
TEMPO: instável.
Com chuvas. TEMP.:
cm declínio. VENTOS:
32.2. MÍNIMA: 21.4.
(Mais detalhes na l.a
página do Caderno de

Classificados).
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Costa e Silva será hoje o 25A
S. A JORNAL DO BRASIL - Av.
Rio. Branco, 110/112 - End. Tsl.
JORBRAS1L - GB. - Te!. R8de
Interna 22-1918. - Sucursais! S.
Paulo — Rua BarSo de Itapetlnln-
ga, 151, con|. 21/22, Tel. 32-8702,
Brasília — Setor Comercial Sul,
Ed. Central; 6.° and. or. «2/7,
Tel. 2-8864. B. Horizonte — Av.
Afonso Pena, 1 500, 9.° end. Tel.
2-5848. Niterói - Av. Amaral
Peixoto, 195, gr. 204, Tel. 5-509.
P. Alegre - Av. Borgos de Me-
deiros, 915, 4.» and. Tel. 4-7566.
Recife— Rua União, Ed. Sumaré,
»/1003, Tel. 2-5793. B. Aires -
Flórida, 142, lojas 10 e 14, Tel.
40-3855. Correspondentes: Belém,
S. Luis, Fortaleza, Natal, João
Pessoa, Maceió, Salvador, Cuilti-
ba, Montevidéu, Washington, N.
Iorque, Paris, Londres. PREÇOSi —
VENDA AVULSA - GB « E. do
Rloi Dias úteis, Cr$ 200 òu NCrS
0,20 - Domingos, Cr$ 300 ou
NCr$ 0,30;SP, DF e BH: Dias
úteis; Cr$ 300 ou NCrS 0,30 -
Domingos, Cr$ 400 ou NCrS 0,40;
Estados do Sul: Dias úteis, CrS
300 ou NCr, 0,30. - Domingos,
CrS 500 ou NCrS 0,50; Nordesle
(ató PB): Dias úteis, CrS 300 ou
NCrS 0,30 — Domingos, CrS 500
ou NCrS 0,50; Norte (RGN alé
AM): Dias úteis, CrS 500 ou NCrS
0,50 — Domingos, CrS 800 ou
NCrS 0,80; Oeste (GO, MT): Dia:
úteis, CrS 300 ou NCrS 0,30 -
Domingos, CrS 500 ou NCrS 0,5**
SERVIÇO POSTAL (BRASIL): Ano,
Cr$ 45 000 ou NCrS 45,00; Se-
mestre, CrS 23 000 ou NCrS
23,00; Trimestre, CrS 12 000 ou
NCrí 12,00 - ENTREGA DOMI-
CILIAR: Trimestre, CrS 18 000 ou
NCrS 18,00; Semestre, CrS 36 000
ou NCrí 36,00. - EXTERIOR (V.
AÉREA) - EUA: Mensal USS 10;
Trimestre USS 30; Argentina: PA$
60 e PAS 100; Uruguaii $8, dias
úteis e $15, dominyos.

ACHADOS E PERDIDOS
ANEL DE MEDICO - Gratifica-se
a quem achou um, perdido dia
13 à farde. Rua Uruguaiana ou
Ouvidor, Tem inscrito por dentro
f. Valle. Telefonar para 47-3151-
GRATIFICA-SE e quem encontrou
2 talões de notas fiscais de 001
a 100. do Fébrlca Edmundo Pin-
fo — Sucata, estabelecido na Rua
Felizardo Fortes n.° 324, sobrado.
GRATIFICA-SE ao motorista a de-
volução de uma frasquelra pre-
ta contendo documentos « obje-
tos. de uso, viagem feita dia 9
do Aeroporto Santos Dumont a
Copacabana. Entregar na 'Av. N,
S, Copacabana, 534t ap. 1007,
D. Marlêta - Tel. 22-8953.
JÓIAS PERDIDAS - Nas imedia-
ções do Castelo, Aeroporto, - O
nelSndia, Praça XV. Viúva aflita
paga 10% do valor com arati-
ficação e quem rosíiiuir-lhe ou
dê informações. Falar com Al-
berto. Av. Pres. Antinio Car-
los 51. ¦
PERDEU-SE uma carteira plástica
verde contendo vários documen-
tos pertencentes ao Sr. José Car*
los Pinto de Figueiredo. Quem
encontrá-la, favor entregar' no
Serviço de Utilidade Publica do
Radio Jornal do Brasil. " ' ' ¦
PERDEU-SE transferencia do Co-
légio Pedro I em nome de 'Ivan
Alvarenga de Almeida. Solicita-se
«.quem achou entregar na Rua
Antônio Rego n. 644, c|5, ep.
10J.......CHeiic...  :....._.:,.x .
PERDEU-SE tftulo de eleito- e
atestado de vida de Mirte leite
de Albuquerque. Favor telefonor
42-0953..
PERDEU-S'È 1 cart. c|~cíocumantos
pertencentes Sr. Walter Peieiro
Santos, entre Nilópolis e Anthie-
ta. Rua Calo Martins, 16, ap. 102
r-. Gratifico.

PERDERAM-SE vários documen-
Tos, inclusive carteira de idtnti-
dade, pertencentes e Gerlrudcs
R. Barghoefer. Gratifica-se
36-0943.
PEQUINIS PERDIDA- Gratifica-
se muito bem, com dinheiro ou-filhote. da mesma raça a quem
encontrou uma cachorra pequinês
marron clara, focinho preto, patas
brancas, 2 feridas! nas costas; e
rendida (hérnia). Rua Domingos
Ferreira 125, 1° and. ap. 212 -

.Copacabana. Dona Edna. Fone;
37-4330.

EMPREGOS

DOMÉSTICOS

AMAS, ARRUMADEIRAS
E COPEIRAS
AGENCIA alemã. Olgu 37-7191,
paga impostos, tem alvará e es-
crita fiscal, copeiras, babás e
cozinheiras, ótimas ref. Av. Co-
pacabana, 534, ep. '402.

ATENÇÃO - Emp. doméstico?
Ag. Mota tem as melhores com
documentos e ref; Av. Copaca-
bana, 619, s/lo|a 205. 37-5533.
ARRUMADEIRA - COPEIRA -
Família estrangeira procura
Paga-se ati 80 mil cruzeiros
Rua Alberto Campos n. 169 •
Ipanema.
ARRUMADEIRA - COPEIRA -

I Para cisa d* tratamento. Exi.
gem-se referencias — Av. Aliul
fo_d»_Paiv«_ii. 1 165 - 301.
AGENCIA .RIACHUELO tem cop.,
arrum;, babes, cozinheiras etc. -
Com documentos e Informações,
Tels. 32-0564 e 32.5556.
ARRUMADEIRA - Precisa-se na
Rua São Francisco Xavier n. 163—. ap. 201 — Exlgem-se refere*
cias — Dormir no emprego
ARRUMADEIRA - Precisa-se de
uma, para todo serviço de um
casal, que saiba cozinhar. Orde
nado NCr$ 70,0(J - Telefone
46-1784.
ARRUMADEIRA - COPEIRA. -
Preclsa-se. Paga-se bem. Ex).
gem-se referencias. Copacabana— Rua Professor Gastão Baiana
n. 43 - 701 - Perto ds Ml-
guel Lemos.
ARRUMADEIRAS, copeiros e ba-
bás. Precisa-se, ótimos ordena-
dos. Rua Senador Dantas, 39, .2.°
andar, sala 206.
ARRUMADEIRA - Preciso de me-
nina de 15 ai/ enos, para ar-
rumar e copeirar, que durma no
emprego. Cupertino Durão, 118,
ap. 203. Leblon:
ARRUMADEIRA - Precisa-se uma
com prática de serviço. Exigem.
se referencias, à Rua Gurupi. 159— Graiaú.
ATÉ CrS 65 000 - Arrumadeira
babá; Referências. Domingo li-
vre. Criança colégio. — Aníbal
Mendonça, 72, ap. 202. Ipa-
nema.
ARRUMADEIRA para casa dt fa-
milia só para as horas da ma-
nhã, precisa-se na Rua Conquis-
ta, 42, Jardim Guanabara — Ilha
do Governador. Tel. 435 ou ...
96-0813.
AGENCIA São Judas Tadeu ofe-
rece ótimas emp. domesticas efe-
tivas, diaristas e faxineiros. Te-
lefones 57-0632 ou 57-7106.
ARRUMADEIRA - Precisa-se dt
maça dai boa aparência, qu* co*
paire e saiba anotar recados. -
Dormir no «mprego. Exigem-ta
documentos. Tratar Rua Rego le.
pes,_60 - Tijuca; Ho|. d* manhã.
BABA' — Procisa-s. quo lenda27 ou 30 enos, competente, de.
mada a do boa aparência, t
favor dar referencias, - Otlmoordenado - Av. Atlântico a.1 572 - 3.» andar.
BABA pon bebê 10 meses. Oli-
"»» Vf»l.; Conselheiro lafaiete,
Í3-602. Posto 6,

J$Wsi dente
M

Castelo afirma que deixa o Governo
eom o Pais em ordem e em segurança

Em seu último discurso perante o Minis-
tério, o Presidente Castelo Branco afirmou on-
tem que "a partir de 1964, o País passou do
caos premeditado à uma ordem desejada, da
insegurança planejada à segurança estrutura-
da, da desordem comandada à .ordem consen-
tida, tudo como penhor de um sacrifício não
inútil, de uma responsabilidade não esquecida,
de um poder não desperdiçado".

O Presidente recordou a ação de seu Go-
vêrno. de 35 meses e, para evitar que o dis-
curso assumisse caráter sentimentalista e não
se resumisse em nm relato frio das realizações
administrativas, marcou-o com respostas enér-
gicas aos adversários, dizendo que desagradou"só os que se lembravam do presente e os que
pensavam no passado".O Brasil não é destes que se dizem mar-
ginalizados porque não lhes foi dado o poder
que queriam, nem desses que se dizem traídos,
porque lhes foi negada a oportunidade de traí-
rem — acrescentou o Marechal Castelo Branco.

O destino de um país — acrescentou —
não pode ficar na dependência da soma de al-
gumas vaidades e de alguns ressentimentos.
Uma-nação é muito mais que essas mesquinhas
parcelas, pois c a soma de suas esperanças, a
síntese de suas vontades ea totalidade de suas
decisões conscientes.

O último ato administrativo do Presiden-
te, hoje, será enviar ao Congresso a Lei de
Participação nos Lucros das Empresas — que
não terá prazo de tramitação — e, ao meio-dia,
dará início às solenidades de transmissão da
Presidência da República ao Marechal Costa e
Silva, viajando a seguir para o Rio, onde che-
gará às Í7h20m.

Antes de deixar o Palácio do Planalto, on-
tem à noite, o Presid^tesuspendeupor lOanos-
os direitos políticos do Májòr Fernando Pereira
Falcão, do Capitão Pedro Sirzanink, dõ iátgen-
to Egito de Almeida Ramos e do civil Manuel
Batista Sobrinho, demitindo os trcs militares
das fileiras do Exército.

Os dois últhnos Atos Complementares (de
,nfls. 36 e 37) foram assinados ontem: o primei-
ro prorroga até 31 de janeiro de 1969 os man^
datos de prefeitos e vereadores em fase de con-
clusão, marcando para 15 de novembro, de 1968
as respectivas eleições; o segundo altera a le-
gislação do imposto sobre produtos industria-
lizados e estabelece as bases para o cálculo do
Imposto Sobre Circulação de Mercadorias.

Enquanto o Presidente pretende, a partir
de hoje, apenas ler, escrever e cuidar de seus
netos em seu apartamento de Ipanema, a
maioria de seus ministros e auxiliares mais
diretos exercerá rendosas atividades na vida
particular. (Noticiárip, páginas 3, 4, 5, 7, 11, 13
c Editorial, página 6)

U CONSCIÊNCIA DÕ DEVER

UM DEVER DE CONSCIÊNCIA
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Castelo reuniu seu Ministério pela última ves para prestar, contas de sua atuação, na presença, de Gwernadpres (JJPI-JB).

BABA' - ARRUMADEIRA - Pré.
cisa-se, paga-se bem. Ótimo am-
biente. Dona Esteia, Rua Maré*
chal Èsperidião Rosa n. 100 -
Tol. 25-5954 — Laranieiras.
BABA — Precisa-se c| referencias
para 2 crianças. Cr$ 60 000. —
Tel. 27-9)68.

BABA' - Para irás crianças, com-
potente. Pagam-se CrS 90 mi'- Tel.: 47.5301 - Rue Nascimento Silva n, 121.

BABA' — Preclsa-se para 4 cri-
ancas, todas no colégio. Exi-
gem-st referencias. Tratar na R.
Barão da Torre n. 469 — ap.
204 — Ipanema.

BABA — Precisa-sa corri pritica,
para criança de doli anos. Exi*
gem-se referências. Telefonar:
27-5647.

ii,' - xt - ,. • ¦ _ ¦ ,-,/.,¦ ,
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Com Brasília em festa, o Marechal
Artur da Costa e Silva tomará posse hoje, às
11 horas, como o 25.° Presidente do Brasil,
em ato rápido no Congresso Nacional, pro-
metendo, ao som de salva de 21 tiros, "man-
ter, defender e cumprir a Constituição e as
leis, promover o bem geral e sustentar a
união, a integridade e a independência do
Brasil".

Acompanhado do Vice-Presidente Pe-
dro Aleixo, o Marechal Costa e Silva chegará
ao Palácio do Planalto ao meio-dia para re-
ceber o Poder do Marechal Castelo Branco,
solenidade que será realizada pela primeira
vez em recinto fechado, longe do público.

No seu discurso de posse, o nôvo Presi-
dente da República ressaltará a personalida-
de do Marechal Castelo Branco, assinalando
que, havendo participado do Governo como
Ministro da Guerra, pôde acompanhar, de
perto, sua atuação.

Aleixo só ficará se
presidir o Congresso

O Sr. Pedro Aleixo assume a Vice-Pre-
sidência da República disposto a não abrir
mão, sob pena de renunciar ao posto, do
exercício de suas funções de Presidente do
Congresso, reivindicadas também pelo Sena-
dor Auro de Moura Andrade, que as desem-
penha desde 1961. O Presidente Nacional
da ARENA, Senador Daniel Krieger, pedirá
aos dois uma trégua de 20 dias, para a solu-
ção do impasse.

¦g^^'^0^Í^^^II^^^__i_-.A Silva, que nomeará
todos os seus Ministros pouco depois de re-
ceber a faixa presidencial, dando-lhes posse
coletivamente, já traçou as políticas de edu-
cação e do trabalho do seu Governo — pre-
ocupações essenciais —, apercebido de que o
sucesso desses projetos se liga indissolúvel-
mente ao seu próprio êxito.

• Depois de assistir à missa de sétimo dia
pela alma de seu irmão Antônio, o nôvo
Presidente debateu questões políticas e as-
pectos administrativos com o Ministro Gama
e Silva, revendo ainda os principais proje-
tos de seu Governo com os futuros Ministros
Tarso Dutra, Macedo Soares, Delfim Neto,
Costa Cavalcanti e Magalhães Pinto.

Ê elo Ceará o único
Governador ausente

Setenta e seis delegações estrangeiras
e todos os Governadores dè Estado, exce-
to o do Ceará, assistirão às solenidades de

posse do Marechal Costa e Silva — motivo
do ponto facultativo hoje nas repartições

públicas estaduais e federais —, participando,
inclusive da recepção noturna no Palácio da
Alvorada.

O Ministério Costa e Silva — nove civis
e nove militares — receberá os cargos ama-
nhã, em atos programados para o Rio,
cujos órgãos policiais e militares permane-
cerão hoje de prontidão, como medida pre-
ventiva contra' qualquer manisf estação po-
pular relativa à posse do Marechal Costa e
Silva. (Noticiário nas páginas 3, 4, 5, 7 e
11; Coisas da Política e Editorial, página 6;
Caderno B e coluna de Léa Maria)

BABA' — Preciso com referincias
oara garoto de 2 anos. Pago
bem. Rua Fernando Osório n.
18 — ap. 202 — Flamengo.

COPEIRA ARRUMADEIRA - Pro-
cisa-se de uma, com 28-35 anos,
que tenha prática servir e fran*
cesa. Exijo referências, Tel. ..
57-3027.

BABA — Mocinha entre 15 e 18
anos» com boa aparência e refe-

[rências. Ordenado a combinar.
iRue Joio Ura, 64. Leblon.

BABA — Precisa-se. para 4 crian-
çís com descanso semanal. Dá-se
preferencia a portuguesa. Sala-
rio a combinar. Não aa atende
p/" telefone. Tratar na R. Adolfo
AAala, 52. '• ' .
BABÁ com prática, referências,
documentos. Paga-j. bem. Tele
fon. 57-1011.

COPEIRA - ARRUMADEIRA
Precisa-se de idade dè 30 « 40
anos, sabendo bem ler. e escre-
ver p| serviço de senhora só -
Bom ordenado. Exigem-se re
ferências. - Inútil se apresentar
quem não estiver em condições.
— Telefonar par* 26-5545.
COPEIRA - ARRUMADEIRA
referencias e pratica NCr$ 1CCC0
— Rua Desembargador Aifredo
Russel n. 202 — junto so Canel
Leblon.

COPEIRA ARRUMADEIRA - Pre-,
cisa-se de rnôça branca, com prá*'
tica, para casa de família. Pede-
se referência. Tratar Rua Antenor
Rangel n. 81 — Gávea — Telefo-
ne 27-8542. Ordenado Crt ....
60 OOO.
COPEIRO - Precisa-se de um
com muita pratica, asseado, —
branco, para trabalhar na parte
da tarde. — Apresentar-se ao
Sr. Emíüo na Rua Santa Ale-
xandrina n. 1 129 — Rio Com-
prido, trazendo carteira e refe-
rencias — das * às 12 herar.

CASAL — Pr.cisa d. «mpr.jada.
Paga-se grand* salário. Rua Pau*
I. Fr.ilaí 44 «p. SOI ."— Copaca-
bana.

COPEIRO .— Precisa-se
para família dè alto tra-
tamento. Exige-se refe-
rências. Paga-se bem. —
Av. Rui Barbosa. 870 —
8.° andar. Tel. 25-3360

^W&Ç®^**1*^
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COPEIÜO ARRUMADOP. - Haga.se
bem. Rua Joaquim Nabuco, 150
ap. 601 -.Posto Seis.

X

..ft "¦)**•

CASAL ESTRANGEIRO sem filhos
precisa de ampregedí psra todo

fi

COPEIRA-ARRUMADEIRA - Pr.-
cisa-se para família pequena. —
Exige-se referencias. Rua Bulhões
d. Carvalho, 356 ap. 901.
CASAL E DOIS FILHOS precisa
de empregada na Rua dos Inva-
lldui n.. 18 - ap. 204. -

COPEIRA - ARRUMADEIRA -
Precisa-se para cas. d. trás p.s.
soas. Exigem*»* documentos •
cartiira — Ordenado de CrS ..
60 000 — End.raco Cort. Canta-
galo n. (3 — ap. S-101. T.l.fo
n. 37.0059.

EMPREGADA - Preèlsa-se para
trabalhar por' hora em aparta-
mento de casal sem .filhos, na R.
Buarque de Macedo, 37, ap. 803,
— Flamen».

COPEIRA — Pr.cisa-s. clara, apre-
sentavel, servindo à francesa e
dormindo no emprego, dando re*
ferências e apresentar carteira. -
Pr. Botafogo, 280, 9.° and. T.l.
46-4312.  ¦

COPEIRA-ARRUMADEIRA - Pre
cisa-se moça ativa aoreientavei,

CASAL precisa de empregada no
Leme.. Tel. 57-5045.

EMPREGADA — Todo o serviço
menos lavar • passar — Tel. .
45.0367 - Laranieiras.

,serviço, com referências. Frado.com doe. . ref. Rua SA Ferreira,
Ijúnlor, 165/1 002. Tel. 57-5446.U4. ep. 1 002 - Cop. - Posto 5.

i EMPREOADA para todo o servi,
ço de casal tratamento - preci*
sa*se com referencias, bom or*

I denado — Avenida Rui Barbosa
|n. 100 - ap. 1001. 25.0917.

EMPREGADA - Em ap. de ve-
raneio, no Alto da Boa Vista,
precisa-se de casal sem filhos.
Moradia confortável em troca *de
conservação e atendimento, quan
do pequena família tá estiver.
Informações, lel. 27-3173.

EMPREGADA - Em peq. ap. do
casal, precisa-se para todo servi-
ço, que trabalhe das 7 às 11 h
da manhã. lnf. 27-3173.
EMPREGADA que durma no em-
prego. Pega-se bem. Rua Ana
Teles n. 711, casa' 7 — Campl-
nho. .

EMPREGADA - Ap. d. Iras
pessoas, arrumar, cozinhar, preci-
sa-se. Page-se ber". Carteira e
referencias - Rua Sta. Clara n.
229 - 701.

EMPREGADA — Precisa-se com
referencias, cozinhar, lavar, pas-sar pera-um' cassl na Rua Itabai-
ana"n. 204 — Grajaú — Ttl.' 4
38-5968. ^^
EMPREGADA - Mocinha par»
apartamento de duas senhoras*
Referências. Marquês Abrantes,

¦64, ep. 505,
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IP Cad., Jornal do Brasil, quarta-feira, 15-3-67

Vietcongs atacam base americana com foguetes
KLAUS EM MOSCOU
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Saigon (UPI-JB) — Forças
comunistas atacaram ontem â
noitie, com fogo de morteiros é
foguetes, a enorme base aérea
norte-americana de Da Nang,
atingindo diretamente um clc-
jiósito de gasolina e üm caça
a jato Phnntom F40 e incen-
dinndo uma série de outros ja-
tos que se encontravam em 11-
nha dè decolagem.

O aeroporto militar, situado
a mais de 500 quilômetros de
Saigon. foi completamente in-
íerditndo após o ataque, que
teve início a.s duas horas da
madrugada (hora local), em-
bora em. poucos minutos a ar-

ffcilharia norte-americana des-
fechasse uma barragem em dl-
reção" aos' atacantes. ,

BOMBARDEIO

. Aparentemente 20 salvas cia
artilharia vietcong atingiram a
base, no bombardeio noturno,
e os bombeiros norte-america-
hos combateram o fogo nos
aviões durante cerca de 15 mi-
nutos antes dc conseguir do-
mihá-lo. O chefe dos bomboi-
ros disse que o incêndio foi
iniciado pelos obuses que atin-
giram o depósito de gasolina.

A vital base aérea de Da
Nang,.de onde' partem os aviões.

que bombardeiam o Vietname
do Norte, é a mais recente ins-
talação norte-americana atin-
gida pelos ataques dc mortei-
ros cada vez mais freqüentes
desfechados pelas tropas co-
munistas no Vietname do Sul.

Em ação anterior, forças co-
munistas bombardearam a in-
fántaria norte-americana com
quase COO obuses de morteiro
em ataques repentinos desfe-
filiados perto da fronteira do
Camboja, segunda-feira e on-
tem, -derrubando também dois
helicópteros, um dos quais em
missão cie resgate.

FRONTEIRA

Guerrilheiros do Vietcong
lançaram ao todo mais dc 600
granadas de morteiro contra
soldados cia infantaria ameri-
cana ontem e segunda-feira,
numa sucessão de violentos
ataques perto da fronteira do
Camboja. Os guerrilheiros tam-
bém abateram dois hslicópte-
ros, um dos quais em missão
de socorra a feridos.

Porta-vozes do comando mi-
litar dos Estados Unidos revê-
laram que pelo menos um sol-
dado americano morreu, e que
vários outros ficaram feridos

nesses ataques. Dois outros
americanos morreram e um
terceiro desapareceu, ao ser
abatido o helicóptero em que
viajavam.

PLEI DJERLING

O último ataque a morteiro
foi lançado contra o campo de
forças especiais em Piei Djer-
ling. Os soldados em' serviço
no campo escaparam ilesos e
responderam ao fogo com uma
barragem de artilharia que
provocou pelo menos cinco ex-
plcsões.

O ataque anterior atingira
unidades da 4.a Divisão de In-
fántaria- engajada na Opera-
ção-Sam Houston, destinada a
cortar uma grande rota de su-
primentos do Vietcong.

BARCO

Nas costas do Vietname cio
Sul, lanchas-patrulha dá ma-
rinha americana interceptaram
e capturaram um barco que
transportava armas para os
guerrilheiros. O barco, um
pesqueiro cem casco de aço,
íoi obrigad-o a ehõalhàr na
praia, a 523 quilômetros ao
norte de Saigon. O capitão

do baixo, vendo-se cercado, di-
rigiu-se para a praia e tentou
destruí-lo, o qua não conseguiu
porque os explosivos falharam.

Segundo o comando militar
americano, foram encontrados
na embarcação armas de fogo,
uniformes e outros materiais
bélicos.

NORTE

Nas operações aéreas contra
o Vietname do Norte, pilotos
americanos realizaram 92 mis-
soes na segunda-feira, apesar
do mau tempo, atingindo duas
instalações de radar, uma ram-
pa de lançamento de foguetes
soviéticos terra-ar e algumas
pontes.

Ontem, a rádio de Hanói
afirmou terem sido abatidos
clois aviões americanos durante
esses ataques. A emissora afir-
mou também que as baterias
de costa norte-vietnamitas da-
nificaram seriamente um na-
vio dc guerra americano que
entrara em águas territoriais
do pais.

A Rádio de Pequim, por sua
vez, afirmou que seis aviões
americanos invadiram espaço
aéreo chinês, sobre águas terri-
torials na, altura da Ilha de
Hainan.

Bombardeios produzem resultados

O Ministra do Exterior iia Áustria desembarca em Moscou, recebido por Kossiguin (UPI)

Áustria
quer entrar
no MCE

Viena (UPI-JB) — O Minis-
tro do Exterior da Áustria,
Josef Klaus, chegou, ontem a
Moscou, em visita oficial de
•uma semana, para tentar obter
a ¦ concordância da União So-
viética à entrada de seu pais
no Mercado Comum Europeu.
Klaus passará uma semana na
URSS, visitando, além de Mos-
cou, Lèningrado, Tíflis e Kiev.

Johnson
gostou de
retrato

Washington (UPI-JB) — Ura
funcionário dos Correips e Te-
légrafos em Nebraskà, Carl
Bieber, conseguiu cmtem, como
amador, aquilo que pelo menos
nm pintor profissional de re-
nome rlfio alcançou: pintar um
retrato de Johnson de que o
Presidente gostasse.

Bieber, que tem 37 anos eé
pai de oito filhos, ganhou uro
concurso promovido pelo jor-
nal Omaha World Herald, ao
qual concorreram mais de 1500
pintores amadores, apresentam-
do exclusivamente retratos do-
Presidente. Ontem, Johnson
viu o quadro e disse: "Gostei."

No início deste ano, o Presi-
dente recusara seu retrato pin-
tado por Peter Hurd, que re-
cebera encomenda da Funda-
ção de Arte da Casa Branca.
O retrato apresentava o Pre-
sidente de pé, a meio corpo,
olhando à distância e tendo
como íundo uma paisagem do
Oeste. Ao receber o quadro,
elogiado por vários críticos,
Johnson não se conteve e dis-
se: "É a pior coisa que ja vi
na minha vida".

O RETRATO APROVADO
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Porta de ferro
decorativa

LAMD
mais beleza para seu lart

• maior segurança para os seus!

,¦1. j

Johnson com o retrato pintado por Carl Bieber, jiincionário dos correios (UPI)

China admite divergências
graves entre os militares

MODELO 401
Diversos modelos em tamanhos"standard".
Enfeites t fechaduras em

bronze
9 Pronta entrega — facilidades

de pagamento' O Preços especiais durante este' mês
Consulte-nos, sem compromisso.

LAMD
Decorações Metalúrgica

Arte Moderna Ltda.
Exposição e Vendes: Rua Álvaro

da Miranda, 172-B — PILARES
Tels.: 49-4731 • 29-5835
ATENDE-SE SÁBADOS E

DOMINGOS
(P

Hon-Kong (UPI-JB) — O
órgão oficial das forças ar-
madas chinesas, o Diário
do Exército de Libertação,
admitiu ontem que existem
divergências sérias entre os
militares, ao apelar a to-
dos eles para que deixem de
lado os próprios interesses
e prestigiem a "linha pro-
le tária e revolucionária fe-
presentada pelo Presidente
Mao Tsé-tung.

— Nosso comandante su-
premo, o Presidente • Mao,
conclamou-nos a apoiar ati-
vãmente os esquerdistas'
genuinamente i-evolucioná-
rios — disse o jornal. —
Essa é a honrosa tarefa es-
tratégica confiada ao nos-

so exército nesta nova fase
revolucionária.

DISSENSÂO - '

O jornal observou que "al-

guns elementos não estão
apoiando, no Exército, a li-
nha política estabelecida
pelo Presidente Mao e pelo
Comitê Central do Partido
Comunista". Não mencio-
nou, porém, nem o número,
nem a importância desses
elementos dissidentes.

— Devemos deixar de la-
do nossos interesses próprios
e identificar os interès-
ses comuns, revolucionando
nosso pensamento, fortale-
cendo nossa compreensão e"prestigiando a linha prole-
tária revolucionária repre-

sentada pelo Presidente
Mao.

Como podemos saber'¦¦— 
prosseguiu — se as coi-

sas que dizemos e fazemos
estão tíe acordo com os in-
terêsses do povo? Isso terá
de ser decidido pela atitu-
de que adotarmos diante da
linha proletária revolucio-
nária representada pelo ca-
márada Mao.

Essa. linha depende de
querermos ou- nãô a dita-
tura dó proletariado. Esta é
a grande verdade na orien-
tação. Se vamos revolucio-
nar nosso pensamento, te-
remos de definir claramen-
te a linha que apoiamos e
o rumo que seguimos -r-
concluiu o jornal.

Exército mata operários em greve
Hong-Kong (UPI-JB) —

Centenas de operários em
greve morreram sábado em
choques nas.ruas de' Can-
tão com tropas do Exerci-
to enviadas àquela Cidade
como reforço para domi-
nar a tensão ali reinante,
informou ontem o jornal
The New Life Evening Post,
citando como fonte viajan-
tes chegados ontem da Chi-
na.

Acrescentou o jornal que
os operários foram mortos
a coronhadas de fuzil pe-
los soldados do Exército e
que todas as fábricas de
Can tão, a Cidade mais im-
portante do Sul da China,
com 1 milhão e meio de

habitantes; estão sob
ocupação militar. Segundo
os informantes, dezenas- de
milhares de operários par-
ticiparam do conflito.

DIVISÃO -..-.-;¦'. \i

Em Pequim, o órgão das
Forças Armadas- chinesas,
Diário âo Exército de Li-
berttição, confirmou em edi-
torial que o Exército da
China está dividido em duas
facções: pró e contra Mao
Tsé-tung. O Exército chinês
tem 3 milhões de homens
em armas.

Em seu editorial, o jornal
reconheceu que a revolu-
ção cultural está enfren-

Saigon (UPI-JB) — "Inter-
ditar", que juridicamente sig-
nifica usar a própria autori-
dade para .proibir alguma coi-
sa, é uma palavra que está
sendo militarmente aplicada
pelos Estados Unjiclos nos céus
do VietnáSne do Norte. "In-
terdição" foi o nome escolhido
pnra designar a luta mortal
em que estão empenhados os
pilotos americanos que reali-
zam missões diárias, para des-
truir equipamentos e . supri-
mentos militares comunistas e
para; inutilizar sistemas' de
transporte.

Fontes militares de Saigon
revelam agora alguns fatos
que- mostram estar a ihterdi-
ção começando apro duzir
grandes resultados. Grande
parte do tráfico marítimo pa-
ra. o Vietname do Sul, pelo
Mar do Sul da China, teve de
ser suprimida e substituída
pelo transporte.por terra. Pa-

ra êsse resultado, deram gran-
de contribuição os pilotos e os
artilheiros das belonaves do
Golfo de Tonquim.

Essas belonaves, entre as
quais cruzadores pesados do-
tados de foguetes, e destróie-
res, têm canhonendo diária-
mente os pontos de transbor-
do. áreas de armazenamento,
baterias de defesa de costa e
depósitos de combustíveis no
Vietname do Norte.

Descie a trégua do Ano Nôvo
Lunar, período que os comu-
nistas aproveitaram para
transportar impunemente su-
primentos para o Vietname do
Sul, o tráfico marítimo foi
consideravelmente reduzi-
do. Durante a trégua, os aviões
dé reconhecimento localizaram
mais de mil embarcações que
navegavam rumo ao Vietname
do Sul. Agora, porém,- essas
embarcações são obrigadas a
recorrer cada vez mais à co-

Leon Daniel
Especial pnra o JB

bertura da escuridão e das
águas escondidas.

O primeiro resultado do ca-
nhoneio foi obrigar os norte-
vietnamitas a. explorar seus
cursos fluviais litorâneos. Até
a região' de Dong Hói, perto do
Paralelo 17, ainda podem uti-
lizá-los, mas a verdade é que
quase sempre tais rios estão
sob o alcance de fogo dos na-
vios americanos. Na pior das
hipóteseses, podem ser atingi-
dos pelos aviões.

Outros bons alvos de inter-
dição estão nas áreas de trans-
bordo, ou entroncamentos, on-
de se encontram vias fluviais,
estradas de ferro e estradas de
rodagem, formando verdadei-
ros gargalos.

Thanh Hoa é um centro prio-
ritário de transbordo, situado
a mais de cem quilômetros ao
sul de Hanói. Num único dia,
em fevereiro, pilotos da Mari-
nha destruíram 143 vagões fer-

roviários e danificaram 62 ou-
tros nesse complexo. Destrui-
ram também 42 grandes arma-
zêiís e deixaram intransitável
a ponte rodoferroviária de
Thanh Hoa.

Durante a estação das mon-
ções, o mau tempo prejudicou
a campanha de interdição. Mes-
mo nesse periodo, porém, os
Intruder A-6, que voam em
qualquer tempo, mantiveram a
pressão sobre o inimigo, ope-
rando através da chuva e da
neblina. Além disso, o mau
tempo não altera em nada a
precisão do canhoneio naval.

Os n o i-1 e-vietnamitas são
muito rápidos na reparação de
pontes e estradas, mas o tra-
balho de reconstrução torna-se
cada vez mais difícil, devido
à constante e crescente pres»
são dos aviões e das belona-
ves.
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B-52, mais bombas menos combustível

üc->artuuicnto de Pesquisa
•Nps dois filmes sobre a destruí-

.ção atômica da hunianidade, o B-52
era -Uma âas estréias. Dr. Stranglove
e Limite de Segurança o mostram as-
siní: duzentas'tonelaãas de peso, vo-
ando a mil quilômetros por hora, a
14 niiímetrós âe altura, com quatro
cmihões. güiado.s poi¦ raâar a protege-
lo. tle ~eYseptpiãp'-W'cÍêhtísth Edward
Teíi'er,:daliha}irihã âa Bomba-H, a
quem êle chama, carinhosamente
mon baby. O B-52, na verãaáe, é o
avião áo bombardeio atômico e sua
fama vem de um fato simples: êle é
capaz de transportar bombas A e H

— S a 13 toneladas delas, com a se-
gurança e a economia de nenhum ou-
tro avião no mundo.

A firma Boeing, que fabricou os
bombardeiros B-17 e B-29, famosos
por terem arrasado as indústrias da
Alemanha e terem jogado as bombas
no Japão, desenhou-o em 1959. Era
uma versão mais moderna e muito
mais. ousada ão hexamotor B-47 tam-
bém áa Boeing e nos anos áe 1961 a.
1966 mais áe mil âêles foram cotts-
truídos. Calcitla-se hoje que 600 B-52
estejam senão usados em todas as
partes do mundo.

Ê difícil confunái-lo: são arma-
dos com quatro canhões, quatro bom-
bas A ou H de alto poder explosivo, e*
dois mísseis Hound Dog — os cães
raivosos, áestinados a atacar à dis-
tãncia os alvos considerados difíceis
e bem armaãos. Mais âifícil ainda
acertá-lo: tem um sistema complexo
áe raâar que permite, aos seus cinco
tripulantes, despistar os inimigos pe-
la. libertação de planadores — cha-
mados moscas — ryiie desviam a aten-
cão dos radares.

Menos combustível, mais bombas
— eis o lema do B-52.

Franco-atirador imobiliza americanos
lb Heller

Especial para o JB
O cinegrafista lb Heller,

da UPI, passou a noite de sá-
bado e a manhã de domingo
com uma unidade da 1." Di-
visão de Cavalaria Aerotrans-
portada que sofreu o ataque
maciço de tropas norte-ame-
ricanas no flanco de uma co-
lina!

Bon Son, Vietname do Sul
(UPI-JB) — O franco-atira-
dor comunista controlava o
ilanco da colina. Sua pontaria
era mortalmente precisa e já
ferira seriamente dois ameri-
canos. Nosso helicóptero voou
por muito tempo em círculo
em torno da área, na qual um
esquadrão da Companhia "C"
tentava- repelir tropas norte-
vietnamitas.

Finalmente os dois feridos
foram recolhidos a bordo do
helicóptero - (soube mais tarde
que vieram a morrer) e cu sal-
tei em terra. No alto da co-
lina, quatro soldados prote-
giam os feridos e tentavam
íazer junção com o pelotão
situado pouco abaixo. O fran-
co-atirador, porém, não os dei-
xava sair da colina. Os que-es-
tavam embaixo foram então
atingidos pelo fogo de armas
automáticas.

O- soldado Pnt Rankin con-
tou depois que o grande pro-
blema era a impossibilidade
de localizar o esconderijo do
franco-atirador, que, aliás, po-
deria não ser ium só, pois cér-
ca de 300 guerrilheiros esta-
riam na área.

Correndo de pedra em pe-
dra, de saliência em saliência,
finalmente chegamos ao sopé
da colina e descobrimos uma
trilha. O comandante da com-
panliiá íôra morto ao tentai*
alcançar o artilheiro ferido. Um
sargento e um operador de rá-
dio foram seriamente feridos.

files e outros soldados feri-
dos foram levados para a ex-
tremidade de uma plantação
de batatas, mas o fogo dos
guerrilheiros era pesado demais
para que qualquer helicóptero
pudesse pousar e recolhê-los.

Dé repente, explodiu uma
granada perto de nós, mas sem
ferir ninguém. Dois dos nos-
sos conseguiram ver o norte-
vietnamita que lançara a gra-
nada. Em resposta, cada um

atirou uma granada; contra êle.
A explosão decapitou-o.

Quando escureceu, o heli-
cóptero de evacuação pousou,
ainda sob fogo pesado, e reco-
lheu quantos feridos pôde, par-
tindo em seguida sob a mira
dos atiradores inimigos. Por
volta da meia-noite, todos os
feridos tinham sido removidos
e foi possível instalar peças de
artilharia em posição de atin-
gir os norte-vietnamitas.

Ao amanhecer, mesmo o íogo
des franco-atiradores cessara e
saíram patrulhas em busca de
americanos mortos, ps outros
soldados sentaram-se num ar-
rozal, à espera de serem leva-
dos embora.

Kennedy não xingou mãe de Johnson
Washington (UPI-JB) —

Um porta-voz da Casa Bran-
ca negou, onteni, que o Sena-
dor Robert Kennedy tenha
ofendido, a mãe do Presi-
dente Johnson, durante um
debate de 45. minutos, no
mês passado, em torno da

.guerra no Vietname.
O semanário Time afirma-,

ra que Johnson e Kennedy
haviam trocado palavras
ásperas, no escritório do
Presidente, na Casa Branca,
logo depois que o Senador
por Nova Iorque regressou
da Europa, onde recebeu um

aceno diplomático, em Pa-
ris, de um representante do
Governo do Vietname do
Norte, no sentido de serem
iniciadas conversações de
paz.

DESMENTIDO

Time diz que Johnson
afirmou a Kennedy: "Se vo-
cê continuar falando as-
sim, não terá futuro" po-
lítico neste país, dentro de

s,seis meses. Em seis meses,
todas as suas pombas (poli-
ticos favoráveis a uma solu-

ção negociada de paz) esta-
rão destruidas. Time iníor-
mou que Kennedy respon-
deu chamando Johnson de
"filho bastardo".

O Secretário de Impren-
sa da Casa Branca, George
Christian, e seu assistente
Frank Mankiewicz, desmen-
*iram esta versão. Christian
afirmou: "Isso não aconte-
ceu de maneira nenhuma."
E desautorizou também as
informações quanto ao tom
geral atribuído à reunião.

George Christian infor-
mou que a viagem do Sena-

dor Robert Kennedy à Eu-
ropa foi discutida e comen-
tou: "Tudo que posso dizer
é que nada do que se diz
aconteceu na reunião." ...

O Secretário de Imprensa
Christian baseia sua nega-
tiva em informações fome-
cidas por dois altos funcio-
nários que participaram da
reunião, o Subsecretário de
Estado Nicholas Katzenbách
e Walt W. Rostow, o asses-
sor do Presidente Johnson
para assuntos de seguran-
ça nacional.

Rusk responde a Selilesinger na TV

tando a oposição de setores
dó Exército qué defendem o.
"departàmentalismo (não
envolvimento do Exército
em questões políticas),
anarquismo, ponto-de-vista
contra a organização, a ul-
trademocracia, o individua-
lisnio, o subjetivismo e ou-
tras teses"não proletárias".

Diz o jornal que os mi-
litares devam procurar"deixar de lado seus inte-
résses pessoais e preocupar-
sé com os interesses çoleti-
vos, evoluir seu pensamen-
to, elevar seu espírito de
compreensão e salvaguar-
dar a linha proletária revo-
lucionária representada pe-
lo Presidente Mao".

Washington, Oklahuma City
(UPI-JB) — O Secretário de
E?tado Dean Rusk declarou
ontem, entrevistado na televi-¦ sâo em "Washington,' 

que o
Vietname do Norte poderia
prolongar por muitos anos sua'guerra centra o Vietname do
Sul, caso os Estados Unidos
súspendess e m unilateralmente
o bombardeio de posições nor-
te-vietnamitas.

Respondendo iiidlretame n t e
às críticas do historiador Al--
thur Schlesinger Jr., ex-Conse-
lhelro do Presidente Kennedy
e partidário da candidatura do
Senador Robert Kennedy à
Presidência dos Estados Uni-
dos, Rusk disse estar certo de
que a cessação unilateral dos
bombardeios não resultaria nein
em negociações nem na redu-
çáo do conflito.
LIVRE DE CASTIGO

— Em vez disso — acrescen-
tou Rusk — a interrupção exi-
mlria o Vietname do Norte de
castigo e lhe permitiria enviar

mais homens e equipamentos
para o Vietname do Sul, a fim
dc intensificar a campanha
contra as tropas dos Estados
Unidos e do Governo dé Saigon.

Concluiu dizendo que o Pre-
sidente Johnson não procura,
de forma alguma, prolongai- a
guerra, mas continua disposto
a negociar com o Governo do
Vietname do Norte,- sobre qual-
quer questão e em. qualquer
momento que este preferir.

HUMPREY

. O Vice-Presidente Hubert
Humphrey, por sua vez, de-
clarou em Oklahoma City que
o Vietname do Norte aprovei-
tou a trégua do Ano Nõvo Lu-
nar para enviar- ao Vietname
do Sul abastecimentos e supri-
mentos bélicos que serãc-, em
sua opinião, suficientes para
50 mil homens, "além dos gran-
des canhões que agora são usa-
dos contra nós".

A Comissão de Créditos da
Câmara dos Representantes,

que ontem aprovou verbas su-
plementares de 12 bilhões de
dólares para as operações no
Vietname, divulgou, juntamen-
te çom essa resolução, trechos
de depoimento do secretário da
Defesa Robert McNamara pe-
rante. seus membros, no més
de fevereiro.

McNamara afirmou que "evi-
de"ntemente" o Vietname do
Norte está atribuindo impor-
tãncia excessiva ás manifesta-
ções contra a guerra, de seto-
res políticos e da opinião pú-
blica americana,, e contando
com o crescimento de tel opo-
sição para ver os Estados Uni-
dos fora do conflito.

McNamara defendeu o di-
reito de protesto dos grupos
pacifistas, mas lamentou quo
o Governo de Hanói intérpre-
tasse erroneamente seu alcan-
ce e significado. Disse ainda
qüe não tem conhecimento de
qualquer caminho "curto e ba-
rato" para o fim da guerra e
não quis fazer qualquer prevl-
são sobre quando poderiam ter-

minar as hostilidades. Até
agora, concluiu, o inimigo não
mostra o menor desejo de ne--
gociar.

WHEELER

Na mesma sessão, prestou
depoimento o presidente da
Junta de Chefes de Estado
Maior, General Earle G. Whee-,
ler, cujas .declarações foram
¦também divulgadas ontem; par-
cialmente. Disse o general que
o Vietname do Norte, perdendo
a esperança de vencei- * guer-
ra por meios militares, tenta--
va vencê-la em Washington,
estimulando os movimentos pa,-
cifistas.

— Em 19C5 — acrescentou
Wheeler — as forças do Viet-
cong supunham ter vencido a
guerra. Nessa época, era evi-
dente que estávamos perdendo.
Poi então que o presidenta
Johnson decidiu enviar gran-
des contingentes ao Vietname,
e agora a maré da guerra mu-
dou.
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Costa e Silva elogiará Castelo Branco ao assumir a Presidência
Brasília (Sucursal) — Em

seu discurso de posse, a ser
pronunciado hoje no Palácio
do Planalto, o Marechal Costa
e Silva, ressaltará a persona-lidade do Marechal Castelo
Branco, frisando que, havendo
participado do Governo como
Ministro da Guerra, pò-'de acompanhar de perto, sua
atuação.

Após ser empossado, o Ma-
rechal Costa e Silva acompa-
nhará o Presidente Castelo
Branco até sua saida do Pala-
cio, e, na volta, já como Pre-
sidente da República, dará pos-se coletiva a todos os Ministros
de Elstado, estando previstas
para hoje, nesta cidade, as
transmissões de cargos das se-
guintes Pastas: Justiça, Minas
e Energia, Marinha e Relações
Exteriores.

NOMEAÇÕES

Na-solenidade de hoje, de
posse dos novos Ministros não
haverá nenhum discurso. Após
levar o Presidente Castelo
Branco até a saida, o já Presi-
dente Costa e Silva nomeará o
Ministro da Justiça, Professor
Gama e Silva, que referendara
os atos de nomeação de todos
os outros Ministros. A posse se-
rá a seguir e coletiva.

O Sr. Carlos Furtado Simas,
que chegou anteontem a esta
cidade, a chamado do Presi-
dente eleito, foi convidado on-tem, na Granja do Ipê, peloMarechal Costa e Silva, paraser o nôvo Ministro das Co-
municações. Com a aceitação
do .cargo pelo Sr. Carlos Si-

mas, íicou concluído o Minis-
tério.

Após a sua posse, o Presi-
dente Costa e Silva iniciará,
praticamente, o processo dese-
leção dos quatro Ministros Ex-
traordinários, que deverão ser
escolhidos nos primeiros dias
de Governo. Serão nomeados
Ministros Extraordinários paraimplantação da Reforma Ad-
ministralfciva, para Assuntos deAbastecimento, para Ciência eTecnolocia e para Assuntos Mi-
litares. ¦¦¦¦¦

No curso do Governo, ha-,
vendo necessidade, o Presiden-
te Costa e Silva poderá no-
mear, extraordinariamente.
três Ministros para encargos
temporários de natureza relê-
vante.

O PRIMEIRO

O Ministro Gama e Silva,
que manteve um encontro de
mais de uma hora, ontem à
tarde, com o Presidente Costa'
e Silva, debatendo questões po-liticas e aspectos administrai!-
vos, será o primeiro Ministro a
receber seu cargo. A transmis-
são será às 14 horas, no Minis-
tério da Justiça.

Ontem, à noite, o Sr. Gama
e Silva iria escrever seu dis-curso de transmissão, 'em 

quefixará a sua diretriz em rela-
ção a pontos fundamentais,
analisando as relações entre ostrês Podêres do Estado,
EX-MINISTROS NA
RECEPÇÃO

Segundo informações obtidas
ontem, todos os .Ministros do

Govêmo Castelo Branco esta-
rão presentes hoje ã noite à
recepção oferecida pelo Presi-
dente. Costa e Silva no Pala-
cio da Alvorada. Essa notícia
veio desmentir as informações
de que os integrantes do anti-
go Govêmo evitariam qualquer
participação nos festejos da
posse do nôvo Presidente, fato
que só se verificará em esca-
lões de funcionários da Presi-
dência da República e grande
parte dos oficiais do Gabinete
Militar, quê abriram mão de
seus convites para a recepção,
tendo em vista a necessidade
de viajarem imediatamente pa-ra o Rio e outros Estados,.a
íim de assumirem novos pos-t-os e iniciarem cursos de èspc-
cialização em escolas oficiais.
MINISTRO DA GUERRA

O General Aurélio Lira Ta-
vares, nôvo Ministro da Guer-
ra, esteve ontem, à tarde, com
o Marechal Costa e Silva, ria
Granja do Ipê. Antes, logo no
inicio da tarde, esteve no Ga-
binete do Ministro da Guerra,
onde foi apresentado aos ofi-
ciais. O Marechal Ademar de
Queirós, seu antecessor, estl-
vera ali pela manhã.

O Marechal _Costa.e Silva
acordou ontem 'às 

seis horas efêz sua caminhada normal. De-
. pois de assistir à missa em me-mória de seu irmão, recebeu,
além do Deputado Rondon Pa-checo e do General Jaime Por-tela, o General Afonso de Al-buquerque Lima, nôvo Ministro
do Interior, que tomará posseamanhã, na Guanabara.

Povo deu pêsames ao Marechal

O rei morreu, viva o rei!, (Charge de Lan) '

NOS PASSOS DO ANTECESSOR
-Brasília (Sucursal) — Ao

deixar ontem a Igreja de Santo
Antônio, onde foi assistir à
missa de 7.°, dia pela afana de
seu irmão Antônio, oficiada pe-3o Arcebispo Dom José Newton,
o Marechal Costa e Silva foi
cercado por populares e até co-
lègiais que desejavam apresen-
¦tar-lhe pêsames, obrigando-o a
ifiçar por mais de 10 minutos ria
porta da igreja.

O Presidente Castelo Branco,
que chegou 15 minutos atrasa-
do, foi o primeiro a dar os pê-sames ao casal Costa e Silva,
logo após o término da missa,
ie deixou a igreja na frente,
acompanhando Dona Iolanda,
enquanto o Presidente eleito
era retido, ainda na nave, poralgumas pessoas.

COMPARECIMENTO
O comparecimeiito à missa de

Requiem até à hora em que foi
iniciada era muito pequeno, li-
niitando-se a representações
das Forças Armadas, cem mili-
tares de postos infa-lores. A
exceção erá o General Abdon

Sena, Comandante da'11.» Re-
gião Militar, que chegou as
9h20m, cinco minutos antes do
Presidente eleito.

O Marechal Costa e Silvaentrou na igreja segurando
D. Iolanda pelo braço,1 segui-
do de sua irmã e da sogra doseu íilho, do Capitão Antônio
Conrado, seu Ajudante-de-Or-
dens, e do Major Hilton Vale,
Chefe1 da Segurança. Sentou-
se, inicialmente, no meio daigreja, do lado esquerdo, mas
foi aconselhado a mudar-se
para o primeiro banco, onde
ficaram apenas êle e D. Io-
landa.

CASTELO DE PRETO ,
O Presidente eleito, que pe-diu para não ser fotografado

de frente, íicou uns cinco mi-nutos esperando a chegada do
oíiciante da missa, D. José
Newton, que chegou juntamen-te com o Vice-Presidente elei-
to, Sr. Pedro Aieixo, e com o
Chefe do Gabinete Civil, Sr.
Rondon Pacheco.

Sucessivamente, cheg aram

vários parlamentares e oficiais,entre, os quais o General Jai-me Portela, futuro Chefe doGabinete Militar, o General
Manuel Lisboa, e os Governa-
dores Israel Pinheiro e LuísViana Filho, qüe ainda nãoassumiu o Governo da Bahia.

Vinte minutos depois de ini-ciada a missa, todo de preto,chegou o Presidente CasteloBranco, acompanhado apenas
do Conselheiro Paulo Paraná-
guá, que ficou cinco bancos
atrás do Marechal Costa e Sil-va. Apenas D. Iolanda, a irmã
do Marechal Costa e Silva,uma freira e duas colegiais
comungaram durante a missa.
EM FILA

Finda a missa, o Presidente
Castelo Branco foi o primeiroa dar os pêsames ao casalCosta e Silva. Percorreu anave da igreja na frente comD. Iolanda, seguido do Maré-
chal Costa e Silva, que ficou,no entanto, retido perto daentrada, por pessoas que seacercaram para lhe dar pê-sames.

¦¦¦_¦¦¦ ..-'-. ...-:••,

Missões exibiram credenciais
Brasília (Sucursal) — As 76

delegações estrangeiras à pos-se do Marechal Costa e Silva
entregaram ontem suas cre-
denciais ao Marechal Castelo
Branco, numa cerimônia tu-imulfcuada em conseqüência do
atraso des membros do Ceri-
monial do Itamarati e pela de-
cisão do Presidente de retar-
dar em 30 minutos sua descida
ao Salão de Recepções, no se-
gundo andar do Palácio doPlanalto.

A preocupação de abreviar aomáximo o ato de entrega dosenvelopes das credenciais, paradissolver o grupo de diploma-
tas — cerca de 250 — que es-
peravam o momento de ser re-cebldos, não permitiu que oPresidente Castelo Branco di-rigisse mais do que uma brevesaudação a cada um dos visi-.tantes, que eram encaminhados
imediatamente pelo MinistroJuraci Magalhães para umasaida.

No Congresso
O Congresso Nacional reali-zou sessão especial ontem à

1 tarde para homenagear parla--mentares de 14 países ameri-
canos que, a seu convite, vie-
fam assistir às solenldades de
posse do Marechal Costa e
Silva.

Os visitantes foram saúda-
dos pelo Senador Rui Palmeira,
em nome da Maioria, e Depu-
tado Néison Carneiro, em nome
da Minoria, cabendo ao Presi-
dente da Assembléia Nacional
Constituinte do Equador, Depu-
tado Gonzalo Cordero Crespo,fazer o discurso de agradeci-
mento, cuja tônica, a exemplodo que disseram os brasileiros,
foi a união dos países ameri-canos para a realização dos
propósitos de liberdade e dedesenvolvimento.

No final da sessão, o Presi-
dente do Congresso, Senador'
Auro de Moura Andrade, embreve pronunciamento, concla-
móu todos os parlamentares ase dedicarem ao desenvolvi-
mento das Américas, "para quêpossamos, realmente, desenvol-ver um pensamento unidodiante do mundo, na hora daslutas pela democracia".

Ao Rio chegaram mais qua-tro delegações estrangeiras à
posse do Marechal Costa e SU-
va: Ministro Louis Jacquinot
(França), General Rafael Al-
fonso Ravard (Venezuela),
Príncipe Moulay Hassán (Mar-roços) e Lord Chalfont (Grã-Bretanha).

MENSAGEM DA URSS

O Presidente do Presidium
do Soviete Supremo da URSS,
Nikolai Podgorny, enviou on-
tem a seguinte mensagem aoPresidente eleito Cesta e Silva:"Pela ocasião da posse no
cargo de Presidente do Brasil,rogo-lhe receber os cumpri-
mentos do Presidium do Soviete
Supremo da URSS e os meus
próprios, assim como também
os sinceros votos de bem-estar
ao povo brasileiro.

Permita-me expressar a con-
vicção de que as relações so-
viético-brasileiras continuarão
a se desenvolver para o bem
dos povos dos nossos paises nd
interesse da paa mundial".
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Há igualdade de civis e
militares no Ministério
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O casal Costa e Silva-deixou a igreja logo após Castelo'

ãmm

Nove militares e nove civis,
todos amigos da maior coníian-
do do Marechal Costa e Silva,
compõem o Ministério do nô-
vo Presidente, no qual, ape-
sar das afirmações em contra-
rio, o Coronel Mário Davi An-
dreazza — ex-Chefe de Gabi-
nete no Ministério da Guerra— aparece como o homem for-
te, ou superministro, como dl-zem seus amigos.

Do Ministério do nôvo Pre-
sidente, até berii pouco tempo
raros eram os nomes conheci-
dos nacionalmente: Magalhães
Pinto e Hélio Beltrão, entre oscivis, e Costa. Cavalcanti, Au-
gusto Rademaker e Macedo
Soares, entre os militares. Os
demais vdeiram a ser conheci-
dos após a Revolução de 31 demarço de 1964.

MINISTÉRIO

- Justiça — Gama e Silva."Relaçõts Exteriores — Maga-
Ihães Pinto.

Fazenda — Delfim Neto.
.' Coordenação Econômica —
Hélio Beltrão.

$jâ Educação — Tarso'•¦Dutra'.- ¦ ¦' Agricultura — Ivo Arzua.
Saúda — Leonel Miranda.
Minas e Energia — Coronel

Costa Cavalcanti.
Indústria .e Comércio — Ge-

neral Edmundo de Macedo
Soares.

Organismos Regionais — Ge-
neral Afonso Augusto de Albu-
querque Lima.

Transportes — Coronel Mario
Davi Andreázza.

Trabalho — Coronel Jarbas
Passarinho.

Comunicações — Carlos Fur-
tado Simas.

Casa Civil — Rondon Pa-
oheCo.

Casa Militar — General Jai-
me Portela.

Guerra General Aurélio
Lira Tavares.

Aeronáutica — Brigadeiro
Márcio de Sousa Melo.

Marinha — Almirante Au-
gusto Ham ann Rademaker
Grunewald.

SEGUNDO ESCALÃO

DNER — Eliseu Resende.
Rede Ferroviária Federal —

General Adolfo Manta.
Comissão de Marinha Mer-

cante — Almirante José Celso
de Macedo Soares.

Departamento de Portos, RIc3
e Vias Navegáveis — Almiran-
te Clóvis de Oliveira.

Banco do Nordeste — Ru-
bens Costa.

SUDENE — General Euler
Bentes Ribeiro.

SUNAB (futuro Ministério
da Coordenação do Abasteci-
mento) — General Assunção
Cardoso.

Eletrobrás — Mário Beh-
ring.

Departamento Fede ral de- Segurança Pública — Coronel
Florimar Campeio.

Serviço Nacional de Infor-
mações — General .Emílio Gar-
rastazu Mèdice. .', ¦ . .

Companhia'Vale do'Ri<>"Do-
ce — Antônio Dias Leite,

Conselho Nacional de Petró-
leo — Marechal Décio Palmei-
ro Escobar.

Secretaria de Lnprensa da
Presidente — Heráclio Sales.

BNDE — Jaime Magrassi
de Sá.

Banco, do Brasil — Nestor
Jost.

Banco Central — Rui de
Aguiar Leme.

Petrobrás — General Can-
dal da Fonseca.

Rodobrás — Jair Laje da Sl-
queira.

Agência Nacional — Mário
Neiva.

Secretário-Geral da' Fazen-'
da — Fernando Ribeiro Doval.

Diretor-Geral da Fazenda —
Amilcar de Oliveira. .

Canhões anunciam com 21 tiros
um outro President

Amizade faz Oposição comer bem
e no Poder

Bmilia (Sucursal) — Ale-
gando que participarão da ce-rimônia "como parlamentarese amigos do nôvo Presidente enão como representantes doMDB", alguns deputados daOposição irão hoje à recepção
de gala do Marechal Costa eSilva, na qual será servido umbufete dos. mais fartos e re-

! quintados.
I Em&ora a Oposição houvesse
, declarado há algum tempo quenão participaria de qualquerforma de homenagem ao nô-vo Presidente, já se sabe queos deputados oposicionistasAmaral Neto, José Colagrossi,
, Blvar Olinto e Antônio Neves,

entre outros, irão vestir casa-ca e participar da recepção ofi-ciai no Palácio da Alvorada.
BUFETE

O bufete americano que seráservido aos 3 500 convidados doPresidente Costa e Silva, hojeno Palácio da Alvorada, estáa cargo do Hotel Nacional, quepreparou para a recepção osseguintes pratos:
Canapé de várias especiarias,caviar, salmão, coralide (lin-

gua defumada), canapé ameri-cano (constando de lagosta ecamarão), buffet frold, cor-beüle de crevettes, médaillons

Plácido é o Governador
Brasília (Sucursal) — a

maioria dos governadores dos
Estados já se encontra desde
anteontem e ontem em Brasi-
lia para assistir hoje às sole-
nidades da posse do Marechal
Costa e SUva.- o''único que
viajou de carro íoi o Sr. Pe-
racchi Barcelos, por- não ter
conseguido passagens aéreas
para a sua comitiva.

Chegarão hoje os Governa-
dores Pedro Pedrossian (Mato
Grosso), Otávio Laje (Goiás),
Lamenha Júnior (Alagoas),
João Agripino (Paraiba), os
dos territórios e o Vlce-Gover-
nador do Ceará, General Hum-
berto Èllery, representando o

Governador Plácido Castelo,
que ira hoje ler a sua mensa-
gem na Assembléia Legislativa
cearense.
OS QUE JA CHEGARAM

O Governador do Rio Gran-
de do Sul, Sr. Peracchi Barce-
los, chegou ontem à tarde, de-
pois de percorrer de automo-
vel os milhares de quilômetros
que sepaíain Brasilia de Porto
Alegre. .

, De São -Paulo, acompanha-
ram o Governador Abreu So-
dré os Secretários Herbert Le-
vi, Henrique Turner e Arrobas
Martins. O Sr. Nilo Coelho, dePernambuco, ficou hospedado

de langouste parisienne, sal-nião defumado com torradas,caviar com torradas, patê de
fole gros com torradas, peru àbrasileira e à americana, fai-son aux cêrtses, canarà bigar-rade, jambon sucrè aux abaca-xis e à americana, gelantine de
galinha, várias saladas, buffetcítaud, crevettes sauce New- .bttrg, ptntade aux marrons
(galinha d'Angola), patlsseriefrançaise, gateaux vários, cor-beilles de fruits.

Entre as bebidas, incluem-se
água mineral; refrigerantes, vi-
nhos brancos e-tintos, cham-
panhas, licores e uísque.

ausente ,
na residência do Deputado Rui
Santos e o Governador • do
Piauí, Sr. Helvídio Nunes, no
apartamento de parentes.

JA estão também' em Brasi-
Ha os Governadores Israel Pi-
nheiro (Minas), Negrão de Li-
ma (Guanabara),' Paulo Pi-
mentel (Paraná), Cristiano
Dia3 Lopes (Espirito Santo),
Ivo Silveira (Santa Catarina),
Jeremias Fontes (Rio de Ja-
neiro), José sarnei (Mara-
nhão) Alacid Nunes (Pará),
Jorge Kalume (Acre), Danilo
Areosa (Amazonas), Lourival
Batista (Sergipe), Lomanto Jú-
nior (Bahia), Helvídio Nunes
(Piauí).

Brasilia (Sucursal) — Com
a Praça dos Três Podêres e a
Esplanada dos Ministérios en-
galanadas com- flâmulas ver-
des, vermelhas, azuis e brancas
e Bandeiras do Brasil defròn-
te aos Palôcios do Planalto e
do Congresso, o Marechal Cos-
ta e Silva assume hoje a Pre-
sidéncia da República.

O sucessor do Marechal Cas-
telo Branco tomará posse pe-rante o Congresso Nacional às
11 lioras e, no exato momento
em que assinará o termo, no
lado externo do edifício uma
salva de 21 tiros saudará o nô-
vo Presidente, da República.

SAÍDA DO IPÊ

As 10h30m o Marechal Cos-
ta e Silva deixará a Granja
do Ipê na Rodovia Brasília-
Belo Horizonte — em compa-
nhia do Vice-Presidente Pedyo
Aieixo e dos Chefes das Casas
Civil e Militar, Deputado Ron-
don Pacheco e GeneralvJaime
Portela, viajando todos num
único automóvel.

A cerimônia no Congresso
deverá ser curta — menos de
mela hora. O Marechal Costa
e Silva não deverá fazer qual-
quer pronunciamento, e o. Se-
nador Auro de Moura Andra-
de, se o fizer, será apenas de
saudação ao nôyo Presidente,
na abertura da sessão. O Pre-
sidente e Vice-Presidente serão
recebidos à entrada do prédio
pelos Srs. Luciailo Alves de
Sousa e Evandro Mendes Via-
na, diretores da Câmara e do
Senado, e por unia comissão de

parlamentares, que os condu-
zirá ao plenário.
O COMPROMISSO

Depois dè tomar lugar &•Mesa, ao lado do Sr. Auro de
Moura Andrade e dos demais
membros da Comissão Diretora
do Senado,' o Mar. Costa e Sil-
va prestará o compromisso nos
seguintes termos: "Prometo
manter, defender c cumprir a
Constituição e as leis, promo-
ver o bem' geral e sustentar a
união, a integridade e a inde-
pendência do Brasil". Será ou-
vido, então,, o Hino Nacional,,
executado pela banda militar
que ficará nós altos das ga-lerias.

O Mar. Costa ,e, Silva, já em-
possado no cargo dé Presiden-
te da República, deixará o pie-nário com o Sr. Pedro Aieixo,
acompanhado por uma comis-
são de líderes. A saida do edi-
fício, passará em revista as
tropas formadas em sua honra,

TRANSMISSÃO

Do Congressoj os. Srs. Costa:
e Silva e Pedro Aieixo irão
ao Palácio do Planalto, onde
o Mar. Castelo Branco trans-
mitirá o Poder. Os Ministros
do Governo Castelo Branco te-
rão que. exibir,' à entrada do
Palácio, os convites especiais
para a cerimônia. As mulhe-
res terão de usar chapéus, ei-es homenis ternos escuros. Os
Ministros do Governo. Costa e
Silva aguardarão em lugares
próprios a cerimônia, que se
realizará no Salão de Honra.

A cerimônia de transmissão
do Poder está prevista paa-a às12 horas. Os Srs. Costa e Silva
e Pedro Aieixo serão recebidos

ao pé da rampa de acesso peloMinistro Paulo Paranaguá 6
um ajudante-de-ordens dO Mar.
Castelo Branco. A entrada do
Palácio estarão o Presidente
Castelo Branco, seus Ministros
e membros das Casas Civil e
Militar.

O Mar. Castelo Branco, em
seguida, conduzirá os empossa-
dos até o Salão de Honra —

• onde íoi armado um estrado
para a cerimônia —, pronun-ciará um discurso e passará a
faixa presidencial ao Mar. Cos-
ta e Silva, que discursará em
seguida. ;¦•_

O Gen. Jaime Portela, Che-
fe .da Casai Militar . do nôvo
Governo, acompanhará o Mar.
Castelo Branco até o Hotel Na-
cional.

NOMEAÇÕES

Assinados os decretos de no-
meações dos novos Ministros e
auxiliares diretos — primeira-mente o Ministro da Justiça —
o Mar. Costa e Silva irá ao
parlatório externo do Palácio
do Planalto para cumprimentar
o povo, enquanto o Batalhão
da Guarda Presidencial (BGP)
executará o Hino Nacional.

Depois de dirigir-se ao Pa-
lácio da Alvorada, o Mar. Cos-
ta e Silva retornará ao Pala-
cio do Planalto, onde recebe-
rá os cumprimentos das mis-
soes estrangeiras, às 15h30m e,
às 17h30m, de autoridades bra-
sileiras.

RECEPÇÃO

O Palácio da Alvorada será
palco da recepção noturna, a3

22h, exigindo-se o uso de ca-
sacas e condecorações, fardas
de gala e vestidos longos. Ha-
verá uma mesa especial, on-
de terão assento, além do Mar.
Costa e Silva é do Sr. Pedro
Aieixo e respectivas mulheres,
o Decano do Corpo Diploma-
tico, os Srs. Auro de Moura
Andrade e Batista Ramos, o
Gen. Jaime Portela e o Depu-
tado Rondon Pacheco.

TRIBUNAS

Os convidados à cerimônia
de posse, no Congresso — mis-
soes espeoials, diplomatas, go- .
vernadores, ¦familiares de par-
lamentares etc, assistirão ao
compromisso do Marechal Cos-
ta e Silva das galerias que o
Sr. Moura Andrade rebatizpu
de tribunas. Nesse local, fo-
ram reservadas acomodações
para a familia do nôvo Presi-
dente. Só terão acesso ao pie-
nário os senadores, deputados,
ministros dos tribunais fede-
rais, Prefeito de Brasilia, Ar-
cebispo Dom Newton e co-
mandantes militares.

O público deverá ser limita-
do, já que os convites íoram
expedidos, mediante. solicita-
ção às mesas da Câmara e do
Senado, mas muitos foram
recusados, pois os convidados
do Itamarati, as autoridades
federais, governadores, diplo-
matas e missões estrangeira?
ocuparão quase que totalmen-
te as galerias.

Transmissão
das Pastas
será no Rioj

Brasília (Sucursal) — tiostrês Ministros militares do Go-
vêrno Costa e Silva apenas oda- Marinha, Almirante Augus-
to Rademaker Grunewald, re-
ceberá o carRo na Capital; o daAeronáutica, Brigadeiro Márcio:
de Sousa e Melo, e do Exército,
General Lira Tavares, o farão-
no-Rio.

Hoje, às 9h30m, os oficiais do;7.° Distrito Naval e do Gabine-
te do Ministro da Marinha emBrasília apresentarão suas des-
pedidas ao Almirante Araripa
Macedo, que,.às 15 horas, pas-sara o cargo, na sede ministé*rial.

MILITARES .-.'
O General Lira Tavares re-

ceberá o cargo de Ministro da'
Guerra do Marechal Ademar de
Queirós amanhã, às 16 horas,
no Rio.

O Chefe de Gabinete da Pas-
ta no Rio será o General Sü-
vio Coelho da Frota, não tendo
sido ainda revelados os nomes
do Chefe dé Gabinete na Ca»,
pitai e do Chefe do Estado»
Maior.

O Brigadel_o..Márcio de Sou-
sa e Melo receberá o cargo de
Ministro da Aeronáutica do
Marechal-do-Ar Eduardo Go-
mes sexta-feira, às 15 horas, no
Rio. O seu Chefe de Gabinete
será o Brigadeiro José Vaz
(atual Comandante da VI Zona
Aérea), enquanto se confirma o
do Brigadeiro Carlos Alberto de
Sampaio (Comandante da IV
Zona Aérea) para Chefe do
Estado-Maior da Pasta.

O Almirante Rademaker'
Grunewald terá como Chefe
de Gabinete o Almirante Guál-
ter Maria Meneses de Maga-
Ihães. Já foi confirmado o
Almirante Moreira Maia paraChefe do Estado-Maior da Ar-
mada. Todos estes almirantes
deverão fixar suas residências
na Capital, tão logo assumam
as funções.

O Deputado Tarso Dutra as-
sumirá o cargo de Ministro da
Educação amanhã em Brasilia,
em hora ainda não fixada. Seu
Chefe de Gabinete deverá ser
o critico literário Hermenegil-
do Cavalcanti.

O -Sr. Leonel de Miranda""
receberá o Ministério da Saú-
de do Sr. Raimundo de Brito,
às 16 horas, na sede ministé- *
rial em Brasilia.

O Sr. Delfim Neto receberá .
a função de Ministro da Fa-
zenda sexta-feira, às 15 horas,
no Rio. O Secretário-Geral da
Pasta será o Sr. Fernando Ri-
beiro Doval e o Diretor-Geral
o Sr. Amilcar de Oliveira.

O Ministro do Interior. Ge.
neral Albuquerque Uma, rece-
berá o cargo no dia 16, à tar-
de, no Rio. O Ministro da In-
dústria é do Comércio rece-
berá o cargo a 17, ã tarde,
também no Rio.

O,nôvo'Ministro das Rela-
ções Exteriores, Deputado Ma-
galhães Pinto, que receberá o
cargo do Sr. Juraci Magalhães .
às 15h30m de hoje, em Brasi- '
lia, dará posse sexta-feira, às 

'
16 horas, no Rio, ao nôvo Se-
cretário-Geral de Politica Ex-
terior, Embaixador Sérgio Cor-
reia da Costa. '¦'¦

O Sr. Juraci Magalhães via- -
ja amanhã para a Bahia, on- |de descansará, em Itaparica, i
durante duas semanas, deven- |jdo estar no Rio em inicio de -
abril. .. \:

O Ministro Magalhães Pin-
to deverá nomear na próxima
semana os novos secretários .
adjuntos. Os nomes mais co- '
gitados dentro do Itamarati
são os seguintes: Embaixador
Mauri Gurgel Valente, para •'
Assuntos Americanos; Embai- jj ¦
xador George Maciel, para As- • •
suntos Econômicos; Ministro i
Ramiro Guerreiro, para Orga- •
nismos Internacionais; Minis- .
tro Cláudio Garcia de Sousa :
(ex-Çhefê de Gabinete do Sr. ij-
Juraci Magalhães) para As- \.suntos da Europa Ocidental, ;"
África e Oriente Próximo; -o ¦;
Embaixador Donattelo Grieco :,
iria para o Departamento Cui- -'
tural e de Informação e o Em-
baixador Mário Borges da ,'Fonseca continuaria no De- ,
partamento de Administração. :.j

O Ministro do Trabalho, Sr. .
Nascimento e Silva, transmiti- ,
rá o cargo ao Senador Jarbas -
Passarinho na próxima sexta- •
feira, às 16h30m, em cerlmó- ..
nia a ser realizada no salão '_
nobre daquele Ministério e que >
deverá contar com a presençi-y .
de todo seu corpo funcional, * *
bem como de autoridades civia .*
e militares e líderes sindicais* »*

CNE aprova \
correção |
de aluguéis;b

m
_&.

.';'_ã-'

Mais posse na coluna de Lea Maria, Caderno B
Leia Editorial "Sobriedade"

O Conselho Nacional de
Economia aprovou ontem- os.'
coeficientes de correção mone--
tária para os aluguéis residên-
ciais e comerciais que tiveram,
seus contratos vencidos em Ja--neiro do corrente ano, assim
como índices para reavaliação
de débitos fiscais, contribui--
ções previdenciárias e capital;
de giro das empresas que ei>-
cerraram seus balanços, naque-"
le mês.

Fixou também o CNE òs no-'
vos valores para as Obrigações-
Reajustáveis do Tesouro, a vi-:
gorarem em abril vindouro. As-
letras com prazo de resgate'
em um a dois anos tiveram,
um percentual de aumento de
1.68 e passarão a valer NCr$:
26,64 (vinte e quatro mil, seis-
centos e quarenta cruzeiros-•antigos) e as resgatáveis no.
prazo de três a cinco anos ob—
tiveram um acréscimo de 6.07,'
ou seja, 60,7%, do seu valor
atual.
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¦Coluna do Castello

Auro deflagra a
reforma do Congresso

Brasília (Sucursal) — Somente depois
áe empossado é que o Marechal Costa e Silva
convocará o Presidente do Senado, Sr. Auro
de Moura Andrade, para uma conversa poli-tica em torno áo caso da Presiãência áo Con-
gresso. Isso é o què ficou assentado num en-
contro ão Presidente com os líãeres Daniel
Krieger e Ernàni Sátiro. A intervenção áo
Marechal Costa e Silva não pretenáé assa-
mir o caráter de ingerência nos assuntos do
Congresso, vias tão-somente realizar uma.
gestão pacificadora, tendo em conta que foi
por iniciativa, dele que se promoveu o ante-
rior acôrão pré-constitucional em função áo
qual se dividiram as atribuições — o Sr. Pe-
dro Aleixo ficaria com a Presidência dó Coí),-
gresso e o Sr. Auro de Moura Andrade com
a Presidência do Senado.

O Sr. Auro áe Moura Anãraãe, aliás, tem
tido sua memória refrescada a respeito ão
assunto com certa freqüência, mas isso não
lhe parece suficiente para solucionar o pro-blema de atribuições específicas que lhe são
daãas pela Constituição e que só uma emen-
da constitucional, revendo a matéria, pode-ria ãêle retirar.

Enquanto o assunto segue sua tramita-
ção política, o Senaáor Auro áe Moura An-
drade entrega-se à tarefa ãe promover a mo-
dernização do Congresso, com o intuito ãe
dotar 6 Poder Legislativo ãe instrumentos
aptos ao exercício das atríbuições remanes-
centes, desde que a função tipicamente le-
gislativa deslocou-se substancialmente paraa área áa iniciativa áo Executivo. Entende
o Presiãente do Senado, e com êle numero-
sos senadores e âeputaãos que discutiram o
assunto com o Sr. Auro de Moura Anãraãe,
que a perda de podêres ão Congresso poâeráser compensada por uma política áe explora-
ção áos podêres virtuais, como o áe fiscaliza-
ção ão Executivo, que restiüid ao Legislativo
uma função áe importância no comando na-
cional.

Vm deputado que comunga ãos pontos-de-vista áo Presiãente âo Senado áizia on-
tem que, tal como está, o Congresso é um ór-
gão de tal maneira inoperante e impotente
que nem mesmo ocorreria a alguém a iãéia
de fechá-lo como solução áe uma crise ãe Po-
der. O Congresso necessitaria assim recupr
rar ao mesmo tempo sua funcionalidade, siu:
importância e sua periculosidade.É dentro desse esquema que o Senador
Auro ãe Moura Anãraãe áesignarã, na quar-ta-feira seguinte à Semana Santa, um gru-
po de trabalho que se incumbirá ãe equacio-
nar os itens reformáveis ou vitalizáveis ão

. aparelhamento legal com vistas à moãerniza-
ção do Congresso. Esse grupo de trabalho te-
rá como campo ãe operação imeãiato o estu-
do âa reforma administrativa do Poãer Le-
gislativo, a reforma ãe Regimento ão Sena-
do, a reforma ão Regimento Comum ão Con-
gresso e a elaboração dé projetos âe leis com-
plementares que âesáobrem as virtualiáaães
constitucionais da ação congressual.

O anúncio, já feito ontem, ãa elaboração
de um nôvo projeto de Regimento Comum,
deixou, aliás, a impressão âe que o Presiãen-
te ão Senaão passara a aãmitir a sugestão
do Sr. Pedro Aleixo no sentião de dirimir as
dúvidas em torno da Presiãência do Congres-
so através de disposições regimentais'. Isso
por-enquanto é ainda"especulação, que nas-
ce naturalmente âa preâominância nas preo-cupações gerais ãa crise em torno áo exerci-
cio áaquela função.

Ainãa que tal coisa venha a acontecer,
o objetivo áo Sr. Auro ãe Moura Anãraãe,
neste momento, é ãar curso à tentativa áe
instrumentar o Congresso para torná-lo no-
vãmente um órgão participante e agressivo
na política áe Poãer.

Coragem
O jonialista Heráclio Sales estava on-

tem no Palácio áo Planalto articulanâo-se
com seu colega José Vamberto, a quem subs-
tituirá a partir áe hoje. Nisso, entra na sala
o Presidente Castelo Branco que corria uma
a uma as âepenâêneias âo Palácio para ães-
peâir-se ãe todos os funcionários, os gradua-dos e os humildes, num aperto de mão quetrouxe à memória ãe Heráclio um ritual an-
tigo na reãação áo Diário Carioca oü áo Diá-
rio de Notícias: Pruáente ãe Morais Neto,
bengala e chapéu na mão, cumprimentando
um a um os contínuos e os reãatores âo jor-nal.

O Presiãente, reconhecenáo Heráclio,
cumprimentou-o e ãisse-lhe:

Só um conselho eu posso ãar ao se-
nhor: coragem. -

Emocionado
O Líáer Ernàni Sátiro, vináo âo Palácio

onâe ouvira, a exposição âo Presiãente Caste-
lo Branco sobre seus três anos ãe Governo,
foi cerçaào pelos jornalistas que lhe pergun-taram como estava o Presiãente.Emocionaâo — responâeu.

Impasse na Prefeitura
O assunto áa escolha áo nôvo Prefeito

de Brasília encruou. O Marechal Costa e Sil-va- já não pensaria em reconãuzir o Sr. PU-nio Cantanheáe, alvo áe críticas áe alguns¦ dos auxiliares presidenciais. Seja como fôr, oSr. Plínio Cantanhede somente ficaria comoPrefeito até o dia 21 de abril.

A história e o Presidente
O Sr. Gustavo Capanema, comentandonuma roãa a informação âe que o PresiãenteCastelo Branco âeixa o Governo feliz, obser-vou:

Éle tem razão âe estar feliz. Nunca
passou pela cabeça áêle que êle não seja um
granâe homem, autor âe uma obra para aHistória.

Não concorâa o Sr. Gustavo Capanema
que o Marechal venha a ser um moãêlo paraos seus sucessores.

A História -— âisse — só citará áoisPresiâentes ãa República até hoje, Getúlio eJuscelino".

Carlos Castello Branco

discursoCastelo fêz um
não se emocionar a saída do

forma
. Brasília i Sucursal) — Oom

ura discurso formal de agra-
deciinento, quase idêntico ao
que fizera em diversas seções
clu Palácio do Planalto, mo-
mentos anles. o Presidente
Castelo Branco evitou que as
lágrimas voltassem a domina-
lo ria cerimônia de despedida
que os Chefes dos Gabinetes
Civil e Militar e o SNI. com
todos os assessores imediatos,
organizaram ns 11 horas de
ontem.

Perante, toda a equipe, de
auxiliares, tendo à Irente o.s
Generais Ernesto Geisel c
Golberi do Couto e Silva, o
Presidente manteve os olhos
presos ao chão e as feições
contraídas pela emoção, quan-
do o Chefe do Gabinete Civil,
Sr. Navarro de Brito, o sau-
dou.

A SAUDAÇÃO

— Sua dignidade pessoal e
sua devoção ao dever não per-
mltiram que a melancolia dos
fins de Govêmo dominasse o
Palácio. Neste instante, orgu-
lhosos tíe termos participado
do Governo, os seus auxiliares
•despedem-se, dizendo adeus,
com as canseiras tíe um sim-
pies dia de trabalho — afir-
mou o Chefe dò Gabinete Ci-
Vil. v

Em nome de todos os inte-
grantes dos Gabinetes Civil e
Militar da Presidência, o Che-
fe do Cerimonial, Ministro
Paulo Paranaguá, entregou ao
Marechal Castelo Branco uma
bandeja sextavada de prata
940, de valor superior ..
NCrS 1 mil (um milhão de
cruzeiros antigos).

i para
Planalto

Desde a sua chegada ao Pa-
íácio, às 8h45m, o Marechal
Castelo Branco percorreu tôdas
as seções e serviços da Presi-
dência da República, paxá cum-
.primeníar, um a um. os funcio-
nnries. Essa visita se estendeu
ao subsolo, onde o Presidente
apresentou seus agradeclmen-
tos acs servidores que traba-
Iham n'a garagem, no restau-
rante, no Corpo„da Guarda, nos
serviços médicos e dentário.

Na Secretaria de Imprensa,
mais tarde, o Marechal Castelo
Branco dirigiu palavras de
agradecimento ao jornalista Jo-
sé Vamberto. e ao verificar que
também o Secretário de Im-
prensa do Marechal Costa e
Silva, o jornalista Heráclio Sa-
les, se encontrava no local,
cumprimentou-o, dizendo: "Co-
ragem. Coragem, meu'amigo."

DISCURSO FINAL

Durante 59 minutos sucessi-
vos, o Presidente Castelo Bran-
co discursou ontem perante
seus ministros, • governadores
de Estados e congressistas, pa-
ra recordar toda ação de seu
Governo, sendo interrompido
por palmas duas vezes, quan-
do fêz alusões claras aos seus
adversários.

Além dos 15 ministros de Es-
tado sentados em torno da
grande mesa central do salão
de reuniões, estiveram presen-
tes para ouvir a fala presidên-
ciai os Governadores Nilo Coe-
lho (Pernambuco), José Sar-
nei (Maranhão), Lourival Ba-
tista (Sergipe), Alacid Nunes
(Pará), Ivo Silveira (Santa Ca-
tarina), Peracchi Barcelos (Rio

Grande do Sul}, Luis Viana
(Bahia), Israel Pinheiro (Mi-
nas Gerais), que chegou atra-
sado e teve que se sentar dis-
cretamente numa das fileiras
posteriores do salão, para não
ser notado.

Nas laterais do salão, ria
mesma direção da mesa onde
se situava o Presidente, esta-
vam de um lado os Vics-Presi-
dentes José Maria Alkimim e
Pedro Aleixo, e do outro, junto
à janela, os lideres parlamen-
tares Daniel Krieger, Ernàni
Sátiro, .Filinto Muller e ' Rai-
mundo Padilha.

A exemplo do Governador
Israel Pinheiro, também o Mi-
nistro da Guerra, Marechal
Ademar de Queirós, chegou
atrasado, quando o Presidente
Castelo Branco já iniciara o
seu discurso. (íntegra do pro-nuiiciamento na página 11.)

POR TODO O PAÍS

Num relatório oficial, divul-
gado ontem no Palácio do Pia-
nalto, a Presidência da Repú-
blica revelou que nos 1 065 dias
de Govêmo — de 15 de abril de
1004 a 15 de março de 1967 —,
o Marechal Castelo Branco so-
mou 974 h 35 m de vôo, per-correndo 403 117 quilômetros
no território nacional.

Passou 416 dias em Brasilia,
490 no Rio e 159 nos demais
Estados; visitou 121 vezes os
Estados (excluindo a Guanaba-
ra) • e os quatro territórios fe-
tíerais — Rondônia, Amapá,
Roraima e Fernando de Noro-
nha.

ATRAÇÃO PELA HISTÓRIA

Futuro não preocupa ex-Ministros
Os componentes do Minis-

tério do Presidente Castelo
Branco começam amanhã,'
após a transmissão dos cargos
aos seus sucessores, a retornar
às atividades privadas ou a
arrumar as malas para viagens
ao estrangeiro, como é o caso
do Ministro Paulo. Paranaguá,
que assumirá as funções de
Ministro Conselheiro na Em-
baixada do Brasil em Paris.

O Sr. Juraci Magalhães,
além de voltar à Presidência
da Ericsson do Brasil, onde
perceberá de cinco a seis mi-
Ihões de ciiuzeiros antigos por
mês, aceitou uma proposta de
três mil dólares para dirigir a
nova empresa que cuidará, ex-
clusivamente, das inversões do
grupo Monteiro-Aranha em
firmas estrangeiras como a
Volkswagen.

CAMPOS E BULHÕES .
• O Sr. Roberto Campeis de
Ministro, do Planejamento
passa a Presidente do Invest
Bank, recém-fundado em São
Paulo com 60% de capitais
nacionais e 40% de capitais
aplicados por poderosos gru-
pos do Japão, Itália e outros
países, a fim de investir na
América Latina.

O Ministro da Fazenda Sr.
Otávio Gouveia de/Bulhões é
membro do Conselho-Diretor
da Fundação Getúlio Vargas,
onde trabalhou por vários
anos. Correm rumores no meio
financeiro de que, quando dei-
xar o Governo, irá trabalhar
no grupo das empresas do
Banco Lowndes.

NASCIMENTO

O Ministro do Trabalho, Sr,
Nascimento e Silva, retorna à
sua banca de advocacia —
uma das mais importantes do
Rio — e ao comando das fá-
bricas que possui em Minas
Gerais. Aos amigos êle tem de- i
clarado:"Vou agora recuperar o dl-
nheiro que perdi ao tempo
em que fui Ministro". E, que,
como Ministro de Estado, o
advogado Nascimento e Silva
percebia os vencimentos de
NCrS 1 100,00 (um milhão e
cem mil cruzeiros antigos), e,
embora estejamos em março,
ainda não recebeu o pagamen-
to de janeiro.

O Presidente do Banco Cen-
tral, Sr. Dênio Nogueira, ao
que consta irá para uma das
cadeiras destinadas ao Brasil
no Fundo Monetário Interna-
cional. Quanto ao Sr. Guilher-
me Borghoff, este voltará ao
comando da empresa de sua
propriedade, denominada Bor-
ghofí S.A.

GOLBERI

vAo assumir a chefia do re-
cém-criado Serviço Nacional
de Informações, a 25 de julho
de 1964, o General da Reserva
Golberi do Couto e Silva ném
suspeitava de que, da sua bri-
lhante carreira de oficial de
Segunda Seção (Inteligência e
Informações de Estado-Maior),
passaria, ao cabo de três anos,
à condição tranqüila de Minis-
tro do Tribunal de Contas da
União

Ainda que nâo se tenha cons-
tituído numa total surpresa, a
indicação do seu nome ao Se-
nado para o cargo.aberto com
a aposentadoria do Ministro
Rogério. de Freitas represen-
tou uma recompensa do Pre-
sidente da República ao auxi-
liar dedicado de cujo trabalho
muito dependeu o Governo. Do
trabalho intenso de recolher e
interpretar informes (dados
incompletos) e informações
(dados exatos e, completos)
chegados de. todos os cantos do
território nacional para ins-
trair pessoalmente o Presidên-
te sobre decisões a serem to-
madas no dia-a-diar de ava-
liar dados sobre a conduta pes-
soai de políticos, administra-

dores e homens de tôdas aa
profissões para instruir pro-
cesses punitivos, o General
Golberi passará agora à mono-
tona e árida função de exami-
nar processos e balancetes sô-
bre as contas da Administra-
ção federal e produzir relato-
rios e votos juntamente com
seus oito colegas do Tribunal.

Por íôrça da praxe, não ca-
berá ao ex-Chefe do SNI ía-
zer o relatório das contas do
primeiro ano do Governo Cos-
ta e Silva. Este cabe ao Minis-
tro Vítor do Amaral Freire,
que, embora recém-nomeado
pelo Presidente da República,
é dois meses mais antigo no
Tribunal. Golberi fará, no
entanto, o relatório e o pare-
cer prévio sobre as contas do
segundo ano do Governo que
sucedeu ao seu. Olhará, cer-
tamente com bons olhos, os.
comprovantes-.dos gastos secre-
tos realizado* peío SNI.

O GENRO DO
PRESIDENTE

Embora se conheça muito da
vida e dos hábitos de D. An-
tonieta Castelo Branco — a
filha do Presidente —, de seu
marido, o economista Salvador
Diniz, muito poucos brasileiros
sabem. Se o encontrassem oca-
sionalmente na ma, os mais
bem informados, leitores assi-
duos dos jornais e revistas, não
saberiam identificá-lo: êle
nunca aparece nas fotogra-
fias, nas festas, ou cerimônias,
ao contrário de sua mulher,
que acompanha,o pai, desem-
penhando o papel de Primei-
ra Dama do País. A discreção
é característica do genro do
Presidente e,' graças a essa'
qualidade, pode êle desempe-
nhar tranqüilamente no Pala-
cio do Planalto as funções de
Chefe da Assessoria Especial
(órgão de assessoramento di-
reto e pessoal do Presidente)
nesses últimos três anos.

Na manhã de quinta-feira,
dia 16, o' Sr. Salvador Diniz
assistirá à primeira aula do
curso da Escola Superior de
Guerra, no Rio, que vai lhe
ocupar todo o ano, em tempo
integral. Depois disso, salvo
alguma alteração em seus piá-nos, voltará a lecionar eco-
nomia na Escola de Economia
da Guanabara e a desempe-
nhar suas funções de técnico
na Confederação Nacional das
Indústrias.

O FILHO NA MARINHA

Quanto ao Comandante Pau-
lo Castelo Branco, Capltão-de-
Fragata, filho do Presidente,
os planos para esse ano, de-
pois do dia 15, quando deixa
suas funções numa das Sub-
chefias do Gabinete Militar,
são quase os mesmos do Sr.
Salvador Diniz: irá também
cursar a Escola Superior de
Guerra e residir, no Rio, mo-
rando num apartamento situa-
do no mesmo prédio- dé seu
pai, na Rua Nascimento Silva,
em Ipanema. Até o fim do
curso, pelo menos, sua vida
não sofrerá maiores altera-
ções. Mais tarde, porém, de
acordo com o que decida ò Mi-
nistro da Marinha da época e
o sucessor de sen pai na Pre-
sidência da República, voltará
a assumir* comandos navais ou
mesmo exercer funções ou fre-
qüentar novos cursos de aper-
feiçoamento no exterior.

ERNESTO GEISEL

Por recente nomeação do
Presidente Castelo B r a n c o, o
General Ernesto Geisel, Chefe
do Gabinete Militar, irá agora
desempenhar as funções de Mi-
nistro do Superior Tribunal MP'
litar. Algumas das principais
decisões do Govêmo ncs três
anos que se seguiram ao movi-
jnento de 31 de março tiveram
a contribuição pess:al desse
militar, o mais moço dos três
irmãos Geisel que atingiram o

generalato, partindo de uma
infância modesta >na Cidade de
Santa Maria da Boca do Mon-
te, no interior do Rio Grande
do Sul.
NAVARRO DE BRITO

Segundo garante o Governa-
dor Luís Viana, o Professor Na-
varro de Brito, o mais jovem
Chefe de Gabinete Civil da His-
tória da República (31 anos),
sairá de Brasilia para a Secre-
taria de Educação da Bahia.
Se tal não acontecer, Salvador
é ainda o seu destino, pois terá
de reassumir as funções de pro-
fessor-assistente da cadeira de
Ciências Políticas da Universi-
dade da Bahia.

Cemo prêmio pela sua dedica-
ção na chefia do Gabinete Çi-¦vil — o mais modesto, talvez,
entre todos aquêle3 atribuídos
aos seus aiuxiliares diretos na
Presidência da República — o
Marechal Castelo,, Branco de-:
signou-o membro- do Conselho
de Aperfeiçoamento do Pessoal-
Superior do Ministério da Edu-
cação, que se reúne uma ou
duas vezes por mês na Guana-
bara e paga jcton por compa-
recimento.
JOSÉ VAMBERTO

Da Secretaria de Imprensa
do Presidente da República, o
jornalista José /Vamberto Pi-
nheiro Assunção, antigo redator
político do Diário de Noticias,
decano da Sala de Imprensa da
Câmara dos Deputados, irá
agora para o Tribunal de Con-
tas do Distrito Federal, onde
desempenhará o cargo de Mi-
nistro, para o qual íoi nomeado
pelo Prefeito Plinio Cantanhe-
de. Para isso, mudar-se-á com
a familia definitivamente para
Brasília, pondo fim ao vaivém
entre o Rio e a Capital quese prolongava desde antes de
assumir a Secretaria de Im-
prensa da Presidência, quandoera aincia simples repórter e
Procurador do IAA.
PARANAGUÁ

A designação do Ministro
Paulo Henrique Paranaguá,
Chefe do Cerimonial da Presi-
dência, para as funções tíe Mi-
nistro Conselheiro na Embaixa-
da do Brasil em Paris não foi
exatamente um prêmio. Ao tér-
mino de sua missão na Presi-
dência da República, na con-
dição de ministro de segunda
classe do Itamarati, a ida do
diplomata Paulo Paranaguá pa-ra o exterior seria quase auto-
mática, em vista das próprias
regras que regulam o movimen-
to do pessoal.de carreira. Paris,
no caso, foi apenas uma das
grandes capitais pára onde po-
deria ser designado ao íim dos
três anos de trabalho junto ao
Presidente. A melhor, na opi-
nião de alguns; a mais traba-
lhosa, segundo éle. -

SECRETÁRIOS NA ONU
Dois outros diplomatas que

assessoraram diretamente o.
Presidente Castelo Branco es-
tão já designados pelo Itama-
.rati para servir junto à. re-
presentação do Brasil na ONU,
em Nova Iorque. Sáo eles: o
Tercelro-Secretário J erônimo
Moscardo de Sousa, Secretário
Particular do Presidente, e o
Prlméiro-Secretário' A s drúbal
Pinto Ulissea, Chefe da Asses-
soria Parlamentar, responsável
pelo encaminhamento e tra-
mitação de tôdas as mensa-
gens e projetos do Governo no
Congresso.

O CORONEL LEITÃO
Ofertas de um grande jor-

nal de São Paulo e de uma das
principais emissoras de tele vi-
são do Rio para cargos ,de di-
reção depois do dia 15 estão
sendo ainda pesados pelo Co-
ronel Nilton Cipriano Leitão,
Chefe do Departamento Fe-
deral de Segurança Pública ou,
em têrmcs tradicionais, Chefe
de Policia do Governo Castelo
Branco.
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O Presidente apreciou documentos históricos no Palácio do Itamarati em Brasília (VPl—JB)

Palácio dos Arcos passa a Itamarati
¦ Brasília (Sucursal) —

Embora não tenha sido
inaugurado, o. Palácio do
Itamarati em Brasilia (an-
teriormente tliamava-se
Palácio dos Arcos) funcio-
nou ontem pela primeira
vez, ao receber à tarde a
visita do Marechal Castelo
Branco, o que serviu de pre-
texto para uma reunião do
alto mundo político, social
e diplomático do Pais.

. Um minuto antes de dei-
xar ó Palácio do Planalto, o
Presidente extinguiu o no-
me que já vinha pegando
na Imprensa e na opinião
pública, ao assinar o decre-
to pelo qual o edifício passa
a se - chamar também Pala-
cio do Itamarati, o que de
certo modo representa o
confisco do nome da velha
sede do Ministério das Re-
lações Exteriores, no Rio.

EUFORIA

Presentes quase todo o
Ministério e ps membros do
Corpo Diplomático, além de
missões estrangeiras que

vieram para a posse do Ma-
rechal Costa e Silva, o Pre-
sidente chegou acompanha-
no da filha, Dona Antonie-
tá Diniz. e foi recebido pe-
lo Embaixador Vladimir
Murtinho, Presidente da Co-
missão de Transferência da
Secretaria de Estado e do
Corpo Diplomático.

No segundo andar, onde
os convidados se cempri-
miam em verdadeira multi-
dão, êle foi recebido com
aplausos e passou-a cumpri-
mentar os diplomatas' e
enviados estrangeiros, ao
mesmo tempo em que rece-.
bia abraços de amigos e de
congressistas.

Intensamente fotografa-
do — o que estimulava o
ajuntamento de políticos â
sua volta — o Chefe do Go-
vêrno visitou a Sala dos
Tratados e outras depen-
dências, sempre cumpri-
mentando ou recebendo
cumprimentos, entre os
quais o de Marta Bocha;
que estava acompanhada
do marido, Sr. Ronaldo Xa-
vier de Lima.

O Presidente da Repúbll-
ca subiu ao amplo salão de
recepção, no terraço, e de-
pois de observar as obras
de arte, sempre distribuin-
do o recebendo cumprimen-
tos, tornou-se novamente o
centro de grande aglome-
ração. Poucos parlamenta-
res da Oposição lá se en-
contravani, entre eles o Vi-
ce-Prcsidente do MD B,
Deputado Franco Montoro,
e o Senador Aarão Stein-
bruch.

Serviu-se champanha e
refrescos e às 20h o Maré-
chal Castelo Branco saíu,
em companhia de Dona An-,
tonieta.

Do lado de fora, na Es--
planada dos Ministérios,
considerável multidão se
concentrara para apreciar a
recepção através cios vidros.
do Palácio, cuja intensa ilu-
minação destacava dentro
da noite /o grande edifício,
considerado uma das obras
primas de Niemeyer.

O último dia
Brasília (Sucursal) — Para iniciar o

seu último dia integral de Governo, o Pre-
sidente Castelo Branco despertou ontem
às-6 horas, na suíte especial do Hotel Na-
cional, foi barbeado pelo barbeiro Bonfim,
do Palácio do Planalto, e fêz a sua primei-
ra refeição: café, leite, mamão e torradas,
em seu próprio aposento, e depois foi à
Igreja de Santo Antônio, onde assistiu a
missa de sétimo dia do Sr. Antônio- Costa
e Silva, irmão do Marechal Costa e Silva.

No próprio hotel, às 12hl5m, o Presi-
dente, almoçou em companhia de seu gen-

ro, Sr. Salvador Diniz, e dos Ajudantes-de-
Ordens Murilo Santos e Júlio Pessoa. Do
menu, constou filé com fritas, salada de
frios, suco de laranja e sorvete com torta.

VIAGEM AO RIO

Segundo informações do Palácio do
Planalto, o Marechal Castelo Branco che-
gara ao aeroporto civil de Brasilia às 14h
40m, devendo partir para o Rio às 15 horas,
num Viscount presidencial da FAB, pilo-
tado pelo Major Murilo Santos.

Apartamento nôvo espera Castelo

Leia Editorial "Testamento 
Revolucionário"

O Marechal Castelo Branco .chegará hoje
ao Rio às 17h20m, rumará diretamente para o
seu nôvo apartamento à Rua 'Nascimento
Silva, — entre Aníbal de Mendonça e Henrique
Dumont, que será decorado por êle mesmo com
móveis estilo D. João V, comprados por sua
mulher, Dona Argentina, e terá seus dois filhos— Aritonieta e Paulo — e os netos como prin-cipais vizinhos.

O Marechal tem pedido o máximo sigi-
lo sobre o seu endereço, onde pretende apenas
ler e escrevei', quando não tiver que sair ou
brincam com os netos, que sempre estarão por
perto porquê Paulo Castelo Branco mora três
andares acima e Dona Antonieta alguns nú-
meros adiante. Seu vizinho mais Importante
será o Marechal Eurico Gaspar Dutra, que mo-
ra alguns quarteirões adiante.

VIDA DOMÉSTICA

O apartamento do Marechal Castelo Bran-
co é o 202 do prédio 518 da Rua Nascimento
Silva (Ipanema) que tem quatro apartamen-
tos por andar e dá frente também para a Rua
Barão de Jaguaribe.. Com pouco mais de 100
metros quadrados, é composto de duas salas,
três quartos, dois banheiros e dependências de
empregada.

_ bastante claro, dando vistas, de frente,
para a rua arborizada e os fundos para os mor-
ros do Leblon, pouco se divisando a Lagoa Ro-
drigo de Freitas, devido a tuna construção.

O apartamento estava alugadc para um
funcionário da Embaixada dos Estaaos Unidos.

DECORAÇÃO |

O Marechal pretende fazer sozinho a de1-
coração do apartamento, com os móveis tea-''
dos da casa em que morou com sua falecida
mulher, os quais considera parte da sua vida
pelas lembranças que conservam.

A única peça nova será uma escrivaninha,
em estilo parecido com o dos demais móveis, e
onde pretende passar a maior parte do seu
tempo, escrevendo.

O ambiente pouco se diferenciará da casa
em que viveu com Dona Argentina e onde ter-
minou de criar seus filhos. Tudo será sóbrio e
sem requintes.

O edifício Neuchatel é habitado por alguns
norte-americanos em serviço no Brasil, tem 15
meses de construído; 18 apartamentos, sendo
dois na cobertura, e é dividido cm dois blocos.

Na parte da frente moram: Coronel A. Hil-
lis, da Forçai Aérea Americana; Mandio de An-
gelis, funcionário da Embaixada Americana;
Zigmund Kreebs, industrial alemão; J. Xavier
Teixeira, fazendeiro no-Pará; Mr.. Jones, da
Western Telegraph Company; Paulo Viana
Castelo Branco, sua mulher e três filhas — He-
loísa, Helena e Cristina r-; Almiro Ferro, ge-
rente do Banco ca Bahia; e na cobertura,
Frank Gevert, industrial.

Na parte de, trás, R. Veenstra. médico da
USAID; Coronel John Stelz, da Força Aérea
Americana; Raimundo Lucena, fazendeiro no
Paraná; General Dllermano Gomes Monteiro;
Vera' Bebiano;. engenheiro Pra"3o Lopes, da
SURSAN; engenheiro Francis Walsh, do Esta-
do: Robert Leberguc, industrial no Brasil' e na
França.

A RUA TRANQÜILA .ií- ".

O trecho da Rua Nascimento Silva onde
vai morar o Marechal Castelo Branco é consi-
derado calmo e quando há algazarra é a dois
meninos brincando à sombra das árvores.'

As janelas das salas do apartamento' dão
direto para duas árvores que encobrem prática-,
mente a vista do seu interior,

POLICIAMENTO

Desde o inicio da semana policiais do DOPS
e soldados da PM estão rondando o quartei-
rão onde residirá o Marechal. £

Os soldados da. PM informaram qúe rece-
beram ordens de não permitir que nenhuni fo-
tógrafo entre no apartamento 202, nem que o"fotografe das janelas dos prédios vizinhos. Esta
parte da fiscalização está a cargo dós poli-ciais do DOPS.

Para hoje Informcu-se que o quarteirão
será cercado e que só será permitida a passagem
de mpradores da Rua Nascimento Silva, entra
as Ruas Anibal de Mendonça e Henrique Dru-
mond. ..-.,.
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^Jornal do Brasil, quarta-feira, 15-3-67, VP Cad.

Castelo Branco assina últimos atos e reserva ainda um
Servidores
denunciam
demissões

O Presidente da' Confe-
deração Nacional dos Ser-vldores Públicos, Sr. Bisneir
Maiani, anunciou ontem
que, além das 1500 demis-
soes de interinos, o Presi-
dente do Instituto Nacional
da Previdência Social, Sr.
Nazaré de Brito, tem assina-
da em sua gaveta uma por-taria demitindo 3 mil con-
tratados.

O funcionalismo públicose reuniu ontem à noite em
assembléia-geral na Asso-
ciação Médica do Estado da
Guanabara, à Rua Senador
Dantas, 7, 3.° andar, deci-
dindo enviar memoriais às
principais autoridades e ao
Presidente Costa e Silva so-
licitando a revogação da
exoneração dos interinos.

PESSIMISMO ,

O Presidente do Clube 22
de Maio, órgão representa-
tivo dos funcionários do ex-•IAPC, Sr. José Garcia, con-
fessou nâo acreditar num
movimento de massa dos
funcionários públicos em
defesa dos seus direitos e,
fazendo uma autocrítica do
movimento, revelou que a
classe subestimou a frieza
do Sr. Nazaré Dias. Cin-
qüenta por cento dos pre-
sentes à assembléia eram
mulheres.

— Êle é muito mais frio
do que pensávamos — disse
— pois afirmou a todos os
demitidos que eles eram
dispensáveis e que já deve-
riam estar com um jornal
na mão procurando em-
prego.

Por filho de
Bahia, Negrão
abre exceção

O Reitor da Universidade
do Estado da Guanabara,
Professor Haroldo Lisboa
da Cunha, conseguiu resol-
ver ontem a situação dos
excedentes de Economia,
criando um turno interme-
diário entre o da manhã e
o da tarde para matricula-
los, pois recebeu recomen-
dações especiais do Gover-
nador Negrão de Lima pa-
ra tratar desse caso. Um fi-
lho do Sr. Luís Alberto Ba-
hia, Chefe da Casa Civil es-
tadual, faz parte da turma.

Diante da solução havida
para a turma de Economia,
excedentes de Medicina já
estudam um modo de re-
organizar-se e formar uma
comissão para manter con-
tatos junto ao Governador
do Estado, a fim de sqlu-
cionar o mesmo problema
em relação ao seu curso.
Até solucionar o caso da
turma de Economia o Sr.
Negrão de Lima não abrirá
nenhuma perspectiva para
o caso dos excedentes.
OUTRO CASO

O Diretor da Faculdade
de Filosofia da Universida-
de Federal do Rio de Ja-
neiro, Sr. Raul Bittencourt,
anunciou ontem a uma co-
missão de excedentes do
vestibular ao Curso de Ma-
temática qüe todos os can-
didatos aprovados e não
classificados serão matri-
culádos naquele estabeleci-
mento a partir de amanhã,
devendo as aulas se inicia-
rem na segunda-feira para
o primeiro ano.

Brasilia (Sucursal) — O Pre-
sidente Castelo Branco temre-
sorvado pnra as suas últimas
horas de Governo a remessa,
ao Congresso Nacional, da Lei
de Participação dos Emprega-
dos na Vida e nos Lucros da
Empresa. Ontem, o Presidente
assinou numerosos atos.

A redação final da lei foi
discutida até altas horas da
noite de ontem em uma reu-
nião à qual compareceram o
Presidente e os Ministros do
Planejamento, Fazenda e Tra-
balho, * .Srs. Roberto Campos,
Gouveia de Bulhões e Nasci-
mento e Silva. A mensagem
será enviada ao Congresso nos
termos do Artigo 54 da nova
Constituição, que entra hoje
em vigor, ou seja, sem prazode tramitação.

ÜÍiTIMOS ATOS
O Presidente, assinou ontem

um decreto exonerando o Sr.
Plínio Cantanhede da Prefei-
tura de Brasília, criou a Se-
cretaria de Segurança da Pre-
feitura do Distrito Federal,' e
rescindiu o contrato de con-
cessão do porto de Manaus ao
Barão de Rumkewicz, firmado
em 1900.

Os demais atos do Preslden-
te foram os seguintes:

Nomeando o General Gol-
beri do Couto e. Silva paraexercer o cargo de Ministro do
Tribunal de Contas da União;

suspendendo pelo prazo de
dez anos, de acordo com o
Art. 15 do Ato Institucional
n.° 2, os direitos políticos do
Major da Reserva Fernando
Pereira Falcão, do Exército,
sem prejuízo das sanções pe-nais a que estiver sujeito, e
dos Srs. Pedro Sirza Nink, Ma- *
nuel Batista Sobrinho e Egis-
tho de Almeida Ramos;

nomeando Juiz federal em
Minas, Gerais, o bacharel Car-
los Mário da Silva Veloso e
Juiz federal substituto do
Amazonas, o bacharel Ader-
son Pereira Dutra;

concedendo e x o n e ração a
Laerte Nicolino Rosato, de re-
pi-esentante da praça de San-
tos da Junta Alministrativa do
IBC, e a Hercílio Camargo
Barbosa, como seu suplente, c
nomeando para substitui-los
Hercílio Camargo Barbosa e
Saul Eliézer Neto;

nomeando Amália Luci Gei-
sei para exercer o cargo, em
comissão, de Secretária da
Câmara do Conselho Federal
de Cultura;

— Admitindo no Quadro Su-
plementar da Ordem do Rio
Branco, no Grau de Comenda-
dor, o Sr. Nelson de Sousa
Sampaio, professor catedrático
da Universidade da Bahia;

Exonerando do cargo de ins-
trutor da Escola das Américas
(Fort Gulick, Zona do Canal,
Panamá), o Major de Infan-
taria Heli de Albuquerque Cor-
deiro;

Nomeando o redator da '
Agência Nacional, Sr. Manuel
Caetano Bandeira de Melo, pa-ra exercer o cargo em comis-
são de Secretário-Geral do
Conselho Federal de Cultura.

Determinando que o Banco
Nacional de Crédito Cooperati-
vo, denominação que tomou a
Caixa de Crédito Cooperativo,
por íôrça da Lei 1412]51, se
reorganize sob a forma de so-
ciedade por ações, passando a
denominar-se Banco Nacional
de Crédito Cooperativo Soeie-
dade Anônima e seus Estatu-
tos, que dependerão de aprova-
ção do Presidente da Repúbli-
ca, fundamentar-se-ão no De-
creto-Lei 2 627-40, no que não
colidir com o Decreto-lei nú-
mero 60|66.

Autorizando as operações no
País, até 21 de julho prõxl-mo, de embarcações camaroei-
ras, atuneiras, baleeiras, lagos-
teiras e arrasteiras sob a res-
ponsabilidade da Cia. de PescaNorte do Brasil, de Pernambu-
co, Imbra Engenharia Indus-
trial e Comercial S.A., do Pa-
raná, Indústria Brasileira de
Lagosta S.A., do Ceará, So-ciedade de Pesca Taiyo Ltda.,
de São Paulo, Indústria dePesca do Ceará, do Ceará, In-
dústrias Reunidas de Pesca eExportação, do Maranhão, Se-bastião Tarcísio Ramos, doCeará e Cia. de Pesca Krau-se, de Santa Catarina.

Reduzindo em 10 as alíquo-tas do Imposto ünico sobrelubrificantes e combustíveis 11-
quidos e gasosos. A referida re-dução entrará em vigor a par-tir de 1 de abril próximo íu-turo;

Exonerando o Coronel Al-berto Bandeira de Queirós docargo de Assessor Militar
(Exército) da Comissão Mili-tar Mista Brasll-Estados Uni-

Estudantes condenam em
S. Paulo Governo que sai
e o que se instala hoje
,„„ São Paulo (Sucursal) — Um grupo de cerca de300 estudantes universitários percorreu na noite deontem algumas das principais ruas do Centro da Ci-dade, numa manifestação de protesto contra o Go-verno que se acaba e também contra o do MarechalCosta e Silva, que se inicia hoje.

Sob a chuva e sempre correndo no meio das.ruas, no sentido contrário ao das mãos de direçãoo que ocasionou ligeiro engarrafamento do trânsito'os estudantes gritavam "um, dois, três, Castelo nóxadrez', "abaixo a ditadura" e "abaixo o Costa e

COMÍCIO DE PROTESTO

Q movimento se Iniciou
no Largo de São Francisco
e, depois de percorrer vá-
rias ruas do Centro, voltou
ao local de partida, onde os
estudantes improvisaram
um comício em frente ã Fa-
culdade de Direito da Uni-
versidade de São Paulo. Vá-
rios oradores se revesaram
na chamada "tribuna livre",
criticando os Marechais
Costa e Silva e Castelo
Branco e também a nova
Lei de Segurança Nacional.

Os estudantes : cariocas
lançaram um manifesto as-
sinado por cinco entidades— UNE, UME, DCEUB.
UBES e AMES — no qualchamam a atenção da cias-
se para "o significado dessa
mudança no panorama po-litico. da ditadura"."Não nos elevemos pren-der aos aspectos pessoais do
nôvo Presidente ou de seu
Ministério e sim a uma aná-
Use de quem manda no
País, de que classes têm o
Poder político, de quem im-
põe e afasta governantes"'.

dos, por ter sido indicado pa-ra nova comissão; e o Capitão-
de-Fragata Ivã Fleiuss Car-
neiro, do corpo permanente da
Escola Superior de Guerra, portei* sido indicado para nova. co-
missão.

Determinando que o recolhi-
mento das tnxas e contribui-
ções referidas no parágrafo l.°
do Ar,t. 1.° e nos itens I e II
do Art. 3.ü do Decreto 303/67,
será feito até o último dia do
més subseqüente àquele que se
verificar a saída do açúcar e
do álcool da fábrica por efeito
de-venda, empréstimo, pennu-
ta, doação ou destinação como
matéria-prima para uso pró-
prio ou de terceiros com tradi-
ção real ou simbólica da mer-
cado.ia, observando, no que¦çauber, as disposições- atinen-• tes à matéria constante do De-

creto-Lei 56/66;
Aprovando o regimento do

Conselho Federal de Cultura;
Detershinanclo que além dos

podères e atribuições previs-tas no Art. 29 do regulamento
aprovado p.l- Decreto 51 620
de 1962, é conferida ao supe-
rinteiidente da SUNAB a com-
petência atribuída pelo Art. 16
do regulamento aprovado pelo- Decreto 51 620/62, ao Conse-
lho- Deliberativo da SUNAB,
extinto pelo Art. 159 do De-
creto-Lei 200/67;

Autorizando os revendedores
da Volkswagen do Brasil In-
dústria e Comércio de Auto-
móveis S/A, estabelecidos em
São Bernardo do Campo, São
Paulo, a funcionar aos domin-
gos e feriados civis c religlo-
sos, nas respectivas oficinas,
execetuados os demais, paraatender a serviços de emer-

I gência nos veículos de sua fa-
bricação, num sistema de plan-tão e mediante rodízio, apro-
vado pela autoridade compe-
tente do MTPS, observadas as
disposições legais vigentes;

Determinando que o Fundo
Especial de Financiamento da
Assistência Médica (FEFAM),
de que tratam os Artigos 28,
Item I e Parágrafio 1.°, e 35,
do Decreto-Lei 204/67, será,
no exercício de 1967, aplicado
prioritariamente em institui-
ções hospitalares mantidas por
pessoas jurídicas de direito
público ou privado, ou cm
s o ciedades médico-eientíficas,
uma vez que os auxílios ou
subvenções, que lhes íoram
atribuídos no orçamento geralda União para o exercício de
11167 (Lei 5 189/66), tenham
sido incluídos, parcial ou total-
mente, no "Fundo de Reser-
va", instituído no Capítulo IV
do Decreto-Lei 81/66;

Concedendo à Rádio Ribei-
rão Preto S/A permlssionáriados serviços de radiodifusão,
em onda média na freqüência
de 780Kcs, em Ribeiro Preto,
São Paulo, autorização paraaumentar a potência de seus
transmissores de 250 watts para5 kw durante o dia e 1 kw du-
rante a noite;

Dispensando o Tenente-Co-
ronel Roberto Moura das fun-
ções que exerce no SNI, ao
qual íoi incorporado com pro-cedênoia da Secretaria-Geral' do Conselho de Segurança Na-
cional em virtude do Art. 4.",
Parágrafo 1.°, da Lei 4 341/64;- Nomeando para integrar ocorpo permanente da Escola
Superior de Guerra os Coro-
néis Carlos Ede Meira Matos
e Alberto Bandeira de Quei-rós;

Agregando, a partir de 14/
5/64, ao Quadro do Pessoal doConselho Nacional de Eco-nomia, com o vencimento cor-
respondente ao símbolo 2-C,
do cargo em comissão de dl-retor da Divisão de Finanças
do Departamento Econômico
do mesmo Conselho, veriflean-
do-se, automaticamente, namesma data, a vacância do,cargo de provimento efetivo deonde procede a interessado, cs-tatístico TC-1401-22-C, do
Quadro do MEC, Sr. Dênio
Chagas Nogueira.

— Demitindo das fileiras doExército, sem prejuízo das san-,
ções penais a que estiverem su-'
jeitos, de acordo com o Arti-
go 14 e seu parágrafo único doAto Institucional n.° 2, o Ca-
pitão de Engenharia Pedro Sir-zanink e o 1.» sargento Egistho
de Almeida Ramos, fazendo
Jus seus beneficiários à pensáoa que tiverem direito;

Exonerando o Capitão-de-
Mar-e-Guerra Antônio Ávilade Malafaia dos cargos de Adi-do Naval e Militar em Londres
e Adido Naval em Estocolmo eOslo, junto às Embaixadas doBrasil em Londres, Estocolmo
c Oslo, respectivamente;

para hoje

Nomeando o Vice-Almlrante
Sávio Duarte Nunes para exer-cer o cargo de Chefe do Gru-
po Executivo de Coordenação eControle do Plano Diretor,
sendo,' em conseqüência, exo-nerado de Chefe do Gabinete
do Ministro da Marinha;

Promovendo no corpo da Ar-mada ao posto de Capitão-de-
Corveta, por merecimento, nacota de antigüidade, o Capitão-
Tenente Milton George Louza-
da Kampíe;

Declarando de utilidade pú-blica, para fins de desapropria-
çõo, imóveis em Rosário doSul, Rio Grande do Sul, neces-sários à construção de resi-dências para militares do Exér-cito;

Instituindo a Fundação Ins-
tituto de Pesquisa Econômico-
Social Aplicada, vinculada aoMinistério do Planejamento eCoordenação Geral;

Criando, 4io MEC, a Comis-
eão Especial para execução doPlano de Melhoramento e Ex-
pansáo do Ensino Superior,
destinada a prestar assistên-
cia técnica, na parte ireferen-
te ao MEC, à elaboração decontrato a ser firmado entre aUnião Federal e o Banco In-teramerícano de Desenvolvi-
mento, para melhoramento cexpansão do ensino na Univer-
sidade Federal do Rio de Ja-neiro, nas Universidades deSão Paulo, Brasilia, Minas Ge-rais, Ceará, Pernambuco eBaliia, e na Pontifícia Univer-
sidí.de Católica do Rio de Ja-
neiro, mediante obras, equipa-
mento e assistência técnica.

Juarez inaugura ferrovia
Brasília-Pires do Rio
mesmo eom trilhos soltos

Brasília (Sucursal) — Despedindo-se de suas íunções, o
Ministro Juarez Távora inaugurou ontem a ferrovia que
liga Brasilia a Pires do Rio, embora ela ainda não es-
teja pronta, com trilhos soltos, mal assentados ou fora
de linha reta, sem dormentes ou com êies soltos sobre a
terra, e faltando a colocação de brita sóbre o leito.

Como quase 130 quilômetros dos seus 230 de extensão
sejam ainda intransitáveis para locomotivas com vagões,
a primeira viagem foi feita por 11 automotrizes (de nove
e cinco lugares cada), que necessitaram ser empurradas por

.operários para vencer um dos trechos perto da estação
provisória de Brasília.
VIAGEM ACIDENTADA

Os viajantes, tendo à írente
o General Antônio de Andrade
Pinto, Diretor de* Viação e
Transportes do Ministério da
Guerra, saíram de Pires do Rio,
rumo à Capital, às 2h_õm de
ontem, ocupando dois vagões
puxados pela locomotiva 431 da
Viação Férrea Centro-Oeste.
Ao ser atingido o quilômetro
88 da ferrovia, as 61i30m, os
viajantes, sem aviso prévio, fo-
iram transferidos para ns auto-
motrizes, que já haviam sido
requisitadas' dois dias antes em
várias cidades mineiras e gola-lias. Ao requisitarem as auto-
motrizes (que por serem mais
leves trafegam com maior faci-
lidade) e prepará-las para a
viagem, as autoridades do De-
partamento Nacional de Estra-
das de Ferro e do 2.° Batalhão
Ferroviário toncarregado da
obra) demonstraram saber com
antecedência a impossibilidade
da ferrovia estar pronta parasua inaugurção.

Cinqüenta operários, quei-xando-se de não dormirem há¦15 dias e de não comerem nada
há mais de 24 horas, caminha-
vam à írente das automotrizes,
consertando a posição dos dor-
mentes e dos trilhos e auxiliai*.-
do no reparo do descarrilamen-
tó de 5 carros, durante os pri-meiros quilômetros percorridos
pelas automotrizes. Durante

todo o resto da ferrovia, repeti-
r am-Si os descarrilamentos,
sondo a viagem paralisada para
que se ajeitasse o leito. Em al-
guns dos trechos, as águas che-
«aram a mover a linha férrea,
desviande-ít.'Isso íoi possível
por estarem os dormentes aps-¦lias pousados no chão.

Também os últimos quilôme-tros foram percorridos com as
mesmas dificuldades. Em certos•trechos, foram percorridos ape-
nas seis quilômetros em três
horas.

As 17h40m, quando faltavam
cerca do cinco quilômetros, o
Marechal Juarez Távora, o en-
genheiro Horácio Madureira,
Diretor-Geral do Dcpartamen-
to Nacional de Estradas de Fer-
i-o, e um grupo de militares
ocupou um vagão, puxado poruma velha locomotiva, colocado
na via à frente das automotrl-
zes, entrando em Brasília fes-
tivamente, sob aplausos de po-
pulares e aos sons de uma ban-
da de música.

Ao atingir o final da linha,
às 18 horas, o Ministro dá Via-
ção fêz soar o apito da velha
locomotiva, cumprindo a pro-me.ssa, íeita há quase dois anos,
no sentido de que Brasília ou-
viria o silvo de um trem em
março de 1967.

Atê dezembro dêste ano a
ferrovia deverá estar funcio-
nando normalmente.

Ações da União param na
Justiça do Rio com entrada
em vigor da nova Carta

Os juizes estaduais que serviam às Varas da Fazenda,nas ações de interesse da União, encerraram ontem todosos livros e paralisaram os processos, em virtude da en-trada em vigor, hoje, da nova Constituição, que transfe-riu para a Justiça federal, ainda não criada, a competen-
cia-dos julgamentos.

Qualquer cidadão que sofrer violação dos seus direitos
individuais não poderá, até que a situação seja esclarecida,
requerer mandado de segurança, e quem fôr preso por or-
dem de autoridade federal ficará sem a garantia de ha-
beas-corpus, pois também os juizes criminais perderão a
competência para julgar os atos federais.
CONFUSÃO GERAL

Na 1> Vara da Fazenda, o
Juiz Miranda Rosa realizou
uma breve solenidade de la-
vratura dos termos de eucer-
ramento, na presença de todos
os procuradores da República
e dos funcionários do cartório,
mas pediu a estes que não se
afastassem dos postos até queo Governo federal indique pes-soas de sua confiança para to-
mar conta dos milhares de
processos. Mas, apesar dessa
sua iniciativa, a confusão era
total. Ninguém sabia que ru-
mo tomar ou qual a atitude
correta a partir de amanhã,
pois a nova Constituição e leis
posteriores impedem que qur.l-
quer ato seja praticado ncs
processos de interesse da
União. Nem mesmo os atos de
juntada de petições e do-
cumentos aos processos pode-rão ser feitos, de íorma que a

atuação do pessoal do cartório
será de mera guarda dos pro-cessos.

DEZ JUIZES

Brasilia. (Sucursal) — Em
sessão extraordinária e secre-
ta que realizou ontem de ma-
nhã, o sêfíGtáa aprovou mais
10 indicações do Marechal
Castelo Branco para cargos de
juiz federal nos Estados.

As mensagens aprovadas são
relativas aos seguintes no-
mes: — José Américo de
Sousa, Jarbas dos Santos
Nobre, Hélio Kerr Nogueira,
Américo Lourenço, Masset La-
combe, Cid Flaquer Scartezzi-
ni, Paulo Pimentel Portugal,
para juizes em São Paulo; Sil-
vério Luís Neri Cabral, em Ro-
raima; Agnelo Amorim Filho,
ma Paraíba; Eli Gorahyeb, em
Rondônia; Aldir Guimarães
Passarinho, na Guanabara.
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^LMÃ[0^ES NÁVl0S CONTRATADOS NA AMÉRICA LATINA
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Dois navios graneleiros áe 23.000 TDW foram encomendados pélv Frota.Oceânica Brasileira à Ishikaioajima áo Brasil Estaleiros SA - ISHIBRAScom financiamento áa Comissão áe Marinha Mercante. A contratação dê**'-ses navios, que vêm atenuar uma séria deficiência na nossa frota mercante- a falta âe navios especializados para o transporte âe graneis sóliáos _ tádecorre tas meâiáas recentemente adotadas pelo Governo para incentivarareaparelhamento âa navegação através áa nossa construção-naval, e constituimais uma brilhante prova da capacidade inâustrial brasileiraAs principais características áêsses navios, que são os maiores já construí-âos na America Latina, são: comprimento, 176,40 m; boca, 22,94 m- calaão

máquina combustível pesado e automatização âa praça áe
O contrato áe construção e financiamento foi assinado pelo Almirante Joaquim Carlos Rego Monteiro, presiáente áa Comissão áe Marinha Mercante epelos representantes áa Frota Oceânica, Comte. Fernando Frota e Dr Josézsxzzz:e *ismmAs-Mnimu «¦*.* "•»« <-*< ->•

COMUNICADO Â0 PiMí
RELIGAMENTO DE CIRCUITOS

E USO DE ELEVADORES
A Rio Light, no cumprimento das determinações do Ato n ° 5

do Departamento Nacional de Águas e Energia e da Coordenação dó
Racionamento, entende de seu dever alertar os srs. consumidores em
geral e os srs. síndicos de edifícios em particular para os horários
de cortes e religamentos de circuitos e o uso de elevadores.

Os religamentos, de acordo com as disposições daquele Ato,
deverão ser executados nos horários estabelecidos. Com referência
aos cortes, poderá a concessionária, se houver disponibilidade de
energia, ampliar os períodos de fornecimento, principalmente para
melhor atendimento às indústrias.

Nestas condições, reitera a Concessionária, mais uma vez, aos
srs. síndicos, a recomendação de desligar os elevadores, durante todo
o tempo, nos períodos estabelecidos para os cortes, ainda que haja
energia.

Essa recomendação deve ser seguida no interesse dos próprios
usuários dos elevadores, a fim de evitar sejam eventualmente surpre-
elididos com desligamentos de circuitos.

RIO LIGHT S.A. - Serviços de Eletricidade
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AVISO AOS
PRETENDENTES A TELEFONE

A Companhia Telefônica Brasileira, autorizada pe-
las autoridades competentes, convoca os senhores pre-
tendentes a telefone, inscritos durante os anos de 1949
e 1950, a comparecerem ao Serviço de Atendimento de
Novos Assinantes - SANA-GB - à Av. Almirante Bar-
roso n.° 54, esquina de Rua México, entre os dias 16
e 22 de março, das 8h45m às 17 horas, a fim de con-/
firmarem suas inscrições através do Plano de Partici-

pação Popular na Expansão do Serviço Telefônico na
Guanabara, de acordo com as normas e instruções que
vêm sendo amplamente divulgadas pela imprensa. Os
interessados deverão se apresentar munidos de carteira

de identidade e do comprovante de inscrição.

PROCURANDO SERVIR SEMPRE MELHOR
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O último
flagelo

Mário Mártir.
JORNAL

is

Estamos em um desses
dias talhados para lançar ao
vento papel picado. Não pe-lo que surge, mas pelo quese afasta. Já no domingo
passado houve mais do queuma simples coincidência.
Em todas as Igrejas, no ln-
trólto das missas, exclama-
vam os fiéis, fervorosamen-
te, diante do altar: "Livrai-
nos do homem injusto e fai-
so." Ao que parece, Deus,
afinal, vai atender as súpll-
cas de seus filhos dês'te Bra-
sil. Já não era sem tempo.
Amém.

É possivel que estejamos,
como diz o caboclo, saindo
do espeto para cair na bra-
sa. É possivel. O vinho é da
mesma pipa, não diferem os
antecedentes. Ao que se afir-
ma, porém, entre o que sai e
o que entra haveria um, tra-
ço marcante: aquele que
chega tem fama de ser uma
criatura humana. -

Será? Se o fôr terá pron-
tas oportunidades para com-
provar. Pode começar, desde
logo, com o caso das demis-
soes dos interinos,dos Ins-
titutos. Na mesma ocasião
na qual o Marechal Castelo
Branco mandava para o Se-
nado o nome de 88 candi-
datos a juizes federais, a se-
renj nomeados sem concur-
so, demitia, em dois únicos
atos, 2 901 funcionários -dos
órgãos de previdência so-
ciai. Critério de eficiência ou
moralidade administrativa,
portanto, não foi o que pre-valeceu.

Apenas os servidores ha-
viam sido nomeados no Go-
vêrno passado, enquanto os
magistrados eram afilhados
do Govêmo que hoje se ex- ,tingue. Há mais de três
anos, pois, que aqueles quasetrês mil funcionários exer-
ciam suas funções e, conse-
qüentemente, recebiam os '
seus vencimentos. Contra
eles, jamais a chamada re-
volução se levantou ou ln-
sinuou seu ódio. De repen-
te, sem qualquer aviso pré-vio, sem qualquer motivo ouexame, faz a degola em
massa, deixando sem pão elevando o choro a quasetrês mil lares. Realmente oato é monstruoso. Pratica-
mente 15 mil pessoas foram
atingidas pela decisão go-vernamental. Poucas cala-
midades públicas atingem
tanta gente em prazo tãocurto. Nem Júpiter com dois
raios alcança tanto.

Imaginemos uma cidade
de três mil casas bloquea-
da, sem trabalho para a
sua gente, sem rendas, por-
tanto sem víveres de uma
hora para outra. Qual se-
ria a obrigação do Govêr-
no? Deveria, certamente,
correr .para ampará-la.

Pois, bem. Aqui se deu o
contrário, o flagelo não
partiu das forças da natu-
reza, mas dás fraquezas dá
um governo. Cumpre, assim,
ao nôvo Governo não fazer
vlsta grossa sobre o proble-
ma, alheando-se de um
drama coletivo nascido da
iniqüidade.
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as duas preocupações

Testamento Revolucionário
Nesta hora propícia ao halanço — ou mesmo

ao exame de consciência — é possível que o pró-
prio Presidente Castelo Branco seja o primeiroa surpreender-se com a imagem íinal de seu Go-
vêrno. Chegando ao Poder no auge de uma crise
que atingia todos os setores da vida nacional, o
Presidente Castelo Branco íêz questão de fixar,
nitidamente, o seu compromisso com a normali-
zação institucional do. País. Por'isto mesmo, desc-
jou pôr um hiato entre o comando revolucionário.
responsável pelo Ato Institucional de 9 de abril
de 1964, e a sua posse na Presidência da Republi-
ca. Nesse desejo ia, claramente, a sua intenção de
não se confundir com o período discricionário de-
dicado à chamada limpeza do terreno. Seu discurso
dc posse, diante do Congresso Nacional, era uma
autêntica peça republicana à velha moda, com
votos de lealdade à Conslituição vigente — a dc
1916 — e dc amor à Ordem democrática.

Os primeiros meses do Governo evidenciaram
o esforço presidencial para conciliar os impulsos
do arbítrio revolucionário, muito vivos em certas
áreas militares, com a ordem legal decorrente da
Constituição, que coexistia com o Ato Institucional
sem número porque deveria ser único. O Marechal
Castelo Branco, na Chefia do Executivo, significa-
ria, segundo sua própria aspiração, apenas um pe-ríodo de transição entre o caos reinante ate 3.1
de março c a volta do Brasil ao exercício normal
das instituições. Sua autoridade de chefe militar
era uma garantia bastante sólida para conter qual-
quer movimento visando à destruição da ordem
jurídica, fundada no consentimento popular. O
expurgo de corruptos e subversivos, as cassações
e as suspensões de direitos, políticos, o ímpeto
inquisilorial — todo o elenco de medidas autori-
tárias, ou revolucionárias, eram como que males
necessários, para a purificação do sistema demo-
crátieo em crise. A intervenção militar, a tutela mi-
litar, ainda que expressa de forma bem mais dire-
ta, não deveria ser senão episódica, e a presença
de um líder militar da compostura e da autoridade
do Presidente Castelo Branco na Chefia do Go-
vêrno representaria a certeza de que o Brasil ca-
minhava, por entre dificuldades notórias, para a.
normalidade institucional.

Ou porque a crise era mais profunda do que
supunha o próprio Presidente, ou porque a pres-
são dos fatos se tornasse cada vez mais exigente,
a verdade é que as boas intenções presidenciais
tiveram de sucumbir diante da realidade. O pri-
meiro Ministro da Justiça, o eminente Senador

Milton Campos, poderia ser apontado corno um
símbolo dessa primeira íase do Governo que ora
se encerra. Identificado com as convicções demo-
cráticas do seu Ministro da Justiça, o Presidente
da República prometeu e realizou eleições diretas
em outubro de 1965. A crise da posse, porém, viria
em seguida impor o Ato Institucional n.° 2, queencerrou o que sc poderia chamar a imagem con-
vencionaldo Presidente Castelo Branco c pós íim
ao seu esíôrço dc governar normalmente um País
em crise.

O resultado é que o Marechal Castelo Branco
chega ao fim de seu Governo como se o estr^-»
iniciando. Seu discurso de anteontem, na Escola
Superior de Guerra, estaria muito melhor situado,
do ponto-de-vista da oportunidade política, se
tivesse sido pronunciado em abril de 1964. Trata-
sc, na verdade, de uma doutrina oficial formulada
num centro de estudos que o Presidente da Repú-
blica prestigia como uma espécie de oráculo po-lítico-ideológico, de que o País não pode afastar-
se. A própria Lei de Segurança, decretada ao
apagar das luzes, convive mal com o ocaso de
um Govêmo que teve três anos para dizer a queveio. O Presidente, tão escrupuloso no uso de sua
autoridade, ao iniciar-se o atual Governo, chega
ao término de seu mandato com um apetite le-
giferante e normativo que caracteriza a sua dis-
posição extrema de reformular todo o sistema
jurídico-político nacional. O Brasil que êle passaao seu sucessor é, por tudo isso, muito diferente
do Brasil que éle recebeu, mas é também muito
diferente daquele outro Brasil imaginário que êle
pretendeu governar normalmente, sem se despren-
der de nma ordem legal que vinha do passado.Poucos Presidentes terão sabido manipular os
instrumentos do Poder como o Presidente Castelo
Branco. Poucos terão igualado o seu zeloso c obsti-
nado senso de autoridade. Resta saber se, depois
de tudo que íêz, o Brasil está mais perto do que
seria o ideal de sua normalidade. O futuro é que
o dirá, ao fazer o julgamento isento e definitivo
do Governo que expira. Não será preciso, porém,
muito tempo para verificarmos se a crise foi de
fato debelada, ou se apenas jaz, latente, sob o
imenso edifício legal levantado pelo arbítrio dc
um Governo afinal convencido de sua transcen-
dente missão revolucionária. Por se ter convencido
tardiamente dessa missão, o Governo Castelo Bran-
co se esforça por comprometer com ela o seu eu-...
cessor. De qualquer forma, tanto quanto em 1964,
o Brasil anseia pela normalidade.

Brasília —- Educação e
trabalho, são estas as
duas preocupações essen-
ciais do Govêmo que ho-
je está-se instalando. A
política da educação e a
política âo trabalho es-
tão traçadas e o Govêr-
no nôvo parece sentir
que o êxito ãessas políti-
cas se prende inãissolú-
velmente ao seu próprio
êxito.

Não se trata de uma li-'
vre escolha, mas de um
imperativo reconhecido.
Por livre escolha, difícil-
mente se verificaria a
preocupação ãe enfati-
zar o setor do tra.-alho,
pois, mesmo admitindo-
se que o Governo agoni-
zante reformulou corn es-
pírito de contenção o
quadro de garantias aií-
tes existentes para as
cias ses trabalhadoras,
ainda assim a estrutura
legal em que se ampara
o tnabalho, no País, tal-
vez permaneça alga
avançada em relação ao
estágio geral de desen-
volvimento nacional. É
claro que o caso da edu-
cação é diferente, por ser
um dos setores mais dra-
màticamente despreza-
dos pelas sucessivas ad-
ministrações.

Mas os cuidados do
Govêmo Costa e Silva'com a educação e o tra-
balho têm uma origem
especial. É que hoje, jun-

; tamente com a nova ad-
ministração que o País
recebe, entra em vigor a
Constituição promulga-' da em janeiro. Por auto-
ritária que seja — e o é
muito.além do que acei-
tam os liberais-democra-
tas — ela faz cessar o ár-
bítrio que o Marechal
Castelo Branco instalou
em outubro de 65 e man-

teve até o fim ão seu Go-
vêrno. A partir de hoje,
está o País sob o império
da leu

ta e Silva,

É reconhecido que as
duas classes que mais
se divorciaram da situa-
ção resultante da revolu-
ção ãe 1964 foram a dos
trabaüiaãores e a dos es-
tudanles. Se durante ês-
tes três anos elas se
mantiveram em relativa
calma, isso se deveu mais
ao processo ãe contenção
adotado pelo Govêmo: o
da violência e da intimi-
dação. :

A partir de hoje, po-rém, toão brasileiro é li-
vre para se manifestar,
bastando apenas não es-
quecer a estranha co-res-
ponsabiliâ ade que a
Constituição e o decreto-
lei lhe deram na segu-
rança nacional.

Atento a esta nova si-
tuação, o Governo que
sobe quer estabelecer re-
lações corretas com os
trabalhadores e com os
estudantes, de modo a
integrá-los no espírito ãe
retomada ão desenvolvi-
mento com que surge a
segunda administração
revolucionária.

Basta atentar para o
cuidado no provimento
das Pastas respectivas.
Não propriamente pela
escolha dos que afinal
serão seus titulares, mas
pelo afastamento ãos ¦
dois nomes inicialmente
cogitados para ocupar
esses ministérios. Eram
eles, como se recorda, o
General Costa Cavalcân-
ti para o Trabalho e o
Reitor Gama e Silva pa-
ra a Educação. Do pres-
tígio pessoal de ambos
junto ao Presidente Cos-

nao há provamelhor do que verificar-
se que, mesmo depois dcreconhecida a 

'incompa-
tibilidade de ambos com
as Pastas que lhes esta-
vam sendo destinadas,
ainda assim foram man-
tidos no nôvo Governo
localizados em outros 

'

Ministérios. Mas a desig-
nação inicial de ambos
chegou a provocar alar-
ma nos setores desejosos
de ver o nôvo Govêmo
sair-se da melhor manei-'
ra na tarefa de que hoje
se investe.

No entanto, bastou
que se fizessem as trocas
para que tudo se aquie-'
tasse, convinão mesmo
observar que diflcümen-
te procederão as dúvidas
suscitadas pelo desloca-
mento do Coronel Jarbas
Passarinho ãas Minas e
Energia para o Trabalho^
Na realidade, não se tra-
tava de afastá-lo ãe um
cargo, mas sim de seãiá-
lo em outro, pollticamen-
te mais delicado e, por-tanto, m a i s exigente
quanto ao seu titular.
Pois, como assinalam ob-
servadores ãa área libe-,
ral da ARENA, seria di-
ficil explicar que um no-
me inaceitável para as ¦.
Minas e Energia fosse
perfeitamente tolerado e
até aplauãiâo no contra-
le de um posto de âmbito
muito maior e de in--
fluência minto mais pro-
funda na vida nacional.

Enfim, trata-se ãe pa-
cificar, como disse em
Brasília o Chanceler Ma-
galhães Pinto, ao afir-
mar o empenho em que
se acham os novos go-
vernantes âe promover o
desarmamento geral dos,
espíritos. Paz para o de- -
senvolvimento.

Os bombeiros

Sobriedade

Estão afirmando que o
nôvo Presidente, ao contra-
rio do antecessor, é um ho-
mem humano. Dizem, tam-
bém, que êle não tem medo
da sombra. Está êle, assim,
frente ao seu primeiro tes-
te. Tanto para revelar o quetraz no coração quanto paradizer se continua ligado pe-lo cordão umbilical, à ma-
triz que o gerou politica-
mente e que pretende tute-
lá-lo pelos anos vindouros
com decretos-leis não soli-
citados, Inaceitáveis, decre-
tos que vão desde a proibi-
ção do trottoir das meretri-
zes por motivos de seguran-
ça nacional até a imposição
de uma nova lei de segu-
rança para permitir o livre
trottoir dos governantes e
de seus agentes em suas an-
danças, criminosas.

Carta
do >;¦
leitor
Em torno de "feio"

Escreve o Sr. Nelson Vaz
que "o superlativo de feionao poderia ter vindo do la-tim foedissimuporque os su-perlativos, como formas eru-ditas, não passaram para olatim vulgar, o superlativoso voltou ao Português noséculo XV. Logo, sua forma-
çao é completamente ver-nácula. O caso nada tem quever com as formas rizotôni-cas e arrizotônicas' dos ver-bos. Tanto assim é, que osderivados feiarrão, feioso,feiúra não são formas rizo-tônicas e todos se escrevemcom i. Fealdade faria exce-

çao se não viesse de umaforma hipotética foedalitate,calcada em fcedale, de foe-dus. Por conseguinte, o ra-dical é fei e o superlativo defeio é feiíssimo e não feis-simo."

Uma atitude de sóbria expectativa é a que
mais se recomenda para a nova etapa da vida bra-
sileira que hoje começa, com a posse do Presidente
Costa e Silva. Não há razão para a euforia deli-
rante dos irrealistas ou dos eternos equivocados,
nem para prematuras demonstrações de pessimis-
mo. São insensatos os julgamentos prévios do Go-
vêrno que se instala, quer para o melhor ou para
o pior. Nada perderemos em aguardar o testemu-
nho dos fatos e das próximas decisões, mas par-
tindo do pressuposto de que a crise brasileira não
é matéria dc circunstância, apta a resolver-se no
espaço de 24 horas, ou seja, entre o final de man-
dato de um Presidente da República e os primei-• ros instantes de poder do seu sucessor. A nossa
crise vem de longe, é estrutural, e para a cura de
suas mazelas políticas, econômicas e sociais não
terá bastado, certamente, a temporada repr*
e retificadora do Governo Castelo Branco. O tra-
tamento revolucionário —"ou se preferirmos, dis-
cricionário — surtiu efeitos em alguns setores do
binômio corrupção-subversão, mas é fora dc dú-
vida que noutros muito? aspectos apenas conseguiu
efêmeros resultados de submissão ou de trégua.

Não há motivo, também, para uin desabrido
clima de euforia, quando todos sabemos que ne-
nhum país se liberta do subdesenvolvimento e dá
instabilidade política, sem pagar alto preço em sa-
crifícios, em resignações, em austeridade de con-
duta e de métodos. O que se deve exigir, sim, é
que esses sacrifícios se distribuam eqüitativamen-
te entre o Governo e o povo, para que o Governo
mereça respeito e confiança e o povo possa cum-
pnr, convictamente, a sua parte.

Seria, por outro lado, irrealista, supor que ainstauração do Govêmo Costa e Silva signifique
por si só o restabelecimento da normalidade ins-
titucional brasileira. Mas é indiscutível que o nôvo
Presidente dispõe agora de instrumentos e de clima
para ao menos iniciar o. processo de normalização.
Conta, por exemplo, com a nova Constituição, queembora nascida de fonte imperfeita e marcada deinspirações autoritárias, substitui com vantagem

o discncionarismo imprevisível dos Atos Institu-
cionais. Existe, também, um Congresso preservadona sua r.epresentatividade, não muülado pelas cas-

sações, e por isso mesmo muito mais habilitado
para encarnar a posição do poder civil, não só
nas funções legislativas ordinárias, como ainda na
restauração do seu próprio papel institucional,
amesquinhado pelos erros sucessivos da nossa
classe política. •

Para que o Governo Costa c Silva possa atuar
em termos de normalidade será preciso, porém,
que não lhe neguem os ingredientes desse remédio.
Do contrário, a nova Constituição, o nôvo Congres-
so, as reformas do Marechal Castelo Branco e todo
o material de boas intenções acondicionados na
bagagem presidencial ficarão, num instante, redu-
zidos a fórmulas simbólicas e desacreditadas. An--
tes de mais nada, que se permita ao segundo man-
datário do movimento de março exercer o próprio
desempenho dentro de mu mínimo de coerência

¦essiva com tudo aquilo que explica a sua presença no
supremo poder da República.

Ninguém ignora que há pressões desgarradas,
difusas, quase incorpóreas, pretendendo ocupar
novamente o espaço das ansiedades brasileiras,
nesta hora de transição. Essas pressões agem no
anonimato, mas de qualquer forma projetam a sua
influencia e, por vias travessas, proclamam os seus
trunfos. A cada passo surgem notícias de vetos,
intimações ou autorizações chanceladas por um
dispositivo-fantasma de tutela, ora afastando can-
didatos a posições administrativas, ora impondo
condicionamentos à política do Governo. Para
agravar o tumulto, o invisível dispositivo de chan-
tagem se apresenta sob múltipla feição ideológic»,
que varia do reacionarismo ortodoxo aos mais ou-
sados cacoetes nacionalistas. Assim, os vetos se
cruzam np ar e não raro se conflitam; mas, ainda
que inócuos e desprezíveis, sempre perturbam,
intranqüilizam pelo menos os incautos, contribuem
para protelar indefinidamente o clima de anorina-
lidade do qual o Brasil está ansioso por libertar-se.

O próprio Presidente Costa e Silva, que hoje
assume o poder com o País em ordem e com o rc-
gime em funcionamento, há de ser o principal in-
teressado em repelir as interferências que, osten-
sivas ou vindas das sombras, tentem ameaçar a
linha de equilíbrio, unidade e legalidade do seu
Governo.

Habituei-me de longa
data a admirar o traba-
lho dos bombeiros. Re-
cordo-me do .tempo em
que eles passavam pela
Cidade nos carros de tra-
ção animal, fazendo vi-
brar com os pés uma si-
neta que pedia caminho
livre. Os bondes paravam,
e os carros e automóveis,
estes ainda raros, encos-
tavam ao meio-fio para
que os soldados do fogo
chegassem a tempo de
combater e evitar a des-
truição, salvando vidas

• com o seu destemor e a
sua bravura. E como era
triste registrar que algu-
mas vezes a intrepidez
daqueles homens fora
vencida pela violência
das chamas ou pela de-
ficiência de recursos ma-
teriais. Os tempos se pas-
saram, a Cidade crês-
ceu em riqueza, pro-
gresso e população. O
espírito de luta, a com-
preensâo do dever e,
mais do que tudo, o sen-
tido da solidariedade hu-
mana, também evoluí-
ram. Contudo, • o aperr
feiçoamento material
não andou em propor-
ção a êsse desenvolvi-
mento.

Em certa época, por .
dever de ofício, pude dar
testemunho do esforço
dos bombeiros. Exereen-
do encargos de chefia de
segurança nas jurisdi-
ções do centro da 'Cida-

de, várias vezes fui cha-
mado para acompanhar
os trabalhos de extinção
de incêndios em estabe-
lecimentos comerciais e
domiciliares. R e sultava
o sinistro de defeitos na
eletricidade, descuidos, e
alguns como conseqüên-
cia de negócios frustra-
dos e a liquidação pelo

fogo para recorrer ao se-
g;uro.

O clarão que ilumina-
va a Cidade nas madru-
gadas, provocando esta-
lidos secos e a queda de
paredes e cumeeiras, sò-
mente se abrandava de-
pois que dois ou três se
alçavam ao topo da esca-
da com a mangueira nas
mãos, numa refrega ter-
rível contra ,as chamas,
enquanto embaixo dois
outros soldados molha-
vam a distância os de ci-
ma, para que as fagulhas
não ps atingissem.

Tenho a impressão de do povo. Nestas horas que
que naquele tempo os a Cidade tem vivido,
bombeiros dispunham de eles cresceram a i n d a-
maiores recursos, sobre- niais no apreço da popu-
tudo se fixarmos a pro- lação. Alinho-me entre
porção entre o que exis- °s que lhes devem um
tia de edificações e o que pouco mais desde a noi-
a Cidade hoje apresenta, te de 19 de fevereiro. Que

Martins Alonso

que o esforço, o denôdo,
o risco de vida, as-lesões
que deixam marcas ou
inutilizam ,para a vida
toda, os atos de coragem
e de sacrifício sejam re-
tribuídos com ò soldo que
corresponde aos solda-
dos das corporações mi-
litares, sem a parcela
relativa ao risco de vi-
da que algumas classes
percebem sem que o
mereçam tanto quanto
eles.

Os bombeiros têm di-
reito ao reconhecimento
do Estado e à gratidão

E parece não haver dúvi-
da de que, na dependên-
cia da UniãOj a corpora-
ção era mais assistida
e mais provida, o que não
acontece desde que se
operou a transferência
para o Estado. De qual-
quer modo, o Corpo de
Bombeiros é uma insti-
tuição, a melhor que pos-
suímos no campo dos
serviços públicos, que não
dispõe do material ne-
cessário ao cumprimen-
to da sua missão, seu
efetivo é restrito, nume-
ricamente, eis que dei-
xam às vezes um so-
corro para atender a
outro, como se viu há
dias.quando um contin-
gente saiu das. Laranjel-
ras para a Rua dos Ar-
cos, e os homens que nê-
le servem são mal com-
pensados. Compreende-
se que estejam submeti-
dos às normas discipli-
nares da atividade mili-
tar, mas não se entende

Deus lhes pague o zelo
com que, naquela tre-
menda confusão e naque-
les momentos tão trági-
cos, nas Laranjeiras, eles
retiraram por escadas
improvisadas os bens
mais caros que possuo:
meus filhos e meus ne-
tos.

Almirante Pena Boto.
Recebo, sem amargor,
seus reparos ao meü ar-
tigo sobre Hercolino Cas-
cardo. De fato, não co-
nhecia os detalhes da re-
volta. Mas, não ignorava
as causas. Foi, continuo
afirmando, uma reação
contra um mau Governo.
Não falta quem se recor-
de do estado de sítio per-
manente, das prisões de
jornalistas, fechamento
de jornais, exílio coacto
na Clevelândia e outros
graves atentados aos di-
reitos do homem. Assun-
to encerrado.
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Júlio Mesquita prevê derrubada da nova Lei de Segurança
Aleixo será Vice sob condição
de ficar presidindo o Congresso

Brasília (Sucursal) — Ao assumir
hoje. pela segunda vez em sua vida, a
função de primeiro substituto do Presi-
dente da República, o Sr. Pedro Aleixo
Já o faz na tranqüila disposição de re-
munciar ao pôsto, no preciso momento em
que algum arbítrio ou injunção, afirmai.-
do-se à revelia do julgamento do próprio
Poder Legislativo, vier a obstar-lhe o pie-
no exercício das suas funções de Presi-
dente do Congresso Nacional.

Em circunstâncias diversas, e por mo-
tivos também diversos, já na primeira
vez, há 30 anos, foi-lhe negado chegar ao
íim de seu mandato. Membro da Câmara
dos Deputados, elegeu-se Presidente da
Casa em maio de 1937, passando a ser, se-
gundo a Constituição de 1934, o primeiro
na liata dos substitutos do Chefe do Ge-
vêrno, pois não havia Vice-Presidente da
República.

O POLÍTICO

.. Com o golpe de estado, em novem-
bro, velo o fechamento do Congresso. E
o jovem parlamentar voltou para Minas,
rumo ao ostracismo político em que per-
maneceu até a campanha pela redemo-
cratização do País, anos depois.

Advogado astucioso, que tanto tem
brilhado no foro quanto nas causas im-
pessoais da política partidária, o Sr. Pe-
tiro Aleixo percebe o ridículo da causa
que tem agora a sustentar, pois relativa
ao seu próprio interesse, precisamente
numa questão em que o interesse públi-
co deveria sobrelevar quaisquer outros. E,
no entanto, sabe que, chegado, o momen-
to, não poderá íurtár-se à luta, quando
menos para não desapontar expectativas.
_. o melancólico papel que nâo pediu, mas
que lhe chega às mãos como um símbolo,
tal qual o relógio parado na noite em
tjue se votou a nova Constituição.

: Trinta anos depois do golpe do Es-
tado Nôvo, já transformando em bordão
e velha clava udenista, o Sr. Pedro Aleixo
constata uma vez mais que, na luta pela
posse do poder, há sempre uma batalha
pela írente. Bom estrategista nesse cam-
po, sabe que uma batalha se deve adiar,
quando o inimigo é muito forte, como em
37, mas que não se pode recusá-la se as
condições são de igualdade, principal-
mente quando parece inevitável um cor-
po-a-corpo, como agora, na "disputa da
Presidência do Congresso".

INARREDAVEL

O nôvo Vice-Presidente da República
tudo tem íeito para não se envolver, ao
menos por enquanto, no debate sôbre a
referida "disputa", queresulta dos termos
Imprecisos e contraditórios com que a no-
va Carta define a matéria. Considera êsse
litígio pouco limpo, que amesquinha a dig-
nidade do cargo, ao transformá-lo em
objeto da reivindicação pessoal e indivi-
dualista desta ou daquela autoridade.

Ãs pessoas.mais intimas, que insis-
tem em tomar-lhe a opinião, o Sr. Pedro
Aleixo tornou claro, ontem, que de modo
algum deixará sua autoridade de Presl-
dente do Congresso Nacional ser contes-
tada na base de arreglos ou de consulta
a outro Poder. Êle é o Presidente do Con-
gresso e, como tal, compete-lhe presidir
as sessões conjuntas das duas Casas, pou-
co importando que a outros interesse en-
tender de modo diverso a letra constitu-
cional.

Como não tem dúvida, nada fará
para "oficializar" a controvérsia. E íaa
ver que multo menos poderia aceitar "a
disputa física de um dos braços da ca-
deira". Mas, uma vez que a questão ve-
nha a ser formalizada, permanece ina-
balável no propósito de exigir que sôbre
ela se pronuncie o Congresso, com a au-
diêncla, principalmente, dos parlamenta-
res que.mais de perto acompanharam o
processo de colocação da matéria do tex-
to constitucional, como os líderes do Go-
vêrno no Senado e na Câmara, Srs. Da-
niel Krieger e Raimundo Padilha, o rela-
tor Konder Reis e todos os que foram
membros da Comissão Mista.

ANTINOMIA

Tudo se origina da antinomia, apa-
rente ou real, entre dois dispositivos da .
nova Constituição. No capitulo .do Poder
Executivo, diz-se que o Vice-Presidente
da República "exercerá as funções de Pre-
sidente do Congresso Nacional, tendo sò-
mente voto de qualidade, além de outras
atribuições que lhe forem conferidas em
lei complementar".

Já no capitulo do Poder Legislativo,
preceitua-se que "a Câmara dos Depu-
tados e o Senado, sob a direção da Mesa
deste, reunir-se-ão em sessão conjunta
para:I) inaugurar a sessão legislativa;
II) elaborar o regimento comum; III) re-
ceber o compromisso do Presidente e do
Vice-Presidente da República; IV) deli-
berar sôbre veto; V) atender aos demais
casos previstos nesta Constituição".

AURO SABIA

Essa antinomia, para o Sr. Pedro
Aleixo, só existe aparentemente. Parte
êle do fato de que, ao serem inscritos na
Constituição os dois dispositivos, os que
mais se inteiravam da elaboração consti-
tucional ou mais de perto nela trabalha-
vam — inclusive o Sr. Auro de Moura
Andrade —, sabiam que o objetivo er»
restabelecer, para o Vice-Presidente da
Repiiblica, a atribuição de presidir o
Congresso, conforme resultava da Car-
ta de 1946.

E vai mais longe: o objetivo do an-
teprojeto original era restabelecer, em
sua integridade",' as atribuições que a
Carta de 1946 dava ao Vice-Presidente

. fla República, entre elas a de presidir
não' apenas o Congresso, mas também o
Senado Federal.

Isso, evidentemente, significaria rude
golpe nas veleidades políticas do Sr. Au-
ro de Moura Andrade, que, em 1963, ao
ser revogada pelo Congresso a emenda
parlamentarista, conseguira, fazendo
acrescentar seis palavras à emenda cons-¦ tituclonal n.° 6 — que restaurou o regi-¦me presidencialista de 1946 —, ressalvar
a vigência do dispositivo da Carta que
atribula ao Vice-Presidente .da Repúbli-

. ca a Presidência do Senado.

CONCILIAÇÃO

Peles motivos mencionados, antes
que o Governo enviasse ao Congresso o
projeto da nova Constituição, o seu li-
der no Senado, Sr. Daniel Kiieger, to-
mou a Iniciativa de procurar o Vice-Pre-
sidente eleito para indagar-lhe se fazia
questão de presidir o Senado, conforme
o Governo desejava propor. Respondeu o
Sr. Pedro Aleixo que nada reivindicava.

pois não impusera condição para aceitar
sua candidatura. Mas teve grande curió-
sidade ein saber o motivo da pergunta.

Explicou o Sr. Daniel Krieger que,
se o Sr. Pedro Aleixo não fazia questão,
isso facilitava os entendimentos que êle,
o lider, vinha encaminhando para a tra-
natação da reforma constitucional, pcis
sabia que o Sr. Auro de Moura Andrade,
embora pudesse abrir mão da Presiden-
cia do Congresso em favor do Vice-Pre-
sidente da República, tinha grande em-
penho cm continuar como Presidente do
Senado.

Logo depois, no Palácio do Planalto,
quando o Presidente Castelo Branco e
o Ministro da Justiça, Sr. Carlos Me-
deiros Silva, estranharam a sugestão do
Sr. Daniel Krieger — Presidência do
Congresso, mas não do Senado, para o
Vice-Presidente da República — o pró-
prio Sr. Pedro Aleixo veio em defesa
da tese, com argumentos que arranjou
na hora para colaborar com os propó-
sitos conciliatórios do lider '¦ no Senado.

OS DOIS LADOS

Daí resultou que,- quanto às sessões
do Congresso, permaneceu no projeto
mais ou menos o texto da Carta de 46,
segundo a qual "a Câmara dos Depu-
tados e o Senado federal, sob a dire-
ção da Mesa deste, reunir-se-ão em ses-
são conjunta para, etc", e o dispositi-
vo da mesma Carta que diz qus "o Vi-
ce-Presidente da República exercerá as
funções de Presidente do Senado íe-
deral, onde só terá voto de qualidade"
íoi transferido, no projeto, para o ca-
pítulo do Poder Executivo, também mais
ou menos com a mesma redação, só que,
em vez de Presidente do Senado, lá íoi
pôsto èle como Presidente do Congres-
so Nacional.

Ora, entendem uns, a favor do Sr.
Auro de Moura Andrade, que, sendo êste
o membro mais graduado da Mesa do
Senado, a êle tocará presidir as sessões
conjuntas nos casos enumerados no ca-
pítulo do Poder Legislativo, pois a No-
va Constituição afirma que à referida
Mesa compete a direção de tais sessões.
Precisamente isso é que deverá ser con-
testado, quando se apresentar a ocasião,
pelo Sr. Pedro Aleixo, que não há do
conformar-se, como Presidente do Con-
gresso, em não presidir coisa alguma,
com um voto de qualidade que jamais
seria tomado. Mas essa ocasião — deixa
claro o Sr. Pedro Aleixo — só pode ocor-
ror perante os órgãos do Congresso. Fo-'
ra daí, o seu caminho será a renúncia ~
ao mandato de Vice-Presidente da Re-
pública.

MINEIRO DE MARIANA {.;•*,

Pedro Aleixo nasceu em 1901, no Dis-
trito de São Sebastião, Município de Ma-
riana, que tem como sedo a mais velha
cidade mineira. Ê o primeiro filho do
segundo casamento do Sr. José Caetano
Aleixo com Dona Ursula Martins Alei-
xo, que tiveram ainda Alberto, Lindolfo,
Josef ino e Ursula.

Até a adolescência, embora houvesse
também ocasionalmente vivido em Ma-
riana e Belo Horizonte, o menino Pedro
passou a maior parte do tempo em Ouro
Preto, onde o pai era comerciante. Aos
15 anos, tendo prestado quase todos os
exames preparatórios para ingresso no
curso superior, freqüentava, na Escola
de Minas de Ouro Preto, o curso anexo
de Matemática, findo o qual se habilita-
ria ao curso de engenheiro.

Interrompeu, porém, o curso aaiexo,
pois não sentia muita atração pelas tais
Matemáticas, e tampouco gostava de li-
dar com giz, coisa a que o obrigava o rigo-
roso ensino da disciplina no estabeleci-
mento. Poi para Belo Horizonte, com seu
colega Cícero de Castro Filho, mais tarde
advogado c político no Estado.

ESTUDOS

Para ingressar na Faculdade de Di-
reito, passou a estudar Lógica, História
da Filosofia e Psicologia com o bacharel
recém-formado Francisco Campos. ¦ Em
1916, foi aprovado nos exames dessas ma-
térias. Mas ainda passou dois anos a con-
cluir no ginásio a preparação das Mate-
máticas, antes de entrar para a Facul-
dade Livre de Direito de Belo Horizonte.
Nesta, teve como companheiros de turma,
entre outros, Milton Campos, Antônio
Dias Maciel e Bernardo Belo. Entre os
contemporâneos de curso, Gabriel Passos,
Antônio Vilas-Boas, Aguinaldo Costa e
Francisco Nsgrão de Lima.

Formou-se em 1922 e íicou advogan-
do em Belo Horizonte, no escritório de
Abílio Machado, no qual ingressou mais
tarde seu amigo Milton Campos.

Como estudante, Pedro Aleixo íôra
diretor do Centro Acadêmico e da Re-
vista Acadêmica, tendo na ocasião parti-
ctpado da campanha dos partidários de
Nilo Peçanha, contra Artur Bernardes.

Em 1925, casou-se oom Dona Maria
Stuart Brandi Aleixo (Dona Mariquita),
formando daí uma familia que hoje cbm-
preende quatro filhos e seis netos. Os dois
íilhos mais velhos, Heloísa e o advogado
Maurício, são casados. O terceiro, José .
Carlos, é jesuíta e freqüenta atualmente
a Universidade de Georgetown, em Was-
hington. O caçula, Sérgio, faz ,0 quinto
ano de Direito em Belo Horizonte.

POLÍTICA

Sua primeira eleição deu-se em 1927,
quando obteve a maior soma de sulrá-
gios — 800 votos — para o Conselho Mu-
niclpal de Belo Horizonte. Fora candi-
dato de oposição, numa chapa de qua
participaram também Álvaro Mendes Pi-
mentel e Jarbas Vidal Gomes. Entre os
adversários, foram eleitos na mesma oca-
sião Orozimbo Nonato e Hugo Wemecl-,
filho de Purkim Werneck, ex-Prefeito do
Distrito Federal.

Em 1927, com Juscelino Barbosa e
Álvaro Mendes Pimentel, fundou o jor-
nal O Estado de Minas. Era já a prepa-
ração para a campanha liberal, que iria
desaguar na Revolução de 30, e da qualo Sr. Pedro Alelxo participaria ativamen- '
te na Capital mineira.

Em 1930, elegeu-se Deputado federal,
mas não teve o mandato reconhecido pe-las célebres confissões revisoras. Vitoriosa
a Revolução de 30, foi nomeado para o
Conselho Consultivo de Minas, órgão que
se fazia às vezes de Assembléia Legislativa,
embora não tivesse caráter deliberativo.
Exerceu a Secretaria do Conselho e de-
pois a sua Presidência, em sutistltÜÍçSo
a José Bernardino Alves, que fora ocupar
a Secretaria de Finanças do Governo
Olegário Maciel.

No inicio de 1933. deixou o Conselho
Consultivo e ingressou, como um de seus
fundadores, no Partido Progressista, jun-
tamente com Antônio Carlos, Venceslau

José Leão Filho '/,•'¦
Brás, Virgilio de Melo Franco, Gustavo
Capanema, Ribeiro Junqueira, Valdomi-
ro Magalhães e outros.

Em maio do mesmo ano, colocou-se
entre os mais votados, na eleição para
tt, Assembléia Constituinte. Promulgada
n. Constituição em julho de 1934, elegeu-
so Deputado federal e assumiu o man-
dato em maio do ano seguinte. Na Cã-
mara, foi logo designado membro da Co-
missão de Justiça. Sua atuação destaca-
da, na comissão como no plenário, o cre-
denciou para ser escolhido, já em no-
vembro de 1935, lider do Governo, em
substituição a Raul Fernandes, sendo li-
der da Oposição o Sr. João Neves- da
Fontoura.

Tendo o Sr. Antônio Carlos rompido
com os Srs. Benedito Valadares e Getú-.
lio Vargas, em maio de 1937, o Sr. Pe-
dro Aleixo, fiel ao Governo de que ti-
nlia sido líder até então, disputou com
seu companheiro do Partido Progressista
a Presidência da Câmara, que aquele vi-
nlia exercendo. Eleito, tornou-se, aos 36
aons de idade, o primeiro substituto do
Presidente da República e sèu sucessor,
em caso de vacância da chefia do Go-
vèrno.

GOLPE DE 37

Em novembro de 1937, deu-se o golpede Estado, que o Sr. Pedro Aleixo vinha
prevendo, na mesma medida em que sen-
tia distanciar-se do Governo ao qual —
frisa — servira com tôda lealdade como
líder parlamentar.

Sôbre a versão que diz ter éle. ino-
centemente, comparecido à Câmara no
dia 10 dequele mès para o expediente
normal, encontrando-a fechada e cerca-
da pelas tropas, diz o Sr. Pedro Aleixo
que isso não passa de uma inveucionice,
pois de madrugada recebera em casa a
visita do Sr. Carlos Luz, que lhe comuni-
cara tudo o que se passava.

Antes de embarcar, no mesmo dia,
de regresso a Minas, o Sr. Pedro Alelxo
passou o seguinte telegrama ao Sr. Ge-
túlio Vargas:"Com amarga surpresa verifiquei,
hoje, que o edifício da Câmara dos
Deputados foi ocupado por forças arma-
das. Divulgaram-se, logo depois, notícias
de que o GoVêrno da República havia ex-
pedido decreto de dissolução, do Poder
Legislativo. Não conheço os fundamentos
de tão graves atos. Impedida material-
niente de funcionar.è tomar conseqüente-
mente qualquer deliberação sôbre assim-
tos de tanta relevância, a Câmara dos
Deputados não pode levar a Vossa Exce-
lênçiá o pensamento da, maioria, senão
da totalidade de seus membros. Por isto,
na qualidade de Presidente da Câmara
dos Deputados — poder que se constituiu
nas mais puras fontes da vontade do
povo brasileiro — sinto-me no dever de
levar até Vossa Excelência o meu protes-
tó contra os referidos atos, e espero que o
Brasil saberá fazer Justiça à honestida-
de, à fidelidade, à lisura, à operosidade
e ao patriotismo de seus legítimos re-
prasentantes." "

' Ó MANIFESTO "' '

De volta a Minas, o Sr. Pedro Aleixo
foi eleito Presidente da Ordem dos Advo-
gados, e retornou ao exercício da advo-.
cacia. Mas já a 24 de outubro de 1943,
seu nome figurou entre as assinaturas de
maior relevo do famoso Manifesto dos
Mineiros; violento libelo contra a, dita-
dura, cuja idéia inicial surgira em setem-
bro, durante o Congresso dos Juristas
Americanos, no Rio de Janeiro. Combi-
naram os delegados, em várias unidades
da Federação, usar a tribuna da reunião
pára condenar o regime de Vargas, o que
íoi impedido pelos Srs. Marcondes Filho
e Miranda Jordão, dirigentes da Assem-
bléia de Juristas.

Como o Si'. Pedro Aleixo íôsse o mais
notório líder dos rebeldes, êstes lhe ofere- •
ceram um almoço no Aeroporto Santos
Dumont, em que a saudação ao homena-
geado íoi íeita pelo Sr. Sobral Pinto, pre-
sentes, entre muitos outros, os Srs. Vi.gi-
lio de Melo Franco, Odilon Braga, Ma-
galhães Pinto, Adauto Cardoso, Dario de
Almeida Magalhães c Luís Camilo de Oll-
veira.

Ali, precisamente, nasceu a Idéia do
manifesto, lançado 110 mês seguinte, e cm
que a lista de assinaturas, por ordem al-
íabétiea, teve como primeiro nome o do
comerciante Aquiles Mala, embora a meio-
ria dos signatários fosse de bacharéis.

VEZ DA UDN

A divulgação dêsse documento 'teve

papel preponderante no desenvolvimento
dos fatos politicos posteriores, como o
lançamento da idéia de uma candidatura
à Presidência da República, em dezembro
de 1944, mesmo mão estando marcadas
eleições; a entrevista de José Américo ao
Correio da Manhã, em fevereiro de 1945;
o comício de Belo Horizonte pela candi-
datura do Brigadeiro Eduardo Gomes, em
março do mesmo ono; e a fundação da
União Democrática Nacional, na ABI, em
abril, empreendimento em' que o Sr. Pe-
dro Aleixo teve saliente participação, logo
tornando-se Presidente da seção mineira
do Partido.

O Sr. Pedro Alelxo se encontrava em
campanha política, na Cidade de Teófilo
Otôni,' quando o Sr. Getúlio Vargas, ten-
taaido inutilmente reaver a hegemonia que
vinha perdendo nos últimos meses, foi de-
posto na noite de 29 de outubro.

Como Presidente do. UDN mineira,
absteve-se de concorrer na eleição para a
Assembléia Constituinte. Participou da
Constituinte de seu Estado, e, em 1947,
eleito o Sr. Mflton Campos Governador
do Estado, foi êle ocupar a Pasta do In-
terior, cargo em que permaneceu até ju-
lho de 1950, quando voltou à Assembléia
para disputar a Vice-Govennança. Per-
deu. E voltou ao escritório de advoca-
cia.

- Desde 1948 é catedrático da Faculda-
de Mineira de Direito, da Universidade
Católica. Poi «provado em 1955 no con-
curso para catedrático da Faculdade tíe
Direito da Universidade de Minas Ge-
rais, de qué era livre-docente desde os
27 anos de idade.

VOLTA A CÂMARA

Em 1959, voltou à Câmara cos Depu-
tados. Apoiou em 1960 a eleição do Sr.
Jânio Quadros e, no ano seguinte, tor-
nou-se o seu licier há Çôinara; Com a re-
núneia co Sr. Jânio Qu.icir..., continuou
i_a liderança, mes a;;o:\i na opMiçSo, atá
merco de 19S1, quando; yitoribsâ a R;vo-
lução que cie;iôs o Sr. João Gculai-, ;ms-
sou iwv...nente a líder do Governo.

Continuou no pú-ío alá jaiielro de
1608, quando íci nomeado Ministro da
Eíiuer.;ão, psrmanscenc.o r.o cargo até a
d&sincoinpatíbiliz-ação para còndidatóri-se
à sv.\ escolha pelo Congresso para Vice-
Presidente da República.

São Paulo (Sucursal) — o
Presidente da Associarão ihíér-
americana ce Imprensa, Sr.
Júlio Mesquita Filho, referin-
do-se à nova Lei de Segurança
Nacional, disse que "se essa
monstruosidade íor usada em
qualquer de seus artigos pelofuturo Governo, dará margem
a recurso ao Supremo Tribunal
Federal, que não hesitará em
desfazer um erro grosseiro".

Depois de afirmar q::e "o de-
cro o-lci sObre a Segurança Na.cional é francamente incousil-

tucional, pois acaba com os dl-
reitos individuais e já está em sí
mesmo condenada", o Sr. Júlio
Mesquita lembrou que "todos
os dispositivos mais rigorosos
que o Marechal Castelo Branco
não conseguiu incluir ria Lei
de Imprensa, incorporou, sem-
cerimônia, no decreto."

CONDENADA

— Felizmente, para a digni-
dade cio Brasil, a Lei de 

"Se-

gurança Nacional, assim como

foi criada sob a inspiração do
Sr. Carlos Medeiros, é uma lel
que já está em sl mesmo con-
denada, por ser flagrantemente
anticonstitucional. Elim in a,
simplesmente, as 'direitos 

indi-
viduais assegurados pela Cons-
tituição.

O Sr. Júlio Mesquita mani-
féstou a certeza de que o Su-
premo Tribunal Federal dará
ganho de causa a quem fôr en-
quadrado em qualquer dos dis-
positivos da nova Lei' de Segu-
rança e interpuser recurso.

Depois de atribuir o nôvo dc-
cretc-lel "aos pendores antina-
cionais não satisfeitos do Maré-
chal Castelo Branco", afirmou
que a nova lei "atinge tudo: o
povo passa a ser um instrumen-
to nas mãos do Governo".

— São tais os despropósitos
contidos nessa lei, que ela não
terá vida longa. De outra for-
ma não seriamos uma nação
digna de nos situarmos no
mundo civilizado — concluiu.

MDB sái em defesa dos direitos violados
Brasília (Sucursal) — o' MDB 'divulgou nota, ontem a

noite, denunciando o decreto-
lei sôbre a Segurança Nacio-
aial como um instrumento .-di-
tatorial, e anunciou a designa-
ção, pelo seu Presidente, Se-
nador Oscar Passos, de uma
comissão para estudar a eli-
minação dos dispositivos que
ofendam "os direitos funda-
mentais do homem e do cida-
dão, as liberdades públicas e
a segurança da família brasi-
leira".

As restrições àquele ato do
Marechal Castelo Branco, na
área. da ARENA, fizeram com
que um grupo de parlamenta-
res procurasse os Senadores
Milton Campos e Mem de Sá,
ambos ex-Ministros da Justiça
do Governo revolucionário, pa-
ra propor-lhes que tomassem a
iniciativa de um projeto de
lel destinado a modificar o de-
creto-lei.

Eis o texto da nota divulga-
da pela direção do MDB, às
20h30m de ontem:"A Direção Nacional do Mo-
vimento Democrático Brasilei-
ro ao tomar conhecimento do
decreto-lei de Segurança Na-
cional, baixado pelo atual Go-
vêrno ao expirar do seu man-
dato, denuncia à Nação:

— O Decreto-Lei é uma
premeditada tentativa p a r a
impor ao País uma lilo.?ofia
totalitária de poder.

— Pretende instaurar uma
jurisprudência tle tempo de
guerra, visando à sua aplica-
ção como norma jurídica em
tempo de paz.

— Violenta a letra e o es-
pirlto da Constituição de 194G,
ainda cm vigor, como também
contradiz a própria Constitui-
ção de 1967.

— Estabelece dispositivos
dc coação que o Congresso Na-
cional extirpou dos projetos de

Constituição e Lei de Im-
prensa.

5 — Subtrai ao Poder Judl-
clário sua exclusiva compe-
tência no resguardo das prer-
rog ativas constitucionais,
transferindo-a para os tribu-
nais militares.

O Presidente do Movimento
Democrático Brasileiro desig-
nou comissão com o íiiri espe-
ciai dc estudar as medidas ne-
cessárias para a anulação dos
preceitos do Decreto-Lei de Se-
gurança Nacional que aten-
tam contra os direitos funda-
mentais do homem e do cida-
dão, as liberdades públicas e a
segurança da família brasi-
leira."

MEM DE SA

O'Senador Mem de Sá de-
clarou ao JB que ainda não
tivera tempo de examinar o
decreto-lei, mas acrescentou:

— Se êle fôr tão ruim como
me disseram alguns compa-
nheiros, acho que o Congresso
deverá tomar a iniciativa de
modificá-lo.

A liderança do MDB na Câ-
mara incumbiu o Deputado
Hermano Alves de proferir
discurso, em nome do Partido,
na primeira oportunidade,
analisando a filosofia do Go-
vêrno no setor da Segurança
Nacional. O deputado carioca
deverá falar amanhã.

REVOGAÇÃO PARCIAL

O Senador Antônio Balbino,
do MDB, já redigiu projeto de
lei que revoga o Artigo 43 do
decreto-lei e seus parágrafos,
que estabelecem a suspensão do
exercício da profissão para
aqueles que forem presos em
flagrante.

Juristas culpam Congresso por passividade
A nova Lel de Segurança Na-

cional foi recebida nos meios
judiciários "como a consagra-
ção da violação dos direitos
individuais, que. em outros pai-
ses são considerados direitos
supranacionais e se colocam
acima das Constituições, mas
no Brasil, ficam entregues ao
arbítrio de pessoas ou grupos."

Os juristas não se'conforma-
vam com alguns dos artigos
da Lei de Segurança, notada-
mente o que permite a. perda
do emprego pelos brasileiros
que forem acusados de violar a

lei, mas diziam que a maior
culpa cabe ao Congresso, que
aprovou uma Constituição ao
gosto do Governo c agora não
pode sequer protestar contra o
arbítrio.
IMPRENSA

Os meios jurídicos estavam
preocupados com a sorte da
imprensa no País, depois que
o Governo editou a Lel de Se-
gurança. Todos diziam que a
partir de hoje um jornal, ou
um jornalista que desagradar o
Governo estará sujeito a sé-

rias punições, sem direito a
Sursls, ficando a lei ds impren-
sa como letra morta, pois tôdas
as críticas ao Governo pode-
rão ser enquadradas como cri-
mes contra a Segurança Na-
cional.

Os juristas acharam uma
verdadeira pilhéria o artigo 3."
da Lei de Segurança, que defi-
ne o que seja "guerra psicolô-
gica adversa", citando o fato
de que, enquanto no mundo
moderno o que se procura é o
entendimento entre os povos,
Independentemente das ideo-

logias, no Brasil, um Ministro
da Justiça, que nunca teve
mandato popular, se sente no
direito de definir "grupos es-
trangeiras inimigos", como se
isso íôsse possível.

Os 'juristas acham que a de-
íinição do que seja Segurança
Nacional íicou muito subjetiva,
pois é impossível a qualquer
Juiz dizer quais são ou não os
objetivos nacionais. Segundo
afirmaram, o programa de me-
tas de qualquer Presidente da
República poderá ser entendi-
do como objetivo nacional.

Flores propõe revisão como ato importante
O Deputado Flores Soares, da

ARENA do Rio Grande do Sul,
exortou o Congresso a que,"como primeiro grande ato,
promova a revisão da Lei de
Segurança Nacional, decretada
pelo Presidente Castelo Branco',
por ser um documento que
ofende as tradições democráti-
cas e a consciência liberal bra-
sileiras".

Considera que a lei atenta
contra as mais caras tradições
do Brasil, no terreno político,
e lamentou a;estreita vincula-

çao entre a liberdade indivi-
dual e a segurança nacional
110 decreto assinado sábado.
Em sua interpretação, a lel
transforma o Estado em centro
de tudo e de onde emanam as
liberdades individuais.

LIBERDADE

O Deputado Flores Soares
afirmou que, "a partir de ho-
je cessada a vigência dos Atos
Institucionais quo delegaram
podêres excepcionais ao Presi-

dente da República, o Congres-
so terá condições para retomar
o seu destino de grandeza" o
exortou-o a que modifique tô-
das as leis "aprovadas contra
a sua vontade ou à sua revê-
lia, inclusivo aquelas obtidas
pelo Executivo mediante pres-
soes, de fato ou subjetivas".

Acha que, a partir da ces-
sação da vigência dos éditos re-
revolucionários, o Con gresso
poderá retomar sua indepen-
dencia e rever, toda a legisla-
ção, "inclusive a Constituição

nova nos pontos em que aten-
ta contra as tradições demo-
cráticàs brasileiras".

Não crè o Sr. Flores Soares
que o Marechal Costa e Silva
seja obstáculo para a matéria-
lização desses desejos, "pois o
Presidente assume o País com
a nobre missão de melhorar
tudo, no terreno politico, no
económico-íinanceiro e no so-
ciai", livrando-o "do arbítrio
pessoal".

Brunini aplaude as críticas de Mourão
Brasília (Sucursal) — O dis-

curso de posse do General
Mourão Filho na Presidência
do Superior Tribunal Militar
íoi comentado na Câmara, on-
tem, pelo Deputado Raul Bru-
nini (MDB-Guanabara), que
ressaltou fixar as palavras do
Ministro sua posição contrária
às lei de imprensa e de Se-
gurança Nacional, decretadas
pelo Marechal Castelo Branco.

O Deputado carioca elogiou
a atitude do General Mourão
Filho, acrescentando que o seu

repúdio às leis antidemocrátl-
cas deve servir de exemplo ao
Congresso Nacional, para quo
faça uma revisão total das leis
que atentam contra a sobera-
nia e a dignidade do povo bra-
sileiro.

HITLERIANA

Comentando, também, a Lel
de Segurança Nacional, decre-
¦tada pelo Presidente Castelo
Branco e publicada ontem nos
jornais, o Deputado Osvaldo

Lima Filho, um fios líderes da
Oposição, íêz apenas o seguin-
te comentário:

— Ii uma lei que Hitler as-
sinaria com o maior prazer.

MILITARES
NAO FALAM

Os círculos militares de Bra-
silia evitaram, ontem, qualquer
comentário a respeito da nova
Lei de Segurança Nacional, se-
gundo informações chegadas ao
Rio de Janeiro. Apenas um ofi-

ciai teve uma frase: "Está mui-
to bonita, vocês não acham?"

Sôbre a opinião do Ministro
Mourão Filho, que disse "ser
contra qualquer lei de seguran-
ça cu imprensa, porque uma
democracia forte e estável não
precisa de nenhuma medida da
exceção", alguns generais pon-
deraram:

— O General Mourão é Mi-
mistro do Superior Tribunal Mi-
litar. Pertence à Justiça e podo
falar. Mas nós, não. ,'

A responsabilidade de cada um
Departamento de Pesquisa

Desde o mamento em que sai da ca-
ma para começar um nôvo dia de ativi-
dades, todo cidadão brasileiro tem muito
maiores atribuições, a partir de hoje, do
que o homem comum poderia pensar. An-
tes de mais nada, cada um passa a ser
responsável pela segurança nacional, fi
o que diz a nova Constituição, promulga-
da a 24 de janeiro, que agora entra em
vigor juntamente com as novas leis de
Segurança Nacional e de Imprensa.

Das novidades, a mais conhecida, cer-
tamente, é a possibilidade de perda dos
direitos politicos, implicado a perda de
mandato eletivo, cargo ou função pública,
por simples decreto do Presidente da Re-
pública. Há outras responsabilidades, po-
rém, que podem passar por crime e va-
ler cadeia alta, com multa forte, para
quem passar dos limites que o Governo
passado deixou para o atual,
DE TUDO PARA TODOS

A Constituição, a Lei de Segurança
e a Lei de Imprensa já não podem re-
presentar para o chamado homem das
ruas alguma coisa distante, relacionada
apenas com as autoridades, os políticos e
os. profissionais ligados de qualquer for-
ma à vida pública. Assim, quando a Lel
de Imprensa institui a responsabilidade
civil do jornalista, determinando que os
crimes dc imprensa são passíveis de in-
denização em dinheiro, correspondente
desde itm a 20 salários mínimos, ou tor-
na maior a sua responsabilidade penal —
ampliando algumas punições até quatro
anos de detenção e impondo multas até
20 vezes o salário mínimo — está, da
certa forma, completando o Art. da Lei
de Segurança, que começa repetindo exa-
tamente o Art, 89 da Constituição: Tôda
pessoa natural ou jurídica é responsável
pela segurança nacional, nos limites de-
finidos em lei.

O inconformisino político-social, ou
facciosismo, como diz a Lei de Segurança,
já não poderá ser manifestado de ma-
nelra que autorize a interpretação de
ofensa moral contra alguma autoridade.
Isto pode valer de 3 a 30 anos de redu-
são. E é bom não esquecer que a prisão
em flagrante ou o simples recebimento da
denúncia, em qualquer dos casos previs-
tos na lei, importará, simultaneamente;
na suspensão do exercício da profissão, do
emprego ou de cargo ou função pública,
até a sentença absolutória.

Também é preciso tomar multo cui-
dado com a forma de se referir — sen-
do do contra, naturalmente — ao Pre-
sidente, ao Vice, aos presidentes da Câ-
mara, do Senado ou do Supremo Tribu-
nal. Uma ofensa ã honra ou à dignidade
pessoal de cada uma dessas autoridades
representaria detenção de um a três anos,
acrescida, da metade, se a critica ofeit-
siva fôr feita, pelo jornal, rádio ou IV.
Em matéria de imprensa, aliás, as pfs-
soas do Presidente, dos ministros, dos
presidentes da Câmara e do Senado, do
Supremo e as dos chefes de Estado ou
governos estrangeiros, por seus represen-
tantes diplomáticos, ficam deflnitivamen-
te a salvo dc acusações. Contra êlcs não se
poderá invocar a exceção da verdade, as-
sim como contra funcionários públicos em
razão das funções que exerçam, ou con-
tra órgãos ou entidades que exerçam fun-
ção de atividade pública. Os processos
par calúnia, injúria ou difamação, nestes
casos, havendo condenação, representa-
riam mais um terço das penas previstas.

A nova Lei de Segurança Nacional,
complementando o que a Constituição
dispõe sôbre segurança em um capitulo
especial, o que é absolutamente nôvo,
também precisa, ser lembrada quanto ao
processo e julgamento dos crimes que

configura. Agora Os chis, tanto como os
militares, ficam sujeitos ao foro militar,
que prevalecerá sôbre qualquer outro, ain-
da que os crimes tenham sido cometidos
por jornal, rádio ou TV.

A nova Constituição, mesmo manten-
do em linhas gerais os dispositivos anti-
gos sôbrc direitos individuais e em rela-
ção à propriedade, além de introduzir a
suspensão dos direitos individuais por
subversão do regime democrático ou cor-
rupção, sublinha os podêres do Executivo
quanto à decretação do estado de sitio,
que significa: a obrigação de residência
em localidade determinada; a detenção
em edifícios não destinados aos réus de
crimes comuns; a busca e apreensão em
domicílio; a suspensão da liberdade de
reunião e de associação; a censura de
correspondência, da imprensa, das tele-
comunicações e diversões públicas; o uso
ou ocupação temporária de bens das au-
tarqttias, empresas públicas, sociedade de
economia mista ou concessionárias dc ser-
viços públicas, assim como a suspensão do
exercício do cargo, função ou emprego
nas mesmas entidades. E quem pensava
em ser efetivado no emprego público, de-
verá desistir, se não prestar concurso, sa-
bendo, de antemão, que a aposentadoria
só poderá ser requerida após 35 anos da
serviço, e que a demissão pode vir atê
para quem é estável, se ficar provada sua
indisciplina ou ineficiência, em proces-
so regular.

Mas, se para cada cidadão as respon-
bllidades aumentam a partir de hoje,
ninguém pode se imaginar mais na mira,
da lei do que os jornais. Está escrito na
Lei de Imprensa, Art. 63, que o Ministro
da Justiça pode apreender qualquer im-
presso, independentemente de mandado
judicial, sempre que a situação reclamar
urgência.

Vice da ARENA bate recorde
louvando Presidente a sair

Brasília (Sucursal) — O
Deputado Geraldo Freire, vi-
ce-lider da ARENA, proferiu
ontem um dos mais longos
discursos já feitos na Câmara,
para saudar o Marechal Cas-
telo Branco e exaltar o Go-
vêrno revolucionário, ressal-
tando que o País retornou ao
re .ime de autoridade e desen-
volvimento.

O Sr. GeritWb Freire foi
contestado por numerosos
deputados da Oposição, entro
os quais o Sr. Hermano Alves,
da Guanabara, que se referiu
às restrições aos direitos hu-
manos impostas pelo Presiden-

te, citando o caso do Coronel
Jeferson Cardin, que teria sido
torturado; e do sargento Ma-
nuel Raimundo, que foi assas-
sinado.

DESCONHECIMENTO .

Respondeu-lhe o Sr. Geraldo
Freire que não tinha conheci-
mento daqueles casos, mas os
admitia, cm face do te.stemu-
nho do aparteante, ásslnálàn-
do que "casos isolados não ne-
ga vam a regra".

Outros deputados opesicio-
nistas fizeram alusão ao cato
de presos de Pernambuco.
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Moscou faz apelo de desarmamento aos não atômicos
Manifestação a Suharto
em Jacarta teve marcha
de trinta mil milicianos

Jacarta (UPI-JB) — Cerca de 30 mil membrosdo Corpo de Defesa Civil da Indonésia, fuzis ao om-bro, lanças de bambu na mão esquerda, realizaramontem uma passeata de apoio ao Presidente interi-no, General Suharto, nomeado por recente decisãodo Congresso que depôs o Presidente Sukarno.
A milícia marchou em coluna de oito, interrom-

pendo o trânsito durante duas horas, nas ruas deJacarta, até se concentrai- na praca principal, ondeum orador leu a declaração do Corpo, na qual pro-mete destruir todos quantos se oponham às deci-soes do Congresso.

PRIMAVERA EM PARIS

MORTE

. Na véspera, ô, noite, fora
condenado à morte o ex-Gc-
neral S u b a r d j o, acusado de
participação no frustrado com-
plot comunista de 1 de outu-
bro de 196S.

O General era um dos prin-cipais colaboradores militaresde Sukarno que, domingo, foi
privado do cargo de Presideç-
te, pelo Congresso.

Todos os retratos de Sukar-
no foram retirados em Suma-
tra, e substituídos pelos de Su-
horto. O atual Presidente in-
terino,' em comunicado oficial,
disse que "unia junta médica
competente atestou que a saú-
de' de Sukarno vem declinan-
do ultimamente", à guisa de
esclarecimento sôbre £ decisão
do Congresso.

Queda de Sukarno nõo
altera reduto de Java

Jogjacarta (UPI-JB) — O
temor de que a decisão do
Congresso de expulsar Sukar-
no da Presidência deflagariaa
luta neste bastão sukarnista
desapareceu ontem.

A noticia de que o mandato
de Sukarno tinha sido retira-
do pelo Congresso e que o Ge-
neral Suharto seria o Presi-' dente interino até as eleições
gerais de 1968 foi recebida comum senso de alivio por todasas facções locais, já que alguns
elementos esperavam viessem
a mergulhar êste país na guer-ra civil.

Os fuzileiros navais pró-Su-karno vindos para esta Cida-de, em Java Central, no augeda tensão, receberam ordem
de seu comandante para dei-xar a região. Os que ficaramem seu quartel estavam ou fa-zendo a sesta na sombra ou
jogando voíeibol com as mo-cinhas da comunidade.

Os lideres anti-Sukarno daFrente de Ação Estudantil, quedispunham de esconderijos dearmas para a eventualidade deação, disseram que "estavam
"80% satisfeitos" pela medidado Congresso, mas que qual-quer perturbação possível nãoviria de suas fileiras.

Numa casa escassamente liu-minada, que lhes serve de
quartel, os líderes de. um mo-vimento da juventude que dá

apoio a Sukarno declaram queainda continuam a apoiá-lo einsistiram em que suas reu-
niões noturnas foram convoca-
das apenas para planejar ascomemorações que assinalarão
a passagem do aniversário deSukarno, em junho. Houve ou-trás noticias no sentido de queo grupo pode fazer uma de-monstração de protesto hoje,
terça-feira, mas não se esperavenha a ocorrer qualquer vio-Iência.

A julgar por todas as infor-mações disponíveis, as tropas
da divisão estacionada em. Jog-
jacarta estão mantendo suasatividades normais. Não há au-mento de patrulhamento, asruas não têm obstáculos quedenunciem a intenção de con-trolar a população.

O comandante militar da re-
gião compareceu à cerimônia
dc formatura na Universidade
de Gadjáh Mada, na manha
de domingo. Evitou avistar-se
com jornalistas, mas a atnios-fera de seu quartel era decalma.

Os jornais que representam
as facções políticas divergentesnoticiaram, a ação do Congres-so com as parcialidades previ-siveis, mas não houve edito-riais fortes. Por sinal, não hou-ve editoriais em quaisquer dostrês principais jornais da Cl-dade. ¦

Genebra (UPI — JB) — AUnião Soviética fêz, ontem, umapelo a todos os países nãonucleares que renunciem ' ãsarmas atômicas prometendoquo eles poderão dedicar-se 11-vremente ao desenvolvimento
da energia nuclear.

Alexei Roschin, o represen-
tante soviético na Conferência
do Desarmamento, declarou
que não deve ser impedida aassinatura de um tratado con-tra a disseminação de armasnucleares porque alguns pai-ses defendem a tese de queum acordo dêste tipo prejudi-caria sua segurança e seu de-senvolvimento econômico.

COOPERAÇÃO

O representante soviéticoapoiou a posição norte-ameri-
cana de que este acordo, tãonecessário, poderia ter.que seradiado indefinidamente devidoàs reivindicações de alguns
países de que o' tratado sejaseguido de outras medidas pa-ra o desarmamento.

Os Estados Unidos e a UniãoSoviética, através de seus de-legados à Conferência do De-sarmamento, fizeram ontemum esforço decisivo para con-seguir um tratado que impeçaa disseminação de armas nu-cleares.

O chefe da delegação norte-americana, William Foster re-gressou a Genebra e anunciou
que está realizando tôdns astentativas "para convencer àspotências aliadas dos Estadosunidos sua adesão formal aotratado.

A atitude de cooperação en-tre as duas principais potén-cias nucleares, que visa a con-seguir a aquiescência das pe-quenas nações, coincide com oquinto aniversário da, Confe-rência de Desarmamento naqual. estão representados 17. Asessão de ontem foi a dé nú-mero 293 desde 14 de marçode 1962, quando houve a pri-meira.
A solidariedade entre soviéti-cos e norte-americanos para, aassinatura de um tratadode não-proliferação representaum profundo contraste com asrelações de guerra fria entre'Washington e Moscou, queexistiam há cinco anos.
O delegado norte-americano.

William Pastar chegou a Gene-bra, vindo da Roma, onde tra-tou do projetado convênio comrepresentantes do Governo ita-liano. Antes, Pôster esteve naAlemanha Ocidental, cujos di-rigentes fizeram enérgicos crí-ticas ao projeto de desarma-mento.
Na assembléia plenária daconferência, o delegado norte-

americano declarou que o trata-flo está ao alcance Imediato'*e que, para .torná-lo realidade,'visitou as capitais de várias na-Çoes. Por esta razão, acrescen-tou o diplomata, estive ausen-te de Genebra e estarei nova-mentena próxima semana. Eintenção de nossa parte reàli-zar todos os esforços possíveispara acelerar a apresentaçãode um projeto do tratado, deum modo que possa iniciar lo-go a discussão de um textoconcreto".
William Foster comentou, aseguir, as possibilidades de éxí-to nas negociações: "Nesta

quinto aniversário, estamos emvésperas de conseguir um dosacordos mais significativos doséculo XX sóbre o controle dearmamentos, um acordo tão fa-vorável à humanidade que nãopodem ignorar nossa responsa-bilidade de apresentá-lo às na-Çoes do mundo para sua assi-natura. Este, certamente, seráum presente de incalculável va-
f for orasiâo dêste aniversa-

A Alemanha Ocidental, a itá-lia _e, em grau menor, outrasnações européias, temem que, aoser subscrito o tratado de prós-criçao de armamentos aiuclea-res elas se verão impedidas deoesenvolver posteriormente suaenergia nuclear com finalida-des pacificas.

Brasil reticente em Genebra

cnegatta da prtmavera coincidiu com o fim de um quase pesadelo para De ST^~

Só em abril De Gaulie dirá
se mantém ou muda Gabinete

Genebra (UPI-JB) — O de-legado brasileiro à Conferência
do Desarmamento, Embaixador
Antônio Francisco Azeredo deSilveira, definiu ontem a posi-ção do Brasil em relação aotratado contra a proliferaçãode armas nucleares, declaran-
do que êle deve ser apenas partede um programa que seriacomplementado no futuro commedidas destinadas a pôr íimà corrida armamentista.

O Embaixador Azeredo Sil-veira acrescentou que o Brasil
compreende perfeitamente quenão é possivel, no momento, es-tabelecer um vinculo Imediato
entre o projeto contra a pro-liferação de armas nucleares eas medidas complementaxes.

COMPROMISSOS

O Embaixador Azeredo Sil-veira, ao enunciar a posiçãodo Brasil, indagou: "Por queas potências nucleares, parale-lamente aò tratado, não se

comprometem, através de umadeclaração de intenções, de le-var avante um programa ba-seado nos seguintes pontos: a)medidas possíveis para detera corrida de armas nucleares;b) suspender os testes com ar-mas nucleares; c) aumentarsua colaboração com as potên-cias náó-nucleares com vistasa acelerar a utilização daenergia atômica com fins pací-íicos; d) canalizar para os pai-ses em desenvolvimento pelomenos parte da economia de-corrente das medidas já refe-ridas para o desarmamento?
Prosseguindo, afirmou o Em-baixador Azeredo Silveira:'Um tratado contra a proli-íeração .não dará ao mundoum remédio para todos os seus .males políticos. Há indicações

de que, na Ásia e na Europa,dois Estados'que possuem ar-mas nucleares (China Popular
e França) não pretendem ade-
rir a um tratado dêste tipo.
E, em decorrência desta posi-

çao, o território político e mi-litar abrangido pelo acordoserá, neste contexto, diminui-do. Lamentar esta situaçãonao é o bastante. Mais do queisso, os negociadores do trata-do devem enfrentar suas im-
plicações e descobrir caminhose meios para neutralizar osefeitos da possibilidade de pai-ses que possuem armas atômi-cas não entrarem no âmbitodo tratado".

O diplomata brasileiro afir-mou, por éste motivo, que énecessário um sistema de ga-rantias:
"As potências nucleares de-vem examinar um sistema des-tlnado a garantir a segurançados paises não nucleares con-tra ataques atômicos ou aameaça destes ataques. Ao as-sinar um tratado de não pro-liferação, os países que não

possuem armas nucleares es-tarão renunciando aos maiaimportantes meios que eles te-riam à sua disposição paraevitar uma possivel agressão."

Svetlana Stalin repousa
em pequeno hotel dos Alpes
suíços e só sai protegida
staiín*^ 

(UPI:JB> ~ Svetlana Stalina, a filha de JosefStalin, saiu ontem' em sigilo de um pequeno hotel nosAlpes suíços, onde passou dois dias hospedada seguidoinformações do proprietário do estabelecimento
ontPm àaUJ^ftWades ÍUÍ,ças ?eSaram-se a confirmar, até
S^PÍfe as declarações do hoteleiro -de que Sve-
tenberg °Spedada 

n0 Hotel' Juagfraublick, em Ba-

TRANQÜILIDADE

TJm porta-voz do Governodeclarou que as autoridades
estão decididas a preservar atranqüilidade de Svetlana, quechegou ao pais no sábado da

semana passada. O dono do
hotel disse que a filha de Sta-
lin saiu hoje secretamente
com agentes da policia federal,
pouco antes de os jornalistas
chegarem ao local.

Os filhos de Stalin
e de outros líderes

Paris (UPI-JB) — o Primei-
ro-Ministro Georges Pompidou
anunciou ontem que o Gabinete
francês não sofrerá modifica-
ções até o dia 3 de abril, quan-do começam as sessões da mo-
va Assembléia Nacional eleita a5-e 12, apesar da derrota sofri-
da pelo-Partido degaullista, queconseguiu maioria por apenas
uma cadeira.

Após uma entrevista de 75minutos com De Gaulie, Pom-
pidou declarou, ontem, que nãorenunciará, como é de praxe —
embora não seja obrigado pslaConstituição — mas se acredita
que todo o Gabinete venha a
apresentar sua demissão cole-
tiva a 2 de abril, véspera doinício do novo período de sss-soes.

REFORMA

Segundo as fontes, a decisão
de De Gaulie de. adiar a refor-
ma do Gabinete está no fato
de que não deseja ceder ès
pressões imediatas aos resulta-
dos eleitorais. Pompidou conti-
muará em suas funções, afir-anam, e Jacques Chaban-Del-
mas, bastante ligado ao Presi-
dente será o candidato degaul-

.lista à Presidência da Assem-
bléia, cargo que ocupa desde1958, quando De Gaulie retor-
nou ao poder. A Oposição es-

querdista apoiará a candidatu-
ira do Prefeito de Marselha, osocialista Gaston Defèrre.

O Gabinete se reunirá hoje,como em todas as quartas-fei-ras. Segundo a Constituição daV República, os Ministros nãoestão obrigados «• apresentar
nem enfrentar uma. votação deconfiança na . Assembléia Na-cional. Os membros do Gabine-
te não podem votar a Assem-
bléia e seus substitutos tam-
pouco pedem fazê-lo, no perío-do de quatro semanas seguintes
ás eleições. Em conseqüência, arenúncia dos Ministros permi-tira que estes contribuam paraafiançar a maioria degaullista
na Câmara, para eleger umPresidente da mesma orienta-
ção politica.

' 
DESISTÊNCIA .:.-

O candidato degaullista àúnica cadeira ainda não pre-enchida no Parlamento francêsu
correspondente à P o 1 i n é s i a,apresentou sua renúncia, on-tem, às próximas eleições par-lamentares de domingo pró-ximo.

Trata-se de Elie Salmon esua decisão foi tomada porqueos líderes da União para a No-va República. Partido de Go-vêrno, retiraram o apoio à suacandidatura. Salmon ficou em

terceiro lugar, no primeiro es-crutinio. •
; O posto será disputado, ago-ra, por dois candidatos: JohnTeariki, centrista, atual repre-sentante da Polinésia na' As-sembléia, e Francis Sanfor, do.^Partido local Novo Caminho. ¦

'DERROTA

Quatro Ministros, de Estado,derrotados nas eleições de 5 e12, estão dispostos a apresentar
sua renúncia a De Gaulie, in-clusive o Chanceler Couve deMurville, há nove anos ocupan-do a Pasta. Parece que o Pre-sidente o exortou a permanecerno Gabinete, embora de possede novas funções.

Acredita-se que outros maisssrão afastados ou substituídos,como reflexo da crescente de-
pendência do Governo DeGaulie dos 44 deputados do pe-queno Partido do ex-Ministrodas Finanças, Valery Giscardd'Estaing, e outros deputadosindependentes. DEstaing nãodeseja um posto no Gabinete,mas maior representação paraseu Partido, no nóvo Governoe já definiu sua posição: apoiocom reservas aos degaullistas epressão para modificar a poli-tica governamental em certas
questões, com as quais não estáde acordo.

Cinco anos de desarmamento

¦Moscou (UPI-JB) A notíciada deserção de Svetlana Alli-luyeva para o Ocidente chamoua_atenção para a série de tra-gédias que marcaram a vidada falecido tirano Stalin. Amaioria dos outros lideres so-viéticps teve mais sorte. <
_A J°vem mãe de Svetlana,Nadeja, morreu em circuns-- tâneias misteriosas, talvez eh-venenada pelo próprio marido,conforme os rumores qué ain-da correm na União Soviética.

. O filho de Stalin com sua
primeira, esposa, o Marechal
,Yakoy Djugashvili, foi captu-rado pelos alemães em 1941 eímantido como prisioneiro de• guerra até 1945. Desapareceue provavelmente morreu ria' íb tad° S6U PalS apÓS ter sid0

¦ »' Durante a guerra, Stalin re-
teusou com indignação trocar
I a r,X0T lün «eneral alemãoque Hitler estava. ansioso porpunir. v

fÈ^ÍÈ^t at*oMvo de Stalin,Identificado pela . UPÍ como
.Tenente General Vassili, suici-dou-se em 1960 num ato dedesespero provocado por al-;'. cqplismq. - •

i&E.ae°ra Svetlana, cujoíutu-'Tp> e uma Interrogação.
Wo «ucessor de Stalin, Nikita

,^1lhev' 't!m sld0 ™ homemInfinitamente mais feliz. To-, dos os seus filhos, exceto umpiloto da Força Aérea' quêmorreu em combate na guerraestão vivos e vivendo vidasnormais, apesar de seu pai tercaído em desgraça.
Yugla, sua filha mais velhacom a primeira esposa, é, se-gundo se diz, uma dona decasa feliz, casada com o.diretorda ópera de Kiev.
Outra filha, Raja Adjubei, 6vice-redator-chefe do mensá-

J ° Nauka I Jim (Ciênola eVida) Seu marido, AlexeiAdjubei, ex-diretor do jornalIzvestia, é o diretor de repor-tagens da revista Sovletsky5>oyuz (União Soviética) e estáProgredindo profissionalmentepor seus próprios méritos.

Seu íilho Serguel, cientista,
tem uma importante posiçãocomo pesquisador no Instituto
de Eletrônica. A filha adotiva
Elena é jornalista.

Todos os filhos de Kruschev
mantêm os mesmos empregos
que tinham ao tempo em queo pai era o ditador de todas asRússias.

À filha de Molotov, Svetla-
na, em homenagem á filha do
patrão, também vai indo mui-to bem. Como sua xará elaestá terminando um curso de¦- Filosofia e trabalha no MuseuMarx-Engels. Seu marido é oredator-chefe da revista ideo-lógica Kommunist.
. Entre os filhos de outros II-deres soviéticos do passado edo presente, o do ex-Presiden^
te Klement Vorochilov, Ml-khail, é oficial superior doExército e sua esposa é filhado falecido Ministro GeorglZhukov. Quando casaram, oGeneral Eisenhower mandou-Hies um presente.

O filho de Georgl IWalenkov,
o que caiu em desgraça, é umeminente especialista em cris-tais e seu irmão é biofísico.

Vladmir Andreiev, filho dovelho bolchevista Andrei An-drelev, hoje aposentado do
posto de Secretário da Comis-são Central, é oun ativo enge-nheiro aeronáutico.

E o próprio segundo maridode Svetlana Stálina, filho doex-herdeiro aparente de Stalin,Andrei Zhdanov, é um emi-nente cientista e Presidente daUniversidade de Rostov.
Lênine, fundador do Estadosoviético, não teve filhos.Na base das vidas da maio-ria dos filhos conhecidos doslideres soviéticos é razoávelconcluir que viver no. mundodo Kremlim não é necessária-mente uma desvantagem Aocontrário, na maioria dos ca-sos a prole pareceu beneficiar-se da posição de seus pais edesdobrou-se em cidadãos c ci-dadas normais, úteis e até derenome.

Da grandeza à intendéncia
Luís Edgar de Andrade

Editor Internacional
Para Mao Tsé-tung, que segue o calen-

ãário chinês, .1966 íoi o Ano ão Cavalo e
1967 é o Ano ão Carneiro. Se o General
âe Gaulie aâotasse um calenâário pessoal,'1966 teria sido para d Franga o Ano ãd
OTAN e 1967 seria o Ano ão Dólar. De Gaul-
le retirou a França da OTAN, libertanão-a
da dominação estratégica americana. Pre-
tendia agora investir contra o ãólar toâo-
poderoso. Desde fevereiro áe 1965, a Fran-
ça vem propondo o fim do Gold Exchange
Standard e a volta do padrão-ouro. O Rio
de Janeiro estava destinado a ser o palcoda ffüanãe batalha entre o franco e o dó-
lar, na próxima reunião ão Fundo Monetá-
rio Internacional.

O resultado ãas eleições parlamentares
vai obrigar, inesperadamente, o Presidén-
te da França a rever os seus planos ãe di-
plomacia planetária. De Gaulie sempre te-ve.as mãos livres para as grandes mano-
bras internacionais. Durante nove anosdispôs de uma Assembléia feita na medi-
da dos seus desejos. Acostumado aos gran-des problemas da estratégia munâial, sem-
pre achou profundamente eniediantes as
questões internas — as questões ãe inten-
dência, como chamava pejorativamente.
Para desgosto do General, 1967 será, no en-tanto, o Ano da Intendéncia.

A bancadki governista perdeu 40 luga-
res no Parlamento e sô conseguiu a maio-
ria absoluta — exatamente a metade mais
uma das cadeiras — graças aos 12 depu-
tados eleitos nos territórios do Ultramar.
Para rejorçar sua base parlamentar, De
Gaulie se rerá obrigadb a uma dirlómacià
mais flexível em relação aos Estados Vni-
âos.

O Senador Jean Lecanuet, líâer âo pe-
queno Partido de centro-âireita, o Centro

Democrático, esperava ser o fiel âa balan-
ça na nova Assembléia. Chegou a âizer, an-
tes ãas eleições, que áaria seu apoio à maio-
ria, se o governo reâuzisse as âespesas im-
produtivas, marchasse rumo à unificação
da Europa e mantivesse as alianças traâi-
cionais. De Gaulie tecnicamente não ne-
cessita âos 27 deputados ãe Lecanuet paraevitar uma eventual moção âe censura, mas
é âo seu interesse impedir uma coalizão âo
centro com a esquerda.

A ÜNR é uma espécie de seio ãe Abraão
em que há lugar para todos. Tanto paraos degaullistas ãe âireita como os âe es-
querda. De Gaulie é um degaullista ãe es-
querda, costuma âizer o Deputado René
Capitant, lider desta facção. Para azar áê-
le, o arbitro âa maioria é, porém, o ex-Mi-
nistro das Finanças Giscard ã'Estaing,
chefe âa ala âireita. Para governar, De
Gaulie precisa contentar os giscarãistas;mas para reconquistar o apoio âas massas
terá de fazer uma politica mais social, ê
provável que uma de suas primeiras meai-
das âe 1967 seja convocar um plebiscito em
torno áa participação âos trabalhadores naexpansão das empresas.

Todos os ministros foram eleitos, me-nos justamente aqueles que se identifica-
vam com as facetas mais controvertidas ãa
politica externa francesa. Couve âe Mur-
ville, no Qual d'Orsay, foi durante nove
anos o porta-voz do Presidente nas confe-rênclas internacionais. Pierre Messmer, na -~
Defesa, pôs em execução a force de frappe. de seu Gabinete, do qual par-Utarbonnel, no Ministério âa Cooperação, ticiporá Mororji Desal, como
rTT- ^ 

a aJUãa ü0 TerCeÍr0 Mund0- Vice-Presidente e Ministro daEssa tnpttce derrota fará âe Gaulie meai- Fazenda. Foi éle quem chefiou
SS 

a$r reSS0MnCÍaS *m* d« «& -«*» ^ Partido do Co 2
--,'- ¦' bar Indira Gandhl do Poder.

Genebra (UPI-JB) — A
gueira- fria ainda continuava
quando a Conferência de De-
sarmamento railizou sua pri-meira reunião, há exatamente
cinco anos, tornando-se o foco
das esperanças do mundo intei-

r-iro »';'•¦:¦. ¦¦¦
A Conferência realizou ontem

sua 293." sessão no mesmo re-
cinto, a sala do Conselho do
Palácio das Nações, sede euro-
pela das Nações Unidas e an-
tiga sede da malsinada Liga das
Nações.

fi evidente que essas esperan-
ças não se realizassem inteira-
mente, mas houve um grande
progresso, se não rumo ao de-sarmamento completo, pelo me-
nos no caminho de se tomar
o mundo bem mais seguro, co-mo se pode depreender do dis-
curso de ontem do delegado
soviético, Alexis A. Roschin.
ULTRAPASSADA

Roschin, dando a entender
que a guerra fria está tão ul-trapassada quanto a Idade Mé-
dia, apoiou integralmente o
ponto-de-vista dos Estados
Unidos sôbre um tratado prós-crevendo a disseminação de ar-mas nucleares.

De fato,- as afirmações de
Roschin demonstraram que, emlugar de União Soviética e Es-
tados Unidos estarem em cho-
que, são as duas superpotên-
cias nucleares que se unem
para convencei- as nações me-nores, não-nucleares.

As negociações realizadas naConferência de Desarmamento
durante seus cinco anos deexistência conduziram ao Tra-tado de Proscrição Parcial deExperiências Nucleares, em•1963, e ao Acordo de Garantia
contra, Acidentes que criou a"linha quente" direta entreWashington e Moscou, paraser utilizada em situações nas

Nova Deli
intervém no
Rajasthan

Nova Deli (UPI-JB) — O
Presidente Sarvepalli Radha-
krishnan decretou segunda-feira
que o Estado de Rajasthan,
onde.o Partido•¦ do Congresso
não obteve maioria, passe a ser
administrado diretamente pe-
lo Governo Central.

Recentemente, houve mani-
festações violentas na Cidade
de Jaipur, Capital do Estado,
por causa da decisão do Go-
vêrno de pedir ao Partido do
Congresso que organizasse uma
administração local, embora ti-
vesse perdido nas eleições. A
medida presidencial, que Já foi
aplicada anteriormente na ln-
dia, tornou-se pública após o
Primeiro-Ministro Indira Gan-
dhi ter anunciado a formação

quais pudesse irromper uma
guerra nuclear.

Mais recentemente, as nego-ciações de Genebra fornece-ram a base para o acordo ba-nindo as armas nucleares doespaço exterior e agora está
próximo o acordo sôbre um
pacto de não-proliferação nu-clear,. evitando que o número
de nações detentoras de er-mas nucleares se amplie.

Nikita Kruschev, lider daUnião Soviética ã época em
que foi iniciada a Conferência,
queria que os 18 Chefes de Go-vêmo participassem, mas en-controu resistência e finalmen-
te foram os Chanceleres de 17nações que compareceram. Hádesde a reunião inaugural umacadeira vaga, reservada àFrança, que jamais se fêz re-
presentar.
REPRESENTATIVA

O Chanceler soviético, An-drei Gromiko, afirmou na ses-são inaugural que a Conferên-
cia, pelo número e qualidadedos participantes, é suficiente-
mente ampla "para ser repre-sentativa e suficientemente
restrita para agir com eficien-
cia sem cair no atoleiro dasdiscussões intermináveis".

Realmente, a Conferência re-velou ser o cenário ideal parao encaminhamento de acordos,
embora as negociações defini-
tivas sejam realizadas à partediretamente entre Washington
e Moscou.

"Embora o Governo soviético
considere a preparação de umacordo sobre o desarmamento
geral e completo a principal ta^refa_ da Comissão, considera-ria útil que uma série de me-didas nucleares que facilitem
o alivio da tensão internacio-
nal, o fortalecimento da con-fiança entre os Estados e acriação de condições mais fa-

voráveis ao desarmamento íôs-
sem tomadas imediatamente,
sem aguardar o resultado das
negociações sôbre o desarma-
mento geral e completo", afir-
mou Gromiko em 1963.

O Secretário de Estado nor-
te-americario, Dean Rusk, dis-se que a Conferência precisava"criar as condições para ha-
ver um mundo seguro e pací-fico", acrescentando que "pre-
cisamos eliminar os instrumen-
tos da destruição. Precisamos
Impedir que a guerra total se-
ja desencadeada por acidente
ou deliberadamente".

O Chanceler canadense, Ho-
ward .Green, afirmou profèti-camente, na ocasião, que tal-
vez se chegasse rapidamente a
acordo sôbre uma garantia de
que foguetes e satélites colo-
cados em órbita ou lançados ao
espaço exterior "serão usados
unicamente para fins pacífi-cos"; e sôbre a não-dissemi-
nação de armas nucleares, so-
licitada nos prólogos das pro-
postas norte-americana e so-
viética, o General E.G.M.Bur-
ns, que exerce desde a primeirasessão as funções de .principal
negociador canadense, recorda
outra frase de Gromyko na
inauguração: "Nos dias boni-
tos, pode-se ver de Genebra o '
pico do Monte Branco, coberto
de neve. Por muito tempo se
pensou que não podia ser con-
quistado. Se cuidarmos devida-
mente do desarmamento, então
esse cume, também, no qual es-
tão centralizadas as aspirações
dos povos há gerações, podeser conquistado em quatro
anos"."Nos dias bonitos — diz hoje
Burns — ainda podemos ver o
Monte Branco e alguns de nós,
nos momentos mais otimistas,
achamos que'algum dia fina-
lizaremos a longo e árdua as-
censão rumo ao desarmamento
geral e a um mundo pacifico."

Liga Árabe suspende suas
atividades militares até
superar tensões internas

Cairo (UPI-JB) — o Comando da Liga Árabe decidiususpender por três meses suas atividades militares, emvirtude da tensão crescente entre os países membros go-veniados por monarquliys e as repúblicas, e de dificulda-des financeiras.
A noticia foi fornecida por fontes extra-oficiais, ten-

do o Comando apenas divulgado um comunicado, ao tér-
mino dos três dias de reunião de alto nível, afirmando queos delegados tinham tomado as "decisões necessárias".
CONFLITO

Uma das principais desaven-
ças entre as repúblicas e as
monarquias árabes é a perma-
nente recusa do Governo da
Jordânia em permitir que tro-
pas da Arábiai Saudita e do
Iraque estacionem ao longo de
sua fronteira com Israel.

A Jordânia, governada pelo
Ret Houssein, e a Arábia Sau-
dita,' pelo Rei Falsai, têm as-
sumido recentemente posições
direitistas dentro do mundo
árabe, e por êste motivo entra-
do em conflito inúmeras vezes
com os demais psises, sobretu-

do Síria e RAU — os dois
mais progressistas.

As dificuldades financeiras da
Liga têm crescido últlmamen-
te em virtude da recusa de
alguns de seus membros entre
eles a Arábia Saudita de pa-
garem os gastos de defesa. O
Comando decidiu dar um pra-
zo de três meses para todos os
devedores saldarem suas divi-
das. Todos os paises concorda-
ram com a necessidade de man-
ter o Comando financeiramen-
te. porém se opuserem à ex-
pulsão daqueles que estão cau-
sando o deficit, proposta pela
Síria, por considerarem que es-
ta medida apenas contribuiria
para desunü- o mundo árabe.
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Testemunha revela conspiração que matou Kennedy
Fidel confirma rompimento
com PC venezuelano, que
denuncia como direitista

:. -\ Miami (UPI — JB) — O Primeiro-Ministro Fidel Cas-
tro confirmou ontem a existência de uma cisão entre os
dirigentes comunistas cubanos e veneauelanos, agravada
pelo assassinato do irmão do Chanceler Ignácio Iribarren
Borges por terroristas das Forças Armadas de Libertação
Nacional.

; Em discurso de quase três horas transmitido pela te-
levísão, o Primeiro-Ministro Fidel Castro acusou o Partido
Comunista da Venezuela (linha de Moscou) de ter se dei-
xado contagiar com a histeria das autoridades Venezuela-
nas. — Desprezo solenemente — acrescentou Castro — a li-
derança da ala direita do PC da Venezuela.

A TESTEMUNHA

RESPONSÁVEIS

Fidel insistiu ean afirmar que
não sabe quem são os respon-
sáveis pela morte de Júlio Iri-
barren Bargoes, antigo diretor
do Serviço de Segurança So-
ciai do Estado, lembrando que
e declaração dos líderes co-
anunistas residentes em Hava-
na referia-se apenas «o que já
era do conhecimento público.— Em nenhum momento —
acrescentou — as Forças Ar-'madas 

de Libertação Nacional
chegaram ft se responsabilizar
formalmente pela morte de Iri-
foarren Borges. Se foram revo-
lucionários que cometeram ês-
te crime, não há dúvida que
praticaram um sério engano.

JUSTIFICATIVA

Segundo o Chefe do Govêr-
no cubano, mesmo que os re-
volucionários venezuelanos ti-
vessem sido os responsáveis
pela morte de Júlio Iribarren,"os dirigentes do PC jamais
deveriam assumir a posição que
tomaram, completamente his-
•téricos e fazendo o jogo do
Presidente Raul Leoni, um
imperialista pró-ianque".

A seguir, acusou os comunis-
tas na Venezuela de terem de--.autorizado a organização dos•venezuelanos em Cuba de ia-
lar em nome das Forças Ar-
madas de Libertação. "Com is-
so — acrescentou — prática-
mente acusaram os chefes das
guerrilhas de responsáveis pe-lo fato. Reconheço que os If-
deres guerrilheiros da Vene-
zuela são os únicos que sabem

o que fazem em sua" luta para
derrubar o Govêmo do Presi-
dente Leoni. Se os revolucio-
nários foram os responsáveis
pelo crime, temos o direito de
expressar nossa opinião, mas
nunca nos uniríamos ao coro
de histeria encabeçado pelo
verdugo que governa a Vene-
zuela, para condenar os revo-
lucionárlos".

OPORTUNISMO

Prosseguindó em seu discur-
so, Fidel acusou o Partido Co-
munista da Venezuela de pra-
ticar o "mais repugnante opor-
tunismo" e prestar-se a fazer
o jogo do Governo Leoni. O
Primeiro-Ministro, segundo os
observadores políticos, mos-
trou-se extremamente irritado
com o rumo dos acontecimen-
tos relacionados com o assassl-
nato de Júlio Iribarren Borges
e a possibilidade de a Vene-
zuela acusar Cuba perante a
Organização dos Estados Ame-

,ricanos, alegando intervenção
em seus assuntos internos.

— Resta à Venezuela e aos
Estados Unidos — disse Cas-
tro — tentarem uma invasão
de Cuba agora ou depois da
guerra do Vietname, caso ira-
cassem os esforços e novas
sanções da OEA contra nosso
povo. Tanto os americanos co-
mo os venezuelanas encontra-
rão uma nova Stnlingrado. Te-
mos certeza de que os ianques
esperam pela eclosão de mais
meia dúzia de novos Vietnanie
em todo o Hemisfério, con-
cluiu.

Restrepo ameaça decretar
lei marcial na Colômbia
contra ação da guerrilha

Bogotá (UPI — JB) — O Presidente Carlos Lleras Res-
trepo anunciou ontem a disposição de seu Governo de "agir
duramente para desmontar a máquina da subversão ex-
tremista", prometendo decretar, se necessário, a lei mar-
ciai para "melhor combater os guerrilheiros comunistas
que agem no interior do país".

Em mensagem divulgada por uma cadeia de rádio, a
todo o pais, o Presidente colombiano disse que esperava o
recrudescimento da onda de violência, "pois jamais che-
garam a ser desfeitos os grupos de terroristas que agita-
vam o interior do país". — Também sabemos que a máquina
que prepara a subversão nas cidades está intacta, acres-
centou.
RESPEITO

Lleras Restrepo prosseguiu
afirmando que respeita ampla-
mente o direito de opinião, e
que não teme as idéias alheias
e deposita sua confiança no
poder da razão, mas, advertiu
que quando não se trata çleuma controvérsia ideológica,
senão de apelar para a violén-
cia. o Governo tem a obriga-
ção de defender a paz, pelaíôrça, sem temores nem tl-
midez".

— Não podemos — continuou— deixar que o amparo da
consciência pública seja arma-
da a vasta conspiração que os
Exércitos de Libertação pro-inovem. Acredito que o futuro
da América Latina está séria-
mente ameaçado se não impe-
dirmos agora o desenvolvimen-

. to dos movimentos de subver-
são.

;FRENTE ÜNICA

Segundo Restrepo, há infor-
mações seguras, de que os re-beides colombianos pretendemunir as forças que agem aosul e no norte do Pais, sobrea Cordilheira Oriental dos An-des colombianos e que sedenominam, res pectivamente,Forças Armadas Revoluciona-
rias da Colômbia e Exército deLibertação Nacional.

O primeiro grupo de rebel-
des é apoiado pelo Partido Co-munista Colombiano, que rece-bo instruções de Moscou en-

quanto a FALN segue a linha
de Pequim, adepta dns solu-
ções de íôrça para a crise lati-
no-americana. Nas últimas se-
manas, os guerrilheiros colom-
bianos mataram 28 pessoas,realizando três assaltos contra
patrulhas da Policia e do Exér-
cito para se apoderarem tíe ar-
ma e dinheiro destinados a for-
talsccr o movimento comunista.
PRISÕES

O rcchisdecimento da violén-
cia na Colômbia levou o Go-
vêrno a decretar rj prisão pre-ventiva de 150 comunistas eelementos ligados ao movimen-
to subversivo, cujas atividades
estão sendo investigadas pelaPolícia de Segurança do Es-tado. Se> as diligências derem
resultados positivos, os suspei-
tos serão julgados por Conse-lhos de Guerra.

O Presidente Carlos Lleras
Restrepo em seu pronuncia-mento a nação lamentou queo Estado tenha que íazercustosas inversões no restabe-
lecimento da ordem publicai,
quando esses mesmos recursos
deviam ser canalizados para atransformação social e eco-nômica do pais. Mas — acres-
centou — enquanto houver um
propósito de perturbar a or-
dem, com fins internacionais,
temos que fa-zer frente aos vio-
lentos, pois não podemos en-
.regar um pais indefeso, con-
cluiu.

BANCO CENTRAL DO BRASIL
CONCURSO PUBLICO PARA A CARREIRA

DE ESCRITURÁRIO

AVISO
Os candidatos aprovados no recente Concurso

.para Escriturário, classificados entre o 151 ° e 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
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Russo revelou em tribunal o complot conlra Kennedy (UPI)

O ACUSADO

Shaw foi identificado por. Russo como conspirador (UPI)

Raul Leoni estuda reforma
ministerial temendo perder
sua maioria no Congresso

Caracas (UPI _ JB) — O Presidente Raul Leoni de-baieu ontem com seu Ministério a exigência da União Re-
pubhcana — principal Partido da coalizão governamental— de uma maior participação no Governo sob ameaça desuspender seu apoio no Congresso e agravar mais ainda acrise venezuelana.

Quatro Ministérios deverão ser atingidos pela reforma
que, segundo observadores políticos, começará nos próxi-mos dias. A mudança de Ministérios será a segunda do Go-verno Leoni e atingirá especialmente as pastas das Fi-rianças, Comunicações, Saúde e Trabalho.
MUDANÇAS

Segundo fontes bem infor-madas, Benito Raul Losada,assessor do Ministro das Fi-nanças, substituirá o atual Mi-nistro, Eddie Morales Crespo.É o único dos supostos novosMinistros que não pertence àURD. Alfonso Araújo Bclloso,médico do Estado, substituirá
Pablo Cova Garcia no' Minis-tério da Saúde. Simón AntônioPaman, advogado que há mui-to tem um cargo de chefia naURD, em Caracas, irá parao Ministério do Trabalho, subs-tituindo Silva Torres. O Sena-
dor Juan Manuel Domiriguez,
voltará a ser Ministro das Co-

municações, no lugar de Hec-
tor Santaella. Dóminguez íoi
membro do Gabinete do Pre-
sidente Rómulo Bittencourt _
atualmente é Secretário Na-
cional da URD.

Três Governadores serão afe-
tados pela reforma: Dario Ro-
driguez Mendez, Governador do
Yaracoy, será indicado com a
saida da Bartoleme Toro Ague-
ro, ambos da Ação Democrátl-
ca, Ornar Eládio Quintero to-
mará o lugar de Edilberto Mo-
reno, como Governador da Me-
rida. Júlio Villareal será o
novo Governador de Nueva Es-
parta, em lugar de José Luiz
Matei.

No balanço da CIA. DE CRÉDITO E Fl-
NANCIAMENTO DO COMÉRCIO, publi-
cado no dia 30-12-66, neste Jornal,
existem as seguintes retificações:
ONDE SE LÊ:
Contas Correntes e outros créditos

2.664.026.214

LEIA-SE:
Contas Correntes e outros créditos

2.670.412.714

ONDE SE LÊ:
Acionistas Cap. a Realizar

703.259.500

LEIA-SE:
Acionistas Cap. a Realizar

696.873.000 :yl (p

Nova Orléans (UPI-JB) —
Perry Russo, a testemunha
secreta anunciada pelo Pro-
motor Jim Garrlson, decla-
rou ontem perante um tri-
bunal formado por três jui-
zes que assistiu, em setem-
bro de 1963, ao encontro de
Clay Shaw e David Perrie
com Lee Oswald em que foi
tramado o assassinio do ex-
Presidente John Kennedy.

Russo, agente de seguros
em Baton Rouge, na Luisia-
na, revelou que o encontro
foi realizado em casa de
Ferrie, ex-pilôto civil en-
contrado morto em feverei-
rò último logo após ser de-
nunciado como implicado na
conspiração e que, na re-
união, anunciou seu plano
de fugir para o Brasil, Mé-
xico ou Cuba depois do
crime.

TÁTICA

Em seu depoimento. Per-
ry Russo, que na época do
crime era estudante, decla-
rou que Ferrie, de quem era
amigo, sugeriu a Oswald —'.
morto por Jack Ruby na
prisão de Dallas com um ti-
ro à queima-roupa — e
Shaw, que foi preso a pedi-
do do Promotor Garrison,
que o atentado a Kennedy
íôsse realizado por três pes-
soas, para despistar.

Russo foi apresentado ao
Tribunal pelo Promotor Jim
Garrison como prova exigi-
da pela Justiça para justi-
ficar a manutenção de Clay
Shaw na prisão. Durante o
depoimento, Russo identifi-
cou Shaw, que se achava
presente, e Lee Oswald e
David Ferrie por fotogra-
fias, perante os' três juizes
({ue compunham o Tribunal.

PLANO
A testemunha afirmou que

ouviu Ferriç dizer a Lee Os-
wald e Clay Shaw que o ho-
mem escolhido para matar
Kennedy teria de ser bom
atirador e que dos três que
participariam da conspira-
ção um teria de ser sacri-
ficado.

Segundo Russo, Ferrie
lembrou na reunião que fô-
ra piloto civil e que estava
considerando a possibilida-
de de fugir para o México,
após o crime, e ali reabas-
tecer o avião para seguir
para o Brasil ou Cuba. O
próprio Ferrie reconheceu a
dificuldade de voar até Cuba
ante a possibilidade de o
aparelho, sendo desconheci-
do, ser abatido pelas bate-
rias antiaéreas cubanas.

Ainda segundo a testemu-
nha, Shaw comentou que,
uma vez feito o disparo con-
tra o Presidente Kennedy, o
mundo inteiro saberia o que
ocorreu e seria perigoso
aterrar no México, afirman-
do que "estes homens devem
estar à vista do público no
dia do assassinio".

A FUGA

Interrogado pelo Promo-
tor Jim Garrison, que está
dirigindo as i n v e s tigações
sobre a morte de Kennedy,
por conta própria, Russo
disse que Ferrie, no dia pro-
posto para o assassinio, es-
taria na Univer sidade de
Luisiana, em Hammond, e
Shaw faria uma viagem de
negócios à costa ocidental
dos Estados Unidos.

Neste ponto do interroga-
tório, o Promotor pediu a
Russo que apontasse para
Shaw e colocasse uma das
mãos sobre sua cabeça. O
Promotor fêz também com
que a testemunha identifi-
casse fotografias de Lee Os-
wald e David Ferrie.

ENCONTRO

Russo esclareceu que ti-
nha ido ao apartamento de
Ferrie. — posteriormente
acusado de pederastia — e
que lá encontrara oito a 10
pessoas bebendo e conver-
sando. Mais tarde, o nume-
ro de presentes ficou redu-
zldo a quatro: Ferrie, o pró-
prio Russo e duas pessoas
que este identificou como
Lee Oswald e Ciem Ber-
trand. A testemunha assi-
nalou que só assistiu à pri-
meira parte da conversa.

ícaRusk pede apoio à
dos EUA na América Latina

polít
Washington (UPI-JB) — O

Secretário de Estado norte-
americano, Dean Rusk, afir-
mou ontem que a aprovação
da moç.ao parlamentar de
apoio à política externa do
Presidente Lyndon Johnson
não implica em um compro-
misso do Congresso em apro-
var também uma ajuda adicio-
nal à. América Latina.

A declaração de Rusk foi
feita perante a Comissão de
Relações Exteriores da Cama-
ra, onde houve reações contra-
rias à concessão de uma aiu-
da de 1 bilhão e melo de dó-
lares dos EUA à América La-
tina, solicitada em mensagem
presidencial enviada há dois
dias ao Congresso.

APROVAÇÃO

Após a audiência- de ontem,
o Presidente da Comissão, Tho-
mas E. Morgan, adiantou que
a moção seria aprovada ta_-
to pela Câmara dos Represen-
tantes como pelo Senado, an-
tes do inicio da Conferência
dos Presidentes do Hemisfério,
marcada para o período entre
12 e 14 de abril, em Punta dei
Este, Uruguai.

Para o representante Peter
H. Prelinghuyensen, seria pre-feiivel que o Congresso fôsse
chamado a se pronunciar sobre
uma autorização específica em
vez de uma resolução geral que
qualificou como um "forte com-
promisso moral".

PROTESTO

Também o Deputado H. R.
Grosso protestou contra a ra-
pldez com que o Executivo es-

perava que o Congresso se pro-nunctòese sobre a. questão.— Sinto — acrescentou —
que pretende fazer-nos engolir
isto. .Gostaria de saber o mo-
tivo pelo qual o Governo não
havia consultado o Congresso
sóbre a posição das Estados
Unidos na reunião dos Chan-
céleres americanos, em Bue-
nos Aires, no mès passado.

Outros deputados sugeriram
que a matéria representara,
em Viltima palavra, carta bran-
ca para que Johnson tomasse
qualquer decisão e assumisse
qualquer compromisso que pu-desse considerar oportuno.
PRECEDENTE

O Secretário de Estado Dean
Rusk, a esta altura dos-deba-
tes, lembrou que _ Congresso
íôra chamado a se pronunciarsobre resolução semelhante em
19G1, que também implicava
em compromisso em dólares.
Isto foi antes de uma outra
Conferência, em Punta dei Es-
te mesmo, onde se aprovou a
Aliança para o Progresso.

A mensagem enviada peloPresidente Johnson ao Con-
gresso pedia, em termos gerais,
que os congressistas aprovas-
sem um auxílio adicional _
América Latina de até um bi-
lhão e meio de dólares paraser distribuído nos próximoscinco anos.

Rusk comentou, esta resolu-
ção afirmando que o Govêr-
no havia concluído prèviamon-
te pela conveniência de náo se
fixar numa soma especifica na
resolução e assim agiu. Acen-
tuou que o total em dinheiro
íoi incluído na mensagem com

o objetivo claro de evitar queo Congresso entendesse que oExecu tivo estava pedindo aaprovação de um cheque cmbranco.
— De qualquer forma —acrescentou Rusk — a reso-lução não substituiria uma so-licitação normal de verbas pe-lo Presidente, nem passariapor cima dos trâmites parla-mentares regimentais de con-cessão de ajuda externa.

POSIÇÕES

, Os Deputados Armistead
Selden e Wayne Hays defen-deram vigorosamente a apro-vação da matéria, náo obstan-te várias parlamentares te-rem sugerido emendas ao tex-to da resolução, inclusive a,eliminação de todos os consi-derandos c aditamento de ar-tigo prometendo quotas prefe-rendais de fornecimento tíeaçúcar ao merc «ido internonorte-americ.no por parte deum futuro Mercado ComumLatino-Americano. Outra
emenda sugeriu ênfase espe-ciai ãs inversões e ao setor pri-vado em geral.

Finalmente, sugerida umaemenda expressando a espe-rança em que os países lati-no-americ anos contribuam
mais substancialmente para oesforço bélico dos Estados Um-dos no Vietname. O Presidenta
Johnson — comentou o Sena-dor Eugene McCarthy — dei-xou ciara nossa intenção defortalecer a Aliança para oProgresso e trabalhar ao ladodas nações dêste Hemisfério
para promover a estabilidadeeconômica, social e política.

Debates da-agenda param por Gestido
Montevidéu (UPI-JB) —

Os representantes dos Pre-
sidentes do Hemisfério en-
carregados de preparar a
agenda da reunião de cúpu-
la suspenderam ontem seus
trabalhos para apresentar
saudações ao Chefe do Go-
vêrno uruguaio, General
Oscar Gestido.

Gestido, que assumiu seu
cargo no dia 1 dêste mês,
recebeu os representantes
latino-americanos no Salão
Vermelho da Casa de Go-
vêrno, pouco depois do
meio-dia, acompanhado do
Ministro de Relações Exte-
riores, Hector Luigi, de seus
Secretários e do Chefe da
Casa Militar.

SEGREDO

A Conferência dos dele-
gados presidenciais está
sendo feita a portas fecha-
das, para evitar um des-
gaste maior na discussão
das dificuldades encontra-
das até agora no preparo
c!á agenda definitiva da re-
união dos. Presidentes.

Na reunião matutina de
ontem, os delegados presi-

.denciais dedicaram-se a um
longo debate sobre questões

veste noiva
nos EUA

Nova Iorque (UPI-JB) — O
biquíni mais caro do mundo
ou o vestido de noiva mais mini
do mundo custa USS 300 e é
criação do costureiro Patrick
de Barentzen, tendo sido apre-
sentado pela primeira vez se-
gunda-felra, em Nova Iorque,
num desfile organizado pelaCasa Orbach.. As duas peçasdo biquíni sáo mínimas e con-
fecolonadas em tule coberto de
pétalas de rosa branca. A noiva
não usa sapatos, nem grinalda,
nem véu; apenas uma rosa no
cabelo e um buquê na mão di-
reita.

de procedimento, sem que
se iniciasse a consideração
do temário de seis pontos
aprovado em princípio pa-
ra a reunião presidencial,
que deverá se realizar em
Punta dei Este, de 12 a 14
de abril próximo.

AUSÊNCIAS

A Bolívia, Haiti e Nicará-
gua ainda não enviaram
representantes à reunião
dos delegados presidenciais
e provavelmente não o fa-
rão, segundo fontes diplo-
máticas. O Presidente boli-
viano René Barrientos rei-
terou que não participará
da Conferência de Chefes
de Estado se não fôr trata-
do o problema da saída ao
mar para seu país.

O Presidente vitalício do
Haiti, François Duvalier,
provavelmente não poderá
abandonar seu pais por
questões de política interna;
Quanto à ausência da Nica-
-água, até agora, é interpre-
tada como um simples atra-
so, já que os representantes
presidenciais terão ainda
quase uma semana e meia
para debater a agencia.

A inscrição de represen-
tantes continua aberta e em

i

Princesa da
Dinamarca

qualquer momento os três
países ausentes poderão en-
viar seus delegados, segun-
do informação da Organiza-
Ção dos Estados Americanos.
PREOCUPAÇÃO

A maior preocupação no
debate de ontem girou em
torno da declaração final
dos Presidentes em Punta
dei Este, trocando-se lm-
pressões sobre as considera-
Ções que o preâmbulo do
documento deveria ter. A
comissão de estilo da Con-
ferência está integrada pe-
los representantes do Brasil,
Colômbia, Estados Unidos,
México, Chile, Argentina,
Guatemala, Venezuela _
Uruguai..

Também foram nomeados
os integrantes da Comissão
de Credenciais, formada pe-
lo Paraguai, Costa Rica e
República Dominicana, a
ordem de precedência ficou
estabelecida da seguinte for-
ma: Venezuela, Equador,
Salvador, República Domi-
nicana, Argentina, Peru, Pa-
i-aguaí, Cesta Rica, Haiti,
Guatemala, Bolivia, Estados
Unidos, Honduras, Colôm--
bia, Chile, Panamá, México,
Nicarágua, Brasi] e Uruguai.

vai casar
C-penngue (UPI-JB'1 — A

Princesa Benedikta, filha do
Rei Frederico da Dinamarca e
da Rainha Ingrid, *e casará com i
o Príncipe alemão Ricardo Zu!
Sayn-Wlttg-nstein, devendo o i
noivado ser anunciado após o I
casamento de sua irmã, Prin- jcesa Margrete com o Conde!
francês Henri de 'Monpezat, em '
junho, informaram ontem cir-
culos ligados à- Casa Real.

Notícias contraditórias foram
publicadas pelos Jornais dlna-
marqueses, que citam uma de-
claração do Príncipe de quenão planeja assumir qualquercompromisso com a Pruicesá,

r
INDUSTRIAIS DO ESTADO DO RIO
CONFIAM NA AÇÃO DINÂMICA E

PATRIÓTICA DE COSTA E SILVA
Ao ensejo da posse do Marechal ARTHUR DA COSTA E SILVA,

hoje, na mais alta Magistratura do País, as classes empresariais flu-
minenses, por nós representada, querem augurar ao nôvo Presidente
da República uma gestão profícua, na certeza de que S. Excia. saberá,
com espírito público e ação administrativa, unir em torno dos grandes
ideais da Nação, a família brasileira.

A FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO RIO acredita
também que o Marechal COSTA E SILVA saberá corresponder aos an-
seios do empresariado nacional e, como é óbvio, do empresariado
fluminense, dando aos homens de negócios que lutam pela grandeza
do País maiores oportunidades de afirmação.

as.) Benedito Ursino de Oliveira Bastos
Presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro
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SEllNIIS
LABORATÓRIO
ELETRÔNICO

DE LÍNGUA DO

INSTITUTO BRASIL
-ESTADOS UNIDOS

Inicio das aulas.'¦- 20 de março

Av. N." S.» de Copacabana,
6.90.4.-> and. Tel..57-1412
Rua México, 90.10." andar

Tel. 22-6013
Salas com ar refrigerado
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Infarme O CINEMA QUE PERMANECERÁ

Lei de Segurança

A nova Lei de Segurança tem as
suas graças.

Observe-se, por exemplo, a díferen-
ga et}tre a penalidade para os que in-'
pingenn o disposto no Artigo 22 e a pe-nalidade do Artigo 25.

No primeiro caso, a reclusão é de 4
a. 12 anos para quem "promover insur- ¦
reição armada, ou tentar mudar, pormeio violento, a Constituição, no todo ou
em parte, ou a forma de Govêmo porela adotada".

No segundo caso, a punição é bem
mais branda: de dois a seis anos apenas'.

E qual o crime?
Simplesmente o de "praticar massa-

cre, devastação, saque, roubo, incêndio ou
depredação, atentado pessoal, ato ãe sa-
botagem ou terrorismo; impedir ou di-
ficultar o funcionamento de serviços es-
senciais administrados pelo Estado oumediante concessão ou autorização".

Quer dizer: para quem massacrar
(•por exemplo, 100 mil pessoas) ou para
quem descarrilar um trem matando osrespectivos passageírosi ou incendiar
uma cidade, ou destruir a Usina Nilo Pe-
çanha — pena de dois a 6 anos (o Cóái-
go Penal dá 30 anos ãe xadrez a quemmata wna só pessoa). E para quem seenvolva num golpe âe estado, mesmo in-
cruento — como é de hábito no Brasil —
pena âe 4 a 12 anos.

necedor desclassificado em concorrência
pública.

Confidencia

Em conversa com um amigo muito
chegado, num intervalo das múltiplas
providências que o absorvem nestes dias
o Sr. Delfim Neto confidenciou:

— Se você visse a alegria da ma-
mãe, quando soube que eu ia ser Mi-' nistro da Fazenda...

Visita

Estava o Embaixador Gilberto Ama-
do em sua residência, domingo último,
entregue aos livros, quando tocou o te-
lefone: era o Presidente Castelo Bran-
co, que desejava saber se poderia visi-tá-lo.

Vinte minutos depois, chegava ao
apartamento o Presidente, que ali se de-
morou por mais de uma hora em con-
versa com o Sr. Gilberto Amado.

Posição de Lomanto

Embora não tenha sido o responsa-
vel pela indicação do engenheiro Car-
los Furtado Simas para o Ministério das
Comunicações, nem participado das dé-
marches puto. a escolha, o Governador
Lomanto Júnior apoia a solução encon-
trada para a presença baiana no Govêr-
no Costa e Silva. '

Lomanto vê no Ministro um técnico
de alto gabarito, o que deixa bem o Es-
tado, e lembra a sua importante contri-

.buição no programa de telecomunicações
do Governo baiano.

Oü tnuitos nos enganamos, ou hou-ve um cochilo grave ão legislador tia dis-tribuição das penas. O critério não cor-responâe à índole brasileira, que até per-doa e rende tributos ao golpista (mesmo
quando frustrado), mas que jamais per-doaria o genociãa, o terrorista, o saquea-dor, o incendíário.

Um triz

Ao embarcar ontem para Brasilia, oDeputado Flores Soares fêz várias decla-rações, entre as quais esta:— A Lei de Segurança repugna aconsciência democrática e liberal do povobrasileiro.

E por um triz não incorre nas pe-nas da nova lei.

Concorrência

Acaba de ser publicado despacho
presidencial autorizando o SERPRo —
Serviço de Processamento de Dados — alocar, sem concorrência pública, equipa-mento para processamento de dados-

A providência do Governo, tomadasem maiores explicações, não pode deixarde causar certa estranheza, sobretudo
quando se leva em conta que foi anu-Iada a concorrência íeita em fevereiro
do ano passado, para compra de onzecomputadores.

Vale lembrar que o Governo, ao de-cidlr comprar os onze computadores ofêz por considerar menos dispendiosa acompra do que a locação, com seus custossempre crescentes.

Alem do mais, há Informações quepermitem supor que o SERPRO vai alu-
gar justamente os onze computadores daempresa que teve sua proposta desclas-sificada na concorrência de compra — e
que acabou por determinar a anulação
do processo todo.

O Marechal Castelo Branco há deter sido mal assessorado — porque docontrário não iria permitir que assimse beneficiasse, por um ato seu, um for-

Como Presidente da TEBASA, com-
panhia particular que explora o serviço
telefônico local, o engenheiro Carlos
Simas não só expandiu a rede de Sal-
vador, como levou o sistema de teleco-
municações a 20 municípios do Estado,
executando, assim, com eficiência, o pro-
grama do Governo Lomanto nesse im-
portante setor.

Lomanto estava no Sul baiano,
inaugurando obras, quando o Presiden-
te da TEBASA foi escolhido para o Mi-
nistério. Durante a composição do Go-
vêrno, não procurou reivindicar nem in-
terferir, tanto assim que não vinha ao
Rio há bastante tempo.

Ausente

Por não ter casaca, o General Justi-
no Alves Bastos estará hoje ausente das
solenidades da posse do Marechal Costae Silva.

Segundo o General Alves Bastos, a
posse do Marechal Costa e Silva é umaimportante etapa do processo de redemo-cratiaaçao do Paia. Acha que vamosmarchar definitivamente para a redemo-cratização, _ qu» o próximo Presidenteda República já deverá ser de nôvo elei-to pelo voto direto.

Concurso ¦ .- A ¦ A_ 
'«¦¦¦.•*.••.;-

O planejamento local integrado vai'ser concurso e ter prêmio na Bienal deSao Paulo. A idéia é do arquiteto Hen-rique Mindlin e o patrocínio do prêmioe do Banco Nacional da Habitação.
Equipes de cinco alunos/ das onz-*»escolas de arquitetura existentes noBra-sil, se encarregarão do preparo de pro-jetos de planejamento local integradodesde que apresentem características dêviabilidade, para eventual utilização.
As equipes produzirão projetos-pilô-to, para efeito de demonstração das van-tagens do planejamento urbano integra- Ndo. A direção dos estudos será confiadaa professores, com a cooperação aindade psicólogos, economistas, sanitarlstas etodas as especialidades técnicas indis- 

*

Sp?Sn ™ "ielnoria da vida nas cida-des. q BNH financiará os estudos e daráos prêmios, que terão o seu nome.

Lance «livre
De passagem para Brasília, disse aquino Rio o Governador João Agripino que aLei de Segurança 6 realmente "dura" mas<.l_..,!„ai1t0 dM suas d-sposições depende do

S_ii -• «u~ . ,que ° Jud'<*iário, com suatradição liberal, incumbir-se-á de amenizar-me o rigor.
S aguardado hoje, com alguma expecta-tiva, o primeiro discurso do Deputado Ru-bem Medina - que, filho do Rei, está sendochamado de Príncipe da Voz.
O BC-Semanal do Boletim Cambialestá circulando com uma grande reportagem

do Professor Temístocles Cavalcanti, anali-sando as principais modificações da novaConstituição. Noutra reportagem, o BC ana-lisa as perspectivas políticas do GovêrnqCosta e Silva e as tendências dos seus prin-cipais assessores da área econômica.
A posse do General Macedo .Soares noMinistério da Indústria e do Comércio estámarcada para o dia 17, às 17 horas, no 17 <*

andar do velho edifício de A Noite.Será publicada brevemente, em espa-nliol, a edição latino-americana do TheEconomlst. Trata-se de uma publicaçãoquinzenal que pretende, segundo o editor.Norman Macdonald, «ser um nôvo elo decomunicações e compreensão entre a Amé-rica Latina e a Europa".
O Governador do Pará, Sr. Alacid Nu-nes, receberá do Embaixador da Espanha,depois de amanhã, às 20h30m, a Comendade Isabel, a Católica.
O Coronel Nilton Barreiras, futuroChefe do Gabinete do Ministro Jarbas Pas-sarinho, c o jornalista José Rodolfo câ-mata, que também atuará no gabinete, es-tiveram ontem com o Ministro Nascimen-to e Silva, discutindo detalhes da transmissãodo.cargo, que ficou marcada para sexta-xeira, às 17h.
Os Ministros Roberto Campos e OtávioBulhões foram olhados com inveja, ontemno aeroporto, quando os que estavam nama para embarcar para Brasília os viramsair tranqüilamente num Lear-Jet.O Presidente da Bolsa de Valores SrMarcelo Leite Barbosa, disse ontem qúe oBr. Dênio Nogueira e toda a Diretoria doBanco Central apresentarão hoje um pe-dldo de demissão coletiva.

Mas o Sr. Dênio Nogueira por enquantonão disse nada.

A propósito da Bolsa de Valores* segundo o Sr. Leito Barbosa, o mercado dêações caracterizou-se ontem compradorregistrando-se certa alta _ «pedantenas ações do Banco do Brasil. 1 aTp^e» u br. Lair Bessa anuncia a inaugura-
dl^S.W Uma £gêncla d° BahòSlüallo Brenha em Copacabana e a trans-formação, ainda êste mês, do Banco Auxt
-Sr,"-* G"an-?£ar£-. n* Rua do Rosário, em
§&«* 

BB* A,P^xima assembléia <£Bordallo Brenha vai eleger para a sua di-
2&fc .. Sr- J%1 ^«m Damás.o ex-DirÒ:tor do Banco Oliveira Roxo.

O Sr. Tarso Dutra Já convocou e vaireunir aqui no Rio, sábado, todos os reito-res de universidades do Pais. Pretende ex-por os seu planos para o ensino superiorOpinião Pública, documentário emlonga metragem, cinema-direto, de ArnaldoJabor, será lançado em abril. Realista eviolento e já premiado, o filme vai ser exi-bido na Semana da. Critica do Festival deCanes. Jabor, que já fez sucesso com OCirco, curta-metragem em cores váriasvezes premiado, atinge um ponto importan-te.de sua carreira com Opinião Pública
«ue o confirma como um dos melhores ci-neastas do Brasil, o filme tem sido elo-Bladíssimo pelos que já tiveram a oportu-nidade de assisti-lo.

Não haverá mudança na direção doDNOS: o Coronel José Luis Otôni de Car-1 valho deve ser confirmado no cargo.'O Sr. Enaldo Cravo Peixoto, cujo nomeíoi dado como futuro diretor do DNOS,limitar-se-á a assessorar o Ministro doInterior. v
Chega ao Rio no próximo dia 8 de abril .o Sr. François Dalle, Presidente Internacio-nal da L*Oreal de Paris. Vem acompanhado

do Sr. Philipe Lefebvre, para participarda cerimônia de lançamento da pedra fun-damental da nova fábrica da L'Oreal, aquina Guanabara.
A SUDEPE acaba de aprovar o projetoda firma paulista CONPESCA para pescae exportação de camarão, nos termos doDecreto 228, em que o Governo concedeIsenções fiscais e de direitos de Importa-

Çao de equipamentos. O projeto, feito emtempo recorde pela CONPESCA — Con-sultoria de Planejamento da Pesca, obtevea aprovação unânime do Conselho Cônsul-tivo da SUDEPE.
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Josué Montelo quer que o
Plano Nacional de Cultura
faça da cultura uma rotina
k-_, -"i0?1 °.PrinciPio básico de que o problema da culturabrasileira deve ser equacionado em termos de uma rotinade cultura, entendendo-se como rotina a tradição e a con-tinuidade, o Conselho Federal de Cultura voltará a reunir-se em abril, quando 24 membros iniciarão a elaboração doPlano Nacional de Cultura.

Afirmando que "somos os excedentes da cultura paraos quais o Governo encontrou solução", o Presidente doconselho, Sr. Josué Montelo, revelou que proporá a cria-çao de Casas de Cultura nos Estados, e dimensão federala Biblioteca Nacional, para que não atenda somente àGuanabara.
HISTÓRICO

Conselho de Cinema pronto
para dker ao Museu da
Imagem o que deve arquivar

Com apenas oito dos seus 40 integrantes, foi instaladoontem, no Museu da Imagem e do Som, o Conselho Su-perior de Cultura Cinematográfica, reunindo críticos e es-tudiosos de cinema q^ie terão a incumbência de informarao Museu o que deve ser arquivado para a posteridadeA sessão inaugural, presidida pelo Secretário de Tu-rismo, Sr Carlos de Laet, serviu para que o Presidentedo conselho e Diretor do Museu, Sr. Ricardo Cravo Albinexpusesse as suas finalidades, que serão; entre outras ásde promover festivais e organizar cursos e campanhas'emfavor do cinema nacional.

O Sr. Josué Montello disseontem ao JORNAL DO BRA-
SIL, num breve histórico dosantecedentes à criação do Con-selho Federal de Cultura, quecm 1964 presidiu uma comis-são formada pelos Srs. Rodri-
go Otávio de Melo. Franco,
Américo Lacombe c AdoniasFillio, quandovfoi apresentado
um relatório em que ressalta-ram os seguintes tópicos: ne-cessidade da coordenação dasatividades culturais do Minis-tério da Educação e necessida-
de de elaborar-se um PlanoNacional de Cultura, simétri-
co ao Plano Nacional de Edu-cação.

Em 1966 o Sr. Josué Montei-lo, membro do Conselho Fe-deral de Educação, foi convi-dado a preparar um projeto delei criando o Conselho Federal
dc Cultura, que foi convertidocm decreto-lei pelo Marechal
Castelo Branco em novembro
último.
RECURSOS

— O problema então, disse,seria a. discriminação de ver-ba para o Conselho, e como aLel de Diretrizes e Bases esta-beleee no Artigo primeiro que"se situa entre os íins da edu-cação a preservação e expan-são do patrimônio cultural",trabalhamos no sentido de.pe-la mesma Lei, conseguirmos osrecursos.
Dos recursos então previstospelo Artigo 92 da Lei, ficaramdestinados 10-7. ao Plano Na-cional de Cultura, Isto é, NCr$32 milhões (32 bilhões de cru-zeiros antigos). Era necessário,

continuou, estabelecer a sime-tria para que os assuntos decultura fossem defendidos emlinha de equivalência com osassuntos de educação. No or- •
çamento do MEC destinava-se -
2,7% à, cultura e 97% à edu-cação, anteriormente.
CÂMARAS

Sobre a estruturação básicado Conselho Federal de Cul-tura, esclareceu o Presidente
que funcionam quatro Cama-ras: Câmara de Letras (patri-mônio bibliográfico); Câmara
de Artes (abrangendo todos ossetores artísticos); Câmara deCiências Humanas (todas quetenham o homem como cen-tro) e Câmara do Patrimônio
Histórico e Artístico.

A política de cultura será
executada através das institui-
ções culturais do Ministério daEducação e Cultura, das insti-
tuições culturais dos Estados,
através de convênios com osConselhos Estaduais de Cultu-
ra e das Universidades.

Como princípio básico doConselho, considera o Sr. Jo-sué Montello que não se resol-ve o problema de assistência
à cultura brasileira através deum atendimento meramente
episódico, como se fêz ató ago-ra, citando o exemplo da nova
perspectiva: — uma exposição
de livros é um episódio e umabiblioteca é uma rotina de cul-tura.

PLANOS V

Com seu regimento aprova-
do pelo Presidente da Repú-blica o Conselho Federal deCultura voltará a reunir-se no
dia 24 de abril para iniciara elaboração do Plano Nacio-nal de Cultura e a coordena-
ção das atividades culturais
do MEC.

Tenho todos os estudosfeitos e abandonarei a direção
do Museu Histórico Nacional
para dedlcár-me inteiramente
ao Conselho, acentuou o Sr.Josué Montelo. Citando exem-
pios de como deverá ser oPlano Nacional de Cultura, fo-calizou o problema do livro.A rede d» bibliotecas pú-blicas deve crescer com a redeescolar, porque não se com-
preende ensino sem condições
para a leitura e o estudo; o.li-vro tem que ser consumido pelouso nas bibliotecas públicas e
preservado na Biblioteca Na-cional.

Para dar mua infra-estrutu-
ra de cultura o Presidente doConselho situa o problema daBiblioteca Nacionnl ¦ na pers-pectiva de que deve ser am-
pliada, aparelhada e servir atodos os Estados.

— Como a Biblioteca do Con-
gresso, que tem um prédio pa-ra cada setor, devemos cons-
truir novas instalações. Terá
que possuir um catálogo e ser-vir para consulta somente,
criando-se um serviço de talmaneira que o estudante emManaus consulte o catálogo e
pague o microfilme para rece-
ber, em sua cidade, cópia deum manuscrito, de uma gra-vura.

UMA IDÉIA ANTIGA

Nos mesmos moldes do Con-selho Superior de Música Po-
pular, o de cinema vinha sen-
do acalentado há 10 meses e,segundo seu idealizador, o Sr.'Ricardo Cravo Albin, só foiestruturado após a comprova-
ção do fortalecimento do pri-meiro.

Em reuniões mensais, possi-velmente nas primeiras sextas-feiras de cada mês, os 40 mem-bros do Conselho informarão
ao Museu da Imagem e doSom o que deve ser aproveita-
do para seus arquivos, queconterão fotografias e depoi-mentos, em fitas magnéticas,
dos pioneiros do cinema na-cional.

— O depoimento de Hum-berto Mauro foi o balão deensaio para a criação do Con-selho — lembrou o Sr. RicardoCravo Albin.
O Conselho, constituído decríticos e de pessoas ligadas àcultura cinematográfica, terádois cineastas: Gláuber Rocha,representando o cinema nôvo,e Humberto Mauro, o cinemaclássico.
Como os convites foram fei-tos à última hora, apenas Mi-riam Alencar, Alberto Shato-v.*ski, Eli Azeredo, Luís Alipiode Barros, Geraldo Santos Pe-

.reira, Sérgio Augusto, Ademar' Gonzaga e Davi Neves estive-
ram presentes à solenidade deinstalação.

O CONSELHO

Com reunião marcada paraa sexta-feira tía próxima sema-na, o Conselho Superior de'Cultura Cinematográfica éconstituído dos seguintes mem-bros: Míriam Alencar, EliAzeredo, Maurício Gomes Lel-te, José Carlos Avelar, Wil-son Cunha, Antônio MonizViana, Salviano Cavalcanti dePaiva, José Lino Grunewald,
Ronald Monteiro* George Gur-
jan, Alex Viany, Tati de Mo-rais, Luís Alípio de Barros,José Wolf, Geraldo Santos Pe-reira, Fernando Ferreira, Pe-dro Lima, Sérgio Augusto, Al-berto Shatawiski, Cláudio Meloe Sousa, Paulo Perdigão, Flá-vio Tambellini, Valério Ancra-de, Cosme Alves Neto, FabianoCanosa, Otávio de Faria, Hum-berto Mauro, Gláuber Rocha,Ademar Gonzaga, Davi NevesJosé Sanz (Rio), paU]0 Emí-lio Sales Gomes, Rogério Gan-z-rla, Rudá de Andrade, Mau-i-e-o Rittner (São Paulo), Vál-ter da Silveira (Bahia), Ro-naldo Brandão (Minas), p pGastai (Rio Grande do Sul)'Joaquim Marinho (Amazonas)'e Darci Costa (Ceará).

Knopf lança
Clarisse
nos EUA

.Clarisse LIspector e, pro-vavelmente, Nelson Rodri--Sues sef*ao os próximos au-tores brasileiros a seremlançados nos Estado., uf™dos, segundo declarou on-tem o Sr. Alfred KnopfPresidente da Knopf Co_3£íation, que já editou Jorge
rni-f.' wGul™rães Ro£
H?™, ?reire e GracillanoRamos "sempre com boas
£n™ClaS da CrÍUca ame"

Gabriela Cravo e Canelafoi o maior sucesso editorial- declarou - enquanto quea maioria dos outros auto-res publicados apenas tive-ram grande aceitação nosmeios universitários, nãoatingindo o grande público,o que nao tem grande im-
Guimarães Rosa apenas pe-o seu valor literário, já sa-
S 1ue não seria umavitoria comercial".

COMEÇO

O Sr. Knopf declarou queseu interesse pela literaturabrasileira começou em 1922,através do livro BraziliauLitcrature, de Goldberg, on-de eram examinadas as ten-dências literárias da época..Mais tarde a Sr." Kncpf es-teve no Brasil, isto em 1942,
quando surgiram os primei-ros contatos para publica-Çao de autores brasileiros o
que veio a acontecer efeti-vãmente em 1945, com olançamento de Casa Gran-de e Senzala, de Gilberto
Freire, e Terras do Sem Fim
de Jorge Amado.

— De lá pra cá não pa- *
ramos mais de publicar au-tores brasileiros, como JoséLins do Rego, Graciliano
Ramos, Guimarães Rosa,Machado de Assis e JorgeAmado, do qual já edita-
mos a obra quase comple-
ta, estando Dona Flor e SeusDois Maridos já traduzida ePastores da Noite já lança-
do, janeiro último, tendo ob-tido referências elogiosas damaioria da crítica ameri-
cana.

INTERNACIONAL

Casa Grande dá "show"para

que Salgueiro possa descer
no carnaval do ano que vem

As Escolas de Samba Acadêmicos do Salgueiro e E .tnçao Primeira (Mangueira), todo o elenco do esn.tf^musical Rosa de Ouro, Zé Kéti, Nelson SS^SSe vanos outros artistas estarão hoje à ncíte nTcáfé tSmmmssm
zendo _ n„M - a Academic°s do Salgueiro está fa-zendo um apelo as principais figuras da música nnrminvbrasileira para que se apresentem hoje à noite™CáI
S soo .ch.cn &*$ ,°S 

inSreSS0S ^o vendidos aSiS t.m£ cruzeiros antlE0S)'e ° esPetác«10
SOLIDARIEDADE

JA Estação Primeira de Man-
gueira atendeu prontamenteao convite do Salgueiro e le-vara os seus principais passis-
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SPEAK ENGLISH FLUENTLY
AND WRITE IT CORRECTLY

CULTURA INGLESA
CURSOS DE INGLÊS

Principiantes e¦ adiantados, juvenis (8 a 12 anos), infantis curso Dar.pro essores, conversação, cursos intensivos, laboratório' áuS-visual cen o
¦ÍEduSrão6"9™5 ^ UnÍVerSÍdBde ^-Cambridge reconhecidos pdo Ministério

LOCAIS À SUA ESCOLHA:
MATRIZ: Av. Graça Aranha, 327 — Tel. 22-1835
FILIAIS:

ESTADO DA GUANABARA:
COPACABANA: Av. Atlântica, 4228 - Tcl* 27-2218
JARDIM BOTÂNICO: Rua Jardim Botânico, 190 - Tel- 26-9353 ,-BOTAFOGO: Praia de Botafogo, 92 — Tel.: 25-9870•TIJUCA: Rua Almirante Cochrane, 17 - Tel.: 48-4606• MÉIER: Rua Pedro de Carvalho, 61 — Tel- 49-44**-3
í?.Y_iNAD°R: Rua Capirso B**rb°si,< 685 (Cocotá)" - Tel.: 96-1760CAMPO GRANDE: Rua Cel. Agostinho, 10), Salas 21 a 215 - TeK 94-0537 - A?

ESTADO DO RIO:
NITERÓI: Rua Otávio Carneiro, 23 (Icarai) — Tel.: 2-2811PETRÓPOLIS: Praço Paulo Carneiro, 192 — Tel.: 2439CAXIAS: Rua Conde de Porto Alegre, 291 — Tel- 3037BARRA DO PIRA..- Rua Teixeira Andrade, 202 - Teí'- 1066

DISTRITO FEDERAL:
BRASÍLIA: Av. W3-Q-3C - Lotes 1 a 4 - 2.» - Teí.: 2-7708

ESTADO DE MINAS GERAIS:
JUIZ DE FORA: Galeria Pio X, 622 - S. 8 - Tel.: /-22

Faça Qiranto Antes a Sua Matrícula
SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA INGLESA

NOVAS TURMAS EM FORMAÇÃO

tas, ntmistas, pastõras e com-
positores. O elenco de Kosa deOuro — Clementina de JesusPaulinho da Viola, Araci Côr-tes, Élton Medeiros, Anescar eNelson Sargento — também
garantiu a sua presença, em-bora antes de ir ao Casa Gran-tie eles façam também a suaapresentação normal no TeatroJovem. Zé Kéti, Nelson Cava-
qulnho e Cartola, que se apre-sentam normalmente no CasaGrande hs quartas-feiras, con-cordaiam em adiar o seu show
para amanhã, embora sc apre-sentando também na noite doSalgueiro.

Os Acadêmicos do Salgueiroterminaram o carnaval de1967 devendo mais de NCrS30 000,00 (trinta milhões decruzeiros antigos) e se nãofor liquidada esta divida difi-cilmente poderá desfilar no ano
que vem, perdendo assim ocarnaval uma das suas maioresescolas de samba. Além do es-
petáculo desta noite, o Salguei-ro está programando tambémvários outros com o objetivode arrecadar dinheiro para asua sobrevivência.

E. do Rio
proibepesca
de camarão

Niterói (Sucursal) — Alémde proibir a pesca de camarão
na Lagoa de Itaipu, que era o
programa de íim de semana dedezenas de moradores destaCapital, os fiscais da Divisão
de Proteção aos Recwsos Na-
turais, da Secretaria da Agri-
cultura apreenderam 21 armas,
53 gaiolas, 78 alçapões e cerca
de 2 500 pássaros, cumprindo o
programa de preservação da
fauna fluminense.

Esclareceu o editor ame-
ricano que não publica ape-
nas autores brasileiros, ten-
tío publicado obras de es-
critores suecos, dlnamar-
queses, espanhóis, norue-
gueses. e argentinos, sendoinclusive O Profeta, do li-banes Khalil Gibral, o maisrecente sucesso editorial daKnopf, com mais de doismilhões de cópias vendidas.

— Np mercado mundial
não existe literatura desen-
volvida ou subdesenvolvida,
havendo chances iguais pa-ra todos os escritores, não
importando sna nacional.-
dade, pois quem tem real-
mente valor acaba triunfan-
do, vencendo as barreiras da
língua e do pensamento de
cada civilização.

Referindo-se à sua esta-
da no Brasil, onde já esteve
em 1961, 1962 e 1964, o Sr.
Knopf disse que irá à Bahia[
onde deve permanecer seis
dias em companhia de Jor-
ge Aniado, seguindo depois
para Paulo Afonso, Curitiba
e Porto Alegre, regressando
depois a Nova Iorque aíim de ultimar o lançamen-
to de mais uma obra de Gil-
berto Freire, "que desperta
enorme interesse nas uni-
versidades americanas, porseu aspecto sociológico e do-litico". I

Sóbre os modernos auto-
res brasileiros, referiu-se
com entusiasmo a Clarissa
Lispector e ao contista Dál-
ton Trevisan, mas esclare-
ceu serem poucas as possi-bilidades de publicação dês-
te último nos Estados Uni-
dos, onde "o conto é um gê-nero de difícil colocação no
mercado literário".

Apesar de não estar bem
informado sobre o assunto,"que pertence à nossa con-
tabilidade e departamento
financeiro", disse o Sr.
Knopf que os royalties pa-
gos aos autores oscilam en-
tre 10% e 15% sobre o pre-
ço de venda do livro nas
lojas, variando também as
tiragens iniciais, que vão de
três mil livros "até quantosforem necessários".

Finalizando ¦, declarou o
editor que teve uma parti-clpação pequena na venda
dos direitos autorais de Ga-
briela Cravo e Canela parao cinema, que foi feita di-
retamente por Jorge Ama-,
do. Sobre a fita, disse que"está demoranda tanto queSophla Loren estará prova-velmente multo velha parao papel da Jovem Gabriela,
quando fôr iniciado o filme,
isto é, por volta de 1980".

O Sr. Alfred Knopf almo-
cará hoje na Editora José
Olímpio, ao meio-dia.
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Jornal do Brasil, quarta-feira, 15-3-67, 1." Cad. — H

Integra do discurso de Castelo Branco perante o Ministério
É a seguinte a íntegra do discurso pro-

nunciado ontem pelo Presidente Castelo
Branco, em Brasília, perante Ministros de
Estado, governadores e congressistas:

Senhores Ministros de Estado:
Mais que qualquer outra, esta reunião

tem para mim o sentido de um símbolo.
Convocando-vos para este encontro derra-
deiro, não posso esquecer que êle nos per-
mite voltarmos a inteligência e o coração
para um Brasil que está ao nosso alcance
construir, cujas dimensões podemos antever
e em cuja grandeza confiamos. Esta ima-
gem antecipada do futuro, cujos alicerces
plantamos no presente, certamente nos con-
eola da visão conturbada do passado re-
cente.

Neste momento, e em vossa presença, eu
falo à Nação brasileira.

Nos 35 meses transcorridos a partir de
março de 1964, o Pais passou de um caos
premeditado a uma ordem desejada, da ih-
segurança planejada à segurança estrutura-
da, da desordem comandada à ordem con-
sentida. Isso é preciso fixar, como penhor de
um sacrifício não inútil, de uma responsabi-
lidade não esquecida, de um poder não des-
perdiçado.

O-quadro de problemas que enfrentava-
mos era nítido e não comportava sofismas
nem aceitava paliativos. Ou encarávamos,
com decisão, o dever da tarefa que a situa-
ção nos impunha ou deixávamos truncado o
destino grandioso deste País e Indefesas suas
instituições.

Na maré montante de crises do Brasil
de 1964, a verdade é que somente de cri-
pes não havia crise. Numa íase de conti-
nua e substancial expansão do comércio in-
ternacional, estivemos a destruir nossa ca-
pacidade de exportar, estrangulada pela in-
ilação interna e por medidas, cambiais irrea-
listas, e traduzidas num comércio exterior
emperrado pela burocracia e pelo interven-
cionismo.

Num período em que o postulado! da
estabilização monetária se alarga por "pai-
ses velhos e novos, desenvolvidos ou em de-
senvolvimento, capitalistas ou socialistas, o
Brasil insistia em defender o primado da
inflação como ilusório fator de desenvolvi-
mento econômico.

Internamente, a crise inflacionária já 11-
quidava todos os serviços de utilidade públi-
ca, aos quais se negavam ajustamentos ta-
rifários capazes de cobrir custos e permitir
a expansão de instalações. Havia, portanto,
uma inflação corrente e uma inflação re-
presada.

Os cálculos de investimento se tornaram
uma impossibilidade prática, levando os ca-
pitais a buscarem setores de maior liquidez,
e protegidos, ainda que em parte, da ero-
são inflacionária.

A cada nôvo saldo dos índices gerais de
preços reagia o Govêmo com um nôvo passoda intervencionismo estatal, inibindo o se-
tor privado e comprometendo o setor públi-co. Quando a acelerada voracidade do custo
de vida consumia o salário dos trabalhado-
res, a solução simplista era decretar novos
reajustamentos de salários nominais, injus-
tamente distribuídos, de forma a beneficiar,
não os trabalhadores mais produtivos, c sim
os .de que se requestava o apoio político
para os governantes.

Os tabelamentos a preços irrealistas, os
subsídios governamentais, destinados a mas-
carar a necessidade do reajustamento de
preços de certas mercadorias e serviços,
eram fatores de progressiva pressão infla-
cionária e crescente amortecimento da ca-
pacidade de investir.

Ao lado dos deficits do Tesouro e autar-
qúias, que forçavam contínuas emissões de
papel-moeda, uma política de crédito de vi-
são míope sustentava por sua vez um cli-
ma de progressiva corrida inflacionária.

Num momento de irreversível transferên-
cia de populações dos campos para as cida-
des, um sistema demagógico de corigelamen-
to de aluguéis de residências e de preços de
produtos agrícolas estancava o investimen-
to nesses setores, levando a frustração às
populações urbanas pela escassez de gene-
ros e habitações. A taxa global de cresci-
mento econômico caíra a menos de dois porcento ao ano e o ritmo inflacionário supe-
rava cem por cento.

Por cima e por baixo de todas essas cri-
ses, para os diíarçar ou justificar, havia o
recurso à agitação estéril, o desprezo às ins-
tituições, a afronta cotidiana à hierarquia.
Os partidos se desintegravam no jogo das
barganhas e o processo legislativo se estiola-
va em debates estéreis. Um simulacro' de
autoridade procurava atribuir sua lmpotên-
cia a um conúbio de forças internas e ex-
ternas articuladas para impedir o nosso de»
senvolvimento, estrangular a nossa indepen-
dência e aviltar a nossa democracia. A ima-
gem que propositadamente assoalhavam do
Brasil era a de um País insultado e espolia-
do de fora, amarrado e garroteado por den-
tro, para que não crescesse nem se afirmas-
se como nação rica e soberana. Na ânsia
de provocar uma indignação coletiva que se
voltasse contra as instituições e o próprioregime, a cupidez de poder não hesitava
nem mesmo em inventar uma imagem en-
chovalhada da Nação, tal como queria queíôsse vista, para íins de propaganda,

Mas ante a aparente passividade com
que puderam agir por algum tempo, não
contaram os empreiteiros da desordem e da
desorganização que o País cedo se cansaria
da mistificação, cujos perigos compreendeu.
Vimos então o desgoverno, o descalabro e a
desintegração despertarem a Nação para ã
defesa da legalidade conspurcada. Nas Fôr-
ças Armadas', bem me lembro, cresceu a ne-
cessidade da revolução, já reclamada tam-
bém por ponderáveis e decisivas parcelas do
melo civil. Pelas armas, se preciso, ir-se-ía
preservar a Nação sob a inspiração de ideais
renovadores e medidas saneadoras. Os mi-
litares congregaram-se contra os males quehumilhavam e deprimiam a Nação, a saber:
n obstinação de fechar o Congresso Nacio-
nal; o emprego destrutivo do trabalhador
contra o trabalho; o estudante seviciado elançado contra a educação; o crescente des-respeito à propriedade; a progressiva forma-
ção das "Forças Armadas do Povo"; a mis-
tificação de uma estranha política externa,
rotulada de "independente"; e, no fundo
dessa subversão, a desordem financeira paraa insurreição. encomendada e para o gozodo poder.

Assumi, pois, o Governo num Instante em
que a economia do País definhava por falta
de estímulos e os instituições eram impo-tentes para reagir ao desafio partido jus-tamente de quem Jurara defendê-las.

Na ordem econômica e na ordem institu-
cional o que se fizera, portanto, íôra bemmontar um sistema de Impasses, ao qual ur-
gia contrapor um conjunto de soluções, atra-vés da mudança de atitudes e da moderni-zação das instituições.

Havia um Impasse fiscal, traduzido num
orçamento cujo déficit potencial excedia de
20% a totalidade da receita. Hoje existe
um orçamento próximo do equilíbrio, no
qual se disciplinou a participação dos in-
vestimentos em relação ao periodo 1961 a
1963. Com a nova reforma tributária que
disciplina o Imposto de Circulação dos Es-
tadoa e Municípios, o Brasil deixou de ser
um arquipélago fiscal para se tornar mn
mercado comum.

Quase Insolúvel era o impasse cambial '
de uni país endividado por anos de irres-
ponsabllidade e que, desprovido de reser-
vas cambiais, teria de pagar no prazo de
um ano mais de um bilhão de dólares, so-
ma equivalente à quase totalidade da re-
ceita previsível das exportações em moeda
conversível. Temos agora um país com cré-
dito externo restabelecido, a dívida regula- ,
rizada e reservas cambiais que nos permi-
tem negociar com independência.

Extraordinariamente grave era o im- :
passe habitacional, resultante da relutância
demagógica em remunerar e recompor os
capitais investidos na construção, subven-
cionando o teto para poucos à custa do de-
sabrigo de muitos. Deixamos um pais com
um sistema financeiro de habitação realis-
ta o viável, agora enriquecido pêlo Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço, e que,
em apenas um ano, construiu mais habita-
ções populares do que todo - o sistema pre-
vldenciário em mais de 20 anos.

Não menor era o impasse na politica
mineral. Um falso nacionalismo hostilizava
os capitais externos sem mobilizar os ca-
pitais internos, confundindo riqueza com
matéria inerte no subsolov Assistimos, pre-
sentemente, a um nôvo surto mineiro, gra-
ças a um Código de Minas modernizado,
capaz de diminuir nossa dependência em
relação ao subsolo alheio. A Petrobrás, vol-
tada agora para suas tarefas técnicas, e li-
we da infiltração ideológica, aumentou de
50%. sua produção de óleo cru e em cerca -.
de 25% sua capacidade de refino. A libe-
ração do setor petroquímico para a inicia-
tiva privada provocou um surto de investi-
mentos que dotará o Brasil, em breve, de
um dos grandes parques petroquímicos do
mundo.

Ruidoso era o topasse rural, pois a re-
forma agrária íôra transformada em tema
de agitação demagógica, em vez de ser es-
forço honesto para melhoramento das con-
dições de posse da terra. A implantação da
nova tributação sobre o latifúndio improdu- *
tivo assim como os projetos de colonização
melhorarão de forma segura o panorama
agricola.

Generalizado era o impasse nos servi-
ços de infra-estrutura. No setor de eletrl-
cidade, tarifas irrealistas deixavam aberta
apenas a opção inflacionária para financia-
mento de investimentos. A preocupação das
aparências levou-nos a negligenciar investi-
mentos em distribuição urbana. Temos ho-
je um programa capaz de dobrar até 1970
a capacidade instalada com sólida progra-
mação técnico-flnanceira e adequado apoio
de instituições internacionais de credito. No
setor de telecomunicações st falta de in-
vestimentos, pela indecisão governamental
e pelo cerceamento da iniciativa privada,
levou a mna crise,de efeitos perniciosos si-
multâneamente para o desenvolvimento eco-
nòmico e a segurança nacional. Uma clara
definição de política e a cobrança tíe taxas
realistas permitiram-nos lançar um progra-
ma de investimentos que, em três anos, cor-
rigiram a maior parte do atraso acumula-
do. No setor de transportes, temos hoje, pe-la primeira vez, uma programação decenal,
com séria análise de prioridades dos diver-"
sos meios de transporte, por setores e re-
giões, com perspectivas de financiamento
internacional. Logrou-se restaurar a discl-
plina nos portos e na navegação. Têm di-
minuido os deficits ferroviários e a nova
legislação de combustíveis permitirá a exe-
cução de um substancial programa de in-
vestimentos rodoviários.

Bem conhecido er» o impasse sindical,
resultante da frustrada tentativa de defen- '
der a participação dos trabalhadores na
Renda Nacional exclusivamente por meio de
aumentos nominais de salários. Buscamos
métodos mais realistas de assegurar essa.
participação: instituímos um regime dever-
dadeira justiça fiscal, pelo qual ós mais
ricos pagam mais impostos, que financiarão
o desenvolvimento social, e oferecemos aos
sindicatos oportunidades para lutarem porbenefícios permanentes, como o acesso à
educação, através de bolsas aos filhos dos
trabalhadores, e a aquisição da casa própria,mediante programas de cooperativas opera-
rias financiadas pelo Banco Nacional da Ha.
bitação. Finalmente, temos a máquina pre-videnciária unificada, escoimada de desper-
dício e corrupção, para que sirva realmente
aos interesses do trabalhador. Em lugar doilusório estatuto da estabilidade, burlado pe-los patrões, e às vezes, deturpado pelos pró-prios trabalhadores, deixamos a estes abertaa opção de construírem um patrimônio real,
disponível para suas. famílias, conciliando a
proteção do trabalhador com a preservaçãoda produtividade da empresa. E submeti aoCongresso Nacional projeto regulador do
problema tecnicamente complexo, porém, so-cialmente importante, da participação doslucros, pondo fim, sem promessas deanâgógi-
cas nem irresponsabilidade eleitoreira, a uma
longa omissão do Executivo no cumprimento
tíe dispositivos constitucionais.

Por que não lembrar o impasse militar,no qual, com a autoridade e a disciplinaabatidas, as instituições armadas se desagre-
gavam, imperando até o motim.

Não demorou, no entanto, a recuperação
das Forças Armadas, cada uma com os seus
próprios elementos e as três ganhando pro-gressivamente condições para resolverem
problemas comuns e para a sua integração
profissional.

Desen volto era o impasse estudantil.Cáracterizava-o a tentativa de desmoralizar
professores, sobrepor os interesses ideológi-cos acs problemas e necessidades do ensino,
ao mesmo tempo em que, mediante escusasfontes de financiamento, se buscava até cor-rompar a mocidade. Graças, porém, a umesforço determinado e bem orientado, foi
possível desinasmarar-se'a tutela do dinhei-ro e as agências de subversão. Vitalizou-se oensino, restabeleceu-se a autoridade das di-reções escolares, e a quase totalidade dos alu-nos se encontra efetivamente voltada para oensino e os problemas que lhe são perti-nentes.

Notório era o impasse na política interna-
cional, que se baseava na estratégia do mê-do e na tática do oportunismo. Fazíamos a
gesticulação da independência, enquantomendigávamos empréstimos e recusávamos03 austeros sacrifícios que a independência
exige. Um pseudonacionalismo confundia aafirmação do nosso Pais com a hostilidade
aos outros e buscava no exercido da arro-
gância a sensação do poder. Buscávamos
obter assistência para o desenvolvimento ea melhoria do comércio, não pelo mérito dos
projetos, pela seriedade administrativa ecompetência dbs. programas e sim, trafican-
do nossas convicções em manobras oportu-nistas que comprometiam a segurança e nosexpunham ao risco da infiltração ideológica
e da corrosão da democracia. A similaridade
dos instituições básicos da livre iniciativa
e do sistema democrático, pelas quais opta-
mos, tornam mais fácil nossa convivência emais natural nossa afiniri-de com os paísesdo mundo ocidental.

Mas a afinidade de slstemi \s não garantea coincidência de interesses. (íorno país emluta pelo seu desenvolvimento temos priori-dades e interesses comerciais que muit-as
vezes diferem daqueles dos p-iíses desenvol-
Viãpa do mundo ocidente!. liem sempre nos-
sos interesses políticos se exercem na mes- -
ma esfera de influência, e cumpre-nos, so-
beraríamente, aceitar não. somente o quecontribui mas também rejeitar o que não
concorre para a realização de nossas aspi-
rações e, mais do que isso, de nossa voca-
ção nacional — de nos transformarmos em
um país grande e forte, capaz de eliminar
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Hoje, o Pois é capaz de organizar-se e agir objetivamente, havendo deixado para trásnumerosos impasses e tendo u frente variadas opções.
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a miséria do seu povo, ser um elemento de
paz num mundo . conturbado, respeitar os
seus vizinhos, exercer o poder sem violência,
e conquistar a- riqueza sem injustiça.

Não é fácil, muitas vezes, conciliar tais
aspirações, em certas casos conflitantes. Ato-
da recentemente, sem trair nossa tradição
de devotados à causa da paz, soubemos, na
reunião do México, sobre a proposta de
desnuclearização da América Latina, rea-
gir ao que seria, afinal, abdicar de um ins-
trumento hoje indispensável ao futuro da
Nação, qual seja a utilização plena do pro- •
gresso da ciência atômica para fins cons-
cientemente pacíficos. Assim também é cer-
to que podemos e devemos comerciar livre-
mente com qualquer nação, diversificando
nossos mercados e fontes de abastecimento
de capital e tecnologia. Nosso Governo, mais
que nenhum outro, expandiu de 14% o co-
mércio com a área socialista em relação ao
triénio anterior, praticando diariamente atranqüila 'independência dos que confiam
na força de seus princípios e não a gesti-culação verbosa dos que, escravos da estra-
tégia do medo, se aproximam contlnuamen-
te, não alinhados ou independentes, porque
querem esconder uma realidade somente
possível de conquistar como fizemos agora,
pelo trabalho, pela seriedade das medidas e
até pelo sacrifício.

Mais que na mudança de atitudes, a so-
lução dos impasses exigia a modernização
dos instrumentos e das instituições. Por isso,
promovemos a criação do Banco Central co-
mo guardião da estabilidade monetária: a
reforma do mercado de capitais, para facl-litar o surgimento de toda uma instrumen-
tação financeira do desenvolvimento; a re-
forma administrativa para tornar mais ágile eficiente a reforma do Estado.

A nova Constituição coroa a alma da mo-
dernização institucional ao estabelecer re-
gras para elaboração e votação do Orça-
mento, transformando o seu verdadeiro pro-grama nacional de trabalho.

Todos os impasses mencionados visavam
afinal à desagregação das instituições poli-ticos, para efeito de solnpamento das bases
do regime. O sistema de partidos, o pro-cesso eleitoral, às relações entre podères eo convívio da Federação, tudo foi abalado,
em sua substância, pelo vendaval da irres-
ponsabllidade, desencadeado com fins obs-curos e métodos muito nítidos.

A corrupção eleitoral era estimulada
ab alto, pois se negociava, com ó aval doPoder, a exaustão dos partidos de oposição
em beneficio dos partidos no Governo. Com-
pare-se o número de deputados efetivamen-
te eleitos pelo Partido do então Presidente,
antes de assumir o Poder, e o número depu-
tados que veio depois a ostentar. Essa dan-
ça de prestigio, em busc» de privilégios, quesó o Poder garantia, já vinha de longe, écerto, mas foi aprofundada, no plano federal,
bem como no estadual, para eliminar a au-
tenticidade do sistema representativo e com-
prometer a decisão da vontade popular, vi-ciando, pela raiz, o regime democrático.

A pletora de partidos, nascidos sob a ins-
plração sadia de permitir um amplo siste-
ma de agremiações de tendências e vocações
democráticas distintas, passou a ser instru-
mento de barganha'.de cargos e de posições,tudo à custa do desmantelamento da admi-
nistração, da ruína do Tesouro e da perver-são da ética política. A pluralidade partida-ria passou a ser promiscuidade partidária;os programas dos partidos perderam seusentido de compromisso dos representantes
para com os representados; e a indisciplina
partidária ameaçava converter a tarefa doGoverno, de um esforço racional de persua-são, numa transação de interesses pessoais.

Sob o pretexto de que i-ases eleitoraisimportantes poderiam ser comprometidas
com uma ação responsável, o Poder centraltornara-se complacente, senão conivente
com o descalabro reinante em alguns Esta-dos, onde tinha Governadores aliados. Sobo pretexto de que um tratamento justo po-uana concorrer paia aumentar prestígio, oPoder central impunha o boicote económi-co a alguns Estados, cujos Governadores nãoabdicavam das boas normas federativas.

Era chegado talvez, até já estivesse pos-sado, o momento de perguntarmos, cada um
de nós, para que queremos e por que defen-
demos o regime democrático. Por certo, não
era nem é para favorecer a corrupção, per-mltir a subversão da ordem e das institui-
ções, facilitar a desagregação do Poder, pro-vocar o estrangulamento da economia, o-desespero do povo e a desmoralização daPátria,

No entanto, a tudo isso fomos levados e
conduzidos.

Por amor à própria democracia tivemos
de esperar e aceitar durante longo tempo
que os seus inimigos, aliados aos seus ami-
gos Incapazes, lhe destruíssem os fundamen-
tos, impedissem a sua eficácia e lhe defor-
mossem a destinação. Por amor à democra-
cia, assistimos ao comprometimento do res-
peito devido ao País no exterior e devido
às instituições no interior. /

Nesse contexto, nada mais urgente queuma profunda reforma dos instituições po-litlcas, no interesse de preservar a eficácia
do sistema representativo. Obedeceram aoduplo propósito — de restaurar a morallda-
de e promover eficiência — a lei eleitoral,
o Estatuto dos Partidos e agora a nova
Constituição, que compõem o processo dereforma politica.

Previamente à Imposição de prazos paraa elaboração legislativa, prevalecia estiolan-
te inércia legislativa, que muitos considera-
vam demonstração de liberdade quando era
apenas exibição de ineficiência. Hoje, geral-mente se reconhece que essa disciplina res-
taurou o Congresso na sua função essencial
de legislar para um Pais em desenvolvímen-
to. A limitação de sua iniciativa em matéria
financeira é dispositivo de muitas Consti-
tuições modernas, em reconhecimento da
necessidade de se manter programas de
trabalho coerentes, e de se evitar excessiva
propensão política à pulverização de recur-
sos e à formação de deficits toflacionários,
capazes de sacrificar a um tempo a estabi-
lidade e o desenvolvimento.

Conforme assinalei na Mensagem enviada
há poucos dias ao Congresso Nacional, na
•jibertura da sessão legislativa, "o Brasil dei-
xou de ser o Pais dos problemas impossíveis,
do impasse político, da instabilidade social,
do imobilismo administrativo".

Somos hoje um Pais capaz de organi-
zar-í-e e agir objetivamente, havendo dei-
xaco para trás numerosos impasses e ten-
do à frente variadas opções.

Para melhor escaparmos ao irnediatis-
mo das soluções e à permanente improvl-
sação de diretrizes inconstantes, encontra-
rá o futuro Governo um Plano Decenal
c«e Desenvolvimento Econômico e Sbcial.
Representa um esforço rio sentido de con-
solidar a' experiência do passado, mediante
uma série de diagnósticos da situação real
do Brasil. Podemos dizer que aí se ensaia
uma perspectiva de longo prazo, através da
formulação de uma estratégia de desenvol-
vimento. Poderia dizer que se busca fixar
as condições gerais de. comportamento tia
economia, visando ao desenvolvimento sem
inflação, e disciplinando prioridades através
de programes de investimento, cujas pers-
pectivas variam entre cinco e dez anos", io-
dos sujeitos, • porém, a revisões periódicas
que os mantenham permanentemente atua-
lizados.

Trata-se de uma tarefa pioneira, na qual
ã dose tíe ousadia deve corresponder uma
taxa de incerteza, talvez até de erro, como
inevitável em qualquer experimentação ou
programação do campo econômico e social.
Mas, baseado numa análise realista de pos-sibilidades e limitações, noderá contribuir .
para reduzir alguns de nossos mais arraiga-
dos vícios de comportamento político e ad-
ministrativo. Dentre eles lembraria as solu-
ções demagógicas que, por perseguirem obje-
tlvos antagônicos, sacrificam o desenvolvi-
mento.futuro em busca da popularidade ime-
diata; as soluções dilatórias, que adiam pro-blemas sob a pretensão de resolvê-los; c so-
luções utópicas, aparentemente eedutoras,
por encararem questões que são, no íundo,
de produção e produtividade como se fós-
sem problemas de repartição e caridade.

Analisadas várias estratégias exeqüíveis
de desenvolvimento, podemos contemplar
como realizável uma. perspectiva de aprecia-
vel crescimento da capacidade de produçãode bens ei serviços, inclusive pela melhor
utilização âa. capacidade ociosa de alguns
setores e pela absorção de novas tecnolo-
gias. Èsss objetivo podo e deve ser conciliado
com um declínio de, taxa de inflação nos pri-meiros anos, até se atingir a estabilidade.

As prioridades do plano sa configuram
claramente. Há que ampliar e consolida? a
infra-estrtutura econômica notadamente no
campo da energia, transportes e telecomuni-
cações. Programamos um acréscimo de 12,5
milhões .de quiióv/ats entre 1967 e 1976 na ca-
pacidade instalada de energia elétrica, mo-'
bilizando, segundo esquemas realistas,' re-
cursos internos e internacionais. A nossa pro-dução petrolífera, dependend» de lograrmos
êxito no desenvolvimento de novoa campos —
perspectiva razoável à lua das indicações
existentea — poderá aumentar do 360 mil
barris-dia, até o fim do decênio. Delineamos
um esforço maciço para recuperação do atra-so no' setor de telecomunicações, agora pre-
parado para uma taxa anual de crescimento.

Uma segunda prioridade diz respeito à
transformação tecnológica da agricultura e à
modernização do 6lstema de abastecimento,
principalmente para os gTandes centros ur-
banos. O desenvolvimento da indústria de
fertilizantes e o seu suprimento a preços ia-
zoávels para o agricultor poderão ter alta
prioridade.

No setor industrial, as perspectivas de
rápida expansão parecem concentrar-se' nas
indústrias siderúrgicas, de bens de capital,
metais não ferrosos, química e petroquímica,
papel e celulose. A produção de lingotes de
aço, por exemplo, poderá ampliar-se de uma
e meia vezes no próximo decênio. Mas é
preciso também modernizar as Industriais
tradicionais de bens de consumo, com vistas
ao aumento de sua produtividade.

No setor da infra-estrutura social, está
considerado grande impulso aos programasde educação, habitação e saneamento, geral-mente subestimado nos programas de de-
senvolvimento econômico, apesar de funda-
mentais para a melhoria de produtividadedo agente econômico. ,

Estima-se ainda, no Plano Decenal, de-
vermos acrescer, anualmente, de 3,4 milhões *
o- número de alunos novos nas escolas pri-márias, 3,8 milhões as matrículas no ensino*
médio, 219 mü no ensino superior, e manter
uma taxa anual média de incremento de 4,3%
na formação da mão-de-obra profissional.

Nada menos que 3,6 milhões de unida-,
des residenciais poderão ser construídas no
próximo decênio, para atendi r ao crescimen-
tó da população e corrigir jarte do atraso
acumulado.

Subjacentes às quatro grandes priorida-des setoriais a que me referi, e para que
possam ser atendidas, há dois fatores de or-
dem institucional a considerar. O primeiroé o fortalecimento da empresa privada na-
cional, na fase de transição, em que é neces-
sário substituir os estimulantes mórbidos do
período inflacionário por em conjunto de po-liticas estáveis, visando à remoção dos prin-cipais (obstáculos à expansão da empresa
nacional, notadamente o problema do ca-
pitai de giro, o problema da produtividadee o problema do acesso a fontes de recursos
internacionais.

Além da implementação "da reforma ad-
ministrativa, para correção da exasperante
ineficiência da máquina estatal, a substitui-
ção do imediatismo e da imprevisão por um
mecanismo racional de desenvolvimento exi-
gira a consolidação dos instrumentos de pia-nejamento e coordenação econômica.

Julgamos de nosso dever, através do Pia-
no Decenal, dar ao nôvo Governo uma con-
tribuição construtiva, que não me foi dado
herdar, no sentido de economizar tempo de
elaboração e pesquisa, na busca de soluções
e opções. Assim a tarefa de Governo se ini-
ciará com um adequado montante de iníor-
mações e elementos de juizo, que nâo dis-
pensam nem atenuam a instransferível tes-.
ponsabllidade das decisões, que lhe cabe to-
mar, mas que contribuirão para diminuir a
angústia da escolha, abater o inevitável
coeficiente de erro e aumentar o grau de
racionalidade das Unhas de ação.

A experiência de Governo e, mais do que
isso, a experiência colhida fora do Govér-
na, ensinaram-me a distinguir a origem de
algumas atitudes que podem viciar o Poder
e desencaminhar a opinião pública. Perce-
bi ser sempre mais fácil adular o povo do

que respeitá-lo. Nisso, a demagogia vence e
substitui a democracia, porque é mais como-
do prometer soluções e transferir problemas,
do que enfrentar a impopularidade de solu-
ções que desgostam a uns e prejudicam a ou-
tros, embora beneficiem a maioria.

Verifiquei ser.mais fácil e mais sedutora
a teoria do desenvolviriientismo do que a
prática do desenvolvimento, porque" a pri-
meira promete obras sem o senso de prio-
rídade, deformando as instituições e delxan-
do de líido os investimentos que não são
espetaculares, mas que são absolutamente
indispensáveis à continuidade do processo
da crescimento. Por isso, entendi que o de-
senvolvimento, antes das obras, exige uma
mudança de instituições e de atitudes.
Aprendi a distinguir entre a exigência da
liberdade, que é legítima, e «ue, por ser legí-
tima não isenta de deveres e o abuso da ir-
responsabilidade, que nada ma.'o representa
do que uma preocupação obsessiva com os
direitos adquiridos e um esquecimento sis-
temático dos deveres descumpridos.

Aprendi, também, e deve estar ainda vi-
vo na consciência da Nação, que há pro-
funda incompatibilidade entre a promessa
de facilidades e p, exigènc a de emancipação
econômi;„, porque a no: sa independência
dependerá, cada vez mais, da nossa capa-
cidade para financiarmos, internamente, os
nossos investimentos. De pouco valem as
frases feitas de independência, se não esti-
Vdfflcs dispostos a rcuiiir recursos na área
pública e privada, para a abertura de no-
Vas frentes.

Nenhum país, nôvo ou velho, capitalista
ou socialista, se desenvolve na ii-responsabi-
lidade política, no consumo supérfluo, na
ostentação acintosa, ou no criminoso des-
regráriiento.

A nossa decisão de crescer, para ser efe-
tiva, precisa ser corajosa, para ser profun-
da, precisa ser paciente, para ser urgente,
precisa ser coletiva.

Governei com estas convicções porque a
Revolução me impôs o dever, a obrigação 'e
a responsabilidade de olhar por cima dos
grupos, dos partidos e das classes, o inte-
rêsse do Pais e o interesse do povo.

Mas tudo quanto fizemos devo-o, princi-
palmente, à dedicada colaboração dos meus
imediatos auxiliares, os Ministros de Esta-
do, cujo devotamento à restauração da dig-
nidade e da eficiência na administração
constitui extraordinária página de desapego
a tudo quanto náo seja contribuir para dar
melhores dios ao Brasil. Também não pede-
ria esquecer os ocupantes dos altos escalões
da administração pública, tão rica de servi-
dores exemplares, que enobrecem a classe a
que pertencem e honram os quadros do fun-
cionalismo nacional. E se me apraz uma pa-lavra de justiça e reconhecimento à capaci-
dade dos que tanto me ajudaram, também
não devo esquecer o alto espírito de coopera-
ção que dominou o convívio cm toda a área.
governamental, sem quebra do prestigio e
da autoridade que nunca deixei de deferir
aos Ministros de Estado, e aos chefes dos
Gabinetes Militar e Civil.

A todos, na exigüidade destas palavras,quero testemunhar o meu agradecimento
pessoal e o muito que lhes deve o Pais.

Ao transmitir o poder ao Governo que,em nome do povo, foi legitimamente consti-
tuído pelo Congresso Nacional, 'anima-me
uma certeza: a de que entrego,ao meu su-
cessor um País organizado, cheio de epções,
e não, como o recebi, atado por problemasinadiáveis e dificuldades intransferíveis. O
que está longo de significar que não deva
enfrentar problemas, trabalhos e dificulda-
des. Estou, porém, seguro, e estes são cs meus
votos mais sinceros, que o Pais terá na sua
direção um governante com as condições re-
clamadas pela árdua tarefa de liderar uma
nação em pleno desenvolvimento.

Ireis permitir que já ao chegar ao fim
desta exposição ainda vos anuncie algumas
observações baseadas na experiência do go-vernante que chega ao termo da sua missão.

Ressaltarei, inicialmente, que a consciên-
cia das responsabilidades de hoje deve ser
medida pela consciência dos riscos de ama-
nhã. Por isso aceitei com humildade, mas
com plena firmeza, a responsabilidade de
desagradar aos que somente se lembravam
do presente e aos que apenas pensavam no
passado. O destino de um pais não pode de-
pender da soma de algumas vaidades e de
alguns ressentimentos. Uma nação é muito
mais' do que essas mesquinhas parcelas, pclsé a soma de suas esperanças, a síntese de
suas vontades e a totalidade de suas decisões
conscientes.

Entendi que alguém, no Govêmo, pre-
cisava se desvincular dos mitos e enfrentar
a realidade, porque os mitos fingem soluções
mas não aplacam a fome, nem removem pro-
blemas. j

Entendi que alguém, no Govêmo, devia,
sobrepor-se aos grupos de pressão e defen-
der as instituições, porque o interesse destas
é permanente e coletivo, e o daqueles episó-
dico e egoísta.

Alguém, no Governo, precisava entender
que o Brasil não é uma mentira que ccn-
sola, mas uma realidade quo comove pela
quantidade de miséria iludida e pela quan-
tidade de riqueza desprezada.

Alguém, no Govêmo, precisava aceitar
que o Brasil não é destes que se dizem mar-
ginalizados porque não lhes foi dado o po-
der que queriam.

Alguém, no Governo, precisava com-
preonder que o Brasil não é destes que se
dizem traídos, porque lhes foi negada a
oportunidade de traírem.

Entendo sim, e o declaro nesta hora so-
Iene, qüe as esperanças do povo brasileiro
se orientam no sentido de um desenvolvi-
mento contínuo, baseado, fundamentalmente,
no esforço e na capacidade nacionais. En-
tendo que nossas vontades exigem que não
enganemos o povo com falsas miragens para
esconder amargas decepções, pois nenhum
sacrifício será insuportável para o povo se
o verdadeiro objetivo fór a nossa indepen-
dência como Nação. ,

Não quis nem usei o Poder como instru-'mento de prepotência. Não quis nem usei
o Pcder para a glória pessoal ou a vaidade
dos fáceis aplausos. Dele nunca me servi.
Usel-o, sim, para salvar as instituições, de-
fender o principio da autoridade, extinguir
privilégios, corrigir as vacilaçóes do passado
e plantar com paciência as sementes que fa-
rão a grandeza do futuro. Usei-o para-
enriquecer o Pais, preparando-o para reali-
zar a felicidade das gerações de amanhã.
Usei-o para advertir a Nação contra a derna-
gogia, alertá-la contra o desenvolvimentismo
inílacionista, preveni-la dos suas responsa-
bilidades, pois somente assim o Brasil será
suficientemente forte e lúcido para construir
a democracia, alcançar o progresso e pre-
servar a independência. E, se não me foi pe-
noso fazê-lo, pois jamais é penoso cumprir-
mos o nosso dever, a verdade é nunca fal-
tarem os que insistem em preferir sacrificar
a segurança do futuro em troca de eféme-
ras vantagens do presente, bem como os que
põem as ambições pessoais acima dos inte-
résses da Pátria. De uns e outros desejo
esquecer-me.' Pois a única lembrança que
conservarei para Sempre é a do extraordi-
nário povo que, na sua generosidade e no
seu patriotismo, compreensivo íace aos sa-
crifícios e íorte nos sofrimentos, njudou-me
a trabalhar com lealdade e com henra para
que o Brasil não demore em ser a grande
Noção ahnejada por todos nós."

defende a
Amazônia

Brasília (Sucursal) — A In-
tegração imediata e o rápido
aproveitamento das fabulosas
riquezas da 'Amazônia consti-
tuem questão relacionada com
a própria soberania nacional— afirmou ontem no Senado
o Sr. Jarbas Passarinho, ao
discursar sobre o problema
amazônico.

O Sr. Jarbas Passarinho,
com êsse discurso, não só fêz:
sua estréia no Senado, mar-
cando sua possição com rela-
ção a um problema que reputa
dos mais importantes e priori-tários, como também 6e des-
pediu da Casa, uma vez quohoje assumirá o cargo de Mi-
nistro do Trabalho.
COBIÇA DE POTÊNCIAS

Considerou o problema ama-
zônico "de tal relevância que,em futuro próximo, não tere-
mos mais o direito de ali man-
ter a soberania nacional, se
não estabelecermos desde logo
uma política firme, séria, de
incorporá-la ao território na-
cional

Recordou o Senador Jarbas
Passarinho o quanto a Amazô-
nia tem sido alvo da cobiça de
potências estrangeiras, Iem-
brando a reação que houve
quando o Presidente Getúlio
Vargas, logo após a Revolução
de 30, cassou as concessões que"retalhavam o Vale do Ama-
zonas em proveito de compa-
nhias americanas, canadenses
e australianas".

Mais adiante, o orador- afir-
mou que a expressão de Hum-
boldt. ao suiont-ar a Amazônia
como possível "Celeiro do Mun-
do", poderá tomar-se realida-
de na medida em que os recur-
sos naturais, inclusive petróleoe carvão, da vasta e riquíssima
região forem convenientemen-
te explorados.

No final de seu discurso, o
Senador Jarbas Passarinho rei-
terou sua advertência de que o
desenvolvimento da Amazônia
é imprescindível não só à In-
tegração daquela enorme re-
gião no nosso País, mas à pró-
pria integridade nacional. "E
isso já em futuro próximo" —
insistiu.

vêNiemeyer
mau gosto
no Congresso/

Brasília (Sucursal) — O ar-
quiteto Oscar Ni-cineyer consi-
derou "simplesmente horrível"
as divisões feitas de tabiques
que viu no edifício do Con-
gresso Nacional, principalmen-
te na Câmara dos Deputados,
onde foram localizados os ga-
binetes dos líderes e vice-líde-
res e as secretarias de Parti-
des.

Ê!e recebeu ontem do Presi-
denta da Câmara, Deputado»
Batista Ramos, e do seu Dire-
tor-Geral, Sr. Luciano Alves
de Sousa, a incumbência de
elaborar um projeto para nôvo
anexo, na mesma linha arqui-
tetônica do edificio principal,
para localizar todas as salas
hoje instaladas nas divisões de
tabiques.
DECEPÇÃO

O Sr. Oscar Niemeyer não
escondeu a sua decepção ao
ver as divisões de madeira, fei-
tas pela necessidade de-.& con-
sesulr ri-svas salas, qüe que-
oraram as linhas amplas dos
salões, principalmente o que
dá acesso ao plenário, onde
estão localizados cs gabinetes
dos Srs. Rondon Pacheco e
Raimundo Padilha — Secreta-
rio-Geral da ARENA e lider
do Governo.

ARENA quer
editorial do
JB nos Anais

Brasília (Sucursal) — O
Deputado Luís Viana Neto
(ARENA — Bahia) requereu
entem, na Câmara, a transcri-
ção, nos anais, do editorial, de
sábado do JORNAL DO BRA-
SIL — Os Mil Dias, assinalan-
do que o "vibrante matutino
carioca soube interpretar os
sentimentos dos brasileiros e
fixar a imagem do Govêmo
Castelo Branco, que há dedicar-
na história". .

Jeremias
enche vagas
do Governo

Niterói (Sucursal) — O Sr.
João de Almeida Barbosa Ri-
beiro foi nomeado Procurador-
Geral do Estado, tendo o Gp-
vernador Jeremias Fontes, em
outros atss, nomeado o General
Rjl Tiago Cristlano B.evilácqua
para o cargo de Diretor do De-
partamento Geográfico e o mé-,
dico João Batista Rlzzi, assis-
tente do seu Gabinete Civil.

Mio Coelho
libera
os sábados

Recife (Sucursal) — O Go-
vernador Nilo Coelho assinou
decreto, ontem, extinguindo o
expediente nas repartições pú-
blicas estaduais e autárquicas
aos sábados, considerando a"tendência universal para re-
duzir a semana a cinco dias de
trabalho, e o pouco rendimen-
to dos trabalhos executados
nos sábados pela manhã".
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Empresários acreditam que
Costa e Silva humanizará
j. atual política econômica
*¦*¦**» Belo Horizonte (Sucursal) — Os lideres das entidades"3e classes produtoras de Minas Gerais divergem em seus
pontos-de-vista quanto ao saldo de beneficios do Govêmo
Castelo Branco, mas têm a mesma opinião com relação

(-.às possibilidades de realizações do Marechal Costa e Silva,
achando que "a humanização da atual politica econômico-•¦¦financeira será o inicio de uma boa administração".

«•*-•>' Baseados em pronunciamentos do novo Presidente e"'áe seus principais assessores, nos quais eles anunciam que
E*ssrã mudada a orientação da politica do Sr. Roberto
...Campos, pelo menos no estilo de execução, os empresa-

rios mineiros asseguram que "o próximo Governo terá
-íipoio total das classes produtoras para racionalizar o'"processo de retomada do desenvolvimento 4 coínbate à
^inflação".

Sindicatos e Confederações
só terão contas no Banco
do Brasil e C Econômicas

° Banco Central divulgou ontem a Resolução 50 —
ultima da administração Dènio Nogueira — determinan-do que sejam encerradas, até 90 dias a contar da vigênciadessa Resolução, as contas existentes em bancos excetoas do Banco do Brasil e Caixas Econômicas, e abertas emnome do SESI, SESC, SENAI, SENAC, sindicatos, federa-
ções e confederações das categorias econômicas e pro-íissionais.

Diz a Resolução que para os depósitos a prazo das
entidades acima descritas será admitido o seu encerra-
mento, até 90 dias após a vigência da Resolução do Banco
Central, sendo proibida qualquer renovação, não sendo
permitida que as contas de depósitos desses organismos
apresentem saldos diários superiores aos registrados an-
teriormente. nem que sua redução, em cada 30 dias, seja
inferior a 1/3 do máximo admitido.

DIVERGÊNCIAS
fíf

"."O Presidente da Associação'Comercial 
de Minas, Sr. Aveli-¦'¦'òxo Meneses, acha que "o Maré-""chal Castelo Eranco cometeu- inuites e graves erros ao- endos-"ífor a insensibilidade de alguns"assessores quanto às necessida-

7<les de crédito, racionalização
da -política tributária, facilida-'"¦des de comercialização e outros'''pontos básicos nas atividades

.1. das classes produtoras", mas
destaca cemo "a última fórmu-
la de salvar o Brasil do caos" o
conjunto de medidas correlatas
implantadas nos setores sindi-

^'çal, estudantil e político"."„... 
Em sua análise sóbre a admi-

-nistração do Marechal Castelo"Branco, 
o Presidente do Clube

.,dos Diretores Lojistas de Belo
...Horizonte, Si. Nlrlando Beirã-o,

afirma que "êste foi um dos
. .piores governos que poderíamos

.,*fer" e acha que "mesmo as boas
a. iniciativas tomadas por êle, co-

mo aconteceu na sua tentativa
de restabelecer a ordem políti-
co-social, teriam tido mais efi-
ciência e seriam mais bsm
equacionadas e executadas ssdependessem de outra pessea".

...Embora alguns baseiem sua
opinião em conceitos pessimis-
tos, como o Sr. Nirlando Bel-

rão, que afirma ser "impossível
outro Governo pior ou igual a
êste", os líderes das classes pro-
dut:ras de Minas têm esperan-
ça que o novo Presidente faça
uma boa administração. Se-
gundo eles "o primeiro sintoma
de bom administrador foi evi-
denciado aia escolha de assesso-
ria, integrada em sua maioria
por elementos que saberão so-
lucionar os problemas do em-
.presarlado por já os terem en-
frentado em sua vida parti-
cular".

Em seus primeiros contatos
diretos com o Marechal Costa e
Silva cu seus principais asses-
sores, cs líderes das entidades
das class_s produtoras minei-
ras reclamarão a abertura da
faixa de redesconto do Banco
do Brasil e outras providências
capazes de solucionar d.fin-íti-
vãmente a crise de crédito no
Estado, como medidas prioritá-
rias, embora tenham outros pe-
didos específicos, como a con-
clusão das obras da Refinaria
Gabriel Passos, a implantação
de uma usina siderúrgica no
Vale do Paraopeba e a conclu-
são da Rodovia BR 262.

A RESOLUÇÃO

É a seguinte, na Integra, a
Resolução divulgada pelo Ban-
co Central:

Banco Central do Brasil,
na íorma da deliberação do
Conselho Monetário Nacional,
em sessão de 9 de março de
1967, de acordo com o disposto
nos Artigos 4.°, inciso VI, 9.°
e 19, !; 5.°, da Lei n.° 4 595, de
31 de dezembro de 1964, e ten-
do em vista o que estabelecem
os Decretos-Leis ns. 96 e 151,
de 30 de dezembro de 1966 e 8
de fevereiro de 1967, respectU
vãmente,

Resolve:
— Até 90 (noventa) dias

a contar da vigência desta Re-
solução, deverão estar encerra-
das as contas de livre movi-
mentação, existentes em esta-
beleoimentos de crédito que não
o Banco do Brasil S. A. e Cai-
xas Econômicas Federais e
abertas em nome do Serviço
Social da Indústria (SESI),
Serviço Social do Comércio
(SESC), Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial (SE-
NAI), Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial (SE-
NAC) e dos Sindicatos, Pe-
derações e Confederações das
categorias ecopômicas e profis-
sionais.

;The Chase encerra reunião
ctebatendo crise de capital

% problemas do Hemisfério
"X A cl'ise mundial de escassez de capital e seusreflexos nas economias latino-americanas, os invés-timentos nos países do Hemisfério e 0 mecanismo daALALC em face dos interesses do banco foram os

pontos principais analisados ontem na reunião de
à encerramento da conferência de dois dias, no Co-^pacabana Palace, do Conselho Internacional do The.Chase Manhattan Bank.
%'l Os resultados da conferência, que foi sigilosas--serao divulgados, mas somente "aquilo que fôr pos-:;|ivel", segundo um porta-voz da reunião, amanhã
v...à tarde, em entrevista coletiva que será, concedidapelo Presidente do banco, Sr. David Rockefeller no
/.'mesmo local das reuniões.

II — Para os depósitos a
prazo das entidades a que se
refere o item precedente, ad-
mitir-se-á que o seu encerra-
mento se faça no respectivo
vencimento, vedada, contudo,
qualquer renovação.

III — No decorrer do prazoestipulado no item I, não se
permitirá que as contas de de-
pósitos ali mencionadas apre-
sentem saldos diários superio-
res ao registrado a partir da
vigência desta Rssolução, nem '
que sua redução, em cada 30
dias, seja inferior a 1/3 do má-
simo admitido.

IV — Poderão ser mantidos
depósitos em nome de entida-
des autárquicas federais junto
a Caixas Econômicas Federais,
desde que:

a) a respectiva conta tenha
sido aberta anteriormente a 31
de dezembro de 1966;

b) o saldo existente no últi-
mo dia útil de dezembro de
1966 não seja ultrapassado ao
término do movimento diário,
de maneira que se manifeste
sempre por quantitativo de-
crescente, até extinção da con-
ta.

— o descumprimento do
disposto nesta Resolução su-

.- jeitará o estabelecimento ban-
cario às sançôss previstas nos
arts. 4.° e 6.° do Decreto-Lei '
n.° 151, citado.

Belgo-Mineira tem através
do BNDE NCrS 16,2 milhões
para seu plano de expansão

O Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico ea Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira firmaram ontemcontrato cle NCrS 16 200 000,00 (dezesseis bilhões e duzen-tos milhões de cruzeiros antigos) para financiar o progra-ma de ^expansão da empresa, que prevê substancial au-mento na produção de lingotes de aco e laminados não
planos.

O plano de expansão da CSBM era para ser concre-tlzado até 1960, mas na ocasião a Companhia preferiuretarda-lo, temerosa do agravamento da situação inflacio-
nana no Pais e retoma-o, agora, numa demonstração deconfiança na politica econômica implantada no Brasil a
partir de abril de 19G4.

-OS DEBATES
As características dos dc-

bates, nestes dois dias de
reunião, foram longas expo-
sições feitas por cada dire-
tor sobre a situação do ban-
co em seu país, face à con-
juntura nacional e aos pia-nos que poderiam ser finan-
ciados a longo prazo. Entre
os temas mais destacados
nas discussões figuram posi-© cão dos negócios d» The""Chase em confronto com a••; conjuntura mundial e suas

^-perspectivas, principalmci-i-
„-„U nos países da América La-
^tina, além da análise dos'.'planos de financiamentos ds-- investimentos solicitados porempresas internacionais quedesejam ampliar-se nos pai-ses sul-americanos.

O fato de ter sido esco-Jhldo o Brasil como sede des-ta conferência, que é reali-zada anualmente e, pela pri-meira vez, feita fora dos Es-tados Unidos, íoi considera-
do pelos meios ligados ao

:í?anc° como indício do gran-
;;,láe interesse despertado nos
^-Investidores internacionais,-_á situação do mercado bra-rsileiro e seu futuro, que é ti-

do como "promissor" por to-
dos os membros do Conse-
lho Internacional do The
Chase.

O único brasileiro mem-
bro do Conselho Internado-
nal do The Chase Manhat-
tan, Sr. Augusto Trajano de
Azevedo, do grupo ICOMI,
ao término da conferência
ontem informou ao JORNAL
DO BRASIL que o encontro
representou "uma troca de
idéias sobre os vários pro-blemas econômicos latino-
americanos, não tendo sido
estudado n e n li 11 m projetoespecifico de financiamen-
to".

Discutiu-se por exemplo —
explicou — o mecanismo defuncionamento da ALALC e
o que ela pode representar
para a economia da Amé-
rica Latina no contexto da
participação do banco, e os
aspectos políticos e econô-
micos da conjuntura brasi-
leira. Cada participante
trouxe os problemas própriosdo banco em. seu respectivo
país, o que propiciou uma
substancial troca de pontos-de-vlsta sobre os referidos
problemas.

PROGRAMA

A Siderúrgica Belgo-Minei-
ra está desenvolvendo um pro-
grama de expansão destinado
a elevar ue 380 mil t/ano para450 mil t/ano sua produção de
lingotes de aço, expandindo
igualmente a linha de lamina-
dos náo planos, sendo que o
investimento total eleva-sa a
NCrS 27 655 000,00.(vinte e sete
bilhões seiscentos e sessenta e
cinco milhões de cruzeiros an-
tigos), dos quais o equivalente
a USS 3 milhões "correspondo
a equipamento importado.

A maior parcela do investi-
mento corresponde, portanto, à
aquisição de equipamentos pre-duzido-s no Brasil e à.s obras
neccásárl-as pára a instalação
do novo larnínádor de fio-má-
quina Mor_*r.n-Siema*j, já ad-
quirido. A siderúrgica mineira
está instalando também uma

fábrica de oxigênio, parta do
seu programa da expansão.'

Crai esto contrato e mais o
quo foi assinado na mesma oca-
sião com a Indústria Sul-Ame-
ricaria de Metais de São Pau-
lo — ISAM —, no valor deNCrS 1 800 000,00 (um bilhão eoitocentos milhões de cruzeiros
antigos), somou o BNDE no
decorrer do Governo Castelo
Branco um total de financia-
mento equivalentes a mais de
um trilhão de cruzeiros antigos.

Na ausência do Presidente
do Banco,- Sr. José Garrido *
Torres, firmaram os contratos
o Diretor-Superintendente Al-berto do Amaral Osório e osDiretores Adalmiro Bandeira

. Moura e Hélio Schilittler Silva.
Pela Belgo-Mineira, os Srs.
Trajano de Miranda Valverde,
Presidente, e Jc-seph Hoin. Su-
perintendente: o pela ISAM oSr. Luis Eduardo Campeio, eouDiretor-Presidente.
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BANCO CENIRAL DO BRASIL
COMUNICADO

GEMEC-1/67
A Gerência de Mercado de Capitais,

tendo em vista o que dispõe o item I, da
Resolução n.0 .49, de 10-3-67, comunica
às Sociedades, de Crédito, Financiamento
e Investimentos e aos Çancos de Investi-
mentos que deverão instruir os pedidos de
autorização para praticarem as operações
previstas no Decreto-Lei n.° 157, de. 10-
2-67, com*quadro de operações dé curso
anormal semelhante áo que preencheram
em outubro próximo passado.

Os requerimentos já entregues a es-
ta Gerência ficam sujeitas também ao cum-
primento da presente exigência..

Rio de Janeiro,. 13 de março de 1967.
GERÊNCIA DÉ MERCADO DE CAPITAIS

(a.) Murilo Gomes Beviláqua
Gerente. (p

CONSELHO NACIONAL DO
COMÉRCIO EXTERIOR
Resolução N.M3

O CONSELHO NACIONAL DO COMÉRCIO EXTERIOR,
na forma do deliberado em sessão de 9-3-67, e tendo em
vista o disposto no parágrafo 1.°, artigo 11, do Decreto
n.° 59.607, de 28-11-66;

CONSIDERANDO a necessidade de ordenar a comer-
cialização externa da cera de carnaúba, com vistas a recu-
perar os níveis de consumo e defender as cotações externas,

CONSIDERANDO o resultado do estudo que, sobre o
assunto foi elaborado pelo Grupo de Trabalho constituído
pela Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil, com
a participação de representantes daquela Carteira, da Fede-
ração do Comércio do Estado do Piauí e do Centro dos Ex-
cortadores do Ceará; -

RESOLVE:
¦ 

*

I — Criar a "Comissão Coordenadora da Exportação de
Cera de Carnaúba (CCECC)", com a finalidade, iriclu-
sive, de disciplinar a oferta, .-designar agentes de ven-
da exclusivos'e fixar preços mínimos e máximos de
venda ao. exterior, a qu.al será integrada -por:

. a)* 1 representante da Carteira de* Comércio Exterior
¦ do Banco do Brasil S. A. ...'..
b) 1 representante da Carteira* de Crédito Agrícola e

Industrial do. Banco do BrasilS. A.
c) 1 representante da Carteira de Crédito Geral do

Banco do Brasil S. A.
d) 1 representante,.do Ministério da Agricultura —

. . . Serviço de Çiassiíicação e Padronização
ejaté 6 representantes dos exportadores.

II: — Estabelecer subcomissões nas capitais dos 6 Estados
produtores, integradas por um representante dos ex-
portadores locais e por funcionários da CACEX, da
CREAI e da CREGE, lotados naquelas praças, e do Mi-
nistério da Agricultura.
A Carteira de¦ Comércio Exterior baixará as normas
para execução da presente Resolução.

Rio de Janeiro, 10 de março de 1967
a) Ernane Galvêas
Secreta rio-Geral do

CONSELHO NACIONAL DO COMÉRCIO EXTERIOR
(P
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BOLSAS E MERCADOS

1
MOEDAS

DÓLAR
Compra ........ 2,705
.Venda  2,720
LIBRA
Compra 7,530
Venda  7,630
LIVRE

Abriu ontem, o mercado do
câmbio livre, calmo e inaltera-
úo. O Banco do Brasil e os ban-
cos pairtlc.u_ar.es comoravam -o
dólar a NCrS 2,70, a. libra a NCrS
7,54330 e vendiam a NCr$ 2,715 e

NCrí 7,5924., -respectlv-ame-níe.-
fechou inalterado.

MANUAL

O dól-air-papel íoi cotado ns.
abertura do marcado de câmbio
mamial a NCrS 2,705 para com-
pra. e a. NOrS 2,720 para, venda;
a libra a NCrS 7,530 e a NOr*
7,630. Fechou inalterado.

O Banco do Brasil e os ban-
cos particulares operaram às so-
aulntes taxas:

ti arco Alem.
Ura
ttanoo Suíço
:oraa Din. ..
Joroa Norueg.
Tranco Franc.

Su«ç*a
Aust.
Port.

Moedas
Dólar 2,70
>olar Can. .. 2,49534'Jbm, 

7,54350
Piianco Belga 0,054297

?lorim 0,74730

Compra Venda
2,715
2,51191
7,59249
0,054734
0,75281

,-o.roa
¦íelim
Escudo
Peseta 
Piso Argent.
?êso Uru*.. .
JS$ Convênio

£ RFC 
Duro Fino

GR 3

0,67945
0,009320
0,62329
0,39069
0,37746
0,54545
0,52272
0,104490
0,093960
0,045090

nominal
0,029970
2,70
7,54380

0,68458
0,004357
0,62311
0,39421
0,38091
0,54984
0,52098
0,106423
0,095839
0.04G698

nominal
0,038281
2,715
7,59249

038 2436 3,055 1228

TAXAS DO MANUAL

Moedas
Dólar .
Libra .

Compra Venda
2,705 2,720
7,530 7,630

•Tranco Franc.
escudo Port.
?eseta Esp.
jtra Ital ....
Tranco Suíço
Píso Argieuí.
?êso U-nig. ..
Franco Belga
Jollvar 
Marco 
Dólar Can. .
Coroa Sueca .
Coroa Din. .
Coroa Norueg.
Escudo chli. .
Florlm 
Guaranis . ,
Poso Bollv. .
Peso Colomb.
Peso Mexlc. .
Xellm austr.
So! peruano .

0,5-10
0,094
0,045
0,00430
O.C20
0,00780
0,0029
0,050
0.585

0,675
2,480
0,516
0,370
0,370
0,370
0,740

0,018
0,160
0,100
0,200
0,100
0,085

O total geral do títulos ven- NCr$ 189 234,76 e no mercado de

BOLSA DE VALORES

0,330
0.09359
0,04570
0,00440
0.630
O.0O830
0,003.1
0,055
0,595

O.G85
2,520
0,525
0,380
0,380
0,375
0750

0,020
0,200
0,140
0,215
0,105
0,095

didos catem, na Bolsa de Valo-
res, foi do 1 304 437 nmdendo a
Importância de NCrS 1 350 939,82
sendo que 891 061 tftuios íoram
negociados no Pregão da Ma-
nhft o renderam NCrS 
1 151 334,18; no Prcgío da Tar-
Se, 553 755 tituloo no valor de

14-3-67
4295

gulnt-es Cias.: C.B.U.M., Amé-
rica Fatarll, Sld. Nacional Port.
e Nomi-n ; enquanto apresenta-
fam baixas as ações dn Brahma
Pref. e Ord , Nova America Port.
C/ Dir e Petrobrás. No Pregão
da Tarde as maiores altas íoram

.nas ações da Carioca Industrial _,_-._.,
MÉDIA S/N DOS TÍTULOS PARTICULARES DA BOLSA DO RIO DE JANEIRO
«-3-67 7-3-67 28-2-67
4307 4131 3660

(Elaborada pela Organização S. N. Ltda.)
FUNDOS MÚTUOS DE INVESTIMENTOS

frações 6 621, no valor dc NCrs
10 370,88. Venderam-se também
Leta-a3 de Câmbio na importan-
cia de NCi-s 697 150,00." Índice
BV-108.8 com baixa de 0,9. As
maiores altas regi.titadas no Pre-
gâo da Manhã íca-ani nas se-

preferenciais c ordln-iríes. Pau-
lista de Força o Luz, mlôr no-
minai de 0,20 e Deodoro Indus-
trial. Acusaram b*,vi„a as nçõci
da Casa José Silva ordlnáriaa
portador, Brasil-ei-ra de Energia
Elétrica, Força e Luz d,e Mina»
Gerais t Fôrç-a e Tjuz do Pa-ranã.

Março de 1966
3693

FUNDO CRESCINCO 13-3
COND. DELTEC 13-3
FUNDO HALLES 14-4
FUNDO FEDERAL ... 13-3
FUNDO ATLÂNTICO 10-3
FUNDO VERA CRUZ 9-3

Valor
da Cota

NCrJ

0,62
0,27
0,53
1,16
0,26
3,59

Ult. Dist.
Crj

Valor
do Fundo

Crj 000

10,00 março
22,00 dez.
33,00 dez.
30,00 nov.
12,00 Jan.

140,00 dez.

41 518 504
4 747 556
1 809 727
1 692 425
1 035 419

637 103

Data
Valor

da Cota
NCr?

Ult. Dist.
CrS

Valor
do Fundo

CrS 000.

FUNDO TAMOIO .... 13-3 108
FUNDO SBS (Sabbf*) 10-3 0,13 1/10
FUNDO BRASIL 23-1 0,24
FUNDO NORTEC .... 26-1 0,61
FUNDO SUL BRASIL 28-2 0,18

48,00 dez.
1,00 dez.
2,50 dez.

20,00 maio
17,00 Jan.

223 660
207 315
167 272
50 277
38 158

VENDAS REALIZADAS ONTEM NA BOLSA DE VALORES

A ç 6 c s Quant. Cot.

PREGÃO DA MANHA

B. DO BRASIL ... 12 515
IDEM  i noo
IDEM  120
IDEM a)

AÇ0ES DE CIAS.
DIVKKSAS

A. VILARES, Pref. 1 700
IDEM 6 g0o
IDEM 3 200

A. VILARES, Ord. 900
IDEM 100

ARNO, O/t Div. ... 1 000
IDEM  9 700
IDEM  28 300

ARNO. ex-DIv. :. .*. 1 000
IDEM  I 500

B. DE ROUPAS .. 200
IDEM  5 i)0O
IDEM  10 800

C.ÍB..U--  6 300' IDEM  2 700
IDEM  1 300

BRAHMA, Pref. ... 500
IDEM  15 goo
IDEM  18 200
IDEM  700
IDEM  2 800
IDEM  1 300
IDEM  3 000
IDEM  100

BRAHMA, Ord 21 100
IDEM  4 100

D. DE SANTOS ... 4 000
IDEM 21 200
IDEM  53 2C0
IDEM  47 700
IDEM  2 300

DONA ISABLL .... 5 700
IDEM  3 200
IDEM  5 700
IDEM  l íoo

F. BRASILEIRO .. 2 500
IDEM io 200

5,10
5,12
5,15
5,20

1,93
1,94
1,95
1,69
1,70
0,83
0,89
0,90
0,77
0,78
0,59
0.69
0,61
0,58
0,59
0,60
2,16
2,17
2,18
2,18
2,20
2,22
2,23
2.24
2.01
2.05
0,63
0,69
0.70
0,71
0.72
0,72
0.73
0.74
0.75
0.91
0,92

A ç 5 c s Quant. Cot.

AMÉR. FABRIL ... 2 000
IDEM  10 500
IDEM ..*  10 400

sousa cruz: .... íoo
IDEM 4 700
IDEM 39 200

N. AMÉR., Port. —
C/ Dir 2 500

B. MINEIRA 37 900
IDEM 55 íoo

SID. NAC, Port. .. 9 300
IDEM 4 000
IDEM 44 000
IDEM 1 500
IDEM 1000
IDEM 100
IDEM i 500

SID. NAC, Nom. 1 958
IDEM .-......;.. 500
IDEM ;|00

HIME 2 300
IDEM 12 800

KIBON 2 000
L. AMERICANAS -
ex-Dlr 400
IDEM 46oo

B. ESTRELA, Pref.
C/ Dir soo

B. ESTRELA, Pref. '
ex-Dlr 200

IDEM 3300
MESBLA, Pref. ... 8 300

IDEM 12 400
IDEM i soo

MESBLA, Ord 2 600
IDEM ip 200

M. SANTISIA, cx-
Dir i ooo
IDEM i 500

PETROBRÁS 10 571
IDEM s 000
IDEM .*..-. 23 036

SAMITRI soo
IDEM 7 íoo

S. P. ALPARGATAS 2 000
IDEM .- li 100
IDEM (j500

0,47
0,48
0,49
2,63
2,04
2,63

1,00
0,80
0,81
1,78
1.79
1,80
1,81
1,82
1,33
1.85
1,85
»,87
1,88
0,64
0,65
2,61

2,03
2,06

.1,50

1,18
1,20
0,91
0,92
0,93
0.91
0,92

1,12
1,13
3,03
3,03
3.10
0,91
0,93
1,02
1,03
1,04

Ações Quant. Cot.

IDEM .,;
V. R. DOCE, Port. .

IDEM 
IDEM 
IDEM 

V. R. DOCE, Nom.
DDEM 

W. MARTINS 
WILLYS, Pref. ...

IDEM .
IDEM 

WILLTS, Ord. .
IDEM 

LETRAS
HIPOTECÁRIAS

B. E. Cr
IDEM ........
IDEM 

TÍTULOS
DA UNIÃO

OBRIO. REAJUST.

PORTADOR, 1 ano
IDEM 
IDEM 

TÍTULOS
DOS ESTADOS

LEI 14 
LEI 303 
LEI 820, Plano A .
LEI 820, Plano B .
MTS. PROGRES. .

IDEM 

PREGÃO DA TARDE

AÇÕES DE CIAS.
DIVERSAS

B. E. 
DEOD. INDUST.

2 500
1 500

400
15 900

000
1 000
1 200

9U0
800

1,03
3,85
3,86
3,37
3.90
3,83
3,85
3.60
0.63
0.04

Ações Quant. Cot.

... 1 000^S£ÕSS*,:«aít_EM
... 5 300 0,75 F
... 5 500 0,7G

1 000 0,55
110 0,60
200 0,65

20 25,70
330 26,10

50 26,20

22 0,70
360 0.70

43 0,70
18 0,70
57 294.00

1 295,09

1 366 0,33
1 000 0,53

IDEM 
IDEM 

BRAS. EN. EL. ...
IDEM 
IDEM 

PAUL. DE F. E LUZ
V. N. 1,00 

PAUL. DE F. E LUZ
V, N. 0,2» 
IDEM

ÉM
F. Tf-S-LUZ DE MI-

NAS \eHAIS
IDEM
IDEM 

F. E LUZ DQ PA-
RANA

S. B. SABBA, Pref.
Nom

CASA JOSÉ SILVA
Ord., Port. ...

IDEM 
CIMA? 
STA. CECÍLIA 
MINAS S. JERONI-

MO, Pref
MINA'3 S. JERONI-

Mo, Ord
REF. PET. UNIÃO.

Pref
SID. MANNESM. -

Pref., C/O 17 ...
SID. MANNESM. -

Ortl, C/O 17 
Mi FLUMINENSE .

IDEM 
IDEM 
IDEM 
IDEM 

C. INDUST., Pref. .
IDEM 

C. INDUST., Ord. .
IDEM 

ANT. PAULISTA .
IDEM 

CIMENTO ARATU

19 200
17 500

107 000
97 000

4 000

0.54
0,5ó
0,26
0.27
0,28

3 OCO 1,27

62 200
101 600

3 000

0,30
0,31
0,32

13 OOO 0.23
76 100 0,26
10 000 0,27

3 000 0,29

100 1,1*0

400 1,28
900 1,30' 

1 000 1,45
900 1,50

650 0,21

436 0,21

283 1,20

1100 0,50

300 0,50
2 800 0,95
2 000 0,06

600 0,98
000 0,99
600 1,00

500 0,51
1 5Q0 0,52

40» 0,*!8
000 0,49

700 1,47
400 1,48

2 200 1,85

VENDAS REALIZADAS ONTEM EM LETRAS DE CAMBIO

Empresa Pra70
(dias)

Valor
Venal

Empresa Prazo
(dias)

Valor
Venal

Empresa Trazo
(dias)

Valor
Venal

COM CORREÇÃO MONETARL\:

CIA. ATLÂNTICA
(CATLANDI)

30% + 0% ....

CEDRO S/A

36% 

cn<_iA S/A

30% + 9% ....

COFIBRAS S/A

27% +3% ....

480

180

430

163

2 250,00

00 000,00

400,00

CREDIBRÁS S/A

12% 4-
14% -1-
16% +
18% +
20% +
22% +
24% +

3%
3,5%
4%

•4.5%
5%
•5,5%
6%

180
210
240
270
300
330
360

CRESA S/A

30% + 6% 210
30% + 6% 2_o
30% + 6% 231
30% + 6% 261
30% + 6% 264

5 300,00 30% -j- 6% 270

32 100,00
32 400,00
32 700,00
33 000,00
33 300/10
33 600,00
33 600,00

5 800,00
1 400,00
8 000,00
5 000,00
1 000,00
7 300,00

FINCO S/A

16% 

D7D5.ANGA

lfi,5% + 1,5%

LETRA S/A

17,5% + 3,5%
20% + 4% ...

VILA RICA

15% +3% ..
17,5% -f 3,5%

180

180

210
240

180
210

20 000,00

200 090,00

25 000,00
25 000,00

35 000,00
35 000,00

BOLSA DE NOVA IORQUE
Nova Iorque (UPI-JB) _ Média de Dow-Jones na Bolsa de Nova "torque'ontem:

Ações

30 INDUSTRIAIS
15 CONCESSIONÁRIAS
PREÇOS FINAIS:

Variação

0,55
0,26

Ações

65 AÇÕES

Variação

— 0,31

Nova Iorque (UPI-JB) - Preços -finais na Bolsa de Valores de Nova Iorque
A J Ind
Am Can ...
Amer Std ..
Amer Smel
Am T & T
Anaconda .
Armou:* . ..
Beth Stl ...
Can Pac ,..
Chrysler . .
Col Gas ... í
Con Ed ....

4-3;4
51-3:4
20-3-8
60-3|4
60-58
78-3|4
36-l|8
35-i;4
61-58
39-14
27-1 !8
33-7|8

Cord Pd  50-38
Crown Zell ... 47-1Í2
Du Pont  146-18
Eastman . .... 1.4-lM
Ford  49-114
Gen Ele  91-l)8
Gen Foods .... 71-1!2
Gillette  48-3^4
Goodyear . ... 43-1.4
Grace W R ... 51-5|8
Int Harv  38-l|8
Int Nick  83-3|4

Dit Tcl & Tcl .
Johns Manvllle
Lehman,
Lockheed . ...
Loews Thea' ...
Lonestar Cem .
Mobil Oii *
Nat Cash R ..
Nat Lead -..,..
Pan Am 
Penn -R R 
Phlllipa P ....

53-5'a
31-3*4
60-1*2
42-1J8
17-5:8
44-114
94-1Í8
61-3.8
69-318
62-1J8
53-518

ontem:

Pli S E G ..
RCA 
Sears 
Sinclair . ..
Std O Cal ..
Std O Ind .
Texaco . ...
Texas Gulf
Textron . ..
Tlmken . ...
Un Carbide -.
United Alrcr

35-1J2
48
50
71-1|2
58-l|2
53
76-1-8
99-1 8
99-l|8
39-1 2
53-Ü2
88-1*4

Utd Fruit . .
United Ga» .,
U S Steel ....
U 3 Smelting
Warner Bros .
West Air Br ,,
Woolwth . ...
Brlt Am OU .
Brlt Pet 
Creole P 
Espey Mig ...
Syntex ,

. 3-3'*
63-1IS
43-118
83-3J4
22-53
37
21-718
30-1 Ia
9-1*4

33-7'8
14-7Í8
91-14

Café-Rlo
O mercado de café disponível -regulou, ontem, estável e inal-tarado, oom o tipo 7, ealna 1966/67. mantandó-so no preco ante-rior de t,GrS 4,00 por IO q-ailo.. Náo houve vendas o o mercadofechou ln-al-tói-ado. O IBC náo declarou o movimento estatístico.

Açúcar-Rio
Regulou o mercado de açúcar, ítame « inalterado. Entradas

CEREAIS>E DIVERSOS:

MERCADORIAS
16 870 eacos do Estado do Bio e 900 d« SSo Paulo no total d*17 770 sacos. Saldas 10 000. Existência 42 503 eacos.

AlgodSo-Rio

Calmo e Inalterado íoi como funcionou o mercado de ejgodáo
em rama. Entradas 186 fardos de Sáo Piaulo e 100 de Minas ao totalde 286 íandos. Saldas 250. Existência 2 612 fardos.

COTAÇÕES DO -DU. 1J-3-67

PRODUTOS

ARROZ (Sc. 60 quilos)
Amarcláo 
Agulha 
Blue-Rosc
FEIJÃO (Sc. 60 quilos)

GUANABARA

mercado estável
37.00 a 44,00
35,00 a 39,00
32.00 a 35,00

mercado estável

SAO PAULO

mercado estivei
31.30 a 39.50
23,70 a 32,50
29.50 a 30.80

mercado estive!

BELO IIOniZONTE

mercado estável
39.00 a 42,00
36.00
33,00 & 35,00

mercado estável
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Jornal do Brasil, quarta-feira, 15-3-67, 1.° Cad. — 13

Ato de Castelo Branco altera leis sobre importações e impostos
O DIÁLOGO FINAL
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! MÜ úíímm reunião do CNE. estiveram presente, o, Conselheiro,, da esquerda para a direita, Glycon de Paiva Paulo Fender, Humberto
* ., Bnsfoi, O&regoí» de Cart^/io. Antônio Horácio, Fernando Gaspanan e José Bonifácio Coutinho Nogueira

Gasparian renuncia e diz que
CNE foi extinto por criticar

Em seu último dia de Go-
vêrno, o Presidente Castelo
Branco baixou o Ato Comple-
¦mentar n.° 36, alterando a le-
gislação sobro importação e. a
incidência do imposto sobre' 
produtos industrializados, e
estabelecendo as bases para o
cálculo do Imposto de Circula-
ção de Mercadorias nos saídas
tíe bens de capital de origem
estrangeira.

Esclarece o AC-3G que a base
de cálculo do ICM será a diie-
rença entre o valor da opera-
ção tíe qúe decorrer a saída e
o custo tíe aquisição dos refe-
lidos bens, "nele compreendi-
dos os tributos pagos por oca-
sião de seu desembaraço adua-
neiro". Salienta que os impor-
tadores poderão optar pela
base de cálculo equivalente a
20% do valor da operação em
lugar da diferença.

O AC-36

É o seguinte o texto do nô-
vo Ato Complementai"

"Art. 1.° — Nas saídas do
bens de capital de origem es-
trangeira, promovidas pelo es-
tabeleclmento que houver rea-
lizado a importação, a base tíe
cálculo tío Imposto sobre Cir-
culação de Mercadorias será a
diferença entre o valor da o|ie-
ração de que decorrer a saída
c o custo tíe aquisição dos re-
feridos bens, nele compreendi-
dos os tributos pagos por oca-
sião de seu desembaraço adua-
neiro.

Parágrafio 1.° — Em substi-
tuição à diferença apurada na
forma dêste Artigo, poderão
os importadores optar por uma
base de cálculo fixa, equlva-
lente a 20% do valor da ope-
ração. ¦

Na última reunião do Con-
selho Nacional de Economia,' o Conselheiro Fernando Gas-
parian leu carta enviada ao
Marechal Costa e Silva, na
qual renuncia à disponibili-
dade remunerada de seu cargo
e afirma, em síntese, que "as
criticas aos desacertos das me-
didas econômicas do Governo
Castelo Branco, a maioria de-
las desenraizadas da realida-
de nacional e que conduziram
o País à estagnação, íoram o
motivo principal para a extin-
ção sumária daquela órgão".

Lembrou o Conselheiro Gas-
parian que o futuro Governo
"sentirá falta da palavra des-
compromissada e do exame lú-
cido e livre de injunções po-
lfticas sobre a economia que
o CNE exerceu durante sua
existe ncia". O Conselheiro
Humberto Bastos declarou que
nfio existe na atual Reforma
Administrativa nenhum órgão
democrático que exponha, dia-
logúe e opine sóbre matéria
econômica, que serão agora to-
madas nos laboratórios tecno-
crátlcos, sem diviulgação e sem
respeito à opinião pública.

AS RAZOES DA EXTINÇÃO

Disse o Conselheiro Fernan-
do Gasparian que os depoi-
mentos do CNE estavam cer-
tos e que as criticas incomo-
daram o Presidente Castelo
Branco, porque nem mesmo
os Conselheiros por êle indi-
cados podiam argumentar.
Não negou os altos objetivos
do Governo, ao ser lançado o
PAEG, "plano ambicioso que,
se vitorioso, teria propiciado à
coletividade grandes benefi-
cios, embora suas metas fra-
cassassem, uma a uma".

FRACASSO DO PAEG

Mostrou o Conselheiro Gas-
parian as metas essenciais do
Programa de Ação Econômica
do Governo, classificando os re-
sultados previstos nele e de-
monstrados pela realidade: ace-
lera-r o desenvolvimento eco-
nômico interrompido no biênio
1962/63. Resultado: não foi re-
tomado o ritmo de desenvolvi-
mento no País, cuja média no

. período 1947/61 se situou em
5,8%. De umai aceleração no
aumento do produto, esperado
em 7% ao ano, apenas íoi obti-
do um acréscimo de 4,7% em
1965, e 2% em 1966.

— -Na indústria — prosse-
guiu —, apesar da relativa me-
lhora verificada em 1966, de
7%, mas considerando-se que
houve umai queda de 4,9% em
1965, a média anual do biênio
ficou em tomo de 1%. Entre

1947 e 1961, a taxa média de
crescimento do setor industrial
íoi de 9,7%. Na agricultura, o
aumento excepcional de 16,5%,
obtido em 1965, íoi devido a
uma grande produção de café,
neutralizadfli no ano seguinte,
quando ocorreu uma redução no
setor agrícola de 6%.

INFLAÇÃO NÃO CONTIDA

A contenção do processo in-
ílacionário visada pelo PAEG
em "_>&% cm 1965, e 10% em
1966, não foi atingida. Toman-
do-se os dados da Fundação
Getúlio Vargas, os mais favo-
ráveis ao Governo, verifica-so
um aumento do custo de vida
de 45% em 1965, e 41% em 1969.
Além disso, houve uma agra van-
te: o índice de preços por ata-
cado, de um acréscimo de 34%
em 1965, passou para 39% em
1966.

Terceira meta do PAEG: ate-
nuar os desníveis econômicos -
regionais e setoriais e as ten-
soes criadas pelos desequilíbrios
sociais, mediante melhoria das
condições humanas. Para o
Conselheiro Gasparian, se cs
desníveis foram atenuados pe-
lo maior incremento da renda
nas regiões subdesenvolvidas,
foram porque as desenvolvidas
se estagnaram e não as subde-
senvolvidas progrediram. Quan-
to à diminuição dos desequilí-
brios sociais, houve redistribui-
ção da renda entre as diver-
sas categorias sociais, com evi-
dente desvantagem para cs
classes sociais de menor renda,
atingidas brutalmente pela po-
litica de contenção salarial.

DESEMPREGO AUMENTOU

Na quarta meteu do PAEG —
assegurar pela política de in-
vestimentos oportunidades de
emprego produtivo à mão-de-
obra que aflul continuamente
ao mercado de trabalho — os
resultados expostos pelo Conse-

Iheiro Gasparian íoram os se-
guintes: não íoram criadas as
oportunidades de emprego
(mais de um milhão anual-
mente), sendo que só na ca-
pitai paulista essa falta de no-
vas oportunidades de trabalho,
entre janeiro de 1964 e íeve-
reiro de 1967, elevou-se a 218
mil.

Ao analisar o comportamen-
to do coinércio exterior e a me-
ta proposta no PAEG de terri?
gir a tendência a deficits des-
controlados no balanço de pa-
gamentos, que ameaçam a con-
tinuidade do desenvolvimento
econômico, pelo estrangula-
mento periódico da capacidade
de importar, argumentou o
Conselheiro Gasparian q u e,
nesse setor, o Governo obteve
mais que desejava, apesar do
aspecto positivo de um acresci-
mo tías exportações no biênio
de USS 233 milhões, tenha sido
neutralizado pela redução da

.USS 323 milhões nas importa-
ções, em decorrência da retra-
ção econômica que assolou o
Pais.

Finaliza, lembrando ao Maré-
chal Costa e Silva que "cada
vez mais afirma-se nltldamen-
te o axioma de que só o desen-
volvimento econômico saneia os
males estruturais — e entre
eles a inflação — de uma eco-
nomia em atraso que procura
emergir para sociedade moder-
na". E enfatiza: "Ê por Isso
que a Nação registra aliviada a
declaração de seus auxiliares de
que a tarefa mais importante
pára os países que estejam na
situação apontada é retomar e
acelerar o ritmo do desenvolvi-
mento econômico e social.
ESVAZIAMENTO
DO BNDE

Durante a reunião, ao ser
examinado o projeto da Olim-
kraft, para reflorestamento e
fabricação de celulose, enviado
ao CNE pela Casa Civil da Pre-
sidência da República, para

que este examinasse se o mes-
mo era de alto interesse nacio-
nal para efeito de financia-
mento do BNDE, disse o Conse-
Iheiro Glycon de Paiva que o.
Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico "não tem
mais dinheiro, pois 80% de seus
recursos, provenientes do Fun-
tío do Acordo do Trigo com os
Estados Unides, desapareceram
com a não renovação desse
convênio". Acrescentou que o
BNDE contará, de agora cm tíi-
ante, com apenas os recursos
advindos dos contribuintes do
Imposto de Renda, "o que não
dá nem para atender cs
dois maiores clientes do BNDE,
que são a USIMINAS e a CO-
SIPA.

O projeto que íoi rejeitado
pelo CNE, teve votes favoráveis
dos Conselheiros Glycon de Pai-
va, Paulo Fender e Antônio
Horácio, e contrários dos Con-
selheiros Fernando Gasparian,
Humberto Bastos e José Boni-
íácio Coutinho Nogueira. No
desempate,» Presidente do
Conselho, Sr. Obregon de Car-
valho, votou também contra.
Em seu voto, afirmou o Conse-
Iheiro Gasparian que "não é
aconselhável que o País entre-
gue suas escassas poupanças a
firmas estrangeiras", lembran-
do os dizeres do Senador Erml-
rio de Morais sobre o vultoso
financiamento concedido pelo
BNDE à Alumínio Minas Ge-
rais (subsidiária da Aluminiun
Company of America) de que"os americanos em vez de tra-
zerem o touro para reproduzir,
trouxeram o bezerro para ma-
mar".

A ANALISE
ESTATÍSTICA

Eis, na Integra, o quadro
comparativo da análise do Con-
selheiro Fernando Gasparian
sobre os resultados do Progra-
ma dé Ação Econômica do Go-
vêrno — PAEG:

19 6 5

Discriminação

PRODUTO REAL TOTAL 
PRODUTO REAL PER-CAPITA

Agricultura 
Indústria

INFLAÇÃO
Custo de vida (GB) 
Custo de vida (SP) 

MEIOS DE PAGAMENTO
COMÉRCIO EXTERIOR (TJS$ milhões)

Exportação (FOB) 
Importação (CIF) 
Superávit 

Previsto
(PAEG)

Obtido

+
4-

+
+
+

6 %
2,5%

9 %

25 %

30 %
1 519
1 417

102

4,7%
1,5%

4- 16,5%
4,9%

45
54 70

75 %
1 596
1 096

500

19 6 6
_:

I
Previsto | Obtido
(PAEG) I

+ 6 % 2 %
+ 2 5% 1,7%

6 %
-)- 9 % ' 7 %

-f 10 % -f 41 %
-f- 52 %

+ 15 % -}- 18,8%
1 590 1 746
1 488 1 485
102 261

Castelo altera decreto
que autorizava operações
em moedas estrangeiras

Brasilia (Sucursal) — Pelo Decreto-Lei n.° 316, ontem
assinado, e com fundamento na Segurança Nacional, o Pre-
sidente Castelo Branco limitou os efeitos do Decreto-Lei
n.° .238 que autorizou a realização de operações com base
em ouro ou moedas estrangeiras, permitidas agora aos
contratos de empréstimos cujo credor ou devedor seja pes-

j soa residente no exterior.
A autorização para a concretização de tais operações é

válida ainda para negócios de cessão, transferência, de-
fl legação, assunção ou modificação desses contratos de em-
jj présfcimo, quando as partes sejam residentes ou domicilia-

das nó País. O decreto era divulgado no momento em que,
na Associação Comercial do Rio, um dos seus diretores
anunciava a apresentação de um pedido ao Marechal Costa

¦ e Silva, pedindo a revogação.

Parágrafo 2.° — Para os efei-
tos dêste artigo, consideram-se
bens de capital as máquinas e
aparelhos, bem como suns pe-
ças, acessórios e sobressnlen-
tes, classificados nos capítulos
84 a 90 (noventa) da tabela
anexa ao regulamento do lm-
posto sobre produtos indus-
trializados, quando, pela sua
natureza, se destinem a-.em-
prego direto na produção agri-
cola ou industrial e na pres-
tação de serviços.

DISCOS

Art. 2.° — As empresas pro-
autoras de discos fonográficos
e outros materiais de grava-
ção de som poderão abater do
montante do Imposto sobre
Circulação do Mercadorias o
valor dos direitos autorais, ar- -
tísticos e conexos, comprova-
damente pagos pela empresa,
no mesmo período, aos autores
e artistas, nacionais ou domi-
ciliados no Brasil, assim como
aos seus herdeiros e sucessores,
ou às entidades que os repre-
sentem.

Art. 3.° — As saídas dos pro-
dutos a que se reíere o Art.
5.° do Decreto-Lei n.° 104, tíe
13 de janeiro de 1967, promo-
vidas, entre 1 de fevereiro e
31 de maio tío corrente ano,
por estabelecimento de firma
qiie os houver industrializado,
darão gos respectivos adqul-
rentes o direito a um crédito
fiscal em importância equiva-
lente à que resultaria da apli-
cação da alíquota integral do
Imposto sóbre Circulação tíe
Mercadorias, ainda que o refe-
rido imposto tenha sido pago

com a redução concedida pelo
mesmo ou por outro Estado.
TRIGO

Art. 4.° — Na revenda do
trigo importado pelo Banco do
Brasil S. A. como executor do
monopólio de importação ins-
tituído pelo Decreto-Lei n.°
210, de 27 de fevereiro de 1987,•considera-se local da operação,
para efeito de ocorrência do
fato gerador tío Lnpõsto sô-
bre Circulação de Mercadorias,
o local <la sede social do Ban-
co, nos tên.nos do parasráfo
1.°, do Art. 52, da Lei n. 5172,
tíe 25 tíe outubro tíe 1986. (Có-
digo Tributário).

Art. 5.° — O ato complemen-
tar n.° 35 passa a vigorar com
as seguintes alterações:

Alteração 1.» — No Art. 3.",
alteração 2.. substitua-se a
expressão aio inciso IV por "no
inciso V".

Alteração 2.* — No Art. 6.°,
suprima-se a expressão "não
compensável rxlas quotas do
fundo tíe participação dos Es-
tocios".

Alteração 3." — Substituam-
se os parágrafos 3.° e 4.°, do
Ar. 6.", seguinte.

Parágrafo 3 — A queda de
arrecadação a que se refere este
artigo será apurada confron-
tando-se o comportamento mé-
dio das arrecadações de Im-
posto sobre Circulação de Mer-
cadorias, no conjunto da re-
gião, com a do Imposto sobre
Vendas e Consignações, em
iguais períodos de 1966, rea-
justados os respectivos valores
pelos índices de correção mo-
netária".

Art. 6. — No caso de cm-
presas que realizem prestação
de serviço em mais de um mu-

nicípio, considera-se local da
operação para efeito de ocor-
rência do íato gerador do Im«
posto Municipal correspon-
dente:

— O local onde se efetuar
n prestação do serviço:

A) no caso de construção
civil;

B) quando o serviço íôr pres-
tado, em caráter permanente,
por estabelecimentos, sócios ou
empregados da empresa, sedia-
dos ou residentes no município?

II — O local da sede da em-
presa, nos demais casos.

Art. 7 — A Lei n.° 5 172, ds
25 de outubro de 1966, e alte-
rações posteriores passa a de-
nominar-se (Código Tributário
Nacional);

Art. 8. — íiste ato entra em
vigor na data tíe sua publica-
ção, ficando revogados o inciso
II, do Art. 52, e os parágrafos
6 e 7 do Art. 58, da Lei nume-
ro 5 172, de 25 de outubro de
1966. Alterada pelo Ato Com-
plementar n.° 35, os incisos II
e 888, os incisos II e III tío
Art. 10 do Ato Complementar
n.° 34, alterado pelo Ato Com-
plementar n.° 35 e o Art. 5, do
Ato Complementar n.° 35 e de-
mais disposições em contrário."

RECOLHIMENTO

O prazo para o recolhimento
do Imposto sóbre Circulação da
Mercadorias na Guanabara se-
rá ampliado de 24 horas para
5 dias corridos, de acordo com.
o que estabelece portaria bai-
xada ontem pelo Secretário de
Finanças do Estado, Sr. Már-
cio Alves, com o esclarecimen-
to de que esse prazo será con-
tado a partir dos dias 10, 20 a
último tíia de cada mês.

Comércio condena aumento do ICM
Recife (Sucursal) — A Con-

sultoria Jurídica da Associa-
ção Comercial de Pernambuco
distribuiu nota, ontem, consi-
derando inconstitucional a ma-
joração de 15 para 18% da
alíquota do ICM no Nordeste,
letenninada pelos Secretários
da Fazenda da região, com
base nos AC 34 e 35, também
inconstitucionais.

O documento explica que os
dois atos complementares, nos
artigos invocados para a ele-
vação da alíquota, "se chocam
fróntaimente com a emenda,
constitucional 18 e com o Có-
digo Tributário Nacional". Ar-
gumenta, ainda, que & majo-

São Taulo (Sucursal) — A
Diretoria da Federação da
Agricultura do Estado de São
Paulo acredita que o protoco-
lo assinado na Guanabara, pe-
los Secretários de Fazenda da
região Centro-Sul, estabelecen-
do uma pauta de isenções para
o ICM, necessito, de uma ime-
dlata revisão, "antes que seus
efeitos possam provocar alte-
rações profundas nos sistemas
normais de comercialização,
provocando uma crise no abas-

ração se fará independendo
da ratificação da Assembléia
Legislativa", numa castração
dêste poder".

INGERÊNCIA

A nota afirma que os AC 34
e 35 se chocam também com
o Ato Institucional 2, em seu
Artigo 3, que determina ser
próprio ao Governador do Es-
tado os projetos de lei sobre
matéria financeira, "estando
claro, portanto, que não há
nenhum comando jurídico que
tíé podêres a Secretários da
Fazenda para tomarem tais
medidas".

— Ademais — continuou o
documento — o Ato Institu-
cional 2, em seu Artigo 5, íi-
xou o prazo de 45 dias para
discussão dos projetos de lei,
iniciativa dos Governadores tíe
Estado, contados da data do
seu recebimento. Isto quer di-
zer que o Ato Institucional 2,
uma lei maior que os AC 34
e 35, não anulou o Poder Le- ,
gislativo do Estado membro,
apenas fixou prazo para de-
terminado tipo de projeto de
lei: aquele oriundo tío Poder
Executivo do Estado. Portan-
to — concluiu ". nota — não
se compreende como a majo-
ração da alíquota independe

Isenções precisam ser revistas
tecimento de gêneros e eleva-
ção de preços".

De acordo com o pensamen-
to dos produtores, "a isenção
dada aos hortigranjeiros na
operação de venda do produtor
ao consumidor íinal é viciosa
e conduz o sistema tributário
ao campo do artificialismo. Se-
ria quase impossível a viabili-
dade de um sistema regular de
abastecimento onde cada pro-
dutor tivesse a necessidade de
fazer a colheita e ir vendê-la,
de porta em porta, na cidade,

para gozar de insenção do
ICM".

O estudo da FAESP afirma
que a quantidade de produtos
vendidos diretamente do pro-
dutor ao consumidor final é
pequena pois a regra geral é a
entrega do produto a coopera-
tivas, aos grandes atacadistas
e varejões.

— A disposição adotada pe-
los Secretários de Fazenda es-
tá promovendo a sonegação
— prossegue — e esta aumenta
na razão direta da alíquota do

Macedo
assume
dia 17

O Ministro da Indústria e
do Comércio, Sr. Paulo Egí-
dio, transmitirá o cargo na
próxima sexta-feira, dia 17, às
17 horas, ao General Edmundo
de Macedo Soares e Silva, em
cerimônia a ser realizada no
Anfiteatro' daquela Secretaria
de Estado, localizado na Praça
Mauá, 7, 17.° andar.

Já no próximo dia 21, o Ge-
neral Edmundo de Macedo
Soares e Silva será homena-
geado pelos presidentes de tô-
das as federações de indús-
trlas e demais líderes indus-
triais do País, com um jantar
programado para as 20h30m,
no Copacabana Palace.

REUNIÃO NA CNI

Na mesma data, ou seja, a
21 do corrente, às 15 horas, es-
tara reunido o Conselho de
Representantes da Confe-
deração Nacional da Indústria,
que tem como Presidente o
General Macedo Soares e
Silva.

Técnicos de Formosa vêem
projeto para incrementar
rizicultura do Maranhão

Um projeto para o desenvolvimento da cultura do
arroz no Estado do Maranhão, com a assistência téc-
nica de Formosa, foi apresentado ontem por técnicos do
Ministério da Agricultura a membros da missão chinesa
que veio ao Brasil com a finalidade principal de assistir
à posse do Marechal Costa e Silva, hoje, na Presidência
da República.

O projeto prevê o desenvolvimento de uma Estação Ex-
perimental para arroz no Maranhão, supervisionada por
três técnicos da Ilha de Formosa, inclusive um especialis-
ta em genética e melhoramento da variedade do produto.
Durante a reunião, os membros da missão conversaram sô-
bre outros assuntos com os técnicos brasileiros, inclusive
sobre a instalação de uma colônia chinesa no Brasil.

POUCO RENDIMENTO

Segundo o Diretor-Geral do
Departamento de Pesquisas e
Experimentação Agropecuárias
do Ministério da Agricultura,
Sr. Adi Raul da Silva, a téc-
nica da cultura do arroz no
Maranhão é uma das mais pri-
mitivas do País, o que faz com
que o produto seja dc má qua-
lidade e dc péssimo valor co-
mercial.

O Maranhão ocupa o quinto
lugar em produção de arroz,
tendo a safra de 1964 atingido
a 580 mll toneladas do produto
em casca, segundo ainda o Sr.
Adi Raul da Silva, que acres-
centou que com a aplicação de
técnicas mais modernas o ren-
dimento por hectare, conside-
rado muito baixo no Estado,
aumentará consideravelmente.

de uma ratificação da Assem-
bléia Legislativa, numa medi-
da que fere a todos os princí-
pios .jurídicos.

CONVOCAÇÃO

A Associação Comercial de
Pernambuco convocou ontem
em nota oficial as associações
comerciais do Norte e Nordes-
te para uma reunião na sexta-
feira, quando os representantes
da classe debaterão as formas
de combate it, resolução dos Se-
cretários da Fazenda das duas
regiões, que elevou de 15 para
18% a alíquota do ICM.

imposto. A alíquota de 15% é
bastante incentivadora num
setor como o hortigranjeiro,
em que os lucros do produtor
raramente excedem a 10%.
Dessa maneira, é cada vez
maior a tendência dos produ-
tores em se afastarem dos
centros de abastecimento e das
cooperativas, que lhe exigem o
pagamento de imposto, segun-
do a legislação. Alguns poucos
tentam a venda direta, mas a
grande maioria passa a so-
negar.

Reduzido o
imposto de
lubrificante

Brasilia (Sucursal) — O
Presidente Castelo Branco bai-
xou decreto, ontem à noite,
reduzindo em 10% as alíquotas
do Imposto Ünico sóbre lubrl-
ficantes e combustíveis líqui-
dos e gasosos. A redução en-
tra em vigor no dia 1 de abril..

Posse de
Leme no
B. Central

O nôvo Presidente do Banco
Central, Sr. Rui de Aguiar
Leme, deverá receber o cargo
na próxima segunda-feira' à
tarde, ocasião em que o Sr.
Dênio Nogueira lhe passará a
direção desse estabelecimento
de crédito oficial. O Sr. Dênio
Nogueira viajou na tarde ide
ontem para Brasília.

EMPREENDIMENTO PIONEIRO

Costa afirma que vai levar
para Banco do Nordeste as
experiências com a SUDENE

O Sr. Rubens Costa afirmou ontem, ao desembarcar
no Galeão, procedente do Recife^ que vai levar para o Ban-

,co do Nordeste a "experiência positiva" obtida na sua ges-
tão de sete meses à frente da SUDENE "órgão que trans-
formou a centenária indústria das secas em apenas uma
referência na história para efeito dos futuros estudos so-

, ciológicos".
Deverá entregar a Superintendência da SUDENE ao

General Euler Bentes até o próximo dia 20, para assu-
mir, em seguida, a, direção do Banco do Nordeste, onde
espera imprimir "a mesma dinâmica do desenvolvimento
que hoje se transformou em patrimônio da região, modi-
ficando a antiga mentalidade negativista das calamidades
públicas".

'. CLÁUSULA OURO

Como se recorda, íot assina-
; do recentemente, pelo Presi-

dente da República, o Decreto-
\ lei n.° 238 que no seu Artigo

n.° 6 revogava o de n.° 23 501
assinado pelo Presidente Getú-
lio Vargas e que proibia a rea-
lização de operações íinancei-
ras com base em ouro ou qual-
quer moeda estrangeira. Pelo
decreto assinado pelo Marechal

; Castelo Branco, as operações
poderiam ser feitas novamente
com a maior liberdade.'Mesmo 

não acreditando que

o Presidente Costa e Silva
mantivesse o Decreto-lei n.°
238,.um dos Diretores da As-
sociação Comercial anunciou
ontem que as classes empre-
sarlais deveriam iniciar um
movimento junto ao nôvo Pre-
sidente pedindo a revogação
pura e simples do deereto,
uma vez que, no seu entender,
é totalmente inaceitável que se
possam fazer no Brasil contra-
tos ou outras operações com
base em outras moedas com a
exclusão da nacional.

IRREVERSÍVEL

— A SUDENE é hoje —
afirmou o Sr. Rubens Costa —
uma realidade brasileira que
já entrou para o rói das coi-
sas irreversíveis, que vai ser-
vir de modelo para muitos pai-
ses que queiram incorporar-se
à filosofia do desenvolvimen-
to. Não é sem razão que tec-
micos estrangeiros andam ron-
dando por lá, à guisa de cs-
tágio. Com cerca de mil tec-
nicos formados com os pró-
prios recursos da região, o ór-
gão ajudou a consolidar a
mentalidade do nõvo Nordes-

te. O nordestino sabe, agora,
que não é mais inferior ao ho-
mem do Sul. Sabe que tem
braços, pernas e cabeça, po-
dendo trabalhar em igualda-
de de condições ao seu irmáo
sulista.

Depois de afirmar que o Ge-
neral Euler Bentes não encon-
trará problemas para adminis-
trar o órgão "porque terá a co-
laboração de uma equi]»
profissional excelente e qua
não tem medo de dificuldades",
o Sr. Rubens Costa disse que
a atual situação da SUDENE
é a melhor que se -poderia de-
se jar.
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tíe — 1.° Cad., Jornal do Brasil, quarta-feira, 15-3-67

lOnversao
Profissão

de freqüência no Rio ainda
Polícia argentina se reúne
para examinar recursos e

por quem possuir diploma planejar sua rearticulação
so

jornalista
rá ser exercida

O Ministro Nascimento e Silva encaminhou ontem aoPresidente da República o anteprojeto de lei que regula-
menta a profissão de jornalista, pelo qual "o exercício de
qualquer atividade jornalística será privativo dos possui-dores de diploma nacional ou estrangeiro, dè conclusão cle
curso superior de Jornalismo, oficial õu reconhecido, desde
que devidamente registrado no órgão público competente".• ._ Estabelece ainda o anteprojeto, no seu Artigo 17, que'-'somente aqueles que, comprovadamente, no tempo da pu-blicação da presente lei, exerçam ou tenham exercido de
maneira habitual qualquer atividade jornalística remune-
rada, estabelecida na lei, poderão também requerer seu
registro nos respectivos Conselhos Regionais de Jornalis-
mo, dentro do prazo de 90 dias á partir da instalação destes
órgãos".

Buetios Aires- (Do Bureau do JORNAL DO BRASIL)— A Policia argentina deu um balanço de seus recursos
e possibilidades na I Reunião Extraordinária de Chefes dePolícia Federais e Estaduais, que durou quatro dias, tendosido feitos planos de rearticulação, aperfeiçoamento e re-equipamento, e marcada outra reunião para dentro dedez meses para examinar os resultados práticos da pri-meira.

Poi o Ministério do Interior que teve a idéia de reuniros Chefes de Polícia em Buenos Aires para fazer um ba-lanço de suas necessidades, tendo a imprensa elogiado oencontro, admitindo em editoriais que a Policia tem limi-tações técnicas e materiais para combater o crime e queo Governo deve ajudá-la.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

..... Em sua exposição de moti-
vos, o Ministro do Trabalho
argumenta que "o exercício da
atividade jornalística, sob o
ângulo profissional, está há
muito tempo a exigir do po-
der público iniciativa especial,
de caráter legislativo".

No seu entender, a "ativida-
do- jornalística, hoje em dia,
no Brasil e no mundo inteiro,
por força dos modernos meios
dé. comunicação coletiva, é fa-
tor direto e preponderante da
formação da opinião pública,fato que, dentro dos mais sãos
princípios da psicologia social,

interessa essencialmente ã or-
dem pública e à própria segu-
rança nacional".

— A regulamentação das
profissões — conclui — sobre-•tudo daquelas que possuem
para a sua formação cursos
superiores regalares, deve cons-
tituir estimulo para- que os jo-vens estudantes escolham it
atividade profissional a se-
guir, seguros de que o respec-
tivo exercício sa encontra res-
guardado contra os improvisn-
dos e os incompetentes. O pon-to fundamental do anteproje-
to está na sistemática do con-
tróle e da fiscalização do exer-
cício da profissão.

DECISÕES

Durante a reunião ficou
acertado que o Exército aju-
dará os chefes dé policia for-
necendo armas e veículos pa-ra tornar sua ação mais efi-
ciente. Outras decisões dareunião foram:

— intensificar o iinercáin-
bio de informações, inclusive
para classificação dos delin-
quentes, de acordo com o mé-
todo de trabalho de cada um;

— execução e íortalecimen-
to dos acordos existentes pa-ra combate mais efetivo aocontrabando, extremismo idep-
lógico, atentados à moral pú-

blica, toxicomnnia e tráfico de
mulheres;

.3 — intensificação do com-bate à delinqüência juvenil e
reforço dos programas de pro-teção ao menor;

— criação de novos regis-
tros, nos distritos policiais, sô-
bre a população da jurisdiçãoe dos interessados em do-
cumentos diversos, como ates-

. tados de antecedentes ou de
identificação;

— envio de proposta aos
órgãos governamentais compe-
tentes para criação de um dis-
positivo que possibilite com-
pensações financeiras e pro-moção na carreira para com-
pensar o risco de vida, remo-
ções e baixa de salários.

:-<jEmpregadas não sabem o qu
significa salário mínimo e
reclamam da regulamentação

O anteprojeto que regulamenta a profissão de empre-
gada doméstica ainda' não foi compreendido pela classe:
muitas alegam que já ganham mais que os NCrS 42,00
(quarenta e dois mil cruzeiros antigos) fixados como sa-
lário mínimo e que não vão agora admitir redução, sem
perceber que a lei representaria uma melhoria para aque-
las — a maioria — que ainda ganham menos que isso.

Também as donas-de-casa não deram grande impor-
tãncia ao anteprojeto, afirmando que não farão questão
que suas empregadas tenham carteira profissional, "pois
Complica as coisas", apesar da previsão de multa de 50%
do salário minimo regional para os empregadores que de-
sobedecerem a lei.

A FAVOR
Entretanto, algumas donas-

de-casn se manifestaram a fa-
vor do anteprojeto, pois êle"dará uma garantia ãs empre-
padas, que no momento podemser mandadas embora de uma
hora para outra sem que seja
necessário um aviso prévio".Entre as favoráveis ao pro-
jeto está Dona Maria Augusta
tia Silveira, moradora em Bo-
tafogo, que considera ns em-
pregadas uma classe por de-
mais explorada: "não têm ho-
rário de trabalho,. vão dormir
íia hora que bem entendem
Seus patrões, raramente têm
férias, enfim náo são respeita-
das nos seus mínimos direitos
de pessoa humana".

Com relação às garantiasapresentadas pelo projeto, Do-
pa Maria Augusta da Silveira
afirmou estar "de completo
acordo, principalmente ~ sobre
gratificação anual de 30% do
jsalárió e as férias remunera-
das de 15 dias".

CONTRA

Mas se algumas donas-de-
ca.;a são favoráveis à regula-
mentação da profissão, várinssão contrárias, argumentando

que, com a lei, "as emprega-
das se tornarão menos eíicien-
tes, por saberem que estarão
garantidas, principalmente porcausa do aviso prévio de oito
dias".

Além disso, várias donas de
casa também mostraram-se
contrárias ao artigo que regu-
lamenta um descanso diário-
de três horas no mínimo, afir-
mando que "as empregadas têm
que estar à disposição de seus
patrões durante o dia inteiro,
pois poderão precisar delas de
um momento para o outro".

Em falta de compreensão
total, a maioria das emprega-
das domésticas mostrou-se
contrária ao anteprojeto na
parte em que o salário mínimo
é estipulado em NCrS 42,00,"pois isto só traria prejuízos
para nós que já há muito tem-
po recebemos mais do que is-
to, havendo apenas uma mino-ri.a mais sacrificada que atu-
almente so contenta em rece-
ber menos".

— Mas de um modo geral o
projeto vai trazer benefícios,
principalmente com relação às
garantias, como as férias re-
muneradas, gratificação anuale folgas durante o dia, à noite
e semanais, disse uma empre-
gada doméstica do Flamengo.

Laboratório Gross S/A
ASSEMBLÉIA CERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convidados os Senhores Acionistas do La-
boraiório Gross S/A., para se reunirem em Assem-
bleia Geral Extraordinária, no dia 23 de marco de1967, as 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 suasações na sede social até 3 (três) dias antes da datamarcada para a reunião.
R_° de Janeiro' 22 de fevereiro de 1967 - DraMercedes Gross AAiranda - Doutor. Renato Glech Gross- Maria de Lourdes Lucacio - Abdo Prado - DoutorArthur Nunes Lago - Alceu Xavier Penteado - Di-retores.

LABORATÓRIO GROSS S/A
a) Abdo Prado (p

Laboratório Gross S/A
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

CONVOCAÇÃO
Ficam convidados os Senhores Acionistas do La-

boratorio 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.° 199a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do diai

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 è dispo-

sição da Assembléia;
e) Assuntos de interesse geral.

_ Os Senhores Acionistas deverão depositar suasações na sede social, até 3 (três) dias antes da datamarcada para a reunião.
Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 1967 - DraMercedes Gross Miranda - Doutor Renato Glech Gross- Maria de Lourdes Lucacio - Abdo Prado - DoutorArthur Nunes Lago - Alceu Xavier Penteado - Di-retores.

LABORATÓRIO GROSS S/A
a) Abdo Prado (p

Dl José Pinto explica que
Igreja não obriga consumo
de peixe na Semana Santa

A Igreja nunca canonizou ou recomendou o peixe comoabstncncia, embora nos séculos passados o indicasse comoalimento inferior, para os dias de penitência, juntamentecom os ovos, laticínios e legumes, segundo esclareceu oBispo Auxiliar e Vigário-Creral da Arquidiocese, D. Joséde Castro Pinto.
D. José de Castro Pinto afirmou que não é necessárioa mobilização de todo um aparelho para fornecer peixe àpopulação nos dias da Semana Santa, pois não existe qual-quer recomendação específica da Igreja nesse sentido, em-bora êle não seja contra os peixeiros.

podendo, contudo, fazer uma
refeição completa e duas in-
completas.

Frisou, por fim, que "todos
devemos fazer penitência, mas
não tem sentido, dentro dc um
autêntico espírito cristão, a
preocupação de saber se em de-
terminada sexta-feira fiz isso
ou aquilo. O que se pede não
são atos medidos, mas a con-
versão do coração a Deus, o quese pode fazer diariamente".

O Secretariado Nacional de
Liturgia da Conferência dos
Bispos informou que não há
qualquer publicação ou mate-
rial inédito para a celebração
das cerimônias dà Semana San-
ta dêste ano.

Apenas um livreto —- Semana,
Santa — íoi lançado pela Edi-
tora Missionária, com a partedos textes litúrglcos utilizados
nas músicas já divulgadas no
ano passado no disco Hosana
ao Filho dc Davi, de responsa-
bilidade do Secretariado.

NOVA MENTALIDADE

O Vigário-Geral da Arqui-
diocese do Rio de Janeiro apro-
veitou para esclarecer o senti-
do de penitência, no qual são
mais acentuados o espirito e a
responsabilidade individual do
que as obras materiais em si
mesmas.

Ate o Concilio do Vatica-
no-II, costumava-se marcar a
penitência que os fiéis deviam
fazer, estabelecendo dias de
jejum e abstinência. Os fiéis
que por razões tle saúde ou
motivos sérios não pudessem
praticar a penitência prescrita
pela Igreja, deveriam obter
autorização do confessor paracomutá-la com os outros pro-blemas pessoais.Como o que mais importa— prosseguiu — é o espírito de
penitência, durante o Concilio
o Papa consultou o Episcopado
universal sóbre a conveniência
de uma mudança de sua dis-
ciplina. Logo em seguida, pro-mulgou um Motu Próprio, in-
titulado Poenitemini (Fazei
Penitência), em que ficava ai-
terada a disciplina, deixando à
Conferência Episcopal de cada
país a recomendação da traçar
as normas práticas.
CASO DO BRASIL

Para o Brasil, de acordo com
o decidido pela Conferência
Nacional dos Bispos, vigora o
seguinte: v

São Dias de Penitência
todas as sextas-feiras do ano,
em que o fiel poderá fazer a 

"
penitência clássica da absti-
nência ou outra qualquer à es-
colha, sem precisar de autori-
zação;

É tempo de penitência tô-
da a Quaresma, com a mesma '
tema: fica à livre escolha.Ficaram marcados como
dias de jejum e abstinência a
Quarta-Feira de Cinzas e a
Sexta-Feira Santa, quando se
deve fazer uma penitência pres-crita pela. Igreja. Caso o fiel
náo possa cumpri-la, deverá
pedir autorização do confessor
para comutá-la.

Explicou ainda D, Castro
Pinto que a abstinência consis-
te na proibição da carne como
alimento, mas não dos ovos,
laticínios ou qualquer condi-
mento, mesmo gorduras ani-
mais, enquanto o jejum consis-
te na diminuição da comida,

TAMANHO NAO INFLUI
Sáo Taulo (Sucursal) —

Apesar de o tamanho dos ovos
ser menor — já não há mais
cs de cinco quilos, pois são
poucas as pessoas em condi-
ções de comprá-los —, o dia
de Páscoa nesta Capital pro-mete ser festejado com mais
entusiasmo do que o ano pas-sado, pois é grande o movi-
mento de vendas nas lojas do
Centro da Cidade.

. Os vendedores mostram-se
otimistas quanto à preserva-
ção da comemoração, não
acreditando que ela 

* 
venha a

ser extinta com os crescentes
dificuldades econômicas das
classes mais pobres. Uma ven-
dedora tía Copenhagen disse
que ninguém deixa de presen-tear uma "criança com um
ôvo de páscoa, o que nos dá
maior esperança da festa não
acabar".
TAMANHO

O maior ôvo de páscoa ex-
posto nas.lojas desta Capital
pesa um quilo e meio (tama-
nho 7-7) e custa NCrS 20,00
(20 mil cruzeiros antigos), se-
guindo-se depois os de um qui-lo (tamanho 7-6) por NCrS
13,50 (13 mil e 500 cruzeiros
antigos), os de meio quilo a
NCrS 5,00 ou 4,00 (cinco ou qua-tro mil cruzeiros antigos) e os
pequenos a NCrS 0,70 (700 cru-
zeiros antigos).

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.
|?io 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

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 Diretório;
c) — Eleição dos novos

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 — Diretor (P

A conversão de freqüência
de 50 para 60 ciclos vai demo-
rar ainda quatro anos na Gua-
nabara, porque as indústrias
terão de gastar cerca de NCrS
100 000 000,00 (cem bilhões decruzeiros antigos) na adapta-
ção de máquinas e equipamen-
tos, recursos que não portemtirar do seu capital de giro.

Para não onerar as áreas in-dustriais, a Comissão Estadual
de Energia iniciou a conver-
são pelas áreas rural e resi-dencial, onde as despesas sãorelativamente pequenas, resu-mindo-se quase que á adapta-
ção dos elevadores e das bom-bas de recalque de água.

PROBLEMA ADIADO

Até o fim do mês, o Secre-tário de Economia do Estadoe Presidente da Companhia
Progresso do Estado da Gua-nabara (COPEG), Sr. Arman-
do Mascarenhas, se reuniracom representantes do Minis-tério das Minas e Energia,Eletrobras, Comissão Es-•taclual de Energia e Banco Na-cional do Desenvolvimento
Econômico, afim de estudar a
possibilidade de financiamentos
para a indústria. Conformeuma resolução da Eletrobrás,
os gastos devem ser feitos pe-los próprios usuários.

Como a indústria não temcondições de tirar do seu ca-
pitai de giro os recursos ne-cèssários à adaptação das má-
qiünas e equipamentos, a maio-ria das fábricas e outros esta-belecimentos industriais sim-
plesmente adiou o problema.-Segundo se informa, só . Ishi-
kswajima do Brasil gaitariaem seu estaleiro ofrea de. NCrS
1 000 000,00 (um bilhão de cru-zeiros antigos) para receber anova ciclagem.

Em conseqüência do adia-mento da adaptação na áreaindustrial, acham os técnicos
da Eletrobrás que a conver-
são não será feita em todo oEstado da Guanabara em me-nos de quatro anos. Nessa áreaestão incluídos não só os es-
taleiros navais, mas também
ns • indústrias localizadas naZona Norte (principalmente
nas bairros de São Cristóvão eBonsucesso e às margens daAvenida Brasil).

ÁREAS RESIDENCIAIS

Um levantamento das gastesa serein feitos nos prédios re-sidençiais, onde a conversão
exigirá adaptação dos elevado-
res e bombas hidráulicas, de-
monstrou que serão de aproxi-
madamente NCrS 4 000,00 (qua-tro milhões de cruzeiros anti-
gos) para ós edifícios que te-
nham, por exemplo, dois ele-
vadores e duas bombas.

Como esses gastos (podem 6er
feitos pelo próprio condomínio,
sem grandes problemas, a Co-
missão Estadual de Energia
optou pelo inicio da conver-
são de Santa Cruz, que será
abastecida com energia de uma
termelétrica, e da Zona Sul.

O escritório da Comissão deFreqüência (COFRE) vem ori-entendo os usuários dessaa
áreas, já tendo feito um levan-
tnmento de quase todos os
bairros que se prepararão paraa nova ciclagenif nos próximos-meses.

Essa orientação consiste em
indicar aos condomínios e pro-
prietários de aparelhos ou má-
quinas de pequenas indústrias
a.s adaptações ou substituições
de peças a serem feitas. As fá-
bricas dos aparelhos são con-
sulEadas", em caso de necessi-
dade.

As indústrias e organizações
de maior porte normalmente
não recebem a orientação do
COFRE, porque dispõem de
pessoal técnico ou de recursos
para contratá-los, a fim de sa-
bsi-em em que as suas máqui-
nas deverão ser modificadas.

A NOVA CICLAGEM

Somente depois de todos os
usuários se prepararem parareceber.a nova ciclagem a con-
cessionária passará a fcrneeer

energia em 60 ciclos, integran-do-se no sistema do resto do
•País, pois atualmente o Rio é
como uma ilha abastecida por"energia de 50 ciclos.

Quem fizer logo a adaptação
não terá seus aparelhos preju-
dicados, a não ser com uma re-
dução de velocidade no mo-
tor, de 6.Í a 10%, enquanto a
Light não lhe fornecer á ener-
gia de 60 ciclos.

Senado cuida
da alteração
do regimento

Brasilia (Sucursal) — Ao
encerrar a sessão extraor-
dinária do Senado ontem de
manhã, o Sr. Moura Andra-
de comunicou ao Plenário a
elaboração de projetos de
resolução que alterarão o
regimento interno do Sena-
do e o regimento comum das
duas Casas do Congresso,
cujos textos serão breve-
mente dado ao conheci-
mento dos senadores, "para
o recebimento de sugestões".

A comunicação significa,
segundo parece, a aceitação
do -ponto-de-vista daqueles
que defendiam a solução do
conflito criado entre o Sr.
Moura Andrade e o Vice-
Presidente da República sõ-
bre o exercício da Presiden-
cia do Congresso, através de
modificação do regimento
comum das duas Casas do
Congresso, com o qual con-
corda o Sr. Pedro Aleixo.

demora quatro anos

IMPORTAÇÃO
_t.

DA.POLONAVIOS NIA
Sóbre a anunciada operação de compra donavios polo Lloyd Brasileiro na Polônia c ns se-

guidas criticas íeltas ao Governo pela ausência
de explicações, fontes governamentais Informa-
ram hoje que, por autorização expressa do Go-vérno, o Lloyd JA concluiu os entendimentos ne-cèssários, estando os contratos 'prontos para as-sinatura nos próximos dias. A operação 'com-
preende 12 navios, no valor aproximado de USS50 milhões, com entrega de 3 unidades em 1967,5 em 1968, 4 em 1969 e 1 em 1970. As negocia-
ções finais tiveram lugar no Rio de Janeiro,com a Missão oficial polonesa cuja vinda re-sultou do Protocolo assinado em Varsóvia em25 de janeiro ultimo.

HISTÓRICO

A transação com a Polônia, que envol-
vo a exportação do produtos brasileiros o
num programa da cooperação industrial, vi-
nha sondo estudada desde maio de 1965,
quando o Senhor Presidente da República
determinou ao Itamaraty fosse negociada como Oovírno polonês a substituição dc um
contrato assinado em 1 de dezembro 'de 1962
para fornecimento de uma usina tenno-elé-
trica ao Plano do Carvão Nacional. Uma Co-missão Especial criada pelo Decreto _." 54 269/61 concluirá, cm relatório de 0 de fevereiro de1965 no Senhor Presidente da República pelocancelamento daquele contrato antecedido denegociações para a necessária compensação, eos Ministros das Minas c Energia, da Indústria
e Comércio, do Planejamento e da Fazenda, naExposição de Motivos conjunta 40/65 de 30 doabril daquele ano, opinaram no mesmo sentido.sugerindo a negociação compensatória tendo emvista «ue, "acima tle razões do conveniênciameramente econômica, deve pairar o cuidadono resguardo do nome de nosso pais, cujo cem-
promisso deve ser respeitado de forma nitidao inequívoca". Nas negociações entre os dois«ovemos, o Brasil se comprometeu a dar so-lução à questão no curso de 1966. Após cuida-
deso estudo do assunto, o Ministério das Rela-
ções Exteriores considerou a importação de na-vios como a única possibilidade de substituição
da operação termo-elétrica e solicitou que ou-tros órgãos do Govêmo, sob a coordenação do
Ministério do Planejamento, examinassem com-
patibllldado da transação com os Interesses gio-bais da economia brasileira e com o interesse
setorial da indústria de construção naval do
país. Em outubro de 1966, os Ministros das Re-
lações Exteriores, do Planejamento, da Viação eObras Públicas c da Indústria e Comércio, em
reuniões com a participação do Presidente do
IBC, do Diretor da CACEX, do Presidente da
Comissão do Marinha Mercante c dos diretores
de empresas estatais de navegação, aprovaram
cs estudos dos órgãos técnicos o concluíram pelo
alto interesse da operação para o BrasU. tendo cm
vista a multiplicidade de objetivos atingidos o
o reflexo positivo sobre a indústria naval b.-a-
sileira. Serviram de base a esta doclsão o ro-
latório de um grupo de trabalho interministe-
rial ad-lioc o cs pareceres favoráveis do Presl-
dente do IBC e do Diretor da CACEX. Em con-,
êeqüBncia, cm Exposição do Motivos de 20 de
outubro, os quatro Ministros sugeriram ao Pre-
fcldento da República náo apenas a aprovação
da operaçio de compra do navios poloneses mas
também a criação do uma comissão, especial pa-
ra propor solução aos problemas da indústria
naval brasileira que Íoram objeto de análise du-
rante as reuniões. Essa Comissão foi estabeleci-
da pelo Decreto n.° '59 57S, de 23 de novembro,
mas a negociação com a Polônia foi adiada a
pedido do Ministro interino daa Relações Ex-
teriores para roexame do contrato da termo-
elétrica em face de nova proposta da empresa
nlemã Salzgltter. Finalmente, em 9 de Janeiro
do 1D67, diante do parecer negativo do Ministro
das Minas e Energia sobre a revisão do con-
trato da termo-elétrica e após audiência tam-
bém dos Ministros das Relações Exteriores, da
Fazenda, do Planejamento o da Viação e Obras
Públicas, o Senhor Presidente 'da República au-
torlzou o Ministro da Indústria e Comércio a
acordar com o Governo polonês a contratação de
navios entre 30 o 60 milhões de dólares, o que sa
consubstanciou no Protocolo assinado em Var-
sovia a 25 de Janeiro e do qual resultou a ne-
gociação técnico-flnanceira agora concluída en-
tre o Lloyd Brasileiro e a Missão polonesa.
RAZÕES DA OPERAÇÃO

A decisão do Governo brasileiro se funda-
mentou nos seguintes objetivos plenamente
atingida? pela transação: 1) solução do pro--
blema Jurídlco-polltico resultante do cancela-
mento do contrato do 1962, respeitando-se o
compromisso externo assumido pelo Governo e
o nome do pais; 2) rápida melhoria da frota
mercante do Lloyd, cujo obsoletlsmo atingiria
a partir do 1907 ponto crítico do anti-eeono-
micidado, agravando o problema de fretes no
comércio exterior do país c a participação Jã
precária da bandeira brasileira no transporte da
carga internacional; 3). reconquista do cresceu-
te xnorcaclo polonês de caíé, ende a participação• brasileira cairá vertiginosamente de 100% em
1959 para 12% em 136(3. como resultado da con-
tração do compras brasileiras naquele pais; 4)
geração de recursos adicionais para contratação
simultânea do navios na indústria de constru-
ção naval brasileira, atenuandq o estr/.ngulamon-
to financeiro que se procura contornar.

NATUREZA DA TRANSAÇÃO

Nos termos do Protocolo tíe Varsóvia, a cen-
tratação da navios poloneses pelas empresas bra-
sllelras é acompanhada da aquisição de pelo me-
nos USS 10 milhões de café brasileiro pela Po-
lônla em cada tim dos anos do 1967, 19SB e 1969,
assegurando-nos participação superior a 65% na-
quelo mercado. Não se trata- de operação con-
jugada de troca de navios por café, náo haven-
do qualquer vinculação entre os dois contra-
tes. Não está igualmente envolvido qualquer ca-
fé dos estoques governamentais, adquirindo a
Polônia o produto diretamente do comércio cx-
portador brasileiro. O contrato de compra de
níivios é do responsabilidade da empresa do na-
vedação brasileira, quo examinou sòus aspectos
tóculco-íiuaucelros o sua - viabilidade econô-
mica, coni as devidas garantias bancárias, não
havendo, como no passado, qualquer possibill-daclo de ônus para o Fundo de Marinha Mer-
canto. A aquisição pela Polônia do caíé brasi-
leiro é assegurado pelo próprio mecanismo de
Acordo bilateral. tío Pagamento e por medidas
adoladas pelo Banco Central do Brasil. Por
outro lado, a geração simultânea de recursos
adicionais em cruzeiros para contratação de na-
vios em estaleiros brasileiros resulta de' decisão
governamental de alocar para êsse fim a parce-la do Fundo do Reserva de Defesa do Café pro-duzida pela exportação adicional de café de-
corrente de transação.
CRITICAS

A operação agora concluída foi objeto do
críticas infundadas originadas do desconheci-
mento de aspectos essenciais ou das razões su-
periores quo Inspiraram o Governo no caso em

.apreço, ou ainda de receios quanto a possíveisrepercussões negativas em setores da economia
nacional. Todas essas manifestações, bem como
quaisquer outros pontos duvidosos, íoram obje-
to do cuidadoso examo que levou à conclusão
final de que a transação com a Polônia não
apenas era de grande Interesse para o pais mas
também deveria ser implementada, por 6eus
múltiplos efeitos positivos. Essas criticas eram:

— Reexportaçâo do café pela Polônia
O IBC participou ativamente das discussões,

mostrando-se Interessado na operação por asse-
gurar a reconquista do mercado que se contraíra,
sem temer absolutamente pela reexportaçâo, da-
dos os níveis de consumo Interno progressivo
daquele país. A tanto se acresce o fato de que,com os aperfeiçoamentos Introduzidos no meca-
nismo do Acordo Internacional do Café através
do medidas já em vigor, foram cortadas todas
as possibilidades de desvio para mercados tradi-
cionais do café entrado na Polônia.

— Dano à Indústria naval brasileira
O setor da construção naval brasileira, no

tomar conhecimento da operação, manifesta sé-
rias preocupações de que viesse ela a agravar .situação delicada ém que se encontra, pelatransferência pnra o exterior de encomendas edo recursos cuja ausência c descomlnuldnde
constituem precisamente um dos pontos do es-trangulamcnto daquele setor. Concorria em
parte para esses receios o precedente de Impor-

tação de navios que veio a onerar o Fundo deMarinha Mercante, cuja totalidade deve reverterpara a indústria nacional, o Governo verificou
que, pelas características diferentes da atualtransação, em vez de sangria para o Fundo deMarinha Mercante se geravam recursos novos eadicionais que vêm fortalecer o Fundo c permitircontratações adicionais à indústria brasileiraPor outro lado, cuidadoso exame dos rieoessi-dades de frota mercante para o pais veio de-monstrar claramente que encomendas no exte-rior, como a presente, de modo algum afetama demanda de embarcações aos estaleiros nacio-nais. As necessidades inadiáveis de reposição dafrota obsoleta e reaparelhamento para manuten-
ção da atual participação no transporte inter-nacional já demandam considerável esíôrço deconstrução. A necessária reformulação da politi-ca de afrotamento o o aparelhnmento paiaassegurar o indispensável aumento de partici-pa.çao da frota brasileira no transporte da cargade longo curso ultrapassam a capacidade internade produção de navios. Com efeito, embora acapacidade instalada seja da ordem de 220 000TDW em um turno dc trabalho, a capacidadeefetiva de produção é medida pelo volume derecursos disponíveis, de tal íorma que em 31 dadezembro de 1966, para contratações de 515 210TDW acumuladas desde 1959, só íol possívele. entrega efetiva acumulada de 238.560 TDWNum esforço de fortalecimento da indústria nalvai brasileira, através de medidas legais e ad-minlstrativns adotadas como resultado dos tra-balhos da Comissão Especial criada em 23 denovembro último, o atual Governo asseguroucontratações .anuais da ordem do 120 000 TDW
para o período 1967-1971. e que velo dar tran-qiiilidade à indústria cujos custos de produçãovinham sofrendo grandemente com a descon-tinuidade de encomendas. E não é possível aoGoverno garantir maior volume de recursos pn-ra a indústria naval operar na plena medidatia capacidade teórica de produção, oorque obolo dos investimentos tem de sar repartido comoutros setores produtivos. Êsse dlmenslonameiitorealista da produçáo, mercê dè esforço financei-ro adequado, esclarece o quadro em que o Go-verno pode autorizar, em qualquer ocasião, comabsoluta tranqüilidade, a compra do navios noexterior, sem qualquer prejuízo à indústria na-vai brasileira especificas da marinha mercanteo outras razões de Governo, estaria sacrificando
por pressão infundada d. um setor Industrialinteresses globais da economia nacional. Emconclusão, a operação do navios com a Polôniaao Invés de prejudicar a Indústria naval brasi-leira, aumenta a demanda efetiva dc navios aosestaleiros nacionais pela geração de novos re-cursos.

— Prestigio externo

A alguns pareceu contraditório que se pro-mova a importação ü-n navios quando « neo-cia a venda de burras nacionais ao México emoperação que poderia ser, em conseqüência ci---tncla desfavoràvelmente. Entretanto, vender na-VIOS c comprar navios é fato comum nas rri-t-çoes Internacionais, não so furtando os paí=esconstrutores a adquirir barcos no exterior parase assegurar vantagens '.'o comércio Internado-nal. Ainda recentemente a Grã-Bretanha d-tradicional lndúsitriri naval, colocou ènoomeridasde s-ranelclros cm estaleiros iugoslavos. Por outralado no estágio atual do custos e ele impossl-bllidnd'0 de concessão de financiamento em queso encontra a Indústria naval brasileira, a ven-da do navios para países latino-americanos écondicionada a cobertura financeira do BancoInteramericano de Desenvolvimento, e o Govêr-no brasileiro tem-se esforçado por assegurar uma-linha de crédito daquele Banco que determinaráas. possibilidades de exportação, com inteiraindependência da política de aquisição brasilei-ra no exterior.

— A presença de intermediários
A transação com a Polônia teve origem emnegociações de Governo a Governo, com a íun-damentação e a evolução acima indicadas Apresença da firma Julop S. A nas discussóe.,técnicas, especialmente com o Lóide Brasileirocomo representante há vários anos de estalei-ros poloneses, é de Inteira e exclusiva rssnon-sabilldade do lado polonês e se Insere na prá-tica usual e comercialmente reclamada de re-curso a firmas de representação, para facilida-de do entendimentos e -garantia de assistência

posterior. Por seu turno, as decisões governa-mentais se basearam exclusivamente nos dadose pareceres des órgãos técnicos oficiais, comoresultado dc suas atribuições normais de men-suraçao das necessidades de marinha mercante,da posição comercia! externa e dos Interesses
globais do desenvolvimento nacional.

— Dúvidas de caráter técnico
Especial atenção íol dada ao probUma daqualidade dos navios construídos na Polônia,atestando o Lloyd Brasileiro aue no. dependên-cia do especificações adequadas e flsoâlizaç&onenhum receio teria quanto a essa dualidade'Na base da experiência passada com navios po-loneses, informou o Lloyd que os navios dclongo curso eram de boa qualidade e operaçãoo mesmo não acontecondo com o.s do cnbota-gem. devido a esp2clficações erradas Na novatransação, negociou o Lloyd duas séries do na-vios a primeira de 6 unidades do 8.000/10.000TD\. com velocidade de 17 5 nós totalmentecarregadas, cm condições normais de tempoapresentando condições superiores de operação

para as linhas do Atlântico Norte e do Báltico,a segunda de 5 unidades de 10.5000 TDW comvelocidade ds experiência a plena carga de 20 5nós e as mais modernas características quo as-seguram absoluta competivldade nas linhas in-ternacionais e providas de condições para" otransporte futuro de "contaíners" e outras cár-gos especiais As unidades da primeira térl»atenoem plenamente às necessidades mais u<--sentes da empresa e iua contratação se justl- •íica ademais pela lmedlatez de entrega Contas duas séries polonesas e os navios a receberda industria brasileira assegura o Lloyd a re-novação de sua atual frota, ficando assim emcondições de partir para um Drcgrama de ex-pausno conscntáneo com a evolução do inter-cambio brasileiro com o exterior. Po- ou»rolado cs tipos de navios agora contratados coma Polônia habilitam tecnicamente o Lloyd amaior penetração nas do Báltico e do Canadácomo vem reclamando as atuais necessidades<la exportação e da Importação brasileiras.
6 — Oportunidade da contratação

Uma vez, equacionadas todos cs problemasrelativos a operação, após estudos que se n-o-íonganam de maio de 1965 até agora, náo ttahao Governo por que protelar a conclusão doscrabratos, especialmente devido ao compromissonssumldo com o Governo polonês da encontrano curso de 1966 eolução para a questão conu-t-tual anterior, bem como ao íato de que a tíe-mora na constatação Implica em demo~i nientrega dos navios Ademais, as tranaçõêi co-merciais can a Polônia ensejadas pelo contrainos termos do Protocolo de Varsóvia, exigem de-cisão pronta para que „e assegure o objetivo defornecimento de café e outros produtos brasi-leiros dentro da programação de compras daaempresas polonesas de comércio.

CONSOLIDAÇÃO DA INDUSTRIA NWALBRASILEIRA ««vau

A par da operação de Importação de naviosda Polônia, que velo ampliar os recursos paracontratações novas no Brasil, o atual Governopôs fim & situação de crise cm que se vinha de-batendo a Indústria naval brasileira desde su»implautaç&o, por força de distorções nos custos,na estrutura de capital o no processo de centra-tação e produção. A consolidação do setor ficouBsssgMjad» por (1) um programa de emergênciadc contratações de 80 000 tonsladas. aprovado em13 da janeiro ds 1967. (2) tuna arograjnaçá^ amédio prazo que garante contratos d^ i->0 Cí>0toneladas anualmente, do 1907 a 1971, (3) o re-forço da capitalização dos estaleiros cam í-ua-n-cUvniento especial autorizado pslo Dècroto-leln.» 191. de 24 de fevereiro e (4) slsicmát'cl p».raconcessão de financiamento e prêmio e iíeuçò»jfiscais para redução de custos de produção atro-vés dos Decretos-Lels n.»s 123 e 224, de 31 deJaneiro e 28 de fevereiro ultimes.
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Jornal do Brasil, quarta-feira, 15-3-67, 1.° Cad. — 15

Diretor de oposição na CTC
denuncia furto, desvio de
verbas e jogo na companhia

O furto de peças novas de automóvel, a compra de tini

aerador para a residência de verão do Governador e o

iòuo do bicho organizado na CTC foram denunciados on-

tem pelo Diretor indicado pela Oposição a empresa, Sr.

Antônio Carlos Freire.
A série de irregularidades na CTC foi, denunciada

em relatório ao lider da ARENA na Assembléia Legislativa,

Deputado Carvalho Neto, que prometeu lê-lo da tribuna, no

primeiro dia de sessão, para que o Governo.tome provi-
dências.

UMA FLOR DE ADMINISTRAÇÃO

CORP-UPÇAO

Afirma o Sr. Antônio Carlos
Freire que o furto de peças dc
automóveis, tôdas novas e de
alto custo, ascende a mais de
NCrS 1 000 000,00 (um bilhão
de cruzeiros antigos) c que cs-
.tão envolvidos desde modestos
funcionários até chefes de se-
ção e até diretores. Segundo a
denúncia, o roubo vem ocorren-
do em Triagem (3.° Escalão).

Sôbre a compra de um gera-
dor para a residência oficial da
Gávea Pequena, ela foi coníír-

- mada por outros diretores da
CTC, que afirmam, no entanto,
que a empresa será reembolsa-
da. Não souberam dizer quan-
do.

Em relação ao jogo do bicho,' afirma o Sr. Antônio Carlos
Freire que é praticado em vá-
rias seções da companhia e ó
bancado pelo chefe de uma de-
las, cujo nome não foi divul-
gado.

O Diretor oposicionista refe-
riu-se também à compra de
carroçarias para ônibus sem
concorrência, apenas com cole-
xa de preços, e ao serviço de

limpeza dos coletivos, contrata-
do a duas por NCrÇ 30 000,00
(trinta milhões de cruzeiros
antigos), e que não é feito.

Finalmente, o Sr.' Antônio
Carlos Freire afirmou que- a
CTC não cumpre as determina-
ções legais quanto ao forneci-
mento de passes gratuitos a ex-
pracinhas e oficiais de Justiça,
apesar de atender a todos os
pedidos emanados do Palácio
Guanabara e dc amigos dos di-
retores.

— O descalabro é de tal or-
dem que a CTC não possui in-
ventário de seus bens, apesar
de ter altíssimo patrimônio.

Agentes da Seção de Roubo.'.
e Furtos da 17* Delegacia Dis-
trital estão realizando sindi-
efincias para apurar a queixa-
crime apresentada contra vá-
rios funcionários da Compa-
nhia de Transportes Coletivos,
acusados de desvio de material.

Os empregados acusados cs-
tão sendo ouvidos na Delegacia
e, no caso de positivada a ir-
regularidade, o Delegado Gas-
tão doNascimento determinará
abertura de inquérito.
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Light reconhece que coura .
mais durante racionamento

Pedido de transferência de
ginásio leva ao desespero
mais de 500 em um só dia

Com Solange São Paulo de Sousa — que chegou da
Eatíiá há cerca de um mês a fim de estudar no Rio —
o número de pessoas que ontem procuraram em vão a Se-
cretaria de Educação para providenciar transferência de
seus filhos ou mesmo vaga nas escolas secundárias, ultra-
passou a casa dos "500, segundo os funcionários que ali
trabalham.

— Èu quero estudar aqui, ma3 se vocês não me dei-
xarem eu volto para a Bahia; não tem problema, dizia So-
lange cada vez que encontrava com os funcionários do De-
partamento de Ensino Médio, de quem sempre recebia co-
mo resposta um "não temos vagas, minha filha, o negócio
é voltar a Itapoã e ficar por lá".

ILUSÃO

— E eu. que sonhava tanto,
disse Solange ao JB. Sempre
pensei em estudar no Rio. Até

meu irmão, que também está
procurando vaga na escola pri-
mária, considera-se um desí-

iidido. Eu nem sei o que dl-
zer pr'o meu pai, qüe até ago-
ra não 

' 
arranjou emprego e

que tinha tanta confiança no
seu Lima.

Solange, óesde( que chegou
da Bahia, não fèz outra coisa
senão procurar vaga nas esco-
las. Ontem mesmo na Secre-
taria de Educação passou uma
boa parte do tempo inteiro-
gando, com' um pedaço de pa-
pei na mão e lápis pendurado
na orelha, quem conhecia uma
escola que pudesse recebê-la e
a seu irmão.

Embora as respostas te-
nham-ria desiludido bastante,
ela diz que voltará hoje e

amanhã, "porque pode ser que
o pessoal daqui seja devoto do
Senhor do Bonfim, e, quem
sabe, me ajude".

JOGO DE EMPURRA

Também desiludido se mos-
trava ontem o Sr. Carlos El-
lis dc Brito, que há três se-
manas percorro as dependeu-
cias dá Secretaria de Educa-
ção a fim de providenciar a
transferência de seu filho do
Ginásio Guanabarind para o
Ginásio Alvares Pereira.

— Volta amanhã, porque
hoje a cois» está preta ou a.
diretora da escola tem de as-
sinar êsse documento, são as
frases qua o Sr. Carloj Ellis
de Brito, funcionário do Ins-
tituto Geográfico Brasileiro,
vem ouvindo há vários dias.
Até agora, seu filho continua
sem matrícula e, segundo pen-
sa, deverá ficar sem estudar o
ano todo.

Mauro lembra sua coerência
aos que querem expulsá-lo
do MDB por combater Negrão

O Deputado Mauro Magalhães declarou ontem, ref erin-
do-se ao movimento de alguns integrantes do MDB que de-
sejam a sua expulsão do Partido, que "sempre teve uma
posição de firmeza e coerência em suas atitudes e que nun-
ca traiu aqueles que confiaram nas suas atitudes".

O movimento interno do MDB contra o Sr. Mauro Maga-
Ihães foi provocado pela sua decisão de promover, na se-
gunda quinzena de abril, um comício no Jardim do Méier,
para exigir a renúncia do Sr. Negrão de Lima do Governo
do Estado, "por incompetência e omissão".
CALAR, NAO

— Esta não seria a primei-
ra vez que tentam calar a
nossa voz, mas isso só servirá
para nos encorajar a ¦ levar
avante a missão que julgamos
ter em defesa da atual e. da íu-
tura geração deste Estado, ho-
je tão abandonado e assaltado
pelos melhores representantes

da inércia e da corrupção —
afirmou o deputado.

— Confiamos no espirito pú-
blico dos demais integrantes do
MDB. A nossa luta tem sido
árdua desde quando fomos
traídos nos ideais da Revolu-
ção, que juntos fizemos, e não
será um movimento dêsse tipo
que nos irá afastar de nossa
intenção de livrar o Rio de seus
péssimos dirigentes. . .

m
n-

AULA PROVEITOSA

Para os alunos que estive-
ram presentes à aula inaugu-.
ral do Professor Mário Olinto,
o assunto foi dos mais impor-
tantes. Um lembrou as conclu-
soes do III Seminário Intera-
mericano de Alimentação In-
fantil, realizado em 1965 no
Hotel Quitandinha, quando oa
delegados estrangeiros ali pre-

. sentes concluíram que as crian- •
ças de idade pré-escolar que
não sc- beneficiaram com o
programa de merenda escolar

A inauguração do Túnel Rebouças foi novamente adiada por dois meses: uma das bocas se entupiu c a outra já tem mato

Estacionamento já é livre
na Praia de Copacabana na
hora do almoço desde hoje

Apesar da mão dupla, o Departamento de Trânsito vai

permitir, a partir de hoje, o estacionamento na Av. Atlân-
tica, no lado dos edifícios, no horário compreendido entre
12h e 15h30m, exceto aos sábados, domingos e feriados, a
fim "de atenuar um pouco o problema dc ausência de áreas
disponíveis para parqueamento em Copacabana".

A medida teve repercussão negativa entre os banhistas,

que esperavam a liberação no estacionamento na Av. Atlân-
tica, justamente nos sábados, domingos e feriados, já que
a intensidade do tráfego é bem menor do que nos dias de
semana, não trazendo assim qualquer problema para o ro-
lamento normal do trânsito.

COMPUTADORES

Viajará hojs para os Esta-
dos Unidt»s o Diretor da Di-
visão do Engenharia, do De-
partamento de Trânsito, Eng.
Artur César Menezes, a convi-
tc da firma The W..D. Bliss,
para fazer um estudo e ob-
servar a utilização dos compu-
tadore.. eletrônicos no controla
do tráfego das principais ci-
dades nort»-americanas, já qua
dentro de seis meses deverão
chegar ao Rio dois aparelhos
idênticos, para serem usado no
no Centro e em Copacabana.

O Departamento de Trânsito
solicitou ontem a prisão pre-
ventiva dos funcionária. Rho-
des Augusto de Almeida Serra,.
João Bruno e Odilon Osório da
Fonseca, por estarem envolvi-
dos no desvio de NCrS 26 000
(vinte e seis milhões de cru-
zeiros antigos) da seção de ar-
recadação dos parqueamentos,

antes de serem iransíeridos
para ft. Fundação dos Termi-

. nais Rodoviárias. Foi dado um
prazo de 48 horas para reporem
a importância.
FIM DO AMARELO

Nlterót (Sucursal) — O De-
partamento da Trânsito iniciou
ontem a mudança da sinaliza-

•ção do trânsito em Niterói,
procedendo — a exemplo da
Guanabara — à eliminação da
côr amarela dos sinais, que se-
rá substitui-la pela simultanel-
dade do verde e do vermelho.

O Diretor do Departamento,
Capitão Darci Brum, está pro-
movendo estudos para a refor-
mulação do tráfego nesta Ca-
pitai, que consistirá também
num maior rigor nas-autua-
ções dos motoristas infratores.
Será determinado o funciona-
mento dos veículos de trans-
porte coletivo estritamente
dentro dos horários.

Secretário de Saúde sabe
que Postos funcionam mal
mas Americano resolverá

O Secretário de Saúde da Guanabara. Sr. Hildebrando
Marinho, admitiu que os Postos de Saúde estejam real7
mente desaparelhados, mas espera que até o fim do ano
o problema fique solucionado, com as sugestões que ofere-
ceu ao Secretário de Administração, Sr. Álvaro Americano.

Revelou ainda o Sr. Hildebrando Marinho que existe
uma verba dç NCrÇ 1000 000,00 (um bilhão de cruzeiros
antigos) para reequipar todos os postos e hospitais do Rio
de Janeiro, mas há um obstáculo a transpor: a maioria
dos postos está instalada em prédios particulares.

CASAS CAINDO

Mário Olinto abre aulas
de Ciências Médicas epede
proteção para a criança

Ao ministrar ontem a aula inaugural da Faculdade de
Ciências Médicas, sôbre a Mortalidade Infantil no Brasil,
o Professor Mário Olinto declarou que "o pobre aprende
desde o início a guardar as leis do batismo; mas não en-
contra quem lhes ensine, também desde o principio, as
principais noções de higiene e prevenção das doenças in-
fantis",

O Professor Mário Olinto — para quem o grau de de-
senvolvimento de uma nação se mede pelo índice de mor-
talidade infantil — disse que o índice no Brasil não se al-
terou muito nos últimos 45 anos, e,' apresentando dados
estatísticos, revelou que no Norte, apenas 13 mil, dos 120
mil habitantes, possuem registro civil.

são as mais atingidas pelo alto
Índice de mortalidade.

— O fato de que atualmente
na América Latina metade da
população infantil morre antes
de atingir a idade de sete anos,
e dois terços ficam aleijados
física e mentalmente devido à
má nutrição, íêz com que as
diversas autoridades presentes
naquele Seminário manifestas-
sem desejos de melhorar os
programas de alimentação in-
fantil através de melhor orga-
nização, educação, coordena-
ção c participação da comu-
nidade.

Confessou o Secretário de
Saúde que, eiii suas inspeções, '

pôde tomar conhecimento da
real situação dos prédios onde
aqueles postos estfjo instala-
dos: a maioria está "caindo
«os pedaços, sem o mínimo
cuidado por parte do Govêr-
no". Mas deu para isso duas
desculpas: a de que não são
próprios do Estado e neles,
conseqüentemente, não devem
ser aplicados recursos públicos,
e a falta de verbas no ano
anterior, não permitndo a cons-
trução de obras novas no se-
tor médico-hospitalar,

No que se refere à falta de
médicos e funcionários, Infor-
mou que, em reunião com o Se-
cretário de Administração, suge-
riu, para cobrir as vagas aber-
tas com o afastamento por «po-
sentadoria ou outros motivos, a
abertura de concurso.

Para dar uma idéia do cia-
ro deixado com esses afasta-
mentos, lembrou que, só no ano
passado, do total de 119 ser-
vldores, lotados nos postos de
atendimento, 37. se aposenta-
ram, "deixando um vazio mui-
to grande".

TEMPO INTEGRAL

Outra sugestão que o Secre-
tário de.Saúde deu ao Secre-
tário de Administração foi a
aplicação do tempo integral pa-
ra os funcionários do setor
hospitalar, para que, com me-
lhor remuneração, não façam
do emprego do Estado um sim-
pies bico.

Também a contratação de
funcionários para pagamento
por recibos poderia solucionar
o problema do pessoal, inclu-

sive para a adoção do regime
de dois turnos.

O Sr. Hildebrando Monteiro
não vê solução imediata, en-
tretanto, para o aumento além
de três horas do atendimento
aos sábados, pois êsse horário
está estipulado para o funcio-
nalismo do Estado.

Mas em qualquer dia da
semana, se eu entrar num
pôsto de saúde qualquer e ve-
rificar que o atendimento íoi
suspenso antes das 12 horas,
pode ficar certa a população
de que êsse diretor ou chefe
será imediatamente punido.

FILAS

O Secretário de Saúde reco-
nheceu, também, que são gran-
des as filas de pessoas nos
postos dc atendimento médico
em todo o Rio de Janeiro, mas
que isso "é coisa muito difícil
de acabar".

Contenta-me, porém, sa-
ber, que aquelas mulheres de
pé por algumas horas, com íi-
lhos nos braços, dali sairão
imunizadas contra várias do-
cnças. A paralisia Infantil,
desde o ano passado, nâo ator-
menta o carioca. O tifo, a dif-
teria e a varíola registraram
alguns casos, mas em pessoas
vindas de outros Estados. I^e-
velou, finalmente, que ainda
ê3te ano, estarão instalados os
14 aparelhos de raios-X ad-
qulridos na Alemanha, nos
hospitais para tuberculosos do
Rio.

Túnel Rebouças levará mais
60 dias para ser aberto ao
tráfego de forma precária

O Túnel Rebouças — cuja inauguração foi anuncia-
da há vários meses — não poderá ser inaugurado antes de
60 dias, prazo minimo indispensável à conclusão das obras
de acesso à galeria no lado Norte, onde, das últimas chu-
vas, o deslizamento de um talude sôbre as entradas do
túnel tornou necessária a perfuração de um túnel falso
de 40 metros que não será concluído antes de 45 dias.

Há também um espaço de mais de 300 metros de rua a
construir, no prolongamento da Avenida Paulo de Fron-
tin, onde a obra não íoi sequer iniciada. A empreiteira
contratada acredita que poderá conclui-la em apenas 15
djas, mas nada poderá ser íeito antes que as novas obras
na entrada dos túneis fiquem prontas. Outro problema é
o aterro de acesso na Rua Paula Ramos.

ACESSO

As obras de acesso ao Túnel
Rebouças. na Zona Sul, estão
praticamente prontas, íaltan-
do apenas o capeamento asfàl-
tico da saída, do viaduto ató ã
Avenld» Epitécio Pessoa, quo
poderá ser concluída em 24
horas.

Da acordo com o plano de
controle do tráfego, o rala-
mento será feito apenas na
metade da pista. A outra fi-
cará reservada à equipe de
socorro, que disporá de tun
carre-reboque para auxiliar os
automóveis que engulçarem
dentro do túnel.

O horário do tráfego permi-
tido será das 7h ãs lOh, no
sentido da Zona Norte (Le-
blon—Rio Comprido) e de 17h
às 20h, no sentido da Zona Sul
(Rio Comprido—Leblon), com

Túnel do Joá só começa
quando fizer bom tempo

Somente depois de dez dias
se_ruidcs de bom tempo é que o
Departamento de Estradas de
Rodagem dará inicio ãs obras
ds perfuração do Túnel do Joá,
pois as condições instáveis dos
últimos dias não ofereceram a
segtirainça necessária para os
primeiros tiras de dinamite, se-
gundo explicou o fiscal da obra,
Sr. Humberto Rosa.

No memento, estão em fase
de conclusão os serviços de ter-
raplenagem na bôca-sul do tú-
nei, localizado no fim do per-
curso da Estrada Lagoa—Barra
da Tijuca, cujo percurso com-
pleto poderá ser feito em dez
minutes. Já está em fase final
o levantamento geológico e as-
rofotogramétrico do Túnel Dois
Irmãos, também no trajeto.

PISTA—BELICHE

O Túnel do Joá será o pri-
meiro do Brasil com d_ls anda-
res, pois apresentará uma se-
ção transversal com pistas so-
brepostas. Os engenheiros do
DER explicaram que esta solu-
ção será, paradoxalmente, mais
econômica 20% a 30% que uma
convencional, pois além de obe-

os carros trafegando em fila
indiana, em velocidade não in-
íerior a 40 quilômetros e cóm
limito máximo de 60.

CIMENTADO

O interior da primeira galo-
ria — que é a mais extensa,
com 2 100 metros — já está
com o piso completamente ci-
.mentado e em condições de trá-
íego em toda sua extensão, até
o Cosmo Velho. A galeria de
710 metros que liga o Cosme
Velho ao Rio Comprido só de-
verá estar pronta nos próximos
20 dias.

Além desses problemas, há
ainda a obra de canalização de
um pequeno rio que corre en-
tre as duas pistas de acesso às
galerias do túnel, de cuja con-
clusáo depende a liberação do
túnel ao trânsito.

e culpa r gios
A Light reconheceu que muitas contas de luz aumen-

taram no mês de fevereiro, apesar do racionamento im-
pôsto, mas culpou relógios defeituosos, erros de cálculo e
mudança dos funcionários que fazem a medição como cau-
sadores da diferença, em alguns casos de até 100%. A
quantia assinalada pode corresponder também a um pe-
riodo superior a um mês..

Embora grande parte das reclamações seja por causa
da manutenção das cifras da conta durante o mês de ra-
cionamento, a Light explicou que houve apenas mudança
no horário de utilização dos aparelhos elétricos, que passa-
ram a ser ligados ao mesmo tempo nos períodos em que ha
energia, fazendo com qtie o total de consumo fosse o mesmo.
EXPLICAÇÃO

O Diretor da Divisão de Con-.
Ias de Consumidores, Sr. Luís
de Sousa, explicou que a Light
recebe reclamações de usuá-
rios durante todo o ano, numa
média de 500 a 600 por dia, e
que o período de racionamento
provocou um aumento muito
pequeno em seu número. Qua-
se tôdas as queixas referem-se
à. não diminuição das contas
de luz. As pessoas recebem a
explicação de que continuam a
usar os aparelhos elétricos, co-
mo ferro de passar roupa, má-
quina de lavar, liqüidificadores
e enceradeiras, indispensáveis
ao serviço doméstico, mas com
a diferença de que são todos
ligados nas horas em que há
energia.

Quanto ás contas que apre-
sentaram aumento exagerado
em fevereiro, como a da Sra.
Maria de Lourdes' Oliveira,
que passou de NCrS 27,00 (vin-
te e sete mil cruzeiros antigos)

decer à topegrafia, será exe-
cutada apenas uma abóbada
para as duas pistas. A inferior
será escavada pelo sistema de
bancadas verticais, cujo custo é
bjstante inferior ao de escava-
ção pelo sistema tradicional.

A principal vantagem, se-
gundo os urbanistas do Estado,
qtie a nova estrada apresenta
é a integração de tôda a pia-
nície de Jacarepaguá fi Zona
Sul da cidade, — o que repre-
sentará, no futuro, um desa-
iôgo natural à saturação da
Zona Sul como núcleo resi-
dencial.

DECRETO

Um dos últimos decretos do
Marechal Castelo Branco ex-
clulu do Plano Nacional de
Viação — Setor Rodoviário, o
anel rodoviário da Guanabara,
onde está incluída a Estrada
Lagoa—Barra da Tijuca. A me-
didá repercutiu negativamente
no DER, pois agora tôdas as
obras incluídas no anel rodo-
viários terão que ser executa-
das com recursos estaduais.
Está nesse caso a Estrada Rio-
Santos, no trecho dentro da
Guanabara.

Passagens de ônibus sobem
em abril, depois vêm os
táxis e as tarifas de gás

As passagens de ônibus no Rio estarão custando mais
40 por cento, a partir do dia 1 de abril, mas as corridas
de táxis só ficarão mais caras "depois que passar o im-
pacto do aumentados coletivos", segundo o Secretário de
Serviços Públicos, General Milton Gonçalves. O Governo
também está propenso a majorar as tarifas de gás, "caso
haja necessidade".

Apesar de não poderem ser divulgados oficialmente,
já estão concluídos os cálculos dos novos preços das pas-
sagens nas diversas linhas que servem à população. O
percurso Campo Grande—Centro, por exemplo, custará
mais de NCrS 0,63 (seiscentos e trinta cruzeiros antigos),
enquanto a linha Vila Kennedy sairá por mais de NCrÇ
0,50 (quinhentos cruzeiros antigos).
GAS VAI SAIR

Os representantes da Socie-
dade Anônima do Gás reuni-
ram-se, ontem, durante quase
duas horas, com o Secretário
de Serviços Públicos, a quem
entregaram um estudo sôbre a
situação das tarifas atuais da

em dezembro para NCrÇ 86,00
(cinqüenta e seis mll cruzeiros
antigos) em fevereiro, a Light
afirmou que cada caso vai ser
ostudado particularmente, fir:
cando o pagamento suspenso
até que seja dada uma expli-
cação.

Os aumentos exagerados po-
dem ser o resultado de algum,
erro de cálculo, de relógios de-
íeituósos, ou então devido à
mudança dos funcionários quç
fazem a medição dos relógios.
Em algumas ársas da Cidade,
a leitura foi feita com vários
dias de atraso, ultrapassando
do prazo normal que é de urn
mês. As contas por isso, mui-
tas vezes, estão maiores.

O Sr. Luis de Sousa expli-
cou que nesses casos, a dife-
rença será notada no fim de
março, pois a próxima conta
será menor, mas se o problema
fôr um relógio defeituoso, èlo
será substituído pela compa-
nhia.

Galeão eslá sem recursos
pai*a enfrentar os cortes

Está' novamente enguiçado,
desde a última sexta-feira, o
gerador de emergência do Ga-
leão. deixando sem luz e íór-
ça todo o aeroporto internado-
nal durante os cortes da energia
fornecida pela Light.

O racionamento na Ilha do
Governador é — ou deveria
ser — de 10 às 12 horas e de
17 às 19 horas, mas sofre a re-
guiar inobservância da tabela
que se verifica em tôda a Ci-'
dade, deixando os funcionários
em pânico para atender os
passageiros no escuro.

CAOS TOTAL

Anteontem à noite, por
exemplo, faltou luz das 17 às
5 horas da madrugada, quando
o fornecimento da, Light foi
restabelecido para ser cortado

logo depois, mantendo o Ga-
leão sem energia por tôda a
manhã de ontem. —

Diversos incidentes foram
registrados entre funcionários
e passageiros, principalmente
na Alfândega, que trabalhou à
luz de velas. Note-se que ante-
ontem e ontem houve um mo-
vimento desusado de autorida-
des estrangeiras, que chega-
vam para a posse do Marechal
Costa e Silva.

Para completar o desconfôr-
to dos passageiros, o restau-
rante não funciona, o ar reíri-
gerado idem, os alto-íalantss
também não; não há bebida
gelada, nem café quente.

A iluminação da pista está
normal, pois é íeita por
um outro gerador, melhor cui-
dado.

CBEE eleva suas tarifas
sem nenhuma explicação

Niterói (Sucursal) — As eon-
•tas de energia elétrica em Ni-
terói, São Gonçalo, Petrópolis,
Itaborai, Maricá, Rio Bonito e
Magé, que Integram a área dc
concessão da CBEE, subiram
quase 50% êste mês, sem ne-
nhuma explicação da compa-
nhia, o que está levando cen-
tenas de usuários aos seus es-
critórios, na Avenida Amaral
Peixoto; para reclamar contra
o qua um popular chamou de"abuso inqualificável".

Na Assembléia Legislativa, o
Deputado Álvaro de Almeida
(MDB) pediu ao Coordenador-
Geral do Racionamento no
Pais, Almirante Miguel Magal-
di, para apurar quem deu a
ordem para elevação das tari-
fas na área dá CBEE e dizer
quando a empresa deixará de
castigar, com um racionamen-
to de três horas diárias, as se-

ts cidades de sua área de con-
cessão.

HORÁRIO DAS AULAS
O Secretário de Educação do

Estado do Rio, Sr. Hélio Solou,
de Pontes, determinou que os
curses noturnos do Centro des-
ta Capital passem a funcionar
no horário de 20 haras às 23h
30m, voltando ao horário nor-
mal somente quando terminar
o racionamento, pois assim ás
aulas não serão interrompidas
por causa dos cortes de ener-
Sia-

O Secretário disse que' para,
os cursos noturnos dos bair-
ros não foi encontrada ainda
uma solução, mas que o pro-
blema está sendo estudado, é
ordenou a tôdas as Escolas
que sô acendam luz nas salas
de aula quando fôr indispen-
sável e que não liguem os apa-
relhos de ar refrigerado.

OS os
confirma hoje

1949/50 e

RECEPTIVIDADE

No horário de 8h45m às 17
horas, de segunda a sexta-f.i-
ra, tem sido grande o número
de pessoas que procura o
SANA, embora o número de
candidatos habilitados tenha
sido considerado baixo pela
CTB. Considera a companhia
que isso se deve, em primeiro
lugar, à morte de muitos e ao
atendimento da maioria, prin-
cipalmente dos moradores da
Zona Sul, na base de priorida-

companhia e pediram um au-
mento da ordem da 40%.

Ao garantir que o aumento"será concedido pelo Estado
caso fique comprovada sua ne-
cessidade", o General Milton
Gonçalves ressalvou que o
percentual poderá ainda ser
modificado, de acordo com no-
vos estudos.

ja prevê mais inscrições
A Companhia Telefônica Brasileira deverá, chamari

hoje o grupo de pessoas inscritas para a obtenção de apa-'
relhos nos anos de 1949 a 1950, prevendo que a partir de;
50 será bem maior o número de inscritos que comparecerão;
ao SANA — Serviço de Atendimento aos Novos Assinantes
— no Pôsto Central, na Avenida Almirante Barroso, 54. |

A CTB calculou em 4 mil o número de candidatos a_
telefones até o ano de 1949, e embora apenas 280 tenham!
confirmado o pedido muitos voltarão no prazo de 10 diasf
para dizer' se aceitam as bases do plano de expansão.

des. A procura para confirma*
ção de inscrições tem sido íeitaj
mais pelos moradores dos sui
búrbios e Zonas da Central a
Leopoldina.

A aceitação do Plano de Ex-j
tensão de Serviços Telefônicos
da CTB teni sido considerada
boa pelos que estão coordenan-
do os trabalhos no Pôsto Cen-f
trai. Dizem que o número d8
confirmações das inscrições
crescerá quando forem chamâ^
dos os grupos a partir do ano)
de 1950. i

t
i

Comandante Quandt larga j
chefia do CONTEL e tomai j
posse no "Minas Gerais" I

O Capitão de Mar-e-Guerra, Euclides Quandt de Olii
veira, ex-Presidente do CONTEL, tomou posse ontem np
comando do navio-aeródromo Minas Gerais, em substitua-
ção ao Capitão de Mar-e-Guerra Edi Sampaio Spellet. J

O ato foi presidido pelo Comandante da Força Aero*
naval, Almirante Mário Geraldo Ferreira Braga, e o ex?-
Comandante afirmou que seu substituto encontraria "uma

tripulação coesa e disciplinada, que ama o seu barco e p
capaz de íazer todos os sacrifícios por êle".

maior habilidade no trato das
questões mais delicadas, mari.
tendo em altíssimo nível o mo-
ral e a disciplina de sua tri-
p u 1 a ç ã o e manobrando río
mar com o mais pura senti-
mento de marinheiro". Poi li-
da na ccasião a Ordem do Dia
do Comandante-em-Chefe da
Esquadra, Almirante Murilo
Vasco do Vale Silva, que tant-
bém elogiou o Comandante que
saia para cursar a Escola Supe-
rior de Guerra.

SEM PROBLEMAS

Durante a solenidade, vários
eficiais da Marinha e da Aero-
náutica disseram que não acre-
ditavam na volta do problema
da aviação embarcada, "pais
nunca estivemos tão unidos co-
nio agora".

Em sua Ordem do Dia, o Al-
mirante Ferreira Braga, ao elo-
glar o Comandante Spellet,
lembrou o desempenho do Mi-
aras Gerais, na Operação Uni-
Unltas VH, "demonstrando a
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Paula Soares diz que decreto sobre encostas será
Condenação do nazista Stangl

PM e agiram normalmente depende de pTOVaS da AuStÚa

mantido
Contraventores não deram
importância à campanha da

Um pouco mais cautelosos do que habitualmen-
te, os bicheiros e book-niakers tiveram ontem um'dia de trabalho quase normal, sem acreditar com
muito fervor que os homens da Polícia Militar fôs-
$em de fato agir, na campanha de repressão ao jogo
ilegal no Estado.

Para mostrar que a PM falou mais do que agiu,
até agora, policiais da Delegacia de Costumes reali-
zaram, entre anteontem e" ontem, nada menos que
15 flagrantes de contravenção, prendendo diversos
banqueiros e mais de cem apostadores.

Primavera, Dois Primos, Nl-
terói, Barão de São Félix,
Lindóia, Silveirinha, Porta
do Sol, Vila Rica, Peon, Jaú,
Campo de São Cristóvão,
Omega, Lindóia, Santo Cris-
to, São Miguel, Tamandaré,
São Salvador, Boa Vista, Ba-
tuta, Landeira, Paulista e
Minelrinho:

Diz ainda o Comando da
PM que "os que forem en-
contrados nestes estabele-
cimentos são passíveis de
ser conduzidos às delega-
cias distritais ou à Delega-
cia de Costumes, para a de-
vida autuação, se fôr o ca-
so".

OS BRIOS FERIDOS .
Ferida em seus brios, a

Delegacia de Costumes, de--
sejando provar que não pre-
cisa da Policia Militar para
agir, efetuou a prisão dos
seguintes contraventores de
jogo do bicho e bookma-
kers:

Antônio dá Silva, José
Rosa, Miguel Félix, Geraldo
Correia, Wilson Fortunato,
Válter Cabelo, Maurilio Al-
ves da Silva, Nelson Miami,
Algemiro Primares, Sebas-
tião Silva e José Pascoal.
HOTÉIS

Em nota distribuída on-
tem, o Comando Geral da
Policia Militar informou que"está visitando" uma série
de hotéis, "interditados por
solicitação da Delegacia de
Costumes". São os seguintes
os estabelecimentos relacio-
nados no comunicado, da
PM:

Panamenho, Cubanos, Ar-
co do Triunfo, Viçosa, Ica-
rai, Esperança, Dark, São
Luis, Caiçaras, Santa Luzia,
Ibéria, Lírio, Dez de Novem-
bro, Concórdia, Minas—São
Paulo, Riveiro, Rio—Sevilha,
Marim, Resende, Paraná,
Riachuelo, Atlas, Monroe,
Vilar, Metrópole, Barão do
Flamengo, Alencar, Mara-
nhão, Majestade, Fortaleza,
Vila Verde, Pareto, Saenz
Pena, Inca,' Madri, Matoso,
Kingo, Barão de Mauá, Ara-
xá, Pará, Quinta, Jardim,
Buenos Aires, Marília, Mal-
donedo, Vienense, Cid, Arou-
ca, Fluminense, Três Estré-
las, Pérola do Rio, Mondariz,
Santos Dumont, Marisdo,

— A presente missão —
finaliza a nota — será reali-
zada sem que o policiamen-
to ostensivo da Cidade seja
prejudicado, pois serão uti-
lizados para este serviço
não só os policiais em ser-
viço na rua como as patru-
lhas motorizadas da corpo-
ração.

O comunicado não men-
ciona, entretanto, como será
exercida a repressão ao le-
nocínio nos demais hotéis,
onde, segundo se sabe, é
atualmente maior a incidên-
cia daquele tipo de crime.

ESPANHÓIS EXPULSOS

Viajaram ontem para Ma-
dri, pela VARIG, os espa-
niióis Garballo Prado Angel
e Garbal Pimenio, ambos
condenados pela Justiça
brasileira, em processo con-
tra a prática de lenocinio
em hotéis do Rio, e agora
extraditados do País.

Inquéritos na Polícia
terão prosseguimento

Por determinação do Secre-
tário de Administração, e a
pedido do Secretário de Se-
gurança, serão apressados vã-
rios inquéritos instaurados na
2.*- e na 8.a Comissão de In-
quérito Permanente do Estado
para estudar a demissão de
inúmeros policiais, muitos doa
quais envolvidos em casos de
corrupção.

DesabamentOí
em Inhaúma
faz vítima

A chuva que caiu na noite
de ontem na Guanabara pro-vocou o desabamento de uma
casa na Rua Salvador Riso
2Õ0, em Inhaúma, aos primei-ros minutos de hoje, resultan-
do apenas uma vitima,, que íoi
retirada dos escombros minu-
tos após o desabamento poruma guarnição do Corpo de
Bombeiros e removida em se-
guida para o Hospital Salgado
Filho, no Méier.

A informação, que circulava
ontem nos meios policiais,
alarmou vários funcionários
da Secretaria de Segurança,
que ontem mesmo começaram
a agir junto a setores de in-
íluência, especialmente politi-
cos, a fim de conseguir que
não tivessem andamento as
investigações nas duas comis-
soes de inquérito.

INSPETOR ' ""'

Enquanto isso, na Inspeto-
rla-Geral de Polícia, o promo-
tor Vitor Junqueira Aires da-
va prosseguimento ãs' sindi-
câncias que mandou instaurar
— cerca de dez — para apurar
ns denúncias divulgadas pela
imprensa sóbre a corrupção
policial.

Com a remoção maciça dos
funcionários que estavam lo-
tados na Inspetoria, conside-
rados por seu nôvo chefe como
despreparados para as funções
que exerciam, espera o Sr.
Junqueira Aires passar em
breve a tomar a iniciativa de,
por conta própria, apurar e
sanar as falhas que possam
estar prejudicando os serviços
da Policia..

AVISOS RELIGIOSOS

ANSELMO MARCELINO
LÁZARO Y GIMÉNEZ+

t-ÁZARO
tirem à
amanhã,
Fátima (Ri

(MISSA DE 7.»'DIA)
Manoel Lázaro Freire, esposa e filhos, Fernando Lázaro
Freire, esposa e filhos, Epitácio de Souza Breves, esposa
• filhos e Álvaro Lázaro Freire agradecem as manifes-
tações de pesar recebidas por ocasião do falecimento
de seu querido pai, sogro e avô ANSELMO MARCELINO

Y GIMÉNEZ e convidam os parentes e amigos para assis-
missa que, em intenção de sua alma, manda/n celebrar
quinta-feira, dia 16, às 9 horas, na Igreja de N. S. de
ua do Riachuelo n.° 367). (p

HERMÍNIA GOMES
FALECIMENTO

+ 

Paulo, Maria Beatriz, Elza e Maria Tereza
Gomes Braga comunicam o falecimento de
sua tia querida HERMÍNIA, convidando para .
o seu sepultamento hoje, dia 15 de março,

saindo o féretro da Capela Real Grandeza, para o
Cemitério de São João Batista, às 9 horas, (p

. O nazista Franz Paul Stangl, responsável
pela morte de mais de 100 mil judeus durante
a Segunda Guerra, poderá ser libertado pela
Justiça brasileira caso o Governo austríaco
não comprove, em seu pedido de extradição,
que ainda não expirou o prazo de prescrição
das penas impostas a êle, segundo foi admiti-
do ontem no Ministério da Justiça.

Informou a mesma fonte que o ex-agente
nazista poderá ser beneficiado pelos habeas-
.corpus impetrado por seus advogados após o
término do r>razo de 60 dias de sua prisão pre-
ventiva, decretada pelo Ministro Carlos Medei-
ros Silva, ou depois da recusa do Supremo Tri-
bunal Federal ao pedido de extradição.

PRESCRIÇÃO i

Stangl pode ser beneficiado pelo habeas-
corpus já pedido ao STF graças às disposições
do Artigo 108, combinadas com o Inciso I do
Artigo 109 dp Código Penal Brasileiro, que pre-
vêem a prescrição da pena de seu crime in
abstracto no prazo de 20 anos.

O Govêmo austríaco, que deseja, sua ex-
tradição, só poderá impedir o habeas-corpus se
conseguir provar que nos últimos anos prati-
cou atos interruptivos da prescrição das penas
dos crimes praticados por Stangl. Mas até
agora o Ministério da Justiça não recebeu do
Governo austríaco, através do Itamarati, ne-
nhum documento que comprove esses atos.

O Ministério da Justiça ainda espera a re-
messa do pedido de extradição, pois as infor-
mações do pedido de prisão preventiva não
têm dados suficientes para comprovar as ati-
vidades criminosas de Stangl, revelando apenas
que èle responde a dois processos em tribunais
austríacos.

Os documentos remetidos ao Ministério da
Justiça pelo Ministério das Relações Exterio-
res têm várias incorreções, que deverão ser re-
paradas. Serão também necessários documen-
tos que comprovem que aiuda não se esgotou,

WALLACE DOWNEY
(FALECIMENTO)

+ 

A "União Brasileira de Compositores"
(UBC) participa aos seus sócios e ami-
gos o falecimento, em New York, do

produtor e editor WALLACE DOWNEY, que
tantos serviços prestou ao cinema e à música
popular brasileira.

do acordo com a lei brasileira, o prazo de pres-
crição das penas do agente nazista.

Embora não tenham ainda recebido os do-
cumentos que o Govêmo da Áustria prometeu
mandar acompanhando o pedido de extradição,
cs principais assessores jurídicos do Ministério
da Justiça acham que a tendência do Supremo
Tribunal Federal é de recusá-lo por falta de
provas suficientes da culpabilidade de Franz
Paul Stangl.

SEM PROVA

Os documentos enviados até agora ao Mi-
nistério da Justiça não bastam pnra comprovar
cs crimes de Stangl nos catnpos de concentra-
ção de Sobibor e Treblinka e as investigações' .sitas pelo Departamento Federal de Segurança
Pública não chegaram a nenhum indício de que
éle tinha relações com entidades internacionais
ou desenvolvia atividades políticas no País. En-
tendem os assessores que os resultados dessa
investigação serão arquivados por íalta de ela-
mentos necessários à formação do processo con-
tra Stangl.

GARANTIA DA TRADIÇÃO

Acreditam os assessores do Ministério 'da
Justiça que além da íalta de provas outro íatcr
poderá beneficiar Stangl. É a tradição dos Jul-
gamentos dos pedidos de extradição pelo STF,
pois a tendência demonstrada até agora é de
não atendê-los. Desde 1912 foram aceitos ape-
nus 130 dos 270 pedidos de extradição feitos ao
Governo brasileiro, o que vem dando ao Bra-
sil a fama de "paraíso dos criminosos interna-
cionais".

Afirmam que nem o clüna emocional de
n-pós-guerra influiu no julgamento do pedido
de extradição de cinco colaboracionistas no-
nieguíses, em 1946. Como êsse clima prática-
mente já desapareceu, julgam que o STF se ba-
íeará apsnas nos fatores legais, deixando de
lado os politicos e os emocionais, o que deverá
facilitar a recusa da extradição.

O Secretário de Obras, en-
genheiro Paula Soares, que
assessorou o Governador Ne-
grão de Lbna no decreto que
proibiu a construção em en-
costas, disse ontem que "o
decreto está aí para ser
cumprido e só quando fôr
oportuno modificá-lo é que
se pensará no assunto", ao
comentar o pedido de revi-
são feito pelo Sindicato da
Construção Civil ao Gover-
nador do Estado.

Admitiu contudo o Secre-
tário de Obras que o decre-
to venha a ser modificado
nos próximos meses, sc hou-
ver u m a regulamentação
ainda mais rígida da cons-
trução em encostas de mor-
ros, mas sua assessoria ad-
mlte que o engenheiro Pau-
la Soares tenha carta bran-
ca do Governador para ado-
tar medidas a 1 ri d a mais
drásticas sóbre o assunto.
DEMOLIÇÕES

Informou-se ainda na Se-
cretaria de Obras que as de-
molições que até agora, por

Stangl dis que só matou doentes
Brasília (Sucursal) — As vésperas de ser

apresentado à imprensa — dependendo ainda,
do Coronel Florimar Campeio, futuro Diretor-
Geral do DPF —, o nazista Franz Stangl é
um homem tranqüilo, procurando justificar o
extermínio em massa de judeus com a explica-
ção de que "os mortos eram débeis mentais
e doentes".

Enquanto Stengl aguarda, numa unidade
militar, o desenvolvimento de seu processo, o
Departamento de Policia Federal, em entendi-
mentos com o Ministério da Justiça, procura
esclarecer a facilidade de sua entrada no Brasil
e saber se outros nazistas também se npro-
veitaram da liberalidade das autoridades bra-
ünico ismo

O único erro de Franz Paul Stangl o té
agora foi ter reconhecido o judeu Stanislaw
Smarjzmer, sobrevivente do campo de concen-
tração de Sobibor. Sua história é sempre a
mesma, partindo de sua atividade na polícia
civil da Áustria, sua incorporação a- policia
política com a missão específica de infiltrar-so
nos organismos nazistas para denunciar os des-
contentes e rebeldes e por íim conta sua fun-
ção nos campos de concentração. Era o erica.-
regado dos relatórios sobre os óbitos, incluindo
os nomes d. judeus que eram assassinados
como se. fossem débeis mentais e doentes.

Nos campos de concentração tinha entra
outras a missão de enviar para Berlim o ouro
e as pedras preciosas tomadas dos judeus. Ia
ao externo de mandar arrancar dos cadáveres
todos os dentes com obturações de ouro, mas
isso não lhe impediu, nem aos outros, segun-
do o testemunho de Stanislaw Smarjzmer. de
mandar fazer jóias para seu uso e de sua fa-
mília;

O testemunho de Stanislaw Smarjzmer, o
único sobrevivente de Sobibor que mora no
Brasil, é de que Franz Stangl foi sempre um
homem jovial, que nunca gritava. Passeava
nos campos com a maior naturalidade, sem-
pre vestido de branco, indiferente ao extermí-
nio em massa dos judeus.

Ao depor ano passado na Alemanha em
processo contra dois auxlliares de Stangl,
Smarjzmer contou muita coisa sobre Sobibor.
Lembrou inclusive que os judeus eram trazidos
de outros campos e ficavam ao desabrigo pelamanhã, quando o frio era muito. Os judeus ago-
nizantes gemiam mais ajto e Stangl, impecà-
velmente de branco, os matava a enxadadas.

Até ser acareado com Smarjzmer o ex-
oficial da SS mantinha-se na mais absoluta
reserva, mas ao reconhecê-lo cometeu, segundo
o delegado encarregado do inquérito, seu único
erro.
ACUSAÇÃO E ACAREAÇÃO

Stanislaw Smarjzmer, que depôs ano pas-sado na Alemanha em processo de acusação
contra dois auxiliares de Stangl, no entanto
assegura o contrário. Lembra-se, inclusive, de
que às noites eram trazidos judeus dos outros
campos e deixados ao desabrigo para que mor-
ressem pela manhã. Quando o írio era muito,
os judeus agonizantes gemiam mais alto e
Stangl os matava a enxadadas.

Até ser acareado com Stanislaw, o
ex-oficial da SS mantinha-se na mais absoluta
reserva. Contudo, ao reconhecer em Stanislaw
um pequeno joalheiro do campo de concentra-

ção de Sobibor cometeu seu único erro, co-
mo disse o delegado encarregado de inquérito:"Isto quebrou o Stangl".
SERENO

Mesmo alquebrado, Fraz Stangl manteve-se,
durante todo o tempo em que esteve no posto
policial da 208 e agora na unidade militar, tran-
quilo, falando pouco e sem se lamentar. E.stá
certo dó que seu destino é morrer quando sair
dn, prisão: ou através da Justiça, ou nas mãos
dos judeus.

A única preocupação dc que ainda não se
livrou foi o destino dé sua família. Casado

, com Dona Teresa Stangl há 34 anos, tem re-
ceio pelo que posas, acontecer a ela, a suas três
filhas ou a uma dns netas.

Admite-se que não reagiu à prisão porque
quando íoi cercado pelos policiais da Secreta-
ria de Segurança de São Paulo estava perto
de tuna das filhas. Sabe-se, extra-oíicialmente,
que solicitou à Polícia Federal que protegesse
sua família, ficando satisfeito ao ser informa-
do que ela havia deixado o Brooklin Paulista,
onde não estava em segurança.
PROTEÇÃO

Enquanto isso, o Departamento de Polícia
Federal, por ordem do Coronel Newton Leitão,
está mantendo proteção rigorosa. Enquanto es-
teve em posto policial, ficou sempre cercado
por três agentes federais e cinco soldados da
Polícia Militar armados de metralhadoras, íl-
cando o trânsito impedido nas proximidades.

Dependendo de entendimentos com o Co-
ronel Florimar Campeio, que o sucederá, o Co-
ronel Leitão poderá apresentar Stangl à im-
prensa ainda esta semana ou, no mais tardar,
no início da próxima. Se o fizer, já advertiu,
o esquema de segurança será o mais rígido de
todos já adotados em relação a um preso na
América do Sul.
REVELAÇÕES

As investigações realizadas pelo Departa-
mento de Policia Federal no Ministério da Jus-
tiça, na Guanabara, poderão trazer sérias revê-
lações sóbre a entrada de estrangeiros. Franz
Stangl sempre foi um homem procurado, re-
clamado pela Justiça de vários paises, mas
Franz Paul Stangl pôde entrar livremente no
Pais, sem nenhum embargo. Trouxe depois tô-
da sua familia.

A entrada Stangl apresentou apenas um
salvo-conduto dado pela Cruz Vermelha, em
Roma. Ex-prisioneiro de um campo de con-
centração entre 1945 e 1948, Stangl pôde re-
grassar a seu país — Áustria —, íugir para a
Síria ao ter conhecimento da prisão de alguns
ex-companheiros e depois, através de Roma
'(sua mulher nega), chegar a São Paulo.
OUTROS ,

Apesar de Franz Stangl afirmar que não
sabe da existência de nenhum outro chefe na-
zista no Brasil, as autoridades da Policia Fe-
deral continuam certas de que muitos outros,
inclusive Josef Mengele, encontram-se no in-
terior brasileiro.

As informações disponíveis asseguram que
no interior do Paraná e do Rio Grande do Sul
há verdadeiros núcleos nazistas, alguns até
merecendo investigações mais detalhadas. Ape-
sar disso tudo, o método para localizá-los tem
de ser o da denúncia.

Cônsul em Minas quer relação toda
Belo Horizonte (Sucursal) — O Cônsul da

República Federal da Alemanha nesta Capi-
tol, Sr. Kurt Ruchsdeschel, em entrevista ao
JORNAL DO BRASIL, afirmou que "através
dos canais competentes já oficiou ao Governo
alemão solicitando uma relação completa dos
criminosos de guerra que estão sendo procura-
dos para ajustar contas com a Justiça para
completar as instruções que possui e poder in-
vestigar e localizar Martin Bormann, por
exemplo". i

Segundo o Cônsul alemão, "o Consulado"não tem uma relação dos criminosos de guer-
ra, porque nã oera crivei que um sujeito com
tamanha carga de responsabilidade criminal
nas costas como Paul Franz Stangl pudesse
viver tranqüilamente numa comunidade, por-
tar papéis, documentos e registrar-se num em-
prego com o seu próprio nome,- "mas hoje» es-
tou convencido de que se torna imprescindi-
vel essa relação nos serviços consulares".
FALHA

Disse o Sr. Kurt Ruchsdeschel que o Con-
sulado tem um rol de criminosos procurados
pela Justiça do seu pais, que é atualizado bi-
mensalmente e permite uma consulta rápida
sobre a vida pregressa de todos os cidadãos
alemães que vão solicitar alguma assistência.

náo sendo permitida qualquer ajuda se o no-
me do cidadão constar da relação, "a não ser
o visto para retorno à Alemanha".

— Mesmo que não o prendamos, o que
não é nossa obrigação — ressalvou êle — o
cidadão alemão que fôr criminoso e seu nome
constar dessa lista fica praticamente detido,
pois, com a comunicação imediata que faze-
mos à Embaixada, todos os demais consula-
dos lhe serão fechados e a Polícia será posta
no seu encalço, a pedido do Governo alemão.

Mostrou o Sr. Kurt Ruchsdeschel que a
lista — um livro de capa branca, quase mil
folhas e dimensões aproximadas de 18x24 por
seis centímetros de largura — relaciona os
jriminosos em geral por ordem alfabética, tra-
zendo somente detalhes sobre alguns, como se
têm doença contagiosa, se carregam arma ha-
bitualmente, se são agressivos, assassinos,"mas não os distribui por categorias, como —
sspeclficamente — criminosos de guerra".

Acredita o Cônsul alemão que a inexistên-
cia de um apêndice no livro sobre os crimi-
nosos de guerra "é uma falha que somente
agora me ocorreu, levando-me a oficiar ao Go-
vêrno alemão, através da Embaixada, sugerin-
do a manutenção, em caráter permanente, nos
consulados, de uma lista completa dos crimi-
nosos de guerra procurados pela Justiça".

Ao Menino Jesus

de Praga
Por uma graça recebida — MARIA

MERCiDES SANTOS.

Telefone para 22-1818
e faça a sua assinatura do

JORNAL DO BRASIL

via Judicial, já atingiram 15,
serão intensificadas nos pró-
ximos dias, ã medida que
uma comissão de engenhei-
ros de vários departamen-
tos concluam laudos de vis-
torias e proponham a de-
molição dc outros prédios e
casarões velhos que amea-
ç. ni desabar sóbre edifica-
ções vizinhas ou ponham em
risco as vidas dos seus mo-
radores.

A.s áreas mais atingidas
serão a Lapa e adjacências
e também edifícios situados
nas encostas que tenham
problemas de estrutura ou
de iminentes deslizamentos,"não havendo perdão" —
como explicam muitos en-
gonhèlros — "para os casos
om que o Estado intimou os
proprietários a realizar
obras dc contenção nas en-
costas e não foi obedecido
por Incúria dos responsa-
veis".

Continuam as demolições
nas Ruas dos Arcos, Almi-
rante Alexandrino e Aveni-
da Osvaldo Cruz, devendo a

Secretaria de Obras com-
pletar ainda esta semana a
dos casarões dos Arcos e da
Avenida Osvaldo Cruz, sen-
do as dos dois prédios da
Rua Almirante Alexandri-
no. em Santa Teresa, as
mais demoradas, em virtu-
de da impossibilidade de
serem utilizadas máquinas
pesadas — os prédios são
situados em encostas — só
podendo ser empregado o
trabalho braçal dos opera-
rios.

Diversos engenheiros con-
firmaram ontem as previ-soes de atingir a 300 o nú-
mero de demolições previs-tas para os próximos meses
em diversos locais da Cida-
de, porque há na Secreta-
ria de Obras a opinião
generalizada de que o Go-
vêrno diretamente e o se-
tor de obras indiretamente
foram muito criticados porse terem omitido no traba-
lho de evitar as catástrofes
deste ano, "o que de ma-
neira alguma acontecerá
no próximo".

Comissão examina l.a parte do túnel
O Governador Negrão de LI-

ma nomeou ontem uma comis-
são composta de engenheiros,
geólogos e arquitetos do Esta-
cio, sob a presidência de um
engenheiro aposentado, o Sr.
Arnaldo da Silva Monteiro, pa-ra definir o projeto da cons-
trução do túnel Grajaú—Nie-
meyer, entregando-o à concor-
rência pública antes de 90 dias,
para que a obra possa ser logo
iniciada e concluída a sua pri-meira fase, de 6 700 metros,
em dois anos.

O túnel, por onde será des-
viada parte da vasão de nume-

rosos rios que provocam cons-
tantes inundações, lançando
suas águas ao mar na Av. Nie-
meyer, é considerado, em prin-cípio, obra prioritária, e a Co-
missão analisará todas as im-
plicações geológicas. hTdráuli-
cas, estruturais e arquitetôni-
cas, sob a supervisão do De-
partamento de Obras daSURSAN

COMISSÃO

A Comissão, que tem o prazode 180 dias para concluir seus

trabalhos e tíe 90 dias par.-apresentar um relatório qí;permita o inicio das obras na!
sua primeira íase, entre a Usi-na da Tijuca e a Avenida Nie-
meyer (próximo à Gruta, daImprensa), é composta pelosseguintes técnicos: Arnaldo daSilva Monteiro (Presidente),
Clóvis Marcai. Beatriz Sêcn.
Gilberto Peixoto, Isidro Pinto
da Rocha Filho, Mário Sérgio
dc Castro Bandeira, Isidro Rn-
poso de Almeida, Edson Soares
de Araújo, Gilse da Mota, Luis
César da Veiga Pires e Darci
Aleixo Derenesssum.

Helicóptero de inspeção já funciona
O helicóptero adquirido peloInstituto de Geotécnica para

policiar as encostas do Rio ini-
ciou ontem as suas atividades
levantando vôo com o diretor
daquele instituto, engenheiro
Ronald Iung, para uma primeirainspeção sóbre os morros da
Cidade, a que se seguirão dià-
riamente muitas outras.

Sobre a designação de en-
genheirõs — e não geólogos —
para a execução desse traba-
lho de inspeção,'o Superinten-
dente da SURSAN, engenheiro
Geraldo de Carvalho, disse on-
tem que há apenas dois geólo-

gos nos quadros do Estado e
eles estão destacados para o
Instituto de Geotécnica, quotem- ainda um outro, emprês-
tado, e vários estudantes de
geologia colaborando.

ENCOSTAS DOENTES

— Apesar de indispensáveis
para os trabalhos nas encos-
tas. dos morros, os geólogo. —
acrescentou o Superintendente
da SURSAN, engenheiro Ge-
raldo de Carvalho —, são npe-
nas parte do trabalho geotéc-

Dinamite entra em ação em
O Instituto de Geotécnica

vai dinamitar hoje, às 11 horas,
uma pedra que ameaça rolar
sóbre a Rua do Sanatório, no
Morro de São José, em Madu-
reira, e desabar sobre diversos
barracos, já tendo se deslocado
cerca de 20 centímetros.

A partir das 8 horas, poli-
ciais, sob o comando da Admi-
nistração Regional de Madu-
reira, vão evacuar todos os mo-
radores das proximidades e
após a dinamitação será ini-
ciado o desmonte a frio dos
blocos que restarem, o que du-
rara diversos dias porque a pe-
dra tem cerca de 400, toneladas
de peso.
NO REC-MEC

Atoda em Madureira, ontem,
os técnicos do Instituto da
Geotécnica examinaram, a pe-

dido do Comandante do REC-
MEC — unidade do Exército
ali situada — diversos blocos
de pedra que estavam alar-
mando os oficiais daquela uni-
dade, tendo chegído à conelu-
são de que não há perigo, pois
as duas pedras existentes são
de pequeno porte e as demais
não .sofrem possibilidades de
deslocamento iminente.

CASTILHO ASSUME

O nôvo Diretor do Departa-
mento de Limpeza Urbana, Sr.
Roberto Castilho, assumiu on-
tem suas funções e não quis
dar um prazo para o término
das operações de desobstrução
e retirada da lama das ruas
da Cidade "porque choveu ou-
tra vez e eu ainda não recebi
dos Distritos o nôvo relatório
sóbre a situação das ruas".

nico-, que pode perfeitamenteser executado por engenheiros,
porque estes também têm cur-
so de geologia.

— É verdade que os geólo-
gos são especialistas no assun-
to, mas os engenheiros podemsuprir perfeitamente o traba-
lho e o vêm íazendo. fi como
um médico clínico atendendo
a um caso para o qual existem
médicos especialistas. O enge-
nheiro não é o especialista, mas
pode perfeitamente cuidar do
doente, no caso as encostas —
finalizou o Superintendente da
SURSAN.

reira
O Sr. Roberto Castilho, que

exerceu as funções de Chefe
do Gabinete do Secretário de
Obras Públicas, Sr. Raimundo
Paula Soares, até ser nomea-
do para a Direção do DLU dis-
se, ainda, que "não fiz nenhum
acerto prévio com o Secreta-
rio no tocante à questão da li-
beração das verbas do DLU,
pois vim para cá como um sol-
dado que obedece'ordens".

VERBAS -

Em seu primeiro contato com
seus noves subordinados, en-
tretanto, a preocupação funda-
mental do nôvo Diretor do
DLU foi pedir "para ontem"
— literalmente — diversos re-
latórios sobre a situação das
verbas do Departamento, in-
clusive as referentes ao exer-
cício passado.

Escola nas Laranjeiras ainda
i

sob ameaça continua sem aulas
Enquanto a Secretaria de

Educação informa ao públi-
co que todos os seus esta-
belecimentos já estão fun-
cionando normalmente, a
Escola Primária José de
Alencar, na Rua das Laran-
jeiras, continua sem poder
receber os alunos porque a
Diretora Olga Amador re-
ceia que uma grande barrei-
ra, que serve .de base a um
edificio já interditado, caia,
e atinja as 950 crianças que
ali estudam.

Ó Instituto de Geotécni-
ca já recebeu uma comuni-
cação oficial sóbre a situa-
ção da Escola, e, segundo
conta a vizinhança, seus
técnicos compareceram ao
local no último sábado, à

tarde, justamente no hora-
rio em que a Escola não
funciona, mas até agora a
diretora não sabe o que fa-
zer, limitando-se a avisar
aos pais que "pelo amor de
Deus, não tragam seus íi-
lhos".

A ESCOLA

A Escola José de Alencar
fica nos fundos de um ter-
reno em cuja frente está
sendo construída uma uni-
dade integrada que deverá
ficar pronta dentro de uns
15 meses. A localização do
prédio é das mais perigosas,
porque fica embaixo de uma
grande barreira, que susten-

ta um edifício já interdita-
do nas últimas enchentes,
pelos engenheiros do Estado.

Dona Olga Amador tem
até receio de que os fun-
cionários da Escola se
aproximem do local. Ape-
nas as professoras, em nú-
mero de 30, são obrigadas
por lei a irem até à Escola
para assinarem o ponto,
sendo que algumas ali per-
manecem cumprindo todo o
horário. Como Dona Olga é
obrigada a cumprir a buro-
cracia imposta pela Secre-
taria de Educação, não pode
tomar a iniciativa de pro-
videnciar que os engenhei-

^ros dêem o seu veredito, a'fim 
de que ela própria dei-

xe de se expor.

No Salgueiro perigo é infiltração
Paredes rachadas, água

infiltrada no forró de algu-
mas salas, uma cachoeira
que passa pelos alicerces do
prédio e até um coqueiro
que ameaça cair sóbre o te-
Ihado da escola são alguns
dos problemas que afligem
a professora Leia Antunes,
diretora da Escola Bombei-
ro Geraldo Dias, antiga
Heitor Lira, ho Morro do
Salgueiro.

A Diretora da Escola
Bombeiro Geraldo Dias e
as 24 professoras que ali en-
sinam estão preocupadas"pensando em novas chu-
vas", porque o prédio é ve-

lho — construído em 1910
— e não apresenta condi-
ções para o ensino de crian-
ças pois tem deficiências de
ventilação, luz elétrica e
instalações sanitárias.

Duas rachaduras nas pa-
redes externas, sendo uma
mais profunda e antiga, e
o perigo de umedecimento
das paredes internas — em
virtude de grande quantl-
dade de água empoçada nos
forros — são os problemas
mais sérios a merecer pro-
vidências das autoridades.
A Escola Bombeiro Geral-
do Dias está funcionando
em regime precário há 15

dias, isto é, desde o reini-
cio das aulas.

As aulas são dadas eni
regime de três turnos para
as 24 turmas d. 30 alunos
que estudam ali — um to-
tal de 700 alunos — mas o
último turno é prejudicado
pois só ás classes que têm
janelas para a rua podem
prosseguir após as 16 ho-
ras: nas outras a falta de
luz é quase total e as pro-
fessôras resolvem o proble-
ma do horário levando as
crianças para brincar no
pátio até as l.h30m, quan-
do o expediente é encerra-
do.

Em Jacarepaguá chove nas classes
Moradores rie Jacarepaguá,

que desde agosto passado pe-
dem uma escola primária pa-
ra o bairro, informaram ontem
que a Escola Edgar Werneck,
na Estrada Três Rios, funcio-
nando cm prédio alugado, não
pode mais abrigar seus alunos,

pois os salas foram inunda-
das pela chuva e, em horário
de aula, as crianças tèm de
correr para o pátio coberto.

O morador Paul Behnken,
como representante da popula-
ção do bairro, procurou o Dis-
trito Escolar, mas não houve

nenhuma solução. A Secretaria
cie Educação, alegando que ?"
novas escolas já têm lugar.\*j
escolhidos, aconselhou-o «i e_"'-V-!
perar pelo próximo ano, quan-
do sua assessoria técnica ia-
rã outro planejamento.
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Volige apronta bem
na pista pesada em
38"2/5 na valentia

Volige chamou a atenção
dos observadores ontem pe-
la manhã na Gávea, ao tra-
zer 38"2/5 para os 600 me-
tros na pista de areia pesa-
da, sem que o freio Oraci
Cardoso tivesse maior em-
penho em melhorar a mar-
ca, num sinal evidente que
atravessa realmente unia
íase das melhores de trei-
namento.

Gasparzinha, também foi
uma grata • surpresa, pois
assinalou 38" para os 600
metros com o aprendiz O.
F. Silva procurando sempre
abrir no final, còm o fito de
exigir um pouco mais da
pensionista do treinador
Válter Aliano.

GUARAPEMA

Guarapema (J. Santana)
os 700 em 48" 2,5, muito ã
vontade e sempre a mais
do centro da cancha. Stand
Pipe (A. Machado) chegou
ajustado em 26" os últimos
360.

Guaparcma e Lindavicc
são os melhores nomes, se-
guidos tle Labéu c Odcto.

PRESTÂNCIA

Miss Morumbi (F. Mene-
ses) os 360 em 23", alijo
contida. Nurmi (I. Òlivei-
ra) a reta em 43", de car-
reiráò. Ipirá (C. Morgado)
chegou com muito boa de-
senvoltura em 39" 2,5 para
a reta. Altalin (A. Morga-
do) os 800 em 53", com so-
bras visíveis e um pouco
afastado da cerca. Lycus
(M. Silva) subindo até pou-
co mais dos seiscentos, para
virar e descer a reta em
38", algo ajustado e Pres-
tância (L. Alvarenga) da
mesma forma, melhorou
para 37" 2 5, deixando ex-
celente impressão.

Miss ilorumbi, Ipirá, Ly-
eus c Prcstãncia foram os
que mais se destacaram nos
exercícios.

VOLIGE i .

Volige (O. Cardoso) des-
ceu a reta eni 38" 2)5, agra-
ciando muito. Falda (I. Sou-
sa) aumentou para 41". sua-
vemente e Pamelah (M. Al-
ves) levou a pior para Gi-
sue (J. Paulielo), em 23"
3 5 para os últimos 360, pois
vinha de mais longe.

Cantcmina que vem dc
perder uma corrida sem
nome, poderá perfeitamen-
te se reabilitar. Volige, La
Garçone, Copacabana Girl
c Falda decidirão a forma-
cão da dupla.

GASPARZINHA

Macon (A. M. Caminha)
os 700 em 48", galope lar-
go. Apis (S. Cruz) aumen-
tou para 49" 2(5; de carrei-
rão. Coccinelle (S. Silva)
depois de ter dado uma
partida curta na reta opôs-
ta, assinalou para os 360 o
tempo de 23", com seu jó-
quei muito sereno. Redoxan

(J. Negrelo) os 700 em 48",
com sobras e Gasparzinha
(O. F. Silva) a reta em 38",
com grande facilidade.

Dialon que vem se apro-
ximnndo do vencedor, nada
sentido, deverá agora se
destacar, ficando Maran,
Coccinelle, Questura, Redo-
xan e Gasparzinha aguar-
dando o seu fracasso para
poderem se destacar.

DRAGON BLEU

Dragon Bleu (J. Brizola)
os 700 em 45" 2^5, com rara
facilidade e sempre pclo
miolo da pista. San Remo
(A. Ramos) a reta em 41",
à vontade. Jeune Prince
.(S. Cruz) os 360 em 26",
não agradando. Crispim (I.
Oliveira) a reta em 41", de
galope largo e Hand (O. F.
Silva) melhorou para 38",
com algumas reservas e Ga-
lardão (J. B. Paulielo)
igualou, mas deixou melhor
impressão.

Dragou Bleu, se confir-
mar este excelente floreio,
dificilmente será derrotado,
permanecendo James Bond.
Galardão, Crispim e San
Remo na expectativa.

OCAR WAY

Ocar-Way (O. Cardoso)
os 700 em 47", com grande
facilidade e quase colado à
cerca externa. Old Bali (J.
Borja) a reta em 41", de
galopinho. Osogada (L. Cor-
reia) chegou com boa dis-
posição em 23" os 360. Con-
fúcio (A. Ricardo) a reta
em 39" 2^5, como sempre no
chicote. Judex (J. B. Pau-
lielo) vindo de mais para
mais, chegou em 38" 1'5 pa-
ra igual distância e It (S.
Silva), em progressos, au-
mentou para 39", agradan-
do muito.

Ocar-Way será o escolhi-
do, não sendo contudo bar-
bada, pela presença de Oso-
{fada, Lisca, Confúcio e Ju-
dex que andam muito bem
c podem perfeitamente in-
fluir no marcador.

HIMATION ,.:. *.--';.

El Siroco (A. Ricardo)
deu uma partida de qua-
trocentos metros na reta
oposta em 25" para em se-
guidá repetir duzentos em
13", arrematando em boas
condições. Atirador (I. Sou-
sa) ipanheiraindo muito,
trouxe 25" para os últimos
360. Himation (J. B. Pau-
lielo )a reta em 38", com
facilidade e Al Prince (J.
Paulielo) na reta oposta

. trouxe 39", sem contudo
deixar qualquer impressão
mais animadora.

Foggy Day (J. Marinho)
os 360 em 25" 2,5, de carrei-
rão.

Caudilho, El Sirôcco, Ati-
rador, Foggy Day e Hi-
mation são os que melhores
condições reúnem para a
decisão do páreo.

Programa completo para amanhã

i-i,

2—a

3-5

TS 4-8
10

V PAREÔ — Ãs 21 horns
metros — NCrS I 1(10,00.

1—1 Labeu, J. Reis 
2—2 Odeto, C. A. Sousa .

3 Jazida, A. Ramos ...
3—4 Lindavlce, F. Menezes"5 Eilége, O. F. Silva ..
4—6 Guara-perna, J. S. ...
S17 Stand-Plpc, A. M. ...

2.» PAREÔ — As 211i30m —
metros — NCrS I 100,00.

M. Mòrutnbl; P, Mi .
Manila, N. correrá ,,
Jim-ml, I. Oliveira ...
Excm-sor, A. Ramos .
Daiia. A. Fernandes .
Iplnfi, C. Morgado ..
M.Eliete, O. F. Silva
Altalin, A. Machado .
Lycus, Mi SUva 
Prcstãncia. L. 
Sapa, A. Ricardo ....

1 000

Ks.

34
54
'55
S:i
53

X 50

3—7 Dialun, A. Hlcardo 58
8 Elcandir, J. B. P. ... 53
S Questura, J. Borja .. 56

4-10 Redoxan, J. Negrelo 58
11 Gasparzinha, O. F. S. 54
12 Gltano, A. Fernandes 54

5.» PAREÔ — As 23 horas — 1 300
metros — NCrS 800,00. (Betting.

58
56
50
56
58

.58
56
56

1—1 Dragon Bleu, J. B. ..
2 San Remo, A. Ramos

2—3 Thartal, J. Machado .
Lumlnador, M. Nlcl. .
Jeune-Prlnce, S. Cruz

3—6 Crisphi. I. Oliveira ." Hand, O. F. SUva ...
7 Mabruk, P. Fernandes

4—8 James Bond. M. H. .
9 Galardão, J. B. P. ..

10 Sana-Mlne, N. correrá

Kg.

57
57
5':
56
53
55
53
54
57
58
54

6.» PAUEO — As 23Íi3Õm — 1 200
metros — NCr? 800,00. Hitllng.

Kg.

3." PAREÔ — As 22 horas — 1 000
metros — NCrS 1 300,000 — (Has-
bro Group) — (Industriais Ameri-
canos).

Kk.

1—l.Caiiteraina, 
' 

C. R. C.
2 Volige, O. Cardoso ..

2—3 La Garçcnno, J. R. ,' 
4 Rídare, O. F. SUva ..

3—5 Copacabana Girl. F. M.
¦ 6 Jareta, C. Morgado .

4—7 Falda. I. Sousa .....
8 Pamelah. M. Alves ." Gigue, J. Paulielo ..

4.» PAREÔ — As 221i30m —
metros — NCr$ 800,00.

1—1 Maran, L. Santos ,,
2 Macon, A. M. C. ..

- 3 Apis, S. Cruz 
2—4 Coccinelle, S. Silva

Spoiiting-Liíc, L. C.
Motivo, J. Quint.. .,

57
57
57
57
57
57
57
57
57

1—1 Ocar-Way, O. Cardoso
Old Bali, J.. Borja ...
Osogada, L. Correia .

2—4 Lisca, F. Menezes ...
Hlpista, N. correrá ..
Nevaly, j. Machado .

3—7 P. Selvagem, O. F. S.
8 plgralo, M. Andrade .
B Mosqueteiro, A. Lins

.4-10 Confúcio, A. Rk-ardo .
11 Judex, J. B. Paulielo
12 It., S. Silva 

7.» PAREÔ — As 231i35m — 1 000
metros — NCr? 1300,00. net ling.

51
55

511
57
52
53
51
52
59

1 51
56

1 300

Kg.

54
57
54
56
58
58

1—1 Caudilho, O. F. Silva
2 Aralto, A. Fernandes .

2—3 El Slrocco. A. Rlcar.

Kg.

2 57
5 57
1 57

4 Forgotten, I. Oliveira 57
3—5 Vintém, P. Lima .... 57

Frlcandó, S. Silva .. 57
Atirador, li Sousa ... 57

4—8 Foggy Day, J. Marinho 57
Himation. J. B. P. .. 57

10 Al-Prlnce, J. Paulielo 10 57

Binóculo J. C. Montes
VOCAÇÃO INFANTIL

A diretoria do Jóquei Clube de Süo Paulo decidiu adiar
o Grande Prêmio São Paulo, de 7 para 14 de maio. no jier-
curso ãe 2 400 metros e parece inclinada a manter a data
para o futuro. Assim, a maior prova de Cidade Jardim se-
ria sempre no segundo domingo do mès de maio.

© Scrèen Play acidentada
A égua Screen-Play chocou-se com o portão da Vila

Hípica, necessitando de cuidados veterinários no Hospital
do Jóquei Clube. Screen-Play teve algumas contusões sem
gravidade, mas a Superintendência está na obrigação de
mandar pintar de branco portões e entradas das cocheiras,
para evitar novos acidentes.

Correia com Edição
José Correia âeverá ser mesmo o jóquei de Edição no

clássico de domingo, quando a tórãilhá voltará às pistas,
depois de fracassar lamentavelmente no Handicap Especial
de sábado.

Dúvida de Pedrosa
O treinador José Pedrosa está indeciso entre Jorge

Borja e Francisco Estéves, na direção de Starita no Grande
Prêmio Costa Ferraz, em 1 000 metros, porque soube que o
jóquei Antônio Ricardo assumiu o compromisso de eondu-
zir Susa na mesma prova. Pedrosa inscreveu DiameUla e
Gateza no quilômetro, de parelha com Starita, devendo
optar por Antônio Ramos e Adálton Santos, respecti-
vãmente.

O Manduco é íilho dc Manguz
O Stud Violou adquiriu no Rio Grande âo Sul, o potro

Manduco, filho de Mangas e Nituana, para correr na atual
temporada áa Gávea. Manduco vem a ser irmão de Man-
gazin, que tem figurado no prado ãe Cristal.

• Titular no Cordeiro da Graça
Titular, que esteve para ser enviado para os Estados

Unidos, deverá reaparecer no Grande Prêmio Cordeiro ãa
Graça, programado para o áia 2 de abril, em 1 000 metros,
e o potro Urmarino, que chegou colocado no Remonta do
Exercito, deve retornar no Paul Mautjé, no próximo do-
mingo. 

'Segundo 
José Pedrosa, Urmarino correu menos

que na última por ter levado torrões de grama na vista, o
que impediu que chegasse mais perto de Sinaleiro e Hatiói.

© Animais sorteados
Hand Pipe, Redoxan e Ocar-Way, respectivamente

treinados por Francisco de Abreu, Gonçalino Feijó e Antô-
nio Pinto da Silva, foram os animais inscritos na corrida de
amanhã, para exame, pelo Serviço de Repressão ao
Doping.

1 379 animais na Gávea
Existem na Gávea, no momento, 1 379 animais, assim

distribuídos:
anos — masc. 175 —fem. 119;
anos — masc. 154 — íem. 160;
anos — masc. 174 — fem. 146

5. anos — masc. 167 — íem. S4
anes — masc. 111 — fem. 42
anos — masc. 30 — fem. 2
anos — masc. 5

© Ernâni com 76
Ernâni de Freitas é o treinador que possui o maior

número de parélheíròs em suas cocheiras, 76, seguido de
José Pedrosa. 56, Paulo Morgado, 47, Artur Araújo, 43, Vál-
ler Aliano, 34 e Levi Ferreira, Manuel de Sousa e Antônio
Pinto áa Silva com 32.

¦-¦- • Entradas e saídas
Zilmar Guedes recebeu do Rio Grande do Sul os ani-

mais Albaiós e Faráella, e Bom Pardo, Pilhada, Rebelde
foram enviados para o prado de Cristal. Gênese c Guia se-
guiram para Cidade Jardim, São Paulo,

# Transferencias
Folgazão deixou Olímpio Pinto, dando entrada na co-

cheira de Moacir Canejo. Golden Spress de Manuel de Oli-
veira para Canejo e Sporting Life de João para Valdemar
Pioto. Ledesmaus, Giraluz, Thartal, Quartel, Dígrafo e
Nurmi saíram de J. J. Tavares para M. Tavares. Gazo foi
enviado para Friburgo e Jaburi e Happy Kid continuarão
sitas campanhas no praâinho de São Vicente.

Presidente da C.C.C.C.J\T.
O General lüberè Gouveia do Amaral, Diretor da Re-

monta e Veterinária da Remonta áo Exército, é o nòvo
Presiâente âa Comissão Coorâenaâoru âo Cavalo âe Cor-
rida Nacional, e o Stuá Book Brasileiro, âeverá mesmo ser
transferido para São Paulo, mantendo uma sucursal na
Guanabara.

Osvaldo diz que distância,
antolhos e esporas poderão
levar Guarapema à vitória

O treinador Osvaldo Coutinho explicou' que vai íazer
a tentativa com Guarapema, na noite de amanhã, ior-
çando turma, para que seu pupilo volte a concorrer numa
distância dentro das suas características e possa afinal
confirmar os bons trabalhos de todas as madrugadas.

Além do mais, Osvaldo admite que tentará íazer Gua-
rapema render mais, correndo-o de antolhos e pedindo ao
piloto o uso de esporas, pois não se conforma que 

'um ca-
valo sempre trabalhando bem não apresente nada de útil
de corrida e o fato segundo o preparador é típico de ca-
valo manhoso e que precisa de rigor no percurso.

-txx-i-. .^fi-ífi!.'^%" ií.í^V^'Ç'iT'^s^^Sfíí&í»¦'*'• 
'>;<-w:ajf*v ¦"íte"}.;,''ísli

O. proprietário Luis Es\>innln quase periieu o apronto de Ocar-Way,
ontem, nu Gávea, preocupado com o filho mie subiu ao recinto

Ju Comissão </« Corridas

Toni afirma que Ocar-Way
mesmo contra Confúcio não
deve ser superado amanhã

O treinador Antônio Pinto da Silva declarou que seu
pupilo Ocar-Way, na noite de amanhã, dificilmente será
derrotado, pois se encontra em grande forma e acha
que apesar da presença do tordilho Confúcio a vitória não
será adiada, pela superioridade demonstrada em outras
ocasiões contra os mesmos adversários.

Salientou, também, que Ocar-Way se encontra firme
e para provar as suas palavras disse que apesar de o seu
pensionista dificilmente aprontar desta vez até pôde des-
cer a reta. embora suave, em 40", e o final pela forma de-
senvolta que o cavalo apresentava, Tony explicou ter íi-
cado totalmente satisfeito.

DEMORA

Falando depois da mais no-
va geração que possui nas co-
cheiras, declarou Tony que e,s-
tú com muitos problemas no
que se refere à maioria, aíir-
mando que inclusive existem
muitos com dores de canela e
que demorarão a fazer a pri-
meira apresentação.

O TEMPO

Relembrando alguns meses
atrás, Tony citou o íato de
duas ex-pupilas. Susa e Praiei-
ra, estarem inscritas no Gran-
dc Prêmio do próximo domin-
go. E salientou que antiga-
mente "era uma parada muito
dura saber qual das duas
era a mais ligeira,, mas iia gra-

ma sç tivesse que dar um pai-
pita ficaria, mais ccm Susa.
Na areia acha Praieira real-
mente superior.

PONTO CERTO

Após comentar que absoluta-
mente Estância não correu do-
mingo mais que nas vezes nn-
terioris, pois o que aconteceu
íoi o enfraquecimento total tía
turma, disse que outro ponto
quase certo é o de Ocar-Way,
que vai encontrar na sua ninio-
ria adversários realmente mo-
destos. com exceção de Confú-
cio. E íèz questão de afirmar
que seus pupilos quando não
ganham, .geralmente chegam
colocados e, portanto, suas vi-
tórias não devem servir de te-
ma para surpresa.

SÓ LABÉU

Com relação aos adversários,
Osvaldo salientou qus Labéu
parece o único grande adversa-
rio e, para mostrar que forçar
turma não íoi nenhuma aven-
tura, disse que aquele favorito
vem justamente de ganhar em
turma inferior.-

E acredita que Guarapema,
sem ser muito exigida inicial-
mente para acompanhar o
train, como tem ocorrido em
distâncias curtas, poderá aqo-
ra surgir no final da milha,
com atropelada que até a vitó-
ria poderá trazer. E relembrou
que, sertã vez, também forçan-
do turma, Guarapema conse-
guiu expressiva segunda colo-
cação.

MUITO BEM

Adiante comentou acercadas
possibilidade de Prlncesita e
Susa, pupilas do seu amigo Mi-
guel Gil e que chegarão às vés-
jperas da reunião de domingo.
Esclareceu que Susa, vindo de
longa parada, embora perden-

do contato com as adversárias
nos metros finais da corrida de
reaparecimento, melhorou mui-
to, já que não corria há bas-
tante tempo e agora será das
maiores adversárias, notada-
mente no quilômetro, disíân-
cia na qual é especialista. Ain-
da. sôbre Susa disse que para
dirigi-la foi convidado Antô-
nio Ricardo, mas não sabe se
o profissional realmente acei-
tou o convite.

ÓTIMO TESTE

Comentando, depois, sóbre
Princesita, Osvaldo Coutinho
ciis.se que, na sua opinião, a
alazã se encontra na milha e
meia do handicap em uni tes-
te de grande valor, pois mes-
mo que não venha a conseguir
a vitória poderá demonstrar
que se trata de «ma égua com
capacidade imediata para en-
írentar os melhores animais
da Gávea. E novamente exter-
nando seu ponto-de-vista, 

"o
treinador frisou que a pilota-
da de Bequinho vai vender
multo caro a vitória.

FIQUE RICO Comprando Bilhetes da Loteria do Estado da Guanabara
na CASA ESPERANÇA LOTERIAS - Av. Rio Branco, 159.
que ainda tem bilhetes a venda para a extração de amanha

O SEU DIA CHEGARÁ!

Thartal é estreante que
lem chance de ganhar no
quinto páreo da noturna

Thartal é um estreante filho de Retiro e Une, trei-
nado por Manuel Tavares, que veio do turfe gaúcho onde
conseguiu algumas vitórias, e já esteve depois em alguns
Hipódromos do Pais, onde sempre conseguiu ganhar e
atuar com relativo sucesso.

Aqui na Gávea aparece num páreo dentro da sua fòr-
ça, e apesar de ter sempre feito seus floreios no escuro,
está faladíssimo nos bastidores, pois sua montaria íoi en-
tregue a J. Machado, num sinal evidente de que esperam
até ganhar com èle. No apronto veio sempre de galope
largo e assinalou 40" para os G00 metros sem íazer força.

do páreo de amanhã com for-
tes possibilidades tíe triunfo,
pois vem sendo preparado pe-
lo treinador E. Pereira F.° pa-
ra brilhar logo de saída. Êste
filho de I/Incom^u e Alta Gra-
cia, vem sendo exercitado liá
muito tempo pelo bridão A. Ma-
chado, que acha sua chance po-
si tiva contra estes rivais de
amanhã, Seu apronto foi bom
para ei turma, porque trouxe
53" para os 800 metros sem-
pie afastado da cerca e numa
raia que não estava boa paia
marcas. Mostrou que está real-
mente preparado para ganhar.
Deve ser uma das forças aqui.
Finalmente o último estrean-
te é Vintém, animal que o freio
Paulo Lima julga, um pou-
co verde para. correr íren-
te a Caudilho, El Síroceo e
Foggi Day, que devem deci-' dir o páreo final do programa.

AQUI TEM CHANCE

Apesar de ter sido sempre
uma corredora medíocre nos
prados em que atuou, Normi
estréia na Gávea, na sua pior
turma e vai competir com el-
guina possibilidade de vitória,
dada a fraqueza das outros. Rs-
ta filha de Cyro e Horta que
está aos cuidados de Manuel'
Tavares, tem se mostrado veloz
nos exercícios e seu aspecto fi-
sico é o melhor possível. Ontem
pela manhã no apronto não íol
erigida a fundo, tanto que
marcou 43" para os 600 metros,
num galope de saúde. Existo
esperança no seu triunfo.

MUITA CHANCE-

Altalin que vem do turfe gaü-
cho com campanha apenas re-
guiar, vai aparecer no segun-

Ta jar com J. Borja passou
os 2040 metros em 146"
e vinha muito controlado

w

¦'**...

v-. •
li
fTajar. em preparativos para correr o Handicap Espe

ciai de domingo — 2 400 metros — deixou impressão das,'
melhores com seus 146" nos 2 040 metros, com 112" 2'5 na"
última milha, sendo que o bridão J. Borja jamais mexeu1
ern parte alguma do percurso com o pensionista de Ge-"
raldo Morgado.

Arminho — um pensionista de Paulo Morgado, ainda*
perdedor — também tirou prova para correr domingo :tP
Handicap Especial e no freio de José Portilho acabou as-'*
sinalando para os 2 040 metros 143" 2 5 com 111" 2,5 para?
os 1 600 metros finais, tendo chegado com excelente dis-"
posição ao disco.
AZORES

Pclr Miss _ J. Queirós — 1 200
em 83"

Azorcs — L. Acuna — 1 000
em 08" 2;5

Ssfaín — J. Borja -— 1400 em
90" 2 5

Jocllno — J. Martins — 1300
em Efi" 2;3

Happy 
'Widov; 

— J. Negrello
— 1200 em 83"

Djago — H Vasconcelos —
1 300 cm 104" 25

Tullnba — J. Santos — l coo
em 103"

Krlvolo — J. Reis — 1000
em 03"

üe:-tle — S. Silva — 1200 em
85" 2|5

TAJAK

Tajar — J. Borja — 2 040 em
146" — 1600 em 112" 2,5
Velodty — A. Ramis — 1 300 em

l.a Prãneaise — F. Pc-rcira F. —'
1 500 em 107"3/5 -..i

GEISER

i. Pc-tiiiio — : -íoo

- ?'. Por::ra F. — 1 30*

L. CiV-ios — 1 300 env-

Portilho — 1300

Tlnoco — 1 300

1 400

1200

10CO

1300

1600

Pala — J
em 32"

Artópan — J
em 00"

Rondadora — J. Baílca
eni 93"

Taitufo — J. Baflea
em 86"

Nacre — L. Acuna
em 63"

EiccHia — J. Baflea
em 90"

El Emir — J. Terres
em 110"

MISS KADINA

Maiadrolt — O. P. Silva —
1 200 em 84"

Mias Kadína — C. Morgado —
1 300 em 94" 2|5

Bodc^on — A. Hcdcckcr —
1 300 cm .92"

Gunly — J. Torres — 1 000 em
66" 2|ã

Stand Pipa — D. Moreno —
1300 em'95", e| errada

Eüls — A. Hodecker — 1300
em 90" 3;5

EitaRlva — O. Cardoso — 1 300
em DO" 2'5

Arminho — J. Portilho — 2 040
cm 143" 25 — 1600 em 111" 2 5

Frcmctheu — .o. Cardoso —
1 600 em 110"

Lutine
cm 97"2

em 8fi"3
Cisco •

92"3 5
XaistTO — A. Machado — í 900

cm 135"3/5 — 1 (,:!0 cm 113"
Imperador Rlí-arcio _ s. Silvif2 040 em 141" _ 1 coo cm lií''
Xlrol — R. Carmo — 1 300 em'

90"2 '5
Allccr.Uom — J. B. Paulielo —

1 200 em 82" ;'«
Ambiçílo — .;. Machado — 2 -100'

om 174" — 1 OOO em 113" fi:\r
Fiapo — A. Santos — 2 040 em

Ml" — 1 600 cm 103"3/5

FAIRY PLOVVER

Vlrajuba — O. Cardoso — 1 30tf
em 90"2/5

Ei-emlta — D. Neto — 1 500 em
107"

Gircnda — J: Machado — 1 :íoo'
cm 89" ;.,

Fairy Flower — p. Maia — í 200
em 80"2 5

Chatnot — J. Santana — 1 30d:
em 136" — 1 030 cm 113" '

Kaiapalo — A. Machado — 1400
cm 93" .

First Class — F. Estéves —
1 2C0 cm 81"l/5

Majô — a. Fernandes — 1 400
em 95"2'5 ai.

Lsrd Samba — A. M. Caminha
1 300 em 90"

FUSÃO : -!.T

S. Silva — 1 600 env

L. Santos — ; 300

F. Meneses --

1000"

PULL CP.Y

Pablo — J. Brizola 1 COO em

Fusão
107"2'5

Scstrla
cm 94"

Empresário —
1 200 em 82"2'5

Bandido — F. Meneses
cm 08"

Elora — A. Santos — 1 400 em
94 "3,'5 ;.,'

C.-anbroei.-a — A. Marcai --,
1 430 cm 98"

Prcnton — O. Cardoso — 1 40»
em 95"

Dlamílita — A, Ramos — 1 COO
em 70"

Qticrença — J, Terres — 1 500
em 103"

Vestal Girl — O. Cardoso —
1 3C0 cm 91"2/5

Happy Star — h. Santos —
200 cm 8;"2'õ
Havana — J. Santana — 1 400

em 97"
. Haaorar — P- JB^ SUva — 1 500

ém 103."
Old Plame — J. Brizola — 1 000

em 69"2/5
lítderniaus — A, Marcai — 1 300

em 91"l/5
Full Cry — J. Santana — 1 300

89"4/5
. Salamalec — J. B. Paulislo —

040 em 143" — 1 600 em 111"

VENUTO

Venuto — J. B. Paulielo —
1 3C0 em 88"

Ijord Cedro — A. Ricardo —
1 300 em 88"

Ragamuífin — J. SUva — 1 400
em 97"2/5

Cabouchard — A. M. Caminha
— 1 300 cm 90"

Piesttooia — N. Lima — 1 200
em 84"

Feitiço da Vila — D. P. SUva
—• 1 200 em 83"4/5

Jazida — A. Ramcs — 1 500 em
105"

El Pemgliio — A. Marcai —
1 COO em 67"

Fuço — A. Santos — 1 200 em
33"

ABAETÉ

Heis 1 400 cm

— 1 900L. Carvalho
1 600 em 109"
O. F. SUva — 1 900

1 600 em 111" 2'5 .,
- P. Pereira F.»

H. Carvalho ~

O. Cardoso — 1 600

1 300

Guluéo -
em 112"2,'3

Ilopa — M. Henrique
em 88"

Abaeté — P. Pereh-a P. — 1 600
em 107"3/5

White Hunter — J. B. Paulielo
— 1 200 em 83"

Incat — J. Reis — 1 200 em
83"l/ó

Jjaramie — J. Silva — 1 800 cm
128" — 1 600 em 113"

¦ AUex — A. Ramos — 1 500 em
103"

Évano — J. Santos — 1 2C0 em
87"

OLA LA

Olnlá -
9-1"

DLsto —
em 129" -

Adelmo
em 135" 

'-

Sari Queníln
— 1 000 cm 63"

Urutau — C.
1 000 em 73" 2|5

Itararé — J.' Machado — 1 0Ò(i
em 6S" 2'5 • .,,.

QulcS Brown -t J. Tlnoco- sa
1 600 em 112" ,-,;

Star Lady — J. Silva — 1 000
cm 72" ,\

Fiel — M. Henrique — 1 200
cm 86"

GOLD GIRL

Gold Girl (F. Estives) c poii-
tanelia (J. Machado) — 1000
em 65" 2:5 :\

Fox-trot (P. Maia) e Planeur (D.
Carlos) — 1000 em 67"

Twlst, (A. Marcai) e Quala (O.
F. SUva) — 1200 em 86"

Fragonard (J. Machado) e Pais-
¦ta» (C. Morgado) — 1 300 em
87" 2:5

Prisson (F. Estéves) e Endeavoc
•(P. Mala) — 1400 em 95"

Bellevllle (J. Brizola) c La So.
nata (il. Silva) — 1 300 em 9l'*_

Nasgúra (J. Brizola) e Brazá-
lon (lad) — 1 000 cm 70"

Nointot (lad) e Aracatl (P Li-
ma) — 1 900 em 132" 2'5 — 1 600
em 110" 2;5

Montcô "(P. Estéves) c Et
Maestro (L. Correia) — 1 600
em 111"

FORMA

Forma (J. B. Paulielo) e F.'.i-
se (J. M. Santos) — 1000 em 67"

Estilheira (J. Portilho) c Snovíj
kíns (A. Ramos) — 1400 enl
93" 2^5 ,

Gallant ry (H. Vasconcelos.') i
Aitito (L. Santos) — 1 300 euí'87"2|5 

....'fi.'.: ]

J. Machado elogia forma do
líder A. Ramos e acredita!
que estatística ficou boa j

*
J. Machado acha que Antônio Ramos até agora tem

se mostrado um líder autêntico de estatística, pois está.
numa fase bastante feliz e a sorte o vem ajudando bast
tante nos páreos mais difíceis, mas acredita que até ô
meio do ano possa novamente assumir a liderança dos
jóqueis e marcar mais um sucesso na sua carreira. , j

Sempre achando que com a ascensão do jovem freio
a Gávea ganhou mais uma atração, J. Machado aponta
ainda J. Borja, P. Pereira Filho e P. Alves como outro*
valores destacados da temporada. Dos mais velhos A.^Rij
cardo e J. Portilho, acredita que muito terão ainda que
brilhar e para competir com os mais novos.

chado disse desde los?o que elp,
Aparece num páreo forte íxuii
suas forças; e apenas a pista
de areia pesada vem em séji
auxílio, 110 momento. A dis-
tância de 1200 metros tam-
bém não agrada muito a sua
característica de água de meio-
íundo.

— Páreo realmente em que
devo lutar por uma colocação,
honrosa e nacla mais, e isto
se tiver um percurso normal.
Ocar-Way, Lisca, Pato Sei-
vagem c Conf úncio são «nelho-
res que Nevaly, e entre
eles acredito que saia o ganha-
dor. À minha vai ficar na
expectativa, e entrando lio
marcador acredito que tenha
cumprido bem a sua missão. No
placê então nem se fala.

CORRER BEM

A primeira montaria do jo-
vem profissional para amanhã
é Thartal, estreante que apa-
rcee falado nos bastidores,
onde o apontam como. um bom
corredor na pista de areia pe-
sada.

— Pouco sei realmente sôbre
êste estreante — explicou —
apenas o tenho galopado sua-
vemente nos floreios e, isto não.
deu pára tirar uma idéia exata
sóbre o seu comportamento em
carreira. Não aprontou paia
tempo, e isto dificulta mais
aináa um prognõstiso, mas, o
seu treinador está animado e
deve ter suas razões. Qur.nto
aos seus galopes suaves, posso
adiantar que foram bons.
PAREÔ PORTE

Quanto a. Nevaly, que é a ãl-
tinia motaria da noite, J. Ma-
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Zezinho cortou
azar com fé na
figa e no Fia

Uma vez por semana, Zezinho
se levanta às 4 da manhã, sai da
Tijuca e pega uni trem até Olin-
da, no Estado do Rio, onde entra
na fila e aguarda a sua vez de ser
atendido. Volta ná hora do almô-
eo, com estranhas receitas para
quem já se contundiu mais de
vinte vezes. Arruda, sal grosso e
uma mcdalhinha de São Jorge
para garantir. Porque para um
jogador que teve sua primeira
contusão séria em Nova Iorque e
a última em Bagé, só o sobrena-
tural serve de amparo.

— O sobrenatural e o Fia-
mengo, pois nunca estive tão bem
como agora — diz Zezinho — e
já senti que não há mau-olhado
que resista aos gritos dessa tor-
cida.
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Em boa forma física e técnica, Zezinho estréia para os cariocas, vestinilo a ciimisa tio Flamengo, confiando cm uma boa atuação, hoje, à noite

Evaldo venceu no Cruzeiro
seu antigo inimigo no Flu

Belo Horizonte (Sucursal) — O
maior adversário de Evaldo são as
contusões, que o deixaram na reser-
va do Fluminense por muito tempo
e provocaram sua transferência pa-
ra o Cruzeiro, onde hoje êle é querido
por tôda a torcida. Mas em Minas
também êle se contundiu na primei-
ra semana, ficou afastado por dois
meses e teve de enfrentar as críticas,
porque sua fama de homem frágil es-
tava comprometendo sua carreira.

Evaldo apareceu na seleção ama-
dora do Brasil, jogando ao .lado de
Jairzinho, Carlos Alberto, Arlindo e
Hélio, que hoje enfrenta seus chutes
no gol do Atlético, tornando-se cam-
peão pan-americano em 63. O zaguei-
ro Procópio foi quem féz sua indica-
ção ao Cruzeiro e o Presidente Feli-
cio Brandi foi buscá-lo no início de
67 por Crs 25 milhões, mas hoje, diz
quo. iião o vende nem por NCrS
200 000.00 (duzentos milhões de cru-
zeiros antigos).

A DEMORA DA SORTE

Em 64, Evaldo estava na lista dos
que iam a Tóquio defender a seleção
olímpica brasileira. O Fluminense
precisava dele para o campeonato e
não o deixou viajar. Na época, Evaldo
não gostou da atitude do- seu clube,
que o impediu de conhecer o Oriente,
mas no mesmo ano o Fluminense foi
campeão carioca e êle ganhou muito
dinheiro e fama.

Mas ainda durante o campeonato
dêsse ano, Evaldo se contundiu e teve
que operar os meniscos do joelho di-
reito. O tratamento foi longo e quan-do êle já se havia restabelecido edisputava amistosos no início de 65
quebrou o braço ao descer as escadas
do túnel do Maracanã, ficando inati-
vo por mais dois meses. Só voltou nos

ESFORÇO E RECOMPENSA

aspirantes em 65 e íêz apenas um jô-
go no time de cima: venceu o Flamen-
go por 1 a 0, marcando o único gol.

Em Belo Horizonte contundiu-se
logo no inicio dos treinamentos e te-
ve que ficar esperando vez. Quando
Tostão foi para a seleção, êle entrou
em seu lugar no time de cima duran-
te três meses e chegou a fazer seis
partidas no Campeonato Mineiro, que
começou antes de a Copa do Mundo
terminar. Quando o dono da posição
voltou, êle foi outra vez para a cerca,
mas como o time só ganhava com um
gol de diferença, Aírton Moreira re-
solveu colocá-lo em lugar de Marco
Antônio. No seu primeiro jogo, o Cru-
zeiro venceu o Uberaba por 6 a 3 e
êle marcou dois gols. No seguinte,
houve nova goleada de 5. a 1 contra
o América e Evaldo fêz outros dois
gols. Até hoje não saiu do time e ago-
ra diz que vai ser o artilheiro.

Evaldo nasceu no dia 12 de janei-ro de 45, em Campos, onde jogou suas
peladas até 13 anos de idade, sempre
descalço, porque não tinha dinheiro
para comprar tênis. Seu primeiro clu-
be foi o Americano de Campos, onde
jogou ate os 15 anos pelo ínfanto-ju-
venil. Aos 16 anos, o técnico Gato,
que é irmão do ex-zagueiro Pinheiro,
indicou-o ao Fluminense. O próprioPinheiro é quem foi buscá-lo em Cam-
pos. No tricolor carioca êle íicou nos
juvenis até 63, quando saiu sua con-
vocação para a seleção amadora. Co-
mo o time do Brasil foi campeão,
Evaldo tornou-se conhecido e ganhou
promoção para o time profissional.
UM REPÓRTER QUE SURGE

Evaldo fêz o curso primário em
Campos e terminou o ginasial no Co-
légio Rui Barbosa no Rio. Para êle
falta tempo para continuar com os

estudos, mas quer dar um jeito, pois
pretende fazer jornalismo: —Assim —
diz — eu posso continuar no ambien-
te do futebol profissional e viajar com
os clubes.

Na concentração, quando não está
participando de brincadeiras com os
companheiros, lê ou dorme. Fora da
concentração vai ao cinema ou fica
assistindo ao treino cias garotas do
vôlei.

Tem cinco irmãos que moram em
Campos e o primeiro dinheiro que
ganhou com o futebol mandou para
lá. Seu pai pôde fazer uma reforma
na casa e comprar móveis. Diz que
para sair do Cruzeiro só por muito
dinheiro, pois o ambiente é muito
bom apesar de o ordenado não ser
grande coisa. Em dezembro, com o
dinheiro que Evaldo pretende ganhar
até lá, quer comprar um apartamen-
to e um carro para colocar na praça.

Para Evaldo, o sucesso do time é
devido ao carinho com que os dire-
tores cuidam da equipe:

— No Cruzeiro não se poupa di-
nheiro para dar aos jogadores o
maior conforto e. o melhor ambien-
te. Evaldo diz que quando a coisa
está difícil em campo, êle, Tostão,
Dirceu Lopes e Natal combinam logo
uma forma de mudar o jogo para en-
trar na defesa adversária, pois têm
liberdade do técnico para isto. Eval-
do já jogou duas vezes contra o Flu-
minense sendo muito feli.'; em am-
bas as partidas. Na primeira, em
Belo Horizonte, o Cruzeiro ganhou
de 1 a 0 e êle fêz o gol. Na segunda,
no Rio, a vitória foi de 3' a 1 e Eval-
do íêz dois.
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Desde que chegou ao Cruzeiro Evaldo vem se dedicando muito nos individuais para manter o melhor de sim forma

Dc Pele a Zèzlnlio

—- Sábado, faço 24 anos — con-
ta Zezinho — e já recebi o maior
presente de minha vida, que foi a
confiança de dirigentes, jogadores
e técnico do Flamengo em minha re-
cuperação como jogador de futebol.

José Cândido — Zezinho — que
veio de Sergipe com 16 anos direto
para os juvenis do América, guarda
até hoje as melhores lembranças do
estádio da Rua Campos Sales, "pois
foi lá que passei tôda a minha ado-
lescência", e só lamenta que, hoje,
haja no clube alguns dirigentes que
não souberam compreendê-lo.

Zezinho conta que o seu inicio
no Rio como jogador de futebol foi
muito simples, e era chamado de
Pele pelos associados do América,
apelido que perdeu pouco depois,
tendo o técnico Moacir Aguiar expli-
cado mais tarde a éle, que "Pele só
existe um, por isso você terá que jo-
gar com o seu nome mesmo".

Nos juvenis do América, sempre
foi o artilheiro e passou a ser con-
siderado, dentro do clube, como uma
de suas maiores promessas para
campeonatos futuros. Entre 1959 e
1962, Zezinho não se havia machu-
cado uma vez sequer seriamente.

Primeira contusão

Promovido para a equipe titular,
Zezinho foi incluído na delegação
que disputaria o Torneio de Nova
Iorque. O América conseguiu classi-
ficar-se para a final com o Dukla,
da Tcheco-Eslováquia, após derrotar
todos os adversários de sua chave,
sempre tendo em Zezinho o seu me-
Ihor jogador.

No segundo tempo, quando a par-
tida estava sendo disputada ríspida-
mente, Zezinho pegou uma bola no
meio do campo e avançou em dire-
ção à área adversária, passando por
auase tôda a defesa do Dukla. Antes
de poder chutar, porém, apareceu o
zagueiro Kadec e o aterrou com um
violento pontapé no joelho direito,
deixando-o caído em campo. For-
mou-se, então, um grande tumulto,
com todos os jogadores brigando, os
do América pensando que Zezinho
houvesse quebrado a perna.

Saiu de maça direto para o hos-
pitai. Após um exame radiográfico
ficou constatado que não havia fra-
tura e sim uma ruptura dos ligamen-
tos externos e internos do joelho di-
reito. No dia seguinte, a delegação
voltou ao Rio, trazendo Zezinho em
uma cadeira de rodas.

— Durante a viagem — disse —
brinquei muito com meus colegas,
dizendo que eu tinha sido o único
que conheceu, por dentro, um hospi-
tal dos Estados Unidos.

No Rio, Zezinho foi examinado
pelo médico Mário Marques Tourinho
e foi, então, marcada uma operação
de meniscos 46 dias depois, tempo
êste que ficou com a perna direita
engessada. A operação transcorreu
bem e em menos de um mês, Zezinho
voltou ao time titular, enfrentando
o Nacional, em Montevidéu.

Pior fase

Em 1963, novembro, Zezinho
atravessava uma má fase e ficou jo-

I gando no time de aspirantes. Ainda

"A SORTE 'AO 
SEU LADO
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Zizinho espera que a sorte o acompanhe enquanto fôr do Flamengo, livrando-o das contusões

no primeiro tçnfy.o numa partida
contra o Campo "Grande, no Estádio
Ítalo Del Cimií/houve um choque
violento no meio-de-campo. Os joga-
dores titulares que chegavam ao
campo naquele momento, tomaram
conhecimento do choque através . do
rádio. O goleiro Ari, colocou as mãos
na cabeça, e disse, tristonho:

Infelizmente, tenho o pressen-
timento de que foi com o Zé.

Zezinho tinha cabeceado em vez
da bola a cabeça de um zagueiro-
central, quase o dobro do seu tama-
nho e caiu desacordado em campo.
Levado imediatamente para o Hospi-
tal Rocha Faria, Zezinho lá perma-
neceu um dia e meio sem sentidos,
apavorando a todos os seus colegas,
que temiam alguma coisa séria.

Transferido para a Cruz Verme-
lha, Zezinho ainda teve que passar
mais uma semana de cama, a fim de
se recuperar totalmente. Dez dias
depois, no campo do Bonsucesso, on-
de o América treinava, tentou cabe-
cear uma bola e saiu de campo pas-
sando mal, o que lhe obrigou a ficar
mais 15 dias de cama.

Em 1964, Zezinho é quem diz:
Foi um dos anos mais felizes,

porque sofri algumas distensões e en-
torses de tornozelo.

Veio a Taça da Guanabara de
1965 e uma partida contra o Botafo-
go, num choque com Gérson e Zé
Carlos, Zezinho saiu do campo desa-
cordado, sob apupos da torcida do
América, que achava que o jogador
estava simulando contusões para não
jogar mais no clube.

Foi na disputa da Taça Guana-
bara dêste mesmo ano que Zezinho
sofreu bastante com a diretoria do
América, que passou a chamá-lo de
"jogador de cinco minutos", já que
em quase todas as partidas, êle saia
antes do fim.

O que os diretores não sabiam,
nem os torcedores tampouco, é que
durante dois meses Zezinho jogou
com o tornozelo direito fraturado.

Eu entrava em campo — ex-
plicou — com o tornozelo direito todo
enfaixado com esparadrapo e gaze
para não sentir dor. Entretanto, logo
nas primeiras jogadas em que eu par-
ticipava, sentia fortes dores e era
obrigado a abandonar o campo, ou,
então, ficar na ponta-esquerda, ca-
pengando.

Vontade ile parar

O Médico Oscar Santamaria dizia
sempre que não havia nada de mais
em seu tornozelo, mesmo com o jo-
gador reclamando sempre de fortes
dores. O Dr. José Fernandes, médico
tíos esportes amadores do América, e
amigo particular de Zezinho, resolveu,
então, a pedido do próprio jogador,
examiná-lo cuidadosamente. Ficou
constatada a fratura e Zezinho teve
que ficar um mês e 15 dias com o pé
direito no gêsso.

Confesso — conta Zezinho —
que cheguei mesmo a pensar em aban-
donar o futebol carioca e voltar para
Aracaju. Ficaria jogando em time de
lá mesmo e arranjaria uni emprego
qualquer.

Terminado o campeonato de 1965.
o América seguiu para uma excursão

pelo sul e em Bagé, contra o Guarani,
Zezinho saiu contundido, com uma
pancada no joelho direito. Como não
podia mais jogar durante a excursão
voltou ao Rio, para se tratar no de-
partamento médico do clube.

Dois dias depois, porém, foi infor-
mado de que o Botafogo estava inte-
ressado em contratá-lo, mas que só
concretizaria a compra depois de nm
exame médico rigoroso. Zezinho ficou
com medo, pois sabia que seu joelho
não estava bom. mas mesmo assim
compareceu ao Botafogo. Fêz exames
e foi reprovado.

Oito dias após ter sido reprova-
do no exame médico no Botafogo, Zè-
zinho viajou para São Paulo, apre-
sentando-se ao Palmeiras, clube que
também se interessou em seu concur-
so. Mas seu exame médico foi nova-
mente negativo. Os médicos falavam
a mesma coisa:

Tem uma artrose no joelho e
ninguém sabe quanto tempo terá
de futebol.

A grande surpresa

Triste, voltou ao América, sentin-
do que, apesar de jovem, seu futebol
estava chegando ao fim, porque nin-
guém acreditava nele. No dia 11 de
maio, véspera do embarque para uma
excursão pela América Central, dispu-
tando uma pelada de futebol de sa-
lão, Zèzinhp fraturou o dedo do pé
direito. O médico Oscar Santamaria,
porém, resolveu levá-lo para a via-
gem, dizendo que em poucos dias éle
ficaria bom.

Logo na primeira partida que
atuou, sentiu novamente o pé direi-
to e foi obrigado a passar tôda a ex-
cursão engessado. De volta ao Rio,
oito dias antes do campeonato, con-
tundiu-se novamente no mesmo pé
direito e ficou de fora nas primeiras
rodadas.

Depois do campeonato do ano
passado, Zezinho viajou para Aracaju
para passar as férias com seus pais,
quando soube do interesse de vários
clubes em contratá-lo. A principia,
pensou tratar-se de bricadeira, mas
acabou recebendo um telegrama do
América, pedindo o seu regresso.

Logo que chegou, Zezinho sentiu
de nôvo que seria outra vez rejeitado
pelos clubes que o queriam, já que,logo no primeiro clube em que íoi
examinado — América Mineiro — o
departamento médico não gostou do
estado do seu joelho direito.

Treinei no América Mineiro,
Flamengo, América Mineiro de nôvo
e outra vez no Flamengo — explicou— e nada ficava resolvido. Meus
amigos me incentivavam, mas eu vl
que as coisas iriam correr como das
outras vezes, até que o Flamengo, fi-
nalmente, comprou o meu passe.

Agora, no Flamengo, — diz Zèzi-
nho — sinto-me como se estivesse
jogando no juvenil do América, quan-
do iniciei como jogador, pois vejo no-
vas oportunidades, novos horizontes
para a minha carreira. Seu Renga-
neschi gosta de mim, assim como to-
dos os meus companheiros, já estou
no peso ideal — 72 quilos — e por
isso não vejo porque continuar sen-
tindo medo, de agora para írente
acho que as coisas mudarão.
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Jarbas volta a substituir Carlinhos, mas tam. muita confiança no seu time

Naquilo que os minei-
ros chamam de tripé —
Wilson Piazza, Dirceu
Lopes e Tostão — resitle
a própria alma do Cru-
zeiro. cuja equipe se
apresenta hoje, no Mara-
cana, diante de um Fia-
mengo que se vale da ex-
periêrieia de Américo e
do futebol dinâmieo de
Jarbas, paru sustentar o
difícil duelo de meio-
campo. Como nenhum
dos dois é titular — e
mesmo para Carlinhos e
Nelsinho a tarefa seria
árdua — não são poucos
os-que temem a sorte dos
armadores rubro - negros
nesse duelo aparentenien-
le desigual. Mas Américo
e Jarhas dizem saber o
segredo que os levará a
uma possível vitória, ttt-
do dependendo da ajuda
de um ou outro compa-
nheiro dc ataque, pelo
menos' para qtie a luta se
faça na hase do três con-
tra três. Enquanto o rc-
sultado disso tudo não se
.consuma, e a opinião do-
miriante seja de que os
mineiros levarão vanta-
gem, os dois — Américo
e Jarhas '— aguardam
tranqüilos e confiantes á
hora do confronto.
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Américo acha que precisa ile uuxilio para punir o Cruzeiro

Fia tem dupla incerta para um tripé firme
JARBAS

Jarbas, que vem jogando
no lugar de Carlinhos, con-
fia no espirito de luta e co-
laboração dos seus compa-
nheiros para anular as tri-
angulações do Cruzeiro no
meio campo, o que conside-
ra como a principal jogada
e o maior perigo do adver-
sário de hoje.

Jarbas concorda com a
opinião de Américo, seu
companheiro na armação,
de que o Flamengo precisa
parar de qualquer maneira
o bom trabalho do meio
campo do Cruzeiro, para de-
pois então pensar na vitó-
ria, coisa que está dentro de
seus planos, e que tem cer-
teza, será conseguida.

PARA IGUALAR

O meia armador está ci-
ente de que será iim jogo
dos mais difíceis para o Fia-

• mengo, porque o adversário
tem um conjunto entrosado,
e que dificulta a penetração
de qualquer ataque, uma vez
que joga com três ou quatro
jogadores no meio campo,
ajudando a armar e a de-
fender. Por isso, Jarbas acha
necessário contar com a
ajuda de um ou dois com-
panheiros de ataque, situa-
çáo em que o Flamengo fi-
cará igual ao adversário,
atuando no meio campo com
o mesmo número de joga-
dores.

Êle já viu o Cruzeiro jo-
gar diversas vezes e consi-
dera possível uma boa mar-
cação sobre Tostão, Dirceu
Lopes e Wilson Piazza, e pa-
ra evitar que esses jogadores

fiquem sempre de posse da
bola.

Outra coisa que vem ani-
mando o meia Jarbas é o
bom entrosamento q u e já
existe entre êle e Américo.

— Nunca vamos à frente
ao mesmo tempo — disse —,
pois sou de característica
mais defensiva e só vou ao
ataque quando há uma boa
oportunidade. Américo, en-
tretanto, é mais agressivo e
está sempre ajudando na
defesa como procurando ar-
mar o ataque.

ELOGIO A DIRCEU

Embora veja no Cruzeiro
uma grande equipe e com
bons valores individuais,
Jarbas é de opinião que Dir-
ceu Lopes é um dos mais
importantes jogadores para
aquela equipe, principal-
mente no trabalho de meio
campo.

Por isso, disse que vai pro-
curar fazer uma marcação
segura e constante sobre ês-
se jogador, procurando as-
sim diminuir a facilidade
que éle tem de tomar a bola
na defesa e se dirigir tabe-
lando para o ataque.

Mesmo levando em conta
essas preocupações defensi-
vas, Jarbas acha que a maior
jogada de que o Flamengo
pode dispor é o grande es-
pírito de luta de seus joga-
dores, que segundo êle, es-
tão mesmo dispostos a uma
vitória.

Quanto a ser escalado pa-
ra um jogo de tamanha im-
portância, o meia-armador

disse que se encontra tran-
quilo, que está bem acostu-
mado a jogar no Maracanã,
não sentindo efeito psicolo-
gico negativo ante a res-
ponsabilidade.

A única preocupação de
Jarbas é não decepcionar o
técnico Renganesehi e apro-
veitar bem a^ chance dada
pelo treinador, uma vez que
é difícil surgir uma outra
oportunidade, pois Carli-
nhos, a quem está substi-
tuindo, é o titular absoluto.

COMEÇO NO SUL
•Jarbas começou a jogar

no Botafogo, do bairro da
Tristeza, de onde saiu para
o primeiro contrato profis-
sional com o Cruzeiro, de
Porto Alegre. Veio para o
Flamengo há três anos, com
22 anos de idade. O jogador
é dos mais animados nas
brincadeiras do Flamengo,
onde tem o apelido de Me-
tralha, porque, fala muito
rapidamente, fazendo com
que seus companheiros não
entendam todas as palavras
que diz.

Antes de vir para o Fia-
mengo ocupava a posição de
meia armador e de lateral
esquerdo. Entretanto, pre-
fere mesmo é jogar no meio
campo, pois gosta de uma
constante movimentação.

AMÉRICO
O meia-armador Américo

acha das mais perfeitas as
triangulações que o Cruzei-
ro usa entre o meio-campo

. e a grande área, mas está
certo de que o Flamengo po-
dera destruir êsse trabalho,
descie que sua linha de ata-
que recue para auxiliá-lo e
a Jarbas no combate direto
ao meio-campo adversário.

O jogador acha mesmo
que o Flamengo vencerá o
jogo de hoje. A não ser a
anulação das triangulações
entre Tostão, Dirceu Lopes
e Wilson Piazza, que segun-
do èlé necessita atenção do
técnico Renganesehi, não
existem maiores preocupa-
ções.

— Fora disso — afirmou
— o time precisa apenas jo-
gar o seu futebol.

CONFIANÇA

Depois que veio para o
Flamengo, Américo só jogou
uma vez no Rio. Isso ocor-
reu no amistoso entre o Fia-
mengo e o Bonsucesso. En-
tretanto, é um jogador bas-
tante experiente e que não
se deixa influenciar por con-
dições psicológicas, confor-
me declara.

Américo está confiante,
embora tenha grande res-
peito pelo adversário, que
já viu jogar diversas vezes.
Sua confiança se baseia,
principalmente, no fato de
não considerar imarcável a
jogada utilizada pelo Cru-
zeiro na entrada da área, e
que para êle já é por de-
mais conhecida.

Para o meia-armador isso

Segredo do Cruzeiro está na
fórmula Piazza-Dirceu-Tostão

está dentro das possibilida-
des do Flamengo, desde que
o meio-campo seja reforça-
do por dois jogadores do
ataque.

— Dessa maneira — disse
— podemos destruir ãs tri-
angulações do Cruzeiro,
através de antecipação na
jogada e dando um comba1-
te mnls efetivo, desde, que
tenhamos a defesa mais re-
forçada.

Entretanto, o jogador con-
fessa que essa é a sua opi-
nião. pois o técnico Renga-
neschí, segundo êle, ainda
não orientou a equipe para
nenhuma tática em relação
ao jogo de hoje.

ANALISE

Analisando o adversário,
Américo disse que conhece
bem sua maneira de jogar,
triangulando no meio-cam-
po, e deixando Evaldo fixo
na frente, o qual também
se desloca de vez em quan-
do, deixando um espaço por
onde penetram Tostão e
Dirceu Lopes. O jogador
também não desconhece os
lançamentos longos para
Evaldo ou Natal, quando ês-
tes estão bem colocados nas
pontas.

Américo diz que Wilson
Piazza é o mais completo
jogador da equipe do Cru-
zeiro, considerando necessá-
ria uma boa marcação sô-
bre êsse jogador, que sem-
pre se encontra presente a
qualquer jogada de sua equi-
pe, tanto na defesa como

O VALOR MAIOR

no meio-campo, e ainda, ãs
vèses, no ataque.

Por achar que o adversa-
rio conta com três excelen-
tes jogadores no meio-cam-
po é que Américo acredita
que, com sua anulação, o
Flamengo já terá meio ca-
minho andado para a vitó-
ria.

CARREIRA •-•

Américo inieiou sua car-
reira em 51, aos 17 anos,
quando saiu de um time da
várzea, em São Paulo, para
o 15 de Jaú, já como pro-
fissional, com seu pai assi-
nando uma autorização pa-'-Ta êle jogar, devido a sua
pouca idade.

Mais tarde o jogador
foi para o Linense, de
onde saiu para a Itá-
lia, contratado pelo La-
nc-Rossi. Daí Américo
transferiu-se para o Palmei-
ras, onde ficou pouco tem-
po, indo logo depois para o
Guarani, de Campinas, clu-
be pelo qual jogou durante
quatro anos e que o cedeu
ao Flamengo.

Américo confessa que sem-
pre jogou como ponta-de-
lança, posição em que foi
artilheiro e vice-artilheiro
diversas vezes. Entretanto,
quando foi para o Guarani,
viu-se escalado no meio-
campo, onde, segundo afir-
ma, sente-se bem melhor,
pois nâo gosta de jogar prê-
so, preferindo estar em
constante movi mentação
entre a defesa e o ataque.

Belo Horizonte (Sucursal)
A base de jogo veloz e

eficiente do Cruzeiro está
toda no seu meio de cam-
po, formado pelo tripé Tos-
tãq-Dirceu .Lopes-Wilson
Piaza, três jogadores novos
e de categoria com os quais
Airton Moreira encontrou a
fórmula para tirar do San-
tos ,o título de campeão
brasileiro.

Para montar este tripé,
Aírton Moreira gastou tem-
po e muita paciência, mas
deu ao Cruzeiro um padrão
de jogo que o faz jogar
tranqüilo, sem medo de le-
var gols, porque quando os
três avançam é difícil im-
pedir a troca de passes, ge-
ralmente perfeita.

O JOGO DIFERENTE

Tostão, considerado a pe--
ça principal do Cruzeiro,
faz um trabalho que êle
aprendeu no seu tempo de
meia-armador no juvenil do
América. Joga um' pouco
atrasado, quase na mesma
linha de Dirceu Lopes. Wil-
son Piaza, ou Zé Carlos —
que está apto a -substituir
qualquer um dos três — fica
mais atrás, como libero adi-
antado, e é o primeiro ho-
mem a entrar no adversa-
rio, quando há um ataque
contrário. Mas é também êle
que inicia as avançadas do
Cruzeiro.

Ao contrário de Tostão
escalado na ponta-de-

lança, mas voltando sem-
pre —, Dirceu Lopes, o ar-
mador, é o terceiro ponta-
de-lança, quando o Cruzei-
ro sobe, porque sua veloci-
dade o ajuda a chegar à
área em tempo de chutar
para o gol, num ataque que
êle iniciou. Assim, a bola
que saiu de Raul, foi a Pe-
dro Paulo ou Neco e passou
por Piazza, chega em menos
de um minuto à área adver-
sária.

Se a tabela não é feita no
meio, pelo tripé, há um lan-
çamento em profundidade
para os pontas Hilton Oli-
veira. na esquerda, ou Na-
tal, na direita, que além de
saberem driblar muito bem,
correm muito e com ótimo
controle de bola.

A HISTÓRIA
DOS NOVOS ÍDOLOS

Tostão, hoje considerado
em Minas tão bom quanto
Pele, começou.a jogar bola
no bairro dos Industriários,
e de lá passou para o juve-
nil do América, onde foi o
seu melhor jogador. A sua
transferência para o Cruzei-
ro foi uma das mais coníu-
sas do futebol mineiro, pois
Felício Brandi. Presidente
dc atual campeão brasilei-

ro, depois de dar ao joga-
dor NCr$ 1000,00 (um mi-
Ihão de cruzeiros antigos),
teve de guardá-lo durante
um ano. Tostão era ama-
dor e tinha contrato de ga-
veta com o América* Lança-
do aos poucos, primeiro co-
mo armador e mais tarde
na ponta-de-lança, come-
çou logo a acertar, a partir
de 1964. Nesta época Dir-
ceu Lopes já atuava no ti-
me juvenil do Cruzeiro, vin-
do de Pedro Leopoldo, Cida-
de a 20 quilômetros de Belo
Horizonte, trazido pelo an-
tigo jogador que atualmente
é auxiliar técnico de Ade-
lino.

Dirceu também, não acer-
toú na'primeira vez, quan-
do entrou contra o próprio
Pedro Leopoldo F. O, de
onde tinha saído. Muita gen-
te o criticou, dizendo que
êle driblava muito. Mas até
hoje éle agradece a insis-
tência de Martlm Francisco,
técnico que o lançou e que
dizia:

"Não se importe com as
criticas. Futebol você tem,
e é só você jogá-lo como
gosta."

Quando Airton Moreira
tornou-se técnico do Cruzei-

ro, em 1964, encontrou Tos-
tão e Dirceu Lopes. O téc-
nico fèz uma limpeza no ti-
me, mandando embora 10
jogadores "bônzinhos". Do
Renascença, time que
hoje está na Primeira Divi-
são, Aírton Moreira buscou
Piaza; estava formado o
tripé.

UM MEIO-
DE CAMPO IDEAL

O meio de campo do Cru-
zeiro deu-lhe os dois cam-
peonatos de 1965-66; e até
agora, êsse time que está
renovando o futebol brasi-
leiro, só perdeu oito vezes.
Airton Moreira acredita que
conseguiu o meio de campo
ideal, e que será difícil apa-
recer outro igual no Brasil.

Em 1965, o entrosamento
não chegou a ser completo,
mas, em 1966, com a entra-
da de Evaldo na linha do
Cruzeiro, o time chegou ao
ponto. A razão disso é que
Evaldo, sem as contusões
que o atrapalhavam no Flu-
minense, adaptando-se ao
estilo de Tostão, Wilson Pia-
za e Dirceu Lopes, deu ao
Cruzeiro a possibilidade de
atacar e defender com sete
homens.
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¦Na grande área
Armando Npgueira

O Maracanã está desapontando na arit-
viética dos guichés, sem dúvida, mas, em
compensação, a aritmética dos gols não po-
deria ser melhor: em quatro jogos, 19 gols,
alguns deles, de cinema, como o de Ademir da
Guia contra o Fluminense e o ãe Cabralzinho
contra o Vasco da Gama.

E, coisa curiosa, essa alta produção de
gols ocorreu em partidas marcadas, até certo
ponto, pela cautela defensiva. Felizmente,
não houve exageros, não tem havido retran-
ca na série do Maracanã.

Vejam se não tenho razão ao falar de
cautela defensiva.

No campeonato do ano passado, uma das
notas de todos os jogos era a participação
dos beques laterais nas ações ofensivas,'de
forma tão efetiva que muitas partidas foram
decididas em lances de Paulo Henrique, OI-
dair, Rildo, Fidèlis, Murilo, Oliveira — para
citar os melhores autores da posição, ná tem-
porada de 66. Pois bem, até agora, no Cam-
peonato Gomes Pedrosa (que eu prefiro cha-
mar de Campeonato Centro-Sul), nos jogos
do Rio, os laterais têm se limitado a defender,
não ousando, nunca, aquelas incursões em-
polgantes pelo campo do adversário. Aliás,
é isso que eu espero ver, hoje à noite, da parte
de Paulo Henrique que é um dos laterais que
melhor aparecem nas manobras ofensivas,
graças, principalmente, à sua excelente con-
diçao atlética e a uma jogada què, nele, é al-
tamente positiva: Paulo Henrique dá um cor-
te para dentro e dispara de perna direita.

EM CIMA DA HORA

Mais depressa do que eu pensava, o pes-
soai do reino tomou posição no problema dos
desastres ãe baixos na Lagoa Rodrigo de
Freitas: reuniram-se, anteontem, diretores de
remo do Botafogo, Flamengo e Vasco e estão
dispostos, mesmo, a disciplinar a circulação
de barcos na hora ão treinamento matinal.

Parabéns aos três chibes pela presteza
com que se debruçaram sobre o problema.

O PROGRAMA É MARACANÃ

Estarei, hoje à noite, no Maracanã, para
assistir a um grande jogo: de um lado, o pre-
cioso time do Cruzeiro, com as estrelas co-
nhecidas, de outro, o fervoroso time do Fia-
mengo, infelizmente desfalcado de seu me-
Ihor artista, que é Carlinhos. Em compensa-
ção, lá estará um garoto da minha admira-
ção que é o ponta-esquerda Rodrigues. Vi o
vídeo-tape do jogo com o Internacional e gos-
tei imensamente de ver a inteligência, a au-
dá cia e a agressividade do estilo de Rodrigues.
Não entendo, ninguém me faz entender
que um jogador como Rodrigues andasse bar-
rado por Osvaldo, durante todo o ano de 1966.

A FONTE CARIOCA

Empolgante, o interesse despertado pelo
torneio ãe peladas no Aterro ão Flamengo:
Essa iniciativa ão Jornal dos Esportes terá,
não tenho dúvida, uma repercussão importan-
te no futuro próximo e distante do futebol ca-
rioca. Chamo a atenção dos dirigentes de
clubes para essa promoção porque vejo nela
uma das. raras chances que restam ao pro-
grama âe renovação dos quadros cariocas.
Não se iludam: as. novas gerações do futebol
ão Rio vão surgir é mesmo ali no Aterro; fi-
quem certos ãe que vai secar ãe vez a fonte
dos Estados ãe Minas, Rio Grande do Sul e
Nordeste, onde os cariocas iam e ainda vão
recrutar os planteis juvenis. Por outro lado, a
expansão imobiliária ãa Cidade está acaban-
do com os campos suburbanos, onde a turma
jogava peladas. A êsse respeito, seria o caso
áe sugerir que as administrações regionais
em que é ãiviãião o Rio cuiãassem ãe reservar
áreas 7ios bairros para fazer campos ãe fu-
tebol. Isso, aliás, é um áos pontos áo pro-
grama da ADEG que já áevia estar espalhan-
do campinhos pela Ciáaãe.

Acho, sinceramente, que os clubes, todos,
sem exceção, áevem prestigiar áe forma com-
pleta êsse torneio de peladas do Aterro, em
boa hora criado pelo Jornal dos Esportes.

História do Cruzeiro
no Rio só começa hoje

Departamento de Pesquisa
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Há exatamente seis anos, na
noite de uma quarta-feira,
março, o Santos tentava, no
torneio Rio-São Paulo, uma das
maiores façanhas de sua car-
reira de grande time: vencer o
Flamengo, o mais querido, o
dono da maior torcida, e fazei-
o Rio se curvar diante dele e
de seu rei, Pele, como o fize-
ram as maiores cidades do
mundo.

O Santos venceu de 7 a 1 e
deixou o campo sob palmas.
Desde então, o Santos ganhou

o direito de levar todas as tor-
cidas do Rio ao Maracanã.

O Cruzeiro vai repetir hoje
o rito primitivo: vencer o gran-
de guerreiro diante de sua
imensa tribo; se ganha a luta,
é possível que se curvem diante
dele como todo-poderoso. Mas
se perde feio, os cariocas di-
flcilmente comprarão entradas
para ver seus jogos, sem a sen-
sação de estar comprando bon-
des. Em jogo de futebol com
Minas, o carioca aüida é des-
confiado.

rib

Cruzeiro antigo

lostão é a peça fundamental no esquema de armação do Cruzeiro

Pouca gente se lembra no
Rio, que o Cruzeiro já foi Pa-
lesíra Itália, e teve de mudar
de nome em 1941 para não se
identificar com a Itália íascls-
ta. Em Minas, somente em Mi-
nas, o Palestra era o tri-
campeão de 1928, 29 e 30.

Cruzeiro Esporte Clube, ex-
Palestra, novas camisas, azuis,
com escudo circular azul, estré-
las brancas do Cruzeiro do Sul,
e,nada: tricampeão em 1943,
44 e 45, novamente tricampeão
em 1959, 60; 61, o Cruzeiro teve
suas vitórias pouco conhecidas
fora de Minas, glórias municl-
pais e estaduais. O bicampeo-
nato de 65-66 coincide com a
grande arrancada na era do
profissionalismo.

O Cruzeiro começa a vencer
fora do Estado, torna-se Cam-
peão Brasileiro, e vai-se impon-
do, ao pé do ouvido, devagar.
As torcidas de outros Estados,
que só se lembravam dele pelos
seus craques que vinham para

o Rio — Geninho, Juvenal, Ge-
raldino, Pampolinl — começam
a temê-lo. sem muito medo: o
Esporte Clube Bahia afinal,
também íoi campeão brasileiro.

Primeiro colocado no Cam-
peonato, com zero ponto, com
duas vitórias brilhantes, o Cru-
zeiro Esporte Clube, depois de
.46 anos de futebol (íoi fundado
em 1920) chega ao Rio, como o
símbolo de um nôvo estilo de
futebol — simples, direto, obje-
tivo, veloz — e da ascensão dos
mineiras; *reração-Mineirão. E
conhecido como Cruzeiro Duro
ou como a Raposa azul de MI-
nas. O Flamengo, entretanto, e
os cariocas desconhecem sim-
plesmente estes títulos, e è por
isto que o-Çruzeiro que se exibe
hoje. ainda, é o Crueziro antigo,
das glórias municipais. Para a
torcida do Flamengo, a história
do Cruzeiro começa hoje, quar-
ta-feira, 15 de março de 1967,
ãs 21h30m, no Maracanã.
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apesar de afastado há muito tempo do time, por falta de contrato, Murilo conservou sua boa forma] troando çíSTSTÍ dST^TK
•Botafogo derrotou o Bangu Demora no pouso do avião Murilo renovou e joga no
por 2 a 1 na comemoração fez jogadores do Cruzeiro Fia, que também já podeda posse de Costa e Silva ; chegarem ao Rio apavorados contar com Marco Aurélio

Brasília (Sucursal) — O Botafogo venceu o Bangu por2 a 1, ontem à noite, no Estádio Nacional de Brasília, em
partida amistosa que fêz parte das festividades da possedo Marechal Costa e Silva na Presidência da República.

Os gols foram marcados por Rogério aos 16 e Paulo
César aos 44 minutos do primeiro tempo, ambos para o Eo-
tafogo. No segundo tempo, o Bangu descontou com um
gol de Aladim aos 14 minutos, mas o Botafogo conseguiu
manter a vantagem até o final. O juiz foi Airton Vieira
de Morais, e a renda NCr$ 28 850,00 (28 milhões e 850 mil
cruzeiros antigos).
BOTAFOGO MELHOR

As equipes começaram a par-
tida assim: Botafogo — Man-
ga, Paulistlnha, Zé Carlos, Leô-
nidas e Dimas; Nei e Afonsi-
nho; Rogério,. Aírton, Roberto
e Paulo César. Bangu — Ubi-
rajara, Cabrita, Mário Tito,
Luís Alberto e Pedrinho; Oci-
mar e Jaime; Tonho, Paulo
Borges, Cabralzinho e Aladim.

O Botafogo esteve melhor no
início, ameaçando seguidamen-
te a meta de ¦Ubirajara, mas só
conseguiu marcar aos 16 ml-
nutos, quando Paulo César
avançou pela esquerda e lan-
çou Rogério em profundidade
pelo meio. O ponta-direita
venceu Pedrinho na corrida,
enganou Ubirajara com ura
drible de corpo e fêz o gol.

Os bangilenses reagiram e
passaram a ir ao ataque, obrl-
gando Manga a empenhar-se,
observando-se equilíbrio dal
até o final do primeiro tempo,
quando o Botafogo voltou a
marcar. Quase em cima da

hora do encerramento do pe-riodo, Afónsiiiho deu a Paulo
César, que driblou Cabrita pa-ra dentro da área c chutou
forte de pé direito para mar-
car.

REAÇÃO DO BANGU

O Botafogo voltou com Chi-
qULnho no lugar de Zé Cariou
e substituiu Dimas por Valten-
cir, sem que se alterasse o pa-norama da partida. Os ban-
güenses continuaram tentando
o seu gol insistentemente, quesurgiu aos 14 minutos, quando,depois de uma boa trama de
todos os atacantes, Paulo Bor-
ges passou a Aladim. na área
e esto chutou para a rede.

O Botafogo ainda substituiu
Rogério por Zélio e Roberto
por Amoroso, mas o seu time,
demonstrando cansaço, liml-
tou-se a jogar para manter a
vantagem e evitar que o Ban-
gu chegasse ao empate, o queterminou por consegui!-.

Zizinho recrimina time do
Vasco prevenindo a todos
que pode se tornar inimigo

O técnico Zizinho íêz uma severa preleção ontem de
manhã aos jogadores do Vasco, onde recriminou, princi-
palmente, as atuações de Edison, Oldair, Danilo e Bian-
chini na partida contra o Palmeiras, e afirmou categó-
rico:

— Eu posso cair, mas levo muitos de vocês comigo.
Quis ser amigo, mas posso ser um péssimo inimigo também.

O Sr. Armando Marcial também conversou, depois,
com os jogadores e disse que sua idéia era punir alguns
por deficiência técnica, o que só não se concretizou a
pedido 

'de Zizinho, e esperava que aquela fosse a primeira
e última vez que falava com eles sôbre êste assunto.
RECLAMAÇÕES CONTRA
FONTANA

Os jogadores não se revol-
taram com as palavras duras
e ásperas empregadas pelotreinador e dirigente. Contudo,
a maioria reclamou de umaentrevista que Fontana con-cedeu no domingo passado, nu-ma TV do Rio, onde dizia queo problema do Vasco era ini-mizade entre os jogadores emcampo.

O Vice-Presidente de Fute-

boi chegou inclusive a falar a
éste respeito na preleção. Ar-
gumentou quo o zagueiro tal-
vez não tivesse empregado as
palavras corretamente, mas ti-
nha certeza de que êle não
estava acusando ninguém de
boicote. E declarou:

— Fontana quis dizer quefalta ao Vasco espirito de equi-
pe. E isto. tenham paciência,é absolutamente verdade.

Contudo, os jogadores estão
procurando visivelmente afãs-tar-se dele.

Jorge Costa fêz individual
sem nada sentir mas hoje
náo treina por precaução

Jorge Costa tomou parte normalmente no treino 5n-dividual que os jogadores do Fluminense' fizeram ontem demanha, no ginásio do clube, sem nada sentir, e deverá
jogar contra o Coríntians, embora, por medida de precau-çao, va ser poupado do treino de conjunto desta manãS,.

i ™fJr2J.Ug,,USt0' P0r -sua vez' treinou à »arfce e seu casoé mais delicado, na opinião do Dr. Valdir Luz, apesar deque Samarone e Lula, que também tiveram que treinarseparadamente, "não 
preocupem tanto o médico.

SÓ ESTIROU

O fato é que. além de Jor-
ge Costa, Jairo também já estáafastado definitivamente dotreino de conjurrk. desta ma-nhã, mas Samarone e Lula de-pendem ainda de um nôvo exa-me do Dr. Valdir Luz. Sama-rone foi fazer onteni tratamen-to de radioterapla na Cruz Ver-melha, porque voltou a sofrer,na partida contra o Cruzeiro,

nova pancada no joelho que

já estava machucado, enquan-to Lula, com um tostão nacoxa, submetia-se a aplicaçãode toalhas quentes com o mas-sagists Santana.
Jairo Augusto c Jorge Costativeram ordens de baixar à en-íermaria, para apressar a re-cuperação de suas lesões. O Dr.

Valdir Luz explicou que ne-
nhum dos dois sofreu própria-
mente uma distensão muscular,
mas apenas um estiramento.

O Cruzeiro teve uma chegada atribulada na noite de
ontem, já que seu avião fêz quatro vezes o percurso Ga-
leão—Santos Dumont, descendo depois de sobrevoar o Rio
durante 40 minutos, com os membros da delegação muito
nervosos.

O avião, vindo de Brasília, primeiro tentou o Santos Du-
mont, que estava fechado, foi, então, para o Galeão, mas
as luzes se apagaram, o que obrigou o piloto a íazer o
trajeto mais três vezes, até que o Santos Dumont foi
liberado.

Murilo renovou o seu contrato com o Flamengo, ontem
de manhã, na Gávea, por NCrS 15 000,00 (quinze milhões
de cruzeires antigos) de luvas e NCr$ 500,00 (quinhentosmil^crussiros antigos) mensais, concentrou-se na parte áx
tarde e vai reaparecer na equipe hoje contra o Cruzeiro.

Marco Aurélio melhorou bastante do pulso direito com
o intenso tratamento à base de gelo, feito durante tôda a
noite de anteontem para ontem, tranqüilizando o Depar-
tamento Médico e o técnico Renganeschi que tem como
certa sua escalação. Enquanto :.s._o, Valdomiro deixou paradar uma resposta ao Flamengo ..obre seu contrato, hoje.

APAVORADOS

Os jogadores desceram muilo
nervosos, principalmente Pro-
copio e Hílton Oliveira, embo-
ra a tripulação, tivesse expli-
cado que se tratava de mano-
bra rotineira em casos de ae-
roportos impedidos.

A delegação seguiu .media-
temente para o Hocel Plazn,
onde já os esperava o Sr. Má-
rio Pinto, representante dos
clubes venezuelanos que dispu-
tam a Taça Libertadores da
América (Galícia e Itália), quetre.tou imediatamente das da-
tas.

Como Tostão,
só Niginho

Belo Horizonte (Sucursali —
Igual a Tostão, o Cruzeiro só
teve mesmo, até hoje, um ídolo
com fama nacional e interna-
cional. Êle íoi Niginho, trei-
nador do time depois de cn-
cerrada sua carreira de joga-dor e que participou dos dois
primeiros tricampeonatos do
clube, em 35-36-37 e 43-44-45.

Niginho chegou à seleção
nacional e depois íoi mostrar
seu futebol na Itália. Mas lá
íicou pouco tempo, voltando
ao Brasil para atuar primeirono Vasco, depois no Palmeirasainda, como Palestra Itáliae, por íim, no Cruzeiro, on-
de continua com a mesma fa-
ma.

A exemplo do que aconteceu
com Tostão, em relação a Pe-
lé, na última Copa do Mundo,
Niginho também foi chamado
a- substituir a grande estréia
da seleção brasileira, Leônidas
da Silva, na partida contra a
Itália, semifinal de 1938.' Só
que não pôde entrar em cam-
po. pois a passagem pelo fu-
tebol italiano tornou sua na-
cionalidade muito discutida,
pelo menos aos olhes dos acl-
versários. Assim, foi apenas
um expectador a mais naque-
la tarde em que os brasileiros
foram eliminados cm Marse-
lha.

OS FANTONIE
OS OUTROS

Alem de Niginho, a familia
Fantoni deu mais dois ídolos ao
Cruzeiro. O primeiro, Nininho,
primo de Niginho, do tempo do
amadorismo, em 28-29-30. Nl-

ninho transferiu-se para a Itá-
lia, e lá foi campeão mundial
em 34, sendo considerado, na
época, o maior lateral esquer-
do do mundo. Está enterrado
no cemitério de Roma, num ja-zigo encomendado pelo Lazio,
timo em que jogava.

O outro Fantoni foi Dito.
Mas ainda houve Nínão, irmão
de Niginho, com quem jogou
junto. Ninão tem dois filhos
jogadores de futeb.l: Benito,
que começou no Cruzeiro e da-
pois foi um beque muito vio-
lento do Atlético, e Fernando,
também beque, mas que jogou
somente no América.

Depois de Niginho, os mais
famosos jogadores do Cruzeiro,
no passado, íoram Alcides, pen-
ta-esquerda, que jogou de 1931
a 46 e participou dos maiores
ataques que o time já teve;
Abelardo, o Flexa Azul, que cc-
meçou em 48, tornou-se um dos
maiores artilheiros de Minas e
encerrou sua carreira no Sete
¦de Setembro depois de jogar em
vários clubes; Geninho, do Pa-
lestra Itália de 40; Caieira, que
foi para o Palmeiras; o atual
técnico do Atlético, Gérson dos
Santos; Juvenal, da seleção de
60, e Braguinha.

Segundo cs entendides, o me-
lhor ataque do Cruzeiro depois
do atual foi o de 1940: Noguei-
rinha, Gera_d.no, Niginho, Ge-
ninho e Alcides.

RESISTIU SEMPRE

Na manhã de catem, Murilo
e os Sr.1.. Gunnar Gorans.on e
Flávio Soares de Maura volto-
ram a reunir-se na sala do Su-
pervisor Flávio Cost:* come-
çnndo de nôvo a discussão em
torno da renovação do contra-
to do lateral direito. Apesar
de os dirigentes do Flamengo
reafirmarem que aquela.seria a
última proposta Murilo insistia
cm conseguir algo mais, atá
que o Sr. Gunnar Ôórraiisson
aborreceu-se e saiu da sala
zangado.

Logo após a saída do Sr.
Gunnar Goransson, Murilo saiu
atrás do Vice-Presidente de
futebol, apanhando-o no por-tão do Estádio da Gávea. Mu-
rllo disse, então, que aceitava
a proposta do Flamengo e o
Sr. Gunnar Goransson, já sor-
ridente, voltou para o Depar-
tamento de Futebol, onde foi
providenciado o contrato paraa assinatura do. lateral direito.

O que Murilo vai ganhar no
Flamengo — NCrS 15 000,00 de
luvas e NCrS 500,00 mensais— passa a ser o nôvo salário
teto do clube, que pertencia a
Paulo Henrique e Ditão com
NCrS 15 000,00 de luvas e NCrS
350,00 mensais'. Murilo prome-teu a Renganeschi que ia à sua
casa, em Anchieta, almoçar e
apanhar seu material para con-
centrar-se de tarde.

AGORA, VALDOMIRO

Também ontem, os Srs. Gun-
nar Goransson e Flávio Soares
de Moura tentaram resolver a
renovação do contrato de Vai-
domiro. que, contudo, ainda
continua pedindo mais do queoFlamenso lhe ofereceu. O go-leiro quer mais tempo para
pensar.. adiando assim a sua
resposta, embora tivesse se co-
locado à disposição para atuar
hoje, caso Marco Aurélio não
melhorasse.

Valdomiro deixou o estádio
da Gávea no carro do Sr. ílá-
vio Soares de Moura, que ficou
impressionado com a b^a von-
tade do goleiro e também com

o seu senso de compreensão. O
Sr. Flávio Soares de Moura
acha que Valdomiro aceitará a
proposta do Flamengo, pois,sendo um homem inteligente,
compreenderá logo que o Fia-
mengo pode lhe oferecer mais
do que lhe propôs. Valdemiro
prometeu responder hoje ao
Flamengo.

MUITO CUIDADO

O Flamengo féz ontem ape-
nas um treino individual, no
qual somente sete jogadores —
Almir. Fio, Itamar. Pedrinho,
Odon, Osvaldo e Altair — ío-
ram os mais exigidos. Os de-
mais bateram bola e treinaram
chutes ao gol. sob a orientação
de Renganeschi, que acompa-
nhou atentamente esta panedos exercícios.

Renganeschi evitou falar sô-
bre a partida contra o Cru-
zeiro. achando apenas que to-
do time que jogar contra o
Cruzeiro tem que tomar o má-
ximo de cuidado com o seu
meio campo. E, embora não
quisesse se prolongar no co-
mentário, é certo que Renga-
neschi determinou Paulo Chã-
co para íazer uma marcação
cerrada a um dos homens du
meio-campo do Cruzeiro.

MURILO POR,
DORVAL E JOEL

Brasília (Sucursal) — O Sr.
Veiga Brito, Presidente cio Fia-
mengo, recusou ontem a pro-
posta do Sr. Atiê Cúri, Presi-
dente do Santos, para trocar
o lateral direito Murilo pelo
ponta-direita Amauri, que já
jogou na Gávea.

O Presidente do Flamengo
féz a contraproposta de tro-
car Murilo por Amauri e Abel
ou então por Toninho, mas o
Sr. Atiê Curi pediu tempo pa-ra estudar. Mais tarde, o Pre-
sidente do Santos disse que o
negócio nessa base não se rea-
lizaria, e anunciou uma nova
oferta, que contudo, não che-
gou a ser feita ao-Sr. Veiga
Brito: Murilo em troca de Dor-
vai e Joel.

MAU COMEÇO
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Os jogadores do Cruzeiro fizeram uma péssima viagem e no hotel ainda estavam nervosos
¦u

Cruzeiro e Flamengo en-
contram-se às 21h30m, no
Maracanã, para um jogo
que representa não só uma
luta pelas principais posi-
ções no Torneio Roberto
Gomes Pedrosa — já que o
Cruzeiro é o lider do gru-
po A e o Flamengo ocupa o
segundo lugar do grupo B— como também o primeiro
grande espetáculo de fute-
boi programado, êste ano,
para o torcedor carioca.

O Cruzeiro volta ao Rio
com cotação aumentada,
pois quando aqui esteve pe-

la última vez, há quasequatro meses, ainda nãohavia conquistado a TaçaBrasil, nem obtido os resul-tados que acentuaram o va-lor de sua equipe jovem ealtamente técnica. O Fia-mengo, embora sem a mes-nia cotação, divide com oBangu as melhores chancescariocas nesse Torneio.
Olten Aires de Abreu, au-

xiliado por Guálter Portela
Filho e Arnaldo César Coe-
lho, foi indicado para diri-
Sir a partida.

Duasas expressões

Não há quem discuta,
atualmente, o papel que o
Cruzeiro representa no fu-
tebol brasileiro. Com um
excelente padrão de jogo,
uma estrutura definida e
pelo menos quatro jogado-
res excepcionais, o bicam-
peão mineiro substitui, com
méritos, o Santos, que du-
rante muitos anos foi a me-
lhor equipe do Brasil. As
virtudes do Cruzeiro come-
çaram a ser notadas em
sua campanha pelo titulo
do seu Estado, em 1966, e
já na Taça Brasil elas pu-deram ser postas à prova
por Grêmio, Fluminense e
Santos, na"segura caminha-
da de sua equipe em busca
do título que hoje ostenta.

Se o Cruzeiro, já contra
Grêmio e Fluminense, se
impusera com categoria, a
confirmação de seus méri-
tos veio diante do Santos,
a quem venceu em duas
oportunidades, primeiro
com uma goleada em Belo
Horizonte, depois com uma
expressiva reação no Paca-
embu. Depois disso, se o
Cruzeiro sofreu uma derro-
tapara o Bangu, em seus
próprios domínios, voltou a
firma r-s e nos primeiros
compromissos pela Taça Li-
bertadores da América e

nas duas partidas que jácumpriu pelo Roberto Go-mes Pedrosa.
O Flamengo não possuium cartão de visitas tão su-

gestivo, mas tem a seu fa-vor os resultados relativa-
mente bons que obteve, de-
pois de perder o Campeona-
to Carioca para o Banguseguindo-se então algunsamistosos e as duas parti-das por êste mesmo Tor-neio, tendo sofrido, êste ano,apenas uma derrota para o'Vasco. Com alguns desfal-
ques e vários problemas deordem técnica, o Flamengo
tem feito muito mais do quedele se esperava.

No Torneio Roberto Go-mes Pedrosa, o Cruzeiro jãvenceu o Atlético (4 a 0) e
o Fluminense-(3 a D, lide-
rando isolado o grupo A. Jão Flamengo, depois de se
impor à Portuguesa de Des-
portos (2 a 1), empatou com
o Internacional (lal), es-
tando assim a um ponto do
Palmeiras, na classificação
do grupo B. As duas equi-
pes se apresentam pela pri-meira vez no Maracanã, du-
rante êste Torneio, sendo
que o Cruzeiro só atuou em
Belo Horizonte, enquanto o
Flamengo foi a São Paulo e
Porto Alegre,

Miolo decisivo

Tanto o técnico Airton
M o r e i r a como Armando
Renganeschi acreditam quea partida desta noite possa
ser decidida pelo meio, isto
é, através da ação ou neu-
tralização do setor de apoio.
O Cruzeiro tém o que os mi-
neiros chamam de tripé, ou
seja, um meio-de-campo
sustentado por Wilson Piaz-
za ou Zé Carlos, Dirceu Lo-
pes e Tostão, todos eles jo-
gadores de recursos técnicos
ilimitados. Dêsse grupo, ti-
ra o Cruzeiro a íôrça que o
torna, ao mesmo tempo,
ofensivo c defensivo, pois

toda a equipe se move com
alto sentido de conjunto,
indo e vindo em tomo cie
um esquema que os três ar-
madores móveis executam
com precisão.

Além disso, possui o Cru-
zeiro dois extremas habili-
dosos e um Evaldo que se
enquadra perfeitamente no
esquema, quando se torna
necessária a utilização dé
um quarto jogador no mio-
lo. A defesa, não tão talen-
tosa, conta porém com uma
perfeita noção de futebol
coletivo.

No Pacaembu
A partida desta noite, no

Pacaembu, é de grande im-
portância para Santos e In-
ternacional, o primeiro ao
lado do Flamengo, no grupo
B, e o último já com três
pontos perdidos no grupo
A. Até aqui, as duas equipes
se apresentaram de forma
irregular, os santistas co-
meçando indecisos e se fir-' mando depois, os gaúchos
fazendo justamente o opôs-
to.

Em sua estréia, embora
vencendo o Atlético (1 a 0),
o Santos não convenceu,

mas já na partida seguinte,
empatando com o Grêmio
(1 a 1), jogou um futebol
de categoria, igualado pelo
pentacampeão gaúcho. O
Internacional, por sua vez,
chegou a aparecer como um
dos fortes candidatos ã cias-
sificação, derrotando o Grê-
mio (2 a 0) e empatando
com o Flamengo (1-a 1),
para perder em seguida
contra a Portuguesa (2 a 1).

A partida será iniciada
às 21hl5m, com juizes indi-
cados pela Federação Rio-
grandense.

Tuclo sôbre os ingressos
Os ingressos para a partida

desta noite podem ser adqui-
ridos desde cedo no Teatro Mu-
nicipal, estação 2 das Barcas
e Mercadinho Azul de Copaca-
bana. As bilheterias do estádio
só começarão a funcionar a
partir das 19h lõm e os portões
serão abertos quinze minutos
depois. Os preços são os se-
guintes:

Camarote lateral, J^ÇrS 25,00
(vinte e cinco mil '.cruzeiros
antigos); camarote de curva,
NCrS 15,00 (quinze mil cruzei-
ros antigos); cadeira especial,
NCrS 10,00 (dez mil cruzeiros
anti gos); cadeira numerada,
Cr$ 5,00 (cinco mil cruzeiros

antigos); cadeira sem número,
NCrS 3,00 (três mil cruzeiros
antigos); arquibancada, NCr$
2,00 (dois mil cruzeiros anti-
gos); geral,'NCrS 0,50 (quinhen-
tos cruzeiros antigos); e mili-
tar na geral, NCrS 0,25 (duzen-
tos e cinqüenta cruzeiros anti-
gos).

Os tickets para as cadeiras
perpétuas, camarotes e perma-
nentes em geral são os de
número 7, do talão já distribui-
do para 1967. O estacionamento
de automóveis — mediante a
ta-xa de NCr$ 1,00 (mil cruzei-
ros antigos) — se fará pelos
portões 14 e 15, da Rua Mata
Machado.

FLAMENGO
Marco Aurélio

Murilo
Ditãó
Jaime
Jarbas

Paulo Henrique
Paulo Choco

Américo
Zèzinho
Ademar

Rodrigues

CRUZEIRO
Raul
Pedro Paulo
Celton
Piazza
Procópio
Neco
Natal
Tostão
Evaldo

10 Dirceu Lopes
11 Hílton

SANTOS INTERNACIONAL
Gilmar

Carlos Alberto
Oherdã

Orlando
Lima
Rildo

Amauri
Mengálvio

Toninho

Gainete
Laurício
Scala

4\ Luís Carlos
Hélton

6. Sadi
Carlito
Bráulio
Davi

Pele 10 Joaquim
Edu 11 Dorinho
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'A

ASCENSÃO
IRRESISTÍVEL

DE
ARTUR

DA
COSTA

E SILVA
Departamento de Pesquisa

Ein abril de 1964, quando o Govêr-
no revolucionário se instalava, a grande
maioria dos brasileiros não conhecia nem
de nome o General indicado para o Mi-
nistério da Guerra. Durante muitos me-
ses êle foi olhado com desconfiança e
medo e só se sabia dele que conspirara
para a derrubada de Goulart.

Duro nos primeiros meses da Revo-
lução, símbolo do poder militar que go-vernava o País, êle pouco a pouco con-
venceu-se da importância do diálogo e co-
meçou a falar. Descobriram sua infância,
seus amigos mostraram-no simplesmente
como Seu Artur, soube-se que êle era um
poeta bissexto capaz de trovas de amor e
que no colégio, ao contrário do que di-
ziam as inúmeras fiadas a seu respeito
tivera melhores notas que seu colega
Humberto Castelo Branco.

Assim, cm menos de dois anos, Costa
e Silva chegou à Presidência com uma
popularidade que a maioria dos políticos
profissionais não consegue nem em vinte
anos.

A

O pai de Costa e Silva, Aleixo Rocha da Sil-
va, passou a infância na roça e ainda menino
foi para Taquari ajudar num armazém. Apren-
deu a ler praticamente sozinho. Muito esforça-
do, acabou conquistando a amizade do dono do
armazém, de quem se tornou sócio, e o coração
de uma de suas filhas, Almerinda, com quem se
casou.

Quando Artur da Costa e Silva nasceu, a 3
de outubro de 1902, o casal vivia com relativo
conforto e era muito estimado em Taquari. Ar-
tur teve onze irmãos. Sempre foi um dos me-
lhores alunos da classe e gostava de brincar de
soldado, dividindo Taquari em duas áreas: a sua
e a dos inimigos. Numa perseguição a cavalo,
êle e o perseguido invadiram uma loja e que-
oraram a louça em exposição. Os pais resolve-
ram atender à vocação do menino e manda-
ram-no para o Colégio Militar. Pensavam que
era castigo, mas. o menino Artur estava sendo
premiado.

Em 1912 entrou para o Colégio Militar de
Porto Alegre e no começo não gostou. Suas no-
tas não eram boas, mas, incentivado pela fa-
mília, melhorou muito e acabou no posto má-
ximo do colégio, tenente-coronel aluno. Um co-
lega da época — Humberto Castelo Branco —
era apenas major. Artur tinha o número 254 e
Humberto era o 105. As notas de Artur sempre
foram melhores que as de Humberto, menos nu-
ma — pontaria — em que ambos empatavam
com grau 10. Bem-humorado, Artur participa-
va de tudo no colégio e chegou a- aprender cia-
rinete e flauta para melhorar a banda.escolar.
Castelo não tocava nenhum instrumento nem
jogava futebol, mas Artur se destacou nos dois
campos e, jogando na ponta esquerda, apreri-
deu depressa a chutar com os dois pés.

OS. TEMPOS ROMÂNTICOS

: Quando ia a Taquari, Artur freqüentava urn
dos dois grandes clubes dá cidade — o Renas-
cença —- e lá ensaiou os seus primeiros passos
fora do ritmo militar.. Sua madrinha era Nos-
sa Senhora do Rosário, mas sua musa poética
ainda não aparecera. Fêz muitos poemas — to-,
dos rimados e metrificados — e só no Rio, para
onde se transferiu em 1918, encontrou a inspi-
ração para seus poemas e para a vida.

Duro, Artur só podia se permitir, em ma-
teria de distração, uns passeios em volta da Es-
cola Militar do Realengo e chupar laranjas com-
pradas na carrocinha. Um de seus professores,
Severo Barbosa, gaúcho como êle, passou a con-
vidá-lo. Na casa do professor êle conheceu Io-

landa, uma de suas filhas, e decidiu casar com
ela. Dedicou-lhe poemas:

Tens das flores o encanto sedutor
És bela, pura, meiga e mui formosa
Tens a côr e a beleza
Perfumada de uma rosa.

Tenente e solteiro, ainda em 1922, foi, preso
porque tentava sublevar a Escola Militar. Iolan-
da, nove anos mais móça, foi visitá-lo com o
pai. Obteve a promessa de casamento e ficaram
noivos. Passou seis meses preso num navio. Sôl-
to e finalmente casado, êle teria nos anos se-
guintes a vida normal de um bom soldado do
Exército.

CARREIRA COMPLETA

Costa e Silva tem todos os cursos do Exér-
cito brasileiro e mais o de Alto Comando de Tan-
quês, feito nos.Estados Unidos. Sempre prefe-
riu a vida militar às batalhas políticas e em 32,
quando participou pela terceira vez de um mo-
vimento revolucionário (os outros dois foram os
de 22 e 30,), estava decidido a se dedicar exclu-
sivamente ao Exército; Q Governo Jânio Qua-
dros, que lhe dera o posto de Comandante do IV
Exército, quase o arrasta de nôvo ã política. Em
1964, finalmente, êle era revelado ao País como
um dos que mais haviam trabalhado para a
queda de João Goulart. _

Ministro da Guerra, Costa e Silva teve que
mostrar, nos primeiros meses da Revolução, que
era bastante forte para consolidar o regime.
Duro passou a ser Um termo bom para êle, rhi-
litar de carreira, e ern diversas ocasiões pôde
afirmar, sem rodeios, que impediria de qual-
quer forma à.volta.:da situação anterior, a 31
de março; Mudou suá tática depois que passa-
ram a apontá-lo cpmo futuro sucessor de Càs-
telo Branco, C(onhecido em todo o País depois
de 31 de março, como o homem forte da revo-
lução, êle. conseguiu, em apenas dois anos, uma
popularidade de político antigo e muito vivido.

De Ministro da Guerra êle passou, pela boca
de seus assessores, a Seu Artur. O nome pegou.
Mas ps primeiros tempos foram difíceis. A opo-
sição aó nôvo Governo, era grossa e Costa e Sil-
va, desacostumado com as câmaras de TV e os
flashes dos repórteres, contribuiu para ela com
algumas expressões francas. Mas convencia-se
pouco a pouco dá necessidade do diálogo. Num
debate com estudantes paulistas, em junho do
ano passado, chegou a citar Platão — "o filóso-
fo dos filósofos" — para dizer que prefere um
mundo de paz, "mas este seria um mundo utó-

pico". Em 6 mil anos, disse êle, a humanidade
só teve 262 anos de paz. Por isso os exércitos são
necessários.

O debate foi animado e o Ministro teve que
explicar várias vezes o que perí&ava do mundo
e das coisas. Um estudante, provocando, per-
guntou-Ihe o que era democracia e êle respon-
deu com grande simplicidade que se tratava
de uma expressão grega. E mais: que não era
contra a eleição direta, embora admitisse a in-
direta em certos casos. Um ano depois, eleito
indiretamente Presidente da República, Costa
e Silva já tinha uma grande popularidade no
País e no exterior, Nos 42 dias que passou na
Europa e Oriente Médio, quando sua cândida-
tura era ainda incerta, êle raramente falou a
respeito dela.

O HOMEM
Ào assumir a Presidência da República, o

Marechal Costa e Silva é um militar cada dia
mais político e que guarda, sem alterá-los, os
hábitos adquiridos ao longo da carreira. É ma-
drugador, toma banho frio e antes das 7 da ma-
nhã já leu todos os jornais, que êle faz questão

, de ser o primeiro a manusear. Gosta do Fia-
mengo e dos cavalos: é freguês do Jóquei, em-
bora não jogue muito alto. Quando lhe disse-
ram, pela primeira vez, que seria Presidente da
República, ficou vermelho. Nunca pôde contro-
lar isso. Não fuma e às vezes implica com D.
Iolanda quando ela acende um cigarro. Só bebe
uísque e, em matéria de cinema, prefere os fil-

_
mes de guerra.

D. Iolanda conta que jamais o viu angus-!
tiado. Pelo contrário:, vive assobiando, é de boa
paz, tem a mania de' dar pancadinhas na pró-
pria cabeça e só se deve ter cuidado com êle

. quando gesticula com a mão esquerda. É sinal
dê que está nervoso. Quem o imagina como Mi-

¦ nistro da Guerra não pode vê-lo. como homem
carinhoso. Mas tem ohábito de chegar em casa;
ligar ã eletrola e dançar,com D. Iolanda. E ja-
mais esqueceu; um aniversário de casamento^
ocasiões em que manda a D. Iolanda uma cesta
de rosas, suas flores favoritas.

Para D.. Iolanda, Artur só tem dois defei-
tos: ser franco demais e, às vezes, um pouco aü-
toritário. Ela faz dieta porque êle gosta de vê-la
em vestidos juvenis. E está certa de que Artur
continua o mesmo galanteador de outrora,
quando lhe escrevia os seus versos de amor:

Diante de tua beleza perfumada
Minh'alma goza feliz e inebriada
A suprema ventura de te amar.

/ ¦
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O BOM AZNAVOUR
DISCOS POPULARES

A produção do cautor-au-
tor Charles Aznavour tem si-
do muito extensa nos últimos
anos, reunindo peças boas e
regulares, algumas ganhando
com facilidade a preferência
do público, outras ficando
apenas no registro gravado.
O fato é que Aznavour com o
seu trabalho conquistou uma
legião de admiradores e aqui
no Brasil o seu número não é
pequeno, o que' prova a. ven-
dagem de seus discos.

A RGE volta a colocar Az-
navour diante do seu público
brasileiro com um elepê —
BARLP 10 018 — reunindo 12
canções, a maioria das quais
bastante recente. Não impor-
ta muito discutir as qualida-
des de cada número, uma vez
que a música de Aznavour,
principalmente no campo me-
lódico, tem uma caracteris-
tica marcante, a de possuir
um tom morno. Aznavour é
um cronista, pois seus moti-
vos estão interligados a fa-
tos, ainda que estes possam
estar unidos a um lirismo,
tão comum, aliás, na música
francesa.

Gostei do elepê, tanto pela
suavidade da voz de Azna-
vour como pelas canções, e
observando que desta vez o
acompanhamento é correto.

Lado 1 — Tu TIaisses Aller,
Aznavour; JPai.Ferdu La Tête,
idem; Plus Heureux Que Moi,
do mesmo autor; La Nuit, Pa-
trick-Aznavour; L'Amour Et
La Guerre, Dimey-Aznavour;
Je M'voyais Déja, Aznavour;
Lado 2 — Les Dcux Guitarcs,
Aznavour; Itcndez-Vous A
Brasilia, Aznavour-Nicolas-
Garvarentz; Ce Jeur Tant
Attcmlu, Aznavour-Siniavine;
Monsieur Est Mort, Dimey-
Aznavour; Quand Tu M'em-
brasses, Aznavour-Barclay; e
Commc Des Étrangcrs, Azna-
vour.

Muita gente se engana ao
ouvir um elepê contendo re-
produções de matrizes. Co-
locam um par de defeitos,
principalmente com relação
ao som, esquecendo-se ou
sem saber que se trata de re-
gravação. í) claro que uma
fita já gasta em Í933 náo po-
de, mesmo com os milagres
da eletrônica,- produzir .os
mesmos efeitos de então. Daí
que é preciso ter-§e um pou-
co de compreensão para tais
fatos a fim de sé poder òu-

¦vi

JUVENAL PORTELLA
vir serenamente um traba-.
lho de fôlego como o de re-
apresentar sucessos do pas-
sado com o mesmo material
original.

Estas, explicações me ser-
vem para garantir a sereni-
dade da afirmação de que há
na praça uiri LP muito bom,
lançado pela Victor, através
dà marca CAMDEN, sob o ti-
tulo Reminisccncia, CALB
5107, no seu quinto volume.

Meus amigos eis um dis-
co que deve figurar na sua
discoteca, pelo que oferece.
Lá estão as vozes de Mário
Reis, do genial e insuperável
Silvio Caldas, de Patrício
Teixeira, J. B. de Carvalho,
Galhardo, Chico Alves e do
grande João Petra de Bar-
ros. Tão raro é, hoje em dia,
poder-se ouvir tais interpre-
tes, verdadeiras jóias da mú-
sica popular brasileira, que
com uma oportunidade como
a que a RCA oferece não há
como deixar de recomendar.
É um disco que merece um
lugar de respeito ao lado das
melhores obras do cancionei-

1 ro popular da terra.

Lado 1 — Agora é Cinza,
Bide-Marçal, com Mário
Reis, gravação original de
1933; Sorrir, mesmos autores,
com Carlos Galhardo e gra-
vado pela primeira vez em
1937; Juro, Milton de Olivei-
ra-Haroldo Lobo, de 1937 e
com J.B. de Carvalho; 7 Ho-
ras da .Manhã, Ciro de Sousa,
com Patrício Teixeira, que
fêz a gravação ern 1941; Vou
Partir,. João de Barro, com o
genial Sílvio ' Calcfas, grava-
ção de 1933, e Ridi... Palha-
co, Lamartine Babo, com Má-
rio Reis, original de 1933.
Lado 2 — O Sol Nasceu pra
Todos, Lamartine, gravado
em 1933 por Mário Reis; Era
Ela, Peter Pan-Russo do Pan-
deiro, com Sílvio Caldas, que
gravou o samba em 1938;
Não Pode Ser, H, Lôbo-M. de
Oliveira, com Carlos Galhar-
do, matriz cle 1938; Em Cima
da Hora, Russo do Pandeiro-
Valfrido Silva, gravado por
João Petra de Barros em
1939; Lá Vem Ela Chorando,
Rubens Soares-Demazinho,
gravação de 1930 cle Francis-
co Alves, e Uma Andorinha
Não Faz Verão, Lamartine-J.'
Barro, com Mário Reis, que
gravou a marcha em 1933.

BALLET NACIONAL ABRE 1967
RENZO MASSARANI ANUNCIA O INÍCIO DA TEMPORADA MUSICAL ~ :-V

A CULPA E DE PEQUIM
ELY AZEREDO FAZ A CRÍTICA DE

MISSÃO SECRETA EM VENEZA
Uma Conferência de Paz

cm Veneza já é uma coisa
bastante suspeita para co-
mêço de história. Em todo
caso, aceitemos a idéia, em
princípio, pois supõe p apro-
veitatoento cenpgráfico da
Sereníssima para uma pro-
posta de suspense.' Prestigio-
sos diplomatas se reúnem sob
rigorosa guarda, em palazzo.
Está aberta a sessão. O re-
presentante do Departamen-
to de Estado americano re-
tira a caneta embutida num
caderno de notas, o que liga
automaticamente uma micro-
bomba, de enorme potência.
Ouve-se. um tique-taque, ai-
to — alto demais para >um
engenho tão moderno..Vários
diplomatas olham para o
ponto de onde provém o rui-
do, sem esboçarem um movi-
mento de autoproteção. Em
menos de vinte segundos uma
explosão encerra a Conferên-
cia e as vidas presentes. '

Robert Vaughn, tomando
férias do personagem Napo-
leon Solo, entra em cena co-
mo repórter-fotógrafo envia-
do especialmente para cobrir
o affaire por uma agência
internacional de- notícias. À
sua partidaj em Nova Iorque,
somos Informados (pela câ-
mara) de que esta missão foi
sugerida à agência pela CIA
(Central Intelligence Agen-
cy),-organismo que ultima-
mente vem dando mau car-
taz à inteligência americana;
através de subvenções a. en-
tidades estudantis, culturais
etc. A eficiência da CIA não .
é posta em dúvida por The
Venetian Affaír (Missão Se-
creta em. Veneza), nem o va-
le-tudo de seus métodos. O
problema dos secretas é pôr
as mãos na apetitosa Sandra
Fane (Elke Sommèr), a últi-
ma aventura do diplomata
americano responsável pela
explosão. Sandra esteve ca-
sada, antes, com Bill Fenner
(Mr. Vaughn); um matrimô-
nio que não durou muito, mas
íoi paixão enquanto subsistiu.
E Fenner já trabalhou para
a CIA — ligação que êle cor-
tou com prazer (não ficamos
sabendo bem por que). Certo
é que os espécimes da Intel-
ligence, no filme, oscilam en-
tre o meramente truculento
e o repulsivo. (Pouca dife-
rença entre os comportamen-
tos do principal secreta, Ro-

senfeld, e dos tipos que ilus-
tram: O Gangster no Cine-
ma, do especialista Salviano
Cavalcanti de Paiva. Exceto
cs capotões de abas viradas,
com que Mad Dog Coll ou Al
Capone não passeavam por lo-
cais de vilegiatura.) A ex-
Sra. Fenner também corre

. perigo de cair em poder da
organização de espionagem
chefiada por um aventureiro
sem bandeira, Wahl (o ca-
nastrão Karl Bôehm), autor
intelectual do atentado ã
Conferência. A destruição de
Sandra é uma medida de
cautela que Wahl não pode
evitar: a moça sabe dos últi-
mos passos do diplomata
americano. (Não nos expli-
cam por que uma organização
com tantos crimes na cons-
ciência não eliminou há mais
tempo o louro perigo de in-
discrição). A CIA também
suspeita que Fenner sabe
mais do que admite, porque
vem sendo utilizado por uni
famoso cientista, o Dr. Pier-
re Vaugiroud (Boris Karloff),
para reunir os principais
agentes de segurança ; em
ação na Europa numa entre-
vista, na qual pretenke fazer
revelações de importância
para a paz mundial. (Tam-
bém nada esclarece os mo-
tivos da confiança dò cien-
tista ^em um ex-agente da
CIA, agora inconfidente pro-
flssional de jornalismo.) Mui-
tos suspeitam de muitos, mas
o espectador não recebe da-
dos razoáveis para conside-
rar a intriga digna de seu
raciocínio; e, muito menos,
para participar dela. Final-
niente, somos admitidos no
QG de Wahl — com a captu-
ra de Fenner — e ficamos sa-
bendo que a organização des-

• trói a vontade de suas viti-
mas e as controla através de
terríveis Inovações em dro-
gas.. Sua próxima façanha
será forçar o próprio Vau-
giroud, quimicamente contro-
lado, a comparecer à reunião
dos agentes de segurança
com um, engenho de morte
idêntico ao que iniciou o fil-
me. Mas o bravo Fenner in-
tervirá. Um herói cinemato-
gráfico é um herói cinemato-
gráfico, mesmo quando tem
cara de gigolô.

Uma revelação final: a cul-
pa é-.de grupos belicistas se-
diados em Pequim.

Caberá à novíssima Compa-
nhia Nacional do Ballet a honra
de abrir, no Teatro Municipal, a
temporada de 1967. O aconteci-•mento terá lugar sexta-feira
próxima às 20h45m, com um
programa que será repetido su-
cessivamente nos dias 19 e 20,
no mesmo horário.

A direção artística do nôvo
conjunto coreográfico brasileiro— formado pelos melhores ele-
mentos do Corpo Estável de Bai-
le do próprio Teatro — foi con-
fiada aos coreógrafos Glória Con-
treras e Arthur Mitchell, dois no-
mes dos mais prestigiosos no ce-
nário artístico de Nova Iorque, e
que para aqui foram enviados pe-lo Departamento de Estado do
Governo norte-americano, por so-
licitação áe Murilo Miranda, den-
tro do programa áe intercâmbio

cultural com o Brasil. O espe-
táculo apresentará quatro baila-
dos de autoria de Glória Contre-
ras, sobre músicas de Bach, We-
bem e Edino Krieger, além de
um pas-de-deux, Amor Amor, no
qual a própria coreógrafa atua-
rá como solista com Arthur Mit-
chell. Mas a atração especial âo
espetáculo áe sexta-feira será ou-
tro pas-de-deux, Agon, tima ãas
mais esplêndidas realizações âe
Georges Balanchin sobre'música
de Igor Strawinsky, número ês-
te que constitui uma das melho-
res criações de Mitchell e quecontará com a participação áa
bailarina brasileira Alice Colino.
Embora organizaáo em tempo re-
corde,_ parece ser unânime a im-
pressão entre os integrantes da
Companhia da elevada qualida-âe artística ão espetáculo e ão

fato de se tratar de uma produ-
ção atualizada ãe acôrão com o
que ãe melhor e de mais avan-
çado se vem fazendo no campo âa
ãança. Das coreografias ãe Gló-
ria Contreras, três são originais;
entre essas, aquela baseaãa em
música ãe Eãino Krieger, o com-
positor brasileiro que tantos su-
cessos vem alcançanâo também
no exterior.

O espetáculo é o mesmo queacaba ãe inaugurar o Teatro Cas-
tro Alves, em Salvador. Naquela
oportunidaãe, o ponto alto âo
programa foi mesmo Agon âe
Balanchin, e a criação coreográ-
fica do Divertimento de Krieger
pareceu ãe elevaãa expressão es-
tética: a própria coreógrafa re-
montará êste bailado na Alemã-
nha, para onãe irá a seguir.

Panorama

das letras

RUSSOS E AMERICANOS BRIGAM
PELO ELEVADOR QUE VAI AO CÉU

CIÊNCIA ! JOSÉ-ITAMAR DE FREITAS

A idéia, com jeito de coisa
nova, apareceu na revista, norte-
americana Science, no ano passa-do, assinada por três cientistas:

>' A construção ãe um elevaáor
para o Cosmo, através âa ligação
da Terra com um satélite ariifi-
ciai imóvel. Seria um passoespetacular e fundamental no
transporte cósmico.

O soviético VIadimir Lvov,
agora, em artigo da agência APN-
GRSLA — cedido com exclusivi-
dade para esta coluna —, afirma
que os três cientistas norte-ame-
ricanos nada mais fizeram do querepetir o projeto de Yuri Artsutá-
nov, investigador de Leningrado,
publicado há a.lguns anos pelaimprensa da URSS. "Só que não
disseram o nome do autor da
idéia" — diz Lvov.

Como parar um satélite

É sabido que, entre as mui-
tíssimas órbitas em torno da Ter-
ra, possíveis, existe uma pouco co-
mura: a do chamado satélite de
36 000 quilômetros. Qual a pe-culiaridade dêste satélite? As ca-
racterísticas dele seriam as se-
guintes: na altura de uns 36 000
quilômetros, o satélite artificial
dá uma volta completa ào redor
da Terra em cada 24 horas, isto
é, coincide com o tempo da revo-
lução da própria Terra: Por esta
razão, lançando um satélite a tal
altura (sobre o Equador), êle pa-recerá parado, suspenso, imóvel
sobre nossas cabeças. Em outras
palavras: tanto nos, como o saté-
lite artificial, estaremos numa
mesma velocidade. Logo, para nós,
êle estará sempre no mesmo
lugar.

Daí surge a idéia: não se po-deria utilizar o satélite de 36 000
km como ponto de apoio? À gen-te poderia estender um cabo li-
gando a Terra ao satélite imóvel,
ou uma corda vertical, pela qualse poderia — digamos — subir
aos céus. Não importa que a.Ter-
ra e o satélite girem a uma velo-
cidade vertiginosa, pois todos sa-
bemos que, de um trem que corre
supervelozmente, pode-se esten-
der uma tábua ou uma lâmina
de ferro, por exemplo, e passar
para outro trem que corre p&ra-lelamente, ao lado. Para isto, bas-
ta que os dois trens desenvolvam~' a mesma velocidade.

E como seria a coisa la no
alto? Sobre o satélite artificial de
36 000 quilômetros, suspenso imõ-
velmente acima do Equador,
atuam, fundamentalmente, duas .
forças: o peso, isto é, a atração
da Terra, e a força centrífuga. A
altura de 36 000 km essas duas
forças se equilibram. Precisamen-
te por isto o satélite pareceráimobilizado em um só ponto do
céu.

E — pergunta o soviético Via-
dimir Lvov — o que acontecerá
se estendermos cordas, partindodo satélite, para baixo e para ci-
ma, verticalmente? Acima do sa-
télite, em qualquer ponto, a forçacentrífuga, superara a força ãe
gravidade (e quanto mais alto,
tanto mais). Em toda a corda sur-
gira um esforço dirigido para ci-
ma. A corda se esticará. No trecho
abaixo do satélite, tudo será ao
contrário, pois em qualquer pontodessa parte de baixo a força cen-
trífuga é inferior ao peso, à força

: de gravidade, e a corda também
se esticará, mas verticalmente
para baixo. Prolongando essa
corda, ou cabo, até a superfície
da Terra, bastará^ que o fixemos
para que tenhamos uma ligação
entre a. Terra e o céu. Poderemos
subir a altura de 36 000km,ou
mais acima. Poderemos consti'uir
um transportador de cargas e ele-,
vador para passageiros, capaz de
transportar aò Cosmo aprovisio-
namento é gente, sem a ajuda de
foguetes (como acontece agora).

Ás forças em ação

Esta é a teoria, E como é a
prática? Antes de tudo, surge a
questão da segurança do cabo, ou
da corda, suspensos do céu, já quea tensão que atua ao longo do
cabo deverá ser, pelo visto, mui-
to grande. O cabo terá de agüen-
tar não. somente o peso próprio,como o dá vagoneta que leva gen-te ou carga. Mas os cálculos mos-
tram que o assunto não está tão
complicado. Primeiro, a força cen-
trífuga que atua, a despeito da
gravidade, reduz considerável-
mente a carga (é certo que du-
rante o movimento da vagoneta
aparecerá outra força mais, cria-
da pela rotação da Terra: a cha-
mada força ãe Coriolis, que pres-sionará a corda, sob um ângulo
reto. Mas sua influência não é
grande). Em segundo lugar, e
principalmente, o esforço extensi-
vo em-dif crentes trechos será de-
sigual: maior nos pontos próxi-,mos do satélite artificial imóvel.
Por isso, a gente poderá empre-
gar um cabo com diâmetro varia-
vel: bem fino nas proximidadesda Terra, engrossando gradual-mente, até alcançar o maior diâ-
metro no ponto de sua ligação
com o satélite. Em seguida, em
direção até acima, sua espessura
poderá ir diminuindo.

Os cálculos mostram que um
arame que pesa um grama pormetro, e agüenta a tensão com
força de uma e meia a duas tone-
ladas, satisfaria as exigências do
elevaáor cósmico. Trata-se, natu-
ralmente, do apoio inicial, cuja
missão consiste em manter em
equilíbrio a própria massa e a
vagoneta, com peso que não su-
pere a uma tonelada e meia ou
duas toneladas. Para o transpor-
te de maior escala, teremos quecobrir o fio inicial com várias ca-
pas de material. Então, até à ai-
tura de 50 mil quilômetros, a
massa global totalizará 900 tone-
ladas, aproximadamente. Na prá-tica de laboratório, se conhecem
materiais de construção que pos-suem semelhante resistência e
tão leves.

Além das 900 toneladas de ca-
bo, um teleférico de 50 mil quilo-metros de altura necessitaria ou-
.trás mil toneladas, e mais, de
carga, elevadas à plataforma su-
perior do elevador, isto é, à cor-
da superior, ou cabo superior, aci-
ma do satélite imóvel. Essa car-
ga fará falta como contrapeso:
criará a tensão até o alto. Sem
essa carga, toda a construção cai-
ria na Terra, sob a ação da gravi-dade. Assim, para construir um
elevador capaz de se elevar até à
altura de 50 mil quilômetros, te-
remos de trasladar previamente,ao Cosmo, duas mil toneladas de
diferentes elementos de constru-
ção. Teríamos que realizar essa
operação gradualmente, por meio
de foguetes.

Combustível só no início

— Mas a coisa mais interês-
sante qstá aáiante — anuncia
VIadimir Lvov.

Para que o elevador cósmi-
co funcione, haverá necessidade,
naturalmente, de uma fonte de
energia. Sem dúvida, essa fonte
de energia se gastaria, única-
mente, no trecho inferior do ca-
minho, isto é, na parte que vai
da superfície terrestre ate o sa-
télite imóvel. Na parte superior,
isto é, na parte% adiante do sa-
télite, a força centrífuga domina
a da gravidade, o que fará com
que do satélite para cima a car-
ga suba espontaneamente, im-
pulsionada pela força centrífuga.

Essa energia liberada peloelevador poderá ser aproveitada
de modos diferentes: em primei-ro lugar, para os vôos ao Cosmo.
Lá pela altura de 47 mil quilo-

metros, a vagoneta, impulsiona-
da pela força centrífuga, adqui-
rirá a segunãa velociáaâe cósmi-
ca e poderá continuar o vôo sem
consumir combustível. A essa ai-
tura, e a outras maiores ainda,
precisamente, será cômodo colo-
car a plataforma superior do ele-
vador cósmico. Ali, no futuro, se
poderão instalar estações cósmi-
cas, para largas travessias, até
outros planetas. E, dado que na
plataforma superior haveremos
de concentrar mais de mil tone-
ladas de carga — para cóntrapê-
so da carga de baixo —, é lógico
que não coloquemos cargas inú-
teis, ali, mas, sim, material de
construção, como hotéis, oficinas
de reparação, depósitos de mer-
cádorias e, por último, até sana-
tórios e casas de repouso.

O consumo de energia para
que subamos, no elevador, pelascordas ou pelos cabos, poderá ser
reduzido ao mínimo. Por isso, a
capacidade do elevador .cósmico
será limitada, unicamente, pelaresistência e dimensão desse ele-
vador, assim como pela velocida-
de das vagonetas com carga. É
admissível aumentar a resistên-
cia da suspensão em mil vezes, às
custas de sujeição da corda ou do'cabo inicial, A velocidade proje-tada é de uns 1 000 quilômetros
por hora. Então, poderiam ser
transportadas umas 500 tonela-
das por hora, ou seja, 12 mil to-
neladas por dia. Tanta carga,
embora pareça excesso, será útil
no futuro, quando houver o trans-
porte entre estrelas, quando ahumanidade se instalar sólida-
mente em todos os cantos do
Sistema Solar.

E tuáo isso, toâo êsse
transporte, poãe ser realisaâo àscustas áa energia gratuita áa ro-tação áa Terra! — diz VIadimir
Lvov.

Elevadores desse gênero são
concebíveis também na Lua, em
Marte e, provavelmente, também
em outros planetas. As dificulda-
des que cercam êste projeto são
grandes, enormes. Mas os invés-
tigadores buscam, já, os meios de
superá-las. Uma coisa é certa: se
a União Soviética só lança seu prirmeiro satélite artificial depois de
decorridos 60 anos de Tsiolkovski
haver traçado sua teoria âos fo-
guetes, temos de duvidar que haja'
necessidade de tanto tempo para
que se torne realidade o elevaáor
cósmico, idéia do cientista Yuri
Artsutánov (então com 30 anos,
quando fazia o curso pós-gradua-
ção no Instituto Tecnológico de
Leningrado, em 1960).

Temos prova de que Artsu-
tánov é o autor do projeto do ele-
vador cósmico — afirma VIadimir
Lvov: — Um resumo da teoria,
com todos os detalhes necessários,
foi publicado na primavera de
1960 no periódico Komsomolskaia
Pravâa, número de 31 de julho.Algum tempo depois, o Lenin-
gradskaia Pravâa publicou partedo livro de V. Petrov e P. Yurévich
iFantasia ou Realiáade), dedica-
do à idéia de Artsutánov. Em
1965, apareceu em Moscou o livro
de Yuri Artsutánov, A superação
por naves cósmicas da atração
terrestre, sem a ajuáa âe. moto-
res-foguetes. Agora, no ano pas-sado, três norte-americanos publi-cam um artigo na revista Science,
lançanão a idéia do elevaáor cós-
mico, detalhe por detalhe do tra-
balho de Artsutánov. Sempre hou-
ve . coincidências de idéias, no
mundo científico, mas assim é de-
mais. Mesmo porque, a revista
Astronautic, de Nova-Iorque, fe-
velou tempos atrás que nps EUA
existem vários escritórios com nu-
meroso corpo de pessoal que regis-
tra, traduz e publica, em forma
concisa, cada linha sobre os te-
mas da Cosmonáutica aparecidos
na imprensa soviética — conclui
.VIadimir.

VOCABULÁRIO — O Servi-
ço de Informação Agrícola
do Ministério da Agricultu-
ra (Rio) lançou na sita cole-
ção Estudos Brasileiros o
Vocabulário do Cria tório
Nort e-Riograndense, dos
agrônomos Osvaldo Lamar-
tine de Faria e Guilherme
de Azevedo, que, através do
estudo da terminologia dos
vaqueiros e criadores, nos le-
vam pelas "fazendas de ga-
do, seus currais, suas casas
alpendradas, com seus a?--
reios, seus móveis de couro,
suas miunças, suas triste-
zas e suas alegrias, suas so-
lidões e seus encantos". Fi-
lhos e netos de fazendeiros,
os autores, segundo a apre-
sentação do livro, além do
conheciittento pessoal e di-
reto dos problemas do gado,
se amparam em método ci-
entífico da mais alta vali-
dade.

HUMANISMO — Depois do
êxito da .Introdução à Me-
tafisica, de Martin Heideg-
ger, as Edições Tempo Bra-
sileiro publicam do mesmo
autor a famosa obra Sobre
o Humanismo. A tradução
foi igualmente confiada áo
Professor Emanuel Carneiro
Leão.

PERCEPÇÃO — Descobridor,
de inúmeros métodos de tes-
tes e medição ãas sensações
e de outros fenômenos Veia-
cionados com a função por,
meio da qual nosso espirito
representa os objetos, o Pro-
fessor Julian E. Hochberg,
da Universidade Comell
(EUA), é autor do livro Per-
cepção, que acaba âe ser pu-
blicado no Brasil por Zahar
Editores, na sua coleção
Curso âe Psicologia Moder-
na. A obra passa em revista,
tudo o que a ciência conse-
guiu desvendar nesse campo,
de Descartes aos âias atuais,
dando especial atenção aos
trabalhos recentes de labo-
ratório. Tradução de Álvaro
Cabral.

ENEIDA — Na galeria dos
grandes poetas do mundo,
Virgílio ocupa um lugar ao
lado de Homero, cuja obra
desenvolve nas páginas da
Eneida, após a destruição de
sua cidade pelos guerreiros
que povoam os versos da
Iliada e da Odisséia. Como
os do grego, o poema do ro-
mano tem atravessado os
séculos sem nada perder da
sua beleza, despertando o
interesse dos leitores de to-
dos os países. Agora mesmo,
acaba de ser publicado em
formato de bolso, no Brasil,
por iniciativa das Edições de
Ouro, numa tradução anota-
da de Davi jardim Júnior.
Estudo introdutório de Pau-
lo Rónai.

* * «
ENCICLOPÉDIA MÉDICA
DA MULHER — Livro indis-
pensável em todos os lares,
êste que acaba de ser publi-
cado pela Distribuidora Re-
cora: Enciclopédia Médica
da Mulher. Seu autor, o Dr.
José M. Thomasa-Sanchez,
famoso glnecologista espa-
nhol radicaâo nos Estaâos
Unidos, teve como conselhei-
ros e colaboradores na reali-
zação de sua obra numeror
sos médicos âe diversas es-
pecialiãades: fisio terapeu-
tas, cirurgiões, intemistas,
dermatologistas, psiquiatras,
etc. Um volume de centenas
âe páginas, com os assuntos
organizados em verbetes, por
ordem alfabética. Ilustrações
de Eãmunâo Lopes Tovar.
Tradução e aâaptação âo Dr.
josé Elias Monteiro Lopes.

* $ *
O Centro Israelita Brasi-

leiro lança hoje em sua se-
de (Rua Barata Ribeiro,
489), quatro livros da Edito-
ra B'Nai B'Righ, com cada
obra ilustrada por um ora-
dor escolhido. O programa
obedecerá à seguinte ordem:

Apresentação geral pelo
editor, Sr. Vi vian Cohen;
Santuário Desconhecido (Fl-
delidade a Dois Credos), de
Aimé Pallière, pelo tradutor
Professor Davi Pérez; Pa-
ladino da Carruagem (Bio-
grafia de Sir Moses Monte-
fiore), de Silvia Barras, pe- ,
la Sr.a Lucie Wegner; Fé e
Razão (Introdução ao Pen-
samento Judaico Moderno),
de Samuel H. Bergman, pe-
lo Grão-Rabino Henrique
Lemle e O que É a Herança
Judaica, de Ludwing Lewis-
hon, pelo Sr. José Eskenazl
Pernidji.

A VOLTA DE SHERLOCK
HOLMES — Sir Arthur Co-
nan Doyle dedicou vários ro-
mances e dezenas de contos
à narração das aventuras do
mais querido dos seus perso-
nagens, aquele que é tatn-
bém o paradigma dos heróis
da literatura policial. Por
iniciativa da Companhia
Melhoramentos, toda a obra.
âo escritor inglês vem rea-
parecenâo em língua portu-
guêsa, para. satisfação dos
leitores, que nela sempre
descobrem novos motivos de
interesse. O quinto volume
intitula-se A Volta de Sher-
lock Holmes, e reúne treze
histórias curtas e sai do pre-
lo numa traâução assinada
por Ligia Junqueira.
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Panorama

da música

MÚSICA NAS BELAS-AR-
TES — Para comemorar o
30.° aniversário de sua íun-
dação, o Museu Nacional de
Belas-Artes organizou uma
temporada de cone ertos,
com a participação de al-
guns de nossos mais reno-
mados artistas, como: o so-
prano Alice Ribeiro, o vio-
linista Oscar Borgerth, o so-
prano Olga Maria.Schroeter,
o pianista Arnaldo Rebelo,
o violoncelista Iberê Gomes
Grosso, o pianista Radamés
Gnatalle, o soprano Maria
Sílvia Pinto, o cantor Her--¦melindo Castelo Branco, o
soprano Leda Coelho de
Freitas e os Cameristas do
Rio (orquestra de câmara).
Para esta mesma têmpora-
-da estão programados tam-
bém um Festival de Música
Francesa em colaboração
com a Rádio MEC e a Em-
baixada da França, e ain-
da La Damnation, de Faust,
com a colaboração do Teatro
Municipal do Rio de Janei-
ro e do Lions Clube. Opor-
tunamente serão dados a
público maiores detalhes
dessa Temporada do Museu
Nacional de Belas-Artes, queterá início ainda êste mês
com um recital do soprano
Alice Ribeiro.

VICKY ADLER — Depois
âe um silê-ncio âe anos, ãe-

.. viâo à morte âe seu pai e
âe sua mãe, Vicky Aãler vol-
tou corajosamente ao seu
pía7io procurando continuar
o caminho interrompido que
iniciara ãe maneira tão pro-
meteãora. Justamente na
noite em que completava 23
anos dc idade, sábado pas-
sado, ela apresentava-se na
sala de uma casa amiga,
com um programa de muita
responsabilidade que co7n-
preenãia obras de. Bach,
Beethoven, . Chopin, Guar-
nieri, Prokofiev e Alda Ca-
mí7iha; as várias execuções
foram realizadas com. mãos
ágeis, bonitas sonoridaáes e
inteligente musicalidade. Um
novo compromisso com o
futuro que a esperava e,
que lhe desejamos, Vicky
saberá reconquistai:

ABC PRÓ-ARTE — A ABC
Pró-Arte inaugurará sua
temporada dia 27 próximoàs 21h, no Municipal, apre-
sentando a Orquestra de
Câmara da Universidade Ca-
tólica de Santiago do Chile
em obras de Albinoni, Tele-
mann, Vivaldi, Bach e Mo-
zart, sob a batuta de Fer-
nando Rosas. A música bra-
sileira e a do nosso tempo
terão, com certeza, os luga-
res que lhes pertencem, em
outros concertos da tempo-
rada que conta com Jacques
Klein, Nelson Freire, Marta
Argerich, Duo Kontarsky,
Enrick Szeryng, Edith Pei-
nemann, Quarteto de Praga,
Solistas Bach da Alemanha,
Orquestra de Câmara de Pa-
ris (reg. Paul Kuefitz), So-
listas de Berlim, Quinteto
de Sopros de Estocolmo etc.

OSB — O primeiro con-
certo âe assinatura da série
âe gala âa temporaáa âe
1967, 710 Teatro Municipal,
foi adiado para o ãia 1 de
abril, sábado às 16h30m,
tenão como regente Isaac
Karabtchewsky e solista Jac-
ques Klein. Entre as obras,
que -serão oportunamente
anunciaâas, há a l.a exe-
cução no Rio, áa Toccata,
para percussões, áo compo-
sitor mexicano Carlos Chá-
vez.

CONCURSO INTERNA-
CIONAL DE MÚSICA, EM
MONTREAL — O Concurso
canadense será realizado,
em 1967, com grande brilho
e será dedicado ao canto,
desenrolando-se de 22 de
maio a 3 de junho, no novo
centro artístico da Place des
Arts de Montreal. ' Serão
conferidos prêmios num to-
tal de 23 500 dólares ca-
nadenses sendo que o pri-meiro colocado receberá
10 000 dólares. Os can-
tores interessados pode-Tão inscrever-se diretamente
com a entidade promotora:International Institute od
Music of Canada, 106 Dul-
wich Av., St-Lambert, Mon-
treal, P. Q., Canada. Maio-
res esclarecimentos, no Ser-
viço de Informação da Em-
baixada do Canadá, Av. Pre-
sidente Wilson 165, 7.° an-
dar. .

ESCOLINHA DE ARTE —
A Escolinha iniciará (em 10
áe abril, na Av. Marechal
Câmara 314) seus cursos,
que compreendem aulas prá-ticas de iniciação musical,
dança e recreação.

PANORAMA i preparado pela
seguinte equipe: Fausto Wolff
(Televisão) _ Harry Laus (Artes
Plásticas) — Juvenal Portela (Dis-
cos Populares) — Lago Burnett
(Literatura) — Míriam Alencar
'(Cinema) — Renzo Massaranl
(Música) — simão de Montalver-
He (Shofrs) — Yan Mlchalskl
(Teatro) — Wilson Cunha (ln-
ternacional).

JOSÉ CARLOS OLIVEIRA
No Artigo 13, Parágrafo 4, da nova Lei ãa

Segurança Nacional, fico sabendo que é proi-
bião "desenvolver atividades fotográficas em
qualquer parte do território nacional, sem
autorização da autoridade competente". Pe-
na: detenção de um a dois anos. Isto me in-
teressa ãe perto, pois sou fotógrafo amador.
Tenho uma Rolleyflex, e o hábito, quase um
vício, ãe fotografar uma infinidade de obje-
tos, seres, lugares, de preferência situados em
território nacional. De hoje em diante, ima-
gino como vai ser 'a minha vida:

Alô? É o assessor militar encarregado
de zelar pela integridade e sigilo ão nosso ma-
terial humano? Sou fotógrafo amador e gos-
taria de saber se posso tirar um retrato áe
Marta Rocha, para figurar no meu álbum das
mulheres mais bonitas do Brasil. O quê? Te-
nho que pedir antes permissão ao mariáo
dela? Pois não; êle me conhece e não creio
que me negue êsse favor.Excelentíssimo Senhor Comandante

PROIBIÇÃO
do Forte ãe Copacabana. O abaixo assinado,
jornalista, casado, vacinado, fotógrafo ama-
dor (anexo, fôlha-corriãa, passaporte e de-
mais documentos hábeis), vem por meio des-
ta solicitar a interferência de V. Ex.a no sen-
tido de garantir ao signatário o direito — ou
privilégio, não sei mais — de fixar em ima-
gens coloridas os movimentos ãos jovens sur-
fistas do Pôsto 5. I

— A quem interessar: Comunico que
perdi a minha carteirinha do Sindicato dos
Jornalistas Profissionais do Estaão da Gua-
nabara, razão pela qual, amanhã à tarde,
conãuzirei o meu corpo até o estúdio fotogra-
fico ãe um conhecido, locálizaâo na Avenida
Nossa Senhora ãe Copacabana, • e, portanto,em território nacional, sendo então o meu
rosto, pelo qual sou responsável e que figuraentre as coisas envolvidas pelo generoso man-
to ãa segurança nacional, submetido a três
ou quatro chapas fotográficas, das quais re-
sultará meia dúzia áe retratos 3 por 4, indis-

pensáveis ao requerimento de nova carteiri-nha. Tudo isto, feito sem qualquer malíciaou desejo de colocar em risco as nossas ins-tituiçÕes.
— Senhor Administrador da Lagoa. Ten-do em vista que os crepúsculos ãa Lagoa Ro-drigo de Freitas se encontram na vossa ju-risãição, pergunto se posso fotografar o en-tarãecer áe sábado próximo sem ferir qual-quer suscetibiliáaãe, vaidaáe, honra, digniãa-de, lei ou qualquer outro objeto, sentimento,

parágrafo, pára-vento, cata-vento, borboleta,
segrêáo, guerra, tiroteio, subversão, guer-rilha, embaixador estrangeiro, potência es-
trangeira, regra gramatical, acento circun-
flexo, canhão, Ministro áe Estaão, Presiden-
ie do Supremo Tribunal, beija-flor, elefante,
hipopótamo, flor, abacaxi, nação amiga, na-
ção inimiga, iãeologia, banáeira, flâmula, dis-
tico, escudo, Mug ou seja lá o que fôr.

BRASÍLIA
NO DIA D

A Capital ganhou uma atmosfera de festa desde
ontem pela manhã quando as pequenas obras nas
avenidas que conduzem ao Alvorada chegam ao fim.
As bandeiras azuis e brancas do Distrito Federal
amanheceram flutuando ao sabor da brisa do Pia-
nalto.

Anteontem à noite, o hall, o restaurante, a sau-
na e o bar do Nacional eram pontos de encontro de
amigos cariocas, paulistas e mineiros que, na sua
grande maioria, naquela tarde, desembarcaram na
cidade.

Marta Rocha Xavier de Lima era uma das pre-senças mais visadas pelos que entravam e saíam. Ela
e os Mayrink Veiga estão hospedados em casa do ca-
sal José Eduardo Bulcão. Com os Xavier de Lima vie-
ram à posse os Alcindo Afonseca, os João Troncoso
e mais um grupo de cariocas.

Fernanda Colagrossi é outra que circula pelos
corredores do hotel, sempre penteada e vestida espor-
tivamente.

O filho do futuro Ministro Andreazza, Màriozi-
nho, recém-chegado a Brasília, precisou desaparecer
durante três boas horas para que sua presença pas-sasse despercebida, já que o número de pedidos e
de bajuladores que o incomodavam no sentido de,
através dele, chegarem ao pai, tornava-se insupor-
tável.

Renault, o cabeleireiro, diz o jornal local, não
mas virá pentear as elegantes. Em seu lugar jáse instalaram no salão do Nacional, trabalhando com
coca, Jorge Khour, que é o cabeleireiro de Marta Ro-
cha, Carlinhos e Edgar.

O Chefe da Casa Militar do Presidente Castelo,
General Ernesto Geisel, mantém-se, como de costu-
me, reservado, mas já prometeu que, a partir de ama-
nhã, dará o seu depoimento pessoal sobre o que foi
o Governo que hoje termina.
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A grande. pergunta que se fazia nas rodas, do
Nacional anteontem: o Presidente Castelo, até a
meia-noite, ainda anunciaria nova lista de cassados,
além da suspensão divulgada ontem?

Também se comentava em rodas políticas de de-
pois do jantar a escolha do Major Lair de Almeida
do staff do Marechal Costa e Silva, para a adminis-
tração do Palácio das Laranjeiras. Por sinal, nesse
cargo o espera um trabalho intenso já que o Laran-
jeiras anda em péssimo estado de conservação, com
móveis estragados e com a própria construção dete-
riòrando-se rapidamente.

Logo ao chegar à cidade anteontem à tarde, o
Deputado Gilberto Azevedo reuniu-se, à beira da pis-cina do Nacional, com os Deputados Rafael de Almei-
da Magalhães e Djalma Marinho, quando, entre um
uísque e outro, discutiram a futura atuação da Guar-
da Vermelha ho próximo Governo.

O problema de acomodações em Brasília ontem
e hoje e n c o n t r a resposta no af fiche, colocado no
hall do Nacional, de uma peça de teatro atualmente
em cartaz: Uma Cama para Três.

Quando no Alvorada, ao despedir-se dos jorna-listas, o Presidente Castelo avistou o jornalista He-
ráclito Sales, Secretário de Imprensa do Marechal
Costa e Silva, apertou-lhe a mão e lhe disse:

— Só posso lhe dizer uma palavra: coragem! É o
que os franceses costumam dizer: Courage.

E por falar de teatro, O Versátil Mr. Sloane, com
Maria Fernanda, Adriano Reis, Paulo Padilha e De-
lorges Caminha estreou aqui com imenso sucesso.
A peça é forte mas encontrou uma platéia prontaa recebê-la e a aplaudi-la com grande entusiasmo.
O grupo esticará a sua atuação em Brasília até do-
mingo, devendo só estrear no Rio na próxima quar-ta-feira. Hoje, por causa da posse, o Mr. Sloane sóterá matinê, porque a cidade inteira vai à festa das
22 horas no Alvorada. Três mil participam dela
e o restante dos habitantes de Brasília ficará na
porta do Palácio, no sereno, assistindo à entrada do
pessoal.

Ontem pela 
"manhã, depois de assistir à missa

de sétimo dia de seu cunhado, D. Iolanda Costa e
Silva encontrou-se com D. Clarice, a secretária par-ticular de D. Antonieta, para terminar os prepara-
tivos de sua transferência para o Alvorada. Quando
o Presidente Castelo, ao despedir-se de seus funcio-
nários do Alvorada, apertou a mão de cada um,
visitando desde a garagem até o segundo andar do
palácio, chegou a emocionar-se várias vezes, levando
até o lenço aos olhos para enxugar as lágrimas, sem
nenhum acanhamento. A propósito .lembrou-se da
despedida do penúltimo Presidente a deixar o Alvo-
rada mais ou menos rapidamente, e que foi o Pre~
sidente Jânio Quadros, que só teve tempo de dizer
aos funcionários do Alvorada: "Desculpem, deseul-
pem".

Um bonito jantar foi oferecido ao Presidente Cas-telo pelo casal Deputado Teódulo de Albuquerque
onde, no menu, a vedete foi a carne-de-sol, seu pratopredileto. Dentre os presentes, o Ministro e Sra. Pra-do Kelly, o Prefeito Plínio Cantanhede e D. Zilda -
e o Ministro Paulo Paranaguá.

Em tôdas as vitrinas de Brasília, retratos de
Costa e Silva aparecem. Nas livrarias a capa do livro
Costa e Silva, o Homem, o Líder aparece em repro-
dução; por detrás da figura do marechal, a foto do
Duque de Caxias.

LÉA MARIA
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Dona Iolanda, ladeada por Dona Antonieta e pela Srfl Alcio
Costa e Silva, no Palácio da Alvorada. (Telefoto UPI-fB)

MENSAGENS A MULHER
D. Antonieta Castelo Branco, a que sai, e D. Iolanda Costa e Silva, a queentra, fizeram, a pedido desta coluna, mensagens à mulher brasileira.
De D. Antonieta uma palavra de agradecimento. De D. Iolanda uma palavrade confiança e estímulo.

D. Antonieta
"Terminados cs três anos- âe Governo

de meu pai, é com carinho que ine dirijo à
mulher brasileira agradecendo a tôdas a
colaboração e estimulo e pedindo-lhes quecontinuem em seus lares a sua grande tare-
ja para a afirmação ãe um Brasil maior."

Detalhe: Dona Antonieta sempre que
fala a propósito da mulher brasileira refe-
re-se com particular carinho à mulher bra-siliense, "uma mulher corajosa, com a fibrados pioneiros e com um admirável espírito
âe cooperação."

D. Iolanda
"Como esposa âo Presiáente Costa e Sil-

va, sofro com èle o volume da responsabi-
lidade que pesa neste momento sobre seus
ombros. Gostaria que tôdas as mulheres do
nosso País, sem distinção de classe ou posi-
ção, participassem comigo desse sentimente,
que facilita a compreensão do esforço quevai ser empreendido para que o sucessor âo

Presidente Castelo corresponda à expecta-
tiva da Nação. Se devo dirigir à mulher bra-
sileira uma palavra neste instante, esta pa-
lavra há ãe ser de estimulo à confiança no
patriotismo do novo Presidente e à.espe-
rança em dias tranqüilos para as nossas fa-
milias, e sm, prosperiâaâe para o Brasü."
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O ÚNICO
CASSADO

Dona Antonieta mostra todo o Palácio ria
Alvorada à Dona Iolanda. (Telefoto UPI-JB)

Aleksel Danilov, marinheiro russo de
25 anos, veio parar no Rio de Janeiro de
ambulância e, não obstante a imensa
curiosidade que reve-ou sobre o Rio, o
Brasil, os nossos costumes e maneira de
ser, provavelmente seu conhecimento da
Cidade não passará de vista da janela do
Hospital da Beneficência Espanhola na Bua
Riachuelo, isto porque, dentro de poucos
dias será levado por um navio-tanque so-
viético para o seu barco de pesca em pleno
Atlântico.

Aleksel sofreu um acidente — explodiu
um barril de amoníaco do sistema de re-
frlgeração do barco Griboedov e o atingiu
em cheio. Queimaduras de vários graus,
afetaram os pulmões e os olhos — mas a
recuperação foi rápida e êle já está pronto
para outra. Alegre, desinibido no falar,
interessado, uma das primeiras coisas que
atraíram a sua atenção foi a precariedade
das casas que vê da janela na encosta do
morro.

Na parede do quarto da Beneficência,
uma cruz. Mas Aleksei não acredita."Sou Komsomol", a resposta dele para
religião. "Acredito no trabalho do homem.
Acredito no amor — entre os homens —
isto sim é sagrado."

"A vida do navio — trabalhosa, mas in-
tsressante." Disse que escolheu ser mari-
nheiro para ver um pouco do mundo —•
e cada viagem dura de seis a nove meses.
Além do trabalha (oito horas por dia na pes-
ca, no processamento da secagem da pes-
ca) estuda — por correspondência. Está
ainda fazendo o que aqui seria o Científi-
co. Depois vai para xmlversidade — quer
ser professor de História. Êste é o seu
grande sonho — formado professor, vai
casar com a moça com que se está corres-
poiidendo.

No hospital, embora as visitas sejam
raras tão longe de casa, passa o tempo len-
do — jornais e livros que o pessoal da Em-
baixada lhe trouxe. Mesmo que a sua vida

. hoje se passe na maior parte no mar,
está bem atualizado sobre os acontecimen-
tos no mundo e uma das suas preocupa-
ções é a China.

"Os guardas vermelhos — o que é que
querem fazer, afinal? Onde está a juven-
tude culta da China, os que sabem o va-
Ior dos livros, das tradições — os que não
queiram seguir os métodos hitleristas da
guarda vermelha? Queimar livros — isto
é um barbarlsmo" — comentou espantado.

OS JENKINS DIANTE DA PRINCESA

Uma das precauções tomadas pelo ca-
sal Richard B u r t ò n-Elizabeth Taylor,
guando de sua apresentação formal à
Princesa Margareth, em Londres, foi a de
reservarem 150 poltronas para seus ami-
gos, dentre as 2 000 do Teatro Odeon.
Burton, cujo verdadeiro nome é Jenkins,
ao apresentar sua mulher a Margareth, •
observou: "Esta é minha mulher, Elizabeth
Jenkins, conhecida como Elizabeth Taylor
Burton, a atriz."

Terminada a festa o casai comemorou
os 35 anos de Liz com um jantar tête-à-
tête, em seu hotel.

A VOLTA DE MAE WEST

Parece incrível, mas é verdade: Mae
West, a primeira vamp âo cinema america-
no, estará de volta à cena," desta vez em
um night ciub — o Crazy Horse de Paris —,
onde ela cantará, cercada de cinco atléti-
cos rapazes e vestida com seu célebre bcá
de plumas brancas. O impressionante é
que a esta altura Mae West conta 75 anos.
E não abre mão de cachets altos, na mes-
ma medida dos cachets das maiores vede-
tes internacionais do momento.

PICADINHO
A princípio, o almoço era freqüentado

apenas pelos auxiliares mais próximos. Mas,
de ano para ano, íoi aumentando o núme-
ro de participantes e o resultado é que mais
de 70 pessoas estiveram sábado no Jóquei
Clube. Comemorava-se o aniversário do ex-
Prefeito Sá Freire Alvim, organizado por
Haroldo Kastrup. Dentre os presentes, Al-
varo Americano, Lopo Coelho, Iara Vargas
e Vítor Pinheiro.

O Clube Caiçaras promoverá 6.*-feira
às 21 horas uma palestra-debate sobre
questões urbanísticas da Cidade, como des-
lizamentos de morros e urbanização das fa-
velas. Sérgio Bernardes é um dos partici-
pantes.

Assistindo a Um Amor Suspicaz, que
está em seus últimos dias, no Teatro Copa-
cabana, os casais José Carlos e Sarita Gal-
liez, Silvio e leda Schiller.

A, Editora Civilização Brasileira, sob a
orientação de Paulo Francis, coloca nas 11-
vrarias esta semana o segundo volume do
Livro âe Cabeceira âa Mulher.

Com Miele já recuperado do acidente
e Tuca de cabelos curtíssimos e novo guar-da-roupa, voltou ontem o show do Rui Bar-
bossa.

Gilberto Gil volta hoje da Bahia, onde
esteve, a convite de Manchete e do Governo
baiano. Gil se apresentou na recepção queManchete ofereceu em Salvador. Compare-
ceram as maiores personalidade da terra
de Caími e João Gilberto.
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PASSARELA
GILDA CHATAIGNIER

Panorama

-jd ESTAMPADINHO

Caio, o Paco de Ipanema

Depois de uma fase quase tranqüila,
Caio Mourão se lança mais uma vez em
grande estilo no mercado das jóias, onde
sempre pontificou com suas criações van-
guardistas. Agora chegou a vez dos biquí-
nis feitos com placas de prata e cobre, uma
espécie de mini-armadura medieval, todos
costurados de maneira engenhosa, perfei-
tos para um mergulho nas areias de Ipa-
hema ou para os bailes do Jaguar. Caio,
que adere a sua moda ao estilo áe Paco
Rabanne, vai fazer em breve um desfile
surrealista, com peças que estão sendo
executadas na base do martelo, prego, do-
bradiças, maçaricos, etc.

O que há de novo

Os mini-vestidos com saiotes-tíinicas,
etiqueta de Ana Valente da Bientôt Ma-
man; * A liquidação das peças de Mme.
Vachon ua Mariazinha; * As botas de
lázara, combinando com as pulseiras largas
para relógio, da Carnaby; * Os crepons es-
tampados, baratissimos, da Imperatriz das
Sedas; * As meias medievais, bicolores,
lançamento de Paco Rabanne, na 81-A; •
As louças de ágata, completas, da Domus;

Os longos orientais, para o início da
saison, de Delma Serafim, etiqueta Mô-
naco; * As camisolas para o autono-inver-
no lançadas esta semana por Nadir Araújo
das Neves, para a Sabrina Confecções; Na-
dir já vendeu boa parte das peças para os
Estados Unidos, onde é representada pelo
Príncipe Serge Oblensky.

Olly na vanguarda

Pintora de sóis, peixes e motivos prê-
colombianos, Olly se projeta ainda mais,
lançando camisolas de vanguarda, executa-
das em pelo de ôvo, coloridas, com tons
quentes, vibrantes e atuais. São bem curtas,
com mangas tipo sino tendidas debaixo
do braço, corte ssmi-godê. Nara Leão foi
a primeira a adotar a nova bomba de Olly
e Tuca também já íêz sua encomenda, num

modelo longo estampado em azuis e ne-
gros. Olly e Tuca garantem que o estilo
emagrece bastante.

Ás mini-parisienses

¦*¦ Franco-inglêsa, a linha safari adaptada
da coleção parisiense de Marc Bohan, para
a maison Dior de Londres. O sucesso íoi
tal, que se cogita numa nova safra para in-
glês ver; * Histórias em quadrinhos, o te-
ma das estamparias da coleção de prêt-à-
porter de Pierre d'Alby. Cada vestido tem
mil desenhos, mas para se chegar ao fim
da história, é necessário a compra de 30
peças; * A boutique mais cará é a de Pierre
Cardin; cada vestido, o mais simples, fica
por cerca de mil e quinhentos cruzeiros no-
vos (Cr$ 1 500 000 antigos) e Cardin pede
no minimo três provas; * Givenchy e Ba-
lenciaga disseram não às mini-saias e às
,saias-culotes; o primeiro adota como côr
vedete o marinho e o segundo um certo
azul diferente dos que existem; Irene Le-
roux lança maios com as costas desnudadas
ao máximo, todos pretos, uma versão se-
melhante ao monoquini de Rudy Ger-
neich; os maios se chamam backini.

A Bíblia segundo Mme. Finesse

Depois que a moda virou espacial, com
capacete, mini-saia e tudo, é difícil ima-
ginar uma mulher vestida num longo de
gase, todo drapeado, coberta de jóias e
com cabelos encaraeolados, sem fazer cara
feia. Mas Mme. Finesse conseguiu e, pelo
visto, com sucesso. Na sua coleção, apre-
sentada esta semana no Bio, constam 40
trajes longos, todos baseados nos persona-
gens que aparecem no filme A Bíblia, de
Dino de Laurehtiís, com estréia marcada
para hoje. A Maison Finesse, dc Buenos
Aires, é uma das mais famosas da Argen-
tina, e sua proprietária, costuma apresen-
tar-se em Nova Iorque duas vezes por ano:
verão e inverno. Ao Brasil, é a primeira
vez que ela vem e trouxe consigo quatro
modelos argentinos — Mirtha Miller, Gló-
ria Smart, Ana Maria Soria e Mitha Massa
-—'para mostrar suas criações.
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O traje usado pela fillia de um faraó — que aparece no filme de De
Laurentiis — serviu de inspiração a Mme, Finesse para um longo de gase

i ARTE & DECORAÇÃO
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MISOGINIA.
OU TEMPO DE DESENCONTRO

• Dizem os entendidos que
o mal da nossa época é a
misoginia. O que quei- di-
zer isso? Aversão às mu- .
lheres, indiferença sexual"
por parte dos homens. O
assunto em pauta é o di-
vórcio. Os livros, filmes e
canções retratam a mulher

. de forma impiedosa, como
se fossem elas as causado-
ras do caos. Os rapazes
preferem sair com seus
companheiros, ao invés de
passearem com as namora-
dinhas. Os homens de qua-
renta e poucos anos não se
satisfazem com uma única
relação amorosa. O índice
de solteiros inveterados au-
menta dia a dia. Por que
tudo isso?

Para o Prof. Ralph Gree-
son, grande psiquiatra
americano, o que contami-
na a América é o fato "dos
homens estarem cada vez
mais tímidos e amedronta-
dos. Esse fenômeno ocasio-
na a misoginia". Durante
um seminário da Associa-
ção Americana de Médicos,
realizado em Las Vegas, êle
declarou: "Os homens,
tendo desdém pelo sexo, re-
sultam num perigo a longo
prazo para nossa socieda-
de. Os rapazes e as moças,
ao se vestirem de maneira
igual, afastam-se em lugar
de se aproximarem. Isso
neutraliza os extremos".

Uma pesquisa realizada
num centro de orientação
da França prova que os ra-
pazes estão descrentes em
relação ao casamento. Eles
não temem as responsabi-
lidades da união, mas sim
as irresponsabilidades da
mulher.

"Elas apregoam ser
emancipadas, mas na rea-
lidade agem como crianças
à espera da atenção do ho-
mem", diz um jovem fran-
cês. Outro completa:

"Além da representação de
mulheres seguras e inde-
pendentes, elas chegam ao
ponto de nos imitar".

Um marido desencanta-
do com o casamento fala
com tristeza: "O que adi-
anta o divórcio? Se eu ca-
sar novamente vai aconte-*
cer o mesmo. Elas são tô-
das iguais".

Essa expressão "elas são
todas iguais" era usada '
antigamente, com alegria
e compreensão. Hoje toma
novo sentido. Significa que
há uma estandardização de
tipo de mulher.

Eles se queixam também
que as mulheres não os es-
peram como, por exemplo,
Mme. Bovary, que se tran-
cou em seu quarto a espe-
rar o herói invencível, ra-
zão do seu viver. As mulhe-
res atuais deixaram os
príncipes de lado. Elas fu-
mam muito, bebem, falam

• duro e não criam aquela
atmosfera de expectativa
para a chegada "da outra
metade".

Criticam severamente as
atitudes reivindicadoras
das mulheres que traba-
lham. Justificam-se, dizen-
do qué elas, ganhando or-
denado, agem virilmente,
desejando possuir os mes-
mos direitos dos homens,
mas não querendo perder
as regalias femininas".

"Eu não aceito uma mu-
lher que não toma chá,
vestida de guêpière, diz um
rapaz. Um desiludido do
matrimônio, explica::
"Quando percebi que mi-
nha mulher não era a ima-
gem que minha mãe tinha-
me incutido, sôbre a ver-
dadeira mulher, passei a
não aceitá-la mais".

Pierre Bourgeade, escri-
tor francês cuja. obra As
Imortais reúne dezoito nó-
yelas que abordam tipos di-

PROCURA-SE
UMA JOVEM

Que se interesse por mo-
da, mas que não seja mane-
quim profissional e nem um
pouco fútil. Que tenha gra-
ga tropical e fisionomia,
tranqüila. Que tenha, entre
17 e 21 anos e que saiba con-
versar sôbre todos os assim-
tos atuais. Que more no Rio
e tenha curso secundário ou
universitário, não importa se
incompletos. Que seja leito-
ra do JORNAL DO BRASIL
e que deseje trabalhar co-
nosco.

Acreditamos que exista
um milhão âe jovens nessas
condições. E é bem provável
que você seja urna delas.
Então aguarde 7iiais uns dias
e não deixe de ler a Revista
de Domingo desta semana,
quanão será lançado o con-
curso JB-FAENZA em todos
os seus detalhes.

fer entes de mulheres,
quando lhe perguntaram
por que êle não as amava,
respondeu: "Eu as coloco
nos seus devidos lugares.
Por elas existirem eu as re-
trato através da literatura.
Eu as amo, mas não sou ce-
go de amor".

"Definição sôbre a mu-
lher?" — continua Bour-
geade — "Apenas uma jus-
ta posição de aparências.;
Peça a uma delas para
abrir sua bolsa. Você verá
dois batons, ruge, pó-de-
arroz, lápis de olho, caneta
e carnet de cheques. 'Já
imaginou quanto tempo
ela se olhou no espelho? A
mim, isto não choca. Mas
ela, ao cultivar seu narci-
sismo, fecha-se em si mes-
ma. Querendo ser indepen-
dente, passa a depender
muito mais. No fundo está
iludindo a si mesma".

Podemos ou não aceitar
essas conclusões. Elas re-
fletem como os jovens, ca-
sados, divorciados, intelec-
tuais vêem as mulheres. É
caso pax*a se pensar.

Vejamos algumas per-
guntas ocasionadas pelas
afirmações desses homens:

A mulher está se mas-.
culinizando?

O fato dela trabalhar
fora faz com que ela perca
a feminilidade?

Ao enfrentar as res-
pónsabilidades do casa-
mento, participando da vi-
da financeira do casal, ela
estaria querendo tomar o
lugar do marido?

A industrialização em
massa da moda e bossas fe-
mininas tornaria a todas
bonecas estandardizadas?

A mulher não estaria
compreendendo que o ho-
mem gosta de ser esperado,
como o herói que lhe tra-
ria felicidade?

O debate está aberto.

das artes

plásticas

SETE NOVÍSSIMOS —
Êste é o titulo da exposição
que se inaugura hoje às 21
horas na Galeria IBEU. São
sete jovens artistas que pra-
ticam pintura, gravura ou
desenho: Alceste Tarabini
(1947), Ângelo Hodick
(1945), Arturo Washington
(1942), Gilles Jacquard
(1944), Ivens Olinto Macha-
do (1942), Siloé Avilez (1946)
e Vera Lúcia Alves Meneses
(1943). Como se vé, todos
têm pouco mais de vinte •
anos. Vejamos se o Ziegfeld
do caso teve razão...

"PORTINARI EM LON-
DRES" — A jn-opósito de uma
seção que escrevemos sob
êste título na seçãp de Ar-
tes, recebemos ãe Herber.t
Caro, de Porto Alegre, a car-
ta que passamos a transcre-
ver:"Graças à atenção de um
leitor assíduo do JORNAL
D.O BRASIL, recebi ontem
o artigo Portinari em Lon-
dres, que V. S.a teve a gen-
tileza de dedicar à minha
humilde pessoa e às confe-
rências que acabo de fazer
?f(t Inglaterra. Muito obriga-
ão.

Pois, o Herbert Caro em
questão é realmente o ex-
livreiro da saudosa Livraria
Americana,' falecida aos 75
anos. Não tenho homônimo
e não mantenho filiais. A
qualificação de simpático
vai por conta âe V. S.a, mas
agradoii-me sobremaneira.

Agora chego aos dois
equívocos. O jovem funcio-
nário do Serviço de Infor-
mações do Poreign Office
britânico tomou nota dè boa
parle âo conteúdo de mi-
nha palestra e entrevistou-
me detidamente durante o
coquetel que a precedeu.
Mas, no caminho do inglês
para o português e da ln-

.. glaterra ao Brasil, entraram
no seu relato alguns qilipro-
quós, dos quais provável-
mente nem sequer êle mes-
mo e ainda menos eu te-
mos culpa alguma.

Mostrei numerosos slides
de Guerra e Paz da ONU.
Em outro trecho de minha
palestra expliquei que nos
murais de Portinari áesfila.
diante de nós a história do
Brasil, desde a Descoberta, a

¦ Primeira Missa, até D. João
VI, e Tiradentes. Dai a con-
fusão do artigo inglês.

E 7io que se refere ao
fato de Portinari "ter es-
queciâo âe pintar", o erro é,
segundo suponho, puramen-
te âatilográfico. Portinari,
de fato, jamais pintou du-
rante as suas viagens ao es-
trangeiro, e nos âois anos
importantíssimos para a sua.
evolução artística na Euro-
pa em virtude ão Prêmio ãe
Viagern que obtivera, apenas
olhou, impregnou-se ãa Arte
com a 7naiúsculo, mas 7ião
tocou no lápis e 710 pincel.
Até 7ia Toscana, terra dos
seus antepassaãos, e que vi-
suou nos últimos anos ãe
sua vida, "esqueceu de pin-
tar". A única exceção, e isto
expus claramente na minha
conferência, foi Israel. Mos-
trei 7iumerosos desenhos e
aquarelas dessa memorável
viagern, sôbre a qual apre-
sentei na Congregação Is-'' raelita de Berlim uma con-
ferência especial, intitulada:
Um Brasileiro Pinta em Is-
rael.

Escrevo-lhe tudo isto,
apenas para "lavar a minha
honra", porquanto os erros
apontados, justamente, por
V. S.a não são meus. Não 7ite
entenda -7nal: a minha gra-
tidão por seu generoso ar-
tigo permanece inalterada.

Receba, amigo Laus, um
grande abraço do seu ex-
fornecedor de livros, que
ainda recorda com saudada
as conversas que teve con-
sigo."

AGÊNCIA DO

JORNAL DO BRASIL em

COPACABANA

PARA ANÚNCIOS CLASSIFICADOS
E ASSINATURAS

AV. N. S. DE COPACABANA, 610
AV. N.-S. DE COPACABANA, 1100

LOJA E
DAS 8.30 AS 17.30 HORAS
SÁBADOS: DAS 8 AS 11 HORAS

lü¦:\f&
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DÉCOR 1
¦

CURSO DE TAPETES s
Pontos, riscos, marcação do trabalho e
forração: aulas em pequenos grupos.

a¦
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\"DÊ VM ASPECTO AGRA. a
\DAVEL AO SEU LAR. ¦
1 APROVEITANDO O QUE m

NAO E BICHO PAPÃOl }Á TEM" ¦

DECORAÇÃO

ELOISA LACE

LA ESPECIAL - TAPETLON

¦ Consulla de D-eor-s-o (em tua cata) ... NCr$ 25,00
Curte da Décor.;.o, completo (também a noite): NCrS 50,00

INSCRIÇÕES ABERTAS — Ttl.! 47-2945

Rua Toneleros, 356 - Tel.: 37*5917 — Guanabara a
(P

STUDIO DE DECORAÇÃO DE INTERIORES

R. Sousa Lima, 363 - C/03 - Tel. 47*2945

M¦a¦

&»............».............,............!
(P

niuiuiiuuiiniuiniiininiiiiniiiii:

^.»»D.»»..»»»»-->»»---»——»_T

IGAM (GALERIADE
ARTE MODERNA)

REVISTA MENSAL DE ARTES PLÁSTICAS

a
a
a¦a

Artigos de Mário Barata, Flávio de Aquino, J. R.
Teixeira Leite, Clarival Valladares, Sérgio Ferro,
Frederico Morais, Antônio Bento, Marc Berkowitz

e Mário Pedrosa.

NAS BANCAS, LIVRARIAS E GALERIAS
(P
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petite galerie g

Horirio para a recebimento dc trabalho» do p

dat 10 àt 12 • dai 16 às 19 horas, not diat úteis. ¦

ATÉ 31 DE MARÇO

CONCURSO DE FORMAS
DE "CAIXAS"

PREMIAÇÂO E INAUGURAÇÃO:
dia 27 de ABRIL

aa

aa
Ela
Hama aia _./ uc *-.*-•*.¦-.
g I> prómlo PG  Cr$ 1.300.000 

g
10 prêmios de aquisisão de 500.000 cruzeirot cada «

Jj doados por 10 colecionadores ,}
3 petiit saieria Praça General Osório, 53 27-5206 gb a
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Panorama

do. teatro

"CORONEL DE MAÇAM-
BIRA": TUCA-RIO — • O
Teatro Universitário Cario-
ca estreará na primeira se-
mana de abril com a come-
dia bumba-meu-boi O Co-
ronel ãe Macambira, de Joa-
quim Cardoso. Os trinta
universitários que compõem
o elenco do espetáculo estão
ensaiando em regime inten-
sivo, à tarde e à noite. Na
equipe ' dirigida por Amir
Haddad podem ser destaca-
dos os nomes dos professo-
res lolanda Amadei e Car-
los de Moura, que minis-
tram ao elenco aulas de ex-
pressão corporal e de voz,
respectivamente; Sarah Fe-
res, responsável pelo cena-
rio, pelos figurinos e pelas
máscaras; e o compositor
Sérgio Ricardo, que compôs
25 músicas originais para o
espetáculo, criando partitu-
ra para oito instrumentos
(violão, viola, flauta, flau-
tim,. rabeca, contrabaixo, za-
bumba e tarol) e vozes.

"CORONEL DE MAÇAM-
BIRA": T. U. DE JUIZ DE
FORA — A mesma peça de
Joaquim Cardoso teve o seu
lançamento mundial no ano
passado, em Juiz de Fora,
numa produção do Teatro
Universitário daquela cida-
de mineira. Ò grupo está
tentando agora conseguir
tim teatro no Rio, para mos-
trar o' seu trabalho ao pú-
blico carioca, e para obter,
se possivel, fundos suficienr
tes 'para levar o espetácvlo
ao Festival Mundial âe Tea-
tro Universitário em Nanei.
O elenco acaba, aliás, de
gravar um disco com cinco
das dezenove composições
de Mauricio Tapajós criadas
especialmente para essa
montagem.

O FESTIVAL DE NANCI
— A pretensão dos univer-
sitàrios de Juiz de Fora pa-
rece, infelizmente, um tan-
to ilusória, pois falta pou-
co mais de um mês para a
inauguração do Festival de
Nanei. Êste ano, b Festival
será precedido de um colo-
quio internacional, patroci- ;
nado pelo C *'-o Nacional
da Pesquisa C ifica, sô-
bre o tema Dramaturgia e
Sociedade nos Séculos XV
a XVII. Na ocasião, serão
apresentadas diferentes pe-
ças daquela época, quer.co-
nhecidas ou inédTt-ts, ence-
nadas *por elencos univer-
sitàrios ou por jovens gru-
pos profissionais. O colo-
quio será realizado de 14 a
21 de abril.

"TANGO" BM SÃO PAU-
LO— O diretor Antônio
Abujamra adquiriu os direi-
tos para a representação âa
interessantíssima peça Tan-
go, ão escritor polonês Sla-
womir Mrozekj e pretende
encená-la em São Paulo no
segundo semestre do correu-
te ano. Tango íe?» sião en-
cenado, sempre com exce-
lente repercussão, em vá-
rios países da Europa. A
tradução áo espetáculo pau-
lista será âe Elisabete Kan-
ter.

TEATRO NA IUGOSLA-
VIA — A presente tempo-
rada teatral na Iugoslávia
está confirmando uma ten-
dência que se vem fazendo
sentir já há algum tempo:
a predominância, nos reper-
tórios e nas preferências do
público, de obras de autores
iugoslavos sobre as peçasestrangeiras e, em ambas as
categorias, preferência por
peças de autores contempo-
râneos, principalmente poraqueles que conquistaram
projeção recentemente. Em
Belgrado, por exemplo, es-
tão atualmente em cartaz
quatro peças novas de Ale-
ksander Popovic, uma das
quais, intitulada Coman-
dante Sajler, está sendo re-
presentáda ao mesmo tem-
po ein nada menos de.quin-
ze teatros de todo o país.Estreada no inicio do ano,
.esta peça já está sendo tra-'* duzida para seis idiomas, e
deverá ser montada em bre-
ve por companhias de vá-
rios países, despontando co-
mo grande sucesso interna-
cional. Djordje Lebovic,
Momo Kapor, Brana Grnce-
vic, Miodrag Ilic, Zika Zivu-
lovic, Mjodrag Djurdjevic,
Miya Remes, Mari jan Mar-
kovic, Ivan .Raos, Tome Ar-
sovski e Bogdan Ciplic são
os nomes de outros drama-
turgos iugoslavos que gozamde grande popularidade em
seu pais.

Entre os autores estran-
geiros, as preferências vol-
tam-se para Murray Schis-
gal, que o público iugoslavo
vem de descobrir. Depois de
As Datilógrafas e O Tigre,
a sua peça Luv (aqui des-
perdiçada sob o título Amo-
resque) alcançou enorme
êxito: as entradas . estão
sendo vendidas com um mêsou mais de antecedência.
Prognostica-se que Luv ul-
trapassará o sucesso de
Quem Tem Medo de Vlrgi-
nia .Woolf?, que bateu, há
dois anos atrás, todos os re-
çordes na história do teatroiugoslavo. O-Balcão, de Jean
Genet, e As Mãos Sujas, de
Sartre, constituíram-se tam-.bém, recentemente, era
grandes êxitos. Entre as pe-
ças programadas para es-
trear em breve, encontram-
se obras de John Arden, Ka-
íka e Saroyan.

É- 
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CELI, UMA
CARIOGA
PARA
TRUFFAUT

Fotos: JOSÉ ANTÔNIO

Seu nome é Celi Ribei-
ro e sua história ficou
muito conheciáa áepois
que partiu para a França.
Estrela âe Rio, Verão e
Amor, foi descoberta pe-
las revistas européias,
poucos áias áepois de se
ter lançaào . uma outra
brasileira ná constelação
parisiense* Duâa Cavai-
cânti.

Celi Ribeiro, casaâa
com um francês, procuraum homem especial no
Brasil: um proáuior parao filme Os Sete Baibudos,
que serã áirigião porFrançois Truffaut. O tex-
to original-está em suas
mãos, embora o grande ar-
gumento esteja no seu
corpo âe brasileira, se-
gunâa vitória âe Ipane-
ma no sofisticado munão
artístico europeu. .
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'tá

Ssl-S.SEMfe*-'* -"• 'o::* • *^*-m|I^^ ~'<flf-------M-_í^------_S___lc__--r^^*'^ fn^MH-Hh]

wz$?mmm®m&« _* _ »*«Sís!>^__»_«teP^_ii__S» S#_s_^____í_í?^ ÜÜ
A corrida vai parar tio cinema, com Truífaut
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Depois dc Paris, um jif.t'o tipo ,
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1 VAMOS ÃO TEATRO |a
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| Poltrona

I 3.000
| Estud. e
g Balcão

I 1.500

COLÉ E SILVA FILHO apresentam no
TEATRO CARLOS COMES

DE COSTA
A COISA VAI

aa
ta
H
§aa

de Ãngolo Romero, Ccló ¦ Silva Filho, cem um

grande elenco • audaciosos strip-toases
Diariamente, is 17h30m - 20h - 22h

As segundas-feiras o "show" da travestis

m BONECAS ÍM MINI-SAIA
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a
El

G GRUPO OPINIÃO

_

Apresenta

A criss de Cuba — A llínda da Homero — Reunião que
decidiu a bomba de Hiroxima — Morte de Kennedy —

Depoimento de uma camponesa do Violnam —
O complexo Militar-lnduslrial

A SAÍDA?
ONDE FICA A SAÍDA?

ms

Mm
fj (Estado Militarista) 5

ESTRÉIA DIA 21, ÃS 21H30M - R. Siqueira Campos, 143 jjj
Ei Reservas: tela.: 36-3497 e 57-5339 a
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3 Um elenco delicioso ¦

Cario» Eduardo Dolabella, Cecil Thiré, Célia Biar, Emilio Di Biast, ¦

j£ Eva Wilma, Helena Ignes, ítalo Rossi, Jun, Lafayette Gaivão, leina j
fl Krespi, Mauro Mendon;a, Napoleão Monii Freire, Olhoniel Serra, I

— Paulo César Pereio, Rosita Tomás Lopes e Sérgio Mamberti J

OH QUE DELÍCIA DE GUERRA'
Hoje, às 21hl5m, no TEATRO GINÁSTICO m
Reservas: 42-4521 — Ar refrigerado m
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INGRESSOS

CR$ 3.000

ESTUDANTES

CR$ 1.000

I DULCINA¦
VOLTA AO

I DULCINA
EM

| O NOVIÇO
| TEATRO DULCINA - ESTREIA SÁBADO DE ALELUIA ¦
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Após o sucesso do SARGENTO DE MILÍCIAS a
o GRUPO DE AÇÃO apresenta *

¦
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de Augusto Boal e Guarnieri §
com: Jorge Coutlnho, Ester Mellinger, Procópio Mariano • outros: B

Música: Edu Lôbo — Direção: Milton Gonçalves jjj

jjj Hoje, às 21h30m — Reservas: 25-6609 h
TEATRO CARIOCA — R. Senador Vergueiro, 238 B

SBBBflBBBBflBBBBBBBBBBBDBBBBBBBBBBBBflBBBBBBBBII
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m TÔNIA CARRERO: "Nunca se viu escândalo tão a

inteligente no teatro nacional" 5
a 11 AS CRIADAS ##

com: Erico Freitas, Hélio Ary e Labanca. j|
Direção de Martim Gonçalves fl

Cenário e figurinos de Roberto Franco J
no TEATRO DE BOLSO - Hoie, às 22li j.

Praça General Osório — Ipanema lü
_ Refrigeração perfeita — Res.: 27-3122 <jj
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Figueiredo Magalhães, *
286 — Sobreloja Cine n

__ Condor-Copa (j
HOJE, ÀS 17H E 22H - RES.: 57-6651 g

MINIteàtrÒ

8 HOJE,
VESP.

H EXTRA

//DE BRECHT A
STANISLAW PONTE PRETAa

Cl
_ífl

"FESTIVAL DA BESTEIRA" ü
com Aldo de Maio, Camila Amado, Jaime Barcelos e Milton Carneiro fl

£ Dir.: Antônio Pedro — Música: Roberto Nascimento g
ESTUDANTES: NCr$ 2,50 a

Aguardem, dia 25, às Uh: "A ONÇA INVEJOSA" ||
KBBBiBBflflBBBRBBBBaBBBBBBBBUBBBBBflBBBBflBB-"*»
KaBBBBBBBBBBBBflBBBBBBBBBBBBBBnBBBBBBHBWIBBBJi

SOMENTE 10 DIAS
• NOVO -
REPERTÓRIO

a
K

ROSA DE OURO!
de Hermínio Bello de Carvalho a

HOJE, ÀS 21H30M g
¦ P. de Botafogo, 522 - Res.: 26-2569 ¦
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B ""^ TEATRO GLBUCIOGILl (TEATRO OA PRAÇA) S
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£ TEATRO JOVEM

MARIA FERNANDA apresenta BREVEO
VERSÁTIL

B JH IHBH^ ADRIANO REYS cenário . flpurinos
______ MM ^^^M PAULO PADILHA PERNAMBUCO QE OLIVI
llffl __MÊ_W DELORGES CAMINHA direção da

BB ¦ ¦ ^L MARIA FERNANDA CARLOS KROEBER
W ¦ ¦ ^^ ¦ sjb os auspícios dg Scw. de Teatro ria Secret. tia Eíuc. _t i

SLOANE

aa

_»
J0E0RT01I,

HOJE, ÃS 20h E 22h EM BRASÍLIA
ESTRÉIA DIA 21, ÀS 21H

Res.: 37-7003
IBBB»

teu
Quando um chama o outro de alie* EOFICINA

n
K

nado, a guerra de risos começa

QUATRODn

11s
M

NUM QUARTO
HOJE, AS 21H15M - Reservas: 52-3456

TEATRO MAISON DE FRANCE - Ar refrigerado

Agora em TEMPORADA POPULAR

rJWTCTraifflBwraHS

ti

PREÇO ÜNICO:

NCR$ 3,00

do Edgerd G. Alves
Dír. Floriano Faissal

Sete mesos em cena em 65/66
m: ANDRÉ VILLON, DAISY LUC1DI,
LUIZ CARLOS DE MORAES, AGNES

FONTOURA, AYRTON VALADÃO

HOJE, AS 21H
no TEATRO RIVAL - Reservas: 22-2721
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ORQUESTRA SINFÔNICA BRASILEIRA
' TEMPORADA DE GALA 1967

Grandes cartazes nacionais e internacionais
INÍCIO: l.o DE ABRIL

Assinatura para 18 Concertos de Gala no
TEATRO MUNICIPAL
Assinatura para 10 Concertos Série Especial

SALA CECÍLIA MEIRELES S
B Informações e reservas de lugar: Av. Rio Branco, 135 — s. 918-20 JJ
JS.-BBBBEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBHBBBBIR

I TEATRO NACIONAL DE COMÉDIA 1

aaa

Avenida Rio Branco, 179 — Tel.: 22-0367
Diiriamente àt 21h — Domingos às 18 e 2Ih

"RASTO ATRAS
n
B
B

H
13

De Jorge Andrade n
IS Prêmio Serviço Nacional de Teatro |j
£j Direção • cenários: Gianni Ratto g

Figurinos: Bella Paes Leme, com um grande elenco B
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m Grupo Levante apresenta g

\ JOÃO DO VALE 1
no show "EU-CHEGO LÂ'

Texto de LUCIANO ZASD - Dir.: RENATO PU F.O |

com Marines, Sílvio Aleixo, Maria Luíza Noronha, fa
Hoje, às 21h30m §

no TEATRO DE ARENA DA GUANABARA |
Largo da Carioca, esq. Av. Chile — Res.: 52-3550 m
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lno TEATRO SANTA ROSA
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2 ÚLTIMAS
SEMANAS
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O QUE HÃ PELO MUNDO
O satélite da coroa

O primeiro satélite exclu-
sivamente britânico, o UK-
3, foi enviado por via área
ao polígono de provas espa-
ciais (Ia Califórnia. No mes-
m aparelho, seguiu um sa-
télite de reserva idêntico.

Ambos passarão por testes
finais antes de serem colo-
cados no nariz do foguete
Scout, americano, que de-
verá subir no dia 22 de
março.

O UK-3 é o terceiro saté-
lite com instrumental brita-
nico a ser colocado no espa-
ço, mas o primeiro inteira-
mente projetado e fabrica-
do no Reino Unido. É, além
disso, o mais versátil e avan-
cado até hoje construído na
Europa.

O satélite, que pesa 45 qui.
los, será colocado em uma
órbita circular de 520 quilo-
metros de altura. Efetuará
no espaço-cinco experien- '
cias: três planejadas por

S R. Vise. Pirajá, 22 - Tel.: 47-8641 - (Gerador Próprio)

S 0 HOMEM DO
«PRINCÍPIO AO FIM

de Millôr Fernandes
g eom: FERNANDA MONTENEGRO - SÉRGIO BRITTO

FERNANDO TORRES
HOJE, ÀS 21H30M §
A seguir: "A ÚLCERA DE OURO" B
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| CAFÉ-TEATRO CASA GRANDE ¦
BAR-RESTAURANTE S

a
apresenta £

As 3as.-feiras: JAIR RODRIGUES
Aos domingos, às 16h30m:
CLUB DO JAZZ E BOSSA

o
B Avenida Afrânio de Melo Franco, 300 — Estacionamento próprio H

B
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I SHOW & BOITE I

—- NORMA BENGUEL |7 «e Baden Powell I

BERIMBAU

^^W. m. K^^H ^B^ni HR ¦'•_-_\_-W^^Ê__-_f^Bt^iW- \\_\\\^^^*i$&Ê_\\\\\__\_i_\'-y^*
** ^S_-_ lí^UÊ *^_\___. : z_M__\\_\45>!&tf____mÇ_WS^

_-_-_-_\\\\\\_-\_,f.y*!m__fÈ&rm_\_zlÍ<*È_______\\u_\\_\ Bt_\W^ 
^^%É_W__\\_&_-Wr<B&___&m JL!y .*

'... ^T^^Bgji^B \__w$_i$yfc.%._\_\_\ _-____&í&^.'-.*zw,'-fytfx%iWz\ ? :'*w-^_\W \W_^^^V____W"^Ê__W \\\\\\\\m^^^'^Z''^Wí_i

_1>!S%___t_i-_VGÍ \\\\\m'^^^_______*.'^____m\\\\w___»_i^^__\\_m BR <:«^»Í^3H|^^^H ^Br^-^^tJ^I ^^kw&3Í^I Htt :'::>::':;;í':('••"¦¦¦¦ ':>íSK__K____\___\ \\__\\____j_____._&z________\ BW^-^.SHl ^Br ¦'¦''¦

•i\\^.'x^':•:'<-;.'. m.jS¦xSÊB^SBSt^Ki:.JJHfe^:¦ -':y'm.'[zz 'm. 
^M^rWg'l^E^^Mlff^^_&t^___^^__wBk_^'''¦''

y:m--'.'¦¦:'¦¦¦'¦.¦¦-z.z.-m^SAmm wBÊmmmM _______\__\__\\\_____\ "Í3_W_\\ Bf
>Bk' Sí;: mWdS__\_E_\\_-M_^_-9Kí ^Íom Ih

_mm.-:-:-.-:Z:.m\iü$ü^^

Os honoráveis
anteiiassailos

Estas duas estátuas, colocadas na região iugoslava âe
Krapina, representam o homo krapinaensis, aglomeração
humana que teria vivido na região 100 mü anos antes de
Cristo e seria portanto a mais velha da Europa. Seus restos
íoram há pouco descobertos em cavernas locais pelo den-
tista iugoslavo Dmgutin Gorjanovic Kramberger.

mfl!¦'
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NO CENÁRIO DESLUMBRANTE.
DA &XH/A DE TODOS OS SANTOSI

SENHOR
DOS NAVE6ANTES

DE 3." A DOMINGO |
Dir. Music. — Guerra Peixe 1

m
Rua Baraia Ribeiro, 90 - Tel.: 36-3483 a
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apresenta de terça a domingo

| "UMA NOITE PERDIDA

j COM TUCA E MIELE
um show MIM* & Bôscoli com o conjunto de Menescal

13 Rua Rodolfo Dantas, 91-B — Copacabana B
Reservas: 254877 (alé os 22 horas) U-* H
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na
As delicias das comidas do mar num S
restaurante sobre as ondas. Único no jj
Rio, Amplo estacionamento. Menu Bn
especial para os almoçoj "rápidos". H

Ha

.HOJE'] 
HORÁRIO

2-4-6-8«K)lis.

DOIS HOMENS BRINCAM COM a MORTfy

m
mim

»C!NIUBY.fOX

^P1
ÍRESTAURANTE • BAR-

¦MMOUMtmf»Mi|i[o *«' •
¦BANOS

y** ROBERT HOSSEIM m,_*.n "

1K- •!**?-. RENATO SALVATORI ROGER M
tm.*^ lm. AHDUK AIMEE WM» 

"

4 Pistolas <
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CIDADF
IFIZIRAM COMUUL
\ NhM Q DESERTO' 
\m_l OBÇTACUL"
\PARft SUA IMPLA

tmiversidades e duas por es-
tações de pesquisa do go-
vêrno.

A Universidade de Sheí-
íield estuda no momento o
ruído de rádio de baixa fre-
qüência nas proximidades
da Terra, especialmente os
silvos ocasionados por
pulsações de rádio que cir-
culam no campo magnétl-
co da Terra.

A Universidade de Man-
chester (equipe de Jodrell
Bank) terá a bordo apare-
lhagem para medir o ruído
de rádio procedente da ga-
láxia e bloqueado pela io-
nosfera.

O estado dos eléctrons na
atmosfera superior é o ob-
jetivo da pesquisa da Uni-
versidade de Birmingham.
O Departamento de Meteo-
rologia e a Estação de Pes-
quisa de Rádio e Espaço pes-
quisarão dados sobre o oxi-
gênio molecular e o ruido de
rádio produzido pelas tem-
pestades.

Mil e uma utilidades
O que podem ter em co-

mum um cão pastor com
uma perna artificial, uma
vaca com um chifre que não
é dela, e a reparação de um
p á r a-c h o q u e s amassa-
do? Tem em comum o iso-
pon, uma pasta química de
fabricação britânica que,
quando usada isoladamente
ou em mistura com fibra de
vidro, lona, pano etc, pode
reparar qualquer coisa que-
brada, amassada, rachada,
ou amoldada.

O cão, de 18 meses de ida-
de, teve um acidente com
uma cortadora de feno e foi
necessário amputar-lhe uma
das patas traseiras. Um en-
genheiro local foi chamado,
fez uma perna de isopon e
prendeu-a ao cão com um
arreio de couro. O cão vem
pastorando ovelhas nos úl-
timos quatro anos, inteira-
mente feliz. A vaca perdeu
um chifre num impacto con-
tra uma cêrca. Um chifre de
isopon foi colocado no lugar.
As últimas informações di-
zem que depois de seis anos
o criador e a vaca estão mui-
to satisfeitos com o trabalho.

A parte estes e outros tra-
balhos de reparação pouco
comuns, o isopon tem uma
grande variedade de aplica-
ções na indústria automobi-
listica, de reparar amassa-
mentos no capot, pára-lamas
e pára-choques, a tapar bu-
racos no sistema de escapa-
mento, rachaduras no bloco
dos cilindros, fratura na
tampa da bateria, e buracos
abertos pela ferrugem.

Um enchimento de fibra
de poliester, o isopon é fà-
cilmente aplicado e, quando
endurece — o que ocorre
mesmo na água ou no vácuo
mais completo — pode ser
usinado à máquina, serrado,
limado ou furado. A pasta é
resistente ao calor, gasolina,
óleo, água, numerosos ácidos
e álcalis. E, para terminar,
não encolhe.

As aplicações do isopon são
ilimitadas, de conserto de
dentaduras à reparação de
barcos.

Intercâmbio
França-Quebec

A inauguração do Cen-
tro de Difusão da Documen-

(junto eo Yatch Club do Rio de Janeiro)
Aberta diariamente até is 2 horas da manhã

Av. Nestor Moreira, 11 — Tel. 46-1529

?

AGÊNCIA DO

JORNAL D0 BRASIL no:

MEYER
PARA ANÚNCIOS CLASSIFICADOS
E ASSINATURAS

RUA DIAS DA CRUZ / 74-B
DAS 8,30 ÀS 17,30 HORAS.

.SÁBADOS: DAS 8 ÀS 11 HORAS

TEATRO MUNICIPAL
Sábado, dia 18, às 20,45 horas

BALLET
ARTHUR MITCHELL e GLÓRIA CONTRERAS

com a

COMPANHIA NACIONAL DE BALLET
Orquestra do Tealro Municipal

Regente: Nelson Nilo Hack

Trata-se da primeira Companhia de Bailados pertencente à 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.. (P

tação Cientifica e Técnica
francesa no Quebec, cuja
criação marca uma etapa
importante no desenvolvi-
mento dos intercâmbios en-
tre a França e o Quebec,
realizou-se no mês de feve-
reiro último.

Êsse centro de documen-
tação técnica, sob a orien-
tação de um engenheiro
francês, tem por principal
objetivo informar os meios
quebequenses sobre as téc-
nicas, o material e as reali-
zações francesas, e vice-
versa.

Criado no quadro da con-
venção de cooperação téc-
nica, assinado em 1964 pelo
Ministério da Educação do
Quebec e a Associação
para a organização dos es-
tágios em França (ASTEF),
êsse organismo esforçar-se-
á por solucionar, tão ràpi-
damente quanto possível, os
problemas que se apresen-
tam aos seus corresponden-
tes. Êle representará um pa-
pel ativo de produção e ln-
formação junto das socie-
dades, organismos, ministé-
rios técnicos quebequenses,
e colocará à sua disposição
uma documentação técnica
adaptada às suas necessida-
des.

Para desenvolver sua
ação, o Centro se apoiará sô-
bre a rede dos antigos es-
tagiários de cooperação téc-
nica, agrupados em associa-
ção. O Centro organizará
reuniões e conferências por
ocasião da ' passagem em
Montreal de missões fran-
cesas.

Êsse Centro cooperará o
mais estreitamente possivel
com as empresas francesas
em geral e, sobretudo, com
aquelas que participarão da
Exposição Universal de Mon-
treal. (SID

E mais cul lur u

Duzentas e cinqüenta
pessoas (universitários, in-
dustriais, economistas), reu-
niram-se na Prefeitura tle
Vincennes, por iniciativa do
Comitê de Ação para o De-
senvolvimento da Região
Este de Paris.

O objetivo dessa reunião
era examinar o projeto ile
criação naquela região de
uma Fundação das Ciên-
cias do Homem, que seria
um estabelecimento-pilôto,
ao mesmo tempo centro de
formação para estudantes,
que desejam um comple-
mento de cultura Interdis-
ciplinas, centro de educação
permanente dos quadros,
centro de informação e do-
cumentação (bibliotecas, ex-
posições, debates, manifes-
tações culturais) e centro de
encontros à escala européia.
(SID.

A plástica e
os africanos

Por iniciativa do médico
tcheco-eslovaco J a r o s 1 a v
Sedlácek fundou-se no Hos-
pitai Schweitzer, em Lam-
barene, no Gabão, a primei-
ra seção de cirurgia plásti-
ca dêsse pais africano. Du-
rante sua permanência em
Lambarene, o Dr. Sedlácek
operou cêrca de 1500 pes-
soas.

O doutor Sedlácek preten-
de retornar à África a fim
de fundar, em Tanganica,
um grande instituto moder-
nò para tratamento da le-
pra.

acincia eo
JORNAL DO BRASIL na !

TIJUCA
PARA ANÚNCIOS CLASSIFICADOS
t ASSINATURAS

KUA GENERAL ROCCA
Etquini d« Condt dc Bonfim.
DAS S.30 AS 17.30 HORAs' .
SÁBADOS: DAS 8 AS 11 HORAS
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FILMES DO FESTIVAL
JB EM CURSO — Os filmes
premiados no II Festival
JB—Mesbla de Cinema
Amador farão parte do cur-
riculúm de uni curso inten-
sivo de cinema a ser minis-
trado em diversas cidades
do interior do Estado por
membros da Federação Gaú-
cha de Cineclubes. Canoas,
cidade próxima a Porto Ale-
gre, será a primeira cidade
a ter seu curso de cinema e
os alunos assistirão, em pri-
meira exibição no Rio Gran-
de do. Sul. aos diafilmes do
Instituto Nacional de Cine-
ma Educativo.

FESTIVAL DE MARÍLIA
— Nos âias 31 âe março, 1
e 2 de abril será realizado o
II Festival de Cinema de
Maríiia, promovido pela Pre-
feitura Municipal e coorde-
nado. pelo Clube de Cinema
de Marilia, em comemora-
ção ao 38.° aniversário do
Município. Na ocasião, de-
verão ser exibidos os filmes:
O Caso dos Irmãos Naves, de
Luis Sérgio Person; Terra
em Transe, de GláuberiRo-
cha; Cangaceiros de Lam-
pião, ãe Carlos Coimbra Os
filmes concorrerão aos prê-
mios! de Melhor Filme, Me-
lhor Diretor, Melhor Ator,
Melhor. Atriz, Melhor Do-
cumentário, e o Prêmio do
Grande Público. Cinco ele-
mentos âa crítica cinemato-
gráfica foram destacados
para fazer parte ão júri. O
encerramento será feito com
um baile, quando, na oca-
sião, serão entregues os prê-
mios aos vencedores. '

VISITA — Encontra-se no
Rio, para uma visita de cin-
co dias, o Presidente da Pa-
ramount, Sr. George Welt-
ner, em companhia de siia
esposa. O Sr. Weltner foi
Presidente da Paramount
International Filmes, Inc.,
até março de 1955, quando
foi decidido que a distribui-
ção interna e externa da Pa-
ramount seria realizada
numa; operação única sob
sua direção. Em 1957 foi
eleito Vice-Presidente da
empresa com a responsabili-
dade das vendas mundiais.
Sua promoção para o cargo
que ocupa atualmente, de
Presidente e Chefe Executi-
vo foi em 1964 e dai passou
a dedicar-se inteiramente à
produção, organizando reu-
niões com produtores in-
dependentes e companhias
produtoras.

INC. ARGENTINO MUDA
DE CHEFE — O nõvq dire-
tor do Instituto do Cinema
da Argentina é um Coronel
do Exército que já foi Adi-
do Militar no Brasil. Êle tem
planos ãe intensificar as
relações cinematográficas
entre os ãois paises.

FESTIVAL DE CINEAS-
TASINDEPENDENTES — O
6.° Festival Anual dos Reá-
lizadores Independentes de
Cinema será realizado nos
dias 3 e 4 de junho, na Ca-
lifórnia, EUA. O Festival,
que tem âmbito nacional,
pretende ser um reconheci-
mento público ao ponto-de-
vista individual dos cineas-
tas que consideram o cine-
ma como meio de expres-
são de idéias, além de cons-
tituir-se num encorajamen-
to aos aspectos visual, téc-
nico e estético do cinema.
O termo inâepenãe7ite, que
carateriza o Festival signi-
fica mais uma posição cons-
ciente do realizador do que
uma independência de na-
tureza econômica.

"AVANT-PREMIÈRE" DE"A BÍBLIA" — AFoxe Luis
Severiano Ribeiro Jr. farão
realizar amanhã, às 21 ho-
ras, no Cinema Palácio, a
avant-première ão filme'.A
Bíblia, dirigido por John
Huston, com produção de
Dino âe Laurentiís, sob os
auspícios do Lions Club de
Botafogo, em beneficio âe
suas obras assistenciais. Nes-
ta sessão haverá um âesfile
de modas com trajes inspi-
rados no filme. Ingressos à
venda na Casa Piano, Za-
charlas Modas (Copacaba-
na) e no próprio cinema.

PRIMEIRO ENCONTRO
DE CINEASTAS LATINO-
AMERICANOS — Paralela-
mente ao V Festival de Ci-
nema de Vina Del Mar, rea-
llzou-sé o Primeiro Encontro
de Cineastas Latino-Ameri-
canos, do qual participaram
50 representantes do Brasil,
Argentina, Uruguai, Cuba,
Peru, Venezuela e Chile. Foi
eleito presidente do Encon-
tro ò Sr. Aldo Francia, pre-
sidente do Cineclube Vina
Del Mar, e Secretário-Geral
o Sr. Edgardo Pallero, rea-
llzadòr. argentino.

ACtNCIA. do .
JORNAL DO BRASILn*

PENHA
fARA ANÚNCIOS CLASSIFICADOS
E ASSINATURAS

RUA FUNIO DEOLIVEIRA / <H-M
DAS 8.30 AS 17.30 HORAS
SÁBADOS; D/\S 8 AS 11 HORAS.

0 que há para ver
Jornal do Brasil, quarta-feira, 15-3-67, Cad. B — 7 r:

PERGUNTE AO JOÃO

CINEMA

ESTRÉIAS
MISSÃO SECRETA EM VENEZA
(Tha Venstian Affaír}, de Jerry
Thorpe. A aventura não sai da
rolina: os chineses são os vilões,
Com Robert Vaughn, Elke Som-
mer, Karl Bohem, Borís Karloff.
Cores. Motro-Copacabina, Mttro-
Tijjca, Pathó, Pax, Ailaca, Para-
todoi e Maui: 13h30m - 15h
40m - 17h50m - 20h - 22hl0m.
Pathi a partir dc llh20m r.
Cin» Lagoa Drive.ln: 20h30m e
22h30iii. Aos sábados sessão à
meia-noite e meia. (18 anos).

ANJOS REBELDES (Tha Troubü
wiih AngcU), de Ida Lupino. A
excelente atriz volta à direção
com a responsabilidade de fazer
a freirs Rosniínd Russell domesti-
car a rebelde Hayley Mills. Com
June Harding, Binnie Barnes. Ba-
sesdo numa novela de Jane Tra-
hey. Colorido. 55c luíí: 13h20m

15h30m - 17h40m - 19h50m
22h. Santa Alies: 14h50m- -

17h - 19hl0m - 21h20ni. (Livre).
SENHOR DOS NAVEGANTES (Bra-
síloiro), de Aloísio T. de Carva-
valho. Drama em cores, aprovei-
tando a tradição folclórica baiana.
Com Gessi Gesse, Antônio Sam-
paio, Dina Sker, Fred Chakler.
Odtorí, Rian, Miramar: 14h — lóh

18h -'20h - 22h c Tiiuca:
ISh - 17h - 19h - 21h. (18
anos).

ÒS GRANDES CAMINHOS (Lat
Grand;, C h o m i n ¦}, co-produção
franco-italiana, do Christian Mar-
quand e P. de ia Salle. Com Ro*
bert Hossein, Renato Salvatore,
Anouk Aimée. E.itlmancolor. Ca-
pitólio, Copacabana e América:
14h - lóh - 18h - 20h - 22h
(18 anos).
AS PISTOLAS NAO DISCUTEM (l.
PistoU Non ipiscutono), de Mtks
Perkins. Western europeu em co-
produção. Com Rod Cameron,
Dick Palmer, Angel Aranda, Vivi
Bach. Ráx: 15h - 17h ¦— 19h -
21h. Roxy, leblon, Carioca: 14h

lóh - ISh - 20h - 22h. Bo.
tafogo de 4.a à ifi: 17h - I9h.
Sábado: 15h -' 17h - 19h,'Od.on
{Niterói). (14 anos) .
SÚPERSÈVEN - ÃG ÍNT ÍT~PAR A
MATAR (Supersaven Chiama Cai-
ro), de Uinberto Lenzi. Aventura
italiana, baseado no livro de H.
Humberti. ComAndrew Ray, Dia-
na de Santis, Antony Granclwell,
Rosalba Neri. Eastmancolor. Ri-
viera: Ull - léh - 18h - 20h -
22h. Plan (a partir de 10 horas
da manhã), Olinda, Maícott.
DO BRASIL PARA O MUNDO, dè
Jean Manzon. Documentário em
cores sobre 0 viagem do Presi-
dente Costa e Silva à Europa,
Ásia, Estados Unidos. Eastman-
color. Bruni-Flamengo: 14h — 16h

IBh - 20h - 22h. Scala, Rio

(Tiiuca), Flórida, Imperalor. (LI-
vre).

A VIDA ACIMA DE TUDO, j.ipo-
nês de Daisuke Ita. Com Hashi-
zo Okawa e Chemi Eri. Colorido.
Hoje e amanhã no Alasca: 14h —
lóh - 18h - 20h - 22h e mela-
noite. (14 anos).

REAPRESENTAÇÕES
DUELO DE TITÃS (The Last Tram
from Gun Hill), de John Sturges.
Western em cores. Com Kirk Dou*
glas, Anthony Quinn, Caroly Jo-
nes e EarI Holliman. Colorido. —
Kelly, Rio Branco (Praça Onze).
(14 anos).
LA MANDRAGOLA (La Mandraso.
Ia), italiano dc Alberto Lalluada.
A comédia de Maquiavel eni um
filme bem conduzido por Lnttua-
da. Produção em cores copiada
em prêto-e-branco. Com Rosana
Schiaffino, Philtpfpe Le Roy, Totó,

-Jean-Claude Brialy. Condor Copa*
«abana: 14h - lóh - 18h - 20li
e 22h. (18 anos). '

TRIS HORAS PARA MATAR (Thraa
Houri to Kill), w*stern asslstível,
Com Dana Andrews e Donna
Reed. Império: 14h — 15h40m —
17h20m - .19h - 20h40m -
22h20m. (14 anos).
ADEUS AS ILUSÕES (The Sand.
piptr), do Vincent Minnellí. Ape-
sar das concessões, um filme in-
conformista, íntegro. Com Eliza-
beth Taylor, Richard Burton, Eva
Marie Saint. Colorido. Ricamar:
13h30m - I5h40m - 17h50m -
20h e 22hl0m. (18 anos).
O BEIJO (Brasileiro), de .Flávio
Tambellini. Vulnerado por faltas
graves, mas um filme digno e
(de longe) a mais cinematográfica
adaptação de Nelson Rodrigues.
Baseado na peça O Baijo no As*
falto. Com Reginaldo Farias, Nei-
ly Martins, Jorge Doría, Norma
Blum e outros. Paissandu: de 2.a
a ó.Meira. IBh — 20h - 22h.
Sábado, domingo s feriado a par-
tir das 14 horas. (18 onos).
Ã PEQUENA IOJA DÃ RUÃ
PRINCIPAL (Obchod na Korse),
de Jan Kadar e Elmer Klás. Su-
perior a O Anjo da Morte (dos
mesmos autores), êsse filme,, pre-
miado com o Oscar e no Festival
de Nova Iorque, centa com cx-
traordinária 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 Tomb
of Ligeia), de Roger Corman.
Outro assalto à obra de Poe
(o conto ligaia) produzido e
dirigido pelo especialista Corman.
Còm Vincent Price, Elizabeth
Shepherd, John Wcstbrook, Cores.

TEATRO E "SHOW"

UM AMOR SUSPICAZ - Comédia
tle Bill Manhoff. Uma tnôça do
vida fácil invade o apartamento
de um rBpaz metido a tntelecíuaí.
Dir. de Maurice Vaneau. Coni
lona Magalhães e Carlos Alberto.
— Copacabana, Av. Copacabana,
327 (57-1818, R. Teatro). 21h30m
sáb. 20h e 22h]5m; vesp., quinta-
feira, lóh e domingo, 17h.
òh,7qüeT)eucia~de~guerra -
Musical de Charles Chilton e
Joan Littiewood: Primeira Guerra
Mundial vista com bom humor.
Espetáculo original de .rara ale-
griu e vitalidade. Dir. de Ade-
mar Guerra (melhor diretor de
1966 em São Paulo com êste es-
pot.ículo). Com Napoleão Moniz
Freire, Eva Vilmo, Célia Biar, Ro-
sita Tomás Lopes, Helen.n Inês,
Mauro Mendonça, ítalo Rossi •
outros. — Ginástico. Av. Graça
Aranha, 187 (42-4521), 21hl5m;
táb., 20h e 22h30m; vesp., 5a.,
17h e dom., 18h.
AS CRIADAS — .De Jean Genêt.
Dua; criadas que tentam, dentro
de um cÜma trágico-poético, ii-
bertar-se do domínio da patroB.
Dir. de Martim Gonçalves. Com
Hélio Ari, Érico de Freitas e
Labanca, Bolso, Rua Jangadei-
ros, 28-A (27-3122): 22h; sáb.,
20h30m e 22h30m. Vesp. 5>, 17h
e dom., I8h.

RÍSTCTÃTRÀS - Peça de Jorge
Andrade premiada no recente con-
curso do SNT. Um homem mer-
gulha no passado para compreen*
der melhor o presente e saber
preparar-se para o futuro. Uma
das mais serias tentativas dá nova
dramaturgia brasileira,'numa mon-
tagem de grande força e imagi-
nação. — Direção de Gianni
Ratto. Com Leonardo Vilar, Re-
nato Machado, Iracema de Alen-
car, Isabel Teresa, Isabel Ribeiro
e grande elenco. TNC. Av. Rio
Branco, 179. (22-03Ó7). - 21 h
Vesp. dom., 1 Sh. Até 15 de
maio.
FAMÍLIA ATÉ CERTO PONTO -
Comédia (anteriormente apresen-
tada sob o titulo Familia Pouco

MÚSICA E RÁDIO

COMPANHIA NACIONAL DE IAL-
IET — Bailados de Krieger, Stra-
winsky, Bach e Webern, reg. N.
N. Hack. Municipal, sáb., 20h45m
e dom., lóh.

ORQUESTRA DE CÂMARA DO
CHILE — Concerto apresentando

, Albinoní, Telemann, Vivaldi, Bach,
Mozart - ABC Pré-Arto — Muni-
cipal, dia 27, às 21h.

ORQUESTRA DO MUNICIPAL -
Reg. Mário Tavares; vtol. Oscar
Borgerth - Municipal, dia 31, às
21 horas.

ARTES-PLÁSTICAS

COLETIVA - Obras do acervo -
Caloria Bonino — Rua Barala Ri.
beiro, 578. Diariamente das 10 às
12 e dis ló às 22 horas - Fe-
chada aos domingos.

ACERVO - Aldemir Martins, Da
Costa, Krajcberg, Guíçnord e ou-
tros — Caloria Módulo — Rua
Bolívar n.o 21-A.

COLETIVA — Pintores primitivo»
brasileiros.'— Vernon — Avenida
Atlântica n.° 2 3Ó4-A.

COLETIVA - Pintura — Galerie
Dovon - Avenida Copacabana,
1 133, loia 12. - Diariamente,
das ISh às 24h.

Família), de Gerald Savory, adap-
tiição de Marc-Gilbsrt Snuvajtn.
Dir. de Antônio de Cabo Ccm
Renata Fronzi, Rubens de Falco
e outros. Serrador. Rua Sen.
Dantas, 13 (32-8531); 2lh30m;
sáb., 20h e 22h30m; Vesp. 5a.,
lóh e dom., 17h.

ARENA CONTA ZUMBI - Come-
dia histórico-mustcal de G. Guar-
nieri e A. Boal, música de Edu
Lobo. Apresentação do Grupo da
Aç3o. Dir. de Milton Gonçalves.
Çom. Joroe Coutinho, Ester Mel-
íinger, Procópio Mariano, Maria
Aparecida, Haroldo de Oliveira e
Corlos Negreiros. Carioca, Rua
Sen. Vergueiro n. 238 (25-6609).
2rh30m. Sábado:, 20h e. 22h:
Vesp. 5a., 17h e dom., 18 h.

DE BRECHT A STANISLAW PON.
TE PRETA — Original espetáculo
com uma inteligente encenação da
A Exceção o a Regra, de Brecht,
na primeira parte, e. com poe-
mas de Brecht e divertidas crôni-
cas de Sérgio Porto nB segunda.
Dir. de Antônio Pedro. Com Ca-
mila Amado, Jaime Barcelos. Míl-
ton Carneiro e Aldo de Maio.
Inauguração do Mini-Teatro. Rua
Figueiredo Magalhães, 286 (tel.

•57.6651). 22h; sáb., 20li e 22h30m
vesp. dom.,- 18 horas.

O HOMEM DO PRINCIPIO AO
FIM — Volta da bola seleção de
textos de Milor Fernandes, num
espetáculo freqüentemente como-
vente, imensamente valorizado por
um esplendido desempenho de
Fernanda Montenegro. Dir, de Fer-
nando Torres. Com Fernanda Mon-
tenegro, Sérgio Brito, Fernando
Torres e o. Quarteto' 004. Santa
Rosa. Rua Visc. Pirajá, 22 (Tel.
47-8641).. - 21h 30m e sábs..
20h30rn e 22h30m; dom. vesp.
18h e quinta às 16h. últimos se-
manas.

MULHER 0 KM - de Edgard G.
Alves, Com André Villon, Daysa
Lucldi, Agnes Fontoura, Ayrton
Valadão e Luís Carlos de Morais
— Rival, Rua Alvaro Alvim, 33/37
122-2721), 21 h; sáb. 20h e 22h;
vesp. 5a. e dom,, 16 horas.

O.S.B. — . I Concerto de Assina-'
tura — Reg. Karabtchewsky. So-
lista Klein —Municipal, dia 1 de
abril às 16h30m.

COMEMORAÇÃO CORAL.SINFõ-
NICA DE PE. JOSÍ MAURÍCIO
-* Associação Canto Coral — OSB
— Maestro Karabtchewsky — Sala
Cacília Mairalas, dia 15 de abril,
às 21 horas.

DISCOTECA PÚBLICA DO ESTA.
DO DA GUANABARA - Música
erudita. Aberta das'9 às 19 ho-

CRAVURAS E DESENHOS - De
Portinarl, Inge Roester, Frank
Schaefer, Warter Marques e ou-
tros. — Galaria Giro — Francis-
co Sá, 35, s/ 1201.

BIBLIOTECAS

BIBLIOTECA CASTRO ALVES -
Avenida Treze de Maio, 23-D —
Tel. 52-9865. Horário: 12 às IS
horas. Fechada aos sábados.

BIBLIOTECA POPULAR DA PE.
NHA - Rua Uranos n.° 1 324 -
(30-6713). - Horário: 12 às 18
horas. Fechada, aos sábados.

BIBLIOTECA NACIONAL - Ave-
nida Rio Branco n.o 219 (220821)
— Horário: 10 ls 22 hores. Pare
•¦ salão de leitura exige-se car-

DESENHOS INFANTIS - Dese-
nhos e pintur&s dos alunos das
escolas primárias da Guanabara

Museu Nacional da Balas-Artas
Avenida Rio Bronco.

ACERVO - Djanira, Milton Da
Costa, Pancetti, Di Cavalcanti,
Anita Malfatti, Portinarl, Pietrina
Checcacci, Antônio Maia, A. Bi-
chels, Holmes Neves e outros —
Varanda — Rua Xavier ds Sil-
veira, 59. - Hor.; das 8 às 22 h,

•So de consulta. Informações na
portaria.

BIBLIOTECA POPULAR DE BOTA-
POOO - Rua Farani n.° 3-B. -
(26-24431 - Horirio 8h30m àt 21
horas. Fechada aos sábados.

BIBLIOTECA POPULAR DA GA-
VEA — Prata Santos Dumont. 160
- (27-7814). Horirio: 8 i, 20
horas. Fechada aos sábados.

BIBLIOTECA ESTADUAL - Aveni-
da Presidente Vargas, 1 621 (tel.

Rais (Anchieta) • Senta Rosa
(Iguaçu). (IB anos).
JõGO PERIGOSO (Juego Poligro-
so), de Arturo Ripstein e E.
Eichorn (1.° episódio, cômico na
intenção), e Luís Alcoriza (ten*
Cativa de comédia negra, sem
clima — segundo episódio equi-
valendo a um média-melragem).
ProduçSo mexicana filmada no
Brasil. Com Silvia PinaJ, Lennar-
do Vilar, Eva 'Vilma, Milton

i Rodrigues, Julissa, Leila Diniz. —
Palácio: 14h - lóh - ISh - 20h
- 22. Éden: 17h - 19h -21 h.
Caxias, Icarai (Niterói): de A.a a
o.»! 19h e 21 h. Coliseu, Glória,
D. Pedro e Irajá, de A.ã a ó.a:
17h, 18h40m e 20h20m. Sábado
e dcmingo: ]4h — 15h<!0m —
17h20m - 19h - 20h40m. (18
anes).

TODAS AS MULHERES DO MUN-
DO, de Domingos de Oliveira.
A primeira comédia do cinema
brasileiro com personagens au-
ténticos: revelação de um jovem
diretor, estréia (cinematográfica)
cie uma atriz, Leila Diniz, de gran-
des possibilidades. Também um
fiune de bom clima carioca •
numerosos charmes femininos {Jo-
ana Fomm, Isabel Ribeiro, Vera
Viana, Irmã Alvarez e multas ou-
tros). ópera: 14h — 15h40m —
17h20m -, 19h - 20h40m -
22h20m. Caruso-Copacabana, Paris-
Palaca, Bruni-Saenx Pana, Bruni*
Máier, Festival, Britânia, Bruni-
Piedede, Rosário (Ramos), Alfa
(Madureira), Matilde (Bangu), Bru-
ni-Copacabana, Rio-Pálace.

ÃÒEÜÜfi3RING6~(ÃdiorGÍhTgõj',
de George Finley. Western eu-
ropeu: Com Giuliano Gemrna,
Evelyn Stewart, Peter Cross. Cô-
res. Coral: 14h -. lóh - ISh -
20h — 22h; Bruni-lpanema, São
Pedro (Penha), Regência (Casca-
dura), São Bento (Niterói), Art-
Palácio Tijuca, Arl-Palicio Méier,
Art-Palácio Copacabana: 14h —
lóh - IBh - 20h - 22h. (18
anos).

007 CONTRA A. CHANTAGEM
ATÔMICA (Thunderball), de Te-
rence Young. O quarto filme da
série James Bond, rsabilitando-o
do passo meio em falso que *ci
007 Contra Goldfinger. Um bem
espetáculo no gênero. Na íu-
ta contra o arquicriminoso Adol-
fo Celi, 007 (Sean Connery) tem
horas de recreio com Claudine
Auger, Luciane Paluzzi, Martin*
Beswick, Molly. Peters. Cores. —
Voneia: 14h - 16h30m - 19h-
21h30m. (18 anos).

DOUTOR J1VAGO (Doctor Jivigo),
de David Lean. Superprodução ba-
seada no romance dc Bom Pas*
ternak. Com Ornar Sharif, Julie
Christíe, Geraldine Chaplin. Cò-

QUATRO NUM QUARTO - Come-
dia de V. Kataiev sobre proble-
mas da juventude. Prod. do Tea-
tro Oficina. Dir. ds José Celso
Martínez Correia. Com ítala Nan-
di, Renato Barghi, Dirce Migliac-
cio, Frsncisco Martins e Etty Fra-
ser. Maison da Franca. Av. Pres.
Antônio Carlos, 58 (52.3456);
2lhl5m; s.ib., 20h e 22hl5m;
vesp..*5a., I7h e dom., 18h.

REVISTAS
,EllA'S *. OUTRAS BOSSAS -

revista' com texto e direção de
David Conde e Gilberto Bree.
Cot»; Nélia P?.ula e outros. Mi-
gual Lemes, Rua Miguel Lemes,
51 (47.7453); 211i30m.

DF. COSTA A COISA VAI - Ré-
vista de Cole c Silva Filho. Car-
loi Comes, Rua Pedro I, 2. (Tel.
22-7581); diariamente, 17h30m,
20h e 22h, 2.a-feira — Bonecas de
Mini-Siia, espetáculo de travesti,
escrito e dirigido por Jean-Jac-
ques.

MUSICAIS
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Clementina de Jesus
. em. Rosa de Ouro

ROSA DE OURO - Remontagem
do bem sucedido espetáculo de

res. Avenida Alm. Barroso n.*
81 — 7.° andar. Filmes: sextas-
feiras, às 17 horas.

RÁDIO
RADIO JB
JB Informa - 17h30m, 12h30m,
18h30m, 21h30m.

Repórter-JB — 8h30m, 9h30m,
10h30m, llh30m, 14h30m, 15h30m
17h30m, 20h30m, 23h30m, 0h30m.

sábado atá is 13h. Fechada aos
domingos. y.

ACERVO - An7u~Beil'a—Gílger;
Anne Letycia, Antônio Maia,. Do-
menico Lazzarini e outros — Mo-
rada - Av. Ataulfo de Paiva,
23-B.

ACERVO - Artistas brasileiros -
Pinturas, gravuras, desenhos •
tapeçaria. Galaria Gemini — Av.
Copacabana, 335-A (57-0188). —
Aberta'diariamente das 15 às 22
horas,..exceto aos domingos.
ANTÔNIO MANUEL e DiCIO CER-
HARD — Desenhos e colagens —
Caloria G4 — Rua Dias da Rocha
n.° 51, Copacabana (37-6388). De

43-0333). Horário: 8 òs 20 horas.
— Hechada aos sábados.
BIBLIOTECA POPULAR DO RIO
COMPRIDO - Rua. Haddock Lobo
n.o 163 - Telefone: 28-5178. -
Horário: 12 is 21 horas. Fechada
aos sábados.
BIBLIOTECA POPULAR DE COPA-
CABANA — Avenida Copacabana
n.° 702, 3.° andar. - Telefone:
37-8607. Aberta alá es 20 horas.

BIBLIOTECA DO MINISTÉRIO DA
FAZENDA - 12.» <ndtr do Ed|.

res. Vitória: 14h
21 h. (16 anos).

17h30m -

O GRANDE GOLPE DOS SETE
HOMENS DE OURO (II Grande
Colpo daí 7 Uorniní d'Oro), de
Marco Vicario. Segunda aventura
da quadrilha comandada por Phi-
lippe Leroy. Com Rossana Po-
desta, Gastone Moschin, Gabriel-
le Tintí. Cores. Exclusivamente no
Condor-Largo do Machado: 14h
-lóh - 18h - 20h - 22h. (14

¦anos).

O COLT £ A MINHA LEI (Prod.
italiana), de Al Bradley. Wastorn,
com Anthony Clark e Lucy Gilly.
Core*. Bruni-Botafogo, Marrocos.
(14 anes;.

Ã-SOMBRA-DE~UM" REVÓLVER
(AH'ombr.i dt una Colt , de Gian-
ni Grimaldi. Western italiano.
Com Slephen Forsyth, Anne Sher-
man. Còres. São Joáo (Meriti). (14
anos).
VIAGEM AO MUNDO'DOS PRA-
ZERES (Canioni nei Mondo), de
Vittorio Sola. Filme-shovv. Com
Dean Martin, Gilbert Bécaud, Pep-
pino di Capri, Juliette Greco, Ge-
orges Ulmer, Marpessa Dawn. Có-
res. Royal, Rivoli, Paraíso. (21'anos). ,

VÍÃGiM-FANTÁSTICA-(Fintããtic
Voyage), de Richard Flelscher.
Uma equipe de médicos minialu-
riiados viaje pelo corpo de um
cientista, com objetivo cirúrgico.
Com Stephen Boyd, Raquel V/elch,
Edmond 0'Srien, Donald PIcasan-
ce, William Rodfield, Arthur
Kennedy. Côrcs. São José, Poli-
teama: 15h 17h - 19h - 21h.
(10 anot).
A DESFORRA, d. Gino Palmisa-
no. Melodrama brasileiro. Melo-
drama de juventude transviada, a
um passo da pornografia decla-
rada. Com Jacqueline Myrna, Isa-
bei Cristina (Guy Lupe), Mara di
Cario, Rildo Gonçalves e Tarei-
sio Meira. Patrópoüs, Pax, Vaz
Lobo de 2." a ó.=: 17h - 18h40m
- 20h20m. Sábado: 14h - 15h
40m - 17h20m — 19h — 20h40m.
Vitória (Bangu): 15h - 16h40m —
18h20m - 20h - 21h40m. (18
anes).
NOVIÇA REBELDE" (The SouniPof
Music), de Robert Wise. Amável
musical cômico-sentimental, cain-
do um pouco para o piegas no
último terço. Em primeiro plano,
a vitalidade e a voz de Julie
Andrews. Com Christopher Plum-
mer, Eleanor Parker, Richard
Haydn. Cores. Natal, de Ifi à
sábado: 17h e 20h. Domingos às
15h - 18h e 21h. (Livre).
Ã SERPENTE (The Reptile), de
John Gilling. Mulher-serpente co-
mete crimes que desnorteiam a
Polícia. — Prod. inglesa, com
Noel Wilman, Ray Barrette, Jen-

música popular, com Clementina
de Jesus — Jovem — Praia ae
Botafogo, 522: 21h30rn; sáb., 20h
e 22h; vesp. 5a., 17h e dom.
18h. Uitimos dias.

A FINA FLOR DO SAMBA -
Show de música popular, ortiani-
zado por Sérgio Cabral e Teie-
*a Arag^s. Com elementos das
Escolas de Samba Mangueira, lm-
pério Serrano, Portela e Salguei-
ro v— Opinião — Siqueira Cam-
pos n. 143 (36-3497) - Somente
às senuiidas-feiras, 21 horasv

EU CHEGO LÃ - Musical, apre-
sentação do grupo Levante. Ccm
João do Vale, Marines, Sílvio
Aleixo, Maria Luísa Noronha. —
Arena da GB — Largo da Cario-
ca, esq. da Av. Chile. (52-3550).
21 h; vesp. sáb. e dom. 18h.

PROXIMÃSlSÍpÍAS
A SAÍDA? ONDE FICA A SAIDA?
— Peça documentária de Ferreira
Gullar, Armando Casta e Antônio
Carlos Fontoura, sóbre o perigo
de uma nova guerra mundial. Dir.
João das Neves. Com Célia Hele-
na, Oduvaldo Viana Filho, Luís
Linhares, Echio Reis e outros. —
Opinião. Estréia sábado.

O VERSÁTIL MR. SLOANE -
— Comédia de Joe Orton. Dir.
de Carlos Kroeber. Com Maria
Fernanda, Paulo Padilha, Adria-
no Reis e outros. Praça •Itucio
Gill. Estréia sexta-feira.

A PENA E A LEI - Três come-
dias em um ato, de Ariano Suas-
suna. Direção de Luís Mendonça.
Com Uva Nino, Rafael de Car-
valho e Emiliano Queirós. Figu-
rinos de Echio Reis. Teatro Jo-
vam. Estréia em abril.

A CASACA - Comédia de Zulei-
ka Melo. Dir, dé Pernambuco de
Oliveira. Com Jorge Paulo. Arena
da Guanabara, Apenas às segun-
das-feiras. Estráia a confirmar.

O NOVIÇO, de Martins Pena.
Produção da FBT, com a cola-
bora;ão do SNT — Com Dulcina,

Informativo Agrícola — 6h 30m,
diariamente.
Música Também • Notícia — das
lOh às lóh de hora em hora.
Marca do Sucesso - 12h25m,
18h25m, 21h25m, diariamente.
Você ó Quem Sabe — 9h, 17h7
21h, diariamente, de 2a. a óa.
Pergunte ao João - 

"de~ílhOSni

às 12h — diariamente, de 2a. a
óa.-felra.
Bolsa de Valore» - 18h45m -
diàriamen:;.

segunda í^^>ideJ4 ás 21h30m
STÈÍÀ VIEIRA FERREIRA !-'Aqua-
relas — Silio do Ministério da
Edu :a ção.
PINTORES í ATUAIS - Cybe|e •; V_
ra Kanica, Vera Meneses, Vera
Roitman, Zélia Weber, Georgcte
e oulros. Casa Grande Arquitetu-
ra. o Decoração — Rua Gen. Poli-
doro, 53, Botafogo - (24-4008).

•VIADIMIR KOWANKO - Pinturas
— Galeria Condor — Churrascaria
Gaúcha — Rua das Laranieiras,
n.° 114.
ISA MORAIS - Piniura - Saint-
Germain, Barata Ribeiro, 418,
sala 109.

fício do M. F. - Tcl. 22-3168. -
Horário: 10 is 17h30m. Fechada
aos sábados. Especializada em Dl-
reito. Economia e Finanças.

BIBLIOTECA DO MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO E CULTURA - Espe-
cializada em Educação. Cultura e
Arte. Horário: diariamente da»
llh is ISh. — Rua da Imprensa
n.° 16, 4." andar.

BIBLIOTECA DA CASA DE RUI
BARBOSA — Especializada em Di-
reito. Filologia, Literatura, His-

nifer Daniel. Capitólio (Petropolis)
(18 anos) .

UMA IOURÍNHA AD^RÃVÊlTÍBiP
Me), de Don Weiss. Comédia mu*
sical. Com Patty Duke, Jim Backus,
Jane Greer, Warren Berlinger. Cô-
res. Cascadura, Floriano: 14h50m

16h30m - lShlOm — 19h50m
21h30m. Guanabara: de 4.«. a

bfi: 17h30m - I9hl0m - 2Ch50m.
Sábado: 14h50m — 16h30m —
18hl0m - 19h50m — 21h30ni.
Madrid: de Afi a 6.": 19hl5m e
20h55m. Sábado: 14h50ni - lóh
30m - 18 hl0m - 19h50m -
21h30m. Leopoldina. (Livre).
Ot;PERIGOv;Ê-; MINHA" M155ÃO-(i
Dofl in Dangar), dc Walter Grau-
man. O canastrão Robert Gou'et
é espião inf il irado na Ges tapo,
neise filme ambientado na Se-
gunda Guerra Mundial. Com Chris-
tine Carrère, Horst Frank. Cores.
Contrai. (18 anos).
O REVÓLVER t Ml NH Ay LEI ,¦; west-
arn americano. Ccm Rory Calhoun
e Rod Cameron. Colorido. Palácio-
Higienópolis. (14 anos).

ESPECIAIS
SESSÕES PASSATEMPO - Alua-
lidados, desenhos, filmçs cullu-
.-ais, comédias, documentáric*.
Sessões contínuas desde as 10
da manhã. Cine Hora (Edifício
Avenida Central, subsolo), Ao»
domingos e feriados, e>clu3iva-'
msnte or-Tamas infantlVi
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Lea Massiiri, A AvéutUrá

A AVENTURA (L'Aventura), de
Michelangelo Antonioni (1960).
Um dos trabalhos mais laborio-
samente construídos — até à frie-
zã — por Antonioni, em sua de-
núncia da falência dos sentimen-
tos tradicionais e da moral esta-
belecida. Com Monica Vitti, Ga-
briele Ferzetti, Lea Massari. Hoje,
às 21h30m, no Cina-Cluba Canal,
auditório do Colégio André Mau-
róis, Av. Visc. de Albuquerque,
1.325, perto do Jóquei (Leblon).

Manuel Pêra, Cléber Macedo,
Jd5o Benian, Ivan Sena, Sônia
Mcrnisí Bruno Neto, Matozinho,
Dulcina. Estréia sábado de Ale-
luis, dia 25. ¦

ÚLCERA DE OURO - Comédia
musicai de Hélio Bloch, com mú-
sica de Oscor Castro Neves, Ro-
berto Menescal e Edímo Krieger.
Dir, de Léo Jusi. Com Flávio Mi-
glaccio, Cláudio Cavalcanti, Ro-
sano Ghessa e outros. Santa
Rosa. Estréia em abril.

aSHOW«
OS 3 DE PORTUGAL - e Maria
José Vilar — Lisboa à Noi-
tt — Rua Cir.co de Julho n.a
305. Tel.: 36-4453 - Show com
Maria José Vilar e Florência Ro-
drigues — Dir. de Joaquim Sa-
raiva, is 21h30m e 22h30m

Couvert - NCrS 2,50 - Fe-
chado às quartas-feiras.
ANTÔNICTmESTRE E MARIÀ>f£
RESA. No Fado — Show — Rua
Barão de Ipímema n." 296. Te-
lefone 36-2026 - Couvert - NCrS
2,50.
MARIA!:DA GRAÇA' T Adega .de
Évora — Show — Com Maria da
Graça e Sebastião Robalinho —
Couvait - NCrS 1,80 — Fechado
às segundas-feiras. — Rua Santa
Clara n." 292 - Tel. 37-4210.
EL CORDOBES - Show de a
qo-go de meia em meia hora. —
Rua Miguel Lemos, antigo San
Sebâstián Bar — Consumação
NCrS 6,40.

PANTERAS A GO-GO - Show de
meia em meia hora a partir dai
23 horas — Rua Boaux Arts —
Rua Rodolfo Dantas — Sem cou-
vart e consumação: NCrS 5.
HELENA DE LIMA - Show i
meia-noite e meia. La Candélabra.

Couvert NCrS 8,00 — de 2a. a
sáb. Dir. de Sérgio Vasquez.
AS PUSSY, PÜTSYi PÜSSY...
CATS — Texto de Sérgio Porto.
Com grande elenco, à lh — Cou*
vart: NCrS 12. Consumação: NCrS
3. - Fred's — Av. Atlântica.

PROGRAMA PRMEIRA CIASSE -
Hoje, is 13h0om: Valsa Concerto,
de Glazunov. * Meditação, d»"Thais", de Massenet. * Festival
da Outubro e A Eptfania, de"Festas Romanas", de Respighi.* Dias Iraa, do Réquiem am Dó
Menor, de' Cherubiní. * Jardins
sou la PIuÍSj das "Estampas", de
Debussy. * Bebê S'endort, de
Oswald. * lntermezzor de "I
Quattro Rústeghi, de Wolf-Ferrari;
is 22h05m: Credo, de Vivaldi. *
Concerto n.° 4 am Dó Menor,
opus 44, de Saint-Saens. * Idilio
do Siegfried, de Richard Wagner.

CECÍLIA ARRAES - Pintura -
Associação Atlética Banco do
Brasil — Av. Borges do Medei-
ros^819, com entrada pela Av.
Afrãnio de Melo Franco.
7~NOVÍSSIMOS - - PintuTa7~gTÍ
vura e desenho. Alceste Tarabini,
Ângelo Hodíck, Arturo Washing-
ton, Gilles Jacquard, Ivens Olin-
to Machado, Siloé Anlez e Vera
Lúcia Alves Meneses. — Galaria
IBEU, Av. Nossa Senhore de Co-
pacabana, 690.
HEITOR DO PRAZERES - Pintura
o JOVEM GRAVURA NACIONAL
- MAM - Av. Beira-Mar.

tória. Ciências Sociais e Vida t
Obras de Rui Barbosa. Horártoi
diariamente das 12h às I7h —
Fechada às segundas. São Cle-
mente, 134.
BIBLIOTECA DO CONSELHO NA-
CIONAL DE ECONOMIA - Obras
de Economia e Finanças. Estatís.
tica. Coleção de Referência, Let»
do Brasil c Diários Oficiais. Hora-
rio: dias úteis, exceto aos sábs.,
das llh30m is !7h30m. - Rua
Senador Dantas, 74, 14.° andar.
(42-6188, R. 31).
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AEROMODELISMO

GIL S. GARCIA — Ipanema: "Em aeromoãelis-
mo, o que são nervüras e cavernas exatamente?"

No vocabulário de aeromodelismo, nervüras são
peças de madeira ou outro material, que constituem
os gabaritos essenciais que dão forma ã asa. Ca-
vernas são as peças que constituem a forma essencial
da fuselagem.

ESTATÍSTICA

ARTUR CÉSAR FARIAS
Catete. — "O órffão dc

estatísticas do MEC onde
tem sua sede no Rio?"

O Serviço de Estatística
da Educação e Cultura no
Rio tem sua sede na Pra-
ça Mauá n.° 7, 11." andar
—. sendo o SEEC dirigido
pelo técnico Torres Jatobá,
que incentivou o Pergunte
ao João nos primeiros dias
difíceis. — Aquele serviço
íederal especializado vem
editando ótimos trabalhos
de pesquisa no domínio da
estatística sempre abran-
gerido os mais diversos se-
tores da Educação e Cul-
tura.

XÍCARAS/COLHERES

MARIA FKAGA — Fia-
mengo. — "Há de fato
muita, diferença enlre as
xícaras e colheres normais
e as padronizadas?"

Sim. £ a diferença que
vai evitar a confusão pro-
voeada pelas pires, xícaras
(etc.) com as medidas mais"diversas, ainda' utilizados
pelas donas-de-casa no
preparo de suas receitas.
Lançadas pela F1 e i s c h-
mann-Royal, em plástico,
as medidas-padrão podem
sei- usadas eom ingredien-
tes secos, gordurosos e li-
quidos. São essencialmente
três: uma xícara igual a
250g de líquido ou 1/4 de
litro; uma colher das de
sopa igual a lOg de liquido,
e uma colher das de chá
correspondente a 5g de li-
quido. — A xícara Royal,
além das marcações bási-
cas (de 250 a 50 gramas de
líquidos), apresenta as fra-
ções de 3/4, 2/3, 1/2, 1/3 e
1/4, destinando também
graduações exclusivas para
os líquidos. Uma colher das
de sopa; uma, meia e 1/4
das de chá completam o
conjunto.

PASTEUR

OTMAR SAIÃO — Brás
de Pina. — "O sábio Louis
Pasteur quando foi que,
na Academia Francesa,
disse famosas palavras sô-
bre a força do Ideal?"

Foi quando, na Acade-
mia, Pasteur exaltou a
vida e a obra de Littré, fa-
lecido em 1881. Disse en-
tão Pasteur as belas pala-
vras seguintes: "A grande-
za das ações humanas se
mede pela inspiração, que
lhes deu o Ser • Supremo.
Feliz de quem traz em si
um Deus, um ideal de be-
leza. e lhe obedece: ideal
de arte, ideal de ciência,
ideal da pátria, ideal das
virtudes do Evangelho. São
esses os mananciais vivos
dos grandes pensamentos e
das grandes ações. Todas
elas, todos eles se ilumi-
nam dos reflexos do In-
íinito."

SALMO

LOURDES GONÇALVES
Teresópolis. — "Qual

dos Salmos da Bíblia trata,
especialmente da felicidade
do lar?"

O Salmo 128: Temor de
Deus c Felicidade no Lar,
que diz o seguinte nos ver-
sículos 2, 3 e 4: "(...) Do
trabalho de tuas mãos co-
meras, / feliz serás, e tudo
te irá bem. // Tua esposa,
no interior de tua casa, /
será como a videira frutí-
fera; / teus filhos como
rebentos da oliveira, / i.
roda da tua mesa. // Eis
como será abençoado o ho-
mem / que teme ao Se-
nhor!"

VITALIDADE

TIAGO VIANA — Pc-
nha. — "Qual foi um gran-
de .iurisconsuito que nos
seus 93 anos de idade sem-
pre que via uma bonita
mulher passar dizia para
os amigos: Ah! Se eu ti-
vesse 70 anos! ?"

O episódio é lembrado 8
respeito do célebre jurista.

norte-americano Oliver
Wendell Hohnes, que fale-
ceu com 94 anos em 1935.
No livro O Corp» Humano,
excelente edição de Sele-
ções cio Kider\s Digest, le-
mos o seguinte à página
330: "Quando Oliver Wen-
deli Holmes ainda estava
no Supremo Tribunal dos
Estadas Unidos, êle e o
Juiz Brandeis costumavam
passear juntos à tarde.
Numa dessas ocasiões, Hoi-
mes, então com 92 anos,
parou para olhar com
franca admiração uma
bela moça, chegando mes-
mo a voltar-se quando ela
continuou seu caminho rua
abaixo. Depois, voltando-se
Holmes para Brandeis, dis-
se com um suspiro: — Ah!
Quanto eu não daria para
ter 70 anos novamente!

VIETNAME

DIRCEU MEIRELES —
Valença. — "Qual a men-
sagem que o Papa enviou
ao Governo do Victname
comunista, intercedendo a.
favor da paz mundial?"

Paulo VI, no dia 8 dês-
te mês. enviou ao Chefe
de Estado do Vietname do
Norte a seguinte mensa-
gem: "Sua Excelência,
Doutor Ho Chi Minh, Pro-
sidente da República De-
mocrática do Vietname,
Hanói. — Considerando
com satisfação os senti-
mentos de simpatia e de
confiança manifesta-
dos por Vossa Excelência
por ocasião de encontros
com personalidades religio-
sas a nosso serviço em ia-
vor da paz, sentimo-nos
encorajados a dirigir-lhe
também o-nosso apelo pa-
ra que faça todo o possível
a f}m de apressar a tão
desejada solução do con-
flito (...)", acentuando o
Papa mais adiante que as
celebrações do Ano Nôvo
no Vietname podiam ins-
pirar a obtenção da paz.

GATTAMELATA .
HENRIQUE MARQUES

• — Santa Teresa — "Na
escultura, João, que ím-
portância maior tem a
obra Gattamelata, dc Do-
natello?"

Considerado o principal
artista precursor de Mi-
chelangelo na escultura,
Donatello (que morreu em
1466) executou sua célebre
obra Gattamelata no ex-
terior da igreja de Santo
Antônio em Pádua, tor-
nando-se a obra o protôti-
po de' todas as futuras es-
tátuas no seu gênero.

AUTOMÓVEIS

^ OTTO NEIIRER — Se-
pctiha — "Desde o come-
ço das corridas de auto-
móveis, qual íoi o primei-
ro desastre rntre corredo-
res e quantas pessoal
morreram na pista?"

£sse primeiro desastre
em corrida dê automóveis
foi há 64 anos, em 1903,
na disputa do circuito Pa-
ris—Madri, quando a ve-
locitlade média não ultra-
passava 100 quilômetros
por hora. ,A corrida teve
de ser interrompida após
a morte de onze pessoas,
entre as quais se encon-
travam seis competidores.

ATENÇAO

Somente fazer pergunta
quem puder ouvir a res-
posta, através da RADIO
JORNAL DO BRASIL, de
3.» a G.»-feira, de llh 05m
às 12h. — Aqui são publi-
cadas apenas algumas das
22 questões irradiadas por
dia. — Com muitas cartas
a pesquisar, o João não
envia resposta pelo Correio
nem informa p/ telefone.

Fazer uma só pergunta,
sobre assunto dc interesse
geral c que possa ter res-
posta cm poucas palavras.Cartas para: Pergunte
ao João, RÁDIO JORNAL
DO BRASIL, Avenida Rio
Branco, 110, 5.° andar, Rio,
ZC-2I.
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Adão e Eva em mini-roupas de plástico
branco — e não em folhas de parreira como
temeram em Buckingham Palace, uma vez
cpie a família real assistiria à estréia — Mar-

got Fonteyn e Rudolpli Nureev interpretam
no Couvent Garden o moderníssimo ballet
Paraíso Perdido, com coreografia de Roland
Petit c argumento do também francês Jean
Cou e que dá ao pobre Adão uma morte sui

generís — um curto-circuito de gás neônio.

O ballet, que está merecendo um boicote
da crítica londrina que não recebeu entra-
das grátis para assistir à estréia, é mais uma
apresentação do mais famoso casal de baila-
rinos que estará no Municipal em abril,
numa série de espetáculos patrocinada pelo
JORNAL DO BRASIL.

A NOVA GÊNESE

O cenário pop, do francês Martial Raysse,
mostra um ôvo desenhado a neônio, no es-

paço, onde se inscreve, em ordem decrescen-
te, a contagem da Gênese. Filamentos verdes
se torcem ao longe — explicação: o cordão
umbilical. Uma árvore rosa e verde, um gi-
gantesco rosto de mulher, uma boca através
da qual Nureev se atira, quando fulmina-
do e um imenso painel de papel prateado
iluminado no final por reflexos avermelha-
dos.

A crítica, que não nega aplausos às atua-
i

çoes dos dois bailarinos principais, faz en-
tretanto sérias restrições à serpente interpre-
tada por Roland Petit — que, a seu ver é um
homem de grande talento que não parece
ter muito o que dizer.

Para que Nureev dançasse êsse moderno
Paraíso Perdido — suas atuações têm até
agora se limitado às obras do século XIX —
foram precisos muitos ensaios. Mas, contra-!
riamente à sua reputação de gênio intratá-
vel, o bailarino russo prestou-se docemente
ao que exigiam dele. Só reclamava.quando
tinha que se atirar ao chão — "Outra vez?",
perguntava. Mas à resposta afirmativa atira-
va-se e sua assimilação foi perfeita.

A QUEDA DE CADA UM

Nureev e Margot dançam juntos desde
1960, quando a bailarina pensava em aban-
donar o ballet e se dedicar à vida política ao
lado de seu marido, Roberto Tito Árias,
líder político do Panamá. Margot prepara-
va um espetáculo de beneficência e lhe fal-
tava um partner. Lembrou-se de haver visto
uma atuação de Nureev e tentou localizá-lo
mas o russo, que havia fugido recentemente
da União Soviética, evitava publicidade e se
retirava em endereço desconhecido.

Margot conseguiu finalmente seu telefone
e convidou-o a vir dançar Giselle com ela.
Vencidas suas resistências, Margot e Nureev
começaram então a realizar juntos uma sé-
rie de apresentações e hoje, segundo Mar-

. got, "êle é como um membro da família",
acompanhando-a inclusive nas visitas cons-
tantes que faz ao hospital onde está interna-
do o marido da bailarina, vítima de um
atentado político que o aleijou.

Para Roland Petit, que só agora lem a
oportunidade de ter uma obra sua interpre-
tada pelo bailarino russo, Nureev é uni gé-
nio:

Vê-lo dançar causa-me arrepios na es-
pinha, como apreciar uma interpretação de
Garbo ou contemplar uma obra de arte.

Sôbre o final de seu Paraíso Perdido,
quando Adão morre fulminado após se com-
pktar o ciclo — nascimento do homem e da
mulher, encontro, tentação e queda - diz
Roland Petit:

Cada um poderá explicá-lo como qui-
ser. O castigo celeste, a autodestruição, a
bomba atômica. Afinal, o paraíso perdido
é cada uma de nossas vidas.

0 "PARAÍSO PERDIDO 55.
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V.

DO
BRASIL kãX0y Rio de Janeiro — Quarta-feira, 15-3-67 Parte inseparável do Jornal

O JB HA 75 ANOS

O JORNAL DO BRASIL cle 15-3-1892 noticiava:
O Tratado de comércio Espanha-EUA,
¦@ Reaberta a Assembléia do Minas.
O Explosão em mina de carvão na Bélgica,

Imóveis — Compra e venda - Imóveis - Compra e venda - Imóveis - Compra e venda - Imóveis - Compra e venda

Índice

PÁGINAS

IMÓVEIS - COMPRA E VENDA
IMÓVEL - ALUGUEL 
EMPREGOS 
ANIMAIS E AGRICULTURA . .
DIVERSOS
ENSINO E ARTES 
ESPORTES - EMBARCAÇÕES
MÁQUINAS - MATERIAIS . .
OPORT. E NEGÓCIOS 
UTILIDADES DOMÉSTICAS . .
VEÍCULOS  .

e
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4 e

6 e

7 e

Agenda .
Cruzadas
Granjas

AGÊNCIAS DE CLASSIFICADOS

CENTRO

Rodoviário - Estação Rodoviária Novo Rio, ?.°, loia 505Sao Boria - Av. Rio Branco, 277 - loia E Edil. S. Borja

20NA SUL

Botafogo - Praia de Botafogo, 400 — SEARS
Copacabana - Av. N. S.a de Copacabana, óIO - Galeria

Ritz.
Flamengo — Rua Marquês de Abrantes, 26 — loia EPosto 5 -. Av. N. S.a de Copacabana, 1 100 - loja E

ZONA NORTE

Campo Grande - Av. Cesário do Melo, 1 549 - Ag. daGuandu Veículos
Cascadura - Av. Suburbana, 10 136 - Largo CascaduraMadureira - Eslrada do Portela, 29 - loja EMéier — Rua Dias da Cruz, 74 — loja B
Ponha - Rua Plinio de Oliveira, 44 - loia M
São Cristóvão - Run São luis Gonzaqa, 156 - 1.0 and.Tiiuca - Rua General Roca, 801 - loja F

ESTADO DO RIO

Duque_ de Caxias — Rua Josi de Alvarenga, 379
Niterói — Av. Amaral Peixoto, 195 — grupo 204-
Nova Iguaçu — Av. Governador Amaral Peixoto, 34 —

loia 12

MAPA DO TEMPO - JB
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ANÃUSE SINâTICA DO MAPA - Frente fria localizada enlre
São Paulo e Rio de Janeiro, pela costa, estendendo-se para
Oeste enlre Ponta Poro e Campo Grande, Corumbá e Cuiabá,
com chuvas fracas «esparsas, devendo aumentar de inten-
«idade e declínio de temperatura, atingindo os Estados da
Guanabara, Estado do Rio ¦ Sul de Mato Grosso e Goiás.
Frente intertropicol atingindo os Estados do Amazonas s
Pará bem como o Litoral Norte e Nordeste até Maceió com
chuvas intermitentes. (Análise Sinótica do Mapa do Serviço
da Meteorologia interpretada pelo JB)

TEMPERATURA
E TEMPO
NOS ESTADOS

O SOL

Maranhão, Piauí, Ceará, Rie
Crande do Norle, Paraíba,
Pernambuco, Alagoas — Tem
po: Instável, -pancadas inter-
mitentes. Temp.: Estável.

Sergipe, Bahia — Tempos Bom
com nebulosidade. Temp.: Ele
vada,

Minas Gerais, Espirito Santo— Tempo: Bom com nebulosr-
dade, provável trovoadas à
tarde. Temp.: Em elevação.

Rio d» Janeiro, Guanabara —
Tempo: Instável com chuvas
no periodo. Temp.: Em decil-
nío.

Goiás, Mato Grosso — Tempo:
Bom ao Norle o instável com
chuvas ao sul *do Estado.
Temp.: Em declínio no Sul
do Estada. '

São Paulo, Paraní — Tempo:
Instável com chuvas. Temp.:
Em declínio.

Santa Catarina, Rio Grande do
Sul — Tempo: Nublado. Pan-
cadas ocasionais.» Temp.t Em
declínio.

NO RIO

.;.'-Y..

INSTÁVEL

MÁXIMA - 32.2
MÍNIMA -21.4

my

NASC. - 5h53m
OCASO - 18hl4m

A LUA

NOVA

OS VENTOS

Ai.

SUL

FRACO

AS MARES

NAA/J/SAA
* PREAMAR:

4h45m/l,lm e 17hl5m/l,2ni
BAIXA-MAR:

10h25m/0,3m e 23h30m/0,4m

TEMPO NO MUNDO (UPI-JB)
Temperaturas máximas dc ontem, e previsão do tempo para
hoie nas Cidades seguintes: Buenos Aires, 20°8, nublado;
Santiago, 1?, sol; Montevidéu, 17°9, nublado; Lima", 24°,
nublado; Bogotá, 3°5, nublado; Caracas, 26°, nublado; Mé-
xico, 18°; San Juan, bom; Kingston (Jamaica), 29°, sol;
Por of Spain, 30°, bom; Nova Iorque, 14°, sol; Miami, 24°,
bom; Chicago, 8°, nublado; Los Angeles, 13°, claro; Lon.
dres, 11°, nublado; Paris, lio, nublado; Berlim, 12°, nubla.
do; Moscou, 1° abaixo de 0°, nublado; Roma, 15°, bom;
Lisboa, 17°3, bom.

ZONA CENTRO

CENTRO
AGENCIAijFEDERAL' DE JMÓVEIS
vende mag. e amplo conjugado,
André Cavalcanti, 7 — Chave;
síndico,_52.4211__-_ CRECI 781._
APARTAMENTO ou Escritório,
ria, magnífico ponto — Praça da
República, 13, de cobertura —
Edifício Imponente — Constru-
cão adiantadíísiiria, mais de 60
m2, ólimo preço — Facilita-se —
Neqócio urgente — Tratar Tel.
28-5035.

APART/yMEN,TO;^-Rresiderile;*y8r;
gas, em construção, 2 500 enlra-
d».*Tel.- 22-6783 - Creci 844.
ATENÇÃO — Negócio de ocasião
— Grupo de 3 salas, de frente,
com 2 telefones, atapetadas, jogo
de poltronas, diversas mesas e
cadeiras, armários, cofre forte,
etc. Preço CrS 26 000. Ver no lo-
cal, diariamente. Rua Imperatriz
Leopoldina, 8, grupo 310, em ci-
ma da Ducal — Praça Tiradentes

CENTRO - V. urgente lindo ap.
frente, vazio, sinteco, pint. a
óleo, ern vidra, globos, talo, qto.
separ. saleta banh'. compl. área
c| tanq. pjrontinho pi morar. I ,ft
locação 18 milhões c! 8 entr. rest.
a comb._42-6755 -_Creci 590._
CENIRO 

"-"Vendo, "na 
Rua do

Resende, 21, ap. 40Ó, vazio, de
quarlo, banheiro, coz., vazio, ent,
3 600, prest. 300 - Tel. 22-4163
— Mário.

LARANJEIRAS - Vende-se à R.
Álvaro Chaves, 28, ap. 210, sl.,
qt. sep. demais dep. Vazio. Tra-
tar Av. Rio Branco, 138-15.» —
Tol. 32-8585.
LARANJEIRAS 243 ap.""302.'" Vea

APARTAMENTO - Copacabana -
Vendo urgente, quarto e sala se-
parado:, grande. R. Barata Ribei-
ro. Tel. 36*4951. Facilito paga-
mento.
APARTAMENTO DE~ COBERTURA

do 2 quartos, saia, cozinha, ba- — 130 m2, grende sala, 2 quartos,

COPACABANA - RARA OCA.
SIÁO — Vendo-se ap. do frento
no melhor ponto do Copacabana,
Rua Pompeu Loureiro, 146,' ap.
401. — Apenas dois por andar,
em prédio novo com vista para a
Praça Eugênio Jardim. 3 quarlos,

APARTAMENTO com ar condicio-
nado Admirai, armários embuti-
dos, querto, sala, coz. banh. sin-
teco. Rua Riachuelo 252. Veia
na portaria com Sr. José das 9
ás 12 e das 14 às 18 horas. Pre-
ço 10 milh. com 5 milh. de entr.
r 250 por mês, sem juros —
CRECI 986..
clNT^~"~Riãchüelo - Vi.urg,
lindo ap. lateral, vistoso, vazio,
pintad. sinteco, qto. e sala sep.,
saleta, coz., banh. comp. pron ti-
nho pj morar, 16 milh. cl 7 entr.
o rest, a comb. -42*6755 — Creci
590.
CENTRO - Passo grand. sobrado
c| aprox. 180 m2 livre, contrato
5 anos, aluguel 170. Entrega va-
2i<\ 22 milh. a comb. 42-6755 -
Creci 590.

CENTRO — Vende-se apartamento
de frente, na Rua Sacadura Ca
bral. Aceito Volks de 65 em dian-
te como parto do pagamento. -
Tratar pelo tel. 23-0991 ___
FÁTIMA — Rua do Riechuelo, n
221 (esq. N. S. Fátima). Vendo
aps., vazios, de frente', com sa-
Ia (18 m2), quarto (12 m2), ba-
nheiro, cozinha (mesmo), área de
serv. cj tanque e dep. empreg.
Preço 18 milhões. Sinal 6 mi-
Ihões. Saldo aceito Caixa. Veja
hoje. Chaves c| porteiro, lnf. ho*
io 52-1837. Sr. Borges. - CRE-
Cl 480.
OCASIÃO — Sala, quarto, banh.,
kitch. Rua do Riachuelo n. 87.
ap. 810. Em construção. 4 mi-
Ihões, aceito oferta, lnf. pelo
tel. 42-1525 - Pacheco - Cre
ci 635. ____
RUÀ~LÉÃNÓRÒ MARTINS - Ccm.
juga, grande, à vista,_tel_-_3^-7466.
VÉNDE-SE^ap. 1615* no Largo de
São Francisco n. 26, financiado
ern 5 anos. Telefonar pnra
43-6420, das 11 às 14 horas, Dr.
Miranda. 
VENDE-SE ap. pronta entrega c!
hall, sl., qt., coz., e banh. com-
pleto, à Avenida Gomes Freire,
n. 740, 8.°, à visla. Cr$ 9 mi
Ihões a prazo. CrS 5 000 000. -
Entrada, o restante a combinar.
Tratar 28-8026 e 32-8171 R. 261.

nheiro, dependências empregada, demais deps. terraço, play-groundi2, '?¦-"¦' Ia"**"1*.. <•; inverno, lia
-•¦lugado s| contrato. Moacir tel.: - 37-4990 - CRECI 971 nheiro, dependências oe serviço

AOADTAncmTA w t~ . - «mpletas, garagom, pintura no-
APARTAMENTO - Vendo vazio, va, telefone (a p»,to\ armáriosa kua S. Clara prox. o praia, _] ;_mbulidos „-_

36-4143.

VENDO URGENTE! Lindo
ideal p| noivos! Sala, 2 dórnít- |ilr"'.'. dep*¦_»l55* 'L1"' '?$' ?
conjuga banh., cox' 

'área 
e d.p ??_'"'_> _gS>u fe //IS,20 m'

emp. Em frente ao Palácio das .h™±c<.-°-°- T<*'* 57-99/3.
Laranjeiras, 21
Ia. 360962.

milhões à

VENDE-SE uma casa, altos e bai
xos, vazia, na Rua 'Alice, 262.
Laranjeiras. Chaves no 237.- Do-
na Anita.- ' -

vis- ATENÇÃO - Barato - Ap. sala,, 3
quartos, br.nh., coz., área, qt.banh. emp. Frente. Ocupado
contrato findo. 15 milhões ent.
20 milhões fin. 3 anos. 37-464- Creci 971.

BOTAFOGO - URCA
ATENÇÃO - Vendo na Praia de
Botafogo, aps. de hall, sala, quar-to, banheiro, cozinha, .Sinal de
200 mil cruzs., na promessa, 200
mil, prestações de 100 mil e sal-
do financiado. Tratar tet. 46-7603
ou 26-0281 - Anita Gelbert.
Preço 9 600 - Raro e único ne-
gócip. - CRECI 763.

ZONA SUL
GLÓRIA - S. TERESA
ATENÇÃO — 14 milh. a comb.
vendo hoje,- ap. snla, 2 qls.,
depend*, local plano e prédio
sólido, no Largo de Guimarães.
Tel.: 23-5566 - Pires.
ACEITO' FINANC. da Caixa Eco-
nômica na venda do espetacular
apartamento de frente, 1 por
andar, 2 varandas envidraçadas,
salão, 3 qts. enormes dependen-
cias compl. garage individual -
Rua Almte. Alexandrino — Cha
ves com Bueno Machado. R. Ba-
rão cle Mesquita 398-A. Telefone
34-0694 e 58-3233. CRECI 986.
GLÓRIA - Aps. de
sala, 2 qtos., deps. em
pregada. Obra já em al
venaria cj garantia SER-
VENÇO. Ver na R. Cân-
dido Mendes n. 236, das
8 às 20 horas. Tratar
PAN-IMÓVEIS - R. Mé-
xico, 119, Gr. 801 —
Tels. 52-5256 e 22-3032
¦- CRECI 704.
PERMUTA — Grupo comercial em
Copacabana c/ saleta, sala, banh.
e kitch, troca-se por 2 salas no
centro. Paga-se a dif. à vista.
Tol. 32-9352.
VENDE-SE - um-, -leríerlo 3 tplsno * iia
Rua Paulo de Azevedo, 

'74/ —
Tratar pelo telefone 42-2516 —
Dona Ida.

CATETE - FLAMENGO
ATENÇÃO - Vendo ep. já na
estrututra final, junto ao Larg.o
do Machado, Rua Beco do Pinhei-
ro. Composto de hall,. ampla sa-'Ia, 2 quartos, banheiro, copa; co-
zinh3, área e dependências de
empregada. 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

Unico negocio.
APARTAMENTO bolo, luxuoso e
barato. Salãd (atapetado), 3
quartos c| arms., banh., coz.,
área, qto. e bonh. emp. Garagem

Frente. Pilotis 25 milhões ent.
e 25 milhões fin. 37-4641 -
Çreci_97J.
ATENÇÃO: - Catete - Vendo
pelo IPEG, com sinal, ótimo ap.
conjugado, vazio, bann. e coz.,
comp. Tratar com o proprietárioTel. 26-9933.

FLAMENGO - Vende-se de qt. e
sala sep. k. banh. em cor. 8 mil
n vista e 8 mil financ. Ver e
tratar c| o porteiro Sr. Alcebia-
des, R. M- Abrantes, 92.
FLAMENGO - Saía, qt., 

"banh.,

kit. 12 000 000. Pagam 12 ms.
R. Paissandu, 162|1 217. lnf. tel.
52-5256 e 22-3032.
FLAMENGO - Vendo, na Rua
Senador Vergueiro, 203, ap. 210,
quarto, banheiro, coz., Ed. novo,
ent. 7 000, prest. 140, na Caixa
EconSmica, vazio. Tel. 22-4163
— Mário — Creci 610.
FLAMENGO - Vendo ap. T01 da
Rua BarSo de Icaraí, 14, de sala,
2 qts., dep., garagem. Visitem.
Facilito. 26 milhões. H. Silva,
na Rua Gonçalves Dias, 89, sa-
Ia 405 - Telst 52-3886 e 52-3840
-_Creci 648. _
FLAMENGO - Vdo. 

"de "frente,

indevassável, em ed. de 2 aüs.
p| andar cj elev. privativo, óti-
mo ep. cl 3 dorms. c| arms. sa-
lao, amplas deps. e garagem.
NCrS 55 000,00 c| 35 è vista e
o saldo em 1 ano. Tr. c] o Sr.
Florenlino. p| tel. 23-3368. CRE-
Cl 266.

FLAMENGO - Rua Estêves Júnior
n. 70, ap. 203 - Vendo, com 3
quartos, sala, dep. empregada,
pintado c| sinteco, entrada 10
milhões o financiado pela Caixa
para quem tem depósito antigo —
Tel. 27-3665.
FLAMENGO - Com vaga p| auto,
ap. com 3 quartos, iale grande,
com varanda, deps*. empregada,1 íiá
Av. Rui Barbosa, 300, ap. 703
Tel. 25-1467.

ATENÇÃO - Vendo frente paraPraia de Botofogo, vista maravi-
lhosa. Edificio iá na estrututra
final de alio luxo, ap." de hall,
2' salas, 4 quarlos, 2 banheiros
sociais em còr, copa e cozinha,
área, lavanderia, dependência do
empregada e garagem. Sinal Cr$
1 500, nn promessa 1 500 e c
saldo financiado. Preço 38 mi-
Ihões — Tralar tels. 26-0281 e
46-7603, com Anita Gelbert
Raro c unico negócio — CRECI
763.

APARTAMENTO 2 salas coni-, sa-
Ia almoço.'3 quartos cl arms.. 2
banhs., coz., área, quarto e ba-
nheiro emp. Garage. Pilolis. Um
p| andar. Vista mor. Novo. 80 mi-
Ihões a vista 37-4641 — Creci
971.
AVENIDA COPACABANA, 386 -
Próx.' Copacabana Palace. Vendo
excepcional e mag. ap., qio., sa-
la, banh. cór, ampla coz., tanque
e WC. Próprio p| pessoas de Irá-
to_-_Tel!_57-3476^
AVENIDA NOSSA SENHORA DÊ
COPACABANA, - 2 qts., sala,
coz., banh., jardins de inv., elev,
privativo, dep. emp., disp. cor-
retor. Tel. 54-4385.

Entrega imedio*
In. Ver o tratar no local. Proco:
70 milhões.
COPACABANA - Av. fTSiíte, va-
zio, 2 qts., 2 salas em mármore,
cozinha, b. côr e bonheiro em-
pregada, armários decorados. 45
milhões p. 30 milhões Caixas,
Instituto — 45-6127 - Nicácio -
Direto.

LEME - Gust. Sampaio, 733 -
502, qt., r.la. sep., coz., banh.
compl., frente, final const., 8 mil.
Av. Gomes Freire, 740 ;| 4)2 —
T_e!.:_22;5a93. ___
LEME
to,

JARDIM BOTÂNICO — Casa com LAGOA - Na Av. Epitiilo Pos.
2 saias, 3 qts., copa-cozinha, ga-!50*1. ' 85s «m construção bom
ragem, depend. compl. em fina! *djf"*"di«" PVi T'V" ,"" 

"
. , 

"._ Z. 
__ meses, ótimo ap. de frente com

._ __.t,e construção, na Rua Pache_o|365 m2, construídos em Edifício.
Vendo, na Rua Anchie-^LcSo, à vista: 20 mil. Telefone: !cm contro da torreno de 4 000

ó, op. 203- frente, salão, 2145.0475 Ím2, constando de: conjunto d**" ''-¦ * "'- "" isolas c| 100 m2, 4 quarlos, c|
LAGOA - Vende-se em edifício!""1* __]^_ 

2 J""í,<,i'os' .,oil"°'
alto luxo, a mais linda coborlu- 'op*-'-=I'nh"' qua.r,,> <* dcPend-

COPACABANA, ap. coni- na R.
Felipo Oliveira - Trat. '22-6783.
CRECJ_ 844. _
COPACABANA - Baraía Ribeiro,
ap. q., sala e dependências com
garagem. Preço: 27 m. c| 17 m.
de sinal. Trat, 22-6783 - CRE-
Cl 844.
COPACABANA - Compro ap
q„ sala e dep. Trat. 22-6783.
CRECI 844.

AVENIDA RUI BARBOSA
N. 666 — Obra já inicia
da. Vende-se ap. c| 260
m2 c| salão, sala de jan*
tar, sala íntima, 4 dor
mitórios c| armários, 2
banheiros sociais, 1 au-
xiliar. copa-cozinha, 2
vagas para carros. Aca-
bamento de luxo. Tratar
diretamente com o pro-
prietàrio. — Avenida Rio
Branco, 131 — 15.° an-
dar. Fone: 32-1039.
BOTAFOGO - Gal. Polidoro -
V. urg. lindo ap. lateral vistoso,
pintfido c] sinteco, sala, qto., se-
parado, grande-, coz., banh., 2
áreas, sendo 1 c| tanq., dá parafazer dep. empreg. 19 milh. c]
11 entrada, rest. 20 meses s|
uros_-_ 42-6755 j-_Cre_ci 590. _
BOTAFOGO 

"-"Ap. 
nôvoT'2 qísT,

salão, 2 |ard. Inv., sint., cop-cuz.,
banh. compl., dep. emp., área
serv-, gar. 4 pl and. Ent. 14

I. Vol. Pátria, 270. Telefone:
22-5893 - CRECI 1 012,
BOTAFOGO - Casa - Vende-se
- 43-8513 - 43-7522 - CRECI
967.
BOTAFOGO — Largo dos Leões:

Rua David Campista, 15, ap. 9.
Frente, e da esq. c| R. Humaitá.
Vazio, 3 qts., sl., banh., coz.,
dep. emp., var., área com tanque— Preço 30 milhões. Chaves c|
porteiro. — Imob. luis Babo —
Tels: 31-2851 t 31-1621 - .Cre-ci 466.

FLAMENGO - Ap. com 3 quartos,
3 salas, copa-cozinha, 2 qts., de
empregada. Linda vista. Luxo, na
Rua Russel, 680, ap. 41 — Tele*
fone 25-1467.
FLAMENGO - Glória - Constru-
Ção da Pederneiras. Super-luxo.
Ap. de frente, 3.° endar, 200 m2.
Rua do Russel n. 426, ap. 301,
salão, 3* grandes qts., 2 banhs,
sociais, grandes, dep. emp. enor-
me copa-cozinha etc, e garagem
P. 80 milhões. Ver hoie. Imob
Luí-s Babo. Tels: 31-2851 ol
31-1621 - Dias úteis — Creci 466
FLAMENGO - Praia do Flamen-
go, 180 ap. 1001, 170 m2 -
Ver c| Marinho diariamente, 3
quartos c| arm., 2 salas, 2 banhs.
sociais, copa e cozinha, deps.
serviço — Preço e condições o
combinar. Aceite-se proposta —
Pagto. à vista. Tel. 22-3655 -
Molinari. Rua Sele de Setembro,-"• sl 604. .

CATETE — Vendo vazio ap., sl.,
qt. separado, banh.-kit. Entrada
NCrS 2 mil, saldo Cx. Eco. Rua
Santo Amaro, 184 ap. 205. Ver
porteiro. Tratar 22-4374.
FLAMENGO - Aps.. de
salão, 2 ou 3 qts. e deps.
Q. prontos. Prédio sobre
pilotis, apenas 4 aps. p|
andar. Preços a partir de
30 000 00Õ. Pagamento
grande financiado. Ver
no local R. Correia Du-
tra, 145, das 8 às 18 ho.
ras. Const. c\ garantia
SERVENCO. -Vendas
PAN-IAAÓVEIS - R. Mé-
xico, 119, X3r. 801 —
Tels. 52-5256 e 22-3032
- CRECI 704. /
FLAMENGO -. Vd. ap. coni. c|
ó milh. de sinal e 6 500 a comb.
posse Imed. marcar vist. cl Pin-
to 23-5466 - 30-2550. _
FLAMENGO - V. a"p.'*fte., »l., sa-
leta, auarlo sep., banh., -coz.,
Rua Silveira Martins, 157 — 20
milhões sinal 8 000, saldo em
2 anos. Ac. Caixa— Tj*l._36.06I2.
FLAMENGO - Rua 2 de Dezem-
bro, 62 - V. ap. 2 qts., sala,
depend., área - S. armários, 2
cm aço, vazio, 34 000 c| 50%,
saldo a combinar. Tel. 36-0612.
FLAMENGO - Vista p| o mBr,
2 salas, 3 qts.; dep. compl, ga-rag-, cond. vazio. Ac. Caixa. ..
45-3983, lenho outros. — CRE
Cl 190.

FLAMENGO - Vende-se ap. quar-
to, sala, cozinha, banheiro. Acei-
ta Caixa Econômica. Tratar —
46-2595.
FLAMENGO - M. Abrantes -
V. urgente espetacular ap. frenf.
l.a locação, sinteco, portas aço,
pintado a oleo, arm. embut., ga-
ragem na escritura, 3 qtos-, sa-
lão, copa, coz., 2 banh. sociais
em côr, dep. compl. empreg.,
área envidraçada cj tanq. de mar-
more um luxo 60 milh. c| 50%
ent. o. rest. a comb. Av. IPEG
c/ 8 - 42-6755. CRECI 590.
MARQUÊS DE ABRANTES - Ql.
sala, coz., banh., compl., área
c| tanque, qto., banh., emp. va-
zio. Tenho outros 45-3983. —
CRECI 190. . 
OCASIÃO — Sala, quarto, banhe
ro, cozinha, vazio, 12 milhões. -
Aceito Caixa, na Rua Senador
Vergueiro, 203, ap. 1 028, inf.
p| tel. 42-1525 - Pacheco - Cre
ci 635. -

BOTAFOGO - Rua Alzira Cortes,
14 — Vehdo ap. com 2 quartos,
sala, dep. empreg., garagem, ar-
mário embutido, pintado, com sin-
teco, entrada 10 milhões e o sal-
do de 24 milhões já financiado
pela Caixa em prestações de 300
mil mensais. Raro negócio — Te*
lefone 27-3665.
BOTAFOGO - Rua D. Mariana -
Vendo ap. com 2 quartos, sala,
copa-coz., dep, empr., garagem
etc. lnf. 31-0957 - Novais -
Crècl 596. • -.
BOTAFOGO - Rua General Góis
Monteiro, 184, ap. 303, frente,,
11 milhões. Tratar com proprie-
taria, a qualquer hora.

ADMINISTRAÇÃO FIDEX - Ven
de ap. saleta, ampla sala, 3 qts.,c! armários, banh. em côr, cozi-
nha, área, depend. emp. e gara
gem. Preço: NCrS 48 000,00 i
vista. lnf. Av. Cop. 709, gru-
po 

'501. Tel. 36-4002. Creci 210
ADMINISTRAÇÃO FIDEX, vende
em construção no final de alve-
naria, com saleta, 1 sala, 2 qts.,banh., cozinha • depend. com-
pletas de empr., garagem, na
Rua Toneleros n. 240. Detalhes
na Av, Copac. 709, gr. 501 -
Tel -A36-4002_-_Creci_220 . __
ATENÇÃO — Temos na Zona Sul
ops. c| 1, 2, 3, 4 qts., pas Rua*.
Atlântica, Barata Ribeiro, Constan.
le Ramos, Inhangá etc. Ap. 1
qto., 15 COO; 2 qts. 32 000; 3 qts.
60 000; ap. até 500 m2. lnf. Av.
Copacabana, 209/303. Tel. 57-5239-___ CRECI 590. _
ATENÇÃO - Barata Ribeiro, 105,
aps. 701, 703, 808. Qto., sala,
coz., banh,, \. inverno. Financia-
do 20 meses, frente, lnf. Av. Co-
pacabana, 209/303. Tel,: 57-5239,
CRECI 590.
APARTAMENTO, vazio, vista parao mar, sala-quarto, coz., banh.
Base 12 milhões, c| 50% finar-
ciados. Tratar inclusive domingo,
tel.: 25-3691. Calcri. Creci 254.
ACEITO Caixa Econômica. Venha
ver lindo ap. Rua Min. Viveiros
de Castro 15—217, qto. sala, coz.
banh. arm. embut. luz indireta
sinal de 2 milhões. Ver no local
com Odair. Tel. 58-3233. CRE-
0^936^
BARATA RIBEIRO - Sala, quTr'to, jardim de inverno, dep. emp.
Sem_corretor. TeJ. 54.4385.
COPACABANA SjVendo 'itjmV"*!
grande ap. c| 2 sls., 3 qtos: cj
28 m2., copa, coz., banh., etc. —
Av. N. S. Copacabana, 324 —
NCrS 65 000,00 - 50% 2 «nos.
Tcl. 22-0262.
COPACABANA - Rua Toneleros,
200, ap. 601. Vendo pronto. Al-
to padrão 280 m2, 1 por andar,
mobiliado, geladeira grande GE
americana com frleser, máq. de
lavar grande Ciromatic acaba-
mento para fino gosto, armários
prontos, clpsed ,e todo atajjetado,
salas ¦ em-' vmármfe're^pot'lbgüÔ«- —"
(HhÓes). 2 banheiros sociais, sen-
do um todo em mármore, qt.
emp., depend. e garagem. Mar-
car pelo telefone 36-1520, rara
oportunidade. Motivo viagem.

BOTAFOGO - Vendo vazio ep.
peq. claro, arejado. Preço à vis-
ta, só 6 800. Tenho outros. Ver
Praia de Botafogo, 356, ap. 554
1133 - Creci 836 - David.
BOTAFOGO - Vende-se o ap,
210 da Rua Assunção 140. Dois
qts., sala, coz., banh., qt., banh.
empr. e área de serviço, 45 mi-
Ihões com 20 à vista e rest, fi-
nanciado. Ver* no local com pro-
prietária. Tratar com Dr. Simões
— Rua Alcindo Guanabara, 17-
6.°, sala 610 - Tel. 42-7290.
CASA EM BOTAFOGO - Vende-
se ne Rua Joio Afonso n. 27,
com projeto aprovado para S
andares — Informações telefone
37-3277.
HUMAITÁ — Casa tipo ap., ven-
de-se, 2 q-, s-, dep., preço 27
mll, c[ 14, rest. fin. na R. Eng.
Marques Pôrlo -~ Marcar hora,
tel. 22:6783 - CRECI 844.

FLAMENGO - Aps. de
2 salas, 3 qts., 2 banhs
copa, cozinha, deps. e
garagem. Prédio sobre
pilotis c| apenas 2 aps
por andar de frente. -
Preços a partir de Cr$
57Ó00 000, pagamento
grandemente facilitado.
Obra já em alvenaria c
garantia SERVENCO. Ver
até 20 horas no local,
Rua São Salvador, esq.
com Ipiranga. Vendas
PAN-IMÓVEIS, R. Mexi-
co, 119, Gr. 801 -Tels.
52-5256 e 22-3032 -
CRECI 704.* .

PRAIA DO FLAMENGO,
328.— Maravilhosa vista
para o mar. — Entre as
Ruas Tucumã e Cruz Li*
ma. — Junto ao Consu*
lado Britânico. — Edifí-
cio de alto luxo, sobre
pilotis, vendemos mag
níficos apartamentos cj
vestíbulo, saleta, living,
sala de jantar, 3 ótimos
dormitórios, 3 banheiros
sociais em côr azulejados
até o teto, copa, cozi-
nha, grande terraço, de
serviço, 2 quartos de
empregada. — Garagem.
— Construção com a ga-
rantia de MARCHA EN-
GENHARIA LTDA. Sinal
Cr$ 5 235 000. Vendas
JÚLIO BOGORICIN -
CRECI 95 - Av. Rio
Branco, 156, s| 801 -
Tels. 52-8774 e 22--2793
Informações rio local dià
riamente até as 22 h.
RUA 2 DE DEZEMBRO—I Vdo, c|
160 m2., mobiliado, ótimo ap.
c| 3 dorms. c| arms., salão, va-
randa e amplas deps. NCrS ....
60 000,00. Tr. c| o Sr. Floren-
tino p| tel. 23-3368. CRECI 286.
VAZIO — Coni. ode-/ «z., ban.,
ver na Rua Bento Lisboa, 89-1003
com o port. Gde. finan. Det.
pelo tel. 23-1214 - Creci 644.

MORRO DA VIUVA - Botafogo
— Espetacular ap. a venda. De
frente, óleo, esquadria de alu-
mlnio, 2 s-, 3 qt-, 2 banh-, 2
qt. empregada Tel. — 43-7522 —
43-8513 - CRECI 967.
PRAIA DE BOTAFOGO - Edifl-
eto do» cinemas Scali • Coral.
A mais linda vista da baía. Sala
• quarto separados ou conjugv
dos, banheiro em cor • pequena
cozinha. Entrega att o fim dês*
te ano. Magnífica oportunidade.
Presos a partir d. NCrS 7 000,00
— Pagamentos superfacililados —
Ver no local. Prata d* Botafogo,
320. C. I. C. -Rua do Carmo,
tT - 2.° andar. — Telefonei
31-2677 • 31-1546.

COPACABANA - Perto da praia,ap. superluxo, com ISO m2, paraser entregue em 60 dias, salio,
sala, 3 quartes, 2 banheiros so-
ciais . dep., garagem. Ver Rua
Joaquim Nafcuco, 149. — Telefo
n.^22-6764. ___ 

' . .
COPACABANA - Alto luxo. -
Prontos, t habite-se. Aps. d* sa.
lão, 3 qts., 3 banhs., cox., deps,
• garagem. — Telefona interno,
sinteco, etc. Nada igual no gê-
nero. Pagam, fácil. Ver na Rua
Bulhões de Carvalho, 622 até 21
horas. Pan-lmóvaii. Rua México,
119, gr. 801. - Tels.: 52-5256 •
32-3032. - CRECI 704.
COPACABANA - Vendo, em 1.»
loc, ap. de sala e qt. separa-
dos, iardim de inverno, banh.
soe. c| chuveiro em box., coz.
c| box p| gelad. e mais um quar-
to reversível, area e| tanque, ap.
c| acab, de 1.a, amplo, claro e
areiado. Ocupação imediata c|
apenas 20% de enlrada e parte
facilitada em 15 meses e saldo
a longo prazo. Prédio sobre pl-
lotls cr maravilhoso-iardim tro-
picai, ver o tratar diariamente
das 8,30 às 12,30 e das 16 às
18,30, na Av. Princesa Isabel,
300, loja C, com o Sr. GILBERTO

CRECI 456.

COPACABANA - Vende-se ur-
gente um ótimo ap., vozio, com
bca snla, 2 dormitórios, dep.
comp. e garagem, próp. Ed. nô-
vo e int. familiar. Vor e tratar
na Rua Hilário de Gouveia, 74,
ap. 905. Preço: 45 mil,Ycom 50%
ent., rest. em 12 meses. Telefone
¦46-7501, parte manhã ou à noite.
COPACABANA - Vende-se ap.
de fronte, novo, Pôsto 4, saleta,
sala, 1 quarto, 2 banh-, coz. In-
formações das 14 às 18 horas
na Rua Figueiredo Magalhães n.°
341, ap. s 802. Não se aceitam
Caixas.
COPACABANA - V. op. novo
sala e qt. sep.> cozinha, dep. de
empregada, área de -serv. Tel.:
32-1597 • 36-7431. Pagamento
à visla.
COPACABANA - Vende-se ótimo
ap. à Av. Copacabana, 759/402
c| 2 quartos, sala e depend. Cha-
ves cj -porteiro. Tratar telefone
22-2349 após 13 horas.
COPACABANA - V. ap. sala, 3
qts., bsnh., dep., garagem fun-
dos, 2 p. andar. X. Silveira, 104- 50 000 - c| 50% 1 500 iá F.
Caixa. 190,00 p. «ncs — 10,00.
Financio — combinar. Tel. 36-0612.

quartos, deps. emp., vazio. Ver
no local. Tel. 22-4163 - Mário- Creci 610
LEME — Ap. bom tamanho, çia-ragem na escritura — Pronta ent,
10.° ond. 20 mühões de ent. t
20 em .2 anos, - 37-4607.
LEME — Vendemos 2 aos. de
quarto e sala. Final. NCrí 6 500
cada. Ocasião. Tratar
lhante, Rua Hilário de Gouveia
n. 66, gr. 516. Tels. 57-5187 e
57-2086. Crcci 243.
PÔSTO 6 - Rua Sá Ferreira 152,
ap. 204 - Vendo 2 salas, 2
quartos c! arm., seleta, banhei-
ro em côr cj arm., cozinha cj
arm., depend. completas. Facili-
to. Corretor na portaria.
POSTO 6 — Apartamento de sa-
la, 3 quarlos. Compro, enlrada
Cr$ 25 000 000, restante CrS ..
500 000_mensais._ Tel. 47-6224. _
POSTO ó""- Vendo com" telefo"-
nel Ap. cj amplo quarto, banh.
e coz., 15 milhões. Sendo 9 ò
vista e saldo em 20 meses —
36-0962._
PÃÜLA FREITAS - Vendo ap;
luxo, hall mármore, salão, 3
quartos, armários, 2 banhs., aqc.
central, relógio elétrico, banh.
para banhistas, tel. ¦ interno, ga
ragem, sala de recepção, dep.
de empregada. Ver amanhã.
Tel.: 57-1510.

cr cond. c todo conforto, vista
maravilhosa. Base NCr$ 
270 000,00 sujeito negociações
Wotivo afastamento proprietário
do Rio| Alexandre Kamp (CRECI
468) -'42-5773.

LAGOA — Apartamento de luxo,
em edifício sobre pilotis, lado
da sombra, localização excelen-
le, porto da Igreja de Santa Mar-
garida Maria. Safa, 4 quartos, 2
banheiros, toalete, vestiário, vá-
rios armários, copa-cozinha, 2
quartos da empregada, área, ga-
ragem. Construção já iniciada,
condomínio selecionado, poucas
unidades à venda, C. I. C. • Rua
do Carmo, 17, 2.° andar. Tels.:
31-2677 e 31-1546.

para 2 empreg., área de serviço,
garagem. Proço: CrS 121 500 000
(NCrS 121 500,00) - CIVIA -
Trav. Ouvidor, 17 (Div. do Von-
das 2.° andar). Tel. 52-8166, da
8,30 ás 18,00 horat - (CRECI131..
RUA VISCONDE ITAUNA - Vcn-
de-:o lindo ap. c| 1 salão, 3
qís., 2 banhs., dep. compl., ga-
ragem. Bi-so NCrS 55 000,00. óti.
ma oportunidade. — Alexandra
Kamp (CRECI 468) 42-5773.

S. CONR. - B. TIJUCA
BARRA - Vendo ótimo loto 15
x 45 junto à Praia. Rua Monse-
nhor Ascânio, lole 4, quadra 13,
Preco NCrS 16 000,00 - Tel.
22-0262. .

ZONA NORTE

PÇA. DA BANDEIRA
S CRISTÓVÃO

POSTO 6 - Luxo — Vendo ap.
vazio, sala, quarto s-epar,, dep,
completas, ar condic, atapetado,
portas de ferro, todo a óleo -
lustres cristal — cortinas de luxo,
arm. embutidos, banheiro de luxo
e outras benfeitorias. Visitas tel.
27-0848 ou no local hoje das lOh
òs 18h. R. Francisco Sá, 42/704
(Facilita-se).

COPACABANA -* Quadra da
Praia — Rua Sá Ferreira, 38 -
Vendo ap. alto luxo, vazio, to-
do de frente, 300 m2,' 2 salões,
sala de festas, 4- quarlos c| ar-
maf. embu., 2 banhs. sociais,
copa, cozinha, gde. área de ser-
viço, dep. empreg., garagem, 1
ap. p| andar. Preço 160 milhões
a combinar. Veja hojo no lo-
cal c| Sr. Odilon, lnf. 52-1837

CRECI 480.
COPACABANA - Vende-se Fi-
gueiredo Magalhães, 950, ap.
303, frente, final construção (en-
trega 6 meses} elevadores fundo-
nando. S., q., coz., banh., área c;
tanque. — Base: 15 000 NCrS
rest. 24 meses — Ver che-
fe obra. — Tratar 42-9282 ou
26-0536. Não aceita-se Caixa.
CAIXA ECONÔMICA - P| dep.
antigo, ap. ft., gt-, sl., sep. coz.
banheiro, 17 milh. Sinal 4. Sai-
do aceito Caixa, R. Sá Ferreira
2281206 c| Sr. Paixão. Trat. Sr.
Darci 27-3549. CRECI 547.
COMPRO - 2ona Sur - Ap. sl.,
qt. sep. empr., s| sinal. Pago em
alugueis periodo espera. Cx.
Econ. Máximo 60 dias* Tratar —
37-2941.*. .;„•;.¦._.-.. J. <¦„--.¦-
COPACABANA * - Lido. Ap. qt.e_ sl. separados, arm. embutido,
pintado e vitríficado, banh. em
côr — Pronta entrega — 16 mi-
Ihões a vista. Av. Copacabana,
112 ap. 706. Ver no local da 9
às 12 e de 17 às 19 horas.
Tratar 37-4807.

POSTO 5 - R. Miguel Lemos,
99, ap. 805. Vendo vazio, novo,
c| sala, 2 qts., dep. p| empreg.
e garagem, 40 mil cruzs. novos.
c| financ. em 15 meses. Chaves
com porteiro — Tels. 31-3772 —
31-3759^ CR£C\_ 905^
RAINHA ELIZABETE" - Vista para
o mar, frente, vazio, 2 salas,
j. inv., 3 qts., banh. soe, coz.,
dep. empreg. 60 milhões c/ 50%
fac. Visitas 37-2784, 46-6618 -
Alexandre O. F. de Mayor Imó-
veis - Creci 931.
SANTA CLARA - 130 m2. Todo
mobiliado, «tapetado, 1 por an-
dar, com telefona. Tratar tal.:
56-1085, Geraldo. _
TROCO - ap. novo, de frente p|mar (pilotis — mármore) luxuoso
atap., arms. (65 m), 2 quartos,
sala, dep. comp., por menor ou
s| luxo — (Leme - Leblon) -
oi» casa regular (Ilha), também
vendo. Var Domingos Ferreira n.
31 - 604 - Hor.: 9-13 e 17-20
horas,
TROCO ap. qt., sala sep, etc. me
lhor ponro Copac. por outro 2
qts.,. também Zona Sul. 32-5114

SAO CRISTÓVÃO - Para entre-
ga vago ap. c| 1 sala, 3 qts.,
banh., coz., area. — Preço ...
Cr$ 30 000 000 (NCrS 30 000,00),
c/ 60% financ. 3 anos. CIVIA -
Trv. Ouvidor, 17. (Div. de Ven-
das 2.o andar). Tel. * 52-8166 de
8,30_àsJ8 horas. (CRECI 131).
SÃO CRISTÓVÃO - Vendo casas
8 e 9 da Rua General José Cris-
tino, 41, 2 qts., sl.,' banh., área,
laje. Visitas das 12 ès 14 horas.
H. Silva, na Rua Gonçalves Dias
n. 89, s| 405 - Tels: 52-3886 ou
52-3840 - Crcci 648.
SÃO" CRISTÓVÃO - Bairro Sta
Genoveva. Vende-se casa à Rua
Pastora, 7, 2 sls., 3 qts., demais
dep. Ver das 9 às 12h. Trntar
Av. Rio Branco, 138-15.» - Tel,
32-8585.  
SÃO CRISTÓVÃO - Vendem-se
casa, 2 qts., sata, coz., varanda e
um ap. qt., sala, coz. e terraço,
5 a 3 milhões. Frederico Trota,
48. - C. Vasco. 42-8593.
SAO CRISTÓVÃO - Vende-se ca-
sa, 2 residências. Independentes.
Ricardo Machado 350, casa' 7-C.
lnf. 42-8593.

UNICO A VENDA - Otimo ap,
c| sala, 2 qti. etc. c| ou sem
garagem. Parte constr., financ.
pela COPEG em 33 meses após
habite-se ainda neste ano. Tra-
tar c| Sr. Costa Guedes à Rua
Francisco Otaviano, 67 — Pôsto
6, das 10 às 12 e 16 ès 18 ou
36-0682 - CRECI 279.
VAZIO - Frente - 220 m2, 2 p)andar, 3 qts., gar., salão, 70 m2,
2 banhs,, copa, coz., pint. a óleo—r Vista para o mar. Rua Prado
Júnior •— Grande finan. P| ver,
tel. 23-1214 _- Creci 644.
VENDO lindo ap. c/~"lelefone -
R. Joaquim Nabuco. Chaves Rua
5 de Julho, 47, »p. 803 - En
trega imediata.

COPACABANA - Barata Ribeiro,
junto Rep. Peru magnífico ap.
vazio -» Duas salas, 2 qtos. ou
sala • 3 qts., arm. embutido,
deps. compl. de'emp. 2 por an-
dar. Fundos 2.° and. O edifício
não tem lojas «m baixo. 39 mi-
Ihões a vista ou Caixa, fin. ant,
c! sinal mínimo de 12 milhões.
Chaves 37-4807.

REAL GRANDEZA - Vazio, n8vo.
Sala, qt. sep., coz., ban. Base:
18 milhões fac. 18 meses. Aceito
troca e- 2 qts. Alugado, Zona
Sul, estuda-se pag. dif. 37-2784,
46-6648 - Sr. Alexandre.

LEME - COPACABANA
ATLÂNTICA, 2.856 - Ap. vazio,
Palácio Champs Elisée — Ven-
do melhor oferta, gde. luxo —
fte. praia — Chave porteiro Mar-
tins.
AVENIDA ATLÂNTICA - (Duplex— Cobertura), luxuoso ap. com
700 m2. Tendo 4 salões, 5 dor-
mitórios, 4 banhs. sociais com
piso • paredes do mármore, dl-
versos armários embutidos, im<
pia sala almoço, ítima coilnha
complete, 3 qls. empregada, 3
vagas na garagem. Preco: NCrS
350 000 a cembinar. Mário Pai-
va. - CRECI 145 - Tels. .,
31-2972 • 314)881.
A VENDA 1 ap. 2 qts. sl„
idem dep. Preco 35 milhões.
Aceito prop. à vista, Av. Prin-
cesa babel, 300, ap. 807. Ver
7 ás 13 horas. Vazio — Telefone
52-4755. '

VAZIO luxo, frenle, 4 qts., 3
sls., 2 ban., 2 dep. emp. copl.
280 m2. Finan. Ver R. Barbosa,
80, ap. 202. Det. 23-1214 - C.
644.

FLAMENGO - Av. Osvaldo Cruz— De frenle, sala a quarto se-
parados, cezinha eipacosa com
fogi-o de quatro bocas, área c
tanque • ozra-em. Abras cm

I ser
dicões excepcionais — Tratar com'" ^csí- Cxa. Econo. Plano an-
C. I. C. - Rua do Carmo, 17-|-;a°. Doe. ordem, dot. 23-1214
2.» andar - Tels. 31-2677 ou C- 644.
31-1546.

APARTAMENTO - Vendo, 2 qts-,
sala, deps. Final construção. Rua
Prof. Gastão Baiana, 151, ap,
606. - Tel.i 38-2132.
APARTAMENTO EM COPACABA-
NA, na Rua Aires Saldanha, 54,
Pôsto 5, junto à praia. — Cedo
uma cota do terreno para., edi-
fício de 10 andares, de um apar-
tamento por andar, a ser com-
trufdo com financiamento. pelaCaixa Econômica — Tralar no lo-
cal ou pelo Tel. 36-7839 - Sr.
Guimarães.

COPACABANA - Últi
mas unidades —Adqui
ra sua residência na Rua
Santa Clara n. 335 —
Não perca esta oportuni-
dade de comprar seu
apartamento de sala, 1
e 2 quartos, tôdas as pe-
ças amplas, quarto de
empregada, boa cozi*
nha, grande área de ser-
viço, tanque e GARA-
GEM. Apenas 3 por an-
dar. Sinal de Cr$
1 100 000 e prestações
mensais de Cr$ 280 000

Construção-lncorpora-
ção da Imobiliária Ve-
nancio S.A. — Rua Teó-
filo Otôni, 58,"sj 1001 ]2- Tel. 43-9205 - Infor-
mações no local das 9 às
22 horas ou em nossos
escritórios. CRECI 450.

COPACABANA - Leme - Ap. de
bom tamanho cl garagem na es*
critura — Pronta entrega. 20 mi*
Ihões de entrada e 20 mi Ihões
em 2 anos. O edifício é frent>
p| o mar a 50 metros. Sala, 3
qtos., (1 pequeno) arm. emb.,
cozinha grande c] copa, deps.
compl. emp. e área cl tanque. Um
dos quartos foi aberto p| aumen-
tar a sala que ficou ótima. 10.°
andar. Fundos. 37-4607.
COPACABANA - R. B. Ribeiro,
96 — Vendo 2 aps., sala, quarto
sep., mesmo área, apengs 12 mi-
lhoes à vista cada - 22-0781 -
52-0665 - Creci 1 136.
COPACABANA - Terreno 800m2,
rua principal. Informações tel.:
25-6092 - D. Marisa. -
COPACABANA — Vendemos óti_-
mo ap. de frente, vazio, junto à
Av. AtISntica, com garagem, 2 sa-
Ias, 4 qts., banh., varanda env.,
armários e dep. R. Santa Clara,
18,. ap. n. 802. Chaves no ap.
c/ Sf. Costa. Dias uteis de 9 às
12 hs. 70 milhões fac. Tratar F.
P. Veiga Engenharia Ltda. Av.
Alie. Barroso, 90, 11.9. Telefo-
nes 42-7144 c 42-5412. CRECl
n.o 832.

COPACABANA - V. novo, 6limo
ap. s/ qt. sep., kitch «garagem.
16 milhões. Aceito Caixa e ou-
tros. Tels.: 36-1700 , 32-9354
Alvim.
COPACABANA - Vendo o mais
bonito ap,, vazio, 4 p| andar, sa
la, 2 quarí'os sep., grande coz.,
banh. c /boxe, área c/ tanque,,
dep. Ver c/ porteiro. Av. Copa-
cabana, 827, ap. 903- CRECI 802.
COPACABANA - Vendo c mais
bonito ap., vazio, 3 p| andar,
sala, quarto sep., coz.; banh. Ver

porteiro. R. 5 de Julho, 367,
ap. 303. Tratar 22-2376.
COPACABANA - Ap.* todo fren*
le, 100m2, sala, salão, 2 qts.,
dep. comp. Entroga vazio imedia
ta. Ver qualquer hora. Av. Co*
pacabane 748 ap. 401 —Facilito
parte. Tratar 32-9930.

APARTAMENTOS de alto, 1 porandar, 300 e 370 m2. Prccõs NCr$
150 e 180 mil financ. Tratar tel.
37-4990 - CRECI 971.

COPACABANA-Saleta,
sala, quarto, banh. e
kitch. Q. prontos. Ótimo
negócio. Preços a partir
de 19 000 000. Paga-
mento grand. financiado.

aceito «o. de 1 ou 2 qts., co-jVer local Av N S Co-tanqu. • o.ra-em. Abras em VAZIO - Conj. gde. ban., coz.,!mo parte de pagamento, 2 saias. , ' _' ,* „
fa:e d. alvínaiia. Preços e con-i*-*•»•• v*>rS* 20311209. Ent. 2 500J3 qts., 2 banhs. demais deps. - pacabana, 1137, das 8"**-• r ¦¦  *"¦-•• — Todas as peças do frente. Vista*., i Q u~—.- r«„-* .il

p! o mar. Base NCrS 70 mil. Tel. as *° nOraS. LonSt. C|
37-4990 - CRECI 971.
APARTAMENTO- Saièta, living";
sala jantar, 5 quartos, 3 banh.,
copa-cozinha, 2 quartos e banh.
emp., 2. vagas garagem. Um p|
andar. Pilotis. Pôsto 6. 30 arms.
embutidos - 320m2. 125 mi-
Ihões - 37-4641 - Criei 971.

COPACABANA, 1085 - Vendo,
l.a locação, vários, com saleta,
sala, banh, e kitch. Ver e tratar
diretamente com Sr. Levy, na sa*
la 405. Das 9 às 12 e 16 es
18,30 hs-
COMPRAMOS PARA CLIENTES -
Aps. pro-itos, desocupados ou
com. contr. vencido, do 1 • 2
salas, 2.3 quarlos. CIVIA -
Trav. Ouvidor, 17 (Div. de Ven*
das 2-« andar). Tel. 324166, de
8,30 is 18,00 horat - (CRECI
131).
COPACABANA - Vendo" safa, 3
qt., dependências — -43-7522 —
43-8513 _-__CRECl_967,
COPACABANA - Áp. -iérreo de
frente entrega imediata. Vende-
mos ótimo com: Living, sala de
Jantar, 2 quartos, banh. completo
em côr, cozinha, amplo terraço
privativo coberto cj telha trans*
parente, dep. de empregada. -
Edifício com apenas 6 aps. com

Pintura 
e supersinteco novos —

rejo 38 milhões. — Sinal Cr$
13 milhões, 3 meses mais 6 mi-
Ihões, 6 meses méis 6 milhões, o
saldo em 23 prestações. Ver na
Rua 5 dc Julho, 111, ap. 102.
Predial Coliseu — Av. Rio Bran-
co, 135, gr. 708 - 22-4562 e
22-0306 - CRECI 44.
COPACABANA -""Vende-se" ótimo
apartamento peças amplas. Sale»
ia, salão, três quartos, boa co-
zinha t dependências.' Constru-
ção Brandão Magalhães. Lad. dos

VENDO apartamento sala e quar
to, ótimo local. R. Bulhões de
Carvalho, 547, ap. 503. Pôsto
6 - Tratar pelo tcl. 29-3880.
VENDEMOS 10 aps. Todos va
zios, conjugados e separados.
Chaves na Brilhante, Rua Hilário
de Gouveia 66, gr. 516. Tels
57-5187 e 57-2086. Creci 243.

IPANEMA - LEBLON
ATENÇÃO - V. ap. novo 1 p|
andar 330m2 ou troco por casa
Leblon, base 170 milhões. Pago
saldo 12 meses. Tels. 32-1597 -
36-7431.
ATENÇÃO — Baratíssima casa de
luxo, vista permanente para o
mar, la. locação, 5 qts., 4 ba-
nheiros, 2 salões, elevador novo
6 pessoas. Atlas, aquecimento
central, lavanderia, 2 qts, emp,,
qt. chofer, terraço, cobertura com
piscina etc. Base 270 milhões.
Aceito oferta. Visites Rua Iga-
rapava n.° 14, Sr. Francisco —
Tels. 32-1597 - 36-7431. _
ATENÇÃO Srs. Proprietários, de-
sejam vender seus Imóveis, não
há problema. Chame o Sr. Pe-
dro p| tel. 46-3982. i| compro-
misso.

SÕO CRISTÓVÃO - Vendo ep.
cj 3 qts., sala, coz., depend.
empregada, vaga para auto. tstá
ocupado s| contrato. Rua Antò-
nio Henrique de Noronha, 11, em
frente ao Colégio Brasileiro. En*
trada NCr$ 10 000,00 e o so'do
financiado. Aceito Caixa, do-
cumentação cm ordem. Telefene
48-8B41 . Com Santana.
SÃO CRISTÓVÃO - Vdo. aps. de
qt. sl, conj. em edif. de luxo.
Aceito Cx. c| sinal. Pinto — tel.:
23-5466 - 30-2550.
TERRENO - Rua São
Cristóvão, 332, antigo
364, Engenho Velho,
próximo da Estação de
São Cristóvão. Vende-se
c| prédio residencial an-
tigo. 7,70 m x 51 rn. —
Informações em Niterói,
das 10 às 12 ou das 14
às 18. Tel. 2-0172. Das
21 às 23 horas. — Tel.
7668.
VENDE-SE ap. cí 2 qtos., í si.,
cozinha e área de serv. cj NCrS
7 000,00 entrada c restante NCr$
120,00 mensal. R. Gen. José Cris-
tino, 57, ap. 301. Tratar c| Sr,
Nilton. Tel.: 48-3212 p/ favor.

APARTAMENTO DE FRENTE na
Conde de Bonfim com 3 qts. sa-
lão, coz. 2 banheiros sociais ga-
rage, recem-pintado e sinteco no-
vo, 120m2 da conforto, preço 40
milhões com 15 milh. de entr.
c 400 mil por més, sem juros ¦—
Apanhe as chaves com Bueno
Machado. Rua Barão de AAcsqui-
ta 398-A. CRECI 986 (Duvidamos
que sua esposa encontre um de»
feito__nesíe__apartamento). 
APARTAMENTO MODERNO coni
3 qts., sala, coz. banh. coz. banh.
area, dep. empr. garagem indi»
vidual. TUDO DE FRENTE. Aca.
bamento de luxo, sinteco. Um io-
nho cm matéria de conforto. R.
Gen. Roca. As chaves estão com
Bueno Machado, Rua Barão de
Mesquita 398-A, CRECl 986.
CASA TIJUCA - Vendo ótima,
q. nova, c| 2 qts-, 2 sls. ampla
copa-cozinha toda ladrilhoda, bh-
nheiro em cór, «inlèco, pint. óleo,
2 áreas, 2 frentes de ruas, resi-
dencial e arborizada. — Varand.?
linda trab. em pedras britadas —
Laje pronta p| transf. em tri.
p!ex. Livre de enchentes. Exce-
lente p| família fino gosto, 56
milhões c| 26 entrada. Saldo m|
fac. sljuros. R. Visconde Itama.
rati, 157 - 43-0002 e 42-2324 -
Neg. ocasião. 
CÓÓPHAB-GB - PaYsííê~õ~«ííT
traio n.o 2 347 Piano E. Tralar
na Rua Citiso -n.o 73, ap. 102 —
Sr. Bonsucesso.
CATUMBI - Cá737~veridêTsT~cÍ
2 q-, sala, depend., na R. Pau.
la Mates, preço:. 18 m. ei 50%,
Tel. 22-6783 - CRECI 844.
CASA TIJUCA - Vendo, confor-
tável casa na R. Aguiar c/ 2
pav., toda pintada a óleo e de-
corada, valor 220 milh. Aceita-se

p. na Tijuca, Ipanema, Leme e
Petrópolis. Tratar R. Conde da
Bonfim, 226 — Drogaria Ameri-
cana.
COBERTURA luxo de 200 m2, c|
salão, 3 qls. c| a. embs-, 2
banhs.-, terraço, garagem, vazia,
V. por Cr$ 67 000 próximo Pça.
Saens Pena. FRANCISCO TOR.
RES, 48-4110 (hoie) ou 52-4133— Creci 26.

TIJUCA-RIO COMPRIDO

CASA — Ipanema — Vendemos
de altos e baixos na Rua Monte,
negro, 120 por NCr$ 70 000,00
(setenta milhões) ou com NCr$
50 000,00 de entrada e o restan.
te cm 15 meses. Tratar no local
de 17 às 19 horas ou à Rua
Barão da Torre, 213 ap. 406 com
Leonardo.
COMPRO pequenos aps. 2. Sul até
Barra da Tijuca, pago à vista, faço
hipoteca, j. \2% mês. Rápido e
direto - 47-7074,
IPANEMA — Para entrega vago,
ap. de frenta <| 1 sala, 2 qts.,
banh., coz., depend. -empreg. —
Preco: CrS 37 000 000 (NCrS...
37 000,00) cj ' CrS 20 000 000
(NCrS 20 000,40) fácil. 20 me.
>n - CIVIA - Trev. Ouvidor 17
(Div. de Vendas 2.» andar). Tel.
524166, da 8,30 ii 18,00 ho-
ras - (CRECI 131).
IPANEMA - Vendo 1 ap. 3 qts,
pequenos fundos edifício, 6 aps.
Preço ocasião, 30 milhões facili-
tados, ap. ocupado — Tratar R.
Barão Jaguáribe, 367, ap. 203.
IPANEMA — Procura-se para ccm-
prar ap. confortável 200m2 até
NCrS 100 000,00 à vista. Ale-
xandre Kamp (CRECI 468). Tel.:
42-5773.

ATENÇÃO - Vendo «p. terraço
junto à Praça Saenz Pena, Rua
Carlos de Vasconcelos, 60, ap.
C-04. Edificio novo, 1 a. locação
de alto luxo, sobre pilotis, com-
posto de hall, ampla sala, quar-
to duplo, banheiro, copa, cozi-
nha, área, dependência de cm-
pregada, grande terraço na fren-
te. Nas chaves 12 milhões e o
saldo financiado em forma de
aluguel. Preço 27 milhões. Tra-
tar tels. 26-0281 ou 46-7603, com
Sta. Adelinha. - CRECI 763.
ATENÇÃO - Vendo de frenle
ap. na Rua Paulo de Frontin,
285, ap. 302 edificio novo, la.
locação alto luxo, fachada de
pastilhas, sob pastilhas, composto
de hall, ampla sala, 3 ótimos
quartos, banheiro, copa, cozinha,
área, dep. de empregada e gara*
gem. Nas chaves 20 milhões o
saldo financiado. Tratar, telefone
26-0281 ou 46-7603, com Anita
Gelbert. Raro negocio. Preço 49
milhões - CRECI 763.

CASA TIJUCA - Muda. Vendo
ótima, livre de enchente, recua-
da da rua, com jardim arboriza-
do, varanda, saleta, salão, 2 quar-tos, todos com grade, banheiro
em côr, copa, cozinha, área co-
berta, dependências empregada o
quintal. CrS 40 000 com 50% o
restante a combinar. Rua 18 de
Outubro, 303, Muda, perto do
Colégio Santos Anjos.
RIO COMPRIDO - Casa, vendo,
2 salas, 2 quartos, copa, dep.
empregada, garagem. Enfrego vã-
zia. NCrS 55,000 - Rus Dona
Cecília, 20.
RIO COMPRIDO - Aceito Caix»
ou IPEG. Vendo ótimos aparta-
mentos vazios na Rua Paulo da
Frontin n.° 655. Ver diariamen-
te das 9 às 12h. lnf. 52-1838 c
32-0052 - CRECI 1 090.

LEBLON — Aps. de sala,
1 ou 2 qts., deps. e ga-
ragem. Q. prontos. Aca-
bamento de luxo. Preços
a partir de 20 000 000.
Pagamento grandemen-
te financiado. Ver no lo-
cal Rua Barto-omeu Mi-
tre, junto do 1079 das 8

Tabaiaras, 196. Maiores informa-às 20 h. Construção C
çõos-_47:4254;
COPA - B. Ribeiro - V. urg.
luxuoso e lindo ap. vazio, rica-
mente pintado, .' ar refrigerado,
qio., sala, sep., coz,, banh. com-
pleto, dep. .empreg., área c| tanq,
28 milh. a comb. ac Caixa c| 6
42-6755 - Creci 590.
DUPLEX COBERTURA r- luxo a
todo conforto no melhor ponto
da R. -Miguel Lemos'. Deixo te-
lefone c| ramais Internos. Preço
150 mil,cruzeiros novos. Estudo
forma págt. ou ' troca Imóveis
Zona Sul. Detalhes c| Sr. Coita
Guedes -J!6-0682_- CREC1_279.
FIGUEIREDO MAGALHÃES - óti-
mo para venda, edif.. misto. To-
dos de frente, 1.* locação, Sa-
lota, sala ete. SSo ,3 aps. Vendo.
Aceito Caixa. Tralar 56-1083 -
Geraldo*.

FLAMENGO - Véndí, na Rua
Dois de Dezembro, 15, ap. 301,
frente, salão, 2 quartos, deps.
emp., garagem, alugado s| conf.
Edf. novo, tel. 22-4163 - Mi-
lio — Creci 610.

LARANJ. - C VELHO
LARANJEIRAS - Area 380 m2
aproximadamente esq., vdo. Rua
Alice, financ. 50% a comb. Trat.
43-8100 - Moreira.

garantia SERVENCO. -
Vendas Pan-lmóveis —
R.México, 119, Gr. 801.
Tels. 52-5256 e 22-3032
- CRECI 704.

HILÁRIO GOUVEIA, 120. Neste
edifício ótimo ap., 10.° andar,
frente com 200 m2, desocupado.
Rocha, 42-0279 - Cfeci 73-
LEME - Vista p. mar, 3 qts-,
sala, saleta, 2 jard. inv., sala de
almoço, área serv., dep. de emp.,
banh. compl. Entr. 20 mil, 26 em
2 anos 2 p. ond. Prec. ref. Guit.
Sampaio, 826 — 401 — Chav. port.
Tel.: 22-5693 - CRECI 1 012.

garantia SERVENCO. -
Vendas Pan-lmóveis. —
Rua México, 119, -Gr.
801 - Tels. 52-5256 e
22-3032. CRECI 704.

APARTAMENTOS PRON-
TOS - TIJUCA - Em
edifício de apenas 4 pa-
vimentos, vendemos óti-
mos aps.: sala, 2 qts.,
banh., coz., área serv.,
dep. comp. empreg. Si-
nal 5 500 mil, parte fa-
cilitada, saldo em quatro
anos, sem juros. — Óti-
ma oportunidade. —
Rua Professor Gabizo,
343 (próx. Rua Morais
e Silva). — Corretores
na portaria, diariamente,
das 14 às 17 h. Contra-
tos terminados, sendo a
desocupação feita por
conta nossa firma, sem
qualquer despesa para
o comprador. Tratar na
SEI — Sociedade Empre-
endimentos Imobiliários

Av. Nilo Peçanha, 155
Grs. 612|14 - Tels.:

52-0221 e 32-7270 -
(CRECI 604).

RIO COMPRIDO - Ap. de fren-
te, sala, 3 quartos, dep. compie-
tas, garagem, c| sinteco e pérsia-nas, vazio. Rua Maia Lacerda, '68.
ap. 301 (livre de enchente:1. 53
à vista ou 35 facilitados. Chaver
no 203. lnf. 28-0803 a 58-5655

Sr. Miguel.
SAENZ" PEfiÀ"^Prédiõrvendo~2
pavtos-, centro terreno, 2 salas,
5 qts., 2 varandas, dep.- garagem,
lardlny*Tèl.t 38-0759._
TIJUCA — Vende-se mansão, 4
quartos, 2 salas, 4 banheiros, co-
pa, cozinha, ap. p| empregados*
pomar c| 3 000 meiros. Tratar —
46-2595.
TIJUCA — Saenz Pena — Vendo
ótimo ap. l.a locação, sla., 3
qtos., dep. comp!., garag., irea
etc, l.o andar, sob pilotis, 26
milhões financiados, vendo outro
c| sla., 3 qtos., 2 banhs. sociais,
garag. etc. por 45 financ. Inlu
23-2859: (CRECI *1 025). _TIJUCA — Vende-se, na Rua ÃÜmirante Cochrane, 143, ap. 302,com 2 qts-, sl., coz., bonh., áreade serv., dep. dc empregados,
amplo, sem permissão, ainda, do
inquilino para sor visto — 21 000sendo 6 000 financiados pela Cai-xa Econômica e 15 000 à vista
e a combinar. Mais informações
pelo tel- 29-5603.

PASSA-SE um andar do edifício,
Av. Delfim Moreira, 320, com
dois apartamentos om fina cons-
frução cem ar condicionado, ]á
•rn alvenaria, sendo apartamen-
fo 401 NCr$ 130 000,00, 402
NCrS 60 000,00 pagamento i
combinar, saldo a pegar em par<celas a Cia. Construtora, Tratar
com Sr. Felipe pelo telefona ..
57-2910.
VENDE-SE 

"ãp. 
vazio de frente s.

21 m2 - 2_qts. c| arm. emb., qt.
e dependências emp. Entrega-se
pintado, lnf. 27-8412.

GÁVEA - J. BOTÂNICO
JARDIM'-BOTAí.ICO,.-Vendo-api
vazio, Rua Visconde da Graça n.

69-102. 3 qts., sl„ deps., çja-
ragem, arm. «mb., sinteco. —
39 000 000. Aceito oferta à villa.
Ch. porleiro. Tal. 46-2921.

AMOROSO COSTA, 305 ap. 204.
Retificação. Sala, 2 quartos, ex-
celente ponto residencial. Final
do_ ônibus 413 — Muda. 18 mi-
Ihões à vista. Financiado com 10
milhões tíe sinal. Tcl. 46-1037 —
Chaves no ap. 203.
ÀVENTBA~PÁÜicr r-ROMTIN-, -
Vende-se casa confortável pertoR. Haddock Lobo. Bases, iNCrS
60 000,00. Aceitam-se propostas.
Alexandre Kamp (CRECI 468) —
42-5773.
APARTAMENTO, vazio, luxo, 2
salas, 3 amplo» quartos, banh.
em eflr, coz., dep. empregada,
garagem. Base 50 mihões, cj
50% financiados. Tratar indus).
ve domingo, tel.: 25-3691, Caleri- Creci 254.
AS PECHINCHAS às vezes devem
ser publicadas. Aqui está uma.
Vendo ap, de frente na Rua Uru-
guai, com 4 qts. sala coz. ban.
area, depend. empreg. garagem.
Preço 11 milhões, com 4 milhões
th entrada e saido sem juros

TIJUCA - Rua Almiran-
te Cochrane n.° 72 ->
Vendemos aps. c| 170
m2, compostos de salão
c| 45 m2, 3 ótimos qts.
c| arm. embutidos, cj
SINTECO, 2 banhs. so-
ciais em côr, copa e co-
zinha, dep. para empre-
gada e garagem. Visitas
no local diariamente. —
lnf. tel. 43-2070 - Cre-
ci 2]2^_
TÍJÜCA - Rua Uruguai, 272^
ap. 703 — Vendo ci 2 quartos,sala, dep. empr., de frente, novo.
Ver e| o porteiro. Infsi 31-0957— Novais — Creci 596.
TIJUCA - Rua Dr. Satamini —
Vendo ap. de frente, vazio,
com varanda, sala, 2 quartos (ar-mar. emb.), copa, cozinha t ba-
nheiro em cores, área d» serv.
c| tanque e dep. empreg. Todo
pintado a óleo. Preço. 33 ml-
Ihões. Condições a combinar.:
Veja hoie. Iní. hoie 52-1837. Sr.
Leal. CRECI 480.
TIJUCA - Sala 2 é 3
quartos. Vendemos para
entrega em 1967. Preço
25 milhões, 60% em 2
anos. Tratar Const. Ma-
rabá — Rua 7 de Setem-
bro, 88 — 9.° andar —
Tels. 22-4227 e 52-8629

CRECI 132.
TIJUCA — Ap. 2 q. luxo novo,
só vendo para crer. 35 milh. Vis-
ta ou c:mb. Valparaiso, 40-303 -
Tel. 36-3590.
TIJUCA - Dr. Satamini, 63 —
Luxo »- Duas frentes — 1 por an»
dar. Indevassável. Construção em

Venha ver documentação,* — R. acab a mon! o. Salão, 3 ou 4 quar-
Barão de Mesquita 398-A, CRE- los, 2 banheiro, dependências, 2
Cl 986 - BUENO MACHADO. garasorts, 260 m2 de irea. Pre-

¦•i nnhrinlço de ocasião NCrS 50 000,00A ENTRADA É DÉ NCRS 1 000,00 f"
as prest. são de NCrS 200,00 o
ap. tem 2 quartos, sala, coz. ba-
nneiro area, depend. de empr.
Veia na Rua Barão de Alesquita
3B0 e tratar na mesma rua no
número 398-A eom Bueno Ma-
chedo. Tel. 34-0694 t 53-3233 -
CRECI 986.

obra ali 18 horas. C. I. C. Rua
do Carmo, 17, 2.° andar — Tels.
31-2677 « 31-1546-
TIJUCA - Vdo. ap. 3 qts-, sl.
da *frt. cl dep. e vaga p| carro
por 30 milh. a comb. posse imed.
lnf. cj Pinto 23-5466 - 30-2550.

¦j:.rz:\ ¦¦"•£" '?7*^-' H tfzr^Stv **"* iV-r~i""



2 - CLASSIFICADOS - Jornal do Brasil, .."-feira, 1S-3-67

Cruzadas
C.VllLOS DA SILVA

.. . I Jj *l í| dl Ti «| I 5

V!LA ISABEL — Terreno projeto
[aprovado 34 ..ps. pequenos, pró-
prios para fin_ nci_m_nlo B.N.H.

|Pr„p. tel. 22-5028, quatro pavi-
im.ntcs e 25 vaçjas.

VILA ISABEL ~, Vendo.-om.cens-
i.-ução ao. q. s. _ei.2rt.clo. Rua
Mandes Tavares 22 ap. 206 —
4 000 dc ent. Tel. 52-1922 -
C. 670 — Ary.

HORIZONTAIS — 1 — apoquentador; aquele
que amofina; 10 — corrida a pé de longo per-
curso; 11 — elevador; aquilo que eleva; 12 —
cano de moinho; 14 — grande rio da Africa ori-
ental; 15 — teimosia; obstinação; 17 — símbolo
do indio; 18'— ocidente; poente; 19 — relati-
vos ao ensino; 22 — citar adágios a propósito;
23 — abreviatura: transitivo; 25 — prejuízo;
perda; 26 — que tôm pouca gordura; 28' —
acúmulo patológico de líquido proveniente do
sangue, em qualquer tecido ou órgãos; 30 —
ruas; 31 — igreja; 32 — pequeno pais ao S. do
Dep. do Ariége, em França.
VERTICAIS — 1 — deleites; qualidade do que é
ameno (pl.); 2 — maldade; perversidade; 3 —
verbal; vocal; 4 — roupa; vestuário; 5 — nome
de homem; 6 — dão a direção do Norte a; 7 —
conjunção latina: ou; 8 — rocha magmática efu-
siva, cuja composição correspohde à do quartzo-
diorito; 9 — amofina; atormenta; 13 — tomar
mestre; ensinar; 16 — cativo; 18 — indivíduo dos
Otis; 20 — irrite; encolerize; 21 — deita gomos;
24 — flor da roseira; 27 — abreviatura: gíria; 29

prefixo: acerca.
SOLUÇÕES DO NUMERO ANTERIOR — Hori-
zontais maratona; atomatartos; má; ari; eu;
cremltas; leme ; erijre; ufana; ases; cá; ti'au-
mas; odiar; todo; rato; aa; assas; sés. Verticais

mamelucc; atarefatlos; ro; aniamentara; tari;
otlte; na; adesismo; as; ou; ema arautos; pes-
soa; geadas; arras.

JÃCAREPAGUÁ
CAMPINHO — Ap. vazio térreo
2 qls., e clep. Entr. 5 500. Saldo
como aluquel. Ver em Orlando
Luiz Imóveis - CRECI 740 - Av.
Ernâni Cardoso, 72 — Grupo 408
— Cascadura.
CASA — Jncarep_c.ua tôda laje;,

CASA - Rua Basilio de Brlto,,MEIER - CACHAMBI - Vondo JARDIM AMERICA - Aps. de
248 — Venclo magnífica residén- terrenos — Posso imediata. Comjsala, 2 quarlos e demais dop. a
cia c[ 3 quartes, 2 salas, banh. água a luz. Enlrada 400 000 —parlir de 4 000 do entr. Tratar
.rm. emb. grades, varanda -nvi-jprt.ataeõ_. a parlir de 60 000. — Rua Lobo Júnior _ 1238.
clraçada, pisema infantil, gara-.Ver na Rua Tcnonte Franca ilHjARDIM AMERICA -.-íCompran.
Bem CrS 55 000 000. Sinal Cr? 259! Iníormações Av. Marechal! ,„ lorronos o casas à vista cu"D C,V> 000. Saldo cm 2 anos. |Floriano n. 143, sl. .02. comia prazo — Tralar na Av Brás

© IMÓVEIS - COMPRA E VENDA'

Tel. 22-3655. Molinari, Ru
te Setembro, 88 - SI 604

CASCADURA

Se-jMax. Tol. 32-2557 _'PARQUE" ANCHIETA -"' Vêndo-W
Vende-i'c,e '3, quadra 27. Rua Antúrios,

155. Faclllta-se, Tratar tal. 22-2349
mos apartamento de sa-depois 13 hora
la-quarto, banheiro
completo e pequena co-
zinha. Preço: 6 milhões,
com 2 milhões de entra-
da, parte facilitada e

faltando somente acabamento,'_íprestações de 100 mil.,
qts., varanda e dep. Passo ur-L- . .. , -,
ciente por 4 500 000. mais sa..|Const.- Marabá — Rua 7
do_ terreno a Cr$ 30 ooo por;cje Setembro, 88 - 9.
mos. — Ver em Orlando Luiz ~ , ,-« ,_, __« _
Imóveis - Creci 740 - Av. Er. andar — Tel. 52-8629 eWJADOR CAMARÁ - Próximo
nSni Cardoso, 72 — Grupo 408!-.04007  r_F_*l 1 ._ '¦¦ es''1c5°' Run- ubalã, s0 !?_¦_..

PIEOADE - Vende-se ap. 2 qts.,
sala e dep., melhor rua do balr-
ro. Rua Bernardino de Campos,
ó7, ap. 304. Ver no local. Ira-
lar 52-2711.
SAMPAIO - Vendo 2 casas num
amplo lerreno, gab. 6 andares ou
troco por ap. Zona Sul, 37-1900
? 56-1572.
SANTÍSSIMO"-" Arca 3 6ÕÓm-,
plana, vende-se prop. Uruouaiana,
55, sala 711. Tcl. 42-1759.

do Pina n. 96 — loja. Telefones
30-5489 .»: .1.2335,
OLARIA — Vendo últimos aparta,-
mentes de snla, 2 qts., dop. emp.,
ocupados sem contrato, inquilinos
notificados. Preço: CrS 15 000 000
aceitando financiamento Caixa até
Cr$ 13 500 000. Ver na Rua An-
gélica Mota, 150, ap. 101 e in-
formar-se pelo lei. 42-9016.

Cascadura
CASA — Jãcarepaguá - Vazia,| CASCADURA — Vende-se o apar-
In. locarão, cle laie, qt., sala, lamento 202 da Rua Padre Te-

banh. Enti*. 1 500 000, sal-j.âniacoj 38, fundos, com 2 qls.,

TIJUCA - R. Haddock lobo, co-
bertura C-01 o C-02, 120 c 200
m2 la. locação, 3 qts., garagem.
CRECI 712. R. Carioca 321901 -
32.669_-_46-2537.  .._____
TIJUCA — Rua Uruguai, quase
esquina da Av. Maracanã. Apar*
tamento de 2 salas, 3 quartos,
banheiro, cozinha, dependências
completas de empregada, espaço*
ia área. Entreqa imediata. Pra*
co da ocasião: NCrS 30 000,00 è
vlsta ou NCrS 35 000,00 finan-
ciados. Tratar com C. I. C. Rua
do Carmo, 17, 2.° andar. Tels.:
31-267/e 31-15.6.
TIJUCA — Vende-se apartamento
2 qts., sala, banh., dop. cmp.,
garagem à Rua Professor Gabizo.
159/303 - Total 24 c. 50% si-
nal. Tralar tel 43-2520 à vista.

TIJUCA — Em rua resi-
dencial vendemos ap.
de luxo c| sinteco, san-
cas, persianas, exaustor,
composto de sala, quar-
to (separado), cozinha,
banheiro, área de servi-
ço e dep. de emprega-
cia. Visitas e detalhes na
NOBRE S.A. - Av. Rio
Branco, 131'', 12.°, .el.
52-4153 - CRECI 707.
TIJÜCÃ — Compro ap. alto, fte.
2 qs., s., dep. empr. e gor. Dou-
em pgto. casas na I. 'Gov. Tel.
32-4016;
TIJUCA — Vendo-se excelente
ap. c] 4 qts., salão, dep. comp.
empregada, garagem — Preço e
condições ao seu alcance. Não
perca, vá hoje na Rua Haddock
Lobo, 140. Chaves na portaria
c[ Jorge. Tel. 22-8936.

TIJUCA — Compro ap., quartoj
sala cl dep. - Trat. 22-6783 -
CRECI 844. . 
TÍJÜCA - Ap. cj 2 ci., sl., dep,
Na R. Barão Pirassinunga. Pre-
ço 25 m. Aceita-se Caixa. Trat.
22-6783 - CRECI 844.

TIJÜCÃ — Vende-se ap.
com sala, 2 quartos, co-
zinha, banheiro, depen-
dência para empregada
e garagem, entrega em
24 meses. Preço: NCr$
23 500 novos, pagamen-
to em 30 meses. Ver à
Rua Conde de Bonfim,
28 ou na NOBRE S.A.
— Av. Rio Branco, 131,
T2.°, tel. 52-4153 -
CRECI 707.

UM GRANDE PON-
TO. .. PARA MORAR
BEM! - Rua Dr. Satami-
ni, 39 — Aqui/ ótimos
apartamentos — apenas
2 por andar — de sala,
living, 2 ou 3 quartos
com armários embuti-
dos, 2 banheiros sociais,
dependências completas
de serviço e de empre-

gada, e garagem. (To-
dos os quartos dão fren-
te para a bela tranqüi-

a Av. Heitor Beltrão).
Prédio sôbre piiotis.
Ponto altamente resi-
dencial. Preços, desde
NCr$ 28 437,60, com
entrada de NCr$ ....
1 280,00 e prestações
de NCr$ 408,75. Proje-
to aprovado. Constru-

ção da PRONIL — Cons-
trutora Ltda. Informa-

ções e vendas: no local,
hoje e diariamente, até
as 22 horas, e PRONIL-
Promoções e Negócios
Imobiliários Ltda. — Av.
Rio Branco, 156, gr.
702, tels. 42-4966 e ..
42-6760 - CRECI 667.

do HO 000 por mês. Ver om
Orlando Luiz Imóveis — CRECI
740. Av. Ernání Cardoso, 72,
grupo 408 — Cascadura.
JACAREPAGUA' - Para a .'compro
e venda de imóveis e loteamento
de seu terreno em Jãcarepaguá,
procure sem demora, a Lançadora
de Empreendimentos Monte Cris-
to ltda. — Creci 1086, na Av
Geremario Dantas, 665, sj 303 -
Tel. 92-0004.
JACAREPAGUA - Vende-se casa
na Taquara, com 3 quartos, sala
e demais dependências em terre*
no de 9 x 32. Condução na por*
ta de 15 env 15 minutos. Preçoi
13 milhões com 5 de entrada. —
Tratar com Monte Viana — Cre*
ci I 08Ó, na Av. Geremario
Dantas, 665, sl 303 - Tel. 92-0004

JACAREPAGUA - Vende-se n;
Taquara, casa para 

-familia de ti
no tratamento, com nr condiciona-
do, composta de 2 quartos, 2 sa<
Ias e demais dependências em
ótimo terreno com -frente 

para 2
ruas e área para construir outra
casa. Preço: 45 milhões com 24
dc entrada e o saldo em 2 anos.
Tratar com Monle Vianna. Cre-
ci 1086, na Av. Geremario Dan-
Ias, 665, 3/ 303, tel. Cetel -
92-0004.

saln, cozinha, banheiro e área.
Entrada CrS 3 500 000 e o sal-
do em prestacóos do CrS 150 000
ou financiado pela Caixa ou Ins*
titutos. Tratar com MELLO AF-
FONSO ENGENHARIA LTDA., na
Rua Constança Barbosa, 152, gr.
401 - Tols. 29-2092 o 49-3261.

JACAREPAGUA - Vende-se ...
Freguesia, terreno todo murado
de 15 x 24, com dependências
prontas para morar e planta apro-
vada para ótima residência. Pre-
ço à vista: 10 milhões. Tratar
com Monte Vianna. Creci 1 086,
na Av. Geremario Dantas, 665,
sl 303 - Tel. Cetel - 92-0004
JACAREPAGUA - Vendo, perto
do floresta Country, terreno pia-
no, arborizado, cj 22m de frente

pequena casa. 18 milhões cl 8
do entrada, rest. 2 anos. Jardi
Clarice. 31-0497 (CRECI 688).
JACAREPAGUA - Vendí-se
Estrada da Estiva, perto da Ta-
quara, casa moderna, sôbre pilo-
tis, com salão, 5 quartos, 2 ba-
nheiros, quarto dé empregada,
depósito « casa de empregado,
em centro de terreno de 4/500
m2, todo ajardinado e pomar em
produção. Informação com pro-
prietário pelo tel. 29-7185, no
horário comercial.
JACAREPAGUA - Vende-se terro.
no bem situado — Av. dos Manan*
ciais, 176. Tratar cl Sr. Sylvio —
Tel. 29-1209.
JACAREPAGUA - Jto. Av. G.
Dantas. Vdo. vazia, ótima cnsa,
2 pavtos. final de const. parte de
cima pronta c| snla, 2 qlos., coz.,
banh. de luxp. Ent. 7 milhões,
sn Ido 50 meses sl juros. Ver Rua
Virgínia Vidal, 214 — Tratar -
43-8100.

JÃCAREPAGUÁ- '-,'Jto. ÍAV..G.
Dantas, vazia. Vdo. ótima casa,
2 pvtos. final de const., parte de
cima pronta c[ sala, 2 qtos., coz.,
banh, comp. em. côr em cada
pvto, Ent. ¦ 7 milhões. Saldo 50
meses s/ juros. . Rua Virgínia Vi-
dal, 214 - Tratar 43-8100.

VENDO prédios Verna de Mag».
lhães, 29, 31 e 33; todos ou se-
parados. Alugados contratos. Fa-
cilito 50%. S. Boselli. Praça Pio
X. n. 78, s! 807. Creci C-86.

ANDARAI - GRAJAÚ -
VILA ISABEL
ATENÇÃO' — Vendo juntos ou
sep. na Rua Visconde Sta. Isabel
187 - 189. Terr. 9 x 44. -
Prédio reformado. Loja C. 121
m2, ap. 2 qts., sal., dep. mais
terreno de 300 m2. Ver com pro-
priet. diariamente até 19 horas.
Oportunidade.
ANDARAMiH Ruã Paula , Brito,
vendemos um apartamento de sa-
la, 3 qts., e dependências. Acei-
ta-se Caixa. Tratar na SECIL com
o Sr. Barreto. Tels.: 23-5000 o
23^0175 - CRECI 567.
ANDARAI — Vendo, na Rua Padre
Champanha., 31, ap. 109, sala
2 guartos, vazio, total CrS 12 000
a comb. Tel. 22-4163 — Mário

TIJUCA — Vende-se casa à Run
Visconde Figueiredo, 88. TRINTA E
CINCO AMLHÒES com 16 á vista
t restante em 24 meses. Terreno
do 5,50 por 36,'50. Ver de 2a.
a 6a. depois das I2h. Travar e
ver documentação com o Dr. Si-
mões, à Rua Âlctndo Guanabara,
17-6.", sala 610. Tel. 42-7290.
TIJUCA - Vendo ap. do luxo, 2
qts., 2 sis., grande terraço,, ba-
nheiro côr, cop., coz,, dep. emp.,
2 elevadores, preço 35 00Ò a cob.
Rua Barão' de Mesquita. Telefone
52-1922. CRECI 670 - Ary.
TIJUCA - Vendo ap. vazio 3
qts., salão, banheiro em côr, dep.
de emp. Rua São Miguel Av.
Rio Branco 185 sl 602. CRECI
670 - Ary.

TUUCA — Vendemos ex-
celente apartamento,
quase pronto, composto
de jardim de inverno,
sala, 2 ótimos quartos,
banheiro social, cbpa-co-
zinha, área de serviço c|
tanque, quarto e banhei-
ro de empregada. — Rua
Conde de Bonfim, 142
— 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.

TUUCA - V_r_io casa de 3
qls., sala, coz., banh. completo,
B:a área, vazia. Inf. Tel.
52-0432 - CRECI 329.
TIJUCA - Casa - Vendo - 2
s., 2 q., quintal. CrS 40 000 000,
sendo Cr$ 20 000 000 vista o
resto 20 meses. Ver Rua Antônio
Salema, 14, ap6s 14 horas. —
Tralar c| proprietário — Telefone
46-6317.

ATENÇÃO - Vd. de 3 qts., s.,
ccz. e deo. dc emp., vazio, 45
milhões c| 15 milhões à vi.ta,
restante 7 anos. Ver Av. 28 Se
lembro, 292, ap. 401. Tratar Ma-
chado - 58-0522. Av. 28 Selem
bro, 345.
ANDARAI - Vendo área R. leo-
poldo, 991-A 50m x 46 in x 26m
— Aceito carro nacional de en
trada. TeL__43_.133B._-
GRAJAÚ - Vende-se ap. 203 dã
Rua Visconde de Santa Isabel,
223, 2 'quartos, 

sala, dependên
cias empregada. Facilita-se — En
trega vazio. Está aberto diária
mente.
MARACANÃ - Tiiuca - Ap. 2
qts., e sala com sinteco, banhei'
ro, copa-coz., área com tanque
azulej. e dep. empr. IPEG ou
COPEG e propostas. Sinal 5 mi-
Ihões, ou 7 m. _ saldo finan-
ciado. Preço 22. R. S. Francis-
co_Xavier,_860_-_Ap._102.
PALACETE pl família de trato,
de 4 qts., 2 sls„ -coz. e mais
dep., ót. negócio, 120 milhões a
combinar. Ver R. A.ajor Barros,
58. Tratar Machado 58-0522. Av.
28 Setembro, 345.
RUA B. MESQUITA - Para en-
trega vago, ap. de frente com
1 sala, 3 quartos, arm. emb.
banh., coz., qunrto e dep. empreg
Preço NCrS 30000,00 çl parte
financ. 2 anos. CIVIA — Trv. Ou-
vidor, 17. (Div. de Vendas 2.°
andar). Tel. * 52-8166 de 8,30 às
18 horas. CCRECI 131).

EU VENDO O IMÓVEL DE V. S.
em tempo recorde a procuro o
Imóvel que V. S. precisa. Ml.
RANDA - Tols. 42-5444 • 29-3138
-__C RECI_932.
GUADALUPE" - Vendo luxuosa
casa de 2 pav. 

-frente de pasti-
lhas, 2 qts., 2 salas, coz., e ba-
nheiro em cer, 2 varandas, ent.
de carro, ptas., e janelas de fer-
ro. Preço à combinar c| peque-
nn ent. ver no local, rua 17, ca-
sa ló, quadra 31 e trat. Trav.
Brandura, 51 ó, L. do Bicão. —
CETEL 91-0195., Vitalino.

PRAÇA SECA - Lotes, grando
facilidade. Tel. 90-2027 - Rua
Baroneza, 764.
PRAÇA SECA - Vendo area de
24 x 132, parte plana. Ver na
Rua Baroneza, junto e depois do
n. 1 377 - Tel. 22-4163 - Má-
rio. 
TERRENOS — Prontos para cons-
truir todos planos e livre de en
-bentos no melhor local de Jaca
repaguá, todo comércio, escolas
públicas • farta condução à por'
ta. Ent. 500 OOO • prestações da
55 000. Visitas sem compromisso
om ORLANDO LUIZ IMÓVEIS -
CRECI 740 - Av. Ernâni Cardo-
so n. 72,' grupo 408 — Casca
dura.
TERRENO - Vendo urgente na
Taquara, medindo 15 x 15, Pre-
ço 1 000,00 novos, só i vista.
Trat. Av. Ern6nl Cardoso, 418.
Fundos.

VILA VALQUEIRE - Vendo casa
de laje, de sala, 2 quartos, quin-
tal, entrego vazia, ent. ó 000.
Ver na Rua das Rosas, 111, tele-
fone 22-4163 - jr. Mário.
VOCÊ agora pode comprar seu
apto. mesmo só dispondo de
CrS 460 000 e só pagando CrS
85 000 por mês sem parcelas nós
the vendemos em 2 anos na Rua
Cândido Beniclo n. 916 (ótimo
ponto). Aptos, de 1, 2, 3 quar-
tos, sala e dep. comp. _ vaga p/
carro. Prédio em centro terreno
com Play-Ground de mais de
1 000m2. Por aquele preço vocã
paga a quota do terreno e a
construção será feita t com finan»
ciamento total e você só come-
cará a pagar após as chaves em
180 longos meses. Você só não
compra se não tiver vontade de
morar no que é seu. Venha vet
no endereço acima inclusive sába-
dos e domingos de 9 às 20 hs.
ou à Av. 13 de Maio, 23 salas
1 513|14. Tels. 22-8835, 52-5920,
52-4527 - Creci 999.

CENTRAL

ATENÇÃO - Zona da Central -
Compra e venda de casas, aps.,
vilas ctc. N. Absalão, CRECI n,
1 085, ex-diretor da Imob. El-
Dourado, e sua equipe comuni
cam que estão operando em sua
sede própria à Av. Nova Iorque,
71, gr. 301, Bonsucesso, ao lado
da Pça. das Nações. Tel. 30-5724,
ATENÇÃO - Vendo casas e
terrenos a 10 minutos Cascadura
— Ver tratar: Estrada Int. Ma-
galhães, 3130. Barraca Amarela
ou Av. Suburbana, 10002 Ebio
CRECI, 1016, sala '204 - Casca-
dura.

ATENÇÃO — Vendo bom terre-
no 11x66. R. Marina. Ver e tra-
tar: Av. Suburbana, 10002, l.o,
sj 204 - CRECI 1016.
ABOLIÇÃO - Apenas"" NCrS
2 950,00 de ent., 60 prest. 85,00
mensal. 4 pare. de 250,00 de 6
em 6 meses. Vendo resd. de fren-
te na Rua Gaspar, 63. Jard. qto.
e st., dep. e quintal que pode
fazer outro qto. Ver no local cl
Padilha. Vendas N. Absalão —
CRECI 1 0J5 — Av. Nova Iorque,
71, grp. 301. Tel. 30-5724.

VENDE-SE um átimo ap. com
sala, 3 quartos e demais depen-
dncias, 50% -financiado. Rua
Uruguai, 523, ap. 402. Tiiuca.
Chave com o porteiro, i
VENDETSE~iirr.no-d»~9"lTl iTnã
Roa Bom Pastor — Tiiuca. Tra.
1ar com o Sr. Alfredo Tcl.
52.5558.

VENDE-SE ou aluga-se, de fren-
te, ap. 202, Rua Sta. Alexandri-
na, 481> c' sala grande cj varan-
da envidraçada, 2 quarlos • dor.
empregada, todo conforto e as
peças todas grandes. Chaves nc
ap. 203. Aluguel: CrS 270 000
e demais taxas. Tratar' Telefone
48-5296.

VENDO - Rua Araxá, 145, casa
pavimentos, sala visita, 1 salão,
quartos, entrada automóvel etc.

Visitar até 12 horas. Facilito. S.
Boselli. Praça Pio X n.o 78, s'
807. CRECI C.86.
VILA ISABEL - Vende _.~apãii."
mento nôvo — em fase do aca-
bamento, para entraria até selam-
bro, com 2 quarlcs, sala. ccii.
niia, banheiro • ár.a - Enlrada
CrS' 6 500 000 _ o saldo om
prestações CrS 200 000. Vir na
Av. 28 de Setembro, 254 a 260
ao. 405. Tralar em MELLO AF.
FONSO ENGENHARIA LTDA., na
Rua Constança Barbosa, 152, gru-
po 401. Tels__29.20.92, 49-3261.
VILA ISABEL - V.hd.s. casa
com quarto, sala, cozinha, ba-
nne.ro t ..rea. Entrada da CrS

000 000 e o saldo em presta-
ções d. CrS 180 000 — Ver na R.
Maxwell, 195. Tratar em MELLO
AFFONSO ENGENHARIA ITOA.,
na Rua Constança Barbosa, 152,
grupo 401. — Tais. 29-2092 ou
49-32141._ ;
VILA ISABEL - Ven_e.e~c__
com 2 quartos, 3 salas, cozinha,
b .nliniio, deoendcncias . mar _ya-
da o área. Entrada CrS 6 OCO 000
a o saldo em prestações d» CrS
270 O00. Ver na Rua Maxwell,
197. - Tralar em MELLO AFFON-
SO ENGENHARIA LTDA. na Rua
Constança Barbosa, 152, grupo
401 - Tels. __9_2092 • 49Ó261.
VILA ISABEL - Vendo .o 

"casa

2 quarlos, satã, éofcinha, banhei-
ro, com pequena entrada, restan-
te Caixa Ec. Tralar 46-2595.

ABOLIÇÃO — Vendem-se casas
de vilas, independentes com
quintais, de 1 e 2 qls. E.it. des-
de 1 500, prest. a partir de 80
mil. Trat. Av. João Ribeiro, 50>
s/ 202 - Pilares.
ATENÇÃO - Osvaldo 

"Cruz

Vondo lole, 10x26 - Frente. Est.
Henrique de Melo, junto ao 740,
sinal 500, parte a comb. paga*
mento 42 meiss. Traiar na Rua
Maria, Freitas, 73, s| 301 - A. J
Uns — Creci 36.

AVENIDA 
"BRASIL""

CASA — Vendo, ou alugo, com
3 quartos, sala, cozinha, banhei-
ro, dependências, linda varanda,
e quintal acimentado — Ver dia-
riamente. Rua Raul Barros, 77,
casa I — Engenho Nôvo.

CASA — Vende-se Magalhães Bas-
tos, Rua Irineu Brito, 120, sala,
2 quartos, copa, cozinha, banhei-
ro, área, garagem etc. Aceito
Caixa òu IPEG.
-CASA — ólima residência va
zia, entre Cascadura e CampI-
nho, 4 qts., sala, coz., banh.
comp!., copa, varanda, garagem,
tâda dc laje em terreno de lOx
78, todo arborizado e murado,
e residência de empregado. Ent.
20 000 000. Saldo como alu.
guel. Ver em Orlando Luiz Imó-
veis. CRECI .740. Av. Ernâni
Cardoso, 72, grupo 408 — Cas
cadura.
CASA VAZIA - Centro - Madu.
reira — Rua Ewbanck Câmara, 21,
sl., 3 qts., e deps. ent. 6 500,
prest. 250 Tralar na Rua Maria
Freitas, 73, s| 301 - Cetel 90-2405
— A^J.^ins — Creci 36.
ENG." DE DENTRO - Vendo va-
zio, R. Dr. Padilha, 485, ap
301, c| ou sem telef. NCrS 18 000
à vista a prazo NCrS 20 000,
2 . qs., s.f banh., coz., área
Ianque. Tratar R. Tcof. Otonl 123.
sl 201 - 43-2750. CRECI 727.

ENGENHO NOVO""- Vendo-se
apartamento vazio com 2 quartos,
sala, cozinha, banheiro, área —
Entrada: CrS 5 700 000 e o saj-
do em prestacóos do CrS 
200 000. Vor na Rua D. Fran
cisca, 388 ap. 304 - Açoitamos
financiamento pela Caixa ou Ins-
títulos. Tratar com MELLO AF
FONSO ENGENHARIA LTDA., na
Rua Constança Barbosa, 152, gru-
po 201. Tels. 29-2092 ou .,
49.3261.

A. CARVALHO vende: na Vila
Ia Penha, ótimos aps. de frente,

1 2 qts., s., coz., banh. em côr.
Ent. 4 500, prest. 250. Tratar na
Av. Brás de Pina. 914, sala 205.
CETEL 91-1219 - CRECI 590.

GRANDE OPORTUNIDADE - Rua
24 de Maio n.o 375 - Rocha.
Vende-se prédio antigo muito bem
conservado em terreno.de 11x60.
Facilita-se 50%. Entrega imedia-
ta. Tratar c] o Sr. LAIR telefone
48-6316 ou Sr. João 480200 e
29-3342.
GUADALUPE - Vendo para renda
4 casas, 4, 3, 2 qts., preço 20
m. por todas, a cob., rende 400.
Av. Rio Branco 185 sl 602 -
CRECI 670 - Ary.
MEIER - Vende-se casa, 2 and.,
2 qls. sala, dep., cm constr. Rua
Cap. Rezende, 307, é a l.a —
Prop. _22-6783 - Creci 844.
MÉIER - Vendo éasõ, 'cõnr»3

qts., sala grande, copa, coz., cor.
redor, varanda, área coberta, com
garagem, dependência de empre-
gada com I qt., sala, coz., banh.
terreno 12x20. Inf. tel. 52-0432

CRECI 329.

A. CARVALHO vende: na Vila
da Penha, casa vazia, la. loca-

j c| 2 qts., s., coz., banh. em
cór. Enl. 8 000, prest. 200. Trat.
Av. Brás de Pina, 914, s| 205.
CETEL 91-1219 - CRECI 590.

Ã7~CARVÃ~IH0"~võnde: na Vila
da Penha, casa vazia, c] 3 qts.,
;., copa-coz., arm. emb., depend.

emp. Ent. 12 000, prest. 350. -
Tratar Av. Brás de Pina, 914, s'|
205. CETEL 91-1219 - CRECI 590,
A. CARVALHO' vende:' no"Rua
Antônio Rego, Olaria, ap. de
frente, c] 2 qts., $., coz., banh.
e garagem c[ porta de aço. Ent.
8 000, prest. 250. Trat. Av. Brás
de Pina, 914, sl 205. CETEL

MESQUITA — Terreno plano me-
dindo 25x100 situado â Rua Li-
dia, 115/117. Preço CrS 8 000 000
(NCrS 8 000,00) c| 50% financ. 3
anos. CIVIA. Trv. Ouvidor, 17 -
(Div. de Vendas 2.° andar). Tel. *
52-8166, de 8,30 às 18 horas. -
(CRECI 131).
MÉIER - Rua Lopes da Cruz, 339
ap; tipo casa, no coração do
Meier, ap. 201, de frente, com
garagem, sala, 2 qts., grandes e
demais dependências. Local prote-
gido de enchentes e desabamen-
tos. Preço 23 milhões, 40% à
vista. Saldo em 4 anos. Aceilo
Caixa - Tel. 49-0469 - Oliveira

Crec[_878.
MEIER"- TODOS OS"SANTOS-
Vendo-se o lote de n.» V, da
Rua Padre . Ildefonso Ponalba n.
304, entrada do CrS 1 500 000
__?»_.do-"m -'«'«Soai de CrS
200 000. Tratar em MELLO AF-
FONSO ENGENHARIA ITDA., na
Rua Constança Barbosa, 152, gru-
po 401. Tels. 29-2092, 49-3261.
MEIER — Vende-se apartamento
vazio com 4 quartos, sala, copa,
cozinha, banheiro, depend. om-
pregada, ároa e quintal. Entrada
de CrS 4 500 000 a o saldo em
prestações do CrS 250 000. -
Ver na Rua Barão da Santo An-
gelo, 232, ap. S-101 - Tralar em
MELLO AFFONSO ENGENHARIA
LTDA. na Rua Constança Barbo-
sa, 152, grupo 401. Tol* 29-2092
í. 49-3261.;
MEIER — Vendom.se apartamen.
tos na Rua Pedro de Carvalho,
554, cm prédio de 3 andares com
12 aps., tôda alvenaria pronta,
faltando apenas embôsso, parte
elétrica, hidráulica, louças • azu-
lojos, aps. com 2 quartos sala.
cozinha e banheiro — 2 loias c/
90 m2 e 3 vagas de garagem.
Preço: CrS 90 000 000 com CrS
36 000 000 de enlrada e o sal
do em prestações do CrS 
1800 000 som iuros. Tratar com
MELLO AFFONSO ENGENHARIA
LTDA. na Rua Constança Barbo,
sa, 152, grupo 401 —'Telefones
29-2092 e 49-3261.
MEIER — Vendom-se ótimos apar-
tamentos — la. locação — em
edifício sôbre piiotis, com dois
quartos, sala, tendo cozinha e
banheiro e a aroa cm cor, do-
pendência de em pregada o ga*
ragem. Todas as petas são am
pias. Para ontro?.. em 90 dias.
Entrada CrS 30 C30 OCO e o sal.
do em rpeslacõos do CrS 229 430
financiado pela Caixa Econômi'
ca ou Institutos. Tratamos do fi-
nanciamento — Ver na Rua Pau-
Io Silva Araújo, 276 (esquina do
Mário Caldo raro). — Tratar com
MELLO AFFONSO ENGENHARIA
LTDA., na P.ua Constança B_rho-
sa, 152, gruno 401 — Telefones
29-2092 e 49.261.
MEIER — Vendem-se apartam on
tos na Rua Pedro de Carvalho,
554, de sala, 2 quartos e demais
dependências, garagom. Para cn-
trega em 6 meses. Com entrada

OLARIA - Olivar vendo 2 casas
modestas vazias, 2 quartos e
mais deps. cada. Ent. 2 milhões
e melo. Resto s| juros a 100 mil
p| mès. Ver à Rua Orlinda, jto.
ao n. 13. Saltar na Rua Ense-
nho da Pedra, 351, seguir Rua
Maria Rodrigues, onde começo.;
Tr. na s! 202 da Rua dos Ro.

  meiros, 192-A - Penha. CRECI
db n. 239 e defronle ao n. 220,422 - T.-'30-7494
20x45, asfaltada, água e luz, por
motivo de viagem, vendo bera-
tlsslmo; 3 500 cruzeiros r-nfigos,
à vista. Rara oportunidade —
Tel.:_27-8134.
SENADOR CAMARÁ" - Próximo
à estação, Rua Oliveira Paiva,
ao lado do n. 234, medindo
21,50x50, água cm abundância,
luz, a 2 minutos da estação, ven
do baratíssimo, 2 milhões de
cruzeiros antigos, à vista. Tel
27-8134.

Terrenos Avenida Automóvel Club
A 30 MINUTOS DA PRAÇA MAUÁ — No início cia ESTRADA RIO-PE7RÓPOI IS —
lotes e pequenas chácaras do 12 x 30, 12 x 40 e 24 x 80, plantados de írvores
frutíferas. — Várias linhas de ônibus ligando a Praça Mauá ao loteamento, e trens
da LEOPOLDINA. — Com frente para o asfalto, luz o rórça, ruas abertas e ènsalbrados,

meios-rios o todo comércio no local — MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A PRA70
PRESTAÇÕES A PARTIR DE Cr$ 15.000 SEM ENTRADA E SEM JUROS
Fosso imediata e construção livre — Contrato pelo Decreto-Lei 58 (Insc. 221). —

Aluita gente construindo e morando no loc;,l — Propriedade da:

COMPANHIA DE EXPANSÃO TERRITORIAL
(SÓ VENDE TERRAS QUE VALEM OURO)

Informações o Vendas: RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 134, 3.° ANDAR, SALAS 504
_. 313 - TELEFONES: 43-8046, 23-2189 e 23-2180 - (CRECI 335)

(P

OLARIA — Ap. de fino gôMo
vdo. s! 2 <|t_., banh. em côr,
coz., dep. prsço nunca viito —
pagío. em 40 meses sem juros.
Ver Rua Filomena Nuncr, n.° 607/"02. 

Inf. tel. 23-6314.

VAZ LOBO - Vendo cnsa tipo, RIO-TERESOPOLIS
np. c\ 2 quartes e quintal. Pe-jalqs., mao. área

PRAÇA DO ENCANTADO - Lo
tes, na R. Primo Teixeira, 32, a
partir de NCr$ 6 500 - Entrada
e prestação a combinar.
TRANSFIRO - .Ap. 3~ qls. 

•>i_w
ciado Caixa Econômica, em Ca*
chambi. SOTIC - 32-1617. CRECI
ii.» 539.

TODOS OS SANTOS e Cachar!*
vdo. aps. de 2 e 3 qts.. Aceito
Cx. c! sinal, poise imed, Inf. c|
Pinto 23-5-166 c 30-2550.
TERRENO 14x26 no centro de
Cascadura interno, próprio para
4 residências. Prç. barato 9 000
c/ 2 500 e 100 p. mês. Trator
c/ Abreu — Rua Carolina Macha
do, 32.
VENDO casa nova, sl., 2 qts., e
dependências. CrS 10 000 — Con.
dições a combinar. Tratar na Rua
Arqulas Cordeiro, 316, s| 501
Méier,
VAZIA - 2 qts., 1 sl., varanda,
peq.. quintal, entrada 3 000, res.
tanté como aluguel. — Bento RI»
beiro — Tratar pelo lei. 90-2027
— Rua Baroneza, 764.
VENDE-SE terreno Jardim Novo
Realengo — Lote ], quadra 17,
tamanho 12x30 — Procurar Wal
ter - Tol. -12-73-16.

VENDO uma casa em construção
em Santíssimo, Parque S. Vítor,
Lote 3, Quadra 8. Rua 9 — Tratar
Ruj^Embaibo^ 239 -_y_-_Carvalho,

18 CASAS e 3 lojas, renda um
milhão. Tudo 15 mil. à vista. R.
Minas Gerais n. 450. Mesquita.
5 minutos a pé. Aceilo VW.

LEOPOLDINA

ATENÇÃO ZONA DA LEOPOL-
DINA — Compra • venda de ca-
sas, aps, vilas etc. N. Absalão —
CRECI 1085, Ex-Diretor da Imob.
El-Dourado Lida. e sua equipe
comunicam que estão operando
em sua sede própria, na Av. No-
va Iorque, 71, grupos 301. Bon-
sucesso, ao lado da Praça das
Nações. Tel. 30-5724.

RAMOS - A 10 minutos da es-
tação, Junto h condução, vendo
boa residência de laje em gde.
terreno plano, entr. 7 500 men-
sal 250. Informar Tel. 30-4092 ou
Avenida Braz de Pina 110 loja" 

_._P__.__-__:RÍ_I 787. _
RAMOS — Vendo casa madeira
terr. 9 x 50, urgente — Base 1,5
milh. Ent. Tratar bloco 4ó op.
202 -IAPC-Olaria.

RAMOS ~ Rua Teixeira Franco,
27 ap, 301. Chaves c1 porleiro.
Vendemos 2 quartos, sala, banh.,
cozinha, área c! tanque, deps. p'-
cmp*, pintura óleo, sancas, preço
e condições a combinar. Telefone:
22-3655 - Molinar! - Sete Sc-
tembro, 88 sala 604.

CRECI 590.91-1219.

ATENÇÃO — V. da Penha vdo.
2 casas vazias em terreno 10 x
34 jto. da Av. Brás de Pina 1
de 2 qls., sl., coz., banh., va-
randa, outra de qto,, sl., coz.,
banh. Ent. 7 000 p. 250. Trat.
Trav. Brandura, 516, L. do Bi-
cão. CETEL 91-0195. Vitalino.

ATENÇÃO - V. da Penha Ven-
do luxuosa casa de 3 qts,, sa-
lão, copa, coz.," banh. em cor,
varanda, garagem, dep, de eitv
pregada. Ent. 12 000 p. 300. -
Trat. Trav. Brandura, 516, L. do
Bicão. CETEL 91-0195, Vitalino

ATENÇÃO - V. da Penha vdo.
de fronte, vazio c| 2 qts.,
coz., banh., varanda. Ent. 6 000
p. 200. Trat. Trav. Brandura 516

L. do Bicão, CETEL 91-0195,
Vitalino.
ATENÇÃO - J. Vista Alegre
Vendo op. de qto., sl., coz.,
banh., varanda. Ent. 1 500 p.
120. Trat. Trav. Brandura, 516.
L. do Bicão, CETEL 91-0195, Vi-
talino.
ATENÇÃO - Vista Alegro - Aps.
novos • vazios c] 2 qts., sala,
coz., banh. a ároa com tanque.
Vendenvso na Rua Itacoatiara.
Entrado 3 700 mil, prest. 170
mil, s'i. Tratar na Av. Brás de
Pina, 96, loja (Largo da Panha),
Tel. 30.5489 - CRECI 232.

BONSUCESSO - Higienopolis: -
Rua Luís Azevedo, 19. Terreno
12 x 30, sl., 2 qts., banh., co:.,
área com tanque, mai. outra ca*
sa com sl., ql., banh., coz., ctc.
Ver no local, com inquilino. Pre-
ço 25 milhões -fin., a combinar.
Imob. Luís Babo. Tels: 31-2851
ou 31-1621 -_Creci. 466. _
BRAS DE'PINA - Vdo.' casa c/ 3
qts., s/coz., banh. e grande 1erre-
no. Preço 18 milhões, ent. 6 mi-
Ihões, presl. 200 s/i. Vor R. Pu-
riatá, 163 — Tratar R. Içapó, 45,
gr. 201 - Tel. 30-0731 - Sr.
AMILCAR.
COMPRO casa ou ap, solução rá*
pida. Tratar diariamente Rua Ni*
carágua, 175, Loja I, Penha. —
Tel. 30-4047, com Antero.
CASA — Bonsucesso — Vende-se
c\ 2 qts., sala, banh., coz., ter.
8x30, na Av. Londres, 433. Inf.
29-5488.
CASA VAZIA - Quarto, 2 _.
Ias, cozinha, banheiro, laje e
tacos, sinteco, grande irea toda
independente. Preço: 5 500 à vis
ta. Inf.' Avenida Suburbana n
1 814.JTel. 29-4752, David. __
CAIXA OlflPEG -Aps.'de sola,
2-qts., banh., cop-coz., dep. comp.
garagem. 13 milhões. Inf. no lo-
cal, na Rua Ubiraci, 336 — Higie-
nópolis, ou 42-1525 — Pacheco —
Creci 635.
CASA VAZIA prox. Praça do Car-
mo com quarlo e sala otimo ter-
reno lugar livre de enchente em
rua calçada, preço 12 sinal 3 500

prestações 150 sem juros, tratar
lio je das 8 às 18h. Rua Vicente
Salvador 16. Tel. 30-2418, Praça
do Carmo.
EDIFÍCIO MELO - Bonsucesso -
Excelente oportunidade. Aparta-
mento. Sinal NCrS 7 000,00, sal-

 .do financiado pela Caixa Econõ-
de CrS 2 000 000 . o saldo fi-imic.. Tratar diretamente com c
nanc:ar.'o pr-r !nt5rr-.rJi-> da Cai.!proprietário - Rua Bonsucesso,
xa Ee.nômica ou lmti! .'tos. Tra*^53, áp;< 401

Vendo óti. _-',aCoV..'ri? 
*__ 

V.!". .E._..í„;JARDIM 
~ÃMEI!ICA 

- Vendam.seNHARIA LTDA., na Ria C:-nsl.-:n.
mo terreno de esquina c! 14 rr. f"a'^rbesa'*'152 

"n-i*»_-. 
401 Te-5 '1,es f65'^06'11'* n" melhores

ide. testada, 20 nr de extensão.' fcfcn«s* 29-2092'e 49-3261 
* 

Ú"2s-S *-ó hairro, à vista ou finan*
[Aceito 

"eferta 
financiada. Tralar:,,-,__ 

' 
„~ ,. -, - ^ciados. Ver t tratar no Jardim

lAv. Brás de Pina 110 - Lr.iaif>EIER ~,,P=r(icl'!ar vt.nde ».'»¦]América.- Rua Jornalista Gcra'do
|R. Penha. Tel. 30-4092 - CRE-i'? e«»«J 11° 5l__ _!_*_&__ _í:_scho n. 205 - Tcls.: 91-2335
Cl 787.
ATENÇÃO — Terreno de esquina
Padre Nóbrega, 9,50x27. - Entr.
2.500 000. Tratar na Av, Subur-
bana, 8 985, c| 73, ap. 101.
BANGU - Vondo a 200 metros
da estação, terreno de 10x50 com
casa antiga dc 3 qts., 2 salas,
coz. e banh,, serve para qual-
quer ramo de negócio. Inf. Teli
52-0432 - CRECI 329.
BENTO RIBEIRO r Casa para en-
trega imediata, à Rua Divisória,
132, em terreno de 10x4*1, cj va-
randa, 1 sala, 2 qts., banh., coz.,

alm., 2 q. e deo. empreg. Pre

ctc, 265. Dou NCrS 7 000,00 - ou 30.5489
Construtora itiôn.a. obra em ro*
vestlmento, 49.2438,_Adolf:.
MADUREIRA - Ap. nSvo • _T-
zio, v_nde*s« no contro. do Ma-
dureira na Av, Ministro Edgar
Romero, c|j 2 qts,, sala, coz., ba-
nhoiro o dep, compl, ampregada.
Enlr. 8 500 mil, prost. de 300
mil sli. Tratar na Av. Bris de
Pina n. 96, laja (Largo da Pe-
nha). To!. 30-5489 - CRECI 232.

CRECI 232.
JARDIM AMERICA - Caixa Eco-
nômica ~- Vendo casa nova, mo-
derna, c| 2 qts., sla., cop., coz.,
banh. compl. em cor, dep. p[
empr. Entr. pj carro, etc. Peque*
no. sinal. Tratar Av. Brás de PI*
na, 110 - Loia. R. Penha. Tel.
30-4092. CRECI 787
JARDIM AMERICA - Vdo. linda
residência de alto luxo na Rua
Professor França Amaral, 361
Preço: 23.000. Ent. 13.000. Prcsf.
a combinar. Tratar R. Içapó, 45 Tel.

MADUREIRA - Vendem-se duas
boas casas à Ruã Comt. Fábio „
Manalhães, 56. Tratar lelefone:íõr. 201 Bris c'e Pina

,56.824_. Sr. Braga. 130-0731 - Sr. AMILCAR.
çp CrS 30CC0OO0 (NCrS 3OÕ0O,OO)!meIER - Bem no coração doijARDIrVi AMÉRICA - Vend-Cl 60% tinanc. 40 me:es, semi Meier. Vende-se o prédio dal ,-_3 101201 c' 2 ci i coz
&*v^l. 

°_".°. 
il7.-l_ua 

TDôrres Sobrinho n. 26. Tratar banh: compl'., 
'área 

cj 
'ianque!

8'„t_&. »._2: 
°_.1r)- TeL |R"*. .._-P«n4«> S_l- 94- Pintura óleo, sinteco. Casa fun-

(CRECI 13.> ' 
-"I^IEH - Rua José Bonifácio -das c| s., q„ coz., banh., área

---;__-—'— . Vendemos aps. com sala, 2 quar- ci tanque, R. Álvaro Magalhães,
CENTRO — Casa tipo ap. 2 quer-tos e dopjncicncias. Entrada 6 165, tudo em coniunto. MCr$..
tos, sala, cozinha, banheiro. En-jmllhões. Saldo facilitado. Tratar MO 000 á vista, a prazo NCrS...
trada facilitada, restante a com-jna SECIL com o Sr. Barreto. 43 000, a combinar. R. Tef. Oto-

_-4a.r'T«r.' 29U89o!"n"'Óri0 í,'-S;|CRl!an"67.23"SCC0 * ^'^Ic.' V^'' ''"'^ ~ "^

OLARIA — Apartamentos, com 2
quartos e 3 quartos e sala. 6 000
de entrada. 200 por mes. Rua
Uranos, 1 397, sob. — Creci 469
PENHA - Vendo casa de vita,
s,, 2 qts., coz., banh. Ent. 5 m.
Prest. 200 m. Trat. R. Leônilas,
12 —_ S| 205. Penha. (Em cima
do Posto Santiago).
PENHA — Ap. vazio, na Av,
Brás de Pina. Condução à port?

Enl. 3, 5. Tr. c| Olivar na
sala 202 da R. Romeiros, 192-A

Penha. CRECI 422 - Tel.:
30-7494.
PENHA - A 300 m do largo
Eslr. do Saco, 620, B. Dcurado.
Vendo gde. terr. murado com
galpão nos fundos. Vazio. Serve
pl resd., depôs., oficina etc,' —
Apenas NCr$ 5 800, 4 pare. do
6 em 6 meses de 500 a 60 prest,
300. Chaves no local. Vendas N
Absalão - CRECI 1 085 - Av.
Nova Iorque, 71, grupo 301. —
Tel. 30-5724.
PENHA - Ãp. luxo c| 3 qts.,
sala, coz,, banh. etc. Vonde-so
na Rua Soldado Vasco. Tratar na
Av. Brás de Pina, 96, loja (Largo
dn Panha], T.l. 30-5489 — Craci
232.
PENHA - A 500 ms. da Estação
Vendo res. vazia, quarto snla,
coz. banh. area, Apenas 1 750
de entr. 4 pare. de 200 de 3
em 3 meses e 50 prest. de 75 OOO
inferiores ao aluguel. Chaves ho-
ie em N. Absalão. Avenida Nova
Iorque 71 — Gruoo 301. Tel.
30-5724^_CRECI 1085.
PENHA . - Casa 2 quartos, sala
coz. banh. varanda em vila entr,

000, o' 150. Tratar lobo Jú-
nior_ 1 238. ^^^^
PENHA — Centro, ap. vazio,

pint. nova, sinteco, 1 qto. 1 sa-
ia, coz. banh. area etc. NCrS

000 de entr. Saldo NCrS 150
Tratar Avenida Braz de Pina

110 loja R - Penha. CRECI 787.

TERRENO - Vende-se 9x25 na
Bairro Vista Alegre. NCrS ....

3 000,00 ò vista. Tratar Tr. Etel-
vina, 1 —loja C — Olaria. _
TERRENO - Av. Brasil 10x40 R.
Granada ito. 210 P. Lucas. Atrés
da Carbrasa. Ent. 3 500 sl. 17 x
200._[nf._30-7582!
VILA tfA PENHA - Terreno 12 x
36 — Dois ou um lote, vende-se.
Todos de esquina, perto do Largo
do Bicão. Mais infs: pelo telefo-
ne 37-0555, próprio para incor-
poração.
VENDO - Cordovil, 2 casas dê
aje, terreno lOx-10, está vazia.
Entrada 7 milhões. Tratar Rua
Uranos, n^ 999, Ramos.
VENDE-SE uma cnsa com loja,
Ruo Marechal - Antônio de Sousa,
Q. 8, L. 8, Jardim América, G8.

AUXILIAR E RIO DOURO
ATENÇÃO - Va_~Lôbõ~r_"sldên-
cias novas e prontas p/ residir
com sala, 2 qts., banh., coz., qt.

banh, de empreg., área com
tanque e -terraço. Ver das 9 às
17h. Entrada Vicente de Carvalho
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 C-66. Tel.
32-0058 - 52-3445.
ABOLIÇÃO — Vende-se excelen-
te ap. c| 2 qts., sala, coz,, ban.,
dep. compl., garagem. Entrada
3 milhões, saldo a longo prazo.
Ver na Rua Braúlio Muniz, 111.
Chaves c| Jorge, na portaria das
9 às 17hs.
CASAS VAZIAS - Rocha Miran-
da — Duas de lajes — 1-3 qts.,
deps. Ent. 6 000, prest. 250. -
Ver na Praça Pedro do Couto 16,
inicio da Rua Gua.ama. Tratar na
Rua Maria Freitas, 73, s| 301 —
A. J. Lins — Creci 3ó.
CASA VAZIA - Vendo. Ap. Mon-
senhor Felix 673. Fundos não é
vila. Pre.o 10 milhões, 40%.
Saldo 30 meses. Tratar no local.
Inf. 58-3672 ou 91-1621. - Sr.
Rubens'.
CASA por I-200.OU"cõrniíno~TÒ
mits. a pé da estação de B. Ro-
xo, q., s„ coz., W.C. T. 1.24.93

Meriti_R. _ S^João 27 s|3.
COELHO NETO -"'Vendo 

' 
casa

esquina Rua Ibotim, 554 com Rüò
Guaré — Entrego vazia
Orion - 38-4198.
INHAÚMA - Vdo. 2' cosas de 1

2 qts. sala, dep. chaves na
mão, entr. de 2 e 3 milh. saldo
como aluguel. Ver na Avenida
Automóvel Clube 1 317 com Alti-

tratar com Edson na Rua
Parimar 19, P. de Lucas. Telefone
CETEL 91-1721.
IRAJA' — Vendo ap. vazio cj 3

quenn ent. Tel. 30-4092. CR. 787.
VENDE-SE"- Pilares ap. vã ...
saln, 2 quartos, cozinha, banhei-
ro e área. Run Ferreira de Me*
nezes 317 ap. 101. Chaves no ap,
201. Enlrada 4 500 000 e pres-
tações de 210 000, das 9 òs lóh.

ILHAS
GOVERNADOR

ATENÇÃO — Vendo casas e 1er-
renos, no Jardim Guanabara. Av.
Erasmo Braga, 227, sl. 514. Tel.
22-2393. Hermes até 12 horas.
ATENÇÃO — Casa — Arquitetura
moderna, de fino acabamento.
Vendo no Jardim Guanabara. Tel.
22-2393 de 8 às 12 horas. Hermes.
ATENÇÃO — Venclo rio Jordim
Guanabara, belíssima 

"residência

de luxo, a 100 m dn praia com
garagem para 2 carros grandes.
Informações alé 12 horas. Teio-
___ 2__\_™_\ • _í__ics-_

CASA — Luxo, terr. 600 m2,
const. 200 m2. Centro terr., var.,
gar., na Rua Abelia, fte., esc.
fardim. Finan. 3 anos, est. presp.
lei. 23-.1214 - Creci 644.
COCOTÁ — Praia da Band.ira —
Vendo magnífica residência de
luxo, 4 qls., todos cj arm.rios
embutidos, sala com lambris e
piso porcetanizado, copa, cozi-
nha, dfip. de empreg. garagem,
tolefone • ar condicionado etc.
NCrS 25 000 do entr. Saldo em
30 meses. Marcar visita pj lele*
fono 30-4092 - CRECI 787.
FREGUESIA - Ilha do Governador

Vende-se terreno 10x50 — Rua
Jarinu, 71 - 7 000 000. Facilito.
Tratar c/ Sr. Araújo. Rua Riachue*

333, loja 7 - Tel. 32-0734.
GOVERNADOR: - Vendo paloceto
de 4 quarlos, salão, reversível,
dep. emp. qt. hosp. ap, chofer
urgenle, 110 000. Enl. 60 000,
rest. a longo prazo. Tratar na
Rua Momolo, 175 - Tels: 22-5643
e 96-0338.
GOVERNADOR: - Vendo casa cj
2 qts., sala, coz., banh., varanda,
13 000. Ent. 6 000, rest. si iu-
ros. Tratar na Rua Monjolo 175 —
Tel. 306 - 96-0338 - 22-5643 ou
22-8330. 0,
ILHA DO GOVERNADOR - Vin-
do excelente casa cj 2 quartos e
demais acomodações. Ver local,
Avenida Paranapuã; 1 341, casa

1. Aceito Caixa.
s 18 horas.

ceníp-,

Vendo
matas, i

9CO mtr_., do rio encal
cliociraclc, peruar, etc. Negocio
de rara oportunidade. Tr. cj o
Sr. Florentino pl tel. 23-3368.
CRECI 286._
TERESÓPOLIS - Casa cl 

"4' 
quar-

tos, terreno plano, ajardinado,
dep. de caseiro e garagem -
Vendo p| 30 milhões cl 10 dc
entrada, no Bairro Araras, Junto
do ônibus. Visitas: 31-0497 —
[CRECI 688).
TERESÓPOLIS - Junto à Praça
do Alto, vendemos ótimos apar-
tamentos de frente, com 2 quar-
tos, dep. de emp., garage e ele-
vador — Somente 50% até òs
chaves — Inf. 31-0497.
TERESÓPOLIS - Vale dos lúcas.
Casa espetacular, cj 2 salões, la-
reira, 3 quartos, cop.Urozinha,
garagem ctc. Vendo, mobiliada

muito gô-to. Financía-se ôCJc.
Visjll.i:: 31-0497 - CRECI 688.
TERESÓPOLIS - Ed; Atlântico -
Junto ao Higino. Vendo ótimo_
apartamentos conjugados pj 6 mi-
líiões e quarto e sala separados,
do frente, p] 15 milhões cl fi-
nanciamento — 31-0497 ( CRECI
n.o 688)^
TERESÓPOLIS - Sala e dois quar-
tos, na Várzea *— Vendo, mobi-
liado, c| dep. de emp. etc. com
ônibus do Rio à porta — 18 mi-
Ihões c| 8 de entrada — Tudo
nôvo e bom — Visitas: 31-0497.
(CRECI 683). ,
TERESÓPOLIS - Vendo, lindo re-
sidência, nova com finos acaba-
mentos. Tel. 43-6308 - Senhor
preste. *
TERESÒPOLÍS-, Maenlflca rosl-
dência — Em tereno do 11 000
m2, com piscina- P...ci...m.nte-
mobiliada e com tapetes • cor-
tinas, construção recente. Linda
vista no Quebra-Frascos, perto do
Clubo Pinheiros — Tel. 57.3084,
57-3594 ou 23-3294, Sr. Dialmo. ALA — Centro — A!v_ro Alvim
TC-EE-POUS - Grania-Guarani^,^^^ "O*. M, fren-

ESCRITÓRIOS e
CONSULTÓRIOS

CENTRO
AV. RIO BRANCO - Para .• ...
trega vago, de frante, coniunto
cj hall, 3 salas, coz., sanitário.
Praço: NCrS 82 000,00 c| parla
fac. 12 meses. CIVIA - Trav.
Ouvidor, 17 (Div. da Vendas 2.
andar). Tal. 52.8166, de 8,30 ls
18,00 horas. (CRECI 131).
CENTRO - Excelente oportunida
de, vende-se conjunto do salas,
juntas ou separadas, desocupadas,
lado da sombra. Largo de São
Francisco de Poulo, 26. Maiores
informações Jel.: 47-4254.

Vendemos ófiCENTRO ._  . ,
de frente, entrega imediat
e tratar na Av. Rio

PETRÓPOLIS -- Vendo sítio em
Araras, c 30CO n_, c| casa mo.
l-j.inda. Preço a combinar. Acei-
ta-:o treca por ap. na Zona Sul.
Tratar tel. 47-4967.
5IÍIO - Pequeno - Vende-sa
barato^ cç:n casa, tcdo plantado

|com criação de porco em Queima-
dos — Est ._Rjo. Jnf ._3819845.
SITIO - Vende-se 

"no 
Contro Ma-

ge 2 mil pés de laranjas, boa
casa com agua dentro. Trplar p/lei.: 29-7163 Rio, ou Niterói tol.:?__?_____-___'<____°±_____:
SITIO - Estr. Miguel PereirãTltni
14, com 200 000 m2. 20 000 bana-
neiras, frulas de vários espécies,

.mu.ta agua - plantações. Casas,
móveis _ gelsdeir.i. Vende-se ou
troca-se por lerrenes na GB. Tel.
90-0020 (CETEl) - Sr. Arlindo.
TERESOPOLIS -Guapimlrim. Ven."
de-_a sítio c! 15 mil m c|"ca:a,
íiaua nascente, rio c' cachoeira,
ótima localira.ão. Tralar pelo tel.
ÍE-6923.

ZONA RURAL
C. GRANDE - SANTA
CRUZ - SEPETIBA
TERRENO - Vende-se na Ruã
M., Quadra 5, Lote 35, medindo
10x28,50. Loteamento São Geral-
do na Estrada do Mendanha —
Campo Grande G.B. Trntar com
o proprielÂrio Sr. Augusto na
Rua Marapé n. 321 — Honório
Gurgel - GB.
TERRENO 15x50 - Vendo um.
Campo Grande — Estrada Rio—
5. Paulo, Km -.1 — Pode cona-
(ruir, m/ condução — 600 míl .

o. Duque 36-6460.
VENDEM-SE quatro lot.s no km

nco US, I7 Estrada Rio-S. Paulo, junto a
Te-'Água Mineral S. Francisco —

í2 000 000 cada. Tralar 45-1395 -
D. Elisell.

sala 708 - Edificio Guinle
leione 32-3809^
CONSULTÓRIO DENTÁRIO
V,:nde.se 

jjjulg JiUer. 
Raio, 

_Xiy£Mb^Sf2 casas, frente., f_.
do;, a Rua Frota Cavalcanti n.

Sepetiba — Guonab_ra.

DIVERSOS

GE, jato etc. Senador Dantas ...
117, s. 928, de 13 às 18 horas.
Dr. Joledo.
CENTRO - ÊscrTfóriõ Quitanda
45. Vende-sèi andar 180m2, S sa-
Iss, 2 sanitários, área d, cir-
culação 45 milhões facilitados.
Inf. CIDAMARA IMÓVEIS. LTDA.
Av. Rio Branco 156 sl 721. Tel.
22-8992 _-_CRECI_581. _
CENÍRO - Vendo o 12.» «ndar 

'
da Av. Pres. Varqas n. 463-
com SOO m entrega imediata va. CASA DE CAMPO em Conrado
zio - 42-6017, das 11 às 12 lv,.'— _ do Rio. Vende-se barato.

OLIVEIRA . IFcne 29-4644.
PASSA-SE urna s'aTaypr_n7r_rÍ_r-l
tes, 69/2-2." and. D. Ruis -.Tel.i
38;4007, alonde-se dns 12 horssl
diàriiimente.
RUA- VISCONDE. INHAÚMA. 50,
ap. 1 208, vaiio, psra escritório,
baso 12 milhões. Iní. 42-6384 e
42-5884.

ARARUAMA - COQUEIRAL -
Vende-se ótimo terreno, situação
privilegiada. Tratar pelo telefo-

43-0870. Secção Contabilida-
de com o Sr. Nsy Pacheco.

— Prop. vende terreno 2 fren-
tes, 1 330 metros, 6 milhões fi-
nandados^J - ano. -45-7505

CAXIAS - N. IGUAÇU -
NILÓPOLIS

CAXIAS — Olavo Bilac, vdo. três
casas de .aje de quarto, sala,
cc:z. banh. terr. 432m. Tratar na
Rua dos Romeiros 100- sala 40\.
GRAMACHO - Av. Botafogo, ven-

Vli__f-'á__ 
°í 

.ids'!e l"'*™. Pronto para cons.vi.nas aas lü ,_.,_ |icopr. ítll). ,._ n0 ]cc!sL
,,,, ., -¦-.- -Ao lado d.^ 657. Entr. 1700. -
LHA: — Vendo terreno plano, nahnr . 42 359.
lua Monjolo, cl 2 500, enl. rett.h;.'',-:.- —',-—: _

150. Tratar na Rua Monjolo ]75,CAXIAo ~ Vende-se uma vila
Tols: 22-5643 o 22-E330. ,CCI" o _'¦'*¦ Ver na Rua Minn

i Rodrigues n. 464 — Antiaa Ru:i
ILHA DO GOVERNADOR!Eira - Bilirro nfii

- JARDIM GUANABA-j_0V2A 
™$

RA — Novos terrenos na
Est. do Galeão e Rua Ha-
roldo Lobo, juntos à A.
A. Portuguesa, próximos
à Praia da Bica. Presta-
ções mensais a partir de

Vende-se casa
a, cozinha e

varanda próximo todo comércio.
Motivo mudança para São Paulo.
Preço 5 milhões facilitados. Av.
Tapajós — HeliòpoÜs — Tratar:
Rua 1.» de Março, 17-2.° andar,
sala um. Telefone 31-3686.

MANGARATIBA -
ANGRA DOS REIS

LOJAS

Cr$ 100 000 em 40 me-|M-RfÕDl _ Vcnd_~.tima casa
ses sem'juros. Proprieda-"n,,_ qi»nos/-2 varandas e do-
_ i r-ii i>i,-.r>i. i x m _. o-ndenciai, _u troco por ap. Zona
de da CIA. IMOBILIÁRIAS. - 37-1900.
SANTA CRUZ. - Infor-j
mações na Est. do Ga-
leão, em frente à A. A.
Portuguesa ou nos escri-
tórios da COMPANHIA,
à Rua Araújo Porto Ale-
gre, 36 — 5.° and. Tele-
fone: 42-6957. Vendas:
JÚLIO BOGORICIN -

(CRECI 95).

... vazia, plntad. 30
saleta, banh., privat. 16

milh., ci £0% entr. o rest. a
comb. 42-6755 - Crec! 590.
VENDO — Conjunto de saias na
Av. Rio Branco — Tel. 43-5544.
Sr. Guimarães.
3 SALAS VAZIAS - Ponto bom,
Santa Luzia, 799, esq. R. Branco.
Vendo ou alugo. 57-4019 — Souza
das 15 horas.

ZONA NORTE
CONSULTÓRIO _ DENTÁRIO"
Vende-se com móveis ou aluga-«e
em São Cria.vão — Entrada 700
mll - Tel. 42-7I37 ou 34-5203 -
MànhS; Dr. JoSrr. S

ESTADO DO RIO
VENDO .r.ind. sala escritório, 3
salss, fronte Av. Amaral Peixclo
(prédio nôvc), luxuosamente mo-
biliada. Tratrr tel. 2-0497 à noite
— Dr. Fernando.

Aceitamos
Condôminos para obra inic.

Av, Paulo Frontin, 742 (pró-
ximo túnel). Fase obtenção li-
nanciamento — Apartamento 3

qls., saia — Compromisso con*
dicionado financ. Tratar Av. Rio
Branco, 108 — Conj. 105 —

Tel.: .2-9188. (P

SÍTIOS,
CHÁCARAS,
FAZENDAS

ESTADO DO RIO

ILHA — Ribeira. Vdo. excelente
casa, vazia, a 100 mts. da paria,
c; sala, 3 qtos., garagem, cia ter-
nas, deps. compl. empreg. copa,
cozinha. Todes òs cômodos de
frente. Financiada em 3 anos. Ver
à_Rua Maldcnado, 465.
ÍIHÃ.-.DO GOVERNADOR - Ven-

o lerreno de esquina cem 450
m2 com construção na laie pro-
íeto aprovado para ,casa; Inf.
Tel. 52-0432 - Creci 329.
ILHA — Apartamentos, com 3
qts., 1 sala, varanda, entrada de
carro, na Estrada do Galeão 490,
Cacuia - Tel. 30-5172 - Cre-

469.
PRAIA DA BICA - Vendo ap.
nôvo de frente, sala, 2 quartos,
clep. empregada, garagem. Preço
17 milhões/ ent. 7 milhões. Ver
Rua Ipiaba n.o 287. Tel. 38-4595.
VENDO, casas, terrenos e aps.,
bem situados. Av. Paranapuã n.
304-B - Mello - CRECI 720.

ESTADO DO RiO
NITERÓI

CENTRO
LOJAS — Centro — Passo""vaz_s
Andradas esq. B. Aire_. Ver no
Iccal 42-6753 - Creci 590.
LOJA — Estácio. Passa-se contra-
to loja na Rua Estácio de Sá
Preço base", loja vazia CrS....
3 000 000. Tratar tel.t 32-5686 -
Garcia.
RUA SÃO BENTO — Passamos o
contrato de grande loja — Tel.
43-7522 - 43-8513 - CRECI 967.

ZONA SUL
LOJA — Vendo em Copacabana
Pôstojt c| tel._57-9942^e_36-6830.
VENDO ou -alugo-:-. Àv." N." S.
Cop. 1 265-A, L. Machado, 29, lo-
ia 38 ou 40. Av. Atlântica. Trat.
Catete, 310, sl. 313. Bezerra. Tel.
45-7010 e 34-3475 - Creci J_054.
VENDE-SE - Ótima loja na Rua'
São Clemente n. 164-A servindo
para qualquer ramo. Tratar na
Praça XI c| Ribeiro ou Moura.

ZONA NORTE
ATENÇÃO - V. da Penha -
Vpndo 5 .lojas e 2 galpões. Ent.
2 500 m cada, ou iroco por car
ro, terreno etc. Trat. Av. Brás
do Pina n. 218, si 205 - Pe.
nha. (env*cima do Posto Santia
go).
AGUI está um negócio que o
Sr. não pode perderl Loja? vazia
na BarSo de Mesquita. Passo
c-ntrato muito barato. Venha ver
c Bueno Machado na mesma rua
no n.o 398-A - CRECI 986.

48-3493. |Sr. leve).

quartos c mais dep. Inf. 58-3672
ou 91-1621.

. ENGENHO DE DENTRO - R.
NITERÓI - Vendo grande '-.con-l Adclfo Bergamini n. 316. Ven-
fcriavol residência iunto a Praia do cu aluoo loias A-B e E. Ver

Iralcr do Icarai, Rua Moreira Cczar. — ;n„ local pela manhã.

_______ 
° n0"e 2°"!-97 ~ Dr-,LOJAE'FIRMÃ^na Tiiuca"-"Pa5:

__"„____ to ou aceito sócio. Ramo bouti-
SÃO GONÇALO - Galo Branco -;c;ue de senhoras: Bate 50, c| 7
Terr. 300 iv>2, rjnua, luz r.rc. R. miihõe;. Rua Dr. Satamini, 161-B.
Mentor Couto 149 — 3 mil. —
Sr. Luis - Tel. 36-1203.
VENDE.SE"casa _'. 3 qlcs.TTsl.,
cepa, coz., varanda cj NCrS ..
7 000,00 entrada. Ver na R. Fran-
cisco Nunes, 39 — Mutua — S.
Gonçaio. Tratar c' Sr. Nilton. Tei.:
48-3212 p/Jayor. _ _. '_
VENDE-SE ãp. conjugado, kiti-
net, CrS 5 000 000, 1 500 entra
da. Restante combinar

LOJA com 140 m2 — Vende-se
no" centro do Meier, faltando 14
meses para terminar o contrato,
B5 milhões com 50% em 40 me-
ses Rua Arquias Cordeiro 330.
Tel. 22-8936.

IRAJA' — Ap, de frente, térreo,
c| 2 quartos, sala, coz., banh.,
área, jardim etc. Vazio. Imedia-
to. NCrS 4 500 de entr. saldo
NCrS 150. Tratar na Av. Brás
do Pina, 110 - Loja R. Penha.
Tel.: 30-4092. CRECI 787._
IRAJÁ — Compre por Cr$ ....
1 700 000, do CQtrada, seu apar-
tamento pronto c| habite-so em
60 dias, saldo financiado em 15
anos em prestações de 161 000 —
inferior ao aluguel. Sala, 2 qts.,
banh., grand» cozinha, ároa. —
Todos de frente, em belos edifí-
cios de 4 pavimentos. Estaciona-
mento para automóveis • play-
ground. Sorvido várias linhas de
ônibus. Ver no local: — Estrada
Cel. Vieira n. 29], próximo a
Agência do BEG. Infs. 57-4190 oi
32-3949. _
IRAJA' — Casa 2 quartos, sala,
coz. banh. 2 varandas. Terreno:
12x65. Entr. 6 000 p. 250. Tra-
tar Lobo Júnicr 1 238.
PILARES — Vendo ou alugo uma
casa com 2 qts., sala, ccz.,'.ntreqa em um Eno, nojD__j::
gás rua. Av. João Ribeiro, a«l.l -,.. |DCmi
cj 6, em
Tratar: Av
C — Mercearia — Sr. Ce:cr.
PAVUNA — Vondo terreno
asas vazias em terrono de 12: B.CSÍI, COIT) direito a tô-

20, entrada para carros, rua cs-1 . , , .
cada _i água e luz, ônious na Cl2S aS piSCinaS, hipiCa,
porta. Frente para 10 casas c> 

fêrjjs e,c Tratar na Av_
merciais. Preçc: 10 milhões, En- -
trada 4 milhões, mens. 150 200.! 13 de MaiO, 23-D —
Outra com 1300 de onirada/c-•... , __\_ c j ; f • _ ; _
Ito com 1 milhão. Mais uma ccii.:-=UDSOIO — t O I T I C I O
1800. Éden 800, Vilar des Teles.DARKE
c/ 600. Tratar à Rua Cícero, 105,

LOJA — Ponha. Pflssa-se contrato
nôvo, loja na Rua dos Romei-

, , res. 7,80 x 30. Tratar telefone:
Tratarj 32.5636 - Sr. Garcia.

LOJA - R. S. Francisco Xavier
n, 376, cem 320 m2 e 50 m2 de
süSiólo, e R. dos Araújos n. 95,
còm 45 m2; e outra de 30 m2.

IVondo. Tel. 38-4726._

[PENHA — Centro, loja vazia, ven-

Amaral-Peixoto, 327,_ap. 112.

PETRÓP. - CORREIAS
ITAIPAVA

ITAÍPAVA - Casa do compo.
Vendo, tel. 26-6015 ou Estroda có pronta para funcionar NCrS
União Indústria, 14 704 c| Mu- .000 dn enlr. saldo a combinar
niz l~ Ver Avenida Braz do Pina 110
PETVóPÕLIS-~-Vale-Bonsu:=S7,ri^R;^Pe"hl--fRECI-787-t
Parque Dois Irmãos, fronte p.ira|PASSA-sE ""ia '-l_ «m bom
o asfalto, área 2,3 e 5 000 sii2. -ontrato, aluguei: CrS 50 000 -

Preços: NCrí 2,3 e 5 000. Tel. Telefone: 29-2246, na Av. Joõo
57-9718 e 57-3503. (Ribeiro, próximo ao Largo dos

Pilares. Tratír no local com Sr.
Plácido, das 8 às 4 da tarde.
Serve para qualquer ramo de
negócio.

PETRÓPOLIS - Vendem-
se apartamentos de sa-
la-quarto, banheiro e
kitchnete e duplos, qua-
se prontos, e outros pj

PASSA-SE loja Av. N. S. da Pe-
nha, 392-A — Tratar c/ Sr. Viei-

TIJUCA
m.

R. Conde de
142 — Ótima^. João Rbeiro, ?¦_,¦..._,_ J, u_(_l C!_«_ wuim-frente í.tt3)4Wgm_. d° Hot^l SltjO |jc g- de - ;,„, _

¦ Joã^Rio,!, -•..o-fiçcjucra; da Associação v_ndemos, quase pron-
tas, excelentes lojas des-
de 20 m2, prestando-se

¦ - :lcs Servidores Civis do

esquina R. Mercúrio.
PILARES - Vendo terreno na Av.
João Ribeiro, todo plano, 20 x
45, área total 585 m2, entre os
ns. 441/465 — Tratar: Assembléia
n. 72-5." pavimento. Tcl. 32-6868

Dr. Bernardes.

SAOrJOAO DE~MERITI - Vendo
terreno 720 m2 toda murado,
com 3 cõ-õs com igua _ luz, va-
zias, sendo 2 de laje e uma de
telha vã. Entrada dc tudo 7 500
o 250 por m-5s. Inf. 52-0432 -
Creci 329.
VILA KOSMO

TERRENO x APARTAMENTOS -
Petrópolis. Aceita-se troca de Ur-
reno ou obra parada, no Rio, por
bons aps. em construção, ponto
central Petrópolis. No Rio; Rua
7 Setembro, 66, 7.° andar. Tels.
42-9S43 e 32-8641.

TERESÓPOUS-FRIBURGO

ATENÇÃO - Vendo maravilhoso
£Ítio em Miguel Pereira. Alto lu-
xo. — Impossível descrever num
anúncio n. belas benfeitorias. —
Mais detalhes 37-4990 - CRECI
n." 971. I

São Lourenço
Vondc-se conjunto quatro lo-

¦tes, área aproximada cle 1 500
it.2, situados no entroncamento
de duas vias, grande trânsito,
próximo Parque das Águas —

Preço: NCr$ 12 000,00 (12 mi-
lhõcs antigos). Pagamento a
combinar. Informações: Fone:
.6-7.49.

IMÓVEIS - ALUGUEL
ZONA CENTRO

CENTRO
ALUGUEIS? FIADORES? - For.
niço ótimoi fiadores. Irrecusí*
veis. Solução ripida • segura. —
Náo cobra taxa d* inscrição nem
contrato. Rua México, 74 sj _1103.
ÁLÜGA-SE ótima (ala de frente,
mob. c/ direito lavar e cozinhar
p/ casal. R. Frei Caneca, 287.

ALUGAM-SE vagas com refeições
para rapazes, Rua da Carioca, -43,
2.° andar.
ALUGO casa de qto. e sala, ccp.
coz., na Rua Conselheiro Zaca-
rias n. 112 - Prox. Moinho In*
glès - Telefone 23-2801.
ALUGUÉIS? - Arranjamos casas,
aps., lojas e fornecemos oi me-
lhores fiadores da Guanabara. —
Rua do Resende, 37, ula 1 103.

ALUGUEL FIADOR corn 6 imó-
veis — Irrecusável — Forneço —
Prati Tiradentos n.° 9, ula, 802
— Junto ao Cinema Sao José.

CENTRO — Alugam-se qusrtos
na Rua do Lavradio, 159.
CENTRO - Sta. Teresa - Alu.
ganvse apartamentos na Rua Mon-
te Alegre, 482.
CENTRO — Alugam-se quartos e
apartamentos na Rua dê União
n.°_30. __
CENTRO' -- Alugam-se quartos
l.abc.he fora. R. João Caetano,
58. e.q. Presidente Vargas.
CENTRO — Aiuga-se um quarto
-iTel. 23-1110.
CÉt.TRÓ - .. Hotel, alúgam-sé
confortáveis quarlos e aparta-
mentes, com água corrente, na
Rua Monte Alegre 6. Telefone
32-1220.
CENTRO - Aluga-se sobrado c|
8 peças, na Rua Miguel de Pai-
va n. 182 — Chavei no n. 162
-. Tratar: 34-5454.
CENTRO - Aluga-se à Rua Lean-
dro Mertins, 22, ap. 1 209, co.
mercial, 2 salas, banh. e kitch-
nette. Chaves c[ porteiro t Iratar
à Av. Erasmo Braga, 299, gr. 503
- Tels. 42-4686 ou 52-5008. -
CRECI 814.

ALUGA-SE quarto para família, 
'

uma sala para negócio. Estácio.
Tel.: 32-4153,
ÃLÜGO ap. 101 da R.«*Rlachue- -
Io n. 355 — conj. cj banh. conv
pleto, cor., e area por NCr$
130 e ene. Ver no local. Infs.
43-896,
ÀLÜGA-SE uma vaga com direito )

_ cozinhar, 30 mil. independente
Ru. do Riachuelo, 169, casa_2.
ALÜGA-SE ap. s. qt. conj., ircaiCENTRO' -' Alugam-»"du3s" .ílai
com Ianque a partir de CrS 185. p| cr_al si filhos ou p rapa;.sol-
Ladeira do Faria, 12o. Cneves ctteiro. Rua do Riachuelo, 291, 2.°
o le.aclor. Jandar. Tratar c| Sr. Samuel.
ALUGA-SE vaga a môça que tra-
balhe fora, c! conforto _ sossego,
Av. N. S. Fátima, 74, ap. 301. -
Fátima.

CENTRO — Aluga-se apartamen-
to 1 002 da Rua 20 de Abril, 8.
Sala e quarto conjugado, banhei-
ro, pequena kitchneite, belíssimt.
vista. Chaves com porteiro. Tra-
tar hor_ rio comercial — 52-2966
e 52-7046.

ALUGA-SE à Rua do Resende,
82, térreo, 1 quarto mobiliado
para casal ou 1 pessoa com di-
reito a cozinhar.
ALUGA-SE utn apartamento com
sala, quarto, pecas claras e are-
jadas de frente, à Rua do Ria-
chuelo, 171, ap. 54 — Tratar
no local.
ALUGO um quarto mobiliado
rapazes. Gen. Caldwell, 230
Centro.
ALUGA-SE ap. sala, 3 quartos,
dependências empregada. Rua
Carmo Neto, 232J202 - Fiidor
idôneo, próximo Salvadcr Sá.
ÃLUGAM-SE vagas para moças
que trabalhem fora. Av. Mem
de Si n. 93 - ap. 601.
ALUGA-SE ótimo qto. e sala na
Rua Carlos Gomes n. 351 —
ap. S-101. Santo Cristo c| Fam.
- Tratar local ou 22-4239.

APARTAMENTO ooniunado de
frente com banheiro completo,
cor., ent. Largo da Carioca. Av.
Treie de Maio, 47 ap. 2110. -
Tcl. 28-_9728._NCrS_250.00.
AIUGA~S_ metade de quarto
nrar.de, senhera de resp.ito. Rua
Santana n. 178, ap. 902.
ALUGA-SE um apartamento n. i—(
3CÓ, peçtueno, na Rua do Ria 

'"^

chuelo n. 252.
ALUGA-SE quarto mobiliado na
Avenida Mem de Sá n. 191 -
2.°, a um senhor.

CENTRO — Alugam-se 2 vogas a
moças que trabalhem fora com
direito a telefone. Av. Mem de
Sá, 93 ap. 601. Tel. 52-0626.

CENTRO — Aluga-se ap. quarto,
sala separado,, área com tanque,
jardim de inverno etc. Aluguel
220 mil. Edifício rigorosamente
familiar. Rua Tadeu Kosciusko, 15
— Chave portaria. Esta rua co-
meça R. Rezende, 169.

CENTRO - Alugo casa 2 salas.
coz. mais 1 sala e coz. R. Ebroi-
no Uruguai n.° 113 a 5 minutos
a pé da Central do Brasil S.
Cristo.

CENTRO - Alugo. R. Riachuelo.
32, ap. 513 ci sl., q. cf sinte-
co, coz. c( lugar p| geladeira,
banh. compl. NCrS 220,00 — R.
Te6f. Otoni, 123, i| 201. Tel.
43-2750 - "CRECI" 727.

ALUGA-SE cala na Rua do Re-
sende n. 113, cl 3 — Aluguel
220 OCO- - Fiador idôneo. Tel.i

ALUGA-SE casa coin qto. e 1
si., e deps., ótima pj¦ 2 fami-
lias, precisando de pintura peq.
reparos, a 5 minutos do Centro
— Base 250 mil com fiador ido-
neo - Rua Presidente Barroso n.
n. 32 - Infs. tel. 42-2903. -
Sr. ALBERTO.

215, ap. 501.

ALUGAM-SE vagas e quartos em
ambiente de respeito — para
moças qut trabalhem fora — a
partir de 45 000. Rus Senador
Dantas, -45 ap. 902.

horas.

lão, 2 qts., ent. p| carro, coz.,
banh., área. Ent. 4 m. Prest.
200 m. Trat. Av. Brás de Pina,
n. 218, sl Z05. Penha (em ci-
ma do Posto Santiago).

FRIBURGO - Vendo confortável
casa em plena serra, totalmente 

*_1__Ü_

mobiliada de varanda, sala dc c;- __— »« 011/*-
tar ci lareira, sala de iantar, 3 ESTADO DO RIO

i I amplos quartos cl armários em-
Vendo ep. sa- butfdos. sendo 1 com ban. pri-

para qualquer ramo de ^UGP0ed_ .="?„? 1°?£<&$
negócio. Preço fixo. —
Prestações mensais a

partir de Cr$ 106 000 —
Construção de Kreimer
Engenharia Ltda. — Ven-
das: Júlio Bogoricin —

(CRECI 95) - Tels
52-8774 e 22-2793. In-__

, I ,., BAIRRO DE FÁTIMA - Aluga-se
formações no local, aia-iL.ni ap. com quarto, sala, sale-
riam. ntp ria"; 9 à. 99!,a e !uas dependências com sin-namenie, aas y as ^-j.ec- na Rua Ri_chUeio n. 220

703. Chaves com porleiro

ENTÍ-0 — Aiugam-se aps. de
!l e 2 quartos, sala, cozinha, bs-
nheiro scc-.al e area de serviço.
— Todos c;m sinteco 

'na 
Ladeira

Felipe Néri n. 21 — Praça .Mauá

CENTRO — Quarto conjugado, alu-
ga-se ótimo. Pode lavar • co?.,
à Rua do Riachuelo, 205, sob.
Exige-se depósito.

ALUGA-SE otimo quarto grande,
frente, casal si filhos, 3 pessoas
adultas. Referências. Resende, 21,
ap. 402.

CENTRO — Ap.. conjugado, «Iu-
pa-se à Rua 20 de Abril, 6, ap.
703. Ver hora marcada. Telefo*
ne 42-5248, das 12 às 19 horas.

ESTAGIO, aluga-se casa para fa-
milia, pensão ou pequena indus-
tria. Travessa Rio Comprido, 14,
esquina Haddock Lobo, 3 meses
deposito 500, aluguel.

vatívo e 2 com lavatórios. Dep.
comp. de emp. eC casa para ca-
tetfo. Local privilegiado. Preço
de rara ocasião. 18 milhões a
combinar 52-5920 e 36-2657.

TERESÓPOLIS — loja de esquina,
em frente ao Higino — Vendo,
excelente ponto, vazia, nova, ci
50.„ financiados. Ideal para lan-
chonete, mercearia ou sorveteria.
Visitas: 31-049. (CRECI 68B).

FIADOR — Para usas. aparta,
mento e lojas irrecusáveis. Te-
mos proprietário • comerciante.

Solução rápida em 24 horas.
Tratar tel. 52-5758 - Sr. Aca)*v,,n"2.:,J doT "j"0 n:,*^„""

Ia 1 -03 — Telefona 42-9957.cio - Preço NCrS 210,00.
BAIRRO DE FÁTIMA - Aiugo ap.|i.APA - Aluga-se o ap. 1001
2 quartos, sala, dependências deida Av, Augusto Severo, 282, c|
empregada, Rua Cardeal Dom Sê-Isa|a . quarto separado, kit. • ba.
bastião terne. 236, c| porleiro. -Inheiro. Chaves <_' porlairo • trs-
Preço 220 000. ;__ tjr nB Av. Rio Branco, 156, saia
CENIRO - Alugam-se quartos 1714 - Tel. 52-5917 - 12 às
na Rua do Livramento, 151. MBh.

\,
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CLASSIFICADOS — Jornal do Brasil, ..«-feira, 15-.-67 — 3

O IMÓVEIS - ALUGUEL
FÁTIMA — Alugo sola, qto
varanda, teietone armário
tido, a 2 moças ou casal que tra-
balha fora. Praça Pres. Aguirre
Cerda, 1-, ap. 202;

com QUAIITO
mbu-

Aluga-.
onlALUGO ólimo quarlo de frenle,,COPACABANA - Aluga-se quar-iTEMPORADA semana santa - Alu-
op.IAL.ou onmo «ran-_«_>____ , _!_-_ __  coni _,,_;,__ para g0 ops. na Av. Atlântica frenle

Tel.: •••.Ipara o mar com 1 ou 2 qt_. e
dependências. Tratar 27-300Ó ou

fora. 
'--lamplo 

oreiado e confortável oto_ ou vogas
Telefone! senhor que dè referências, uni-^moras trabalhem tora

!co inquilino. Tal, 36-6935. :37-907S.

QUARTO - Alugo-se um quarto
mobiliado cl colchão de molas
a Sr. ou rapai cl refers. Trator a
Rua_ Riachuelo, 191 sobr.

QUARTO — Aluga-se na Rua' Sc-
nador Pompeu, 164 apartamento
2, mobiliado a casal, com direi-
to a lavar e cozinhar. NCr$ ..
80,00.

am casa de BOTAFOGO - Alugo q
família com direitos. A casal ou a pessoa que trabalhe

pessoas que trabalhem ioro. Rua Am boi Reis, 88-201 -

dos Inválidos n. 76 ap. 8. Tem 46-8296.  ¦--..—-.- -- -r-'Vh> Ar ABANA - Aluna-se quorto
lel ______ BONS" FIADORES? - Ofereço pa.'ALUGA-SE apartamento solo, tre.-..COPACABANA Aluga se qu.,r,.

SÃUOE - Alugo cosa lll. R. ra ...rjuéls om lôda a Guanaba. quartos, com 
^P^ndencia^. 

Ruó 
_

Araúio Viano, 138, c| sl.. qt. coz. ra. Rua A cindo Guanabara M, Toneieros, n. 7. op. 102 - Cho ,_

bonh , área é| tanque NCrS 80 si 702 - Cinelandia. Tal. 42.-667.lve com porteiro,

Rua'ou vaga a môça que trabalhe fora- ' 
37-2589.

COPACABANA — AÍugo ap. mo-
biliado, por temporada. Pó:

mais taxas. R. Teóf. Otoni, 123 BOTAFÕGO - Aluga-se op. 21 ALUGO Semana Santa, lemp. ou ----j-. _

s| 201. Tel. 43-27____l TWquórtos, sala e demais depen- ,o meses, otlmo ap. frente, mc..^"""__|/'_ ',_, 
__ ,,_„,_. Do

SANTO CRISTO -" Aluga-se casa dências e garagem - Telefone: telefone, 2 grandes qts., 2 Sls., 
^ Farrelr_, 125, ap. 715.

ccm quorto, sala, bco área e de. 26.6962. ___J__rondr,, deP- P

pendêncios. Rua _ João_ Cardoso/BOTAFOGO n. 356 - op.. 1 236 „;!___

TIJUCA — Rua Barão de Mesquita,,ALUGA-SE casa pequeno com
424, ..luga-se um ap. Ver no quarlo, sala, cozinha e banheiro
local. Trotar com o proprietário: o casal. Preço NCr$ 100,00. Ver
Rúa Beneditinos, 10, sl loia. o trotar Ruíi Mário Corpcnter n."

—1418 — Abolição.12-3519. ._ i TIJUCA - Aluga-s. um bom ap ...
TEMPORADA - Cnc. Perto praia do sola, 3 quartos t depondên.|ALUGA-5E op. 2 q., :, coz.,

Ap. qt. e saio cep.. saleta e cios d. omprogoc., com linda bonh., dep. emp., arco 
çl 

tanque
deps Bem mob., gol., utens., vista. V_- o infermar na Rua na Rua Pernambuco, 512, play-
rcupo como. Tudo nôvo. - Tel.! Condo do Bonfim 611. l.rounçLe flaragom. Tels. 54-4518
57-6102 .; ANDARA! - GRAJAÜ

46. Aluguel CrS 130. Fiador.

ZONA SUL
GlÓRIA - S. TERESA
ALUGÃ-SE — Apartamento e
quartos Hotel Bela Visto, 8 mi-
nutos. Largo da Carioca, residem
ciai e familiar, diárias c/ refei
çõe3 ao alcance. Rua Mauá, 5 -
Ssnta Teresa — Bondes P. Md-
tos._-Jc_42.9346.
AGENCIA FEDERA,." D. IMÓ"-
VEIS alucja na Rua Monte Ale-
gre n. 356 — ap. 305, amplo
ccni, cozinha comp.. NCr$ ....
160 - 52-4211 - CRECI 781.

ALUGA-SE quorto mob. senho-
ra, mòç- trab. fora. Ap. 2 pes-
sons'. Referências. P. Américo n.
166, np. 307. ^^

Alugo-se - Choves c| portei-
ro. Tratar na R. Marrecas n.
40 - sa!a 812 - das 17 os 19
horas - Telefone 32-1910 - Dr.
Marcos - Aluguel de NCrS ....

- Alugam-s. casas 170,00. ^^ 
-- - — ,2 ?u ^S'5-,,* d.°'BOTAFOGO - Alugamos - Ruo
mais dependências Rua Marques Vo|_n,_ri_s _„ p_,ria, 329 - ap.
dos Santos, 41. Trator Av. Kio 

?0_ {_ 
._rdim de Invern0 5a.

Bronco n. 151, s| 313. Tal. ..,. |0 5eparac|0 _ choves
31-13*1. _.porteiro; Trotar CIVIA - Tel. ..

ALUGO ap. 901 - Princeso Isa-
boi, 293 - Ver locol. ;

FLAMENGO
de 2 sala

FIADOR - Para casas,
mento e lojas irrecusável
mos proprietário ti comorcianto.
— So.uçáo rápida em 24 heras.
Avenida 13 do Moio n. 47, sa-
la 1 603 - Tolofona 42-9957.

"APARTAMENTO 
2 qts., 2 sls., jFIÃDCR paro 

' 
aluguéis, forneço,

copa e dcpendénciai. Rua Bolívar, taxa de inscrição e conlrato grátis
178 cp. 202 — Choves com por- _ Tralar Ruo Senador Donlos, 117
leiro. Tel. 37-4298. |- 1.229. Tel. 52-970.1

round
e 43-2724. _- Sr. Paulo.

VAZIO tom tilnísm.. Vn.d= op- "-••'-'"»->¦ — V>y7—? 1 ALUGA-SE 
"um 

ótimo quorto com

quorto, solo con|. banheiro, cozi- VILA ISABEL moveis, pessoas que trobolhem
ilha Rua Mlnlhro V:vciios dei._J______-___ foro. de todo respeito, do pre.

nparta-l - ,_ 
,„ 0 _„_,,, doiANOARAI - Ruo Leopoldo, 775,|feréncio da ;V\arinho, Ruo Augusto

'*' 'fronte NCrS 20 000 à vista Tra-Op. 201. Aluga-se com 2 quortos|Nunes n.° 384. Todos os Santos.

ALUGA-SE ótimo quorto a cs
valheiro. Santa Clara, 36/1001.

FLAMENGO

Tol. 25-2549.

ALUGA-SE vaga a rapoz ou
nhor em casa de família na R.
Cândido Mendes n. 419, ap. 3
- Gloria - 42-8616.
GLÓRIA — Alugo op. coni
banh. e kíthc. 3 meses dep. o
fiador — Trator Av. Rio Bronco,
120 sala 716.

Rua
 Sola grande fren-jjj.aioc.

te mobllindo alugo pessoa 1r*'1VnÕT"À"roGO - A.ugo-se no R
lho foro ou casal. EntradI ílnde. »« . 506 

c| quarto
pendente - 130000 - 150 000. l™[_n__n-;.'chaves clportelro e Iro

tor o Av. Erasmo Braga, 299, gr
503. Tels. 42-4686 ou 52-5008. -

,CRECI 814.
fora -BOTAFOGO Aluga-se umi qta

tar tel.: 36-6618.

IPANEMA - LEBLON

põ-i'.' e lima vogo. Rua_Morq.es di-M'*^,..

FLAMENGO - Móçn em ap. d;
frente procura outra para div
dir despesas, que trab
Ferreira Viana n. 56, ap
204. lÃbr.n.es. TeJ___4__.882.
LARGO DÕ MACHADO - ALU- BOTAFOGO 

"- 
URCA

GA-SE vaga para uma ou duas' c_
mocas, com caíé pela manhã — ou senhora
NCrS 50,00 cada uma. Larrjo do]ma| 24.
Machado, 21, ap. 203, fundos: 

'gÕTÃFÕGÕ 
- Aluga-se Rua Ge-

Aluga-iner.il Polidoro, 171 op. 403 cj

ALUGA-SE vogo a môçn trabalhe FIADOR PARA ALUGUEIS _— For-
foro Rua Gusravo Sampaio, 630 neco com bsolulo garantia. So-

408 — Leme.  llução rír.l-o. Rua Sonta Clara, 33,

ALÜGA-SE np. frente c/ living, ____81.. — • -
3 qts., c/ nrm. embut., 2 banhs. GRANDE ql. c| arm. cmo. o Sr.

sociais, copa, cozinho, depend. e c| ref. q. trab. foro. Ap. luxo s|
Vor ò R. Miguel Le- inq., s criança Muito respeito; -

- Trator pl tele- Copocofcana,, 1 293, op. I 204, ategaragem.
mos, 51-502
fone 36-13_b5._
ÃLUGA-SE ap.""r

temporada

;i2 horas.

(~Av. .AtlôntlcãíiLEME,.- Alugo apartamento bem

mobiliado. Tel. mobiliado, 2 ciuartos, rilo e de
pendências. Lindo Visto. Teleío
nor Dr. Hugo - 23-5613

Alua° AL^^ 
._4._Sd_í.P-Ru.^i.EMEr.-v Alugo. 1;- quarto 

"mobT-

e o moca banheiro Independente. Ruo Son- 37-5690.

Tol. 32-4302 ra.;^^^03-,r.^2^^ ^FR73_ .Wã-** ,7.b_il.
ALUGA-5^m.\or'^rdt.s,C/ba1-*or=.poro morar com outro em

LARGO DO MACHADO ...... „.,„
se ap. coni., mob., gelad., -:qI., snla e demois dep. Aluguel
temp. na Rua * Bento Lisbco ^'2(10 000 móis toxa_s._ Chaves com

GLORIA - Alugo quorto om ep.
mobiliado a 

'pessoa idônea —
Telefone 42-1715.
GLÓRIA — Aluga-se quorto o
casal que 1r_balhe -fora, com re-
¦feições cu a dois senhores. S.
Cristina 46 . ap. .301 ¦ 

'_ 

GLORIA* - 
"SANTA" 

TERESA -

Moca que trabalha fora aluga
parto ou quarto de ap. confor-
tável a môça de'fino trato. Pe-
dem-se referencias. Ver depois
dos 18 heras. Ruo Cândido Men
des n. 101, op. 804.

QUARTO grando do frente. Alu- qüaRTO bem mobiliado, gel. e
ga-se a 2 mocos. R. Senador Ver-'te| Aluga-se Inteiro ou metode,
gueiro, 116, ap. 301. |p| senhoro que trobalhe fora, -

QUARTO - AlugoUe^pora 1 ou 36-7425 ou 46-4721.

Sr.
¦ ap. 222
MAX.

Tel. 45.767 porteiro. Trotar ACIR Administra-
í;ão. ;Tel._2_f38_

quarto Tratar da

ALUGA-SE um quarto em casa de
família de respeito — Rua Na.-
cimento Silva, 120, op. 104 —
Ipaharna.
ALUGA-SE - Ruo bus." Alfredo
Russel n. 17ó, ap. 104. Sala, dois
qts., coz., bar.h., ócr- cempl.
empr., tirei, externa. NCrS . • • •
370,00. Chaves porteiro. — Tel.
26-9574. 
ÃLUGÁ-SÉ quarto mobiliado p»

homem. Aluguel CrS
Ruo Gorceix, 30 op. 101

le demais dependências, inclusive
completas para empregada. Cha-

na portaria cm baixo. Tm-
lar Bonco Borges, Rua 1.9 de
Março, 4 e 6, perto da Praça 15.
ALUGA-SE ótimo salão para ma-
rad:a ou depósito. Pede lavar
cozinhar, na Rua Luís Barbosa 57
- V. Isabel. _
APARTAMENTO" VAZIO""-" Alugo
cu vendo na Rua Paula Brito
671, op. 205-B, c! 2 qts., saio

ronda e dep. comp. de em
:re-';ac: 25C- taxa.

í tratar

Agenda

msgs^ms íS9?axaíi_ida siiveiM
porteiro Ary no Rua Barota Ri- _; J___________..
beiro, 135, ap. 703 e trator pe- PõSTO 6 - Alugo-se o magní-
lo telefone 43-4633. fico ap. n.° 1 203 da Ruo Xavier

ALUGO amplo ap. fresco e da Silveira, n.° 40. Ver hoie

aprazívalj mob., com _el„ rou-das 10 às 17 horos. Telefone:

pa de cama e utens. — Dias ou 42-525..
mês a combinar p. tel. 36.935 QUARTO mobiliado, entrada in-

banheiro uso exclu-
Familiar. Aluguel

mil. Rua 5 de Julho. Tratar
r..C^'o-._._7r_._____-J,o..el. 20.0779, R. Vol. do Pátrio, «pr a. n, "Ifc-j -» «.» 00^

QUARTO MOBILADO de f ren le _5J____ . ^ 
. hori c|^Bym.nl.^^QUARToiiniob||i„olpy,,,i ,» 2

S^:.£r^^1-lEME - COPACABANA ffât j ____? 10t|B' \k^Y^^'%

ALUGAM-SE duos ólimas vagos a
rapoz c/ todos direilos. Rur, Vise.
de Piraiá, 357, sob. Ipanama^

ALUGA-SE op" de sl., quorto,
conjugado, banheiro, kitch. e 1
orea externo - Vaga automóvel.
Rua Dias Ferreira n. 301, ap.
101 — Chaves na portario. lnf.

____l2___ls_i___ -i-___as
ALUGÁ-SE op. 302. Ruo Cuper-
tino Durão, 30. Ver e trntar no
local. NCrS 500,00.

IPANEMA - Alugo op. 801, Rua
Visconde Piroió, 455, cenf. sala,
quarto, coz., banh. e garagem
Ver local Sr. Antcnio a partir das
15 horas ou pelo tel. 42-2573.

206]801

rã?*»:g_s__a^Bpgs|l|___j|___ ?»#^
__._.'„,___.„_. SÓTIC. T.l. to em suntuoso ap. -.P. 3 .112 32-1619 - CR.CI M_  .. 2 mêça5 F,no trotai

bÜTEIRO DA GLORIA - Alugo
ót. qto. mob. pessoa dist. Rua
Barão Guorotibo, 242, op. 101.

¦T.V.9 _'V47_ÍT-; CR_Cl"s_9''"|iün'tò praio. Rua Figueiredo Ma- ALUGO ap. de quarto
~~"l . ...¦¦'. .,.„. .. ..-'aa'."-"- '_? - *?' 1?01, Tel",separodos, mobiliado,

SANTA TERESA - Alugo-se um
ap. com dois quortos, sola, cozi-
nha, bonheiro, área coberta CrS
26£^e_to__SaJto_yisto_Alog_

CATETE - FLAMENGO

(Copacabana). I eletrola, NaUtÜUí, ria kub oama qTTadto"^"'ÃÍTtÒN - Alug. ops. mobiliados Cloro n.° 115 - Tratar 36-1820. uu' '
eclu- . - _ is

APARTAMENTO - FLAMENGO -

Olo., banh,, kitch., como cosal,
colchão molas, armário, poltrona
etc.NCrS 200. Condo. _26-9181
ALUGAM-SE" em hotel familiar
bons quartos com elevador, tel..
água corrente, bca comida. A pes
soas de trato. Rua Machado de
Assis, 26. Tel. 45-8177 - .Fia-
mengo.
ALUGO vaqa a raoaz, qto. de
dois, 35 000, café, r. cama -
omb. familiar. Rua Pedro Amé-
rico n. 276 - Tel. 25-6936 -
Catete.

VAGAS para moças, aluga-se com 37.2197
col. de molo5, orm. embutido
etc. só a "A°ças de fina edu- •¦¦-2--3 _,_ã"r.__, temporada, lon-
cação. CrS 50 mil. 45-9399. |^j fou ^^ B. Ribeiro, 90Í2I0.
VAGA em 1 quarto, para 2 mô-57-1264 e 57-7599. 
cos que trabalhe fora. Casa de APARTAMENTO, aluga-sa na R.
familia. de 3 pessoas. Rua Ben-' Francisco Só, 61 com 2 salos, 3

Lisboo, 96-1 ,' — -Tal..; 25-671 -¦;èfiertõsl iardim de inverno e de-
Chaves c/o

mporada.
, „., _ moças, r-ino tratamento c/

sala referências. Ótimo ponto — Tel
geladeira, 37-0656.

Rua Santa

VAGAS — Alugo p| moças com mais dependências
ou sem refeição com todos os di- porteiro. Tratar c/D. Antonièta
reitos. Catete. Tel. 45-2449. |ielcf. 43-8180 - 43-4003-

LARANJ. - C VELHO
moças que

ALUGAM-SE apartamentos paro
itemporada completamente mobi-
lindos todos tamanhos temos de-

I

PõSTO
um indep.

2 - Mob.
outro de

ALUGO quarto, frente, mob. col. frente, aluqo a senhores idôneos,
molas, r. cama, banho quente, Tel. 52-0283, dos 12 âs 18hs.

000 com
Ver com o porleiro i

pelo tel. 34-9460.
45,00.1 ALUGA-SE um quarto mobiliado

Ipa- ccni refeições a uni senhor por
NCrS 80,00. Te!. 58-7928. Rua Sil-
va Teles, 48, ap. C-01 —Andarai.

ALUGA-SE um quarto para rapa-
zes do comércio ou moças que
trabalhem fora, Rua Gastão Pe-
naiva,_ 135, Andarai.
ALUGO ap. com 2 quartos — 1
sala — cor., banh. — area —
Tratar no local na Rua Leopol-
do n. 285 - 20l_^- Andarai.
ÃLÜGA-SE casa tipo ap., com 2
quartos, 1 sala. Rua Dona Maria,
108, ap. 101. Vila Isabel. Trans-
versai com Pereira Nunes.
ÃLUGÃ-SE

IPANEMA - Alugo op. térreo,
tipo coso, c/ 2 sls., 3 qts., bar",

Iardim, dep. Rua Nescimento Sil-
va, 330. Tratar: 27-0698.

iPÃNEMÃ — Quarlo, alugo tom-
bém vagas p/ ropazes ou casal.
Farme de Amoedo, 135 — Tel
27-0477.

ALUGAM-SE aps. de 2 qts., 1 ou
2 salas, na Rua Monsenhcr J_rò.
nimo, 410, a partir de 262,500.
Chaves no local. Tratar Trav. do
Poço,_23, saio 301.
ÃLUGAM-SE aps'. de 3 ..qts.'.' «ali
e deps. na Rua CoraçSo de Maria,
123, c| 6, p| 300 000 mensa!
Chaves no ap. 201. — Tratar na
Trov. do Poço, 23, s[_301.
ALUGA-SE" bom' op! de saio, 2
quarlo* e dependências, Rua Dias
do Cruz, 313, Méier, aluguel Crí
260 000 e taxas.
ALUGA-SE uma casa, Snla, quar-
to, c_z., banh. Rua Domingos doe
Santos, 97, Bento Ribeiro. Descon-
to em folha. Tratar Rua Marquês
de Aracatl n. 302, Iraiá. — Alu-
gúel: 150 000. _ 
ALUGA-SE boa casa com 3 quar-
tes e dependência;, Jardim/ en-
trada para casa, cisterna e bom-
ba, chuveiro elétrico. Alugue!
210,00 com taxos. Rua Pochoco
de Oliveira, 69. Chaves ao lado
Sulacape, 45-9532, Manuel Cas
par.

c/ refeição, 2 ou 3 rapazes dis- QUART0 mobiliodo com lolefone
tintos q. trab. foro, 140,00, ou- j ou 2 r.iooies ou senhor
tro peq. 50,00. Av. Copocabana !_„„., Tratar p'eb tel. 57-6135.
479, port. Manuel, AUGUSTO  
ALUGO op. 606, u Avenida quarto independente alugo
Atlântica 3 318, choves portaria. cavB|heiro que trabalhe fora. -
Informações 10 às llh30m — Te|. 36-5467. 
Tels-: 52-5444 e 42-0371. IqTjãRTÕ - Aluga-se a 

"c"a"s"al 
res-

AVENIDA N. S. COPACABANA,' pe[tavel ou covalheiro - Tel. ..
1 093, oluqo ap. c/ 2 qls. mo-57.0B04.

LEBLON - Alugo op. sala. ql.,
bonh. kit. R. Cupertino Durão,
n.° 147 op. 306 — Chaves port.
lnf. 42-7144 - F. P. Veiga En-
genharia Ltdo .V CRECI 

'832:
'LEBLON 

— Alugo op. frento sl-
qt. coniugado. Aluguel NCr$ ..
200,00. R. Aristides Espínola, 88,
ap. 501. Ver porteiro, trotai
22.4374.

quarto independente
em casa de família portuguesa a
rapar cu ssnhrr de respeito. —
Rua BarSo de Cotegipe n. 134 —
V._ Isabel.
ALUGA-SE op. I a Lodeiro Ota-
viono, 91, ap/ 203. 95 000. Ou.
tro a Ruo Álvaro, 291. 180 000.
Tel._58.7348.
ADMINISTRADORA ÍMÒB. L. H.

Alugo R. Torres Homem, 270
, 19 ap. 202 Sl. e qt. c] área,

160 mais taxas. Tratar Gonçalves
Dias, 84-602 - Tel. 52-0982.
CRECI 636.

ALUGA-SE ap. 301 da Ruo Co-
ração de Mario, 126 c| 30, esm
2 qts., sala e deps. p| 250 000
mensais. Tratar à Trav. do Paço
n. 23 sl 301.

ALUGAM-SE vagas u ,.,_....._. .,— péV-to
trobolhem fora,__ c[_ refeições, a Mnas^ o^,^ 

^^ 
-— 

B_ratã'"bUiados, solo, por dios ou meses. 'QUA[!T0 
_ Aluga-se mob. emicieione. 

Riboir0( 87 5a[a 202 _ Telefone Te2.__7-46_00. ',„_ sen|,or (a) ou casal c| ou s|
37-1133. L__ . | ÃLUGAM-SE casas e_.aps.__o por- refeições. - 29-7000.

parlir de Cr$ 81 000.
45-3172.

ALUGA-SE bom quarto a um
dois senhores, únicos inq_uilinos
em ap. de 2 pessoas. R. São Sal
vador, 59, op. 516. Bloco D. Fio-
mengo.
ALUGA-SE um quorlo paro
poz. j?ue_do_a!_,_20__o_30_l.
ALUGAM-SE em ambiento fomi
liar apartamentos e quartos c;n
telefono, cofó pelo manhã. Rua
Silveira M.-rtlns, 80. Tol. 45-8030
— Hotel^_SuIço.  _ 
ALUGA-SE 1 vaga porá ropoz,
com refeição completa. Rua Ben-
to Lisboa, 89, cj 13 - Colete^

6. Mínimo

ALUGO quarlo peçTuano pfl'o SíqT_"DE ALUGAR ap. mobiliã.'t,Y"d-"l.-r$ 100, 130," 180, 200, gfj^fjou senhora que trabalhe ™,'._.". ,„ „„„,u„.nr,s. ._- —" -'- ¦"¦¦¦— - i <:¦.! «y"^1"

PROCURO ap. p. alugar no Posto
6 ou Ipanema com o máximo do
140 m2 de área. Mobiliodo ou
somimobiliado, d. preferência de
frente a com telefone. 3 qls., 1
ou 2 salas, demais depi. • _*i-
ragem. Tal.! 47-9843.

ALUGA.SE Rua Vasco da Gamo,
70 tundes ap. 303. Todos cs
Santcs p| 200 000 com 2 qts.,
sala, dep. de empreg. Apanhar
chaves no ap. 401 — Tratar
Trov. do Paço, n. 23 s| _301_._
ABOLIÇÃO — Alugo ótima cosa
nova de varanda, sala, 2 quar-
tos etc. Rua Assis Vasccncelos,
261.

_w w Môça morando só di',
moça ou sennpra que 

youoine ^¦•-- 
- 

tempcrada, consulte-nos. 250 e 300, da Tiiuca a. 2. Sul. vid ccm uma ou duas „;¦
oro, n^-2H»'d».«Jaf«nj8lrat "¦ 

lem»_ Mnm de 1, 2 e 3 qtes. Bons fiadores ou 1 mes deno- ^UB „abalhem fo„. Tralar
15 ~_ P_ u,__ _hini_i ' com gelodeiro, roupo de como etc. sito. lg0. s. Franc. 26, s. 1119. 37.93S8

^rs°„do 
W""^0 " AI,J9U=' • 

Bosinior. Barabto Ribeiro, 90, (8 às 18 h). 38-4031 - 23-2232. i._—
SPiÇOO-  coni. 203_Tels. 36^822,_36-_2972. (Çreci 743)¦ "IIAB"
LARANJEIRAS - Aluga-se- Ruo ãiugUEL FIADOR com a imó- APARTAMENTO frente.

__. e°2dop° vol» - ' "

TEMPORADA - Alugo op., saio,
2 qts. e dep. mobiliado, gel. etc.
Lindo visto, indispensável. Proça
A. Quental - Tratar tel. 36-4465.

QUARTO cozinha direito lavar -
100 mil adiantado. R. Sta. Ale-
xandrina, 343, c/3 —- Rio Com-
prido.

GRAJAÚ — Aluga-se o aparta-
mento 202 do Rua Assoré; 88,
com sala, 3 grandes quarti-s, va-
randa/ dependência completa de
empregada, chaves na mesma rua
n." 88 "A" (Quitando), tratar pe-
!o telefone 43-9575. Esta rua co-
nieça nn Rua Barão do Bom Re-
tiro^ 1 389^
GRAJAÚ — Aluga-se um quarto.
Pode lavar e cozinhor com depo-
sito. Rua Araújo Leitão, 372.

ALUGAMOS o op. 304 da Ruo
Honório, 475, Tcdos os Santcs
Chaves cj o zelador. Tratar c.
Patrimonial S. A., Av. Nilo Pe-

nha, 12, 5.°, s| 504. Telefone:
22-9384.

Mário Portela, 71
frente, e| 2 qts., saia e aep., 

pf--, Tiradentes n.» 9, sal.
armenes embutidos. Aluguel cr» _ .-unf0 a0 cinema São Josa

Irrecusável _-_ Forneço,-Ribeiro. 200, ep. -721;jsala, q™.,^—^ GRANDEv .^ , mob.
kitchenett. ira- T , ,, ,rnc _802

QUARTO — Alugo-se conf-, mob.,
r—r i sr. fino trato qua trab. fora.
Bari"a lnf. Tel. .6-4280.

_">• ^,TS-T^-^5"A.ír"

taxos. Chaves c| -_-'
coni., banheiro,
tar Sr. Adelino: '42-8155:» c/ dir.- â coz.

T" Copacakana,
Tel. 36-4305

602.
S Luís oo°301 Trotar AclAd- ÃTuGÃ.ITótlStõ>p: com qto. « ÍÃÜGÕVà^^bln^b. e| tal-^_

lt_.fr.r_f' Tel 3.9738 »'» separados, bonheiro e cozi-'- .enhora qUe trabalhe fora. Rua 5ÇÇIO
ministraçao._Te__32v/JB- Ver am Q rteir0, na Rua.Bo|ivsr 35, ap 

•"

LARANJEIRAS - Aluga-se ótimo Earata Ribeiro, 450, ap. 309, e
apartamento, com quatro e saio UaUr Belo tel. 22-1674.
S0P3rÍ,cdom' 

íaíqut^loc^Sn. . AVENIDA ^ATLÂNTICA, 
3806, 

£ „«,

Apartamento próximo
Castelinho. Rua Sousa Limo,

363/606, Posto 6 ou tel.

ALUGA-SE quorto mobiliado po-
ra casal, 

"moça 
ou rapaz, à Rua

Morqués do Poroná, 128-403 -
Flamengo. 'M

e'negeC._ X'n. «_ 
'General 424, olugo c/ quarto, banheiro ír30____

Glicério, 156 - Aluguel NCrS . complelo e kit, ver nc Toouj 
ApARTAMENT0

230,00.'Chaves na _portario Tra- de 9 os 12 horas da manna a _,, ,

ALUGA-SE um quorto mobiliado 22-8482' b noite com Roberto.
em casa de -familia, para dois ra* —•¦

Av. Copacabana n. 1 110,

GÁVEA - J. BOTÂNICO
ALUGA-SE um quorto com duas
vagas. Rua Marquês de Sabará,
17 op.JOl - Horto.
JARDIM BOTÂNICO - Alugo
ótimo ap. Visconde Graça, esq.
Jardim Botünico, 2 frentes, sa-
la, 3 qts., banh. soe, coz., dep.
emp., 2 Srea3, c| tel., elevador.
Trator tel. 26-0790.

GRAJAU — Alugo ap. grande, 1
p| andar, sal., 3 qts., dep. em
preg., Cr$ 250. Rua Campinas n.
188, ap. 101, fds. 9 jis 12 horas.
QUARTO — Alugo, pode lavar,
coz. -10 mil, 3 meses dep. Ver
na Rua Barão de Vasscuras, 36, e
tratar Rua Marcilio Dias, 20, sa-
Io 402- ''VÍLÃ 

ISABEL - Aluga-se na Áv.
28 de Setembro, 411, cosa 6, c|
2 quartes o sala, bonheiro, coz.,
dep. emp. Chaves no Iccal e tra*
tar à Av. Erasmo Braga, 299, gr.
Í03. Tel.s: 42-4686 ou 52-5008 -

CRECI 814.

MEIER - Alugamos — R. Lucidio
Logo, 217, ap. 301 - Bloco 6,

sl„ 2 qts., depend., local p\
corro. Chaves ap. 203 — Trotar
CIVIA:_52-8166.
ALÜGA-SE casa com quarto, sa-
lão e dependência, completas —
grandes e novas, gás de rua no
Rua Teixeira de Carvalho n. .
190 - Aboliçõo.
ÃLÜGÁ-SE bom quorto mobiliado
ou não a 1 ou 2 moças que tra-
balhem fora. Rua Carlos Costa,
36 - Jacaré;
ALUGA-SE cosa 2 qts., 2 saiôs,
coz., banh. c área. Rua Peça-
nha da Silva, 52, c| 5, diàriamen-
te até 20h. '¦>
ÀLÜGÂM-SE quartos e vagas com
ou sem refeição. Mfça ou rapaz.
R. Hermengarda, 585 — Méier

ZONA NORTE

tar com o proprietário no Lorgo N_Cr,$'80'00
da Carioca, 5, solo 804. Telefone 37-0995.
426487. _iALUGAM-SE aps

ALUGA-SE Senador Vergueiro n.
218, ap. 702, oo lodo do proio,
la. locação, dois quartos, sala
dependências, gorogem. Choves çj
porteiro — 30-6734.

mobiliados r,

LARANJÉÍRAsVoU.-BOTAFOGO - temporada lonsa^ou^curta. Adm.,

Procuro para alugar ou íonl- Bollv" - *v,'

prar cosa pequeno - Terreno __ <_.____

plano - Carlos - 52-4467. .ALUGUEIS? -r Arranjamos casas,'garagem. R^^^

mcbiliado, tem-

sXVo"o se^orodo.?0^'8. PÇA. DA BANDEIRA -

coz. Rua 5 de Julho. Tratar tel-.j^ CRISTÓVÃOP/,23-5431 . 

r.r.,„h.*, W ALUGA-SE temp. ou não qt. grd. ALUGA-SE apartamento com
lOpaCaDBn-, »"JI,. .„„ ,J „,,;„_._ :nr.or. í.!.tín.t a- . ..™. ..ti. .onar.rtnt¦|1. inv. c

itas pessoas

ALÍJGO 1 qt. c| bonh. c| mob. e
1 refeição, 130,00 e 1 vaga por
90,00. p! moço ou rapoz que
trabalhe fora. Catete. Tel.i ....
25-9533.

QUARTO sra. Aluga, peq. frte.
mob. a outra, única inq. Trocam-

•efs. R. Mário Portelo, 71,
ap. 102 - Tel. 45-7707.

QUARTO — Absoluta indepen-
dôríç.a, ap. grande, apenas 2
pessoas 6 como estivesse em _eu
ap., conforto, higiene, silêncio.
Rua 2 de Dezembro, 26 ap. 702
próximo Largo Machadol.

BOTAFOGO
ALÜGÒ - Quorto
exijo ref. ou
Pátrio, 311605.

ALÜGA-SE a quem apresentar
¦fiador idôneo, apartamento com
Ires quartos e> demais dependén
cias, na Rua Buarque de Mace-
do n. 31, ap. 402 — Precisa de
pintura.

_,*_., loias • fornacemos os ma-
lhores fiadores da Guanabara^— j
Rua do Resende,

ap. 605.

móveis indep. distin- quarto • uma sala separados, em
todo direito, telef., edifício nôvo com elevador.
Dias da Rocho, 26 contrato com fiador. Ver e tra-

tar no Ruo General Argôlo, 72.

CATUMBI - Aluga-se casa, 3
quartos, 2 salas, 2 cozinhas, ba-
nheiro completo, quintal, outras
dependências, podendo sobre-
slugor. Preço NCrí 300,00. Rua
Engenheiro Miguel Austrogésilo,
104. Entrada pela Rua Miguel dr
Polvo, 388.

VILA ISABEL - Alugamos na Rua
Torres Hcmem, n,° 1007 o ap.
303, c/ salão, 2 amplos quartos,
coz., banh, completo, cepa, cor.,
o dep. emp. Chaves c/o zelador
Silvino e tratar na União ImcbÜt-
ária Ltda. Av. Erasmo Bragas, n.
299, gr. 503 - Tel. 42-4686 ou
52-5008 - CRECI 814-

UNS - BOCA DO MATO

ALUGA-SE umo cosa com 2 quar-
tes, sala, cezinha e banheiro. Tra-
tar na Rua Visconde de Santa
(-rur' 419 — Engenho Nôvo.
ÃLUGÓ gde. saio, frente, a 2
rapazes que trab. fora. 00 000,~ 

meses depósito. R. Assis Car-
neiro, 337 — 

£iedodo.
ÀLÜGO, R. Roch~a Pita, 231, ap,
.01, Cachambi, 3 qts.f salas, dep.

de empr,, área, vara. de fren-
íe* Alugo um qt. indep.
ALÚGA-SE casa com sala, quar-
to, coz. com todo conforto, 130
mil. Fiador idôneo. Tratar no lo-
cal. Rua Sousa Barros, 678, ca-
sa n. 7.

.o-"__l_-"rí.a_"lALUGA-SE ótimo quorto mobilio- ALUGA-SE coso com dois quar-
. _.i». "!»..__:!do e com refeições a cosal ou ......

ALUGO op. todo mob. ci tel. e:duas Dessoas. R. Hilário Gouveia,
gel., ondar alto, claro, indey. n-0 87.
fte., 2 qls., 2 sls., 2 var., banh, —
comp., qt. c banh. emp., area "

1 
'senhor 

- Vol%^i<&^%^M^'S£0:'U- fW' ^'-,i"hSe!•"?,?

ÀLÜGÁ-SE quarto para^ 2 .m3ças'jgl^^,

COPACABANA - AÍugo Bp. si.,

URCA
2 rapazes,

ALUGAM-SE quortos e vagos -
Ambiente ótimo. Pensão Parque
Real. Rua São Clemente, 403 —
Hei. 26-6906 - Botafogo.

COPACABANA - Alugo frente
*.' ''" •_•_.'_""_»/ ""nih" 

Pfis^ap. sl., qt. coniugado. Aluguel
etc., pJnladov.Bar.J Rib.; Püs | ,£. ^h^ f.^ Mag.lhges< 2)9

706. Ver porteiro, tratar tel.

ou senhor que trabalhem fora.
Av___çabana,_-43, op. 302 , --¦ —^^ 

d .. - 
má^

ALUGO lindo ap. c| telefone. R.|R- B,rata Ribeiro, 471 ap. 602.

tos, sala e grande quintal. Con-
trato c| fiodor. Ver na Rua Mi-
neiro, 31 e tralar cl o Sr. Sil-

Rua Senador Bernardo
Monteiro, 44, em São Cristóvão.

ÃLUGA-SE op. de fr. a Rua
ÍAarquês de Abr. n. 127 - 701
— sala, 3 qts., dep. compl. —
arm. emb., sinteco, con*. gar.
-.-Infs. 47-0773-
ALÜGA-SÊ 1 vaga à môça. -
Rua Correio Dutra, 149 op. 104.

IJoaquim Nabuco - Chaves Rua
ALUGA-SE amplo opartamento às dc Julho n. 47, ap. 803.
Av. Rui Barbosa n. 636, ap. ..| —:
1 406 - Edif. residência. Ver ALUGA-SE um quarto o vogos oir

e tralor no locol a parlir de.caso de_famiha, para rapazes dis

17 horas — Diariamente.
ALUGO vaga rapaz que' trabalhei""' °^ '"*"—-———-—- ponsável

(ora. Documentos, reforêiKias I*'"™-- "•">> *'"¦¦ -<'" - f - -

Ver porleiro. Trator 22-4374.

COPACABANA - Alugo aparta.
mento mobiliado. _Tel. _ 57-4454.

tinto. Rua Siqueira Campos n. COPACABANA - Alugo quorto
«5. io2 mobiliado si a Sr. ou ropaz res-ou, ap. iu-, „„„„T „ do )rat0# Barat0 (jj,

Voluntários da Pátria, 136-A, c/'3.
RuaALUGAM-SB quartos,

cabo, 239j

ALUGAM-SE em op. de luxo 2
vagas ccm refeição.- Tr. 45-9678
— Catete.

ALUGO .ap. mob., fino gostoi - 
£-:—------ - 6ii

, te., gar. Temporada. ______:".'_". _•' fc-ít_ -,*ir T_l .lri.DArA_AW_ _

ALUGAM-SE quartos
224, S. Cristóvão.

a R. Bela,

ALUGAM-SE apartamentos 102
203, Rua Ibituruna, 70, sala,

quarto, pequena cozinha, banhei-
ro completo, box para geladeira
— Chaves t Ínforma;Õe$ no Io
col.

PENSIONATO - Moradia
moças, na Rua Haddock

ALUGO quarto ind.p. perto da
Rodoviária p| senhora ou 2 mo.
cas qua trabalham fora. R. João
Cardoso, 49 ap. 101.

para
Lobo

37 - Tel ._28L850Ç._'PRAÇA 
SAENZ PE_A - Aluga-se

op. 204, Ruo Borõo de Pirossi-
nunga, 7, saio grande, 2 bons
quartos, copa, cozinha, dependín-
cias de empregada e vaga na ga-
ragem. Chaves com zelador. —
Tel. 54-1551.

QUARTOS^ Al. indsr_7d'o frên
te, c| varanda, ambiento familiar
e respeito. Rua Dr. Satamini, 81.

QÜÃ¥tO — Álugo-se porá moças,
Tratar com Madame Vanda, dià'
riamente, Rua General Roca, 113,
sob. — Tijuca.

ÁLUGA-SE ap. sala grande, quar-
to, banheiro completo, área, boa
coiinha — Ver e íratar Rua Ma
rumbi, 22 — Boca do Mato, pon
to final do ônibus 230/231.

NAVIOS — Chegam hoja no Púrto do Rio o An-
dréa C, italiano, de Buenos Aires, Montevidéu o
Santos, para Canes e Gênova; Arnentina, ameri-
cano, de Nova Iorque, San Juan e Barbados, para
Santos, Montevidéu e Buenos Aires, e os carguei-
ros Nopal Frogress, Chile e Cap San Lorenzo.
PORTUÁRIOS — A Caixa Beneficente des Portuã-
rios do Rio de Janeiro informa a seus associados
que, dentro de poucos dias, serão abertas inseri-
ções para aquisição de terreno e, posteriormente,
para a construção de casa própria em glebas a

. serem adquiridas em Nova Iguaçu, em local do-
tndo de condições excelentes.
A'A_iORES — As cautelas que bancos e tesoura-
rias precisam ter em suas instalações e em tudo
quanto se refere à guarda, ao manejo e ao trans-
porte de dinheiro e valores sno expostas em, doze
aulas dadas por especialistas e ilustrados para
maior compreensão, no Curso de Técnica de Se-
gurança Bancária que vai ter início na Funda-
ção Lowndes, à Rua da Quitanda, 15!), 3.u andar.
ESPECIALISTAS — A Diretoria do Ensino da Ae-
ronáutica informa que as inscrições para o exa-
me de admissão à Escola de Especialistas de Ae-
ronáutica encerram-se hoje. Os requerimentos dos
candidatos deverão ser enviados àquela Escola, em
Guaratinguetá, no Estado de São Paulo. Instru-
ções e esclarecimentos podem ser obtidos na 2a.
Divisão da Diretoria do Ensino da Aeronáutica,
no 7." andar do Ministério da Aeronáutica, Av.
Marechal Câmara, 233.
PAGAMENTOS — A Caixa Econômica avisa quecreditará em contas-correntes, hoje, em suas agên-
cias neste Estado, os pagamentos das seguintes
categorias de servidores públicos federais: apo-
sentados... Ministério da Justiça, Ministério da
Fazenda-Avulsos, Ministério Educação, Saúde, Mi-
nas e Energia... O Banco do Estado da Guana-
bara creditará em centa hoje, através de suas
agências metropolitanas, os vencimentos do Minis-
tário da Viação e Obras Públicas — (aposenta-
dos); Refinaria de Petróleo de Manguinhos.
TRENS — A Central do Brasil informa que os
trens paradores com destino a Deodoro não farão
paradas nas estações de Engenho Novo, Méier e
Todos os Santas no período de 11 às lfl horas,
devido interrupção da linha 1, para serviço da
via permanente.
APARTAMENTOS — A Caixa Econômica realiza
nos próximos dins uma concorrência pública para
venda de 4 apartamentos no edifício de sua pro-
priedade á Rua Dr. Garnier 720. no Rocha. Os
apartamentos são remanescentes da venda, já rea-
lizada dos demais apartamentos do prédio e si-
tuam-se na cobertura. As divisões internas dos
apartamentos são de 3 quartos, sala, banheiro e
dependências e outros dois com menos um quar-
to que êste. Tôdas as condições de venda serão
baseadas na última concorrência realizada para,
os aptos, da Rua Lauro Müller.

MADUREIRA - Aluga-se um ap.lALUGA.E CMa. Quarto, sala, ço-
nôvo, sala, quarto e' dependén- linha. dep. e quintal. — Avenida
cias. Cômodos grandes de fren- Itacca n. 1 070 dl. .
te, 150 mil, desconto em folha. ALUGA-SE uma sala de frente de
Rua Carlos Xavier, 788. Jrua, a 2 rapares, solteiros i Rua
..«„i,nrm« .i Joaquim Rego, 52, ip. 301 Ola-
MADUREIRA - Alugo-se ap. com riay
dois quartos, aala, cozinha, ba-}¦¦¦¦¦'¦¦" ¦¦ *—• —-
nheiro e area com tanque, pre-'ALUGO casa de sala, quarto, co.

cisando de reparos, na Rua Do-I^nha, banh. are» c| tanque

mingos Lopes, 498, ap. 201. -
Chaves no n. 500, c. 4. Tratar ií.,_c?_-a
tel._52-.98.
MADUREIRA - Áluga-se quarto
de frente, pars rapo;. Tratar. R.
Barbcrema, 132.

ALUGUEL - FIADOR pl casas,
aps. Não h_ recusa, garantimos,
Proprietário idôneo, com ótima
ficha bancária • comercial. 5olu<
ção na hora c! documtnta__o _
disposição. Av. Rio Branco, 106J8,

1 109 - T.l. 32-7655.

ALUGA-SE uma casa com, 2 quar-
tos, sala, cozinha, na Rua D.a
Francisca, 326, casa 2, a procurar
Sr. Aníbal no n.° 372 - Lins
de Vasconcelos.

Soro-
Com gel,
TonelBros
36-3157.

ÀLUGÁ-SE um quarto mobilii
a um senhor que dê referencias
- Tel. 25-1(919 - Sen. Verguei-
ro n. 128 - 1 101.
ALUGO mobiliado, telefone, fia-
dor idôneo — quarto, sala, de-
pendências — 25-7463 e 
45-8957. 

ALUGA-SE quarto com ou sem
moveis a senhor de responsab.
Rua Gen. Dionísio. 18. Botafogo.
ÀLÜGO 2 espaçosas vagas a mo
ças ou senhoras, 45 mil. Tratar
das 19 às 21,30. Rua da Passa-
gem,_7j_ ap. 7.08,
ALUGO ãp.

n. 89. ap. 704. Tel.: COPACABANA
| conjugado, mobiliado, gelad. Av.

T.m__.»_a "Ãi_—d! Copacabana, 308, ap. 509. Crav,— Temporada, «p..« ,, rt, v_,:_• t.f -íA.inn?

ÃLUGA-SE um qto. ind. para um
.-.-  rapaz. Preço Cr? 50 000. Rua

Aluga-se ap. ___,à _____ 372i _s_ Cristóvão.
Final do ônibus 472.

";_. -..r-...^.d Sr. Xavier, lnf. 36-4082.ALUGO

sífíos5' 330 mil. 
°47-4589-' 

Barata' COPACABANA - Álugã-se ótimo
Ribeiro, 418-511. 'ap. todo pintado c/. sinteco -

 ._ R_ Constante Ramos n.° 136-603,ALUGA-SE vaqa a rapaz, wm >^- _-.-  ,__.-(
ferència.Ambiente familiar. Pre- 2 quartos, sala, banheiro «a.-

- ' «-",,. ,nna _ _ep, empreg. Chaves c/
Trator Locadora Nacio-

1 _l _N_ili.-. niii.ivii.» '„'«„-

ço: CrS 60 mil. Tel. 27-5515.

ALUGA-SE 1 vaga p| rapaz que
Irnb. fora. Rua do Catete, 355.
Tel.: 25-6525.
ALUGAM-SE casas e aps. a par-
tir de NCr$ 100, 130, 180, 200,
250 e 300, da Z. Sul_ à Norte,
Bons fiadores ou 1 més depor.-
to. Lao. S. Fco. 26, s. 1119 (8
i,s 18 h). 38-4031 - 23-2232.
(Creci 743);

401 da Rua Voluntá-
rios da Pátria, 264, c| 2 quarlos
sala ,dep. de empregada, lel.:
31-1176 ou 37-9277. outros mais do centro _

s-^a_®®íifssg « Y'^'^
go, em la. locação, constando do 903 -_Cir____dia_

ampla sala de jantar, 2 e 3 gran- ALUGA-SE quarto de frento cpm
des quartos, cozinha, banhoiro so- café e roupa de cama a moça

¦ 1 completo, 1 área de servi-'que trabalhe fora. Pedem-se rc-
ço ¦ dependências de «mprega- ferencias. Tralar 36-2234.

Tratar na Avenida ISbo Jú- 
ALUGO~ièrí"p'orada pequeno ap.

Penha Circular - 
m_biM____ AMV. Copacabana, 481

Tel. 57-5265 - Mensal 250

porteiro.
ALUGA-SE na Rua Domingos na| Ltda. Av. Rio Branco 106 -

Ferreira, 219 ap. 506, ricamente _/ 7 . i _ _ Tels. 42-3437 —

mobiliado. Aluguel 250,00 e 2_2-8275_- CRECI 185.
Zona 

copAcABÀNA - Áluga-se ep.
conjugado ccm banheiro e Vitch

SÃO CRISTÓVÃO - Quarto. Alu-
go, mob., confortável, a Sr. dist.
que traba. fora, 60 000 cruzei-
res. Rua Itapoã, 30, Pedregulho.

SÃO CRlSTriVÃO"- Quartos, alu-
gam-se ótimos. Pode lavar e coz.
à Rua Escobar, 59-E. Exige-se
depósito.
SÃO CRlSTriVÃO - Aluga-se um
quarto. Pode lavar e cozinhar,
46 000 com depósito. Rua São
Luís Gonzaga, 1 807;

ALUGO ótimo quarto ou vaga po-
ra moças distintas. Senador Ver*
çiueíro, 182. ap. 2.
ALUGA-SE 1 ótimo quarto para
niòça. Rua Pedro Américo, 166,
íp. 603 — Catet(_
ALUGAM-SE vagas para rapazes
a partir de 25 mil cruzeiros. Rua
P,iissantlu,_191 _—_F[amengo.__
BONS" FIADORES?, - Ofereço pa-ra aluguéis am toda a Guanaba-
ra. Rua Alcindo Guanabara, 24,
i: 702 - Cinelandia. Tel. 42-2667.

da,
nicr, 1 672
no horário das 8 às 16h 30ra ou
pólos telefono! 30-7168, 30-1947,
30-6862 e 30-6865, com o Dr.
Eduardo cu Srta.Manoolina.
ALUGA-S.. lã', locação, Ruo Real
Grandeza, 74, op. 504, sl„ dois
qts., deps. empr. compl., gara-
gem. NCr$ 35,00 mais laxas. Ver
das .5 às ISh. Chaves portaria.
Tratar Av. Graça Aranha, 226, sl
1 110. Tels, 52-5239 e 22.048,r.
ÃLUGA-SE quarto uma ou duas
mocas que trabalhem fora. Pinhei
ro Guimarães, n. 19-301 — Bo,
taf o go^

Av. Copacabana n. 1 241 -SÃO
ap. 428 - NCr$ 180,00 - Tel.
32-9352.

CRISTÓVÃO

COPA - Botafogo. Alugo, ap.
906, sala, qto., banh. kit. lun-
to túnel Novo. R. Gois Monteiro,
184. Tel. 29-2243, Cardoso.

ALUGAM-SE vagas rapaz, refe
rências. Mena Barreto,

Botafogo. 

CAJETE — Alugo ap .frente, íl.,
_lto. separados, banh., coz. —
Aluguel NCr$ 180. Rua Santo
Amaro, 184 np. 402. Ver porteiro.
Tratar 22-4374.

ALUGAM-SE ótimas vagas p| mo-
ças, c| todos os direitos. Cr $..
45 000 .R. General Polidoro n
69-412. Tel. 46-1861.

CATETE — Aluga-se ap. do sala,
2 quartos e demais dependências,
Rua Bento Lisboa, 52, op.' 202,
CrS 260 000. Ver com zelador.

114 c| 6

Outro com 2 quartos,
400. .
ALUGO na Rua Barata Ribeiro,
750 ap. 706, quarto, sala sep.,
coz,, dep. empregada. 320,00.
Tel. 46-7675. Chaves porteiro.

APARTAMENTO DE LUXO com 4
quartos, todos de frente, 1
de condução, com garagem, no-

Ver na Rua Ernestina n. 12
com o vigia - Tratar 38-4299 e
32-1921 - Aluguel de Cr$ ..
240 000.

ALUGA-SE ap. com 2 qts., sala,
coz., banh. 170 000. Rua Borja
Reis, 850 ap. 204. Tratar com
Sr. Américo à R. do Carmo, 17,

MADUREIRA - Aluga-se ap. sl.,
2 (qts. tijdo amplo. Av. Ministro
Edgar Romero, 558 fds. ap. 201.
Ver e tratar no íocali:
METER-— Alg. 3 

"casas, 
duas de

sala e quarto, uma de dois quar-
tos, tala, garagem, Jardim, Rua
Gen. Antônio Serqueira n. 150,
lel. 38-3309, Sr. Augusto, ponto
fín_l ônibus 247.

varanda, toda independente, sô
sem filhes — Rua Lobo

Júnior n. -871 - _ÇARLCS.
ALUGA-SE apartamento de quar-
to sala e demais dependências.
Ver na Rua Jutío Borges, 11 —
Higienópolis.
A PARTIR de NCrS 100, 150,
170, 180, 20O e 250. Casas e
aps. de Caxias à Z. Sul. Tratar
R. Alcântara Machado, 36, sala
406 (8 às 18 h). 23-3042. Bont
fiadores ou 1 mês depósito.

MEIER - CACHAMBI - Aluga-se
apt. para pessoas de trato •— 2
qts., gr. salfio, banhL social, aer.
empr. sancas e florões, gás da
Líght, 2 varandas — Rua Itama-

7.0 and., das 10 às 12h
14 às 17h.

__akI racá, 111, alug."49-4582. 250 00. Tel.:

ALUGA.SE ap. sale, 3 qts., l.o
and. 120 000. Chave em Bento
Ribeiro. Rua Carolina Machado,
1 506.

QUARTO -TIJUCA - Aluga-se
— 584678 — CrS 50,00 na Rua
Urugua|__n. 87-A — casa IV-A
TlÒ^COMPRiDO - Aluga-se 1
casa com 2 quartos, sala, cozi*
nha e quintal por CrS 150 mil e
taxas — Ver e tratar na Rua
Paula Ramos n. 585 - Exige-se
fiador idôneo.
RÜA DR. SATAMINI, 28'6, ap. n.
217-B — Aluga-se s. e q. separa-
do, cor., banh., área c| tanque,
Cr$ 250 000, 3 meses depósito.
Ver no local, Sr. Afonso. Tratar:
25-0646, à noile.

ALÜGÒ ap. sala, 3 quartos, dep.
empregada, gde. área. R. Joatin-
ga, 25, junto Rua Dna. Romana.
ALUGA-SE um quarto com ba-
nheiro — entrada independente.
Rua Vilela Tavares, 342, c| 2 —
Lins.
CASA — Aluga-se* l.a locação,
quarto, sala, dep. e área. 150
mil. Rua Dona Francisca, 336, casa
2 - Lins.

RIO COMPRIDO - Alugo ap
308 da Rua Campos da Paz, 108
c| quarto o sala (sep.) banh. e
coz. NCrS 200,00. Chaves porta,
ria. Tratar 32-7323 - CRECI 382.
RIO COMPRIDO - Alugo

Aluga
uma casa nova na Rua Maior
Fonseca n. 76 com 3 quartos sa- da p
Ia, copa, cozinha, varanda e __,  _ ..i. /.„_ * u_,
grande quintal. Ver e tratar no
local.

TIJUCA - R. COMPRIDO

LINS - Aluga-se o ap. 202 da
R. Lins de Vasccncelos, 59, cj sa-
la, 3 qts. e demais dependências.
Chaves p|f. no ap. 102 e tratar
na Av. Rio Branco, 156, s| 1 714
- Tel.: 52-5917 (12 às 18 heras).

ALUGA-SE dep. c| 3 cômodos.
R. Vaz Toledo, 417-F. Tratar 24
Maio, 747. 85 mil mensais.
A PARTIR de NCrS 100. 150,
180, 200, 250 e 300, casas e
aps. de Sta. Cruz à Z. Sul. Tra<
tar R. Alcântara Machado, 36,

406 (8 às 18 h). 23-2232.
Bons fiadores ou 1 mês depósito

MEIER - Aluga-se o ap. 403
án R. José Veríssimo 18, com

In, 2 qta. dep. da empregada
chaves com porteiro e tratar na
Avenida Rio Branco 156. sala
1714. Tel. 52-5917 (12 às 18
horas).

MEIER" - AT.ga-se~_~apr.04~da
Rua Dias da Cruz, 499, com sala
2 qts. e demais dependências —
Chaves com perteiro e tratar na

ALUGA-SE quarto grande, direi
to lavar e cozinhar. Rua Licinio
Cardoso, 277. Estação Sõo Fran,
cisco Xavier, 58-8028. Silvio-

cl quarto e sala (sep.) banh.
coz. NCrS 180,00 e taxas. Tra-
tar 32-7323 - CRECI 382.

COPACABANA - Aluga-se gran-
mensal de e luxuoso ap. Salão, sala, 3

quartos, 2 banheiros sociais, co-
zinha, área,
etc. NCrS 1 050,00. Rua 5 de Ju
lho, 236, ap. 201. Chave no 202.

ALUGA-SE apart. casa. com dois
quartos, sala, tôdas : as depen-

. ¦ ii dências grandes, multo arejado
dependências, ducha -r$ __0 ^ _ Rua _„___ _,___„,

203, ap. 201 paralelo à Rua
Itapiru — Informações tel
32-8631 — Rio Comprido, Santa
Teresa

SAENZ PE_A — Alugam-se quar-
tos a preços módicos. Av. Ma-
racanã, 651, sob. Tratar das 8h' 

12h.

AVENIDA ATLÂNTICA - Aluga-
se em la. locação magnífico ap.
próprio para Embaixada ou ia-
mília de alto tratamento, com
400 m2 e seguintes peças: 4
qts., sala de almoço, sala e etc.
Tubulações p| or refrigerado em
todo ap. Tratar Predial e Admi-
nistradora Resnlkoff Ltda. - Rua
Ouvidor, 130, 9.° ondar c] Dr.
Michel. Tels.i 32-1675 e 52-1677
(J - 12).

COPACABANA — Aluga-se «par-
tamento mobiliado, comportando
4 pessoas. Tratar 27-4557.
CÕPACA¥ANA - Aluga-se _ 1
quarto a 1 ou 2 rapazes, Ladeira
dos Tabajáraç n.° 209.
COPACABANA — Aluga-se ap
mobiliado por temptorada. Posto
4, geladeira, TV, roupa de cama

utensílios, quarto e sala de
frente. Tel. 37:4330. Edina.

ALUGA-SE o apartamento n. ,
201, bloco dos fundos, do Edi
fício GUI na Rua Conde de Ira

á n. 510 - 520 — As chaves biliado para 2
estão ccm o porteiro. Tratar najAtlântica, 1880

ALUGO ap. mob.' sala e qt. sep.,
2 varandas, banh. e coz. - 250
mil e taxas, dep. 3 meses. —
Dialma Ulrich, 217. Chaves 401.

CATETE — Alugamos átimo ap,
(junto à Ben. Portuguesa,) ap.
109 cl saleta, 2 qts., coz., banh.
e área c| tq. Rua Santa Cristina,
n.o 9. Tratar F. P. Veiga Enge-
nharia ltda. 42-7144 e 42-5231.
CP.ECI 832.

Rua l.o de Março n.
dar, salas 9 a 11.

6, 4.o an-

ALUGA-SE quarto de frente, mo.
pessoas na .Av,
ap. 1001. Tel.t

ALUGA-SE apartamento c/ quar-
to e sala conjugados em edifício
de luxo, de írente para a rua.
Contrato c/ fiador. Ver e tratar
na Rua Conde de Bonfim, 59,

ALUGO quarlo na Rua Félix da
Cunha n. 62 - Tijuca.

LINS — Aluçia-se cara de dois
pavtos., c| sinteco, 3 qts., aa-
la, dep., garagem e jardim —
Rua Aquidabá n. 1 503. Ver de
9 às 17 horas. Tel. 28-3944 -
ocasião.-.:¦.:
UNS — 

"Aiuga-se 
ap. 101 - Ruã

Baronesa Urupuaiana, 70, com
sala, 2 qts., dep. compl. da em-
preg. Chaves ap. 201. Tel.:.
56-0555.

BANGU — Aluga-se ólima casa
c/ quintal, sala, 2 qts., cozinha,
cepa e banheiro, foç;ão a gás
c/ 2 cilindros - NCrS 160,00 -
Rua Capitão Verdior 331 — cha-
ves R. da Chita 453 - Sr. Ro-

Ido — Tratar Locadcra Nacio-
I Ltda. - Av. Rio Branco,

106 - s/ 1 111. Tels.: 42-3437
22-8275 - CRECI 185.

BONSUCESSO - Aluga-se à Rua
Horácio Picorelii 23 ap. 202, de
frente, transversal Av. Itaóca p/
Praça das Nações, c/2 quartos,
salão, copa, cozinha, banheiro
completo em côr, boa área c/
varanda. Chaves ap. 201. Tratar
Locadora Nacional Ltda. — Av.
Rio Branco 106 - 11.° and. —
salas 1 111/13 - Tels-: 42-3437
- 22-8275_--_CRECI 185.

BONSUCESSO - Áluga-se otim»
ao. 302, frente, 2 qts., sala .
dep. empr. Pode ser visto dos
9 às ,12 horas — Avenide dos
Democráticos n. 609.
BONSUCESSO - Aluga-se íp.i
qto. sí.. coz., banh. tudo gde.
c| poria - 170,00 novos, — Rua
Barros Barreto n. 101 — ap. .
101. .

, CORDOVIL - Aluga-se 6~timo cp.
Avenida Rio Branco 156 sala 1714 _ qtos., sala, coz., banh., dep.

Tel. 52-5917- 12 às 18 hs. completas, garagem etc, na Rua
 — 

Válter Seder, 65 - fima da 11.
nha do ônibus 337 e 343 - NCr$
200,00. Tel. 22-0262.

TIJUCA — Aluga-se ap. tipo ca-
2 qts., sala, área utilizável,

coberta, qt. emp. e maia depen-
dências. Ver no mesmo, está a
pintar. R. Agostinho de Mene-
zes, 288 ap. 102. T." Com An-
tunes. 52-1948
TIJUCA — Quartos, alugam-se.
Pode lavar e coz. a partir de
NCrS 25,00, à Rua Uruguai, 299,
Exíge-se depósito.

ALUGA-SE quarlo c| ou sem pen-
são a senhor ou _tb. na Rua Fé-
lix da Cunha n. 47. Tel

CATETE — Alugam-se .vagas pa-
ra rapazes — 45-3772 e 
32-7386.
CATETE — Aluga-se quarto e va.
ga cm ap. de 1 senhora só para
rapazes que trabalhem fera, rou-
pa de cama, banho quente. Am-
biente sossegado. Exijo referên-
cias. Tel. 26-9440. 

'

ALUGA-SE um quarto - Rua ÃT
varo Ramos n.° 84 ap. 201 —
Botafogo. __
PASSA-SÈ contrato casa em Bota,
foçio, alugada, dá lucro de NCr$
400,00. Informações Rua Aristides
E_pínola,_8_! _ap _. Leblon. !
ALÜGA-SE um quarto a um so-
nhor ou rapaz de respeito. R.
Voluntários da Pátria, 1 ap. 316.

COPACABANA - Alugo 1 ap
mobiliado, frente, sala, quarto. |2B__8_ .
Excelente localização, roupa de ALUGAM-SE vários quartos e sa-
cama e mesa. Xavier da Silveira ias independentes para rapazes.
n. 50 - 1 001 - Sr. Antônio.]] m_, adiantado, Rua Valparalso,
COPACABANA - Posto 6. - 72, Tijuca, Largo d« Segunda-
Alugo ótimo quarto de frente Feira.
para 2 rapazes. Tenho também ALUGO 1 quarto pequeno a 1
uma vaga. Ambos com roupa pessoa, 56 000. independente e
de cama, em casa de família — Vaga pl moças. Rua D. Maria n.°

Tel. 47-9643._ .J34 - Tijuca. _____
ALÚGA-SE vaqa moças ou rapa-! COPACABANA — Alugo ap. 1001.1 ALUGAM-S. ótimas salas e quan
zes. Av. N. S. Copacabana, 683 R. Sta. Clara, 154 c/ sala, 3 t0Sí pode lavar e cozinhar, Rua
ap. 404. Tel. 57-3204. [«.ts., ccz., cepa, 2 banhs., dep.'Aristides Lobo, 25 — R. Conv

Mcacir Imóveis
CRECl 1 061.

57-0677.

ALUGA-SE ap. luxo mobiliado,
3 sls., 3 qts., 2 banhs., sl. alm.,
2 qts. emp., garagem. Garagem.
Rua Sá Ferreira, 115. Chaves c|
porteiro. _________ .

garagem.
52-2620 -

Tal" prido.
JÃLUGÃ-SE

LINS — Alugam-se quartos po
dendo lavar e cozinhar. Rua Lins
Vasconcelos, 96. Dona Lurdes.

JACAREPAGUÁ

CACHAMBI - Aluga-se um quar
to. Pede lavar e cozinhar. 30 000
com 3 meses de depósito. Rua
Baldraco, 190.

OSVALDO CRUZ — Alugo casal
s| filhos, casa 3. R. Alberto Car-
valho, 450, fds. NCrS 80,00 mais
taxas, c| .., q., coz., banh. R. CASA 3 qts., sala, dependências
Teófilo Olôni, 123, s| 201. Tel. em terreno de 12 x 32 em Brás
43-2750. CRECI 727. Me Pina, marcar hora p| ver. —
"OSVALDÕ'CRu- "-' 

Aluga-se uma Tel. 36-5467.
casa com qto., sala e varanda, à CORDOVIL — Alugo casa quarto.
Rua Cananéls, 179, fundos. Con- sala, cozinha, banheiro, 80 000,
fortavel. [Estrada Porto Velho, 609. .

OSVALDO CRUZ - Alugamos na FIÁDÒR - Alugu.!, cosas, «ps.,
Rua Pereira de Figueiredo, 255,'lojas, fiador proprietário • co-
ap. 102, c sala e quarto, coz. e rner.ianU credenciado por ban«
banheiro. Chaves no ap. 101. — 'ço 

« comércio, largo da Cario*
Tratar na União Imobiliária Ltda.,'ca, 5 ,| .14, Eduardo.

íV. 
E_V_15_B 

_,."'« _LSr_R5E°CÍ FlADÕR-~~~~~"c~~_, .parta-
Tels. 42-4686 ou 52-5008. CRECI _ _ ,_.__ |ir_e_„v_|s. T_.
ÜM* 'mos 

proprietário i cemercianta.

TIJUCA - Alugo, R. Marechal
Trompowsky, 11, ap. 203,
2 q., banh. compl., coz., WC
empreg., armários fórmica, pint.
óleo, vitrif içado, sancas flores.
NCrS 300, mais taxas e cond.
R. Teófilo Otôni, 123, s| 201 -
43-2750.

ALÜGA-SE ótimo apartamento
com todo conforto, quarto de
empregada e garagem. Tratar na
Rua Ituverava, 960 — Largo da
Freguesia —Jacarepaguá.

ÃLÜGA-SE casa 2 quarlos e de-
pendências. Chaves na casa C,
alug. 150,00. Rua Alituba, 80 -
Taquara — Jacarepa g u 

CASAL de respeito aluga parte
de seu apartamento a uma ot
duas moças que trabalhem fora
Aluguel Cr$ 100 000 (uma) ou
CrS 60 000 (cada uma). Tem en
trada independente. Ambiente ri

gorosamente familiar. Exigem-se
referencias. Ver na Rua Capitu-
lino, 110, ap. 201, fundos, no
Rocha.

PIEDADE - Aluga-se um ap. c| - Solução rápida em 24 horas.-
2 quartos, sala, dependências e Avenida 13 de Maio n. 47, sa.
area na Rua Gomes Serpa ll.|__l *0_3 - Telefone 42-9957.
448. IJARdTM AMÉRICA - Alugo cn.
QUARTO - Aluga-se pl sr. ou sa, R. Gilberto Simas, 99, boa,
sr.a. Só end. Rua Vaz Toledo, s., 2 q. grandes, 1 q. separado,
417-206. Tratar 24 Moio, 747. 30 banh., copa, quintal, NCr$ ,D"180
mil mentais, Imais taxas. Tratar R. Teófilo Oto-

•I-i 
123, s| 201. 43-2750. "CRE-

727.Cl"

ALUGA-SE casa modesta c| quar-
to, sala, cozinha e banheiro. Cr$
70 000. Ver Rua André Rocha,
2 354. Tratar tel. 52-1371. 

TIJUCA — Aluga-se qt. de frente,
móveis, casal. Único inquili

no. Pode lavar e coz-, um mês
adiant. R. S. Fco. Xavier. 161-
201.
TIJUCA — Quarto - Aluga-se a
casal, p. lav. e coz. 85 mll,
ambiente familiar. Rua do Bis-
po n. 210 — das 12 às 17 ho-
ras.

um ap.

FLAMENGO — Aluga-se ap. ex-
cepcional com salão {30 ni2), 2
quartos com armários, amplas
dependências — pintura nova —
piscina e salão de festas. Ver
na Avenida Rui Barbosa n. 636
r_.aP- J __!._•_Te___2-9?52-
FLAMENGO - Áluga-se âp. de
sala e dois quartos com arma.
fios embutidos, banheiro social
com louça de cor c azulejo até o
teto, cozinha e area 

'nzule.adas

até o teto e dependências com-

BOTAFOGO — Aluga-se quarto
independente com direito a tele-
fone a quer trabalhe fora. NCr$
80,00. Rda General Severiano,
n.o 100 np. 207.

APARTAMENTO temporada, tele-
fone, móveis, 2 quartos, depen
dências, alugo perlo praia. —
Posto 3. Tel. 36-6920.

BOTAFOGO - Alugo frente op.
dois qts., sl., banh., coz., dep.
emp. Aluguel NCrS 450,00. R.
Marquês de Abrantes, 92, ap.
802. Ver porteiro. Tratar 22_4374_
BOTAFOGO — Alugo ótimo ap.
201 da R. Humaitá, 77 de 1 sa-
Ia, 2 qts., banh., coz., qt. e
WC. Tratar F. P. Veiga Enge-,
nharia. Av. Alte. Barrcso, 90!

1108 - 42-7144 e 42-5231

_____ __, . conjugado,
COPACABANA — Vagas para jNCr$ 150,00, 3 meses em depo-
rapaz^ fi.v._ Copacabana 1 246 jsito^ Rua Aristjdes Lêbo n.° 26
ap 

'" "'" '"
708. Tel.t- 47-9139. Rio Comprido.

COPACABANA - Aluga-se (fren~ALUGO 1 sala de frente a-casal
te) ap. 303, R. Barata Ribeiro »nV._S'__! _«_ «_>"!_0- A.,u-

) ap.
811, sala, qt. sep., coz..
nheiro. Chaves c/ porteiro

__.'guel 140 000, Barão de Itapagipe' ** 90 — D. Marlene.

ALUGO ap. de sala, 2 qts., sen-
do 1 reversível, dep. emprestada,
mobiliado com luxo, utensílios,
cama e mesa. Rua Ministro Vivei-
ro do Castro, 62 ap. 407. NCr$ —-_-_ „-„-„,„ -. -.-. ,
500,00 mensal. COPACABANA - Alugo ap. sala
„.¦'¦-..,Xc ~~. _. e qt. seps. R. Belfort Roxo, 231
ALUGAMOS por temporada aps. 

" 
-M_ 3,5000- T_L.

1 ou mais quortos —.?_?! _-,w*íi *

COPACABANA - Aluga-se op.
mobiliado, quarto, sala separa'
dos. Aluguel 400. Informações
tel. 43-3661.

mobs. de
Av. N. S. Copacabana, 374. sala
304 - Tel.: 37-9358

ALUGA-SE — Tiiuca, cobertura,
ap. c] grande terraço, Rua Uru-
guai, 533 NCrS 550. Chaves por-
teiro./fratar 28-2458.
ÀLUGÁ-SE

CASCADURA - Alugo ap. com 2
qis., sala e dependências na Rua
Jauaperl, 46, próximo a R. Cia.
rImundo•'}¦ de Melo.
ESTAÇÃO Éng. Nôvo - Alug. ap.
em prédio de 1 p/ andar. Salão,
3 qts., coz., dep. de emp., 2
varandas. Ver na. Rua Bela Vis-
ta, 18, ap. 301, de 4a. f. ate
sábado, das 8h30m às 16 horas

Tel.: 36-0763. •

TIJUCA — Alugo vários quar-
tes para casais. Rua Maia La-

rda, 652. Estácio e Rua Sena-
dor Vergueiro, 111, no_ Flamengo.
TTJÜCÀ"~~~Alügãm na Rua Ba-
rão de Mesquita, 743 op. C-02
c\ qt. e sl. sep., sinteco, arma*
rios embutidos, dependências e
grande área. Chaves c\ o por-
teiro.

ALUGO próx. Lgo. Taquara, óti-
mo ap. Ver Rua Mapendi, 579.
Chaves no 101. Tratar padaria
Lgo. Campinho. Tel. M.H. 765.

JACAREPAGUÁ' - Alüga~ã~~~
sa ccm sala, 2 quartes, cozinha
banheiro na Estr. In.endente
Magalhães n. 724 — casa 37. —
Ver_chaves na cass_39.
JACAREPAGUÁ""- Casa. Aluga-
se. Estrada do Rio Grande, 1348
— 70 mil. Tretar na Rua Uru
guaiana^ 24, 1.°.

ALUGA-SE apartamento
do, frente, 250 e taxas. Ronaldo
de Carvalho n. 250, sp. 704.

. __ quarto grande,
quintal, casal sem filhos, pode
lavar e cozinhar. Pede-se depósi-
to. R. Conde Bonfim, 845. —

Muda. 
'Y

COPACABANA — Aluga-se à Av. aXuGA-SE quartinho para" mo-
crníuon.iN. S. Copacabana, 395, ap. 1 101, „_ _._ ,.____• „_ r__ Uruguai n.' •-' sala e quarlo, banh. e coz. - __5i

27-5800.

TIJUCA — Alugo apartamento
303 de 2 quartos, sala, banhei-
ro. cozinha, . área e dependén-

de empregada. Aguiar, 55.
Chaves com zelador — Cr$ *.
300 000.

..... .:  ..,,.  CRECI 832.
plelss de emprenada. Rua Corrêa BOTAFOGO - AÍugo" ótimos aps.í-ÃTTíFõ
Dutra, 137, ap. 201. Chaves com|403 e 404, la. locação. Rua Real'^':... t..... o... _.,.... ™ Gr_nd_ 74_ d_ , ,|.; , qt_ _

1 sl., 2 qts., b., c, q. e WC de L__!:
emp. Tratar F. P. Veiga Ertge-
nherls Ltdn. - 42-7144 e 42-5231
- CRECI 832.

cor.

P__£_ _?___.„»9 
'cf-O.* 

TenÃÍÜGÂ-SE 
~~~~u~~_ 

para casal
Copacabana Tratar Banco Sivia .% 

~°6 °" 
__._%_ .feçi ., ,. «m filhos. 2 meses em deposito

Trav: do Ouvidor n. 76, ou tel. . A 
.„-_-. r. r—rr Rua Alfredo Pinlo n. 17

2-4245. ,COPACABANA — Posto 6. .Al"-1 Tii.cr..

porteiro. Tratar Rua Debret, 79,
g. 205/6. Tel. 22-9831.
FLAMENGO - Aluga-se em la.
locação magnífico ap. com sa-
la, 2 quartos, banheiro social,
cezinha, area de serviço e de-
psnd3ncias completas de em-
pragada. Visitas no Iccal na R.
Marquês de Abrantes n. 118 —
ap. 503 (cj perteiro) e Informa-
ções na Travessa do Ouvidor n.

- 2__sa!a 603^ -Tel. 42-0454. _
FLAMENGO — Aluga-se quarto a
raoazes — Je!efone_ 45-5697.
FLAMENGO — Aluga-se ap. con-
füjádo na Rua Ferreira Viana n.1

simples. Djalma Ulrich, 271/ !
totalmente mobiliado, |

tapetes etc
hall, sa!5o, sa!a ianlar,

pequeno quar,,- pessoa •«• ."J 
p»"'K 

___.'«3__|AIUGAÍÍ_ um .„. con-, quarto

BOTAFOGO Aluga-se quarto

ALUGA-SE qto. peq. mob.
ra moça, senhor trab. fora
Pedem-se referencias. Tel. ,
57-4779.

quartos com armários embutidos,
pa- 2 banheiros em côr, copa-cozi*

— nha, dep. empregada, garagem,
• ••edifício nôvo de alto iuxo —

Area 230 m2 — NCrS 1 500 -
901.

ala, sa!eta e demais dependén-
cias, com sinteco na Rua Pa-
dre Miguelinho n. 77 — ap
201 - Catumbi.

para _mcças_ou senhoras. 46-5416.JÀLUGA.SE por temporada a partir Raul Pompeia, _ 66, ap.

BOTAFOGO - Ãluga-se quarto 
'____~„_ 

__?__' .^'.""..'P ____¦!_: COPACABANA - Aluga-se
sbiliado, moças

lh,
obiliado, mocas, ra.azos traba-l1"™0' com salão. Ires qts. garagem __, t0 separado, pintado de
iem fora. Travessa Visconde Mo- _ ge™.i. 

dep' 
YSi 

4 
_.. 

A.\.'C,_ nSvo. Figueiredo Magalhães, n
rais, 226 - 46-5345
BOTAFOGO — Alugam-se vagas

m direito

70 000. \l'° 
395,\ «P- 

V0.'', 
d.í 

íJ-ri' 
" 4« ep. Í15. Tralar Senador Dan-Ihrs. e tratar pelo tel. 22-1674. ,.. fa _| ,____ Tel. ,,2.5084.T- ,as'_

ALUGA-SE à Rua Anita Garibaldl copÃCABÃNÃn. 30, ap. 704, quarto e sala — - -
(peças grandes), banh.

250 lil taxas. Por- Castro 32, salaxquarto, kitch. o
bnaheiro. Chaves ccm perteiro e

lavar e cozinhar.
Rua Fernandes Guimarães, 59, ca-
sa. Tel. 26-5341. Preço: _45__mil.

5.rAlu3ÜerUCrrV8"6000V-.L;'es|BOTAFOGO - Alugo"_p. 
£$na portaria. Tratar ccm o pro-> 2 «•' b"nh- 

J__n,?-',_iz-',_"_='|ALUGO - Posto 2, ótimo qt. sala 1714.
prietário, nc mesmo |è_tlj das °eP' 

_sm,:,r!_>- nNCr,S 
38í',n,aí"' mcb. a cavalheiro fino traio q. às IB hs.

12 l-, 13 hora, IgftpT&tf. -^I$_1^_g_!__. f0r" P'C5° '3° ** ^ CÕPÃÕMm
43-2750 - ^REa_727. J^ff^-^

p' 2 salas coni., qua.-t-, banh., c.. c| porteiro e trat.ir a_

QUINTINO - Aluga-se casa, 3
qts., 2 sls., dep. e garagem. 280:  ,,
mll. Rua Bernardo Guimarães, 49 OLARIA - Alugam-se aps. Ia.

T.l 90BABJ beasao, 2 quartos e dependén--Jel. 29-8684. 
I |(.i ^1m c| .nto_Q> Rua G__

QUINTINO - Rua 21 de Abril, mensoro__337. :
26 - Alugo casa tipo ap. em Ki.".ARI A - Aluga-se ap. 

~ 
2 q.,

frente a eslação, com 3 quartos,'JS,_ _up|_. aCjbamento luxo,
2 solas, 2 banheiros, copa, cozi- sin,___ írmarios embutidos. Rua
nha com sinteco e armário em- A 

. ]0 30)> ch_.
butido com cisterna e entrada pa- D. Gizelda, no ap. 201.
ra automóvel. —¦, _—

PENHA - Aluga-se um aparta-

"ENGENHO 
DE" DENTRO -Alua0

R. Mário Calderaro, 67 cl 3, c|
sl., qt., coz., banh. irea c| tan-
que. NCrS 140 mais taxas. Rua
Teófilo Otoni, 123 sl 201. -

Tel. 43-2750. CRECI 727.

JACAREPAGUÁ — Aluga-se con-
fcrtavel casa com piscina e leio-
fone, e mais 2 casas. Preço 800
mil. Telefonar para 58-5723
38-9502.

JACAREPAGUÁ — Alugamos na
Rua Pctirendaba, 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, qr. 503. Tels. 42-4686 ou ..
52-5008.

ENGENHO DE DENTRO - Chave
de Ouro. Alugam-se os aps. 101
o 301 à R. Joaquim Serro, 25
um p| and. de sola, 2 qt., var.,
coz., bonh. etc. NCr$ 200 mais
laxas. Chaves p| fav. no n. 35
Tel.: 54-3653. Ccntrato_je_fiador.

ÍNGENHOíD- DENTRO - Chove
de Ouro — Rua Dionisio Fernan
des, 140 - Aluga-se casa com
sala, 2 quartos, banheiro, cozi-
nha e quinlal. Aluguel NCrS
250,00. Chaves no n. 144. Tra-
tar Rua Debret, 79, g. 205/6. -
Tel. 22-9831.

ROCHA
lavar e
posito.

Aluga-se quarto. Pode

ROCHA — Alugam-se quartos,
105 mil — Direito a lavor e e
zinhar — Rua Henrique Dias
31, com D. Carmem.

cozinhTr.' 56 Ò00''com _V- 
~en,° 

,d._B,u_° 
à,„l'ua 

_..!" __
Ru. 24 de Maio, 278. |_ena_1148 op. 201, perto oa

- Estação.'; 
PENHA - Centro, aluga-se «P.
frte., 2 bans qts., saio e deps.

,200. Tratar diretamente Rua Ni.
vrr.--~,-v.-iííta «r «_~~ .J «arágua, 175, Icja I.
R ACHUELO - Aluga-se, 24 de ,,_,* .. ,,-,-l.,,| V. „i„_... .„
Moio, 484, sobrado, 4 jane!as'PENHA CIRCULAR - Alugam-se

frente, 2 qts., 2 sls., coz., bo,," <"»»' i0° '2_ ™J.,'"H.,'1

nheiro, orea, ompto - junto co-d_pos,to. Rua Ven«slau Be o,

mércio, estação e toda o c=ndu.'?3, subir no Rua Viçosa ou Cra-

cão à perta. Chaves no 488..,0- —.
Fiad. idôneo ou depósito. Tratar PENHA - Aluga-se na Rua Eng.
29-5603 I Francisco Passos, 277, tundes,
__ 

solo, 
qt., area, coz. e banheiro.

RIACHUELO - Aluga-so quorto,'Chaves no local e tratar no União
cozinho, banheiro e área com Imobiliária Ltdo. — Av. Erasmo
tanque, todo independente -iBrago, 29.9, gr. 503. Tels. 42-4686

(100 000), 3 meses depósito. TWcu 52-5008. - CRECI 814.
Borboso da Silva n. 20. RAMOS — Alugo-se confortável

ENGENHO DE DENTRO - Alu-

go, R. Woshington da Mota, 155,
ap. 101, 3 q-, s-, depend., área
e quintal, NCrS 170, mais toxos.
R. Teóf. Otoni 123, s| 201. Tel.
43-2750 - "CRECI" 727

TIJUCA - Aluga-se o op. 408
d.i Rua Bom Pastor, 43 com 2
quürtcs, saln e depend., la. lo-
cação. Chaves c. porteiro. Tra-
lar tel. 22-2349 após 13 horas.
TIJUCA - Quarto fte. Alugam-se
vaç*as mob. pj rapazes distinto*.
Mõo prec. depósito, 36-7425 ou
46-4721.

QUARTO, coz., WC, varanda e
quintal. NCr$ 90,00. Rua Comlo.
Rubens Silva, 44 fundos. Fra-
Cjuecia. Jacarepaguá. Chaves ca-
%*J2.
VILA VALGUEIRE - Aluga-se
ap. sala, 2 q. coz. banh. área
grandes. Ver Rua Luís Beltrão,
44, ap. 201. Tel. 49-7715. 170
mil.

ALUGA-SE em caso de familia
duas vagas para moças, à Rua Ge-
neral _Rcco_J0_2._TeL_48;_64._"ÃLUGA-SE 

cosa," var. 3 q. s. coz.
fogão gás, banh. comp. area,
local carro. Rua Cândido Olivei-
ra, 93, c. 7 — R. Comprido.
Tel. 48-8241.

TIJUCA - Alugo no Rua José Hi
gino, 14, casa 4, Trav. Mareei,
ap. 102. c| 3 qts. e I saio, resi.
dencia sossegada. Tem área boa
p| oficina p|. bombeiro, sapat. ou
carpinteiro. Chavos: betequim da
esquina. 300 mil p! mês. Tratar
ladeira S. Teresa, 52. Telefene:
52-1721. Ou IGAB, R. Teófilo
Otoni, 72 (Válter). Tel. 23-1915.

ALUGO Ti|uca 25 000 1 va

conig.
cozinha
teiro.

305 da Rua Ministro"Vive.ro. ^Mí-M^'^!^".*^"^casa de família é selecionado.
Rua Barão Itapagipe, 296 sob.
D. Nair.

CENTRAL
ÃTÜGÃ.E^Tsa à Rua Capitão
Paulo, 52, Anchieta. Tr. à tarde,

TIJUCA - Aluga-se á Rua Had-
dock Lobo, 181, ap. 608, c| sala,
quarto, coz. e banh., jardim
verno e dep. Chaves cl porteiro e
tratar à Av. Erasmo Braga, 299,
gr. 503. Tels. 42-4686 ou 52-5008
- CRECI 814.

Aluga-se à Rua Gene*
2

FLAMENGO - Aluçio ap. 701 da
Rua Marquês de Àbrer,:e., 107,
c_.ii 3 quartos, ía!_, den. Chavei
c.m porteiro, lnf. 27-1210.
FAMÍLIA aluga vaga* para ho-
mem na Rja do Cctete n. 142
— 2.Q andar.
FLAMENGO
em ap.
cavalheiros
45-9509.

TIJUCA
r.l Roca, 916, op. 703, sala,

COI.

ENCANTADO - Alugo ap. 202,
q,, coz., banh. compl., dep.

1,0 tocoção, NCrS 160, rnals ta-
xos. R. Angelina, 138, fds. Tra.
tar R. Teófilo Otoni, 123, s| 201
43-2750 - "CRECI 727.

SAMPAIO — Alugo-se um quarto op. com 2 quortos, 1 saio, bonh.,

gronde e, oreiado. Pede lovar e coz., área boo na Rua Araguon
cozinhor. 70 000 com depósito, n. 494.
Rua Paes de Androde, 54. Esta RÂMÔS — Alugo casa com duas
rua começa na Ruo 24 de Moio, _„]_, e quarto por 130 000. Ver
573. iTrav. Sqt. Ferreira, 34 ou telefo.

LEOPOLDINA ne 49-9176, Casimiro.

ENCANTADO - Aluga-se uma
casa solõo, 3 quartes, primeira
locação na Rua Joaquim Martins;
311 casa 17, ônibus 249, quose a
porta, CrS 300,00 e taxas.

ALUGO 2 cosas mcdestss 50 e 60
mll — Rua Minas Gerais, 450, 2
meses depósito — Mesquita —
Trazer últ. recibo.
ALUGUE!.? — Arrínism.s casas,
aps., Io;as • fornecemos ot mo-
lheres ftadoras da Guanabara. —
Rua do Risonde, 39, sala 1 103.

BOTAFOGO - Aluo
301j de aito lu::o,

tretar na Avenida Rio Branco 156
Posto 2, ótimo qt. sala 1714. Tel. 52-5917 — 12 ALUGA-SE uma saia de frente e

cavalheiro fino traio q. òs 18 hs. ___l um bcm qüfrto .Independente a
Aliífla-ie a Av'ca!a' ru 2 my.ís que trcbalhemlquartos, coi. e banheiro e dep.

Atlântica. 2 736, ap. 203, el S-la/tíÇ,".-^,","? '''-'.? l?CÉ.d .' 666- Tcl- emp. Chaves ç| prrleiro ^e tratar

s/móvels, 3 ql:., coz., b.:nh. e dop. Chaves|32-C?1 o - f :_ca; |, Av. Err-,™ Braça, -99 gr.
- Av. Erasmo ALDO MCURA LIDA', vende casai-03. Tels. 42-4686 ou O2-5008. -

s.i'o, 3 CRECI 814.• „r 
R'!a y,olu,_VFrentr »7a^ ,

lanes do Pátrio,. 41j, de frente,^.. _.__H NCrS 3_n.n0. - Tel. ou 52-5003. - CRECI 814. :qtos„ C07. nc-mais de.i. Crt 15 TIJUCAo'co.
; 37-4641 - CRECI 971. COPACABANA - Quartoc[ 2 quartos, snla, c; deps. p

empregada. A.çucl CrS 450 000...
mais taxas. Exioe.e fiador pro-ALUGA-SE op. c/ alguns moveis, rapazes de fina educação ou va-

Alugo-se quarto [ prietário. Chavc"no local e trntar Saln c' iardim inv., quarto (se-ra psra um, aluga-se 80 000 ca-
fiente praia, a 1 ou 2ÍP,uo do Assembléia, 93, si 1 404 oa rado), banh., c?-.., íren com da, direitos limitado:, op. famí-

boas referencias. Tel. 1 c! Màrtinsi Tel. 52-8S36, das 8 tanque; NCrS 250.C0 - 37-4641 lia. Trotam., referencias. Tel.:
ás 11 horos. I- CRECI 971. 57-0270.

Aluga-se o ap. 401
milhões: Vfr no local. lnf. na da R. Deiolto Outubro, 328, c/
Seção de Vend.--. Av. Cop. 583,[sala. 2 qts. e demais dependén-
«ala 810. Tel. 37-9471. Creci_353 cias. chaves c/ porteiro e trotar"ÃLUGÒ 

vagss porá 
"moças 

com ne Av. Rio Branco, 156, sala
toda; as refeicõe<. ilua Viscondc|1714 - Tcl. 52-5917 - IE .V
de Cabo Frio, 10. Tiiuco, 18h.

ALUGA-SE apartamento c| 2 quar-
tes e sala, em edifício pequeno.
Contrato c| fiador. Ver à Avenida
Suburbana, 9 836, das 8h às lóh,
apartamento n.° 202.
ALUGO cosa pequena a pessoas
que trabalhem fera na Rua do
Rocha n. 281 - ROCHA._
ALUGO op. de 2 qls., gorogem

Localizado entre eng. Novo
Graioú - Tel. 29-2042 das

13 às 14 horos, Sr.AUP.EO.
ALUGO sobrado com 3 qts., 2
sls., bonh,, coz., area, na Rua
Conselheiro Mayrink n. 374
Jacaré — Chaves e informações

;na farmácia no local com o 5r.
I Mateus.,

ENGENHO DE DENTRO - Aluga
se um quarto grande, coiinha,
banheiro e área coberta na Rua
Dculer Leal n." 244-A.

ENGENHO NOVO - Alugo-se co-
sa 2 qts., vorondo, Rua Assoré
n.° J[18.
ENCANTADO - Ãluga-se 

' 
apor-

tamento com 2 quortos, 1 sala,
dependências e sinteco. Ver e
trotor no Rua Goiás, 264 das 8
ès 11. ;_
FIADOR - Fornecemos inecusá-
vai. lnfsrma_ões a qeylquor
hera. S2.U-ÍÍ0 imediata.
no 49.547.
FIADOR
mento

VILA JARDIM DA PENHA - Alu-
—¦- ;—~ S-ss op. com 2 quortos e de-

ALUGUEL FIADOR cnm 6 Imo- m_;_ dependências, à Rua Volta,
veis — Irroeusivel — Fcrneço — n o 398. Trotor à Estr. Vicente
Proco Tiradentes n.» 1, sal» -02 Carvalho, 1117 op. 201. — Tel.

junto a___Cinema São_Jose. 91-0349 (CETEL)
ALUGUÉIS - Cosas e apartamen- VILA DA PENHA - Próximo *
tos - Forneço fiador irrecusável Vi,_ K_!m__ _|__„ resd. nova,
- Proprietário, na Ruo Uranos 3 if__ p__ Jcr.
n__J._'t,-0'--u1dc-_--°!"-'a- nalista Mário Galvão, 279. En-
ALUGA-SE - R. Curuá, 8ó, ap. tr-r p_|s r. Aiera. Chaves r,o
201 - Ponha. Com sala e 2 quar- 289, e| Joel. Tratar Av. Nove
tos, dejrente. NCrS 250,00. |_r<,.0;! 71_Br. 301._Tel.: 30-5724.
ÃPÀRTAMENÍO - Aluga-se - 2 V!_A DA PENHA 

"- 
Aluga-se

qls., 1 sl., 150 mil. Jardim Ame- aparianiento, solo de 20 metros,
rico, Proça do Feiro. Rua George _ grandes quartrs, área, entrada
Bi.ct n. 563. pl automóvel. 130 000 e taxos —

ua Honório Pimentel n. 320.

Para casas, aparta-
lojas irrecusáveis. Te-

mos pr-irictsrio i comerciante.
— Sòfução' rápida •m 24 h.ras.
Ave.tie_ 13 da Maio n. 47, sa-

!? 1 _j 
- Telefen» 42.9957.

MEIEB - Aiuga-se na R. Medi-
59, ap. 201, s., 2 qts.

ALUGO ap. qto., sala, coi., ba- I
nheiro e um coniugado, ombos ..__

c| érea e tanque. Rua Felisbelo AUXILIAR e RIO DOURO
Freire, 135_Ra_nos. ,
ALUGA-SE casa de 3 quartos, sa-ÃLUGA-SE casa, 2 quartos, sala,
Io, copa, cozinhe, bonheiro comp. coz. Rua Macabu n.° 431 — VI-
gás do rua. Ver Av. dos Demo- la Sonta Teresa — Desconto em
cráticos,__2_. fõlh._
ALUGA-SE apartamento de dois ALÜGA-SE uma casa, quarto, saio,

Telefo- quartos, sala e demais depen- cozinha. A casal sem filhes. Rua
idêncios, Rua Conselheiro Peuli- Froncisco Furtado n. 185.
no n. 21 — Ramos. rio Gurgel. Trotor

Hcnó-
local.

deirais deps.
nida Rio Branco
Tel. 32.8585.

Tratar na Ave
138, 15.o,

MÉIER - T. os Santos. Alugo-se
casa de sl. e qt., só para casal
R. Augusto Nunes, 253, c| 8. -

IVer dos Çn às 121...

ÁLUGA-SE uma cosa. Sala, quar- ALUGA-SE 1 caso, cl 2 q-, s.,
to, cozinhs. 100,00 cruzeiros. Rua _., b., NCrS 80,00, na Rua Pi-
Maria do Carmo n. 117. Praça do re» do Rio 156, em -dem, E.
Carmo. do Rio. Desc. em folha ou fia-

APARTAMENTOS ótimos. Aluga-se dor - Ver no local todos dias

Rua Washington de Azevedo, e trator. R. Sousa Limo, 48-A -

110Í112 - Higienópolis - Ver Tel. 47-6161 - Ligar Cantina, Sr.

das'9 às 12 horas no local. Ivo.

ÀL-'GÃ-S_"uma"boa cesa""com 2 ÃÜJGA-SE olimo apartamento c.

quortos, 2 solas, banheiro com-3 quartos, solo, cozinha, banhai-

pleto, cozinho é dependente, ro completo e dependências de
•em boas oreos de terreno. Tro- empregado^ nos de ruo na Ave-
tor no Rua Alvorengo Peixoto n. nida Suburoano n. 4 C4_> -

129-A - Vigário Geral. ap. 301.

^^^^^^^^^mm^^^^^^^^W^^^1^'&y:%r'Y 
.'-¦<£¦..¦¦&'>£''¦

3^(_a3~e^S__tí_^5e._í8??'



4 - CIASS1F1CAD0S - Jornal <Jo Brasl?, 4.«-f«Trã, 15-3-67 O IMÓVEIS - ALUGUEL © ENSINO E ARTES O" EMPREGOS
ALUGA-SE uma casa com dois
quartos, 2 salas e dependencias
— Estrada Viccnto de Carvalho
n. 527._
AOS MILITARES - Alugam-se
casas o nps. sem fiador, com 1
mês depósito, de Coelho Neto
à Z. Sul, a partir de NCr$ 100,
150, 180, 200, 250 o 300. Rua
Mig. Couto, 27, snla 403. Tele
¦fone 384031 (Creci 743).
ALUGA-SE, Rocha 

' 
Miranda, casa

de quarto, sala o dependências.
Aluguel 120 mil cruzeiros. Ver
à Rua Veríssimo de Machado 127,
chaves nos fundos ou pelo tele-
fone 90-1994.
COELHO NETO - Alugam-se ca-
sas 1 qt., s/coz., banh. ígua e
luz. Aluguel 100 000 e 110 000.
Desc. folha ou deposito. Tratar
cl Walter, Rua Ururai, 244.
COELHO NETO - Aluga-se apar-
lamento com 2 «quartos e sala,
com sinteco,; érea, varanda e
mais dependências. Chaves na
Rua Mqríçá, 96, ap. 301.
CAVALCANTI .- Alugo c7sã~~c~
todo conforto, Rua Laurindo Fi-
lho 853, casa 101. — Ver e tra-
lar no local NCrt 110,00._
HONORIO GURGEL - Àlugã-se

1 casa nova de 1 qt. e todas
efependêndias na Rua Cônego
Boucher Pinto, 153 defronte à
estação. Aluguel 120 000, des-
conto em folha.
INHAÚMA — Alugam-se 2 casas
na Rua Londrina n. 21, preço
a parlir de 90 mil, fica na Es.
trada Velha da Pavuna n. 1 320
— Ver e tratar diariamente.
JARDIM MERITI - AÍígo~cãsã",
60 mil, sala, quarto e dep., água
e luz. Rua Ministro João Alberto,
148, casa 4, desconto em folha,
Tratar tel. 27-2182.
PILARES - Av. João Ribeiro, 91

Aluga-se sala nova c| banh. ej
35 m2 pj fins comerciais. Tratar
na laia c] Sr. Álvaro ou José._
ROCHA MIRANDA -.Aluga-sê
ap. de 1 sl., 1. qto. etc, na
Rua dos Rubis n. 994 - 201.

Tel. 48-8298 - LEOPOLDO.

UMAS
GOVERNADOR
ALUGA-SE casa com' 2 quartos
e* mais dependências na Estrada
Rio Jequiá n. Óó-A — Aluguel
200 000 - Tratar na Praça XI
n. 263 — Ribeira.
ALUGA-SE ap. sala, 2 quartos,
dependências, quarto emp. gara-
gem. Est. Dendê, 567 — Tel.
42-8307, das 19 às 20 horas.
ALUGA-SE op.. 2 quartes gran-
des, i., coz., banh. Perto da praia,
ótimo local. Rua Capanema, 440
Tauá, Ilha do Governador. Sr.
Dinis Valois ou Morgado,
ILHA DO GOVERNADOR - Alu-

fia-se 
p| temporada, casa mobi-

iada c| 3 qls., 2 sls. Rua Guiri-
cema, 106 — Inf. antes tel.
48-9935 ou CETEL 96-1079.

ALUGAM-SE salas cie frente com
banheiro próprio parn escritórios
ou consultórios — Rua Álvaro
Alvim, 33/37, snla 501, com os
Srs. PINTO ou ADONI3.
AlUGAM-SE conjuntos de salaí
ns. 1 303, 1 308 e 1 505 da Rua
México, 119. Tratar pólos telefo-
nes 42-0262 e 22-4974.

ILHA DO GOVERNADOR.- Alu
ga-se casa cj 3 quartos, 2 salas,
2 banheiros, copa-cozinha, quin-
tal, abrigo pt carro, na Rua Fer-
nandes da Fonseca, 174 casa 9
— Ribeira.

ALUGAM-SE grupos, de 2 o 3 sa-
Ias — Travessa do Ouvidor n.
36 — Porleiro.

ILHA DO GOVERNADOR - Alu.
ga-se na Rua Miritibe, 151, op.
101, próximo da praia, c/ sala,
2 qts., chaves no ap. 102 e tra-
tar na Av. Erasmo Braga, 299,
gr. 503 — Tel.' 42-4686 ou ...
52-5008 - CRECI 814.
ÍLHA DO •GOVERNADOR - Alu-
go ótimo ap. 2 qts., sala e do-
mais dependências. Estrada da
Porteira, 401. Chaves na loja,
200,00. Tratar Sr. Vieira, Senhor
dos Passos, 231, 43-2096, ônibus
n.^326.
PRAIA DA RIBEIRA - Semana
Santa. Aluqa-se casa mobiliada.
Tol. 29-2870.

ALUGA-SE na Av. Pres. Vargas,
esquina de Uruguaiana (Edifício
Lisboa), sala n.° T 719, de fren.
te para Presidente Vargas. Cha»
ves com porteiro. Tratar lelefone
34-5209.

RUA JABURANA, 355, Cacuia. -
Alugo casa 3 ots., 3 var., tel.fo-
ne, garagem, dep. 0 quintal. —
Chaves ao lado. SOTIC. 32-1619.
CRECI 539.

PAQUETÁ
PAQUETA - Aluga-so na Praia
José Bonifácio. 53, ap. 8 sob.
27-6549.
PAQUETÁ — Alugam-se aps. na
Rus Tomás Cerqueira, 62; Chave»
no 81. Sr. Jorge. 43-3388.

ESTADO DO RIO
NITERÓI
ALUGA-SE pertinho da Praia de
Icarai Cel. Moreira César n.°
451, ap. 1 003, linda vista p|
Guanabara, ep. gde. sala, qto.
banh.. coz., area — Aluguel ..
200 c| taxas — Ver e comb. ..
25-1155 g noite 46-6639 com
DAVID.

MANGARATIBA -
ANGRA DOS REIS
MURIQUI - Alugo casa grande,
Tel. 28-8718.

LOJAS
CENTRO
ALUGA-SE loia com jirau (40
m2). Rua André Cavalcanti n.°
145-A. Ver a tratar no local Sr.
Joaquim.
ALUGA-SE ou vende-se prédio de
3 qts., tala, coz., banh., loia
250 m2, c| força e tel. R. Lapa,
J!3._dasJ0^as IBh.
CENTRO — Passa-se contrato de
uma loja na Rua do Ouvidor n.
130-A - Tratar no local.

CASTELO - LOJA - Alu-
go c| 160 m2. Ver Av.
Churchill, 129. Ver lo-
cal c| porteiro Lima. Tra-
tar conj. 1001.
ESTÁCIO — Alugo loja vazia pj
qualquer negocio na Rua Perei-
ra Franco n. 70 — Alug. 200
mil, taxas. 42-1337 - CRECI
n. 764.
LOJA p/ montar caipira — Rua
Senhor dos Passos — Contri.
vo 5 - Alug. 200 p/ 30 - M.
Tr. R. Alfândega, 111, «/ 405 -
Valério Carlos.
IAPÀ — Aluga-sa à Rua Morais .
Vale 26, térreo, pira fins co-
marciais, su seia, depósito, eficina
«lc, irea aproximada d. 100 m2.
Chaves no mesmo tocai, no so-
brado. Tratar à Rua Buenos Aires,
n.» 110 com D. Edith.

ZONA SUL
AlUGO - R. Francisco Sá, 95
lo|a l c/ 25 m2. Crt 370. R. s!
Clemente, Lojas 5, 6, 7, 9, c
15 m2. CrS 315. Tel. 27-5416
LOJA, Catete, passo contrato no
vo 5 anos, alug. barato, ótimo
local, vazia, c| 210 m2, 30 milh.
e com., facilito, 42-6>55. Crec!
590.
IOJA EM BOTAFOGO - Passa
se ótima loja quase esquina «t
Rua da Passagem, contrato 5 anos
Tem telefone e serve para qual
quer ramo de negócio. Informa
toes com Ferraz na Rua São Jo
sé, 50, sala 1001.

da

IOJA — Aluga-se, construção nu-
va, com força ligada, contrato
direto. Ver na Rua Monte Alegre,
51. Tratar na Frei Orlando n. 8
Tel. 2W749_—St^Adelino.
IOJA — BotaTogo. Passo co"n-
trat-i 5 anos, 110 m2, serve pi
qualquer negócio. Real Grande-
za, 193, loia 1.

ZONA NORTE
ALUGA-SE loia na Rua Barão de
Mesquita, 424-B — Ver no lo-
cal. Tratar ccm o proprietário —
Rua Beneditinos, 10, sobreíoia
ATENÇAO - lra|á. Passa-se uma
loia contr. nòvo c| tel;; força no
centro comercial e balneário, fica
«rrt frento ao Banco do Estado
da Guanabara de Irajá. Tratar c|
procurador dar proprietária, Sr.
Ferreira. Estrada do Quitungo, n.
1 153 — Irajá
ALUGAM-SE 2 lojas. Ramos, Cen-
tro Crmerclal, la. locação. Tratar
Rua Uranos n. 999. - Ramcs
ENGENHO DE DENTRO - R. Ado!
fo Bergamini n.» 316 - Alugo
ou vendo lojas A, B • E. Ver no
local pela manhã
HIGiENOPOLIS"- Aluga-s? ,"A** da R. Eurodo Berlink. ...
Chaves cj o S. Paulino. Tratar na
Av. Rio Branco, 156, sala
rJeii_s2-59i.7_(12_às 18 

'

LOJA alugo para comérc
Ind. c/ força. Centro de _
Trav. Etelvina, 2-F. 120
Tel. 30-6964.

a loja
34.

. 1714
horas}.

OIlar ia.
mil.

LOJA — Passa-se contraio 5 anos,
aluguel 70, grande estaclonamen-
to, telefone, cxtensõos, rua de
grande movimento. Rua Darão cie
Iguatemi, 77, Praga da Bandeira
Armando.
LOJA — Aluga-se ófiiro ponto
60 m2 - 2 portas - Ver na
Rua Uranos n. I 211, Telefone
32-9352 - Olaria..
LOJA E SALÃO para comércio
Aluga-se com força e luz, à Rua
Barão de Iguatemi, 408-A — Cha
ve n. 350, casa 1 .
LOJA — Tijuca. Aluga-se ou vorv
de-se com moradia. Rua Pereira
de Siqueira, 71, ao lado do Tou
ring Clube. Tel. 54-3783.

LOJA — Passa-se o contrato di
5 anos com 2 vencidos, tem luz

força, armações iguais à de
farmácia, bancadas, 1 bom iirau
vitrina e area — Aluguel NCrS
25,00 — Av. dns Indústrias n.
324-E - Irajá — Antiga Est.
do Quilungo.
LOJA de esquina, vazia, com
telefone, passa-se contrato novo,
5 anos, direito a renovar quando
vencer precisando de obras. Vi
Rua José dos Reis 3-A, esquina
Rue Goiás, Engenho de Dentro.
Chaves Rua Goiás 14, base cru-
zeiros velhos 3 500 000, aluguel
barato.
OLARIA — Alugam-se em l.a lo-
cação os boxes 79 e 91 dn R
Tte. Pimentel, 140. Ver no local
e tratar na Av. Rio Branco, 156,
saal 1 714. Tel. 52-5917 (12 is
18 horas).

ESTRADA RIO-PETRÒPOLIS, a 30
minutos da Praça Mauá, alugo
pequeno sítio com casa de cam-
po, nova, em centro de terreno,
mobiliada, com geladeira, luz e
gás, água encanada, jardim, po-
mar, bicicletas etc, por uma se-
mana, 1 mês, 3 meses etc. Mais
informações 57*8674, Mariazinha.

PASSO loja com hall em Bon-
sucesso. Tel. 30-0707.
PENHA - Alugo loja, 66 m2
R. Plínio de Oliveira, 358, NCr$
250 - R. Teóf. Otoni, 123, s|
201. Tel.: 43-2750. "CRECI" 727.

COLÉGIOS E CURSOS

TIJUCA - Alugo vazia loia, 20.
R. Uruguai, 194. NCr$ 100,00
mais taxas e cond. — Tratar R.
Teóf. Otoni, 123, sj 201. Tel.
43-2750. "CRECI" 727.

ESTADO DO RIO
LOJA no Centro de Caxias com
instalações para funcionar com
bar ou mercearia, passa-se con-
trato de 5 anos, alugue! Cr$
60 000. Tratar na Av. Marechal
Floriano, 176 s/38. Tel. 32-1242
- GB.

ESCRITÓRIOS E
CONSULTÓRIOS

CENTRO

APRENDA a dirigir em Volks e
Gordini, Apanho a domicilio na
Zona Sul. Preparo documentos e
não cobro taxa de inscrição. Tra-
tar_ 57-7845 — Maurício.
CURSO xDE-ARTE'E -DECORAÇÃO
— Diploma de decorador profis-
sjorial. Mensalidades: Cr$ ....
15 000,00 horários à tarde e à
noite duas vezes por semana.
Informações Jel.: 27-0404.
C0LE6I0 - Sicio.;(*), admito
para inter nato, jardim de ínfân-

ótimo local, matricula ga-
rantlda. Base 3 a 4 milhões de
cruzeiros. Retirada memal acima
d. 10%. Cartas para o n. 401 612,
na portaria dôsle Jornal.
CURSO DE COZINHA INTERNA-
CIONAL - Tel.t 47-5113.
CURSO de inglês comercial e de
secretariado. Taqulgrafla. Inglês
para viajantes. Zona Sul. Telefone
46-0367.

ALUGO 2 salas frente p| Cine.
lándia cj telefone. R. Álvaro Al-
vim, 48, sj 512, Chave na por-
taria. Tratar no Banco Lowndes

Av. _P._ Vargas, 290-A.
ALUGO parte escritório c/ tel.
Secretaria. Alugueii 100000. Ver
Ed'. Central, sala 1 007 O 910.
ALUGO — Conjunto de salas na
Av. Alm. Barroso, 6. Tel
55-2516.

CARTEIRAS ESCOLARES - Ven.
do grande quantidade. Praça da
República, 61.

AVENIDA 13 DE MAIO, sj 1 614!
1 615, 16.° andar. Alugo SOTIC
- 32-1619 - CRECI 639.
CENTRO - Alugo o grupo 1505,
do Ed. Civitas à R. México, 41,
com 2 sala» amplas, saleta e sa-
nilário. Ver das 14 «às 15 h.
Tratar F. P. Veiga Engenharia
Ltda. Tel. 42-7144 • 42-5231
CRECI 832.
CENTRO - Alugo ótima sala na
sobrc-Iojs da Praça da Repúbli-
ca, 93. Chaves cf porteiro. Tra-
tar F. P. Veiga Engenharia. «-
Tel. 42-7144 e 42-5231 - CRE
Cl 832.
CONSULTÓRIO DENTÁRIO - Alu-
ga-se na Av. 13 de Maio, 47, za-
la 2 óOó. Tratar às 3as., 5aa. e
sab., da* 8 às ílh cj Dr. Aris
tídes.
CENTRO — Alugo grupo 2 aa-
Ias. Rua da Quitanda, 30. Ver
Sr. Paulo portaria. Proprietário,
tel. 22-5828.
CENTRO - Alugo sala frente —
Av. R. Branco — Edif. Marquês
Herval. Aluguel 250 mil, taxas

42-1337 - CRECI 764.
SULTORCONSULTÓRIO DENTÁRIO.

Aluga-se no Largo da Carioca n.
5, às tardes de 3as. e'5as. e
sábados. CrS 100 000. Tratar
45-3709 e 22-7300. '

CENTRO — Aluga-ae sala vazia,
Rua Buenos Aires, 48, aluguel
250. Informações lei. 43-3661.

CASTELO - ALUGO -
Av. Churchill, 129, conj
c| 100 m2, e c| telefone
Ver local' com porteiro
Lima.
CENTRO - Aluga-se na Rua Go
mes Freire, 315, sala 701, comer
ciai, chavei c| porteiro, tratar ní
União Imobiliária Ltda., Av. Eras
ma Braga, 299, gr. 503. Tels. ..
52-5008 ou 42-4686. CRECI 814.
ESCRITÓRIO - Ed. Marquês do
Herval — Aluga-se escrivaninha
com telefone ótimo escritório
Av. Rio Branco, 185 > 206 —
Tel. 32-9342.
ESCRITÓRIO — Alugo vaga com
telefone, na Rua da Conceição
n. 105, sala 504, «sq, d. Pr.s
Vargas - 43-7660.
ESCRITÓRIO - Passo ou alugo
urgente por motivo de viagem
c] telefone, móveis, máquinas,
Av. 13 de Maio, 44 sj 150112.
ESCRITÓRIO - Passo contrato,
com móveis, telefone, máquinas,
tapete, ar condicionado, cofre,
armário. Edifício luxo, Sr, Borges,
Tel. 42-3529.
EDIFÍCIO AV. CENTRAL - Escri-
tório mob. c/ lei., alugo mesa
ou parte. Tratar sala 1 506.
SALAS ESCRITÓRIO - Alugam
se na Rua México n. 148, grupo
803 — com saleta, 2 boas salas
e sanitário — Chaves porteiro.- Tratar na Av. Pres. Vargas n.
509 - ló.o, depois das 14 ho
ras.
SALA — Alugo • na Av. Rio
Branco com 60 m2 completamen-
te mobiliada, telefone, arrrarios
ficharios, maquinas de escrever
prateleiras, tudo em aço, pro*
prio para grande firma — Infs.
4A9626.
SALAS Centro — Andradas, esqT
B. Aires — alugo várias, novas.
Ver no local - 42-6755. CRECI
n.o 590.
SALA no Castelo com 1e.lefone,
cedo metade com direito a uso
dcs móveis e telefone, desejo
500 adiantados, aluguel da parte
140 mensais, tudo incluído. Tra-
tar lelefone 42-6731, das 14 is
16 horas.
SALA COMERCIAL de frente c/
djreito a tel. alugo p/ comer.
Limpo — Tr. Luiz de Camões,
77, sob. Pça. Tiradentes.
SALA — Aluga-s* do frenta. —
Pr.sid.nt. Vargas, 583, S.° an.
dar, sala 503. Tratar na uia
1 620, de 14 ls 17 horas.
SALA — Passa-se a sala n. 902
da Travessa do Paso n. 23 (em
frente ao Palácio da Justiça) -
Tôd.a mobiliada e lelefone. Tra
tar com o porteiro Sr. João.
3 SALAS VAZIAS - Ponto bom
— Santa Luzia, 799, esq. R. Bran
co. Alugo ou vendo, 57-4019 —
Souza das 15 horas.'
TRAVESSA DO PAÇO, n. 23, »|
301 — Aluga-se Trav. do Paço
n. 23, si 1003, p| 300 000 -
Chaves na sala 301.

ZONA SUL
GRANDE salão ds frente c /Iel— Alug. p/ fins profissionais -
Ipiranga, 46 - Tel.: 25-0484.
ALUGA-SE luxuosa casa de três
salas, 4 quarlos, 2 banheiros, co-
pa-cozinha, dependências dc em-
pregada a garagem. Ver na Rua
Nina Rodrigues n. 93. Iratar pelo
tel. 47-9615.
SAIA EM COPACABANA - Pre
ciso de metade de uma sala na
tinha dc telefone 36. Levo ,o
meu telefona. Tratar com Gví
marães, na Rua do Lavradio, n.
118 - Centro.

ZONA NORTE
AlUGAM-SE ótima* salas a fins
comerciais, na Rua Aristides Lobo
n. 25. — Rio Comprido.

DENTISTA que lenha consultório
Atugs-re snla com sala.de espe'
ra e bonheiro completo. Pa;:o as
Instalações de água, luz, gás c
letreiro luminoso por NCrS 300,
Aluguel antigo. Final da Rua 5,
Francisco Xavier, tel. 58-1354.

SALA — Aluga-se para escr. ou
curso, com banheiro e kitch. Rua
Frederico Méier, 12. ap. 602. Ver
no local com o porteiro e tra-
tar pelo lei. 90-0020 (Cetel) com
Sr. Arlindo.

DIVERSOS
CLUBE DOS 

'500 — Temporada de
17 a 31 de março. Aluga-se casa
campo, toda mob. gel., telov.,
esportes. NCrS 200 00. Tel.
30-0973.

LINDA PRAIA — Quarto com' rc.
feições, jogos de salão, pesca
de cènWáo, ônibus a porta —..
Tel. JJ5-6762.
SÃO LOURENÇO" - • Férias -
Apartamentos e quarto cj água
corrente, colchões de molas, óti-
mos e fartas refeições, diárias p,
casal desde NC;$ 12,(10. Hotel
.Silva, junto no Parque das
Águas, televisão, recreação Infah-
til, estacionamento. Condução do-
micílio a domicílio, pfloamèQto
à parle, 56-129-1, 32-9498, Srta.
Neusa.

Av. Rio
Branco, 14

Aluga-se o 16° anclnr c/ m/
m 130 m2. Ver no local. Pro-

postas ao proprietário. — Rua
Beneditinos, 10 sobroloja.

São Cristóvão
Alugn-se casa na Run São

CrÍ5tovíío 772, esquina da Av.
Pedo II, para fins comerciais,

podendo ser demolida ou adap-
tada. Negócio direto com o

proprietário $r. Levy. Telefone
43-9471.

Para-psicologia
Os -mistérios cia para-psicolo-

gia revelados em aulas teóri-
caz e prálica:. Somente para
adultos: vidência, clsrividènclo,

psicografia, mesas falantes, te-
ícquinezia, aparições otc —

I.C.B. — Run Uruguaiana, 114 o
116, 1." e 2." andares.

 Tel.: 25-6135

COLEÇÕES
VENDE-SE uma coleção de livros
àc Contabilidade. Tratar na Rua
Paraná n.° 23, loja, Encantado.

ENSINO E ARTES
AULAS DE PIANO - 

ç>or aluna
8.° ano. Esc. Nac. Mus. Tratar
45-3269.
APRENDA a dirigir cm Volks e
Gordini. Apanho a domicílio. —
Preparo documentos e não cobro
taxa de Inscrição. Tratar 57-7845
— Maurício.

PRECISA-SE de professor de Por-
tuguès, Latim, Grego e Fisica. Te-
lefone 29-5009.
PROFESSORA leciona primário e
1 ,a c 2.a séries glnasiais, tom-
bém alfabetiza. Tcl.: 38-8239.

ADMISSÃO'— Alunos fracos. Pro-
fessor militar leciona. Telefone:
49-5646.
AULAS DE DIREÇÃO - Aprenda
a dirigir em Volks, DKW a Gor.
dini. Aulas a domicílio. Facilito
documentos. Humberto. 46-3435.
AULAS inglês particular. Prof.
inglês - Tel.: 37-8826.

CURSO "C.O.C." - Art. 99
Ginásio — Clássico — Científico
eom ou sem ginásio, 85% apro
vados — Matrículas abertas -
Professores do Col. Pedro II —
Av. Copacabana, 690, qr. 704 e
1072, gr. 302 - Tel.: 57-6477.
GRATUITO - Inglês e Taquigre-
fin, curso de 3 meses Cinelândia.
Rua Álvaro Alvim, 24, gr. 601.
Tel.: 37-6249.
GRATUITO - PortuguC-s, curso de
3 meses. Cinelândia. R. Álvaro
Alvim, 24, grupo 601. Tels,:
37-6249.
ENSINA-SE em casa do aluno(a)
as 4 matérias do Exame de Ad-
missão — Prof. universitário —
Recado Sr. Almir. Tel.: 31-3855,
INTERNATO para menina — Con
servatórla — Mun. Valença, De
6 aos 13 anos. Primário — Ad-
missão c ginásio. Matric. e inf.
28-4760.
ÍNGLES, PORTUGUÊS" E MATEMA-
TICA — Preparação intensiva pa-
ra exames e todos os fins. Tel.
46-9755 i^Av. AtISntica, 2440.
INSTITUTO SÃNTÀ MARTHA 

~-

Inglês, Francês, Taquigrafia, Da-
tílografia. Cert. final cursos em
15, 20, 30 aulas. NCrS 6 men-
sais. Av. Treze de Maio, 44-A,
saja 1204. 57-0051.
MATEMÁTICA - Piof. engenhei-
ro, ensina estudantes de cursos
GINASIAL e CIENTIFICO. Prepara
para VESTIBULAR DE ENGENHA-
RlA e concursos. Preços módicos
Aulas a domicilio ou em minha
residência. Tratar i Rua Paula
Freitas, 331702 ou Rua Paula

Brasil, 701402 — Copacabana.
PROFESSORAS - Primarias. Pre-
cisa-se urgente. Diurno e notur-
no. Av. Gen. Osvaldo C. de Fa.
ria 121 - M. Hermes.
PRECISA-SE de professora parti-cular, Rua Conselheiro Lataiete
n.o 68, ep. 903, Mme. Izalra -
IPSsto 6).
PROFESSORA PRIMARIA - Pre-
cisa-se para escola feminina em
Vila Valqueire. Tratar 38-6754 ou
RuaCaruara <n.° 536.
PROFESSORES' registrados ,:noy;MT.
nistério da Educação ou que te-
nham terminado a Faculdade de
Filoscfia. Pr.cisam-s* d. Desa-
nho. Inglês, Francês, Matemática,
Educação Física feminina . Qui-
mica para os turnos da manhã .
da noite. Tratar no Colégio Cris-
to Rai na Avenida Ministro Edgar
Romero, 881-9 — Vaz Lobo —
Madureira.
SENHORES PROFESSÕRES~FTNu
TERESSADOS — Curso, no Meier,
lotalmonte montado • legalizado,
com secretaria, almoxarifado,- bi-
blioteca • três salas do aula, a
fim de ser ampliado, aumentando
seu campo d. ação, está aceitando
sódos-ectistas paia atingir o ca
pitai d. NCr$ 10 000,00, riisp.m.
do, ainda, d» 300 cotas no valor
da NCr$ 10,00 cada. Renda men-
sal mínima, garantida, de NCr$
105,00. lnformt.;cas • dotaih.s
hoja a amanhã, dai 9 is 20 horas
na Rua Castra Alvas n. 24, ro-
brado.

VIOLÃO E GUITARRA em 10 au-
las, método pedagógico VIDEZA.
Não percam tempo. Unico no Bra-
sil Q. 1. "Guitar-tests". — Tel.
47-9904. ; _
VIOLÃO — Ensino cm minha re-
sidência, bossa nova, iê-lê-iè,
método moderno. Tratar das 18
às 22 horas, na Rua Oto de
Alencar, 14, 5.» andar com Prof.
Hélio.

INSTRUMENTOS
MUSICAIS 
A' VISTA — Compro um plano.
Pago bom • rápida. Chamar o
Sr. Antônio - 45-1581.
A CASA MOTTA - Planos euro-
peus novos," Pleyel, Wetmar, Pe-
trof, cauda, armário. A prazo —
Menor preço. 2 de Dezembro n.
112 - Calslo._
À VÍSTA — Compro 1 piano eau-
da ou armário, mrsmo precisan-
do consertos. Resolvo rápido —
Telefone a qualquer hora 
36-3652.
AAA PIANOS 

'ESTRANGEIROS. 
E

NACIONAIS NOVOS - Casa es-
pücializada vende bem financia-
dcs por preços de ocasião. Rua
Santa _Sofia_n. 54. — Saenz Pena.

ÀCÒRDEã6""SCANDALLI - Ven-
do importado, 80 baixos, nor-
mal 9 registros. Rua Jitauna, 52
ap. 403. Ponha Circular (Entrar
Av. Brns da Pina, 674).
ATENÇÃO! - Guitarra elétrica
marca Sllvertone americano com
seu amplificador no estójo e um
marca IPANE com 8 alto-falantes
vendo por mot. viagem. Ver na
Av. Copacabana 581-211. Tei.
36-1852.

ACORDEON de 80 b. estado do
nova honer alemã, por 120. —
Rua Bola, 113-B. Tel._ 3-1-2655.
BATERIA PÍNGÚIM" - Vende-se
completa, profissional, preço 1
milhão. Telefone 25-5120.

COMPRO um piano, tenho ur.
gência a pago ctimo preço à
vista — Toíífone 57-0960 a qual*
quer hora.
CASA MILLAN" - Pianos nacio-
nais, estrangeiros, cauda, arma-
rio. 10 anos de garantia. A prazo
Sem juros. Ouvidor n. 130, 2."
andar.

VIOLÃO, guitarra, canto, aulas
ind,, método eficiente, prático,
em 10 aula;. Atendo apenas com
hora marcado. 29-2759 — Prof.
Medeirca.

Artigo 99
e Admissão

Manhã, tarde e » noite. 20
horns às 22,30 horas. NCr$
25,00 o NCr? 20,00 — Rua S.
Francisco Xavier, 630. Tel.t —

28-4141.

GUITARRA Rei 3 cristais, alavah-
ca CrS 400 000. Aceitam-so ofer-
Ias. Edgar. Tel.: 38-5844.  •

PIANO EMBATERIA" musical ven"-
do pela melhor oferta. Telefona:
57-9942. 36-6830.

PIANO — Vendo piano francos,
próprio pnra estudo. Rua Jitau-
no, 52 ap. 403. Penha Circular
(entr. Av. Br£s_d(^_Pina,_674).
PIANO RLEYEL - Cordas cruza-
das armado eni ferro, tipo apar-
tamento, vendo p-^ro desocupar
lüg$r, Cr$ ASO mil. Run Xavier
da Silveira 40, ap. 401. Esq. Av.
Copac.  
PIANO - Vénde-se um Brasil c|
cordes cruzadas, còoo de metal,
espetacular estado. Rua EÜza do
Albuquerque, 114 — Todos 03
Santos.
VENDO bom piano, à vista ou
pagamento facilitado. — Praça 11
de Junho n. 29. Sobrado.

A AGENCIA RIACHUELO tem co-
zinheiras, ccp.-arrum., babás etc.
Com dec. e iniorin.icões, Telcifo-
nes: 32-55J6 c 22-0584.
ATENÇÃO — Cozinheira, precisa"-
mos, ótimos ordenado. Rua Se-
nador D.-.nl.is, 39, 2." snciar, sair,
206.
AMERICANO; - Cis.il sem filho
precisa de cozinheira — 100 mil
— Ds-sq bca folga — Rua da
Carioca 

' 
n. 55 .-¦ ap. 202,

COZINHEIRA o serviços Tõv.s",
caia do 3 peisnas, precisa-se, —
Ordenado CrS 80 000. Dcrmo no
aluguel, salda tedo domingo.
Xavier da Silveira, 921301. Tra*
lar pela manhã.

OFEREÇO - Cozinheira e cop. -
arrumadeira — Mãa e filha comi
doe. e referenciai. Te! j
32-0584 e 32-5556 - AG. RIA-
CHUELO.

PROFISSIONAIS DE ESCRITÓRIO
AUX. DE ESCRITÓRIO

OFIiiJECEMOS cozinheira de vá-j - -— —.
rias categorias, com ótimas refe. AUXILIAR DE CONTABILIDADE c/

[rendas e documentos, Telefone:
52-4604.
OFÊRECEMrSE' 2 cozinheiras" de
forno, a outra íaz todo o servi-
ço, iomos mineiras — refs. S
snes - 22-5683.
PRECISAM-SE 2 mocinhas - CrS!"5 ~ Rap»™1 (homens) para sor.
70 000, para aiudar «m casa dolV1!", ««lerno, horário integral, fa

Ifamília - Tratar ni Rua Sousa 1 ln"?° .fluentemont» inglês o d
llima, 178, ap. 802 — Posto 6.

prática — Praciaa-se para início
imediato, eicritório contábil, Exi-
Gem-se refcr£ncMs, boa apre-.en-
I.ir3c. Tel. 5-1-2810, c- D. IMr-

AUXILIAR parn rcUçõos públi'

'COZINHEIRA 
- Precisa-se parabar — Paga-se bem. Tratar na

Rua Adriano n. 87 — Todcs oi
Santos,

VENDE-SE um acordeão Scandalli
80 baixos pelo tel. 56-1437.
VENDEM-SE PIANOS - Bam tf
nanciados, por preco de ocasião.
Rua Sanla Sofia n. 54. Saenz Pe-
na. — Casa especializada.

VÉNDE-SE violão concerto Super-
Vox "Del Vecchio" — Modelo
Senóvia. 80,00 cruzeiros novos
l, 

"vista. 
Tel.i 57-3091 ou ....

45-0594.

• •

Cursos Téd
M6ça» e rapazes que dese-

iam iniciar em escritório, au
ainda, melhorar seus conheci-
mentos e galgar cargos eleva-
dos, devem assistir a uma se-
mana, inteiramente grátis, em
um dos estágios práticos; Dac-
tílografia — Aux. de Escrito-
rio — Aux. de Contabilidade

Estenografia (Sistema Marti
adaptável a qualquer idioma)

Correspondência Comercial
Secretariado — Inglês (Prin-

cípiantes, móeÜos e avança'
dos). A TÉD é a maior orga-
nização de empregos e en-
sino Comercia! prático do País,
dando plena garantia de cn-
caminhamento a emprego para
seus alunos. Faça como cen-
tenas de pessoas que foram
empregadas após freqüenta-
rem os cursos TÉD — CEN-
TRO — Av. Pres. Vargas, 529

18.° — Tel.: 43-9523; CO-
PACABANA — Av. Copaca-
Lana, 690 — 6." — Tel.t —
36-6728; CATETE — Rua do
Catete, 216 — sjloia — Tel.:
23-4376; TIJUCA - Conde de
Bonfim, 375 — s|loja — Tel.:
34-0489; MÉIER - Rua Dias
da Cruz, 185 — sjloja — Tel.:
49-5068; A^ADUREIRA — Ma-
ria Freitas, 42 — s|lòia — Tel.:
90-1750; N. IGUAÇU - Nilo
Peçanha, 185 — «[loia — Tel.:
29-09; NITERÓI - B. Amazo-
nas, 528 — ajloia — Tel.: —
2-7861. (P

ÚLTIMOS DIAS

DE MATRICULA

COMERCIAL
EM DOIS ANOS
Porluguêt, inglês, matemáti-

ca, contabilidade, taquigrafia
estatística, dactilografia, cali-
grafia, correspondência, direito
comercial. Horário: das 9,30 às
11,30, das 18 às 20 e das 20
às 22 hs.

Art. 99
GINASIAL EM 1 ANO

COM E SEM BASE
Novas turmas pela manhã,

à tarde e à noite.

Dactilografia
Em um mês, curso comum,

rápido e aperfeiçoamento. —
Diplomas no fim do curso.

Instituto Comercial Brasil. —
Rua Uruguaiana, 114 e 116 —

jTels.: 52-8997 e 52-8899.

Centro Taquigráfico
Brasileiro

Cursos especiais de:

SECRETARIADO PRÁTICO - 10 meses
Matérias: Português Taquigrafia, Dacti-

lografia. Matemática, Prática de Escritório e
Relações Públicas.

ESTENODACTILOGRAFIA - 10 meses
Matérias: Português, Taquigrafia, Dac-

tílografia — Trio básico indispensável na
formação de perfeitos estenógrafos e ta-
quígrafos.

Ensino essencialmente prático, por pro-
fessôres assíduos e rigorosamente especiali-
zados. '

PORTUGUÊS, MATEMÁTICA, PRÁTICA
DE ESCRITÓRIO, RELAÇÕES PÚBLICAS e IN-
GLÊS, em novas turmas. Início: 20/3/67.
TAQUIGRAFIA — Aprendizado em qualquer
dia e hora, pelo método: "Prep.-Paulo Gon-
calves", adaptado ao inglês, francês, alemão
e italiano, e turmas especiais de aperfeiçoa-
mento (homogêneas), para qualquer meto-
do, nas velocidades de 20 até 140 ppm.100% de aproveitamento no preenchimento
de vagas dos últimos concursos para taquí-
grafo e 95% das aprovações gerais.
DACTILOGRAFIA - Aulas das 8 às 22 ho-
ras, em máquinas novas — Método C.T.B. —
PRAÇA HORIANO, 55 - 12.° (CINELÃN-
DIA) - TELS.: 52-2972 e 52-0618.

j

SEU FUTURO DEPENDE DE VOCÊ
esiehografib
recepcionista
português
mbiemAra

CONTABILIDADE
AUX. ESCRITÓRIO
CORRESPONDÊNCIA
SECRETARIADO
INGLÊS

CLJRSOS COMPACTOS
MÉTODO DIRETO
APRENDIZADO + f ACIL
COLOCAÇÃO IMEDIATA

COZINHEIRA p| trivial fino"
i/arlado com referencias NCrS
100,C0 — Rua Desembargador
Alfredo Russel n. 202 — iunlo
Cana) Leblcn.
COZINHEIRA 

~ 
Procurarsã~pnra

íamilla eslmntjcira de pessoas
f.-.miüii estrangeira' de 3 pessoas
com prálica, corn referencias,
lem, que lavar e passar roupa
riiluda. Tratar pessoalmente na
Av. Copacabana n. 1 334, ap
1 00) - Tel. 47-5113,
COZINHEIRA EM COPACABA-
NA — Precisa-se para pequena
Família — Dormindo fora - Rua
Leopoldo Miguez n. 81 — ap
305.
COZINHEIRA - Precisa-se com
pratica para arrumar e lavar pe-
quenas peças de roupa. Pede-
se carteira e referencias. Dormir
no emprego — Pagam-se 90 000
— Rua Afonso Pena n. 66 — ap,
_7M. TI|UC8. .
CÒZÍNHÊIRA - P"reci=a"se para
colégio de meninas — Necessa
rio residir — Tratar 38-6754.

COZINHEIRA - Precisa-sa com
multa prática, somente às se-
gürfc&s e quintas-feiras, em Co-
pacabana, em casa de família de
quatro pessoas. Exigem-se refe-
rencias. Telefonar na parte da
manhã das 9 às 12 horas para
37-1723, falar com Dona Alice
COZINHEIRA - Por hora, 9 às
17, cozinhar bem. Trivia I varia-
do, pequenos serviços, Referên-
cia, carteira. 60 000. 27-7108 -
leblon.
COZINHEIRA - PrecUa-se com-
petente para casal. Ordenado .
80,00 — Exigem-se referencias —
Rua República do Peru n. 72 —
ap. 1 218.
COZINHEIRA - Precisa-se frivia

durma no aluguel, referencias
Praia do Flamengo n. 386 —

ap. 802. Tel. 45-0031.
COZÍMHEÍRA - Cr$ aoOOÒ. Pre"
ciso com referencies e competen-
cia. Rua Joaquim Nabuco, 205,
ap.40-1. 
COZINHEIRA - PRECISA-SB de
ds uma boa para trivial fino
Paaam-se NCr$ 80,00 - Don-in-
go livre. Exígem-se referencia:

Rua Sá Ferreira n. 25 — 10.°
andar — Copacabana.
COZINHEIRA que durma no em-
prego c dê referências, precisa-
se. R. Silveira Marlins 76-A, c|
ló — Catete.
COZINHEIRA responsável, com
prática do trivial fino, boas re-
ferêneias, casal de tratamento.
Cr$ 80000. R. Xavier da Silvei-
ra 118, ap. 801. Tel. 36-5239.

COPACABANA - Ay. topotokano 69Ó°6' teb .36-6728""CATETE 
-Roo do Cotei»,- 216-s/lojo ttt.-JÍ3-A3H

TIJUCA-. Cond» Bonlim, 375-i/lojo" tel.: 34:,0«9;
¦ MADUREIRA - Maria'Freitas, 42-s/lojo . Çetel 90-1750

'"\ : MÉIER J Dios do Crui, 185-solo 223 tel--. 49-5068

NOVA IGUAÇU - Nilo Pe(onho, ISS-s/loja tél.: 29-09
NITERO'l - Barão Amoionas, 528-s/loja tel.: 2-7861

EMPREGOS
DOMÉSTICOS

COZINHEIRA - Cr$ 80 000. Pre
cisa-se, do trivial fino, desemba-
raçada, para o serviço de casal.
Temos máquina de lavar. Exige-
se referência emprego anterior —
Tratar até 13 horas na Rua Fran-
cisco Sá n. 91, ap. 1 002. Co-
paca bana.  
COZINHEIRA - Precis"^ tíivili
variado c] referências, dormindo
no emprego. Av. Copacabana, n-
1 380. Tel. 2A3524.
COZINHEIRA h Procisa-se de" uma
com prática e referências, orde-
nado 80 000 cruzeiros. Av, Atlan-
tica, 1186-701.

AMAS, ARRUMADEIRAS
E COPEIRAS
EMPREGADA PORTUGUESA. -
Inicial do 100 000 - Rua Ale-
grete n. 5, ap. 602.
EMPREGADA. p| todo o servifo
que durma no emprego — Pre-
cisa-se na Rua Conselheiro. La-
faicte n. 68, ap. 903 — Copa-
cabana — Posto 6.

EMPREGADA — Casa de ' 
pouco

movimento — três adultos — ..
Cr$ £0 000 — Rua João Borges
n. 38 — ap. 101 — Gávea -
Telefone 27-5580. ¦
EMPREGADA -" Precisa-se para
todo o serviço. Necessário que
seja competente o de inteira
confiança. Salário de Cr$ 70 000
— Tratar na Rua Dona Mariana
n. 29 — ap. 104 — Botafogo.
EMPREGADA i - Precisa-se para
pequena família. Exigem-se boas
referências. Rua Dias Ferreira.
25, ap. 203 — leblon.

EMPREGADA — Precisa-se com
referencias. Paga-se bem. Apre-
sentar-se de manhã na R. Bel-
fort Roxo n. 296 - ap. 404.
EMPREGADA — Precisa-se com
referencias todo o serviço me-
nos cozinhar. Rua Pires de Al-
meida n. 8 — ap. 502 — La-
ranjeiras — 25-5775.
GAROTA de 10 até 13 anos, pre-
ciso, de bons costumes, pj cnsa
de familia. Cr$ 25 000. Carlos
Vasconcelos, 25_—_P._ Saens Pena.
MOCINH/y que saiba arrumar —
com responsável. Precisa-se, Ro-
nald de Carvalho, 291-302. Tele-
fone 37-8410.
MCÇA ccm referência, preciso pa-
ra serviços domésticos. Não la-
va. Tel. 36-2904 - Copacabana.
MOÇA clara e decente, de rigo-
roso asselo, sem criança e inde-
pendente. Precisa-se para todo o
serviço doméstico de pequeno e
modesto apartamento de pessoa
só e de idade, porém de boa
saúde e alta educação na Rua 8a-

irão do Bom Retiro n.o 631-A, ap.
(201. — Indispensáveis documentos
e referènc[as._DasJ4_à_s 17 horas.
OFEREÇO copeira-arrumadeira, co-
zinheiras etc. Com referencias e
doe. Tels. 32-0584 i 32-5556. Ag.
Riachuelo.
OFEREÇO para trabalhar com
uma menina na parte da manhã
ou a tarde, preferencia pessoa
s6 - Telefone 22-1436.
OFERECE a Missão Evangélica
domésticas especiais — Damos
totais garantias. Tratar pesr.cal-
mente na Rua Santana n. 98 -
l.o and.
OFERECEMOS ótimas arrumadei-
ras, copeiras e babás, com car-
teira e boas referências. Telefone
52-4604.
PRECISA-SE mocinha para casa
de todo respeito. Rua Toneleros
n.o 180, ap. 301. Tel. 37-4373.

i PRECISA-SE empregada e pede-se
referência. Rua Senador Verguei-
ro, 232 ap. 1 301 
PRECISA-SE de empregada para

fcquena 
família — Podam-so ro-

erencias — Rua Silveira Martins
n. 126 — ap. 204 - Catete.
PRECISA-SE emprçgada para tra-
balhar metade do dia. — Av.
Ataulfo de Paiva n.o 814 - 304
— Leblcn.
PRECISA-SE de arrumadeira.
Pedem-se referencias — 40 000
de salário — 25-2111 — D. Ivo-
ne._
PRECISO de empregada para
casa!, na Rua Maria José n* 121
— Campinho --_Madureira.

PRECISA-SE empregada lodo ter*
viço 2 pessoas. Ord. 100 mil cru-
zeiros. Saiba cozinhar bem. Re-
fer. docum. — Av. Atlântica n.
2.672, _12. _andar1__
PRECIS A-SE de empregada para
todo serviço. Rua Hilário Goa
veia n. 77 ap. 203.
PRECISA-SE moça ou menina pa-
ra fazer, companhia a 1 senho-
ra. 37-6571 — Copacabana.

PRECISA-SE de babá, 2 meninas
— 5 e 3 anos — Colégio. Exi
gem-se referencias. Pessoa de
mais de 30 anos. Paga-se muito
bem — Boa aparência, Run As*
sis Brasil n. 70 - ap. 102.
PREClSA-SE de empregada, casal
— não cozinha. Bolívar rí. 135
ap. 603 — Copacabana.
PRIMEIRO COPEIRO - Para fa-
mília de alto tratamento. Exigem-
se referências. Otimo ordenado.
Apresentar-se à fíua Marques de
SSo Vicente 476, segundo portão.

PRECISO empregada para todo
serviço ap, pequeno. Rua Henry
Ford, 27, ap. 303 — Tijuca.
PRECISA-SE empregada, Rua Al
fredo Pinto 66, ap. 203 - Tl-
juc. Com referências. Ordenado
NCr$ 40,00.

PRECISA-SE de babá para cuidar
de 3 crianças, ccm documentos e
referências. Rua Sá Ferreira, 44,
ap. j in.
PRECÍSÃ-SE - Empregada com
referências, p| todo serviço, cozi-
nhar. Paga-se bem. R. Ronald
de Carvalho 21, ap. 63
PRECISA-SE uma empregada do-
mestiça, à Rua Republica do Pc
ru n. 113, ap. 1 201 - Copa
cabana.

COZINHEIRA — Casal estrangei-
ro procura uma com prática do
trivial variado. Exige-se cart. e
ref. Av. Atlântica 2 888, aparta-
mento 801.

PRECISA-SE da empregada para
todo o serviço de casa de se-
nhor só, que durma no empre-
go, Rua Paulo Fernandes n. 19
— ca sa 1 — Praça__da Band e_ka
PRECISA-SE de uma í empregada
que durma no emprego. Tratar
à Rua Almirante Cochrane 73,
ap.^101.
PRECÍSA-SE na Missão Évangéll-
ca de domésticas praticas. Ga-
rantimos carteira assinada^ oti-
mos salários, horas extras etc. •
Dorme no ¦emprego. Temos cur-
sos grátis de culinária,' corte e
costura, cabeleireiro, dactilógra-
fia etc. — Rua Santana n. 98 —
l.° andar.

PRECISA-SE senhora, serviço 
' 

ca-
sal. Avenida Copacabana 728,
ap. ^ 102.
PRECISA-SE de empregada todo
serviço de 3 pessoas. Pagam-
se 60 mtl. Exlgem-se referencias
— Tratar após 12 horas na Praia
do Flamengo n. 98, ap. 507.
PRÉCISA-SE de empregada para
tcdo o serviço. Exigem-se prati.
ca e referencias. Folgas fim de
semana — Rua Sambai ba n. .
557, ap. 201. Final do Le
blon.
PRECISA-SE para casa de família
para arrumar quartos, lavar e pas-
sar roupas. Tem máquina. Or-
denado 60 mll. Rainha Elisabeth.
244, ap. 702 - Copacabana. Até
12 horas.
PRECISA-SE de um copeiro o um
ajudante de cozinha, c! bastante
prática. Rua Dias Ferreira 233-B
-- Depois das 16 horas.
PRECISA-SE de arrumadeira e co
peira (o) na Rua Cupertino Du-
rão n. 135 ,— leblon.
PRECISA-SE de uma senhora que
dê ótimas referencias para todo
o serviço de três pessoas. Pa>
ga-se bem. Tel. 36-7140 — Rua
Toneleros n. 271 — 801. ,
RAPAZ — Ccm boa letra, no-
ções de contabilidade, escreven-
do à máquina com desembara-
Ço — Precisa-se, apresentando
referencias e que more no Cen-
tro. Salário mínimo. Tratar pe-
Io telefone 326931.

COZINH. E DOCEIRAS
AGENCIA AlemSPÕÍgaTlTyi97
— Paga impostos, tom alvará e
escrita fiscal. Cozinheiras, copei-
ras e babás. Av. Copacabana,
534, ap. 402. Ótimas ref.
AGENCIA MOTA tem as melho-
rei diaristas, cozinheiras, faxinei-
ras, levadeiras e passadeiras. —
TeL: 37-5533, com documentos.

PRECISA-SE de espanhola
italiana — Para arrumação duas
vazes por semana no Flamengo
- Tcl. 25-7277, ramal 1 047 -
Dr. OTTO, meio-dia às 2 horas
ou A noite..

ATENÇÃO - CrS 95 000 - Pre-
cisa-se de senhora com mais de
35 enos, que seia boa cozinhei
ra# durma no emprego, saiba ler
e apresente boas referencias,
para o serviço de pequena fa
mília. Não lava para o casal,
nem encer. Tratar n« R. Otávio
Correia, 435, ponto final do ôní-
bus Urca. Tel. 26-6194.

COZINHEIRA - Precisa-se. Paga-
se bem. Exigem-se referencias
— Copacabana — Rua Professor
Gastão Baiana n. 43 — 701 -
Perto da Miguel Lemes. 
COZINHEIRA - PreciTa^íPde 1
boa cozinheira que inve a icu-
pa. Casa de casal. Paga-se bem
na Rua Antônio Vieira n. 22 —
ap. 501 — Leme.
CÕZÍNHÊÍRA - Preciso-cam prá-
tica e referências. R. General
Glicério 400, ap. 803 — l.ir.in
jeiras.

COZINHEIRA - Pi.cisa-s* com re-
ferêneias. Ord.: 80 000. R, Joa-
qulm_ Nabuco^ 202,_ap, 701.
COZINHEIRA" -~Precis"a-se boa
cozinheira. Tratar na Rua Estéves
Júnior n. 62, ap. 102 — Pça
São Salvador — Laranjeiras.
COZINHEIRA - Precisa-se para
casa família de tratamento que
tenha prática de serviço. Exigem-
se referências — Rua Gurupi, 159
-- Grajaú.
CÕZINHElRÍT"^P~arr~cã'iính7rí
faxer outros pequenos serviços
qua durma no emprego, quo te*
nha referências eu carteira na Rua
Barata Ribeiro, 157, ap. 701. Pa-
ga-se muito bem.
COZINHEIRA trivial simples. In-
formações. Paga-se bem, só co-
zinha, familia de 6 pessoas. Praia
do Flamengo, 268, ap. 601, tele
fone 25^0208^
COZINHEIRA —' Precisa-se, 

"com

pratica, só para cozinhar. Orde-
nado Cr$ 50 000. Rua Joaquim
Méier. 506, tel. 49-5561.
COZINHEIRA - Precisa-se para
cozinhar, lavar e oassar para 3
pessoa. Cr$ 60 000. T. 27-9168.

COZINHEIRA - Pracisa.se para
família pequena. Paga-so bam —
Er.igcm.se referencias. Rua Bu-
lhões de_Caryalho, 3W,_ap._90K
EMPREGADA limpa, que cozinhe
trivial fino e mais serviços, para
2 pessoas (não lava), R. das La-
ranjeiras, 136, ap. 703, telefone
45-1894.
EMPREGADA - Precisa-s. para
cozinhar arrumar pequeno ap.
— Pago bam — Av. Atlântica n.
4 146 — ap. 301 — T.l.fon» ..
47-4396.
EMPREGADA para serviço de
pequena família que saiba cozi-
nhar trivial variado. Ordenado
base de 80 000. E'. favor só se
apresentar quem .tiver pratica do
serviço e boas referencias. —
Tratar na Rua Carlos Góis n. •
431 — ap. 103^- leblon.
EMPREGADA — Precisa-s. portu-
guêsa para coxinhar • arrumar
1 ap. d. um casal c| 1 meni-
na. Tam máquina da lavar a
tom passadeira. Ordenado ini*
ciai do CrS 80 000 - ladeira
dos Tabajaras n. 94, ap. 803
- Copacabana - Tel. 57-3582.
EMPREGADA — Copacabana, co-
zinhar a mais serviços. Tel, ..
57-4796.
EMPREGADA - Precisa-se para
cozinhar e outros serviços — Rua
Nascimento Silva, 133 ap. 401

Ipanema.
EMPREGADA para cozinhar e ar-
rumar. Tratar depois das 2 ho-
ras na Av. Copacabana, 5B3 ap,
508 ou das 9 às 12 na Av. Co-
pacabana, 312 ap. 202.
OfíREÇO cozinheira, cop.-arru-
madeira etc. Com doe e infor-
mações. Tel. 32-0584 - 32-5556
— 

_Ag. Riachuelo.
EMPREGADA - Cozinhar e lim-
pczas das 8 às 18 horas. Pg. .
CrS 55 000 — Folga domingo
Rua Voluntários da Pátria n.
357 - ap. 702.
PRECISA-SE de cozinheira 

' 
de

forno e fogão com pratica de
trivial, de luxo para restaurante
de Banco. Somente almoço, cin-
co dias na semana. Sábados e
domingos livres. — Precisa-se de
uma ajudante de cozinha, inclu-
sive para servir lanches, cinco
dias na semana, sabades e do-
mingos livres. Tratar na Rua 1.°
de Março n. 45, 3.° andar com
o Sr. Ugo — Exlgem-se referên-
cias.
EMPREGADA — Preciso, séria e
sossegada, c| referências, que sai-
ba cozinhar. R, Haddcck Lobo,
171, ap. 502. Tei. 48-0643.
EMPREG~ÀDA - Preciso que sai-
ba cozinhar, que durma no em-
prego. Ord. de 40 000 na Rua
Pedro Américo n. 218, ap. .
901 - Catete.
EMPREGADA para cozinhar e Ia-
var para um casal — Siqueira
Campos n. 431 - ap. 1 236.
FAMÍLIA suíça, precisa cozinheira
banqueteira, para casa de trata
mento, que saiba ler e com óti'
mas referências e carteira. Paga-
ii 90 000. Tcl. £7-5643.

PREC ISA-SE empregnda, cozinhar
lavar e passa.* peças miúdas —
Tratar Rua Lauro Müller, 26, ap.
102. Pedem-se referencias.
PRECISA-SE , de empregada para
cozinhar e lavar, que durma no

preferência oulro idiema. Tratai
com D. Edith à Rua Buencs AÍ-
ros, 110, no horário comercial.

DACTILÓGRAFAS c| prat. firmo
em cálculos c! gin., b. ap. 160
— 200 mil (pl Bonsucesso). Tra-
tir na Av. Alrr.Ircnte Barroso n.
91 - 607.

DATILOGRAFO - Precisa-se com
prática de escritório. Tratar à
Rua Porcna, 166 - Ramcs.
DATILOGRAFA

aluguel. Tratar' ná Av. Vieira [Andradas n. 96
Souto, 690. Ordenado 50 mil. -IAUXILIARES DE ESCRITÓRIO -
Tolofonti 4/-'1277. jAdmilem-se tres moças, com

Escritório co*
mercial precisa de moça c\ ccnlie-
cimento de balancetes. Tratar c|
Sr. Giiono tel. 52-3227 p| marcar
entrevista.
DENIL adm. d.itilog., secret.ida-
lilog., recopcioniitas, steno-bilín-

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO. - 9ue' J50. Aux. escrit. credlcob.
Precisa-se com conhecimentos de Av- Rl° Branco, 185, sl 923.
serviços de maquina e escritura'
ção mercantil _— Tratar na Rua

9.o andar

PRECISO de cozinheira, 60 mll
com casa e comida, nn Rua De-
sémbargador Isidro, 135. Tijuco.
PRECISA-SE cozinheira. Paga-se
bem. Tcl. 47-Ú403. Rua Ccnse-
li-.oiro Lnfaicle, 53, ap. 901. -
CopnoibEnaJ  „__
PRECISA-SE cozinheira fazendo
oulros serviço;. Ord. 60 000, c|
cart. Tel. 37-9667.
PRECISA-SE elc uma cozinheira
que cozinhe bem, para todo ser-
viço em apartamento pequeno,
que durma fora. Horário: 7h 30m
às 19 horas. Cr$ 90 000. Rua
Raimundo Correia, 34,__ap. 805.
PRECISA-SE cozinheira com prá-
tica para casal. Exigem-se rofe-
rencias. Avenida Portugal, 260,
próximo h ponte^. Urca.
PRECISÃ-SE uma empregada. Av.
MÍnistro_Ec!gar Romero, 3Ó3.
PRECISA-SE aiuclanle de cozinha
para trabalhar em pensão. Pode
dormir no emprego, não traba-
lha domingos. Rua Santo Cristo
nL_99. 
PRECISA-SÈ do cozinheira para
todo o serviço casal e um fi-
lho, apartamento pequeno, Cr$
65 000 — Rua Artur Araripe n.
3 - ap. 203.
PRECISA-SE de cozinheira tri.
vial fino — Paga-se bem na R.
Hilário de Gouveia n. 30, ap.
I 001 — Copacabana. 

pratica de dnctitografia. Sômà
na de 5 dias; Salário combi-
nar -- Rua do Ro-arío n. 09 —
Procurar D. Dalva.

ÀD.V.ITIMÕS: 
"(2) "auies.' 

escritório
- Moça - rapaz (1) rapaz p| n.
fiscal, boa letre, (2) boys meno-
ras (estudando),. U) rapaz p! in-
terno - externo {1} dactilógrafa
(1) aux. :eção cobrança — Com-
parecer de paletó — Av. Rio
Branco n. 185 - s_ola_l_201.
ÃÜXÍUAR DE"ÉSCRÍTO'RIO -
Dact. conhec. cont. 180 — 200
mil — Vendedor c\ prat. mat.
cie construção. Av. Almirante
Barroso n. 91 - 607.
AUXILIAP. DE CONTABILIDADE.
— Pratica comprovada em cartei-
ra o mínimo 2 anos — CIA.
SUÍÇA admite — Atende nn Av.
Rio Branco n^ 135, - sala 1021
AUXILIAR..- 

"Escritório'""- 
Pre-

cisa-se rapaz, atê 2B nnos, da-
tilógrafo, boa letra, boa apa-
rência, inicial 150 mil. Tratar Av.
Franklin Roosevelt, 39 - 14.°
grupo 1 419 de 14 às 17 horas.

DATJLãGRAFO - FATURÍSTA ~
Procisa-s« d» um rapaz bem da-
lilóçtrafo e conheça bem fatura-
mento. Carta para Caixa Postal
n. 3 508 — ZC - OO.
DACTILOGÜAFO" menor de" 

~12~"e"

61 anos. Tratar </ Sr. Euclides na
Rua Conde Porto Alegre, 47. Tel.
2093 - D.. Caxias.
DACTILÓGRAFA - Precisa-se, co-
nhecimentos çerais de escritório,
muila prática. Tralar R. Teófilo
Oloni, 117, 3 fi andar.
PRECISA-SE 

"de 
secretaria, boa

dactilógrafa com redação própria— Tratar na Praça Tiradentes n.
9, sala Ó04, com o Sr. Valdemar
da; 16 às 18 horas.
SECRETARIA - Precisir"s7~~nio{a,
com ótima aparência, entre 15 e
23 anes, para secretariar no Rio,
um senhor residente em outro Es-
tado. Pode acumular com nutro
emprego.. Tratar tel. 257366,
ap. I 014, somente depois dat
16 horas.

AUXILIAR ESCRITÓRIO - Preci-
sa-se moça, pref. estude conta-
bilidade, ótima datilografa, de-
sembaraçáda e com redação pró-
pria. Tratar cl D. Madalena. Rua
Andradas, 96, 2.» andar. Tel.:
43-4934. Salário inicial: NCrS ..
150,00 mensais.

PRECISA-SE de cozinheira com
pratica e referencias, na Rúa.
Leôncio Correia n. 223 - Tel.jD- P=SI,?=I o;c'-.
27-1256.
PRECISA-SE de empregada com
referencias, que saiba cozinhar.
Rua Conde de Bonfim n. 171 -
ap. 604. 
PAGO muito bem por uma boa
cozinheira.» Exijo ref. e durma.
R. Dona DeHinn, 9, ap. 101 -
Tijuca.
PRECISÃ-SE de unia senhora para
cozinhar numa pensão, sem com-
promisso e pode dormir no eni-
prego. Rua Lucidio Lago 298 —
Máter.  .'¦
PRECISA-SE - Empregada para
cozinha e arrumação em ap. de
4 pessoas. Tol. 48-8864.
Campos Sales 143, ap. 902.

Rua

PRECISA-SE de uma aiudante de
cozinha. Rua Buenos Aires 250,
2.° andar.
PRECISA-SE de uma cozinheira
com bastante prática em cozinha
e salgadinhos. Ruo S3o Cristóvão
n._l 183.
PRECISA-SE de aiudanta de co-
zinha na Rua Sacadura Cabral n.
311.

AUXILIAR. Esc. dact., ropa, p]
Centro c Z. Norte, 150 a 200.

cont. dact.,
op. Ruff e Front-Feecl, 180 ;.
200. Contab., p[ meio expedíen-
[°-_.^„!L.^ar52!_ii:1£'_s.i 60J-
AUXILIAR niõça cred. dact. c|
prálica dops. c|c, caução, 150,
p1 Benfica, 2 rhôças dact. pl Sãn
Cristóvão, c\ür-. pessoal, 150. —
Av. Rio Brani:o n.° 151, slloja,
sala 09.

VENDEDORES -
CORRETORES

ALÓ REVENDEDORA - Compre
a prazo malharia S. Paulo —
Vendas p| atacado — ABC Mo-
das — Av. Rio Branco, 156, 10.°
andar. Tel. 42-4998 - Cenlro -
Eslr. Portela, -29, 2.° andar —
Madureira.
CORRETORES"-~Àd"mííím-s"c' 

'mo".

ças e rapazes com aparência e
desembaraço, pnra contatos ex-
ternos em 1 \2 expediente. Paga-
mento* à base de comissões. —
Av. Rio Branco. 106-108, sala
1310, a parlir_d« J4_h.
CORRETORES — Precisam-se ¦ ela.
mentos credenciados pj vendo ds
Incorporação nos subúrbios ccm
excepcional facilidade de paga-
mento. Comissões p>ifj.is etnia-
nalmente e horário livre. Tr.iiar
na Av. 13 de Msio, 23, s! 1 513.

_... jCOf.RETORES p.:ra loteamento -

AUXILIARES: I p| almoxarlfe, n| f'"!"m" '!"'''", •">»«'<"«.
Mangueira. Ginasial enlre 24 e '•'•«"•nt» bom localizado, am' Cabuçu, Nova Iguaçu. Conckòet30 anos, 150; outro carelex c
prática A enos, 170. .Av.
Branco, 151, slloja, s! 09.
AUXILIAR caixa," 

"rapaz, 
cj

tica fortes noções cont.,
outro p] cont., 150. Av.
Branco, 151, slloia, sl 09.

R!o;

pra<
M0;

Rl

PRECISA-SE de cozinheira-arruma-
deira, ccm referências. Av. N.
S..de Copacabana, 178, 2.° an-
dar.
PRECISA-SE — Cozinheira, trivial
fino. R. Benjamin Constant 00-
704 - Gtória.
PRECISA-SE — Cozinheiro, com
referências. Ordenado CrS 80 000
- Lagoa. Tel: 46-7655;
PRÍCISÀ-SE cozinheira trivial e
arrumadeira, dormir na residén-
cia, ap, 3 adultos. Paga-se bem.
Pedem-se referencias e carteira
profisisonal. Tratar à noite. Rua
Maestro Vila Lobos, 71, ap. 403.
PRECISA-SE de cozinheira na
Avenida Visconde de Albuquer-
quu n. ÓOó ~- Leblon. 
PRECISA-SE de uma cozinheira
pars fazer somente almoço, não
trabalha aos sábados e domin-
gos — Paga-se bem. Tratar na
Praça Onze de Junho. n. 248 —
BM UTILIDADES PARA O LAR
ITDA. _ 
PAGO Cr$" 80 ÒÓÒ por multo
boa cozinheira, fazendo também
todos os serviços. Exijo boas
referencias ç dormir no empre-
go —.Rua Conde de Bonfim n.
412, op. 604.

BOY — Precisa-se para escrito-
rio para trabalhar das 12h 30m
às 17 horas — 13 de Maio n,
47, ap. 409.

PRECISA-SE coiinhaira d. forno
• fogão, com pritica • roferénclas
e documentos. Paga-se bem. Av.
Atlântica, 1 782, ap. 503. T.L-
fono 57-8747.
PRECISA-SE d* 1 cozinhtira • 1
arrumadeira para família de tra-
tamento em Ipanama. Só servem
multo educadas • com multo boas
raftrências. T.l. 47-8838.
TIJUCA — Empregada que saiba
cozinhar e lavar. Tel. 28-4692.
VIUVA com filho de 20 anos -
precisa de cozinheira trivial, e
faça todo o serviço de 2 pes
soas — J?ua da Carioca n. 55 —
ap. 202.

AJUDANTE OFF-SET - Precisa-se
de um bom ajudante para má-
quina off-set, com bastonto prá
tica. Rua Joaquim Palhares, 73.
Estácio.
AUXILIARES DE ESCRÍTORIO -
Admitimos urgente 2 rapazes de
boa aparência, ótima dactilógra'
fia e pratica comprovada de serv.
pórats de escritório. Rua Conde
Bonfim, 375, ;/loÍ<i. Tijuca.

AUXILIAR ESCRITÓRIO -.Admi
timos rapaz de 25 a 35 anes
com profundes conhecimentos de
Importação c Exportado e serv.
alfandegário, com noções de Ín-
glês s alemão, ótimo salário. Se-
mana de 5 dias. Tratar na Rua
Conde Bonfim, 375, 3/loja — Ti-
juca.

AUXILIAR DE É?CRÍTÔRÍÕ - Mó.
ça d» boi. apresentação para to-
dos serviços d» ascritório para
Copacabana. Apresentar-se na Av.
Pr.s. Vargas, 46, s| 1907. Entre
10 is 12 horas.

MOÇA para escritório. Atender
telefone e com alguma pratica de
maquina. Indispensável muito boa
aparência. Rua Senador Dantas,
117, 6.° andar, sala_644.
MOÇAS — Admitimos moças ele
boa aparência, idade de 26 a 30
anos, com boa noção de dactilo-
grafia,! pj trabalhar meio expe-
diente. Sal. a combinar. Entre-
vistas Av. Pres. Vargas, 529, 18.°
MOÇA pratica de escritório, Av,
Brigadeiro Lima e Silva, 1 176,
Duque de Caxias — comparecer
dentro do horário comercial.
Dona Antonina.

MOÇA — Auxiliar escritório, para
Casa de Saúde, precisa-se com
boa aparência, prática, desem-
baraçada, boa caligrafia e que
saiba datilografia. Tratar no Lar-
go da Carieca, 5, 2.° andar, sala
210, de 12 às 14 hs. Não se
atende por telefone.

LAVAD. E PASSADEIRAS
EMPREGADA de segunda a sá
bado. Lavar e limpeza. R. Con
de de Bonfim 573, ap. 501._
EMPREGADA para lavar, passar
• arrumar, com multa pritica de
camisas, caprichosa • com refe-
rencias. Não dorme no emprêqo.
Ord.nado: CrS: 80 000, — Av.
Ataulfo da Paiva, 802, 9.° an-
dar, cobertura. — Labjon. _
LAVADEIRA - Precisa-se das 8
às 4 horas, semana 5 dias, 40 000.
Rua General Glicério 224 ap.
401.
IAVADEIRA-PASSADEIRA - Pr.
cisa-se para família pequena. —
Exigrm-so referências. Rua Bu<
lhões do Carvalho, 356 ap. 901.
MOÇA — Precisa-se, que lenha
um pouco de prática para passar
roupas, Tinturaria Tijuca. R. Ga!.
Esp. ^anlo Cardcso Ã43-A.
OFERÈCE-SE passadeira ¦ lava-
deira. Tel. 36-5793.
PASSADEIRA - Tinturaria, pre.
cisa-se ccm prática de maquinas
Kcdama e que saiba lavar. Pa-
ga-so bem. Rua Dr. Bulhões, 9-B
Eng.JDentro. 
PRECISA-SE lavadeira e peq. ser-
vi;cs. CrS 3 000 por dia. Rua
Barão de Itapagipe, 253 — Refe
rendas.
PASSADEIRA — Precisa-ie na R.
Sousa Franco n. 624 — Vila Isa-
bel,-
TINTURARIA - Precisa-se de
passadeira para brim e vestidos.
R. Professor Ortiz Monteiro,
1Ó5-A. Final do ônibus Estr. de
Ferro—Laranieiras.
TINTURARIA - Precisa de pas.
sadeira para linho, paga-se bem
exige-se carteira. — Rua 24 de
Maio,_965.
TINTURARIA - PrecisaTe~dè 1
passadeira de vestidos e brim e
caixeiro c| prática. Tratar na R.
do Riachuelo T91.
TINTURARIA TIJUCA - Precisa
de passadeiras de brim e casemi-
ra. R. Gal. Esp. Santo Cardoso
643:A.
TÍNTURARIA — Precisa-se de uma
passadeira de tinha e vestidos.
Rua Itapiru 729.
TINTURARIA - Precisa-se de um
passadeira de linho e vestidos.
Rua Itapiru 729.
TINTURARIA - Precisa-se de pas-
sadeira, para vestuário e Unho.
Av. 28 Setembro n. 58. Tel. ..
28-7970.
TINTURARIA - Precisa de bom
passador para Hoffman. Rua Luiz
de Camões 82 e Lavradio 124.

DIVERSOS
JARDINEIRO faxineiro, casa co-
mida, ordenado. Rua Alte. Ale-
xandríno, 487.
EMPREGOS DOMÉSTICOS - Ca
sal — |ard. — coz. — Preciso

Praia BarSo n, 115 — Ilha
do Governador.
OFERECE-SE acompanhante paia
parte da noite. Tel. 45-2685
Sra. Terezinha.
PRECISO de moça domestica c
conhecimentos de dona de d-
sa. para ap. de pfssca só, ord.
inicial de NCrS 60 com folgas
aos domingos. Rua Washington
Luís n. 50, ap. 402 — Cenlro
SENHORA de responsabilidade,
estrangeira, oferece seus serviços
para dirigir caia. Tel. 27-1350

OPERADOR f. feed c| prática
classificação, 200, p! o Centro;
outro aux. cont., 180. Av. Rio
Branco, 151, s|loia, sl 09.

excepcionais. Tratar ALFREDO
Avonida Pres. Varrjas, 509, sal?
Í02.
CORRETAGEM DE.IMOVÉiS -
Procuro elemento Idôneo, com
ou sem escritório, p&ra luntos
Cumprirmos um grande progra-
ma — Cartss para o n.o 429 178
na portaria dêste Jornal.
BICO — Vendedor ou A — Para
casa de parafusos, porcas e fer-
ragens, ótimas comissões. Só se
apreserrtar quem conhecer do
ramo, Tratir Rua Arnuias Cordei-
ro, 440 sala 213, Sr. Delacy das
1! às 19 hcras._
0IVULGADORÃ 

"- "M6;as 
coni

boa aparência. Salário fixo, mais
comissões. — Rua Montevidéu
n." 1 327-B, Penha. Sr. Sebastião,
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
DE LIMPEZA - Precisa-se do
moças pam o serviço externo. *
Condução, salário e comlsiSoi —
Ruá Operário Saddock de Sá n.
§2 — Macjurftlra.
PRECISO 5 vendedoras de poli-
tone (retrato a óleo), pago 12
mil por pedido. Rea Teixeira Ri-
beiro, 377-A. Av. Brasil, do Iodo
do Bob's. Bonsucesso.
P"RÕPÃGÃND7stAS - Com ur-
gência. Salário fixo, mais co-
miiíões. Rua Montevidéu nume.
ro 1 327-B, Penha, Sr. Sebastião.

RAPAZES — Maiores, ativos ci
carta de fiança, ótimas condições
serviço, dia ou noite. Av. 13 de
Maio 47 - 2.0 si 203 - C|
Byron.  _
VENDEDORAS para venda domi-
ciliar de sandálias, sabonete,,
perfume. Atende-se de segunda
a sábado até os 18 horas, com
20%. Rua José Maurício, 339,
s| 209._Esta;ão^a_Penho.
VENDEDOR — Metalúrgica para
presentes • brindas. Fixo mait
comissão. R. 24 d» Maio, 488.
VENDEDORES OU VENDEDORAS
PARA AUTOMÓVEIS - Precisa-s.
em Copacabana à Av.' Atlântica
•sq. d. R. Dialma Ulrich n.
23-A - Uia - Pôst» 5.
VENDEDOR DE SABONETES -
Precisa-se com prati Ai no ra-
mo - Tratar na CLAVEL IND.
QUÍMICAS n« Rua João Rodri.
gues_n.__ó6.
VENDEDORES - Precisa-se 

"p! 
cõ^

mlsaria e alfaiataria, com prática.
Beiriz Roupas Ltda. Rua do Ca-
tele, 286 - Loja.

RAPAZ para auxiliar de escrito
rio que saiba escrever a máqui
na. Ordenado de NCr$ 150.CO
— Rua Félix da Cunha n. 41.
SELECIONADOR DE PESSOAL -
Admito para trabalhar em con-
ceituada firma do centro, rapaz
c| Idade de 22 a 28 anes, c| al-
guma dactilografia, desembaraço
pessoal. Sal. a combinar — Av
Pres. Vargas, 529, 18 o.

BALC. E VITRINISTAS
BALCONISTA — Precisa-se com
prática para confecções. Tratar
Av, Copacabana, 687, Sr. lsmar,
BALCONISTA com prática do ra
mo de tintas, precisa-se para cass
de grande movimento. Rua Bue-
nos Aires, 122. 

CONTADORES
CONTADOR — Proeura-so com
CRC cj pritica comprovada p|
chefia. Otlmo salério. Procurar
Sr. Renato na Av. 13 d. Malo,
23 grupos tM » 613. -»_
DENIL adm. contadores. R. aux
esc. int.lext., aux. Dep. Pess.,
aux. escrit. c| comp., eux. esc.
credlccbrança. Rio Branco, 185,
s| 923.

DACTILÓGRAFAS -
ESTENÒGRAFAS -
SECRETÁRIAS
AG~ENCIA LINK - Moça jovem,
boa datil, c/ gin. c bons conhe-
cimentos de Inglês. Rua México,
21 - 10.0.
AUXILIAR. Mocas. Dact., esc.
dact., d. pessoal, dact., cont.
dact., estoquista, cale. dact.,
fat. dact., op. Front Feed, 150
a 230. Dact. prát. ing, 250 ou
mais ._Av._P_. Vargas 435, s| 605,
CORRESPONDENTE - Precisa-se
de rapaz correspondente, que
soja bom datilografo. Carta» pa-
ra Caixa Postal n. 3 508 - ZC
- OO.
DACTILÓGRAFAS: 1 rápida pj a
Av. Brasil (bons.) 250 180 bati-
das; outra p| o Centro, prática
escrit., solteiras, 150. Av. Rio
Branco, 151, slloja, si 09.
DATILOGRAFA - Precisa-se da-
tilógrafa desembaraçada e com
experiência em correspondência e
faturamento, solteira, maior. En-
trevistas dc 17,00 is 18,00 h.
Rua Visconde de Inhaúma, 134
si 426.

VENDEDOR - laboratório admi-
te elemento ideneo, relacionado
com autarquias e repartições pu.
blicas, Av. Marechal Rondon
1 971. Tel. _49-4562;
VENDEDORES(AS) .- Ádmllinicí
com prática eu sem prática 15
varas, ordenado fixo de Cr$ ..
1C0 000, mais cemissãa no ata.
Tratar na Estr. do Portela, 2»,
solas 305-306 — Madureira.

RECEPCIONISTAS -
TELEFONISTAS

MEIO expediente. Admite-se uma
boa meca ccm boa aparência e
idade afé 30 anos, desinibida c
desembaraçada, para serviços de
relações públicas em contato»
externos. Ajuda de custo e co-
missões. Av. Rio Branco, 106-
103. Sala 1310, a partir dat 14
e 30 horas, :>

MOÇA — Preciso de uma p\ Ta-
zer contatos e recepção por te-
lefone. Boa aparência, desemba-
raço pessoal, alguma dactilógra-
fia. Av. Pres. Vargas, 529-18°.
PRECISA-SE de telefonista PBX,
boys, auxiliares de escritório, vi-
gias, mecânico ajustador a CrS
1 000 p| hera. Tratar na Rua do
Ouvidor n. 60. 2.° andar sj 6-

DIVERSOS
MOÇAS, rapazes e estudantes.
Ganhem CrS 15 000 por dia. —
Rua São José 90, sala 1 210 -
Sr. Pio. '
NOTISTA - P/ trabalhar em Co-
pacabana — Admite-se rapaz que
possa dar boas referencias, ccm
pratica comprovada em extração
de notas fiscais, pl trabalhar no
horário de 5 (manha) às 13 ho-
ras. é essencial residir em Copa-
cabana. Paga-se bem. Tratar na
Av. 13 de Maio, 23, salas 614
e 613.
PRECISA-SE — De orcamentista
com prática comprovada para
exercer o função em expediente
integral. Marcar entrevista com
D. Marilia pelo lei.: 42-4820.

RAPAZ até 22 anos, com prática
de comércio, que saiba ler e es-
crever, e desembaraçado. Paga-se
bem, lugar de futuro. Tratar Av.
Copacabana 387. ap. 209 —
Hoie. __
RELAÇÕES PUBLICAS - (M6ça ou
rapaz de gabarito). Ganhar 300
mil cruzs. e mais 30%. Erasmo
Braga n. 227-315.
SENHOR aposentado — Preciso
p[ serviço de administração. —
Tralar 42-51)6.

PROFISSIONAIS DE INDÚSTRIA
METALÚRGICOS E
SOLDADORES
FUNDIDOR — Precisa-se com prá-
tica em obras de macho. Rua
Antônio Rego 1 120 --Olaria.

MEÍALURGICO PÁRA CHAPÊAR
balcões e vitrinas — Tratar na
Rua do Resende n. 88.

CARPINTEIROS -
MARCENEIROS
MARCENEIROS PROFISSIONAIS.
-*- Precisam-se na fabrica da R.
24 de Maio n. 275. 
MARCENEIROS E 

"CARPINTEIROS

— Precisa-se de bons, para fábrica
de móveis e instalações comer-
ciais. Av. Itaéca, 1 939 — Gal-
pão C, com Sr. Joaquim..

MARCENEIRO - Preciso, para efi-
c'na.: *ju.a. Farani n. 4 — Botafogo
PRECISA-SE de lustradores ceni
pratica crr. casa tie moveis. —
Praça_ Onze_de_Junho_n. 212.
PRECISA-SE da marceneiros na R^
Pedro Américo n. 184. Telefone
25-7050. Falar com Silva ou Dino.
Paga-se bem.

PRECISAM-SE carpinteiro» para
instalações comerciais. Tr. ne Rua
7 de Setembro n.° 63, loja, das
17 às 18 heras, c/ Anibal, na R.
Atituba n." 327, das 7 horas em
^l1-6 

"^-TaqtwrflJ

PLÃINADOR" - Precisa-se na R.
co Livramento n. 138-A. Bom
ambiente de trabalhe^
PADARIA — Precisa-se de balco-
nista e ajudante de forno, mui-
ta pratica na Rua São Salvador
n. 87 — laranjeiras^

m
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OPERÁRIOS — MESTRES PINT0R » P|s1ola <"" trabalhar
:"_ v _. -...,.. I eni móveis dc madeira, precisa-

— CONSTRUÇÃO CIVILse na fábrica de móveis na R.
I Feliciano de Aguiar, 427 — Ma-

BOMBEIROS PARA OBRA. Prc-
cisam-so — Tratar na Av. Chur-
chill n. 9-4, sala 303 — depois
das 16 horas.
ENCARREGADO —
p| construção civil
Otoni 58-A
Tavares.

Competente,
Rua Teófilo

7,30 as 9 horas, c]

ria da Graça.

PRECISA-SE de repuchador de
alumínio na Rua Buenos Aires
nV 266 - Centro.
PRECISA-SE do nieio oficial > dê
pintor. Rua Ibiraci 221 — Pilares,

OFÍCIOS E SERVIÇOS

ALFAIATES - COST.

LADRILHEIRO - Preicsa-so de 1
para começar hoje, às 7 horas.
Rua Correia Dutra, 24, ap. 303.
Victor.

PEDREIRO ENCARREGA-
DO — Precisa-se com ha-
bilitação para encarrega-
do de pequena obra. —
Rua Alcindo Guanabara,
25, gr. 1702.
PEDREIRO - ESTUCADOR.
Precis.i-so na Avenida Camões

n • 563 — Penha__ Circular.
PRÊCÍSAM-SE - Estucadores
serventes, dá-se empreitada. I
Comandante Coelho n. 240 —
Cordovil.
PRECÍSA-SE de faqueiro na Rua
Curupaiti n. 297 — Engenho de
Dentro.
PRECISA-SE do pintores na Av.
Francisco Bicalho defronte a Ust
nn do Asfalto — Obra da BRI-
ZON ENGENHARIA - Levar do.
cumentos — Procurar o pintor
Djalfra.  
PEDREIRO p| acabamento, com
prátic». - "TIANA" - Av. 28
da Setembro n. 86 — Mílton,
Dep. Pessoal.

ELETRICISTAS -
RADiOTÉCNICOS
MOÇA MAIOR com alguma pra-
tica de daetilografia a boa apro-
sentação — precisa-se para es-
critório — Tratar na Av. Rio
Branco n. 277, sala 1 202, das
11 às 13 horas.

GRÁFICOS
COMPOSITOR - Precisa-so à Rua
Conselheiro Saraiva, 27.

COSTUREIRAS - Precisam-se p
soutiens, maquina de 2 agulhas
guarnecer superior lateral, Rua
Isidro de Figueiredo n. 5 —
Maracanã.
CORTADOR males -HELANCÃÍV^
Pr&cisa-s- com muita pritica. Pa-
ga-se muilo bem. Rua do Rosário,
140,J.»_«i_dar.
PRECISA-SE de costureiras com
bastante prática om vestidos e
conjuntos. Dá-se para casa. Rua
Santana n. 64.
ALFAIATE — Precisa-se de um
bom oficial de paletó, pede-se
amostra. Rua Delgado de Car-
valho 87, op. 402 — Largo da

¦Segunda .Feira'.
ÃCÃBÀDÈÍRAS~-~CÕm"praticY~õm
guarnecer ilhós, pregar botões,
mosqujar, fazer bainhas de prele-
rência menores, precisa-se. Av.
Marechal Floriano U3 aob.
ALFAIATE - Precisa-se dè bu-
teiro para medida. Rua Hilário
de Gouveia, 66, sala 510. Co-
pacabana.

COSTUREIRA - Precisa-se tom
muita pratica par» vestidos fi.
nos de senhora — Rua Santa
Clara n. 238 — ap. 601 — Co-
pacabana.

COPEIROS - Precisa-se de um.
com prática, pnra c3Íé e bar, à
Rua Ministro Viveiros de Castro
47.

COSTUREIRAS - Precisa-se de
costureiras com prática de servi-
Ço de cortinas, para trabalhar em
loja de decorações. Exigcm-se
referências. Av. Copacabana,
542-A.
CALCEIROS (A) - Preclsam-se e|
urgência. Serviço fácil e garan-
tido para todo ano. Paga-se
bem. Traga amostra, na Rua do
Catele n. 124 — sob.

COSTUREIRAS - Para Consertos
precisam-se. Av. Copacabana,
664, loja 24, entrada pelos fun-
dos.

COMPOSITOR gráfico com capa-
cidade para chefiar, precisa-se.

EPISA, Rua Visconde de Ma-
ranguape, 42. Lapa.
ENCADERNADOR .-.-Predsa.seV-
Tratar na Rua Santana n. 156.

S|l._
GRAFICO — Precisa-se de um
distribuidor e um compositor —
Rua Alzira Vaidelaro n. 16 —
Sampaio " Lado dô 24 de Maio

CAMISEÍRA com pratica, precisa*
se._Rua_do Catete, 242, saia 5.
CONFECÇÕES - Precisa-se de
um ajudante de cortador, com
pratica. Rua do Livramento, 138,
3.° pav.

COZINHEIRO (A), precisa-se c|
prática de lanche. Rua Buenos
Aires, 95.
GARÇONETE ,t- Prcclsa-se. Ru.,
São José_ 16—1,° a ndar'.
LANCHEIRO , - Precisa-se para
lanchonete, com prática dc sal-
gadinhos, ólimo lugar. Rua Ge-
neral Roca, 913-A — Praça Saens
Pena.
PRECISA-SÉ copeiro com pratica
DCT._Prat.a_15.
PRECISA-SE de um garçom com
prática. Av. Antenor Navarro
n.°_9. Bris de Pjna.
PRECISA-SE moça ou rapaz com
prática de bar. Praça 8 de Maio
n.o 135-B .Rocha Miranda._
PRECISA-SE cie um garçom para
restaurante. Avenida Brás de
Pina, 21-A._P_>nha.
PRECISA-SE de uma moça com
prática para lavar louça em pen-
são. Run Leandro Martins n.° 2
— Centro. _
PRÉCISÃ-SÉ de um cozinheiro e!
prática de refeições ligeiras, lan-
chonete. Rua Constança Borbosa,
135-D - Méier.

MOTORISTA particular, com pri-
tica casa família. Bairro Laran-

Precisa-se. Tftlicirr.s.

CLASSIFICADOS - Jornal do Brasil, 4.°-feir», 15-3.67 - 5

Balconista
Com prática cie notas fiscais

ramo acessórios pnra outomó-
veis, precisa-se h Ruo dos ln-
validos 196 A loja.

íiran
32-0535'.

MECÂNICOS DE CAMINHÕES"-
FORD E CHEVROLET - Preci-
sam-^e com experiência mínimr»
de 5 (cinco) ano3 comprovados
na carteira — Tralar na Av. Ro-
tlriçiuss Alves n. 173 — DOREX
com o Sr. CARDOSO.

MOTORISTA - Casal.dé U y-.^v-r^.-ll
família, precisa. Referên-I WOZMheira
cias e Cart. antiga. Rua! Precisa-se forno fogão. Que
Siqueira Campos, 170
das 10 às 12 horas.
motorTstã^

MO

PRECISA-SE' de copeiro. Avenida
13 de Maio, 23 L, G.
PRECISA-SE empregado com prá-
tica de bar. Rua Viscondo Ma-
ranguape n._l8 —Lapa.
PRECISA-SE — De cozinheira para
bar com prática de salgadinhos.
Praça Marechal Hermes n. 33 -
Santo Cristo. 
PRECISA-SE de um empregado
com pratica de bar, na Rua São
Francisco Xavier n. 278-C.
PRECISA-SÉ de um cozinheiro c
pratica, na Rua do Catete n.°
282.
PRECISA-SE de calceira (o) e
acabadeirn — Tratar corrt o Sr.
JORGE, nn Rua Senador Dantas

117 - loja B.

GRÁFICO Precisa-sa de im-
pressor para máquina Minerva
duplo ofício. Rua Fonseca Teles
n. 196, 2.» andar. São Cris
tÓvíio.

CALCEIRAS para brim, dá-se pa
ra coser em caso. Rua João Car-
doso_29 -_Perto_da Pedro Alves.
PRECÍSA-SÊ costureira com pra-
tica de alta cectura pnrn traba-
Ihar com uma senhora. Telefone:
25-5510.
PRECISA-SE de costureiras
pratica de maquinas

PRECISÃ-SE de um copeiro com
prática, pede-se referencia. Rua
Baráo de Mesquita 675-B — Café
Belo Horizonte.

Precisa-se para
casa de família, que tenha
mínimo 5 anos de prática. Re-
ferências. Rua João Lira n. 68

Sr. Paulo.
MECÂNICO para cravação de
lona de freios e revestimento
d_ embreacèm e retifica de
tambor de freios, preciso na R.
Cardoso de Morais, 328. Bonsu-
cess^_Tej;_30_057.
PRECISA-SE de ínecjnl»respecia-
Izadõ na linha Willys. Quem não

estiver habilitado que não se
apresente — Rua Júlio do Carmo
n.° 94.
PRECISA-SE da competentes me
cânlcos, «lotricistas u lantemei-
ros para trabalhar em empresa d»
ônibus. Tratar Rua Marechal Fio
riano Peixoto, 2 574. Nova lyua
çu - EVANIl.

durma no emprego. Ordenado
até 100 mil. Favor não ae
apresentar sem referências
sem capacidade comprovada —

Av. Rui Barbosa, -460 ap.
1 502 - Tel.: 45-884-1.

ÇAS PARA CONTACIO
(RECEPCIONISTAS)

Precisa-se, com boa apresentação, ordenado com-
pensador, ótimas condições de trabalho.

Travessa do Paço, 23, gr. 405/6 - Praça XV
ALVIM.

PRECISA-SE d* motorista com
muita práti» de ólima aparên-
cia com carteira hi mais de 10
anos para casa da família de al-
to tratamento. Exlgem-se referên-
das. Tratar depois das 9,30, na
A». Pios. Vargas, 417, sala 901.
PINTOR DE AUTOMÓVEL. - Pre-
cisa-se compente, tratar na Av,
Marechal Rondon, 2231, antiga
Francisco Manoel, 283 — Sampaio.
Telefone: 49-9163.ifiEione: ^y-Tioo.
PRECISA-SE — Lanterneiro protis-
sional. Rua dn Regeneração 65 -
Bonsucesso. Falar com Sr. Mar-

PREClSA-SE de lanterneiro oficial.
Pago bem. Tratar com Sr. Mari-
nho — Estrada de Vicente Car-
valho 1 216. Procurar Arlindo ou
Marinho.
PRECISA-SE — Mecânico pi auto-
móveis, cf prática da linha Wil-

Rua Dr. Garnier, 700 - Ro-
cha.
PRECISA-SE - Eletricista de au-
tomóveis, c| prática da linha Wil-

PRECISA-SE de cozinheira.^ _lS7 
Ru* "'• Garnier' 700 ~ R°

pensão. Rua do Rosário 28. 2.°-_/-•——--
andar. PRECISA-SE

Chacareiro
Caseiro

Procisa-se, com prática }ar*
clinagem, casado, devendo es-jse preferência a quem residir

Moça
Recepcionista, precisa-se. Dá-

posa saber cozinhar e arrumar.
Boa casa de morada. Exigem-
se referências, cartas antece-
dentes e recomendações. Pa-
fla-se bem. Telefonar horário
comercial 23-8230, Sr. Marcelo

Carpinteiro
Abbade Vincl S|A. Admite

para obra no Rua das Laranjei-
ras, 227 — Tratar no local, mu-
nido dos seguintes documen-
tos carteira: Profissional c
Saúde. (P

próximo ao serviço. R. Con-
dc de Baependi, 4 g. 22 — Ca-
tele. (P

Caixa

Secretária
Escritório de advocacia pre-

cisa de secretária que apre-
sente as seguintes condições —
Ótima apresentação e idade
até 25 anos — Alguma expe-
riência — Curso científico, co-
legial ou correspondente. Apre-
sentar-se à Av. Franklin Roo-
sevelt, 39 sala 1316 na é,°-
feira dia 17, nove horas para
entrevista-teste. (P

Tradicional empresa comercial, está
admitindo moças com bastante prática dos
serviços em Caixa Registradora. Exigimos
prática e instrução mínima de 2.° ginasial.
Falar com Dna. Wania, à Rua do Rosário,

. 164 - 2.° and. (p

GOVERNO DO ESTADO DA

SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
COMISSÃO ESTADUAL DE ENERGIA
ESCRITÓRIO TÉCNICO DE CONVER-

SÂO DE FREQÜÊNCIA (COFRE)

Conversão de freqüência

PRECISO 1 copeiro com prática
de copa. Rua Bela n. 900 — S
Cristóvão.

GRAFICO — Compositores, pre
cisa-se com prática de serviços
comerciais e competente. Rua Ub
raci 530-A, esq. Estr. Velha da
Pavuna — Higienópolis — Bon-
sucesso.

com. PRECÍSA-SE de uma copeira para
industrialj pensão, não trabalha oa domin-

|p| vestidos e blusas na R. Bue-!c_o3. Endereço; Rua Marechal Fio-
nos Aires n. 224 — laia 12, 2.°[ riãnfe,. 58 — Centro,
andar.

GRAFICO — Impressor, precita-se
um competente, para máquina Mi-
nerva {CatúJ. Rua Ubiraci Í30-A,
esct. Estr. Velha dn Pavuna —
Higienópolis — Bonsucesso.
IMPRESSOR minervlsta, precisa-se
à Rua José de Alvarenga, 295 —
Duque de Caxias.'lMPRESS0RES~-"~Maqui_i7~Ch7e~"-

¦fer 2*1 e off-set — Precisa-se —
Tratar na Rua Santana n. 156 —
sjl. -'
LINOTIPISTA - TIPOGRAFO • e.
pratica de paninacão — Precisa-
mos na_ Rua Frei Caneca_n. 383.
MOÇA MENOR. - Alé 16, anos
com bon aparência para oficina
de encadernação — Semana de
5 dias. — Apreíenlar-se na Rua
Frei Caneca n.283.
TIPOGRAFIA - Precisa-se de: cor-

• tndor e encadernador à Rua Flá
via, 333-D — D. Caxias.
TIPOGRAFIA - Precisa-se de
impressor Minerva. Dá-se aitno-
ço grafuito. Rua do Carmo, 63.
TIPOGRAFIA - Precisa-se;, ide
impressor pora maquina Miner-
va — Rua Felisbelo Freire n. 99
— Ramos.
TIPOGRAFIA - Trccisn-siTde um
Impressor psra maquina Hílde-
bergue (de leque). Tratar na R.
Castro Barbosa n' 65 — Gra-
iaú.

TORNEIROS - FRESAD.
- AJUSTADORES
AJUDANTE DE TORNEIRO PIAI-
NADOR — Oferece-se. Tratar pe-
lo telefone 22-2715 - João.
TORNEIRO - Oficial, preclsa-se,
i Rua Antônio Rego 1 120 —
Olaria.
TORNEIRO-MECÂNICO e plaina-
dor-ajustador competente. — Av.
Nelson Cardoso, 125-F. Tanque.
TORNEIRO MECÂNICO - Preci.
sa-sft competente para serviços
gorais. R. Tonem. Franca, 101 —
Cachambi.
TORNEIRO MECÂNICO - Rua do
livramento n. 138-A — Bom
ambiente de trabalho.

PRECISA-SE de uma cozinheira
com prática de salgadinhos. Rua
Haddock Lobo 242.

BARBEIROS - MANIC
PRECISA-SE de um copeiro com
prática dc restaurante, um area-
dor de talheres e um lavador de
pratos, Rua Frei Caneca, 7.

AJUDANTE DE CABELEIREIRA -
Precisa-se com pratica e boa
aparência, na Rua das Laranjei-
ras_n. _J 43 —Ioi a_R •
AJUDANTE DE" CABELEIREIRA -
MENOR — Precisa-se de uma c|
muita pratica e de olima apa-
rência na Rua Santa Clara n. 33
sala 309.
CABELEIREIRA - Precisa-se. -
Tratar com a Sra. Aríete pelo
telefone 49-4136.
ENSINA-SE manicura, fornece
material. Tratar das 20 às 22 h
de terça a quinta. R. Voluntários
da_ Pátria, 354 — Dona Nadir.
MANICURA - Preciso eficiente,
de boa aparência. Salão Jóquei
Clube — Dias Ferreira n. 79 —
27-6988.
PRECISA-SE de cabeleireira conv
freguesias. Dão-se luvas. A com-1
binar. Tel. 36-0439.

PRI2CISA-SE/ aiudante- cabeleirel-
ra com prática ou cabeleireiro.
Av. Copacabana, .613 sl 704.
PRECISA-SS de manicura alugan-
do mesa — Rua Correia Dutra n.
149 - ap. 104 - Catete. ___
PRECISA-SE de um" oficial 

"dê

barbeiro na Travessa do Comer-
cio n. 12 - Prosa 15 de Mo-
vembro.
PRECISA-SE de um cabeleireiro
e uma cabeleireira na Av. Su-
burbana n. 9 329-B.
PREClSA-SE ajudante cabeleireiro,
com prática. Av. Copacabana,
581. Loja 204.
PRECISA-SE — Manicura compe-
tente. Tratar pessoalmente Mainã
cabeleireiro. Praia do Flamengo
224.

PRECISA-SE — Lancheiro ou li
cheira com prática, à Rua Ura-
nos 1 400 - Olaria.

PRECÍSA-SE de cozinheiro para
restaurante na Barra da Tijuca.
Tratar Barrnmar na Av. Sernam-
betiba n. 780-A - Ônibus Le-
blon e Cascadura.
PRECISA-SE garoto até 14 anos
para trabalhar em pensão na Av.
Gomes Freire, 579.
PRECISA-SE cozinheiro, minutas
e salgadinhos — Rua General Ca
nabarro^ 119-A.
PRECISA-SE de copeiro com 

"pra-

tica para restaurante na R. Ss-
nador ¦ Vergueiro n. 23 — RO*
JJSSERIA_ AMERICANA.
PRECISA-SE de uma moça para
trabalhar em café e bar com
prática. Apresentar-se na Rua Ge,-
remário Dantas n. ) — Largo do
Tanque — Jacarepaguá, das 12
às 15 horas.

CHOFERES E
MECÂNICOS
ELETRICISTA de automóveis, pre-
cisã-se. Tratar à Rua Barão de
Mesquita 615.
ELETRICISTA do automóveis na-
cionais a americanos. Preciso
competente. Tratar à Rua Gene-
ral Pedra, 183 - Praça Onze deJulho-'¦ _J
ELETRICISTA pl Volfcswàg.n; coni
prática. "TIANA" - Av. 28 do
Setembro n. 86 — Milton. Dap
Poi soai.

Ajudante de Inn-
ternelro, prático. Rua Dr. Gar-
nier, 700 - Rocha.

DIVERSOS

AÇOUGUE - Precisa-se dc (_
pregado menor — Rua Vieira dn
Silva, 120 — Sampaio.
AÇOUGUE - Precisa-se de ra
paz com pratica na Rua Dias
da Cru; n. 291 - Sr. Miguel.
AMBULANTES PARA VENDA DE
REFRESCOS - Otiwa comissão

— Largo do Machado n. 29, lo-'a 33 — Trazer documentos.
CAIXEIRO - Padaria, precisa-se.
R. Domingos Ferreira 210-A.
CAIXA, com prática e boa apa-
rencla. Rua do Catele, n. 338,
Loia 4 e 6.
CAIXEIRO - Precisa-se cl pri-
tica na Rua Arquias Cordetro n.
346.
CAIXA — Precisa-se moça maior,
c/ prática, Vidraçaria Lenita Ltda.
Rua Leopoldina Rego, 576 — Ola-
ria^Sr.J^inho.
EMfACOTADOR -,.Preci ja-ie--
Tratar na Rua Santana n. 15ó
- S|l.
FAXINEIRO jovem, habilitado
para^ limpezas em restaurante,
precisa-se. Exlgem-se competén-
cia para o trabalho t refs. Rua
Santa Clara, 292.

FAXINEIRO PARA EDIFÍCIO c.
pratica - solteiro, salário mini-
mo e moradia, horário integral

Exigem-se referencias, se não
tiver pratica de limpeza não se
apresentar, Rua Martins Pena n.
58, com o Sr. Armando.

LUBRIFICADOR - Precisa-se of.-
cina de automóveis, semana de
5 dias. Francisco Otaviano, 35

Copacabana.

DESENHISTAS
DESENHISTA propaganda c| prá'
tica de fráfica, 250, p| Manguei-
ra, 250. Ag. Emp., Av. Rio
Branco, 151, s|loia, s| 09.

SAPATEIROS
CORTADOR PARA SAPATO DE
SENHORA ESPORTE - Precisa-sa
na Rua Domingos Pires n. 82 —
Pilares.
PREClSA-SE de empregados p| sa-
patos sob medida esporte e 1am-
bem para consertos. Barala Ribei-
ro, 811-B.
PRECISA-SE de um meio-oficlal
de sapateiro para conserto. Av.
Suburbana, 7 851.
PRECISA-SFde dois oficiais ,«7-
pateiros para conserto — Paga-
se bem na Rua Senador Furtado
n.__6B-C _r_£l_aÇ2__!!?_??nÍi:i'2i_
PRECISA-SE de montador paracalçados de homem, esporte. Rua
Silva Vale 861-A - Cavalcante.
PRECISA-SE de oficial sapateiro
consertos - Rua Sá Ferreira n..
57-B — Copacabana.
PRECISA-SE de sapateiro para con-
certo. Rua Visconde Piraiá n.
621 — Ipanema.
SAPATEIRO - Precisa-se de 1
pespontador que tenha bancada
e de uma boa produção na R.
Dom Pedro Mascarenhas n. 17 .
sobreloja - Catumbi.
SAPATEIROS - Precisa-se de bons
sapateiros de esporte fino, na R.
Luiz de Camões n. 75-A.
SAPATEIRO - Precisa-se na Rua
Uranos n| 1 400-A - Olaria. -
Paga-se bem.

ENFERMEIRAS -
LABORATORISTAS
ATENDENTE PARA CLINICA -
Precisa-se de moça instrução gi
naslal, boa apresentação. Ins
tlluto Clínico de Alergia, Rua
Real Grandeza n. 188 — das 8
às 10 horas.
SERVENTE - Precisa-se de moça
até 30 anos, com prática de Casa
de Saúde, que durma no emprê-
go. Rua Conde de Bonfim, 497.

GARÇONS

COZINHEIRO - Precisa-se na
Av. Gomes Freire n. 430-A.
CAIXEIRO PARA BAR - Serve
aposentado — Rua Grajaú n. .
11-B.
COZINHEIRO - Rest. Lanch. ne-
cessita 1 c| pratica. Av. do Exer-
cito, 17-C (C.ro S. Cristóvão).
COPEIRO - Preciso para"traba-
Ihar em lanchonete, na Rua AI-
mirante Gonçalves, 29-A, Copaca-
bana. Posto 5.

SAPATEIRO - Precisa-se chanfra"
dor. Rua do Matoso 182-A
SAPATEIROS - Preclsam-se pes.
pontadelra e aparadeira para san-
dálias. Rua Turvo, 22 — Vicente
Carvalho.

SAPATEIROS - Preclsam-se ofi-
ciais sapatos espt. de homem —
Rua São Januário, 60-A, São Cris-
tovão.

DIVERSOS

COPEIRO COM PRATICA PARA
BAR — Precisa-se na Rua Minis-
tro Viveiros de Castro n. 41-A

LANTERNEIRO - Volkswagen.
Precisa-se competente. Rua Mon-
senhor Manoel Gomes, 104 (an-
tiga Praia de S. Cristóvão).
MECÂNICO - Motorista - Pre-
clsa-se com prática em caminhões
International — Rua Conde dc
Azambuja, 4A9.
MOTORISTAS — Precisamos pa
r* completar nosso quadro. Mo.
turistas com pratica de serviço

FAXINEIRO - Precisa-se na Es-
trada Velhfc da Tijuca n. 93- —
Ordenado de Cr$ 50 000 com
casa e comida — Pedem-se re-
ferências^ _____^__
GLORIA — Açougue precisa de
um rapaz de bon aparência para
todo o serviço — Tratar na R.
Benjamim Constant n. 104. Te-
lefone 42-0350 — Paga-se bem

Encarregado
Obra

Secretária
executiva

Ótima datilografa para gru-
Ilha do Governador — Com p0 de engenharia responsável

experiência. Trotar, Ruo Uronos,
1469 — Olaria.

Motorista
Precisa-se tendo bastante prâ-

tica, para caminhão. Materiais
de construção. Ruis Volunlá-
rios da Pátria, 360.

Motorista
Precisa-se, que conheça vei-

culo a gasolina e Diescl que
tenha trabalhado pelo menos
3 anos em uma só firma. Apre*
sentar-se com documentação
completa na Rua Sá Freire, 100
— São Cristóvão. (P

om programa de âmbito nacio-
nal. Jovem, boa aparência, co-
municativa, livre para viagens
às capitais, assessorando dire-
lor do projeto. Início imediato,
salário à combinar, Hoje e
amanhã — Cruz Vermelha Bra-
sileira, A.° endar, sala 28, sò-
mente parte da manhã. Eng.
Archimedes. Fone 32-2380 —
Ramal 11. (P

Eletricista
Amendoeira Import. e Com., Conces-

sionária Willys admite em sua Oficina,
Oficiais com comprovada experiência para
o cargo acima. Apresentar-se munido de
documentos à Rua General Polidoro, 316 —
Dep. Pessoal.

Vendedores
150 MIL FIXO MAIS

COMISSÕES

Entrevistas hoie quarta-feira
dia 15, das 9 às 16 horas —

Rua Arthur Rios, 1 400 — Cam-

po Grande, Sr. Jaldo.

FARMÁCIA - Balconista c| prá
tica comprovada, ex. referen-
cia. Barata Ribeiro, 560-C.
MASSAGISTA - Precisa-se na R.
Helena n. 53 — Realengo.
MOCINHAS — Menores, admitem-
se distintas, de boa aparência,
bem referidos para serviço de
embalagem, no Laboratório Vita
Av. Marechal Rondon, 1 971 -
antiga Rua Francisco Manoel, 25
— Riachuelo.
PROTÉTICO com muita pratica
cromo cobalto (Whisil) oferece

í* y.buA H?'''l. 
".'*"¦_ S»'"'0 trabalho como empregado ou so-da CrS 12 340 diários, Rua Via-|C;0i je|t 45.9999.

na Drumond n. 45 — Vila Isa
bel.
MOTORISTA — Precisa-se para ca-
sa de família. Exigem-se referên*
cias, com pritica do 5 ano». Mo-
rando Zona Sul. Page-se bem.
Tratar Av. Guilherme Maxwell, n.
394 — Bonsucesso, ccm Sr. Serra.

PRECISA-SE de um bom padeiro
e de um aiudante. Av. Meriti
n.o 1 408. Padaria Mauro.
PLACE VENDOME - Boutiqufe.
Precisa de moça menor para tra-
balhar na caixa. Exige-se boa lc*
tra e ginásio. Apresenlar-se A.a-
feira das 10 até 12 hs. na Av.ME.Ç.ÃN,CP'D.j= s*lÃ° 

„-.£°7, Copacabana, 1241 - psto'AJ.pratica, pl Volkswagen. "TIANÁ"  '-¦-
— Av. 26 de Setembro n. 86 —
Milton.
MOTORISTA - Preciso para ira
balhar na feira livre. É' índis-
pensável ter muita pratica d(
caminhão e residir nas imedia-
ções de Olaria. Tratar na Rua
Dr. Alfredo Barcelos n. 488. —
Olaria. das 7 às 11 horas.
MECÂNICO - Precisa-se 1 com
pratica para caminhões Ford —
Chevrolet e International — E'
favor não se apresentar quem
não tenha competência — Tratar
na Rua dos Arcos n. 32 com o
Vila Verde.
MECÂNICOS com prática de cor-
ros Volkswagen, precisa-se. Av.
28 de Setembro n. 431 - Cor-
lindo .

COZINHEIRO 3.0 (terceiro) cu um
bom ajudante. Precisa-so. Tretar
à Rua do Rosário 133.

MOTORISTAS - Precisa-se com
mínimo de 5 enos de carteira,
para trabalhar com caminhão bas-

-...  _. culante. Os interessados deverão
COZINHEIRO - LANCHEIRO pa- comparecer munidos de documen-
ra lanchonete com pratica de tos, e pede-se referência. Av.
lanches e salgadinhos — Aveni- Rio Branco, 108, s| 1 705. Deois
da Rio Branco n. 133 - loja D das 17 horas — Dr. Walter.

PINTORES - Precisa-se 
~de 

dois
oficiais. Rua Antônio Basllio 60
— Tijuca.
PRECISA-SE de dois rapazes me-
nores, urra senhora. — Paga-se
bem. Av. ErnSni Cardoso n. .
203 - Cascadura.
PRECISA-SE — Rapaz com prati-
ca de papelaria — Trstar na R".
Buenos Aires n. 253.
PRECISA-SE de senhor português
para porteiro. Paga-se bem, não
tem moradia. Tratar à Av. N. S.
Copacabana 1 017-604.

Auxiliar de secretária
Procura-se moça para assistente na se-

cretaria. de firma comercial no Centro, boa

datilografa, com prática do serviço TELEX

e que saiba alemão. Semana de 5 dias.
Ofertas para a portaria dêste Jornal

sob o n.° P-85 825. (P

Auxiliar de escritório
Firma importadora procura um auxi-

liar com boa prática nos serviços de im-

portação (CACEX, Alfândega, outras Repar-
tições públicas, Bancos, etc.) e que possa
datilografar o seu serviço. Ofertas para a

portaria dêste Jornal sob o n.° P-85825.
(P

Produtos Alimentícios F.eischmann

- A fim de coibir abusos, bem como no interesse dosusuários lembramos que só poderão realizar serviçosdn mudança de ciclarjem em elevadores, firmas devi.
oIT/l'.? "«bllitadai nos termos do Decreto E-627, dl
28/6/66' 

publl,:,'do no Diário 0ficial d» Guanabara de

- As áreas com grande densidade de elevadores, ié pro-gramadas para mudança de ciclagem, são es seguin-

a) Leblon, Ipanema, Posto 6 e parle da Gávea (relação
13/12/000 publicad" 

ní ™P'<m" no dia

b) Catumbi, Lapa, Sanla Teresa, Itapiru, Rio Comprido,
,„', i '¦ h 

F„rí"!;Í!C0 X,avier (parcial), Mariz é Bar-ros (parcial) P. Vargas (acima da Praça da Repúbli-caj, tsairro de ratima c adjacências.
c) Flamengo, Cateto, Laranjeiras, Glória, Cosme Velhoe parte de Botafogo.

3-A mudança de ciclagem das áreas acima mencionadasdevera sor feita a partir do segundo semestre de 1967em datas a serem oportunamente fixadas pela Coorde-nação da Mudança da Freqüência (Eletrobrás).
- Os senhores síndicos de edifícios que tenham recebido

propostas de adaptação dos seus elevadores, por casasdevidamente habilitadas, se o deseiarem, poderão levar
mmfTS,a! para aPreciaÇ5° Pelos engenheiros doCOFRE diariamente a partir das 8h 30m.

- A_ medida acima visa a disciplinar o serviço de adapta-çoes_ bem como evitar eventuais abusos com a intro-duçao nas propostas, do despesas que nada tenham aver com conversão de freqüência.

- A fim de evitar acúmulo de serviços à época da mu-dança dc .ciclagem, as adaptações nos elevadores devemsor feitas desde |a nas áreas acima citadas.

7-0 COFRE encontra-se à disposição dos interessados pnraquaisquer duvidas relacionadas com mudança de Tre-qüencia, cm sua sede, à Av. Rio Branco, 277 - sobre-

Eng.o pAUL0 LE,TÃ0 DE ALM£|DA .
I residente da Comissão Estadual de Energia

Eng.» MELCHIOR T. DE ALCÂNTARA
Diretcr do COFRE

E MATERIAIS
MÁQ. INDUSTRIAIS
g;

r> I ti l x|.' . t .r. jCALAFATE - Vendo máquina deKoyal Ltaa. dispõe de vaqas para Lubrm- c?sPar assoalho. - Rua Maestro
. _ 

' 
, -. ¦ 1 ¦'¦ \ Francisco Braga, 76, cl o porteiro.cador, corri experiência comprovada. Pro- compressor pi pintura ar diri'-

curar o Sr. Silvio Vilella, de 8 às 9, à Av. l^'L%ã:^X\ E
Pedro 11, 250 - São Cristóvão. ^^K" cim.

pra-se lança psra guindaste LS 9B,
neva ou usade, Tratar com Dir-
ceu. Tel. 43-28B5.

Motorista
particular

Precisa-se, com prática mínima de
3 anos em Carteira. Para morar no
emprego. Apresentar-se, com do-
cumentos, à R. Barão de Petrópolis,
347 - RIO COMPRIDO. (P

GERADOR - Vende-se para 100
lâmpadas, faltando enrolamento,
melhor oferta, Rua das Laraniei-
ras, 430, L. C, Edgar. Telefone:
25-9447.

MAQUINA DE ESCREVER - De
mesa, perfeita. 70 000, • 1 Un-
derwood, no estado de nova. Rua
Araújo Leilão, 108, casa 11. —
Eng. Nôvo,
MAQUINA DE ESCREVER OLIVET"
TI— Semiportátil, Studio 44 a 1,
portátil, Olivetti Lctcra 22. Am-
bas c| pouco uso. Tel. 34-6799.
MAQUINA cie escrever Royal, de
mesa, moderna, cano grande,
perfeita, marginador e labulador
automático. 160 mil. — Tel.
57-0222.

-INDUSTRIA — Vendo maquinario
;de sandália Japonesa e couro,
j Tratai: Tel. 49-4876. Ver R. Ju-
.cara, 16-B — Tomás Coelho.

IMPRESSORAS of., 1- man.' brãçõí
! outra adapt. elét.,- 3 numers. aço
Í5x9; 6 kg fios latão. Melhor
I oferta. R. Joaquim Rego, 55-201
- Olaria.
MODELADORA, cilindro, moinho
de roscas divisora e amassadeira
para padarias a prazo, direta
mente da fábrica. Hamilton Me-
lo. Tratar na Rua General Cald-

|well, 217. _
MOINHO para moer café. Vendi
se de Ij3 e 1 H.P. Facilita-se.
Tratar com Hamilton Melo — Rua
General Caldwell, n. 217. Tel.:
52-3512.

PRECISA-SE de uma pessoa de
responsabilidade, para tomar cen-

Ja de uma churrascaria. Paga-se
bem, pedem-se referências, só'ser*
ve quem conhecer a fundo deste
ramo. Dr. Garnier 854.
PRECISAM-SE moças, Rua Joaquim
Martins, 402 — Piedade. Tratar
de 8 às 9 hs. Sr. Souza.

Capoteiro

PRECISA-SE de 1 rapaz, com prá-
tica de balcão, e 1 rapaz para
entregas e que saiba andar do tri-
ciclo, à Rua da Carioca, 63.

RIO MOTOR S/A desejando «mpliar seu quedro de fun
cionários, necessita de um.
OFERECE:

Bom ambiente de trabalho.
Restaurante no local de trabalho, gratuitamente.
Semana de 5 dias.
Serviço médico extensivo aos familiares.

EXIGE:
Prática comprovada em carteira.
Instrução primária completa.
Idade entre 20 e 35 anos.

Os interessados devem se apresentar à Rua General Po-

(P

BOMBEIRO-ELETRICISTA - Preci-
sa-se na Rua Visconde de Piraiá
n. 318, loja 15._
BOMBEIRO ELETRICISTA - PJiTã
oficina, com prática de biscate.,  -- -.----  -* .,— «^..t.t
Rua Toneleros 22-A. Favor só lidoro, 260, no horário de 8 às 10 hora» {D. do Pessoal)apresentar-se_c|_prática. *
ENGENHEIRO MECÀNICCTT"ELE
TRICISTA - Precisa-sa da um
registrado no CREA — Cartas pjo n.° 335 4»7, na portaria das.
te_ J orna I. ¦
ESTUCADORES, Pedreiros a Ser"-
ventes - Admitimos para obra!'™™ ^™^ mm _»l ¦¦ ¦¦ ___¦ 0\C\ ¦/AA#

£ 32 ST&S BARATAS-RATOS 32-7336
I _tmm_^l_^Ê^_^Ê^m^^*^^^M^^m^m^aKm^^^mr^=m

cupim RUGAN
FERRAMENTEIRO com prática na
projeção e execução de matrizes
de injeção a prensagem dc ma-
teria plástica, precisa-se na Rua
Cordovil, 815.

PORTEIRO - Precisa-se com apti-
áoei para hotel de pequeno mo-
vimento, exclusivamente familiar.
De preferência solteiro. Dá-se or*
donadp e residência. Rua Almi-
rante Alexandrino, 176 — Santa
Teresa.
PRECISA-SE de uma moça para
caixa — Rua Barão do Bom Re-
tiro n. 1 276.
PRECISA-SE de 2 rapazes até
17 anos para trabalhar com do-
ces, com o Sr. Milton na Rua
Conde de Bonfim n. 34.

Chefe de manutenção._>
Indústria de âmbito Nacional, necessita do

elemento acima, a fim de organizar e orientar os
trabalhos dêste Departamento.

Idade de 28 a 40, instrução secundária, ex-
periência mínima de cinco anos na função e ca
pacidade de chefia são os elementos indispensá-
veis para a ocupação do cargo.

Cratas para a portaria dêste Jornal sob o
n.° P-85 823, com "Curriculum Vitae" e preten-
soes. (P

PRECISÃ-SE de garota para pen-
são familiar, que durma no em-
prego, pesa-se bem, não trabalha
aos domingos. Rua Antunes Ma-
ciei, 202, S. Cristóvão.
PADARIA — Precisa-se de um
caixeiro para trabalhar no bal-
cão, com pralica na Rua Cosme
Velho n

prátic
362.

PRECISA-SE de empregado com
grande competência para traba-'har 

e tomar conia de mercearia
- Rua Conde Bonfim, 71. Tel.:
28-6171.

FABRICA de bolsas precisa ofi
ciai competente, colocar fecho.
Paga-se bem. Praça Monte Cas-
telo, 6, l.o andar, esquina de
Uruguaiana.
MENOR — Precisa*** com priti*
« dm máq. da furar, para traba*
Ihar am eficina, na Rua da Amé.
rica, 203, ap. 205 - Santo Cristo.
MECÂNICO de refrigeração „
50%. Preciso urgente. Coman-
dante Abreu, 31-B. Olaria. Tele-
fone 30-2273. Veloso.

CARBRASA" necessita dos seguintes'precisa-se
profissionais com prática comprovada:

CHEFE DE CARPINTARIA
SERRALHEIROS
ESTAMPAD0RES
OFICIAIS DE ACABAMENTO
Semana de 5 dias. Ótimo salário ini

MECÂNICO de refrigeração, eom • „ l ,-. i. . ,
prática dt Bciadeiras a baicões,|Ciai. us candidatos deverão apresentar-se
preclsa-se na Rua lâbo Júnior ± i - \ . n .,n.o J95Í-A. penha circular. Tra- para teste e seleção d Av. Brasil, n.° 15.146
tar das 13 horas em diante, com I I I/—ACo Sr. Aymoró. i~ LU^.r\o.

PRECISA-SE de um sr. de boa
idade, ccm saúde, viúvo ou sol*
teiro para trabalhar como zela*
dor - Tratar das 15 is 18 ho-
ras com o Sr. Rangel na Av. Su*
burbana__n. 8 617 — Piedade.
PRÈCISA-SE de um aiudante de
forno na Rua da Gamboa n. 87

caixeiro com prática
de padaria. Largo da Freguesia,
J8-B — Jacarepaguá.
CAIXEIRO - Preciso para pa"-
daria Graciosa na Rua Miguel
Cervantes n. 366 — CachambI.
RAPAZES — Precisam-se, 18 anõí
serviços externos de entrega de
folhetos, preferencia quem conhe*
ça Zona da Tijuca, boa letra, xa-
bendo 4 operações. Rua Ipiranga,
33, Laranjeiras.
RAPAZ pratica comprovada de
seção de peças para trabalhar em
Kardex. Av. Brigadeiro Lima e
Silva, 1 176 — comparecer dentro
do horário comercial, Sr. Pedro
José.
R u a~9~dF 71 vèrIírõTTsõX
- Precisa-se de cozinheiro, lan-
cheiro ou cozinheira — Rua 19
dc Fevereiro n. 80-A.

Cia. de Papéis
F. Johnsson

Em expansão, necessita admitir funcionários de
boa aparência, para preenchimento das seguintes vagas:

AUXILIAR DE CONTABILIDADE
MOÇA, com o curso técnico de contabilidade ou

»' estudante.
VENDEDORES

Jovens e dinâmicos.
Salários em aberto. Semana de 5 dias. Ótimo

ambiente de trabalho. Apresentar-se na Rua Moncorvo
Filho, 48, com documentos, das 8 Ss 17,30 horas ou
marcar entrevistas em horários especiais pelo telefone:
23-1718. (p

SAUER S.A.
ústrias Mecânicas

Oferece oportunidade a:
FRESADORES - RETIFICADORES

:.- TORNEIROS -

(Semana de 5 dias)
Rua Figueira de Melo, 313

Vendedores - Jóias
¦ Tradicional empresa comercial, está

admitindo moços, com prática em venda de
JÓIAS". Exigimos prática no mínimo de

2 anos na função. Falar com Dna. Wania
à Rua do Rosário, 164 — 2.° and.

DIVERSOS

(P

MAQUINA gráfica para cartões e
pequenos serviços, vendo urgen-
te para desocupar lugar. — Rua
Goiás 14. Engenhode Dentro.
MOTOR DE ARRÃNQÜE"Dèicõ
Remy 24 volts Catálogo n. ..
1109313, vendo dois recondtcio-
nados nos EUA sem uso. Tel.
32-9671 ¦
MAQUINA solda elétrica para
trabalhos pesados e contínuos, 2
anos de garantia. 200, 300, «100
e ÓOO amp. forca a luz a partir
de 65 mif. Rua Gervásio Ferreira,
7, antiga R. 18, IAPC Iraiá.

MAQUINAS DE ESCREVER -
Vendo 2 novas tab. decimal,
mesas, arquivos, máq. lomar etc-
Tel::: £2-2323 
MAQUÍNÃS de Escrever e somar
a partir de CrJ 70 000, preço es-
oecial para revenda — Av. Rio
Branco, 9 s| 317.
VENDE-SE 1 mesa escritório-!fãf.
go ci cadeira e estante. Tal.:
36-0113.

MAT. DE CONSTRUÇÕES

CIMENTO Paraíso e Mauá, tijo.
loa ].a, areia Guandu, pedra, saí.
bro, tábuas, telhas e verg. fer-
ro. pasto. 34-799. Sylvio.
MÁRMORE USADO Venda
branco. Av. Rio Branco, 138 c|
porteiro.
PbRTASrcílx5^~V«oT_SãnÍÍP
rios, Micláries, Pi» atc. Vanda.
sa usados. Ver Av. Rio Branco,
138 cj porleiro.
TIJOLOS FURADOS - Muitíssimo
barato, pedra, areis. ferro etc.
direto da fonte. Pedido pelo tel.
30-6983.

TIJOLOS PERFURADOS - Direto
da olaria de Três Rios. Posto na
obra. l.o 80 000, 2.° a tratar, e
telha. Tel. 26-3552.
VENDE-SE material de construção.
Cimento 4 400. Tel. 29-2628.

MAQUINAS solda elétrica, em li
quidação, c[ 2 anos garantia, pa
ra_ particular e grande indústria
não compre sem rigoroso teste
em sua presença, Rua José de
Queirós, 195, Bento Ribeiro, a
partirde 55 mll. Atende-se hoie.
MAQUINA EXTRUSÒRA 

"para "sa'-

cos plásticos e fios de TV. -
Pça. II dc Junho, 19-A, loia. Sr.
Pedro.
VENDE-SE um torno mecânico
Imor 2,5 m entre ponta. Caixa
Nortom, ten 20 Cr$ 7 000 000
financiado com 50%, Av. Rio
Petrópolis, 2 199. D. de Caxias.
VENDE-SE compressor portátil
marca IRBAL. Rua Frei Caneca n.
313, sobrado. Sr. Batista.

Geradores
Não tenha problemas com a

FALTA DE ENERGIA...
A solução está aqui

GERADORES WILLYS
de 40 - 25 - 12,5 e 5 KVA
Com todas as facilidades na
Agência Campo Grande de
Automóveis Ltda.

. , . Praia do Flamen-
[Wl go, 244 A-B -
-n Tel.: 25-9776 -

Av. Cesório de
Melo, 953 -
Campo Grande.

CG 1010 e CETELTels.:
94-1171. (P

VERGALHÃO de ferro - Ven-
dem-se 6 toneladas de 3 116 e
1|4, a Cr$ 400 e CrS 425 por
quilo. Rua da Proclamação n.
556. Bonsucesso. — Tel. 30-6603.

DIVERSOS
BALANÇA - Vendo uma de 500
kg marca Hove, estado de nova,
base 180 000. Rua Santo Cristo
277, Sr. Carlos - 23-0041.
BALANÇAS. Vendem-se de 6 a
200 quilos. Facilita-se, Rua Ge-
ncral_£aldwell,_217.
CAlXA REGISTRADORA - Ven-
do barato, usada, marca National.
Tel. 26-7568.
COFRES — Vendem-se por pre-
ço de atacado e facilita-se. Rua
General Caldwell, 217.

COFRES — De parede, de mesa,
de apartamento, comerciais, ar-
quives etc. Financiado até em 5
pagamentos iguais, na R. Regen-
te Feijó, 26 — Consulte-nos ou
peça a visita de nosso represen-
tante pelo tel. 22-8950.
CÒFR~ES - Residencial e Comer-
ciai. Arquivos cm todos os ti-
pos, à vista e a prazo. Beco do
Tesouro, n. 14 — Tel. 43-7496.
Esq. da Av. Passos, 53-
DEPOSITO DE" AiÇÒTd» 8"ÒÓ0T^
tros de 2m, de diâmetro por 6
de compr. perfeito estado, não
usado, vende-se por NCrS 400,00
Hei. 22-3807.

PROFISSIONAIS
LIBERAIS
CLINICA DENTARIA - Vendo c|
Lab. Prótese, única no local, sob.
de esquina cj 4 salas. Alvará em
neme da clínica. Alug. barato e
ainda recebe. Gde. movimento.
Praça Santos Dumont, 116, so*
brado — Gávea.

Corretores

DENTISTA — Copacabana. Negó-
cio de oportunidade. Clínica em
ap. térreo, de esquina, com 2
consultório, aala com Raios X etc.
Rua_VÍveíros de Castro, 27.
EMPRESA DE TRANSPORTES -
Agência em Vitória — E. S.
Aceita-se representação. Serviço
organizado.. Tratar hoje c! Walter,
Hotel Floriano. Tel. 43-1834.'IMPRESSOS 

EM MULTILITH. -
Grafica aceita serviços em ge<
rã! até formato ofício na Rua
Alzira Valdetaro n. 164 — Tel.'
29-6685 - CARVALHO._
MICROSCÓPIO e instrumentos de
consultório médico. Vendo na
Av. Copacabana, 782-601., à tar-
de.

PINTURAS E REFORMAS a prazo,
não deixe de verificar nossos
preços. Tel. 49-2242 - Sr. Go-
mes.

Clínica de
Doenças Sexuais

Trat. da impotência — Pré-
Nupclal. Orientação Dr. Gilvan
Torres. Av. Rio Branco, 156,
sala 913. Telefone: 42-1071.

DIVERSOS

GANHEM MAIS DE Cr$ 2.000.000,00 ^dois
milhões) por mês. Aproveite a oportunidade pa-
ra trabalhar na venda de ações de importante e
tradicional Empresa, que nos últimos 10 anos
tem dado aos seus acionistas, lucros superiores
a 600% (seiscentos por cento) ao ano. Trabalho
de alto gabarito e fácil colocação. Comissões pa-
gas no ato. Orientação técnica. Entrevistas em
horário comercial com o Sr. D'Avila à Rua da t!cnico em condução, manuten.
r\..-. i_ •¦„ „ k- -, " ""çao • reparo caldeiras e máqui-

nas marítima! oferece seus ser-
viços cemo assessor ou represen-
tante de firma de alto gabarito.
Cartas para a portaria dêste Jor-
nal sob o n.o 241344.

OFEREÇO meu serviço de pintu-
ra de reformas e construções de
csas, impermeabilizações de cai-
xas dágua. Rua Leopoldo, 585,
Telefone 38-5365, Enedino.
REPRESENTAÇÕES CONTA PRO-
PRIA ou comissão — Aceita-se
para o Estado da Guanabara —
Caixa Postal, 26 — Penha. Gua-
nabara.

Quitanda, 19, 2.°, conj. 208.

MÁQ. E EQUIPAM.
DE ESCRITÓRIO
COMPRA X VENDA consertes e
reforma de máquina de escrever,
somar, calcular e mimeógrafo
Facilidade de pagamento e ga
rantia absoluta. Rua Riachuelo n
373,_sr._505;_Tel. 22-5665.
DIVfSSUMMA - NCrS 1 000,00.
Multissumma - NCrS 900,00, 2
Le-.ikon, S0 carro 45 — NCrS
800,00 - Tôdas Olivetti, -estado
nova. Armário de aço 2 portas
180 x 90, 5 parlileiras, 1 arqul-
vo dn aço, 2 gavetas. Lindo mó-
vais com cadeiras estofadas. Pre-
eo a combinar. Tel.: 52-2992 •
32-0873.
IBM - EXECUTIVE, máq. escrever
elétrica. Vendo, quase nova. —
Telefonar 52-4571 .__

CONDUÇÃO'"-"Gi'_Wr"PreüTo MAQUINA de escrever de mesa
chegar no Centro, diariamente h.-m,<" Smith Corona, em otlmo
9 horas « voltar às 18h. Dou!es,ad° °» ,func- Vendo <"'"'«'•
em troca uma vaga no Edifício
garagem da Rua do Carmo ou
pago 80 mil mensais. Telefone:
38-0137, Sr. Francisco.
SEU CONFORTO E' PROBLEMA?
— Não mais o sari sa você «o-
nhec.r o HOTEL FAZENDA CLU.
BE DOS 200 — Condução — do
seu dcmícílio ao Clube — sox-
tas-felras is 14 horas — Regras-
so — aos domingos — Praço dt
NCrS 20,00 — por pessoa - ida
a volta — Informações — Tel.:
47.8463 - Sr. Pacifico.

DECLARAÇÕES E
EDITAIS

PL. avisa

mo 29-1914.

MAQUINA SWEDA - Vende-s*
com 6 mesas de uso, am • ita do-
de nova - NCrS 4 SOO. Infor.
mações telefene 37-3277.
MAQUINA REGISTRADORA -
Vendo uma National, registra
alé 9 999, estado de nova. Tel.
52-2323.
REGISTRADORA NATIONAL -
Vende-se, elétrica, quase nova.
Tel. 37-6922.
TESOURAS ÉBERLE - Vendo to-
do estoque, preço abaixo da fí-
brica. Tel. 26-7568.
VENDAS diversas, vendemos mo-
tores elétricos usados em bom
estado, trifásicos e monofásices,
também vendemos motores de
diversas capacidades para recon-
dicionamento, bomba dágua em
bem estado 4,1)2 HP, aparelho
dc solda oxigênio, balança de
balcão automática, relógio da
ponto moderno, geladeira tipo
sorveleira, congelador 4 bocas,
compressor para pintura trifásico
com rodas, cilindros para gás
oxigênio, serra circular para de-
socupar lugar. Rua Goiás 14. —
Engenho de Dentro.

ÓEeos 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

(PFica adiada p.ra o di, Wjg djg 33 de Q de 6?de abril do 1967 a reunião da
Cooperativa do Volks Zero,
marcada inicialmente para o

dia 15 de março de 1967.

B
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Granjas
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Nos abatcclouros avícolas modernos os miúdos,
depois de lavados e resfriados, são embrulhados
cm papel impcrmiável e colocados dentro da ca-
yidade da carcaça.;

NOVO MINISTRO QUER DESENVOLVER -A
AVICULTURA — Depois de conversar com lideres
da União Brasileira de Avicultura, o Sr. Ivo Ar-
ma, nôvo Ministro da Agricultura, enviou aos Sc-
cretários de Finanças, reunidos em Curitiba, o sc-
guinte telegrama: "Solicito apoio, reivindicações
avicultura nacional isenção produtores Imposto
de Circulação Mercadorias em virtude conseqüên-
cias desastrosas produção de bens essenciais con-
sumo povo. Solicito transferência encargos para
operação posterior, liberando produtores pagamen-
to imposto, bem assim venda direta produtor-
consumidor. Aves c ovos nosso entender gêneros
primeira .necessidade, fonte de proteína animal
primeira qualidade".

O Ministro -prometeu aos representantes da
UBA que, na sua administração, dará atenção
especial ao desenvolvimento da avicultura c uma.
das suas medidas será a criação do Conselho Na-
cional de Avicultura.
FICHA DE CONTROLE — Com a finalidade de
distribuir, gratuitamente, aos avicultores de todo
o Brasil, seus clientes ou não, a Granja Branca
Parks mandou imprimir grande quantidade de fi-
chás de controle, de excepcional qualidade. A fi-
cha, que se denomina Ficha de Controle das
Keystone, foi feita em cartolina e serve para ser
usada durante 12 meses seguidos. Os interessados
deverão solicitar a ficha à Granja Branca Parks,
Rua dos Andradas. 96-A, 2° andar.
COLETA. DE DADOS — A avicultura moderna,
que dà lucro, baseia-se não somente em pintos,
rações, manejo, instalações e equipamentos de
boa qualidade como, também, na coleta e inter-
pretaçáo de dados técnicos. Os dados técnicos —
consumo de ração, mortalidade, refugagem, quan-
tidade de ovos produzidos, conversão alimentar,
etc. — corretamente interpretados, orientam o
avicultor, indicando as providências que deverá
tomar no sentido de levar a bom termo seu ne-
gócio.
BIBLIOTECA — Desde dezembro ultimo, a Asso-
ciação Fluminense de Avicultura — Av. Nilo Pe-
çanha, 12, sala 419 — pôs ã disposição do publico
em geral ium biblioteca especializada em assuntos
agropecuários, especialmente avícolas. Esse foi um
dos últimos e louváveis serviços criados pela di-
retoria presidida pelo avicultor Japir do Amaral
Assunção.
DEFESA DE INGLÊS — Os avicultores ingleses
defendem-se da superprodução tanto fazendo pro-
paganda e promoções visando aumentar o consu-
mo de ovos, como procurando exportar os exceden-
tes para outros países. Neste sentido, o British
Egg Market Board tem feito reuniões mensais
desde setembro do ano passado.
O MAIOR CONSUMO £ EM ISRAEL — Em con-
seqüência de limitações de ordem religiosa — proi-
bicão de consumo de carne de porco e de carne
bovina de primeira qualidade — é Israel é o país
de mais alto consumo per capita de ovos e carne
de aves. A produção anual tíe Israel atinge a 1
bilhão de ovos, mas, apesar do alto consumo in-
terno, ainda, possibilita a exportação para vários
paises da Europa.
DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS — A Secretaria
de Economia mantém-em funcionamento, diária-
mente, um laboratório para diagnóstico de doen-
ças de aves no Centro Estadual de Veterinária, à
Av. Bartolomeu de Gusmão, 1120, Mangueira.
PARA OBTER EMPRÉSTIMOS — Para poder
habilitar-se junto aos organismos oficiais de cré-
dito, no sentido de obter empréstimos, é funda-
mental que o avicultor ou agricultor registre sua
propriedade rural no Serviço de Estatística da
Produção do Ministério da Agricultura. O regis-
tro é feito facilmente, sem complicações burocrá-
ticas — basta levar um título de propriedade da
terra ou de arrendamento ao referido Serviço o
lá preencher o formulário. O endereço do Serviço
de Estatfytica da Produção é Av. Pasteur, 404.
REVISTA GRATUITA — Está excelente o último
número <ia revista Aves & Ovos que é publicada,
cada do.s meses, pela Editora de Publicações
Agrícolas Ltda. Colaboram na revista Jorge
Vaitsman, Gérson Mercadante, Luís Antônio
Penteado, Paulo Carlos da Silva, Valdetrudes dos
Santos Monteiro, Luís Otávio Pires Leal e Ha-
roldo Vasconcelos. Aves & Ovos é distribuída gra-
tuitamente e as solicitações deverão ser feitas ao
seguinte endereço: Rua Cincinato Braga, 68 -—
3.0 _ conjunto 32, Caixa Postal 5 892, São Patilo..
FOLIIKTOS TÉCNICOS —O Serviço de Infor-
mação Agrícola do Ministério da Agricultura
vende, a preços baratos, folhetos sobre técnica avi-
cola. Os interessados deverão procurá-los no SIA,
Ministério da Agricultura, Largo da Misericórdia
sem número, 4.° andar.
IMPOSTO — A venda de pintos e de rações está
Isenta do Imposto de Circulação de Mercadorias.
A venda de ovos e de aves, vivas ou abatidas,
também está isenta, mas somente quando é feita
diretamente do produtor ao consumidor.

CORRESPONDÊNCIA — A correspondência para
esta seção deverá ser enviada para JORNAL DO
BRASIL — GRANJAS, à Av. Rio Branco, 110.

A IS E

ATENÇÃO - Moveis - É na
Fábrica que V.S. pode escolher
modelo a seu gosto e bem fun-
cionável armários embutidos sob
medida, damos sugestões sem
compromissos, veja o nosso mos-
Iruario e preço, venda a prazo— Rua General Pedra 118.
ATENÇÃO - Espelho de 'cristal.
1,50x60, moldura de madeira
trabalhada e dourada a curo.
Custou 450 vendo por 70 000,
Tel. 56-1721, urgente — viagem.

ANIMAIS
CHIHUMIA - Vendo lindos fi-
Ihotes, ótimo pedigree — Tel.
38-2473.
PASTOR policial manto preto im
portado. Preço 400 mil. Tel.t *.
46-3274.
PASTOR ALEMÃO -
glicti. Tel.i 43-6308

Vendo Fi-
Sr. Oreste.

AVES E OVOS

CANÁRIOS BELGAS - Várias cô-
res. Vendem-se. Rua Dr. Roberto
Freire n. 213. Sen. Cemsró.

TRATORES E IMPLEM.
AGRÍCOLAS

TRATOR FORD 1951 - 9 N. Equ).
pado com arado a plaina. Tralar
Rua Marechal Floriano Peixoto n.
2 574 - T.l. 2327 ou 2328. Nov.
Iguaçu.
TRATOR AGRÍCOLA--^" Vendo Vm
de esteira, precisando alguns re-
paros. OUver a gasolina, urgen-
te. Aceito trocei. Tel. 48-7756.

Tratores - aluguel
Executamos serviços de ter

raplenagem, dssmontc, ater-
ros, loteamento etc. Trator pe
lo tel.: 28-5328. (P

ACWCIA DO
JORNAL DO BRASIL de

PARA ANÚNCIOS CLASSIFICADOS
E ASSINATURAS

RUA JOSt Dt ALVABtNCA, 37910|A
DAS fUO AS 17.30 H0I1A5
SAUADOi; DAS 8 AS 11 HC.Í1AS.

SlSB Starcross

VENDE-SE uma sala cie jantar
Chipendale, em estado cie nova
pr.r Cr. 100 COO. Rua Haddocl:
Lobo, 181.

(a galinha poedeira mais
lucrativa em 1965)

Vencedora de todos ot toites (69) rea-
lixados nos Estados Unidos naquele ano.

Desculpem a falta da modéstia, mas
isto já aconteceu, também, em 1961, 1962,
1963 e 1964. É formidável, nãa acha?

Qualidades que se reproduzem o se
. mantêm 5 anos sc-gui-dos na mais alta
categoria perante os duros testes do Gover-
no Americano, merecem a sua consideração.

Peça folhetos sobro estes ciados.

Procure o Distribuidor

SHAVER- GUANABARA
mais próximo de sua Cidade ou escreva
diretamente a

_HRi_sri_t_ _im]_^___n_aL SoAo
Rua do Rosário, 158-A, Caixa Postal 4639
Tel. 22-9017 - Rio de Janeiro, GB

UTILIDADES
DOMÉSTICAS

MÓV. - DECORAÇÕES
ATENÇÃO — Compro móvoi:
usades. Tel. 48-4119, quo com-
prarei dormitórios Chipendale,
Rústico, moderno ou Império o
salas conjugadas, claras e mo-
dornas o Império — Pago bem
o atondo rápido. Tel. 48-4119.
ATENÇÃO — Compram-so móveis
usados, procisa-so de grande
qunntidado de dormitórios o «alas
de jantar chipendale, pau marfim,
caviúna. Luís XV, rústicos o co-
loníais. Paga-so o valor má ítimo
o atondo-so rápido em qualquer
bairro. Tel. 40.0140.

| GRUPO ESTOFADO todo vulca o
Nozag, almof. soltas, jogo 2 mo-
sinhas mármore negro, jogo esto-
fado c Puff em corvim, sofá lu-
xuoso, mesinhas jacarandá, már-
more rosa, espelho moldura ouro
folha, jogo mesinhas Luis XVI
redondas (inéditas), espelho redon-
do, abajures japoneses, jogo me-
sinhas dccnpc, estante otc. Tudo
sem uso mesmo, transporte grátis.
R. Gustavo Sampaio, 676, ap. 805
Túnel Nôvo.

ATENÇÃO — Compram-s» móveis
usados, precisa-se de grande
quantidado do dormitórios, salas
do jantar Chipendalo, pau mar-
fim, caviúna, Luís XV, Império,
jacarandá, rústico, colonial. Pa-
qa-se o máximo. Atende-se na
hora. Tcl. 48-4550.

ATENÇÃO — Compro dormitó-
rios, marfim, chipendalo, rústico.
Pago bem. Tel.t 22-4517.
ANTIGÜIDADE, console Pedro II;
sofá Império; mesa c. marm. e
bronze, estante em marm.; está-
tuas de bronze etc. Vendo tel.
37-9324.
BARATÍSSIMO - Vendo dormitó-
rio para casal, estado de nôvo,
ner Crí 150 mil e uma sala com
bnr espelhado, juntos ou separa*
dos. Rua Haddock Lobo, 303-C.
COLCHÃO DE MOLAS PROBEL -
Ortcbel, pronta entrega, abaixo
da tabela. 28-9040 • 58-1451.
CAMA de casal completa, pouco
uso e outros móveis. Pau mar-
fim. Vende-se, otimo preço. Tele-
fone 57-6414.
CHIPENDALE - Dormitório para
casal em estado novíssimo, por
preço baratíssimo, sala do mes-
mo estilo, apenas Cr$ 155 mil
juntos ou separados. Rua Had-
dock Lobo n. 303-C.
CHIPENDALE - Dormitório do ca-
al, 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.
DORMITÓRIO Chipendale de lu-
xo, em estado de novo com ca-
ma de solteiro e s|cômoda. Ven*
do urgente barato. 29-1914.
DORMITÓRIO de solt. c. 2 ca-
mas, mesinha, armário, sala c.
mesa console, bufet, 6 cad. fei-
tçs sob encomenda. Marfim. Tel.
34-1726.
DORMITÓRIO RÚSTICO - Vende-
se, 90 000, fogão c/ 2 buiõos,
perfeito, 70 000, ssla chipendalo
completa 120 000. Rua Santana

198.
DORMITÓRIO - Vendo quase nô-
vo, armário com 6 portas, cama
conjugada e pen tende ira. Vcr e
tratar Rua Uruguai, 377, com o
zelador.

DORMITÓRIO - Moderno p| ca-
sal, muito bonito, cm marfim ou
caviúna, igualzinho a nôvo. Safa
do mesmo estilo. Vendo p| preço
vantajosíssimo, juntos ou separa-
dos. Rua Haddock Lobo, 303-C.
DORMÍTÓRin — Vendo urgente^
nôvo, sem uso, em legítima ca-
viúna, por apenas 225 cruzeiros
novos. Rua Cntete n. 46, ap. 1,
de seg. a sexta-feira a qualquer
liara.
DORMITÓRIO Rústico para casal,
mesmo estilo, vendo. Preco Cr$
90 000; uma sala Rústica. 60 mil,
juntos ou separados — Rua Had-
deck Lobo, 206.
DORMITÓRIO Chiemdale para
casal, sala Chipenda s. Vendem-
sn barMo, desocupar lugar. Rua
Haddock Lèbo. 206.

DORMITÓRIO para casal - Esta-
do de nôvo 60 mil, colchSo de
molas 20 mií. Vende-se. Av. Ed-
gar Romero, 591, Madureira.
DORMITÓRIO Chipendale, comple-
to, claro, gavetas curvas. Está
como nôvo — Artigo de luxo —
Vende-se multo barato. Rua Had-
dock Lobo, 181-B.
ESPELHO PAREDE - Moldura dou-
rada, nôvo, 1,60x80 — Custou
1B0, vendo 70 mil — Av. Copa-
cabana, 1 299-108. Tol. 27-8439.
FÓRMICA — Móveis para copa ou
cozinha, conjuntos de cinco pe-
Ç3í, A banquinhos e uma mesa
por aponas NCrí. 50 e de 4 ca-
deiras e uma mesa por somente
NCrf 70. Unlco fabricante que
vende diretamente ao consumi-
dor e entrega no Estado da Gua-
nabara. Diversos modelos, à sua
escolha, na Rua Frei_Caneca_JJ7,
GUARDA.RÒUPÁ"Ym marfim, 2,80
90 mil, 2 sofás casal 40, cama
casal c. molas 50. R. Henrique
Osvaldo 42-903. Túnel Velho.
GRUPO ESTOFADO SUPERLLN
XUOSO — Tecido caco ralado,
todo vulcaespuma, outro cl almo-
fadÕes soltos em couro (corvim)
armação iacaranda, jogo mesinhas
cj mármore egípcio negro outro
c| resa, espelho oval, outro retân-
guiar, moldura dourada, mesa re-
denda c; cadeiras em palhinha
arca, console, arquinha, cama ca-
sal tudo em jacarandá, mesinhas,
abajures e console dourado, estan
te desmontévol c] barzinho, outra
em mármore, arca e mesinha de
cnpê cj mármore vorde, estéreo
Hi-Fi e rádio Philco. Tudo sem
uso p! desfiz noivado. R. Ronald
Carvalho, 275, ap. 302. Lido.
Tenho transporte.
GRUPO ESTOFADO VULCAESPU-
MA, jogo mesinhas c| mármore ro-
se e par abajur. Não foi usado.
Aceito ofertas. Tcl. 37-7350. R
Dins da Rocha, 31, casa 4. Faci
lito transporte.

MÓVEIS casal,- 2 armários, 1 ca-
ma, 2 mesinhas em Decapé. Ven-
do Cr$ 250. Barata Ribeiro, 13,
-. op. 1 204.
MESINHA com tampo de mármo-
de de Carrara, todo em decapé
e ouro. Uma de centro e duas
laterais. Custou 580 mil, vendo
por 140 000. Telefone 56-1721 _
OTIMO NEGOCIO - Vondo-so
mobilia de sala de jantar esti'
lo Império, mesa oval, tampo
mármore, bufete, 6 cadeiras, na
Rua Constante Ramos n. 167
ap. 1 003 — Elevador das 18 is
19 horas,
ORGANIZAÇÃO LIMA - Pintura
de apartamento, raspagem de as
soaiho, aplicação de sinteco. -
Procurar Sr. Heber Reis Lima. -
Tel. 26-8758.
PÕLTRONAÍAMA DRAGO - Êm
vulcouro, nova, vendo barato, —
Rua do Catete n. 336, ap. 2.
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.
PAU MARFIM — Dormitório de
casal, em estado de nôvo. Ven-
de-se por Cr$ 150 000 e uma sa-
la de jantar também pau mar-
fim, conj. por CrS 100 000, Juntos
ou separados. Rua Haddock Lobo,
n. 181-B.
SALA de jantar Chlpendale di
luxo, 10 peças, em estado da
nova. Vendo só hoje baratíssimo.
29-1914.
SOFAS-CAMA de luxo em Vul-
couro, vendo um conjunto 3 pe
ças em ótimo estado. B.vatisat-
mo. 29-1914.
SOFÁ-CAMA direto da fábrica, li
quidação total, sofá-cama partir
57 000. R. México, 41, sala 604.
SINTECO — Raspagem de tacos,
calafetaçao. Procurar Sr. Heber —
Tel. 26-8758.
SALA RÚSTICA USADA - Mas
em bom estado. Vende-se à vista
por NCrS 80,00. 10 peças. Rua
Pínhará n, 179, fundos. Quase es-
quina de Barro Vermelho. — Co-
légio.
SOFA-CAMA Probel, braços de
molas. Forração nova Vulcrpm,
perfeito e 3 camas solteiro, col
chÕes de molas, vendo barato -
Xavier Silveira 97-104 — Telefone
47-3664.
SALA DE JANTAR - Moderna,
em pau marfim, em estado de
nova. Vendo por Cr$ 150 mil.
Rua Haddock Lobo, 303-C.
SALA DE JANTAR - Chipendale
conjugada, clara, maciça — Cr$
150 000 para desocupar lugar.
Rua Haddock Lobo, 181.

VENDE-SE um sofá do 3 luga-
res e 2 poltronas NCr$ 100. Tra
tar — Avenida Prado Júnior 248
-•ApVSOl.
VENDÊ-SE dormitório de cas»~l
60 mil e 1 sala de iantar por
100 mil. Ver Rua Pari 262, casa
7, Praça da Bandeira.

Antigüidades
compra-se

Prata, moedas, cristais, Ia
petes, bronze etc. Amaury —
Tel.: 46-4309.

ANTIGÜIDADES

Tel.: 36-1219
Compro antigüidades. Tape

tes, porcelana, biscuit, móveis,
cristais, prataria e piano.

Cortinas
Serviço rápido, preços razoa-

veis, orçamento grátis. Colo-
cação grátis. Dois de Doze
bro, 87, sob. Tel. 25-1155.

Calafate
Super-Synteko

Raspa-se p/cêra preço sem
concorrentes, orçamento grá-
tes. Tcl. 57-8583.

Pinturas
Super-Synteko

AUTORIZADO PELA
SYNTEKO S.A.

DDT - FATAL

Raspagem pj cem, limpezas,

pague facilitado. Orçamentos.

Tel.: 45-4546 - 25-6263 -

46-67-31 - 36-0808 - 30-7834.

Super-Synteko
Cr$ 3 000 m2 só éste mês.

Com 3 demaos sólidas, refe-
rências. Garantia dé firma es-
tabelecida. Nota: Aceitamos
serviço para início imediato.
Orçamento inteiramente grá-
lis. Tel. 57-2042. '

GELADEIRA GE americana., aeçjê-
Io automático, ciimo estado. —
Vencio urgente. R, Sousa Lima,
43, ap. 412. - CopacõbannJ
GELADEIRA" Brastemp, Duplex,
14 pés, novinha, custa 1 300 mil,
vondo urgente Cr5 600 mil. —
-1B-3330.
GELADEIRA 

"GENERAL " 
ELETRÍC

10 pés — Vendo para desocupar
lunar. CrS 250 mil - Rua Xa-
vier da Silveira, 40, ap. 401 -
Esq. Av. Ccp.
GELADEIRA- Vende-se uma.: de
Coca-Cola. Rua Ministro Viveiros
de Castro, 47.
GELADEIRA GEIOMATIC a qu».
rosene, omb.il a da. Vendo para
dosocupar lugar. Av. 28 do Se*
tnml_.ro n. 313. - 38-5145 » ..
58-1392. .

1ELEVISAO - Atenção! Precisa-,MAQUINA de Ccslura 5 gavetas PARTICULAR vende 1 sofá-cama,!VENDO URGENTE - 1 geladeira
Sê ÍOO" VVUd£Í9,113í'','o,d[0clmC,or,C 

far°! S!?3°! *í ""- ' Ífla „de if"1' e'' '«1'vi.SÓ Frigidaire 9 pés estado 1).-no"

GELADEIRA Bergon 8 1/2, porta
útil - 120 mil. Tel.: 22-2372, das
19_às_22 horas.
HOJE, Frigidaire, GE, Brastemp e
muitas mais. Gelo à vontade,
pintura nova. Somente CrS ...
150 000. Rua da Relação, 55, tér-
reo.
REFRIGERADOR G.E. quase sem
uso, 7 pés, luxo, p! desocupar
lugar. Vendo. Tel. 38-2473. CrS
350.
TÉCNICO — De geladeira, ar con-
dicionado, todas as marcas e pin-
tura no local, c. garantia. Tei.:
27-7589 - Antônio.
VENDE-SE 1 geladeira sem defei-
to, Bergom, 8,5 pés, 130,00 pormotivo mudança. R. Marquês de
Abrantes, 37, ap. 1 102.
VENDE-SE uma geladeira de es-
critório. Preço barato. Av. Barto-
lomeu Milre n. 654, Leblon. In-
formações no local ccm Dona Ma-"'' Lúcia.

garantia com autorizicão dns 
'fá 
l-~ - 

"'""*'...'' "V*"", — ¦*«¦ _ _ -otima imagem, per 185 mil, 1
brleas, marcas Philco Zenith Ad MÁQUINA LAVAR BENDIX - Au- TELEVISÃO, geladeiTas, máquinas máquina Bendix automática, Econ-
mirai. Standard Electric* G Elec- 'cmátlca funcionanda. NCrí 160. costura, etc. liquidamos o pre-l™.' mederna, per 195 mll, má
íríc e outras n preço de 50% '
menos das tabelas à vista e fi-
nanciadas. Aceitamos sua TV usa-
da parte de pagamento. Ver ex-
posição na leia Estrela dc Prata— Av. Copacabana 581. Loia 211
C, Comerc. - 36-1852._
TV ADMIRAL 23" mod. 66 poucouso, Crí 420 mil. Avenida Copa-
cabana 610-J.
TELEVISÃO'ZENITH 23" nova, -
particular vende ou troca por
geladeira, ocasião, Silva Teles 43,
ap. 104, Andarai.
TELEVISÃO PHILIPS nova, na
embalagem, com todas as ga-rantias a ser retirada por Cas-
sio Munir, vendo por 250 mais
30x15. Tel. 34-0202. O preco
dela a visto na tabela i 906
mil.
TELEVISÃO 23" Stromberg Car|.
son, completa de tudo. imagem
perfeita, 300 000. R. Barata Ri-
klh^—ÍU.!20i-
TELEVISÃO GE último mod êTõ
23". E5paçorama, ótimo funciona-
mento. Cr$ 320 000. Aceito' ofer-
ta. Av. Paulo de Frontin, 268.
Tel. 48-7929.
TELEVISÃO 19" Admirai, modè-
Io recente, cinema nos 5 canais.
270 000. 1 RCA 9" 180 000. Rua
Barala Ribeiro, 4I1|202.

Âr Condicionado

FRI-AIR
Gabinete aeo Inox. garanti-

do 10 anos. Assistência lécni-
ca direta da fábrica. Facilita-
st. 22-1778 — ^2-488$ -
30-3024. -

RÁD. - FONÓG. - TVs

ATENÇÃO 22-900B - 52-9782 -
Televisões com garantia de 10-
das as marcas a partir de NCr$
120,00. Temos caixas p. radiola.
Fazemos adaptação do seu rádio.
Rua Vise. do Rio Branco, 59,
loja.
ALTA. Fl DELIDADE^ mod. .67,; mó-
vel iacaranda, sem uso, 8 alto-
faloíites, nova, stíreo. Cuslou ..
1 380. Vendo 300 mil. Av. Co-
pj.cabana,_J 299-1 Cj. T. 27-8439.
ATENÇÃO - Compro TV, gela.
deira, estareo e ar cond. Pago
melhor preco a vista. — Tef.
37-5774.

TELEVISÃO Admirai 21" - Per-
feita. Um cinema nos 5 canais.
Ocasião. Cr$ 195 000. Rua Do.
mingos_Ferreira,_lJ7í_ap. 37, 40.
TELEVISÃO Emerson 

"21",~cimT.

ma nos 5 canais. Ocasião única,
195 mü. Rua Domingos Ferreira
187, ap. 37, 4° andar.
TV — Standard Dard Electric Jóia
c| garantia de fábrica. Total Crí
360 mil — 4B-3330.

ALTA FIDELIDADE - Novinha, _/
uso, som espetacular — Vendo
urgente, 280 000 - Ruas Dias da
Rocha,,31, casa 4 — CwpecaDana.
Tel. 37-7350 — Qualquer hera.
À VISTA — Compro e pago hoje,
1 lolovisão, 1 geladeira. Resolvo
rápido. Telefona a quatqutr ho-

36-3652.

Super-Synteko
LEGÍTIMO

Com garantia. Praça Floria-
no, 19, sala 66. Tels.: 52-0316
o 30-7051 — Facilitamos pa
gamento.

FOGÕES - AQUECED.
FOGÃO — Tenho vários, iodo»
noves, Cosmopolita e Alfa, gás
engarrafado, 4 bocas, 70 mil.
Av;''Roma 347-A. Bsnsucesso.
FOGÃO 4 bocas gás engarrafa-
do. 2 botijoes. Rua Gustavo
Ride], 87 — Encantado. ¦
FOGÃO comercial para bares,
pensões e hospitais, por preço
de ocasião. Facilita-se. Rua Gene*
ral Caldwell, _217,_1el.J32-3156._
VENDO fogão Cosmopolita 2 bu-
jÕes, Gás Brás, 4 bocas, em per-
feito estado, 80 mii, <i Rua Vir-
gem Peregrina, 21, ap. 104, fun-
dos —_Piedade.
VENDE-SE~um"fogSÕ"Ãífa, 4 bô~
cas com dois bujões. Ver e tratar
R. Teixeira Soares, 55 ap. 202.
P. Bandeira.

GELAD. - AR CONDIC
ÃR^TONÕTcTÕNADCr^VêndêlS
Fedders 1 H.P. Estado perfeito.
Cr$ 400 000 à vista. Tel 47-9147,
horário comercial.
AR 

"CONDICIONADO 
Emoíson,

americano, de 1 HP, em funcio-
namento, por motivo de obras,
vende-se pela melhor oferta, ba
se NCr$ 350,00 à vista. Ver (
tratar na Av. Rio Branco, 173
12.0 and_ar,_tel. 32-9191..
A VISTA - Vendo geladeira Wès~.
tinghouse 14 pés duplex, pouco
uso, Cr$ 610 mil. Av. Copacaba
na 610-J.
ATENÇÃO. Geladeiras usadas, vó
rias marcas. Muito gelo. Sòmen.
to Cr$ 150 000. R. da Relação,
55, lérreoj
ATENÇÃO. Geladeiras a~Crí~
150 000. Diversas marcas, tôdas
gelando muito bem e pintadas
de nôvo. Rua da Relação, 55-103
AR CONDICIONADO Westing.
housc, 1 HP, ótimo íuncionamen-
lo. 450 mil. Rua Senador Dantas,
19, sala 205. Tel. 22-5700.
COMPRO geladeira a TV, mes-
mo parada; Paqo bem. Atando
até 13 horas. Tel. 54-3922.

VENDtM-SE linda sala de jantar
o dormitório. Barato. P| deso-
cupar lugar. Rua Hermengarda,
585 - Méier.
VENDEM-SE dormitórios estado de
novos, claros ou, escuros, salas"quais, outras conjugadas, col.
chões molas, varias outras peças
avulsas, aqui encontra tudo mui-
to barato. Pres. Vargas 2 963-A.
VENDE-SE dormitório completo
pau marfim, tipo Princesa, per-
feito estado tíe conservação —
Ver na Rua Professor Gabizo
105, ap. 302. 
VENDE-SE 1 cormiiório, 1 sala
de visitas, I copa fórmica. Tra-
tar Rua Conde Bonfim, 406-A, ap.
301.

VENDE-SE uma mobília de sala
de jantar em jacarandá e móveis
avulsos de jacarandá. Av. Rui
ücirbosa, 60, ap. 301 — Fia
mengo.
VENDO bar tipo estante em cou-
ro (livros encadernados), rica pe-
ça. 2 mesinhas mogno de centro,
cortinas usadas em bom estado.
R. Barão de Ipanema, 127, apar-
tamento 601.

VENDEM-SE móveis usados de
sala e quarto de todos os tipos
e. peças avulsas — Rua General
Artigas, 325-D - Leblon.
VENDEM-SE móveis de quarto e
sala com geladeira e fogão, má-
quina de costura. Rua Honório,
73B, casa 101.
VENDO urgente todos os móveis
do meu ap. Motivo viagem. Rua
da Russel, 344, ap. 50B, bloco
A.
VENDE-SE uma cristaleira e uma
estante para desocupar lugar. —
Rua Correia Dutra, 9, ap. 403. —
Tel. 45-7219.
VENDO barato, motivo transfe-
rência mesa console, 6 cad. es-
tofadas, bufete, bar etc. Rua To-
neleros, 137 — Sr. Emanoel.
VENDO móveis sala, claros, duas
camas solteiro, colchão molas e
peças avulsas; 1 binóculo Omega
nôvo. — 23-9996-  '

VENDÊM-SE dormitório V caiai e
conjunto estofado modernos. Mo-
tivo de viagem, barato. Haddock
Lobo, 375, casa 1, ap. 2. — Tel.
48-4970.
VENDO lindo berço de metal
dourado. Ver Rua Haddoclc Lobo
n. 400|101.
VENDO sl. jantar colonial em per-
feito est. e 1 colchão crina, soit.
nôvo. Tel. 34-1726J

deVENDE-SE sala de iantar Colo-
níal, tipo grande, 12 peças em
perfeito estado. Aceita-se me-
Ihor oferta. Tel,
7 às 12 horas.

COMPRESSORES selados novos e
recondicionados de 1|8, 1|ó e 1
HP de várias marcas aos melho-
res preços da praça. Motores ele-
trices e demais acessórios pera
refrigeração. REFRIGERAÇÃO ATE-
NAS LTDA R. do Senado, 289 -
Tel. 32-2655.

GELADEIRAS - Tenho varias GE,
Frlg., Admirai ,e Climax Victória
seminovas. Vendo barato. Av.
Roma 347-A. Bonsucesso,
GELADEIRA G_ 12 pós, luxo,
pedal c| 3|1|2 anos do garan-
lia, NCrS 380,00. R. Hilário de
Gouveia, 301303 - Tel. 37-1215.
Copa.

GELADEIRAS - GE, Hotpoint, rc-
tilínea, fecho do imã. Último ti-
po. 280 mil. Rua Delgado de Car-
valho, 48 — Tijuca.
GELADEIRA Admirai, retílínea, es-
tado de nova, perfeita. Vendo
230 mil. Av. Gomes Freire, 176,
sala 902.
GELADEIRAS - Vendo 3. sendo
2 nacionais e 1 importada. Bom
preço por unidade. Ver à Rua
Gravataf, 16 — Jaf.aré.

GELADEIRAS - Vendo lote com
defeito. Rua Senador Dantas, 19,
sala 205. Tel. 22-5700.
GELADEIRAS - Liquidação a pai-
tir de 110 mil. GE, Philco, Fricji-
daire e outras, ótimo funciona-
mento, de 6, 7, 8, 9, 11 o 12 pés,
Rua Senador Danlas, 19, sala 205.
Tel. 22-5700.
GELADEIRA ,GE, de 8 pés, es-
lado de nova, muilo gelo, por
230 mil, Rua Bela, 113-B, São
Cristóvão. Tel. 34-2855._
GELADEIRA BERGON 8 pés pin".
tura -nova, Cr$ 210 mü, porta
utll, gavetas, prateleiras. Avenida
Copacabana 610-J.
GELADEIRA COMERCIAL - Opor-
tunidade — 2 100 litros (76 pés
cúbicos), 2,20 frenle, 1,90 altu-
ra, rev. fórmica c| cant. aço
inoxidável, estr. peroba de cam-
po. Vendo urgente por NCr$
2 600,00, cond. a combinar. —
Tratar Sr. Oto ou Gustavo, tele-
fone 37-4354.
GELADEIRA GE, vendo 1 mod.
Hotpoint, 12 pés, mod. 1967 -
Superluxo, c. garantia 5 anos.
Vencio, R. Sampaio Viana, 265,
Rio Comprido.
GELADEIRA Gibson, amer. 12
pós, mod. Superluxo, tendo 2
anos u^o. Vendo barato. R. Pon
tes Correia, 114 fds. Andaraf.

ATI-NÇÃO - Televisão Philco
23" mederna, funcionamento
perfeito. Vendo per 250 000. Av.
Atlântica, 3308, ap. 1 — Tel.:
56-1721. x _
ATENÇÃO - Compro televisão de
qualquer tipo, estérao • Hi-Fi —
Nagócio hoje à vista — Telefo-
no 57-1596 e geladeira.
APARELHO TV Zenith 23",
embalaqem, vendo urgente, Cr$
550 mil - 48-3330.
ATENÇÃO - TV - Vendo. Cr$
150 000. ótima imagem. 21", pa-
ra desocupar. Rua Lavradio, 70
ap. 301. D. Edna.
ATENÇAOI Radiovitrolas c televi-
soes a maior liquidação. Tenho a
partir de 120 mil. Funcionando.
Várias marcas e tamanhos. Av.
Gomes Freire, 176, sala 902.
ATENÇÃO — Compro 1 telovisho,
1 osterco • uma geladeira. Pago
melhor preço — Atendo a qual
quer hora. Tel.: 37-12JS.

TELEVISÃO - Vendemos várias
marcas, como GE, Phillips, Phil
co Procditas, de 17", 21" e 23",
tôdas funcionando muito bem
nos 5 canais, eo preço de oca>
sião. Rua da Conceição n. 145,
sobrado, ao lado do Colégio
Pedro II.

Rua da Conceição, 145, sobrado.
MAQUINA DE LAVAR PRATOS
Sem uso. Vende-se pela melhor
oferta. Tratar Rua Joaquim Nabu-
co, 154, ap. 101 — Copacabana
MÃQÜÍNA Bendix automática
Economat, seminova, por 195 mil.
Rua Bola, 113-B, tel. 34-2855, S.
Cristóvão.
MAQUINA do lavar Bendix,
perautomátima, moderna, estado
de nova, urgente, por 235 mii
Rua São Luis Gonzaga, 1 028-A
— São Cristóvão.
MAQUINA LAVAR BENDIX Giro-
matic, americana Cr$ 290 mil
minova, — Avenida Copacabana
610-J.
MAQUINA de cestura. Vende-se
NCr$ 80,00, Rua Barão de Mesqui
ta n. 175, ap. 508.
VENDE-SE máquina de costura El
gin, portátil, nova. Ver Av. Pra-
do Júnior, 1451808.
VENDE-SE rico vestido de noiva,
diorissimo, bordado. Cetins — R.
Oriente, 221, ap. 102, Santa Te
resa. Tel. 32-4713.

VESTUÁRIO

TOCA DISCOS GARRARD 210,
Stereo, mono unidade magnética
E!ac. Tuner AM-FM com pré.
alfalanto 12". T. 46-5563.
TV PHILCO 21" moderna, mog
no, func. impecável. Vendo 230
mil. R. Sampaio Viana, 265, Rio
Comprido.
TELEVISÃO GE, portátil, último
modelo. Vendo urgente. — Rua
Sousa Lima 48, ap. 412. — Co-
pacabana, posto 6.

TV TELE-KING 21", em ótimo es-
tado geral, imagem de nova —
170 OCO. R. Barala Ribeiro 411,
ap. 202.
TELEVISÃO Philco 23 polegadas
ano 65. Verdadeiro cinema —
Custou 850 000, vendo por 250
mil. Motivo viagem. Tel. 36*4951.
TELEVISÃO U.S.A., 17 pol., G.
E., neces. reparo, p| desocupar
lugar. Tel. 33-2473.
TV PHILCO 17", portátil, USA,
linda Imagem de cinema. Vendo
pela melhor oferta, Rua Maxwell
n.»_15, c| 9_- Maracanã.
TV PHILCO 17", portátil, ameri-
cana e uma S. Eletric 19", novas.
Vendem-se per ótimos preços, R.
Santana; 156, apJ_307.
TV RCA Victor 17" impoVtãdã]
caixa metálica, cine nos 5 ca-
nais. 148 000, Clarimundo de Me-
lo, 371 F. ap. 102.
TELEVISÃO 21 pol., de meco,
verdadeiro cinema nos 5 canais.
Vendo urgentíssi.no, 160000. —
Rua Taylor, 31 ip. 624,.Glória.

COMPRO televisão em qualquer
estado, marca, ano, funcionando
ou não — Negocio rápido, ò vis-
ta,_o domicilio. Tel. 57-0222.
COMPRO televisão, vitrolas, rá-
dio toca-discos mosmo com defei'
to. - Tel.:_34-2855._
GRAVADOR Webcor Elotronic
Memory, modelo pesado, com
pouco uso, não é stereo. NCr$
180,00. Tel. 45-8603.
GRAVADORES - PHÕTOKÍNA
recebeu diversos. Facilita. Peça
demonstrações. Fitas Kodak í
Gevason. Av. Rio Branco, 133
loia E. Tel. 52-8606.
GRUNDIG — Consertos de gra
vadores, hi-fi, stereos, rádio
Blaulcpunkt e outros equipamen-
tos de qualidade, c. garantia. —
Tel. 38-3816. "
RADIO pilhas, calça Lee, novi-
dades p. presentes, cam. V. Mun-
do, cam. tergal, capas, calças ny-
cron, saias, blusas, vestidos, pre-
ços p. revenda. R. México, 45,
2.° andar, sala 205.
RADIOVITROLA Grunfeld - Ven-
do 350 000. A. oferta, mod.
1966. Tratar R. Alcina, 55, per-
to P. Shell, Madureira.
RADIOVITROLA" Grundig~afcmã7
Ultimo modelo, jacarandá stereo,
freqüência «modulada; 1 milhão.
Tel. 57-3476.
RADIOVITROLA estado de nova
Vendo barato. Rua Real Grande-
za, 282 - fundo. Heveraldo.
RADIOVITROLA stereo nova, mó
vel de luxo, vendo, 2 sofás-cama
guarda-roupa 

' 3 corpes moderno
2 espelhos dourado ctc. Francisco
Só. 96, cl 3. Inf.: 27-6490.

RÁDIOS E TELEVISÃO - Vendo
para desocupar lugar e por qual-
quer preço, uma sucata de chás
sis de rádios e televisão e toca<
discos. Rua Joaquim Palhares n.°,CM-A-_ _____
RADIOVITROLA em iacarandaV 9
válvulas, 5 faixas, marfim. Vendo
barato, pela melhor oferta. Rua
do_Catete n. 336, ap. 2.
TVS STANDARD ELECTRIC e Ze-
nith, 23" e 11", luxo, mod. 67.
NCr$ 399 novos, garantia de fá-
brica. Aceito troca. Facilito o sal-
Ho. Tel. 45-5102. Até às 22 hs.
TELEVISÕES - Tenho de T7, 19
e 23 polegadas. Várias marcas e
tamanhos, portáteis e de mesa.
A partir de 120 mil. Av. Gomes
Freire, 176, sala 902.

TELEVISÕES, grande liquidação,
GE, Philco, Standard, Emerson,
Philips, 23, 21, 19, 17 e 12 pol.,
ótimo funcionamento. Venda a
partir de 130 mil. Rua Senador
Dantas, 19, sala 205. Telefone
22-5700.
TELEVISÃO para tec. vendo usa
da no eslado NCrí 30,00, lote
menos preço. Rua da Conceição,
145, sobrado.
TELEVISÃO Windsor 21 pol., es-
tado de nova, ótima imagem em
todos os canais, com antena, ur-
gente, por 230 mil. Rua São
Luiz Gonzaga, 1028-A, São Cris-
tóvão.
TV DE MESA 17p., todos os ca-
nais, vendo urgente 165 mil. A[u-
do pagar o transporte. R. Chaves
Faria, 220, ap. 301 ÍU». S. Cris-
tóvão.
TELEVISÃO Émersoo, ótima ima-
gem em todes cs canais, com
antena por 180 mil. Rua Bela,
113-B, tel. 34-285.';, São Cris-
tóvão.
TELEVI S ãcTTn VICTVV-- "21. - :¦ põlT
ótimo estado. Vendo oor 100
mil. Ver e tratar na Rua Hu-
maili 243, ap. 303. Aceito ofer-
tas.

TELEVISOR - Vende-se um tele-
visor nôvo, marca Semp, por mo-
ivo viagem. Trajar na Rua Ma-

chado de Assis n. 31, ap. 805. —
Flamengo. ,
TELEVISÃO — Comp.ro, pago bem
func. ou com peq. defeito. Ne-
qócio rápido • à vista. Telefone;
43-0458 - SR. JOSÉ._
TELEVISÕES de 17" 

"a 
23", a par-

tir de I0O mil c/ novos apare-
lhos a escolher, cinema nos 5
canais, tôdas as marcas. Rua do
Senado, 322, entre Av. Mem de
Sá e R. Riachuelo.
VENDO rádiovitrola, novíssima, se-
miautomática, som ostereofônico.
Tel. 48-6005 (Sr. Sílvio).

ACEITAM-SE encomendas para
serem bordadas à mão. Tratar cj
Sra. Severina, ò Rua Teixeira de
Melo, 30-A.
PERUCAS — Fabricante vende 90
mil à vista. Atendo em sua casa.
Tel. 52-0777, José Carneiro.
PERUCAS - Não i chamam. V.-
nham vcr para crer. Rzbos o pe-
ruças intoiras do cabelo natural
a partir de NCrS 120,00. Facilita-
mos o pagamento — Atendemos
também acs domingos. R. Gen.
Pclidcro, 185, ap. 701. Telefo-
no 46-9732.
VESTIDO de noiva, vendo, tam.
44-46. Custou Cr$ 900 000, seda
franc, bord. pérola, capa 4 m.
Preço Cr$ 350 000, ac. oferta. —
Tratar R. Alcina, 55, perto P.
Shell, Madureira.
VENDO magnífico vestido longo,
soda pura, bordado, tam. 42 —
Estado de novo, tel. 57-2990 —
Dona Susana.
VENDÉ-SE vestido de noiva, feito
por costureiro famoso, manequim
42-44. Preço a combinar — Rua
Igarapava, 31 ap. 101, na parte
da manhã — Leblon.

ces de ccjsião, tais cemo GE,j.ciyinfl t!e cestura Minerva de ga-
Philco, Emerson, Te!efunl;cn, Co-j Pinote moderna par 195 rnil, I
lambia, elc. Antena grátis, vein 1 radiovítrotít automática moderna
para crer no PONTO SONORO, nierflm por 240 rnil, vendo sepa-
Rua_Mayrinl._yciga, 11^ sala_302. 'ado. Rua Bela, 113-B. Tel.
VENDEM-SE 1 acumler, aspirader,' ,34-2855 - SSo Cristóvão,
radiovitrcla e bar. Ruo Dias da
Cru7, 148, ap. 304.
VENDEM-SE 1, mesa elástica, três
tábuas e 1 aspirador Arno. Tel.
48-4177;
VENDO grupo veludo almofadas
soltas, £00 novos cr., mesa es-
pelho, lustres, aspirador, faqueiro
etc. Tel. 37-9078.

Compro fudo
TV - GELADEIRAS

Máquinas Bendix, costura, es-
crever, rádios, fogão, ventila-
dor, pago bem. Tel. 34-2855.

INDÚSTRIA (Aluguel,
Compra, Venda ete.)
BONSUCESSO - Alugo terreno
para galpão ou depósito com ca-
sa nos fundos. 9mx35m, à Av.
Brasil, água, luz e força. Tratar- Tel.: 25-3185.

VENDE-SE lindo vestido de noi
para môca de 1,65 m apro

ximadamente, todo em renda *
manto de cetim seda pura. Pre
ço: Cr$ 600 000. Ver na Rua
General Artigas n. 516 — ap
203 - Leblon.

_)

(AME8ICANAS1- TODOS OS N0MEROS -
, IMPORTADORA

BEUUCIO
Rádios de Pilhas

Perfumarlas, gravadores. Jóiase rclógloü, tropicais, camisa*,
cigarros e turnos.
BUA 7 DK SETEMBRO.
88 — GALERIA — FUN-
BOS (2.* escada) — SO-

BRELOJA 211

Perucas
Vendo duas lindíssima! e 2

rabos. Preço de racharl Tel.:
57-1583 — Sônia Maria,

Alta Fidelidade
Modelo 67, sem uso — Ven-

do 280 000, urgente, com ga
rantia, A rotações, controle cie
Irônico desligando tudo quaiv
do findar programa, 11 vál-
vulas, várias ondas, toca-disco
Standard Eletric. Rua nu? da
Rocha, 31 casa 4. Tel. 37-7350
— Copacabana.

Compro TV
Tel.: 23-4074

CUBRO QUALQUER OFERTA

Compro tudo
34-2920 Lino

Televisão, geladeira, radiovi
trola, máquinas etc. — Pago
bem, atendo rápido.

Compro TV
Mesmo com defeito, pago

melhor preço. Atendo urgen*
tc neste telefone até 13 horas:
Tel.: 54-3922.

Consertos de
televisão?

Cuidado corn os curiosos
aprendizes e intermediários —
Conserto em sua própria re-
sidência, qualquer marca ou
defeito. Atendo todos os dias,
também aos domingos e fe-
riados — Só Centro e Zona
Norte. Tel.: 58-2871.

TV c/defeito
ANTENA

Resolvemos s|
mesmo. Garantia
dico. Tel.: 52-3872.

TV

caso hoie
e preço mó

Revendedores
e boutiques

Salas, blusas, vestidos, slacks
maios, conjuntos, artigos finos
das melhores fábricas, cam. v.
mundo, cam. tergal, sabonetes
etc. — Preços p| revenda (tro-
cam-se mercadorias). R. Mé-
xico, 41 sala 604.

Ternos usados
Tel.: 22-5568
COMPRO A DOMICÍLIO

Calças, camisas, sapatos etc.
Pago melhor que qualquer
outro.

Ternos usados
Tel.: 22-4435
COMPRO A DOMICÍLIO

Calças, camisas, sapatos etc.
Pego melhor que qualquer
outro.

JÓIAS - RELÓGIOS
BR|LHANTE"~PENHORAD<_T-~Nã
Caixa Econômica per 3 C00, em
28-5-6Ó. Vendo a caut. 3 milhões.
Tel._42-970-^ Jr._Coelho_. y
BMHÁNTE - Vendem-se melhor
oferta, 2 anéis solitários, piyos,brancos, 10 e 5 quilates. 45-2845.

ÓCULOS - CINE-FOTO
BINÓCULO estrangeiro, O m e g"a30x50, lenies azuis, grande al-
cance e luminosidade, nôvo, sem
uso algum, com estoio, 110 mll.
TeL 42.0364.
COMPROj projetor de cinema, usa-
do, negócio rápido, à vista, a
domicilio. Tel. 57-0222.
FILMADÒR Bell í,~Hõwêlí,-iüüí
dêlo 70 DL, sem uso. 3 lentes,
sendo uma tclecbjctiva estòjo
com segredo. Vendo urgente, me-
Ihor eferta. 43-9710, Sr. Lyra ou
Renato.
NIKON ÉTH0T0MIC~T NOVA.
Compl., s| uso. Várias cbj. e
aceis. 13 às 18 horas. Eliézer- 42-1497.
PROJETORES Rollei e Carrousel
Kodak'. Ofertas. Photokina. Av.
Rio Branco, 133, loia E. Tele-
fone 52-8606.^
ROLLEIFLEX 6'<6 e 35mm_lehte
Planar 2.8, R.illeikini custa na
loia 1 500, ver.jo NCr$ 650,00.
Projetor Slides, Rolleisccp úit.
mod., contr. remoto etc. na em-
balagem. NCr$ 600,00. Avenida
Copacabana 363, ap. 902.
RETICULA de crlitãl'aí«mií-EfRi)
novn na embalagem 60 gn dià
metro 133 linhas, vendo, troco.
Tel. 32-9671.

ÇIRPLAX - Fábrica de tinta píás-
lica, vende-se por metivo do seu
proprietário não peder adminis-
trar. Telefone _26-3735.
CERÂMICA - Vendo Vem' Palma-
rçs, modernamente Instalada d
tóda matéria-prima, luz e forma.
Moacir — Imóveis. Tel. 52-2620- Creci 1 061.
DEPÓSITO - loja - Pequena
área. Av. Brasil próximo Merca
do S. Sebastião. Aruqa-íc. Trat
Sr. Henrique Tel. 43-5754.
GALPÃO INDUSTRIAL""-' Passo
conlrato prazo de 7 anos, alu^
guel 200,000 mensais, área 500
m2, área coberta. 250 m2. Otimo
para oficina. Deposito ou indús-
tria média. Tratar a Av. firas
de Pina, 2155 - Vista Alegre-_lraia.jrel._91.2123.
GALPÃO - Doi Castilho 

'-
Vendo 520m2 cobertos, forca, 3
cisternas, almoxarífado, refeito*
rio. Escritório no sobrado, «n
Irada pf caminhão, ótima coni'
trução. R. Cap. Sampaio, 06 -
Tol.: 29-52.10.
GRANDE oportunidade a dois ou
mais sócios. Vende-se indústria
em plena (atividade e expansão
com escritórios de vendas funcio-
nando. Preço NCr$ 20 000. Tratar
na Estrada dns Pedrinhas n. 46,
S. João de Meriti. Tomar ônibus
São João-Caxjas, via VendaVelha
INDUSTRIA - Vendei» ou."acei-
ta sócio, instalada no centro, 2
pavimentos, área 500 metros
contraio 7 anos, 30 máquinas
Veículo sem passivo. Ver Rua
Ubaldino do Amaral 49 Sob.
NITERÓI - Vendo qrande predio
industria ou depósilo, 1 90O m2
área c-nstruida, força, telefone,
centro Niterói. Tratar Dr. Fernan-
do, tel. 2:0497, à noite.
VENDO indústria de alimentos
em Niterói - Tel. 43-2732 corri
Silva.
VENDE-SE depósito materiais d.construção em Volta Redonda -
ótimo pento na rua principd,terreno muito grande c/ moradia,
bem centrato, metivo de "outro
neqócio — Entrada, base 11
lhees — Trntar Av. Joaquim Leite
468 — Barra Mansa.

Urgente
Galpão e Loja

Força e lelefone — Vende
5e com o proprietário à Run
Dois dc Maio, 660-A — Jaca-
rèzínho.

COMÉRCIO (Aluguei,
Compra, Venda etc.)
ALÔ? — Casas comerciais... para cemprar ou vender... Antônio
Quedos.., «, nada mai-,.,. Efí-
ciência 0 rapidez... Av. Pres.
Vargas, 44ó, 2.» andar.
AÇOUGUE - Vende-se o melhor
do Bairro Cachambi. Rua São
Gabriel, 318. Tel. 29-7163. Mo-
tivo viagem.
ATENÇÃO - Bar. Vende-se c
chopp no coração do Méier, eoa
trato 8 anos, aluguel barato, óti-
mo negócio para dois sócios.
Tratar AW Nilo Peçanha, 151 sl.
1006 com Sr. Coimbra. — Tcl.
52-3383.
ATENÇÃO: Bar Caipira, em S.
Cristóvão, cont. nôvo. Féria de
14 000. Tudo em pé, . semente
em bebidas, inst. novas, grande
oportunidade. Tel. 23-0449, Av.
Pres. Vargas, 1 146 — 9.°, na
Confiança — Vende: Amadeu
Queircz.
ATENÇÃO: Bar Caipirinha, caldo
de cana, no Centro, cent. nôvo.
Féria 13 000, tudo em pé, so-
mente em bebidas, herário pu-
ramente comercial, inst/novas -
Tel.: 23-1509, na Confiança, ven
de, Amadeu Queiroz.

BAR PIZZARIA - Em Copacabana
vendo barato e em excepcionaiscondições,, urgentíssimo, melhoroferla. Rua Siqueira Campos 143Loia_ 142.
BARBEARIA - Vende-se nò me:
Ihor local de Bolaiogo. Preço ds
ocasião, por metivo de viagem.
Ver e tratar na Praia de Botafogo,
340,_lo2__,_com o Sr. Lopes.
BÃR EM SÃO"CRÍSTóVÃcT-~CÍIa
mal trabalhada. F. de 4 000.
Cent. a começar. Preç. 35, c/15.
Tratar c/ o guarda-livros Gilson ecorret.-r Geraldo, na Praça Tira-
dentes, 9, s| 411.
BAR NO CENTRO - Cont. nóroT
Preço 50, cl 20 des compradores.
Tratar p| tel. 32-6957, c| Géraldã.
BAR E CAFÉ -A melhor de VÍ^
pário Geral. Féria mínima 8 m.
Centrato 7 anes. Aluguel 30 m.
60 milhões a combinar. Rua Vis-
ccnde de Inhaúma, 134, s| 416.
BAR. Vendo ccm ótimo ccntrõto
e boa féria, horário comercial.
Motivo de oulros negocies. Tra-
tar na Rua São Luís Gonzaga,

028, loia, SSo Cristóvão.
BAR — Tipo Caipira — No Can-
tro, casa bastante lucrativa fé-
ria acima dc 3, contrafato novo
entr. 9, rest. 150 por mês. Vir
na Rua da America 44. Tralar
na Esl. Vicenle de Carvalho,
I 568.
BAR" E 

"MERCEARIA "na" 
Praça do

Carmo, casa de esquina com tcl.
otima copa, feria acima de três
entr. 7, rest. 150 por mês -
Est. Vicente de Carvalho 1 563.
BAR caipira, no Cenlro da" Cidí-
de, cont. nôvo. Féria 12 000, tò-
mente em pé, e bebidas, inst. no.
vas. Chope da Brahma, ram opor-
tunidade. Tel. 23-1509, na Av.
Pres. Vargas, 1 146, 9.° and., na
Confiança. Vende: Amadeu Quei-
ro2.
BAR CENTRO S.. João por 3600
á vista cu combino. TI. 24-93.
Meriti - R. S. João 27 s| 3 ur-
gente metivo doença.
BAR CAIPIRA. - Copacabana F.
9 m, só em pé, edif. contrato
novo, vende-se c| apenas 25 dos
compradores, financiamos parto.Glória 338 - l.o Leonel ou Fi-
gueiredo. CRECI 1098.
BOUTIQUE. Vendo na P. S. PÍ-

ót.ma op-rtunidade. Tel.: .340ú62_ou 49-5793.
BAR tipo lanchonete ou uma
mercearia. Vende-se, prédio nô.
vo, casas abertas hí 2 meses.
Boas férias, casas para 2 sócios.
Centrato na hora, cem cs pro-
prictáries. A\ctivo de outro ne-
gócio. Teodoro da Silva, 854 o
854-A. Tel. 38-0226.
BARBEARIA - Vende-se molivo
viagem por 2 500, ou aceito
oferta. Rua da Chita, 151 -
Bangu.
BARES — Féria de 3 m. enivêgü
do 5 m. bons contratos — T.
Rua Romeiros, 58, s| 301 — c|
Cerqueira,
BARKFí LANCHONETES - 7.

500 e 9 00C m. chope, insta-
lações novas — Facilita-se. Rua
Romeiros, 58, s| 301 — Cerquei-
ra.
3ARBEIRO - Vende-se com .1
cadeiras, boa freguesia. — Rua
Uranos, 969. L. 2. Ramos.
BAR - Féria 3 200. Tel, R. Sto.
Cristo, p| ter 2 casas, vendo,
entr. 5. M. Tr., R, Alfândega,
111, s| 405. Valério. Carlos.
BAR — R. Mariz e Barros, quasa
esq., vendo entr. 7 m. Tr. R.
Alfândega, 111, s| 405. Valério.
Carlos.__En)pre3to p| entrada.
BAR — S. Cristóvão, na Cancela,
fér. só copa, entr. 8 m. morad.

Tr. R. Alfândega, lll, s| 405.
Valério. Carlos.

BAR — Com meradia no sobrado,
tem telefone, junto Abolição. 7
ancs contrato. Preço 17 milhões-
Entrada 7. Tratar Rua Joaquina
Rosa, 336 — Lins, cf Barbosa.

ARMAZÉM. Vende-se ou passa-
a contr. nôvo- c. tel., força,

no centro comercial e bancário
de Irajá. Tratar c. procurador da
proprietária, Sr. Ferreira, Estrada
do Quitungo, 1 153, em frente ao
Banco do Estado da Guanabara,
Irajá.
AÇOUGUE em Bonsucesso. Con-
trato nôvo. F. 4,5. Boa moradia
Ccm apenas 3 des compradores.
FÊNIX informa. Rua Álvaro Al-
vim, n. 21, 7.° andar. — Cine
lândia — CJ Amaro Magalhães.
ÃÇÒ"UGÜè_-^"Ve~nd_rseTaíã'to. -
Facilito, Av. Nova Iorque n.1
115-A — Bonsucesso.
ARMAZÉM — Vende-se com gran-
de moradia, loja vazia ao lado,
bom contrato. Ver e tratar na R.
Torres de Oliveira n.» 270-A. —
Piedade.

BAR c| minutas em Olaria. Con.
trato de 5 ancs, f. de 2,5, óti-
ma moradia e apenas 5 de entra»
da des compradores. FÉNIX in-
forma. R. Álvaro Alvim, n. 21,
7.° andar — Cinelandia. C| Ama.
ro Magalhães.
BÁR • CAIPIRI NHA, no.centro dã
Meier, centrato borrfr féria S
milhões, a melhor copa, vitami-
nas, salg;dinhcs, lucrativa, bem
instalada, horário comercial, ven-
de e ajuda mais aos amigos, An-
tônio Queirós. Pres. Vargas, 446»
2.° andar.
BARES? — Casas Comerciais...
Para cemprar ou vendor... An*
Innio Oueírós... «, nada mais...
Eficiência o rapidez... Av. Pres,
Vargas, 446 — 2.» and.

ARMAZÉM — Vende-se na Rua
Panamá, 2Ó2, esquina com Mon- __
tevidéu, bem montado, bom es-jtôniio Queirós. Pres. Vargas, 446.

BAR — Passa-se contrato 5 anos,
rocóm-instalado. Rui do Cairia,
274, loja Q.
BÃR CAIPIRA no centro, contrato
7 anos, aluguel 150, férias 9 mi-
Ihões, progressivas, chr-pp Brah-
pia, vitaminas) salgadinhos. clien-
teta seleta, vende e aiuda mais
aos amigos. Antônio Queirós. *
Pres. Vargas, 446 — 2.° andar.
BÃR CAIPIRA, no centro do
Meier, contrato bom — Férias 15
milhões, casa progressista, bem
instalada, chopp Brahma, boa cli-
enteia, negócio convidativo, ven»
de e ajuda mais. aos amigos. An-

toque, contrato nôvo. Tel. 30-11B7
meradia, vendo per motivo dcen-
ça. Preço 10 milhões, entrada 5'thees. Tratar no local com Sr,
Jcdy.

MÁQ. OU APARELHOS
DOMÉST. (Lavar, Passar,
Costurar, Ar etc.)

ENCERADEIRA, boa, Sti mll e
Electrolux, equipada, escovas e
feltros novos sem uso. 54 mil, fi.
Maxwell, 15. cl ? — MaracanS.

GELADEIRA, estado de nova, ame
ricana, prateleira na porta, ga
veta para carne e legumes, 8,5
pés, 150 mil. Rua Rainha Gui-
lhermina, 154, ap. 201 — Le-
blon.
GELADEIRA - Troco Philco ame.
ricana, por TV, mesmo parada.

2B-5997, das,Luiz de Camões 77, sob. Tel.
43-5138, Pça. Tiradentes.

ANTIGÜIDADES ORIGINAIS. Ven-
deni-^e móveis, cristais, louças,
marfim, jarrão, travessa etc. Ba-
tisla Oliveira, 1 372. — Telefone
49C0, Juiz de Fora, Minas.
ATENÇÃO - Compro TV, gela-
deiras modernas, Hi-Fi, stereo —
pianos. Te!.: 57-1596 — Negócio
rápido, hoje ¦ qualquer hora.
A' VISTA - Cumpro 1 TV, 1 g7.
ladeira moderna, 1 stereo. Pago
hei* o melhor preço a qualquer
hora — Telefene 374517.
CONJUNTO 

"miqulna 
de filmar,

projetor Bell „ Howell, super 8
lente Zoo e flash. Embalagem.
Conj, Fisher estéreo, 2 altos-fa-
tantes. 57-8865. _

• , i r- . / t. COMPRO televisão, geladeira, ma-
Vendem-se equipamentos de Estúdio quina de costura, máquina da e>-1 Icrever. Jel. 32-2563. _

e Transmissor usados. Ver na Rua Conde Pe-!família canadense vende, Por
j motivo viagem, ar condicionador

reira Carneiro, 371 - Estrada Vicente dejj^^^^,^«^^
Carvalho, telefone: 30-8844. (P;mm9r'Tfl1ar ^ara'cc"mqut'ripod_Í

profissional, acordeão Suíço, tela
pnra projetor, whisyk importado,
copos, ventiladores, brinquedos,
livros. Preços baixos. Rua Ferreira
Resende 27, Lagoa (esq. Rua Sa-
copa).

Equipamentos eletrônicos

VENDE-SE Nikon Reflex automí-
tica, lenta 1,4 (50 mm) e Nlkro
mat Reflex lente 1.4 (50 mm]
r.^i'0 de ocasiáo. Tol. 36-2237.
D. Batia.

DIVERSOS

ATENÇÃO, vendo, ao lado das
Casas da Banha, grande quitan-
óa, servindo nara outros ratms
de ncçúcio, Zena Sul. Preço 35
ccm 15 milhões de entrada. De-
talhes R. Senador Dantas, 3, 3.°
andar- sala -10.
AÇOUGUES, antes de comprar
consulte o corretor especializado
no ramo, não lhe custa nada e
pode ganhar muito. Rua Senador
Dantas, 3, j!.^_and.,_3. 10. _
AÇOUGUE na Urca, 

"féria 
15 mi-

Ihões, contrato direto, aluguel
baratíssimo, R. Carioca, 32/901
- CRECI 712 - 32-9669.
ALUGO subsolo na Praça Saens
Pena, serve cnmércio, indústria
cu garagem. Capacidade pj 14
carro» gr.nde». Tel. 58-8947.
ATENÇÃO — Vende-se em Copa-
cabana, lanchonete churrasqueto,
ótimo ponto, única no local, con-
trato nôvo, fazendo ótima féria,
casa aberta há um mês. Motivo
não conhecer do ramo. Ver e
tratar Rua Bcifort Roxo 231. —
Loja I.
ATENÇÃO — Caxias - Centro
— Vende-se um bar c| moradia
de 2 qts., s., coz., banh. Preco
8 000 c| 4 000 prestação 160.
Tratar Av. Rio Petrópolis, 1673,
sala 7 das 8 às 1? horas. Gr.
Altamiro Imobiliária Flor do MI-
nho. * 
AJUDO o Sr. a comprar excelen-
te armazém na Rua Barão Bom
Retiro. Tem resid. telefone. Gran*
de estoque. Féria de 7 müh. ga-
rantida. Trate com Bueno Macha-
do. Rua Barão de Mesquita,
398-A - CRECI 986._
ATENÇÃO — Vendo bar bem
montado, f. 9 m. prest. 350 m,
cont. novo, al. 50m. Traí. na Av.
Ataulfo de Paiva, 1320 -.le-
blon com o_ Sr. Júlio ou_ Torre.
À'MÉRCEÁRIA tem residência, te-
lefcne, bom estoque, clientela se-
lecionada. Vendo per 8 milh. c]
4 milh. de entr. e 150 mensais,
raie c/ Bueno Machado — Rua
larãò de Mesquita, -398-A —

CRECI 986.
BAR NO CENTRO"- Sò M pl,
mot. briga de sócic:. Prç. 35,
c| 15 dos compradores, ajuda-se
na entrada. Tratar cj gu.irda-ll-
vros GÍIscn ou corretor Geraldo.
Prata Tiradentes, 9. al 411. Tele-
fone 32-6957» . .

2." andar.
B~a'R_ CAIPIRA, no centro, iõ"jã
edifício, na Av. Rio Branco, con-
trato bam, férias 15 milhões, cli-
enteia seleta, chopp Brahma, lan-
ches elc. Vende e aiuda mala
ces amigos. Antônio Queirós —
Pres. Vargas, 446, 2.° andar.
BAR CAIPIRA, no melhor ponto,
Tijucano, Praça Saens Pena, cen-
trato nôvo direto a firma, cendi*
çoes ótimas, férias convidativas,
a melhor instalação, motivos ei-
peciais. vende e aiuda. Anlònio
Quejrósj^ Pr. Vargas, 446 — 2.Q.
BAR CAIPIRA, no 

~mêlhor~pcntõ

de Copacabana, centrato 5 anos,
Icja edif., aluguel bom, férias:
20 milhões, a melhor cepã, chopp
Brahma, raríssima oportunidade,
vende e ajuda mais — Antò-
nio Queirós. Pres. Vargas, 446,__________ ____________
BAR E CAFE, no melhor pontodo Catele, contrato nôvo, férias
acima de 20 milhões, ainda ccm
muitas possibilidades de progres-
to, boa clientela, chopp Brahma,
vende por descanso, ajuda .An-
tônio Queirós. Pr. Vargas. 446_,
2,°'and, "~BAR"bÉARIA 

- Vende-se, motivo
cutro negócio, centrato novo. —
Fscilit.n-se, Rua Paim Pamplona,
293 — Sampaio.
BAR CAIPIRA, em Madureira -
Centr. ' nôvp. Féria 9 000, tudo
em pé, inst. novas, chepp da
Brahma, lucrativa. Tel. 23-0449,
na Av. Pres. Vargas, T146 —
9.°, na Confiança, vende: Ama-
deu Queiroz.
BAR CAIPIRA, na Zona Sul, cont^
nôvo. Féria 19 000, chopp do
Brahma, sa!g. pizzas, vit. Prédio
nôvo. Tcl. 23-0449, na Av. Pre.
sidente Vargas, 1 146 — 9.°, na
Confiança — Vende: Amadeu
Queiroz.
BARES Caipiras, Lanchonetes, Res>
taurantes, para comprar ou ven-
der e ter certeza de que está
fazendo um negócio bom • ho-
nssto, faça-nos uma visita e nós
lhe apresentaremos o negócio
que vccê deseja no bairro que
ítuiser com preços e férias a seu
alcance, temos com moradias «
her. comercial, emprestamos e
ajudamos o máximo na entrada.
Org. Cruz, Rua Senador Dant?s,
117 sala óló, Francisco ou Rc*
drigues.
BARBEARIA - Vendo com 3 cs"
deiras, cn%_ nova, ma; com bom
movimento, lugar de futuro. Rua
General Jerônimo Furtado, 313 —
Rocha Miranda,,

'5¥^W^-&$7!ffiSfSr^
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VEÍCULOS
CLASSIFICADOS - Jornal do Brasil, «."-feira, 15-3-67

BAR e lanches, em Bonsucesso,
cont. nôvo. Féria 13 000 inst.
nòvlhKás, casa fina, predio novo.
lel. 23-1509,
gas, 1 146

m

Av. Pres. Var-
9.°, na Confiança,

vende: Amadeu Queiroz.
BAR cm Madureira, vendo-se.
Conlrato 5 anos, aluguel 20 mil.
Ver Rua Capitão Couto Meneses,
n, 6. _._...
CAIPIRA EM OLARIA - Preço 22,
cj 10 dos compradores. Féria
3 500. Briga de sócios. Praça Tl-
ra'dentes, 9, s| 411, c| Geraldo.

MAGAZINE - Casa de móveis em
salão 8x30, bom estoque. Aluguel
100 mil. Vendo ou passo loja va-
zla, 30 milhões a combinar. Rua
Visconde de Inhaúma, 13.4-_s! 4'6.
MERCEARIA;:,vdo:: na V. da" 

"Pe-

nha, aluguel 30m. féria 1 200m.

:»..

%

VENDO uma churrascaria e lan-
ehonete recém-inaugurada. Faz-se
contrato nòvo, dá parn 2 sócios
que queiram trabalhar, grande
ponto porn estaciona mento ou
aceita-se uni sócio que saiba do
ramo. Motivo da venda é não
conhecer do ramo. Run Dr. Gar-

inier, 854 Recha
çougue d moradia nn

CAIPIRA Cenlro. 5 de feria, ins-
talações de luxo, recebe de sub-
locação CrS 400 000. Vende-se
com 17 dos compradores, o res-
lante facilitamos. Caipira Cine-
lándia, 10 de féria, chopp, sal-
gadinhos e bom contrato, "vende-
mos em ótimas condições por
motivo de viagem e ajudamos
na compra. Cnipiro S. Cristóvão,

de féria, chopp, salgadinhos
e pastéis, vendemos com ape-
nas 16 dos compradores. Cai-
pira Copacabana, grande esqui-
na, 20 de féria, chopp da broh-
ma, salgadinhos e muita cacha-
<;a, vendemos e emprestamos^ pa
ra entra!». Caipira S. Cri.tóvão

de féria, instalações de luxo,
horário curto, vendemos com 18
doi compradores. Caipira Enge-
nho de Dentro, 7 de féria, lin-
da moradia, vendemos bem abai-
xo. da feria. Caipira Penha, 3
de féria, tdifício, sem precisar
empregados, vendemes com 6
dos compradores. Caipira Copa-
eabana, II de féria, chopp da
brahma, edifício e muito mal
aproveitada, vende-se muito ba-
rato e ajudamos. Caipira Cen-
tro, 25 de féria, divergência de
sócios e por 1al razão, rara opor-
tunidade. Caipira Catete, 5 de
féria, contrato nòvo, quase não
paga aluguel, casa muito lucro-
Tiva, vendemos a preço de li-
quidação, e ajudamos. Em nos-
sa Organização os negócios boi-
xarani, temos centenas^ de caí-
piras espalhados por tôda a çj.dade com muito maiores facili-
dades d. entrada e grandes opor.
tunidades. Aproveite agora, ver
para crer. Org. Cont. Cruzeiro

Av. 13 de Maio, 23, sali 509
512 com Eduardo. '¦

CAFÉ E BAR — Vendo em Se-
nador Camará, Rua Alberico de
Morais, 71-B, junto à estação. -
Preço NCrJ 12 000,00. Ent. NCrS
5 000,00, féria acima de NCr$
2 000,00. Tratar, no,-local.
CAFÉ E BAR — No" largo da Abo-
lição, vende-se cl instalações no-
vas, cont. de 7 anos, cl moro-
dia, citei. neg. de .oporlunid.
Tratar, nn R. Senador Dantas, 118,
s|_?02._Tel._22-9070_-¦___Seibastião,
CAFÉ'.-E BAR em Ramos. Conlra
lo nevo. Féria 2,5 com grandes
possibilidades. Apenas 3 dos
compradores. Bob moradia. FE-
NIX informa. Rua Álvaro Alvim,
n. 21, 7.° andar — Cinelândia
— C| Amaro Magalhães. 

VENDE-SE Bar e Restaurante
União, Avenida Arruda de_ Ne i: i:
qreires n. 227, em São João dcjgj.i^gg
Meriti, ao lado dn Prefeitura. Fé-'

boa, per motivo desentendi-
mento. No local ou telefone ..
48-4771.

ase 6 milhõos. Mot. desent. c I
sócio. Tel. 57-2522 ou sicIuei,a|vENDE 

SECampos, 93/3. L_ M_9alhlesyCouti n.° 23
MERCEARIA - Vende-se no me-iMéic
lhor ponlo de Coelho Neto, con-
trato de 5 anos, aluguel barato.
Informações com Ferraz na Rua
São José n.°_50, sala 1 001.
MERCEARIA c| copa e botequim
etc, tem moradia, base 10 000 000
com 50%, existe mais em merc.

maquinaria. R. Navarro da
Costa n.° 2;. Mãl.; Hermes-.
OFICINA DE BOMBEIRO-EtETRI-
CISTA — Passa-se em Botafogo
com bom movimento e telefone
200 000 cartões distribuídos na
Zona Sul e assinatura no Tele-
Book - Valor 8 milhões. En-
trada 3 500 mil, restanle 200 mil
mensais — Tratar tel. 37-2684 —
Sr._ Tapierq.
ÕLÍNDÃ - Vdo. padaria forno
lenha - Contrato 8 anos, alu-
guel 12 mil, féria 8 milhões
Enlrada 16 milhões — Tratar na
R. Içapó, 45, gr. 201 - Tel.
30-0731 — Sr. Amilcar.
PAPELARIA

TELEFONE CETEL - Linha 99, Bar-
ra da Tijuca. Vendo melhor ofer-
ta. Compro 92. Ofertas 52-0124,
Joaquim.
TELEFONE"- Linha 25 

"ou" 
45.

Aceito transferência. Tratar Av.
Rio Branco, 311, s| 205, Mari-
naldo.

SÓCIO — Aceito cl capital, sen-
do técnico TV cl referencia p|
desenvolver e dirigir firmo Icyv
lizada, funcionando no ramo 00
compra o venda eletrodomésticos. GARAGcM pl pronta en-

OPORTUNIDADES
DIVERSAS

AERO ITAMARATI 67 - Cereia

Molivo outro necócio. - Luiz .
de Camões 77, scb. rrega. .-,,-,,
3ccio -""Admito ci peq. capi- edifício, GARAGbM na

Vendemos em

IELEFONE 56 - Transfiro
melhor oferta. Particular

['particular. 'Telefonar para 27-6824.
— ilELEFONE 42 

"'-"""Particular 
per-

muta por um, linha 36-37 ou 57
Tratar com Loureiro pelo tel.

VENDO bar e restaurante. Rua
Levenroth n.« 1.0, Estado do.
Rio. Nova Friburgo. Telefone
1103.

, ,,, ..„ Vende-se. Ver
tratar na Rua Conselheiro Mavrink
n. 336-A. Preço: NCf$vl- 000,00

TROCO TEL. 34 por 25-45, ur-
gente, Sr. Oldemar - 31-0537.
TELEFONE — Preciso para hoie,
25-45, 23-43, 30, 37-47 e 57,
transfiro para seu nome — 29-
49, 46, 32 e 52. Detalhes com
Oliveira. 31-3666.

DINHEIRO E HIPOTECAS1
TELEFONE — Transfere-se' inseri

linha 27 47. com 15 cnos.'27-1. .73v.'-Srr: Carlos:
ATENÇÃO — Dinheiro — Vendeu]TELEFONE — Particular cede 25
seu prédio, terreno ou aparia-|CrS 13.0. Rocha. Tol. 23-2083
mento a prazo? Tem prestasçfs TE,Ep0NES. -. Precisamos >r

receber? Compramos 6 a_ ü (< ^ 42, 52, 28, 48, 34,

i^feS, ^"Saifc $££.-«/IRua Senador Dantas. Ex-
- Tei.: 57-8=83 -!Ce|ente negócio para

uso, renda ou revenda,
situada próximo a tea-
tros, hotéis e cinemas.
Base: 7 200 000. - lnf.
na VEPLAN IMOBILIÁ-
RIA. Rua México, 148
S| 307. Tels. 52-2830 e
22-6102 - Dias úteis.

DEPTO. DE VENDAS
AVULSAS - J
CRECI 66.

,,„-pogem
--- propaganda

Sr. Arevedc.
SÓCIO DO RAMO DE PADARIA
E CONFEITARIA - Precisa-» pa;
ra comprar, boo casa, negócio já
estudado. Av. Pres. Vargas, 446.
2.° andar. Antônio Queirós.
TÍTULOS DE CLUBES - Compro,
n vista. Caiçaras, late e Gávea
Golfo. Vendo Jóqu.i. Tol. 26-7642
— L. Guerra. __ ¦
TITULO- DE CLUBES - Vendo
late Clube, late Jard. Guan. Flu-
minense, Caiçaras. Compro Jó-
quei e outros. - Tcl. 22-2491. -
Ari Bruni.

POSTO DÉ GASOLINA NA ZONA
SUL EM LOCAL BEM PRIVILEGIA-
DO — Vencio pi não poder dar
aisistSncia. lit. 170 mil. Fai 600
lubft., cont. nôvo, feito à firma.
Alugu.l ainda receba d. 4 loias.
Não tom vinculo a Companhia.
Obs.: ocoilo imóvel vaiio cl pa-
gamento. Tr. ORG. JORGE NET-
TO - R. Rosário, 155, 3.», •]
301. - CRECI 363.

CAFÉ BAR. Vende-se uma parte
oj as dUBS. Aluguel onligo, bom
contrato, bom movimento, boa
residência no bairro de Piedade
Tel. 29-8272.
COPACABANA - R. Ministro Vi-
velrot de Castro casa de artigos
Tino» R. Carioca, 32|910. CRECI
712 - 32-9669.

prestações ò vistaI Tratar Av. Río
B,ançò_39,_J8.o "ànd-,'„sj: l'.6Q4.
ATENÇÃO — Dinheiro - Emprés-
íamos d. 3 a 100 milhõ.s sob
hipoteca ou retrovenda de imó-
veis. As melhores taxas. Solução
em 48 horas. Adiantamos para
corlidõos. Traior escritura, -r Av.
13 d. M.ío, 23, IS." andar, sa-
laylSl 6 - T.l. 42-9138.
A JUROS - Empresto do 1 a
10 milhões, em uma ou mais hi-
potecas de prédios rrnsmo em
construção — Tratar na Av. Pras.
V»rgas_ n.,'29fl,.;»_ilã 9JB. _"ATENÇÃO 

Copa e Zona Sul -
Possui ap.? Precisa de dinheiro?
Empresto sob.hipot. ou rstrov.
Solução imediata. Assembléia,
73, 3.°, s/4 3_]eU_52.279_6.__"ÃCÍMÃ-d» 

dois milhões até quin-
ie milhões empresto sob^ Moote-
cn ou retrovenda de imóveis —
Tol. 57-0638. Olimpio.
ATENÇÃO — Com garantia, imo-
biliária. Empresto oté 50 milhões
26-9933.  
CAPITALISTAS! -" Preciso de 20
milhões, pago bons iuros adian-
tados, garantia apt. frente, 2
qts., sl., banh., dep. Rua Ria
chuelo. H. Silva, Rua Gonçalves
Dias, 89, • 405. Tels. 52-3886 e
52-3640. _.
CAUTELAS - Jóias e mercado
rins prata mesmo quebrada —
Compro pago na hora. Rua País-
sandu 273, casa 1. Tel. 45-2366.

54,
36, 37, 57, 29 e 49 - Rocha. -I
Roberto. Tol. 23--B83.
TELEFONE - 27, 47, 36, 20~ 38,1
54', 34, om seu nome — Mauro j
42-4502 - 9 ãs 17,30.
TELEFONES
• 28

Panorama
sslace Hoie!

de
TÍTULOS

Particular,, proprietário
27, 47, 36, 52, 42l2,| titu|os de participação e pro-

Passo om seu nome, mo*j ... j _,,„ .. i
nor proço. Mauro - 23-8910 o.i priedade correspondente a 1

¦ - "" 'apartamento anual, deseia ven-

Vendo ou troco — Av. Subur-
bnna, 9 991 A e B_— Cascadura.
ÁERO" WILLYS 65 -5 marchas,'
cinza, equipado, radio povo, ex-
celente estudo. Aceito cíerta, es-
tude-se facilidade. Run VÍ3Conds
de Piraiá 12 lei. 47-4186 - Alé
10 horas ou o tarde 42-857T. _
AUSTIN A 40-1949 - Bom .stado,
rádio, bateria, nova — 400 mil
entr. * 100 pf mês. Av. Subur*
liana, 9942 — Cascadura.
AERÒ'~V.IL-y"s".963- Vendo" em
ótimo estndo de conse.vação. -
Ver na Rua Conselheiro Galvão,
em frente no n. 58 e tratar na
Galeria B, loia 108 no Mercado
de Madureira rom Sidnei ou
Humberto. ^
AERO WILLYS 63 e um 65 -
Equip., couto, exielenteí. Vende,
troca e facilita — Sua Conde de
Bonfim, 426. _
AERO W.ILLYS 63-38 000 km,

LU/ -—.cor percla, ««Ceienfe estado, sub-
j meto a qualquer prova, equipa-
| do com tranca, capa. Só à visía

Vrf:C_:...= <-..,. ,rmários, bar,;NCrÍM4 200,00 
^flg

CHEVROLET 1956, Belair, vendo. DKW VEMAG 67 sem dinamo, DAUPHINE 64 - Superequipado,
Teodoro da Silva, 746. Tel.t
38-6230.
CHEVROLET'"19377 39 e.¦ 40 -
Vendo motor completo, caixa de
marchas e diferencial « muita;
peças. Tel.: 23-1183.

com âlttrnadar a 12 volts, novas^dois milhões e meio ã vista —
linhas aarodinamicas. Var na Av,|üua Gomes Carneiro, 58, np. 501.
Atlantic, «squina d. R. Dialma DAUPHINE 61-62 e 63. VendaUlrich • Rua Cond. Bonfim, 40:,jr<J_ ou troc0/ ,-aCp r_ Haddock
T.xas. ILcbo, 33. Tel. S4-6C01.

CKfcVROLE. 51, P. G. - Vendo
melhor oferta, Rua Bento Cardc-
so, 12, Penha Circular,, junto ao
viaduto, Troco menor vaíor.
CHEVROLET" 1938""-" 200 000""-
Em perfeito estado de conserva-
cão. Av. 28 de Setembro, 191.
Hélio. A 2
CITROEN 48, li. ligeiro. ;eònt ra.
dio. Apenas 300 mil entrada e
100.pl mês. Av. Suburbana, .9942
Caácaaifra. Sr. Brito;
CÔNSUL 52 

"""_"upereqúipüd_r 
5

pneus; noves a toda prova tra-
__er mecânico vendo ou troco por
carro mais novo. Av. Suburbana
ó_9J3. Pilares.
-rue .Vi

João 42-4508.
TELEFONE.'- 27 o 47~- Cr$ 2 500
— Passo hoje, em sj nome. Mau-

42-4502.
TELEFONES — Compro • vendo
tôdas as linhas — Tenho vários
para trocar, instalação urgente -
Sr. Gomes. T.l. 43-1464.
TELEFONE* — Permuta-se estação

CABELEIREIRO DE SENHORAS
Vendo facilitado por motivo de
doença, Rua Ramiro MagalhSes n.
266-A. Eng. de Dentro. Chave de
Ouro. "
CAIPIRA pequeno no Centro, dei-
xa lucro 500. Preço 8, com 4,
só vende bebida. R. 1.° de Mar-
o, 6, 2.°, sala 9, com\An.ado.
CABELEIREIRO:—.Vendo NCr? ..
2 500,00. R. Teotonio Brito, 360
loja 2 (esq. Gomensovo) — Ola-
ria.
CABELEIREIRO. Vendo, bom mon-
indo, motivo tenho três.' Aceito
carro como parle do pagamento.
Trotar R. Barão de Mesquita, n.
750-A.
CAIPIRA — Vende-se ou admi-
te-se sócio cl 8 o 10 m. caso
em edif. b| contrato, mal traba-
lhada, -financiamos parte. lnf.
Gloria, 338 - l.o Leonel ou Ff
gueiredo. CRECI 1098.
CAIPIRINHA - Gloria" F. 11 in.
local em progresso faz cont. no-
vo. Tratar R. do Catete, 338, sl
2õj-2Èsiá$_ltSj
CAIPIRA - Centro - Feria" aci'
ma de 6 milhões, aluguel 30.
com moradia. Contrato de 6
anos. Motivo de viagem. Tratar
25-4241. Sr. Garcia.

POSTO' DE~GASOLINA c/ lanrho.
nela ane.ta; 3 residências; alug.
não paga, ainda recabo; ótimo
negócio para diversos sócios. —
Far. sup. a 70 000, contr. 5 —
(JB: O nanócio é vendido portas
ad.nlro. Só om «stor|U« t.m mais
d. 20 000 litr. 300 mil: garanl.-
s. um lucro líquido sup. a ..
8 000. Nâo «stá vinculado > Cia.
Porto d. GB, aponas 8 km. Pro-
;o muito bar.to • »nlr. multo fa-
cilit.da. Detalhes om J. CASTA.
NHEIRA t CIA. "R.i dos postos
o Garagens". R. Haddock lobo,
7S, sob. Auxilio técnico « finan-
cairo.
POSTO DE GASOLINA E" GARA-
GEM — V.ndo no Centro. Contr.
7; alug. r.lalivo, litr. 130 mil;
ól.os «nlal. 5 000, lubrif. 4 000;
capacidad. p/ 100 carros. Nego
cio muito lucrativo, fér. sup. •
30 000. Não t.m vinculo a Cia.
O Düsto foi todo reformado. Tu- ,,
do nVvo Grand. oporlunidad. Compro;, Rua Ipiranga, 44 

ç,
%, qu.m quisor ganhar dinhei- - Uran,c,ras - Tel.: 25-2641
ro. NB: Ótimo par. 3 ou 4 so-
cios. Prcco muito barato e entr.
muito facilitada. Maiores dota-
lhos om J. CASTANHEIRA *,CIA.
"Rai dos postos • Garagens '. —
R. Haddock Lobo, 75, sob. -
Auxilio técnico » financ.lro. -
Tol, ¦ 48-9405.
POSTO DE: GASOLINA E MODER-
NA LANCHONETE NA GUANA-
BARA - Lil. 350 mil. Fat 550
lubfi. Vando muito ólto lubf.,
cont. 7 «nos a comow. Al. «inda
rocebo d* 4 loias. Vando c| .n
trada bom f.cilidad.. Obs.: aci
to imov.l vaiio, c| p.gto. Tr.
ORO. JORGE NETTO, Rua Rosa
rloj :Í5i,::3.°,:s[i 301;-CRECI ;:263.
PADARIA e Confeitaria locnli_a
da no melhor ponto de madurei
rn, contrato 7 anos, nôvo, forno
a lenha, boas instalações, gran-
de progresso acentuado, vende e
ajuda mais aos seus amigos, An-
ténio Queirós. Pres. Vargas,; 44o,
PADARIA e Confeitaria localiza- imóvel para garantia
da no Graiáú, boa esquina, con- -~
trato 5 anos, férias 21 milhões,
somente balcão,. lucrativa, forno
a lenha, oportunidade, vende e
mais aos seus amigos, Antônio
Queirós. Pr. Vargns, -446.

der ou trocar por açoes dc
Bancos ou empresas., Procurar
Sr. Lima. Tel. 30-0434.

quotas, cadeiras, balcão e mesas,
tudo usado, por motivo de di
molicõo na Av. Presidente Var-
cias, 1 093, sobrado. Tel. 43-Í173
das 12 ãs 16 horas.
VENDE-SE unia cadeira de en-
graxate. Procurar Sr. Geraldo, R.
Haddock Lôbo, 3Ó7, Club» Mu
nicipal. .
VENDEM-SE caix.s de madeira
em quantidade para embalagem.
Tratar telefone 34-5209.

LEILÕES

Tra-42 per 36 ou 37 ou 57
lar 36-7460.
TELEFONE 

' 
LINHA- "43-¦- Vendo-i

se urgente Cr$ 2 COO 000. Tra-
!.-.r: 38-32E3.
TRANSFERE-SE" pôr 1 500 cruzei-;
ros novos telefone 42. Tretar;
49-4657.__ J
TELEFONE — Transf. insc. 1955.
linhas 37-57-25-45-23
-43. Tratar tel.i 36-5643. ,'
TELEFONE 26, vendo melhor
oferto acima de CrS I 700, tem
extensão, f| hoje diretamente c|
Sr.__João._26-2823.
TELEFONE 29 -49 - Compro
urgente, pago à vista. Tratar corn
Sr. José. Tel. 46-2882.
TELEFONE - Compro" 36 x 37 x
57-0 PINTO DE MENDONÇA

COMPRAM-SE cautelas de loias _ f._mi eom,rei,i registrada -
da Caixa Econômica. Paga-se Ru, d_ conceição n. 105 - sala
bem - Pça. Tiradentes, 69, sala 504 _ .sq. de Prosid. Vargas
2, 2.Q andar, diariamente. .- -_To!ofono_43-32?S.__ _J
CAUTELAS de jóias e brilhantes. tELEFONE - Compro o' vendo

2°i qualquer linha - O PINTO DE
MENDONÇA, firma comercial r«-

VValter.
CAUTELAS
etc,

Jóias, ouro velho
Compro. Rua Uruguaiana

11.» 104, i/ 509-A. Tol. 32-61U.
DINHEIRO X AUTOMÓVEL - 1Õ
ou 15 meses. Sendo comerciante
ou industrial,'estudamos neg. c]
duplicatas. F. 42-5924-,
DINHEIRO" x AUTOMÓVEL - N.o
venda seu carro. Resolvo seu pro-
bl.ma ati 10 mesas s| HIPOTECA.
Rapidez ¦ sigilo. T.l. 22-6022. _
DINHEIRO: x AUTOMÓVEL"-" Não
venda seu carro. Resolvo seu pro-
blema, garantia carro, 48-3975 —
Sr. Oliveira.
DINHEIRO — Descontamos pro
missórias vinculadas a venda de
imóveis. Solução rápida — Tra-
aer escritura • títulos. Av. 13
do Maio, 23, 1.°, sali 1516. Ttl
32.9102.
DINHEIRO - Empresto de 5 o
20 milhões — Negócio urgente.
Trazer título de propriedade de

CAIPIRA - Vende-se no Rua
Voluntários da Pátria n. 258-B,
35 000, c| 15 000 entrada, con-
trato 5 anos, aluguel 150 000.
Tratar Fernando, Rua do Ouvidor
n.o 183, sl 203.

POSTO de Gasolina localizado
em grande ponto dn Tiiuca, con-
trato 5 anos, ótímas vendas e
boa pista, 4 bombas compressor,
3 pistões etc. Vende e ajuda
mais oos slus amigos, Antônio
Queirós, Pres. Vargas, 446, 2.".
POSTO DE QASO-ÍNA, Bar ê
restaurante, juntamente com o
prédio, localizado em grande via
de trânsito, próximo do cidade,
grande piita, com área de 2200
m2, ótimas vendas, progressivas,
motivo outros negócios, vende e
aiuda mais, Antônio Queirós.
Av. Pres. Vargas, 446, 2.»

CAIPIRA, féria 3 500, o melhor
do Vigário Geral, aluguel 35.
Preço 28 milhões a combinar.
Tratar com Roberto, na Ruo Vis-
condo d» Inhaúma, 134, 4.o an-
dar, sala 416. Tel. 43-.2205 ou
43-5395.

PÔSTO DE GASOLINA e grande
garagem, vendo na Tijuca, con-
trato de 9 onos, guarda 100 car-
ro3,- vende 50 mil de gasolina,
250 gerais, vendo cl 80 milhões
de entrada, o resto financiado.
Tratar cj Sousa — Avenida Mon-
senhor. Félix 203. Tel. 91-0182.

CABELEIREIRO - Vendo ou troco
por taxi. Alug. CrS 30. Contrato
5 anos. Base CrS 4 000, com par-
1e financiada. Rua Tadeu Kosci-
usl:o, 61 — B. Fátima.

Av. Ri.
Branco, 114, 15°, tels. 52-7903,
22-2906, _Sr_. Jigueiredo.^
DiKíFÍÊIRO - Précisa-se de NCrS
500,00. Paga-se 20% - Urgente.
Te_.:_45:-097O.
DINHÉÍRÔ"-.Preciso de í milhão
ou mais. Pago bons Juros. Dou
garantias. Resposta para Portaria
deste Jornal, sob o n.° 361 886;
DÍNHEIRO - h 3, 

"-TlÒ", 
50. mí-

Ihões ou mais. Empréstimos sob
hipoteca, retrovenda, garantia lo-
jas, apts., edifícios, casas. Só 2o-
na Sul. Negócios rápidas. Dr.
Martins o Alves. Tels. 26-0840 e
47-5112.
DÍNHEÍRO

gls trada e especializada no co>
mercio de telefonas na Rua da
Conceição n. 105 — sola 504.

Tol.' 43-3795. 
TELEFONE .- Vondo 26 x 46 

"x

38 x 58 x 34 x 54 x 22 x 42
x 30 - O PINTO DE MENDON-
ÇA firma comercial registrada e
especializada no comércio de te-
lefones, na Rua da Conceição n.
105 - sala 504, osq. Prós. Var-
gas - Tel. 43-3795.  
TEIEFONE- Vondo 27 x 47 -
Serv» para o pôsto 5 e 6 —
Proco de 2 (00 - O PINTO DE
MENDONÇA firma comercial ro<
glstrada «speclalüiada no ramo
de telefones na Rua da Concoi-
cão n. 105, sala 504. Tel. ..
43-3795. 
TELEFONE — Inscrição 15 anos.
— Vendo — Tralar na Av Minis*
tro Edgar Romero n. 907-A —
Vaz Lôbo.
TELEFONE- 25 _ - V.ndo." Carlos, j,
Rua Senador Dantas, 20, gr. 1 602l|"IO. dS.

Tcl. 52-1606.
TELEFONE — Compro • vendo_ tô'

AMANHA - AMANHÃ

ilão às ló horas
toras da tarde)

Por motivo de racionamento, em
Copacabana, à Rua Belfort Rocho,
271, apto. 701.

O JÚLIO, autorizado pela família
Simas, que se retira para a Sulssa,
vende, ao correr do martelo, amanhã,
dia 16 do corrente, às 16 horas, todos
os móveis, pratas diversas, cristais,

porcelanas, quadros a óleo, tapetes,
geladeira, lustres e lanternas, e vários
objetos domésticos e tudo que consta
do catálogo do Jornal do Comércio.
Informações 36-0042 e 36-5608. (P

ne. 25-7233.
AERÒ 63 bordeaux superequi-
peds, radio, capas, tranca, efc.
Vendo, troco, facilito. Cerquei
ra Daltro 82. Pôsto em Casca.
dura. ____________
AERO 64 superequipado linda
cor. Vendo troco, facilito. Cer-
queira Daltro 82, posto em Ca;>
cadura»  
AUSTIN ano~5Ò, em perfeito es.
tado, 850 000 mil ao primeiro
que chegar. Ver na R. Bellsírio
Pena, 728, Penha, GB. _

DAUPHINE 60 í 63: 7C0 mil;
Gordini 64 a 66, 1 200 mil;
Volks. 62 i 64, 1 5C0 mil Ve-
mag fcO a 07, t r.iili.ão; Van.a-
(l.et 59 a W, 980 mil; Sim.a
id, 2 6C0 mi!. Saldo muito fa-
Cl li tado. Troca-ce. Rua Cor^e de
Bonfim, 40-A.
DKW — Velltõ —Compro" Uxi
\i «mplacado, anos 60 • 61. —
Pago - vist. - T.l. 49-1357 -
JORGE d» * i> 20 hons dià-
riamante» ¦ \ .
DODGE 1952, Cor_"n"êt7 unícõ
proprietário, com radio, mac;ui-
na retificada, ainda 1 na pintura
original, vande-se ' 

pfla melhor
oferta à visla. -Tralar com o Sr.
Amaro cu Carlos, ná Rua da Ma*

26. Tel. 216-1390.
DAUPHINE""" 60, excelente,'"" Fac.

DAUPHINE 62. Em ótimo esta-
ào„ iequipado, 3e.11 podre, pin-
tura e mecânica 1C0%. Araújo
Lima, 47. (Tiiuca). Treca ou fin*

CHEVROLET 42 ótimo esledo ti-
po coupè, duas portas sempre de!
uni dono có. Vendo a vi:ta cüi ,
faciliio. Av. Suburbana, 10 087. c/ 600 mll. K. 24 de Maio, 19,
Potio, fundas. Tel. 28-7512. •_
CHEVROIET. Furgío -51 r-, Vindo
ccmo nôvo cu troco per carro
de passeio — Pode ser carro de
maio valor. Pago diferença à vis-
to. Ul: 32.0959. 
CHEVROLET 53 - Bel-Air, 4 p.,
mec, 6 cil. Otlmo. Vende, tro*
ca e facilita — Rua Cond» de
Bonfim, 426.

DKW VEMAG - NOVOS
OU USADOS - Antes de
comprar ou trocar é de
seu interesse visitar a
GÁVEA S.A. - Rua'
São Clemente, 91. Tele-
fone 46-1414 - QUE
TROCA E FINANCIA. (B
DAUPHINE 62'3""- .Gastei í"'20O
cj notns fiscais p! provar exce-
lente estado, vendo 1.9 chegar,
1 930. Ac. oferte; Afonso Pena,
66-B. _^ •
DAUPHINE 63 - Excepcional ei,

DKW Vemaguete 63, sedan 6'j, tâdo gpral, mec. tôda prova, rá-
impecável estado geral, Vendo,'dio orlg. Vendo 2 150 faciliio c[
troco, financio, Paim Pamplona,Jl 000. saldo a lonçjo prazo. —;
700 - Jacaré. Tel. 49-7852. Afonso Pena, óó-B.
DAUPHINE 62, excelente. Fac. c/ DKW .ísmigue. 61,'estado geral
SOO mll. R. 24 de Maio, 19, fun- 100%, n-.Squín» nova, ridio'
dos. Est, S. Fco. Xavisr. Telefo*tiranaistor e 7 pn»us em ótima

e-.t_.do. Vendo ò vista ou eitudo
financiamento. Rua Guapiara, 32

CHEVROLET IMPALA 58 (coupê]
Hidramtico — Est. impecabilís-
simo cerro p| pessoa de fino
gosto. Rua Santo Afonso, 85 —
P. Saenz Pej.a,__
CHEVROLET" 

"l 
952"'"- Me'c3nlco,

em extraordinário estado, abso-
lutemente novo, maquina navi
Vendo ou troco. Rua Genera:

n- 28-7512.
DKV/ Praça 1965 - Perfeito esta-
do geral vendo com facilidsde de
paçiimento, aceitando troca carro
.articular, Rua Ccnde de Bcnfim

n. 25.._
DODGE 1959 - Kjngswey, nove",
superequi pada, troco cu facili. o
- B. Ccnde Bonfim, 66-A - Tel.

ap. 1 .— Pço. Saens Pena, Irf-
ncu.
DKW Vamag ftalcar 66, paisa>s«.
contraio. Var ? tratar d* I ••.
12 ou 13 is 17 horas. Av. Os-
valdo Cruz, 47, Sr, Afons» ou

M-n.\ ie/ . '.-.•-„ Amr. .r,,; ?^i exirasrciff-fio v.mvv, <h;u.t - ¦.. i..*j:;a<* c_.ni-;.), cu-,**. — i-i.;RapOMi '.

^0° rxc&S.e,drs!.,eT.i: tó.nt*V n-o 
^« 

34,9909, |DAUPH,NE «3," .ôvo,. «|;,«.;
mo de mecânica, troco e finan- Vendo: 9" '«»., Rua Genef.l DKW VE,,UG 19..? e mi >p?,„ „„„, iodo .d.ptad. Gor.
cio R Conde de Bonfim, "7-A1""1"'"' 342 '"• 418"- ¦l)l°n' <..r.»T<|r-.^. - excelsntes -dini, v.ndo cl 1.250 ..nt., r.sl.
- 58-3822 1CONVERSIVEL Bel-Air £6 -timo novíssimos - troco ca faciliio'saldo 150 x 15. R"« Ouilh.rm*

O^Â^-^^^o..-"'^^^9 &*£? £iti,*Í6T?w.R^° 'IS: ^:itó:T" -

do pela melhor oferte. Rua Frei
Caneca, 305.

Ministério da
Agricultura

Amanhã, às 14,30 horas, Departa-
mento de Administração e Divisão do Ma-
t.erial.

Leilão de móveis usados' e outras pe-
ças, tudo no estado, amanhã, à Av. Mara-
cana, 252 (Depósito Central), às 14,30

Kombi 1960 - 1 500 CCO — Dau-
pliine 1963 - 1 300 OCO - Dau-
phine 1960 - 900 000 - Simca
1960 - 1300 000 - DKW 1961
- 1 400 000 - Dodqe 1949 -
300 000 - Skoda 1948 - 350 000

O restante a combinar. Av. 28
de Setembro, 189; 48J31J1.
AERÕ WILLYS Í962, equipídis-
stmo, vendo, troco e facilito —
Rua Haddock Lôbo, 382. Tel.:
34-2458. 
ÀÉRÒ 65 — Vendo, 5 marchas,
equipado, rádio, capas. Troco por
Kombi 63. Rua Teodoro da Silva,
i749/7_53.__ ____. __.
AERO:;WILLYS:60, último sirie, C1J 0,;,ri,,q5l,c;.
pneus-novos, miquina rat.,- cinzaíi&.e5u Hélio-

iAERO WILLYS 62, bom esledo,
urgente ou trcco carro mahor v?,-
ler. Av. Suburbana, 2422 - Te-
lefene_ 30-7063^
ÀERO WÍLLYS 62, bordo", c/ ra-
dio, tranca, forraçáo ecuro. Ven-
cio cu troco por carro america-

Rua Haddock lobo, 335.

CHEVROLET 56 mec. 3 cil.l"*u.r""-': - <-¦>"'¦""- '•">--""'i|,_.
c;uip. vondo, troco, facilito cem P««iM.nc.. d. r.p.res, pago aL.

2 500. Av. Mem de Sá n.o.visU. 29.173» d. di>, .14.0468. iW
¦r':r'- noi,•¦  .- ,-ESPETACULARES UNHAS AERO.

DKW 62 - Camioneta, e_qu[pada,| DINÂMICAS APRESENTA O VE.

in, com 20 mil
, ir.in rodados, estnr/o de nova,* (equipada, facilito. R, S. Franci:co

avier, 8.0. ¦.. ¦

CHEVBOLET 56-6 cilindros - _.
2 portas, todo original, ssmpre em bem, estado, 2 600 CCO. R. Ba-
do mesmo dono. Aceito Iroca. rno da Guaraiihe, 108. — Ttf
Rua Frei Caneca, 305,  143-9319. _
CHEVROLET 55 - A"varisdo. Ven-IDKW BELCAR 64, 65 < 66. Di

CADILLAC 47, hidr., 4 p., 350
mil e 10 x 70 mil. Vedete 52,
350 mll e 10 x 60 mil. Tel.:
37-0629.
COMPRO automóveis de qual
quer ano, marca ou tipo, nacio

cu estrangeiros, fel,

versas cores. Carrca revisados e
*m perfeito estado, à vista ou
financiamento a combinar. Rua
Bambina n.o 37. Tel.: 26-4099.

MAG 67. V. S. pod. v.r • >d.
quirir na Av. Atlanlica *>quint>
d. R. Dialm. Ulrich, no Píislo S
am Copacabana, atá ii 10 hora»
d. noit». T.l. 47.7203._TEXAS.
FORD CONVERSÍVEL 

"Í957, 
VS,

macanícc, C-jfnpletornar.te refor-
_ _ __ inado, 4s, vir. Rua Marquês de
DKW VEMAG 66 - Pouco roda. Pir.edo, 84 -¦ Tel, 45-9165.
do. 3 100, .nlr. rotjinl. longoiFI5$OR, _ (DK) -65166. V."n.'
pr.io. Av. Prmc.sa Isab.l 481. \jQ ,m M|ado _,, 0|( Ru< Anm

AERO WILLYS 63/60 - Tenho
dois. equipados c/ radio, tranca,
capas, garras. Vendo juntos ou
separados. Facilito. Rua do Bis-
po, 47.

dat as linha!, negócio de acordo
Decreto Governador, Rua Sena*
dor Dantas, 20, gr. 1 602. T.l.fo-
n. 52-1606 -_Carlos._ 
TELEFONE""- linhas 323 «- 52.
Passo urgente, 2 000 o 1 600. -
Tel. 32-0873.
TELEFONE - Particular vendo li-
nha 42. Preço NCrS 2 000. Tra-
lar_ t.l,' 29-5138.
TELEFONE 52 - NCrS 1 500. -
T.l. 32.0873 — Passo hoje.
TELEFONE 32 - NCrS 1 800. Z
Passo hoje. 52-2993. '_ '

E,n7reVt7mos"de""3ÍTELEFONE"- Passo 
"linha "32

O JÚLIO, autorizado pelo Exmo. Sr.
Diretor do Departamento, venderá no local
acima, todo material, inclusive aparelho de
Raios-X, conforme anúncio detalhado no
Jornal do Comércio de hoje. Informações

pelo telef. 36-5608 e 36-0042. (P

VEÍCULOS

AERO WILLYS 64 - Part., otimo
estado, azul. 35 030 km reais,
5 pneus novos, equipado. Rua
Andrade Pertence, 39, ap. 601 —
Caieie.

DAUPHINE
mec. }0a°._,
pares latari.

— ÍS 973 - BuCHEVROLET 18 - Hodn nó/o -V„,,,.,.,.,. .,
Vendo cu troco - Suburbana, DAUPHINE 63
9 991 A «B- Cascadura. Ipertíitc «stad o. Tra lar Rua C,

bloco 125, A-104, IAPC - Ca
I cj lambi -
DAUPHINE. 1963, «2.ul, estad,

a 15 milbÕes com garantia de
imóvel. Retrovenda — Solução
rápida. Trazer escritura. Rua Ca*
rolina Machado, 32 — Cascadura.
lnf. tel. 29-9976 com Abreu.

CAIPIRA OLARIA - Féria 3
lhões. Entr. 8 milhões. Tratar
Av. Brís de Pina, 295, sob. -
Penha, Arnaldo. _^_____

CABELEIREIRO - Vendo 2 em
locais diferentes, ou aceito so*
cio, motivo não poder «star a
frente. Tratar Av. Bras do Pina
1046 —• Penha.
CAFÉ E BAR - Otimo ponto, fí-
ris 3,5 al. 60, cont. novo, gran*
de estoque com tel. Rua Taborari
n.° 300 — Brás de Pina.

POSTO no Centro de Bangu -r
Casa de grande movimento, ven*
de 130 mil, faz 400 lubrificações,
grande conlrato, aluguel não paga,
tralar c| Sousa — Avenida Mon-
senhor Félix 203, no Pôsto Rio
Vouga -LTel._9l-<"_82.
PÀDÁRÍÀ em Bangu — Vendo
duas fazendo férias no balcão de
15 milhões, grande contrato, ins^
talações de luxo mais informa-
ções cl Sr. Sousa — Avenida
Monsenhor Félix 203, no Pôsto
Rio Vouga. 

FARMÁCIA - Vende-se Kvre
desembaraçado. Estoque nôvo. —
Rua Aimoré, 196-A.

EMPRESTA-SE 2, 3, 5, 7, 10, 15,
20, 30 e 50 milhõos cl hip. ou
retrov. R. Alcindo Guanabara, 25,
§r_J 103 - Tel. 42-5884. 
EMPRESTO sob hip., 

"retro, 
até 200

miih. Z. Sul, compro lmóv. Pago
à vista, frazer seus documentos,
urgente.__a.0764. _
HIPOTECA sob Im.v. 

'Z. 
Sul

Tijuca — 5'a 100 miih. Solução
rápida, Neg. direto ci a parte
compro pequenos ap. para renda.
42-5651 
SÔBRE automóveis, duplicatas,
ações ou outros valores ou ga-
rantia:, em dez meses acima
NCr$ 1 000. R. Sá Ferreira, 204
- 2.°.

PÔSTO em Realengo, contrato de
9 anos, vende 120 mil, grande
pista, -faz 350 lubrificações, ven
de 4 milhões de-óleo, vendo <
ajudo na compra. Tralar c{ Sousa
— Avenida Monsenhor Félix, 203
Tel.: 91-0182.

extensão. CrS 1 800 ò vista.
Não aceito intermediário — ..
48-8927.
TELEFONE 29" - Vendo .Inscr.
1948 já chamada, base 450,00.
Aceito oferla. Trat.: 29-2158 -
Urgente. ¦ 
TELEFONE"?- Vende-se linha 43",.
comercial — Tratar com José —
37-5840.__
TELEFONE - Troca-se 

"32 
por"46.

Telefonar para 32-3109 - Com
Pinheiro.

AUTOMÓVEIS

TELEFONE - Vendo linha 52 por
l_200._Trotar_52-2539.
TELEFONE" - 52 - Vendo, Hugo
Estabelecido há 11 anos na Rua

AÊRO WILLYS - Compro s.m
aborrecê-lo. V.io a domicilio no
horário de sua preferência. Pa-
gohoje. Tel. 38-3891.
AERÕ' WILLYS 1967 - Zero qu
lomelros, cor a escollier, sem
enlrada, sem iuros, NCrS 230,00
mensais. Consórcio Cassio Mu
niz o pioneiro no Brasil. Infor

ATENÇÃO - Proprietário do
Volkswagen d» praça: a TEXAS
ostá fazendo troca d. Volkswa-
gen por Vemag 4 portas, finan-
ciando i difar.nca i longo pra-
zo na Av. Atlântica .squina d.
Rua Djalma Ulrich • na Rua Con-
do do Bonfim, 40 - N. B. Entr.-
ga o Vemag 67 novinho, \i om-
placado na praça, com • côr «tuo
V. S. desolar. TEXAS;

mações' Av. Calogeras 23. Cas
telo ou Rua Barata Ribeiro 200
loja C
ÁGÒRÁ ATÉ ÀS 10 HORAS DA
NOITE você pod. comprar s.u
Vemag na Av. Atlântica osq. d.
R. Dialma Ulrich. Tôdas as cores

Uruguaiana, 55, sala 719. — Tel. a tipos. Financiamos a longo pra-
23-3578. {zo . aceitamos troca por qual-
TELEFONE"^- 30 - V.ndo, Huno, qu.r automóvel. T.l. 47-7203 -
Estabelecido há 11 anos na Rua
Uruguaiana, 55, sala 719. — Tcl.

TENHO 30 milhões para emprés-
tar c| retrovenda ou hipoteca de
preferência Zona Sul — R. AI-
cindo Guanabara, 25 gr. 1103.
Tel. 42-5884.

FARMÁCIA — Vende-se ótima
com aluguel 80 000, contrato re
novodo. Estoque 40 000. Entrada
35 000 000. Restante a combinar
— Rua Joaquim Nabuco n. 20*A
—^Copacabana.
TpANEMA~"-_Vende-se bar e rês",
taurante tipico, ótimas instala-
cões e residência, freguesia' sele-
ctonada, casa de primeira ordem,
podendo ser transformada em boa-
te. Preço: NCrS 100 000. Telefo-
ne 27-4426.

PÔSTO na Leopoldina, vendo 2,
um vende 70 mil, outro vende
60 mil, base 25 milhões de en-
trada, o resto a longo prazo,
mais informações, cl Sousa — Av.
Monsenhor Félix, 203, no Pôsto
Rio Vcuga.
PADARIA em Bangu vendo, féria
14 milho**, grande contrato, tam-
bim aceito 2 sócios. Tratar^ c|
Sousa — Av. Monsenhor Félix
203 Jio_P6^lo.
PADARIAS — Tenho- só forno
francês f. de (9. E| 101 e 18 M.)
Tratar Rua dos. Romeiros, 58,
301 -- com Cerqueira.

ILHA DO GOVERNADOR - Ven-
de-se um bar perlo da praia,
final linha dt ônibus, Ótimo pon-
to, contrato nevo, preço ló mi
lhões c/ 50% de entrad... Ou
troco por caminhão ou casa
Praça do Freguesia c/ Luiz da
Fontana, proprietário.
JACAREPAGUA - Mercearia, óti-
ira residência, féria CrS 3 500 000
preço a combinar. Tratar à Rua
do Sanatório, 61, saia 204. Tel.
29-8903 — Cascadura. _ :___
LOJA pj qualquer ramo, instalada
cl confec. fem., passo urgente,
c} 15 milhões por motivo de saú-
de. Rua Conde de Bonfim, 5Ó8-A.

PADARIA - Cordovil - Forn
francês, féria 9 milhões, balcão,
entrada 25 milhões — Tratar na
Rua Uranos, 999, Ramos.

Jóias
E

cautelas
Pogp bem ouro velho e bri-

lhante. Rua da Carioca, 28,
1.° sj 5, do 9 às 5 horas. —
Otacílio. Entrada pela joôlhcria

AERO WILLYS 64 - Ver.do em
otimo estado, facilito parte — Te-
lefcne 57-£425._
AERO .WÍLLYS 2' 600 o Itams-
rcly 67, zsro. Todas as cores.
Facilitamos e aceitamos trocas.
Rua Francisco Otaviano, 41 —
Delsul — Ravandedor Willys. Não
cempré sem nos consultar. Tele-

27-E6£ó._
AERO WILLYS 1963. Vando 3.840
ou troco Volksv.agen 63 ou
Kombi 63 a 64. Rua Pereira de
Siqueira.- 79. Tuuca.
AÊRO WILlYS .964. Superequi"
pado, vendo, troco, facilito. R.
Haddock Lobo, 382. - Telefo-
ne 34-2458._ _ 

¦ 
AERÒ" WILLYS 65, 5"' marchas",
superequipado, excelente estado.
Vendo ou troco. Felipe Cama-
rão,_138_- 48-0962.
AUSTIN A-40, \49,• ót::- est. pre.
co ún. o visto CrS 1 000 000. R,
Felipe Camarão, 138. 4e-0962._
AUSTIN A-40 - Vende-se em
perfeito estado de conservação,
Ver com Sr. José Bispo — R
Carvalho de Sousa, 272 — A|a
dureira. 
'.

AERO-V/ÍLLYS 65 - Vend"e"-"sè
2 500 000, entrada, saldo " 15
meses. Agência Viana. Rua Ma.
ris e Barros, 724. Tels.: 48-1403
e 28-7791.

dirija v,

CITROEN - ID-19, DS-Í9 de
1958 a 1965. Em perfetio esiado
de conservação. Ver e tratar em
Automóveis Citroen Ltda,, Rua
Bambina, 37, teL 26-4099.
CHEVROIET 

' "cupê"; ' 
40', 

' 
pintura

nova, mecânica 100% — Facilito
com 700. Aceito troca. Av. Su-
burbana, 9 942 — Cascadura.
CHEV RO LcT""4 1 /47 

" 
NC"r$" 3 ÍÕ.CÓT

Aceito troca, faci!. rest. R. S.
Fco. Xavier_n.<>_628._
CHEVROLET b] 2a. série,, ótimo
estado, pneus novos, ver.de-se.
Te!.: 34-6267._
CHRYSLER £6" - 

"único" 
dono, ven-

do hoie urqente 1 £00. Av. Co-
::.iCDÒfliia, 583 — Grupo 205

62 - _JCií 1 6C0, N.ri n. I 211 (Rocha)., no Pôslo.
P'ec- pe<W«i"S re- FORD 4"ó 4 portas todo-nSvo ven-• Av- Suburbana n. do, rroco, facilite. Cerquei.»•.i_  . ._ Daltro, 82. Pôsto ern Cascadura.

Vende-ce em FORD 46 tlpò coupè duas portai
em ótimo tstado, vendo a vista
cu facilitado, iroco por mais nò-
vo. Av. Suburbana 10 087. Pôs-
to. 
FORD 51—4 -portas (americano)
em eitsdo de nòvo, urgenle BOO,
. letras de 100 ou 200 ou ou-
tros planos e combinar — Ru»
24 de Maio, 411, bar.
FORD 38-4 porlss, ríd. oris^,
em ót. «tado — 750 mit. Ru*

bela
Ru»

ravilhoso, pneus noves,
forracão, vende, trcco, fac
Russel 32-A._L. da Glória. _
DAUPHINE 1961, radio"" Motoro
Ia, capas Vulcrom, pneus novos,
impecável. Facilito com 900,00
menaals 120,00. Rua Figueira de
Melo 162-B.
DKW VEMAGUET. Estado geral
ótimo, ano 61, última série
Tel. 48-9208, Jcsé.
DKW 1961 — Vemaguete, motor
na garaníia, ótimo estado, base
2 850 - R. Rcsário, 61 --l.o
- Alledi - Tels. 31-1307 -
31-3181.Construtora Blanco. Tsl. 37-8019. •- „ „.-

;_. i-nXcM „ .j' — _ ií.-DKW 62 - Vendo todo equ pa-bana, 9 942
CITROEN — Vende-se cem defei- ,,. D,.„ [,_,„„ r.-_„.à ia l;~n_s~TAn_'

Alnuindar 31, 101. Brás d. Pina,
fadL 400 míl. pj trocar.
FORD 48 — 0 rnbis bonito d»
Guanabara, 700 mil de entrada.
Avenida Suburbana, 9 942. Cas-
cadura. ' 

FORCi ANGLIA 48 - -Pintura nc-
va, máquina retificada. Facilitei

4C0. Aceito troes. Av. Subur-

to. Salgueiro - Tel. 37-0430.
CAR"RO x BRILHANTE -pènhõnüè
na Cx. Econ. em 28-5-66 por 3
milhões — Vendo n caut. ou
troco por automóvel — Tel.i ,,
42-9701 - Sr. Coelho.
CHEVROLET SÍ - AcTd.nVado ¦
6 cll,> mec., di 4 pis., «
Aceito ofertas — ltua Miguel
Ang.lo n. 436.
CHEVRÒLÉT'"196Ó" -"impala, ma-
canico, 2 portas, bom estado —
Vende-se, 8 OCO 000 — Rua das
Marrecas, r..° 15.

Cascadura.
do. Rua Engenheiro Gama L8. FORD .TAUNUS 51 - Pintura no-

23-3578.
TELEFONE - 47 - V.ndo. Hugo.
Estabelecida há 11 anos na Rua
Uruguaiana, 55, sala 719. — Tel.
23-3578.
TELEFONE- 27- Vondo, Hugo.
Estabelecido há 11 anos ni Rua
Uruguaiana, 55, sala 719. — Tel.
23 J578..
TE-EFONE - 23 - 43 - V.ndo,
Hugo. Estabelecido há 11 anos
na Rua Uruguaiana,' 55, safa 719.
Tel. 23-3578

PASSO firma peças e acessórios
para Vollcs — Contrato novo de
NCRS 150,00 com estoque _ fun-
cionando normalmente — Pre-
ço à vista NCrS 9 500 - Ver
na_Rua Siqueira Campos, 265-A.
POSTOS, garagens, padarias, lan-
chonet.s, bares. Quer comprar
ou vender? Não o fará sj pri*
meiro consultar ANDRADE, qu.
lhe proporcionará um bom ne-
gócio ou um ótimo cliente, lnf
Rua lucldio lano,. 91 sl 405. -
Méiar. Tel. 49-0241.

TELEFONES

.LANCHONETE - Botafogo F. 9
m. bebidas e salgadinhos, faz
cont. novo. Tratar R. do Catete,
338 s| 23. Cordeiro.
LANCHONETE em Campo Grande,
moderníssima, esquina, casa para
3 sócios. Vendo 80 milhões com
30 de entrada. Negócio de rara
oportunidade. Detalhes R. Sena-
dor Dantas, 3, 3.° andar, sala 10,
.LANCHONETE Centro, horário co-
mercial, nova, chope da Brahma,
alg. 150 mil. Preço 160 milhões
com 60 de entrada. Detalhes pelo
tel. 22-2466.
LANCHONETE OU BAR ÕU AR-
MA2EM — Tonho otimo ponto
para montagens — Tel. f9-5404.

3 a 100
milhões

Emprestemos sob hipoteca ou
retrovenda de imóveis. Solu-
ção em 48 horas. Adiantamos
para certidões. As melhores
taxas. Trazer escritura. Av. 13
de Moio, 23, 15.° andor sala
1 516- Te!.! 42-9138.

TELEFONE 27-47 - Compro ur-
gente, pago a visla até 2 100 —
Tratar com José Tel._46-2882._
TELEFONE — Compro, vendo tô-
das as linhas, tenho diversos pa-
rti permuia, negocio honesto. Tra-
tar com José — Tel.: 46-2882.
TELEFONE 25-45. compro urgen-
te, pano a vista, elc 1 500. —
Tratar:, .com :José-jTel...V4ó:2882-.

TELEFONE: Transfere-se inscrição
ano 1953, estação 29 melhor ofer-
ta. Tratar 96-1539 (CETEL).

TEXAS
AERO WILLYS 62, côr vinho, for-
ração de couro, c/ radio, pneus
b.b., lindo corro. Av. Nova York
n.o 212-A —_Bonsucesso_.
AERO 63 

~- 
Rádio, tronca etc,

excelente estado. Fac. c| 1 900.
Saldo até 20 meses. Troco. R.
24 do Maio-19, fundos. Tel.:..
28-7312._—_Sâo Fco. Xavier.
APROVEITE nossas ofertas espe-
ciais: nacionais todos os tipos,
anos, marcas e cores, superequi-
pados. (Dauphine, Volks, Gordi-
ni, Vemag, Vemaguet, Aero etc),
desde 500 mil. Estrangeiros, gran-
de variedade, desde 500 mil. Sal-
da feito pelo cliente. Troca-se pe
lo valor exato. Rua Conde de
Bonfim 40-A.

ATENÇÃO - Ao comprar ou tre.
car o sou carro lembre-se quo só
a Texas tem o carro que você
procura nos condições que pode
panar I Aero Willys 61, 62 e 63.
Dauphine 60, 61, 62 e 63. DKW
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-
ejen 62, 63 e 64. E muitos ou-
tros C enlrodas . a partir de
690 000 e preslaçôes de 120 000.
Na troei sempre a maior avalia-
ção. R. S. Francisco Xavier, 342-E
— AWacanã e Rua Conde de
Bonfim, 40-A - Tiiucn.

Rua Conde de

ADIANTADOS, - Pago 500 mil
por tel. desligado há mais'de um
ano. Qualquer linha. Tratar lel.
43-7274 — Araújo, afi_'-17. horas.
ATENÇÃO!" -"Telefone 

"-" 
Coi

pro inscrição, pago à vista.
Tel. 22-5683, Maria. •

TELEFONE — Vendo tôdas as li.
nhas, inst. rápida, negócio ho-
nesto com garantia, também com
pro - Sr. João. Tel. 29-4735.
TELEFONE - Vendo linha 32 p
melhor alerta. Tratar tel. 32-2557
com Max. ___^
VENDE-SÉ" linha 38 - Troco 27
Tratar 29-9924. 
VENDO telefone 46
cira - 47-9960.

Falar Ja-

ALUGUE um Volks 66
mesmo, sem fiador, sem buro
cracia. Unlca gar. exlgível cart.
mot. Relr. 3x4. Tel.: 48-3493.
Rua Dr. Satamini, 161-B.
AERÒ w'lL_YS""'"ór,'""62 e"t3, .
partir de Cr$ 1 600. Equipados.
Perfeitos de tudo. Saldo até IJ
mejes.Borcta jlibelrc, 147. _
AUTOMÓVEIS a prazo sem. fia"-
dor: Volkswagen 66, Vemaguet
62, Gordine 64, 63, 62, Dauphl-
ne 63, todos revisados, longo fi-
nanciamento. Medeiros Automó-
veis, Rua São Francisco Xavier,
254-B em frente ao Colégio MI-
litar.

CHEVROLET IMPALA 1961 - 4
portes, 8 cil., hidr., rádio, dire
ção hid., sem coluna — Tel.
58-2703.
OÍYSL.R 52 - Vende-s- na Rua
Barão Itambi,. 1.8, com pintura
nova em bom estado ¦ .partir das
9h^c. o _ Fe rna ndo L
CHEVROLET 53" -" Mecânico, pin-
tura, estofamento, motor. Tudo
nôvo. Vende-se à visía, R. LI'
cinio Cardoso, 276 tf Manoel Fi-
lho.__ 
CHEVROLET omion.t. 50, 

"m.ti".

nico, Utility.' V.ndo 2 200 à vis.
ti. Facilito, troce. Rua itapiru, n
1 357, »p. 302. ¦

30, 1£D - Vila Isabel.

DKV/ VEMAG 1961 - Vondo
ótimo, duas cores, rádio etc,
Humaitá, 261, ap. 30a
26-6321.
DAUPHINE 62 - Vendo, 2 600 è
vista. Av. Bartolomeu Mitre, 297
ep. 206.
DAUPHINE 61 - Ult. série, p'7
novos, estofamento, mecânica ex-
celente — Troco e fac. à vista
1 670 — São Franc. Xavier, 884.
DODGE 1952 Utility mecânica .
Ioda prova. E:íado gerei bem.
Ent. 1 000 saldo combinar. Tro-
co.. Rua Uruguai, 226-B.

va; tedo 100%. Aíelto troca
facilito c/ 400 — Av. Suburbana
n." 9 942 — Cascadura.

Tol. 1FÕKD" F-350 — Vsndo ano 60,"' 
lem estado de nov.-i, pouco tra-
bnlí.ado — Ver na Rua Medeiros
Pássaros, 28 — Tijuco.
FÕRD ZEPHIfi 61/2. Excepcio-

eetodo geral, mec. a tôdn
prova. Troco p1 carro nacional.
Afonso P51E,jS6JL-_28;6540._
FIAT 52 - Tioo 1 400 e 58 -
tipo 1 900 NCr$ £00,00 máquin.
ratificada, estofamento nôvo —
Troco, fácil. rcst. R. S. Fco. Xa-
vier n.°_628. _
FORD 1953 coupé mecânico, es-
lado gerol 100.i. Ent. 1 250 sal-
do combinar; Troco. Ru» Uru-
qual 226-B.'

COMPRO placa t taximetro. Te.
lefonar 23-5563, durante horário
comercial e 58-7917, após_19 hs.
CHEVROS.T. .43 - Cupê^ ótimo
estado, troco volto dif; n vista.
Ãv. Suburbana 8 973 — Bar.

DODGE 41 — A cilindro:, mecá
nico NCr$ 400,00 qualquer prova,
rest. faci!., troco. R. 5. Fco. Xa
vier n.°_628.
DKW:;59- Alemío', teto solar, 1ÇORD 1955, 4 portas, mecinic»
imoecável - Verrdo na Rua Con- 100.. pi.eus_ b.branca, radio, pia.
de de Bonfim, 593/104.
DKW Vemaguet 63 - Pouco" ro-
dada, estado de nova. Troco ou
vendo, tel. 48-3787. Rua Jcs_
Felix 21.
Dfâv"" Verr.açuet 

""637 
64,y 65 -

Diversas cores. Carros revisados
e em bem estado. A vista ou
financiamento a combinar. Rua
Bambina, n.° 37 - Tel. 26-4099.

AUTOMÓVEL - Compro s.m
aborrocê-lo. Vejo a domicilio no
horário d. sua pref.riníl». Pa-
go holo.:- Tol.,38-3891;

AERO WILLYS 65, superequipa-
do, em estado de OK. Vale a
pena ser visto. Troco e facilito
Rua Conde de Bonfim, 577-B, —
Tel. 58-6769.

VENDO linha 58, hoje, 1 200
mil — Gomes. 43-1464.

PASSA-SE o contrato de uma casa
grande, de cômodos 19 quartos,
sala, cozinha, terraço, quintal e
garagem. Serve também para ín-
dústria ou colégio. Facilita-se.
Ver e tratar Rua Valparaíso, 72

Tl]ffia";í largo^da Se gunda-Feira.
PÃDÀrFÁ - Vendo eom 22 

"ml-

lhões de entrada, preço 55, fé-
ria 9 000. Tratar Av. Brás de
Pina, 90, Largo da Penha com
Sr. Moisés. Não aceito interme*
d!irio._ '
QUIíANDA - C"l mor."e bebi Fé"
ria 2 300. Sinal 1 800. Alug. 50
mil. Tratar Av. Brás de Pina, 295,
sob. — Penha, Arnaldo.

IOJA — Pôslo 5 — Pissa-so con-
trato do 5 anos. NCrS 100 m.n-
sal, finam.nt. decorada c{ tapa.
tos, cortina, r.fris.raciò, «al. otc.
otc. Vor no local — R. Francis'
co Sá, 35, loja C.
LANCHONETE - A vonda, BARRA
IIMPA LANCHES - 5. J. d* M.-
riti, Contro, Rua N. S. d» Cra-
cm, 450.
LOJA E SUBSOLO EM COPACA-
BANA — De peças e acessórios,
fábrica de capas de automóveis
com direito a colocações, passo
contrato pela melhor oferta - a
vista ou a prazo. Rua Siqueira
Campos, 241 - Tel. 47-2597
Jora.. 

QUITANDA E MERCEARIA
Vende-se com entrada até 2 8Ü0
com frigorífico e geladeira co-
mprcial; na Rua Dominpos Frei-
re, 5-3*A — Esquina de Rua
Adriano^— Todos _os_ Santo!
SAPATARIA de consertos — Ven-
de-se — Financia-se, na Rua dos
Diamantes, n. .968 - L. C. -
Rocha Miranda.

CETEL — Vendo telefones da
CETEL, Estagão 90, 91, 92, 93,
94, 95, 91, 99. Tralar telefone
90-0508 -Qualquer dia _e Jlora.
CETEL, compro urgente dois tele-
fones, sendo um comercial e cu-
tro residencial, ò vista. Tratar pj
tel. 90-1448, qualquer dia.
CEDO 47~- Melhor oferta, ur-
gente — Sr. Gonçalves, 31-0537.
COMPRO ÜM 37, 57. 36, 56 ur.
gente Sr. Oldemar - 31-0537.
COMPRA-SE telefone 27 ou 57 e
vendo telefone 38. Tratar Rua
México n. 164, s|loia - 22-6861
Barbosn._
CETEL — Vendo telefones da
CETEL. Um comercial ç outro
residencial. Tr. pelo iel. 493
M.H. Qualquer dia e hora.
LINHA 25 -
particular pj
25-6207.

23 - 43 - Compro hoje — Go*
me.'43..14-4:
30 — Vendo hoi. — Tol.fone:
43-1464 — Gomos.
36 - 37 - 57 - 56 - Compro ho-
je. - Tal. 43-1464 - Gomes.

Atenção
Vendo, passo para seu no-

me,, tenho qualquer linha, ins-
talação rápida. Sr. Gomes —
Tel.:_43-1464 - 43-8211.

Bancos, Comércio
e Indústria

AS MELHORES oportunidades
nacionais, todos os tipos e anos
desde 500 mil
Bonfim, 40-A.
AUTOS EM ÓTIMO ESTADO (E
BARATOS): Dauphine 60 a 63
Vemag Sedan 60 a 67 - Vemag
59 a 67 — Gordini 64 a 66 -
Aaro 63 • 64 - Simca 61 o 63
- Rural 62 - Kombi 62 a 64
etc. t muitos astrangeiros como
Citroen, Austin, Morris otc. —
Preços e cond. excepcionas. Entr.
desdo NCrS 500,00. Saldo nas
cond. do cliente. — Rua Cond.
doBonfim, *0-A_- Texas.
ÃERO WILLYS 1965 -..5, mar-
chas, ótimo estado, equipado -~
Vdo. por 7 OCO 000. Rua Rego
Lopes, 36 — Tijuca — Tel.
48-7491.
ÀERO" 60, 6-7"63," 64. impecável
estado geral. Vendo, troco, fl-
nancio, Paim Pamplona, 700 —
Jacaré._Je!. 49-7852.
AERÒ WILLYS" 65 - Èm' bom es-
tado de nôvo c| 22 000 km ro-
dados, equipado, côr cinza-alvo-
rada, estofamento ecuro verme-
lho, pela melhor oferta. Tratar
na CLIPER, Rua Júlio do Car.
mo, _94. _.__.
AERO VvTLLYS' 1964 -" Pouco ro-
dado, cór clara e equipado, ven-
do facilitado ou troco por carro
pequeno. Rua Conde de Bonfim
n. 25.

ÃERÕ WÍLLYS 60/61. 1 290 CCO,
várias cores, equips., novíssimos.
Saldo a comb. — Troco. Rua S.
Francisco Xavier, 342-E - Ma-
recana. j£-,  
AUTOS europeus a parlir de 390
mil dc enlr. Peugeot 51, quase
novo. Triuniph 52, otimo estado.
Citroen 48, excepcional. Ford
Vede» 51, pint., mec. novos.
Volvo 51, clinio estado e outros,
c' pre;t. 50 000. Trocoi Rua S
FjBnclsco Xavier, 342-E - Ma-
racrmá^
XÉRÕ WILLYS 2 600 - R.naull
Gordini — Itamarati c| ou s ai
condicionado. Tânia SiA — Reveiv
dedor Willys t.m todas as co.
res. Troca. Facilita. Av. Princesa
Isabel 481 loja. Estacionamento
privativo. J7-0113'AERd"W.LLYS 

64 - Esiado de
nôvo. Vende-se ou trocí-se por
carro de menor valor. Negócio

vista. Estrada Vicente Car.

CHEVROLET IMPALA 60, 4 por-
tas, c| coluna, hidramático, 6 cil.,
direção hidráulica, freio a ar, vi-
dros elétricos, esledo de nòvo.
Facilito c} • 3 500 ou troco carro
nacional. R. Bolivar, 125. — Tel.;
37-9588.
CHEVROLET Station Wagen 1958
— 6 cilindros, mecânico, 4 por-
tas, rádio. Mecânica 100e/t> - Cr$
4 500 000 — R. Marquês de Pi-
nedo; 84 - Tels. 45-9165 . ...
25-3443.

DKW SEDAN 64 - rád. tecla,
único dono, urgente NCr$ 4 050,
Rua Aiqulndar 31 ap. 101 Brás
de Pina — teo. p/ amer. ou na-
cional.

DAUPHINE 62, ótimo «atado ge-
ral, mecânica 100%. Aceito tre-
co Citrcen cu Austin - Facilito
ie!do. Av. Suburbana, 9 942 —
Cascadura.

KW Vemaguet 1963, raro esta*
do, 1 500 mil entrada. Av. Su-
burbana, 9 942 — Cascadura.

ca milhar. 2 400 a vista. Estuda-
tc. financiamento. Dou ou rece-
bo volta. Trcco. Rua Urugualr
226-B.
FÕRD 46 — Coupè, ótimo eitaSõ»
lotaria, pintura, mecânica tudo
100%. Facilito. R. Uruguai, 248
38-5123.

FORD TAUNUS M ff, 52 -"Ven".
do, máquina e pintura nova, com
rádio. Ver na Rua Pinto Figuei»
redo, 26. lanchonete Fernando.
FÒRD 1953, mec. 4 portas, c| ri-
dio orig., est. de nôvo, 5 p. b„
b. novos, lindo carro, vendo, tro-

fac. R. Russel 32 A, - L.-
da Glória.

COMPRO seu carro sam aborre*
câ*lo. Vei* no horário de sua
preferencia • piqo hoje em dl-
nh.iro. Tol. 31-31*1.

DKW 63 Belcar, carro -em bom
estado de conservação, revisão
feitn no representante. Cia. Co-
mercial Marítima. Av, Osvaldo
Cruz, 67, São Carlos, 45-0183.

AUTOMÓVEIS - Volksw.g.n 62,
65, 66; Rural Willys 63, D.uphi
no 63, Simca 60; JK «2; Táxi
Ford 46. Troco • facilito atá 15
meses, Roa Riachuelo, 4I*A —
Lana, todos revisados.
AERO;. WILLYS.65,"iverm.,-_c/: teto
gelo, est. novo, a qualquer pro-
vç. À visía, troco e fac. t) 4000
ent., r. 18 m., tt. 24 Maio, 316- 48-2701.__ 
AERO"" WILLYS 64, excepcionai
e«t., unlco dono, a qualquer pro- __ 
va. A visla, troco e fac. c/ 3C0| CADILLAC 1961 Flleetwood
ent., s. 18 m., R. 24 Maio, 31ó!e3ta:!o de zero, equipada com

CHEVROLET 59 - Mec. Vende-se
emplacado na praça — Preço
NCrS 9 000,00 à vlsta ou finan-
ciado com NCrí 6 000,00 de en-
trada e o resto a combinar —
Tratar na Av. Guilherme Maxwell
n.° 311 — Bonsucesso.
CITROEN 48, Jeep 57, Oldsmo-
bile 47, Dauphine 00 e muitos
outros, à vi;ta énch 400 mil
cu pouco msis. Trocam-se. Rue
Ccnde de B.nfim, 40-A..

- 48-2701,
ÀERO WILLYS.43 - 

"Como 
n5^

vo com rádio — Tranca direção.
Vande-se pela melhor, «farta —
V.r,. na Rua Barata Riboiro, 222.
Copa cab ann.
BUICK Í951 - Super, ótimo es"-
tado NCrS 1 700,00 - Sr. Ara-
gão - 52-8476.
BORGWARD ISABELA 55, ótimo

¦_¦ ....... estado geral, Facilito - com 700.
lho 1 216. Procurar Arlindo ou Aceito troca. Av. Suburbana n.»

Marinho. 9 942 — Cascadura.
AUSTIN 51 - Perco CrS 1 £00
mü só à vista. Estrada Vicente
Carvalho 1 216. Procurar Arlin-
do ou Marinho.
AUTOMÓVEIS - Uma boa plníura
valorizn sau carro. Pinta-o na Pra*
ça Niterói, 14 — Maracanã.
ÀERO WILLYS 64 - Estof. de
couro. Equip. c/ rádio, ^tranca
utc. Difícil haver mais novo —
Apenas 36 000 kms rodados
Vendo pela melhor oferta — Rua
Anlonio Basilio, 162 - Tiiuca,
Tel. 34-5705.

Lig-
NCrS

Vende-se a
2 000. Tel.

TINTURARIA — Vendo. Travessa
Eduardo, 71 — IAPI - Del Cas-
tilho.
VENDO açougue. Av. M. Félix,
17 - Vaz Lôbo.
VENDE-SE uma mercearia e qui
tanda. Motivo falta de prática
no ramo. Ver e tratar na Rua
Antônio Badajós, n. 1-A, Osval.
do Crur.

MERCEARIA. Vende-se, Av. João;
Ribeiro n. 170, próximo ao Lar-
go dos Pilares. Aluguel CrS ..
50 000. Tel.: 29-2246, com todo
estoque de mercadoria. Móveis,
registradora, geladeira, '3 balan-
cas, cofre, triciclo para entrega.
Tralar no local, Sr. Plácido, das
8 às 4 _da_tardeJ
MERCEARIAS - Z. Sul, temos
variai c grandes e pequenas fé-
tias, entradas facilitadas algu-
mas admite-se sócios cj capital~de 8 a 12 m. Financiamos par-
te. Gloria 33B - 1.°. CRECI n.
1 098.

VENDE-SE armarinho e sapataria
corn pequena moradia. Estrada
do Quitungo, 15Ó8 — Vila da
Penha. _'
VENDE-SE" c"af'é e bar boa féria
contrato novo. Rv i Marquês de
Abrantes, n. 77-A. Tratar no lo-
cal. .
VENDÉ-SE uma farmácia em um
prédio de esquina c/ 182 me-
tros quadrados com sobrado igual,
contrato nôvo de 5 anos. próprio
para grandes organizações. Tra-
tar eom Sr. José è Rua Barão
de São Felix, 69.

PERMUTA-SE um telefone linha
26, por um 30. R. Bambina, n.
166 - 102. __'
P-B-X - Vendo linha 43 c| 5
troncos seriados Jc] 15 ramais,
outra c| 7 troncos seriados c[ 20
ramais. Tratar com José Tel.: ..
46-2882.

tenho tôdas as linhas, faturoibela c 13300
a 30 dias fora o mus da com-1 AUTOMÓVEIS
pra. Cartas portaria dêate Jor-
nal sob o n. 317593. Guarda-
se sigilo absoluto.

PBX — Compro e vendo em tô-
das as linhas, tenho grande ex-
periêncla no assunto e posso fa-
zer transações rápidas. Tratar cj
Sr. José Tel. 46-2882. 46-7639.
PARTICULAR" a particular - Com-
pro lelefone 25. Tratar 34-9212."TELEFONE — Vende-se só
cf escritório montado, não aceita
ont. Av. Rio Branco 185. Resp.
portaria deste Jornal sob
275 855.

AERO WILLYS 1965 - 5 marchas,
verde, nôvo, troco ou facilito
até 20 meses - R. Conde Bon-
fim, 66-A - Tel. 34-9909.
ÀERÒ" WILLYS 67,"0" km," qual
quer côr. Vendo pl 6 000 mais

,, , „ „ Y 26 x 270. Aceito ofertas, lel.:
Vendo telefones e P.B.X., 34.0202. O preço atual .ia ta

AUSTlN 52 - ótimo estado. Ia
taria, forraçáo, pintura, mecânica
tudo 100%. Facilito. R. Uruguai
243 - 38-5128.

BELCAR - DKW 1964 - Novíssi-
mo, único dono, superequipado.
Ver. R. Gustavo Sampaio, B54
Leme) - Preço CrS 4 200 000.

vitrola stereo, ent. 7 000. Saldo
combinar. Troco. Rua Uruguai
226-B.
CHEVROLET 37 - Hidr.m.tit.
«m per.oito «stado. Tralar na
Praia do Fl.m.ngo, 312 c| oor.
teiro.

DKW 63 Vemaguet todo equipa
do c] rádio, alto fac. trat., pneus
novos etc. carro impecável com
36 mil km. Não existe em igual
estado. Av. Pasteur, 184 (bar).
Tel. 26-6172, Sr. Orlando.
DKW Vemaguet 62, excelente
lat., pint. etc, equip., rád
Blaupunkt, vendo à vista, Praia
de Botafogo, 360 ap. 209.
DAUPHÍNE 63" - 100% dá m<
quina e lataria. Perfeito estodo
de «ns erva ção. Pequena entrada
e o saldo a íengo prazo. Auto-
Prazo. Conde de Bonfim 645-B,
_l!±l_L5_e_3?:3?.?_-
DKW Vemaguet 62 - Perfeito
estado de Conservação. 100% ds
máquina e lataria. Entrada dis*
de CrS 1 5C0 è o saldo em 10,
15, 20, 25 . 30 meses. Av. Al-
mirante Barroso 9-A. Tel. 42-6138.

FIAT 1 100 51 - Prerj CrS ..
970 000. Estrada Vicente Carva-
lho 1 216. Procurar Arlindo ou
Marinho.
FORD '.FAICON 1960 6 cll. me^
eânico em estado de novo, pou-
co uso, còr grená 4 portas, equi-
podo, rádio Blaupunkt, vendo ou
troco, menor valor. Barão d»
Mesquita 129. , _____ _____
FORD F 100, Ano" 61 - Vendo oci
troco por jips. Tel. 25-1246 —
Samuel.
FORD THUNDERBIRD 1960 - Ven-
do o mais novo da Guanabara*
facilito bem o pagamento ou tro-
co por carro nacional. Rua Con*
de de Bonfim 25.

BOA COMPRA, boa troca e bom
negócio o amigo fará adquirin-
do um Vemag nôvo ria TEXAS
com tôdas as garantias. Visite-
nes na Av. Atlântica, esq. de Rua
Djalma Ulrich no Pôsto 5 e na
Rua Conde Bonfim, 40 onde en-
contrará milhares de planos adap-
táveis às condições que V. S.
pode e deseja comprar. Aceita-
mos seu veiculo usado como par-
te de pagamento. TEXAS.

CHEVROLET 40 do luxo, 4 por-
tas, vendo barato, Av. Brigadeiro
Lima e Silva, 20. Jardim 25 it
AgÔsto"; Caxias.
DKW VEMAG na Zona Sul, Te-
xas, com o seu tradicional pia-
no de trocas » com esquemas de
financiamento inéditos na Guana-
bara, onde os. clientes escolhem

modalidade de pagamento que
melhur lhes convier. Verlia co-
nhecer os recentes modelos 67
com novas lindas cores. — Av.
Atlântica, esquina de R. DialmB
Ulrich no Pósto_5.
bkW — Compro tom aborr.ii-lo.
V.jo no horário do sua pr.f.rín-
cia • pago hoje êm dinheiro. —
Tol.: 3I-3Í91.

DKW 63 — Sedan, motor novo
na' garantia, pneus novos, à vis-
ta cu financ. tel. 22-6487.
DKV/ Vemaguet 62, particular
em excepcional estado, modifi-
cado para 65. Rua Frei Caneca,
305.

BELCAR e Vemaguat 60 a 67,
deste 1 000 mil. Gordini 64 á óó
desde 1 200 mil, Dauphine 60 <
63;, desde 700 mil; VÜks. 62 a
64, desde 1500 mil; Aero. 63 e
64, desde 1 800 mll. Saldo muito
facilitado, feito pelo cliente. Rua
Conde de Bonfim. 40-A.

AéRÒ-WIILIS 1966 - Vendo um
côr cinza madrugada, equipado,
unlco dono, negócio de parti-
cular para particular. Cr$ .. ..
6 500 000 (oito milhões e quinhen
tos mil cruzeiros velhos) à vista....
Rua Alfred; Pinto, 66 - Falar BONS E BARATOS só na Rua
com Sr. Atei. | Conde de Bonfim, 40-A, grande

Particular

Linha 25 ou 45
COMPRO. PAGO HOJE

42-6646

TÍTULOS e sociedades
BOUTIQUE X SÓCIO (A), Aceito
que queira trabalhar. Firma tra-
diclonal n» praça, ramo de rou-
pas de senhora. Alta costura, s.
estoque — Tijuca — R. Dr. Sa-
tamlni, 161-B. Tel.: 48-3493, Sr.
leve.

TELEFONE 37 - Copacabana,
transfiro urgente por ótimo preço.
Tratar Ribeiro, Rua Conceição,
105, 17.0 andar, sala 1707, esq.
Pres. Vargas. _
TELEFONE - Linha 25, permuta-
se com 30, 37 e 57. SI interme-
diário. Tel. 31-0573, c/ Dr. Re-
nato.

PADARIA — Sócio para comprar
,boa. casa, precisa-se de um, que

• seja do ramo e possa dar refe-
rências. Av. Pres. Vargas, 446 -
2.° — Antônio Queirós.
SÓCIO" CONTADOR — Organiia-
cão contábil - Admito sócio qu»
qu.in trabalhar o ganhar dinh.i- ret
ro. Necessário uma entrada d«
NCrS 15 000,00 - Propostas de-
talhadas para ést. Jornal sob o
n.» 401619.

Compro DKW,
Rural, Gcrdlni, Ao r ò Willys,
Simca, mo:mo precisando de re-
paros, oago a dinheiro. — Tel.
29-1738| do dia, 34-C46S, à noi-
lo.

AERO WILLYS 64
Vende à vista, ti
excelente. Rui Constante Ramoi

variedade de nac. e ectrangei
P,- SS 

'iro., desde 500 mil. Saldo à von-todo equipado,; • , ..„,. Pl,_ Crntí. j.

AERO 2 600, 65, azul, forrado
couro,' corr. rédio, protetores pa-
ra-choque, calotas, luxo, pneus
novos, com 16 700 km. Carro de
alto trato, de um dono. Facilito,
Aceito troca. Rua Bolivar n. 125
Tel.: 37-9588. ,._
AERO WILLYS 63 - Estado ge-
ral 100%. Vende-se ou troca-se
por carro de menor valor. [Je-
gócio só à vista. Estrada Vicen-
te Carvalho 1 216. Procurar Ar-
lindo_ou Marinho.
ÀERO 1964 — Supernovo, único
dono, perfeito estado. Preço CrJ
4 900000. Facilito. Ver R. Gus
tavo Sampaio, 854.^
AÊRO 

"WILLYS"ó0"- 
Verde, equi'

pado. Aceito oferta. Rua Barão
de Mesquita, 174.
ÀÉRO WÍLLYS 65 — Aiul, suoe

pado. Excelente estado gs
Rua_Barão_de_Mcsq_uita_ 174

AERO, WIUYS 63 -, Com rádio
compl. nôvo. Um só dono. Fe
lip. d» Oliveira 4-A. Ernesto.

30-B — Copacabana.

AERO 61 2 cores mac.
lant. capas napa, exc. estado,
vendo urcenle. 38-8087. Ari.
ÀERO WILLYS 64 único ilono bem
conservada, cor azul. Vendo a
vista. Rua Barata Ribeiro, 280.
apto. 602. Sr. Ametov.

tado do cliente. Rua Ccnde de
Bcnfim, 40-A

— CÓ.V.PRO" automóveis americanos
pint. ^e qualquer ano ou marca. So-

AERO WILLYS 67 - Zero quilo-
metro, tôdas as cores NCrS
230,00 mensais sem entrada sem
juros. Tânia SIA. junto ao Túnel
Nôvo - 57-7787 e 57-0113;
AERÒ 60 — Belíssimo, azul, rá-
dio, tranca, suspensão modif. etc.
Ac. ofertas e troco. Bolivar, 115,
6° _in.4aL____t.6-"*12_•
AERÒ 64 — equipado com ar con-
dicionado, rádio, tranca Merly,
forrado a couro sem batidas, úni-
co dcno. Ac. Iroca menor valor.
Tel. 48-2583.

lucão na hora. Tel.: 48-3493.
Rua Pr._S-.tamInif_J61-B.
CITROEN 47, 11, normal, todo
nôvo. Vendo, troco. Teodoro da
S_v__746_:-_TeJ._S3__!_0,
CAMIÓNETE Ford 54/67 - Tenho
Ford 55, mecânico, 4 portas, es.
tado 100%. Troco por camione-
te (lardineira) em estado igual.
Recebo ou pago diferença ne ho-
ra — Negócio de particular —
Tratar com llton - 32-0803 eu
22-1153.

AERO WILLYS 62 - Todo equi-
pado, nunca bateu — NCrS ...
2 000,00, único dono, rest. fácil.
R. S. Fco. Xavier n.o 628.
AUSTlN 51 - 4 portas, maquina
retificada NCrS 500,00, qualquer
prova, rest. fácil. R. S. Fco. Xa
vic.- n." 628.

DKW BELCAR 1964 - Vendo com
pagamento a proso. Ruo Barata
Ribeiro 197-A. Reis.
DAUPHINE 63 - Rádio,
ótimo preço 19 000. Rua
Barata Ribeiro, 207, ap.
302.

DKW VEMAG na Tiiuca, na Te-
xas, com' o «tu tradicional pia-
no de trocas e com esquemas de
financiamento .inéditos na Guana-
bara, onde os clientes escolhem
a modalidade de pagamento que
melhor lhes convier. Venha co-
nhecer os recentes modelos 67
com novas lipdas cores. — Rua
Conde Bonfim, 40 e Rua São
Francisco Xavier, 342^
DAUPHINE - Compro s.m abor-
r.cê-lo. Vojo no horário d. sua
preferência • pago heje em di<
iihotro. T.l. 3Í-3Í91.
DAUPHÍNE 60, 61, 62 e 63 ¦-
690 OCO, quase novos, varias co-
res. Saldo a cemb. Trcco. Rua
S. Francisco Xavier, 342-E - Ma-
racanã. _ J.
DKW 67, 0 km — Em 8*!car,
Vemaguet ou Fissore só a Texa
lhe oforece o melhor negocio da
cidade. Planos de financiamento
de acordo com sua conveniência,
Na troca. sempro a maior avalia
cão. — Rua S. Francisco Xavier
n.o 342-E — Maracanã. Condo de
Bonfim, 40 (Tiiuca).

CHEVROLET 58, Impala, otimo
estado. Vendo pela melhor cíer-
ta. Troco, facilito. — Rua Fábio
Luz, 353.
CHEVROLET 55/52 - Tenho dois,
mecânicos, 6 cil. originais de fa-
brica, if radio, tranca, única dona

Vendo um, facilito parte. Rua
do Bispo, 47. _,
CHEVROLET 58, 4 portas, c/ co
luna, 8 ciiind., mecânico, preci-
sando tirar alguns podres, meca-
nica em estado de OK. Trega W*.
canico- Urgente ou troco. Av. Su
burbana, 2422. Tel.: 30-7063.

GORDlNl 64 a 66 - Dauphine
60 a 63 - Volks 62 a 64 -
Vemag c Vameguet 59 a 67 —
Aero 63 e 64 e muitos outro;,
desde 500 mil a o saldo muito
facilitado. Troca-se. Rua Conda
de Bonfim, 40-A.
GORDINI — Compro sem aborre-
ca-lo. Veja no horírio de sua pra-
farência • pago hoja «m dinhei*
ro. - T.l. 38-3891. 
GORDINI 63. perfeita conserva-
ção, 2 500 menos da tabela —
Lopes Quintas, _642.
GORDINI 1965 e" Í9_ó"" - ex^
celentes, novíssimos, equipados.
Troco ou facilito — R. Conde
Bonfim, 66-A - Tcl. _34-9909.__ _
GÕRDÍNI 62 - impecável, rá-
dio original, pneus novos, CrS
2 250 à vista — Rua Isidro d»
Figueredo, 32/104 — Maracanã.
GORDINI 63-64 - Impecável es-
tado geral. Vendo, troco, fi-
nancio. Palm Pamplona, 700. —
Jacaré. Tel. :49-7852:
GÕRDÍNI 65, superequipados. —
Troco _ financ. Real Grandeza,
193, loja 1. Aberlo atá 20 horas.

DKW 62-63 - Belcar. luxo.
melhor carro da Guanabara
Único dono — Superequipado —
Rua Maranhão, 520-101, urgente.
DAUPHINE 63 - Excelente
Vende, troca e facilita — Rua
Conde Bcnfim, 426. 
DAUPHINE 

""63 ""-"" 
iÃxiil,: -equip,

100%, pneus novos, mecânica ex-
celente. Vando à visía ou fínan^
cio com CrS 1 500. Tel. 42-0026.

GORDlNl 62, 63 e 64 - 980 000,
varias cores, equips., novíssimos.
Saldo a comb. Troco. Rua S. Fran-
cisco Xavier, 342-E — Maracanã.

DKV/ 1964, Belcar, CrS 2 000, c|
rádio etc. Mecânica a tôda pro-

a, sem batida. Soldo a.é 15 me-
ses. Barata Ribeiro, 147.
DAUPHINE 

'1962 
e"l963 - Neve.

vale a pena ver. Fcco qualquer
preva, garantia mecânica. Faci-
iito — Scura Lima, 363.
DKW 58 Vemaguot equipado pa-
ra 62. Vendo troco facilito. —
Cerqueira Daltro, 82, poato em
Csícadura.
DKW 62 superequipado Vema-
guet toda prova. Vendo, troco,
facilito. Cerqueira Daltro B2.
Pôsto .em Cascadura.

GORDINI 1965 — Equipado, úni-
Co dono. Estado excepcional. Ven-
do, troco, financio 15 meses. —
Real GrandezaiJ38.B_-_26;9992-
GORDlNl 44 - Carro do mádic*
d«-d« iero, pouco rodado. Faci*
lito p»M«. Folipo do Oliv.ira 4-A.
Sr. Ernesto. (
GÕRDÍnF 1966 II, cinza madru-
gada, forraçáo de couro preta,
com 14 m km rodados, vendo»
troco, fac. R. Russel 32-A. I.
da Glóna.
GÕRDÍNI 64 - V.nd."-.. com Cri
2 200 do entrada o mail 12 prast.
d. CrS 62 200, com i.guro, Ru.
Gustavo Sampaio, 874, Loja A. —
T«!. 57-Í245. _ _ 
GOR"DÍNI*196"5"azul. Olimo osta"
do. Vendo, troce, facilito. R-
S. Fco. Xavier, 398. Telefone:
28-3776, :-•-¦¦¦.
GORDINI 63 equipado, 2 35Ó. R.
Visconde Itamarati, 77. Telefo-
ne 48-2653. 

DKW VEMAGUET -.1963, único
dono, equipado, rarisstmo esta*
do d» conservação. Troco e fi-
nancio Rua Conde da Bonfim.
577-A 

'- 
58-3822.

DAUPHINE1963, único dono,
espetacular estado, ólimo de mt-
cânica

GORDINI III - Zero km ,tôdas
as cores NCrS 120,00 mensais,
sem entrada sem jurol. Agencio
Tânia SiA., junto ao Túnal Novo
- 57-0113. •
GORDlNl 1966 II - Bom estado,
preço único à vista NCrS 3 700,00

Sr. Jorge Maia - 48-0616.
lÍGORDINI 63, mecânica 100%

Rua Conde de Bonfim,j',CrS 1 5.0,00 equipado com ri-
-* fácil. R. S. Fco.

DKW VEMAG 60, 61, 62, 63
64 e 65 — Não compre o seu
DKW usado em qualquer lugarl
A Texas — concessionária DKW
tem o &elcar ou Vemaguet usado
què você procura', revisedo por
pessoal treinado na própria fe-
brica. Entradas e formas de pa-
gamento de acordo com sua cen-
veniencia. Na troca sau carro (na-
cional ou estrangeiro) ssmpre
vale mais. Rua S. Francisco Xa-
vier, 342-H — Maracanã e Rua
Conde de Bonfim, 40-A, Tijuca.

^ZiJ^ "J^ DE7^AG^_r>>«

577-A - 58-3822 - Troco o fi-!*o « capa, rei!.
nancio.  _!x.__.5_._1-_Lò:_i_. ...._
DAUPHINE 62 - 2a. serie - es-lGOROINIl 63, ótimo estdo n,e-
tadó excelente - equipado, Ven- cânica ICOÍo - Aceito «ci 

Ç.do, Avenida Paris, 79 - Bon-troen ou Dauphine. Facilito sal-
sucesso - GOMES.  _2l___X_lh_ili.rban8i-?.-.4ii—_—
DiCW 64 - Sina! 2 COO, rosto GORDINI 65, rádio, pintura 10O
longo prazo, moler com garantia, por cento. Aceiio troca, Dauphi-

ico dono. Av. Mem d. Sá, 14-A ne ou Simca. í Facilito saIdo. Av.
iunto R. do Pa.-;io - 22-4229.iSu_-.un.ans, 9 942 - Cas.adura-_

100%. Saldo a comb. -roço". R.!equip., estado e pneus novos.'|ço dono. Aceito troc. 
J£"Rh';_- -— ¦ 'i -co e 12 d* 250. Av. Coimcí-Feoliro saldo — Av. auou.Dar.a.

ba.-ia, 245, ,ip. Ó05 - 57-2746.Í9 942 - Cascadura.Sio Francisco Xavier, 342-E
Maracanã.

m
¦-..

•y ". y ';
»K*!B«W!W-W3í!<-»«»«^a^^
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FÁCIL COMPRAR A PRAZO 0 SEU WILLYS, 67 EM TÂNIA S. A.
Revendedor Willys

Av. Princesa Isabel, 481
Tels.: 57-7787 e 57-0113

GORDINI 63 - Todo equipado,
5 pneus novos, bom preço a

vlsta ou facilito - 1 -'00 entraria
.. Av. Heitor Beltrão, 37, ap. 301
- Tel.i 46-7183. __._

GORDINl 63, mecânica nova,
nunca bateu, rádio e pneus no-

vos, conservação 0 Km, facilito
cl 1 300. Rua Otávio Correia,
238 - Urca, .6-9035.

GORDINl 63 -"100% de máqul
na • lataria. Perfeito estada de
conservação. Entrada detde_ CrS

I 500 * o saldo em 10, 1», 20,
35 « 30 meses. Av. Almirante
Bsrroso,_9t-A_r 4^138. ______
GORD1NI-D A UPHINS - Compro
da particular pano à vista p,m.
uso - Tel. 43-5691 t de noite
49-1205 ^_CarJ__s-
GORDINI 63 est. 

"dê 
novo, 100%

tietudo. Bonito carro. Rua 24 de
Maio, 325.
GORDINI 63 autentica jóia
perequipado. Vendo, troco, faci-
lito. Cerqueira Daltro 82. Pos-
to em Cascadura.

KOMBIS — Aluga-se com moto-IMORRIS 52 - Foc. 20 mesos —

rista, para pequeno» ,fre:es_, via-|500 - 20x100; 600 - 18x100;

gens e excursões. Telefone 52-6938
— _Ernesto. ,._ , ;'
KARMANN-GHIA -962 - Vendo

por CrS 4 600 à vista. Troco, fi-
nancio até 15 meses. Ruo Raal
Grandeia, 238-B - 26-9992.

700 - 16x100; 800 - 14xl00i
500 - 10x150; 600 — 9x150;
700 - 8x150; BOO - 8x150;
Torres de Oliveira, 291, ap. 201
— Piedade.

GORDINl - 1962, excelente con
servação. Mecânica ótimo, equi
nado, troco e financio. Rua Con.
<í •_ rf-LJ^'ili-__Z:*_r_i?-_?-2i-
GORDINI 63, excepcional estado,
única dona, motor novo, facilito,
troco por menor valor. Barão de
Mesquita, 125.

KOMBI 59 a 64. Compro l de

particular pl uso da _>"___¦'*•
gamento à vista. Tal.: At-iSJI —

Sr.Ramos.
KOMBI 

"62 
- luxo - Urgente,

ótimo estado, mec. 100%. Vendo

p/ 2 620 i vista - R. Miguel
Angelo,_436. ._.
KÕMBI —"'Saída" 61, sland., part.
4 portas, unico dono, tôda equi*
pada, lotaria, pint., pneus, tu-
do nòvo. N. B. máq. novo, ur.
gente, 2 680 à vista R. Dr. Pa-
dilha, 218 - Tel. 29-4997.

KOMBI - 0 km., 6 8ÒO ò vista
- Laranieiras, _519-F._Augu_o._
KAISER • 50 -~Ve"iid"o" cí*peq. en-
Irado. R. Mario Amalio, 382 —

58-9887 _~Sr. Jirso."KARMAN 
GHÍAJ' compro de par-

tlcular p| meu uso pogo a vista.
38-3816. Sr. Michel.
KOMBI 1959 - Sincr. parlic.
Taylor, 10O_a^_201l.
KOMBI 61 — Sincronizada, má-
quina nova, ótima lataria, pin-

-— tura e pneui novos, -tranca etc,

GORDINI 65, ótimo estodo, sub- Facililo

facilito
de Sá

rfieto ¦ qualquer prova, troco por
menor valor, facilito. Barão tie
^elc,üü5í—! — i— 
GÕRDINI 64 - Grafite, filmo-«.
lado. equipado. Troco, facilito.
Rm'*. d. M.io,JS4 - 48-0987.

GORDINl III, 67, zero. Tcdot as
cores. Facilitamos e aceitamos
trocas. Rua Francisco Otaviano
n.o 41 - DELSUL - Revendedor
Willys. NSo compre tem nos con
sultar. ..T.l.!'_ .-8656.;
GÕRDINI 11, estado de .novo,
equip. Vendo, troco c.
com 2 500. Av. Mem

5•. 
'253-B.

GORDINI 64 — Vendo, troco e
facilito com J 800, Av. Mem
do^.JM-B^
GORDINl 62. AAais bonito da GB
metálico, pneus novos, cx. maq
lat. susp. tudo 100%, rad. orig.
«tc. Bose 2 390. Ac. of. José Hi
gino, 84-102, dcpojs -las_J_M._

GÕRDÍNÍVÍ - 3a. serie - Ven-
do urgente. Olimo estodo, pin-
lura, 5 pneus novos, rádio Zílo-
mag de teclas - Tel. 25-3363 -

Mário - Troco por Dauphine e
Moms 0__f_ 51 _ 52.

GORDINl 1963 - Todo originai
de um só dono, azul clarinno.
Tratar na Rua Mauá, 3, esq. de
Monte Alegre — Centro — Santa
Teresa. _____
GÕRDINI 64 - Excelente, est-, o
qualquer prova, equip. À vista,
troco e fac. ct 1 60O ent., s.
18 m.,:-'R, 24 Maio, 316. 48-2701.

HENRI JÚNIOR" 1954"- Vendo T"
da Silva 746. Tel. 38-6230. Oti-
mo estado. _
HÜDSÕN £0 — Coupê,, ótimo es-
.ado lataria, forração, mecânica
tudo 100%. Facililo. Rua Uru-
guai, 248 - 38-5128.'HUMBER"HÁWK 

5-1 - Estado ex-
cepcional de mecânica, lataria <
pintura, único dono, côr grená,
rádio, forrado de napn, pneus
b. b., à vista ou facilitado. R;
do Russel, 32 — Largo da Glória,

Rua S. Francisco Xa
vier, 860.
KÕMBI Std" 63 

'- 
Excelento es

tado geral, máq. novo, traga ine-
cânico - Allon Kardec, 50, c/
38 - Eng. Nòvo, 3 700 a visto
- Ac'ofertas. .... 
KOMBI 66, estado zero km, uni-
co dono. Vendo a vista, facilito

parte ou Iroco por Volks. Ruo
do Matoso 202. Tel. 54-1316

OLDSMOBILE 59 - Vende-se ou
troca-se p/ carro pequeno. Oo-
cumentos em ordem, tudo 100%.
Trator na Av. N. S. Copacabana
n.»J55' c. Sr.Perejro. '¦_
OLDSMOBILE', 62 - Cullass, lon-
versivel, novíssimo, todo equipa*
do, branco, capota preta, esto-
femento bordeaux. Somente A vis-
ta. Ver e iratar com Sr. Josó Al-
berto, na Rua São Clemente, 69

lei.: 26-1043.
OPORTUNIDADE - Ven-
do, Opel 57, Austin
A-40, 51 e Morris Ox-
ford 61. Baratíssimo. -
Ver Av. Atlântica, 1 588
OLDSMOBILE 57 -""4~pVs.c, ar
refrigerado, bom estado e tudo
original, urgente NCrS 2 850,00

Ac. propostas. Rua Senador
Alencar, 33 - C|_Umberlo.__

OLDSMOBILE 60' -""Dinomic ,88;
Nôvo, todo cem por cento, vl-
dro ray-ban, tipo Impala, dire*
ção hidráulica. Vende-se urgente,
podendo facilitar parte do paga-
mento — Preço 7 500. Telefones
22-5700 ou 42-4724. Rua Senador
Dantas, 19, solo 205. Cinelãndio.

Mod. 
"88, 

4
100%. V.n.

KOMBI 1967 - Zero quilômetro.
Vendo, iroco, financio. Av. Su-
burbana, 9 942 - Cascadura.

IGEHCH
OE AUTOMÓVEIS

FIQUE CIENTE! TEMOS UM PLANO DE
VENDA PARA CADA CLIENTE

1966 — ITAMARATY, equipado excepcional estado
1966 - AERO WILLYS, equipodo, impecável
1965 - AERO WILLYS, ótimo estado.
1965 - GORDINl II, equipodo.
1964 - AERO WILLYS, estado excepcional
1964 - GORDINl, ótinio estado
1963 - AERO WILLYS, equipado
1961 - AERO WILLYS, ótimo eslado
1960 - VALIANT, 100% de mecânica
1959 - CHEVROLET, o mais nôvo da GB

TODOS OS CARROS 100% REVISADOS
RUA MARIZ E BARROS N.e 774/776

TELEFONES: 48-7454 - 34-9316 (P

VOLKSWAGEN 66, verde-amazo-
nas, pouco uso, equip. A vista,
troco e fac. c/ 2 500 ent., s. 18
m,J. 24 Maio, 31ió ..-.48-2701.
VOLKSWAGEN 64, cerâmica, su-

perequipado, mecânica a qualquer
prova. À vista, troco e fac. c/
2 250 ent., s. IB m-, R. 24 dc
Maio, 316. Tel. ____48-270K

VOLKS - 65 - Vendo equipado.
Ótimo «stado. Mecânica 100%,
Troco, facilito. R. 24 d» Maio,
254. - 4B-0987.

OLDSMOBILE 60 -
pti., equip., doe.
de, troca t facilita — R. Conde
Bonfim. 426.
OLDSMOBILE 47-6 cilindros,
mecânico, 4 portas NCrS 500,00,
sujeito a qualquer prova, rest.
facll. R. S. Fco. Xavier, 628.

RURAL WILLYS 62 (dezembro)
4.-2 novo mesmo, um ió dono,
nunca bateu. Troco Jangada
Kombi ou Plck-Up. Correia Du-
tra, 29_
RÜRÁL" 1964 - 4 x 2, verde e
pérola, capas de courvim, vendo
a visto NCrS 4 000,00 (quatro
mil cruzeiros novos), ver e tratar
a Rua General P.dro, 183 - Pro-
ça Onze dc Junho.
RURAL 63 sinal 1 

'800 "resi"o 
ã

longo prazo radio, toca-dísco,
unico dono. Av. Mem de Sá n.°
14-A (junto Rua do Passeio). Te-
lefone 22-4229.

TAXI AERO WILLYS 62 - Vendo
em bom estado. Ladeira do Bar-
roso, 154, ap. 2.

VOLKSWAGEN 62, excelente est.
equip-, a qualquer prova. A vis

troco.. <ac. c/ 1 800 ent.
18 m., R. 24 Maio, 316 -

48-2701 
VOLKSWAGEN 1961 - Equipado.
Ótimo estado. Vendo, troco e fa-

Ito Rua S. Fco. Xavier, 398.
Tel.:_ 28-3776J
VOLKSWAGEN 64 e 65, ambos

tn estado <le novos e equipados,
ndos cores. Troco. Facilito. R. S.

Francisco Xavier, 860. - Telefo
ne 48-8545.

VOLKSWAGEN 1964, equipado,
vendo, troco e facilito. Rua Had*
dock Lôbo, 382._TaI. 34-2458 _____
VOLKS 64 — Vende-se novíssimo
a tôda prova todo equipado, tro-
ca-se também por Aero 62 —
Ver e tratar a Rua Frei Caneca,
392 c| Aldo. Tel. 32-3114.
VAUXHALL 53 - Õtimo estado,
lataria, forração, pintura, mecS-
nica, tudo 100% — Facilito —

ua Uruguai, 248 - 38-5128.

VOLKSWAGEN 67, OK, com 46
HP, tôda o garantia de fábrica.
Troco e facilito. Rua Conde de
BonKm,_5_77-3._J"el_J_M769._.
VOLKSWAGEN 65 - Vende-se
CrS 2 000 000 entrada, saldo 15
meses. Ag. Vianna. Rua Mari;
e Barros, 724. Tels.; 48-1403 i
28-7791.

KOMBI 63 - Acidentado. Vende-
se várias pecos. Rua Cirilo da
Silveira 83, pr6ximo oo Campi-
nho. Começa Intendente Maga-
lhãe*_504.
kÃRMÀNN-GHIÃ" 63, tala larga,
rádio, pneus cinturados, capos de
napo. Uma jóia. Aceito troca p/
Sedan. Facilito. Av. Suburbana,
9 942 — Cascadura.

KOMBI 59 — Alemã, único dono
desde novo, foco qualquer pro-
va Rua Generol Polidoro, 288
12. _____

INTERLAGOS 63 - Rá-
dio, ótimo, único dono.
Preço 3 550. Hoje. Rua
Visconde Itamaraty, 77,
ap. 201 — Tijuca.
INTERLAGOS BERÜNETA 65' -
9 OOO km, rádio, unico dono,
nunca bateu. Tel. 30-7029, até 12
ns. Troco carro maior,

KOMBI 63. Maquino nova, 100/ó
de lotaria. Entrada desde CrS
1 800 000 e o soldo em 10, 15,
20 25 e 30 meses. Av. Almi-
rante Barroso, 91-A._Tel._42.6138.

KÀRMANI.-GHIÃ 64, arena, óti-
mo estodo de conservação, ven-
do por 5 800 ou Irocò por Volks
64 do Braça. Ver e tratar na
Rua Belfort Roxo, 231 com Mar-
'J_ü;-Jl_V!?,:i0 "
KOMBI 1965 Standard vendo com
facilidade. Rua Barota Ribeiro,
n.° 197-A. Reis.

KÕMBI 1966 com 24 000 km -

Vendo uroente. Rua Xavier da
Silveira,".'59;;salá'8i .Fernando'.
KOMBI - V.ndo «no 61 luxo.
1 600,00. Ver Rus Nilton .rado,
n. 12 — São Cristóvão.

KOMBI 63' -' Luxo, c/ radio, cs-
tatlo impecável, único dono CrS
3 980 ou melhor oíerla. Rua
Maranhão, 520-101 - Urgente -

l.o iíue__cheqnr. ___
KOM Bi — 64 -* Estado excelente,
vendo NCrS 4 500,00, só á visto.
R. Barata Ribeiro;_502_ap_^70JI

KÕMBI 7966 - Última série
10 000 km. vendo ou troco ivo/

4..8190 - 52-1188. Sr. Lopes.

KOMBI 60," 61* e 62 Std*-" Ven-

cle-se juntas ou separadas, acei-
to-se ofertas. Ruo Borão de Pe-
trópolis, 232 loia B - Trotar
José Cario:

OLDSMOBILE 56 - Ar refrigera-
do NCrS 1 500,00, todo original.
Aceilo troca, fácil. - rest. R. S.
Fco, Xavier n.o 628.
OLDSMOBILE 53 -.'Úplcp dono,'
vendo ou troco por Jeep. Av,
Copacabana, 583, grupo 205 —
Construtora Blanco. Tel. 37-8019
OPEL 1951 motor retificado, es-
tado geral bom. Ent. 600 saldo
combinar. Troco. Rua Uruguai
226-B. ¦_
OLÒSMOBÍÍE^.7*"- MecSn., 4 p
6 cilindros, motor 100%, 4 pneus
novos, Vádio, etc. 450 mil e
10x60 mil. Tel.; .46-8524, _
OLDSMOBILE"54 - Coupé,"2 700,
estado excepcional. Ver c] por-
teiro. Viveiros de Castro, 156.

TAXI DKW 62 - Vende-se, esta-
do de nôvo, troco ou facilito,
entrada 2 500 o resto a combinar.
Rua Marquês Paraná, 902 — Fia-
mengo. _____ __ ;'
TAXI GORDINI 66 - 2."' série.
Mercedes LP 321. Av. Suburba-
na 7240. Jel.: 49-6400.
TAXI Plymouth 

'48. 
vendo à vis-

ta ou financiado — 49*9554. —
Sr. Antônio.

RENAULT FREGATE 53 - Vendo
melhor oferta, R. Bento Cardoso
n.° 12, Penlia Circular, junto ao
viaduto. Troco menor valor.
RURAL, luxo, ano de 1965 - Su-
persquipada. Estado excepcional,
um só dono. Vendo c/ 2 800 à
vista e 15 prestações de 279 —
DELSUL - Revendedor Willys -
Rua Francisco Otaviano, 41 —¦
Tel.: 27-8656.

OLDSMOBILE 54|55, vende-se 1
motor Roquete, retificado, 1 ht>
dramatic revisado, 1 diferencial,
1 carburador, 1 bomba de gaso-
lina, 1 dinamo, 1 bateria 12 vols.
NCrS 1 500.0._Telefone_31-0891.
ÕLDSMÒBÍÍE" 1953 

"modelo 
88,

completamente reformado, ótimo
estado, vende-se 3,5 milhões a
visto. Icatú, 60 — Botafogo -
26-3375.

INTERLAGOS 64-65 - Conversi-
vel. ún. dono, o mais novo e
«quip. do ano. Vendo ou troco.
Felipe Camarão, 138._48-0962.
'ITAMARATY 

67 - Vendo, .zero
quilômetro, aceito carro pequeno,
faciIito- Tal.: 57-5425.
ITAMARATY 66 - Vendo com
pouco uso, facilito, aceito troca
carro pequeno. Tel.t 57-5425.
INÍERLAGOS berlinela 66 - Lin-
da cor, pouco uso, equipada cí
radio, pneus cinturados, direção
rápida. Troco e facilito. Av.
Mem de Sá, 173. Tel. 22-9073.
INTERLAGOS Berllneta 63, per-
¦feito estado. Pompeu Loureiro,
!>!__"?____._ -J57-8682.
'IMPALA 

19*63 - Absoluta conser-
vação. Ver paro constatar. Vendo
melhor oferta - Tel. 32-9671.
IMPALA 6*2 - Hldramítlco, í
cilindros, superequipado, da
cumentação 100°'.. placa 3 nú-
meres, o mais nòvo da Guana-
bara, com coluna direção hidr.íu-
lica.- Vende-se cu 1roca-so por
carro de menor valor. Negócio
só à vista. Estrada Vicente de
Carvalho 1 216. Procurar Arlin-
do ou Marinho.
IMPALA — Vende-se um, em ótí'
mo estado de conservação, com
apenas 28 000 milhas rodadas,
informações com o porteiro do
edifício. Av. AtISntica 2572.
INTERLAGOS - Traseira Alpine
— NCrS 3.600 & visto, estado nô-
vo. Ver durante o dia Barão do
Flamengo 4. Tratar Sr. Márcio,
das 19 às 22 hs., ap. 1 202.
JK — Peças diversas, diferencial
caixa mudança, tambores, rodas.
Vendo. Rua 24 d. Maio, 254.
JEEP WILLYS 58, 4 cil, todo re-
•formado, vendo, froco, facilito
com 1 400. Av. Mem de Sa,
253-B.
JÉEP 60 — Pintura, forração
pnous novos. Mecânica em ótimo
e.tado. Pequena entrada e o sal-
do a longo prazo. Auto-f'r azo.
Conde de Bonfim, 645-B — Tele-
fones: 38-1135 e 38-2291.

OLDSMOBILE Sl, hidramatic. 4
portas, precisando reparos. 700

__l_-_457505. __
PLYMÒUÍH 

"1952, 
ÓK. Vendo. -

Teodoro da Silva, 746. Tel.: ..
38-6230.
PONTIAC, ano 54-4 portas,
todo original a qualquer prova.
Vende-se ou troca-se por carro
de menor valor - Tel. 34-4200
— Sr. Carlos.
PICK-UP Chevrolet Brasil 59~a to
da prova estado de nova, vendo
ou froco por carro de passeio
Facilito. Av. Suburbana, 6 913
Pilares.  

KÕMBI 62, std. todo nova ven-
dò", iroco, facilito. Cerqueira Dal-
tro 82, posto gasolina em Cas-
cadura .'¦'•_ _._
KOMBI ST."66, ótimo estado
Ver à Rua Prefeito Olímpio de
Melo, 1 735^ Jovane.

KOMBÍ 6*5, Slandard, excepcional
¦ lado, pouco uso, Iroco menor
¦dor. Facilito. Barão de Mes-

ouila, 125. _l_____fc
KOMBI 66 - Standard, pouco
uso, 6 mil km. Vendo ou troco

por carro de passeio. Facilito par-
te. Rua do Bispo, -47-

KOMBI 1961 - Standard. Refor-
mada para 65. Estado de nova.
1 600 «ntrada. Raul Pompéia, 66,

KOMBI 62, luxo — Vendo. Base
3 300. - Cândido Mendes, 53,
ap. 204.

KARMANN-GHIA 1966, apenas 6
mil km rodados, unico dono, oti-
mo estado. Vendo e- financio 15

ases. Siqueira Campos, 23-A
36-3435

SlMCA JANGADA 64 - Imiieca-
vel. 3 800. Rua Sâo Clemente
n.o 496/504 - Tel.: 46-7547.

PICK-UP WILLYS 66 - Tração 4
rodas, franca direção, ótimo es-
todo, vendo urgente, aceito tro-
ca.__Tej._48-7756.
PÍCK-ÜP 

"FÒ"_D~'.-10Ò 
- Ver

tratar. Rua Voluntários da Pá-
tria, 257 - 1 800.

VOLKS 63, pouco rodado, esta
do de nôvo, meamo. Rua Mari:
e Barros, 470, saragem do edi-
fício, Sr. Manuel. ¦
VOLKSWAGEN 63 - Vende-se
CrS 1 500 000 entrada, saldo 1
meses. Ag. Vianna. Run Mariz
Barros, 724. Tels.: 28-7791 .
48-1403.

TAXI - SlMCA 62 - Vendo -
Baie: NCrS 3 800 à vista, aceito
oferta. Hoje e amanhã das 9,30
às 13 horas. Rua das Palmeiras,
55. Tel. 46-5621 - Sr. luiz.

TAXIS CHEVROLET 50 - Chevro-
let, 41, bom estado, barato, à
vista ou a prazo — R. Miguel
Ângelo, 436. \
TAXI - Vendo 2, um 63 e 66.
Tratnr nt Rua José Veríssimo,
335-L - Méier - Sr. José.

VOLKSWAGEN 61, sinc, rédi
trans. ótinio estado, fac. 1 500
ent. ac. Dauphine- p| pagto. Rua
s_._-5°- Xavier',' 884.
VOLKSWAGEN 61, rádio-tranca,
marc. gaiol. etc. ótimo estado,
vendo 1." chegar, 3 000, facili.
to c| 1 700, saldo até 18 m. —
^y8o.. Pena<__06-B._.
VOLKSWAGEN Í964I65, 3a. sé-
rte, equipadíssimo, pouco roda-
do, faço qualquer prova, máqui-
na e pintura 100%. Preco 4 450
(Inanc. peq. parte. Tel. 34-3930-

RURAL 64, 2x4 - 2 000 ò vis
lu, mais 15x300 mil - 57-2539,
(.URAL 61 máquina retificada 15
dias, pneus novos caixa 100V

, com 1 200 ent. R. S. Fco.
Xavier, 8S4.
RURAL WILLYS - Vende-se, ano
1964, Irac5. rl;-n'teira. Tel. ...
43-2885 - Dirceu.
RURAL 64, 4 x 2, CrS 2 000 -
Seminovo, mecânica tinindo —
Equipado. Saldo até 15 meses —
Barata Ribeiro, 147.

IMCA 1964, 
"Tufão 

- Supere-
quipada, completamente nova —
4 650 000. Tel.: 48-5476.

TAXI DODGE 52 - Vendo, Rua
Eudoro Berlink, 291202 - Bon
sucesso ou_telJ_23J:3534_-_lsmael.
TAXI, VEMAG 61 -.':_üa 19 de
Fevereiro, 45. Sr. Walkyrio. Tra-
tar pelos telefones -13-7522
43-8513 — Aceita-se oferta.

SlMCA CHAMBORD 1963 - Pre-
cisando capas e alguma fonter-
nntjem, 3 milhões ò vista ou
1 milhão a visto e 10 prestações
de 255. Telefonar para 46-3559.
EIMCA TUFÃO 64/65, ignição
transistori.ada. 30 000 km origi-
nais. Pode trazer mecânico, ur-
gente ou troco carro menor va-
lor. Av. Suburbana, 2422 — Tele-
fone 30-7063.
SlMCA ARONDE 52, ótimo esta
do, venha ver, urgente. Av. Su-
burbana, 2422. Tel.: 30-7063.
SKODA 1951. Vendo 500 000
Av. 28 de Setembro, 191 - Pe-
dro.
STUDEBAKER 50 Ç_a_ipion,»4.por-
tas. o mais lindo, 1 350 a vista.
Rua Ana Neri, 770. Aceito Iroca.
STANDARD VANGUARD - Uni
co dono, lanternagem, pintura,
mecânica ótimas — Rua Gonçalo
Coelho, 203 - Piedade.

PICK-UP De Soto 56, vendo, tro-
co, facilito com 1 500. Av. Mem
de'Sá, 253-B.
PONTIAC 60 Bonneville, jóia -
superequipado, vendo, troco, fa-
cilito. Barão da Mesquita, 562 —
58^5202.
PLYMOUTH 55 - Cpnservadlssi-

¦ mo, equipado cl rádio, nunca
bateu. Aceita-st troca e facilita-
se. - Tel. 25-8651. Rua Bento
Lfoboa, 116.
PICK-UP 64. 4x4, muilo novo,
vendo a vista ou troco. Estudo
financiamento. Rua do Matoso
202. Tel. 54-1316.

SKODA 56, 1ipo 1 200, vendo
com 550 mil e 10 x 80 mil. Tel.
46-8524.__
SlMCA esporte, motor desmon-
tado, precisa reparos, sem entra-
da, 6 x 100 mil. Rua Assunção,
326.
SIMCA 63 r--Unico;dono,-Vendo
c/ 2 000 entr. rest. 10 prest.
s/ juros ou melhor oferta à vti-
ta - Av. Atlântica, 928, ap. 810.

PONTIAC 51, A portas, tranca na
direção, pneus b.b. bom estado,
fac. c] 550, saldo a combinar.
Rua Uruguai, 283. Adilson.

SIMCA RALLYE 65 - lindo, re-
visado. Aceita-se troca e facili-
ta^se. Tel.__25_8651_- j!EDI S.A__
SIMCÃ JANGADA «. -" Novls-
tlma, particular vanda facilitado
— Antônio — 22-1500 — Av.ni-
da Franklin Roos.v.lt n. 19. —
ssla 1 311.

PEUGEOT 203, ano 1952, verde,
p. novos, único dono, mecSnica
uma ióia. Fac. c /600 entrado
100 p/ mês — São Franc, Xa-
vier, 884.

STANDARD 8, ano 1948 - Olimo
estado. Preço de ocasião — Trn-
tar na Rua Martins Laje, 419/
303 - Tel. 49-4977.

KOMBI 63 - Vendo, estado de
nova, uso particular, equipada c/
tranca, pneus novos, à vista
3 780 mil. Urgente. Tel. 46-0475.

PEUGEOT 203/53 - Ótimo es-
tado, preço base 1 -450 à vista -
Ruo Paula Brito, 431 - Andarai,

KARMANN-GHIA 64 - Supere
quipado, radio, capas, tala etc.
Vendo, Iroco e facilito. Av. Su-
burbana, 10438 - Cascadura.

KOMBI 1961, modelo de luxo,
mecânica uma jóia, vendo por
3 180, diariamente. Rua Pereira
de Siqueira, 79. Tijuca.

KARMANN-GHIA 62, 100% de
mec. Vendo urg. ou iroco, fac.
R. Hoddock lobo. 33. - Telefo-
ne 34-6001.
KARMANN-GHIA 65. 

"Equip- 
TaI.

larga, como novo. Vende, troca
o facilito. R. Conde de Bonfim,
número 426.

PACKARD 51, méq. retificada,
está 100% e um carro ótimo p.
familia numerosa ou sitio, 650,
ac. of. R. Choves Faria 220, ap.
301, fun. S. Cristóvão.

KOMBI 59, 2200, 61, - 2 400 -

63, 3 750, 64 luxo e 65 Stan-
dard. R. Augusto Barbosa, 171,
junto â ponte Todos os Santos
— Troco Volksv/ageru

JEEP WILLYS 60, 4 pneus novos,
bom de lataria, 1 milhão de en-
Irada. Av. Suburbana, 9 942 -
Cascadura.
JEEP 1962 DKW precisando de
pintura, mecânica 100% 2 200 a
vista, ou fac. c] 1000 saldo a
combinar. Troco, Rua Uruguai n.°
226-B.
JEEP CANDANGO 1960 - Exce-
lente estado geral. Vendo, troco,
financio até 15 meses. Rua Real
Grandeza, 238-B - 26-9992.

KARMANN GHIA 64. Rubi, mo-
tor especial Okrasa 1 300 c/ 59
HP, 148 km|h. unico dono, rádio,
toco fita, vidro ray-ban, câmara
de eco, Ignição, tronslstorlzada,
contagiros especial, capo da Vul-
cron, volante fórmula 1, cinto
de segurança,, lanternas alemãs,
buzinas -francesa e italiana, faro-
lotes de iodo. Aceita troca p/
VW sedon. Preço Crí 6 500 000
- Bento Lisboa, 77.A, Emanuel.

KÕMBI 67 - Ó km - Pérola.
Passa-se contrato. Ver « tratar na
Rua S. Fco. Xavier, 398 - Tele
fone 28-3776.

JK 1960 — O mais nôvo ima-
amável. Equipado. Vendo, troco,
financio até 15 meses. Rua Real
Grandeza, 238-B - 26-9992.
JAGUAR MARK V - Conversível,
capota, estof., pneus, embr. no.
vos, vendo, troco e financio —
Rua Dias da Cruz, 918 — Tal.
S2-4755.
JEEP V/ILLYS 60 - 980 000, me-
canica, pint, etc novo* — Saldo
h comb. — Troco. Ruo S, Fran-
cisco Xavier, 342-E, Maracanã.
KOMBI — Compro urgenl» d* 57
e 67 qualquer «stado pago A vis-
li Tal. 49-8132 - Sr. Santos, na
hor» de sua preferencia.
KOMBI — Compro sim aborrece'
lo. Ve{o no horário de sua pre
ferêntia • pago hoje em dinhei
ro. - Tel. 38-3891.
KARMANN GHIA 64-0 mais
bonito da Guanabara — Todo
equipado. Amarelo c| capota pre*
«a — Preço è vista CrS 5 700 000
- Trotar 49-3456 ou 49-1617
(Sr. Pires oü Agostinho).
KARMANN GHIA, 

"an. 
M - tf

lado d. nSvo — Ver na Rua An-
»ónio Rigo, 371 — Olaria. . rt-
;o 5 300 o» tre» per Volkswa-
¦«rt:
KARMANN GHIA 64 - Azul-
Atlântico, perfeito estado — Um
sé dono — Aceito Volks 62-63
NCrS 5 800. Tol.i 46-6115.
KARMAN GHIA - Grená, 1963/4

è vlsta ou c| facilidade. Todo

?quipado 
— Olimo estado — Av,

rinceaa Isabel, 386, casa 6.
KARMAN GHIA 1*963 e 1964-'"'
Superequlpados, novíssimos, troco
ou facilito com entrada a partir
de Cr$ 3 000 e saldo até 20
meses. R. Conde Bonfim, 66-A

Tel. 34-9909.
KOMBI — Compro, meimo preci-
sando de reparos. Pago a vista.
T.l. 29-1738, d, dia, J4.0468, i
poit*.
KOMBI 1966 - Sf. azul, com 12
m km rodados, est. de OK, ven-
do, froco, foc. R. Russel, 32-A -
l. da Glória.

KOMBÍ 62 - Vende-se standard,
em excepcional estado. Rua Piauí
n° 296 — Todos os Santos.
kARMANN-GHfA 1964 - Supe-
requipado, azul e marfim. O mais
novo do Rio, Ótimo estado. Ven-
do, troco e facilito. R. S. Fco.
Xavier,, 398 - Tel.; 28-3776
KOMBI 60 - Nova de tudo, mui-
to bonita. A vlsta ou c/ 1 400
de ent., restante prest. a «om<
binar. R. 24 de Maio, 325.
MERCEDES BENZ 1959 - Vendo,
eslado de nova, 220/S. Estudo
troca. Sõo Francisco Xavier, 400
- Tel.: 48-5476.
MORRÍS ÕXFÓRD 51 - Enxuto,
Cr$ 1 600 à vista. Carolina Mo-
chado, 2218 - Mal. Hermes.
MERCEDES 220 - 6,c!l., 

"1952 
-

Vendo carro de meu uso, perfel'
tas condições, conservação feita
em oficina especializada. Ver no
H. Cruz Vermelho - 32-1079
Dr. Milton — 3 milhões.

PLYMOUTH 48 d, praça, bom da
tudo. Vando por CrS 1 300 000,
sam l-xi. Rua Agaribi, 96 • Má

Engenho Nôvo.

PEUGEOT - 203 - 53, máqui
na em excelente estado. Vendo,
motivo transferência, 1 350.
Paissandu 98, ap. 401 ¦
PEUGEOT 52 — Tipo iardineira,
estado geral 100%, Cr$ 980 000
só à vista. Estrada Vicente de
Carvalho 1 216. Procuror Arlin-
do ou Marinho.

PEUGEOT-,'.203, 1952" - Vende"
ie em ótimo estado, pela melhor
oferto. Ver Av. dos Demòcráti
cos, 291. ¦
PLYMOUTH 1951 - Mec, 4 p
Vendo 1 800 à visla Av. Prado
Júnior 135, op. 217.
PLYMOUTH 58 - Sedan, A por-tas, mecânico, 6 cilindros, dire*
ção hidráulica, freio a ar, rádio,
o mats nôvo da Guanabara. Faci*
Uto c| 3 000, saldo em 10 meses
ou Iroco por carro nacional. R,
Bolivar, 125-A. Tel.: 37-9588.
PICK-UP WILLYS 1966- Est. de
OK, com capota de lona, 9 mb
rodados, azul, vendo, troco, fac.
Ri Russel, 32-A - L. da Glória.
RURAL — Compro — Mesmo pre-
cisando de reparos. Pago à vista.
Tel. 29-1738, da dia, 34-0461, à
noite.
RURAL — Compro sim aborrece'
le. Vejo no horário de sue pre-
ferencia e .pago hoie em dinhei-
re. - Tal. 38-3691.
RURAL 59 - Vendo - Rua Con'
selheiro Ferraz, 34 — Lins, com
o porteiro. .___^^_
RURAL 63 - Ult. série, c| tran-
ca, estado de OK. Fac. c| 2 000,
Troco. Saldo oté 20 meses. R.
24 de Maio 19, fundos. Tel.s ..
28-7512 — São Fco. Xavier.
RURAL 65. Impecável estado ge
ral'. Vendo, troco, financio. —
Paim Pamplona 700. Jacaré. Te-
lefone 49-7852.

TAXI Volkswogen 64 - Est. de
nòvo, todo equipado, com rádio
automático, capa de napa, 5 £00

Rua Aníbal Benevolo, 48, Es
tacio.
TÁXI — Vende-se ótimo estado
com CrS 2 800 a 15 de CrS 300.
Ruo Felipe de Oliveira, n. 4
Tuna! Copacabana.

VOLKSWAGEN 1967 - 0 km 46
HP, seg. série, modelo 1 300 vá-
rias côret, concessionário Rio.
Todas as garantias de fábrica —
Vendo ou troco menor valor —
Barão de Mesquita 129.
VOLKSWAGEN 1964" mod. 1*965,

nho em estado do novo, pouco
uso, único dono, vendo ou tro-

menor valor. Rua Barão de
Mesquita 129.
VOLKSWAGEN 60, equipado, ex-
celente. Fac. c! 1 500. Troco. R.
24'de Maio, 19, fundos. Telefone
28-7512.

VOLKSWAGEN 60 e um 61 -
Equipados. Excelentes — Vende,
troca e fücilita — Rua Conde de
Bonfim, 426^
VOLKS 63 - 

"Estado 
de nôvo.

equipado. Facilito c] 2 000 entr.
Rua Monsenhor Amorim, 47 — E.
Nôvo.
VOLKS 62 — Ótimo estodo, equi-
pado. Facilito — Rua Monsenhor
Amorim, 47 — E. Nôvo.
VCfLKS_59 - Õtimo estado Transf.
equipado, facilito c| 1 500. Rua
Monsenhor Amorim, 47 — Eng.
Nôvo.

VOLVO 52 - Bom estado, NCrS
1 800 6 vista s/ oferla — Ver e
tratar hoje na Av. Eng. Richard,
260,_ ap. 612 _______ Graiaú.
VENDE-SE" Marcedes^Benz 230-S

1967 — Zero quilômetro —
equipamento Standard, còr cinza
claro - Tel. 57-2013.

VOLKS 64 - Cinza-prata. Vendo
equipado, radio óc teclas, etc.
CrS 4 520 — Ver e tratar na Rua
Gravata!, 21 — Jacaré.
VOLKSWAGEN 63 - Excepcio-
nal estado, equipado. Troco e fa-
cilito com 2 500 saldo até 15
meses — Barão de Mesquita, 218
- 38-3545.
VOLKSWAGEN 64-66 - Equipa-
dísslmos, estado de zero. Troco
e facilito até 15 meses. Barão
de Mesquita, 218. Tel. 38-3545,
VENDE-SE Ford 54 bom «stado.
A vista ou facilitado. Tratar à
Rua Gutemburgo, 92 com Sr. Al-
berto.
VOLKS 64 Equipado em bom
astado vinho, nunca bateu — R.
Esf. Marechal Alencastro, 4135 -
Dr. Elias. '

VOLKSWAGEN 65 - Vando, «x-
celente estado, côr vinho. Ver e
tratar na Av. N. S. Copacabana,
1 434, 27-0598.
VOLKSWAGEN 67 - Compro à
vista, côr pérola, modelo 1 300.
52-5161, com L.ão.
VOLKSWAGEN - Compro, m.s-
mo precisando de reparos — Pa-
go a dinh.irs - Tel. 29-1738 d,
dia, 34-0468, _ noit».

VOLKS'1967 - OK, 46 HP, 1 3CKÍ
c 966, 965, 964, 963. Tenho 12
nòvo e usados, todos equipadis-
simos, div. cores, vendo, troco e
fac. Rua Russel, 32-A - L. da
Glória.

VENDE-SE - Impala 58-2 por-
tas sj coluna, 8 cilindros, mecü-
nico, tratar - Tel. 37-8226 ou
57-1330.
VOLKSWAGEN 1964, equipado,
impecável estado. Facilito com
2 500. P.ua Figueira de Melo n.
16_2-B._- Luiz._ __
VOTksWAGEN 63 - Cerâmica.
2.o dono. 44 000 km, rádio Au-
tomatic Ali Transistor (americano
— teclas), capas napn, tranca, fe-
chadura capot e p.-luvas. Exce*
lente e.tado. Rua Sta, Sofia, 1
(S.' Pena). -Facilito. _"VOLKSWAGEN 

6*6/67 
"- 

modelo
67 equipado, com 1 SOO km, na
garantia, carro nôvo, tel. 48-2583
Ac. troca, financio com 4 000.
VOLKSWAGcN 65 - C6r vinho,
equipado rádio, tranca, capes e
nterais de napa. Ac. troca

Base: 4 750 mll. Tel. 48-2583
VOLKSWAGEN 64 - Côr 

"vinho,

tranca de direção, ótimo estado,
Ac. troca, financio parte. Preço:
4400. TeL 48-2583.^
VOLKSWAGEM 62 -Côr pérola,
excelente estado, tranca, capa de
napa preta, financio pequena par
te. Tel. 48-2583.

VOLKSWAGEN 1965 - Superequi-
pado, azul atlântico, excelente
estado. Facilito. Ver e tratar à
Rua Paissandu, 7.
VOLVO 1951 - Tipo 444 - Es-
tado de 0 km. Vendo financiado
cl 1 000 de enlrada. — Rua Real
Grandeza, 238-B - 26-9992.

VOLKSWAGEN 64-65 -
Rádio, capas. Preço Cr$
4 200. (.oje. R. Barata
Ribeiro,_207, ap._302._
VOLKS 63, ótimo* est. a qualquer
prova, à vlstn troco e fac. c/
I 900 enl. s. 18 m. R. 24 Maio,
316 — 48-2701.

TAXI - AERO 63, am ótimo .s
tado — Tratar na Av. Suburba-

_ esquina da Rua Silva Rosa
no ponto da taxi eom GILBERTO
- Tal_^ 49-2781.
TAXI 

"ÒKW 
61 - Pronto" para

trabalhar, financio com Cr$ 
3 300 000. Rua Campos da Paz,
22B - Tel. 54-3125.
TAXI GÕRDINI 6*4
pado, estado de

- Todo eaui*
0 k NCrS

2 500,00, pronto para rodar, fácil.
rest. R. S. Fco. Xavier, 628.
TAXI Pontiac 51 — Vende-se ou
só placa e táxi — Rua Alcaméia,
217 - Olaria.
TAXI Capelinha e placa. Vende-
se, com ou sem o carro Chevrolet
40 — Ver e Iratar na Rua Del-'
gado de Carvalho, 36, Largo da
Segunda-Feira,_ Tijuca. .*
TAXI DAUPHINE Capelinha, rá.
dio, parado há 2 anos, maquina
OK. 100% em tudo. Rua Torres
Homem 1135 ap. 101.

SlMCA 63 — Vende-se com mo-
tor Tufão, 6 000 km, estufamen-
to e pintura novo. Ver e trotar

Rua General Espirito Santo
Cardoso, 535 — Tijuca, com o
Sr. Dutra.
SlMCA TUFÃO 64 - Equipado,
motor 100% - Rua Alberto Si-
queira, 59 — Tiiuca — Tel. ...
48-5319.
STANDARD VANGUARD 51 -
Vende-te todo original, 1 200
Ver Ruo Miguel Ângelo, 428.
SlMCA - 1 200-1951 - Má.
quina boa, pintura e forração
nova, vende-se, base CrS ...• 

200 000. Ver e tratar com Sil-
va, Rua Maxwell, 392, op. 101

Tel. 38.9934.
SlMCA RALLYE 65 - Verda água,
6tlmo carro. Troca-se. Faclllta-se.
Rua Voluntários da Pátria, 323
Botafogo. Tal. 46-1144.

SlMCA TUFÃO 1964
Em bom estado, à vista
ou financiado. Telefone
48-4787.
SlMCA 63. Impecável estado ge*
rol. Vendo, troco, finoncio. R.
Poim Pamplona 700 — Jacaré.
Tel. 49-7852.

SlMCA Esplanada 1967
— Temos várias cores p(
pronta entrega. Ã vista
ou financiado. — Telefo-
ne 48-4787.
SlMCA — Compro iem aborrece
lo. Vejo uo horirio de aua pre
farineis • pago haja em dinhei-
ra. - Tal. 38-3891.
SlMCA CHAMBORD 60, 61 e 62— 980 000, quase novos, equips.
Saldo a comb. Troco. — Rua S.
Francisco Xavier, 342-E, Maracanã.

SlMCA CHAMBORD Emi-
sul 1967 — Temos várias
çôres para pronta entre-
ga. À vista ou financia
dq. Tel. 48-4787.

MERCURY ,5718 - Tuynpyke - 4
p. s.c, ótimo estado, hidramá*
lico ne garantia. Rua Senador
Alencar, 33 c| Umberto — Base
NCrS 3 250,00 — Ac. propostas
MORRIS Oxford 49 - Ótimo -
300 mil «ntrada, 100 a| mts. Av.
Suburbana, 9941. Sr. Brita — Cas-
cadura.
MERCURY 1956 - Lindo, nSvo,
100 por canto impecável, hidra-
mítico. Rua Constante Ramos. 141
- ap. 302 - Tel. 37-6534.
MORRIS OXFORD 52 - Ótimo es-
tado, duas bombas, irance dire*
cão CrS 1 600 mil. Rua General
Urquiza, n.° 242 apto. 418. Le-
blon.
MERCURY conversível 48 - Oti-
mo estado — Facilito Com 600.
Antônio R6flo, 541.
M. G. ESPORTE - 2 lugares, óti-
mo estado [ataria, forração, pin*
tura tudo 100%. Facilito. Rua
Uruguai, 248 - 38-S128.
MORRIS MINOR £0 - Ótimo -
Vendo 700 mil antrada e Volks
60, equipodo 3 800, à vista
Telefonar 427137 eu 84-5203
ManhS Or, Joio.

RURAL 1966, 964, 960. Tenho 4,
luxo, div. cores, todas equipa-
das, 4x2, vendo, troco, fac. — R.
Rus^el,_32-Aj_r L. do_Glório.
RENAULT 

"GORDINl 
65- Vanda-

se um em Átimo estada c| peq,
entr. salde longo praie. Av.
Princesa Isabal 481.

SlMCA 62 - Vdo. Ir. por Dau-
phine, tôda enxutona, não tem
fer,, maq. na gar. è negocio de
duro. Rua Humboldt, 181, es«|.
c/ Uranos e Av. dos Demòcráti.
cos, bose 3 100.

TAXI VOLKS 63 - Vendo à visto.
Capelinha. Aristides Caire, 56 —
Q. Bombeiro» — Te"- Falcão.
TAXI Volkswaaen AV. • 66 no-
vos equipados nunca rodaram na
praça. Entrego emplacado em
seu nome. Rua Barão de Mas*
qúita_174.
TAXI-VOLKS 65 - Vende-se75
vista, com radio, tranca, taxi-
motro novo. Capelinha. Preço

CrS 7 800 000. Tratar Conde de
Bonfim, 116 ap. 501 - Arcènio.
Hoie de 9 às 12 horas^

VOLVO - Vende-se ano 51, óti-
mo estado em tudo. Rua Roualt,
18, ap. 302 - I. A. P. C. -
Dsl Castilho - Sá.
VOLKSWAGEN — Vendo 64, ul-
timo lérie, de um só dono, equi-
pado, em ótimo estado. Ver e
trator no Posto Atlantic. — Pro-
ça Santos Dumont, Joguei Clube.

VÕLKSVi/ÃGÊN 54 - Vendo
transf. 65, bem eíiuipado, finan-
cio parte. R. Torres Homem, 150-
C - Tel. 48-7770. __ 
VOLKSWAGEi. 1962 -" Ecluipa'
do, janelas abrindo, cerâmica
Bísn 3 500 — Rua Auousto Bar-
bojH, 171, junto à ponte Todos
os Sanios.
VOLKSWAGEN -66 - Cerâmica,
equipado. Bose 6 000,00 - Tel.
34-1415 - R. dos Araujos, 27

Tijuca. 
VOLKSWÃòÉN 1961, 

"3ÍÍ7 
série,

novíssimo, v. à vlsta, NCr$ 3 250
Rua Açaré, 38,_Eng._Novo.
VOLKSWAGEN 1954,' único do-
no, conservação ímpecivel. Ven*
do_ NCrS _2 550. Ruii_Açaré.Jlj^
VOLKSWAGEN 

"63," 
eni óVirrio es-

tado, superequipado, radio, tala
cromada, capas, íarol, cibie etc.
Troco ou fin. Bom preço à vis-
to. Tel. 38-0397.

VOLKSWAGEN 65 - Vando só à
vista, côr pérola, capas de napa
preta, não tem ridio, particular
em perfeito estado .podendo tra*
xar mecânico _—_ Tal. 38.5292.
VOLKS 1965 - Toda" nôvo, ri".
dio amoricano, capai • laterais
vulca-tpuma — Facilito ou troco
pl menor valor. R. Vise. Pira.i,
106, <] porteiro.

VOLKS óó, com pouco uso, todo
equipado, única dona, motivo de
viagem urgente. Av. Rui Barbosa,
300, ap. I 302.
VOLKS 64, côr vinho, quase sam
uso, mais de 500 mil de equr
pimentos. Tel.: 25-6317 - Sr
Santos.

VOLKSWAGEN 1965 - Novissi-
mo. Unico dono. À vista Cr$
5 000 OCO. Sr. Luciano — Telefo-
nn 27-6784.

VAUXHALL 52 - Estado geral
100%. Vende-se ou troca-se por
corro de 'menor valor. Negócio

6 à vista. Estrada Vicente Car-
valho, 1 216. Procurar Arlindo
ou Marinho.

VOLKSWAGEN 1966, 2,a -érie,
cinza-prata, 8 000 km. Vendo fa-
cilitando ou aceitando oferla —
Augusto - 34-4797.

VOLKSWAGEN 65 - Todo equi-
pado, com rádio etc. 25 mil km.
Motivo receber 67. Rua FIguei*
redo Magalhães 109, ap. 304
5 000 - Augusto.

VOLKSWAGEN 67, 46 HP, 0 km.
Vendo 4 950, mais 18 de 180,
sistema consórcio. Aceito oferta.
Augusto - 34-4797.
VOLKSWAGEN 67 - Zero km -
46 HP, c/ todas as revisões e
garantia de fábrica, vendo, en-
trego na hora. R. Barata Ribeiro,
135-D, c/ Baptista;
VOLKSWAGEN .61:: — Sincroniza-
do, NCrS 3 300 - Tel. 27-3283
— Rua Sá Ferreira, 115.^
VW 66 .—. 0 261" km lacrado -
Estodo zero, paní particular exi-
gente - NCrS 6 000,00 - Tcl.
36-1766.

TAXI VOLKS 64, ótimo astado,
aquipado, mecânica 100%, nun-
ca rodou na praça, troco, faclli-'
to, R. 24 da Maio, 484)987.

VOLKSWAGEN 1965. Superequl-
pado, pouco rodado, uma jóia,
troco per Volks ou Gordini ate
1963, eni bon\ estado, à vlsta,
bom preço. Rua Haddock lobo
74. Garagem. V i
VOLÍ.SWÀGEN 6Í". f.'a sinc.- -
Equip., rad. e pus. b. b. ót. est.
Rua Felipe Camarão, 138. Tele-
fone 48-0962-_
VOLKSWAGEN 61, equipodo, em
ot. est. Vendo urg. ou troco,
fac. R. Híddock lobo, 33. Tele-
fone 34-6001.

TAXI Plymouth 48 v. a vista ou
financ. Troco por Kombi. Telefo-
ne 49-9554. Sr. Antônio.
TAXI" VOIKSWÃGEN 64 • «6 -
Nunca rodaram ni praça. Finan*
cio. Troco. Av. Suburbana, 9942
— Cascadura.

TAXI VOLKS 62 - Ultima serie,
à vista. Ver das 12 às 14 horas
c| Alan - Praça da Bandeira,
109 — Barbearía.
TAXI CHEVROLET 52 - Vendo
Praça da Bandeira em frente oo
Correio "ponto de taxi", auto
59494 negócio à visto, aceito
oferta.
TAXI DODGE 1946 - Vendo
850 000 - Av. 28 da Setembro,
191 — Pedro.
TAXI Wolkswagen 63 — Sinal
2 500, resto longo prazo. Av.
Mem de Sá, 14-A, junto R. do
Passeio - 22-4229.
TAXI Volks. 65 - Ultima serie,
emp. recente, equip. CrS 6 800
Ver 12 òs 14 h, R. Sontano, 73.
ap. 1806;
TAXI Chevrolet 1941, De Luxe.
Taxi Capelinha. 1 500 000. Av,
Sant3 Crui, 230 — Realengo. ___.
TAXI Volks. 66/64, equipados,
c/ radio, tranca, capas, 1." em-
placamento. Vendo, troco e faci;
lito até 18 meses. Ruo Haddock
Lobo, B35.
TAXI - Vende-se Volks. 64. Equi
pado. Ótimo «stado, — À vista
NCrS 6 300,00. Tel. 27-9202
TAXI - Volks. 62, 3.", verme
lho. Todo equipado, motor no ca-
rantia, pel» melhor oferta. Cam-
pos da-Pai, 91, t/l - R. Com-
prido
TAXI — Vende-se Gordini ano 63
— Pronto para trabalha'. NCr$
3 300,00 a vista. Acoita-se ofer-
la. R. Marquês de S. Vicente, 429,
fundos — José Pè. 
TAXI _ PLACA — Compro e ven-
do. Faço permuta, transfiro de
propriedade, licenciamentos ¦¦ de
veículos novos e usados, ônibus,
caminhSo etc. — Av. Suburbana
n.° 10033, sl. 219 - Cascadura,
ao lado do Posto Almirante.

TAXI Dodge 51, mec, rodio, pt
trabolhor, facll. com 1600. Rua
Hoddock lobo, 66. Cruz oo To-
ninho. __^__
TAXI AERO WILLYS 62, preto,
em Ótimo estado, vende-se, ver e
tratar na Rua Maia Lactrda, 26?,
ap. 201.

VOLKSWAGEN 63 t- Superequi
pado, excelente estado — Cr$
4 200 000, com Sr. Silos - Pra-
ça Gen. Tiburcio, 83.____
VENDE-SE' Interlagos'' 63, barato,
3 000 000 — Rua Benedito Hi-
palito, 53 - Telefone 43-9586,
VOLKSWAGEN 59/62 - Alemão,
verde amazonas, equipadíssimo,
Melhor oferta A vista acima de
NCrS 2 80O — Endereço Rua Or-
tis Monteiro, 205-B — Sr. Morei-

— Não se atende por leia-
fone. ________ 
VENDE-SE um carro de praça,
marca DKW VEMAG, ano 63, até
òs 12h. Rua Carlos Corvalho,' 60,
ap. 412 - Sr. Oliveira.
VENDE-SE, 1 DKW, 56, tipo jar-
dineira, à vista ou financindi.,
Está boa, à vista 1 700. Tratar
na Rua Monsenhor Castelo Bran-
co, 2 — Jardim América.

VOLKSWAGEN 1967, 0 km, lin-
da cor. Vendo, troco, facilito.
Rua Hoddock Lobo, 382. Telefo-
ne 34-2458.
VOLKSWAGEN 1964. Tratar hoje
4 30O, tenho outro Volkswagen
59, 2 870. / Rua Pereira de Si-
queira, 79.' Tüuca-_
VOLKSWAGEN 65, vinho, em per-
feito eslado, radio de teclas. Rua
Bulhõesjde Carvalho-412,L_ip_L105
VOTKSWAGEN 1966, novo, equi-
pBdo. Preço 4 700. Aceito troca
cerro menor valor. R. Barata Ri-
beiro, 254 — Dr. Otávio.
VOLKSWAGEN 60 - 1 500
visto, mais 15x200 mil, equipa-
do etc. - 57-2539.
VOLKSWAGEN 1963, olimo esta-
do, unico dono, pouco rodado.
Vendo e financio 15 meses. Si-
queira Campos, 23-A - 36-3435.

VOLKSWAGEN 61, 3.a serie, c/
radio. Av. Automóvel Club, 4021
c/ 69 — Coelho NotOj
VOLKSWAGEN 60 - Superequi
pado. Unico dono. Urgente. Rua
Francisco Enes, 148 - Circular
da Penha.
VEMAGUET 100%, 61-2 700
ou Iroco carro pasieio* Ruo tbíá
n.o 237-F - Turiaçu. 
VOLKSWAGEN 67, 66, 65 e 64.
Temos, vorias cores, equipados c/
radio, tranca, capas calha etc. —
Troco e facilito. Rua Hoddock
Lobo, 335.
VOLKSWAGEN 1966 - Azul,
equipado. Vendo ou troco por
carro menor valor. — Av. Bra-
sil, 8377;
VOLKSWAGEN 1962 - Janellnha
abrindo, radio, tranca etc. 3 450
Rua Gonzaga Duque, 417, casa 4.

VOLKSWAGEN 67-0
km, côr pérola. Ver Av.
Atlântica, 1936-A.
VOLKSWAGEN - 64 - Equipa
do. Vendo hoie. Rua Prefeito
Olímpio d» Melo, 1 735 — Ser-
vauto. ______^___
VOLKSWAGEN - Tigre — Ver-
de Caribe, 0 km. Pronta entrega
— Rua Prefeito Olímpio de Melo,
1^35 — Servaulo.
VOLKS -~66,a 65 e 61 sinc,
equipados, mecânica ótima/ troco
ou financio. R. Conde de Bon<
fim, 577-A - 58.3822.
VOLKSWAGEN 1967 0 km
Tenho vermelho e azuj, — São
Francisco Xavier, 400. 

RURAL 61 - 1 diferencial. Ven-
de-s» ou 1roc.vse por carro de
menor valor. Negócio só à vis*
ta. Estrada Vicente Carvalho n.°
1216. Procurar Arlindo óu Ma-
rinho.
RURAl WIUYS 62 - Ridio, tran.
ca, pneui novoa, pintura nova,
Vendo m. oferta. R. Sí Ferreira,
22», ap. 705.

TAXI DKW a melhor oferla ne-
gócio urgente. Enxuto. Var na
Rua General Argolo, 224 — Sr.
Chico.

RENAULT 48 - Motor" dianteiro
e 52 motor trosairo NCrS 300,00,
rest. o combinar R. 6, Fco. Xa-
vier, 628.
RURAL WILLYS 61 - 4x2, última
série ótimo estado geral, 5 pneus
novos e radio. Rua Torres Ho-
mem 1135, ap. 101.
RURAL 66 luxo, vendo ou Iroco
por carro nacional, de menor
valor. Fonet 23-2874.
RENAULT 1093 ano 1964 estado
nâvo, Todo equipado. Ver Av.
Copacabana I 310, com Abalar-
do.
RENAULT Javaquatr, 48 ~ Miq.
rat., caixa, dif., bom lat., bat.
nava p. t. m.cinito. R, Cana-
ril Bruce, 44 ap. 226.

TAXI GORDINl 64 - CrS 2 500.
Motor na garanlia, cx. mud., no.
va, lotaria perfeita. Saldo até 15
meses^ Barata Ribeiro, 147.
TAXI DKW~62""- .M%"~Vm".
do. Marquês de Olindo, 80 —
Teh 26-2452.
TAXI Volks. 65 — NSvo, pouco
rodado - R. Costa Ferraz, 4, ap.
301 - Rio Comprido,

TAXI Volkswagen, compro, pago
à vista. Avenida Prado Júnior,
317. Tel. 57-8705.
TAXI GORDINl 64 - Troco
financio. Real Grondeio, 193,
loja 1. Aberta até 20 horas.
TÁXI — Corro, compro rodando
ou parado, qualquer marco. Pago
a vista na hora. Rua Emílio de
Meneses, 301 — Piedade. Tel.t
29-9424 - Soares.
TÁXI e placa, vendo, faço a
permuta, tenho ciesp. oficial —
Dou seu carro emplacado na
praça. Rua Emílio de Menezes
301, Piedade, tal. 29-9424 -
Soares.
TAXI VOLKSWAGEN 63, vando
barato, troco, facilito — Praça Re<
jública, 52. Tel.i 524009,

TAXI VOLKS 64 - Vandel-sa
3 000*000 entroda, soldo 20 me-
ses. Agência Vianna. Rua Maris
e Barros, 724. Tels.: 48-1403 a
28-7791.
TAXI - COMPRO PLACAS • ta-
xím.tro Capelinha - Pago 1 vis-
ta, na hora, a maior praço. Tò-
das as despeias por minha con-
ta - HENRIQUE - Telefona
47-9290 até 22 hs. - R. Cupar.
tino Durão, 36, ap. 401, leblon,
(estacionamento ficll).
TAXI, PERMUTAS - legal!» ü
seu tíxi — Serviço completo, ti-
pido • eficiente, pelo menor pre-
co. Despachaat. HENRIQUE. Tel.
47-9290 até la 22 hs. - lua
Cupwtin. Durão, 36, ap. 401 -
leblon^ (estacionamento _________
UM VOIKS — Compro d. parti-
cular pj uso próprio, a dinheiro,
em .! domicilio. Tal.: 41-7132
Urgente,
VOLKSWAGEN 63, estado de
nova, equipíido, com radio, tran-
cos, copas etc, pneus novos. Tro-
co a facilito. R. S. Francisco Xa-
vier, 860.
VOLKSWAGEN 65, excelente est.,
a qualquer prova. À vista, Iroco
e fac. c/ 2 400 ent., s. 18 m.,!
R. 24 Maio, 316 - Tel. 46-2701,i
VOLKSWAGEN 61, ótimo est., a,
qualquer prova. À vista, troco e
fac e/ 1 500 ent., s. 18 m.. R.
24 de Maio, 316 - Tel. 48-2701.
VOLKSWAGEN 59, excelente «1.,
mecânica a qualquer prova. À
vista, troco . fac. c/ 1 400 ent,,
t. 18 m., R. 24 Maio, 816 -
48-2701»

VOLKSWAGEN 65 superequipado,
ótimo estado. Vendo, troco, fa
cililo. Cerqueira Daltro 82 poi-
to em Cascadura.
VOLKSWAGEN 66 cor pérola su-
perequipado, ¦ pouco rodado, ven-
do ou troco por menor valor.
Facilito. Av. Suburbana, 10 008
apto. 101.

Vendo ót
capas, rá

VOLKSWAGEN 64
est., còr azul at!
dio, na Av. Prado Júnior 281
na^pizzaria, com Manuel.
VÕLKSWÃGÉ^Í963~-~Carrõ~cíe
professora desde 0 km, em «.•
tado de nôvo, troco e facilito.
Rua _Barao de Meaquitay_ 174.
VOLKSWAGEN 66 - Modêfo"T7|
equipado, 1 só dono em belfs-
.imo estado, troco, facilito. Rua
Barão de : AAe_c|uIto, 174.
VOLKSWAGEN 64 - Equipado
de módico, único dono, em esta
do de 0 km, troco, facilito. R."arno 

de_Mesquita, 17*.
¦OlKSWAGEf

das as cores,
Troco e fácil
Mesquita, 174.

VOLKSV/AGEN 61, placa 
'milhar;'

supereq.. vnle a pena ver, 3 300.
Troco e estudo financiamento. —
R. Dom Meinrado, 37, das 9 às
17 horas, tel._48.6932;
WUIYS 65 -"Vcrde~mü,~ri.
dio, impecável estado. Troca-se.
Facilita-so. ftua Voluntários *ía
Pátria, 323 - Botafogo. Telefone
46.1144.

VAUXHALL 53 - Uma ióia. NCrS
700,00 qualquer prova, fácil
rest. R. S. Fco. Xavier n.o 628
VAUXHALL 51-6 cil., tudo
100% - 500 dc entrada e 5
de 100 — Rua dos Romeiros, 186,
sala 206 - Penha.

VOLKSWAGEN 64, supor.cü_ÍT.
do, rádio, teclado Irani. capas,
bagagito, tranca, polaianas etc.
Facilito. R. Arthur Meneses, 12,
p. 202 - Maracanã.
VOLKSWAGEN 60, 61 a 62 a
parlir 1 500 enl., equipados . r«.
visados. R. São Francisco Xavier,
860.
VOLKS 64 - Bege, 100% equi-
podo, rádio Blaupunt etc. Ótimo
estado, único dono. Praça Euqé-
nio Jardim n. 55-602. Copaca-
banti.
VOLKSWAGEN 1962 - Vendo —
Equipado, rádio, capas de napa,
ótimo estado. Cr$ 3 500. Rua Sá
Ferreira n. 210, ap. 903. •- Co-
pacabana.
VEMAGUET-Í965~-~5Ó~0ÕÕ !tni
rodados — Rádio Lubrimat. Preço
4 500 000 à vilta - Telefone
27-9992.

VOLKS 60 - Equipado - Olimo
stado. 1 500 entr. e 14x200 -

Antônio RC*go, 541.
VOLKS 66 - C/ capa de vul-
kron, calhas de acrí lio, meio
equipado — Rua leopoldina Rc-
go, 474 — Olaria.
VOLKS 62 — Equip., ótimo est.,
mod. 63 — Aceilo troca, fac, p/
pag. Av. Democráticos, 533*A.
VOTKSWÃGEN. 67 

~46 
HP -

0 km — Côr verde caribe. Ven-
de-se « entrega-se na hora. lei.
38-6371 ou 38-6900.
VENDE-SE uma Rural 66 equipa*
díssima, completamente nova com
6 700 quilômetros rodados. Mo-
tivo outros negócios. Rua Dr,
Garnier 854.
VOLKSWAGEN 60, 61, 63, 65 e
66 — Todos equipados. Excelente
estado. Rua Borão de Mesquita,
I74-A._
VÕL"KSWAGE"n'""65 - Cor gèío",
3úperequip, estado geral novo.
Vendo. Tratar Av. 28 de Sslem-
bro_ n.° 5. Garagem.
VOLVO 50 - rid. pint. estof.
tudo novo, 2 milhões. Rua Al*
quindar 31, 101. Brás de Pina.
Facll. parte ou p/ trocar.
VOLKS 62 — Superequipado —
Vendo ou ÍYoco — Av. Suburbana,"'I ò. e_B_T C"e°dura.
VOLKS 60 - todo nôvo. Vendo
ou troco e facilito — Av. Subur-
bana, 9991_A_e_B. Cascadura.
VOLKS 65 

"- 
Ótimo estado -

Vendo, troco e facilito — Av, Su*
burbana, 999IA e B,_ Cascadura.
VOLKS 66" - Btado de zero -
Vendo, troco e facilito — Av. Su-
burbana, 9991 A e B. Cb.cadura,

vniirs-vr.r-M n i, -..-VOLKS 63 - Ultima serie, equi.VOLKSvVAGEN 67-0 km, to- pado. molor )9Ó mM. pncu5 nc.
. .,._pron„,a e?lr«9a -cos etc. 27 mil km rodados CrSIroco e facilito. Rua Barão de 3 950 mü

789, cí 1
Rua 24 de Maio,

VOLKSWAGEN 1966 - Pouco vdLKSW -"-Modéío" ó^equiparodado completamente nôvo. Fa*
cilila-sa. Av. Princesa Isab.l 481.
VEMAG" 61 - A visTa NCrS
2 800,00 — Pr.cisando pequenos
reparos latarii, motor nôvo. Av.
Princ.si Isabal 481. TeL
S7-0113.
VOLKSWAGEN 65 - õtimo esta
do. Peq. entr. saldo combinar. Av.
Princ, Isabel 481.

VENDA seu carro sem aborreci
mentos. Vejo no horário de sua
preferência • parjo hoj* em di-
nheiro^ - T.l. 38-389*_
VÕÍKSWAGÈN 64 - 33 m. km
rodados, côr vinho, equipado —
Urgente, só hoje e amanhã —
NCrS 4 350,00 - R. Azevedo
Pimentel, 7 — Praça Arcoverde

Proc, porteiro José Copaca-
bana.

VOLKSWAGEN 61 - 3-s série,
sincronizado, equipado. Vende-
se ou troca-se por carro de me-
nor valor. Negácio só è vista.
Estrada Vicenle de Carvalho n.
I 216. Procurar Arlindo ou Ma-
rinho.
VÕLKSWÃGENT9~~M_rdm7iido
para 62. Preço Cr$ 2 890 000 só
à vista. Estrada Vicente de Car.
valho 1 216. Procurar Arlindo
ou _Mnmiho.
VOLKS. 59, bom estado, equipa-
do, melhor oferta. Tel. 45-5799.
VENDE-SE Vespa, Rua Cosme Ve-
lho n. 513 (laranjeiras). — Pon-
to de táxi.
VALKSWAGEN 1963 - Equipado,
pouco uto, facilito. Rua Antu-
nes Maciel 494. S. Cristóvão.

VOLKSWAGEN - Compro sam
aborrecê-lo. Vejo no horário de
sua preferencia • pago hoje em
dinh.iro. - T.l. 38-3891.
VOLKSWAGEN 59 - l 190 000,
alemão, equipado p/ 62, c/ ra-
dio, capas etc, novissimo. Saldo
a comb. — Troco. Rua S. Fran-
cisco Xavier, 342-E — Maracanã.
VOLKSWAGEN 66, côr vinho, su-
perequipado, volante Porsch, lin*
do carro. Av. Nova York, 212-A
— Bonsucesso. <

VENDE-SE Dauphine 63, Pontiac
47 — Rua Carros de Vasconcelos,
72_—_^aenz_Pena._^
VENDE-SE Volks 64, eqüipadõT-
vlsta. Ver hoie, Rua Pinto Gue-
des, 40, ap. 401 - Tel. 38-3203.
VOLKSWAGEN 61 - Sincr.,
perequipado, otlmo estado, NCrS
3 450,00 à vlsta - Rua da Pro-
clamação, 658 — Bonsucesso —
Sr. Fernando.

VOLKSWAGEN 1961 - Vende-se
com rádio, ótimo estado. Preço
NCrS- 3 050,00 - Ver e tratar na
Av Niemeier, 756, com Sr. Nar*
ciso Sá.

VOLKSWAGEN 1964 - Vende-se
o mais nôvo do Rio, todo equr
pado com 5 pneus novos, rádio,
capas edt. Tratar com Santos -
Rua Laura de Araujo, 156 — Es-
tacio - Tel. 32-3550.

VOLKSWAGEN 65 - Rádio, en.
xuto, ,4 900. Aceito Volks. 59-
61 — Diferença à vista — Ma-
estro Francisco Braga, 2B3/203 -
B. Peixoto.

VENDE-SE um carro Borgward
motor,_ 4 cilindros. Tratar no lo-
cal. Av. Radial Oeste, 135 —
Posto Sebastião — MaraeanS.

VENDO por apenas 3 000 meu
luxuoso Oldsmobile Holiday 56,
de 4 portas, sem coluna, direção
hidráulica, freio a ar, vidros e
bancos elétricos, ar quente e
frio, rádio, stereo, tudo perfeito,
máq. e hid. excepcionais, pneus
novos. Av. Santa Cruz n.° 1 6B3
- Bangu. Tel. CETEL 90-0112 -
Gonçalves.

VOLKSWAGEN 65 - Vende-se,
23 000 km. Unico dono *- Gal.
Ribeiro da Costa, 2 — Leme, com
o porteiro.
VOLKSWAGEN 64 - Equipado,
lanternas 66, capas, aros, frisos
etc. Estado de 0, unico dono
4 800,00 (novos) - Tel. 38-7963

Sr. Augusto.

VOLKSWAGEN - Compro da 53
a 67 — Pago a vista os malho-
ras presos - Tel. 49-1357. -
Jorga de ¦ is 20 horai diária
m«nte. .

VOLKSWAGEN 63 - Novembro.
Um só dono — Av. Gal. Justo,
335-A - PFAFF - Sr. Jair.
VOLKSWAGEN 62 - Ve_do, fa.
cilito, superequipado, excepcional
estado. Ver e tratar N. S. Co.
pacabana, 1434.

VOLKS 61, l.a serie. Motor no.
vo. 3 250. Constante Ramos, 167,
com porteiro.
VOLKS 54, cabriolet, vidro ray.
ban. Troco e financ. Real Gran-
deza, 193, loia 1. Aberta alé 20
horas.
VOLKSWAGEN 65 - Supercon-
servado, todo equip., bela capa
Vulcron, radio, 5 pneus novissi.
mos, NCrS 5 000 ou 3 000 ent],
saldo combinar. R. Comendador
Martinell, 173, ap. 204 - Gra.
jau, após às 16h. £
VOLKSWAGEN 55, 61. 62, 63, 65
Impecável estado geral. Vendo,
troco, financio. Paim Pamplona
700 - Jacaré. Tel. 49-7852.
VOLKSWAGEN 66 cereia, super-
equipado, pouco rodado» lindo.
Fac. c| 3 500. Troco. R. 24 de
Maio, 19 fundos. Est. S. Fco.
Xavier. Tel. 28-7512. 
VOLKSWAGEN 65, lindo, equi-
pado, excelente. Fac. c( 2 600
troco, i R. 24 de Maio. 19 fun-
dos. Est. 5. Fco. Xavier. Tele-
fone 28-7512.

VOLKSWAGEN 65/64. Sinal de
2 000, resto longo prazo, radio,
capas unico dono. Av. Mem de
Sá, 14-A (iunto Rua do Passeio)
22-4229.
VOLKSWAGEN 61 - Sincroniza-
do. Excepcional estado. Muitis-
aimo bem conservado. Entrada
1 900 restante longo prazo. Or.
Roberto. 31-3024, 31-2687. Rua
1.° de Março, 7, 6.° sl. 605.

VOLKSWAGEN 62, equipado, ex.
celente. Fac. c/ 2 000. Troco.
R. 24 de Maio, 19, fundos. Est.
S. Fco. Xavier. TeL_ 28-7512.
VOLKSWAGEN~67, 0 km.,'4 p.
pronta entrega, facilito e troco,
R. Laranieiras, 122-A. 25-3953.

VENDO - Volks ano 1966, equi-
pado com 15 000 km rodados.
Motivo de viagem, tratar Rua
Riachuelo, 1871189. Tal. 32-3458
- Sr. César. /
VOLKS 66 - 3.a série, ainda na
garantia, apenas 7 mil km, rádio
trans. Motorola, capas napa luxo,
impecável. NCrS 5 900 à vista
- R. Mal. Francisco de Moura,
63 ap. 102. Tel. 46-2526 - Bo-
tafogo, da ( àt 10 e de 19 às
22 horas.

VOLKS. 65 - ótimo estado, pé
rola, equipado, bem calçado; à
vista ou financiado. Tel. 48*3333
VOLKSWAGEN - V. 1966, pé-
rola, 16 000 km, particular a
particular. Ent. NCrS 4 000 • 20
x NCrS 180. Tel. 42-5924.
VOLKSWAGEN 66 - Azu! atlan-
tico, equip., 5 pneus novos, sem
batida, urg. 5 800 conservadiisi-
mo - R. Borda do Mato, 293,
ap. 403 — Graiaú — Tel.
58-6356.

do, 9 mil km rodsclos, 5 950 -
Aceito carro menor valor. Rua
24. deJ_aio, 789_c/_18. _
VOLKS 63 coni rádio de 3 'fal-

Xas, transmito, capas efe napa,
bagagelro, tararia sem batida em
otímo estado. Vendo ou troco,
Praça Alberto Monteiro Filho, 45

Jacaré. 
VOL"K"S~ÓÍ - íarsérieVvêrdê'
Todo equipado, adaptado para
62 — 2 000 entrada e 10x200 -
Av. Heilor Beltrão, 57, ap. 301

48-7183._
VOLKS 61 — 3.a serie, supere*
quipado, 3 pneus novos excep-
cional estado — Vendo à visra
Cr$ 3 350 - Av. Heitor Beltrão,
57, ap. 301 - 48-7183.

ja-se
Volkswagen

SEDAN E KOMBI 66

Diner's Reaullur e Interlar —
Frado Júnior, 335-C. 57-7034 -
57-8705 - 36-2128.

Karmann-Ghia
1966

Vende-se em perfeito eslado.
Tel.: 47-3833.

Locadora Júnior
aluga

Itamaraty, Ka.manivGnig,
Volks, Kombi, equipados com
rádio, com ou sem motorista.
Rua cia Passagem, 98. Tels.: —
46-3800 — 46-3136, filiado ao
Diner's, Reallur, Interlar.

VEÍCULOS de carga
CAMINHÃO Chevrolet 61, em
Ijjiiti estado. Vendo, troco, cerro
píi-seio, financio. Paim Pamplona
700 - Jacaré. Tel. 49-7852.
CAMINHÃO 

"BASCULANTE 
- Ven"'-

de-:e Ford F-600 ano 5B, melher
oferta diariamente após 18 horús
— P.ua da Inspiração, 243 *p.
201 - Vila da Penha.
CAMINHÃO Chevrolet 58." Em
bom e.tado veneio, financio, tro-
co, carro passeio. Paim Pan.-
plona 700. Jacaré. Tel. 49-7852.
CAMINHÃO Chevrolet 59. Em
bom estado. Vendo, financio, tro-
co, carro passeio. Paim Pam.
plona 700. Jacaré. Tel. 49-7852.
CAMINHÕES Chevrolet 60/62, a
toda prova, vendo, troco, faci-
lito. Rua' Cândido Benício n.°
1 219 - Praça Seca.
CAMINHÃO CHEVROLET 61 e 62
— Ótimo estado. Vendo à vista.
Troco, R. Santana, 77 — borra-
cheiro.

VOLKSWAGEN 61, primeira sin-
cronizada, mecânica nova. Uma
jóia. Aceito troca Gordini. Faci-
lito__sajdo^_Ay. Suburbana, 9 942
VOLKSWAGEN. 60, novo de tudo.
Aceito troca Gordini ou Dau-
phine. Facililo saldo. Av. Subur-
bana, 9 942 — Cascadura.
VOLKSWAGEN 59, 100% de tu-
do, c/ 1 £00 mil de entrada. Av.
Suburbana, 9 942 — Cascadura.
VOLKSWÃGENVóTvêndõVVtTo-
co, facilitando parte. Tel.: ....
46-8524.

CAMINHÃO BIG JOB 52 - Ven-
do à vista ou financio com CrS
600 000. Rua Campos da Paz,
228;
CAMINHÕES Chevrolets, 57, 61,
62 - Mercedes LP-321-61 e Ford
F-600-61 - Basculanle — Todos
como novos. Vendo e facilito. —
Rua Uranos, 1180 — Posto Eiso.
CHEVROLET 6~Ò - Caminhão-^
Vende-se, lanfernagem, pintura,
máquina, tudo nôvo — Rua Ito-
bi, 33^- Méier. _
CAMINHÃO. Chevrolet; .,46, 50" e'
58 — Todos pronto p/ trabalhar
a qualquer experiência emplaca-
do 67 —,. Vendo à vista, barato.

Rua Paim Pamplona, 95.
ÕCmTNHÃO OPÉn"9"57~~Ã~tcí
da prova,, Ruo Pauta Freitas, 50

Santana.

VOLKSWAGEN 62, novíssimo. -
Ataulfo de Paiva, 231504.
VOLKS 60, muito conservado,
equipado com rádio, capas etc.
Tel. «47-9961, Antônio, urgente.
VOLKS 60 - Vendo todo origi-
nal de fábrica, cl rádio, tranca,
capas de napa, não tèm bati-
das. Rua General Polidoro, 288
cl 12.

CAMINHÃO Chevrolet 58,_ 59, 60,
62 e 64 todos revisados tôda pro-
va. Vendo, troco e fac. R. João
Romariz, 119, Ramos — Telefo-
ne 30-9684.
CAMINHÃO Chevrolet 59, mui-
to bom, mas bom mesmo! Preço
de ocasião à vista. Ver Estrada
Rio do A n. 659, viaduto Campo
Grande, Sr. Néison.

VOLKSWAGEN 1959, 60, 61, 62,
63, 64 e 65, todos 100% de ma-
quina e lataria. Perfeito estado
de conservação. Pequena entrada
e o saldo a longo prazo. Auto-
Prazo, R. Condo de Bonfim, 645-B
- Tels.: 38-1135 e 38-2291.
VOLKSWAGEN 60, 61, 62, 63
64 e 65 — Lindos carros, entra-
das desde CrS 1 500 e o saldo
em 10, 15, 20, 25 e 30 meses.
Av. Almirante Barroso n. 9I-A.
Tel. 42-6138.
VOLKS 64 — rád., capa, pneus,
t. 100% linico dono NCrS 4 480.
R. Alquimar, 31-101. Brás de
Pina. Tco. p|americ. ou nac.

VOLKS 60 — Equipado, pintura
nova, ótimo, ridio, 1.» slncroni-
zada. Facilito, troco. R. Maria
Amália, 382 -'58.9887 - Va-
lente.
VOLKS 63 — Equipado, ótimo es-
tado, troco, facilito. Rua. Maria
Amélia, 382 - Sr. Júlio - Tel.
58-9887.
VOLKSWAGEN 65 e 64— Vá-
rias cores, -superequlpados, esta-
do de novos. Troco e facilito. R.
Conde de Bonfim, 577-B — Tel.
58-6769.
V. W. 62 - Equip. 3 450 ou tro-

p| 63 ou Dauphine 60-63 —
Rua Aristides Lôbo, 237-B.
WOLKSVAGEM 61 sincronizado,
70 000 Km. perfeito, único dono,
equipe, só a vista 3 350. Rua
Maestro Vila lobos, 71 — Tiiuca —
Porteiro. .
VOLKS 66 - Grenat - 13 000,
superequipado. Unico dono, ba-
rato. Rua Belize, n.o >234 M. Her-
mes.

VOLKSWAGEN última sórie de
1965 com 40 000 km rodados,
único dono, cor gelo, por
4 500,00. Rua MarquSs de Abran-
tes 164.
VENDO VOLKS 1955 - Estado de
novo com capas, cofre de porta-
luvas no valor de NCrS 200,00
por preço.de ocasião. Rua Barata
Ribeiro 189 das 8 às 20 horas.
VOLKS OU GORDINl - Compro
um à vista para meu vso. De
part. a part. Pago em dinheiro
na hora — Resolvo rápido, tel.:
48-1967.
VOLKS 60 A 66 -
bom estado. Pago
48.0987.

Compro em
i vista. Tal.

VOLKSWAGEN 62, 3 400 ou me-
Ihor oferta, urgente. Rua Souso
Lima, 363.
VOLKSWAGEN 65 - Vendo ur-
gente equipado, vinho de único
dono. NCrS 4' 900. Telefoní
38-9887.
VOLKSWAGEN 65, pouco rodado,
est. de nôvo, troco e facilito.
Rua' Riachuelo 388 até as 20
horas.

VW' 63 - Azul pastel, c| rádio,
capas de napa e pneus novos,
NCrS 4 100,00 à vista. R. Pru-
dente de Morais, 1 458 — Pede-
se obséquio não telefonar.
VOLKSWAGEN 1960 vinho, oti-
mo estado. Vendo, troco, facili-
to. R. S. Fco. Xavier, 398. Tel.
28-3776.
VOLKSWAGEN 1963 superequipa-
do. Ótimo estado. Vendo, troco,
facilito. R. S. Fco. Xavier, 398
- Tel. 28.3776.
VOLKSWAGEN 61. 2.* serie, es-
tado geral nôvo. Vendo Rua Ura-
nos, 1 180.
VOLKSWAGEN 62 - Equipado, 5
pneus novos 3 500 a vista. Ur-
gente. Rua Conde de Agrolongo,
1 112 apl. 302. Penha. ¦

VOLKSWAGEN 1962 - 196S e
1966 — superequipado* — ex-
cetentes, troco, ou facililo até
20 meses. R. Conde Bonfim, 66-A
- Tel. 34-9909. *

VOLKSWAGEN 62 superequipado
3 420. Antônio Rego, 541. Fa-
cilito.
VOLKSWAGEN 59 - Vendo com
radio em bom estado. Visconde
Itamarati, 77. 48-2653

WILLYSW
com sua confortam ***

AMBULÂNCIA

CAMINHÃOZINHO FORD F-3, 50,
motor ref. pneus perfeitos, pron-'
to para trabalhar. Barão de Meu
quita, 125.
FORD F-600 59 - Estado geral
100%. Vende-se ou troca-ac por
carro de menor valor. Negócio
só ò vista. Estrada Vicente dc
Carvalho 1 216. Procurar Arlin-
do ou Marinho.
VENDÊ-SÉ_üm caminhão F-600 -
1958 s| carroecria. Tratar na Rua
Sacadura Cabral, 369 ou pelo
Tel.: 43-8371 - Ademar. Preço
NCrS 2 400,00 à vista. Favor
quem não estiver em condições
^e_ne__J?c'_° não comparecer.
VENDE-SE" Soco"rro ChevróTef""5Í",
com guincho, tôda prova — Rus
Coronel Tamaríndo, 2075 — Baru
su^ p

AUTOPEÇAS E REVEND.
TAXIMETRO, vendo aferido no-
va tabela. Barato, Rua Emílio do
Meneses, 301 — Piedade. Tel.i
29-9424, Soares.
TAXIMETRO -" Vendo Capelinha"
— -Olimo estado c/ placa. Tel.::
23-1183.

OFICINAS
OFICINA MECÂNICA especializa-
da Volks-Willys, galpão 300 m2
peças e acess, — Telefone, con
trato de 5 a. Vendo. Av. Subur-
bana, 6 853 ou Tel.: 29-1824 -
Base 30m — Tratar p/ manh.

r»E3lL-*V>- •^-~VM

e tôda a linha de
UTILITÁRIOS, V. en-
contra, com todas as
-facilidades, na

VOLKS 66 - Vendo, vinho su-
perequipado a Rua República doll
Peru, 2501502 — Copacabana.

AGÊNCIA CAMPO GRANDE
DE AUTOMÓVEIS LTDA.

Av. Casario de Melo. 953
Campo Grinde -Tels-
10IO - CETEL 94-1171
Praia do Flamengo, 244-

Ulas AeB-Tel. 25-9776

OFICINA — Mecânica especialt-
zada em Volks em excelente
ponto com 300 m2, grande esto-
que de peças e acessórios, ma-
quinadas, ferramentas etc. Ven-
do à vista ou financio. R. Cam-
pol da Paz, 228.

MOTOS - LAMBRETAS
LAMBRETA LD-58, superequipada,
à vista 450 000. R. Navarro da
Costa, 2, Mal. Hermes.
VESPA ÒU LAMBRETA" aceito na"
troca de carro Renault Fregate
1953 — Rua Bento Cardoso, 12,
Penha Circular, junto ao viaduto.
VENDO CARRO MG - Quatro
lugaras. Praco de ocasião. Tel.
290650.

ESPORTES E
EMBARCAÇÕES
BARCOS E LANCHAS
STAR - Vende-se 6 000 mil. Fa-
cilila-se, Ex. "Piranha". — Tel.
25-0961 — Dr. Gilberto.

MOTORES E EQUIP.
MARÍTIMO .
MOTORES DE POPA - 3, 5, 7,
10 e 35 HP. Div. marcas oca-
sião. Troco. Facilito. Praça Re-
pública n. 52, Tel. 52-3110.

LJRtCM-UJP
OU QUALQUER
OUTRO
UTILITÁRIO
WIUYS

'UEI-w ENA Bbasjtm
AV SUBURBANA, M
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