
TEMPO: inelável.
TEMP.: estável. VEN-
TOS: Sul, fracos. VI-
S1B.: moderada. MÁ-
XIMA: 24.7. MÍNIMA:"llS.2. 

(Mais detalhes
na l.a pág. do Cader-
no de Classificados)

JORNAL DO BRA
Rio de Janeiro — Sábado, 18 de março de 1967

Delfim anuncia o desafogo do
S. A JORNAL 00 BRASIL - Av.
Rio Branco, 110/112 - lind. Tol.
JÒSBRASIL - GB..- Tal. Rode
Interna 22-1818. — Sucursais: S.
Paulo — Rua Barão de Ilopeiinin-
«30, 151, coni. 21/22, Tel. 32-8702,
Brasília — Setor Comercial Sul,
Ed. Central, 6.o and. gr. 602/7,
Tel. 2-8866. B. Horizonte - Av.
Afonso Pena, 1 500, 9.° and. Tel.
2-5848. Niterói — Av. Amaral
Peixoto, 195, gr. 204, Tel. 5-509.
P. Alegre — Av, Borges dè Me-
deiros, 915, 4.0 and. Tel. 4-7566.
Recife — Rua União, Ed. Sumaré,
s/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, Curiti-
ba, Montevidéu, Washington, N.
Iorque, Parts, Londres. PREÇOS: —
VENDA AVULSA - GB e E. do
Rio: Dias úteis, CrS 200 ou NCr$
0,20 — Domingos, Cr$ 300 ou
NCr$ 0,30;SP, DF è BH: Dias
úlcis, CrS 300 ou NCrS 0,30 -
Domingos, CrS 400 ou NCrS 0,40;
Estados do Su!: Dios úteis, Cr$
300 ou NCrS 0,30 - Domingos,
CrS 500 ou NCrS 0,£0; Noroeste
(até PB): Dias úteis, CrS 300 ou
NCrS 0,30 - Dcminnos, CrS 500
ou NCrS 0.50; Norte (RGN até
AM): Dias úteis, CrS 500 ou NCrS
0,50 - Domingos, CrS 800 ou
NCrS 0,80; Oeste (GO, MT): Dia:
úleis, CrS 300 ou NCrS 0,30 -
Domingos, CrS 500 eu NCrS 0,5<-
SERVIÇO POSTAL (BRASIL): Ano,
CrS 45 000 ou NCrS 45,00; Sc-
mestre, CrS 23 000 ou NCrS
23,00; Trimestre, CrS 1? 000 ou
NCrS 12,00 - ENTREGA DOMI-
CILIAR: Trimestre, CrS 18 000 ou
NCrS 18,00; Semestre, CrS 36 000
ou NCrS 36,00. - EXTERIOR (V.
AÍP.EA) - EUA: Mensal USS 10:
Trimeslre USS 30; Argentina: PAS
60 * PAS 100; Uruguai: $8, dias
úlcis e $15, domingos. >

ACHADOS E PERDIDOS
'CÃÕ"1>ERDÍD0"~—"""Foi 

TêTriír"
pcia de arame, cór branca|cinza]
castanha, nome Linda, quem en-
contrar íavor telefonar para ..
27-7415, D. Hilda Goltz, Rua
Visccnde de Pirajá, 482. Grati-
fica-sul
ENCONTKA-SE extraviada n o I a
prrmissória do valor de Cr$ ..
500 000 (quinhentos mil cruzeiros)
uencida em 5 de maio de 19ÓÓ,
de emissão de Joaquim Pinto Ra-
mos a favor de Arlindo da Costa
Felicio, paga em seu respectivo
vencimento, ficando por esta ra-
zão, sem mais nenhum efeito lc-
gal. Rio de Janeiro, 17 de mar-
co de 1967. Joaquim Pinto Ra-
mos.
PLACA PERDIDA - Perdeu-se a
placa -traseira do caminhão GB-
6-93-32. Pede-se a quem encon-
tror o trvor do entregar na Av.
Rodrigues Alves n. 135.
PERDEU-SE¦¦•'.em -táxi '.uma 

pTsTa
coiti importantes documentos, pro-
niÍ35orias c recibos, gratifico. Te-
!eícn« 22-2382. Sr. Oicpr Ba-
tista.
PERDEU-SÉ pasM com documen-
to-; na Rua Machado Coelho
próximo ao «slncionamento do
DLU. Gratifica-se quem devol-
ver. Tol.:_2?-4_n 2.
PERDEU-SE no trai elo entre is
Ruas México • Santa Luzia, o tl-
vara de licença pj localização da
firmai Companhia Importadora e
•Exportadora Brasi! América --.Cl-
cBA, d* n.° 61 730. Gratifita-se
a quem encontrar. Por /favor tele-¦fon ar para o Sr. Miguel, no tele-
fone 22-1727.
TORNAMJE "sem efeito o pas-
saporle enlncs n. CH 49 487, per-
rencente a Hung Shu-Mei, emi-
tido em 18 de outubro de 1965
om Taipei, perdido no Rio re-
centemente, bem como o endos-
samento para entrar em Taiwan
n.° Tien tiu 4634, contido no re-
ferido passaporte.

EMPREGOS

DOMÉSTICOS
AMAS, ARRUMADEIRAS
E COPEiRAS
ATENÇÃO - Emp. doméstica?
Ag. Mota tem as melhores com
documentos e ref. Av. Copnca-
bana, 619, s/loja 205. 37-5533.
ARRUMADEIRA - P~rec"sV-se
rom prática das 8 às 18 horas.
Exigem-se referências. Tratar na
Rua Saturnino de Brito, 158, ap.
101. Tel.: 46-2706.
ATENÇÃO - Sra. trabalhando de
7 às llh em Cop. oferece p,
tomar conta de ap. pessoa só
responsável p/todo serviço, Não
faz questão de ordenado. Tratar
45-8414. 
ARRUMADEIRA - COPEIRA. -
Precisa-se na Rua Maria Angé-
lica n. 613 - ap. 101. Tel.
46-7426 - Ord. CrS 60 000.
ARRUMADEIRA — Precisa-se com
prática. Ordenado: 50 mil. — Te!.
46-9659 - Jardim Botânico. Rua
Joaquim. Campos Porto n. 70. En-
trar na. Rua Pacheco Leão.
ARRUMADEIRA - Precisa-se com
referências — NCrS 40,00 — Tra-
tar D. Ivone — 25-2111.
ARRUMADEIRA - Copeira. CrS
50 mil. Precisa-se c| prat. e ref.
Rua Maura Brasil, 74. Laranjel-
ras (prox. Fluminense).
BABA-GOVERNANTA com priti-
ca « referências para cuidar de
2 crianças, paça-so bem. — Av.
Afranio ds Melo Franco, 125 ap.
201 - Lebien. 
BABÁ — Precisa-se, de boa apa-
rencia, para criança que esta" no
coMgio. Ordenado ótimo à eom-
binar, Exigem-se- raforências. ¦-
Tel.: 26-8043. Rua Engenheiro Al-
fredo Dutra, 450 (entrar pala R.
Eurlco C>u>) — Jardim Botâni

BABA' — Precisa-se para 3 cri
ancas com documentos • refe-
rencias — Rua Si Ferraira n. 44»p;,:Vin,
BABÁ — Prccisa-se moça de bon
aparência, caprichosa, com refe-
rencias ou carteira, para crianças
em itíflde escolar. Paga-se bem —
Rua SacopS,_15_—_Lagoa._
BABA — Precisa-so de moça as<
isada para tomar conta ds 1
bebo durante o dia. Não dorme
no crp-srêgo — Exigem-s» docu
mentem, muita prática, amplas
referências e atestado de saúda

Telefonar 36-6924.
BABA' — Menino de 1 ano c
10 meses com pratica e referen-
cias — Paoa-se bem. Rua Tone-
leros n. 380 - 104.
BABA — Precisa-se para criança
de 2 meses, séria, educada, de
bom aspecto e com muita ex-
periência, idade entre 35 e 45
anos. Exigem-se referências e
decumentos. Folga semanal or-
denado 80 000. Rua Raul Pom
péia 66/801 - Tel. 27-3707 -
D. Armenda.

DESAPERTÃNDO 'AS "AMARRAS

Exercito da
China toma
poder do PC

O Exército da China está
desmontando a máquina do
Partido Comunista e substi-
tuindo civis por militares
nos cargos de direção em to-
dos os setores, dentro de um
esquema que visa a concen-
trar todo o Poder em suas
mãos, tendo já sob seu con-
tróle as principais cidades
do país.

A agência soviética Tass,
confirmando informações de
fontes diplomáticas ociden-
tais, afirmou ontem que o
Exército sé transformou no
principal órgão punitivo do
novo sistema revolucionário
na China, controlando toda
a economia do país, o ensi-
no, a imprensa, transportes
e comunicações e segurança
pública. (Página 2)

Trégua nos
cortes pode
acabar hoje

0 corte de luz aos sába-
rios e domingos poderá vol-
tar a partir d,e hoje entre
18h30m c 21 horas, porque

a quantidade de energia
consumida está quase igual
ao total disponível, segun-

» do afirmou ontem o Coor-
denador do Racionamento,
Almirante Miguel Magaldi.

Sobre a irregularidade
dos cortes fora da tabela,
que se vem repetindo em
todos os bairros da Cidade,
o Almirante Magaldi voltou
a dizer que a tabela "e ape-
nas'uni indicador do perío-
do em quê o corte pode se
verificar", mas que "se

houver disponibilidade o
corte c retardado ou supri-
irado". (Página 16)

Assembléia
convoca
i
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Bulhões ao lado, Delfim -prometeu uma -política econômico-financeira , coerente
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Beltrão acha que a política econômico-f inanceira pode ser menos rígida

Holanda
reclama

Paulo Soares Stangl
O ÇJqvêrno átí Estado te-

rá de explicar à Assembléia
Legislativa, através de seu
Secretário de Obras, Sr.
Paula Soares, de acordo com
requerimento do Deputado
Mauro Werneck, ontem apro-
vado, quais foram as provi-dencias adotadas para dimi-
nuir os desastrosos efeitos
das chuvas fortes sobre o Rio.

A. Escola José de Alen-
car, nas Laranjeiras, embo-
ra mantivesse até ontem
suas aulas, estava interdita-
da há muito tempo pelo Ins-
tituto de Geotécnica. O rela-
tório, enviado à IV. Região
Administrativa, não chegou
à escola e as crianças cor-
reram perigo desde o reiní-
cio das aulas. (Página 10),

Em telegrama enviado
ontem à Embaixada do Bra-
sil em Haia, a Comissão Exe-
cutiva do Fundo Wiesenthal,
da Holanda, solicitou a ex-
tradição para a Áustria do
nazista Franz Paul Stangl,
que' aquela entidade consi-
dera como "um dos maio-
res criminosos da II Guerra
Mundial".

Alarmada com as notí-
cias de que Stangl teria pos-
sibilidades de não ser entre-
gue à Áustria, porque as leis
do Brasil não fazem referen-
cia ao genocídio, a Comissão
advertiu que o Governo bra-
sileiro tem "uma grande res-
ponsabilidade, e não deve
dar a aparência de que pro-tege um criminoso de guer-
ra". (Página 11)

Krieger quer
conciliar
Auro e Pedro

O Senador Daniel Krie-
ger encaminhou aos Srs. Pe-
dro Aleixo e Auro de Moura
Andrade uma fórmula que
permitirá solucionar por via
parlamentar o conflito que
surgiu entre eles por causa
da Presidência do Congresso
sem a necessidade do pro-
nunciamento do Supremo
Tribunal Federal e sem revi-
são do texto da nova Coristi-
tuição. , ..

A . fórmula do Senador
Daniel Krieger, segundo as
informações, consiste numa
revisão hábil do Regimento
Interno do Parlamento,- es-
clarecendo quais são as atri-
buições do Presidente do Se-
.nado e as do Presidente do
Congresso. (Página 16)

Johnson tem
poderes para
negociar

Por 28 votos a três, a Co-
missão de Relações Exterio-
res da Câmara dos Repre-
sentantes dos EUA aprovou
ontem uma resolução pro-metendo seu apoio às con-
versações sóbre assistência
financeira e comércio que o
Presidente Lyndon Johnson
manterá em Punta dei Este
com os Chefes, de Estado do
Hemisfério.

O Secretário de Estado
Dean Rusk. tentou conven-
cèr ontem a Comissão de Re-
lações Exteriores do Senado
a seguir ,o exemplo dos depu-
tados. Segundo alguns ob-
servadores políticos, apesar
da oposição de vários se-
nadores, a Comissão termi-
nará por aprovar o apelo de
Johnson. (Página 9)
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Hoje é dia
de turismo e
automóveis
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O economista Delfim Ne-
to, anunciando que o Govêr-
no Costa e Silva se propõe a
conseguir a maior taxa pos-
sivel de desenvolvimento
econômico, prometeu ontem
— ao assumir o cargo de Mi-
nistro da Fazenda >— de-
dicar-se à "grande tarefa"
de criar as condições para o"pleno florescimento" do
setor privado, "oprimido pe-
lo aumento da pressão tri-
butária e a elevação substan-
ciai dos custos financeiros".

; Apontando o processo de
desenvolvimento econômico
como "doloroso e cheio de
dificuldades", o Ministro
Delfim Neto manifestou a
esperança de conseguir a
redução da taxa de juros e
incluiu entre os objetivos de
longo prazo do novo Govêr-
no a manutenção da maior
estabilidade de preços possí-
vel e a ampliação da parti-
cipação dos trabalhadores e
das empresas no produto na-
cional.

Ao receber o cargo de Mi-
nistro do Planejamento, o
Sr. Hélio Beltrão declarou-se
convencido de que "não se
pode acelerar o desenvolvi-
mento com o setor privado
debilitado e angustiado pela'impossibilidade de obter ou
de gerar os recursos de que
precisa para operar ou ex-
pandir-se".

— Não basta que os obje-
tivos da política econômica
sejam teoricamente deseja-
veis, mas que sejam efetiva-
mente desejados pela opi-
nião pública — disse o Mi-
nistro Hélio Beltrão.

O Presidente Costa e Sil-
va, depois de ter oferecido
um almoço na Granja do
Ipê, compareceu ontem à
tarde ao Palácio do Planai-
to, onde passou duas horas
e 40 minutos concedendo
audiências. Hoje, o Marechal
assistirá à missa de ação de
graças que mandou celebrar
na Igreja de Santo Antônio
pelo início de seu Governo.
(Páginas 4 e 7)

Diálogo com os operários
é objetivo de Passarinho

O Coronel Jarbas Passa-
rinho assumiu ontem o Mi-
nistério do Trabalho, afir-
mando que recebeu a reco-
mendação de "dialogar com
os operários, de ouvir-lhes as
reivindicações, de analisar-
lhes os pleitos, e isto deve
e tem que ser feito, ao mes-
mo tempo sem demagogia e
com o cuidado de ouvir os
empresários brasileiros".

' O novo Ministro acres-
centou, porém: "Sei que não
me esperam dias tranqüilos,
pois as áreas radicais quesempre combati — os comu-
nistas e os proxenetas dos
sindicatos, fabricados pelaação corruptora do Estado
•— estarão desde já prontos
para dificultar-me a ação,
impedir-me o êxito, que se-
ria menos meu que do Go-
vêrno e do Brasil."

Cercado de vários ofi-
ciais-generais, o Sr. Ivo Ar-
zua assumiu o Ministério da
Agricultura, já com um pro-
grama preparado, através do
qual pretende "arrancar da
miséria milhões de brasilei-

ros que vivem no interior",
substituindo os limites terri-
toriais dos Estados "pelas
grandes linhas que definirão
o zoneamento agropecuário
no Brasil",

No âmbito da Aeronáuti-
ca, a preocupação também é
a humanização: o Brigádei-
a-o Márcio dé Sousa e Melo
assumiu, as funções de Mi-
nistro da Aeronáutica, afir-
mando que "é indispensável
governar voltado para as ne-
cessidades fundamentais do
homem, em todos os esca-
lões, não apenas para a obri-
gação de satisfazer as justas
aspirações".

A assunção do General
Afonso Augusto de Albu-
querque Lima ao Ministério
da Coordenação dos Orga-
nismos Regionais foi presti-
giada por muitos militares e,
em seu discurso, o novo Mi-
nistro afirmou que "as iden-
tificações entre civis e mili-
tares são muitas e eles se in-
tegram e se compreendem
muito acima das malqueren-
ças". (Página 7)

MDB exige revogação
da Lei de Segurança

O MDB deu sentido práti-co ao repúdio generalizado à
Lei de Segurança legada pe-lo Marechal Castelo Branco,
apresentando ontem mesmo
projeto de lei que revoga o
Decreto-Lei do ex-Presidente.
O projeto foi elaborado pelo
Deputado Oscar Pedroso
Horta e será seguido de um
segundo projeto, propondo
uma Lei de Segurança com-
patível com a Constituição.

Na justificativa do projeto— documento que exprime a
opinião do Partido oposicio-
nista — fica claro que aque-
la providência é necessária
para evitar expor cidadãos "à
mercê de instrumentos tira-
nicos, até que o Congresso
possa dar o seu entendimen-
to sobre a urgente e impor-

tante matéria da conceitua-
ção da Segurança Nacional".

Novas vigorosas manifes-
tações de repúdio à Lei de
Segurança Nacional foram
promovidas ontem no Sena-
do, na Câmara, no Superior
Tribunal Militar e nas As-
sembléias Legislativas da
Guanabara e Estado do Rio.
O General Mourão Filho
alertou para o fato de que"devemos impedir que falsos
líderes ignorantes levem a
Nação a dar guinadas para
a direita, matando a liber-
dade em nome da própria li-
berdade". (Noticiário, pági-
na 11, e Coluna do Castello,
página 4)
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EUA destroem usina que fornece energia a Hanói
UM QUE FICOU

Pequeno guia americano
para linguagem comunista

Êste é um pequeno léxico de expressões freqüente-
mente usadas nos documentos oficiais dos Partidos e
Governos coímraistas de todo o mundo. ¦

Foi preparado e distribuído pelo Serviço de Iníor-
mações dos Estados Unidos (USIS), com a observação
de que "os comunistas desenvolveram linguagem pró-
pria" e "a compreensão de sua semântica é essencial
para se entender o que dizem uns'nos outros, bem como
o que realmente querem dizer quando se dirigem fl pú-
blicos nâo comunistas";

AGRESSÃO: «to ou atividade de um governo não comu-
nista em defesa de seus direitos; mais freqüentemente usado
em casos onde esses direitos são defendidos contra ações ou
ameaças comunistas.

COEXISTÊNCIA PACIFICA: rivalidade econômica e poli-
tica entre o Mundo Livre e os Estados Comunistas, evitando-
se a prática de hostilidades. A coexistência ideológica é excluí- •
da c a possibilidade de uma saída para a guerra não é afasta-
da pelos teóricos do comunismo;

LIDERANÇA COLETIVA: termo referente a decisões to-
madas pelo plenário de reuniões do Partido Comunista, espe-
eialmente pelo Comitê Central. Na prática, a liderança coleti-
va tem sido rara cm países controlados pelo comunismo, que
se inclinaram em direção ao domínio por indivíduos poderosos
tais como Joseí Stalin e Mao Tsé-tung.

COLETIVIZAÇAO: sistema agrícola sob o qual os agricul-
tores sâo compelidos a trabalhar para o Estado ao invés de ia-
zê-lo para si próprios. J

COLONIALISMO: termo usado pelos comunistas quando
se referem a áreas ou paises que, segundo eles, ainda se encon-
tram. sob o domínio do chamado poder "imperialista". Os co-
munistas, por outro lado, insistem em que a hegemonia exer-
cida pela União Soviética sobre a Europa Oriental, ou por Pe-
quim sóbre o Tibete nâo é colonialismo.

CULTO OA PERSONALIDADE: termo que denota jugo
autocratico por parte de um líder do Partido (originalmente
atribuído a Stalin), mais usado durante períodos de liderança
coletiva.

REVOLUÇÃO CULTURAL: termo criado por Pequim para
descrever o expurgo político na China Comunista, de pessoas
não inteiramente identificadas com as políticas de Mao Tsé-
tung.

DEMOCRACIA: .palavra que .encerra especial significado
para os comunistas, geralmente utilizada com o adjetivo qua-
lificativo. Assim, "democracia burguesa" é usado para o sistema
parlamentar múltipartidário dos países nâo comunistas, en-
quanto os lermos "democracia soviética" e "democracia popu-
lar" são empregados para exaltar os regimes controlados por
um único partido comunista.

CENTRALISMO DEMOCRÁTICO: terminologia usada por
Lênine para descrever o regime de ttm só partido, centraliza-
do em uma pequena e ativa liderança. Em teoria, o elemento
controlador, o comitê central do Partido, é escolhido através
de processo eletivo por organizações do Partido em vários ni-
veis, do mais baixo ao mais elevado. Na prática, o comitê cen- •
trai é um corpo que se perpetua na autoridade e cujas decisões
são soberanas.

DESVIACIONISMO: termo que significa afastamento da
interpretação-oficial da linha do Fartido Comunista.

MATERIALISMO DIALÉTICO: um conceito básico do
marxismo.

O materialismo dialético combina dois conceitos metafisi-
cos improváveis: (1) que só o mundo material possui realida-

¦ de e (2) que as mudanças progressistas ocorrem na natureza
e na sociedade como resultado de conflitos entre forças e ele-
mentos contraditórios ou opostos.

DITADURA DO PROLETARIADO: a pedra angular da
doutrina marxista-leninista, envolvendo a "luta de classes" en-
tre os trabalhadores organizados, ou proletariado, e a burgue-
sia, ou classe média, Lénine usou ésse. termo, como um eufe-
mismo para o regime de um só partido.

DOGMAT1SMO: recusa na aceitação das últimas modifi-
cações oficiais da teoria marxista-leninista.

FRENTE POLÍTICA: uma coalizão, incluindo o Partido
Comunista como eleriiento principal. (Uma"frente popular" é
uma aliança comunista, usualmente tida como temporária.
Uma "frente nacional" é uma coalizão mais ampla- e sólida que
também inclui partidos nacionalistas. Na terminologia não
comunista define uma organização controlada pelos comunis-
tas). I

IMPERIALISMO: na teoria- lenlnista, a etapa final do de-
senvolvimento do sistema capitalista: freqüentemente usada em
ataques de propaganda contra nações ou alianças não comu-
nistas.

INTERNACIONALISMO: freqüentemente significando "in-
ternacionalismo proletário", envolve apoio e defesa da União
Soviética por todos os meios e formas.

MARXISMO, MARXISMO-LENINISMO: os aspectos revo-
lucionários das teorias originais de Marx e Engels, que Lênine
e seus sucessores expropriaram e transformaram para atender a
seus próprios conceitos.

MASSAS: a grande massa do povo; o povo que trabalha,
MORALIDADE: no uso comunista, uma palavra com du-

pio significado. "Moralidade Burguesa" refere-se a valores deri-
vados de crenças éticas ou religiosas. "Moralidade Comunista"
é um sistema de valores que sanciona qualquer ação destinada
a atingir os'objetivos comunistas.

NACIONALISMO: um conceito que tem várias acepções no•uso comunista. "O Nacionalismo Burguês", por exemplo, é de-
íinido como o desejo de autodeterminação pelo povo de pai-ses não comunistas. Esta aspiração pode até ser apoiada se
vier a contribuir para o enfraquecimento das alianças não co-
munistas. "Nacionalismo" 

por si, i contudo, quando praticado
por Estados comunistas como a Iugoslávia ou advogado porvárias minorias étnicas controladas por Moscou ou por Pequim,
não é aceito pelos comunistas ortodoxos.

LIBERTAÇÃO NACIONAL: termo cada vez mais empre-
gado para descrever movimentos revolucionários- lançados ouapoiados por regimes comunistas. Em anos recentes, por exem-
pio, "movimentos de libertação nacional" do tipo extremistatêm sido apoiados e encorajados pelas .potências comunistas em¦uma tentativa de ganhar influência, sóbre as áreas em desen-volvimsnto. A "libertação nacional" também é explorada comoum meio de ensobrir os desígnios comunistas de infiltração,

; subversão c, 'finalmente, da conquista de outras nações. A or-
ganização da "Frente de Libertação Naeion»!" no Vietname doSul serve como exemplo desta tática.

NEOCOLONIALISMO: a ajuda e assistência proporciona-aa as novas nações independentes e àquelas em desenvolvimento
pelas nações desenvolvidas não comunistas.

NEUTRALISMO: uma palavra com vários significados den-tro da teoria e do uso comunista. O marxismo-leninismo excluio neutralismo nas relações internacionais, pois só admite a exis-tência de dois mundos: o comunista e o não comunista. Na
pratica, entretanto, a política soviética favoreceu o neutralismocm certos países não comprometidos, na esperança de que isto
propiciasse uma porta aberta ã influência comunista. Por suavez, Mao Tsé-tung declara: "a neutralidade constitui uma meracamuflagem e um terceiro caminho não existe".PAZ: palavra geralmente atrelada à propaganda comunistacontra o chamado "imperialismo". O tema da "paz" é o prefe-rido por organizações comunistas tais como o Conselho Mundialda Paz.

POVO: em geral ésse termo é empregado a qualquer seg-mento ou grupo da população que apoia os objetivos comunistas.DEMOCRACIA POPULAR: na teoria comunista, uma demo-oracia popular é a forma intermediária de governo entre a"democracia burguesa" parlamentar e a "democracia soviética",
que é caracterizada pelo regime do partido único da UniãoSoviética. Os termos "democracia popular" e "república popu-lar" são usados como sinônimos para os estados controlados pe-los comunistas.

POPULAR: um termo laudatório, significando ser digno deauxílio comunista; aplicado a movimentos de grupos, objetivos
políticos ou regimes. .

PROGRESSISTA: como as palavras "democrático" e "po-
pular" êste termo é comumente associado aos grupos ou mo-vlmentos pró-comunistas.

PROLETARIADO: definido por Marx e Engels como a cias-
se operária sob o sistema capitalista, cujos membros teórica-
mente não possuem ¦ propriedade ou meios de produção.TROPAGANDA: no uso comunista a palavra tem váriasaplicações teóricas funcionais, inclusive (1) a doutrinação sis-temática do povo sob o regime comunista: (2) o uso de todasos meios, de comunicação, educação e cultura para o mesmoIim; (3) apoio de numerosas agências domésticas e internacio-nais e de organizações de disseminação dos princípios comu--nistas no mundo não comunista. As organizações de frente co-"democracia burguesa" parlamentar e a "democracia soviética",munistas servem como exemplo para a última acepção.

REACIONÁRIO: termo com uma ampla gama de signifi-cados usualmente aplicados aos grupos e Indivíduos que seopõem aos objetivos comunistas.
REVANCHISTA: no uso comunista, qualquer alemão oci-dental que acredite em autodeterminação para todo o povogermânico é considerado um "revanchista".
REVISIONISMO: refere-se a qualquer movimento ideoló-

gico socialista, marxista ou comunista, acusado de tentar a re-visão de alguns ensinamentos dogmáticos dc Marx e Lênine,
os quais deverão ser seguidos cegamente por todos os comunis-tas e seus simpatizantes, dentro e fora da órbita do comunismo.
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Fuzileiros dos EUA examinam um foguete deixado pelo Vietcong após o ataque a Da Nung. (UPI)
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Depois de inúmeras buscas, um mergulhador encontra outro foguete num rio perto da base. (UPI)

Exército chinês toma poder
do PC em quase todo o país

Hong-Kong (UPI-JB) — O
Exército Popular de Liberta-
ção da China arrebatou ao
Partido Comunista o controle
das principais cidades chine-
sas, inclusive Pequim, alcan-
çando um poder que não tem
há 17 anos, desde, a queda de
Chang Kai-chek, segundo in-
formaram, ontem, fontes diplo-
ináticas.

O fortalecimento do pode-
rio militar é tido como a prin-
cipai conseqüência da Revolu-
ção Cultural e correspondentes
japoneses radicados em Pequim
confirmam a existência de dl-
yergências profundas entre o
Partido e os militares, regis-
trando sessões tumultuadas do
Comitê Central do PC e do
Comitê Central Militar.

CONTROLE
Um relatório preparado por

diplomatas especializados em
assuntos da República Popu-
lar da China diz que os
2 500 000 homens do Exército
de Libertação tomaram mui-

tos postos vagos pelos ataques
aos Guardas Vermelhos, no
Fartido Comunista e nos go-
vernos locais.

Comissões militares de con-
tróle, segundo o relatório, ío-
ram criadas em caráter defi-
nitivo nas principais cidades
do país — Pequim, Xangai e
Cantão — e em outros cen-
tros urbanos. "A Revolução
Cultural colocou a China sob
um controle militar semelhan-
te ao que imperava em 1949-
1950, quando foi derrubado o
Governo nacionalista do Ge-
neralíssimo Chang Kai-chek"
— afirma.

Jornais direitistas de Hong-
Kong asseguram que Cantão. a
cidade mais importante do Sul
da China, está sob completo
controle do Exército, e que as
tropas ameaçam fuzilar, sem
julgamento, os antimaoistas
encontrados com armas de fo-
go ou explosivos. Um mural
ãe Pequim cita palavras da
lider do Comitê Revoluciona-
rio Cultural da Universidade

Cientistas dos EUA acham
que nave russa Cosmos-146
prepara vôo em volta da Lua

Moscou, Londres e Washington (UPI-JB) — Cientistas
norte-americanos acreditam que o Cosmos 146, colocado
em órbita sexta-feira pela União Soviética, realiza expe-
riências prévias a um lançamento de vários cosmonautas,
em missões diferentes no espaço, ou em vóo ao redor da
Lua.

O The London Evening Star afirmou ontem que o sa-
télite é o maior veiculo já enviado ao espaço e pode pre-
ceder uma viagem espetacular de uma cápsula multitrl-
pulada. Seria um modelo maior e mais aperfeiçoado de
nave, ou de um foguete impulsor.

PARTICULARIDADES

Um dòs aspectos especiais
descobertos, no Cosmos-146
pelo Comando norte-ámerica-
no de Defesa, é a segunda car-
ga útil do satélite. Poderia ser
parte de uma combinação tri-
fásica ou o estágio superior
mais aperfeiçoado já desenvol-
vido na União Soviética.

Outra particularidade év a
baixa altura de sua órbita,
quase 180 km abaixo do pe-
rigeu normal, e o fato de es-
tar dentro do alcance de ante-
riores vôos tripulados.

O que dá. porém, maior peso
às conjecturas de iminência
de "nova façanha soviética é' o
segundo aniversário, hoje, do

envio de um cosmonauta so-
viético ao espaço.

A série Cosmos, iniciada em
16 de março de 1962, desti-
na-se â exploração do espaço
cósmico, visando a futuras
viagens tripuladas. O satélite
número 148 entrou em órbita
quinta-feira (foi o sexto em
três semanas), data do quin-
to aniversário do início do
programa. Pelas informações
da agência oficial Tass, fun-
ciona normalmente, cumprin-
do sua missão: medir raios
cósmicos, campos magnéticos e
outros fcnOmenos espaciais.

de Pequim, Nieh Yuan-tzu: "A
luta pelo poder entra em sua
fase final".

CHOQUES

Três jornais de Hong-Kong
— Hong-Kong* Times, Hong-
Kong Express e Kung Bung —
baseados em declarações de
recém-chegados da China, no-
lidaram que Cantão está sob
a lei marcial, cm virtude das
graves desordens que conti-
miam ocorrendo, ameaças de
greve e escassez de alimentos.

O Exercito Popular está prá-
ticamente senhor do centro da
cidade, e domina toda a pro-
vincia de Kuantung, diante da
opesição ali reinante ao líder
supremo Mao Tsé-tung. Gru-
pos maoistas e-antimaoistas se
teriam empenhado em san-
grentas batalhas, à noite, em
Cantão, e os feridos foram
abandonados à sua sorte, nas
ruas. Na luta, utilizaram-se
ftacas, garrafas e outras ar-
mas.

Soviéticos
deixam
Nixon só

Moscou (UPI-JB) — Os di-
rigentes soviéticos se recusaram
a receber1 em audiência o ex-
Vice-Presidente Richard Nixon,
que teve de passear sozinho on-
tem pelas ruas de Moscou, de-
pois de almoçar com o Embai-
xador americano Llwewellyn
Thompson e diplomatas oclden-
tais, na sede da Embaixada dos
Estados Unidos. Nixon decla-
rou aos jornalistas, que o en-
trevistaram durante visita a
um bairro em construção, que
ficou desapontado com a atitu-
de dos dirigentes soviéticos o
que ao encerrar sua volta ao
mundo fará uma série de con-
ferências sobre política inter-
nacional. Nixon pretende
dispu;ar o lugar de Johnson
em 1968. O despacho do corres-
pondenté da Tass no Vietname
do Norte, acusando os america-
nos de haverem bombardeado a
Cidade de Haiphong seis vezes
êste mês, dá informação que
indica, segundo peritos milita-
res, estar o Governo de Hanói
montando equipamento antifo-
guetes perto de escolas c em zo-
nas de residências.

Saigon (UPI-JB) — A
aviação naval norte-ameri-
cana voltou a bombardear o
Vietname do Norte ontem à
noite, destruindo a usina hi-
drelétrica de Bac Giang, a
30 'quilômetros de Hanói que
fornece a maior parte da
energia elétrica àquela Ca-
pitai, obedecendo aos pia-
nos para destruir os objeti-
vos estratégicos norte-viet-
namitas.

Em combates terrestres,
as forças americanas perde-
ram mais de 80 homens em
choques-relámpagos c o m
tropas regulares norte-viet-
namitas na região desmili-

¦ tarizada que separa os dois
Vietnames e tiveram 64 bai-
-ias — 12 mortos e 52 feri-
dos — em batalha de 12 ho-
ras nas selvas perto da fron-
teira com o Camboja.

Os combates coincidiram
com a chegada a Saigon do
Chefe do Estado-Maior das
Forças Armadas america-
nas, General Earle Whe-
eler, que veio preparar a
reunião do Presidente John-
son com os chefes militares
americanos, segunda-feira
em Guam, que poderá de-
terminar uma nova escala-
da na guerra.

Em Moscou, o jornal Es-
trcla Vermelha disse que a
conferência de Guam vai
discutir a forma de aumen-
tar a pressão militar sóbre
o Vietname do Norte. Os
governantes ianques — dis-
se o órgão das Forças Ar-
madas soviéticas — preten-
dem subir vários degraus a
mais na escalada de sua
guerra criminosa.

A aviação americana, du-
rante o dia de ontem, rea-
lizou um total de 78 ataques
aéreos ao Vietname, bom-
bardeando, além da usina
de Bac Giang, já bombar-
deada na semana passada, a
região industrial do vale do
Rio Vermelho, estradas de
rodagem, pontes e objeti-
vos militares.

No Vietname do Sul, o.s
bombadeiros estr atégicos
B-52 bombardearam três re-
giões de concentração de
tropas guerrilheiras: uma
região da costa, que havia
sido localizada pela I Di-
visão de Cavalaria Aero-
transportada, outra perto
da fronteira com o Cambo-
ja e a terceira ao norte, a
uns 400 quilômetros de Sai-
gon.

Jolmsoii em Guam aumentará pressão
Washington (UPI-JB) — Es-

pera-se que a conferência do
Presidente Johnson em Guam,
segunda-feira, resultará num
outro apertar de parafusos pa-
ra Intensificar a pressão mili-
tar sóbre Hanói e o Vietcong.

De acordo com as autorida-
des aqui, isto consistirá no
acréscimo de mais uns poucos
alvos industriais a serem ata-
cT.dcs na lista da. Marinha e
des bombardeiros da F ô r ç a
Aérea e na planificação do uso
mais eficiente dos reforços do
tropas que estão sendo envia-
dos para o teatro da guerra.

Altos funcionários do Govèr-
no, estimulados pelas cresceu-
tes provas de que o moral co-
munista- está baixando e que
há dificuldades de suprimen-
tos, estão esperando que o au-
mento gradual da punição
obrigará a Hanói a sair de sua
recusa de ir a conversações de
paz em termos razoáveis.

Embora frisem que Hanói
ainda não deu sinal de que
está disposta a reduzir o rit-
mo do conflito, e comparecer
à mesa de conferência, 

'os 
altos

funcionários do Governo dizem
que há provas de que os norte-
vienamltas podem estar se mo-
vimentando nessa direção. Mas
declinaram de revelar as
provas.

Declararam que não há fun-
damento para a especulação
no sentido de que a reunião
de Guam provocará uma maior
escalada da guerra. E dizem
que nenhuma consideração
está sendo dada nos altos es-
calões aqui ao aumento das
tropas americanas além dos
470 mil soldados que deverão
estar no Vietname no fim de
1967.

Os altos funcionários estão
considerando a reunião como
tendo principalmente o objeti-
vo de "mudar a guarda". A
nova escolha de Johnson para
Embaixador no Vietname do
Sul, EUsworth Bunker, e seu
auxiliar, Eugene M. Locke, te-
rão oportunidade de conversar
com os lideres militares e de
se atualizarem com os diplo-
matas que estão substituindo
— o Embaixador Cabot Lodge,
que se retira de Saigon. e seu
auxiliar William J. Portei*.

Os novos diplomatas estão
servindo no Paquistão e as-
sumirão seus postos etn Sai-
gon no mês de abril, em data
não marcada ainda.

O Presidente e"seus auxilia-
res, além de passarem em rc-
vista os progressos do esforço
militar, planejam discutir os
êxitos obtidos ató agora, no
programa de "pacificação" e
reabilitação que estão executa-
dos nos territórios reconquis-
tados aos comunistas.

Johnson se fará acompa-
nhar, na reunião sobre estra-
tégia, do Secretário de Estaclo
Dsan Rusk, do Secretário de
Dsfesa Robert S. McNamara, e
de um grupo de outros diplo-
matas e oficiais do Exército
de Washington.

O General William Westmo-
reland, Comandante das Fór-
ças Norte-Americanas no Viet-
name, comparecerá a todas ns
reuniões, íissim como o Pri-
mciro-Ministro Nguyen Cao Ky
e do Chefe de Estado em Sai-
gon, General Nguyen Van
Thieu.

Dão-se aqui descontos às
notícias no sentido de que o
convite a Cao Ky e Thieu para
a reunião pode provocai- re-

percussões políticas adversas no
Vietname do Sul. Os dois mi-
litares são considerados os
mais prováveis candidatos ã
Presidência nas elçições que se
realizarão no fim do ano.

Dizem altos funcionários em
Washington que o íato de a
nova Constituição não ter sido
aprovada e não estar ainda
fixada a data da eleição di-
minuem quaisquer implicações
políticas agora. Teria sido
muilo difícil e também psico-
logicamente inábil realizar
uma conferência norte-ameri-
cana de alto nivel sóbre a
guerra do Vietname. a quatro
haras de vóo da Saigon, sem
convidar representantes do
pais interessado. Dizem eles
ainda que o tom duro do dis-
curso dc Johnson sobre a sua
política vietnamita quarta-íei-
ra passada, na Legislatura do
Tenessee. indica sua decisão
de continuar o gradual au-
aumento de pressão militar,
na esperança de quebrar a re-
sistência de Hanói às conver-
sações de paz.

Todavia, acrescentam, deve-
se salientar que os esforços
americanos para encontrar um
caminho para a paz estão
prosseguindo firmemente. Os
altos funcionários negam en-
taticamente qualquer sugestão
de que Johnson não esteja an-
sioso em abrir negociações até
que um Governo civil substi-
tua a Junta Militar que se en-
contra no Poder em Saigon.

Generais de Saigon disputam Poder
SaifiioK. (UPI-JB) — O Ge-

neral-Presidente da Junta Mi-
litar, Nguyen Van Thieu, anun-
ciou que está inclinado a dispu-
tar a Presidência do Vietname
do Sul nas eleições marcadas
para outubro próximo, em que
ihaverá um só candidato, con-
correndo com o General-Pri-
melro-Mtnistro Cao Ky, que
também deseja o cargo.

Em entrevista & agência se-
mi-oficial 6ul-vietnamita, o
chefe da Junta Militar do Viet-
name do Sul declarou: — Se o
povo tiver confiança em mim
e o Exército me apresentar co-
mo candidato à Presidência,
pensarei no caso.

As eleições serão convocadas
com base na Constituição que

está sendo ainda elaborada pe-
Ia A s s e m b 1 éia Constituinte
mas o General Cao Ky, embo-
ra não tenha revelado oficial-
mente seus planos, já demons-
trou que está interessado tam-
bém em disputar a Presiden-
cia. Cao Ky e Vau Thieu são
os homens mais fortes de
Saigon.

Ultimamente, Van Thieu tem
procurado reunir-se íreqüen-
temente com a imprensa para
tentar melhorar sua imagem
política e desfazer as vanta-
gens que leva <J General Cao
Ky, como chefe do Executivo
o porta-voz de fato da Junta
Militar.

Segundo a agência sul-viet-
namita, Van Thieu revelou seu

propósito de concorrer ia elei-
ções presidenciais em entrevis-
ta exclusiva que concedeu a
mn de seus correspondentes.

Na entrevista, Van Thieu
declarou que o Exército pre-
tende um papel ainda maior
no Governo que fôr eleito. Fri-
sou o General-Presidente que
o Exército é a própria base da
nação e que na direção do Go-
vêrno os militares têm apre-
sentado bons resultados. Os
militares não têm partido or-
ganizado mas controlam o Po-
der Central e duzentos distri-
tos do país, inclusive a Policia
Federal, cujo chefe é partidár
rio de Cao Ky.

U Thant procura paz em silêncio

Nações Unidas. Vatlcaíio,
(UPI-JB) — O Secretário-Ge-
ral das Nações Unidas, U
Thant, confirmou ontem que
está realizando esforços para
obter uma solução pacífica no
Vietname', mas não quis fazer
uma declaração pública no
momento.

O Papa Paulo VI pediu aos
jovens de Roma que se unam
a êle em fervorosa oração "pe-
Ia paz verdadeira e total',' e
um anúncio do Vaticano dia
que "também em vista da pe-
nosa situação internacional" o
Papa deseja insistir no tema
da paz, nas cerimônias do Do-
mingo de Ramos.
RESERVA

Em íace das declarações do
Chanceler filipino Narciso Ra-
mos — que informou em Ma-
nilha que U Thant iniciara
nova campanha de paz quo"neste momento é muito re-
servada" — o Secretário-Ge-
ral disse em cerimônia públi-
ca realizada por motivo da
emissão de um novo selo co-
memorativo das Nações Uni-
das, na sede da organização,
que "meu comentário também
é reservado".

As informações sóbre os es-
íorços de U Thant para que
os Estados Unidos e o Vietnã-
me do Norte aceitem seu an-
tigo plano de paz de três pon-
tos circulam desde que o Se-
cretário-Ger al conferenciou
com diplomatas norte-vietna-
mitas, na ¦ Birmânia, no início
do mês;

Os rumores íoram fortaleci-
dos pela conferência reservada
de hora e meia que U Thant
manteve com o Embaixador
norte-americaho Arthur Gold-
berg depois que êste regressou-
de uma viagem a cinco na-
ções da Ásia. Os dois diploma-
tas se recusaram a fornecer
detalhes da conversa.

O porta-voz de U Thant co-
municou ontem que "o Secre-
tário-Geral prossegue em seus
esforços para encontrar uma
solução pacífica para o Viet-
name. Faz isso reservadamen-
te porque não se alcançaria
qualquer objetivo útil.com um
comunicado público neste mo-
mento".

O porta-voz acrescentou que
U Thant está agindo em ca-
ráter particular e não oficial.

Não íoi diretamente mencio-

nada a guerra do Vietname, no
apelo do Papa às orações pela
paz no início do ritual da Se-
mana Santa, em que se re-
corda o ingresso triunfal de
Cristo em Jerusalém, cinco
dias antes da Crucificação,
mas a referência íoi conside-
rada clara.

Paulo VI empenha-se há
anos na realização de enten-
dimentos para a paz. Os ob-
servadores acreditam que te-
nha feito um apelo ao Presi-
dente da União Soviética, Ni-
kolai Podgorny, ao recebê-lo
em janeiro, para que interve-
nha nessas gestões.

O ex-Vice-Presidente norte-
americano Richard M. Nixon
foi recebido na quinta-feira,
em audiência privada.

O comunicado de ontem diz
que Paulo VI deseja que os jo-
vens romanos tomem parte,
cm grande número, nos rituais
do Domingo de Ramos, na Ba-
sílica- de São Pedro, como o
fizeram nos três últimos anos,
simbolizando assim os jovens
de Jerusalém que aplaudiram
Cristo à sua entrada na Cida-
de Santa.

Russo lembra Kennedy em poema

*

Moscou (UPI-JB) — Um poema publi-
cado ontem num jornal soviético —Ame-
ricanos, Onde Está seu Presidente? — diz
que os norte-americanos que lutam no
Vietname são tão culpados quanto os as-
sassinos do Presidente Kennedy e que ês--
tes continuam à solta. *"_.'

O poema, de Vladimir Panov, publica-
do no jornal Zarya Vostoka (Alvorada do
Leste), de Tbilisi, Geórgia, pede que cesse
a intervenção dos Estados Unidos no Viet-
name e exorta:

"Os assassinos do Corpo de Fuzileiros
afugentam o medo com gritos.
Enquanto o momento da morte não

I chefia
Enquanto a decisão final não vem da

Lselva
1 fi.

Joguem fora as metralhadoras, rapazes.
. Rapazes, digam, onde está seu Presi-

[dente.?"

Equiparando o assassínio de Kennedy
à luta no Vietname, prossegue o poema:

"Seus assassinos fugiram à responsa-
[bilidade.

Americanos, onde está seu Presidente?
Vocês não podem fugir para o mato
Ou ocultar-se no relatório de uma sob-

[comissão.
Não há casos no mundo
Que fiquem sem resposta.
O alarma sopra da fita do teletipo
Não iapenas) para a sensação de uma

I página de jornal.
Americanos, onde está seu Presidente?"

i
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ííDO" ainda
publica ato
de Castelo

Brasília (Sucursal) — O Diá-ri» Oficial publicou ainda on-tem decreto do ex-Prcsidcnte
Castelo Branco aprovando o
programa de pesquisa e desen-
volvimento pesqueiro do Bra-
sil, de acordo com o plano de
operações elaborado pela ONU
e quc prevê a aplicação, em
dois anos, de 421 400 dólares
no setor da pesca.Diz o decreto que o progra-ma terá -autonomia adminis-
trativa, técnica e financeira e
gozará das prerrogativas da
Fazenda Pública em matéria
de isenção tributária. Pelo
mesmo ato, é criada a Comis-
são Nacional da Pesca, integra-
da por 13 membros indicados
pelo Presidente da República.

Costa e Silva
verá dívidas
a municípios

Brasília (Sucursall — O Gru-
po Parlamentar Municipalis-
ta vai encaminhar ao Presi-
dente Costa e Silva, dia 13 deabril, um memorial reivindi-
cando a execução de um es-
quema de pagamento da tota-lidade das dívidas da União
para com os municípios.

O grupo decidiu, ainda, apre-sentar um anteprojeto de leicomplementar à Constituição,
visando a uniformizar os sub-sídios dos vereadores munici-
pais, nos municípios cuja po-pulação seja superior a cemmil habitantes.
IBRA

Será feito, também, um le-vantamento de toda a legis-lação, inclusive dccretos-leis,
no setor tributário, quandohouver repercussão na econo-mia e nas finanças dos muni-cípios. Um apelo ao MarechalCosta e Silva será formulado,
para que sejam revistos os cri-térios adotados pelo IBRA,
principalmente nos Estados de
grande território e de pequenadensidade populacional.Foi deliberado que o GrupoParlamentar Municipalista sc-rá supervisionado pelos Depu-tados Aniz Badra, Cunha Bue-no e Osmar Cunha, enquantonão se constituir uma cstrutu-ração definitiva do órgão.

Chuva faz
obstrução
no Congresso

Brasília (Sucursal) — As
fortes chuvas que caíram
ontem à tarde em Brasília
provocaram alguns transtor-
nos no Palácio do Congresso,
com a suspensão do tráfego
de veículos.

As águas subiram dez
centímetros na pista da en-
trada subterrânea e amea-
çaram invadir a entrada co-mum das duas Casas do
Congresso durante cerca de
40 minutos. Os prejuízosmateriais foram pequenos.

MDB estudará
a legislação
da Revolução

O Presidente do MDB na-cional, Senador Oscar Passos,
convocou para após a Sema-
na Santa, no Rio, reunião dosmembüos da Comissão desig-na.da. pela agremiação paraexaminar a legislação revolu-
ciònária e isolar as medidas
decretadas ou aprovadas peloCongresso que careçam de re-formulação, dentro do empe-
nho oposicionista de restau-
rar a sistemática democrática
no Pais.

Do encontro, que provável-mente se realizará na residen-
cia do Sr. Oscar Passos, nasLaranjeiras, participarão, entreoutros, os Srs. Josafá Marinho,Antônio Balbino e MartinsRodrigues, que integram a co-missão partidária encarregada
de estudar o problema.Nesse encontro, os oposicio-nistas deverão acertar as ba-ses do movimento parlamen-tar para revisão da legislaçãorevolucionária obtida duranteo Governo Castelo Branco econsiderada de convívio impôs-sivel com princípios demo-
crátieos.

Força Aérea
dos EUA vem
fotografar

Brasília, (Sucursal) — Chega
fl Brasília, na próxima segun-
da-feira, a primeira parte do10.° Grupo de Aerofotograme-
tria da Força Aérea dos Esta-
dos Unidos, que vai realizar olevantamento aerofotograme-
tricô do Brasil, a fim de aper-íeiçoar os próprios mapas bra-
sileiros existentes.

O projeto que o 10.° Grupo
de Aerofotogrametria vai exe-cúiar faz parte do acordo fir-mado em 1952 entre o Brasil eos Estados Unidos, iguais aos
que foram fei.tcs pelo Governo
norte-americano com mais de30 nações.

O Grupo, que viajará emavião militar norte-aemricano,
é chefiado pelo Tenente Char-
le.s Irions e composto de 125homens, entre oficiais e praças,até agora estacionades cm SãoPaulo, onde trabalhavam desde1964 no projeto de ievantamen-
to aerofotogramétrico. i

•Tornai do Brasil, sábado, 13-3-67, 1." Caci. — 3
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Coluna do Castello

Revogação só com o
sim do Presidente

Brasília (Sucursal) — O MDB deu sen-
tido prático ao repúdio generalizado âo Con-
gresso à Lei dé Segurança legada pelo Maré*
chal Castelo Branco, apresentando ontem,
mesmo projeto âe lei que revoga o decreto-lei
do último Presidente âa República. O proje-
to foi elabpraão pelo Deputado Oscar Pedro-
so \Horta e será seguido âe um segunâo pro-
jeto, a ser estuáaâo pela comissão partidária,
propondo uma nova Lei de Segurança com- •
patível com a Constituição.

A ARENA, em todos os níveis, inclusive
o ãe liderança, considera igualmente excessi-
vo e inadequado o Decreto-Lei da Segurança,
mas espera que o problema da revisão seja
colocado para ouvir a respeito o Presidente
Costa e Silva. Sem o consentimento, aliás,
do Presidente da República, será inócua qual-
quer tentativa ãe revogação ou ãe modifica-
ção do decreto-lei, âesáe que o Chefe áo Po-
der Executivo tem poãer constitucional ãe Ve-
gislar sobre Segurança Nacional. Se o Con-
gresso revogar o áecreto 'ou adotar uma nova
lei, sem acordo prévio com o Chefe âo Go-
vêrno, o Presiãente tecnicamente poáerá res-
taurar o áecreto revogado ou dispor sobre a
matéria ãe maneira ãiferente. Não senão ex-
clusiva a competência âo Presiãente áa Re-
pública nem a âo Congresso, mas possuindo
ambos os órgãos competência concorrente,
naãa se poáerá fazer de concreto sem um
entendimento ãos âois..

Ao laâo ãessa consiãeração,, contém-se
igualmente a ARENA pelo âever ãa solidarie-
áaàe política ao Marechal Costa e Silva, âe
quem espera orientação para definir-se sobre
matéria essencial para a conjuntura.

O Sr. Oscar Peároso Horta fêz um estu-
áo comparativo âo Decreto-Lei âa Segurança
Nacional com a Lei n.° 1 S02, com a Consii-
tuição e com o Cóãigo Penal Militar. A maio-
ria ãos crimes definidos no áecreto-lei e por.
êle puniãos já o eram pela legislação vigente.

Em três coisas substa7iciais o áecreto
inovou, segunão a conclusão áo Sr. Horta:
na filosofia, tautològicamente formulaâa nos
artigos iniciais, na jurisãição, que passou a
ser a militar para todos os crimes contra a
segurança, e no estranho Artigo 48, que pune
previamente, apenas recebida a denúncia, o
denunciaáo com a pena ãe âemissão âe em-
prego público ou em empresa privaãa.

O Sr. Horta apontou erros, excessoé e in-
constitucionaliâaães outras âo ãecrelo-lei,
mas o, que o impressionou sobretudo foram
os artigos introâutórios. "Aí", disse, "ãefine-
se a coisa pela própria coisa". O Sr. Martins
Roãrigues, presente, comentou: "É boçal." O
Sr. Horta concorãou: "É boçal."

O Deputaâo paulista não tem a menor
dúviâa âe que a lei foi redigida pelo ex-Mi-
nistro Carlos Medeiros Silva, embora com ma-
teria oriunda ãe outras fontes.

Congresso dirá quem o preside

O Presiãente Costa e Silva, ãepois âe lon-
go exame da crise suscitada em torno áa Pre-

• sidencia áo Congresso, âefiniu sua orienta-
ção a respeito ão assunto: o próprio Congres-
so ãeve áirimir a ãúviãa, através áe reforma
do Regimento Comum. Ficou afastada a hi-
pótese âe apelo ao Supremo Tribunal e a âe
reformar a Constituição para eliminar a an-
tinomia ãe ãispositivos relacionaãos com a
matéria.

O Senaàor Auro ãe Moura Anáraáe per-
deu uma batalha mas não perâeu a guerra.Consiãeranâo inaâequaãa a solução por via
regimental, terá âe aceitar à âecisão política.No entanto, fica-lhe asseguraâo o âireito ãe
luta no plenário âo Congresso na âefesa âo
que supõe serem suas atribuições.

Para votar emenãas ao Regimento, o
Congresso se reúne como um só corpo, votan-
âo senaãores e deputados como congressistas,
individualmente. No entanto, ambas as Casas
terão ãe ãar número, que se constata isolada-
mente, primeiro o âo Senaão e depois'o áa
Câmara, ou vice-versa.

O Líâer âo Governo no Senaão, Sr. Da-
niel Krieger, comprometeu-se a assegurar
número para áiscussão e votação, mas prova-velmente não lutará, no mérito, contra o Sr.
Moura Anáraáe, sem prejuízo áo seu voto pes-soai que, honrando o compromisso político
por êle promovido, será em favor ão reconhe-
cimento do Poãer constitucional âo Sr. Peâro
Aleixo.

Na Câmara, a liáerança âa ARENA in-
clina-se pelo Vice-Presiàente áa República,,
por quem trabalhará o Sr. Ernâni Sátiro, sem
contuâo fechar a questão. O Sr. Auro âe Mou-
ra Anáraáe terá conâições, portanto, âe prós-seguir a luta.

É claro que, numa votação politica, ten-
de a prevalecer o voto ,que traãuz o pensa-mento áo Presiãente ãa República, nítida-
mente favorável ao Vice-Presiãente. Aâmite-
se, toáavia, que o Sr. Pedro Aleixo, tendo so-
friâo àesgaste no episóãio âa elaboração cons-
titucional, encontrará âificulãaães para obter
uma âecisão em seu favor áo plenário áo
Congresso.
São do MDB

O Sr. Oscar Peároso Horta não crê queo Sr. Carlos Lacerâa se encontre com o Sr.Jânio Quadros. Entende que a situação âacorrente janista já foi definiãa na sua con-versa com o Sr. Renato Archer. E conclui:"Nós somos do MDB."
O critério político

O Presidente Costa e Silva passou a con-
jugar b critério técnico com o critério poli-tico na escolha do segundo escalão adminis-
trativo. Com isso, pretende consolidar e for-talecer o dispositivo parlamentar que o apoia
e que poderá ser substancialmente atenâiáo.
a partir ãe agora.
Brasília com Governo em
fim de semana

O Presidente da República e a maioriados seus assessores âiretos permanecerão emBrasília no fim âe semana e aqui prossegui-rão Semana Santa aãentro.
Carlos Castello Branco

Delfim: desenvolvimento dependerá de todos
O economista Delfim

Neto declarou ontem, ao
receber o cargo de Mi-
nistro da Fazenda, que
só cbm a mobilização de
toda a sociedade brasi-
leira será possível reali-
zar o desenvolvimento
econômico, "processo do-
loroso e cheio de dificul-
dades", apontando a am-
pliação da participação
dos trabalhadores e das
empresas no produto na-
cional como um dos ob-
jetivos de longo prazo do
Governo.

Depois de assinalar
que há no País "todas as
condições para a realiza-
ção de um desenvolvi-
mento econômico acele-
rado", o Ministro Delfim
Neto destacou a criação
de condições para o fio-
rescimento do setor pri-
vado, "oprimido por difi-
culdades que devem ser
removidas", como a
grande tarefa do progra-

ma
ro.

econômico-financei-
Beltrão

DESPEDIDA DE
BULHÕES •

Ao transmitir o cargo
de Ministro da Fazenda,
o Sr. Otávio Gouveia de
Bulhões disse que o Sr.
Delfim Neto, "economis-
ta de escol", enfrentará
o desafio da escolha en-
tre as medidas conjun-
turais e as de longo pra-
zo.

Tenho a certeza de
que êle saberá optar pe-
lo melhor caminho —
acrescentou.

E concluindo:
O Professor Delfim

Neto sabe que a possibi-
lidade de escolher é uma
grande conquista. Sabe,
porém, o quanto é com-
plexa a seqüência das
opções. Requer argúcia,
ponderação e coragem.

quer mais eficiência do Governo

O discurso de Delfim
O economista Delfim Neto

pronunciou o seguinte disour-
so, ao receber ontem o Minis-
tério da Fazenía:"Quando tive a honra1.tíe ser
convidado ipelo ilustre Presi-
dente Artur da Costa e Silva
pára ocupar o Ministério da
Fazenda de sou Governo,
assaltaram-me duas gfandes
emoções. A primeira, como ecò-
nomista, é a de ter a glória de
prosseguir nos rumos demar-
cados pelo Prof. Otávio Gou-
veia de Bulhões; a segunda, a
grande apreensão pelas dificul-
dades do caminho que ainda
resta a trilhar.

Recordo, ainda, com renova-
do prazer, o apo de 1951 em
que, nos seminários do curso de
economia da Faculdade de
Ciências Econômicas e Admi-
nistrativas da Universidade de
São Paulo, esmiuçamos dois
trabalhos que haviam trans-
portado a. teoria econômica
praticada no Brasil para o ni-
vel internacional: um, o livro
franco, e talentoso, chamado
A Margem de um Relatório, que
dissecava com rara habilidade
ô Abbink Report; outro, um
artigo lúcido e penetrante, In-
flation and Industrialization:
a brazilian vlewpoint Esto úl-
•timo trabalho colocava, em tô-
a sua agudeza, o problema da
estabilidade monetária dos
países subdesenvolvidos, quo
ainda nos persegue. Pois bem,
essas duas obras, que assu-
miam um aspecto insólito na-
quele momento, tinham sido
produzidas por este pensador
extraordinário que é o Prof.
Otávio Gouveia de Bulhões.

Conheci-o nas mais diversas
circunstâncits: sempre o mes-
mo homem sereno; sempre o
mesmo profissional competen-
te e honesto; sempre o mes-
mo patriota, que nas horas
mais amargas desta Pais sou-
be impor-se e fazer-se respei-
tar.

O Proí. Otávio òouveia de
Bulhões é um homem que não
se substitue, ao qual apenas se
sucede.

O grande trabalho realiza-
do nos últimos três anos não
pode e não deve ser dcslem-
brado. Reduziu-se à metade a
taxa de inflação e criaram-se
as condições institucionais pa-
ra a modernização de nosso,
sistema econômico. Resta, ago-
ra, aproveitar esta oportunida-
tie para completar a tarefa que
libertará o Pais das amarras
que ainda o prendem ao sub-
desenvolvimento.

Dentro desses horizontes, os
objetivos de longo prazo, do
Governo serão os seguintes:

1.°) — conseguir a maior
taxa possível de desenvolvi-
menlo econômico, compatíícl
com as disponibilidades dc re-
cursos;

2.°) — manter a maior es-
tabilidade de preços possível,
compatibilizando pela política
monetária e fiscal as disposi-
ções de poupar e investir da
sociedade;

3.°) — continujr na criação
de condições que garantam um
desenvolvimento econômico
sem problemas de vulto no ba-
lanço de pagamentos;

4.°) — reduzir, com o crês-
cimento do produto nacional,
a pressão tributária e, simul-
tâneamente, ampliar a partici-
pação dos trabalhadores e das
empresas naquele produto;

5.°) — reduzir as disparida-
des entre os níveis de renda
resionaís. . "

. evidente que esses objeti-
vos não são inteiramente com-
pativeis e que no exercício da
política econômica deve con-
sistlr na arte de entender e
antecipar as soluções de certas
Incompatibilidades, de forma a
realizá-las com o menor custo
social possível.

Estou convencido de que o
dilema desenvolvimento ou es-
tabilidade monetária é, em Jar-
ga medida, uma ilusão e que
longe de serem concorrentes,
aqueles objetivos sfio comple-
mentares. O que pode existir,
isto sim, é uma incompatibiü-
dade entre recursos e necessl-
dades. Estas, entretanto, não
podem ser superadas por artf-
íício ideológico ou de política
monetária: sempre que a co-
letividade quiser consumir um
volume maior do que a quan-
tidade de bens de consumo dis-
ponível e sempre que tentar
investir mais do que está dis-
posta a poupar, c resultado fi-
nal será a frustração do obje-
tivo físico e o surgimento de
uma pressão inflacionária.

Para ' superar tais contradi-
ções e para realizar o desen-
volvimento econômico, temos
de mobilizar toda a sociedade

brasileira e fazê-la conscienti-
zar o processo. É preciso que
todos entendam que o deseti-
volvimento econômico é iun
f -•¦.íômeno muito mais complexo
do que a simples elevação da
r-»iT,t.a per capita.' Êle se reali-
za, basicamente, per mudan-
ças qualitativas; por mudan-
ças que alteram não apenas a
estrutura do poder econômico,
mas também cs valores básicos
e as formas de comportamento
¦tradicional da sociedade. Por'
foso tle c doloroso e cheio do
dificuldades.

No Brasil, felizmente, temos
todas as condições para a rea-
lização de um desenvolvimen-
to econômico acelerado e não
existe nenhuma razão pela
qual não possamos alcançá-lo.
£ certo que se desejamos, além
do simples desenvolvimento,
uma descentralização do poder
que torne possível a cada ho-
mem realizar-se livre mente,
uma das exigências necessárias
é criar as condições para o
pleno florescimento do setor
privado. É neste campo que se
situa, hoje, a grande tarefa,
pois a política de combate à
inflação orla séria** dlficuldn-
des aos trabalhadores e às em-
presas.

No decorrer dos últimos me-
sss, a inflação foi alterando a
sua feição que era predeminan-
temente ide demanda para tor-
nar-se predominantemente de
custo. Hoje, o setor privado está
comprimido por duas dificul-
dades quo devem ser removi-
das: li?) — o aumento da pres-
são tributária e 2.°), — a ele-
vação substancial dos custo*
financeiros..

Sem capital dc giro adequa-
do as empresas têm assistido à
liquilação dos seus lucros pela
elevação da taxa de juros.

Náo há mágica que consiga• superar essas dificuldades, mas
o Governo vai pôr em prática
uma política fiscal e mtnetária
que se destina a criar as con-
dições para que o setor priva-
do possa resolver o problema.
Sem o trabalho de todos, en-
tretanto, nada poderá ser
feito.

De fato, a única salda possi-
vel para o problema é elevar
paulatinamente a produção de
forma que os salários cresçam
pelo aumento de produtividade
e os lucros por uma redução
dos custos fixos por unidade
de produto.

O êxito dessa política está
Intimamente ligado à redução
da taxa-de juros, que espera-
mos conseguir.

Não é esta a hora de apre-
sentar o rol das medidas . que
serão postas em prática. Con-
forme todos já sabem, não ha-
verá politica do Ministério, mas
política do Governo e esta será
anunciada por Sua Excelência,
o Presidente Artur da Costa
e Silva, no momento oportuno.
As afirmações já feitas mes-
tram que a administração fe-
deral está sensibilizada pelos
problemas do desenvolvi.-
mento econômico e pela neces-
•sldade de que o setor privado
cumpra o papel que lhe cabe
naquele processo.

O setor privado deve, por-
taaxto, aguardar com confiança
a poJfKIt» econômica que scirá
[pcilta em prática no decorrer
dos próximos meses e preparar-
se para assumir a alta respon-
ssbilidade, que receberá, de rea-
lizar o desenvolvimento eco-
nòmico do Brasil. Deve capa-
citar-se de que os problemas
precisam ser res:lvidos na área •
da produção e não na área dos
preços, deve capacitar-se de
que têm de usai', com a-maior
eficiência possível, os seus es-
cassos recursos para aumentar'
o, sua produtividade, ao Invés
de procurar aumentar os preços.

O Governo estará na reta-
guarda preparando a infrárés-
trutura e garantindo uma poli-
tica econômica coerente e está-
vel, condições elementares para
a ação do setor privado. A este
— aos empresários e aos traba-
lhadores — caberá a vamguar-
da da luta. Se totfos 'traibaUia-

rem, se todos acreditarem no
ti*stino do Brasil, nada há a
temer. Juntos — Governo e
Povo — , legaremos iun País
maior, anais eficaz e mais íeliz
« nossos sucessores. Não há
projeto mais digno e nem mata
carente de engajamento total.
Para essa -obra grandiosa esta-
mos todos convocados."

O Sr. Roberto Campes trans-
mitiu- ontem o cargo de Minis-
tro do Planejamento ao Sr.
Hélio Beltrão, que afirmou cm
seu discurso de posse que "o
Governo não pode exigir do

empresariado m acionai um ni-
vel elevado de produtividade
sem antes cuidar da eficiência
de sua própria máquina, cujo
emperramento impede a efici-
ência das empresas".

O Sr. Hélio Beltrão afirmou
que seu programa de ação será
conliecido mais tarde, mas prá-
tlcamente definiu o comperta-
mento que pretende adotar ci-

tando pelo menos 16 conceitos
sobre a política económico-fi-
nanceira, "conceitos de nossa
antiga convicção e reforçados
pela experiência mais recente".

Mais posses na pág. 5

A íntegra do discurso do novo Minis-
tro do Planejamento, Sr. Hélio Beltrão, é
a seguinte:

. "É uma temeridade substituir, neste
Ministério, um homem da estatura de Ro-
berto Campos.

Não concordo Integralmente nom sua
pregação. Nem sempre aprovei o scu ca-
minho. É possível, que êle não venha a
aprovar o meu. Mas respeito e admiro em
Roberto Campos a cultura, a competen-
cia técnica, a capacidade de formulação,
a poderosa dialética e, acima de tudo, a
masculina coragem de manifestar aberta-
mente o seu inconformismo com o erro
e o mito. Receio apenas que sua "ma-
nia de nadar contra a corrente" — ati-
tudo que êle mesmo define como reação
compensatória da timidez — mais de uma
vez o tenha levado a negar a própria
existência da corrente, e quc seu incon-
fnrmismo o tenha mais dc uma vez con-
duzido a combater, como se fossem mitos,
determinadas realidade» de quc intima-
mente discorda.

Mas isto não é assunto para cerimô-
nia de transmissão de cargo. É matéria
para uma conversa mais íntima que ain-
da espero poder realizar. O que desejo res-
saltar, neste momento, é o vigoroso sen-
tido reformador da obra de Roberto Cam-
pos, a marca fulgurante de sua presença
na administração, o inteligente equaciona-
mento de alguns problemas fundamentais,
a preciosa contribuição para a moderni-

/zação dos instrumentos de Governo.
A Roberto Campos se deve a criação

deste Ministério, a institucionalização do
um sistema de planejamento e a forma-
ção de uma equipe que se vai sentir meio
órfã com sua saída. Embora não possa
preencher o vazio, prometo ser um pa-
draslo amigo e compreensivo.'Senhores e Senhoras , .

A grande divisão do mundo de hoje
è entre paises desenvolvidos e países sub-
desenvolvidos. A distância entre os dois
grupos não parece estar diminuindo. Pe-
lo contrário, há indicações de que esteja
aumentando progressivamente.

Dentro deste quadro, a primeira obri-
gação do Governo, num país ainda não
suficientemente desenvolvido como é o
nosso, é a de promover o desenvolvimen-
to e a eliminação do atraso econômico.

Acaba de proclamá-la, com clareza,
o Sr. Presidente da República, em suas
primeiras declarações à Nação.

O desenvolvimento há de ser, por-
tanto, o nosso objetivo básico, ao qual
so há de condicionar toda a política na-
cional, no campo interno como nas re-
lações com o exterior.

O problema surge quando se procura
conciliar a aceleração do desenvolvi-
mento com a necessidade de 'evitar a in-
fiação. E é em torno dessa dificuldada
central que se acende o debate teórico.
Muitos entendem que é indispenfável ai-
cançar primeiro a estabilidade, para só
depois cuidar do desenvolvimento. Há
quem sustento quo uma taxa moderada
de inflação é necessária no desenvolvi-
mento. E há os que consideram possível
conter gradualmente a inflação, ao mes-
mo tempo que acelerar o desenvolvi-
mento.

Nesta última posição enquadrou-se o
Governo Castelo Branco, cuja doutrina
econômica' se encontra exposta no Plano
de, Ação Econômica do Governo. (PAEG).

32 certo que os objetivos do PAEG
não puderam ser plenamente alcançados,
mas é inegável que o honrado Governo
do Marechal Castelo Branco, liderado,

Foi o seguinte, o discurso do ex-Mi-
nistro do Planejamento, Sr. Roberto Cam-
pos: "As nações como indivíduos têm o
seu momento de verdade. O momento em
que, afastadas as ilusões, têm de reexa-
minar os áeus propósitos e corrigir os
seus métodos, a fim de controlar o seu
destino, ao invés de se escravizar às cir-
cunstâncias.

Nos mil dias que fluíram desde os idos
de março de 1964, o Brasil passou a en-
írentar o seu "momento da verdade".

Nesse processo às vezes penoso, po-
rétn nunca inútil, de reencontro com a
verdade, foi necessário modernizar ins-
tituicões e modificar atitudes viciadas: a
atitude imediatista do produtor, sempre
pron.to a transferir custos e omisso na
busca de produtividade; a atitude fata-
lista do consumidor, resignado à alta de
preços e desestimulado na poupança; a
atitude acomodatícia do Governo, sem-
pre pronto a ampliar sua área de ação
sem estoque de capacidade administra-
tiva para fazê-lo, mais eficaz no dispên-
dio que na coleta de tributos, mais pro-
penso a inflacionar que a economizar; a
atitude cemodista) do político, sempre
pronto a desfrutar a popularidade das
obras sem a impopularidade do amea-
lhamento de recursos.

Modernizar instituições, pelo proces-
bo dè reforma e não de subversão. Foi o
que buscamos fazer através da reforma '

agrária visando a democratizar as 'opor-
ttmidades no campo; de reforma habita-
cional, para por fim a uma antiga chaga
dos centros urbanos; da reforma tributa-
ria, para meilior distribuir a carga fis-
cal e punir o sonegador; a reforma ban-
caria, pela qual se criou o Banco Cen-
trai. como guardião independente da
moeda; e agora a .reforma administra-
tiva, para agiliaar a emperrada máqui-
na estatal.

Nesse duplo processo de mudança de
atitudes e de reforma de instituições, o
Gabinete do Ministro Extraordinário pa-
ra o Planejamento e Coordenação Eco-
nomica — agora institucionalizado como
Ministério do Planejamento e Coordena-
ção Geral — desempenhou papel relê-
vante por muitos aceito, por outros re-
jeitado, mas que ninguém considerará
omisso ou timoraito.

Sem o legado de uma máquina ad-
ministra tiva,' e desmantelado anterior-
mente à revolução o sistema estatístico
do País, a tarefa de planejamento exi-
giu, do pequeno grupo de técnicas de' 
escol que hoje integra" o Ministério do
Planejamento, além de competência pro-
íissional, uma quota de abnegação pes-
soai, de imaginação criadora assim como
uma obsessiva decisão de transformar o
Pais dos impasses financeiros e do imo-
bilismo administrativo num fértil elenco
de opções. Para todos eles vai neste mo-
mento minha gratidão, que também é a
do País.

Vossa Excelência, Sr. Ministro, encon-
trará institucionalizado o mecanismo ds
planejamento e coordenação. Institu-
cionalizado pela própria Constituição, que
prevê orçamentos-progTama, a consolida-

O discurso de Beltrão
nessa área, pelos ilustres Ministros Cam-
pos e Bulhões, realizou importante tra-
balho de reordenação econômica e finan-
ceira. além de haver restabelecido a dig-
nidade do Governo e o crédito do País
no exterior. E, o que é igualmente im-
portanto,.acumulou valiosíssima experiên-
cia que nos cumpre aproveitar.

Construiremos nosso caminho a par-
tir daquele trabalho. Mas, do mesmo pas-
so, saberemos retirar proveito da expe-
riência vivida por uma adminislração sé-
ria e competente que, tendo trabalhado
demais, naturalmente algumas vezes cr-
rou. Mas que por certo se há de consa-
grar no respeito público.

Gostaria, neste momento, de exter-
nar. de forma muito simples, alguns con-
ceitos de nossa antiga convicção, refor-
cada pela experiência mais recente. Tra-
ta-se, em sua maioria, de corriqueiras re-
petições do óbvio. Mesmo assim, penso
que vale a pena manifestá-las.

Estou profundamente convencido do
seguinte:

a) que o êxito de uma política não
depende apenas da boa qualidade dos
planos c da competência do Governo; é
indispensável a criação de uma imagem
favorável na opinião pública. Não basta
que os objetivos da política econômica
sejam teoricamente desejáveis; é preciso
que sejam efetivamente desejados pela
opinião pública.

b) que o melhor dos planos vale exa-
tamente o que vale a máquina encarre-
gada de executá-lo;

c) que a execução dos planos de Go-
vêrno deve ter a flexibilidade necessária
para ajustar-se às surpresas da natureza,
às conveniências gerais de política e ao
imprevisível comportamento dos homens;

d) quc, num país carente de estatís-
ticas, é necessário, além de uma boa dose
de humildade e de cautela nas formula-
ções globais, abrir tempo e espaço para
o contato e o depoimento; e que não há
estatística que substitua a informação
atualizada do homem que «e encontra
junto ao fato;

e) que o segredo do desenvolvimento
é o esforço produtivo; que ainda não
se inventou nenhuma fórmula capaz de
operar o milagre do desenvolvimento sem
trabalho; que, seja qual fôr a orienta-
ção do Governo e a teoria econômica
que adotar, os inimigos a combater con-
tinuarão sendo a improdutividade, o des-
perdicio, a capacidade ociosa, o parasi-
tismo econômico, a centralização buro-
crática, a desorganização, a incompetên-
cia, a Inércia bem paga, o trabalho mal
remunerado. E é no terreno que se en-
isenta o inimigo, o não nos mapas e
planos de combate.

f) que não se pode pensar em ace-
lerar o desenvolvimento com o setor pri-
vado debilitado, e angustiado pela im-
possibilidade de obter ou de gerar os re-
cursos de que precisa para operar e cx-
pandir-se;

K) que o mercado interno é a ferra-
menta mais importanta de quo dispomos
para construir o nosso desenvolvimento;
e que nos cumpre fortalecê-lo e expan-

. di-Io;
h) que o Estado deve ser extremamen-

te cauteloso ao transferir recursos do
setor privado — que é o mais dinâmico
— para o setor público, cuja dinamiza-
ção só agora será possível intensificar,
com a reforma administrativa, que leva-
rá alguns anos para produzir resultados
efetivos;

O discurso de Campos
ção orçamentária e o planejamento plu-• rianual de investimentos. Instituciona-
lizado pela reforma administrativa, que
cria unidades de planejamento nos di-
versas Ministérios e permite doravante
que êle se efetue mais pela coordena-
ção setorial do que pela inspiração cen-
trai.

Segundo o preceito bíblico de multi-
plicar os talentos recebidos, transfiro a
Vossa Excelência uma herança multo
mais rica que a "recebida. Além do nú-
cleo central do Ministério, que cuida do
planejamento e coordenação corrente,
assoberbado ãs vezes pela tirania do cir-
cunstancial; deixo-lhe no IPEA um la-
boratório de pesquisas para o longo pra-
zo; no FINEP, uma fábrica de projetos;
no CENDEC, uma secnenteira de raciona-
lidade, para íormair material humano
apto para as tarefas do desenvolvimento
estável, que não é um episódio e sim um
processo, e que não se confunde com o
desenvolvimento alegre e inconseqüente.

Mais importante que tudo isso, trans-
mito-lhe hoje, como contribuição para o
futuro Governo, a versão do Piano Decc-
nal de Desenvolvimento Econômico e So-
ciai. Buscou-se nele formular uma estra-
tégia de desenvolvimento a longo prazo,
para escapar ao hábito constante da im-
provisação imediatista, que sacrifica o
futuro ao presente, por não compreender
o passado; uma programação qüinqüenal
de investimentos, para racionalizar e me-
lhor coordenar a ação dos diversos órgãos
governamentais; um conjunto de indica-
ções sobre as politicas gerais — de crê-
dito, de orçamento e de câmbio — neces-
sárias para compatibilizar a promoção do
desenvolvimento eom o combate â infla-
ção.

Trata-se de um esforço pioneiro, com
a inevitável taxa de erro e experimenta-
ção, mas talvez marque, na longa visão
da História, a transição brasileira da íase
de empirismo imprudente para a da pia-
nificação consciente.

E talvez nos auxilie a corrigir dois
velhos vícios de comportamento: o das so-
luções transpositivas, que fogem ao pro-
blema, pretextando resolvê-los; o das so-
luções utópicas, que sacrificam o real
atingível, pelo ideal remoto.

O planejamento que concebemos para
uma sociedade democrática é um pia-
nejamento de moldura e de contexto eco-
nômico para o conjunto de decisões de
economia. Ê executivo, no tocante à ação
tío Estado, e indicativo no tocante ao
setor privado.

Mas o plano não é um episódio; é um
processo. Não é um decálogo é um rotei-
ro, não é uma mordaça e sim uma inspi-
ração; não é um exercício matemático e
sim uma aventura calculada. Interpretado
dentro de scu sentido real Rssim como de
suas limitações, o planejamento é não só
útil como indispensável, pois negá-io se-
ria renunciar à racionalidade de ação
governamental, ou adotar a visão sim-
plista que a experiência dos navegadores
dispensa o manuseio das cartas e a pre-
paração dos roteiros.

A tarefa do planejador e do coorde-

i) que á regulamentação da vida eco-
nomica e financeira deve fazer-se atra-
vés de regras compreensíveis e relativa-
mente estáveis. O Diário Oficial não de-
ve ser *,uma caixa de surpresas nem uma
fábrica de charadas;

j) que não pode o Governo exigir do
empresariado nacional um nível elevado
de produtividade sem antes cuidar da
eficiência de sua própria máquina, cujo
emperramento impede a eficiência das
empresas; e enquanto não construir a
infra-estrutura de que necessitam as em-
presas para funcionar com rendimento
satisfatório;

lt) que, em princípio, c sempre prefe-
rível liberar a iniciativa a conduzi-la à
perplexidade ou à inibirão, por excesso dn
regulamentação governamental. A tarefa
de aumentar a quantidade e melhorar .
qualidade dos bens c serviços postos à
disposição do povo não se resolve ape-
nas com a coordenação superior da ativi-
dade econômica; exige uni esforço geral
de mobilização incompatível com a per-
plexidade e a inibição. É sempre melhor
resolver os problemas gerados pelo exces-
so de iniciativa do quc enfrentar os que
resultam da estagnação;

1) que uma das melhores contribui-
ções que pode dar o Governo à solução do
problema do controle de crédito é pro-
curar pagar em dia os seus compromissos
com contratantes, fornecedores e emprei-
teiros; e que uma importante contribui-
ção que pode prestar ao processo de esta-
bilização dos preços é promover a redu-
ção do custo do dinheiro e evitar au-
mentos excessivos no preço dos produtos
fabricados ou serviços prestados pelo pró-
prio Governo;

ni) que o assalariado tem o direito de
melhorar de vida dc acordo com o cresci-
mento econômico do País;

n) que, sem a menor hostilidade ao
capital estrangeiro, deve o Governo am-
parar e fortalecer o empresário nacional,
assegurando-lhe as indispensáveis condi-
ções de competição, inclusive o acesso ao
crédito externo;

o) que é necessário promover a rever-
são do processo de estatização da econo-
mia; e que o Governo não deve executar
diretamente aquilo que puder eficiente-
mente contratar;

p) finalmente, que a Economia nao
é uma ciçncia exata; e que, na medicina
econômica, não bastam a qualidade e a
boa reputação dos remédios; é indispen-
sável conhecer bem o doente, inspirar-
lhe confiança e prestar atenção a suas
reações. Se o doente reage diferentemen-
te do esperado ,o caso não é de condenar
o doente, mas de mudar o tratamento.

São estes os pensamentos que me
vêm à mente no momento em que assumo
este Ministério, que agora se chama do
Planejamento e Coordenação Geral. Não
se trata, como se vê, de nenhum progra-
ma de ação. Isto virá mais tarde. Trata-
se apenas de um conjunto de convicções
que hão de orientar o nosso futuro com-
port amento.

No exercício de nossas atribuições,
agiremos em constante entendimento
com os demais Ministérios e, muito espe-
cialmente, com o Ministério da Fazenda.
As decisões finais de política caberão ao
Presidente da República.

Usaremos o bom senso, o contado
pessoal, a paciência, a objetividade e a
tolerância.

E as portas do Ministério estarão
sempre abertas.

nador deve ser um misto de prudência e
inconformismo. Frudência para aceitar os
fatos; inconformismo, para rejeitar a fa-
talidade.

Tendo sido o alvo de alguns exerci-
cios gostosos — como a advertência ca-
tastrófica e o conselho gratuito — permi-
tir-me-ei igual luxo ã hora da despedi-
da. Meu conselho gratuito seria evitarmos
uma recaída nos mitos e nos slogans, que
tanto viciaram a mente brasileira, no úl-
timo decênio: o mito que deforma a rea-
lidade. ao invés de dominá-la; o slogan
que fornece ao coração a motivação para
odiar a dispensa a mente da responsabili-
dade de inquirir.

A advertência seria no sentido de evl-
tarmos a ilusão da falsa compatibilidade.
Planejar é disciplinar prioridade; e prio-
ridade significa postergar uma coisa em
favor de outra, fi optar entre um trata-
mento humano no presente, que pode sig-
nificar desumanidade no futuro, pelo sa-
crifício de investimentos em favor do
consumo, e de outro lado, a austeridade
no presente para a construção mais hu-
mana do futuro. Infelizmente, como disse
um dos brilhantes talentos da nova ge-
ração, a economia é essencialmente a "di-
dâtica da compatibilidade", e um exer-
cicio nas "amargas equações da escassez".

Todo mundo gostaria de atingir um
máximo de desenvolvimento e com um
mínimo de inflação. Mas aqueles que pen-
sarem que é possível afrouxar no com-
bate à inflação para estimular o desen-
volvimento, acabarão tendo muito mais
inflação que desenvolvimento, pois, como
disse de certa feita Nikita Kruschev, "é
ilusão botar o gato na cozinha na espe-
rança de que êle apenas engula o rato.
sem beber o leite".

Da mesma forma que há falsas com-
patibilidades. Uma destas é entre o apu-
ro do planejamento e a eficiência de exe-
cução — ou seja a falácia do antitecnicis-
mo. Afinal de contas, a teoria, se alguma
coisa vale, é simples cristalização da ex-
pertencia prática: e a prática é apenas
o momento empírico da teoria.

Vossa Excelência traz para o posto
qualidades invulgares e uma bagagem de
sucesso como planejador, como adminis-
trador, como empresário, como político
e homem de lúcida inteligência e acolhe-
dor diálogo. Experimentará a agrura de
decisão e a solidão da responsabilidade,
particularmente nas horas frustrantes em
que o desejado é impossível e o realiza-
do imperfeito, porque é da condição hu-
mana que as vitórias sejam reclamadas
por mil pais, enquanto a derrota é órfã.

Aqui terminarei, Sr. Ministro, pois nas
horas em que se consuma o rito de reno-
vação democrática, o interessante não é
ouvir o relato de quem parte e ílm as
alvíssaras de quem chega.

(Conclui na página 16)

Mais posses na pág. 7
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- ;-,¦ Ministro da Justiça ainda Sabbag passa na'Assembléia
não encontrou solução para e Pimentel vai nomeá-lo
o caso de Hélio Fernandes hoje prefeito c/e Curitiba

Jornal do Brasil, sábado, 18-3-67, l.o Cad. —

O Ministro da Justiça, Sr. Gama e Silva, que ontem
chegou ao Rio e hoje segue para São Paulo, disse que ain-
da não encontrou uma solução jurídica para a publicaçãodo artigo do jornalista Hélio Fernandes na Tribuna da lm-
prensa, mas frisou que seu comportamento em relação ao
episódio "se limitará à aplicação da lei".

— O julgamento do artigo do jornalista Hélio Fernandes
é um assunto de natureza jurídica delicada, e não podeser julgado com precipitação. Espero já no fim da sema-
na ter elementos para um pronunciamento sobre o caso,
que encaminharei ao Presidente Costa e Silva e ao Con-
sultor-Geral da República, Sr. Adroaldo Mesquita, que fa-
rão o julgamento final, acrescentou o Sr. Gama e Silva.

Curitiba (Correspondente) — O novo Prefeito da Ci-dade, o engenheiro sanitarista Osmar Sabbag teve a suaindicação para o cargo confirmada ontem pela Assembléia
Legislativa e deverá ser nomeado hoje por decreto do Go-vernador Paulo Pimentel. A sua posse está marcada paraterça-feira da próxima semana.

A comissão especial encarregada de opinar sobre a es-colha do Sr. Osmar Sabbag resolveu declinar de ouvi-lo
por entender que "a larga folha de serviços prestados aóParaná e a melhor credencial para que seu nome obtenhaanuência unanime e seja consagrado o acerto do Gover-nador Paulo Pimentel".

INSTRUÇÕES

Parlamentares Intimamente
ligados ao Presidente Costa o
Silva informaram ontem que
o Chefe do Governo enviou
Instruções ao Ministro Gama
e Silva no sentido de julgar a
atitude do Sr. Hélio Fernandes
dentro das leis em vigor, e agir
de acordo com o que estiver
estabelecido na legislação que
cuida das infrações do tipo da
cometida pelo jornalista.

Dentro das recomendações
do Presidente da República, o
Ministro Gama e Silva decl-

diu adotar normas legais — e
não excepcionais que ainda se-
jam possíveis — para punir o
Sr. Hélio Fernandes. O Minis-
tro da Justiça informou, por
outro lado, que vai julgar "o
fato de ter sido publicado o
artigo", abstendo-se de' seu
conteúdo.

O Sr. Gama e Silva recebeu
a denúncia quando se dirigia
à recepção oferecida pelo Ma-
rechal Costa e Silva por sua
posse, e afirmou que determl-
nou ao DFSP que apenas con-
firmasse com o Sr. Hélio Fer-
nandes a autoria do artigo.

CASO ESPECIAL

O fato íoi considerado de
grande significação, pois quan-
do da indicação do Sr. Ivo Ar-
zua, atual Ministro da Agri-
cultura, para o mesmo cargo,
em novembro de 1966, após
quatro anos de mandato, a
comissão especial da Assem-
bléia não abriu mão do direito

de ouvi-lo e só opinou íavorá-
velmente depois de havê-lo sa-
batinado.

Participaram da votação 35
deputados, dos quais 33 a fa-
vor e dois em branco. O Sr.
Ivo Arzua, quando de sua es-
colha, recebeu 25 votos a fa-
vor, cinco contra e um em
branco.

ABI elogia conduta dc
Gama e Silva com Hélio

A Associação Brasileira de
Imprensa, através de ofício as.
sinado por seu Presidente, jer-
nallsta Danton Jobim, cum-
primentou o Ministro da Jus-
tiça pela atitude que tomou em
relação ao artigo assinado pe-lo Sr. Hélio Fernandes na Tri-
bnna «Ta Imprensa.

32 a seguinte a integra do
documento:

— Tomando ciência do inci-
dente em que se acha envol-
vido o jornalista Hélio Fernan-
des, a Diretoria da Associação
Brasileira de Imprensa vem
cumprimentar V. Ex.a por ha-
ver determinado a suspensão
do cerco policial da Tribuna da
Imprensa e manifestar a es-
perança de que, sob o Governo
que ora se inicia, será estrita-

mente respeitada a lei e não se
recorrerá a qualquer medida
que, mesmo fundada em legls-
lação excepcional, possa aíe-
tar os direitos do homem, bem
como o livre exercício da pro-
fissão jornalística.

Qualquer atei de violência
contra, jornais ou jornalistas,
além de desmentir os propósi-
tos externados pelo novo Pre-
sidente da República, em seu
pronunciamento na primeira
reunião ministerial, decepcio-
nará não somente a imprensa,
mas toda a Nação, que espe-
ra a imediata volta à, normali-
dade.

Aproveito a oportunidade,
Senhor Ministro, para felici-
tar V. Ex.» pela investidura
e expressar-lhe a minha mais
alta consideração.

Martins Rodrigues pede à
Câmara comissão para dar
melhor estrutura às CPIs

Brasília (Sucursal) — No sentido de revigorar o Ins-tituto das comissões parlamentares de inquérito, o Depu-
tado Martins Rodrigues (MDB-Ceará) .pronôs ontem aoPresidente da Câmara a designação de comissão efipecial
para estudar a reformulação do processo técnico-legal oueas rege.

O Sr. Martins Rodrigues considera que a legislação
atual nao pode dar à investigação parlamentar a impres-cindivel uniformidade de métodos de ação, dados o s-Qulaconismo e a sua submissão à sistemática judiciária em
prejuízo da conduta legislativa que no caso, deveria nor-tear os trabalhos.'
OUTROS MOTIVOS

Assinala, ainda, que as CPIs
não tiveram até agora uma se-
gura ordenação cie seu pro-cessamento, apesar de ser o
inquérito parlamentar uma das
anais importantes funções do
Poder Legislativo; que há ne-
cessidade de adoção de normas
especialmente destinadas a

orientar os trabalhos das co-
missões; que na Constituição
de 67 foram introduzidas mo-
dificações ao dispositivo quetrata da formação e funciona-
imento da CPIs e, em conse-
qüência, se faz mister alterar
a Let n.° 1579/52, para adap-
tá-la ao novo preceito consti-
tucional. .' •.

Legais os contratos da TV-GLOBO
Reformando o seu despacho anterior, que denegava o

recurso da TV-GLOBO contra a decisão do CONTEL quemandava reformular os seus acordos com TIME-LIFE, o
presidente Castello Branco aprovou o parecer do Cônsul-
tor Geral da República, dr. Adroaldo Mesquita da Costa,
que considerou que "o vício da ilegalidade não macula os
contratos celebrados entre a TV-GLOBO LTDA. e TIME-
LIFE" e recomendou que "se atenda o pedido de RECON-
SIDERAÇAO para dar-se provimento ao recurso interpôs-
to contra a DECISÃO n.° 38-66 do CONTEL".

ÜM LONGO PARECER

Partindo da denúncia, apresentada em 15 de junho de1961, o Consultor examinou, uma a uma, tôdas as peçasdo processo, transcrevendo as opiniões das diferentes pes-soas e órgãos que o examinaram. Citou as leis vigentes àépoca em que foram celebrados os contratos, para con-
cluir."— As conclusões dos que estudaram, sindicaram, per-
queriram e analisaram o assunto, são divergentes. Há, to-davia, em tôdas elas, um denominador comum: aquela, se-
gundo a qual urge uma elaboração legislativa, cujos textos
de lei vedem expressamente às empresas que explorem ser-
viços de radiodifusão, quer sonora ou de imagens:

"a) firmar contrato-de assistência técnica, quercom pessoas físicas oü jurídicas, cuja retribuição pe-los serviços recebidos seja por meio de uma determi-
nada percentagem da receita ou do lucro;

b) contratar técnicos estrangeiros para assesso-
ramento de administração e contabilidade;

c) celebrar contratos de financiamentos em pro-
porções excessivas ao capital social e recursos for-
necidos pelos próprios acionistas proporção esta a ser
fixada pelo CONTEL em ato regulamentar. (Enten-
dendo-se por financiamento, não só o puro e simples,
como ainda o aleatório, como a participação em lu-
cros, a sociedade em conta de participação ou qual-
quer outra forma negociável com participação emlucros);

d) estabelecer cláusula contratual de locação do
imóvel ou equipamento cujo aluguel seja expresso
em uma participação na receita ou lucro;-

e) qualquer espécie de convênio, acordo, ajuste
ou contrato-com empresas estrangeiras, relacionadas
com a administração, operação e programação daestação;

f) programação que não seja preparada pelas
próprias emissoras ou por firmas nacionais cujos co-tistas acionistas, diretores, gerentes e administrado-
res sejam brasileiros natos;

g) a exibição de programas de origem estrangei-ra que ultrapassem a proporção máxima de 30% dohorário da programação; (Para o efeito do estabele-cido nesta letra, será computado o período de umasemana na distribuição da percentagem)".8.2 — Essas foram as sugestões constantes do Parecerdo ilustre Conselheiro Hugo Lisboa Dourado que pareceatenderam: '
a) ao despacho ministerial inserto na decisão doCONTEL (1.4);
b) ao que contém os itens 11 e 12 das conclu-soes dos membros da Comissão Especial que divergi-ram do seu presidente (2.5).

8.3 — Tanto assim que, hoje, tais sugestões se transfor- -maram em disposições legais (Decreto-lei n.° 236, de 28 defevereiro último, artigos 5.° e 9.°..
• to ™ 7S Essas suSest6ss sa° frutos do exame procedido natv GLOBO e brotam do processo respectivo. Justificando-as, disse o Conselheiro Hugo Lisboa Dourado:"Todavia, a despeito da clareza, nos contratos decláusula que estabelece a inalienabilidade das cotas eda direção intelectual e administração da empresaverificamos que as diversas formas de retribuição porserviços prestados nos contratos de assistência técnicaou na locação do imóvel, muito embora caracterizadono interesse econômico do empreendimento, poderiamvir a ser inconvenientes, a ponto de tornar frágeisos artigos da Constituição e da lei que pretendemImpedir a ingerência estrangeira a ponto de impor aorientação intelectual e administrativa de empregade radiodifusão.

É norma comezinha do Direito que qualquer pre-ceito restritivo ou proibitivo não pode deixar de fitm-rar expressamente na lei: (principio da legalidade)o que a lei não proíbe é legal".
a« !fi 

~Jf,a^íe^í?Ia d0 dúvida <Jue os contratos celebra-dos pela TV GLOBO com TIME-LIFE, expressa e inequi-vocamente estabelecem: 4
_ a) que TIME-LIFE não terá direito de possuirações do capital da TV GLOBO nem quaisquer direi-tos na TV GLOBO que as leis brasileiras, atribuemas ações de capitais;

b) que TIME-LIFE não^terá qualquer interfe-
l™™,^*™ ^direta na direção ou administraçãoda TV GLOBO.

8.6 — De conseqüência, tais contratos se enquadram naletra e espirito do Art. 160 da Constituição' Federal bemcomo nas disposições do Código de Telecomunicações Aotempo em que foram celebrados, não existia qualouer dispo-sição legal que os vedasse ou proibisse. Ao contrário eramde uso corrente; tanto o de arrendamento, quanto o de a«-sistência técnica.
8.7 — Argumentar-se, agora, que tais contratos poderãovir a ser inconvenientes, a ponto de tornar frágeis os ar-tigos da Constituição e da lei que pretendem impedir a in-

gerência estrangeira..." e data vènia, submeter a restrição
de direitos ao sabor de critérios subjetivos que podem ge-rar danosa insegurança para os empresários, além de ferir

o invocado principio comezinho do Direito; o que a lel não
proíbo ó legaL

8.8 — A prova de que a lei não proibia está na recente
expedição do Decreto-lei n.° 236, que além das proibições do
artigo 160 da Constituição Federal, erige à' categoria de
proibição o que foi considerado inconveniente nos contratos
celebrados entre a TV GLOBO e TIME-LIFE.

Conseqüentemente, da data desse Decreto-lei em dian-
te, tornaram-se ilegais os contratos idênticos aos celebra-
dos entre TV GLOBO e TIME-LIFE; contudo, não pode a
lei nova retroagir para alcançar os efeitos dos que lhe an-
tecederam, por força do mandamento constitucional rela-
tivo ao direito adquirido.

8.9 — O contrato de sociedade em conta de participação
e os arrendamentos e o de assistência técnica, desde quonão implicasse, em atribuir a estrangeiros a propriedade da
TV, o direito de possuir ações nas respectivas sociedades
anônimas, ou finalmente a ingerência de estrangeiros na
orientação e administração dá empresa, podiam, até o ad-
vento do Decreto-lei n.° 236, de 28 de fevereiro último, ser
celebrados, sem infringência legal. Se posteriormente, tais
contratos são considerados inconvenientes, podem ser evi-
tados, mediante legislação nova (o que se fêz), nunca, po-rém invalidados ou retificados, sem quebra do principio da
legalidade.

8.10 — Se fosse levantada a objeção de que os contra-
tos da TV GLOBO, apesar de não ferirem a literalidade do
artigo 160 da Constituição de 1946, seriam contrários a seu
espírito, ousaria discordar.

8.11 — O que a Constituição veda está claro e expresso:"D não podem ser proprietários de empresas
jornalísticas as sociedades anônimas por ações ao
portador e os estrangeiros;

2) os estrangeiros e as pessoas jurídicas não po-dem participar de tais empresas como acionistas:
3) a direção dos jornais, bem como a direção in-

telestual e administrativa, só poderão ser exercidas
por brasileiros natos".

(Pontes de Miranda, "Comentários à Constitui-
ção de 1946", 2,a Edição, Vol. V, pâgs. 111 e 112).

Pontes de Miranda para pôr em reíêvo a ratio legls
desse texto constitucional, se refere às sociedades em co-
mandita por ações ao portador e faz até o registro de deci-
soes judiciais sobre a matéria para, afinai, rematar:"Mas a ratio legis opõe-se a que o acionista da

sociedade de comandita possa ser estrangeiro: ora,
se a sociedade é em comandita por ações ao portador,
estaria exposto o jornalismo brasileiro a que estran-
geiros tivessem ações na empresa; se em comandita
por ações nominativas, lá estaria visível o estrangei-
ro. Resta saber se sendo sociedade em comandita•simples a sociedade proprietária de empresa jorna-
lística, algum sócio comanditário ou alguns sócios co-
manditários podem ser estrangeiros. Ora, se aos es-
trangeiros é vedado participarem de empresas jorna-listicas como .acionistas, a fortiorl como cotistas".

(Obra citada, pág. 114).
As hipóteses figuradas são bem diversas daquela exis-

tente entre TV GLOBO e TIME-LIFE. Esta não é nem
acionista, nem cotista de TV GLOBO; nem o íinanciamen-
to, nem o arrendamento, nem a assistência técnica, ne-
nhum desses contratos lhe dá qualquer dessas qualifica-
ções, nem os três, em conjunto.

8.12 — Também, no que concerne à exigência constitu-
cional, acerca da direção e orientação intelectual, politicae administrativa a ser exercida somente por brasileiro na-
to, parece, não pairar dúvida que in casu, a Constituição
está respeitada. A única objeção séria neste sentido é* a
constante dos "consideranda" da decisão do CONTEL,
vcrbls:

"que, mais de uma vez, é citado um elemento de
TIME-LIFE com atribuições equivalentes a um Ge-
rente Geral" (grifamos).

Se assim íôra, realmente, aí estaria ferido o texto cons-
titucional. Mas, o que consta do contrato é coisa parecido,entretanto, bem diversa, sic:"Com referência a essa assistência Time enviará

à TV GLOBO no Rio de Janeiro na capacidade de
consultor, pelo prazo que TV GLOBO desejar uma
pessoa com as habilitações equivalente ãs de ura Ge-
rente Geral de uma estação de televisão".

Atribuições e habilitações, bem se vê, não são a mesma
coisa. Deve-se atribuir a quem tenha habilitações, mas podealguém ter habilitações sem ter as atribuições, e isso é co-
mum nos casos de assistência técnica, assessoria, consulto-
ria. etc., como o de que se trata.

9 — Conclusões
9.1 — Pelo exposto, atendendo, data yenia que o vicio

de ilegalidade não macula os contratos celebrados entre TV
GLOBO Ltda., e TIME-LIFE, sou de parecer que se atenda
o pedido de RECONSIDERAÇÃO para dar-se provimentoao recurso interposto contra a DECISÃO n.° 38-66 doCONTEL.

9.2 — Releva salientar por oportuno que a Constituição
de 1967 que entrará em vigor a 15 dêste mês no seu Artigo
166, dá ao assunto, tratamento Idêntico ao da Constituição
ainda em vigor. Apenas, íaz incluir ao lado da radiodifu-
são as empresas de televisão e acrescenta a matéria novaconstante do I 2.°, verbis:"Sem prejuízo da liberdade de pensamento e daInformações a lei poderá estabelecer outras condições

para a organização e o funcionamento das empresas
jornalísticas ou de televisão e de radiodifusão no in-terêsse do regime democrático e do combate ã sub-versão e ã corrupção".

Sub censura.

Brasília, 8 de março de 1967. — Adroaldo Mesquita daCosta, Consultor-Geral da República.
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Jânio revela a amigos queaderirá à "frente ampla"
após encontro com Príncipe
«i-J™ ¦FaUl° (Sucursal> - O ex-Presidente Jânio Qua-dros, após uma reunião com o Deputado Hermógenes Prin-cipe, revelou a amigos que decidiu aderir à írente amnlaporque na conversa transpareceu a disoosicão dos nes«e-distas da ARENA, mais ligados ao Sr. Juscelino Kubitschek
^i^V"? 

c°mPro™1S£<> Profundo com a área lideradapelo Sr. Carlos Lacerda.
Segundo seus amigos, o Sr. Jânio Quadros acredita nueessa area juscelinista tende a apoiar a frente mineira —cujo líder seria o Ministro Magalhães Pinto — que tem os

frSZSrJhmV°SJa -frenie ampla e é conside-adape^Si Hermógenes Príncipe como "o passo mais importanteque já se deu para fortalecer a corrente civilista a re-democratização do País". c a re

OBJETIVOS

O Sr. Hermógenes Príncipe
afirmou que não discutiu e.s-
suntos relativos à írente ampla
com o Sr. Jânio Quadros, li-
cnitando-.se a fazer uma aná-liso conjunta da situação po-litica do País, mas os amigos
do ex-Presidente disseram queêle deu a entender que o en-
contro teve significado de um
compromisso, implicando na
•possível negativa de receber o
Sr. Carlos Lacerda na terça-
feira próxima.

A Oposição, segundo decla-
rou o Sr. Hermógenes Príncipe,"dá um crédito de confiança
ao Governo do Marechal Cos-
ta e Silva, mas não abciíca,
de formo, alguma, da luta pelarevisão da Constituição, das
Leis de Imprensa e de Segu-
rança Nocional, de tôdas as
leis de exceção e quer a re-
democratização do País e a vol-
ta das eleições dh-etes para a es-
colha do Presidente ila Repú-
bllca". Neste ponto os Srs.
Juscelino Kubitschek e Carlos
Lacerda estão identificados.

Acrescentou porem que a
Oposição deverá agir com cau-
tela "para impedir que os queestão deixando o Poder
tenham argumentos para ten-
tar voltar". Acha ainda que

a Oposição deve evitar ser vis-
ta cenio irevanchista pela áreamilitar, "ipols é democrática,
respeita a ordem e não se jul-ga a única dona da luta pela«democratização". Disse que aOposição compreende as difi-culdades que o novo Governo"pelas próprias origens", en-conta-arâ para levar a efeitoseus anunciados prooósitos dè«democratização e pacificação
política da Nação.
"FRENTE MINEIRA"

A chamada frente mineira é
explicada por antigos pessedis-tas como um movimento quetende a fortalecer a corrente
civilista do novo Governo, aomesmo tempo que desenvolve
a luta pela xedemocratização
do País e pelo desenvolvimen-
tismo. Suas bases seriam es-sencialmente empresariais enacionalistas.

O Sr. Carlos Lacerda deverá
receber, na próxima segunda-
feira, o anteprojeto do mani-festo-programa da frente am-
pia, com modificações que in-cluem uma pregação naciona-
lista e abrangem um elenco dereivindicações políticas e so-ciais capazes de serem apoia-
das por tôdas as correntes po-líticas de oposição ao Governo
federal.
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A LIGHT REFUTA INVERDADES
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e 500 bilhões de cruzeiros antigos por mês Em !966a _Rio Light arrecadou nao num mês, mas no ano todo, a importância de 242 bilhões e 426 mfIhoes de cruzeiros antigos, dos quais 71 bilhões e 424 milhões de cruzeiros antiqos (29%1 To*ram arrecadados e entregues ao Governo, a título de quota de previdêncS de empréstimo com"pulsório a Eletrobras e de imposto único sóbre energia elétrica O patrocinador do Zarama"perguntou para onde vai esse dinheiro. Esse dinheiro vai para onde asseis do pas ídeViam ci^eva: para pagar as despesas de operação do serviço (pessoal, material, combustfve enemia comprada, encargos fiscais, etc), para formar as reservas de depreciação e Sersão e Srl SendTr"a remuneração do investimento (Arts. 164 a 174, do Dec. 41019 de 26/2/57) Não ht ! !mistério nisso. A renda bruta dos serviços de eletricidade foi, po 
"anto, 

de 171 WlhS e2 m£de cruzeiros antigos, inferior à de muitas empresas no Brasil
- O Diretor Superintendente Geral da Rio Light nunca disse ao patrocinador do programa "Noite deGala que a Companhia vende 20 bilhões de quilowatts-hora por ano o que seria um «h«?M„

pois todo o Brasil durante 1966, consumiu 26 bilhões de kWh. Se mTmno T Rio L qhívendeu a seus 881.000 consumidores exatamente 3.978.988.932 kWh Em 1965 vendeu 3 ííIhoes, 671 milhões de. kWh; em 1964, 3 bilhões, 556 milhões e em 1963, 3 bi hões 416 milhõe 
'
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séu jurn,0'insistiu em dizer ^ue a Lisht "«a- ^ S chovido de:
n- 

d° re!,ervator.10 °JÍ L*les> aPesar da excepcional precipitação ocorrida na região na noite de 22para 2ó de janeiro deste ano.

íuLÍSVeTPre 
dÍSSe r|:9orosamente10 contrário. Em entrevista coletiva publicada nos jornais dodia 12 de fevereiro, o Engenheiro Alexandre Leal, Diretor Técnico da Rio Light, disse qle no re!servatono de La,es, houve, no dia do temporal, uma acumulação que elevou de 1,10 metros o rive de armazenamento. Um metro e dez corresponde, aproximadamente, a 38 milhões de metroscúbicos de água. Essa acumulação corresponderia ao consumo da população da Guanabara duranteum mes.' "°

O que a Light sempre disse e eu reafirmo agora, é que as represas nada sofreram com o temporalnao se registrando transbordamentos nem quaisquer anormalidades, inclusive de manobras de com'
portas. Nos |a fomos acusados, em alguns casos, de fechar e, em outros, de não fechar as comportasNenhuma_ manobra de fechamento ou abertura de comportas prejudicou as localidades vizinhas 

'
A alegação do programa era de que havíamos fechado as comportas do túnel que alimenta Ribei-rao das_La|es, com isto jogando águas do reservatório de Tocos no rio Pirai, aumentando assim asua vazão. E preciso que se diga que as águas de Tocos são águas do próprio Pirai. As áquas queavolumaram o rio Pirai, insisto, foram as próprias águas do rio Pirai, não se lançando nele água denenhuma outra procedência. J
Os danos causados na região resultaram das chuvas que caíram fortemente, não apenas nos dias22 e 23 pois continuaram por mais de uma semana, a ponto de dificultar o socorro às vítimas eo inicio das obras nas áreas atingidas.

5 
- Os trabalhos de recuperação da usina Nilo Peçanha foram qualificados de morosos, por não teremsido vistos enxames de trabalhadores braçais nos pátios da usina para impressionar os visitantesOs trabalhos no momento, na área de Lajes, são feitos, principalmenle no fundo da-usina por técni-cos especializados nos mil-e-um-ofícios necessários ao reparo dos geradores e eouipamentos de

precisão. Técnicos vindos de São Paulo, escolhidos por sua grande experiência profissional, coope-ram, infatigavelmente, com seus colegas do Rio. Além do mais, não é apenas na usina que se rea-lizam essas tarefas. Tôdas as oficinas da Light estão mobilizadas no afã de colocar novamente emserviço os instrumentos e as máquinas danificadas. Não será, portanto, nos pátios das usinas deonde foram removidas 250 mil toneladas de terra, pedras, troncos de árvores, etc, que se poderáconstatar os trabalhos de recuperação de uma usina cavada fundo na rocha, da qual grande partedos equipamentos foram retirados para serem consertados em outros locais
Aproveitoaqui para informar que os trabalhos para recolocar em funcichamento a usina Nilo Pe-
çanha estão bastante adiantados. Muitos técnicos que visitaram a usina nos primeiros dias fizerama Bieyisaq _de que a recuperação do primeiro gerador demoraria no mínimo 6 (seis) meses. No en-tanto, graças à extraordinária dedicação e competência dos homens que se empenham na recupera-
çao de Nilo Peçanha, |a teremos durante o mês de abril não apenas um, mas dois geradores emserviço.

- Foi ainda alegado que, se houvesse um muro de contenção, ou uma porta de aço, na entrada dotúnel de acesso, a usina de Nilo Peçanha não teria sido inundada. Esta é outra afirmativa totalmen-te inepta.
A inundação da usina foi causada, como já foi dito mais de uma vez, pelo bloqueio dos canais dedescarga resultante do deslizamento das encostas que circundam a usina. Com a obstrução dos ca-nais, a água que passava pelas turbinas à razão de 130 a 140 mil litros por segundo, refluiu, jun-tamente com lama, inundando a usina, em poucos minulos.
Alguma lama, realmente, entrou pelo túnel de acesso em cima, onde querem que se ponha uma por-ta, mas em quantidade que, comparada com a que entrou por baixo, pelo canal de descarqa nãotem relevância. '

- Todo o tipo de acusação, inclusive as mais pueris, foram feitas à Rio Light. Uma delas foi a de quese usa ar refrigerado na Sala de Controle das usinas. Na ocasião, foi dito que a Sala de Controle
dispõe de um pequeno gerador não integrado no grande sistema de geração das usinas que abas-tecem a Guanabara. Mas a razão da refrigeração na Sala de Controle é técnica, pois os aparelhosde alta precisão, responsáveis, como o nome indica, pelo controle das operações da usina, necessi-tam, para funcionarem com exatidão, de uma temperatura determinada e constante, sem o que po-denam acusar defeitos, cujas conseqüências certamente seriam das mais graves para o serviço e emultima analise, para os consumidores.

g 
- Voltando ainda a esta questão de represas, a última acusação foi de que um dos nossos pequenosdiques era de terra compactada e não de concreto. Algumas das maiores e mais importantes reprê-

sas do Brasil são feitas de terra compactada, como, por exemplo, a grande represa de Três Marias,
para citar apenas uma das mais conhecidas. E nem essas represas, e nem a nossa, correm, por estefato, o risco de se romperem.

9 
- Lamento profundamente que um órgão de divulgação tenha servido de veículo a acusações tão ir-

responsáveis, de pessoas interessadas em explorar a impaciência da população, insuflando nela oódio a uma emprês.a que, lutando contra tôdas as adversidedes, está empenhada num esforço gi-
gantesco, para assegurar-lhe progresso e bem estar.

Antônio de Almeida Neves
Diretor Superintendente Geral da
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Fruto tie vindita

O Procurador da Repúbll-
ca,, Sr. Gildo Correia Ferraz,
escreve a propósito da no-
ta Inconformado, publicada
no dia 10, "em que insinua
como fruto de vindita do
Procurador da República
Gildo Correia Ferraz, con-
tra seus inimigos, as provi-
dências judiciais recente-
mente adotadas pela União
visando à apuração de frau-
des no Tribunal Federal de
Recursos":"Esta nota seguiu-se ã
publicação da carta do Sr.
Ronald Guimarães Levin-
shon no dia 9, na qual èle
procura defender-se de uma,
entre muitas,' acusações que
são feitas, comprovadamen-
te, cm pedidos de instaura-
ção de processo crime, peri-
cia gráfica e incidente de
falsidade. Já comprovamos
o extravio de autos, falsi-
íicações de ofícios, despa-
chos, votos, assinaturas c
procurações, falsidade ideo-
lógica, utilização de do-
cumentos falsos, contraban-
do, apropriação indébita,
advocacia administrativa e
outros delitos, iniciativa to-
mada após Investigações,
inclusive no exterior, bus-
cas e perícias. Com os re-
sultados das diligências,
constrangidos e ao mesmo
tempo estarrecidos, adota-
mos as providências iniciais,
que apresentaram como
principais suspeitos os Srs.
Ronald Guimarães Levin-
shon e Djalma Tavares da
Cunha Melo Filho, Procura-
dor da Justiça do Trabalho,
com escritório na Av. Pre-
sidente Wilson 198, sala 101,
que usavam os nomes dos
advogados Ramlro de Sou-
sa Silveira e Paulo Leíèvre
de Alcântara Guimarães.
Estes, convidados a prestar
declarações no Inquérito n.°
104/65, já instaurado na De-
ilegacia de Crimes contra a
Fazenda, para apurar falsl-
ficação de assinaturas do
nosso cônsul em Nova lor-
que, negaram autenticidade
ãs suas firmas apostas cm
petições, afirmando que, a
pedido do Dr. Djalma e do
Sr. Levinshon, haviam fir-
mado uns poucos requeri-
mentos de favor. Isso ocor-
?ria por ser impedido o pri-
meiro e pela condição de
funcionário do TSE, o se-
guiido, além de não ser ba-
charel, incumbindo-se en-
tretanto, de angariar clien-
tes e acompanhar as causas,
retirando ofícios executo-
lios, mediante recibo no II-
vro próprio do Tribunal, ln-
clusive recebendo honorã-
rios. Ao adotarmos essas
providências estamos cum-
prindo o estrito dever legal
o atendendo determinações
do TFR, que mandou apurar
as fraudes descobertas.
Cumpre acentuar que o Ins-
tituto de Criminalística da
Guanabara, a pedido da
Delegacia de Crimes Contra
a Fazenda, apesar da nega-
tiva do indiciado de forne-
cer material gráfico, sòmen-
te com os elementos dos
dados, concluiu: "cotejando
as assinaturas Ramiro de
Souza Silveira dos documen-
tos de fis 606, 627 e 714 (Inq.
104/65 DCCFP), já definidas
como falsas, com o grafismo
de Ronald Guimarães Le-
vinshon lançado na referida
procuração, lograram os pe-ritos assinalar çaracterísti-cas de afinidade, semelhan-
ças e coincidências impres-
sionantes, que se não bas-
tam para firmar uma cou-
clusão de autoria frontal e
peremptória, permitem —
não há que negar — indicar
veementemente o punho ln-
vestigado, da autoria de tais
assinaturas". As medidas
tendentes à apuração de
responsabilidades já foram
adotadas nos mandados de
segurança ns. 28.824, 31.645,
33.281 e 35.254 (cópias jun-tas), estando em elaboração
expedientes para punir os
autores de idênticos delitos,— que causaram ao Erário
prejuízos superiores a um
bilhão de cruzeiros antigos—, nos mandados de segu-
rança ns. 7.459 (falsifica-
ção de voto), 22.972, 22.973,
24.708, 25.351, 27.189, 27.224
(importação ilegal de 83 atU-
tomóveis de luxo), 28.561,
28.822, 28.823, 28.735, ....
29.213, 29.214, 28.160 (regu-
larização de 217 carros, cuja
entrada havia sido conside-
rada irregular pelo Supre-
mo Tribunal), 31.270,
31.273, 42.708, entre outros,
surgindo como principaissuspeitos os mesmos compo-
nentes do malsinado escri-
tório, que se beneficiou com
os expedientes escusosi

Lastimamos, apenas, queêste Jornal, de grande pe-
netração e conceito, tenha
dado mais valia às declara-
ções do Sr. Ronald G. Le-
vinshòn, principal indiciado
no processo crime já distri-
buído â 23.a Vara Criminal
do Estado da Guanabara,
que às de seu repórter da
sucursal de Brasilia, que
obteve seus fidedignos in-
formes na fonte. De.nossa
parte, preferimos ser apon-
tados como inimigos de ele-
mentos suspeitos da práti-
ca de toda sorte de crimes,
do que ser acusados de fal-
tar à exação no cumprimen-
Lo do dever legal".

Divetor-Prcsldenie:
C. Pereira Carneiro

liio, 18 lie março ile l!)(i7
Diretor:

M. F. ilo Nascimento Brito
Edltor-Ohefei

Alberto Dines

Política Externa
Neste começo de Governo, em que andam

pelo ar notícias de planos e programas, ensaios de
metas e formulário de intenções, ludo atribuído'
aos novos encarregados do Poder, fala-se muito nn
reestruturação da política externa. Já tivemos
ocasião de tratar do assunto, mas é sempre opor-
tuno reiterar nossa advertência quanto à neces-
sidade de realismo c prudência no trato dos ne-
gócios externos. Estamos num terreno que não
comporta improvisações e experimentos levianos,
pois envolve a própria seriedade do nome do Brasil
no inundo. É preciso evitar que, como já aeoute-
ceu antes, embarquemos em formulações precipi-
ladas e ingênuas, apenas para satisfazer o gosto
da inovação. O Chanceler Magalhães Pinto se cx-
ternou, no seu discurso de posse, de maneira
adequada e correta a êsse respeito.

Em matéria de política externa, só.poderemos
ser guiados por um norte: o interesse do Brasil,
cuidadosamente definido, sopesado, aquilatado
dentro do contexto de cada problema c levadas
em conta as conseqüências de cada posição. As
receitas genéricas são sempre ilusórias cíalazcs.

Fala-se muito no retorno à política externa
independente. Não se pode esquecer que êste ró-
tulo não era mais do que um disfarce eufeiuístico
para a atitude antianiericana adotada uo tempo
do Sr. Jânio Quadros. O Presidente renunciante
usou a política externa como um eficaz anestésico
para realizar um programa econômico-íinanceiro
ortodoxo e conservador. Seu sucessor não poderia
receber melhor legado para levar avante seus
propósitos de corte às esquerdas e de construção
de um dispositivo sindical, mobilizado eni torno
de slogans simplistas aiitiameriçános. A política
externa independente foi, durante toda a época do
Goulart, um instrumento ancilar de sua política
interna, pouco se importando o Presidente com oi
inevitável desgaste de nossa imagem externa. O \
erro básico dessa política foi a rígida e sisteniáli-
ca linha de antagonizar Washington em todos os
terrenos e em todos os múltiplos aspectos que
podem assumir as relações entre os Estados. Essa
inflexibilidade, decorrente dos propósitos insince-
ros e dos objetivos puramente domésticos da po-
litica externa independente, é incompatível com
a linha realística que preconizamos para a nossa
atuação externa.

O Sr. Juraci Magalhães, quando assumiu a
Embaixada em Washington, enunciou uma doutri-
na que padece do mesmo vício de rigidez, embora
reflita uma posição antipoda à dos ex-Presid entes
Quadros e Goulart. Como síntese das relações
Brasil-Estados Unidos, nada mais ingênuo, ine-
xato e simplista do que a tirada que se tornou
conhecida como síntese e símbolo da orientação
dominante: "O 

que é bom para os Estados Uni-
dos é bom para o Brasil". Êste aforismo é um

exemplo típico da falácia das generalizações na
política externa. Pode perfeitamente acontecer
que o tpie é bom para os Es_tados Unidos seja
bom para o Brasil, como também pode acontecer
o contrário. Existem áreas em que o que é bom
para os Estados Unidos é péssimo para o Brasil.
Por exemplo, no terreno do comércio internacio-
nal, os nossos interesses, como exportadores de
matérias-primas, em assegurar a alta e a estahili-
dade dos preços, se chocam frontalinente com os
objetivos dos importadores americano», que,
como é natural, lutam por ohter nossos produtos
pelos preços mais convenientes. O antagonismo
existente entre os interesses americanos e os bra-
sileiros nessa área foi recentemente ilustrado
pelo que ocorreu na Conferência Negociadora
das Nações Unidas sobre o Cacau, realizada sob
os auspícios da CISUCD. Nossas delegações se
engalfinharam na luta acirrada pela vitória de
seus pontos-de-vista, lendo o encontro fracassado
pela intransigência americana em ceder um ceu-
lavo de dólar na fixação do preço mínimo. Have-
rá inúmeras circunstâncias em que essa divergem
cia de posições se repetirá, como poderão ocorrer
outras tantas em que a coincidência dos nossos
interesses com os dos americanos será fatal.

Na hora em que se inicia uma nova Admi-
nistração e em que temos à frente do Itamarati
um político experiente e hábil, há motivos para
esperar que se imprimia, afinal, sentido realístico
à nossa política externa, com a ampla participa-
ção da opinião pública em seu preparo e em
sua execução. O novo Chanceler já se pronun-
ciou claramente contra certas tendências ana-
crônicas devolta à diplomacia secreta, que vi-
nham prevalecendo no Itamarati. A divulgação
dos problemas de política externa e o crescente
interesse do povo pela sua conduta é hoje um
fenômeno mundial. A melhor ilustração da par-
ticipação popular na vida externa dos. Estados é
o imenso êxito de publicações de grande tiragem
que dão especial divulgação aos problemas inter-
nacionais. Os próprios jornais brasileiros dão
hoje indiscutível relevo aos lemas da política ex-
terna, no que apenas refletem o interesse .alento
do grande público.

A verdade é que já não faz mesmo sentido
limitar o trato dos negócios internacionais aos
conciliábulos de gabinete. E para realizar, de ma-
neira aberta, franca e leal, uma ação eficaz e
coerente em defesa dos interesses do Brasil, to-
mando em conta as peculiaridades de cada pro-
blema e os resultados de cada atitude, que pre-
cisamos de realismo em nossa política externa.
Ela não deve ser previamente pró ou contra
ninguém, mas simplesmente a favor do Brasil —
de suas urgentes e nítidas aspirações de país em
desenvolvimento.

Caos a Rigor
As missões diplomáticas especiais, que vie-

ram para a cerimônia da posse do Presidente
Costa e Silva, regressam a seus países espantadas
com as contradições do povo brasileiro. Não po-
derão deixar de pasmar diante do fato de que
este povo, que foi capaz de construir Brasília no
deserto, que acabou de edificar essa maravilha
que é o novo Palácio Itamarati, se mostre incom-
petente para organizar uma festa.

De fato, as festividades realizadas em Brasi-
lia foram uma extraordinária exibição dc desor-
dein. A coisa começou com a solenidade de posse
no Congresso. Os Embaixadores estrangeiros tive-
ram acesso ao edifício de nosso Parlamento por
iun percurso cuidadosamente elaborado para mos-
trar o que resta de lama em Brasília, atravessando
escabrosos caminhos, que desvendavam o fundo
das garagens dos Ministérios. No Congresso, tive-
ram a surpresa de encontrar os seus lugares inva-
didos e ocupados pelos espectadores que chega-
iram primeiro, tendo o Vice-Presidente da Colôni-
bia e o Ministro de Estado inglês que- permanece-
rem em pé, acotovelados e espremidos por todos os
lados, enquanto crianças se refestelavain em suas
poltronas. No Palácio do Planalto, para a eeriinô-
nia da transmissão, as missões ficaram confina*
das a uma espécie dc curral, de onde não podiam
ouvir uma palavra dos discursos trocados. Não
houve serviço de alto-falantes e os Embaixadores
estrangeiros tiveram que se contentar com o estudo
das expressões fisionômicas dos dois Presidentes,
para decifrar ou simplesmente imaginar o que
estavam dizendo.

A noite, na recepção do Palácio da Alvorada,
a desorganização atingiu a culminância, que pare-
ciam indicar in tentos.' sádicos por parte do Govêr-
no brasileiro, tais os maltratos infligidos a seus
convidados. O acesso ao Palácio foi preparado de
tal maneira que alguns dos visitantes levaram qua-
tro horas do Hotel Nacional ao Alvorada. Dentro
do Palácio, uma multidão, que deveria correspon-
der a três ou quatro vezes a sua capacidade, se

comprimia e se empurrava. A chuva que começou
a cair agravou o triste espetáculo. O buffet, insta-
lado na varanda do Palácio, não estava ao abrigo
do pé-d'água. Os famosos setecentos íaisões doura-
dos e outras vitualhas, insuficientes para matar a
fome da multidão convidada, passaram a ser ser-
vidos com o molho inesperado c insósso da fria
chuva do Planalto. Os colarinhos duros dos eu-
casacados amoleciam e caíam Hielancòlicainente,
os belos vestidos coloridos das senhoras se empa-
pavam e enxovalhavam, enquanto se travava à
beira da mesa uma batalha feroz, todos empunham"do faca e garfo e disputando um pedaço do peru
aguado. Na partida veio o pior. Houve quem es-
perasse três horas para que o seu carro fizesse o
percurso do estacionamento até a porta da garagem
do Alvorada. Muita personalidade perdeu a paci-
ência e enfrentou a chuva, para atravessar a pé
as centenas de metros dos jardins fronteiros ao
Palácio à procura de seu carro, perdido na massa
buziuantç de veículos engarrafados. Era de ver-sc
o espetáculo de tantas Excelências molhadas, com
as condecorações escorrendo as cores simbólica»
de suas fitas pelo colete abaixo, patinhando na
enxurrada, na desesperada busca do carro iria-
tingível.

Nunca se viu coisa igual em Brasília, que já
foi teatro de festas perfeitas, a começar pela de
sua inauguração. Não se sabe a quem culpar cxa-
tamente. Muita gente colaborou para que os mi-
lhões gastos na posse comprassem a vergonha de
que nos cobrimos. O Cerimonial do Itamarati,
a Prefeitura de Brasília, o Serviço de Trânsito
da Capital e o novo Chefe do Cerimonial da Pre-
sidêíicia da República,, cpie deveria ter velado me-
lhor pelo sucesso da grande festa de seu Chefe,
-¦""•. sçiii dúvida, responsáveis. Dir-se-á cpie a culpa
foi da chuva. Mas nada mais provável e pontual
— por conseguinte elemento importante de qual-
quer plano organizado — do que as chuvas em
Brasília nesta época do ano. Principalmente por-
que as autoridades competentes sabiam que o
Governador Negrão dc Lima estava convidado.

Só a Justiça poderia
punir os cassados

Brasília — A Oposição,
em geral, recebeu com
agrado o encaminha-
mento dado pelo Govêr-
no ao caso âo jornalista
Hélio Fernandes, porque,
antes ãe 7?iais -nada, exi-
me-se o Executivo de to-
mor arbitrariamente me-
didas punitivas, deixan-
do correr os processos no
âmbito do Judiciário, co-
mo é indispensável ao
restabelecimento ãa or-
dem constitucional.

De qualquer modo, po-rém, está desfechado o
debate sobre o grau ãe
sobrevivência da legisla-
ção revolucionária ãesãe
o último ãia 15. O deba-
te foi, curiosamente, pro-
posto por âois elementos
do MDB: os Srs. Oscar
Pedroso Horta e Tancre-
ão Neves. Afirmaram
ambos que tudo o que
impõe a legislação revo-
lucionária sení entrar
em conflito com os dispo-
siti v o s constitucionais
continua em plena vi-
gência até que seja ex-¦pressamente revogado. O
Sr. Peároso Horta ainda
fêz, com cautela, o escla-
recimento de que adota
d.uas posições antagôni-
cas: como político, con-
sidera ^extintos os Atos
Institucionais e os Atos
Complementares e como
jurista entende que eles
permanecem em vigor,
com todas as possíveis
conseqüências.

O médico e o
monstro

A tese de Mr. Hyde,
entretanto, despertou re-
púdio generalizado entre
os vários juristas. Foram,
ouvidos: Senador Josajá
Marinho, Deputados Os-
valdo Uma Filho, Djal-
ma Marinho, Gustavo
Capanema e Chagas Ro-
drigues. Todos eles reco-
nhecem que permanece

em vigor a suspensão de
direitos políticos decre-
tada pelo último Govêr-
no, mas não vêem como
possa ser aplicada puni-
ção suplementar aos atin-
gidos por aquele ato. A
única cofiseqüência ãe
que cogita a Constituição
em vigor para os casos
ãe suspensão ou perda
âos direitos políticos é
deixar ãe votar e âe ser
votado. Seria, talvez, ad-
missível que se aplicasse
a pena ãe confinamento
ao jornalista, já que esta
não é expressamente de-
fesa no capítulo áas Ga-
rantias Individuais. Mas,
como ãescobriu o Depu-
taâo Chagas Roãrigues,
a Constituição aãmite o
confinamento durante a
vigência ão estaão ãe
sítio e, conseqüentemen-
te, não o aãmite em ne-
nhuma outra circuns-
tancia. Com esta tese,
concorda plenamente o
Deputado Djalma Mari-
nho.

Também participa o
Deputado Djalma Mari-
ntio, apontado para a
Presidência da Comissão
de Justiça ãa Câmara,
do pensamento do Sena-
dor Josafá Marinho, se-
gundo o qual caducaram¦no dia 15 ãe março todos
os Atos Institucionais e
toãos os Atos Comple-
mentares, embora reco-
nhecenão que, como ãiz
o Art. 173, estão aprova-
âos toãos os atos "prati-
cados" com base naquela
legislação excepcional.

Eventualmente, se fôr
o caso, 2)oderá o jornalis-
ta ser processado com
case na Lei dc Segurou-
ça e talvez até condena-
ão, se acaso houver in-
fringião ou vier a inf rin-
gir o disposto no áecre-
to-lei do Marechal Cas-
telo Branco, na hipótese
ãe que êle ainda esteja
em vigor quando ão jul-
gamento.

Mas o que se festeja,
indiscriminadamente, é
o fato ãe o Governo ha-
ver documentado, por
ato concreto, no ãia se-
guinte mesmo ao ãa pro-¦messa que o seu. Chefe
fizera, a decisão ãe res-
tabelecer o estado de di-
reito e contribuir para a
cessação definitiva do
arbítrio.

O caso do jornalista,
portanto, tende à gene-
ralização e deverá reper-
cutir de modo muito sen-
sivel. Pois, na medida em
que o pronunciamento
ão Judiciário venha a
corresponder à expecta-

. tiva desses juristas-par-
lamentares, estará con-
sagrada a afirniação ãe
que o chamado Estatuto
dos Cassados ãeixou âe
existir e aqueles que fi-
caram privaãos ãos seus
áireitos políticos passa-rão a res-ponãer pelosseus atos perante a. Jus-
tica e segundo a legisla-
cão enquadrada nos li-
mites da Constituição
em vigor.

Pas em
Pernambuco

O MDB, surpreendido
com a isenção e o caráter
conciliatório das primei-ras meâiâas do Sr. Nilo
Coelho à frente do Go-
vêrno de Pernambuco,
resolveu abster-se de
qualquer atitude hostil
em relação ao novo Go-
vernaãor. O gesto que os
emeãebistas consideram
como mais característico
âo Sr. Nilo Coelho fei a
nomeação, para a Secre-
taria âe Segurança, do
Gen er ai Montalverne,
que só concordou em as-
sumir depois de obter do
Governador carta bran-
ca, exigência que fèz com
a alegação áé que "não
concorãaria em ser Che-
fe de Polícia ãe um Es-
tado policial".

Homem, ordem e liberdade
Carlos A. Dunshee de Abranches

O Presidente da Repú-
blica. ao definir os intui-
tos e diretrizes de sua
ação, como Chefe do Po-
der Executivo, prometeu
que o seu objetivo prin-
cipal será o homem in-
dividualmente, coiho pes-
soa, como sensibilidade,
como expressão intelec-
tual e moral.

Para que essa promes-
sa seja cumprida é neces-
sário considerar não só
as necessidades mate-
riais do ser humano em
nosso País, isto é, asse-
gurar a todos trabalho,
alimento, habitação, ves-
tuário e medicamento,
como os outros fatores
indispensáveis para que
êle alcance uin mínimo
da dignidade inerente à
sua natureza. Os primei-
ros desses fatores são a
liberdade pessoal e os
meios de educação.

A Constituição de 24
de janeiro, apesar das vi-
cissitudes por que passou
a sua elaboração, mante-
ve as conquistas do povo
brasileiro no capítulo
dos direitos e garantias
individuais. A efetiva res-
tauração da normalida-
de jurídica dependerá
tanto da cessão dos po-
deres excepcionais de
que a Revolução investi-
ra o Executivo como da
maneira pela qual o nô-
vo Presidente da Repú-
blica faça cumprir as
normas constitucionais e
legais que protegem os
direitos humanos e as li-
berdades fundamentais.

O Presidente Costa e
Silva, além da declaração
de intenções acima refe-
rida, deu uma indicação
animadora quanto à sin-
ceridade delas. Foi a es-
colha de Gama e Silva,
Haroldo Valadão e Adro-

.aldo Mesquita para os

postos-chaves de sua Ad-
ministração, no campo
jurídico, como são o Mi-
nistério da J u s t i ç a, a
Procuradoria-Geral e a
Consultoria-Geral da Re-
pública. A formação e o
passado desses juristas
autorizou esperar uma
atuação do Executivo
pautada pelo respeito à
Constituição e às leis.

Entre os inúmeros pro-
blemas que a nova Admi-
nistração terá de enfren-
tar está o da rápida ins-
talação do Conselho de
Defesa dos Direitos da
Pessoa Humana. Criado
por lei- do Congresso,
sancionada quinze dias
antes da Revolução de
1964, depois de longa
tramitação nas duas Ca-
sas do Legislativo, dito
Conselho nunca chegou
a funcionar, apesar de
sua iniciativa e aprova-
ção serem devidas a de-
mocratas insuspeitos, co-
mo Bilac Pinto, Milton
Campos e outros.

O Conselho será presi-
dido pelo Ministro da
Justiça e integrado pelos
líderes da Maioria e da
Minoria da Câmara e do
Senado e por quatro pes-
soas da maior idoneida-
de e independência.

. As atribuições do Con-
selho são amplas e vi-
sam promover o respeito
das normas assegurado-
ras dos direitos da pes-
soa humana, inscritas na
Constituição Federal, na
Declaração Americana
dos Direitos e Deveres do
Homem e na Declaração
Universal dos Direitos
Humanos. A ação do
Conselho vai desde a afci-
vidade educativa do povo
e dos depositários da au-
toridade pública até a
prevenção e repressão
das violações daqueles
direitos.

Para isso, o Conselho
foi investido do poder de
receber e examinar re-
presentações e denúncias
sobre violações, apurar a
sua procedência, tomar
as medidas necessárias
para fazer cessar os abu-
sos e para promover a
responsabilidade dos seus
autores, em todo territó-
rio nacional. No exerci-
cio dessas atribuições,
poderá o Conselho insti-
tuir Comissões de Inqué-
rito, determinar diligèn-
cias, tomar depoimento
de qualquer autoridade
federal, estadual ou mu-
nicipal, inquirir teste-
munhas, requisitar infor-
mações e documentos e
transportar-se aonde fôr
-necessário. Aos que deso-
bedecerem, resistirem ou
falsearem os fatos peran-
te o Conselho são comi-
nadas pesadas sanções
penais.

A lei que criou o Con-
selho foi louvada por es-
pecialistas e órgãos in-
ternacionais dedicados à
proteção dos direitos hu-
manos e apontada como
modelo a ser adotado por
outros países desejosos
de melhorar o respeito
de tais direitos no âmbi-
to da jurisdição interna.

Nos três últimos anos,
tentamos por todos os
meios convencer os Mi-
nistros da Justiça da Re-
volução a instalar o Con-
selho, mas não o conse-
guimos. Agora, porém,
nada mais justifica o não
funcionamento desse ór-
gão que, se souber usar
bem dos seus poderes,
poderá colocar o Brasil
entre os países onde a li-
berdade individual é efe-
tivamente r e s p e i tada,
sem prejuízo do dever
que cada um tem de aca-
tar a lei, no interesse co-
letivo.

Ò- Ò'if
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Costa e Silva recebe Rockefeller com almoço so para
Único ministro a ficar em
Brasília foi Cavalcanti e
ainda assim apto a viajar

Brasília (Sucursal) — Com trôs dias do novo Governo,
apenas um Ministro estava ontem à noite em Brasília o
das Minas e Energia, Sr. Costa Cavalcanti, assim mesmo
com viagem marcada para o Rio, onde empossará os pre-
sidentes das empresas subsidiárias á sua Pasta.

O Ministro das Comunicações, Sr. TIarlos Furtado, é
o que levará mais tempo para voltar a Brasília, porque
ainda irá à Bahia e lá permanecerá até o fim do mês, se-
gundo se informava ontem.

AS RAZOIJS

O abandono imprevisto da
Capital da República era justí-
ficado com dois argumentos:

1. Foram previstas para o
Rio cinco transmissões de car-
gos ministeriais;

2. Com a proximidade da
Semana Santa, os ministros
váo aproveitá-la para cuidar
da mudança definitiva.

Contra-argumentava-se, nos
Ministérios, que alguns minis-
¦tros nem sequer foram a seus
gabinetes nesta Cidade, nem
deram qualquer instrução aos
funcionários que ali trabalham,
como foi o caso do Sr. Jarbas
Passarinho, do Trabalho.

CASA

O Ministro da Saúde. Sr.
Leonel Miranda, embarcou pa-
ra o Rio no mesmo dia em
que recebeu o cargo. Antes de
.ser empossado, havia solicita-
do que o Ministério retomasse
a residência oficial, no bairro
de Mansões ministeriais. O
ocupante da casa, ex-dirigente
do Grupo de Trabalho de Bra-

silla, disse que estava autori-
zacio pelo Gabinete Civil (an-
tigo) e não foi tomada mais
nenhuma providência oficial,
o que. por certo, vai atrasar a
transferência do novo Minis-
tro.

Além do Sr. Costa Cavalcân-
ti, estiveram ontem na Capital
da República os Srs. Maga-
lhães Pinto (Relações Exterio-
res), Tarso Dutra (Educação) e
General Macedo Soares (In-
dustria e Comércio). Este, ape-
sar de ainda não ter recebido o
cargo, compareceu normalmen-
te ao gabinete e ontem, além
de participar do almoço na
Granja do Ipê. com a missão
Rockefeller, esteve na Confe-
deração Nacional da Indústria.

O Sr. Furtado Simas, que
também terá dificuldades para
instalar seu gabinete — pois o
Ministério é novo — já nomeou
Subchefe de Gabinete Francis-
co Monteiro Filho.

O Ministro Costa Cavalcanti
esteve ontem no Palácio do
Planalto e determinou início de
estudos para revisão do Código
Brasileiro de Mineração.

Rademaker chegou para
ver Maia receber cargo

O novo Ministro da Mari-
nha, Almirante Augusto Ra-
demaker, chegou ontem ao Rio
para assistir. segunda-feira í»
xransmissão da Chefia do Es-
tado-Maior da Armada do Al-

¦mirante Sílvio Moutinho para
o Almirante José Moreira
Mala, devendo retornar a Bra-
sília no dia seguinte.

Disposto a aumentar o ga-
binete de Brasília e a perma-
necer na Capital, o Ministro
Augusto Rademakej* já orde-
nou a transferência de oficiais
na próxima semana.

Assumiu a Subchefia do Ga-
binete do Ministro na Capital
o C a p it ã o-de-Mar-e-Guerra
Gustavo Adolfo Engelke, sen-
do ainda transferidos para o
mesmo gabinete os oficiais:
Capital-de-Fragata Valbert
Lissieux Medeiros de Figueire-
do (que deve chefiar a Asses-
soria Parlamentar), o Capitão-
dc-Corveta Heinrich George
Schuler e os Capitães-Tenen-
tes Sérgio de Almeida Padi-
lha e Sérgio Gama de Almei-
da — ambos serão Ajudantes-
de-Ordem do Ministro.

Frota já chefia. Gabinete
do Ministro do Exército

O General Silvio Couto Coe-
lho da Frota, ex-Comandante
da Divisão Blindada, assumiu
ontem, às 16 horas, o cargo de
Chefe de Gabinete do Minis-
tro do Exército,

No mesmo ato, o Coronel Cé-
sar Montagna de Sousa, que
comandava o Grupo de Arti-
lharia (em Deodoro), tomou
posse nas funções de Subchefe
do gabinete ministerial.

MUDANÇAS

O General Sílvio da Frota,
nomeado para a Chefia de Ga-
binete, passou ontem às fun-
ções de Comandante da Divi-
são Blindada, em caráter de
interinidade, ao' Coronel Her-
mano "da 

Silva, Comandante

do 2.° Batalhão de Infantaria
Blindada.

Para assumir no dia 21 o
comando do Batalhão de Po-
lícia do Exército da Guarda,
Presidencial, segue segunda-
feira para Brasília o Coronel
Cardoso de Brito. Substituirá
o Coronel Meira Matos, que
passará a integrar o corpo per-
manente da Escola Superior de
Guerra.

CONSELHO DE
SEGURANÇA

Brasília (Sucursal) —O Co-
ronel José Machado Belas foi
designado ontem para desem-
penhar as funções de Chefe do
Gabinete da Secretaria do
Conselho de Segurança Nacio-
nal.

Andreazza começará a
empossar subordinados

O Ministro dos Transportes,
Coronel Mário Andreazza, ini-
ciará segunda-feira o preenchi-
mento das direções dos órgãos
subordinados à sua Pasta, com
a posse do Almirante José Cel-
so Laroque Macedo Soares
Guimarães na Presidência da
Comissão de Marinha Mer-
cante.

O ato será realizado às ll
horas no Salão Nobre do Mi-
nistério dos Transportes e o
novo Presidente da CMM re-
ceberá o cargo em solenidade
marcada para as 16 horas, na
sede da autarquia. O Almiran-
te Celso de Macedo Soares
Guimarães foi Presidente do
Instituto Pan-Americano de
Engenharia Naval.

REPERCUSSÃO .

Os armadores e construtores
navais receberam como uma"prova da evolução de menta-
lidade governamental do Pais"
a nomeação do Almirante José
de Macedo Soares Guimarães
para a Presidência da Comis-
são de Marinha Mercante.

Segundo esses empresários,
pela primeira vez na história
da Marinha Mercante brasilei-
ra, os destinos da CMM são
confiados a um técnico côns-
cio da importância da livre
empresa.

NOMEAÇÕES

O Ministro Mário Andreazza
nomeou o Coronel Rodrigo Aja-
ce para a Secretaria-Geral dos
Transportes, o advogado João
Pessoa de Albuquerque para a
chefia de seu gabinete e o Ma-
jor Damião Carneiro como seu
secretário particular. ,
"MOÇO DE FAMA RUIM"

Brasília (Sucursal) — O
Deputado Antônio Magalhães
(MDB dc Goiás), em discur-

so proferido ontem na Cama-
ra, declarou-se estarrecido
com a notícia de que o Mi-
nistro Mário Andreazza con-
vidara o engenheiro Jair Laje
de Siqueira, irmão do Gover-
nador de Goiás, para o cargo
de Diretor da RODOBRAS.

—"Trata-se de um moço de
fama ruim, que todo o Estado
conhece — acrescentou.

Portaria da 6." Vara Cível
não congelou aluguéis do
Rio e deve ser reformada

A Portaria do Juiz da Sexta Vara Cível do Rio, SrRui Otávio Dommgues, não congelou todos os aluguéiscomo foi divulgado, pois seu ato apenas poderá ser apli-'cado aos processos que correm na Sexta Vara, até que oTribunal de Justiça reforme a decisão, como era esperadoontem no foro. •
Segundo fonte do Tribunal de Justiça, o ato do Juizbaseou-se numa promessa falsa — a inexistência de umorgao para substituir o Conselho Nacional de Economia— uma vez que o ex-Presidente Castelo Branco baixouum decreto-lei transferindo as atribuições legais do CNE

para o Escritório de Pesquisa Econômica Aplicada (EPEA)
PORTARIA

Seguindo " um hábito queadotou desde que assumiu as
funções de titular da Sexta
Vara Cível, o Juiz Rui Otávio
Domingues, toda vez quehá um problema jurídico con-
troverso e capaz de dar gran-âe divulgação aos seus atos,
baixa portarias para serem
aplicadas a todos os proces-sos que tramitam sob sua ju-

risdição. Desta vez, aprovei-
tando-se do inicio da vlgèn-
cia* da nova Constituição —
que extinguiu o Conselho Na-
cional de Economia — enten-
deu que, por íalta do órgão
que pela Lei do Inquilinato ti-
nha a atribuição de fixar os
índices de correção monetária
nos aumentos dos aluguéis,
eles ficaram automaticamente
congelados, dai a portaria.

Problema surge a Passarinho na posse
Mal acabara de se empossar

no cargo de Ministre' do Tra-
balho, o Coronel Jarbas Pas-
isarinho enfrentou ontem seu
primeiro grande problema: de-
zenas de funcionários interinos
da Previdência Social, demiti-
dos pelo ex-Presidente Castelo
Branco, estiveram presentes á
solenidade e procuraram dialo-
gar com o novo Ministro.

Logo após o discurso de pos-
se, o Coronel Jarbas Passari-
nho íoi levar o cx-Ministro
Nascimento Silva até a saída,
e o Sr. Carlos Garcia — impe-
dido de entregar naquele mo-
mento o manifesto da classe
— começou a pedir, aos gritos,
para que êle esperasse e ou-
visse ,a reivindicação dos 'de-
mitidós.

COM OS INTERINOS

Como havia centenas de pes-
soas assistindo à transmissão
do cargo, tendo ocorrido cm-
purrões e atropelos, o novo Ml-
nistro do Trabalho só falou
com os interinos após descan-
sar, ouvindo, então, os termos
do manifesto.

Os funcionários demitidos do
Instituto Nacional de Previ-
déncia Social afirmam no ma-
nifesto que "a exoneração atiri-
giu, de surpresa; milhares de

pais e mães de famílias, que
proviam o sustento de seus de-' pendentes com os recursos pro-
venientes de suas funções".

DESCULPAS

O Sr. Carlos Garcia, líder
tíos demitidos, pediu desculpas
por ter tentado quebrar o pro-
tocoló da cerimônia de pojse,
ao pedir para falar quando o
ato já estava encerrado. Mos-
trou, também, ao Coronel Jar-
bas Passarinho, que "se uma
providência não fõr tomada
com muita urgência, já na se-
runda-feira nenhum dos ser-
vldores poderá trabalhar, con-
íorme determina, a circular
baixada pelo Presidente do
INPS".

Muito calmo, o Coronel Jar-
bas Passarinho disse que se
retirara da sala náo porque o
pretoeolo fosse quebrado —
"pois angústia e fome não res-
peitam protocolo" — mas para
conduzir o Sr. Nascimento e
Silva à saída do Ministério.

O novo Ministro acrescentou
que não precisava de muitas
pa'.avras para ;:oliciari'.iar-so
com cs servidores demitidos,
mas seria leviano se prometes-
se naquele momento uma so"_u-
ção **,;.".ra o problema, porque
precisrfá es':r.dá-lo primeiro
para opinar. Acrescentou, po-

rém, que acredita numa solu-
ção favorável, antes de segun-
da-íeira, afirmativa que rece-
bou aplausos gerais.

A POSSE
, /¦

Em seu discurso de posse no
Ministério tío Trabalho, o Co-
ronel Jarbas Passarinho aflr-
mou que tem a recomendação
de dialogar com os operários e
ouvir suas reivindicações, "a
isto será feito sem demagogia
e com o cuidado de ouvir os
empresários brasileiros".

De.*de as 16 horas, já era
grande o movimento no Minis-
tério do Trabalho, cujo salão
nobre íicou completamente to-
madò pelos demitidos do INPS,
amigos e conterrâneos do
Ministro, transformando-se"numa verdadeira festa pa-
raense", segundo observou um .
auxiliar do Governador Alacid
Nunes.

TUMULTO

Quando o ex-Ministro Nas-
cimento Silva e o Coronel Jar-
bas Passarinho chegaram, hou-
ve um princípio de tumulto,
porque não havia como se
aproximar do local da soleni-
dade, começando os empurrões
por todes os lados. Depois de

muita dificuldade, ambos fo-
ram até o salão nobre, quan-
do então muitas pessoas que
estavam perto acabaram nos
salas laterais.

Entre estes, estavam os Mi-
nistros da Justiça, Sr. Gama e
Silva, da Aeronáutica, Briga-
tieiro Márcio Melo c Sousa, da
Agricultura Sr. Iyo Arzua, e
da Coordenação Econômica,
Sr. Hélio Beltrão. Os dois úl-
timos saíram logo porque se-
riam empossados minutos de-
pois em seus respectivos Mi-
nistérios,

MUITA GENTE

Também estiveram presentes
os Governadores do Sergipe,
Sr. Lourival Eatista, da Ba-
hia, Sr. Luís Viana Filho, do
Pará, Sr. Alacid Nunes, e o
da Guanabara, Sr. Negrão de
Lima, que permaneceu só no
gabinete, próximo ao ar reírí-
gerado, até que decidiu sair
antes de terminada a cerimó-
nia.

As dificuldades de o novo
Ministro tomar posse foram
tão grandes que íicou descan-
sando durante quase tuna ho-
ra, assim que a solenidade foi
encerrada, saindo depois pa-
ra atender aos interinos demi-
tidos.

O discurso tie Passarinho
£ a seguinte, a íntegra do discurso do

novo Ministro do Trabalho, Coronel Jar-
bas Passarinho:

Senhor Ministro Nascimento e Silva
Honra-me, sobremodo, receber das

mãos de V. Ex.a a Pasta do Trabalho e
Previdência Social. A cultura, a abne-
gação ao serviço, o patriotismo, a inteli-
gencia lúcida e até o ctesassombro no
cumprimento do dever — eis, em traços
muito gerais, a caracterização da presen-
ça de V. Ex.a no difícil posto, cm que
hoje o substituo. Por tudo isto, pela sua
conduta impecável a serviço do Brasil, V.
Ex.11 fêz mais fácil a ingente missão que
a partir de agora me caberá.

Na primeira .fase da Revolução brosi-
leira de 1CC4. 6 Governo do insigne Pre-
sidente Castelo Branco coroou os objfti-
vos imediatos. Retirou-se ésie Ministério
da área aventureira da demagogia nefas-
ta e da corrupção, farto úbere em que se
cevavam os agentes da subversão, a en-
godar os trabalhadores, na tentativa de
alinhá-los nas hostes dos exploradores da
luta de classes.

Só os desmemoriados estarão deslem-
brados do que foi o papel desempenhado
pelos carreiristas e oportunistas, hábil-
mente manobrados pelos comunistas, na
geração de pseudolideranças trabaihis-
tas, no mais amplo movimento até então
intentado, para apresentar os trabalha-
dores brasileiros, massificados, a serviço
da esquerda radical e tirânica. Os fatos
haveriam de poryar, sem sombra de dú-
vida, á solidez das convicções demoorá-
ticas do trabalhador brasileiro, que não
aspirava ontem, cemo não aspira hoje. a
ser instrumento das teses marxisías-le-
ninistas. O que o trabalhador, em verda-
de, desejava ontem e continua a desejar
hoje é precisamente não ser marginali-
zndo do processo democrático brasileiro,
não ser ignorado — até porque jamais
poderia sé-lo — no instante em que se
decide o seu destino, não ser o "mastim
a que se deve alimentar, mas impedir de
entrar em casa". Na sistemática do pro-cesso democrático, o trabalhador quer —
e precisa — ter a sua voz ouvida e consi-
derada, como se ouve e considera a voz
da laboriosa classe patronal. O trabalha-
dor brasileiro não quer comunismo, como
não quer o neofascismo, más quer, e luta
por obter com o instrumento da sua ação,
que é o sindicato, uma ordem econômica
mais humana, onde, praticando-se a jus-
tica social, faça-se isso por força de con-
vicção pessoal e não por simples conces-
são ao medo do comunismo.

Estou certo, meus senhores, de que
os empresários do Brasil, que viveram
dias de tanta angústia no passado recen-
te, que sentiram a cutilada do ódio irra-
cional contra eles dirigido pelos ativistas
encarregados da agitação, e propaganda
extremistas e de seus aliados de circuns-
tancia, também querem praticar a justi-
ça social, também aceitam como válida,
e mais què válida, imperativa, a senten-
ça de João XXIII, na Paccm in Tcrrls,
quando define o direito de o trabalhador
viver humanamente, isto é, que possa ali-

mentar-se conforme suns necessidades
bísiens, vestir-se decentemente, ter mo-
radia conveniente, tratar-se na doença e
gozar de lazeres que lhe permitam re-
fazer-se.

Compreendendo que uma ordem eco-
.nómica que a isto se oponha é segura-
mente anti-humana e anticristá, o emi-
nente Presidente Costa e Silva, no seu
primeiro pronunciamento ã nação brasí-
leira, enfatizou os princípios do que de-
íiniu como sendo o "humanismo social"."Ele será — disse o Presidente da Repú-
blica — a raiz mais profunda do meu
Governo. Tal conceito lsvará o Govôrno
a ter, por objetivo essencial, o homem
como pessoa, como sensibilidade, como
expressão intelectual e moral, e não ape-
nas como abstração ou elemento nume-
ri^o do corpo social. O homem ssrá, por-
tanto, nesiB Governo, o contro dis solu-
ções de todos os problemas nacionais".

Peço acs brasileiros que atentem bem
para o significado das palavras proferi-
das pelo mais alto mandatário da Repú-
blica. O comunismo, que se gerou no
ventre do capitalismo liberal e a este
se íêz réplica, pretendendo corrigir as
inegáveis injustiças de uma ordem eco-
nómica dominada pela ganância e pelo
egoísmo do indivíduo, submeteu este à
sociedade, que passou a ter o controla
até sobre a consciência dos homens, ame-
drontades, tirani^ados, transformados em
massa manipulada p;lcs burocratas da
nova classe, fielmente retrai ado por Mi-
lovan Djilas.

•As verdadeira* democracias, onde o
comunismo não encontra campo para •
atuar, sobrepõem, à sociedade, a pessoahumana, com seus direitos inalienáveis.
Colocando a pessoa humana acima da
máquina de pressão do Estado, como o
quer o Presidente Costa e Silva, empu-
nha Sua Excelência um gonfalão que sig-
nifica muito mais para o homem do que
as ultrapassadas teses do socialismo des-
pótico. Encontra-se o Presidente desta
Nação sofrida, e no encanto certa da
grandeza do seu destino, com os anseios
dos trabalhadores, com as ardências in-
sopitáveis da juventude, com a serena
consciência dos homens maduros. Êle
promete lutar contra a miséria, porquesabe que o homem, enquanto animal, é
um ser vivo e que a vida para éle não é
um privilégio, mas um dever moral, quaéie as.sir.ne não apenas consigo próprio,
mr.s igualmsn.e. com seus dependentes.
Negar-lhe o "mínimo vital" seria mergu-
lhar a sociedade na mais brutal violação
do direito natural. Eis por que o Presi-
dente assevera: "fí na vitória contra a
pobreza que se encontra a vitória da
Paz".

A todos nós essas palavras soam_
maravilhosamente. Temos, assim, uma'
mensagem com que prosseguir a Revo-
lução de março de 64, cujo primeiro ciclo,
som dúvida, o mais penc.so, acaba de con-
cluir-se.

Tenho a recomendação de dialogar
com rs operários, de ouvir-lhes as reivin-
dicações, de analisar-lhes os pleitos, Is-

to deve e tem que ser feito, ao mesmo
tempo sem demagogia e com o cuidado
de ouvir os empresários brasileiros. Como
diz o brocardo popular, "só se entende a
linguagem da Igreja, quando se ouvem
os sinos de ambos os campanários".

Bem meço a imensa responsabilidade
que me foi dada pelo Excelentíssimo Sr.
Presidente da República. Cuido avaliar
corretamente a desproporção entre as mi-
nhas forças e a magnitude da missão que
me fei cometida. Sei que me faltam, ain-
da, conhecimentos profundos sobre as
matérias que neste Ministério transitam
obriga tòriamente. Esforçar-nie-ei por
honrar a confiança de que sou alvo, por
porte do lider desta Nação. Lutarei por
corresponder às esperanças de todos aquê-
les que, preocupados antes com o Brasil
do que com seus interesses individuais,
aspiram a ver esta Nação encontrar-se
definitivamente cem a grandiosidade da
sua destinaçáo histórica.

Entro nesta Casa, para substituir um
notável Ministro da República. Faço-o
com a humildade dos que podem ape-
nas repetir a frase célebre de Lyautey:"Je suis lc tcchnicien ties idêes gencrales".

Peço tempo para familiarizar-me
com os complexos problemas da Pasta.
Pouco prometo, além de lealdade, devo-
tamento no servir ao Brasil e honesti-
dade intransigente. Empenharei todos os
meus esforços para consolidar o que já
foi alcançado, manter o sindicalismo bra-
silelro livre de quaisquer injunções, espe-
cialmente daquelas que tentam pô-lo a
serviço da luta de classes ou lhe cons-
purcam a dignidade através do paterna-
lismo do Estado.

Sei que não me esperam dias tran-
quilos. As áreas radicais que sempre com-
bati, os comunistas e os proxenetas dos
sindicatos, fabricados pela ação corruto-
ra do Estado, estarão desde já prontos
para dificultar-me a ação, impedir-me o
êxito, que seria menos meu que do Go-
vêrno Costa e Silva e do Brasil.

Advirto, porém, que sou afeito à lu-
ta. Acrescento, sem empáfia, que a luta
me retempera e é nela que melhor me
realizo.

Ao agradecer a presença de todas as
autoridades que honrarçtpi esta cerimó-
nia, ao -agradecer igualmente a Sua Ex-
celência o Ministro Nascimento e Silva
os relevantes serviços que nesta Casa
prestou ao Brasil, e ao comunicar aos
meus antigos camaradas das Forças Ar-

.mados. aqui presentes, a gratidão que
lhes devo por este incentivo, quero en-
cerrar estas palavras, servindo-me do
pensamento lúcido do grande estadista
que a insânia de homúnculos abateu vio-
lentamente em Dalas.

Esta frase do grande democrata,
morto a serviço da causa da humanida-
de, est-.rá sempre presente no meu pen-samento e norteará a minha ação:"Se a sociedade livre não conseguir

ajudar aos muitos que são pobres,não poderá, igualmente, salvar os
poucos que são ricos".

Arzua começa com lançamento de programa
Entre risos, abraços e algu-

mas lágrimas, o novo Ministro
da Agricultura —. que se or-
gulha de ser apresentado pe-
lo Presidente Costa e Silva co-
mo "o colono Ivo Arzua" —
assumiu o cargo ontem, íalan-
do durante 45 minutos sobre
um "programa que pretende
arrancar da miséria 'milhões-'
de brasileiros que vivem es-
quecidos no interior".

Mais de 500 pessoas, lnclu-

sive generais, almirantes e
brigadeiros, formaram uma ex-
tensa fila para abraçar o Sr.
Ivo Arzua, que recebia a todos
com um largo sorriso e afir-
mava que "agora é a hora tíe
trabalhar, é hora de ação e
não de conversa. Muito obri-
gado por tudo".
O PROGRAMA

Tratamento de eqüidade a
todos os Estados, com a subs-

tituição dos limites territoriais
pelas grandes linhas que defi-
nirão o zoneamento agrope-
cuário do Brasil, de modo a
estabelecer uma política na-
cional agropecuária em bases
racionais e cientificas, destina-
da a proteger os produtos, em
beneficio do consumidor, é o

.primeiro objetivo do novo Mi-
nistro da Agricultura.

Outro ponto é a centraliza-
ção do planejamento e descen-

tralização da execução dos pia-
nos, para atender às necessi-
dades de sobrevivência do ser
humano, fato que representa
para o Sr. Ivo Arzua "uma das
peças mais importantes da
busca do desenvolvimento eco-
nômico do País, uma vez que
isso é a base da infra-estrutu-
ra sócio-econômica, capaz de
suportar o esforço nacional em
busca da emancipação".

Márcio assume na FAB voltado para o homem
O Brigadeiro Márcio de Sou.

sa Melo, ao assumir ontem
as funções de Ministro da Ae-
ronáutica, afirmou que "é in-
dispensável governar voltado
para as necessidades funda-
mentais do homem". .

A solenidade foi realizada no
salão nobre do Ministério da
Aeronáutica e o novo Minis-
tro, além do discurso, leu a Or-
dem do Dia dirigida a todas as
unidades e repartições da Ae-
ronáutica.

Após as palavras protocola-
res de passagem do cargo, o
Marechal-do-Ar Eduardo Go-

mes historiou a sua passagem
pelo Ministério da Aeronátiti-
ca e agvatíeceu a confiança
nele depositada pelo ex-Presi-
dente Castelo Branco.

No seu discurso, o Ministro
Márcio de Sousa Melo disse
ainda que "será permanente a
nossa preocupação com o ele-
mento humano, em todos os
escalões, náo apenas para a
obrigação liminar de satisfazer
as suas justas aspirações".

"A tarefa exige — continuou
—. o- empenho consciente dos
que servindo à Aeronáutica

concorrem para o progresso do
Brasil c sabem que a união de-
«interessada e a sadia conju-
gação das esforços é a obriga**1
ção precipita de todos que têm
na religião do trabalho e na
obediência ás impostergáveis
normas de dignidade e lealda-
de o credo sublime que mobili-
zará todas as energias vivas do
nosso País."

O Brigadeiro José Vaz da
Silva assumiu ontem mesmo a
Chefia do Gobinete do novo
Ministro da Aeronáutica.

Estiveram presentes ao ato
o Ministro do Exército, Gene-
ral Aurélio de Lira Tavares; o
Marechal Ademar de Queirós;
o Ministro do Trabalho, Sr.
Jarbas Passarinho; o Ministro
da Saúde, Sr. Leonel Miranda
da Silva; o Governador do Pa-
rá, Sr. Alacid Nunes; o Alml
rante Guálter Magalhães, re-
presentando o Ministro da
Marinha, além de grande nú-
mero de Brigadeiros e outras
patentes da Marinha e do
Exército.

Albuquerque Lima enaltece o nacionalismo
O General Afonso Augusto de

Albuquerque Lima recebeu on-
tem, no casarão da Rua das
Palmeiras, onde funcionava a
sede do antigo ISEB, o cargo
de Ministro da Coordenação
dos Organismos Regionais, das
mãos do Sr. João Gonçalves de
Sousa.

No seu discurso, o novo Mi-
nistro ressaltou as Identifica-
ções entre civis e militares,
afirmando que or, mesmos se
integram e se compreendem

"muito acima das malqueren-
ças", e deixou clara a sua íi-
delidade à Revolução de março.
RESSALVA

O General Albuquerque Lima
fêz questão de frisar a sua po-
sição nacionalista, ressalvando
tratar-se de um nacionalismo
voltado para o Pais, sem ca-
r a c t e r í s ticas de hostilidade,"incapaz de coníundir-se com
o expediente ardiloso, sectário
e hostil do comunismo".

— Buscaremos o propósito de
prestigiar a técnica nacional,
permitindo aos nossos enge-
nheires e aos nossos profissio-
nais uma ativa participação,
cm nível prioritário, nas múl-
tiplas atividades do complexo
administrativo do Minis tério
dos Organismos Regionais.

Entre as autoridades presen-
tes, encontravam-se o Coman-
dante do Corpo de Fuzileiros
Navais, Almirante Heitor Lopes;

Almirante Silvio Heck; o Go-
vernador José Sarnsi; o Minis-
tro Etelvino Lins; o Manchai
Ademar de Queirós; o Maré-
chal Justino Alves Bastos; o
ex-Ministro Juarez Tavora; o
Coronel Osnellí Martinelll, ex-
Presidente da LIDER; e os
Deputados Anísio Rocha, Ama-
ral Neto, MacDowell Leite de
Castro e Raí&el de Almeida
Magalhães.

fl

Brasília (Sucursal) — Duas
horas e 40 minutos (da sua
chegada às 18 horas e sua
saída, às 18h40m) foi o tem-
po total que o Presidente Costa
e Silva passou ontem no Pala-
cio do Planalto, concedendo
audiências, depois de ter ofe-
recido um almoço — só para
homens — aos membros da
Missão Rockefeller, na Granja
do Ipè.

Para p desapontamento rie
deputados e senadores que o
esperavam, no Palácio do Pia-
nolto, o Presidente passou 'toda
a manhã na Granja do Ipê,
examinando papéis que levara
«a véspera do seu gabinete,
fase trabalho só foi interrom-
pido depois das 13 horas, quan-
do cs membros da missão nor-
¦.«.-americana, -ccompanhados
ao Ministro Macedo Soares e
dos Chefes dos Gabinetes Ci-
vil e Militar, chegaram para o
almoço.

Sô PARA HOMENS

Da reunião da Granja do
Ipê, além do banqueiro David
Rockefeller, participaram os
Srs. Donald Burnhan, Austin
Cushman, David Packard, John
Loudon, Konrad Henkel, Hen-
ry Geyelin, Paul Lakers, Wil-
liam Ogden, Hugh Foley, Fan-
cesv Cantarella, William He-
wítt, Richard Lorden, John
Wilson, Edgard W. Davt, Fran-
eis Grünes, o Sr. Augusto An-
times, da ICOMI, o Ministro
Macedo Soares, da Indústria e
Comércio, e os Chefes dos Ga-
binetes Civil e Militar, Depu-
tado Ronclon Pacheco e o Ge-
cnerat Jaime Portela.

Como no almoço, só estava
programada a presença de ho-
mens, D. Iolanda Costa e Sil-
va apenas apareceu para cum-
primentar os presentes, quando
todos se levantaram da mesa.
As mulheres dos integrantes da
missão norte-americana, simul-
tâneamente, almoçavam em
companhia do Conselheiro
Marcos Coimbra, Chefe do Ce-
rimonial da Presidência no Ho-
tel Nacional.

RETRIBUIÇÃO

Segtmdo nota fornecida pe-
la Sscretaria de Imprensa da
Presidência, o almoço do Ipê
foi "inteiramente informal e
teve o significado de retribui-
çáo ao que foi oferecido ao Ma-
reohal Costa e Silva, a 31 de
janeiro, em Nova Iorque pe-
los mesmos integrantes da mis-
são ora em visita ao Brasil".

DESCANSO PROLONGADO

Depois da saída dos convida-
dos, às 14h30m, o Presidente
Costa e Silva permaneceu ain-
da longo tempo na Granja do
Ipê, despachando com o Ge-
neral Jaime Portela.

'¦omem1
Somente às 16 horas, quan-do a chuva era mais forte em

Brasília, o Presidente chegou
ao Palácio do Planalto paraatender aos parlamentares que
já haviam pedido audiência pe-la manhã.

PROBLEMAS DO ACRE

Ao Governador Jorge Kalu-
me, que estava acompanhado
do Senador José Guiomard e
deputados da bancada do Acre,
o Marechal Costa e Silva, pro-meteu atender às diversas rei-
vindicações apresentadas, in-
cluindo o aceleramento do.*-
trechos da Brasília—Acre ain-
da nâo concluídos. Tratou tam-
bém do problema da íalta de
financiamento para, a borra-
cha verificada desde a entrada
em vigor da nova legislação
sobre a matéria, em novembro
passado. Ouviu surpreendido a
informação de que essa situa-
ção vem forçando o estoca-
mento de mais de 30 mil to-
neladas de borracha na Ama-
zônia, sendo 15 mil toneladas
no Acre.

O Governador Jorge Kalu-*
me e o Senador José Guiomar
pediram ainda a ajuda, do Go-
verno para a construção das
usinas hidrelétricas 

"de 
Rio

Branco e Cruzeiro do Sul.
Ao fim da entrevista, o Pre-

sidente ouviu as queixas do
Governador a respeito da ação
do IBRA, que vem onerando
com impostos os seringalistás,"quando na verdade os serin-
gais não constituem terras im-
produtivas, como se quer cou-
siderar".

MAIS DEPUTADOS

Até se retirar do Palácio, v
Presidente recebeu em nudiên-
cia o Deputado Edilson Távo- '
ra, do Ceará, e os Deputados
Tourinho Dantas, Alves Ma-
cedo e Jasé Tenedo, da Bahia,
que lhe íoram levar cumpri-
mentos.

Também o Ministro Maga-:
lhães Pinto, das Relações Ex-
teriores, passou rapidamente
pelo Gabinete presidencial pa-
ra anunciar que viajaria cm
seguida ao Rio. "para tomar
conhecimento de perto de al-
guns problemas do Itamarati".
Acrescentou que tão logo se
sentisse a par de todos os pro-
blemas da Pasta iria pedir
uma audiência para despa-
char seus processos.

MISSA

O Presidente Costa e Silva
assistirá hoje, às 10h30m, à
missa de ação de graças que
mandou celebrar na Igreja de
Santo Antônio (Catedral pro-
visória de Brasília) pelo Inicio,
de seu Governo.

Atos de ontem
Brasília (Sucursal) — O Pre-

sidente Costa e Silva assinou
decretos ontem nomeando o
General Garrastazu Médica
para Chefe do SNI e o Coro-
nel Florismar Campeio para
Cheíe do Departamento de Po-
lícia Federal.

Na Marinha, o Presidente
nomeou o Almirante de Esqua-
dra Gualter Magalhães para
Chefe do Estado-Maior da Ar-
mada e o Vice-Almirante Ma-
rio Cavalcanti de Alburquer-
que para Comandante-em-
Chefe da Esquadra. O Vice-
Almirante Waldek Lisboa
Vampré, por outro decreto, foi
nomeado Vice-Chefe do Estado
Maior da Armada.

MAIS NOMEAÇÕES

Ò Presidente nomeou ainda,
para servirem no Serviço .Na-
cional de Informações, os Co-
ronéis Ornar Diógenes de Car-
valho, finio dos Santos Pinhel-
ro e Mário de Assis Nogueira;
cs Tenentes-Coronéis Miguel
Pereira Manso Neto, Luciano
Salgado Campos, Roberto Aze-
vedo da Rocha Paranhos, Er-
nâni Jorge Antônio Silva de
Araújo, Maurilo de Holanda,
João Tarcísio Cataxo Arruda e
José Carlos Barcelos Ehlers.

O Sr. Carlos Santos Júnior
íoi designado para exercer a
função de adjunto da Assesso-
ria Especial do Presidente da
República.

O Marechal Costa e Silva
nomeou ainda o Sr. Marcus Vi-
nicius Pratini de Morais As-
sessor-Chefe da sua Assessoria
Especial; Carlos Eduardo Gui-
marães Lousada, Oficial de Ga-
binete da Presidência da Re-
pública; Conselheiro Eberaldo
Abílio Teles Machado, Subche-
f e de Gabinete do Gabinete Ci-
vil; Carlos Leite Costa, Secre-
tário Particular; Joaquim dos
Santos Painha, Subchefe (Sub-
chefia de Assuntos Sociais) do
Gabinete Civil.

O economista Jaime Magras-
sl de Sá foi nomeado Presiden-
te interino do BNDE, sem pre-
Juízo de suas funções de Su-
perintendente do mesmo Ban-
co, em virtude da exoneração
do Sr. Alberto do Amaral Osó-
rio; o Sr. Raul de Góis íoi
designado membro do Conse-
lho Administrativo de Defesa
Econômica.
PREFEITURA DE BRASÍLIA

Com 113 assinaturas, o Pre-
sidente Costa e Silva recebeu
um abaixo-assinado de depu-
tados da ARENA, solicitando a
nomeação do General e ex-
Deputado Mário Gomes para o
cargo de Prefeito de Brasília,

Gom a saida, já certa, do Sr.
Plínio Cantanhede da Preíel-
tura, os candidatos são agora
o Sr. Mário Gomes e o Sr. Os-
valdo Pierucetti, ex-Prefeito de
Belo Horizonte e candidato do
Sr. Magalhães Pinto.

Francelino diz que cabe a
Costa e Silva restabelecer
imagem democrática do País

Bra_ilia (Sucursal) — O Deputado Francelino Pereira
(ARENA — Minas Gerais), analisando ontem no plenárioda Câmara as perspectivas do Governo Costa e Silva e
as suas relações e responsabilidades com o desenvolvimen-
to interno, a América Latina, os Estados Unidos e a Alian-
ça para o Progresso, declarou que cabe ao novo Presi-
dente a tarefa de restabelecer, no regime constitucional,
a imagem exterior de que o Brasil é uma Nação demo-
crática.

— A grande dificuldade está em conciliar a conten-
ção inflE-xionária com o desenvolvimento econômico —
disse, acrescentando que será dificil, também, "compati-
bilizar o temperamento e as inclinações políticas do Pre- ¦
sidente Costa e Silva, sabidamente aberto.ao diálogo, cora
as cicatrizes do Govôrno Castelo Branco e os impulsos,
sem contrapartida da autoridade revolucionária, dos que
desejam a restauração".

ALIANÇA

Recordando o ex-Presidente
John Kennedy, para quem"faltavam poucos minutos para
meia-noite na América Lati-

na", o Deputado Francelino Pe-
relra assinalou que não ape-
nas no Brasil, mas em todas
as nações sul-americanas, per-
sistem cs riscos da instabllida-
de e das convulsões sociais.

Tuthill: Estados Unidos
vão ver e julgam depois

Goiânia (Correspondente) —
Somente a partir da atitude
que assumir frente às opções
que lhe serão oferecidas, ao
longo rio tempo, poderá a di-
plomacia norte-americana jui-
gar adequadamente o Governo
Costa e Silva, segundo indicou
ontem, nesta Capital, o Embai-
xador John Tuthill, dos Esta-
dos Unidos.

Admitiu o diplomata norte-
americano que, sob o Governo

Castelo* Branco, o comporta-
mento do Brasil íoi útil aos
programas da Aliança, assina-
lendo que Washington, no pro-
cessamento de sua ajuda eco-
nómica, desenvolveu uma ação
para solucionar a crise de de-
senvolvimento, através dos in-
vestimentas na infra-estrutura,
a eliminação da corrida arma-
mentista e a abolição de nume-
rosas barreiras alfandegárias.
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Shaw é mantido na cadeia i enviado de frei
e processado como cúmplice \>
no assassínio de Kennedy

Nova Orleans, Londres (UPI-JB) — o Tribunal deNova Orleans decidiu ontem acolher a denúncia contra ocomerciante Clay Shaw, que está sendo processado peloPromotor Jim Garrison como participante da conspiração
que matou o ex-Presidente John Kennedy, e mantê-lo em
prisão, sob fiança de 10 mil dólares.

A decisão foi tomada após o depoimento prestado porum negro viciado em entorpecentes, Venon Bundy quo-disse haver visto Shaw dar dinheiro a Lee Oswald supôs-to assassino de Kennedy, no verão de 1963, às margens doLago de Nova Orleans. Segundo o jornal Daily Mail, deLondres, Shaw está tentando mudar-se para a Inglaterra

Somália Francesa decide
independência nas urnas

Luís Edgar de Andrade
Editor Internacional

Quando Charles De Gaulle, o descolonizaãor, fêz es-cala em Djibuti, no dia 25 de agosto do ano passado; ini-ciando a sua volta ao mundo, certamente pensou que ia
pernoitar tranqüilamente na última colônia francesa daÁfrica. Mas os somalis o receberam com jaíxas que exi-giam a independência do território. Discursando na tardeseguinte, perante a Assembléia local, De Gaulle declarousobranceiro que, se essa terra francesa manifestasse odesejo de separar-se, a França tião faria obstáculo

j Os oitenta mil habitantes da Somália francesa, tam-bem conhecida como Costa Francesa, dos Somalis, res-
ponderao amanhã em plebiscito se querem continuar noseio áa Quinta República. Eles responderão em peso simde acordo com os prognósticos ãe Paris. Nesse caso, òGoverno da metrópole promete dar ao território maisautonomia, a;fim ãe prepará-lo progressivamente para aplena soberania. * . -

Se o não tiver maioria, no bojo dessa recusa estarãoas sementes áe um conflito internacional destinado aenvolver, além ãa República âa Somália,-que resulta ãa
fusão das antigas Somálías Britânica e Italiana, Etiópiae Quênia. No dia em que os franceses se retirarem ãeDjibuti, os Governos ãe Adis Abeba e Mogaáíscio que rei-vinãicam êsse território, intervirão Imediatamente. Masa posse exclusiva ãe Djibuti por um dos dois vizinhos co-locaria o outro em situação mais do que difícil. Eis porque é do interesse âe ambos, no momento, a manutenção
do statu quo, isto é, a manutenção da presença francesa.Desde que se tornou independente, a República da
Somália acalenta o projeto âe criar a Grande Somália,
anexando a colônia francesa, o Norte âe Quênia e a re-
gião áe Ogaâen na Etiópia, sob a alegação âe que todos
estes territórios são habitaâos por povos muçulmanos âeetnia somali. Mas os afars cristãos aparentados aos etio-
pes, possuem cerca de quatro quintos das terras do in-
terior.

; As reivindicações da Etiópia são. mais âe ordem es-
tratégica. Pelo porto âe Djibuti, estação terminal da es-
trada de ferro de Adis-Abeba, escoa o grosso ãe suas ex-
portações. Por isso o Imperador Hailê Selassié, recébenâo
o General De Gaulle em agosto, insistiu em vão para quea França, em caso âe desistência, lhe cedesse a Costa
Francesa dos Somalis. ¦

O Problema diz respeito igualmente ao Governo de
Quênia, que se preocupa há muito tempo com o expan-
sionismo de Mogaãisclo. Dos três milhões ãe habitantes
da República da Somália, quase um milhão são nômades
e vivem áa pecuária. Na estação seca, esses pastores saem
da região costeira e levam os rebanhos para o Norle áe

¦ Quênia, onde tradicionalmente entram em choque com
os agricultores de lá.

Depois que as grandes potências começaram a dis-
tribuir armas em profusão aos três países — os Esta-
dos Unidos à Etiópia, a União Soviética à Somália e a
Grã-Bretanha à Quênia — a África Oriental se tornou
um barril de pólvora. Em Mogaãisclo há dois mil conse-
lheiros militares soviéticos e em Adis-Abeba. oito mit
americanos. A Somália dispõe ãe pequena esquadrilha ãe
Migs, cem tanques e equipamento para 30 mil homens.
Selassié anda apavorado e tem pedido aos Estaâos Uni-
dos mais armas para as suas quatro âivisões. Washington
e Moscou estão âe olho na Somália Francesa porque Djt-
buti, em frente a Aâen, é uma das portas do Mar Ver-
melho, e os ingleses vão retirar-se do Aden em 1968.

Quando em setembro âo ano passado,'-um mês após
os distúrbios ãe Djibuti, o Governo francês deciâiu con-
vocar êste plebiscito, o General Billotte, Ministro encar-
regaâo dos Departamentos e Territórios de Ultramar,
deixou claro que, se Djibuti escolher a independência.
Paris suspenderá a ajuda, recolherá suas tropas à me-
trôpole e "nenhum solãado francês morrerá por um pais
que se terá tornado estrangeiro",';.' Apesar dessa intimidação propriamente dita, que não
o deixa bem junto ao Terceiro Mundo, o General De
Gaulle, ao consultar a vontaãe popular na Somália Frnn-
cesa, da um exemplo ao Primeiro-Ministro português OU-
veira Salazar, cujo pais mantém sob administração co-
lonial 11 milhões áe africanos, em Angóia, Guiné e Mo-
çambique. ¦. ¦ ¦ • i

Suecos pedem Arábia
isolamento executa 17
de Portugal iemenitas

Estocolmo (UPI-JB)  O
maior Jornal da Suécia, o Ex-
pressen, censurou ontem o Go-
verno por ter rejeitado as pro-
postas dos deputados liberais
no Parlamento para que as
autoridades isolem Portugal na
Pequena Zona de Livre Comer-
cio.

As relações entre a Suécia e
Portugal seráo debatidas peloParlamento sueco dentro de al-
guns dias, prevendo-se que o
Ministro do Comércio, Gunnar
Lange, e o Ministro do Exte-
rior. Torsten Nllsson, defendam
a Unha do Governo contra os
liberais.

' 
ESPERANÇA

Quinta-feira passada, o Mi-
nistro do Exterior de Portugal,
I-anco Nogueira, declarou queLisboa buscará outros sócios
para seu comércio externo se
as relações com a Suécia piora-rem.

Comentando o discurso do
Chancelei* português, num ar-
tlgo intitulado "Protesta o Di-
tador', o Expressei» afirma:"realmente esperamos que cs
portugueses façam isso. Desta
forma forçarão o.Governo da
Suécia a reconsiderar sua po-iitlca em relação a Portugal".

Beirute (UPI-JB) — Dczes-
sete Iemenitas foram executa-
dos em Riyadh, Arábia Saudi-
ta, depois de declarados cul-
pados de sabotagem, que con-
fe._s_u.-ain.

A Rádio de 'Meca, 
ao divul-

gar a notícia, não forneceu
detalhes sóbre a forma das
execuções. De acordo com _
tradição do país, os condena-
dos à morte são decapitados e
suas cabeças colocadas _ en-
trada da Capital.

LUTA

Onze deles confessaram ha-
ver provocado explosões em
Riyadh, e os demais, terem
entrado em território da Ará-
bia Saudita com o propósito de
destruir aeroportos e cometer
vários assassinios na área de
Najran, perto da fronteira com
o Iémen. Ao ser anunciada sua
prisão, o Governo de Faiçal
denunciou os sabotadores como
instrumentos do Presidente
Gamai Abtíel Nasser, da RAU.

ENCONTRO COM OSWALD

Bundy disse que foi de ôni-
bus até um local próximo ao
lago, para adquirir uma dose
de cocaína. Um senhor idoso,
vestido com certa elegância*,
acolheu num sedan negro um
sujeito mais jovem, que parecia"um viciado ou um beatnlk".
Bundy acrescentou que os dois
conversaram de 15 a 20 mi-
nutos e o senhor idoso entre-
gou ao mais jovem cerca de
20 notas.

Num determinado momento,
contou Bundy, o jovem ficou
cmocionaido e exclamou: "O
que é que vou dizer a ela?" O
mais velho respondeu: "NSo se
preocupe com Isso. Eu darei um
jeito".

Bundy identificou os dois ho-
mens como Clay Shaw e Lee
Oswald, depois de examinar os
retratos que lhe foram exibi-
dos pelo Promotor Jim Gar-
rison.

O médico que hipnotizou Per-
iry Russo, (o informante coníi-
dencial de Jim Garrison), dls-
se que deu apenas unia suges-
tão hipnótica para que êle (dis-

sesse a verdade". Dois dias de-
pois, Russo declarou no Inter-
rogatório preliminar que Shaw,
Oswald e Ferrie se encontra-
ram no seu apartamento para
planejai* o assessinnto de Ken-
nedy.

O médico NIcholas J. Cl.eíta,
afirmou que Russo deveria dl-
zer a verdade quando estivesse
«sob os efeitos do "pentotal só-
dio" — o soro da verdade —
mas que poderia dizer . grace-
jos, mentir e contar histórias
fantásticas.

Em Washington, James J,
Rowley, Chefe do Serviço.. Se-
creto norte-americano, negou-
se a responder no Congresso às
acusações feitas pelo escritor
William Manchester de que seus
funcionários estavam desorga-
nizados e foram Ineficientes no
dia que o Presidente John Ken-
nedy foi assassinado.

A questão do assassinato de
Kennedy foi levantada pelo re-
preseutante Joseph P. Addab-
_o, de Nova Iorque, que dese-
java saber se os dirigentes do
Serviço Secreto pretendiam res-.
ponder às acusações de Man-
chester.
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O Ministro. Dios Carmona., condena Moços politk^T

Atenas (UPI-JB) — O ex-Primeiro-MinistroGeorges Papandreu declarou ontem que os oficiaisrepublicanos condenados pela Corte Marcial são "vi-
timas inocentes das maquinações do Governo",' afir-mando que o julgamento dos membros da organiza-
çao secreta Aspiáa constitui "uma das páginas maisnegras da história política contemporânea".

a O veredicto da Corte, pronunciado quinta-feira,pos fim à fase de combate à Aspiáa no Exército, de-vendo serem iniciadas agora as investigações naForça Aérea e nos meios políticos, quando provável-mente será atingido o filho do ex-Premier AndreasPadandreu, considerado um dos cabeças da orga-
ÜllZclÇctO,

REPERCUSSÃO

nega corrida às armas e a
criação do Bloco de Bogotá

O Ministro da Defesa Nacional do Chile, Sr. Juan deDios Carmona — homem de confiança do Presidente Eduar-do Frei — desmentiu ontem a existência de uma corridaarmamentista na América Latina e afirmou que seu paíscomprou aviões à Grã-Bretanha somente para modernizar
o material das Forças Armadas, o mesmo desde 1953.

Negou o Ministro a existência do Bloco de Bogotá, for-mado por cinco paises, inclusive o Chile, e afirmou que ateoria da formação de blocos no Hemisfério está superada
porque gera os antiblocos e quebra a unidade. Destacou
ainda a posição chilena, favorável à desnuclearização daAmérica Latina, mas pela utilização da energia nuclear comfins pacíficos.

O Promotor de Atenas pre-tendo condenar Andreas Pa-
pandreou, Professor formado
em Harvard, por alta traição.O Parlamento deverá ser con-
vocado para decidir sôbre ocrime.

Ao prestar depoimento pe--ante a Corte Marcial, An-
dreas admitiu sua participaçãona Aspiãa e declarou que seu
pai tinha conhecimento da or-
ganização. Porém náo chegou
a ser julgado porque era civil.

Muitos políticos gregos Já,dirigiram apelos ao Governo
para que conceda anistia geralaos conspiradores, temendo
que as sentenças repercutam
na campanha eleitoral de maio
próximo.
JULGAMENTO

A Corte Marcial começou o
Julgamento em novembro mas

só pronunciou a sentença
quinta-feira. Os debates notribunal se caracterizaram pe-los constantes choques entre aPromotoria e os 40 advogados
de defesa. Cerca de 232 teste-
munhas foram ouvidas e o po-vo acompanhou o andamento
do processo com curiosidade.

Segundo os autos de acusa-
ção, a Aspiãa era uma orga-
nização secreta que pretendiaderrubar a monarquia c insta-
lar na Grécia uma república
nasserista, romper os laços
com a OTAN e aproximar-se
dos países comunistas. Dos 28oficiais do Exército acusados
de pertencerem à organização,
13 foram declarados culpados,
porém absolvidos por não te-
rem participado durante todo otempo; três foram condenados
a dois anos de prisão por co-
nivência, e 12 foram condena-
dos a penas de quatro a 18
anos.

Sukamo está louco, segundo
médicos de Suharto, e podeficar livre de julgamento

Jacaritt (UPI-JB) - o Presidente Sukamo está so-irendo das faculdades mentais, segundo diagnóstico de doispsiquiatras indonésios, o que poderá possivelmente livrá-lodo julgamento por "crime de alta traição"O jornal Kami, órgão dos estudantes anticomunistas,atribuiu, ontem, a diplomatas estrangeiros a notícia dêque Sukarno compareceu a uma recepção formal de cuecaspouco antes de ser deposto, acrescentando que o Presiden-te revolucionou" todos seus hábitos de higiene

DE CONFIANÇA

Civil, "porque a tradição do
Chile impede a direção do Mi-
nistério da Defesa Nacional
por militar, a fim de evitar
conflito entre as três Armas",
o Ministro Juan de Dios Car-
mona, considerado homem du
confiança do Presidente Eduar-
do Prei, é um dos fundadores
e impiantadores da democrá-
cia cristã no seu pais.

Com 45 anos, pai de quatrofilhos, o Ministro da Defesa
Nacional do Chile é ex-parla-
mentar — representou o Nor-
te do país em três períodos cons-
titucionais —, e sua missão co-
mo chefe da delegação que veio
à posse do Marechal Costa e
Silva é interpretada por mem-
bros da Embaixada do Brasil
como "gesto pessoal de ami-
zade do Presidente Prei com
o novo Governo brasileiro, ao
mandar seu Ministro mais che-
gado".

Partirá amanhã para o Chi-
le, depois de na entrevista co-
letiva concedida no Hotel Gló-
ria' ter desmentido a existén-
cia de uma corrida armamen-
tista na -América Latina, e
explicado a'compra de aviões
pelo seu país, fato que causou
polêmica no Hemisfério...

UMA FARSA

Circulam rumores de que o
General Suharto, o Presidente
de fato da Indonésia, tentará
convencer o Supremo Tribunal
para que declare Sukamo in-
capaz de exercer qualquer car-
go público, salvando-o ao mes-
mo tempo de ser julgado poralta traição.

Há uma semana, o Congres-
so aprovou uma resolução des-
tttuindo Sukarno do cargo de
Presidente e de tedos os seus
títulos, c designando o Gene-
ral Suharto Presidente interi-
no até a realização de eleições
gerais no próximo ano.

Na segunda-feira, o General
Suharto anunciou que Sukarno
estava doente e que por isso
havia sido afastado do cargo,
mas que continuaria a ser tra-
tado como Presidente. Nesta
ocasião não especificou se a
doença era física cu mental.

Ontem, porta-vozes do Go-
vêrno Informaram que dois
psiquiatras examinaram Sukar-
no há um mês e chegaram à
conclusão de que estava doen-
te mentalmente. Alguns obser-
vadores acreditam que a en-
feimidade de Sukarno não
passe de uma farsa utilizada
pelos homens que estão atual-
mente no Poder na Indonésia,
para justificar a deposição pe-rante o povo e impedir uma
revolta popular.

Recentemente, o General
Suharto dirigiu inúmeros ape-
los ao Congresso para que não
fosse demasiado severo com
Sukarno, dando a entender queas Forças Armadas não teriam
condição de sufocar qualquermovimento de solidariedade ao
Presidente.

Sukarno é acusado pelos mi-
litares _ae assumiram o poderna Indonésia de ter participa-

,X t

do da tentativa frustrada de
golpe de estado comunista de
outubro de 1965. Como a po-
pularidade do Presidente é
grande no interior do país,afirma-se que o verdadeiro
motivo da deposição foi o te-
mor de que Sukarno pudesserecuperar sua força política.
SUHARTO SE DEFENDE

O Presidente Suharto rea-
grupou, ontem, os. melhores
soldados indonésios numa fôr-
ça especial de cinco mil ho-
mens, que pretende utilizar
para repelir qualquer ataque
de surpresa, como o desenca-
deado pelos comunistas em ou-
tubro de 1965.

A. notícia foi fornecida peloajudante-de-ordciis do Presi-
denta que informou que na
nova agrupação militar estão
incluídas a divisão especial
Siliwangi, os batalhões Kid-
jand, reservas estratégicas dò
Exército, forças especiais, uni-
dades do centro e do oriente
de Java, cavalaria e pára-que-
distas da Policia Militar.

Ao comemorar a criação da
força, o General Suharto dis-
so aos soldados que com a que-
da de Sukarno, a responsabi-
lidade dos militares era maior
do que nunca.

— Ganhamos suficiente ex-
periência phra saber que a
confiança do povo nas Forcas
Armadas não pode ser ganhaapenas mediante a força fisi-
ca. A confiança que merece-
mos do povo se deve ao fato
de termos iibertado-o da tira-
nia e da anarquia — declarou
o Presidente interino.

Concluiu afirmando que "as
Forças Armadas converteram-
se agora em termômetro de
nossa vida política e eco-
nômica".

MODERNIZAÇÃO
"Não creio que haja uma

corrida armamentista na Amé-
rica Latina, e a atitude do
Chile é extraordinariamente
clara: a compra de aviões à
Grã-Bretanha significa uma
simples modernização e atua-
lização. das Forças Armadas
chilenas. Nossa Força Aérea
tem que ter o equipamento ne-
cessário à instrução de seus
homens e ao cumprimento dos
objetivos que lhe são determi-
nados por lei — esclareceu.

Acrescentou o Ministro que
seu Ministério recebe menos de
10% da verba do orçamento
nacional, porque o objetivo não
é de manter uma politica ofen-
siva, mas sim de defesa do ter-
ritórlo e zelo por sua unidade
interna.

DESNUCLEARIZAÇÃO

Quanto à desnuclearização da
América Latina, disse o Sr.
Juan de Dios Carmona que seu
pais não abdica — conforme
interpretações do Tratado as-
sinado no México — de utili-
zar a energia nuclear, desde
que seja para fins pacíficos, a
fim de possibilitar o desenvol-
vimento-*de zonas desertas, co-
mo no Norte do Chile, que não
têm água potável, o que preju-dica a elevação do padrão de
vida das populações.

Sôbre a rejeição, na Confe-
rência de Chanceleres realiza-
da em Buenos Aires, da insti-
tucionalização da Força In terá-
mericana de Paz, e se isto seria"o funeral da Fõrça,Interame-
rlcana de Paz", respondeu:

"Acreditamos 
que os proble-mas de ordem politica, social e

econômica devem ser priori-tários e advogamos uma refor-
ma* fundamental na OEA paracumprimento destes objetivos.
Não admitimos a defesa de ou-
tra tese que a do principio de
não intervenção, o que deter-
mina nossa posição francamen-
te de oposição à constituição
da FIP.

Enfatizou o Ministro da De-fesa Nacional do Chile que' "te-
mos compromissos para a de-

íaia do Hemisfério, rnsis nãoconsideramos certa a interven-
ção de outro país nos negócios
internos de mn segundo, des-de que êste tenha meios paramanter sua ordem interna edefender seu território.— E se um país não tem con-díçõss para manter sua ordeminterna e solicitasse ajuda daFIP, perguntou um reportei-,
seria então o Chile favorável
à criação de uma Força nes-tes termos?

— Bem, depende de cada
país, mas creio que sempre se
pode manter a ordem interna.
Assim mesmo, somos contrários.
COMUNITARISMO

Sôbre o comunltarismo, teo-riai que está sendo colocada em
prática peio Governo do Pre-sidente Frei, explicou o Mi-nistro que se trata da organl-zação das forças populares emalta escala, e para promoção
popular. Considera que o tra-balho "é muito importante pa-ra Prei, porque permite que $e.enfrente qualquer aspecto davida nacional, com apoio do po-vo", o que é o desenvolvimento
de um processo de democrati-zação.

Com relação à ajuda propôs-ta pelo Presidente LindouJohnson — de USS 1 bilhão e500 mil à América Latina, afir-mou que não pode fazer co-mentários nem pessoais, porquesoube da noticia através da im-
prensa. Contudo o Chile assu-míu uma posição nftida, que seresume em aceitar ajuda es-trangelra apenas para projetosde desenvolvimento específicos.

. Negando a pretensão do Pre-sidente chileno, de ser o líder
politico do Hamisférfo, afir-mou:"Nosso regime politico é fru-to da nossa própria realidade
econômico-social e politica e,
por êste motivo, não deve ser
produto de exportação. Respei-tamos plenamente o desenvol-

vvimento politico dos outros pai-ses e estamos interessados sim,na integração econômica daAmérica Latina, o que não é,
porém, idéia exclusiva do Chi-le, é até um dever patriótico.
DEMOCRACIA CRISTA

As perspectivas da democrá-cia cristã no Continente, aseu ver, "também não devemser produto de exportaçãomas aplicadas livremente pelospaíses que delas necessitarem.
As idéias democrata-criátãs
não devem ser para vencer,mas sim, para convencer.

Desmentiu o Ministro as pos-
eibilldades de o Chile vir a
comprar, um porta-aviões,"porque é matéria fora de co-
gitâções", e discorreu, após,
sôbre a reação popular, espe-
cialmente da juventude, às re-
formas executadas pelo Pre-
sidente Eduardo Frei:

— O Governo está cumprin-
do e resolvendo aspirações po-
pulares e coloca, como primei-
ro ponto de suas realizações,
a reforma educacional e a am-
pliação da rede escolar.' Os
universitários têm se unido
às Forças Armadas para cons-
trução de escolas e atuado, nos
locais mais distantes, nos se-
tores de cada mn, como medi-
cina e arquitetura-

Vitória dos conservadores
em urna suplementar indica
que Wilson perde prestígio

Honiton, Grã,Bretanha (UPI-JB) __ A oposiçãoconservadora obteve ontem esmagadora vitória naeleição parlamentar realizada em Honiton, superan-do a sua própria maioria — uma vez que Honitoné considerado um dos redutos conservadores maisinexpugnáveis - e lançando os trabalhistas ao ter-ceiro posto, em seguida aos liberais.
Os observadores, embora admitindo que os tra,balhistas não tinham possibilidade de ganhar emHoniton, ligam a ocorrência de ontem à reconquistada cadeira escocesa de Pollok pelos conservadores noinício do mês, e à redução da maioria nas cireúns-crições tradicionalmente trabalhistas de Nuneaton eRhonda West, e vêem nos íatos uma advertência aoGoverno de Harold Wilson.

APURAÇÃO

O resultado da apuração em
Honiton dá 26 501 votos ao can-
didato conservador Peter Eme-
ry, 10 50!» à candidata Bridget
Trethewey e apenas 9 501 à
trabalhista Marjorie Clark.

No dia nove deste mês os
conservadores retomaram dos
trabalhistas a circunscrição Poi-
lok, que estes haviam conquis-
tado há um ano. Em Nuneaton,
a maioria trabalhista foi con-
sideràvelmente reduzida emfa-
vor de um liberal e em Rhon-
da Wesfc o mesmo ocorreu fa-
voreeendo um nacionalista ga-lês.

Os revezes sofridos nas qua-tro circunscrições náo terão, no

entanto, repercussão imediata
na situação dos trabalhistas noParlamento, onde contam comconfortável maioria de 92 ca-deiras. Os observadores vêemneles, porém, um nroteíto con-tra a politica interna e externade Harold Wilson, apenas umano após a esmagadora vitóriatrabalhis nas eleições gerais de1966.

A oposição conservadora,
animada com os resultados ob-
tidos, não oculta as esperanças
de conquistar o controle de
Londres — mantido há mais dc
30 anos pelos trabalhistas —
nas eleições municipais do dia
13 de abril.

Filho de Papandreu irá a Ministro da Defesa do Chile
julgamento na Grécia por
conspirar contra monarquia

Revolta nas fileiras
trabalhistas inquieta

Londres (UPI — JB) — O
Primeiro-Ministro Harold Wil-
Kon encontra-se politicamente
em dificuldades, menos de um
ano depois de ser confirmado
no poder em ampla vitória quelhe deu maioria de 99 cadeiras
no Parlamento e uma situação
que parecia inexpugnável.

Durante os últimos 15 dias,
Wilson sofreu, no entanto, al-
guns dos mais violentos gol-
pes políticos já desfechados
contra um Chefe de Governo
britânico, enfrentando revol-
tas declaradas nas fileiras tra-
balhistas e dissenção interna
no Gabinete, enquanto inqué-
ritos de opinião pública revê-
lavam a transferência para os
conservadores de quatro porcento do prestígio eleitoral tra-
balhista, no prazo de um ano.

Embora exultem com as di-
ficuldades enfrentadas pelostrabalhistas e com as vitórias
eleitorais deste mês, os con-
servadores admitem que Wil-
son não está em perigo de ser
derrubado, uma veí que ainda
possui maioria de 92 votos no
Parlamento.

A única coisa que poderia
deirubar o Governo, mesmo na
opinião dos seus mais extre-
mados opositores, seria uma
cisão nas fileiras do Partido
Trabalhista e apesar das dis-
senções e das brigas em pú-blico, os piores inimigos de
Wilson admitem que os traba-
Ihistas não chegaram a esse
ponto.

Os comentaristas políticosbritânicos, no entanto,. ressal-
tam a mudança ocorrida em
um ano e afirmam que os tra-
balhistas passaram da condi-
ção de vitoriosos indiscutíveis
à de um Partido lutando pa-ra não perder terreno.

A decepção nacional cada
vez mais forte, que parece ha-
ver em relação ao Governo
Wilson, deve-se a vários íatô-
res, internos e externos, segun-
do os observadores. Interna-
mente, a popularidade do Go-
vêrno sofreu indiscutivelmente
com a lavagem da roupa suja
do Partido em público. Em
recente debate sôbre defesa

nacional, na Câmara dos Co-
muns, mais de 60 trabalhistas
desafiaram Wilson e a lide-
rança partidária, recusando-se
a votar.

Wilson, encolerizado, leu it
lei contra motins em discurso
de amargura sem precedentes
para um Primeiro-Ministro, di-
rigindo-se a seus partidárias, u
referiu-se aos rebeldes como"cães" insinuando que em caso
de novas revoltas os rebeldes
seriam expulsos do Partido.

O prestigio trabalhista foi
ainda prejudicado pela briga
pública que culminou na re-
cente renúncia de Emanuel
Shimvell das funções de lidei-
da bancada parlamentar tra-
balhista.

A popularidade do Partido
sofreu, sem dúvida, com as di-
ficuldades econômicas eníren-
tadas pelo pais desde meados
do ano passado. Embora a si-
tuação tenha melhorado antes
do fim do ano, o desemprego
aumentou, especialmente em
setores econômicos da impor-
tancia do da indústria auto-
mobilístlca.

Wilson está atualmente lu-
tando contra o Conselho-Geral
do gigantesco Congresso dos
Sindicatos (Trade Union Con-,
gress). o Primeiro-Ministro
quer conservar alguma espécie
de força legal para conter pre-
ços e salários depois de 1 de
julho, enquanto o TUC afirma
que após essa data toda forma
de contenção de salários deve
ser voluntária.

Acredita-se também qiiemuitos eleitores estejam desi-
ludidos ante o alegado fracas-
so dos trabalhistas em promo-
ver uma política de desenvol-
vimento econômico constante e
ante a disparidade entre a si-
tuação econômica da Grã-Bre-
tanha e a das nações do Mer-
cado Comum Europeu.

O Partido Trabalhista e o
seu eleitonyio estão profunda-
mente divididos a respeito de
questões da maior importância,
como o orçamento da defesa
nacional e a entrada no Mer-
cado Comuni,

Londres não decidiu. se
pede a adiaissão no MCE

Londres (UPI-JB) — o
Chancelei- britânico, George
Brown, declarou ontem queo seu Governo ainda não
decidiu se pedirá ou não in-
gresso no Mercado Comum
Europeu e acrescentou queserá encaminhado ao Gabi-
nete, dentro em breve, um
relatório sôbre as conversa-
ções mantidas pelo Primei-
ro-Mlnistro Harold Wilson e

por êle, Brown, com goyer-
nantes europeus.

Só será tomada uma de-
cisão definitiva sôbre a
questão depois que o Parti-
do Trabalhista debater o
assunto no Parlamento e
após novas conversações
com membros da Associa-
ção Européia de Livre Co-
mércio e da Commonwealth,
afirmou Brown.

Lorde Chalfont diz que
o ingresso é possível

São Paulo (Sucursal) — O
Secretário do Exterior britâní-
co para o Desarmamento, Lor-
de Chalfont, declarou ontem
que as recentes visitas do Pri-
meiro-Minlstro Harold Wilson
aos países membros do Merca-
do Comum Europeu deram re-
sultados encorajadores, abrin-
do a perspectiva da admissão
da Grã-Bretanha na comuni-
dade econômica.

Segundo Lorde Chalfont, não
existem grandes obstáculos à
entrada da Grã-Bretanha no
MCE, apesar das ligações co-
merciais do Governo de Lon-
dres com a Comunidade Bri-
târilca das Nações e com os
Estados Unidos.

SITUAÇÃO MUNDIAL

Lorde Chalfont disse acredi-
tar que as conversações de
Wilson com o Primeiro-Minis-
tro soviético Alexei Kossiguin,
em fevereiro, os apelos do Pa-
pa Paulo VI e outras manifes-
tações de personalidades não
diretamente-envolvidas no con-
ílito do Vietname possam con-
tribuir para pôr fim à. guerra.

Sôbre o desarmamento, ma-
nifestou a esperança de na
próxima sessão dá Conferência
de Paz em Genebra, o ante-
projeto do tratado de não pro-lííeração das .armas nucleares
seja apresentado e obtenha a
adesão dos países neutros.

Afirmou Lorde Chalfont que

já está dando bons resultados
a ipolítica de austeridade do
Primeiro-Ministro Harold Wil-
son, que consiste, em grandeslinhas, no congelamento dos
salários, incentivo às exporta-
ções c redução do consumo in-
terno.

Chanceler
francês pede
para sair

Paris (UPI-JB) — Con.-
ram rumores ontem mesta Ca-
pitai, após um encontro de
Couve de Murville çom De
Gaulle, que o Chanceler fran-
cês, derrotado nas últimas
eleições parlamentares, pediu
para afastar-se do cargo e re-
cebeu do Presidente a oferta
para ocupar a Pasta das FÍ-.
nanças e de Assuntos Econô-
micos.

Em círculos oficiais afirmou-
se que o Gabinete de De Gaul-
le, inclusive os quatro Minis-
tros que perderam as eleições,
renunciará coletivamente no
dia 2 de abril, um dia entes
da Instalação da nova Assem-
bléia, observando a tradição, e
que o próprio Primeiro-Minis-
tro Pompidou poderá ser subs-
tltuído por Giscard d'Estaing.
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Jornal do Brasil, sábado, 18-3-67, 1.° Cad. — Q

Câmara dá carta branca a Johnson em Punta dei Este
Washington (UPI-JB. — A

Comissão, de Relações Eximo-
ie.% da Câmara dos Represen-
tantes do.s EUA aprovou on-
tem, por 28 votos a três, uma
resolução em que promete seu
apoio às conversações sobre as-
sistência financeira e comércio
que serão mantidas pel8 Presi-
dente Lyndon Johnson durante
<i Conferência de Cúpula em
Punta dei Este.

O Secretário de Estado Dean
Rusk pediu ao Senado que siga
o exemplo dos representantes e
<i. p r o v e antecipadamente os
acordos comerciais c de assis-
téncia que possam ser feitos
pelo Presidente Lyndon John-
son na Conferência de Chefes
dc Estado, em abril.

(AUTORIDADE

ü-usl- declarou aos Senadores
que Johnson tinha completa
autoridade para negociar no-
vos acordos de ajuda na Coníe-
rôucia sem uma ação previa do
Congresso. No entanto —
acrescentou — o Presidente
prefere ter a aprovação ante-
cipada do Congresso numa re-
solução declarando o apoio par-
lamentar a seu programa cie
maior ajuda à América Latina.

O Presidente da Comissão de
Relações Exteriores do Sena-
dor, William Fulbright, sugeriu
que o Senado aprove uma reso-
lução apenas expressando sua
simpatia, para com os objetivos
da reunião de cúpula e prome-
tendo toda a consideração para
os pedidos concretos a serem
apresentados pelo Executivo.

Observadores políticos adml-
tiram ontem que o Senado se-
guirá o exemplo dos represen-
tsmes, mesmo achando que o
Presidente Lyndon 'Johnson
ganharia poderes para nego-
ciaçáo nunca dados anterior-
mente a qualquer dirigente
norte-americano. Os Senado-
res temem, no entanto, a, péí-
sima, repercussão que a, apro-
vação de uma medida como
esta teria junto ã opinião pú-
blica norte-americana.

PROTESTO

O Senador que representa o
Arkansas classificou o procedi-
mento governamental como"uma hipoteca de liberdade
parlamentar", afirmando que
as audiências serviriam apenas
para salientar que o Congresso
dos Estados Unidos "se trans-
formou numa chancela".

A maior parte cios debate.,
entre o Secretário Dean .Rusií
e os senadores se concentrou
em determinar se um voto
afirmativo ao pedido cio Ext-
cutivo significaria! "obrigar
moralmente" os legisladores a
votarem favoravelmente ulte-
riores pedidos da. administra-
ção para autorizar ajudas adi-
cionais à América Latina.

COMPROMISSO

Dean Rusk a-ssegurou aos
Senadores que no caso de
aprovação da moção ao Pre-
sidente Johnson, eles não fi-
cariam comprometidos a acei-
tar as decisões futuras que
o Chefe do Governo tomar v.n.
Punta dei Este durante a Con-

íerência dos Chefes de Esta-
do.

O.s principais objetivos da
reunião de Punta dei B-te —
declarou Rusk — são a forma-
ção de um Mercado Comum
Latino-Americano, o incremen-
to da produção agrícola, pro-
gramas de saúde, educação etc.
Os latino-americanos contam
com a ajuda dos EUA, funda-
mental para o desenvolvimen-
to prático de qualquer um dês-
tes itens.

ALTERAÇÃO

A Comissão cia Càm.tra de
Representantes que aprovou o
apoio futuro às decisões do
Presidente Johnson modificou
o texto original enviado pelo
Executivo, mantendo, no en-
tanto, sua, substância. Segun-
do os observadores políticos, 03
represenl antes generalizaram
mais a parte prática e vincula-
ram o apoio financeiro norte-
americano a auto-ajuda lati-
nò-americana. O critério para
determinar se essa condição
está sendo cumprida será es-
in/belecida pelo Congresso.

Dêste modo — diz o prin-
cipai trecho da Resolução — se
03 países latino-americanos
progredirem em direção aos
objetivos da integração eco-
nòmica e na mobilização de es-
íorços e recursos domésticos
para levar avante os objetivos
da Aliança para o Progresso, o
Congresso está preparado pa-
ra apoiar a concessão de re-
cursos adicionais significativos,
durante um período de ciiíco
anos, para ísses objetivos.

ALÂLC não ias acordo para Mercado
..Icuitt.vi.leu (UPI-JB) — Os

representantes da Associação
Latino-Americana de Livre Co-
mercio que participam da Con-
íerência de Montevidéu não
chegaram a um acordo, ontem,
com os delegados do Mercado
Comum Centro-Americano vi-
fiando a criação do Mercado
Comum Latino-Americano até
1970.

Os representantes presiden-
ciais prosseguiram os debates
sobre a agenda definitiva que
os Chefes de Estado do Hemi.-
[ferio discutirão a partir do dia
12 de abril em Punta dei Este.
Oficiosamente, afirma-se eme
não surgiu nenhum dado novo
na evolução da crise provocada
com o anúncio da ajuda norte-

americana, considerada por
muitos como insatisfatória.

Segundo o Embaixador uru-
guaio Gilberto Pratt de Maria.
Presidente da Reunião dos Re-
presentantes Presidenciais, du-
rante a reunião de ontem dis-
cutiram-se três documentos dis-
tintos apresentados pelo Bra-
sil. Equador e Peru.

O brasileiro ampliaria os têr-
m o s sugeridos originalmente
pelos Chanceleres da Associa-
ção Lacii-O-Americana dc Livro
Comércio, o peruano teria "al-
go íi «melar" no projeto erigi-
nal da fusão dos mercados in-
t eram erl ca nos, enquanto o
equatoriano sublinharia prefe-
réncias outorgadas aos paísea' de menor desenvolvimento eco-
nomlco relativo, como è o caso

da Bolívia, Paraguai e do pró-
prlo Equador.

A íalta de coincidência na
longa reunião dos paises da
ALÀLC significou uma varia-
ção na ordem do dia, segundo
fontes oficiosas, e tornou im-
possível a reunião prevista pa-
ra amanhã com os delegados
do Mercado Comum C e n t r o-
Americano.

A Subcomissão de Redação c
Estilo continuou considerando
o preâmbulo do documento íi-
nal que assinarão os Presiden-
tes sob o titulo de Hemisfério
ata Cúpula, enquanto que ou-
tros dois grupos de trabalho
adiantavam suas conversações
sobre os temas da Saúde e Edu-
cação.

América Latina lem solução francesa
Paris (UPI-JB) — A revista

Patronat. Français, boletim do
Conselho Nacional da Confe-
deração Geral Econômica, pu-
blica cm seu último número
um artigo sobre a expansão
econômica européia na Âméri-
ca Latina em que afirma que
o desenvolvimento das nações
americanas foi dificultado nos
últimos ipos pelo impulso de-
mográfico, a piora dos termos
de câmbio, a falta de planifi-
cação da industrialização, além
das crises monetárias e poli-
ticas.

O volume do comércio exte-
rior latino-americano diminuiu
em 19 por cento com o.s Esta-
dos Unidos. 22 por cento com
a Associação Européia de L!-
vre Intercâmbio e em 13 por
cento com o Mercado Comum
Europeu. Entre 1058 e 1965 —
acrescenta a revi. ta — as ex-
portações da América Latina

para os .países da comunidade
econômica européia, aumenta-
ram em 65 por cento, enquan-
to as importações sofriam um
aumento de nove por cento.

BALANÇO

Em 1955 ns exportações fran-
cosas para a América Latina
tiveram um volume dc 257 mi-
lhões de dólares (5,3 por cento
do total das exportações da
França), diminuindo em 1965
para apenas 238 milhões de
dólares (2,3 por cento).

— A primeira condição —
continua a revista — de uma
presença francesa mais afir-
inativa no mercado latino-
americano seria fornecer e_uan-
tias mais adequadas às neces-
sidades de sua expansão. Em
um Hemisfério cujo conjunto
de dividas a prazo curto e me-

.dio é superior às dividas da

Ásia inteira, pois alcança qua-
se uns doze bilhões de dólares,
a rivalidade entre países abas-
itecedores desemboca em um
esforço constante para a pror-
rogação dos prazos de roem-
bolso dDS empréstimos conce-
didos e a redução relativa de
seu custo. Parece qu» a solu-
ção deveria apoiar-se em umas
concessões de créditos da Es-
tado sincronizados com os re-
cursos financeiros clássicos, tal
como se realizou já com êxito
no caso do México e como se
efetua atualmente com o Chile.

BANCO BAHIANO DA PRODUÇÃO S.A.
* incentivando negócios desde 1913 -

RUA DEBRET N.« 1
Rio — Salvador—-Sao Paulo

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
(P

INSTITUTO DO
AÇQCAR E DO

ÁLCOOL
EXPORTAÇÃO
DE AÇÚCAR '

AVISO N.° 14/67
O Instituto do Açúcar e

do Álcool comunica que
colocará à venda em con-
corrência pública, a reali-
zar-se no dia 20 de mar-
ço do corrente ano, às 15
horas, na sua Divisão de
Exportação, à Praça 15 de
Novembro, 42, 4.° andar,
o lote único de 10.000
(dez mil) t.m. de açúcar
demerara, com margem
operacional de 5% para o
mercado preferencial nor-
te-americano, por conta
da cota deferida ao Brasil
para o segundo trimestre
do ano calendário de
1967, nos termos das Re-
soluções números 1662/
62 e 1746/63, devendo o
respectivo lote ser embar-
cado em carregamenlo
único pelos portos de AAa-
ceio e/ou Recife, durante
o mês de maio, improrro-
gàvelmente.

Rio de Janeiro, 17
de março de 1967.

a) Orlando Flávio de Faria
Diretor da D. Ex. (P

UNIÃO CORRETORES DE SEGUROS S/A
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

São convidados os Srs. Acionistas a se reunirem em Assembléia Ge-
ral Ordinária, a realizar-se no dia 24 de abril de 1967, às 17 horas, na
sede social à Av. 13 de Maio, 23- - 5.° andar, sala 514, a fim de delibera-
rem sobre:

a) Aprovação do Relatório da Diretoria, Balanço, Demonstração da
Conta de Lucros & Perdas e Parecer do Conselho Fiscal, referente ao exerci-
cio encerrado em 31 de dezembro de 1966;

b) Eleição dos membros da Diretoria e fixação dos seus honorários,-
c) Eleição dos membros do Conselho Fiscal, seus suplentes, fixação

da remuneração daqueles;
d) Assuntos de interesse geral.

Rio de Janeiro, 14 de março de 1967
União Corretores de Seguros S.A.

as.) Gilberto da Gra;a Couto
Presidente (P

Cidade do Panamá (UPI-JB) — "Um homem só
rale alguma coisa depois <!e ter sido alvejado algu-
mas vezes".

Quem fala assim é Tito, Koliert.» Tito Arins,
<le 48 anos de idade, ex-embaixador do Panamá na
G_.-Br-.a--.ia, iconoclasta, politi..» e marido ila pri-
ma Eallerina britâaiica Margot .-nteyn. ltoberto Árias
é aquele político que jieg-ava o telefone e falava com

os Kcimedy c os Itooscv-ll Foi êle quem tentou luva-

<lir o Panamá em lfl..!). A invasão fracassou, mas _le

foi perdoado
Tito foi alvejado, no «lla 8 de junho rte 108-, pelo

homem que êle julgava ser seu melhor amlso. Iim de-

zembro último, após ajfoni-ar durante dois anos uniu

severo Crá.áimmlo no Hospital de Slolte-Maiulevllle,
nos arredores de Londres, Arlas voltou ao Panamá.

file assumiu sua cadeira, que lia muiio tempo se

encontrava abandonada ua Assembléia Nacional e

que havia coiiqulslado com srande maioria, pouco
antes de ser baleado. Atlas ocupou a cadeira pela

primeira vez e propôs uma anistia política para oa

prisioneiros políticos, a maioria deles cümtmlstas.
• tlc proclamou o Panamá "uni Estado policia!" e

disse que aquela situação ie deve "ã corrida arma-

menti-ta no Hemisfério causada pelos Estados Uni-

«los-. Arlas fêz tudo para mostrar que era o mesmo,

mas o povo panamenho não prestou grande atenção

li clí.

Tito certamente vale alfruma coisa. Êle sobre-

viveu a quatro tiros de um revólver calibre 45, dispa-

rados a curta «listân-ia. Mas ficou com o corpo qua-

Um homem segundo Roberto .
Edivard

Especial

se completamente paralisado, não podendo falar inte-
ligivelmente. ]_« ponto-de-vista, político, il- está
morto.

Aqueles que o (.£•[> uii-lam agora voltaram-se paia
o homem que o criou, Anmlfo Arlas, seu tio e aquele
que, originalmente, disse que uni homem só vale
alguma coisa depois Je ter sido alvejado alguma.
vi_.es.

Fundador e presidente il»v Partido 1'ananieiiista,
de oposição, Armílfo Árias foi duas vezes presidente
do pais (10*19 c 1951) e duas vê-es derrubado.

No més passado, pouco atiles de uni nostálgico
almoço com seu sobrinho Tito, êle anunciou que
havia chegado a hora de "u povo se levantar contra
a opressão do Governo". I-.lt não fêz queixas espeei-
ficas. ..penas falou ent v_z alta e retirou-se nova-
mente para sua plantação dc café nas montanhas
situadas no jtarte ocidental do país*

A retirada de Arnulío llâo era seu modo dt» dizer
que a hora nfvo havia ohegado, na verdade; êle
apenas quis lembrar às sitas massas que, parti Anmlfo,
a hora poderia chegar, a. qualquer momento.

O Panamá está negociando um novo tratado com
os Estados Unidos sobre o Canal e ns bases notu--
americanas que o circundam. Sliiiultâneumente, o ;mi_
se prepara para as eleições presidenciais de maio.

Até o momento, Arnulío Árias tem dado clara-
mente a entender que será candidato, como foi em
lilli-t, e que rejeitará qualquer .raiado aprovado pela
atual administração de Slarco Aurélio Robles. .

nas
Landreth
.ara o Jfl

Koblcs, que espera ter o tratado pronto antes quo
a. campanha, comece, está esperando até o última
momento possível pura nomear o candidato que será
o herdeiro da. coalizão dc- seis partidos que o elegeu,
pois nãp pode ser conslitucionalmcnie reeleito.

Dos cinco ou seis políticos com possibilidades do
-crem os candidatos ã sucessão, somente um, o Ge-
neral Bolívar Vallarino, comandante da Guarda Na-
cional, pode vencer Ain ulio numa eleição honesta.
J- êle precisará de toda a força da coalizão pora
obter a vitória.

O único problema é que nenhum Governo de
coalizão na história do Panamá pode transferir sei!,
votos intatos tlt um regime para outro. Se isso fôr
leito desta vez, a maioria, dos observa dores pensa
que será o resultado de um movimento concentrado
liara deter Anmlfo.

Li.o Vallarino teui "etldo Armílfo" nas ruas,
durante os fil limos dois anos. Com os esquadrões ai-
lamente disciplinados da Guarda Nacional, foram do-
minadas todas as desordens cívicas do tipo que Ar-
nulfo tem advogado.

As questões Importantes agora sáo a.s seguiu-cs:
lt pode êle continuar no calor desta eleição decisiva
sem uma guerra, civil; 2) pode cie fazer lssso sem
arriscar suas chances para. a presidência?

Quanto a Tito, por mais que deseja participar
da luta, êle renunciou a esla possibilidade no mo-
mento presente e voltou, a Londres. No dia 17 de
março próximo, ele se encontrará eom Margol
FonttsjMi em Nova Iorque, tendo deixado o Panamá,
tão tranqüilamente como quando chegou.

. N08RE DE VILÃ REAL,
GUIMARÃES E SETÚBAL

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
CONVOCAÇÃO

Ficam o. cenliore, promissórios compradores de frajõei Ideal,

de terreno cios antigo, prédios número, 160, 164, 166 e 168 d,.

Rua Conde tle Bonfim, onde está tendo construído um Ed.f.cto cie

dol, blocos, um mi-lo t"A"), outro residencial ('BO, sob o n.° 5

<l_ Rua Carmcla Dulra, convidados o se reunirem eni Assembléia

Geral Extraordinária no dia 2 de abril de 1967, «s 9,00 horas ern

primeira convocação e a.-. 10,00 horas do mesmo d.a em -segunda

convocado, no canteiro cie obras na loja n.° 160-B em execução, a

íim de 
"tomarem 

conhecimento e deliberarem sobre os assuntos es-

pecificos da seguinte agenda:
l.o) execução do projeto aprovado peios órgãos competente,

pelo administrador da obro;
2.0) conclusão e entrega cias loias aos promllenle, vendedores

dü imóvel;
3.°) outorga das escritura» definitivas;
4°) assuntos relativos à matéria cie ordem do dia, porém nao

previstas nela.
Rio de Janeiro, 17 de março d» 1967

NOBRE S/A. COMÉRCIO E INDÚSTRIA
ai) José Simõc» (P

A"NOITE DE GAL
REAPRESENTAÇÃO

Face a inúmeras solicitações, e, considerando que os cortes
de energia impediram que grande parte do público assistisse
"Noite de Gala", na segunda-feira última, o Rei da Voz reapre-
sentará o programa no próximo sábado; às 19 horas, pela TV-
Globo, Canal 4.

Não deixe de assistir à entrevista que Roberto Campos
concedeu a Nelson Rodrigues, além das declarações do Coronel
Fontenelle e da sensacional reportagem sobre as causas do ra-
cionamento. (P
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AGÊNCIAS

CENTRO

Rua do Acre, 55-A
Av. Franklin Roosevelt, 1B1-A
Av. Rio Branco, 135-A e B
Rua Camerino, 170
Av. Almirante Barroso, 81-A
Praça Floriano, 23
Avenida Mem de Sá, 107/109
Avenida Passos, 34
Rua da Alfândega, 257/259
Rua Santo Cristo, 230
Praça Tirncientes, 77

ZONA NORTE

Rua Barão do Bom Retiro, 1053-A/B

Rua Haddock lobo, 17-B

Rua Haddock tôbo, 458-A
Rua Capitão Félix, lll
Rua São Cristóvão, 1198-B
Rua General Roca, 675-A
Rui Uruguai, 199-A
Av. 28 de Setembro, 312-A

ZONA sin

Ag. ACRE Tel. 43-2009 Rua Barata Ribeiro, 94-C '
" AEROPORTO Tel. 52-6737 Rua Almirante Tamandaré, 77
" AVENIDA Tei. 52-4188 Av. N. S. Copacabana, 456-A
" CAMERINO Tcl. 23-9197 Rua Visconde de Piraiá, 142-A
" CASTEIO Tcl. 42-2503 Rua Gal. Garzon, 22
" CINE-ÃNDIA fe'- 42-661 Rua das laranjeira!, 475-A
•• lAPA Tel. 32-5318 Av. Ataulfo de Paiva, 734
" PASSOS Tcl. 43-0966 Rue Antônio Vieira, 18B
" RUA DA ALFÂNDEGA Praia do Botafogo, 426-A
" SANTO CRISTO Tel. 23-8734 Ru8 Voluntário» da. Pátria. 164
" TIRADENTES Tol. 430963

ZONA DA CENTRAI DO BRASIt

Av. Cônego Vasconcelos, 152-B
Run João Vicente-, 1093 - Lojas B t C

Ag, BOM RETIRO - Tel. 53-0531 |»ua viúva Dantas, 60 - Lojas K t 1
'" ESTÁCIO *~ ^e-- •48-9ÓÓO Av. Monsenhor Felix, 544
- LARGO DA 2,a-FEIRA - Tel. 28-3826 "*"*• Maria Freitas, 42-B

- , „,-,„_¦• "ua Frederico Meier, 2*
" MERCADO-BENFICA - Tel. 34-7055

S. CRISTÓVÃO Tcl. 34-6330 ZONA DA IEOPOLDINA
TIJUCA Tel. 48-2094 Rua 

Catdo.o d_ ^^ „
URUGUAI Tel. 38-3946 Av. Bra_ _|e pina, 38-B

VILA ISABEL Tel. 58-4914 Rua Uranos, 1109 - Lcji

Ag. BARATA RIBEIRO Tel. 57-1943
CATETE Tel. 45-8354

COPACABANA Tel. 37-Í941
IPANEMA Tel. 27-0113

JARDIM BOTÂNICO Tal. 45-4125
LARANJEIRAS -- lc!. 25-7224
UBLON Tel. 27-0114
LEME Tcl. 57-1871

PRAIA DE BOTAFOGO lel. 26-6976
VOLUNTÁRIOS Tc!. 46-4121

Ag. BANGU Tel. 684-B
BENTO RIBEIRO Tel. 871--.H
CAMPO GRANDE Tel. 06-1056

irajá Tel. 29-e092
MADUREIRA Tel. 29-D0Ç.'
MÉIER Tel. 29-0371

Ag. BONSUCESSO Tel. 20-1424
•' pENHA Tel. 30-2703

RAMOS Tel. 30-2296

SÓ OPERA NO RIO DE JANEIRO

CARTA PATENTE 2744 '

Extrato do Balancete Geral em 3 de março de 1967 - Compreendendo Sede e Agências

ATIVO PASSIVO

DISPONÍVEL

Caixa 
Banco elo Brasil S/A
Banco Centr.il 

I NÃO EXIGIVEL

REALIZÁVEL #

depositado no Banco Central:

em dinheiro ,
em títulos

Choques o Compensar 
Títulos Descontados

! Empréstimos em C/Corrcntes
Capital a Realizar
Imóveis ¦
Reavaliações cie Imóveis

NCrS

5.310.949,78
5.151.140,62

—o—

15.223.743,05
4.031.926,30
6.779.502,37

43.375.672,37
6.187.496,72

—o—
710.291,57
436.450,88

NOS

10.462.090,40

Outras Apolicacões  44.188.641,06 120.933,724,82

IMOBILIZADO

Edifícios de uso 
Reavaliações de Edifícios 

'de 
uso

lostalaçôes 
Outras Imobilizações 

2.186.726,56
7.418.422,01
1.713.450,49
1.999.927,41 13.318.526,47

Cai-iial 

Aumünto dc Capital 

Funcio de Reserva Legal 

Fundo cie Indenizações Trabalhistas

Outros Reservas e Fundos 

NCrS

6.000.000,00

NCri

4o6.890,16

371.445,71 . 
'¦

9.955.791,97 16.794.127,36

EXIGIVEL

Depósitos:

à vista .*

à prazo

78.796.246,27

5.49B. 150,31

Outras Exigibilidade,:

Títulos Redescontados —o—

Outras Coma., '-¦ • 40.924.924,71

Conta de Resultados Pendentes
Conta de Resultados Pendentes  2.145.924,43
Conta de Compensação  101 .693.400,16 Conta de Compensação

TOTAL: 248.553.672,30 ' TOTAL:

125.219.321,29

4.846.816,97

101.693.406,18

248.553.672,30

CÂNDIDO GUINLE DE PAULA MACHADO
Diretor Presidente

Rio de Janeiro, 15 de março de 1967.

FERNANDO MACHADO PORTELIA — Diretor Superintendente
LUIZ MICLIORA — Diretor Gerente
IUIZ BIOICH1NI — Diretor Gerente

PEDRO HUMBERTO FIGUEIREDO - Diretor Gerente

OSEAS MARTINS DE AIMEIDA JOR.

Contador C.R.C. 5739-GB.
Chefe da Ccntabilid.de (?



10 1.° Cad., Jornal do Brasil, sábado, 13-3-67

Informe JB
Queda e coice

Quando não se utilizava no Brasil a
correção monetária, que é invenção re-
cente, os aluguéis de imóveis eram altos
porque os proprietários, manietados pela
Lei do Inquüinato, temiam que a infla-
ção corroesse cm pouco tempo o valor cio
dinheiro quc iam receber.

Por isto. se iam alugar um aparta-
mento que, na verdade valia apenas 100
mil cruzeiros mensais, tratavam logo de
cobrar 200 mil — porque já sabiam que
em dois anos os 200 mil valeriam tanto
quanto os 100 mil de hoje.

Por outro lado, o permanente con-
gelamento dos aluguéis não estimulava a
construção de apartamentos para alugar.
Era um investimento quc não ciaria hi-
cro — e daria, com cer teta, muito abor-
recimento.

Em 64, com a Revolução, pretendeu-
se mudur as coisas. Várias medidas jo-
ram adotadas, inclusive a correção mo-
netáriu, e o Banco Nacional, áa. Habita-
ção começou a operar. Em pouco tem-
po, fêz mais casas ão que todos os Jns-
titutos dc Previdência Social juntos.
desde a fundação, há mais de trinta
anos.

No entanto, os aluguéis não baixa-
ram. Os proprietários continuaram a
alugar seus imóveis a níveis altíssimos.
A diferença é que, agora já não precisa-
vam ocupar-se muito com a inflação:
havia a correção monetária, há a cor-
reção monetária. Resultado: além do
fireço alto, correção monetária. Além dc
c/ueda, coice.

Café

Complicado é o problema cia ineli-
cação da nova Diretoria do IBC. En-
quanto quase todos os postos do Govêr-
no estão já preenchidos, no IBC só há
candidatos. O Sr. Horácio Coimbra, queera de todos os nomes cogitados o mais
forte, acaba de ter as suas chances de-
íinitivamente liquidadas por um pare-cer do Ministro da Justiça. Sr. Gama c
Silva.

O Sr. Horácio Coimbra, produtor, in-
dustrial e comerciante de café. estava
Incompatibilizado para a Presidência
do IBC porque a Lei 1 779. que criou a
autarquia, veda expressamente a no-
menção dc pessoas diretamente envol-
vidas no comercio de caie. O Sr. Ho-
vácio Coimbra já tinha há algum tempo
se afastado de suas atividades partícula-
res, na expectativa de assim eliminai-
o obstáculo legal, o Procurador-Geral
do Ministério da Indústria e do Comércio.
aliás, opinou favoravelmente á indica-
cão, sustentando não haver impedi-
mento. Assim não pensou, no entanto,
o Sr. Gama e Silva, e n questão foi en-
cerrada.

Continua o IBC, todavia, sem dire-
cão à vista. Até ontem, os nomes em
voga eram os dos Srs. Luis Gonzaga
Murat (da atual Diretoria). Alexandre
Beltrão (hoje Chefe do Escritório em
Nova Iorque) e José Eugênio Branco
Levèvre, ex-Diretor do Banco do Esta-
cio de São Paulo.

Apontado como "candidato da li-
nha dura" aparece o Sr. Sálvio de Al-
meida Prado, ao que se diz sem nenhu-
ma chance.

Goleada

O economista Jaime Magrassi de Sá,
indicado para a Presidência do Banco
Nacional do Desenvolvimento Económi-
co, obteve no Senado uma votação rc-
corde: 47 votos a 0 — e nenhuma abs-
tenção.

É o bem-amado.

Posse

Faltou muito pouco para que o bri-
lho da recepção de posse do Presidente
da República ficasse inteiramente obs-
curecido pela balbúrdia e pela desorga-
nlzaçáo estabelecidas em Brasília no dia
15.

O Marechal Costa e Silva deixou
passar porque náo tinha alternativa,
mas ficou êle próprio bastante constran-
gido com o vexame imposto a altas au-
toridades e dignitários e s t r a n geiros,
obrigados a esperar horas e horas para
chegar ao Palácio ou dele sair, e tudo
para assistir a uma festa como nunca
houve no Brasil.

O Núncio Apostólico chegou a fazer
um protesto contra a desordem.

A certa altura, em plena confusão,
um almirante e um embaixador, ambos
cheios de condecorações, empenharam-se
numa feia discussão em tomo de um
automóvel — e nenhum dos dois queria
perguntar se o outro sabia com quem
estava falando.

O Coronel Mário Andreazza. vendo
a confusão, perguntou:

— Quem é o responsável por esta
desordem?

Houve um instante em que os em-
baixadores presentes estiveram a ponto
de retirar-se, em sinal de protesto peladesconsideração.

Cobertura

Fato que chamou a atenção, ontem,
.na posse do Sr. Delfim Neto* foi o ma-
ciço comparecimento de militares, coisa
que não é comum nas cerimônias em queassumem ministros civis.

Trata-se de um economista cem co-
bertura militar.

As melhores informações dizem quc o
Ministro da Indústria e do Comércio, Ge-
neral Aíacedo Soares, recebeu do-Presi-
dente da República a incumbência de
resolver o problema. E o Sr. Macedo
Soares, diz-se, está querendo encontrar"um técnico, desvinculado dos interés-
ses cia cafeicultura".

Hipótese

Surge uma nova hipótese para a
Prefeitura de Brasília: a candidatura
Lomanto Júnior.

Sugestões nesse sentido teriam che-
gado ao Presidente Costa e Silva, par-
tindo das seguintes premissas: 1) o Go-
vêrno quer em Brasília um Prefeito que
faça administração e não politica; 2) o
Sr. Plínio Cantanhede deixa a fama cie

. excelente administrador e só não será
mantido porque o Governo Costa e
Silva fixou como regra a mudança ge-
ral dos auxiliares do Governo passado:
3) o Sr. Lomanto Júnior caracterizou-se
no Governo da Bahia não só como bom
administrador mas também por se ter
praticamente desligado da politica.

Perigo
o

Como se viu ontem, se não fosse a
passeata improvjsada por mais de du-
zentas mães de alunos da Escola José
de Alencar, as aulas teriam começado
normalmente, sem que ninguém tivesse
notícia de que o prédio há mais de duas
semanas tinha sido interditado peloInstituto de Geotécnica.

Uma catástrofe de conseqüências
imprevisíveis poderia ter colhido na es-
cola centenas de crianças, só porque a
IV Região Administrativa, ao receber o
laudo do Instituto, engavetou-o tran-
qüilamente, em vez de comunicar o fato
às autoridades superiores e dar o
alarma.

Felizmente nada aconteceu, e o Go-
verno do Estado vai agora abrir um in-
quérito para apurar as responsabilida-
des. Mas é preciso que apure mesmo —
e puna o responsável, para que fique o
exemplo.

A propósito de escolas e perigo: ain-
da é tempo de tomar uma providência
qualquer em relação ao ponto final de
ônibus da Rua Cosme Velho, nas ime-
diações do Colégio Santo André. Ainda
recentemente, um ônibus estacionado e
preso pelo freio de mão soltou-se a ar-
rebentou parte do portão do colégio,
não havendo vitimas porque não erahora de aula.

Não existe ali sinal algum, placa,nada. Nem faixa. Não custa ao Go-
vêrno agir — e de preferência antes
que haja o desastre.

Lance-livn

i

L

£,__?!„ d01,' Cie Sel'sipe' Sr- Lourival
fa«fj;a, 

chegou de Brasília e íoi direto àresidência do ex-Prcsidente Castelo Brancoagradecer as providências tomadas em favoroo Estado, entre as quais a criação da Uni-versidade Federal de Sergipe, as obras emCaimopohs, estradas, escolas etc. Depoisvisitou o Embaixador Gilberto Amado, paracombinar detalhes d.9s homenagens que oGoverno de Sergipe vai prestar-lhe, por oca-siao do seu 80." aniversário.

• O Sr. Maurício Chagas Bicalho. Presi-dente dos Bancos de Crédito Real, Mineiroda Produção e Hipotecário e Agrícola de
£Í_natG?r£US_ íaz anos amanhã e ficará emBelo Horizonte para receber os cumprimen*tos dos amigos - que já eram muitos, hámuito tempo.

O O Coronel Valter Andrade deverá scr oSuperintendente da SUDAM.

O Comenta-se com interesse o fato de nãoter o Sr. Demo Nogueira, até ontem, entre-
gue o seu pedido de demissão. Teme-se queo Sr. Dènio Nogueira deseje fazer valer o seu
mandato — o que. parece, será tentar cm
vão. O Sr. Casimiro Ribeiro pediu demissão
ontem, mas os novos diretores do Banco
Central não puderam até agora ser nomea-
dos porque o Sr. Dònio Nogueira continua
firme.

O Os paulistas que foram à posse do Sr.
Delfim Neto identificaram lá vários ccono-
mistas da equipe iê-ic-iê, que é como em
São Paulo conhecidos os auxiliares do

novo Ministro da Fazenda. São todos moços,mas de boa qualidade.

Construído nos estaleiros Jacuacanga,será lançado ao mar hoje o cargueiro tran-soceanico do Lóide Brasileiro Campos.

O almôço-homenagem ao Sr. RobertoCampos, promovido ontem no restaurante da IMesbla pelo jornalista Sérgio Figueiredo só
para. jornalistas, acabou recebendo a adesãooe vários industriais, banqueiros, homens doempresa. Incorporaram-se, entre outros, o.sSrs. Glycon de Paiva, José Luis Bulhões Pe-arelra, Moacir Gomes de Almeida, La ir Bes-

. sa e Jorge Melo Flores.

Graças à proximidade do.s Ministérios daFazenda, do Planejamento e do Trabalhomuitas pessoas houve que puderam fácil- |mente assistir ontem às três cerimônias, iEram homens de posses, segundo o jornalistaWashington Novais.

Oscar Niemuver encontrou Sérgio Ro-ringues no Palácio dos Arcos e féz rasgadoelogio aos móveis produzidos pela OCA parao novo Itamarati rie Brasília.

« O Ministro Luis Gallotti, Preídente doSTF. compareceu ontem ao seu gabinete detrabalho no Rio. depoi- de alguns dias rierepouso em sua residência.

A linha dura, compareceu em peso à ,
posse do Ministro do Interior. General Al-buquerque Lima. Só faltou o Almirante Sil-vio Heck, que perdeu o avião. Na Chefiado Gabinete ficará o jornalista AntônioFaustinp Porto Sobrinho.

Rio abre Semana Santa com
bênção, procissão e Canto
da Paixão em 155 paróquias

A bênção dos Ramos, a procissão em honra de CristoRei e o canto da Paixão segundo o evangelista São Mateus
que se realizarão nas missas principais dc todos os tem !
pios do mundo, e também nas 155 paróquias da Arquidio-cese do Rio. iniciarão amanhã a celebração da SemanaSanta.

O comércio, a indústria e os bancos apenas náo Íun-cionarão na Sexta-Feira da Paixão, por scr rerkido esta-dual, c, segundo a legislação da Igreja, nenhum dia daSemana Santa é dia santo de guarda, com. assistência ámissa e descanso obrigatórios. Quem não micler assistir àscerimonias ou tiver que trabalhar náo cometerá pecado.
PROGRAMA

Na Catedr.il Metropolitana, a
bênção cios Ramos; será oficia-
da pelo Bíspo-Auxillar Dom
José Gonçalves, em substitui-
cão ao Cardeal Dom Jaime cie
Barros Câmara, que ainda .se
encontra em convalescença. A
cerimônia cia bênção .sc realiza-
rá na Igreja dn Santa Cruz dos
Militares (Rua Primeiro de
Março), seguindo-se a procis-
são para a Catedral c missa
.solene com assistência poní-i-
ficai.

Oficiará a missa Monsenhor
lvo Calüari. sendo Diácono e
Subdiácono os padres Carlos
Alberto e Aquiles Araújo; As-
sistentes ao Sólio Monsenhores
João d'Avila e Guilherme Sciiu-
bert e Cantores da Paixão:
Cristo — Cõnègo Adelino Coe-
lho, C r o n i s ta — Moiísenhor
Fernando Ribeiro, Personagem
— Cónego Gilson Silveira e Si-
nagogu — Coro do Seminário
dc Sáo José.

A missa com a bênção cios
Ramos será às llh30m na Can-
cielária, às 9 horas no Mosteiro
cie São Bento, às 7h30m em
Nossa Senhora cie Copacabana,
às Ch30m em Nossa.Sentara da
Paz, em Ipanema; às 16 horas'
em Santa Teresinha (Túnel
Novo.). às 9h30m em São Judas
Tadeu, às 8h30m em .São Se-
bastião (Haddock Lobo) e às
7 horas em Sáo Francisco Xa-
vier.
RAMOS

Escola estava interditada
em segrêdo nas Laranjeiras

Os ramos beijtos são geral-• mente de palmeira ou de olivei-
ra, mas pedem scr cie qualquerárvore. A bênção só pode ser
dada uma vez em cada igreja
e ficarão bentos todos os ramos
que estiverem uo local.

A maioria das igrejas cos-
fcunia benzer uma quantidadesuficiente para distribuir a to-dos os paroquianos, após asmissas subseqüentes, co m o
acontece com ns Igrejas de N.
S. cie Copacabana, e N. S. da
Paz. Nas grandes cidades, de-
vido às dificuldades do trân-
•sito. a.s procissões se realizam,
geralmente, nas dependências
da igreja ou em muitos casos
deixam cie se realizar.
COLÓQUIO PASCAL

O Departamento de Opinião
Pública, cia Arquidiocese pro-
move hoje às 14 horas o Co-
lóquio Pascal, no auditório do
Palácio da Cultura, visando
preparar os fiéis para as ceie-
brações da Semana Santa. O
Colóquio consta cia Parábola
do Filho Pródigo, leitura da
Carta de São Paulo aos Corín-
tios sobre a Caridade, reflexão
sobre o Amor e da encenação

cie dois autos: Dcscimcnlo da
Cruz e Kesurreicão.
PLANTÃO

¦Niterói (Sucursal) — Os Jui-
ze.s da Primeira e Segunda Va-
rns Criminais desta Capital,
Srs. Almnr dos Santos Carva-
lho c Francisco Pinto dn Car-
vniiio, estarão de plantão, no
horário, dn 12 sà 17 horas, em
suas residéntías, durante a Se-
mana Santa, para julgar os
pedidos de habeas-corpus.

O.s Juizes foram designados
pelo Presidente cio Tribunal de
Justiça, Desembargador Jncin-
to Lopes Martins, porque a
Justiça fluminense não funcio-
nara durante a Semana Santa.
REPOUSO

Brasília (Sucursal) — A Cá-
mara dos Deputados não fun-
cionará durante tõdn a Sema-
nu Santa, e o processo paria-mentar iniciado hoje. .sc es-
tenderá até o próximo dia 27.
CERIMÔNIAS

Belo Horizonte (Sucursal) —
Quem quiser assistir à Scmo-
na Santa rm Minas, como os
emeo mil turistas que já re-
(.eivaram acomodações em
Ouro Prêío, nesta Capital enm outras cidades mineiras,
poderá participar dn Procissão
do Encontro, em S.ibará, a 23
quilômetros de Belo Horizon-
te, marcada para as 17 horas
de amanhã, Domingos de Ra-
mos.

Em Ouro Preto, São João
dcl Rei ou Diamantina as c>
rimônias mais concorridas são
ns da Sexta-Feira da Paixão
que. embora respeitando as
inovações <ja liturgia, introdu-
zidas p;lo Concilio Ecmnêni-
co, continuarão a ser feitas de
acordo com n tradição lccal:
o ciesciinento da cruz por José
de Arimatéla e Nicodemus, re-
presentados por pessoas do lu-
gar, vestidas a caráter e a
Procissão do Enterro de Cristo.
COMO SERA

Das Cidades históricas rie
que mais atrai turis-

nta
ês-

A Escola José de Alencar, na Rua das La-
ranjeiras, já havia sido interditada pelo Instl-
tuto de Gectéonica, segundo revelou ontem à
tarde à comissão de mães que o foi procurar
no Palácio Guanabara o representante do Co-
vernador Negrão rie Lima, professor José Che-
diai;, surpreso por não ter sido entregue aré
ngorn á diretora do colado o relatório dos enge-
nheires, enviado há cerca rie duas semanas à
IV Região Administrativa.

Explicou o professor José Chediak que a.s
9110 crianças que estudam na Esccla jesé de
Alencar serão brevemente aproveitadas em esco-
la.s diversas rio Estado e terão rie passar pelosacrifício rie perder as férias tíe dezembro, a
fim cie liaver uma compensação no tempo que
perderão agora.

TEM MAIS

O encontro realizado, ontem à tarde, entre
ns mães des numes do Colégio José de Alencar
e o professor José Chediak foi a portes fedia-
das. Com elas o representante cio Governador
Negrão de Lima permaneceu por cerca dc 30
minutos e. ao dei.-ar a sala. mestrava-se bas-
tante surpreso com tudo o eme ouvira dos pais.Segundo ns mães. o professor Jcsá Chediak
cliL:se que o laudo do Instituto de Gectécnica só-
bre a Escola José de Alencar era "terrível" e
que havia muitas outras escolas na mesma si-
tuação.

Teria ciito, ainda, o representante do Oo-
vêrno estadual, que no ultimo dia 15 entrara
em contado com o 1." DE para comunicar a
interdição cia escola.

Dizendo-se amigo de engenheiros quc tia-balham no Instituto de Geotécnica e identifi-
cando-se apenas como o pai dc um do.s 930alunos da Escola José de Alencar, alguém en-tregou ontem a Dona Olga, uma cópia, datadado último dia 23. do laudo dos engenheiros cioEstado ciando a Escola como impossibilitada dcfuncionai'. Embora a diretora dissesse já sa-"bsr em seu íntimo quc o estabelecimento nãoestava em condições dc continuai- funclonan-
do. foi esta a primeira comunicação concreta
que eln teve sobre a interdição cie sua escola.

UM DRAM'- QUE ACABA

A partir de hoje, a Diretora Olga Amador,
de 68 anos de idade e cerca cie 40 dc profissão!cabelos quase que totalmente brancos, poderádormir mais sessegada c dedicar-se um poucomais aos 2 netos que durante este tempo sen-tiram, pela expressão sempre triste cia avó, quealguma coisa não ia bcm.

Embora sabendo, durante torio esse tempo,
que deveria tomar a iniciativa dc pedir pro-vidências imediatas à Secretaria de Educação
Dcna Olga foi obrigada, e;n virtude da excessi-
va burocracia daquele órgão, a permanecer ca-lada e a respeitar a.s ordens superiores.

Segundo as professoras quc trabalham naEscola José de Alencar, que temem que elaseja afastada do serviço em virtude rios últi-mos acontecimentos, Dona Olga já pedia seaposentar, mns a dedicação férrea que a ncom-
panha dssde os primeiros dias de normalistaimpede que ela se despeça das 980 crianças queestão sob seu controle.

Ihif:Mães levaram cartazes ao colégio

Minas, a
tn.s durante a Semana
é ainda Ouro Preto, onde
te ano. as cerimônias estão a
cargo da Paróquia de Antônio
Dias. pois se alternam no pa-trocínio das solenidade «3
duns Freguesias em que se di-
vide a c i cl ad e-monumento:
Nossa Senhora cio Pilar c Nos-
sn Senhora da Conceição cie
Antônio Dias.

O programa distribuído pe-la comissão de festas — os
festeiros — para este ano pre-vê. na Sexta-Feira às 9 horas
o Sermão dns Sete Palavras,
no qual o orador recorda a.s
as últimas palavras de Cristo
na cruz, convidando os fiéis a
meditarem com éle sobre os
últimas momentos cio Salvador.

CIBRAZEM garante que
peixe não vai faltar

A grande disponibilidade de
vários tipos de peixe e um per-
feito esquema de distribuição
do produto na Semana. Santa
foram fatores citados ontem
pelo Superintendente cia CI-
BRAZEM, Coronel Darcídlo cie
Oliveira, em entrevista coleii-
vn à imprensa, como garantia
de que não haverá alta do pro-duio durante o período de
maior procura.

O Coronel Darcidio de Oll-
veira. ressaltou- o compromisso
da fiscalização estadual com a
CIBRAZEM, no sentido de
manter um sistema constante
de inspeção nos postos de ven-
da de peixe instalados em to-
dos os bairros, e quanto à fis-
calização no entreposto da Pra-
ça XV disse que o SIPAMA,
do Ministério cia Agricultura,
ampliará a sua equipe rie íis-
cnis sanitários.

POSTOS

Após afirmar que mnis de
1300 toneladas de peixe esta-
rão estocadas para atender à
procura — cujo consumo má-
ximo. de 950 toneladas, verifi-
ecu-se na Semnna Santa cio
ano passado —. disse o Supcrin-
tendente ric Frio da CIBRA-
ZEM que nos 23 postos da em-
presa os pesendos terão pre-
çcs fixos e servirão como ele-
mentes reguladores para os
demais comerciantes.

— O peixe a ser comerciall-
zado nn Semana Sinta, a par-tir de segunda-feira — acres-
centou —, será congelado e ires-
co. O congelado — cércn de 120
toneladas — servirá como re-
serva. Quanto aos preços a se-
rem cobrados, ficou esclarecido
que. em face de ser umn em-
presa que não visa lucro, os

Negrão põe
Costa Júnior
na SUSIPE

O cargo de Superintendeu!e
do Sistema Penitenciário do
Estado — SUSIPE — que ficou
vago há pouco mais de uma
semana, com o pedido-de exo-
nernção do Promotor Frederico
Tompscn, foi preenchido on-
tem pelo Governador Negrão
de Lima, que nomeou por de-
creto o Promotor Antônio Vi-
cente da Costa Júnior.

pesendos seráo comercializados
com unia margem rie lucro rie
30 por cento, embora os pro-cintes da CIBRAZEM, segun-
do seu Superintendente, custa-
ráo menos 20 por cento rio queos normalmente cobrados pc-los demais comerciantes.

A CIBRAZEM manterá pos-tos no Largo da Cnrioc...' Cen-
trnl do Brasil, Praçn Mauá,
Praçn Serzedelo Correia. Pra-
ça Antero de Quentnl, Praça
General Osório, Praça Saenz
Peiin, Madurclra, Cn.scadura e
Pavuna-, onde estado narão
kombis-frigorificas. Os 13 pos-tos restantes são o.s anterior-
mente instalados em merceti-
rias e mercados:
PREÇOS

Os preços divulgados ontem
pela CIBRAZEM e que deverão
ser mantidos em toda a sema-
nn fixam a anchovn em NCrS
1.20 unil e duzentos cruzeiros
amigos); corvina, NCrs o.!)0
(900 cruzeiros niuigosi: meio
quilo de camarão congelado,
NCrs 2,70 (dois mil e setocentos
cruzeiros antigos): camarão
salgado, em pacote de 200 gra-mns. NCrs 0.!)5 (950 cruzeiros
antigos): filé de pescadinha,
NCr.S 1,30 (mil e trezentos cru-
zelros antigos); pescadinha
congelaria. NCrS 0,95 )050 cru-
zeiros a n t i g o si; pescadinha
eviseeradn, NCr.S 1.40 (mil e
quatrocentos cruzeiros anti-
gosi: filé cte merluza nacio-
ml>: NCr.S 1.40 (mil'e quajro-centos cruzeiros antigosi;
file de merluza (argeníi-
no) em pacote. NCrS 1,50 Ciflil
e quinhentos cruzeiros antigos);
e à granel ou na quantidade
desejada, NCrS 1,30 (mil e tre-
zen.os cruzeiros antigos).

Homenagem
a Hamilton
Nogueirao

Brasília CSucursatt ' — Xo
propósito de homenagear o ex-
Deputado Hamilton N.gueira.
per haver completado 70 nnos
de idade, o Deputado Geraldo
Freire (ARENA — Minas) leu,
ontem, na Câmara, para que
censte dos Anais, o artigo de
Tristão de Ataíde sebre aquele
político carioca, publicado no
JORNAL DO BRASIL de 3 de
fevereiro do corrente ano.

Cum cartazes dizendo Queremos educar
nossos iillios, não enlerró-los vivos e antes
do resultado do encontro no Palácio Guana-
bara, cércn de 200 mães ficaram durante quasetodo o dia de ontem na ponn áa Escola José
de Alencar, em Laranjeiras, procurando con-
vencer os demais pais a não deixar seus filhos
freqüentarem as nulas antes que a Secretaria
de Educação divulgasse o resultado ria vistoria.

Na Igreja do Redentor, também em La-
ranjeiras, dezenas de pais e professores assis-
tiram cie manhã à missa pela alma do.s alunos
da Escola José de Alencar que morreram «o-
tsrrados no desabamento dos dois edifícios ciaRua Bslisário Tavora, que teve a presença dcinúmeros populares.

INCOMPETÊNCIA
A Chefe do 1." Distrito Educacional, Pro-

fessôra Maria de Lourdes Vilaça, chegou à
Escola José cie Alencar por volta das lOhSOm.
Vestia umn roupa nzul-marinho. com gravatade bolinhas pretas, e desceu do Acro Willys
chapa 25-45-55, de 1906. depois de mandar ris-
pidíimente seu chofer entrar nci Escola sem se
preocupar com ns mães que estavam na porta,rjuc náo receberam uni cumprimento sequer.

Ao entrar no gabinete cia diretora/Dona
Olga Amador, a Professora Maria de Lour-
des jogou a bolsa preta com violência em cima
da mesn e sem medir as palavras íoi esbrave-
jando:

Mas Dona Olga, o que é que a senho-
rn foi me arranjar. Is.-o não se faz. Aquelebanco te gente todo lá fora. com noticias
gracinhas dc cartazes desrespeitosos. Eu só
quero saber — disse gritando — quem é queestá organizando esse movimento. Assim nâo
pode ser. Me admiro muito da senhora.

Antes que Dona Olga — que não dormedireito há vários dias pensando na segurança
de seus alunos — pudesse esboçar qualquer rea-cão. a Chefe do 1.» BE pegou no telefone ehgou iiara inúmeras pessoas da Secretaria, deEducação.

Foi quando viu o fotógrafo do JORNALDO brasil e visivelmente irritada neram-tou:
De onde o Sr. é?Do JORNAL DO BRASIL.Quem mandou .o Sr. entrar aqui? (nes-sa altura, Dona Maria de Lourdes teve dc- sesegurar na cadeira para não cair). Eu já nãolhe disse. Donn Olga, que não quero reoorta-

gens aqui? Por onde é que o senhor eiVrou''
perguntou.

_- Peio porta ria frente — resnondeu ofotografo.
Pois faça o favor ae se retirar. A Sc-cretana de Educação tem assessoria de !ni-

prensa. Se. quiser1 sater de alguma coisa diri-
ja-se. a ela, ouviu bem?Não senhora.

Bum...

SOLIDARIEDADE

Preocupadas com os gritos rie Dono Mariadc Lourdes, algumas professoras correram atéa porta do gabinete de Dona Olgu parn vero que estava acontecendo. Viram íi tíi-etora
que tem 63 emes, em pé. e a Chefe do 1 " DKconfortàvelmente instalada submetendo-a n uminterrogatório.

Isso não pode continuar. Se a senhoranno desse tanta confiança a essas mães nãoestaria acontecendo nada disso. Imaginem só
que atrevimento. Eu tenho três filhos" e nuncative mêcio de nacia. Existe umn escola cujo
predio já está tremendo e até agora ninguémoe ln veio com essas gracinhas de cartazes eabaixo-assinados. Era só o que me faltava.

Mantendo-se calma. Dona Olga tentava ex-
pliear que a responsabilidade do movimentodas mães não era sua.

Eu não nosso impedir. Dona Mnrin deLourdes, que elas reclamem ds alguma cois:.Eu tenho confiança uos meus dirigentes o íoiapenas isso que eu disse a elas. Nada ir - snacia mais.
— É, eu sei o que está acontecendo. A se-

nhora fica ciando entrevistas a ê.sse.s repórteres,
começa a dizer não sei o quê. e depois eu é queagüento. Ainda ontem, o Jerico (nome de umn
coluna de um jornal carioca) começou a ata-car a Secretaria de Educação dizendo que nós
tínhamos de abrir a.s aulas. Aíinnl rie conta.-.• se os engenheiros já estiveram nqui, que mais
elas querem?O laudo oficial — clis.se Dona Olga — Esó o quc elas querem.

Nessa altura o diálogo íoi interrompido
porque a serra elétrica da obra cm Irente áescola começou n funcionar. Segundo as pro-íessôras, alem do barulho rins estacas, elas têmde aturar a serrra e ns constantes batidas dcmartelos. Algumas já adquiriram calo nas cor-rias vocais por causa do esforço nuc têm de fa-zer para serem ouvidas.

COMPETÊNCIA
Em dado momento, Dona Oisn providencioufossem mostrados á Chefe do 1.° DE torios os

pedidos cie vistoria feitos por ela desde outu-bro ria ano passado. Nessa horn. Dona Mariarie Lourdes orrienou que os que se encontravam
no gabinete se retirassem e mandou trancar
a portn. Lá permaneceu cerca de duas horas.De vez em quando Dona Olga aparecia na sa-la das professoras para avisar que tudo esta-va bem.

Não se preocupem, minhas filhas.
Algumas professoras já choravam. Quasetodas permaneceram na escola até o final dareunião, quando íoi decidido que o laudo dosengenheiros do E.tncio seria afixado na portario Colégio, c.n data. ainda não determinada.

Segundo Dcna Ala ria cie Lourdes. os pais terão
quc esperar, "se quiserem".

AS MÃES
Enquanto no Interior da escola Dona Olga

passava pela maior humilhação de sua vicia— é ciireiora há cerca rie 26 nnos — rio ladocie fera as mães, informadas sobre o que se
passava, prometiam solidariedade aos professo-res e á diretora.

Apenas duas crianças assistiram às aulas on-trm. porque seus pais afirmaram à lider do
grupo que confiavam inteiramente nos enge-íineiros ria Secretaria dc Obras. Uma das mãesrespondeu:

— Os engenheiros também liberaram os edi-ficlos da Rua Belisário Tavora no ano passado.Meu filho morreu lá.
A senhora Norma Kandz tem duas filhas

estudando nn Escoln José de Alencar. Morava
no edificio que fica ao lado dos outros dois
que desabaram no més passado. Atualmente, re-
s!_de em casa de parentes e diz que por nada
oeste mundo deixa-a seus filhos passarem os
momentos rie pavor que ela viveu.

Embora tentassem, por diversas vézês. ía-
lar com a Chefe cio 1.° DE. a.s mães: não con-
seguiram. Enquanto isso. um outro grupo con-
tinua tentando conseguir nm prédio empresta-
da onde seus filhos possam estudnr até que a' situação se resolva na Escola José de Alencar.

Segundo alguns, o Colégio Sion. na Rua cias
Laranjeiras, possui um prédio vazio onde já
funcionou uma escola primária gratuita.

Uma comissão cie mães íoi até a Madre
Superiora solicitar o prédio por alguns dias. mns
eln respondeu que só se elas se cotizassem.
Embcra não quisessem revelar a quantia pedi-
da. c.s pais tentarão levantar o dinheiro, "nem
que tenhamos de pedir emprestado ao Sr. Nc-
grão de Lima".

RAIZ DO PROBLEMA

A Escola José cie Alencar está localizada na
Rua das Laranjeiras sob umn barreira que ser-
ve de base a um edificio interditado pelos en-
genheíros do Estado durante ns últimas chu-
vas. & um prédio de três andares que tem nl-
gamas infiltrações, que podem se agravar com
o constante bate-estaca dns obras em frente.
A diretora já solicitara, por diversas vezes, uma
vistoria des engenheiros do E;tado, mas só no
sábado passado, quando náo há expediente.
eles compareceram. Chegaram, viram tudo. mns
até s manhã de ontem não tinham dado
nenhuma comunicação oficial.

Secretário explicará providências
A Assembléia Legislativa aprovou ontem orequerimento do Deputado Mauro Werneck deconvocação do Secretário rie Obras, rm dia aser marcado, por éle próprio. Sr. Paula Soaresa fim de explicar quais as providências ndo-ledes pelo Governo do Estado pnra diminuiros efeitos das chuvas e impedir o deslizamento

de encostas dos morros.
Por sua vez o Sr. José Maria Duarte, mem-bro da Comissão de Viaeão. também convidouo Sr. Paula Soares a comparecer àquela Co-missão a fim cie expor o que vem sendo feito

pela Secretaria de Obras em todos os setores.

O ÜNICO

O Sr. Jamil Haddad, em discurso na As-
sembléia, estranhou que o JORNAL DO BRA-
SIL ao mesmo temi» cm que critica a omis-
sáo e a inércia do Governo do Estado defende

a atuaçáo do. Sr. Paula Soares à freiVe da Sc-
cretoria de Obras.

Afirmou o Deputado que não entra no mé-
rito profissional do Secretário de Obras, mas
considera existir uni vinculo político entre o
Sr. Paula Soares e o Governo passado, d que
motiva a sua rieíesa pelo JORNAL DO BRA-
SIL.

SEM SESSÃO

Apesnr de ter funcionado apenas dois dias,
a Assembléia • Legislativa entra em recesso a
partir de hoje até o próximo dia 27, não ha-
vendo expediente em nenhum dia da Semana
Santa.

O requerimento de autoria dos dois lide-
res, Srs. Carvalho Neto e Salomão Filho, foi
entregue â Mesa com 29 assinaturas, garantiu.-
do a sua aprovação.

DER executa Operação-Pimeiitinlia
O DER continua empenhado em riesmon-

tar ?s pedras do Morro do Encontro que com
as últimas chuvas ficaram descalçadas, amea-
çsndo diversos prédios e residências nn Kua
Visconde dc* Santa Isabel, no Grajaú, trabalho
que foi apeiidado pelos engenheiros de Ope-
ração-Fimentinha. nome ric uma escola cie
jardim da infância quc cedeu o prédio para queos técnicos nele se alojassem.

Como o local onde estão localizadas as pe-dras. no alto do Morro do Encontro, era ina-
cessível. o DER construiu uma estrada e. desde
domingo passado, iniciou a dinamitaçáo e o
íiesmonte das primeiras pedras, prometendo
superar em 30 dias o rispo de qualquer aciden-
te, quando os moradores dos diversos pré-

dios interditados poderão voltar às suas resl-
déncias.

O Diretor da Departamento rie Estradas
de Rodagem, engenheiro Segadas Viana, está
preocupado contudo com a abertura da éstra-
cia na crista do Morro do Encontro que será
um fator decisivo para que n favela ali situa-
da se expanda com a benfeitoria.

— A estrada permitiu à favela um acesso
antes inexistente e destrui-la após a obra será
um desperdício c nté uma maldade, mas a so-
lução encontrada, será de pedir à Secretaria de
Serviços Sociais que ali mantenha um constan-
le policiamento pnra evitar a proliferação de
noves barracos.

X.
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Jornal do Brasil, sábado, 18-3-67, l.o Cad. — \\MDB apresenta projeto revogando Lei de Segurança Naciona>
Holandeses vêem em Stangl
üm dos piores nazistas e
vão pedir a sua exi r a d i ç ã o

Amsterdã (UPI-JB) — A Comissão Executiva do Fun-
do Wiesenthal, da Holanda, pediu ontem, cm telegrama
enviado à Embaixada do Brasil em Haia, a extradição, para
a Áustria, do nazista Pranz Paul Stangl, "uni dos maiores
criminosos da II Guerra Mundial".

Mostrando-se alarmada pelas noticias de que o nazista
poderia escapar, por não haver nas leis brasileiras qual-
quer referencia ao genocídio, a Comissão disse que o Go-
vèrno do Brasil "tem uma grande responsabilidade e não
deve dar a aparência de que assegura proteção a um cri-
minoso de guerra".
SEM PARALELO

— A Áustria — diz a Comis-
são em seu telegrama — con-
sidera Franz Paul Stangl res-
ponsável pelo assassinato de
100 mil judeus, um crime sem
paralelo.

Afirma ainda ciue, "para
nós, é inconcebível que um cri-
minoso dêste. quilate possa es-
capar a um processo pelas ra-
zões anunciadas por um por-
ta-voz do Ministério da Jus-
tica".

Governo polonês lambem
quer criminoso de volta

Varsôvia (UPI-jbi — o
Governo polonês também pe-
dirá a extradição de Franz
Paul Stangl, segundo revelou
o Ministro cia Justiça Stanis-
law Walczak, em reunião da
Comissão Central para a In-
vest.igação de Crimes ric Guer-
ra Nazistas.

A informação íoi divulgaria
pela agência noticiosa Pap, do
Governo polonês, que conside-
ra ser Stangl responsável pela
.morto rie 100 mü judeus que
habitavam o gueto de Varsó-
via durante a II Guerra Mun-
ciial.

FUNDAMENTO

De acordo com as declara-
ções dc Ministro da Justiça da
Polônia, o pedido a ser íormu-
lado ao Governo brasileiro es-
tara fundamentado no fato de
ter Franz Stangl cometido a
maioria de seus crimes em ter-
ritório polonês, especialmente
nos campos de Sebibor e Tre-
blinlea.

O Ministro Stanislaw Walc-
zak afirmou ainda, durante a

reunião, que o Governo polo-
nês espera encontrar uma ati-
tudo positiva nas autoridades
brasileiras com relação ao pe-
dirio de extradição.

LEI ¦

O jornal G/os Ptucij, rie
Varsôvia, publicou ontem um
artigo, no qual afirma que o
pedido polonês está apoiado
na Lei n.° 10, clc 30 de dezem-
bro rie 1045, baixaria pela Co-
missão Aliaria cie Controle ria
Alemanha.

— Esta lei, que dispõe sobre
o julgamento e castigo dos cri-
minosos rie guerra — acres-
cenía o jornal —. prevê que os
criminosos devem ser rc-am-
biados aos Estados em cujos
territórios perpetraram seus
crimes.

Diz por lim Glos Pmcy que"o desejo da Polônia de julgar
Stangl não é motivado pela
vingança, mas pelo objetivo
de revelar o mecanismo dessas
horríveis fábricas rie morte qus
foram os campos de extermi-
nio hitlerista.

Solução para excedentes
deve sair hoje da reunião
de Tarso eom os reitores

Brasília (Sucursal) — O Ministro da Educação. Sr.
Tarso Dutra, dará hoje. no Rio. continuidade ao contato
que está mantendo com os reitores de todas* as universi-
dades brasileiras e com o.s diretores das faculdades de Me-
dicina e de Engenharia para solucionar o problema dos
excedentes.

O Ministro disse ao JORNAL DO BRASIL que, depois
da primeira reunião — realizada em Brasilia anteontem —,
já foi realizado um considerável avanço para a solução do
caso, que poderá ser alcançada após a reunião de hoje.

Carvalho; da Universidade Fe-
deral do Ceará, Sr. Fernando
Leite; da Universidade Federal
de Santa Maria, Sr. José da
Rocha Filho: da Universidade
Federal da Paraiba, Sr. Gui-
larrio Martins; da Universida-
rie Federal do Pará. Sr. José
da Silveira: da Universidade
Federal da Bahia, Sr. Miguel
Calmou: e o Diretor da Facul-
dade de Medicina da Paraíba,
Sr. Lauro Vanderlei.

No Rio,- o assunto será no-
vãmente debatido com os rei-
tores das outras universidades
e com os diretores das Facul-
dades rie Medicina e Engenha-
ria, que estão convocados pa-
ra o encontro por ser nestes
setores mai.s grave o problema
dos excedentes. A reunião será
realizada áS 10 horas no Mi-
nistério.

EXPECTATIVA

Embora não tenha adiantado
os instrumentos que pretende
usar para solucionar a crise, e
tenha preferido divulgar depois
da reunião de hoje, no Rio, o
resultado do encontro realizado
anteontem em Brasilin, o Sr.
Tarso Dutra afirmou que o pri-
meiro contato já permite a
abertura de perspectivas para
o aproveitamento do.s excerien-
tes.

O novo Ministro da Educa-
çáo explicou ter solicitado a to--
tios os diretores a elaboração de
relatórios sobre as atividades
desenvolvidas pelos respectivos
setores e a apresentaçfto de
perspectivas para a solução dos
problemas que afetam o ensino
no País. O Sr. Tarso Dutra pre-
íende utilizar estes relatórios
para se inteirar da realidade
educacional brasileira e pro-
mover a organização rie um
programa de trabalho.

APROVEITAMENTO

Disse o Ministro da Educa-¦ ção que, no momento, sua preo-
cupação é aproveitamento dos
excedentes, a composição do seu
quadro de assessores e o pia-
nejamento das atividades, para
depois colocar em execução sua
política educacional.

Em Brasília, o Sr. Tarso
Dutra discutiu o problema com
os reitores da Universidade de
Brasília, Sr. Laerte Ramos de

LEI SUPLICI

Embora tenha afirmado an-
leriormente que modificaria a
Lei Suplici, o Sr. Tarso Du-
tra disse ontem que essa
execução dependerá do estudo
que fará do diploma legal.

O atual Diretor da Coorcie-
nação Nacional de Bólsas-de-
Estudos (CONABE), Sr. De-
mades Madureira de Pinho, foi
convidado ontem para a chefia
do Gabinete do Sr. Tarso Du-
Ira em Brasilia, posto que de-
verá assumir na próxima tér-
ça-feira.

Decreto de Negrão aprova
esquemas da implantação
da Reforma Administrativa

O Governador Negrão' de Lima. preocupado em dar
apoio rápido às providências no âmbito federal, • aprovou
ontem, através de decreto, os esquemas* gerais para a im-
plantação da Reforma Administrativa no Estado dando
prazo de 10 dias para que as Secretarias e Casas'Civil e
Militar se entrosem no plano.

Lembra o Sr. Negrão de Lima a vigência da lei que
permite a reorganização administrativa, indicando que o.
Plano de Organização Global da Administração do Poder
Executivo (POGAPE), decretado em dezembro do ano pas-sado, havia sido instituído para possibilitar tal reformu-
lação.

ESQUEMAS

Dentro do prazo de 10 dias,
as Secretarias de Esiado e os
Gabinetes Civil e. Militar deve-
rão constituir Grupes Auxilia-
ris de Trabalho para parti-
ciparem do POOAPE, caben-
do ás Secretarias de Governo
e de Administração acelerar os
estudes em desenvolvimento e
eiaborar ns minutas dos atos
que deverão ser baixados para
a implantação da Reforma Ad-
ministraíiva no Estado.

Dentre os esquemas gerais
aprovados pelo Governador
com vistas ao POGAPE des-
tacam-se a elaboração de uma
tabela provisória de novos sim-

bolos, níveis e valores dos car-
gos efetivos, outra de cargos
em comissão e funções gra-lifiçadas e uma terceira rela-
tiva à conversão nos novos ni-
veis da Lei n.° 1 963-66

A elaboração desta última ta-
bela visa possibilitar a conden-
sac-áo dos diversos níveis atuais
rios órgãos estruturais nos oi-
to níveis estabelecidos na Lei
de Reformn Administrativa; a
posterior análise e reavaliação
dos órgãos, para situação de-
íinitiva. com supressão, glo-
balização ou subdivisão rios
aluais, de acordo com os le-
vantamentos de dados, a que
se procederá, e os princípios
de organização moderna.

Brasília (Sucursal! — O lider do MDB na
Câmara, Deputado Mário Covas, formalizou
ontem a apresentação do projeto elaborado por
uma comissão de juristas designada pela dire-
ção partidária, que revoga o Decreto-Lei n.° 314.
sobre *a Segurança Nacional, e revigora a Lei
n.° 1 802, que define os Crimes Contra o Esta-
do e a Ordem Política e Social.

Na justificativa do projeto — documento
que exprime a opinião do Partido oposicionista
— diz-se que aquela providência é necessária,
para evitar que os cidadãos fiquem á mercê
de instrumentos tirânicos, "até que o Congres-
.so, já agora reintegrado na plenitude de seus
poderes soberanos, nossa em lei complementar
dar o seu entendimento sobre a urgente e im-
portanto matéria da conceituação da Seguran-
ça Nacional".

JUSTIFICATIVA

O texto integral da justificativa, prévia-
mente submetido à aprovação da direção do
MDB. é o seguinte:"No crepúsculo dos seus poderes de arbi-
trio, o Presidente Castelo Branco baixou De-
creto-Lei que, a pretexto de definir as crimes
contra a Segurança Nacional e a Ordem Po-
litica c Social, implanta no Brasil o regime de
terror. As normas mais respeitáveis de nosso
Direito Constitucional são ultrajadas e pisoíca-
das as mais sagradas tradições de nossa civi-
lização jurídica.

A vida, a honra, a liberdade, o patrimõ-
nio, e até o exercício da profissão, são coloca-
dos á mercê do capricho prepotente das auto-
ridades incumbidas de sua aplicação, que pas-
sam a dispor de instrumentos tirânicos para
reduzir á impotência as mai.s justas e lcgiii-
mas manifestações da consciência nacional.

HERESIAS

A imprensa, o rádio, a televisão, cujas
prerrogativas já estavam tuteladas pela Lei de
Imprensa recentemente votada em memorável
jornada, pelo Congresso Nacional, estão agora
sob iminente ameaça rie jugulação, pois o di-
ploma legal, cuja revogação se impõe, dc.sirói
definitivamente essas trincheiras da democra-
cia brasileira, que ainda resistem.

A sua filosofia, a conceituação doutrinária
rias espécies jurídicas que procura disciplinar,
as moiivaçòes ciue inspiraram o iníquo decreto-
lei serão, oportunamente, no plenário do Con-
gresso e nas suas Comissões Técnicas, anali-
saclas em'profundidade e escalpeladas nas suas
heresias. Não haverá, então, espirito isento de
paixão_ ou ainda não dominado pela missão,
que não se levante em veemente e indignado
protesto contra o nefando diploma legai quecoloca o Brasil em oprobiosa inferioridade ao
lado dos poves que abominam a força, porqueconfiam na prevalência dos princípios clc uma
ordem jurídica justa e humana.

REPUDIO

O MDB repudia a ousada tentativa de
emasculaçáo do caráter nacional pela institu-
cionalizaçáo do medo, instrumento cie que sem-
pre se valeram as ditaduras para imporem o
seu império de ódio, violências c torpezas.

Envidará todos o.s esforços para que não
se substitua, em nossa Pátria, o estado de di-
roilo ein eslado de lato, ou melhor, para quenáo se institua, á sombra da Constituição emvigor, o estado policial, o estado-carrasco, o cs- '
tado desumano e cruel.

Um diploma, como o Decreto-Lei n.° 314,
não pode e não deve prevalecer no acervo de
nossa legislação, nem mesmo por pouco tempo.
í:le representa um retrocesso, uma iniqüidade,
uma aberração, que, longe de defender o Es-
tado contra os que possam ameaçá-lo, repre-
sentaria, ao contrário, uma condenação do to-
dos contra o tipo de organização que tal E.s-
tado passaria a simbolizar.

É por isso que o MDB, em nome da ordem
jurídica e dos indestrutíveis sentimentos de
justiça e fraternidade cristã da Nação brasi-
leira, propõe, logo em seguida à sua publica-
ção, a revogação do abominável instrumento cie
opressão.

Por outro lado. até que Congresso, já ago-
ra reintegrado na plenitude de seus poderes so-
beranos. possa em lei complementar dar o seu
entendimento sobre a urgente e importante
matéria da conceituação da Segurança Nacio-
nal. propõe o revigoramento da Qei n.° 1 832.
de 5-1-53, a que se tem mostrado eficiente na
defesa do Estado contra o.s atentados á Segu-
rança Nacional".

SEGUNDA ETAPA

O Partido oposicionista não se limitará, no
entanto, á apresentação desse projeto. A co-
missão presidida pelo Deputado Oscar Pedroso
Horta contincará a trabalhar com objetivo
de redigir outra proposição, que deverá ser cn-
caminhada á Mesa da Câmara no inicio do
próximo mês.

Pretende o MDB, nessa segunda etapa,
oferecer ao Congresso um texto que. pela atua-
ligação ria antiga Lei de Segurança Nacional,
propicie a aprovação final de um diploma quese concilie com o resguardo das franquias de-
mocrálicas.

A Comissão de Jurisias do MDB tem nova
reunião convocaria para o riia 2H. Solicitando
subsídios para o seu trabalho, o Deputado Pe-
di-o.so Horta endereçou, ontem, à Ordem do.s
Advogados do Brasil, á Associação Brasileira
de Imprensa, á Federação Nacional dos Jor-
nalistas Profissionais, e a outras entidades, o
seguinte telegrama:"O MDB apresentou ao Congresso projeto
rie lei que revoga o Decreto-Lei n.° 314. quedefine os Crimes contra a Segurança Nacio-
nal. e revigora a Lei n.° 1 802. de 5 cie janeiro
rie 11)5;-!. Para o aperfeiçoamento rie nossa le-
gislação, o MDB solicita a indispensável cola-
bqração dessa entidade. A contribuição de V.
Ex." e dc seus dignos companheiros poderá ser
remetida à liderança do AIDB, na Câmara rios
Diputsdos."

MOBILIZAÇÃO

Por outro lado, o Presidente do Partido
oposicionista, Senador Oscar Pas.sos. expediu o
seguinte telegrama aos lideres do MDB nas
Assembléias Legislativas estaduais:"O Gabinete Executivo Nacional do MDE
encarece ao ilustre parlamentar e a todos o.s
valorosos companheiros seu pronunciamento no
planaria da Assembléia contra o Decreto-Lei
n.° 314, que define os Crimes contra a Segu-
rança Nacional, integrando-se assim na cam-
panha rie mobilização contra o diploma legal
editado pelo Marechal Castelo Branco e que
encerra um conjunto ric dispositivos aberran-
'es ás tradições jurídicas e democráticas do
nosso Pais.''

Mourão no STM mostra

Aurélio marca posição contrária
Brasilia (Sucursal) — Diante de um pie-nário deserte, o Sr. Aurélio Viana, como líder

do MDB, afirmou ontem no Senado a posição"firmemente contrária" adotada pelo seu Par-
tido contra a nova Lei de Segurança Nacional,
cuja revogação imediata declarou ser impres-
cindivel.

Considerou a nova lei "aberraniemente
inconstitucional", acrescentando ter sido la-
mentávcl que o ex-Presidente Castelo Branco
tivesse, dias antes de deixar o Poder, assinado
decreto-lei tão inaceitável c que, se prevaleces-sc, significaria a liquidação não só da democra-

cia e da liberdade como do próprio texto cons-
litueiqnal, que assegura as liberdade individuais.

Com alguns apartes rie apoio do Sr. Jo-
safa Marinho, o Sr. Aurélio Viana prolongou-
se no exame de alguns aspeclos da nova Lei
ric Segurança, como o relativo á .proibição cie
propaganda para .restabelecimento de partido
político extinto.

Revelou constituir isso autêntico absurdo,
mostrando que crime contra a Segurança Na-
cional seria advogar o restabelecimento do Par-
tido Socialista Brasileiro ou do Partido Li-
bertador.

Hermano vê instrumento militar
Brasília (Sucursal — A nova Lei de Se-

gurança Nacional foi qualificada cie "instru-
mento rie pressão de - militares direitistas con-
Ira o povo" pelo Deputado carioca Hermano
Alves, nos debates verificados no plenário cia
Câmara, ontem, que culminaram com um pecii-rio rie pronunciamento do Ministro do Exército,"para traduzir qual é a .-.ua. opinião real e sua
responsabilidade no preparo desse documento
que. sem a menor dúvida, é de compresáo e
coação".

O decreto-lei rio ex-Presidente Castelo
Branco continuou a ser combalido clc forma
violenta e foi timidamente defendido nelo
Deputado Geraldo Freire.Vice-Licjer da ARENA,
.sob a alegação de que "é necessário confiar
nas autoridades judiciárias deste Pais".

MAIS PROTESTOS

Em apartes, pronunciaram-se contra, o
decreto-lei os Deputados Afonso Celso, Cld
Carvalho, Evaldo Pinto, Fcu Rosa c Raul Bru-
nini, tendo este lido o artigo de Carlos La-
cerda, de repulsa, para que conste dos anais.
Também foi para os anais da câmara o edito-
rial do JORNAL DO BRASIL, Último Ato,

assinalando que "a nova Lei de Segurança
Nacional mergulha todos os brasileiros na
maior insegurança", considerado per parla-
montares cia ARENA e do MDB como a verda-
deira expressão do sentimento popular.

TESTE PARA O PRESIDENTE

O Sr. Herma.no Alves disse que o "caso"
do jc. .aaiistu Hélio Fernandes representa um
grande Leste para o Governo do Marechal Costa
e Silva, neste momento em que estão em jogo
duas leis conflitantes: a Constituição e a nova
Lei de Segurança Nacional, "esla. de inspira-
çáo nitidamente totalitária". Frisou que "tere-
mos, nos próximos dias que ver se o quo pre-
valece é a Constituição ou a Lei de Seguran-
ça, c quem nos vai dar a resposta é o Marechal
Costa e Silva".

Entende o representante carioca que no
próprio Art. 4.°. da Lei de Segurança verifica-se
que a Constituição de 67 "foi considerada in-
suficiente pelos teóricos ou práticos ria Escola
Superior rie Guerra". Esse artigo estabelece que
na aplicação da lei o juiz ou Tribunal deverá
inspirar-se nos conceitos básicos de Segurança
Nacional, definidos nos itens anteriores.

Estado do Rio também é contra
Niterói (Sucursal) — O Vice-Lider do MDB

na Assembléia Legislativa do Estado do Rio,
Deputado Paulo Hervè, disse ontem ao JB que"o Presidente Costa e Silva deve mandar ar-
quivar as Leis de Imprensa e cie Segurança,
porque elas fazem reviver, no coração do povo
e na consciência de todos os brasileiros, um
passado antidemocrático, que durou três anos,
mas que precisa ser urgentemente sepultado".

Acrescentou o parlamentar,' último lider da
ex-UDN no Legislativo fluminense, que "os
brasileiros já estão politizados o suficiente pa-
ra que o Governo abra mão de instrumentos
de arrocho como a atual Lei de Segurança,
e os jornalistas, cõnscios do papel de orienta-
dores de uma opinião pública sadia, para tra-
brilharem sem o fantasma de uma hti de Im-
prensa cruel e perturbadora".

DURA UM POUCO

O Líder da ARENA, Deputado Raul de Oli-
veira Rodrigues, afirmou, por sua vez, que "a
Lei de Segurança precisa ser de fato revista,;

porque tem aspectos contraditórios c artigos
que confinam com a nova Constituição".
Admitiu, no entanto, o líder arenisia, que "as
mudanças na Lei de Segurança sejam proce-
elidas só daqui a um ano, quando o novo Pre-
sidente já tiver a certeza ria estabilidade na-
cional nos campos político e social".

JORNALISTAS REÜNEM-SE

A diretoria do Sindicato dos Jornalistas
Profissionais do'Estado do Rio íoi convocada
para uma reunião hoje, às 14 horas, em sua
sede, no Palácio do Comércio, nesta Capital,
a fim de examinar os textos das Leis cie Se-
gurança e de Imprensa e suas implicações pre-
visíveis no exercicio da profissão.

O Presidente do Sindicato, Sr. Olegário
Wanguesten Júnior, informou que, dependeu-
do do que ficar acertado na reunião, poderá
logo ao seu término ser distribuída uma nota
oficial contendo o pronunciamento da entidade
fluminense sobre aquelas disposições da nova
ordem jurídica implantada no País.

Advogado mineiro quer derrubar
Belo Horizonte (Sucursal) — O Presidente

do Clube dos Advogados de Minas, Sr. Pedro
Servo, designou uma comissão especial dc ju-
ristas mineiros para preparar um anteprojeto
de lei sugerindo a revogação de vários àrtiges
da Lei de Segurança Nacional, com base na
inconstitucionalidadc dos Artigos 29, 32. 48 e 55,
que apenas tradirzem a pressa com que a mn-
teria foi feita.

Para o advogado Pedro Servo, o Artigo 43
é uma aberração ao preceito constitucional do
trabalho, pcis, aceita a denúncia contra qual-
quer indiciado, este perderá o direito ao excr-
cicio de suas atividades, ficando marginalizado
durante todo o período de formação da culpa
até a sentença final.

CENSURA PP.OIBIDA

O advogado Pedro Servo disse que a lel
ê ininteligível, quando versa sobre a intocabi-
liriade das autoridades públicas, que náo podem

ser criticadas ou censuradas, e pergunta se"a ofensa moral e física é entendida contra a
autoridade no exercício da função ou também
íora dela."

O Artigo 55, no seu entender, ao tornar
todos os crimes inafiançáveis acabando com o
sm-sis, representa "uma mancha negra para a
legislação substantiva brasileira, enquanto o Ar-
tigo 32 peca pela dubledade. porque não men-
clona. a par das autoridades fadfeVais, as mu-
niclpais e estaduais, que não podem ser coa-
gidas por quem promove greves.

O Presidente do Clube rios Advogados não
entende porque a pena correspondente a quem
ofende o Presidente da República é de 1 a 3
anos e de 6 a 13 nnos para quem ofende au-
toriciade pública.

Também é falho, segundo éle, o Artigo 54,
que não estabelece os pressupostos legais que
autorizam a prisão preventiva, deixando a cri-
tério do juiz a- sua decretação.

Ao toma r posse ontem no
cargo de Presidente do Supe-
rior Tribunal Militar, o Minis-
tro Olimpio Mourão Filho de-
clarou que a "Lei de Segurança
Nacional atenta contra a liber-
dade dos cidadãos", alertando
que "devemos impedir que fal-
sos lideres ou líderes ignoran-
tes levem a Nação a dar guina-das ediosas para a direita, pa-ra o absolutismo".

Na presença de representantes
dos Ministros militares e de de-zonas rie autoridades estaduais
e federais, o novo Presidente tío
Superior Tribunal Militar dis=e
que "não podemos matar a li-
berdade em neme da próprialiberdade", e "a extensão daJustiça militar para o julaa-mento dos civis transforma

•o Pais num vasto pátio de
quartel".

LACERDA DE PE

_ Sentado ao lado do Governa-
dor Negrão de Lima. o Minis-
tro Olímpio Mourão Filho
acentuou que "mantemos amais viva. esperança, acompa-
nhando a maioria do povo bra-

.Silelro, de que o atual Governo
jamais admitirá desrespeitos
aos Tribunais, da Unia:".

Na condição de convidado
especial para a .solenidade, oex-Governador Carlos Lacerda
foi chamado a sentar ao hdodo novo Presidente do STM,
mas preferiu assistir à cerimô-
ma cie posse em pa, fora doslugares reservados ás autori-
dades. ,

Compareceram também á ce-rimónia representantes dos Mi-nistro-, do Exército. Marinha eAeronáutica; Presidenta do Su-
premo Tribuna! Federal, Mlnls-
tro Luis Gallottl; Prè-icleiite
da _ Assembléia Legislativa daGuanabara, Deputado Augusto
co Amaral Peixoto; General
Ernesto Geisel e Almirante Sil-vio Monteiro Msutinho, rec-en-tôments nomeados Ministros
a. STM: Marechal Amauri
Kruol; Ministro Nélse-n Hun-
gria e outras autoridades civise militares.

o perigo

POSSE

Aberta a sessão pelo Vice-
Presidente do STM, Ministro
Otávio Murgel tíe Resende, en-
tão no exercicio ria presiden-
cia. foram designados os Minis-
tros Armando Perdigão e Ro-
meiro Neto para introduzir no
recinto o -Ministro Olímpio
Mourão Filho.

Após a leitura rio lèrino de
posse, íéz uso da palavra sau-
dando o novo Presidente do
STM o Ministro Valdemar de
Figueiredo CoMa, em nome
dos demais Ministros daquela
Corte, ocasião em que ressaltou
a vida pública do General Mou-
rão Filho e "o merecimento de
sua escolha", afirmando que"a atuação de Vossa Excelência
será proveitosa e profícua, e
que a meditação e o equilíbrio
cetaráo no interesse de suas
decissões".

Em .seguida, saudou o novo
Presidente o Frocurador-Geral
da Justiça Militar, Sr. Eraldo
Cueiros Leite, cm nome do Mi-
nistério Público.

ADVOGADOS SAÜDAM

O Professor Heleno Fragoso,
em nome da Ordem dos Advo-
gados rio Brasil, declarou que"não vimos, em momento ai-
gum, esta Egrégia Corte trans-
forma-se num instrumento rie
ação revolucionária e subver-
siva das leis e da legalidade
democrática, de resto tão ru-
demente atingida pela ação de
certas autoridades, perturbadas
pelo poder discricionário".

Mais adiante frisou: "A dis-
ciplina que aqui prevalece é
a do ordenamento jurídico do
Estado e a hierarquia que aqui
se impõe é unicamente a da
lei, fonte suprema da ordem e
do bem comum da Nação".

Declarou, também, o Profes-
sor Heleno Fragoso que "leis
como a dc Segurança Nacional
interessam dc perto à liber-

dade do cida.dão em seus as-
pectos de maior transcendência
do Estado democrático, e cons-
titui antiga lição a de que não
podem ser elaboradas nos mo-
mentos de crise, e muito menos
outorgadas por ato discrició-
nário dos governantes. Viola a
regra, fundamental do Estado
de direito a legislação elabora-
da e imposta pelo Executivo,
sem a participação dos repre-
sentantes do povo livremente
escolhidos em sufrágio uni-
versai".

— fi uma legislação ditato-
rial que desafiará o senso de
justiça, o equilíbrio e a pon-
cieração desta Egrégia Corte.
Legislação que corresponde a
um Estacio policial c não a um
Pais democrático. Legislação
que corresponde á situação de
sítio e emergência, como se o
Pais estivesse na iminência rie
agressão externa ou de revo-
lução, pois somente em tais
condições é possivel, com serio-
dade. afirmar que todas as
pessoas, naturais ou jurídicas,
são responsáveis pela seguran-
ça nacional.

PÂNICO DO COMUNISMO

Aludindo ainda à Lei de Se-
gurança Nacional, disse o pro-
fc.-sor Heleno Fragoso: "Desta,
introduz-se um conceito tota-
litário. fruto de um terror pá-
nico ao comunismo, que fêz
desaparecer a límpida e admi-
rável conceituação liberal, de
que os crimes políticos são sô-
mente aqueles que afetam a
personalidade rio Estado e a •
segurança do regime e do Go-
vi-mo, com a tutela de inte-
rês.ses relacionados com a exis-
têncla, a integridade, a uniria-
do, a independência do Estado
e a defesa militar contra a
agressão exterior, e. no plnnointerno, a Inviolabilidade do
regime político vigente, a exis-
têncla c a incolumídade dos
órgãos supremos do Estado-,
consagrados na Constituição."

Afirmou ainda ter encontra-
do na nova Lei de Segurança
"numerosos elementos subjeti-
vos, que tecnicamente se deno-
minam normativos, para cuja
determinação se. fêz mister re- -
correr a uma valoração cultu-
ral, que enfraquece a função
dc garantia que se expressa
através das definições simples
e clara de delitos, que não dei-
xam margem a dúvidas quanto
ao que é licito ou proibido."

Concluindo, disse o advoga-
do Heleno Fragoso:

"Estamos diante cie uma
concepção totalitária ria segu-
rança nacional em que, a pre-
texto de promover a defesa do
Estado, põe-se em grave risco
a segurança e a liberdade
dos cidadãos".

SOBRAL CONDENA

Em seguida, em nome. do
Instituto dos Advogados do '

Brasil, o professor Sobral Pin-
to, após condenar as leis de
exceção e á falta de garan-
lias existentes no Pais, disse,
dirigindo-se ao Presidente
Mourão Filho:

"Vossa Excelência vai ser
um defensor das decisões dês-
te Tribunal, muitas vezes não
cumpridas pclo arbítrio íaccio-
so dos chamados revoluciona-
rios. A legislação ciue nos foi
imposta (aludia á Lei clc Se-
gurança Nacional i nos humi-
lha e nós não sabemos se sc-
mos cidadãos brasileiros ou es-
cravos".

MOURÃO VK PÁTIO

O Presidente do STM, Gene-
ral Mourão Filho, ao iniciar o
seu discurso, disse que duran-
te tória a sua, "movimentada
vida dc soldado, jamais cor-
tejel hourarias, postos e con-
decorações". E logo a seguir:

"Chegou-se ao cúmulo do
desrespeito ao Poder Judicia-
rio. demitindo-se um juiz mi-
litar e retirando-lhe os direi-
tos políticos, sem que este Tri-

bunal íôsse consultado ou se-
quer informado".

E acrescentou: "A extensão
dn Justiça Militar para o jul-
gamento de civis em todos cs
crimes definidos na Lei de Sc-
gurança, transforma o Pais,
na expressão exata de um ilus-
tre Ministro déste Tribunal,
num vasto pátio dc quartel".

Mais adiante, acentuou:"Nao contente com isto. a ad-
ministração. num inominável
iuxo de discricionarismo, de
arbitrariedade, ordena e é obe-
decida, sem qualquer mandato
judicial, o bloqueio das contas
correntes bancárias de magis-
trades que não cometeram cri-

.me algum, visando com esta
determinação abusiva, inquali-
ficável, corrigir um próprioato seu."

— Mantemos a mai.s viva
esperança, acompanhando a
maioria do povo brasileiro, rie
que o atual Governo emoossa-
rio bá dois dias jamais 

"admi-
tira desrespeitos aos Tribunais
da União. Além disso, a Jus-
tica Militar não era e não é
própria para o julgamento de
civis implicados na ampla sub-
versão, em grande escala —
disse adiante.

EXCRESCÊNCIA

Aludindo ao Código da Jus-
tica Militar, acentuou: "Não
se sabe de outro código do
mundo que permita um tama-
nho atentado contra a liber-
d nele do cidadão, por parte da
autoridade administrativa. O
Artigo 156 do CJM é uma ex-
crescência jurídica, ¦ delira do
direito da liberdade de loco-
moção e não é admissível se-
quer para os militares. Náo è
aceitável que um encarregado
de IPM possua semelhante po-der sobre os civis."

Logo npós. diese o General
Mourão Filho: "A única acusa-
ção. ainda que provado, de ser
comunista um cidadão, não
autoriza o juiz a condená-lo,
simplesmente porque da lei pe-nal não consta como ilícito e
é da índole do no?so Direito,
expresso na Constituição, que
o delito de opinião -não existe."

Depois de referir-se aos con-
celtos de Direito Penal ipreco-
nízados por Carrara, Nelson
Hungria. Santo Ambrósio e o
Papa, Gregório III, disse o Ge-
neral Mourão Filho:

-Desejo deixar bem claro
ser Indispensável fazermos esta
sã doutrina do Direito Penal
extravazar da esfera da alta
cultura dos juristas e derra-
mar-se sobre outras camadas
sociais, a fim de servir de base
sólida ao pensamento político
nacional, desencorajando, tal1-
pedindo mesmo, que falsos li-
deres ou líderes ignorantes le-
vem a Nação a dar guinadas
odiosas para a direita, para o
absolutismo, matando a liber-

, dade em nome da própria li-
berdade."

Depois, advertiu: "Nào pos-
so deixar de íazer uma refe-
rencia condenatória à Lei de
Segurança, que em um dos seus
artigos empresta á simples de-
núncia o efeito de afastar do
cargo o denunciado. Nosso Pais
é signatário de uma convenção
internacional que nos obriga a
considerar inocente o acusado,
até sua condenação".

REMÉDIO E OUTRO

Declarou ainda o General
Mourão Filho que "a punição
não é remédio contra crime
político. Urge fazer desapare-
cer totalmente as causas dos
males que nos inquietavam e
nos punham em perigo".

E finalizando: "Náo se evl-
ta o comunismo com o reme-
dio repugnante de regimes au-
toritárlos, tanto mais quanto,
móis cedo ou mais tarde, ador-
mece dialèticamente a vigi.lánr
cia e um tipo de político
subversivo ou corrupto apossa-
se do Poder e, quanto mais
forte- o Governo, mais íàcil-
mente domina a Nação".

Balbino revela projeto no Rio
O Senador Antônio Bal-

bino. do MDB da Bahia, di-
vulgou ontem, no Rio. inte-
gra do projeto que apresen-
tou à Mesa do Senado piei-
toando a revogação do Ar-
tigo 48 e parágrafos da Lei
de Segurança Nacional, jus-
tilicando a iniciativa coin o
fato de que, através daque-
le dispositivo, está institu-
cionalizado o "Estado poli-
ciai, o Estado-carrasco. o
Estado desumano e cruel".

O Artigo 48 e seus para-
grafos determinam que, re-
cebida a dertúncla contra
qualquer cidadão, estará êle
suspenso do exercicio da
Junção (pública ou privada)
que exerça. Segundo o Sr.
Antônio Balbino, com isso se

subverte a ordem jurídica,
pela qual ninguém é culpa-
do até prova em contrário.

E X A M E

Para o Sr. Antônio Balbi-
no, há entre os Governes
Castelo Branco e Costa e
Silva importantes modifi-
cações, pelo meno s apa-
rentes.

— Antes — disse — o
Governo não conhecia e nem
reconhecia a Oposição, pre-
miando-a apenas com sar-
casmo e com a inutilidade.
Hoje ' o Marechal Co.sta e
Silva vê nos quadros da Opo-
sição personalidades tão ca-
pazes quanto os que com éle

colaboram na Presidência
da República.

O Sr. Antônio Balbino
disse que a declaração do
Presidente da República, no
sentido de que a revisão das
leis vigentes era atribuição
do Congresso e que a êle,
como Chefe do Executivo,
caberia apenas sancionar ou
vetar leis, oferece excelente
perspectiva para a atuação
do parlamentar.

— O Presidente da Repú-
blica tem o poder de veto e
o Congresso o de aceitar ou
não esse veto — comentou,
observando que da aplica-
ção dessa mecânica podem
resultar importantes benefi-
cios para os esforços de re-
democratização do Pais.

Mauro Magalhães pede definição
O Deputado Mauro Alaga-

lliães afirmou, ontem, que o
Presidente Co.sta e Süva de-
ve anunciar á Nação, se pre-
tende governar obedecendo
a nova Constituição ou com
a Lei de Semiranca Nacio-
nal.

— Esta definição é impor-
tante. pois a Lei de Segu-
rança que ai está fere fron-
talmentc a Constituição que
começou a vigorar no últi-

mo dia 15 — afirmou o Sr.
Mauro Magalhães.

QUAL O REGIME

Afirmou ainda que "sc é
para este Pais viver sob o
regime de uma lei de se-
gurança como esta, melhor
.será decretar de uma vez por
todas a obrigatoriedade da
covardia e do medo, a fa-

lencia e o fechamento das
Casas parlamentares.

— Dizem os governistas
que o Marechal Co^ta e Sil-
va não pretende usar. a Lei
de Segurança. É necessário
que o Brasil entre num re-
ginie legal e constitucional.
e para isto é preciso que se
acabe com uma lei que fere
a própria Constituição —
concluiu o Deputado Mauro
Magalhães.

>?
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Um tapete t/e /ona joi estendido na Avenida Chile para que Negrão e o Ministro Carmona não sujassem os sapatos

Carmona e Negrão inauguram Marinha esvazia cartucho
em meio à lama o busto de de 127 mm de chope para0'Higgins na Avenida Chile comemorar sua fabricação

O Ministro da Defesa do Chile, Sr. Juan de Dios
Carmona, o Governador Negrão de Lima e outras autori-'dades 

que compareceram ontem à inauguração do busto de
Bernardo 0'Higgins, na Avenida Chile, foram obrigados a
caminhar por uma passarela dé tábuas e lona, feita às
pressas, para não pisarem na lama que cobre o inicio da-
quela via.

Antes de retirar a bandeira chilena que cobria o busto
do precursor da independência do Chile, o Ministro da
Defesa agradeceu "a todos os brasileiros que, direta ou in-
diretamente, contribuíram para a realização da cerimô-
nia". Depois, o Governador exaltou 0'Higgins por não ter
querido "reter o Governo pela força, quando o povo exi-
giu um poder constitucional".

brando-se sobre a passarela
improvisada, embora algumas
tenham resolvido passar mes-
mo por cima dn lama.

Estiveram presentes â sole-
nidade o Comandante do I
Exército, General Adalberto
Pereira dos Santos; o Gover-
nador da Bahia, Sr. Luis Via-
na Pilho; o.Presidente da Aca-
demia Brasileira de Letras, Sr.
Austregésilo de Ataide. Embai-
xadores e adidos militares de
quase todos os países latino-
americanos, além de alunos
das Escolas Chile e Gabriela
Mistral.

Um cartucho de canhão de 127 milímetros de calibre,
cheio de chope, foi esvaziado ontem durante o almoço com
que a Fábrica de Artilharia da Marinha comemorou* o exi-
to dos testes para sua fabricação — pela primeira vez ten-
tada tio Brasil — e o início da produção em série, cessando
a importação dos Estados Unidos.

A Fábrica de Artilharia da Marinha, que Já fabricou o
canhão dêsse calibre, com a produção dos estojos de latão
para municiá-lo, lança-se agora no terreno das prensas
pesadas, podendo tima delas exercer força equivalente à
2 800 toneladas, segundo revelou seu Diretor, Capitão-de-
Mar-e-Guerra Horácio Rubens de Melo e Sousa.

A CERIMÔNIA

A cerimônia iniciou-se com
o hasteamento das Bandeiras
Brasileira e do Chile pelo
Adido Militar da Embaixada
chilena, Comandante Carlos
Reis de Ln Fuente, enquanto
a banda da Policia Militar
executava os dois hinos. Se-
guiram-se os discursos e a de-
posição de uma coroa de flõ-
res junto ao busto, pelo Sr.
Negrão de Lima.

Ao som do hino da Guana-
bara. Cidade Maravilhosa, as
autoridades retiraram-se equili-

Caixa adota
novos prazos
de carência

A Diretoria da Carteira, de
Habitação da Caixa Econômica
autorizou a Agência Central
de Habitação a estabelecer, a
partir deste mès, novos crité-
rios para carência e ccmple- -
mentação do Depósito Especial
para Casa Própria.

Estabeleceu aquela Diretoria
que será concedido um prazo
de 30 dias para empréstimos
superiores a 75 salários mini-
mos. até o limite de 200 vezes
o mencionado salário; de to
dias para os superiores a 200
vezes o salário mínimo, até o
teto de 320. vezes o referido sa-
lário.
RECURSOS

Decidiu ainda adotar, en-
quanto o Banco Nacional da
Habitação não fixar os percen-
tuais do Plano de Inversão no
setor habitacional, critérios
para a aplicação de recursos
destinados às operações da Se-
ção de Habitação daquela Car-
teira, para os processos inicia-
dos a partir do dia 1 de mar-
ço passado.

Foram os seguintes os crité-
rica adotados pela Carteira de
Habitação da Caixa Econômi-
ca: 1) 70% para habitação no
valor unitário de até 200 vezes
o maior saiário minimo vigente
no País; 2) 20% para habita-
ções no valor unitário superior
a 200 salários mínimos, até oteto de 300 vezes; 3) 10% para'habitações de valor unitário
superior a 300 vezes o saláriomínimo, até 400 vezes o citado
salário.

Comandante
encalha com
o seu navio

Porto Alegre (Sucursal) —
Vinte tripulantes do navio 11-beriano Mount Athos, encalha-tío no Farol da Solidão, já de-sembarcaram, mas o coman-
dante e mais oito compa-nheiros da jornada resolveram
permanecer a bordo.¦ Antes do desembarque, su-biu a bordo o agente da ai-íàndega Murilo Vescovi paraverificação inicial, constatan-
do que o último porto estran-
geiro cm que o Mount Athos
esteve íoi Tampa, na Flórida,
c que sua carga era de super-
fosfato consignado para firmas
ricerandenses.

. O comandante do barco, o
grego Agelos Louciaros, disse
que a neblina levou Mount
Athos a aterrar demasiadamen-
te e montar em um banco de
areia. Afirmou Loudaros que,na ocasião do encalhe, a uma
hora da madrugada, havia um
íorbe vento sul c a cosia esta-
ja marejada, não se podendover nem o Farol da Solidão,
que tem 21 metros de altura.

Estado muda
escala de
pagamento

A escala de pagamento do
funcionalismo do Estado da
Guunabara foi alterada ontem
pelo Secretário de Finanças,
Sr. Márcio Alves. O objetivo
da alteração é fazer com quetodos os servidores possam re-
ceber os seus vencimentos an-
tes da Semana Santa.

E a seguinte a escala, alte-
rada: segunda-feira, das 9h
às 12 h, lote 9; a partir das
13h, lote 10; quarta-feira, das
9h às 12h, lote 11; a partir
das 13h, lote 12.

O ALMOÇO

Com a presença do Diretor-
.Geral do Armamento da Ma-'
rinha, Almirante Jurandir da
Costa Muller Campos, e de an-
tigos diretores da FAM, entre
os quais o atual Presidente do
Centro Brasileiro de Pesquisas
Físicas, Almirante O t ac í 1 i o
Cunha, n Fábrica de Artilha-
ria da Marinha ofereceu um
almoço aos 500 operários. 200
alunos da sua escola industrial
e engenheiros navais, para fes-
tejar o recente êxito do esta-
belecimento, no dia nove deste
mês, quando fêz o teste com
os estojos de 127 milímetros
.por ela manufaturados.

Depois de premiar o mestre
Mário Casado e os operários
da seção de estojos da fábrica
com uma bonificação de in-
centivo, o Diretor do Arma-
mento da Marinha tomou o
primeiro gole de chope no es-
tôjo recém-fabricado, atitude
que foi repetida pelos presen-
tes, "esvaziando-se assim a
sua carga pacifica".

Além do Diretor da Fábrica,
Comandante Horácio de Melo

e Sousa, discursaram na oca-
sião os Almirantes Miiller do
Campos e Otacílio Cunha, to-
des enaltecendo o feito do pes-
soai técnico e do operariado
da FAM. Antes do olmôço, di-
versos operários se apresenta-
ram num show de números
nmsicfiis.

O ESTÔJO

O estôjo, que inicialmente 6
um simples disco de latão com
1,5 cm de espessura e 25 cm de
diâmetro cortado de placas
fornecidas pela LaminaçãoNa-
cional de Metais, passa por
uma operação de embutimento
(forma de pequeno copo), duas
culotagens (fabricação da base
feita na prensa de 2 800 tone-
ladas) e pequenas usinagens.
Em seguida sofre vários trata-
mentos térmicos e lavagens
químicas, para terminar com a
forma de um tubo de 68 cm de
altura e paredes de 1.1 mm,
pronto para ser carregado com
a pólvora da Fábrica Getúlio
Vargas, do Exército.

Telefone para 22-1010
e faça a sua assinatura do

JORNAL DO BRASIL
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Banco Nacional da Habitação
COMUNICADO

A Superintendência dt Agentes Financeiros do Banco Nacional da Habitação comunica aoi In-
teressado» que a Diretoria do BNH, em sessão de 13 do corrente, aprovou a seguinte Resolução,
estabelecendo normas sóbre o certificado e sobre a distribuição da agências para novas Sociedades
de Crédito Imobiliário, de que tratam os itens II, III e IV, da Circular n.° 79, de 10.3.67, do Banco
Central da República:

RESOLUÇÃO DE DIRETORIA
V

RD/9/67
Dispõe sobre certificado dos dirigentes e distribuição de
Agências das Sociedades de Crédito Imobiliário.

A DIRETORIA DO BANCO NACIONAL DA HABITAÇÃO, em reunião realizada no dia 13 demarço de 1967, no uso de «uss atribuições regimentais e tendo cm vista o disposto nos itens III •IV, da Circular n.° 79, de 10 de março de 1967, do Banco Central da República,
RESOLVE

1. O certificado a que se refere o item IV, da Circular n.° 79, de 10 de março de 1967, doBanco Central da Republica, quanto aos dirigentes de Sociedades de Crédito Imobiliário que preten-dam se constituir consoante os requisitos da referida Circular, será expedido pela Superintendência deAgentes Financeiros do Banco Nacional da Habitação, mediante apresentação, pelos interessados, decurriculum vitae especificando instrução, formação c experiência profissionais, cargos exercidos edemais informações que possibilitem o exame c julgamento de capacidade técnica c experiência noramo imobiliário, necessários à gestão dêsse tipo de sociedade.
2. _ A distribuição de agências, de que tratam os itens II e III, d* mesma circular, para as novasautorizações nas diferentes Regiões do Sistema da Habitação, far-se-á for entr, as seguintes praças,a escolha das sociedades interessadas:
a) 3.° Região:

Sede em Pernambuco (1): uma agência no Rio Grande do Norte ou Alagoas;
b) 3.» Região: •

Sede em Vitória (ES) (1): uma agência em Minas Gerais ou em Goiás;
c) í.o Região:

Sede na Guanabara (4): quatro agências, sendo uma em Niterói, uma em Petrópolis, ou em
Campos e uma em um dos seguintes municípios: Duque de Caxias, Nilópolis, Nova Iguaçu
ou São João de Meriti;

d) 7.» Região:

Sade em São Paulo (6) e Wato Grosso (1): sete agências, sendo uma om Santos, uma no ABC
(santo André, Sao Bernardo do Campo ou São Caetano do Sul), uma cm Campinas, uma¦em Ribeirão Preto, uma cm Sorocaba e uma em Bauru, para as Sociedades de CréditoImobiliário sediadas em- São Pauio e uma cm qualquer cidade de Alato Grosso, diferente
da secie, para a Sociedade de Crédito Imobiliário sediada nesse Estado;

c) 8." Região:

Sede no Paraná (1) e Santa Catarina (1): duas agências, sendo uma em Ponta Grossa ou ton-drina, para a Sociedade de Crédilo Imobiliário sediada no Paraná e uma em Curitiba, paraa Sociedade de Crédito Imobiliário sediada em Santa. Catarina.
3. Esta resolução entra em vigor, nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 13 dc março de 1967

(as.) MARIO TRINDADE
Presidente
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iBOLSAS E MERCADOS

MOEDAS
DÓLAR
Compra
Venda .

LIBRA

Compra 
Venda 

2,705
,2,720

7,530
7,630

LIVP.S

O m-e-rcado &i ctaibu livre
ab-iu on-teni c.vimo e liialtóra-
do, com o Br.ncD do Bi-nsll e cs
bancos pairtlcutaoa comwrnKío
o üó!-.-,.- a JJC:.? 2,70 e vendendo
a NCj-s 2.715: a libra a MCrS

Í.J-ÍS80 e a KCrS 7,592-iO. Fechou Marco AJera. 0,67918 0,63431
jliaijej-ifiO. x,l-.i  0,004322 0,004360

Franco Suíço 0.G22S9 0.6SI70
MAHVAJi Coroa Din. .. 0,30069 0,39421

Coroa Norueg. 0,37746 0,38091
í.a abertura do ntórc&do de Franco F.anc. 0,54545 0 54934cambio manual, o dólar-papei Coroa Sueca . 0,52.104 0,52730

foi cotado a NCrS 2,705 para Xelim Aust. ; 0,104400 0,106428
compra e a MC:-? 2,720 pana Escuda For:. . 0,093960 0.005839
vendai a libra a NCrs 7.530 e Pesata  0.015C90 0,040690
l*Cr$ 7,630. Peelwü Inalterado. Puro Arguht. namlmü nominal

., Vúha Uras. •¦ nominal nominal
O Bn» do B:iisll e cs ban- VS-. Convênio 2,70 2,715

c05-partici.ilar.efi ope-raíam As se- £ rpc  7,.Viao 7 5-"49
gutatos tacifus: ouro Pino
... , Gil  3,038 2436 3,055 1228.Mowlas Compra Vinda
Eói.ir ...:.... 2,70 2,715 TAXAS DO MANUAL
Dúiar Can. .. 2.495S0 2,51137
L1*:"a  7,54300 7,59249 Mcedns Compra Tenda
Franco Belga 0.054L97 0.054734 '!>.-;.'í.r .. 2 735 2 720Korim  0.71709 6,75250 Libra  ^ôjo 7.630

BOLSA DE VALORES

Franco Fnaític.
Escudo Poi".. .
Peseta. Esp. .
Lira Ital
Pnanco Suíço
Pêõo Aiii sui.
Pteo Uniu. ..
Fratioo Belga
Bolívar 
M<üjrco 
Dólsir Can. .
Coroa Sueca .
Coroa Din. .
Coroa Norueg,
Escudo cliil. .
Florim 
Guaranis . .
Peso Bollv. .
Peso Colomb.
Peso Mexlc. .
Xelim austr.
Sol peruano .

0,540 O.C',30
0,094 0,095,i0
0,04* 0,04570
0,004 30 0,00440
0,620 0,630
0,00730 0,00850
0,0029 0,0033
0,030 0,053
0,585 0,595
0,675 0,lil'.5
2,43o 2,520
0,516 0,525
0,370 0.360
0,370 0.3c0
0.370 0,375
0.740 0,750
0.018 0,020
0.1C0 0.200
0,100 0,140
0,200 0.2 IJ
0,100 0,:05
0.0C5 0.095

No pregão da manha, íoram
iiíiíociadas, entem, 702 222 ti-
tulos, no v-atar de NCi$ 
1 045 223,40 e no prcgiVo da tar-
dc- 4S3 287, no de NCrS 240 337,39.
Foram vendidos ao mercado de
írações 4 968 títulos, na impor-

tancia de NCrS 6 224,23. Ven-
deitam-ôe lefcuas d«- câmbio, no
valor de NCrS 340 900,00. índice
BV-104.3, com baixa ds 3,0 pon-
tos. NHo liouv-s alia fao Pregão
da Manhã; as maiois-s baixas
verificadas foram nas Cias. P,:a-

sileira, de Roupas, América Fa-
brii, Hime, Sid. Nacional Nom.
e Port., Estréia P«f. Ex/íDir, Sa-
niítie, Vale do Hio Doce Pon. c
Nom., WUlys Ord. e Banco do
Brasil. No Pregio da Tarde, tam-
bém não houve altas o ns maio-

17-3-67
4126

res baixas veriíioamm-s
açôcs das seguintes Cias.
dc-o Industrial, Brasiiei
Energia Elétrica. Paulista
e Luz, Força ie Luz de Min-
rols, FArça e Luz Partaift
rioca Industriou Ord.

AIÉDIA S/N DOS TÍTULOS PARTÍCULAIlES DA BOLSA DO «IO DE JANEIRO
l«487 J4°;:.'67 ••M-67 Março de 19861248 4Ma 3955 3S08

: Deo-
a dc
Força
.5 Ge-
« Ca-

(Elaborada pela Organizaçüo S. N. Ltda.)

FUNDOS MÚTUOS DE INVESTIMENTOS

Data
Valor

da Cot»
NCr?

Ult. Dist.
CrJ

Valor
do Fundo

Cr$ 000

FUNDO CRESCINCO 16-3 0,62
COND. DELTEC 17-3 0 20
FUNDO HALLES 17-3 0 52
.FUNDO FEDERAL *.... 13-3 1,16
FUNDO ATLÂNTICO 16-3 0 27
FUNDO VERA CHUZ 16-3 3,69

10,00 março 41 445 687
22,00 dez.
33,00 dez.
30.00 nov.
12.00 Jun.

140,00 dez.

4 617 309
1 820 242
1 0D2 225
1 080 715

039 400

Data
Valor

da Cota
NCrf

dt. Dist,
Cr?

Valor
do Funda

CrÇ 000

FUNDO TAMOIO' 16-3
FUNDO S3S (Sabba) 10-3
FUNDO BRASIL 23-1
FUNDO NORTEC 26-1
FUNDO SUL BRASIL 16-3

43.00 det.
1.00 dez.

1,05
0,13 1/10
0,24 2,50 dez.
0.61 20,00 mnlo
1,22 17,00 Jan.

213 304
207 315
167 272

50 277
42 945

VENDAS REALIZADAS ONTEM NA BOLSA DE VALORES

açõci Quant. Cot.

PREGÃO DA MANHÃ

B. DO BRASIL ... 96
.IDEM 7S0
IDEM 9 490
IDEM ....' 500
IDEM 1 300

AÇÕES DB CIAS.
DIVERSAS

A. VILARES. Pref. 1 300
IDEM 3 500
IDEM 200

A. VILARES, Ord. 700
IDEM 1 200

ARNO. C/ Div. ... 4 700
IDEM 29 000
IDEM 5 500

ARNO, «X-DiV 1 000
IDEM 200
IDEM 27 000

B. DE ROUPAS ... 3 900
IDEM 7 000
IDEM 2 000

C. B. U. 3 000
IDEM 6 600
IDEM 1 000

BRAHMA, Pref. .. 400
IDEM  1» 400
IDEM  10 300
IDEM  1 400

BRAHMA, Ord. ... 1 000'
IDEM  7 000

D. DE SANTOS .. 89 000
IDEM  67 100
IDEM  10 200
IDEM  2 100

DONA ISABEL .... 6 500
IDEM 2 900

V. BRASILEIRO .. 1 600
IDEM 10 300

AMÉR. FABRIL ... 17 OOl)
IDEM 54 200
IDEM 8 900

SOUSA CRUZ 700
IDEM 6 600
IDEM 2 900

4,90
4,95
5,00
5,05
5,10

1,88
1,89
1,90
1,59
1,60
0,80
0,81
0,82
0,70
0,71
0,72
0,50
0,51
0,52
0,51
0,52
0,53
2,04
2,05
2,00
2,07
2.02
2.03
0,70
0,71
0,72
0.73
0,71
0,72
0,09
0,90
0,41
0,42
0,43
2.50
2,51
2,52

Açõe» (luant. Cot. A ç õ c (luant. Cot,

IDEM  4 000
IDEM  seo
IDEM  700
IDEM  61)0
IDEM 300

N. AMÉR., Porl. —
C/ Div  2 100
IDEM  500
IDEM  1 COO

B. MINEIRA  900
IDEM  42 400
IDEM  42 000

SID. NAC, Port. .. 500
IDEM  900
IDEM  3 600
IDEM  12 400
IDEM  16 800
IDEM  4 600
IDEM  17 100

SID. NAC, Nom. . 1 053
IDEM  1 000

HIME  1 000
IDEM  2 400

KIBON  100
L. AMERICANAS . 1 800

IDEM  500
IDEM  500

B. ESTRELA, Prei.
cx-Dir  2 400
IDEM  300
IDEM  100

MESBLA, Pref  1 000
IDEM  19 800
IDEM  1 000

MESBLA, Ord  1 8U0
IDEM  4 600
IDEM  fl 000

M. SANTISTA, ex-
Dir  100

PETROBRÁS  7 520
IDEM  10 370
IDEM  1 600

SAMITRI  300
IDEM  1 700
IDEM  1 000

S. P. ALPARGATAS 4 000
IDEM  6 5011
IDEM  4 800

2,53
2,54
2,55
3.53
2,53

0,93
0.94
0.95
0.77
0,78
0,79
1,72
1,75
1,76
1,77
1,78
1.79 j
1.80 |
1.72]
1.73 I
0,56
0,57 !
2,53 !
1,98 I
1.99
2,C0

1,16
1,17
1,18
0,84
0,H5
o,;;u
0.84
0,85
0,86

1,08
3,02
3,03
3,05
0,83
0,84
0,86
1,00
1,01
1,02

IDEM 
V. R. DOCE, Port.

IDEM 
IDEM
IDEM 
IDEM 
IDEM 
IDEM 
IDEM 

V. R. DOCE, Nom.
WILLYS. Pref
1VILLVS, Ord
IDEM
IDEM 

VENDAS
EM LEILÃO

BCO. DE CRÉDITO
PESSOAL, V. N.
1,00, prei., nom.

IDEM, ord., nom. .

3 000
900
300
200
400
500
500
100
200

3 600
I 000

14 100
1 300
200

93
122

1,03
3,56
3,57
3,58
3,59
3,00
3,03
3,65
3.60
3,50
0,62
0,70
0,71
0,72

1,00
1,00

A ç õ ei Quant. Cot.

TÍTULOS *
DA UNIÃO

OCR1G. REAJUST.

PORTADOR, 1 ano 20 26,20
¦IDEM 7 010 26,70

PORTADOR, 5 anos 2 000 21,80
IDEM 600 22,00

TÍTULOS
DO.S ESTADOS
LEI 14 
TiTS. PROGRES.

IDEM 
IDEM 
IDEM 

PREGÃO DA TARDE

AÇÕES DE CIAS.
DIVERSAS

7 254 0,71
30 302,00
10 303,00

8 304,00
81 303,00

DEOD. INDUST. .. 3 400
IDEM  11 300
IDEM  7 200

BRAS. EN. EL. ... 73 000
IDEM  2 000

PAUL. DE F. E LUZ 20 000
IDEM 124 000
IDEM  3 000

F. E LUZ DE MI-
NAS GERAIS ... 2 000
IDEM  52 000
IDEM  20 000

F. 13 LUZ DO PA-
R.-VNÁ  20 000

S. B. SABBA, Pref.
Nom  100

C INDUST., Pref. . 500
IDEM .'. 1 200
IDEM  500

C. INDUST., Ord. 100
DOMINIUM, Pref. . 19 400
ELET. - MET. BRA-

SIL •'NORLAR- -
Ord.. Port 100 000

PirTROM. — Pref.
Nom  137

D. F. VASCONCE-
LOS S.  200

PAUL. DE ROUPAS 500
SID. MANNESM. -

Pref.. C/O 17 .... 1 400
REF. PET. UNHO

Pref  2 000
IDEM  5 600

M. FLUMINENSE . 2 700
IDEM  1 200

ANT. PAULISTA .. 300
IDEM  3 900
IDEM  100

CIMENTO ARATU 400
IDEM  200

DEBÊNTURES

0,48
0,49
0,50
0.25
0.26
0.28
0,29
0,30

0,24
0,25
0,26

0,25

1,10
0,52
0,53
0.54
0,48
1,00

1,00

0,97

1,25
0,40

0,50

1,25
1,26
0,94
0,95
1,45
1,46
1,47
1,85
1,87

B. E. G.
IDEM

1 200
1 750

0.35
0,37

SEO. MANNESM. -
V. N. NCrS 50,00 0,63

VENDAS REALIZADAS ONTEM EM LETRAS DE CAMBIO

Emprís» *™? ,Y«1« Empres» Prazo Valor Empres» Prazo Valor
(dias; ¦venal (dias) ycnaI (dias) Vfna|

COM CORREÇÃO MONKTARIA CREDIBRAS M% +6% 210 7^0
CIA ATT^w/Tro* 20% +6% 214 8000,00
(CATI^NDIl 12% + 3% 180 50 000,00 30% + 6% 240 300,00(CATLANDI) 14% + 3,5% 210 50 000,00 30% +6% 265 300,00
20c- 4. rc- ..n . „„,. l*'° + 4í° M0 20 000,00 30% + 6% 270 4 400,00
!? t 

' "° JMO.00 18% +4,5% 270 20 000,00
30" 1 gl? 

fl tt 
S + í9 30° 20 000,00 S. B. SABBA

m%í67?2Í°.::: íSUBS **-+•* 360 ?mo° w% +3% l8° 35000'00
CIFRA S/A °RESA SULISTA S/A30% +6% 180 5 000,00
.mr- 1 gr* ,.„ „.„„_. 30% + 1% 109 2 800,00 30% +6% 190 6 000,00
Jíc? ± 1° í?2 1»00'CO M*-+ 6% 170 8 000,00 30% + 6% 210 4.000,00
íí/.? t !'? ?!? ' m-<*> M% + Aí» "5 4 200,00
Z% ffh»;;—- ?•* }T-<^ »>% + 6% 175 1500,00 VILA RICA
St,*>'" J «««.OO 30% + 6% 17S 1000.00SJ,o + lfi% .... 3M 1000,00 30% + 6% 210 15 700,00 15% + 3% ISO 25 000,00

BOLSA DE NOVA IORQUE
Nova loraue (UPI-JB) - Média de Dow-Jcncs na Bolsa de Nova Iorque entem:

Ações

3J INDUSTRIAIS
15 CONCESSIONÁRIAS

CKÍé-Rlo

Abert. Máx. Min. Final Varlaç.

363,65 876,50 801X0 865,77 + 1,28
134,63 136,15 133,69 135.19 + 0,54

Ações

20 FERROVIAS
65- AÇÕES

Abert. Mix. Min. Final Variar.

U35.22
310,67

236,61 233,78 253,17 + 0,37
313,25 308,42 311.03 -j- 0,3»

MERCADORIAS
6 050 eacce do Estado do Rio. Saldas 10 000. Ezlstência Sl 503
eacos.Regulou ontem, o mercado de café disponível, estável e mal-terado, com o tipo 7, safra 1966/67. mantendo-se ina base ante- «i.odío Rinrte de NC-* 4,00 por 10 quilos. N&o houve vendas e o mercado A,*odâ°-R,°fícnou Inalterado. O IBC nfto forneceu o movimento estatístico r. . ..UIUW.UHJUKJ estaiisuco. Calmo e com o& preços inalterados íol como tundonou o mer-

Açücar-Rlo cado de algodão em rama. Entradas 120 fardos d? Sfto Paulo •
r\ ™™.,..~ -, !— 76 de Minas no total de 196 lardds. Saidas 200. Existência 2 £24O mercado de açücar. esteve tome • Inalterado. Entradas fardos.

CEREAIS E DIVERSOS:

m™^?"™™0 atacadista nas praças do Rio. Sâo Paulo e Belo Horizonte, segundo dados fornecidos pelo 6IMA
Tconvéntos M A. - CONTAP^8ÀWBR^ILBTAÍIEN,r0 

EC0NÕMICO ~ SERVIÇO DE INFORMAÇÃO DE MERCADO AGRÍCOLA

COTAÇÕES DO DIA 17-3-S7

PRODUTOS

ARROZ (Sc. 60 tiuilosl
Amarelão 
Agulha 
Bluc-Rcse 
FEIJÃO (Sc. 60 quilos)
Jalo
Preto 
Muiatlnho 
OVOS (Cx. 30 dz.) ....
Grande 
M*dio 
AVES (p/quiio) 

GUANABARA

mercado
38,00 a
35,00 a
32,00 a

mercado
20,00 a
23.00 a
19.00 a

mercado
29.00 a
28.00 a

mercado

estivei
41.00
39,00
35,00
esiávcl
23,00
20,00
22.00
estável

30,00
29.00
firme

SAO PAULO

mercado
34.30 a
28,70 a
29,50 a

mercado
17,00 a
20.70 a
16.00 ft

mercado
32.00
30.00

mercado

estável
39,50
31,50
31,00
estável
19,00
22,70
17,00
firme

BELO HORIZONTE

mercado estável
40,00 a 42,00
36,00
33,00 a 34,00

mercado estável
21,00 a 24,00
24,00 a 26,00

sem negociaç&o
mercado firme

32,00 a 32,50
30,00 a 30,50

mercado estável

A
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Atraso no Mercado Comnm... JláEUlEEESEi.
Europeu deverá aumentar
número cie desempregados

Bruxelas (UPI-JB) — O desemprego deverá aumentar
em todas *as Nações que são membros do Mercado Comum
Europeu, com exceção da França e Itália, em conseqüên-
cia de um atraso este ano na economia desse mercado,
segundo informe divulgado ontem pela Comissão Exécuti-
va do organismo comercia] europeu.

Esclareceu a Comissão que as ofertas de empregos,
que se mantinham numa medida de 826 000 em 1965, di-
minuiram para 586 000 em outubro de 1966 e, calcula-se,
baixarão ainda mais antes do fim do ano em curso..
Acrescentou que o número de operários à procura de em-
prego em outubro de 66 totalizou 1 COO 000, ou seja, 14 000
mais do que em 65.
VARIAÇÕES

A Comissão jjveciisse quo a
íõrça operária ocidental dimi-
muirá este ano mas que a ln-
cidència variará de setor em
eetor. A necessidade <le mão-
de-obra holandesa será infe-
rior à que existe. Entretanto,
o desemprego ver-se-á limita-
do por uma diminuição do
inúmero da população ativa. O
desemprego, que tinha uma
media de 45 000 em 1966, au-
tnentará.

Esclareceu a Comissão que o
atraso econômico e o aumento
da produção conduzirão a um
aumento do desemprego na
Bélgica, pelo menos semelhan-
¦te ao de 1966. Luxemburgo,
que em 1966, teve pela primei-
ra vez, em muitos ânus, de-
semprego, calcula que terá um' desequilíbrio semelhante em
1967.

AMPLITUDE

Outra informação da Comis-
são Executiva è de que se es-
para que no corrente ano des-
rpontará «, economia, francesa,
depois de três anos de aper-
turas antiinllacionárias. E
apesar do fato de que aumen-
ta a população ativa não dc-

veria haver um incremento no
desemprego.

Durante muito tempo a Itft-
ha foi a área do mercado co-
inum mais castigada pelo dc-
semprego, com mais de um
milhão de pessoas sem traba-
lho. Sua situação não irá pio-
rar, segundo o estudo. "Houve
uma elevação de nível em sua
economia".

A Comissão estabeleceu que
em alguns casos a crise, pode-
_*á ser enfrentada aumentai--
do os meias de mobilidade dos
opera rios, permitlndo-se-lhes
que vão a áreas nas quais é
oferecido trabalho. Considerou
também que devem ser acele-
radas ns tarefas de readapta-"
cão junto com o treinamento
profissional. E preveniu que
«ão deve haver discriminação
contra trabalhadores de outros
países membros. De acordo com
os 'regulamentos do Mercado
Comum, no caso de dispensa
êstes trabalhadores se encon-
tram em igualdade de condi-
ções com os nacionais.

Finalmente a Comissão esta-
belece que, em principio, os ua-
cionais dos países membros do
Mercado dever ter prioridade
sobre os que mão pertencem a
países membros na obtenção de
empregos.
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s empresariais
Minas aplaudem discurso
e planos de Costa, e Silva

Melo Horizonte (Sucursal) — O discurso do Mal. Costa 
'

e Silva, apresentando os seus planos de Governo, deixou /
entusiasmados os empresários mineiros, que viram con- ¦
firmadas as suas esperanças no novo Presidente, e dese- ;¦
jam agora a execução das medidas prometidas. "y,

O Diretor do Clube dos Diretores Lojistas, Sr. Nir-
lando Beirãò, acredita mesmo que a simples posse e oi*';;
discurso de quinta-feira última tiveram grande lníluên-. j
cia no estado psicológico não só dos empresários, mas .;
também do povo, "que passou a acreditar em melhores"
dias para o Brasil". /£:'$¦

inça de categoria gera
ameaça, para indústrias de
botão e material plástico

São Paulu (Sucursal) — As indústrias de botões e ma-
teriais plásticos de São Paulo poderão fechar, demitindo
mais de dez mil operários, em virtude da transferência
destes produtos de categoria especial para a geral, com o
rebaixamento de 80% nas alíquotas, conforme anunciou
ontem o Sindicato da Indústria de Resinas Sintéticas, quo
congrega êsses fabricantes.

O mesmo sindicato, juntamente com a Federação dos
Trabalhadores nas Indústrias do Vestuário, e o Sindicato
da Indústria de Material Plástico, enviou ao Conselho
de Política Aduaneira um telegrama mostrando que, se
não houver uma regulamentação imediata, "a atual criso
competitiva dos similares Importados derrotará o setor e
levará, fatalmente, o fechamento às fábricas e a dispensa
a milhares de operários". y
CRISH GERAI.

O telegramu enviado pela»
entidades representativas das
categorias econômicos da in-
dústria de botões e de plástica
do Estado de São Paulo ao.
Conselho de Política Aduaneira
é o seguinte:"Os fabricantes de botões
plásticos, fabricantes de mate.-
rias-primas plásticas para bo-
lões. o Sindicato da Indústria
de Resinas Sintéticas, que con-
grega êsses fabricantes, o Sin-
dicato da Indústria de Material
Plástico, a Federação dos Tra-
balhadores nas Indústrias dò
Vestuário, todos irmanados na
legítima defesa de seus interes-
ses comuns permitem-se, data
vênia, vir à presença dc Vos-
sa Excelência para expor a se-
guinte situação aflitiva ém que
se encontra a indústria de bo-
toes plásticos: todos os tipos
de botões achavam-se classiü-
cados dentro das tarifas 98.01/
007,, na categoria especial com
alíquota de 1001',. Em fase das
futuais tarifas emanadas do Dt-
creto-Lei 63,- óssea itens foram
transferidos para a categoria
geral e tiveram as alíquotas re-
baixadas para 80c:í. O Sindica-
:to da Indústrifii de Resinas Sin-
téticas reivindicou 1207o item
98.01.005, pretensão que consi-
derou justa em razão da cita-
da mudança de categoria. Con-
siderando que a atual crise

competitiva! dos similares im-
portados derrotará o setor o
levará, latamente, o fecha-
mento íis fábricas e conseqüên-
temente ã dispensa de milha-
res de empregados e operários,
os fabricantes de botões piás-
ticas, atualmente, com capaci»
dade ociosa, os fabricantes dc
matérias-primas plásticas eus
entidades de classes patronal
e obreira sentem-se no direito
de apelar para o alto espírito
de justiça, patriotismo e com-
preensão de Vossa Excelência,
no sentido de que seja reconhe-
cida como justa e necessária a
reivindicação do Sindicato da
Indústria de Resinas Sintéti-
cas, consubstanciada no expe-
diente dirigido à FIESP, n."
11/67, de 21/1/67, a íim de que
o item 98.01.005 tenha a condi-
zente e máxima tarifa de 120%
c mais a aplicação da. pauta
minima de que trata o Artigo
0.0, do Decreto-Lei 63 visto que
somente tais providências po-
derão fazer sobreviver èsse se-
tor da indústria no Brasil. As
entidades iníra-assinadas apre-
sentam a Vossa Excelência as
expressões da meior considera-
cão e respeito. Sindicato da
Indústria de Resinas Sintéti-
cas de São Paulo, Sindicato da
Indústria de Material Plástico
do Estado de São Paulo, Fo-
deração dos Trabalhadores nas
Indústrias do Vestuário do Es-
tado de São Paulo".

Comércio mineiro analisa
participação no lucro com
vistas à realidade social

Belo Horizonte (Sucursal) — O Presidente da Asso-
ciação Comercial de Minas, Sr. Avelino Meneses, designou
uma comissão especial de diretores para estudar o pro-
jeto de lei que determina a participação dos empregados
nos lucros das empresas, com a recomendação de que não
se esqueçam de levar em conta "a realidade brasileira e
os aspectos-sociais do problema".

Já os lideres sindicais mineiros receberam com ceti-
cismo a divulgação do projeto que lhes dá participação
nos lucros das empresas, afirmando que "melhor seria
que o Governo Implantasse uma nova política salarial mais
realística, e não sacrificar tanto os pequenos" como disse
o Presidente do Sindicato dos Bancários, Sr. Artur Mas-
sari do Vale.

MEDIDA PROGRESSISTA

Afirmou o Sr. Avelino Me-
neses, Presidente da Associa-
ção Comercial de Minas, que,
tão logo a comissão tenha
pronto o seu relatório, convo-
cará a diretoria da entidade
para fixar oficialmente o seu
ponto-de-vista, que, segundo
alguns empresários, é o cie que"o estágio de desenvolvimento
da economia brasileira ainda
não permite nem sugere unia
medida de aspiração tão pro-
gresslsta, pois não teria, ago-
ra, a necessária c índispensá-
vel compreensão, tanto por

O Sr. Roberto Campos, assessorado pelos Srs. Álvaro Milanez « João Paulo Veloso, dospcdiu.se, explicando o Plano Decenal

Campos mostra Plano Decenal
antes de deixar Ministério

A EUFORIA

Para o Presidente da Asso-
ciação Mineira das Empresas
de Crédito, Investimento e Fi-
nanciamento, Sr. Silvio Gran-
dinetl, o discurso do Marechal
Costa e Silva " é uma peça que
nos deixou comovidos, primeiro
porque nos deu i. visão huma-
na que pretende impor a sua
administração e depois, por-
que as diretrizes que traçou
são exatamente as esperadas
por todos. Agora vamos ver a
sua execução, mas temos cer-
íeza que tudo dará certo".

O que mais entusiasmou o
Sr. Nírlnndo Beirão, Presiden-
te do Clube dos Diretores Lo-
jistas, íol a preocupação do

' •"-•¦':ÍJ

novo .Presidente em adotar
uma política para fortalecer as ;
tniprêsas, o que para, éle "e;';.
uma prova que o Presidente';
tem consciência de cornei ns
nossas empresas estão debill-
tadas". , .';.

Apesar do modo sintético.,
como apresentou seus planos
prosseguiu — o Presidente Cos-
ta e Silva fortaleceu as espe- ;
ranças que tínhamos nele, an->
tes da posse, nascidas princi-
palmente por causa da escolha
de tim ministério de alto ga-
barito. Estamos ainda em pie-
na crise de uma retração d«
credito muito violenta mas te-
nho certeza que dentro em bre-
ve haverá uma melhora consl-
derável".*

O Sr. Roberto Campos, no
último encontro mantido
como Ministro do Planeja-
mento, reuniu ontem a im-
prensa para apresentar ai-
gumas apreciações sôbrc a
versão preliminar do Plano
Decenal de Desenvolvimen-
to Econômico e Social, que
disse não ser "um exercido
matemático com supersti-
cão decimal, mas sim um
esforço de racionalização;
uma aventura calculada".

Adiantou que o Plano não
só pode, como deve ser con-
tinuamente revisto, repre-
sentando a formulação de
uma estratégia de desenvol-
vimento dinâmica com prio-
ridades, como a consolida-
ção da infra-estrutura e das
Indústrias da base; a revo-
lução técnica na agricultu-
ra e no abastecimento e,
ainda, a revolução social pe-

la educação, além de priori-
dade institucionais.

O Plano, disse o Sr. Ro-
berto Campos, considera
uma perspectiva de cresci-
mento da capacidade de
produção de bens e serviços
de 5% no corrente ano como
exeqüível, devendo elevar-
se a pouco mais de 67o a
partir de 1969. Explicou que
essa expansão da capacida-
de è compatível com taxas
de crescimento do produto
iguais ou superiores a 6Tó,
pois que deve ser levada em
conta a absorção de capaci-
dade ociosa verificada em
alguns setores e, ainda, as
mudanças tecnológicas não
incorporadas à função de
produção.
LIMITAÇÕES

O Sr. Roberto Campos
lembrou, na oportunidade,

que us possíveis limitações
ao desenvolvimento, na ba-
se das taxas previstas, po-
dem originar-se tanto do
lado Interno do esforço do
poupança como do lado do
setor externo. O primeiro
fator — poupanças internas
— representa necessidades
de formação de capital que
exigem taxas de investimen-
tos brutos, nos últimos anos
do decênio considerado, um
pouco superiores a 20CÚ.

O segundo fator — setor
externo — sucetível de li-
mitar as previsões de desen-
volvimento seria um defi-
eit em conta corrente, no
balanço de pagamentos, que
tenderia a expandir-se no
final do período, embora
dentro de proporções consl-
deradas permissíveis e ori-
ginárlo das necessidades de
Importação de bem de ca-

pitai e de bens intermedia-
rios.

O Piano Decenal de De-
senvolvimento Econômico e
Social, explicou ainda o Sr.
Roberto Campos, destina-se
a permitir uma correta ma-
nlpulação de dados eco-
nómicos em longo prazo, en-
sejando a implementarão de
projetos que exigem longa
maturação, e o Programa
Qüinqüenal de Investimen-
tos, integrante do Plano De-
cenal, oferece aos novos go-
vemos que sc instalam (de
quatro em quatro anos, se-
gundo a nova Constituição)
um periodo igual a um ano
para que reformulem, den-
tro de seu estilo próprio, os
planos de seus antecessores.
Não se trata de impor -—
enfatizou o Sr. Roberto
Campos -— mas de evitar
uma síncope econômica pe- .
la mudança política. ]

CPI do dólar já tem pedido
legal e será instalada na
Câmara após a Semana Santa;

Belo Horizonte (Sucursal) — A Comissão Parlamentar
de Inquérito, que vai apurar o chamado "escândalo do
dólar" será instalada na Câmara Federal logo depois da
Semana Santa, já que o requerimento' neste sentido conta,
com mais de 145 assinaturas, quando eram necessárias
apenas 134 para sua constituição, segundo revelaram on--
tem deputados federais do MDB mineiro.

Adiantaram que a referida Comissão deverá ouvir to-
dos os "12 apóstolos do dólar", citados pelo Sr. Roberto
Campos, quando de suas declarações ao Congresso, sendo
que a convocação do Marechal Castelo Branco será pedida,
inicialmente, pelo Deputado Simão da Cunha.

APOIO DA ARENA

Moeda brasileira será usada

pelo FMI em suas transações
Em nota oficial divulgada on-

tem o Banco Central informou
que o Funcio Monetário Inter-
nacional determinou a inclu-
são da moeda brasileira entre
as que são efetivamente utili-
zadas por aquele organismo em
suas transações com os países
membros, possibilitando saquss
do Brasil no FMI em condições
dc maior autenticidade, aumen-
tando as reservas cambiais de
segunda linha á disposição do
País.

Diz a nota que as medidas
cie ordem econômica que vêm
sendo seguidas pelo Brasil, pro-
vocando sensível melhora na
posição cambial do País, inclu-
sive com a acumulação de re-
servas cambiais, tornaram pos-
•sivel a extensão ao cruzeiro das
alternativas já oferecidas às
moedas dos principais mem-
bres daquela organlaaçSo fi-
nanceira Internacional.
CIRCULARES

O Banco Central divulgou
também as Circulares 81 e 82,
aprovando a primeira a exclu-

Empresários
do México
vão a Sodré

São Paulo (Sucursal — Os
80 membros da missão comer-
ciai mexicana, visitaram, on-
tem à tarde, no Palácio dos
Bandeirantes, o Governador
Abreu Sodré, e, no próximo dia
-'0 participarão de uma con-
venção no Copacabana Palace
Hotel, no Rio.

A delegação, acompanhada
do Embaixador do Brasil no
México, Sr. Frank Moscoso, do
Sr. Aaron Merino Fernandes,
era composta pelo Governador
do Estado de Pucbla. indus-
triais e revendedores da Volks-
wagen do México, e do Sr.
Schultz Wenk, presidente da
Volkswagen do Brasil.

parte do empregador quanto
do empregado".

Disse o Presidente da Asso-
ciação Comercial que, "em tese,
a participação dos empregados
nos lucros das empresas é uma
reforma conveniente e neces-
Sáxia, de=de que objetive 'a me-
Ihoria do padrão de vida dos
empregados em função de,* seu
trabalho, porque a.s empresas
não poderão despender mais
recursos com pessoal, finan-
ciando muitas Vezes a ocio-i-
dade, a menos que consiga au-
mento de produtividade e ou-
tras condições indispensáveis à
sua expansão",;

Marcada
a posse
de Jost

O Sr. Nestor Jost será empos-
£_ulo no cargo de Presidente du
Banco <lo Brasil na próxima ee-
gundu-íclra ás ll heras, devendo
a cerimônia de posse eor renlízi\-
da sede tlu r>_.iico. ua Rua 1.° de
Março, Cii. 4." andar.

Já o futuro Presidente do Bon-
co Central, Sr. Rui de Am.iiu.rLc--
me. só será empossado após a Se-
mana Santa, uma vez que o Go-
vêrno ainda náo enviou uo Sc»
nado a mensagem, propondo o
:>eu nome, o que deverá &or fei-
to após ft Piscou,

são da incidência do Imposto
•sobre as Operações Financeiras
da parcela correspondente à
correção monetária e outros
ônus (Comissões outorgadas às
Bolsas de Valores e Correto-
res), nas transações realizadas
chtre 1 de janeiro de 1067, in-
clusive, e 10 de fevereiro de
1967.

A Circular 82 determina que
nos títulos descontados ou cau-
cionados e nos de cobrança
simples, cujo portador seja ins-
ti tuição financeira ou o seu
mandatário, e que forem, líqui-
dados apás o vencimento, seja
facultado àquelas instituições
cobrar dos sacados, ou de quem.
os substituir, uma comissão de
permanência, calculada sobre
os dias de atraso com os mes-
mos encargos cobrados na ope-
ração primitiva. São as seguin-
tes, na integra, as circulares
do Banco Central:

CIRCULAR N.u 81

As instituições financeiras e
seguradoras:

Protesto no
CADÊ contra
n

O Conselheiro Coelho de
Sousa protestou, ontem, na
sessão de abertura dos traba-
lhas do Conselho Administra-
.tivo de Defesa Econômica —
CADÊ — contra a venda da
Fábrica Nacional de Motores,"cuja presença só pode desa-
gradar aos grupos financeiros
estrangeiros, desejesos de do-
minar o parque industrial bra-
sileiro".

, No seu. pronunciamento, o
conselheiro lembrou que ario
passado o Departamento de
Controle do CADÊ concluiu,
depois de examinar o relato-
rio das atividades da emprê-
sá relativas a 1965, que a FNM
estava "em evidente c franca"
recuperação da grave crise por
que passou em 1964".

— Designado relator —
acrescentou o Sr. Coelho de
Sousa — acolhi aquelas con-
clusões, tendo o meu voto
acompanhamento unânime e
sendo cssa decisão comunica-
da ao Ministério de Indústria
e do Comercio, nos últimos dias
de dezembro de 1966. Quando
se esperavam as providências
legais sugeridas, c outras, ten-
dentes a consolidar a recupe-
ração já Iniciada, fomos sur-
preendidos nas primeiras se-
manas do corrente ano com
a notícia da intenção de ven-
das da FNM.

Comunicamos que- a Direto-
ria, em sessão desta data,
aprovou a exclusão da incidén-
cia do Imposto sóbre Opera-
ções Financeiras* sobre a par-
cela correspondente à corre-
ção monetária e outros ônus
(comissões outorgadas às Ból-
sas de Valores e aos Correto-
res), nas transações realizadas
entre 1-1-67, inclusive, e a ds-
ta da expedição da Circular
li.0 74, baixada por este Banco
em 10-2-67.

CIRCULAR N.° 82

Aos estabelecimentos ban-
cáriosi e Caixas Econômicas:

O Banco Central do Brasil,
na, forma da deliberação do
Conselho Monetário Nacional,
em sessão de 9-3-67. tendo em
visla o disposto nas Artigos
4.°, inciso VI, e 9.° da Lei n.°
4 59ã, de 31-12-64, esclarece,
com referência à Resolução n.°
15, do 28 de. janeiro de 1966,
quo o item V da Circular n.°
77, de 23 de fevereiro de 1967,
passa a vigorar com a seguin-
te redação:

"V — Nos títulos desconta-
dos e nos em cobrança sim-
pies. cujo portador seja Insti-
tuição financeira ou o seu
mandatário, e que forem liqui-
dados após o vencimento, é
facultado àquelas instituições
cobrar dos sacados, ou de
quem os substituir, comissão
de permanência calculada só-
bre os dias dc atraso, nas mes-
mas bases proporcionais de
juros, encargos e comissões co-
brados na operação primitiva,
em se tratando de titulos des-
contadas, ou naquelas Indica-
das pelo cedente e para cré-
dito dêste, no ato da entrega
dos títulos para cobrança sim-
pies ou caucionada. Além da
comissão de permanência, e
da imposto sobre operações fi-
nanceiras, quando devido, nüo
será permitida a cobrança, a
titulo algum, de outras quan-
tias compensatórias do atraso
de pagamento."

Indústria de Automotores
do Nordeste entregará na
Bahia chassis para ônibus

Salvador (Correspondente) — Será entregue no dia 2
dc julho do corrente ano o primeiro chassis Magirus-Deutz
para ônibus, fabricado na Bahia, segundo anunciou o Sr.
Luchvig Winkltr. Diretor-Presidente da Indústria de Auto-
motores do Nordeste, que se está Instalando no Centro
Industrial de Aratu, no Recôncavo Baiano.

Dependendo ainda da aprovação pela SUDENE, a Au-
tomotores espera também produzir este ano máquinas ro-
doviárias, como tratores de esteiras, caminhões para uso
íora de estradas e máquinas de construção de rodovias e
de açudes, dos quais depende essencialmente a produção
agrícola da região.
EXECUÇÃO

Os serviços de. terraplena-
gwn para a Instalação da fá-
brica, no Centro Industrial de
Aratu, já se encontram em fa-
se de conclusão, sendo que tô-
das estão contratadas para
execução imediata. Igualmén-
te. encontram-se assinados os

¦ contratos com fornecedores de
matcrias-primiis, estlmando-sè
que as obras representem um
investimento de NCrS 1,5 mi-
lhão (um bilhão e quinhentos
milhões de cruzeiros antigos).

O projeto -da Automotores
foi aprovado pela SUDENE,
com autorização para aplicar
cerca de NCr$ 10,2 milhões

'(dóz bilhões e duzentos mi-
lhões de cruzeiros antigos), dos
recursos oriundos dos artigos
34/18, além do financiamento
de NCr$ 3.5 milhões (três bi-
lhões e quinhentos milhões de
cruzelras antigos).

Pretenda a Automotores, que
conta com o apoio da Kloesek-
ner Humdolt-Deut?: Ag Ko-
lem, da Alemanha c de sua
subsidiária bras 11 eIra Otto
Deutz, fabricar este ano 900
unidades, 1 200 em 1968, 1 500
em 1969 e 1800 em 1970. Os
investimentos globais previstos
pelo projeto são da ordem dc
NCr$ 17,5 * milhões (dezessete
bilhões e quinhentos milhões
milhões de cruzeiros antigos).

A Comissão já está automà-
ticamente constituída, por íôr-
ça regimental, sendo que sua
aprc-.sentação ti Mesa. se dará
depois da Semana Santa, ou
seja, uo dia 27 dêste. Três dias
depois deverão já ter sido fei-
tas as indicações dos seus in-
tegrantes, iniciando-se imedia-
monte suas atividades.

Um dos motivos da CPI, rc-
gundo os parlamentares . do
MDB mineiro, t_ que na.sex-
la-íeira, itntçrioi. ao carnaval

o Banco do Brasil vendeu 133
milhões de dólares, informação
oficial do Sr. Roberto Campas
& Câmara, sendo era maior vo-
lume na Cidade do São Paulo.
Assim, em menos de cinco dias
os compradores e especulado-
res do dólar ganharam NCrS CS
milhões (sessenta e seis bilhões
de cruzeiros antigos). R-evela-
ram, ainda, que o Deputado
Mario Piva (MDB), está de
posse de documentos compro-
vando o envolvimento de um
filho do ex-Chanceler Juraci
Magalhães no episódio.

Sul América Capitalização, S.A.
Alteração de horário

A Companhia comunica que, a partir da pró-
xima segunda-feira, dia 20, o expediente para os
senhores portadores de títulos e para o público em

geral, voltará a ter início às 12 horas e terminará
às 16.30 horas, em sua Sede, à Rua da Alfândega,
n.° 41 - Rio de Janeiro, Aos sábados não há ex-

pediente. (P

BANCO SANTA
CRUZ, S.A.

Assembléia Geral
Extraordinária

Ficam convocados os se-
nhores acionistas a se reu-
nirem em Assembléia Geral
Extraordinária, às 17 horas,
do dia 28 de março corren-
te, em sua sede social à Rua
da Conceição n.° 17, nesta
cidade, 

"a 
fim de apreciar o

laudo de avaliação, apresen-
lado pelos peritos nomeados
pela Assembléia Geral Ex-
traordinária do Banco Mer-
cantil de* Minas Gerais S.A.,
realizada em 21 de novem-
bro de 1966, assim como os
atos praticados pela- Assem-
bléia do mesmo Banco, con-
c e r n e n tes à incorporação
dêste Banco, por aquele, de
acordo com o que dispõe o
§ 3.° do art. 152, do decre-
to lei n.° 2 627, de 1940.

Rio de Janeiro, 16
de março de 1967.

Sandoval de Morais
(P

Banco da Metrópole
do Rio úe Janeiro

Assembléia Geral
Extraordinária

Ficam convocados os se-
nhores acionistas a se reuni-
rem em Assembléia Geral
Extraordinária, às 16 horas,
do dia 28 de março corren-
te, em sua sede social, à Ruci
Buenos Aires n.° 59, nesta
cidade, a fim de apreciar o
laudo de avaliação, apresen-
lado pelos peritos nomea-
dos pela Assembléia Geral
Extraordinária do Banco Mer-
cantil de Minas Gerais S.A.,
realizada em 21 de novem-
bro de 1966, assim como os
atos praticados pela. Assem-
bléia do mesmo Banco, con-
c e r n e n tes à incorporação
dêste Banco, por aquele, de
acordo com o que dispõe o
§ 3.° do art. 152, do decreto
lei n.° 2 627, de 1940.

Rio de Janeiro, 16
de março de 1967.

a) Issac Luiz da Cunha Júnior
. (c

BANCO PREDIAL
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, S. A.

INSCRIÇÃO NO C.G.C. N.<- 30.060.032/3

*•• !•¦ BANCOdali
J_*-__t_E__>I_____--i

FILIAL-RIO DE JANEIRO

POSIÇÃO LOCAL DOS DEPÓSITOS E APLICA-
ÇÕES EM 30 DE DEZEMBRO DE 1966

DEPÓSITOS

Depósitos a vista  NCr$ 8.016.873,37

Depósitos a prazo  NCrS 391.209,00

Total dos depósitos  NCr$ 8.408.082,37

APLICAÇÃO

CARTEIRA COMERCIAL

Titulos descontados :.
Total da aplicação . .

NCr$ 9.654.248,50
NCrS 9.654.248,56

(P

__/*
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CURSO DE TAPETES
WANDA

PONTOS DO ARTESANATO DA
PENITENCIÁRIA DE BANGU
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Curso completo: DO DESENHO Ã FORRAÇÃO
lnforma;õe«: lei. 26-2239 (das 10 à$ 18 horas)

Kua Miguel lemo», «14 - sp. 803 — Copacabana B
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DECOR
CURSO DE TAPETES
Pontos, riscos, marcação do trabalho e
forração: aulas em pequenos grupos.

IA ESPECIAL - TAPETLON
Rua Toneleros, 356 ~ Tel.: 37-5917 - Guanabara
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Apresentanão como dire-
tores e artistas convida-
dos a coreógrafa Glória
Contreras e o bailarino
Arthur Mitchell, áo Neio
York City Ballet, a Com-
panhia Nacional áe Bal-
let vai se apresentar ho-
je, às 20h45m. no Teatro
Municipal, repetindo oespetáculo amanhã, em
vesperal. O programacompõe-se de quatro co-
reografias de Glória Con-
treras — Concerto, En-
contra, Alusões e Diverti-
mento — sobre viú&icas
áe Bach, Dickinson, We-bem e Eâino Krieger, res-¦pectivamente, e uma áeBalanchine — Agon —
sobre música de Stra-
vinsky. Esta última foiremontada por Arthur
Mitchell, que dançará océlebre pas-de-deux comAlice Colmo. A Orques-
tra do Teatro Municipal
estará sob a regência domaestro Nelson Nilo

Hack
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(GALERIA DE
ARTE MODERNA)

REVISTA MENSAL DE ARTES PLÁSTICAS
Artigo* de> Mário Barata, Flávio de Aquino, J. U.
Teixeira Leite, Clariva! Valladares, Sérgio Ferro,
Frederiee Morais, AnfÔnie Bento, Maré Berkowití

• Márie Pedrosa,
NAS BANCAS, LIVRARIAS E GALERIAS 
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Informa seus horários:

!

DECORAÇÃO
NÃO í BICHO PAPAOE

"DÊ UM ASPECTO AGRA.
DÂVEL AO SEU L4R
APROVEITANDO O QUE

JJ TEM" .

ELOiSA LACE

Comult» d» D8«r«j5o (em tua <a>a) NCrS 25 00
Curso de Decorajão, completo (também i noite): NCrS 50,00'NSCRIÇOE5 ABERTAS - Tel.: 47-2945 1_

\ STUDIO DE DECORAÇÃO DE INTERIORES
SOCILÃ ~ Av. Copacabana, 1 120 - 3.°
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petite galerie
Horirio par» « recebimento de trabalhos tio

CONCURSO DE FORMAS
DE "CAIXAS"

*».«• A* JS . èif u à, 19 hora», ne, di» Í..J,.

DIARIAMENTE:
8,30 e 10,30 hrs.

5ÁSADOS:
Sessão especial
a meia noite a meia

SESSÃO (MBfâfâ:
Sábados e Domingos
às 6,30 hrs.

HOJE:

Missão Secreta
em Veneza

SESSÃO <&?$£
de Hoje e Amanhã:

Festiva! Tom e
Jerry

ATÉ DIA 31 DE MARÇO

PREMIAÇÃO E INAUGURAÇÃO:
dia 27 de ABRIL
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A-INCU- DO

JORNAL DO BRASILna

a i_ motoro .  crf ii.soo.ooo ¦10 pr.m,„ de et,ui«lçSo d. 500.000 «ruieiro, «ad» S
S .., doado» par 10 colecionadores O
B (..»¦»• s.l.ri. praça General Osório, 53 27.5.04 9b geflBaBBBBaBBIBBBBBaBBBBBBBBBBflBaBBBBBaBBBaBa"

PENHA
ÍARA ANÚNCIOS CU5SIF1CAD0S
E ASSINATURAS

«UA KINÍO DE-OClVEIRA/ MM
DAS 8,30 Aí 17,30 HORAS¦A-AOQS.Ü^BASl. 

HORAS.

TEATRO MUNICIFA-L
HOJE, DIA 18, ÀS 20,45 HORASBALLET

ARTHUR MITCHELL e GLÓRIA CONTRERAS
com a

COMPANHIA NACIONAL DE BALLET
Orquestra do Teatro Municipal

Regente: Nelson Nilo Hack

SrFed_ra|Pr,!!,rf,„50,nPfnhÍa. 
** B.lado$ P^encente à Adminis-

TmlS LS27™d. 
".*.¦•- d.e a"° "''vel, graças aos excelenteselementos "«.ona.s e • teen.ca primorosa dos artistas convidados."

(OOR - Diano de Noticias - 10.3 67)

Fnsa. • Cam»~f?«NÇr$ 36,00 -Poltronas e Balcões Nobres: NCr$ 6,00- Balcões Simples: NCr$ 4,00 - Galerias: NCr$ 2 00Em vesperal: domingo, di. 19. à, 16 horas, .os mesmo, preço,.

0 que há pam ver
C,NEMA___
ESTRÉIAS -
ANJOS KEB"Êl"DÊnfhe Tloubl.
wi:h AugoIs), de Ida Lupino. A
excelente r*!r\z volla 1 dira.;5c-
com a responsabilidade du fazor
« freira Rosalind Russell domcsli-
car, a rebelde Hayloy Mills. Com
June Hardtng, Binnle Barnei. Ba-
soado numa novela do Jane Trn-
hev. Colorido. Sâo Luís: 13h20in

15h30m - 17h40ni - 19hJ0m
22h, Santa Alice: MliSOm -

17h - 19l)10m - 21h20m. (Livre).
S ÉNH ÕFDÕÍTnÃV 

~E6~ÃNfiri*3rã"

Eiieiro), de Aloisio T. de Curva-
valho. Drama em cores, aprovei-
Janclo a tradição folclórico baiana.
Com Gossi Ges:e, Antônio S.im-
paio, Dina Sker, Fred Chakler.
Odoon, Ricn, Miramar: \4h — lóh

IBIi _ 20ll - 22h c Tijuca:
15h - 17h - 19h - 21h. (18
flnor,!.

19h - JOh.lOm. (1»

ÕS GRANDES CAMINHOS 
"(L.s

Grando* Chemina), de Chrlstian
Marquand. Embora frio e um
pouco arraslado, lem cerío inte-
rêsse êsia filme cie oslréia do afor
Marquand como direlor, job ¦
vigilância de Vadim, responsável
pela produção. Drama baseado ern
um romance cie Jean Giono. Em
cores. Com Robert Hossein, Re-
nato Salvatore, Anoufc Alméo. Ca*
pítótio, Copacabam e América:
Uh - lóh - 18h - 20h - 22h.
(16 anos).

AS PlItÕTÃsYÍAO OISCÜfÈMlü
Pittols Non Discutono), de Mika
Peri;ins. Woslern europeu em co-
produção. Com Rod Cameron,
Dick Palmer, Angel Aranda, Vivi
Bach. Rox: 15h - 17h - 19h -
2Ih. Roxy, loblun, Carioca: 14b
- lóh - 18h « 20h - 22h. So-
Infogo: 15h - 17h - 19h - 21 h.
Odoon (Niterói). (14 anos).
SUPERSEVEN - AGENTE PARA
MATAR (Suporsoven Chlama Cai-
ro), de Umbcrto l.enzi. Aventura
italiana, baseado no livro de H,
Humborlí. Com Andrcv.- liay, Dia-
na do Sanfis, Antony Grandwelt,
Rosalbí Neri. castmancolor. Ri.
vitra: Uli - lóh - 18h - 20h -
22h. Piau (o parlir de 10 hora.,
da manhã), Olinda, Mascote.
DO BRASIL PARA O MUNDO, de
Jean Manzon. Documenlário cm
cores sobro t viagem do Presi-
denta Coiía e Siiva a Europa,
Ásia, Estados Unidos. Eastnian-
color. Biuni-Flamengo c Scila:
Mh - 15h.(0m - 17li20m -
I9h - 20hJ0m - 22h20m; fló-
rida, Rig, Impsrator. (Livre).
HARAKIRI; japonês do Masak Ko-
baiashi. História de Samurai sò-
mente hoje no Ataski n partir
das 14 horas até meia-noite. (18
ano;].

REAPRESENTAÇÕES""
ÍA MANDRAGOLA (It Mandrooo.
Ia), italiano de Alberto Lattuâcic.
A comédia de Maquiavel em um
filme bem conduzido por Lattua-
da. Produção em cores copiads
em prêto-e-branco. Cem Rosana
Schlaffino, Phlllppo le Roy, Totó,
Jean-Claudo Brialy. Condor Cop#-
cabana: 14ti — lóh — 1 Sn - 20h' e_22h. (18 anos).

. WS~HORÃ"rPÀRA"~~*À"T"ÃR*lfh7í"
Hours to KM), woitern assistivel.
Com Dana Andrev;i v Donna
Reed. Império: 14h — 15h40m -
17h20m — 19h — 20h-IOm —
22h20m. (14 anos).

ADEUS AS ILUSÕES (Tho Sanil.
plpsr), de Vincent Minnelii. Ape-
sar das concessões, um filme in-
conformista. Integro. Com Ellz».
belh Taylor, Richard Burton, £v>
Wartç Saint. Cciorido. Ricamsr;
14h - lóh - 18h - 20h - 22h
(18 anos!.

O BEIJO (Brasileiro), do EÍévíõ
Tambellinl. Vulnorado por falia»
cravos, mas um .ilms digno a
(de Icnge) a mais cinematográfica
adaptado de Nelson Rodrigues,
Baseado na pe;a O E.iijo no Ai-
falio. Com Rcqinaido Fariis, Mel-
ly Martins, Jorge Doria, Norma
Bi um e outres. Psissandu: de 2.»
a óAíeira. lüh - 20h - 22h.
Sábado, domingo c feriado a par-
lir das 14 horas. (13 anos!.
A PEQUENA LOJA DA 

"TÚÃ

PRINCIPAL (Obchod na Kor_.;,
de Jan Kadar e Eirncr Kl ás. Su-
perior i O Anjo da Mort» (cio»
mesmos autores), êsse filme, pre.
mlado com o Oscar e no Festival
ris Nova Iorque, cenia corn ex.
traordináría humanidade, uma hi«.
tória ambientada na Eslováquia
sob tutela de Hitler. Com grandes
atuações de Ida Kamlnska e José)
«roner. Alvorada:. (14 ano*).
ÒUEÍb"^E"~lÍ"TÃ*r""(Tli7Tl"aTrT"íh;
from Guri Hill), de John Sturges.
W»storn em cores. Com Kirk Do:i-
fllas, Anthony Quinn, Carolyn Jo-
nes t* Earl Holllman. Colorido. •-
Soyal, Keljy, Bruni-Botafogo, Moi-
lo. (14 anos).

CONTINUAÇÕES
MISSÃO SECRETA EM VENEZA
(Th» Ven.li,ii Affair), de Jerry
Thorpe. A aventura nâo sai da
rotina: os chineses são os vüíícj.
Com Robert Vaughn, Elke Som-
mer, Karl Bohem, Boris Karbff.
Cores. MelrcCopicabana, Metro-
Tijaci, Palhí, Pax, Ait.ca, Para.
lodoa c Mauá: 13h30m - lóh
40m - 17h50m - 20h - 22hlOm.
Pathé a partir de 1]h20m o
Cin» ^agoa Drive-In: 20h30m *
22h30m. Aos sábados sessão à
meia-noite e meia. (18 anos).
O ÍUMULO SINISTRO (Th» Tomb
of Llg»ia), de Rogar Corman.
Outro assalto à obra da Po»
(o ^ 

conto tigela) produzido »
dirigido pelo especialista Corman.
Com Vincent Price, Elizabeth
Shepherd, John Westbrool.. Cores.
R»is (Anchieta). (18 enosj.
JõGO PERIGOSO (Ju.go P.l!g,",.
»o), de Arturo Ripstein e E.
Eichorn (1,0 episódio, cômico nn
Intenção), • Luís Alcoriza (ten-
tativa do comédia negra, sem
clima — segundo episódio equi-
valendo a um rnédia-melrageml.
Produçio mexicano filmada no
Brasil. Com Silvia Pinai, Leonar.
do Vilar, Eva Vilma, Milton
Rodrigues, Julissa, leila Diniz. -
Palicio: 14h - lóh - 18h - 20h
- 22. Éden: 17h - 15>h - 21h.
Caxias, Icaraí (Niterói): de 4.= •
*•": 19h e 21h. Colis.u, Glória,
O. P»dro e Iraiá, de 4.» a ó.»:
17h, 18h40m e 20h20m. Sábado
» domingos: 14h — lsh40m -

I7h20m
anos).

TÔUAS~A*S~KlULHERES DÕ"muN'
CO (brasileiro), de Domingos do
Oliveira. A primeira comédia da
cinema brasileiro com porsonageni
autêntico!: revolação de um jo-
vam diretor, e.lréia (clnematográ-
tica) do uma atriz, Leila Diniz, de
grandes possibilidades. Também
um filme de bom clima carioca t
numerosos charmes femininos (Jo-
ana Fomm, Isabel Ribeiro. Vera
Viana/ Irmã Alvarez e multas cu-
Iros). 6p«ra: 141. - l_.h40m -
I7h20m -- 19h _ 20h40m -
22h20m. Caruio-Copacabana, Paris-
P-Iíc*, Bruni-Saanz Pena, Bruni-
Hiiír, Festival, Britania, Bruni.
Piedade, Rosário (Ramos), Alf»
(Medurciro), Matild. (Bangu), Bru-
ni-Copacobína, Rio-Pninc». (IS

ADEUS~"GRING"Ò (Adios Gringo),'
du George Finley. V/astmn eu-
ropeu. Com Giuliuno Gemma,
Evelyn Stewart, Peter Cross. Cô-
res. Coral: 14h -- lóh - 18h -
20ii — 22h; Bruni-Ipanema, São
Podro (Ponho), Rag.ncia (Casca,
dura), São Bento (Niterói), Art-
Palácio Tijuca, Art-PaUcio Mói»r
Ail.Palicio Copacabana: 14h —
ló!i - IBh - 20h - 22h. (13
anos).

007 CONTRA A CHANTÀGE**"
ATÔMICA (Thund.rball), de Te-
tenco Young. O quarlo filme da
série James Boncl, reabilitando-o
do passo meio em falso que foi
007 Contra Goldfingor. Um bom
espetáculo no gênero. Na lu-
ta contra o arquicriminoio Ado]-
fo Ccli, 007 (Sean Connery) tam
horas do recreio com Clsudin»
Auger, Lucians Paluzzi, Martin»
Boswlck, Molly Peters. Cores. -
Vcnexa: 14h - lóh30m - 19h-
2ln30m. (18 anos).
DOUTOR JIVAGO (Ooctor Jivago);
de David Lean. Superprodução ba-
«e^da no romance de Boris Püj-
rernak. Com Ornar Sharif, Julie
Christie, Geraldine Chaplln. Có-
res. Vltíria: 14h - 17h30m -
21 h. (ló anos).
Ci G R A ND E GOLPE 

*~6ÕS ~ 
SÊT("

HOMENS DE OURO (II Grand.
Colpo dai 7 Uomini d'Oro), d»
Marco Vicario. Segunda aventur»
dj quadrilha comandada por Phi-
lippe Leroy, Com Rossana Po-
desta, Gastona Moschin, Gabriel-
le Tinti. Cores. Exclusivamente no
Comior-Largo do Machado: 14h
-lóh - IBh - 20h - 22h. (14

O COLT í A MINHA LEI (Prod.
Italiana), do Al Bradley. Wastam,
cam Anthony Clark e Lucy Gilly.
Cures. Paraiso u Ri» Branco. (14
enes).

A 
*S 

Õ*Miika DE UM REVÓLVER
(AII'cmbro di sina Coli), do Gian-
ni Grimaldi. Weslarn italiano.
Com Stephon FoVsyth, Anne Sher-
man. Cores. São João (Meriti). (14

VIAGEM AO MUNDO DOS PRA.
ZERES (Canionl nal Mondo), da
Vittorio Sala. Filme-show. Com
D_,-.n Martin, Gilberí Bécaud, Pep-
pino di Capri, Juliette Grecc, Ge-
orges Ulmer, Marpessa Dav.n. Có-
ros. Rivoli, Paraíso (2| anos).
VIAGEM FANTÁSTICA (Fantastlc
Voyago), de Richard FÍelscher.
Uma eguipa de médicos minialu-
»ii3doi viaja ptMo corpo de um
cientista, com objetivo cirúrgico.
Com Stephon Boyd, Raquel Wolál,
Edmond 0'Brien, Donald Pleason-
c», William Rodfield, Arthur
Kennedy. Cores. Sio Josá, Poli.
Icama: 15fi — 17h - lili _ 2]h,
(10 anos).

A DS5FORRA, de Gino Psimisa-
no. Melodrama brasileiro. Melo-
drama de juventude transvieda, >
um pa;so da pornografia decla-
rada. Com Jucqueline Myrna, (sa-
bel Crisiim. (Guy Lupe), Mara di
Cario, Ri Ido Gonçalves e 7arcí-
sio Meira. Petrópolis, Pai, Va»
lobo, dc 2° a ó.>>: 17h - 18h40m

20h20m. Sábado: 14h - 15h
40m - 17h20m — 19h - 20h40m.
Vitória (Bangu): lóh - lóh-IOm

18h20m - 20h - 21h40m. -
(18 anoi).

f.ÕVTçÃ REBELDE (*fhV*SÕüíd1f
Music), do Robert Whe. Amável
musical còmico-sentimental, cain-
do um pouto para o piegas no
ultimo terço. Em primeiro plano,
a vitalidade e r, voz de Julie
Andrews. Com Christopher Plum-
mer, Eleanor Parker, Richard
Haydn. Cores. Natal, de 2.» ..
sábado: 17h e 201'. Domingos à<
'ih - IBh e 21 h. (Livre).

Ã SERPENTE (Th, Réptil»), d»
John GÜling. Mulher-serpenle co-
mete crimes que desnorteiam «
Policia. -' Prod. inglesa, com
Noel Wllmnn, Bay Barrette, Jcn-
niíer Daniel. Capitólio (Petrópolis](IBjwos) .
UM A IOUr. i NHÃ ADORÁVEL (BH-
lia), de Don Weiss. Comédia mu-
sical. Com Patiy Duke, Jim Backua,
Jano Greer, Warren Berlinger. Cõ-
ras. Cascadura, Floriano: I4h50m

Ióh30m - I8hl0m - 19h50m
21h30m. Guanabara: de 4 » j

6. . 17h30rn - 19hl0.ii - 201.
50m. Sibados: 14h50m - lóli30m

18hl0in - 19h50m - 21h30m.
Madrid: de 4.» a ó.«: 19hlím e
20h55m. Sábado: 14h50m - lóh
30m - lBhlOm - 19hí0m -
21h30m. laopoldina. (Livre).

O PERIGO t MINHA MISSÃO (I
Daal in Dangar), de Wrflter Grau-
man. O canastrão Robert Goulct

espião infiltrado na Gestapo,
nesse filme ambientado na Se-
gunda Guerra Mundial. Com Chris-
tine Carròre, Horst Frank. Côrcs.
Central, (18 onosj.
b RE""6TvÊ"R*~i*W"iãÃ"T~í~W7sT
arn americano. Com Rory Caíhoun
e Rod Cameron. Colorido. Palácio-
Higi.nópolit. (14 anos).

MAE (Matko) do I92Ó dirigido
por Pudovkin. Como complemen-
to iera exibido A* Economias da
Dill Biawilt (Th» Savings of Bill
Blawitt), de Harry Watt, produ-
cão Ingleso dc 1937. Programa
cíe hoje da Cinemateca do MAM
« meia-noite no cinema de arte
Paissandu. Ingressos à disposlçfio
das pessoai Interessadas na bilhe-
feria do cinema a partir das M
haras.

CINE LAGOA DRIVE IN 
"- 

Ses.So
infantil hoje o amanhã às 18h30m
com exibição d* desenhos «ni-
mados coloridos.

TEATRO
UM, AMOR SU5PICAI _ ComSdii
rie Bill Manhoff. Uma mó;a de
vida fácil invade a apartamento
de um rapaz metido a intelectual.
Dir. d» Alaurice Vaneau. Com
lona Magalhães e Carlos Alberto.
- Copacabana, Av. Copacabana,
327 (57-1818, R. Teatro). 21h30m
sáb. 20h e 22hl5m; vesp., quinta-
feira, lóh e domingo, 17b.
OH.QUE DELICIA DE GUERRA-
Muiical do Charles Chilton •
-ocn Lltflewoodi Primeira Guerra
Mundial vista com bom humor.
Espetáculo original de rara ale*
çiri.j e vitalidade. Dir. de Ade-
mar Guerra (melhor diretor do
19Ó6 em São Paulo com Êste cs-
petáculo). Com Napolc-ão Monii
Freire, Eva Vilma, Célia Biar, Rc-
sita Tomás Lopes, Helenn Inês,
Mauro Mendonça, Ítalo Rossi •
outros. - Ginástico. Av. Graça
Aranha, 187 (42-4521), 21hl5m,
sáb., 20h • 22h3'.'m; vesp., 5a.,
I7h e dom., IBh.
AS CRIADAS - De Jean Genêt.
Du_; criadas C|ue tentam, dentro

çie . um cüma tra"gico-pcático, li-
berfar-je do domínio da patroa.
Dir, de Marlim Gonçalves. Com
Hélio Ari, Érico do • Freitas a
Labanca. Bolso, Rua Jangadei-
ros, 2S-A (27-3122): 22h; sáb.,
20h30m e 22h30m. Vesp. 5.», 171.
fi dom., 18h.
«ASTO ATRAS - Peça 

"de 
Jorg»

Andrade premiada no recente con-
curso do SMT. Um homem mer-
pulha no passado para'compreen-
der melhor o prosente e saber
preparar-se para o futuro. Um»
das maia sérias tentativas da nova
dramaturgia brasileira, numa mon-
«agem de grande força t imncji-
nação. — Direção de Gianni
Rutto. Corn Leonardo Vilar, Re-
nato Machado, Iracomt de Alcn-
car, Isabel Teresa, Isabel Ribeiro
e grande elenco. TNC. Av. P.io
Branco, 177. (22-0307). - 21h
Vesp. dom., 18h. Até 15 de
maio.

FAMÍLIA ATÉ CERTO PONTO -
Comédia (anteriormente apresen.
tada sob o título família Pouco
fstnília), de Gerald Savory, adap.
tcr-,0 de Marc-Gilbert Sauvajon.
Dir. de Antônio tle Ca!:o_ Com
Renata Fron-i, Rubens de' Falco
f outros. íerrador. Rua Sun.
Captes, 13 (32-8531)) 2lh30m;
sáb., 20h e 22h30m; Vesp. £e.,
lóh e oom., 17'n.
ARENA CONTA IUMBI - Come-
dia histórlco-musical de G. Gear-
nieri « A. Boal, música de Edu
Lobo. Apresentação do Grupo d*
Ação. Dir. de Milton Gonçalves.
Com Jorga Coutinho, Ester Mel-
ünger, Procóplo Mariano, A\erin
Aparecida, Haroldo de Oliveira c
Carlos NfiçjrcÍro3. Corioc-:, R u *
Sen. Verauciro n. 233 (25-ÍÓ07),
21h30m. Sábado: 20h e 22h:
Vesp. Sa., 17h e dom., IS h.
DE BRECHT A STAMSLAV/^POÍÍ
TE PRETA - Original cspetácuSi
cem uma inteligente encenação ds
A Exceção.» a FUgra, de Brecht,
na primeira parte, e com poe-
mas de Brecht c divertidas crôni-
cas d? Sérgio Perto na segunde.
Dir. de Antônio Pedro. Com Ca-
mila Amado, Jaime Barcelos. Míl-
ton Carneiro t Aldo de Maio.
Inauguração do MinI-T«atro. Rua
Figueiredo Magalhães, 28ó (tel.
57-ÓÓ51). 22h; sáb., 20h e 22h30m
vesp. dom., 18 horas.
O HOMEM DO PRINCIPIO AO
FIM - Volln da bela seleção de
textes. de Milor Fernandes, num
espetáculo freqüentemente corne-
vente, imensamente valorizado pof
um esplêndido desempenho do
Fernanda Montenegro. Dir. de Fer-
nando Torres. Corn Fernanda Men-
tenagro, Sérgio Brito, Fernando
Torres e o Quarteto 004. Santa
Rosa. Rua Visc. Piraiá, 22 (Tel.
47-8641). - 2lh 30m • sábs.
I3h, 20n30m e 22h30m, dom.
vesp. IBh e quinta às lóh. Até
dis 24.

AUÍ"lÍEO''l("fr*::"~~71n'ri"!Íd~l"!
Alves. Com André Vlllon. Dsiit
tucidi, Agnei Fontoura, Aírton
Valadão e Luís Carlos de Morais
- Rival, Rua Álvaro Alvim, 33/37
(22-2721), 21h; séb. 20h a 22h;
vesp. 5a. e dom., ló hor;.B.
QUATRO* NUM* QUARTO -Come-
dia de V. Kafaiev sobre proble*
mas da juventude. Prod. do Tea-
iro Oficina. Dir. do José Celso
Martinez Correia. Com Ítala Nan-
di, Renato Barrjhi, Dirce Migliec-
cio, Fernando Peixoto, Francisco
Martins e Etty Fraser. Maison d»
france. Av. Pres. Antônio Anló-
nio Carlos, 58 (52-3450), 21hl5m;
sáb., 20h e 22h!5m; vesp. 5o„
17h, e dom., 18h.

Ã C*AS"ACA~~~*Comédia*de~'ZuioÍ-
ka Melo. Dir. de Pernambuco d»
Oliveira. Com Jorge Paulo. Arena
di Guanabara. Apenas às segun-
das-feiras. 21h.

21h; vesp. láb.,
Sa., 17h.

dom. 16h.

ROSA DE OURO* - Romontagem
do bem sucedido espetáculo do
música popular, com Clementina
do Jeit/i — Jovem — Praia dte
Botafogo. 522: 21h30rn; 'sáb., 

20h
a 22h; vesp. 5a., 17h e dom.
IBh. Últimos dias.

A FINA FLOR* DO SAMBA -
Show de música popular, organi-
lado por 5ér**io Cabral t Teie-
*a Aragão, Com elementos ü?*
Escolas da Samba Mangueira, lm-
pério Snrrano, Portela e Salguei-
ta — Opinião — Siqueira Cam.
pos n. 143 (36-3497) ~ SàmenU
h senundas-felras, 21 horj>s.

PARA CRIANÇAS
Ci.APÍU-INHO V£RKElHO~"-"*bi".
rejão dc Mi rio Prieto. Cem
Margot Baird, Ana «ita, André
Valli, Luís Mário e Christa Doí-
ie. — Teatro da Bolso (27-3122)
— sác. lóh e dom. J5h.
Ã~GATA BSrRALHETRA - De Tp-
resa Ba/rocas — Arona da Gua-
nabara — Largo da Carioca —
(S2-35o"0), séb. c dom., às lóh
3C:n.

O CHÁ 
~DAS~~ABELHINHAS ~- 

MÜ-
sical de Paulo Afonso Lima — Mi.
rjuol lemos — 47-7453 _ sába-
dc e dom. às 17h. últimos dias,
O ÕVO DE"" ÒURÒ"~FÀIS*Õ~~^" Dè
Pedro Torn.in — Apresentação
do Teatro de Bonecos de Ho i
Pedro - Pax: R. Visconde Piraiá,
351 (27-2230). Sábs. 17b., dom.,
15h30m t 17h.

AIÍCÊ NO P A IS DAS MA RA V l~
Í.HAS — Com Tânia Shet, Margot
Baird, Matosinho, André Valli, o
outros. — Teatro de Bolso — sá*
bado às 17h e dom. às lóh.
CAPITÃO* FURACÃO - Coma* his".
tórías do mar. Produção do Gru*
po Ação. Dir. de Haroldo de OU-
veira. Com Válter Tobias, Alirio
Monjardim, Emanuel Siervo, Con-
rado Freitas <* Gérson Pere.r.-.. —
Apresentando os irmãoi Felipe
Rocha a Ema Rocha. — Teatro
C-.riaco. Sen. Vergueiro, n.° 238.
(25-ÓÓ07). - Sáb. e dom. ás 17h.
ALICE CONTRA A DAMA DE
COPAS - Adaptação de Jean
Arlin co famoso conto de Levii
Carroll. Apresentação da Com-
panhia Carioca de Comédias a
do Grupo Destaque. Teatro Gi»
«iblico — Av. Graça Aranha n,
187 (42-4521) - Sáb. lóh e dom.
15h 30m.

CAMÍLIAE A FERA - De Enrf-
que Amoedo e Luís Henrique. Dir.
de Enrique Amoedo. Apresenta-
ção do Teatro do Marionetes «?
Fantoches do Parque do Flamen-
'jo — Parque do flamengo — el-
tura do n." 300 - Sábs. às lóh"JOm 

e dom. às llh c 16h30rn.
AJ MARAVUHOÍAS FÁBULAS DE
IA FONTAINE - De Zuleika Me-
Io — Dir. de Jorge Paulo — Jo.
vem — Praia de Botafogo, 52? —
Súbs. * dorm. às lóh.

PRÓXIMAS ESTRÉIAS
O VERSÁTIL MR. 5LOANE -
~ Comédia de Joa Orton. Dir.
cie Carlos Kroober. Com Maria
Fernanda, Paulo Padilha, Adria-
no Reis * oulro3. Praça Gláucio
GUI. Estréia terça-feira.

A~PENA OTE"~~~~."Tr~.s come-
dias em um ato, de Ariano Suai-
«una. Direção de Luís Mendonça.
Com Uva Nino, Rafael do Car-
valho e Emiliano Queirós. Figu«
rinos de'Echlo Reis. Teatro 4o«
v*m. Estréia em abril.

O NOVIÇO, de Martins Pena.
Produção da FDT, com a cola-
boração do SNT — Com Dulcino,
Mandei P è r a, Cléber Macedo,
João Benian, Ivan Sena, Sônia
Morais, Bruno N(.to, Matozinho.
Dulcina. Estreia sábado de Ale-
luia dia 25.

0LCER*À"~ DE 
"'*3ÜRO~*""-"~Co"médi"j

musical d; Hélio Sloch, com mú.
sica de Oscar Castro Neves, Ro-
bf.rto Menescal e Edimo Kriesiur.
Dir. do Léo Ju.i. Com Flávio AM.
fllaccio, Cláudio CavalcSnti, Ro-
sano Ghessa e oulros, Sanla
íloi*. estréia em abril.

Á~SA1D"a?*~ONDE FICA* A~5A.DAT
— Pe;a documentária de Ferreira
Gullaf, Armando Costa e Antônio
Carios Fontoura, sobre o perioo
de uma nova guerra mundial. Dir.
João das Neves. Com Célia Hele-
na, Oduvnldo Viana Filho, Luís
Linhares, Echlo Reis e outros. —
Opinião, Rua Siqueira Campo?,
143 (30-3497); 21h30m; sáb.,
20hl5m e 22h30m; vesp., 5a., 17h
e dem., IBh. Fstréia lôrça-felra,

¦OS 7 GATINHOS, de Nelson Ro-
drigues. Dir. de Álvaro Guima-
rães, figurinus e cenografia dd
Roberto Franco. Com Freyolente,
Thelma Reston, Jorge Cherque»,
=rico da Freila;., Carmem Palharei,
Hélio Ari, DJenane Machado, Oi.i-
na Antana*;, Ana Rita e Tânia
Sher. Apresentação do Taatro Po-
pular da GB — Migu.l l»mo_.
— Estréia v.m abril.

"SHOW"

REVISTAS

ESPECIAIS
SESSÕES PASSATEMPO - Afui"
lidades, desenhos, filmes cultu-
"'"'. col"ódias, documentários.
Sessões contínuas desde as '0
da manhã. Cine Hora (Edifício
Avenida Central, subsolo). Aoa
domingos e feriados, efclusiv».
«nente prooramas infantis.
ÍÜRÕPA 51, de Roberto Rosielíi-
ni. Um filme de transição n«
carreira de Rcssellini. Com exce-
lente participação de Inrjrid Berg.
man, ,-,o lado da Alexander Knox,
Giulietta Masina, Ettore Giannini.
Alusau da Imagem • do Som, ata
domingo, em sessões contínuas.

ÊLIA-S & OUTRAS BOSSAS -
revista com texto e direção d»
David Conde e Gilberto Bren.
Con; Nélia Psula e outros. Ml-
guol Umo;, Rue Miguel Lemos,
51 (47-7453),- 21h30m.

DF. COSTA A COISA VAI - Si*
vista de Cole e Silva Filho. Car-
loi Gomas, Rua Pedro I, 2. (Tel.
22-7581); diariamente, 17h30m,
20h e 22h, 2.»-feira - Bonecas da
Mini-Siltt, espetáculo de travtsti,
escrito e dirigido por Jean-Jac-

OS 3 DE PORTUGAL - . Maria
.'¦_¦-_• Vilar — Lisboi i Noi-
»• — Rua Cinco de Julho n.*
305. Tol.: 30-4453 - Show com
Maria José Vilar e Floréncia Ro-
drigues — Dir. de Joaquim Sa-
raiva, òs 21h30m e 22h30m
- Couvert - NCr$ 2,50 - Fe-
ciiada às quartas-feiras.
ANTÔNIO MÊSTRfl 

~MARIA 
TE-

RESA. No Fado - Show - Rua
Barão de Ipanema n.° 296. Tc-
lofone 3Ó-202Ó - Couvart - NCr$
2,50.

AS PUSSY, PUSSY, PUSSY
CATS - Texto de Sérgio Põrtó.'
Com grande elenco, à !h - Cou-
vorl: NCrS 12. Consumação: NCrS
3. - Fred's - Av. Atlântica.
UMA NOITE PERDIDAfcom Mièf»
t Tuca _ Música e dsnça. C o"n>
Luis Carlos Mièle e Tuca, além do
«njunto de Roberto Menescal -
Rui Bar Bossa - Rua Rodolfo D*n.
tas - a 1 hera de 3." « dom
Couverl: NCrS 10,00. Consuma
cão: NCr! 5,00.

MÚSICA
COMPANHIA NACIONAl DE BA1.
LET — Bailados de Krieoer, itt--
winsky, Bach e Webern, reg. N.
N. Hacit. Municipal. Hoj, às 21h
e dom. lóh.

ORQUESTRA DE CÃMARA~*DÕ
C!."'E — Concerto apresentando
Albinoni, Telemann, Vivaldi, B_c'(,
Mc/.arl — ABC Pró.Arlt - Mu.i'
cipal, dia 27, às 2lh.
Õ RQ Ü c 5 T R~Ã~ D O MUNIC IPAl -
Reg. Mário Tavares; viol. Oscar
Borgerth — Municipal, dia 31 ?»
21 hora;.

O.3.B. — i Concerto da Assms*
tura — Reg. Karabtcílewsky. So-
lista Klein - Municipal, dia 1 da.
abril às I6h30m.

COMEMORAÇÃO CORAL-SINFã*
NICA DE PE. JOSÉ MAURÍCIO

Associação C^nto Coral — OSR
Maestro Karabtchewsky — Sal«

Cecília Meireles, dia 15 de abri,
às 21 horas,

DISCOTECA PÚBLICA DO £ST£
DO DA GUANABARA - Músic»
erudita, /berta das *> ás 19 hc-
ros. Avenida Alm. Barroso n.*
81 — 7." andar. Filmes: ssxtas-
feiras, às 17 horas.

RÁDICT
RÁDIO JB

"l7h30nJB Inlorm. - I2h307n*
18h30m, 21h30m.
Reportar JB - 8h30m, 9h30m.
IOÍmOiii, llh30m, I4hô0m, 15h
3üm, 17h30m, 20h30m, 23h30m
0h30m.

Inlormativo Agricoli - 4h3Õm7
diariamente.

Música Também é"Noticia*-*~dii
lOh às lóh d- hora em hora.
Marca do Sucesso - 12h25m,
18h25m, 21h25m, diariamente.

Voeó « Qunrn Sab* -* 9h, 17h,
21h, diariamente, de 2a. a 6a.
Porgunto ao Joio — de Tíh05r"~
às 12h — diariamente, de 2a. #
6.3.-feirr~.

Bolsa da Vil
diàriame:

lõr.t — 18h4ím

PROGRAMA* PRÍMEIRA CIASSE*^
Hoje: às 22h05m: Concerto n.^ t
em Mi Bemol Maior, K. 417 par,,
trompa a Orquestra, da Mozirt.*"* Sinfonia n.» 1 am F< tm Ma.
nor, Opus 10, de Shoslakovitch.

bíblsotecas
SI3líOTECÁ~~CA$TRO*~"ÃlV£S -
Avenida Treze de Maio, 23-D —
Tal. 52-9845. Horirio: 12 __ tt
horas. Fechada aos sábados.
BIBLIOTECA POPULAR DÃ"*"'pT.
NHA - Rua Uranos n.° 1 326 —
(30-6713). -- Horário: 12 às 1»
horas. Fechada aos sábados.
-IBIIOTÉCA NACIONAl r~7~
nida Rio Branco n.° 219 (22-0321Í

Horário: 10 às 22 horas, Par*
o satao do leitura exige-se car-
•io de consulta. lnforr,ia;õs< na
«orlaria.
SÍbTÍÕTÍCA POPULAR Dí ÍOTg
fOGO - Rua Farani n." 3-B. «s
(26-2443) - Horário Sh30m is 2»
horas. Fech<~d,- acs sábado».
aÍBÍ"i~rfcfr~Fò"p'üTÃR~" DA*"~GÃ~
VEA - Pra.a Sanlos Duniont,'Ita

(27-7814). Horário: 8 àl JO
noras. Fechada aos sábados.

BIBLIOTECA ESTADUAL - Avenl".
u_ Presidente Vargas, 1621 (fei.
43-0333). Horário: 8 ás 20 horas.

Fechada aos sábados.
BIBllOTEC"Ã*~p6pULAR*~D~r*~RÍ6
COMPRIDO - Rua Haddock Lôbi
tl.0 163 - Telefone: 28-5178. -
Horário: 12 às 21 horas. Fechada
aos sábados.

MUSICAIS
EU CHEGO" IÃ~- Musical, apre-
lentajão do grupo Levante. Cem
João do Vale, Marínês, Sílvio
Aleixo, Maria Luísa Noronha. —
Ar«na da GB — Largo da Cario-
ca, esq. da Av. Chiíe. (52-3550).

MARIA DA GRAÇA - Adega da
tvora — Show — Com Maria da
Graça e Sebastião Robalinho —
Couvart — NCrS 1,80 - Fechado
às segundas-feiras. — Rua Santa
Clai-a n.° 292 - Tol. 37-4210.

EL CORDOBES - Show de a
qo-a» de meia em meia hora. —
Rurt Miguel Lemos, antigo San
Sebastian Bar — Consumado
NCrí 6,40.

PANTERAS A OÕ~^"~""~"~s.iOW de
meia em mela hora a partir das
73 horas — Rue B__ux Arta -
Rua Rodolfo Dantas — Sem cou-
v«rt e consumação: NCr$ 5.
HELENA DE LIMA - Show à
meia-noite e meia. L« Candélabr*.
- Couvart NCrí 8,00 - de 2a. à
sáb. Dir. de Sérgio Vatquez.

A pedidos volta ao cartaz Ho[e e Amanhã, o super filme japonês 
"HARAKIRI"

de Masaki Kobayashi. no Festival de Arte do Cinema ALASKA. Av. N. S. de
Copacabana^ ¦- (p'

BIBLIOTECA POPÜIAR DÈ COPA.
CABANA - Avenida Copacaban»
n.» 702, 3." ondar. - Telefonei
27;~ó07. Aberta até as 20 horas.
BIB L ÍO TECA* DOM IN ÍSTÜ. ÍÕ*~DÃ
FAZENDA - 12." andar do Edl-
tício do M. F. - Tel. 22-3168. -
Horário: 10 às 17h30m. Fechada
aos sábados. Especializada em Dl-
feita/ Economia e Finança».
BI3LÍOTÉCA DÓ~MrNISTÍR*ÍO~""Ã
EDUCAÇÃO E CULTURA - Espe-
clallzada em Educa;ão. Cultura a
Arte. Horário: diariamente das
llh ás 18h. - Rua dl Imprensa
n.° 16, 4." andar.

s"l"*rrõ*TECA"~DÂ CASA D*E**RÜt
BARBOSA - Especializada em Di-
reito, Filolooia, Literatura, Hi>
tóris. Ciências Sociais e Vida *
Obras de Rui Barbosa. Horário,
diariamente das 12h ès 17h —
Fechada às secundas. £ão Cia-
mente, 134.
BÍBIÍOTECA DO CONfELHO NA-
CIONAL DE ECONOMIA - Obra»
de Economia e Finanças. Estatíj.
tica. Coleção de Referência, Leis
do Brasil e Diários Oficiais. Hora-
rio: dias úteis, exceto aos sáb:;.,
das llh30m às 17h30m. - Ru»
Senador Dantas, 74, 14.° andar
f_42-6l88, R. 31).

PARQUES E
JARDINS
JARDIM BOTÂNICO 

"""""'FÜndãdi

em 1808 por D. João VI, possui
cerca de sete mil espécies de ve*
getais, Viuma áre» do 550 000
metros quadrados — Rua Jardim
Botânico n.o 929 (Tel. 27.8521)

Horário: das 8 às 17h 30m,
diariamente - Entrado: CrS £0.

PARQU*E~~D*rciDÃDE-^~Um"~~~~
mais belos e pitorescos. Princi-
pai atração: o Museu da Cidad*

Estrada Santa Marinha, Gávea.,
(27-3061). - Horário: das 9h ii

17h 30m, diariamente.

QÜÍNTA DA BOA VISTA - A*í
tiga chácara pertencente aoi lin-
peradores D. Pedro í e D. Pe-
dro II. Entrada por São Cristo-
vão.

JARDIM ZOOLÓGICO - Variada»
espécies de animais da fauna
mundial/ a africana a asiática.
Rica coleção da aves a pássaro*
do Brasil. Quinta da Boa Visla
(em São Cristóvão). Horárioi —
das 9h às 17h30m, exceto ás
«egundas-feiras. — Entrada paca.
- CrJ 100 adultos • CrJ 50 cri-
ancas.

PARQUE LAJE - Rua Jardim Bo-
tânico, a 200 metro* da entrado
do Túnel Rebouças. Horário* 9
4s 17 horas. Entrada franca.

32 834 PESSOAS JÁ VIRAM
66

A COMÉDIA MAIS DELICIOSA DO ANOOH IJÜÈ DELÍCIA DE GUERRA
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Modelos navais começam no
lago do Parque do Flamengo
amanhã o campeonato de 67

Será Iniciado amanhã, às 14h30m, no lago do Parque
do Flamengo, o Campeonato Carioca de Modelismo Naval
de 1967, que será disputado em quatro classes — M, 36, 30
e 20 —, recebendo seus campeões troféus oferecidos pela
Marinha de Guerra do Brasil.

O Campeonato, organizado pelo Comando do 1.° Dis-
trlto Naval ein colaboração com o Clube de Begatas de
Modelos, prevê a realização de dez provas para cada
classe e poderão concorrer filiados a clubes de modelismo
naval e competidores avulsos, desde que seus modelos se
enquadrem nas especificações de cada classe,

guia do Soldado, patrocínio de
M. G. e 1." Exército; 7 de se-
'tembro, Regata da Indepen-
dencla, patrocínio de Grapete;
22 de outubro, Regata do Avia-
dor, patrocínio da ti." Zona Aé-
rea; 19 de novembro. Regata
da Bandeira, patrocínio de
Modelos Navais H. Bricio.

A última prova, a Regata do
Marinheiro, patrocinada pelo
1.° Distrito Naval, será reali-
zada no dia 10 de dezembro,
quando 6erão apontados os
campeões, vice-campeões e ter-
ceiros colocados de cada classe,
que receberão troféus ofereci-
dos pela Marinha de Guerra.

CALENDÁRIO

Todas «s regatas serão -rea-
lizadas no lago de modelismo
naval do Parque do Flamengo
no horário de 14hai>m, pre ven-
do o calendário cs seguintes¦provas:

Amanha, Regata Parque do
Pliunengo, patrocinada por O
Globo; 23 de abril. Regata Tl-
radentes, patrocínio da Casa
Masson; 1 de maio, Regato, do
Trabalho, patrocínio de Train
Shop; li de junho, Regata
.¦Fíiachuelo, patrocínio, do 1.°
Distrito Naval; 2 de julho, Re-
gata Guanabara, patrocínio de
Hobbylândia; 27 de agosto, Re-

Fundação do
Recife gera
controvérsia

Recife (Sucursal) —O Ins-
tituto Histórico c Geográfico
de Pernambuco, em sessão rea-
lizada ontem, resolveu não
participar das comemorações
do 430.° aniversário da funda-
cão do Recife, alegando que a
data escolhida como sendo a
da fundação da Cidade — 12
de março de 1537 — não se
baseia ein documentos íide-
dignos.

A data marcada para as co-
memorações foi escolhida por
uma comissão de historiadores
pernambucanos, presidida pe-
lo Sr. Flávio Guerra e depois
homologada pelo Prefeito Au-
gusto Lucena. Apesar de ter
sido fixada em 12 de março,
ss' comemorações só serão rea-
lizadas depois do dia 26, em
virtude da época quaresmal.

S. Paulo vê
2.a os atores
da Comédie

Sáo Paulo (Sucursali — Os
atores da Comédie Française
Micheline Boudet, Émile Dei-
ber e Bernard Dheran, que
vieram ao Brasil gratuitamen-
te para várias apresentações
em benefício de obras íilantró-
picas, estarão nesta Capital na
próxima segunda-feira, quan-
do encenarão, no Teatro Muni-
cipal, três comédias de Jules
Renard, Gsorges Feydeati ei
trechos de prosa da literatura
francesa.

Na ocasião, serão entregues a
atores brasileiros os prêmios
Molière 1966. A renda da apre-
sentação será entregue às
obras da Associação Paulista
de Combate ao Câncer, à Cre-
che Catherine Labourré, nos
favelados do Tatuapé e à So-
ciedade Beneficente XIV de
Julho.
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Olnesquecivel.evento do
homem desde sua criação

ABIBUA
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jArttimtntò <St
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\Prodm~dapor
D1NODELAURENTIIS

lüirfciJa por
JOHN HUSTON

.Caríoc33tUi«
MWBMffl .JOHN HUSTON I

EMES
.tVOfí!WcVff0

SIICHAFXPARKS
ÜLLA BERGKYD.

RICHARD HARR1S I
JOI IN HUSTON
STEPHEN HOYD

george c. scott* .AVAGARDNER-
PETER OTOOLü

Zoc Sallis. . .
Gabriele Fcr/etti

Elconora Rossi Drapí

.->HHHHEiHiiaiiiaMRaHBiiaMB*HBHMBBaMiiHHanaaBaBBar
a¦ VAMOS AO TEATRO
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COLE E SIIVA FILHO apresentam no ¦

TEATRO CARLOS GOMES g
a super-revirta 5

a 

! Poltrona

1 3.000
m

| Estud. e
5 Balcão

| 1.500
m

DE COSTA
A COISA VAI

d» Ângelo Romero, Cola • Silv» FUho, «om um |g
grand» «lanço * audaciosos stnp-teaset •
Diariamente, às 17h30m — 20h — 22lt g

Âs sogundns-fenas o "show" da travestis J
BONECAS EM MINI-SAIA g

ãnBBBBBBBJIBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaBB-í;aB»l.S
jeBBBBaBflHflaBBaBBaBBaBaBBflBBBaBBBBBisaBnsaBaa^
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Evite o fim da semana para a
entrega de seu Anúncio Classificada
O Jornal do Brasil mantém M agências, espalhadas porlodo o Rio, para facilitar esse seu trabalho. E não vai fi-
car nisso, porque continua abrindo uma nova, cada 4 meses.
Mas não esqueça: seu pequeno anúncio merece a ante-
cipação de sua entrega de pelo menos dois dias. Evite o
sábado, evite o atropelo do fim da semana. Vocô será
mais bem atendiejo. E vai lucrar.

G GRUPO OPINIÃO
Apresenta

A guerra poi* acidenta — O casal Rosemberg — U-2 — Documentário
do morte de Kennedy — 06? — O acordo URSS x EUA — Zeus —
Cuba — Coréia — Tróia — Hiroxima — Vietnã — O complexo Militar-

Industrial — BMm.in — Fidel

¦ snl

5

Maaaaaaa•aa¦

ONDE FICA A SAIDA? S
(Estado Militarista)

£j ESTRÉIA DIA 21, ÂS 22H - R. Siqueira Campos, 143
í' Ro*erv,as: tols.: 36*3497 — Desconto para estudantes 5
SaBBBBBBBBBaflBBBBBBBBaBBBBBBBBBBaflaBBBBBBBBf
iBflBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaBBBBflBBBBBBBflBaü
a Um elenco delicioso "
- Carlos Eduardo, Dolabella, Cecil Thiré, Célia Biar, Emilio Di Biasi, Jj
U Cracindo Júnior, Helena Ignês, Urlo Rossi, Juju, Lafayette Galvão, B
B Leina Krespi, Mauro Mendonça, Napoleão Monix Freire, Othonicí _

aaaa
B
Ba
B
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5erra, Rosita Tomás lopes, Sérgio Mamberti c Suzana Foini

OH QUErDELÍGIA DE^GUERRA'
Hoje, às 20 e 22h30m no TEATRO GINÁSTICO a

Reservas: 42-4521 — Ar refrigerado a
*RBBBBaBBBBB!IBBBBBBaBBBBflBBnBBBBBBBUflaflBflBB?
iBBBaflBBBBflBBBBBBBBBBBBBiiBBBBBBHBBBBBBflBBBB^
S Após o sucesso do SARGENTO DE MILÍCIAS S

o GRUPO DE AÇÃO apresenta S
¦¦

"AREN A CÍÕ.NT A ZUMBI
de Augusto Boal e Guarnieri B

¦ com: Jorge Coutinho, Ester Mellinger, Procópio Mariano e outros: B
Música: Edu Lobo — Direção: Milton Gonçalves B

ff Hoje, às 20 e 22 horas — Reservas: 25-6609 jj

TEATRO 

CARIOCA — R. Senador Vergueiro, 238 fl

BBBBBflflBBflflflflBflflflflflflflflflBBBflBBBflflflflBflflflflBBfl"
iSlIflBBflflflflflflflflflBBflflflflflBflBaBflflflflflBflflflflflflflflflflü

2 TÕNIA CARRERO: "Nunca se viu escândalo tão 5
inteligente no teatro nacional" \\

j"AS CRIADAS")
Jj «tm: Erico Freitas, Hélio Ary e Labatico. !

Direção cie Mnrtim Gonçalves a
Cenário c figurinos cio Roberto Franco B
no TEATRO DE BÕISO - Hoie, us 20.30 e 22.30 hs. \
Pf'iÇ-1 General Osório — Ipanema R'

Refrigeração perfeita — Res.: 27-3122 S,
¦SlBaBBBBBBflflflflflflflflflRBflflflBBBflaBflaflBBflBBflflBBaiíl

^BBBHBHBBBflflflBflflflflflBBBBaaaaraBBBBBBBBflflflBBfcv
Figueiredo Magalhães, ¦

MINIteatro
a¦

286 — Sobreloja Cine n
Condor-Copa jj

"E talvez seja esta a mais correta - certa montagem brechtiana até B
«gora realizada no Brasil" (Y. Michalsky - JORNAL DO BRASIL) 5

HOJE, ÃS 20 t 22.30 hs. - RES.: 57-6651 IV

ESTUD.
NCR$
2,50

"DE BRECHT A
STANISLAW PONTE PRETA"

"FESTIVAL DA BESTEIRA" J
5 com Aldo d* Maio, Camila Amado, Jaime Barcelos • Milton Carneiro g
fl Aguardem, dia 25, àt 16h: "A ONÇA INVEJOSA" B
"BBBiBBBBBBBBBBBBaBBBBflHBHBflflBBBBBBBBflflB-"»

t«BBBBBBBBBBflBBBflflBBBBBBBBHflBBBBBBBBBBBI«BBB5

¦ NOVO ¦
REPERTÓRIO

SOMENTE 10 DIAS

ROSA DE OURO!
de Hermínio Bello de Carvalho ¦

HOJE, ÀS 20 e 22h30m

O
VERSÁTIL
MR.
SLOANE

ADRIANO REYS cenário e figurinos _
PAULO PADILHA PERNAMBUCO DE OLIVEIRA ¦
DELORGES CAMINHA direcào do ¦
MARIA FERNANDA CARLOS KROEBER fl

Sob os auspícios úo Serv. da Teatro da Secret. úa EcL-e. da GB. 5

JuEOiiiüü. fl|

HOJE, AS 20 • 22 hs. «m Brasilia ¦
Estréia dia 22 àt 22 hs. - Res.: 37-7003 ^

fl O espetáculo da Liga Feminina Israelita a

Jl foi transferido para dia 25 às 20,30 hs. B
-3aflBUflflflflflflflBflflaflflBBBaflflBflflflflBflflflflflaflaaflB«
ytBBBBaBBBBBBBBBBaaBBBaBBBBBflBBBBBBBBBBBflflfllg
8 OFICINA Quando um chama o outro de alie* J

nado, a guerra de risos começa 5^_L QUATRO

Classificados JB seu m.lhor e moís
econômico ytndtdttr

\ NUM QUARTO \
HOJE, AS 20 • 22hl5m - Reservas: 52-3456 5
TEATRO MAISON DE FRANCE - Ar refrigerado fl

¦iBBNBBBBBBBKflBBBflBBBBBBaBBBaBBflBBBflBBBBBBB.HI
gflBBBBBBaaBBBBBBBBaBflBBBBflflflflflflflaflBBBaflflBflBÜAflora em TEMPORADA POPULAR 3

''MULHER ZERO QUILÔMETRO"
de Edgard G. Alves
Dir. Floriano Faissal

$t.t mexes em cena em 65/66
com: ANDRÉ VILLON, DAISY LUCIDI,
LUIZ CARLOS DE MORAES, AGNES

2| FONTOURA, AYRTON VALADÃO

HOJE, ÂS 20 e 22 HORAS g
no TEATRO RIVAL - Reservas: 22-2721 J"flBBatiBBBBBBBBBflBBflBBBBBBBHflBBBBBBBBBBBBBa"

PREÇO ÚNICO:

NCR$ 3,00

^BBa.iaBBBBBBBBBBaaaBflBBBanaBBaaaaaBaOBBBBBaK;' TEATRO NACIONAL DE COMÉDIA 5
Avenida Rio Branco, 179 — Tcl.: 22-0367

Diàriomente ào 2lh — Domingos às 18 • 21h

RASTO ATRAS
De Jorge Andrade

Prêmio Serviço Nacional de Teatr*
Direção e cenários: Gianni Ratte

Figurinos: Bella Paes Leme, com um grande elenco

jJiBBBBBBaBaBBaBBBaaBBBaaBBBBBBBBBBBaBaaBBKB^-
5 AMÉRICO LEAL apresenta
S no TEATRO RECREIO

STRIP-SHOW "A*
POLTRONA
NCR$ 2,00

BALCÃO
NCR$ 1,00

¦m
JflaaaaaBBBBBBaBBBBBBBBaBBflaBflBBBflaBBBBBflflBBS
^BBBBflBBBBBflBBBBBBBBBBBBBBBflflflflflflflBflBBBBaB{
J Grupo Levante apresenta m

Espetáculo inédito no Rio
Das 18h às 24h, 6 horas de espetáculo

SEM INTERVALO - SEM REPETIÇÃO
De segunda a domingo

Atrações! Strip-teasesl Comicidade!
Com ea maia lindas mulheres do "show

businest" brasileiro
— «ua Pedro I, 53 - Reservai: 22-8164 ___JL^__ «
aBBaBBBflflaaBaBBflaaBBBaflaBBBflBflflBBBBBBaBBBHlN

¦!>

ESTRÉIA
DIA 25

às

" JOÃO DO VALE a ¦^¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦f
fl __V t È É^. Áf±.Vt » átK ____. _m *ê_ m a a^ am. ¦__* m _t ^ a___ mm fll

a

B

ram

no show "EU CHEGO LÁ"
Texto de LUCIANO IAJD — Dir.: RENATO PUFO

com Marinês, Sílvio Aleixo, Maria Lutza Noronha
HOJE, ÃS 18 - 21h30m

no TEATRO DE ARENA DA GUANABARA

í "0 OVO DE OURO FALSO" i

*j Largo da Carioca, esq. Av. Chile — Res.: 52-3550 u
H PREÇO: NCr$ 3,00 - Estudante e trabalhador sindicaliiado: NCrS 2,00 5
SBflflBflflBaBBBBBRflflflBBBBBaBBBBBBBflflaaBBBBBBBa?
üaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaBBaBBaBBBb

|no TEATRO SANTA ROSAS
Sj R. Vise. Pirajá, 22 - Tel.: 47-8641 - (Gerador Próprio) ¦
5 0 HOMEM DO i--.. i 3

aa
B

Maravilhoso infantil com
os bonecos de

)L0 e PEDRO
5 Agora no TEATRO PAX
2 Sábados, às 17 horas
S Domingos, às 15h30m e 17h

âiwmh\

i I PRINCIPIO AO FIM
2 ÚLTIMAS
SEMANAS

¦
de Millôr Fernandes a

S com: FERNANDA MONTENEGRO - SÉRGIO BRITTO 5
FERNANDO TORRES _\

HOJE, ÀS 18 (Vesp.), 20h30m e 22h30m |
A seguir: "A ÚLCERA DE OURO" aa

^XaaRBBBBBaflflflflflflBBBBEBBBBBBBBaaflflaBaflBBBBKl
j"3BBBflaBflflsaflflaaBBBaBaBBBBBflaBBBaaflBflBaaflflfl£¦

CAFÉ-TEATR0 CASA GRANDE
BAR-RESTAURANTE apresenta B

Hoje e amanhã: NARA LEÃO *
Ãs 3as.-feiras: JAIR RODRIGUES 5
Aos domingos, às 16h30m: ai
CLUB DO JAZZ E BOSSA »

__\ Avenida Afrínio da Melo Franco, 300 — Estacionamento própria B!
&BBflflBflBflflflflaaflBBflBBBBBflflflflflflBaaflBflflBBBain£
£lBBflBBBBBnBBBflBaBBflBBBBBBaBBEflaBOBBBaBBBBfl£
S TEATRO ^ERRADOR - Ar refrigerado S

apresenta bi
FESTIVAL DE TEATRO DE COMÉDIA £

B RENATA FRONZI RUBENS DE FALCO RAUL DA MATTA f

FAMÍLIA até certo ponto
a comédia mais fresca do ano no Teatro mais ¦
refrigerado da Cidade 5

As ttrfa», quartas • quintas: prejo único de Cr$ 3 000 5
Reservas: 32-8331 - HOJE, ÃS 20 • 22h30m ¦

SBflaaBBBBBflBBBIBBBBBBBBBBBBBBBBBBflaaBBBBBBlUS
«•¦iiMiiiiiiuiiiraininiiiiiiuiiHiiiua

sa
¦ EO MAIOR SUCESSO QUE VOLTA! S

j© NOVIÇO I
S CRIAÇÃO E DIREÇÃO DE S

Í1M M liXAl
a ESTRÉIA SÁBADO DE ALELUIA NO TEATRO DULCINA 5
e Ingressos: NCr$ 3,00 — Estudantes: NCr$ 1,00 g
SliBBBBaBBBflaaaBBBBBBBflBBÉrBBBBBflaflaaflBaBflflaa?
iiiniiiiiiiiiHuiiniiiiiuiiiiiimRiiii|'

VENHA AJUDAR O PRÍNCIPE A 5
ENCONTRAR A DONA DOS S
SAPATINHOS DE CRISTAL! ¦

3.° MES DE SUCESSO ¦
"k GATA B0RRALHE1RA":

Dir.:, Cen. • Fig.: NELSON MARIANI S
Adminlsl.: EDMUNDO CORTEZ JÚNIOR 5

SÁBADOS E DOMINGOS, AS 1ÓH ¦

Teatro de Arena da Guanabara S
Largo Carioca — Reservai: 51-3550 ¦

^¦¦¦(¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ini
^flaaflBflBBBBBBBflBBriaBBflBaBBBBMBBBBaBBBEIBBBR-

b (üwKL

msS5J_-*_*Wm
¦ m_\ m,
a _W_W__.\

sj/LL ^* áy wm> x_W

a TEATRO JOVEM - P. de Botafogo, 522 - Res.: 26-2569 ¦ b
BBBBHBBBBBBBaBBBBBBBBflaaflflBBBBBBBBflBBBaflaBA 

' 
¦

^BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBHBBIiBBBBB«BBBBBBaBBBBB^ 
¦

3 á^ TEATRO GLÁUCIO CILl (teatro da praça, jj
¦1 ^_____W maria FERNANDA apresenla

cec Hoje, is 15h30m
(lotação esgotada).
Bilhetea a venda para a

sessão d» 17h
Amanhã, Is 15h30m

I ALICE contra a DAMA DE COPAS I
no TEATRO GINÁSTICO - Ar refrigerado

Reserve já pelo telefone: 42-4521

¦
BI
¦

¦
_

aBBBBBBBBBBaaBaBBBBaaiBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBa?
tilIBBaaBBBBBBBBBBflBBBBBBBBBBBBBBBBBflflBBBBBBa

¦aa
ORQUESTRA SINFÔNICA BRASILEIRA

SALA CECÍLIA MEIRELES
INICIO: 2 DE ABRIL DE 1967

fl Regente: ISA AC KARABTCHEWSKY ¦

MADRIGAL RENASCENTISTA 5
FESTIVAL HAYDN - MOZART S

¦Inf.: Av. Rio Branco, 135 - Salas 918/920 g
SBBflBBBBBBBaaBBBBBBflBBBBflflBIfBBflBBBBBBBflBBfld!
Í^BflflflflflflBBflflflflBBBflBBBflflaaaBBBBBBflflflBBflaBBBai

4.° MES DE RECORDE ABSOLUTOIII S
MAIS DE 3 500 PESSOAS JÁ S
ASSISTIRAM E APLAUDIRAM ¦

TEATRO DE BOLSO - (_a. Gal. Osório - Ipanema) JSábados às léhs. — Domingos, àe 15 horas Bm
\fk\.
B .1* i

"CHAPÉUZINHO
VERMELHO"fv2ahr

*m__J\ CENSURA LIVRE - RESERVAS: 27-3122 ¦
AR REFRIGERADO J

KaBflHflflBBBBBBBBBflBBBBflflBBBBBflBBflflBBBBBBBBi^.
UBBBaaaBBBBaBBBBBBBBBBaBBBBBBBBflBBBBBBBBBBS

| ORQUESTRA SINFÔNICA BRASILEIRA S
TEATRO MUNICIPAL S

INÍCIO: l.° DE ABRIL, AS 16,30 HORAS ¦
1.° Concerto de Assinatura da Série "GALA" ¦

S Regente: ISAAC KARABTCHEWSKY S

Pianista: JACQUES KLEIN g
Beethoven — Chavez — De Falia \\

Int.: Av. Rio Branco, 135 - Salas 918/920 J
ÃBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaBBBBBBBBBBaBBBBBB^

^aBaaaHaDaBBRBBBBBBKBBBBBOBBBBBBBBBflBflBBBnf
^BaflBBBBaaBBBBHBBBBBBBBBBBBBBflflBBBBBBHBBH»

| ATENÇAO GAROTADA |
Venha ver e ouvir a maior historia de todos es «empou B

| CAPITÃO FURACÃO «oJSiàá mar |
Pt>t» infantil, bastada no famoso personagem da Televisle 5

B Direção: Haroldo Oliveira — Uma produção do GRUPO DE AÇÃO ¦

| 
no TEATRO CARIOCA - Rua Senador Vergueiro, 238 a
SÁBADOS ÀS 17 HORAS - DOMINGOS ÀS 16 HORAS *

s<HPBBRBHaBaBBBBaaaaaBaBaBflaBMaflaaaaaaaaaBaa"
»aBBBaaBBBaaaBaBBBaBflBBBaBBBBBBBBBBBBnaanBISI
S ílDIlín c A I X I 11 n • « . i ^f« Ba GRUPO SALTIMBANCOS apresenta ¦
\\ DEVIDO AO GRANDE SUCESSO MAIS~ DÕTs^DIAS g
g no TEATRO MIGUEL LEMOS do delicioso musical infantil g

[ 
"0 CHÁ DAS ABELHINHAS" 5
de Paulo Afonso de Lima ¦
Dir. musical: Edson Frederico b

Direção: Luiz Cláucio Bernardes *
HOJE E AMANHÃ, ès 17 hs. - 2 ÚLTIMOS DIAS 5
R. Miguel Lemos, 51 - Reservas: 56-1954 £

SBBBBBBBflflflBBBBBBBBBBBaaBBBBBBBBBBBBBaaB»£
MBBaBBaBBBBBflBBBBBBBBBBaaBflBBBBBBBBBBaBBBBÍ'
B GRUPO CONQUISTA tem o privilegie de apresentar pela 1." ¦
H vei na América do Sul a mais bela de todas as peças infantis B

il "Alice no País 1
das Maravilhas"!

CO-FRODUÇÃO: ROBERTO FRANCO
No TEATRO DE BOLSO - AR REFRIGERADO !

SÁBADOS, ÀS 17Hs. - DOMINGOS, ÀS lóHs. S
RESERVE JÁ: Tel.t 37-3122 - CENSURA LIVRE •
Dia 24, ne Sala Joní de Alencar — I. Governador g

bmimiumiiim.miiiiii.iHIMIIII«
aa SEMANA SANTA no TEATRO REPÚBLICA

Dias 23 e 24 - 5.° e Ó.Meira SANTA

Dia

VICENTE CELESTINO £
e um grande elenco de artistas de Rádio, £
Teatro e Televisão na linda peça-sacra *"JESUS, REI DOS REIS" (

(3 atos e 9 quadros) g
.23: àt 30 • 22 hs. - Dia 24: àt 16, ès 20 • 32 horas. S

I NAO PERCAM ESTE GRANDIOSO ESPETACULOI ¦
Bilhetes à venda e partir do dia 31 — Reservas: 32-0271 g

¦¦¦BBBflflflflBflaBBflBflBBBBBBBBflBflBBBBflflBBBflflBBB!

^¦¦BBBflflflflflflflBflBflflflBBflBflBaKflaBflBrBflBBBBflBRBei

1 SHOW & BOITE |
SiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNimiiuiiiHiiin

^¦BBBBBaaBBBaBflBaaaBBflaBBaBanBBBBBBBBaBBBBia

l ;—- NORMA BENGUEL S" " Baden Powell £
BI¦a¦¦a¦

i íBiM •= cm a

BERIMBAU i
DE 3." A DOMINGO

Dir. Music. — Guerra Peixe
Rua Barata Ribeiro, 90 — Tel.: 36-3483

aa

2BBflflaflaBBBBBBflBBBBBBflflBaaBaBaBaaaflflflBflBBBIí<
t^aBaBaBBBaBBBflBBBBaBBBBBBBBBBBBQBBaBaBBBBag

RUY BAR BOSSA ¦
g

apresenta de terça a domingo a

1 
"UMA NOITE PERDIDA [" 
COM TUCA E MIELE" 

"
¦¦¦

a'a
¦

um show Miele t Bôscoli com • conjunto de Menescal
Rua Rodolfo Dantas, 91-B — Copacabana

Reservas: 35-0877 (alé aa 22 horas)

¦¦¦¦¦¦¦

SimiiiuiiiiiimiuniiiiiiiiiuMiuiH!!
i9RBBMBBflflflBBBBBBBBRBBBaflBBBflBBBBflBBBBBBBBaí TT-—I i

As deliciai dac comidas do mar num a
restaurante aôbre as endai. -Único no g
Rio. Ampla estacionamento. Menu g
especial para et almojos "rápidos". !

B
IV. IISTOH MOREIRI, II • TU. 4Í1521 gjSOLeMAR!

SRESTAURANTE • BAR £
(junto ao Yatch Club do Rio de Janeiro) a

fl ' Aberta diariamente ati ès 2 horas da manhã aj
iniHiuiiiiimiinimiHimimHiwC
-jiBaBBBBBaaaaBaBaaaBaaBaaBaBBflaaBaakHBPflflBi!»
S Descubra o prazer de patinar no gelo g

IgeloramaI
g

g HOJE E TODOS OS DIAS A PARTIR DAS 15 HORAS gg
B
B
B

RUA SIQUEIRA CAMPOS, 143

SUPER SHOPPING CENTER B
B

«flaBaaBaBflflaaaRaBBaaaaflflflftaBBaBBaaaaBBBBflfl*?



16 — 1.° Cad., Jornal do Brasil, sábado, 18-3-67

lm ISSíiO

por Ahreu
nvolve

mexicana
Sodré veio para
r intèri

•leger eiicammiia s«
ar crise da

z

dese
Sãa Paulo (Sucursal) — A missão econômica mexica-

na que veio ao Brasil para discutir as possibilidades de
desenvolver o intercâmbio comercial entre os dois paises
e assinar acordos de complementação industrial, foi re-
cebida, ontem, em audiência especial, pelo Governador
Abreu Sodré.

Os integrantes da missão informaram ao Governador
paulista que seu objetivo é "estabelecer vínculos de co-
operação de diversas naturezas, especialmente de caráter
técnico e comercial, entre as indústrias automobilísticas
brasileira e mexicana".

PEÇAS

Os dirigentes mexicanos têm
o propósito de iniciar negocia-
çóes para adquirir, no Brasil,
peças de reposição, componen-
tes e acessórios de veículos, ao
Invés de comprá-los em ou-

AVISOS RELIGIOSOS

Ao Fíipa Pio Xil
Agradeço a graça recebida —

JOSÉ.

À São Judas
Tadeu

Aaradeco graça alcançada
LUIZ

Santa Marta
LUCY agradece a grande graça

alcançada.

milagroso ivieni-
ro Jesus de Praga

Agradeço uma graça alcançada
- MARIE.

Moveiia Poderosa

so Menino Jesus

de Praga
Olil Jesus que dissesles; Peça e

receberá, procura e achará, bala e

a poria se abrirá. Por intermédio de

Maria, Vossa Sagrada Mac. eu ba-

to, procuro e vos rogo quc minha

prece _s|n atendida. (Menciona-se e

graça). Ohl Jesus que dissesles:

Tudo que pedires no Pai em meu

nome Elo atenderá, por intermédio

de Maria, Vossa Sagrada tAae. E

humildemente rogo ao vosso Pai *m

vosso nome que minha oração seja

ouvida. (Menciona-se a graça).

Oh! Jesus que dissesles: O céu

e a terra passarão, mas a Minha

palavra não passará. Por intermé-
dio ile Maria, Vossa Sagrada Mãe.

eu confio que minha oração seja

ouvida. (Menciona-se a graça). ,
Rezar 3 Ave Maria e 1 Salve Ra-

inha. Em casos urgentes essa nove-

na deverá ser feita em horas (9
horas) e mandada publicar por ter

alcançada uma graça — J. RODRI-
GUES.

Oração ao Menino
Jesus de Praga

Oh! Jesus que dissesles: Pede e
receberás, procura e acharás, bata e,
a porta se abrirá!

Por intermédio de Maria, Vossa
Sagrada Mãe, eu bato, procuro e(
Vos rogo que minha prece seja aten-
dida.

(mencionar o pedido)
Oh! Jesus que dissesles: Tudo

que pedires ao Pai em meu nome,
Ê!o atenderá. Por intermédio de Ma-
ria, Vossa Sagrada Mãe, eu hu-
mildemente rogo ao Vosso Pai em
Vosso nome que a minha oração
seia ouvida: (mencionar o pedido)'.

Oh! Jesus que dissesles: O Céu e
a Terra passarão, mas a minha pa-
lavra não passará.

Por intermédio de Maria, Vossa
Sagrada Mae, eu confio que minha
oração seja ouvida: (mencionar o
pedido).

IAURA MACHADO, por uma gra-
Ça alcançada.

ALZIRA DE TOLEDO
E ALMEIDA
(MISSA DE 7.« DIA)

A Família de AlZIRA DE

+ 

TOLEDO E ALMEIDA cum-
pro o doloroso dever de
comunicar a parentes e
amigos o seu falecimento

ocorrido dia 16 de março de 1967,
às 5,30 horas, e convida para a mis-
sa de 7.° dia a ser realizada no pró-
ximo dia 23 do corrente na Igreja
de São Josó dos Operários, situada
a Rua Barão do Triunfo s/n.°, em
Realengo. Antecipadamente agrade-
cem a todos que comparecerem a
êste ato de fé cristã. (P

Regina Célia Maciel
dos Santos
Sócrates Mendes dos San-
tos, René Isidoro de Castro,
lenhora e filhos. Família
Maciel e demais parentes,

cumprem o doloroso dever de parti-
cipar o falecimento de sua esposa,
sogra, mãe, avó, irmã e lia, ocorrido
a 17 do corrente e convidam para o
seu sepultamento ès 16 horas de 18
do mês em curso, cujo féretro sairá
dã Capela "D" do Cemitério de São
Francisco Xavier e penhorados agra*
decem. (4.13

tros poises, segundo revelaram
ao Governador. Isso favorece-
rá o incremento do fluxo co-
mercial entre o Brasil e o Mé-
rxico, dentro das normas pre-
vistas pela ALALC. melhorai--
do a economia das dnas na-
çóes.

A comitiva, integrada entre
outras' personalidades, pelo
Presidente da Comissão de In-
dustrialização do Estado de
Fuebla: Guillermo Borja Osor-
no; peio Diretor das Indús-
trias de. Puebla, Sr. Carlos Fa-
bra dei Ribero; pelo Presiden-
te da Volkswagen do México,
Sr. Hans Barschklis e pelo
Fresidente da Associação Na-
cional dos Concessionários
Volk-wagen naquele pais, Sr.
Edgar Wenzel, esteve acompa-
nhada pelo Embaixador Brasi-
leiro no México, Sr. Franl:
Moscoso, e pelo Presidente da
Volkswagen do Brasil, Sr. F.
W. Schultz-Wehk.

CONDECORAÇÃO

O Grande Cordão da Estrê-
la Brilhante, que é a 'segunda
mais importante condecoração
do Governo chinês, foi entre-
gue, ontem, ao Governador
Abreu Soclró, peio Embaixador
da China Nacionalista, Sr.
Sampscn C. Shen. durante a
visita da Missão Especial chi-
nesa ao Palácio dos Bandei-
rantes.

Os representantes dn. Repú-
blica da China Nacionalista
foram recebidos no Salão Dou-
rado, quando o Governador
disse que "Formosa é hoje uma
ilha de liberdade no Extremo
Oriente, formando, com outros
povos que lutam pela paz, um
bastião seguro do congraça-
mento mundial."

Às 13h30m o Governador
Abreu Sodré ofereceu um al-
moço aos membros da missão,
quando o Embaixador Samp-
sen C. Shen disse que "muitos
contatos objetivos serão feitos
pelos componentes da delega-
çáo com os dirigentes das cias-
ses produtoras de São Paulo,
que é uma terra, de admirável
progresso."

Especialista
em judaísmo
virá ao Rio

Chegará ao Rio no próximo
dia 24 o professor Cecil Roth,
especialista em estudos histó-
ricos judaicos, a fim de pro-
mmeiar uma série de conferen-
cias no País. O visitante conce-
dera entrevista coletiva no dia
27, na ABI, partindo no dia se-
g-uinte para São Paulo, onde se-
guirá até Porto Alegre.

Nascido em Londres, o Sr.
Cecil Roth diplomou-se pela
Universidade de Oxford em
1924. No momento, é professor
visitante de História na Queens
Uníversity, de Nova Iorque, mas
reside permanentemente em
Israel, onde é catedrático das
TJniversidedes Barllan e He-
braica de Jerusalém.

*ioca Ura
agasalho

armário
O carioca, pela primeira

vez êste ano, usou ontem
agasalho — e poderá ter quefazê-lo outra vez hoje —
para enfrentar uma tempe-
ratura que ontem variou en-
tre 18.2 (Alto da Boa Vis-
ta) e 24.7 (Penha), sensi-
velmente inferiores às pre-
vistas para a época.

O Serviço de Meteorologia
Informa que as condições
meteorológicas atuais são
conseqüência da circulação
do antlciclone que se en-
contra sóbre o Atlântico, es-
tendendo-se pelo litoral en-

.tre o Rio Paraná e o Rio, o
que dá origem ao tempo ins-
tável com chuvas e tempe-
ratura estável.

FRENTE JA FOI

Quanto á frente fria que
há vários dias permanecia
estacionaria sóbre a região,
ultrapassou o Rio, encon-
trando-se atualmente no in-
terior dos Estados de Minas
e litorais do Espírito Santo
e Bahia.

Incêndio
destròi casa
no centro

Um principio de incêndio ir-
rompeu na madrugada da hoje
nes fundos de um casará:: cie
dois andares na Rua da Con-
ceiçáo, 145, onde funcionavam
um trapiehe, no térreo, e ofi-
cinas, no primeiro andar. Cinco
viaturas do Quartel Central do
Corpo de Bombeircs permane-
ceram no local por toda a ma-
drugada tantando apagar o
fogo. que já ameaçava alastrar-
se pelos prédios vizinhos.

Congresso

ii ameaça cortar lu
aos sábados e dou
consumo não for diminuído

gos se.

O Senador Daniel Krieger, Lider da Maioria no Se-
nado, encaminhou aos Srs. Pedro Aleixo, Vice-Presidente
da República, e Auro de Moura Andrade, Presidente do
Senado, fórmula pela qual a Presidência do Congresso —
motivo de conflito entre ambos — seria solucionada por
via parlamentar, sem a necessidade de pronunciamentos
do Supremo Tribunal Federal sóbre interpretação consti-
tucional c sem a revisão do texto da nova Constituição.

A informação foi dada ao JORNAL DO BRASIL por
fonte parlamentar do MDB que se informou do problema
e acrescentou que o recurso a ser usado pelo Presidente
da ARENA nacional .seria a revisão de modo hábil do
Regimento Interno do Parlamento, de modo que ficassem
explicitadas as atribuições do Presidente do Senado e as
do Presidente do Congresso.

CONCESSÕES

As conversações para solu-
ção do problema, feitas çm
Brasília nos últimos dias, re-
velaram possibilidade de êxito
no empreendimento, e o Se-
nador Auro de Moura Andrade
já fêz chegar ao conhecimen-
to do Sr. Daniel Krieger que
não se recusa à conversação.

— O Presidente Auro de
Moura Andrade — disse o in-
íormante — informou ao' Pre-
sidente1 da ARENA que não
está interessado nem em man-
.ter em aberto o problema
nem em criar obstáculos a uma
composição.

Soube-se também que o Pre-
sidente do Senado, ao contra-
rio do que se informou, nâo
consultou -nenhum constitucio-
nalista a respeito da interpre-
tação constitucional dos itens
que se referem às funções es-
pecificas do Vice-Frcsidente da
República e as do Presidente do
Senado. Essa comunicação che-
gou. também, ao conhecimen-
to do Sr. Daniel Krieger. que
disporia agora dos elementos'
necessários ã mentalização de
um quadro global ¦ do conflito
surgido entre o Vice-Presiden-
te da República e o Senador
paulista.

Soube-se também pela mes-
ma fonte que ao deixar Bra-
sília rumo ao Rio o Sr. Daniel
Krieger preparou o ambiente
para o reinicio das conversa-
ções.

Possivelmente após a Sema-
na Santa, quando se retomar
a atividade parlamentar nor-
mal, a conciliação deverá ser
formalmente anunciada.

A reforma do Regimento In-
terno do Congresso seria cie
modo a não dar à inovação

um valor jurídico capaz de a
situar acima da Constituição
e. com isso, facultar iniciativa
junto ao Supremo Tribunal
Federal para desautorizá-la.

CONSTITUIÇÃO

Segundo, ainda, o mesmo in-
íormante, as lideranças gover-
mistas na Câmara e no Sena-
do, que por um momanio se
encaminhavam por admitir a
reforma constitucional como
único recurso eficiente para
solucionar o impasse, muda-
ram de opinião, hoje, estão
contra a modificação constitu-
cional por temer um precedeu-
te perigoso.

A questão será resolvida
no âmbito do Congresso e
através-da mobilização de re-
cursos . apenas parlamentares— disse o informante.

PERIGO

No entender de outras lide-
ranças parlamentares filiadas
à ARENA, mas que sa compor-
tam no terreno político com
relativa independência, o atri-
to nascido entre os Srs. Mou-
ra Andrade e Pedro Aleixo "é
deprimente porque contribui
para o enfraquecimento moral
rio Poder Civil".

A disputa nâo apresenta
grandeza, dadas as caracterís-
ticas eminentemente parsona-
listes do que está em jogo —
disseram, salientando que"nem ao povo e, assim, nem
aos interesses democráticos, a
disputa acrescenta coisa algu-
ma, inclusive porque pela no-
va Constituição as atribuições
do Congresso estão restritas
praticamente ás decisões sóbre
vetos apostos pelo Executivo
às matérias aprovadas * pelo
Parlamento".

O Coordenador do Racionamento, Almirante Miguel
Magaldi, disse ontem que poderão voltar os cortes de luz
aos sábados e domingos, entre 18h30m e 21 horas, a come-

çar de hoje, caso não seja diminuído o consumo neste pe-
riodo, porque a quantidade de energia consumida está

quase atingindo o total disponível.
Sobre as irregularidades que continuam acontecendo

quanto ao desligamento de luz nos horários previstos pela
última tabela, o Almirante Magaldi voltou a explicar que
a tabela "apenas indica o periodo em que o corte pode
se verificar", mas que havendo energia disponível o ra-

cionaniento é retardado ou suprimido em sistema de ro-

dizio de bairros.

FLAMENGO

O bairro do Flamengo, por
exemplo, que há 15 dias não
tinha sua luz cortada, desde
anteontem vem sofrendo racio-
namento durante a noite, e
Ipanema, onda os cortes eram
diários, há dois dias não há
racionamento. O General Ma-
gíildi disse que certos locais
estão livres do racionamento
— proximidades de hospitais,
estaçõas de bombas etc. — e
citou o exemplo de Laranjel-
ras, onde os cortes íoram sus-
pensos por causa dos desaba-
mentos.

O Coordenador do Raciona-
manto afirmou que o faito de
a temperatura cos últimos dias
ter sido baixa, provocando in-
clusive o desligamento de vá-
rios «aparelhes de ar refrige-
rado, não aumentou « dispo-
nibilidade de energia, "porque
os dias chuvosos são mais es-
cures e obrigam às pessoas
acenderem luzas em casa, mes-
mo durante o dia".

A ACISUL tentará resolver
o problema de racionamento

de Copacabana, sugerindo ao
Ministro das Minas e Enargia,
Sr. Costa Cavalcanti, a suspen-
pensão do corte de luz por 48
horas a título de experiência,
e os comerciantes e moradores
do bairro se comprometeriam
fazer uma economia de 40
por cento da energia.

O Presidente • interino da
ACISUL, Sr. Vilmar Barbosa,
afirmou que "até agora nln-
guém se preocupou em econo-
mizar energia por conta pró-
pria, porque todos sabem que
a luz será mesmo cortada". O
Sr. Vilmar Barbosa está ten-
tando conseguir' para a pró-
xima semana uma audiência
com o Ministro Costa Cavai-
cânti.

A suspensão dos cortes em
Copacabana seria fiscalizada
pala Ligth ou pala Coordena-
çáo do Racionamento, e a di-
minuição em 40 por cento do
consumo de energia elétrica
poderia sar conseguida através
da uma campanha de esolarre-
cimento, para que cada mora-
dor usasse um só aparelho elé-
tricô de cada vez.

Konder diz quc a Carta
dá Presidência a Pedro

Brasília fS u c u r s a 1) — O.
problema criado em torno da
presidência do Congresso foi
objeto, ontem, de iun longo
discurso do Senador Antônio
Carlos Konder Reis, relator-
geral da Comissão Constitu-
cional, e que examinou o as-
sunto sob todos os aspectos,
afirmando não haver dúvida
alguma de que a presidência
do Congresso compete ao Vice-
Presidente da República.

O Senador catarinense ter-
minou seu discurso com a ob-
servação de que todo texto le-
gal se torna de difícil aplica-
çáo, fácil sendo levantar dúvi-
das ou antinomias, quando há
interesse na discordância,
acrescentando que não poderia

legislador supor que as Me-
sas da Câmara, do Senado c o
Vice-Presidente não tenham
relações harmoniosas.

LIÇÃO

Ainda ao término de sua
oração, o Sr. Konder Reis, re-

e m b r ando ensinamentos da
História., citou palavras de
Carlos Maximiliano ao adver-
tir que "os erros de interpre-
tação constitucional perturbam
a vida do País, suscitam dis-
sídios entre os Poderes Públi-
cos e comprometem o preeti-
gio das instituições", fazendo,
então, um apelo: "Evitemos
que isso ocorra, senão por nós,
pelo Brasil."

Ao deixar a tribuna, o Sr.
Antônio Carlos Konder Reis foi
cumprimentado por diversos
senadores, dentre eles os Srs.
Aluísio de Carvalho e Milton
Campos, que apoiaram integral-
mente suas palavras.

INTERPRETAÇÃO

Tendo o Sr. Josafá Marinho
discursado sóbre o problema, o
Senador Antônio Carlos Kon-
der Reis sentiu-se no dever de

também falar sóbre o caso, re-
dator-geral que foi da Comissão
Constitucional e, portanto, as-
sumindo certa dose de respon-
sibilidade, sobretudo nos as-
suntos que foram objeto de
entendimento político. Fêz, de
inicio, um histórico do proble-
ma no âmbito da Comissão, ci-
tando pareceres e votos ali da-
dos. mostrando o pensamento
uniforme do legislador.

Depois, apreciou o assunto
sob seu angulo histórico e
constitucional, rebatendo por
completo a argumentação do
Sr. Josafá Marinho, citando
autores diversos, dentre eles
ítui Barbosa. Recorreu, ainda,
à "experiência de 50 anos no
Brasil", sempre chegando, num
exame "atento e desapaixona-
do", à mesma conclusão: a pre-
si dência do Congresso toca ao.
Vice-Presidente da República,
nenhuma intromissão disso re-
sultando do Exeoutivo no Le-
gislativo.

SEM CONTROVÉRSIA

Belo Horizonte (Sucursal) —
O ex-Vice-Presidente" da Re-
pública, Deputado José Maria
Alkmim, colocou-se ontem
ao lado do Vice-Presidente Pe-
dro Aleixo, contra o Sr. Auro de
Moura Andrade, no episódio da
Presidência do Congresso, afir-
mando que "o texto constitu-
cional é claro e não comporta
cantrovéresia, pois o Vice-Pre-
sidente é que tem atribuições
de Presidante do Congresso".

Disse o Sr. José Maria Al-
kmim que a Constituição en-
trou em vigor à zero hora do
dia 15, portanto, poderia ter
assumido a Presidência do
Congresso para as solenldades
de posse do Marechal Costa e
Silva e do Sr. Pedro Aleixo,
mas esta hipótese não se veri-
ficou apenas porque não lhe
ocorreu, nem foi advertido
disso.

Vereador denuncia 6 casos
de tifóide em Niterói e
pede novo exanie das praias

Niterói (Sucursal) — Seis casos positivos de fe-
bre tifóide, cuja causa é atribuída a poluição das
praias, foram constatados em Icaraí pelo médico An-
tônio Rogério Bittencourt, segundo denúncia feita
na Câmara Municipal pelo Vereador Antônio Luís
Morgado (MDB), que solicitou providências urgen-
tes ao Secretário de Saúde, pois considerou a Cida-
de ameaçada, principalmente na sua Zona Sul.

Embora diversos médicos da Secretaria consi-
derem perigosas todas as praias desta Capital locali-
zadas na Baía, o Secretário de Saúde, Sr. Armando
de Sá Couto, pediu a interdição apenas de dois tre-
chos em Icaraí e São Francisco, "jaseado no exame
das águas feito pelo Laboratório Miguelote Viana.
Novo exame foi iniciado quinta-feira, mas a popu-lação irá às praias êste fim de semana sem saber o
resultado porque demora dois dias.
NAO OBEDECEM

Mesmo os trechos de praia
interditados, em Icaraí da Rua
Joaquim Távora à Osvaldo
Cruz e em São Francisco em
írente à Avenida Presidente
Roosavelt, continuam freqtien-
tados pelos banhistas. Segun-
do a Secretaria de Saúde, foi
colocaòi a bandeira vermelha
de perigo e os avisos de inter-
dição estão sendo dados atra-

vês de alto-falantes, mas *'_
impossível retirar as pessoas
da praia á força".

Os outros trechos das praias,
segundo o Secretário, "não
ofarecem qualquer perigo",
mas vários médicos da Secre-
taria, que não podem dar de-
clarações à imprensa porque
náo têm ordens, à pergunta"há' perigo nas praias?" res-
pondem: "Eu, e minha familia
não vamos de jeito nenhum."

ir animo ctos
Et Santo exorta os jovens
a lutar com toda a firmeza

Em discurso pronunciado perante a primeira turma
de médicos da Faculdade Federal de Medicina da Univer-
sidade do Espirito Santo, o patrono Darci Monteiro exer-

tou os jovens a "lutar com firmeza sem dar ouvidos à
falácia, que é companheira da inveja, quando vos parecer
que a injustiça ronda as sendas do vosso destino".

Em solenidade denominada Festa da Bondade, os jo-
vens médicos capixabas inauguraram o busto em bronze
do Dr. Darci Monteiro, em prova do seu grande valor e
espírito filantrópico, sempre obediente à sentença hipo-
crática: "É glorioso tratar dos doentes para restabelecer-
lhes a saúde, não o é menos cuidar dos sãos para que
não adoeçam".

O DISCURSO
' Foi o seguinte o discurso pro-

. ferido pelo Dr. Darci Monteiro
aos Jovens médlccs do .Espírito
Snnto:"Meus Jovens amigos, coube ao
Vosso parantnfo o dever Ue vos
dar os conselhos que vos acom-
panharíio desde o Inicio da vos-
sa jornada. Assim o Impõe o cos-
turno que consagra a tradição.
Desse dever se deslncumblu. com
o brilho que todos lhe reconhe-
cem, aquele que o vosso enwslas-
mo escolheu como um exemplo
a seguir. O padrinho de vossa
turma.

Permiti, também, uma palavra
de entusiasmo à viga sobre que
fe apoiaram os alicerces desta Ca-
sa — Afonso Branco — célula-
mater desta Faculdade, cuja fi-
gura sublime está plantada no
inicio dêste extraordinário em-
preendimento.

Cabe ao patrono desta Casa,
entretanto, o direito de vos dl-
rljilr algumas palavras que va-
lhani por uma mensagem de con-
fiança em vossos propósito e de
fé nos vossos destinos. Nunca
mais, meus Jovens colegas, nun-
ca mais vivereis um presente co-
mo êste.

Com a alma Iluminada de so-
nhos. iniciais a vida profissional
seguros cie que, com os conheci-
mentos que adquirlstes, todas as
estradas vos serão floridas e to-
dos os dias serão contados ünlea-
mente pelos clarões das lindas
madrugadas. Como cu desejaria
que assim íósse.

Como são sinceros os votos que
faço a Deus, nesta noite de luz,
para que semeie de bênçãos os
dias de vossa jornada c os mis-
tores de vosso oficio. Sem. entre-
tanto, assumir o desencanto de
vos roubar doces ilusões, não de-
sejo que me acuseis de mentir _
vossa juventude.

Não vos surpreendais, eralanto,
68 aqui ou a'.i a incompreensão
cu a Inveja desoar sombras cm
viaasó oamiiini.. ía_>i_ percalços
fazem parte do nosso oficio. Silo
êlr*5 qtir» dão a têmpora acs n-rr>s-
sos Esnt.mentos. Süo eles que en-
rlJ2ce.n1 a nossa fibra, Inquebran-
tam a nossa vontade, disciplinam
a; nossas emoções. Sím eles, cor-
TKiamc- o risco de desíalecsr ao
rm-nor tropeço, roubr.ndo-nos o
propósito de persistir, ofuscando
nossas bca.. ini-enções.

Pjrnsal em como é admiTável o
íulgor das cebrêl&s e como c belo

o canto das aves. No entanto, o
coaxar dos sapos nes brejos, peio
contraste, terna magnífico o bri-
lho e o canto, como manifesta-
ções da glória de Deus. Assim,
quando cncontrardss oacdca em
vo-siscs camínhoa, quando vos sen-
tlrds.3 como que perseguidos por
rm-ms fados, não retrocedais o não
desanimeis. N&o é piróprlo tíe
nosso oficio. Pros_;__i e confiai,
escudados no psrdão. Humildado
e p-cídao sáo as virt.udHò do mé-
dico .consciente de suas respon-
sabilidadas perante a dõr e o to-
írimento.

Cc-n eles alcançarei.» a glória e
ves sénivirisía lecampansaücà de
todos cs sacrifícios. Confio em
que içareis sobre cs vos***» mé-
ritos a bandeira branca da sim-
pücidade, e que delxarels de lado
as glórias vãs .que tó embriagam
a vaidade. Desta f_rma,vlvors!s
rmslhor. Que a vossa mão esteja
sempre pronta a dar mais do quo
reesbar.

O a.'asil pnsci.ía hoje, cermo
nunca, do vesso amor dc moços.
E vós, qua sois as wHuvas da
grandeza d. amanhã, não olvAd-is
nunca, na v-c&stx missão ds méòí-
co_, a mi-sáo de patriotas. Se-
gul confiantes, meus Jovens co-
lr-gas, olhes fites na ciência, co-
r-aç&o -^cílo co bem. E quando
aitíngirdes o extremo longínquo'
do vo-so ideal, uo vol verdes os
olhes para trás, vereis, na aridez
do terreno por onde pissostcs, os

• oai-des agrestes teansmu-ades cm
rrc-elrais em flor. Elas lá ficarão
a vicejar, grandiosas, perfum_n-
do o vosso pa.a-a.do, sempre vivas
a recordar a vossa abnsgaç&o e
todo o bem que fizestes.

Podereis, então, com a segu-
rança do dever cumprido, descarn-
sar a vossa velhice sob um ceu
côr ds bonança, cercados das so-
n-pas aleluias da felicidade e
ouvindo os hinos de amor e de
gratidão de vossas filhos, d. vos-
tos netos.

Maus circa colegas. Confio em
que vós, Jovens integrantes da
primeira turma de médicos da
Faculdade da Medicina da Uni-
versidade do Estado do Espirito
Santo. E estou certo de que cada
um de vós, escreverá uma página
de ouro na História da Medicina,
para honra da terra brasileira o
para orgulho da terra capixaba.
Que Deus vos ajuoje para que o
Brasil vos abençoe".

O discurso de Campos
(Conclusão da pág*. 4)

Para Vossa Excelência e para
o novo Gover.no, aqui ficam
os votos de felicidades e tím
augúrio de esperança, e mais
do que esperança, a certeza de
que o Pais será bem servido —
muito bem servido — pela no-
va equipe.

Tenho agora uma palavra de
agradecimento ao incuto lu-
tador, o Presidente Castelo
Branco, pela fidelidade tío seu
apoio aos que batalharam a
dura batalha do saneamento
financeiro. Nunca fugiu à res-
ponsabilidade e muitas vezes
preferiu a solidão do dever, ao
aplauso da acomodação. Crês-
cera na visão do tempo e nas
perspectivas da história. Mais
que ninguém, exibiu êle a co-
ragem iluminada que Chur-
chill considerou "a. primeira
das qualidades humanas porque
é a qualidade que garante tõ-
da.s as outras".

Se alguma coisa pudemos rea-
lizar — essa figura notável.
Santo Otávio, o Ministro da

Fazenda e eu próprio — foi
porque nunca nes faltou o
apoio da voz firme, a sereni-
dade do veterano de guerras
e procelas, o Marechal Cas-
telo Branco, cuja experiência
da condução dos homens fêz
com que nunca se esquecesse
da pergunta crucial da Epísto-
la aos Coríntios:

"Porque se a trombeta soa
um som Incerto, quem se apres-
tara para a batalha?".

Mais feliz do que Vossa Ex-
celência, que agora começa as
suas pesadas responsabilidades,
posso eu reclamar egolsticá-
mente a quota de alegria que
cabe a quem termina. Pois,
como disse Santo Agostinho
na Cidade de Deus: "Há maior
alegria quando se conclui al-
guma coisa do que quando se
começa. Todo começo é repleto
de inquietude, que cessa ape-
n3s quando se consegue o fim
apetecido e esperado que leva
a começá-la. O coração não
canta vitória pelo que come-
ça, mas pelo que termina".

Organização interna cional
de serviços temporários
fará Convenção no Brasi

A Manpower, organização internacional espe-cializada em serviços temporários, realizará umaconvenção em São Paulo entre os dias 19 e 22, como objetivo de unir todos os seus escritórios para umtrabalho de aproximação entre os países latino-ame-
ricanos.

Segundo o Vice-Presidente de operação da rededos escritórios da empresa, Sr. James Sheinfeld. aconvenção será "uma fonte capaz de acelerar a in-tegração e o desenvolvimento dos países interessa-
dos na Associação Latino-Americana de Livre Co-mércio — ALALC".
OBJETIVOS

A Manpower é a maior or-
ganização do mundo especial;-
zacia em serviços temporários:
.secretárias, taquigrafas, dacti-
lógrafas, tradutores, auxiliares
e todo o serviço de adminis-
tração de escritórios. Possui
500 escritórios em seis conti-
néntes. Só no ano passado fo-
ram empregados mais de 300
mil pessoas em todo o mundo
pela sua rede, o que corres-
ponde a mais de 180 mil pe-
didos de serviços.

De acordo com esclareci-
mento do Vice-Presidente res-
ponsável pelo desenvolvimento
das atividades industriais de
tocios os escritórios da Man-
power, Sr. Willlan GaUagher,
o objetivo principal da orga-
nização é providenciar o pre-
enchimento de vagas momen-
tânea.s disponíveis na.s emprê-
sas, por motivo de férias, li-
cença, demissão repentina, ou
executar serviços adicionais,
quando o acúmulo de trabalho
torna insuficiente o pessoal do
rotina, desenvolvendo inclusive
o auxilio de pessoal para o au-
mento de vendas.
INÍCIOS

O Sr. James Sheinfeld, ao
íazer um breve retrospecto das
atividades da organização, in-
formou que "tudo surgiu em
1948 com a instalação de dois
escritórios nos Estados Unidos,
um em Chicago e outro em
Milwaukee, especializados em
serviços temporários, experiên-
cia que foi I030 efetivada em
mais de 100 cidades america-
nas, devido ao seu êxito ime-
diato".

— A partir daí — prosse-
guiu — foi instalado um escri-
tono em Paris, hoje o maior
do mundo, onde são emprega-

das diariamente cerca de três
mil pessoas. Em 1953 foram
instalados os escritórios do
México, Argentina, Peru, Chi>,
Porto Rico e Portugal. O do
Brasil foi instalado em 19G5.
NO BRASIL

No Brasil, a Manpower Já•pessui quatro escritérios, três
cm São Paulo e um no Rio,
que também desenvolvem pa-ralelamente o serviço conheci-
tío em todo o mundo como Sa»
Icspowcr, um trabalho cape-
ciai para controle e promoção
de vendas e estudo de mer-
cado.

A dinâmica do serviço é a
seguinte: o candidato se apre-
senta ao escritório da Man-
power, onde passa por uma sé-
rie de testes de seleção, entre-
vistas e provas de sua e-speciu-
lização. Caso seja aprovado
(existem atualmente mais de
mil prssoas cadastradas no es-
critório do Rici, a Manpower
encaminha-os aos clientes de
acordo cem as suas necessida-
des, sendo o serviço pago e cc-
brado por hora. Acs contrata-
dos pela Manpower estão asse-
gurados todas as vantagens da
Previdência Social, inclusive
seguro de acidentes.

NO EXÉRCITO
Anunciou o Sr. James Shein-

fcld que recentemente foram
assinados dois contrates da
Manpower cem o Exército e a
Marinha norte-americanes, no
sentido de fornecer pessoal pa-ra serviços não pertinentes às
Forças Armadas (limpeza e
cozinha), o que possibilitará
acs soldados que eram encar-
r:gados destes serviços ficarem
disponíveis para funções que
lhes dizem respeito.

ac Dowell pretende propor
para

ar corrupção policial
O Deputado Mac Dowell Leite de Castro, do MDB, re-

velou ontem que está disposto a propor na Assembléia
Legislativa a instauração do uma Comissão Parlamentar
de Inquérito para levantar todos os dados sobre a cor-
rupção policial e o estado de abandono em que se en-
contra a Secretaria de Segurança.

Entende o parlamentar que a CPI só poderá trazer
benefícios para os políticos honestos, que estarão natu-
ralmente interessados em medidas capazes de ajudar a
Polícia, contribuindo para afastar de seus quadros os cor-
ruptos e incompetentes.

EXPECTATIVA

A Secretaria de Segurança
mantinha-se entem na expec-
tativa da permanência ou re-
moção do General Dario Coe-
lho de seu posto. Informa-se,
por outro lado, ser líquido o
afastamento do Coronel Darci
Lázaro do comando da PM.
Segundo disse a amigos, o Co-
ronel ainda não está certo de
que vem sendo vítima de um
boicote, como anunciou a im-
prensa.

Apesar da expectativa, o cli-
ma é de calma na Secretaria
de Segurança. Estão tranqüi-
los os delegados que ecupam
postos chaves na Política, en-
tre os quais o Superintendente
Judiciário, Sr. Olavo Rangel, o
Diretor do Departamento de

Policia Distrital, Sr. Luís No-
ronha, o Delegado de Vigilán-
cia, Sr. Pires de Sá, o Dele-
gado de Crimes contra a Fa-
zenda, Sr. Mirabeau Uchoa, e
o Delegado de Crimes contra
a Saúde Pública, Sr. Caetano
Maiolino. Acreditam eles que o
General Dario Coelho deve
continuar, e esperam assim,
que poucas mudanças ocorre-
rão.
CAMPANHA

Alguns setores policiais Já
duvidam seriamente de que a
PM esteja efetivamente dando
combate ao jogo e ao lenocínio,
como anunciara, porque, "se o
íaz, é de forma tão secreta
que ninguém, nem mesmo no
seio da corporação sabe in-
formar sóbre a campanha".

Prisão preventiva ameaça
dètective e ex-comissário

Poderão ter prisão preven-
tiva decretada na próxima se-
mana o ex-comissário de Po-
lícia Antônio Aliverti e seu
cunhado, o dètective Potengi
Nilo Bezerra, apontados como
responsáveis pela morte do
operário Francisco Januário da
Silva, o Chico Diabo, metra-
lhado na Avenida Radial Les-
te durante perseguição pcíicial
a marginais, em represália pelo
assassinato do dètective Le
Cocq.

A informação circulava on-
tem nos meias policiais, depcis
que o promotor Rodolfo Azena,
do 1." Tribunal do Júri, enca-

aninhou o inquérito ao Pro-
curador-Geral da Justiça do
Estado, professor Arnold Wald,
que por sua vez o enviou ao
promotor Paulo Bandeira de
Melo, encarregado de acompa-
nhar o processo e tomar as
medidas que julgar necessárias
para seu rápido encerramento.

No inquérito instaurado para
apurar a morte de Chico Diabo,
alvejado de forma covarde, se-
gundo coasta, figura também
o ex-guarda penitenciário co-
rnhecido como Chocolate, as-
sossinado pelo bandido Cabe-
lcira no Kstado do Rio.

Deputados sofrem desastre
na Brasília—Belo Horizonte
mas apenas um fica internado

Brasília (Sucursal) — Com fratura da clavicula di-
reita e escoriações no frontal foi internado nesta madru-
gada no apartamento 419 do Hospital Distrital de Bra-
sília o Deputado Lauro Cruz, da ARENA paulista, que so-
freu um acidente em companhia do Deputado Paulo Frei-
re, da ARENA de Minas Gerais, em conseqüência da ca-
potagem do Volkswagen que os conduzia ontem a Belo
Horizonte. . .

O Deputado Paulo Freire, que dirigia o veiculo, de
sua propriedade, nada sofreu com o acidente, e seu cole.
ga foi considerado fora de perigo. O Deputado Paulo
Freire havia convidado o Deputado Lauro Cruz para a
aula inaugural da E.cola dc Engenharia de Belo Horizon-
te e proferir uma conferência no Hospital Evangélico da
Capital mineira.

cal pouco depois do acidente,
a Câmara enviou à cidade dois
médicos, sendo o Deputado
Lauro Cruz trazido em uma
ambulância e o Deputado Pau-
lo Freire em outro carro da
Câmara.

No Hospital Distrital, as via-
turas trazendo os parlamenta-
res já eram esperadas por uma
equipe de médicos chefiada pe-
lo Dr. Milagre.

MILAGRE ESPEROU

Os dois parlamentares ha-
viam saído de Brasília às Eh
e a 20 quilômetros da cidade
goiana de Cristalina o carro
capotou, lançando na estrada o
Deputado Lauro Cruz, que íi-
cou desacordado.

Quando já se encontraram
em Paracatu, levados per 

'uma
camioneta que passava pelo Jo-
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Olalá volta hoje preJ
Programa
completo
de amanhã
l.« PAREO — As 13h20m — 1 400
metros — NCr? 1 100,011. Areia.

Kg.

1—1 Lune, V. Menezes ... 58" Santlllna, O. F. Silva 53
1—2 Enase, J. Machado .. 55" B. Bela, F. Esteves .. 55
t—3 Salomé, J. B. Paulielo 57

4 Fair Girl, J. Brizola 56
4—5 Estatlna, O. Cardoso 56

H. Princess, L. Santos 55
Caucaslana, J. Bois 5.

2.» PAREO — As 13h50m — 1 000
metros — NCr? 2 000,00.

Kg.

1—t Hararl, A. Santos ... 55" Hipos, J. Silva 55
S—2 Suez, M. Silva 55" San Quentln, F. P. F. 55
í—3 Cadipó, P. Alves 55

Seccion, I. Sousa .... 55
4—5 X&ntico, A. Ramos .. 55

Zyz 22, B. Alves  2 55
Seven To Seven, D. M. 5 55

3.» PAREO — As 14h20m — 2 400
metros — NCr? 1 600,00. Handi-
eap Especial.

Kg.

1—1 Salamalec, P. Alves .. 54
2—2 Tajar, J. Borja 53

Prlnceslta, M. Silva 51
t—4 Imperador Bicardo, S.

Silva  1 53
Caruá, O. Cardoso ... x 56

4—6 Amblç&o, J. Machado x 53" Arminho, J. Portilho 5 50

4.* PAREO — As 14h50m — 1 300
metros — NCr? 1 100,00.

Kg.

1—1 Guardl, C. B. Carva-
lho 56
f.vuno, J. Santos .... 56

2—.1 Styx, A. Hodeclcer ... 58
Kimtmo, M. Andrade 57

1—5 Arnagot, J. Paulielo 56
Cambroeira, J. Brizola 53
Bigurrillio, L. Correia 55

4—8 Bahramdlso S. M. C. 58
Dintel, J. B. Paulielo 56

10 Motur, E. Carmo .... 54

_• PAREO — As 15h25 — 1 000
metros — NCrS 5 000,00. Grande
prêmio Costa Ferraz. (Clássico).

Kg.

1—1 Flanna, J. Machado 59" Fontanella, F. Estives 59" Good Girl, J. Machado 57
2—2 Divertida, J. Portilho 59

Susa, A. Bicardo 57
Old Flame. J. Brizola 59

3—5 Velvetta, F. P. Filho 59
6 La Fiesta, M. Silva .. 57

4—7 Ediçfio, J. Correia ... 59" Forma, J. Correia ... 59" Gateza, A. Santos ... 57" Starita. J. Borja .... 5!)" DIamellta, A. Ramos 57" Praieira, J. Paulielo 57

6.' TAREO — As 16 horas — 2 000
metros — Cr$ 1 920,00.

Kg.

1—1 Gambito, A. Santos .. 52
2 Nastro, A. Machado .. 52

1—3 Nolntot, J. Machado 56
4 Et Clclon, J. Beis ... 52

3—5 Mogador, F. P. Filho 5S
6 Laramle, J. Silva .... 52

4—7 Adelmo, O. F. Silva 58
Copag, A. Bamos .... 52

1.* PAREO — As 161135 — 1 300
metros — NCr? 1 600,00. (Bel-
ting).

Kg.

1—1 Guirlanda, M. Andra-
do  7 56
Tua, C. H. Carvalrio . 1 56

2—3 Bonnle Bi, A. M. Ca-
minha 56

4 Farlady, A. Ramos ... 56
3—5 Séstrla, L. Santos ... 56

Mahararl, J. Reis ... 56
Cara Mia, F. P. Filho 56

4—S Liza, S. Silva 56
Querublna, J. Bamos 56

10 Ilopa, M. Henrique ..10 56

».' PAREO — As 17,10m — 1 300
metros — NCr$ 1 600,00. (net.-
ting).

Kg.

1—1 Micro, J. Santana ... 1 56
Chepiá, C. B. Carva-

lho  5 56
Xirol, B. Carmo  9 56

2—4 Mambrum, J. Brizola 2 56
Malaparte, J. Bels ... 8 56

Gigo, O. Cardoso .... x 56
3—7 Mocanl, F. Menezes .. x 56

" Violento, A. Bamos .. 4 56
White Hunter, J. B.

lielo  56
4—9 Gprino, J. Portilho .. 56

10 Maxim's, E. A. Pinto 56
11 Cantagalo, J, Terres . 56
12 Batovl, E. Penido ... 56

8." PAREO — As 17h45m — 1 600
metros — NCr? 1 100,00. Areia —
(Betting).

Kg.

1—1 ürutau, C. B. Carva-
lho 57
Barqulto, J. Borja ... 53
Chaleco, P. Fernandes 56

2—4 Sisal, J. B. Paulielo .. 59
3 Estádio, C. A. Socsa 53
6 Falconet, I. Oliveira 53

3—7 El Glorlous, J. Beis' 57
Levltíco, B. Penido 54
Emenda, A. Bamos ,. 55

4^10 Quick Brown, J. T. .. 56
11 Rei de Monial, M. H. 56
12 Mangetout, N. correra 55

Nossos
palpites
para hoje

1. Dingo • Aimberê
Ocegrande

2. Old Cat • Trucha
Tentation

3. Charnot - Rangpur
Lord Ricardo

4. Havaí • Rajan
Full Cry

5. Floco - Venuto
Krívolo

6. M. Galinha •- Groen-
lândia - Christine

7. Olalá - First Class
La Française

8. Feitiço da Vila • Hippo
Samovar

9. Vesfal Girl - Vivandiè-
re - Diorling

DIA PARA ACERTAR
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Tajar reaparece no Handicap de amanhã com Jorge Borja, muito bem preparado

Tajar aprontou muito bem e
passou a ser uma das forças

Tajar, íilho de John Araby,
reaparece no Handicap Espe-
ciai de amanhã em 2 400 me-
tros, com excelente floreio e
apronto, realizado ontem pela
manhã, de 79'" os 1 200, che-
gando mesmo a dominar um
companheiro com extrema ia-
cilidade, na direção do bridão
Jorge Borja.

Flanna está muito cotada pa-
ra levantar o G. P. Costa
Ferraz, com a possivel deser-
ção de Edição, e ainda auxi-
.iada por Fontanella. Na dire-
ção de José Machado, desceu a
reta em 38" 2/5, impressionai!-
do ainda mais porque o íéz
colada à grade de fora.

i

HAPPY PRINCESS

Santilina (O. F. Silva) des-
ceu a reta em 40", suavemen-
te. Salomé (J. B. Paulielo)
os 700 em 47 "2'5, muito à von-
tade e sem qualquer iniciativa
para melhorar. Estatita (O.
Cardoso) a reta em 40", algo
contida. Happy Princess (L.
Santos) colada ii cerca exter-
ná, com grande facilidade, as-
sinalou 52" para os 800 e Cau-
casiana (J. Reis) os 700 em
48", de galope largo e a pouco
mais do centro da pista.

Happy Princess se repetir
esto exercício, dificilmente en-
contrata quem a domine, fi-
cando Enase, Lune e Salomé,
decidindo a melhor colocação.

HIPOS

Hararl (A. Santos) chegou
se atirando muito bem em 22"
3|5 os 360 e Hipos (J. Silva) a
reta em 38"2]5, com grande fa-
cilidade. Suez (M. Silva) os
360 em 23"2,'5, um pouco ajus-
tado e San Quentin (F. Perei-
ra F.) a reta em 39", nâo
agradando. Cadipó (P. Alves)
chegou sobrando ao lado de
um companheiro em 25" os
360. Seccion (J. Marinho) os
360 em 23"2|5, muito à vonta-
de. Xãntico (A. Ramos) na
reta oposta, assinalou 32" pa-
ra os 'últimos quinhentos me-
tros, arrematando com algu-
mas reservas e Serven to Se-
ven (D. Moreno) os 360 em
23", muito solicitado.

Hipos nesta, partida nada
mais fêz do que confirmar ex-
celente impressão deixada no
exercício, e diante disso, deve
prevalecer diante de Cadipó,
Seccion e Xãntico.

TAJAR

Salamalec (P. Alves) o qui-
lômetro em 67"2j5, deixando
multo boa impressão e sempre
a mais do centro da pista. Ta-
jar (J. Borja) chegou corren-
do muito e dominando a um
companheiro com rara facili-
dade com 79" os 1 200. Impe-
rador Ricardo (S. Silva) o
quilômetro em 71", ã vontade.
Ambição (J. Machado) por um
acaso, encontrou-se com um
outro e dominou de galope lar-
go em 67 "215 o quilômetro e
Arminho (J. Portilho) au-

mentou para 69"2]5, chegando
algo contrariado.

Tajar, Saliunalec e Ambição
são os melhores nomes da
competição devendo mesmo en-
tre eles se destacar no final
não levando cm conta Prince-
sita que vem muito preparada
e pode levar a melhor.

ARNAGOT

Évano (J. Santos) desceu a
reta. em 43", de carreirão. Styx
(J. Pedro F.) os 360 em 25",
de galope largo. Arnagot (J.
Paulielo) a reta em 38"2/5,
com algumas reservas. Cam-
broeira (J. Brizola) vindo mui-
to à vontade e somente sondo
sendo alertada nos últimos me-
tros em 41" a reta. Bigurrillio
(L. Correia) vindo de mais dis-
tancia, completou os 360 em
25", a meio correr.

Guardi confirmando n sua
última apresentação, ficará alt-
soluto na carreira, scgrnntlo da
Styx, Klmimo, Arnagot e Bah-
raindiso.

FLANNA

Flanna (S. Guedes) desceu
a reta em 38"2/5, com grande
facilidade e colada à cerca ex-
terna. Fontanella (F. Esteves)
melhorou para 37"2/5, muito
ajustada e Gold Girl (J. Ma-
chado) aumentou para 39"3/5,
de galope largo, partindo jun-
tinho à cerca externa e termi-
nando a pouco mais do centro
da pista. Divertida (J. Porti-
lho) subindo até mais ou me-
nos os setecentos para em se-
guida finalizai- os 360 cm 24",
de carreirão. Old Flamme (J.
Brizola) chegou com boa dis-
posição em 38"2/5 a reta. Vel-
vetta (F. Pereira F.) aumen-
tou para 40", de galope largo.
La Fiesta (M. Silva) elevou
para 41"2/5, sem qualquer pre-
tensão nesta prova, levando em
conta êste seu floreio. Forma
(J. Correia) na reta oposta não
deu confiança a Elipse (J. M.
Santos) em 36"2/5 a reta. Ga-
tez?. (A. Santos) a reta em
38"2/5, com algumas sobras.
Starita (J. Borja) chegou cor-
rendo muito e dominando a
companheira Rainha Bela (F.
Esteves) em 37" a 'reta. Dia-
melita (A. Ramos) não encon-
trou em Evreux (F. Esteves) um
companheiro _ altura, pois o
dominou com rara facilidade
em 46" os 700 e Praieira (J.
Paulielo) a reta em 38", dei-
xando magnífica impressão.

Flanna deverá marcar mais
tima vitória, mesmo ameaçada
por Velvetta, Starita e Praieira.

ADELMO

Gambito (A. Santos) não se
empregou nesta passada de
56 "2/5 os últimos 800, Nastro
(A. Machado) o quilômetro
em 69 "2/5, com ação regular.
Nointot (A. Santos) os últi-
mos setecentos em 47 "2/5,

.com algumas reservas. Moga-
dor (F. Pereira F.) os 800 em
54", agradando alguma coisa.
Laramie (J. Silva) — vindo de
mais longe agradou muito nu-
ma partida de 56 "2/5 os 800 e

Adelmo (O. F. Silva) o quilo-
metro em 68 "2/5, com grande
facilidade.

Gambilo dificilmente deixa-
rá escapar esta oportunidade, e
Nointot, Mogador, Laramie e
Adelmo são os mais fortes ad-
versários.

CARA MIA

Guirlanda (M, Andrade) a
reta em 39", muito _ vontade.
Bonnie Bi (A. M. Caminha) a
reta em 41", de carreirão. Sés-
tria (L. Santos) chegou cor-
rendo muito em 24" os últi-
mos 330. Maharanl (J. Reis)
igualou, somente chegando al-
go solicitada. Cara Mia (F. Pe-
reira F.) a reta em 39, com
facilidn.de e Liza (S. Silva) a
reta em 41 "2/5, de galope
largo.

Guirlanda é a melhor indica-
ção, não sendo contudo barba-
cia pela presença <le Séstria,
Cara Mia, Btmnie Bi c Liza quo
andam muito bem e tem con-
dições para surpreender.

MAMBRUM

Micro (J. Santana) a reta
em 38"2;5, não agradando.
Chepiá (C. R. Carvalho) mais
tranqüilo melhorou para 38",
deixando ótima impressão.
Mambrum (J. Brizola) domi-
mou com facilidade ao compa-
nheiro Fair River (J. Reis) em
45"2i5 os 700. Malaparte (J.

- Reis) a reta em 39", com so-
bras. Mocani (F. Meneses) os
700 em 48", sem entusiasmar.
Gigo (O. Cardoso) melhorou
para 47", agradando alguma
coisa. White Hunter (J. B.
Paulielo) a reta em 41", suave-
mente. Maxim's (R. A. Pin-
to) chegou metendo patas em
45" cs 700, fazendo o percurso
sempre a pouco mais do centro
da pista e Cantagalo (J. Ter-
res) igualou, também com ação
satisfatória.

Mambrum que vem de perder
uma corri-a sem nome poderá
perfeitamente se reabilitar, rts-
[peitando Maxim. Chepiá, Gi-
go c Cantagalo.

SISAL

Urut.au (C. R. Carvalho)
vindo mais largo dos oitocentos
desceu a reta em 39"2j5, a
meio correr. Chaleco (P. Fer-
nandes) depois de ter dado
uma partida curtíssima toou-
xe para os cronômetros a mar-
ca de 48" os 700, dominando
com rara facilidade a uma
companheira. Sisal (J. B.
Paulielo) os 700 em 48" 1|5, com
grande facilidade e sempre pe-
lo caminho mais longo. Está-
dio (C. A. Sousa) melhorou
para 46", somente chegando
um pouco ajustado. Falconet
(R. Penido) a reta em 39"2|5,
com tudo. Quick Brown (P.
Ccelho) a reta em 48", agra-
dando muito e Rei- do Monial
(M. Henrique) melhorou para
43" de carreirão.

Urufau somente deverá te-
mer Sisal, porque este melho-
rou muito e tem condições pa-
ra ameaçá-lo e dominá-lo. El
Gloritms e Quick Brown deci-
dirão as demais colocações.

Liilu Belle é estreante melhor de hoje
Lulu Belle é uma estreante

que vem de São Paulo com fa-
ma de boa corredora na pista
de areia pesada, e seu treina-
dor Expedito Coutlnho acre-
dita que a filha de Takt e
Faustina possa vencer logo na
primeira, pois, aqui vem se
exercitando com relativo agra-
do.

Sempre melhorando de tra-
balho para trabalho, Lulu Bel-
le agora vai aparecer com 87"
nos 1 300 metros sobrando vi-
sivelmente no final e numa
raia e que não estava real-
mente nada boa para tempos.
Seu apronto íol de 38" com
facilidade.

TURMA FRACA

Lulu Belle vai aparecer numa
turma bastante fraca aqui na

Gávea, pois, as éguas são tôdaa
sem vitórias e apenas Groe-
lândia, e Prateada, podem
adiar a vitória da estreante pa-
ra outra oportunidade. Lulu
Belle em suas exibições em Cl-
dade Jardim tinha a caracte-
rística de correr na frente, o
que deve ajudá-la nesta opor-
tunidade, com a pista pesada
de logo mais.

REGULAR

Realve é um filho de Algar-
ve e Realeza, que está aos cui-
dados de Milton Mendonça,
treinador que vem preparando
com muito carinho êste seu
pensionista para fazer uma boa
apresentação logo na estréia.
Tem vários trabalhos fortes na
distância, sendo o melhor de
95" para os 1400 metros na

pista pesada que não estava
boa para marcas. Mostrou en-
tão, ser um bom lameiro. O
jóquei, também, observou que
sua principal característica é a
velocidade que imprime na pri-
meira parte do percurso. Co-
mo aqui não existe animal
muito veloz, é possivel que
Realve tente logo a vanguarda
desde o seu inicio.

No apronto um pouco mais
apurado, trouxe 37" para a re-
ta de 600 metros, sendo sem-
pre levado pelo centro da pis-
ta e chegando ao disco visi-
velmente contido pelo bridão
L. Santos. Se atirava bem no
barro, e não deve estranhá-lo,
logo mais. É uma pule alta,
mas, está bastante cochichado
nos bastidores. Pode ganhar
sem susto o oitavo páreo des-
ta tarde na Gávea.

a para vencer os
Olalá volta a competir na

tarde de hoje, na Gávea, sé-
timo páreo da reunião em
1400 metros, com muitas
possibilidades de repetir a
vitória da última apresenta-
ção, pela excelente forma
que- atravessa no momento,
como demonstrou no apron-
to de quinta-feira, ao per-
correr 700 metros em 45" 2/5
com final de 12" 3/5, na di-
reção de Júlio Reis.

À última vitória da filha
de Cadi e Sabinada foi
diante de Freeness e Prima
Dona, na pista de grama,
em que revelou uma gran-
de disposição, dando-se
mesmo ao luxo de distan-
ciar adversárias na reta de
chegada. Na raia de areia
pesada, a parelha First
Class e Fairy Flower e La
Française devem ainda ln-
fluir no resultado.
LONDON TOWER

Dingo (J. Marinho) não
se empregou a fundo no fio-
reio de 71" 2]5 o quilômetro,
fazendo o percurso sempre
a mais do centro da pista.
Aimberê (A. Ramos) vindo
de mais longe, finalizou os
700 em 43" 2]5, com seu jó-
quei muito sereno. London
Tower (J. Paiva) muito le-
ve e também pelo caminho
mais longo, trouxe 68" para
o quilômetro, com muita
disposição. Aventureiro (J.
B. Paulielo) os 800 em 55",
muito à vontade e Fiel (O.
F. Silva) não se empregou
na partida de 47" os últi-
mos setecentos.

Dingo, mais aguerrido, di-
ficilmente deixará fugir a
oportunidade, seguido de
Aimberê, Ocegrande e Fiel.

AZORES
Old Cat (A. Ramos) vln-

do de mais distância, com-
pletou os 360 em 23" 2;5,
com algumas reservas. Pra-
linete (R. A. Pinto) os 700
em 49", sobrando ao lado de
uma companheira. Trucha
(A: Machado) não se em-
pregou a rigor nesta parti-
da de 22" 2,5 os últimos 360
e Azores (J. B. Paulielo)
com grande facilidade, as-
sinalou 38" 2,5 para a reta.

Old Cat e Azores são os
melhores nomes da compe-
ticão, permanecendo Ten-
tation e Trucha, na expec-
tativa.
LORD RICARDO

Lord Ricardo (S. Silva) os
800 em 54", vindo de mai3
para mais, somente sendo
ajustado nos últimos me-
tros. Não corria, voava. No-
vamás (L. Santos) os 700
em 47", muito à vontade.
Rangpur (A. Ramos) deu
um passeio na cancha em
42" os últimos seiscentos
metros. Massari (D. Neto)
quase jun tinho à cerca ex-
terna assinalou 47" 2|5 os
700, deixando muito boa im-
pressão e Fair River (_".
Reis) não foi adversário pa-
ra Mambrum (J. Brizola)
que venceu por vários cor-
pos, chegando em 45" os 700.

Charnot, da forma como
vem-se apresentando nas
últimas corridas, pode im-
por-se a Lord Ricardo, seu
maior inimigo.
GOOD HOUND

Exagero (L. Carlos) des-
ceu a reta em 38" 2|5, com
sobras. Seu Becão (A. Ho-
decker) a reta em 42", de
carreirão. Rajan (J. Borja)
os 700 em 46", deixando
muito boa impressão e sem-
pre afastado da cerca. Tro-
vão (J. Reis) a reta em 39",
a meio correr. Good Hound
(A. Ramos) chegou corren-
do muito em 45" os 700, fa-
zendo o percurso a pouco
mais do centro da raia.

Havai- que vem se apro-
ximando do espelho e que
no final sempre aparece
bem colocado deverá se rea-
biütar diante de Exagero,
Rajan, Full Cry, Arkepan e
Good Hound.
FLOCO

Venuto (J. B. Paulielo)
os 700 em 44" 2|5, com al-
guma facilidade. Drive-ln
(J. Brizola) vindo de mais
distância completou os seis-
centos em 38" 2j5, demons-
trando grandes progressos.
Fronton (O. Cardoso) au-
mentou para 39" 2|5, sò-
mente sendo exigido nos úl-
timos metros. Krívolo (J.
Reis) deixou Salvatorre (L.
Carvalho) distanciado em
45" os 700, sendo que êste
vinha a mais do centro da
raia. Kalapãío (A. Macha-
do) numa raia adversa,
mesmo assim agradou mui-
to na partida de 45" os 700,
sendo que êste se continuar
chovendo não será apre-
sentado. Frisson (J. Borja)
não se empregou nesta par-
tida de 39" 215 a reta. Floco
(F. Pereira Filho) a reta
em 38", a meio correr e
Feudo (A. Santos) chegou
ajustado na mesma marca.

Floco tem tudo para ven-
cer, porém não se deve con-
siderá-lo barbada pela pre-
sença de Venuto, Drive-ln,
Fronton e Krívolo que an-
dam muito bem e reúnem
condições para ameaçá-lo.
MINHA GATINHA

Minha Gatinha (J. Baf-
fica) agradou muito na par-

tida de 37" a reta. Mascoti-
ta (J. Borja) dominou a
um companheiro que en-
controu pelo caminho por
acaso em 39" 2j5 a reta. Di-
íah (F. Pereira Filho) igua-
lou mas deixou melhor im-
pressão e Socila (R. Car-
mo) a reta em 39", com so-
bras.

Minha Gatinha, é a me-
lhor indicação, Groelândia,
Prateada e Diffah. são ain-
da perigosas.

OLALÁ

Olalá (J. Reis) realizou
uma das melhores partidas
dá manhã de quinta-feira
registrando nos cronôme-
tros a marca de 45" 2j5 os
700, com final magnífico de
duzentos metros em 12" 3j5,
Prima Dona (J. B. Paulie-
lo) melhorou para 44" 2|5,
deixando ótima impressão.
Lutine (J. Portilho) au-
mentou para 45", com faci-
lidade e tambem pelo ca-
minho mais longo. Happy
Moon (L. Santos) vindo de
mais longe completou os
seiscentos em 38", com so-
bras. La Française (F. Pe-
reira Filho) chegou sobran-
do ao lado de Fantail (J.
Silva) em 45" 2|5 os 700.
First Class (F. Esteves)
procurando à cerca externa

trouxe 37" 2|5 a reta, sem
contudo animar em nada e
Fairy Flower (J. Machado)
melhorou para 37", com
melhor disposição.

Olalá, da forma como ar-
rematou nessa partida, dc-
ve-se impor a Prima Donna,
Happy Moon, Lutine c Fairy
Flower.

SAMOVAR

Hal Libio (C. Morgado)
deu um pique de 360 em
23" 2|5, com sobras. Celso
(O. Cardoso) a reta em 40",
suavemente. Dr. Osmane J.
Portilho) chegou agarrado
com um companheiro em
45" 2|5 os 700. Manield (J.
Pedro Filho) de seta erra-
da, assinalou 39" para os
600, de galope largo. Vapuã
(J. B. Paulielo) aumentou
para 41" 2|5, de carreirão e'
Samovar (F. Pereira Filho)
chegou agarrado com Dior-
ling (J. Graça) em 47" os
700.

Feitiço da Vila, Celso,
Matagato, Samovar e Hip-
po, decidirão a oitava pro-
va, sendo o fator sorte uma
parcela considerável.

HAPPY STAR

Vestal Girl (O. Cardoso)
desceu a reta em 38" 215,

muito à vontade. Quala (O.
F. Silva) aumentou para
41" 1J5, suavemente. Miss
Seiva 1 (F. Meneses) melho-
rou para 39", agradando al-
guma coisa. Velocity (A. Ra-
mos) vindo de mais longe
completou os 360 em 23" 2:5,
algo ajustada. Vivandiére
(J. Machado) aumentou
para 24", contida. Virajnba
(J. Tinoco) os 700 em 47"

2 5, com algumas reservas e
sempre pelo centro da pis-
ta. Dolce Farniente (L. Al-
varenga) melhorou para 47".,
com muito boa disposição.
Jandinha (R. Carmo) deu
duas partidas de duzentos
metros, a primeira em 12"
3;5 e a última de 12", se ati-
rava muito bem. Miss Ka-
dina íJ. Portilho) a reta.
em 38" 215, com sobras vi-
siveis. Secret Love (M. Sil-
va) a reta em 40" 2|5, de
galope largo e Happy Star
(L. Santos) com grande fa-
cilidade e juntinho à cerca
externa registrou 46" para
os 700.

Vestal Girl, querendo cor-
rer o que sabe não encon-
trará competidora, mas ca-
so contrário Happy Star,
Velocity, Virajnba, Dolce
Farnncnte, Miss Kanina c
Diorling, aparecem com
muita chance.

Montarias oficiais, treinadores e
últimas "performances55 

para hoje
ANIMAIS JÓQUEIS Cl. Kg. Tratadores tilt. Performance I Dist. Pista Tempo

l.o PAREO — ÀS 1311 20M — 2.10O METROS — RECORDE: 134"2/5 — TORNEIO — PRÊMIO:NCRS 960.00

1—1 Dingo, J. Machado  1 53 R. Carrapito 4.» Aimberê J 1 «00 NP 106"2/;>
2—2 Almbsrê, A. Bamos .... • 59 Z. D. Guedes l.o Sonident* 1 600 NP 106"2/53 Lonttcn Tcwer, J. Paira .. • 50 A. V. Neves 2.» Ocegrande ! 2 100 AP 144"
3—4 Ocegrande, J. Fortliho .. * 54 I. Pinheiro l.o L. Tower | 2 100 AP 144"

5 Aventureiro, J. B. Panltelo • .íl M. Oliveira 6.» Aimberê i 1600 NP 106"2/n
4—6 Fled. O. F. Silva,  * 58 B. Ribeiro 5.n Arflclnd I 1 600 NP . 106"2/5" Cantilever, J. Queirós .. « 50 Idem 2.o Ocegrande j 2 100 AP 144"

i 
2.» PAREO — AS 1311 50M — 1.200 METIIOS
NCR? 1.300,00

RECORDE: 72"4/5 CABINE — PRÊMIO:

1—1 Old Cat. A. Ramos 57
2 Pralínete, R. A. Pinto 57

3—3 Trucha, A. Machado 57
4 Ellane A, S. Silva 57

3—5 Azores, J. B. Paulielo 57
6 Gallautoy, H. "Vasconcelos 57

4—7 Tentation, M. Silva 51)
8 Quarta, R. Carmo 57

Z. D. Guedes
H. Tobias
E. P. Coutlnho
D. Cassas
W. Alia.no
M. Mendonça
M. Sou.ii
J. L. Pedrosa

2.o SoW-erft
U.o I,. Mr.ncn

5.° L. Mancn
õ.o BeUevlUe

U.o Jocline
S.o L. Manon
5.o Soldera
6.o Solderf.

I 400
1 2'30
1 200
1 300
1 .100
1 200
1 400
1 400

AP
AM
A.M
AI,
AL
AM
AP
AP

92"3/S

77"
8i"3,'5
84"3/ò

!)2"3 '5
02"3/5

3.» PAREO — ÀS 1411 SOM — 1 900 METROS — RECORDE: 118"4/5 — ZORRO E PERNOT — PRÊMIO:
NCR? 1.600,00

1—1 Charnot, J. Santana  53 E. P. Coutlnho l.o Floco 1600 AM 104"3/5
2Í—2 _iO';d Rlcairdo, S. Silva  55 D. Cassas B. Pragion&rcl 1 600 GM 97"

3 Novamás, L. Santos ....» 54 H. Tobias 5.o Rr.iigpur 1 630 AP 104"
3—4 Rangpur, A. Ramos  57 A. Araújo l.o M. Jucá 1630 AP 101"

5 Disto, J. Machado  52 J. S. Silva 5.° Charnot 1 600 AM 104"3/5
4—6 Massari, D. Neto  51 L. Ferreira 3.o Rangpur 1600 AM 104"

7 Fair River, J. Bela .... 52 | F. Costas 5.° Massari 1600 AU 103"
'

4.° PAREO — ÀS 1411 50M — 1.400 METROS RECORDE: 84"4/5 — URGE — PRflMIO: NCR$ 1.100,00

1—1 Havaí, O. Cardoso 54 ,T. Attianesl 2.o E. Dry 1400 AP 92"
2 Camafeu, J. Portilho 58 P. Morgado 9.° sivel 1 300 AP FA"

2—3 Exagero, A. Santos 55 M. Almeida 3.o Sivel 1 300 AP 84"
4 Seu BecSo, A. Hodecker .. 55 W. G. Oliveira 6.° Sivel 1 330 AP 84"

3—5 Rajan. J. Borja rr> E. Silva 10.o Sivel 1 300 AP 84"
7 Full Cry, J. Santana .... 57 | R. Carrapito l.o Quaaín 1400 AL 92"l/5
7 Trovio, J. Reis „, , A. Araújo 7.o Sivel 1300 AP 84"

4—8 Arlcepítn, J. Tinoco 53 J. Araújo 3.o Escaldado 1 630 AL 104"
9 Good Hound, A. Ramos .. 55 E. P. Coutlnho U.o Este 1200 GM 71"4/õ

10 Unlon-Street, E. Marinho 55 R. Costa U.° Sivel 1 300 AP 84"

5." PAREO — AS 15U 25M — 1.400 METROS — RECORDE: 82"2/5 — TZARINA
NCR.Ç 1.300,00

PRÊMIO:

1—1 Venuto, J. B. Paulielo .. 56 L. Ferreira 1.» F. Boy 1 400 AL 90"l/â
2 Drlve-In, J. Brizola 56 G. Feljó 6.° Charnot I 1 600 AP 303"

2—3 Fronton, O. Oardosb 56 J. W. Viana 4.o M. Jucá ' 1 400 AL 83"2/5
Krívolo, J. Heis 56 S. Morales 7.° Charnot ' 1630 AP 103"
Fenton, I. Oliveira 52 J. J. Tavares 1.° Corcel 1 400 AP 93"

3—6 Kalapalo, A. Machado .. 60 E. Coutlnho 2.° Fragcuaixl 1 600 GM 97"
Frlsson, J. Borja 56 E. de Rei tas 6.o Floco 1 500 AP 9(S"4/5
RagaimiUin, nfto corro .. 52 A. V. Neves 1.° Fcuquet 1 3C0 AL 83"2/5

4—9 Floco, F. Pereira Filho .. 50 J. L. Pedrosa 2,o Chavnot 1600 AM 104"3/5" Feudo, A. Santos 52 M.Sousa 6.° Venuto ¦ 1400 AL 90"l/5" Albiao, J. Queirós 48 Idem 5.° Fenton 1400 AP 63"

6.» PAREO — ÀS 16 HORAS — 1.300 METROS — RECORDE: 17"
NCR? 1.600,00

OKAYAMA — PRÊMIO:

1—1 Groel&ndia, M. Andrade .. 56 C. Morgado 10.0 Atilada 1 400 GL 87"4/5
2 Quai-entena, A. M. Camin. 56 B. P. Carvalho 4.o Estância 1 000 AP 65"l/5

2—3 Prateada, O. Cardoso .... 56 A. P. Silva 5.o Leiermaus 1 000 AL 63"4/5
4 Christine, F. Cenceie&o .. 56 J. Lourenço Filho 7.° Estância 1 000 AP 63"l/5

3—5 M. Gatinha, J. Bafica .. 56 N. Pires 2.o Atilada 1 400 GL 87"4/5
Lulu Belle, M. Alves 58 E. Couitinho Estreante 1 000 AP 65"1/S
Ma-coüta, J. Borja 56 E. Caminha 13.o Eetfaicia 1 000 AU 64"2/5

4—8 Diffah, F. Pereira Filho 56 G. Feljó 7.o Actráss 1 430 GL 87"4/5
9 Rocha Negra, C. R. Carv. 56 J. E. Sousa 5 o Atilada 1 000 AU 64"3/5

10 Socila, R. Carmo 56 G. Morgado 9.° Zumavllle

7.0 PAREO — AS 1GII 35M — 1.400 METROS
NCR? 1.600,00 — (BETTING)

RECORDE: 82"2/5 — TZARINA — PRÊMIO:

1—1 Olalá, J. Reis 4 52 A. Correia 1.° Freeness 1400 GM 83"2/5
2 Eryima, A. Ramos • 52 J. L. Pedrosa 7.° p. Donna 1200 AL 75"2/5

2—3 P. Donna, J. B. Paulielo * 54 L, Ferreira 2.° Flanna 1 200 AL 75"2/5
4 Lutine, J. Portilho '5 P. Morgado 5.° Olalá. 1400 GM 83"2/.S

3—5 Happy Moon, L. Santo .. • 52 R. A. Barbosa 4.» Olalá 1 4C0 GM 83"2/5
La Française, F. Pereira F. • 54 E. Caminha 6.° Olalá 1 400 GM 83"2/í>
Elora, M. Silva 5 52 M. Sousa 7.° Olalá 1 400 GM SS^/õ

4—8 First Class, F. Esteves .. 3 55 E. de Freitas .7.° Oantemlna 1 630 AP 103"l/5" Fairy Flower. J. Machado 2 52 Idem l.o H. Mocn 1 4C0 AL 80"
9 Cura-Leuíú, M. Andrade 1 52 E. Coutinho 3.° F. Flower 1 4C0 Al, 89"

L_
8.« PAREO — ÀS 17H 10M — 1.30O METROS — RECORDE: 19"2/5 — FARLNELLI, ORTON E ESTILO —
PRÊMIO: NCR? 1.300,00 — (BETTING)

1—1 Feitiço da Vila, A. Ramos 57 R. Carrapito U.o El Maestro 1 400 AL 82"
2 Hal Llblo, M. Andrade .. 57 C. Morgado l.o Assuan 1 000 GM 61"3/5

2—3 Celso, O. Cardoso 57 E. P. Carvalho 6.o El Maestro 1 400 AL 1)2"
Dr. Osmane, J. Portilho .. 57 A. Morales U.» Fenton 1 400 AP 93".
Realve, L. Santos 53 M.Mendonça Estreante Estreante

3—6 Marfcagatio, L. Alvarenga .. 57 H. Oliveira 7.° F. Boy 1 200 AU 76"3/5
Manield, C. B. Carvalho 57 M. Salea l.o Hippo 1 300 AP 85"l/5
Vapufi, J. B. Paulielo .. 57 A. Rcsa 8.° H. Smlle 1 300 AP 84"2/5

4—9 Samovar, F. Pereira F. .. 57 G. Feijó U.o Privilégio 1 300 AU 83"2/5
10 Hippo, J. Santana 57 J. C. Silva 4.0 Rctroc-p. 120» GL 73"l/5
11 Sansovllle, P. Alves 57 R. Silva l.o Beaurevers 1300 NP 85"2/5

9.» PAREO — AS 1711 45M — 1 300 METROÍ — RECORDE: 79"2/5 — FARINELLI, ORTON E ESTILO —
PRÊ.MIO: NCR? 1.300,00 — (BETTING)

1—I V. Girl. O. Cardoso «57 F. P. Lavor 3.o Trucha 1 .".CO AP E5"2/5
Quala, O. F. Silva • 57 O. Seira 9.» Trucha 1 330 AP 85"2/5
Mias Salvai. F. Menezes .. 2 57 3. D'Amore l.o MUgtoha 1300 NU 86"4/5

2—4 Velocity, A. Ramos • 57 O. B. Lopes 4.o Old Cat 1 330 AP S4"2/5
Vivandiére, J. Machado .. 1 57 J. Morgado 12.o Ortlga 1 300 AL 83"2/5
Virajnba, J. Tinoco • 57 J. Tmoco 4.o Trucha 1 3C0 AP 85"2/5

3—7 D. Fainlente, L. Alvarenga » 57 M. Aiaújo 2.o Trucha 1 330 AP 85"2/5
Ferónia, A. Santcs 3 57 A. Cardoso 5.o Bartle 1200 GL 73"l/5
Diorling, J. Brizola • 57 G. Feijó 7.o Las Palmas 1 400 AP 92"l/5

10 Jandinha. R. Carmo «57 M. F. Neves TJ." Dl.vns. 1 200 AU 76"
4-11 M. Kadlna. J. Portilho .. • 57 C. Pereira 4.o Portela 1 3:0 AP ?8"2 3

12 Ssoret Love, M. Silva .. • 57 O. Pinto 6.o Portela 1 509 AP 9S"2/3
13 Estcntana, D. Neto • 57 A. Nahld 6.o Las Palmas 1 400 AP 92"l/5
14 Happy Star, L. Santos .. • 57 R. A. Barbosa 8.o Bcrtle 1 200 GL 73"l/5

.
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Mesmo tem demonstrar o mesmo jeito que tem para o futebol, Pclê conseguiu se lair bem com o quimono

Pele luta judô sô para divulgação
1'clé demonstrou que aprenda depressa a conseguiu aplicar vários golpes no teu professor com perfeição

São Paulo (Sucursal)' —
Após o individual que o
Santos realizou ontem para
o jogo com o Flamengo, Pe-
lé vestiu um quimono e rea-
lizou demonstrações de de-
lesa pessoal com o Profes-
sor Erondino de Oliveira, ex-
plicando que não quer tro-
car de esporte e nem se pre-
para para bater em nin-
guém. Tratava apenas de
difundir o departamento de
judô do clube.

Demonstrando algum jel-

DESTAOVE

to para o judô, Pele tran-
qüilizou o professor que não
o queria derrubar, com mê-
do de contundi-lo:

— Pode derrubar, que eu
caio bem.

E realmente não se ma-
chucou, mas depois dos pri-
meiros tombos, preferiu não
cair mais.

DEMONSTRAÇÃO

Ontem, depois do treino
qus o Santos realizou, pre-

parando-sc para enfrentar
o Flamengo a m a n li ã, no
Maracanã, os dirigentes do
Santos pediram que P e 1t
pousasse de quimono com o
Professor Erondino de Oli-
veira para difundir o depar-
tamento de judô que o clu-
be inaugurará na próxima
semana.

Pele concordou c, ante o
olhar curioso dos presentes,
realizou demonstrações de
defesa pessoal, inclusive fa-
zendo questão de quc os gol-

pes e os tombos fossem os
mais reais possíveis. O jo-
gador chegou a não aceitar
as desculpas do professor ao
parar uma queda no meio
para não o contundir e pe-
diu para que prosseguisse,"pois eu caio bem".

Para os que não estavam
compreendendo o que acon-
tecia, Pele explicou que se
tratava somente de propa-
ganda e quc não iria deixar
o lutebol, muito menos ba-
ter em ninguém.
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Ivair chegou ontem com a Portuguesa a sua presença hoje ó um dos poucos pontos de interesse do jogo

Título dos pesos pesados
pode ficar "congelado" 2
anos se Clay vencer Folley
¦W SS 

l0í,,,Ue (UPI-JB> - Cassius Clay, que a 11 deabul enfrenta a convocação para o Exército, vai pôr seutitulo em disputa na noite de quarta-feira, no que poderáser 'minha ultima luta" - um combate que êle mesmoespera seja o mais duro, desde que fêz Sonny Liston apo-sentar-se, após uma derrota.
O panorama inteiro da luta em 15 rounds, pelo título,em Madison Square Garden, na qual Clay é favorito na

proporção de cinco para um sobre Folley, que conta 34anos, mudou repentinamente quando a data da convo-cação foi divulgada.

ELOGIOS A FOLLEY

Agora essa luta pode ser a
última pelo título dos pesos-
pesados, pelo menos por doía
anos — se Clay derrotar Foi-
ley. O titulo ficaria "conge-
lado" até que Clay sirva o seu
tempo no Exército.

Folley, poi de oito filhos,
talvez dè a Clay a sua primei-xa derrota profissional. Mas
as chances não sâo grandes e
muitos dizem que o titulo eo-
taria chegando muito tarde pa-ra o desafiador de Chandler,
Arizona. Mesmo assim, Clay
c seu treinador, Ângelo Dun-
doe, insistem em que o públicorie 18 500 pessoas verá uma luta
renhida.

— Êle é o melhor esmurrado!'
que eu conheço — declarou Clay.
Todos subestimaram meus ou-
tros contendores, -também, mas
eti espero uma luta dura e cs-
rou treinando para 15 roíinãs.

Folley vai-me dar mais traba-
lho que George Chuvalo ou
(Ernie Terrell.

Dundee afirmou que Folley
poderá ser "o contendor mais
duro para Clay, desde SonnyListon".

— É um verdadeiro profis-sional. Tira vantagem de to-
dos os erros e meu lutador co-
mete erros. Tem conseguido
passar com eles, mas não con-
tra Folley".
CARREIRA DE CLAY

Desde que temou o titulo deListon em 19G4 e defendeu-o
contra o Grande Urso' em
duns das lutas mais bizarrasna história dos pesos-pesados,Clay derrotou Floyd Patterson.
George Chuvalo, Henry Coo-
per. Brian London, Karl Mil-
denberger. Cleveland Williams
e Ernie Terrell. Folley será o
sétimo Adversário pelo titulo,
em menos de um ano.

Técnico da Portuguesa vê
com otimismo jogo de hoje
porque achou o Vasco ruim

O técnico da Portuguesa de Desportos. Wilson Alves,
disse ontem, ao desembarcar no Aeroporto Santos Du-
mont, que espera uma boa apresentação de seu time, hoje,
pois além de seus jogadores estarem em fase do ascensão
técnica, "vi o time do Vasco jogar, contra o Palmeiras, e
o achei muito mal". v

Wilson Alves explicou que o seu time è formado, em
sua maioria por jovens, como Leivinha, Paes, Zé Maria e
Rodrigues, que, inclusive, nunca jogaram no Maracanã,
mas que estão agradando plenamente. Ivair é, entretan-
to, a maior atração do time, formando uma excelente du-
pia de área com o jovem Leivinha. ,

MARIO AMÉRICO

A delegação da Portuguesa,
que veio chefiada pelo Pres}-
dente do clube, Sr. Mauro Au-
gusto, chegou ao Rio por vol-
ta das 18 horas, após uma via-
gem que assustou um pouco
os jogadores, pois o avião teve
que sobrevoar durante vários
minutos o Aeroporto, devido
ao mal tempo. Além dos jo-
gadores titulares, o técnico
Wilson Alves trouxe na dele-
gação os reservas Orlando, "é
Roberto, Henrique Pereira, Rc-
nc. Basilio e Valdir.

O regresso para São Paulo
está previsto para hoje mesmo,
após o jogo. A atração duran-
te a noite de ontem no Hotel
Novo Mundo foi o massagista
Mário Américo, quc jantou,
em companhia dos Jogadores,

trajando um terno multo ele-
gante.
REVELAÇÕES

Wilson Alves, falando sóbre
o seu time, disse que pretende
jogar, hoje, contra o Vasco,
dentro do 4-2-4, já que o ad-
vérsário também joga no mes-
mo sistema. Sóbre as revela-
ções do time, Wilson Alves
apontou os zagueiros Ulisses e
Zé Maria — que estreou con-
tra o Flamengo — e o atacan-
te Leivinha, que se destacou
no final do campeonato pau-
lista.'

O jantar dos jogadores de-
morou muito, ontem, porque
faltou luz quando todos.jà ti-
nham começado a comer. Os
garçons, algum tempo depois,
colocaram velas nas mesas pa-ra que todos pudessem termi-
nar suas refeições.

Carioca de Judô prossegue
amanhã no Municipal com
o Torneio de Faixas Roxas

O Campeonato Carioca de Judô prosseguirá amanhã
a partir das 16 horas, no ginásio do Clube Municipal, com
a disputa do seu segundo torneio oficial — faixas-roxas,
todas as categorias de peso — quc colocará cm ação cerca
de uma centena de judoístas, pertencentes às principais
academias da Cidade. /

Os judõ-clubes Haroldo Brito e Rudolf Hermanny, res-
pectivamente tricampeão e vice-campeão carioca em 1966,
estão empatados na primeira colocação, com os 26 pontos
conquistados após a disputa do torneio de íaixas-marrons,
que abriu o campeonato deste ano.

QUANTIDADE

A Federação Guanabnrina
de Judô recabeu uma grande
quantidade de inscrições para,
o torneio dc amanhã, oue, li-
rando as faltas naturais, ds-
verá levar ao clojó do Clube
Municipal cerca de cem luta-
dores.

Brito e Hermanny entram
como seus principais cândida-
tos, a cx-emplo do 1966, quan-
do chegaram em primeiro e
em segundo, respectivamente.
Ren-Sei-Kan, Slumji Hinata,
Sho-Yi-Kan, Leblon c Avany
Magalhães, lambem estão co-
tados, podendo haver surprè-
sas.

Após o torneio de faixas
marrons, que abriu o certame
deste ano, as colocações fica-
ram assim:

1) Haroido Brito e Rudolf
Hermanny — 26 pontos; 3| •
Ren-Sei-Kan — 12: 4) Shun-
ji Hinata, Sho-Yo-Kan e Sa-
télite — 10; 7) Clube Leblon

6; 8) Tijuca e Campanella
2.

O título dos penas no ano
passado foi conquistado por
Salazar Idalgo, do Flamengo,
judoista que no início de 1967
passou para o Judô-Clube Al-
íredo Rc-drigues, mas que não
deverá lutar amanhã, em vir-
tude de estar morando em Bra-
sília.

Fernando Barcelos, do Judô.
Clube Hinata, íoi o campeão
dos leves, titulo que lhe dei',
o direito de ser promovido ii
íõisa marrom.

Entre os meio-pesados. o
vencedor foi o representante
do Haroldo Brito, Ivã Serpa,
que logo depois sagrava-se vi-
ce-campeão brasileiro juvonil.
Hoje, faixa preta, Ivã chegou
a tomar parte na eliminatória
aos Jogos Pan-Americanos e
Campeonato Mundial.

Mas a grande revelação do
certame do ano passado foi o
peso pesado Arnaldo Artilhei-
ro. Passando em seguida para
a faixa marrom, éle venceu o
titule absoluto de um torneio
interestadual, derrotando vários
dos mais categorizados faixas
pretas brasileiros e ficando
com o direito de também usar
lima faixa preta. Nesta cate-
goria, ainda em 1966, Artilhei-
ro sagrava-se campeão carioca
do 1.° dan e ajudava a,equipe
do seu judô-clube a ficar com
o titulo da Cidade pela ter-
ceira vez consecutiva. Dispu-
tando em fevereiro deste ano
a eliminatória regional para os
Jogos Pan-Americanos e Mun-
diai, Artilheiro ficou com a
priiheira das duas vagas em
disputa, sendo run dos mais
cotados para a competição se-
letiva nacional.

Osuna venceu Mandarino e
passou para semifinais do
Torneio de Tênis Altamira

Caracas (UPI-JB) — O mexicano Rafael Osuna pas-
sou ontem para as semifinais do Campeonato Interna-
cional de Tênis do Clube Altamira, eliminando o brasi-
leiro Edson Mandarino, por 7-9, 6-2 e 6-4, enquanto, na
maior surpresa até agora da competição, o norte-ameri-
cano Hon Romberg venceu o australiano Tony Roche, que
era o favorito para o titulo.

Pelo setor feminino, a inglesa Ann Haydon Jonnes,
pré-clasificada como a número um entre as damas, cias-
sificou-se para as semifinais, ganhando da mexicana
Elena Subirats, por 6-2 e 6-2. As outras semifinalistas
são Virgina Wade, também inglesa, que derrotou a ho-
landesa Betty Stove, por 6-4 e 6-1, a francesa Françoise
Durr, que venceu a norte-americana Alice Tym por 6-0
e 6-1, e a alemã Helga Niessen, que eliminou Trudy
Groenman, por 1-6, 6-2 e 6-1.
MUITO BOM Prejudicado pela chuva, o tê-

nis no Rio poderá prosseguir
lioje, caso melhore o tempo,
com a realização dos seguintes
jogea dcs diversos torneios or-
ganizadas pela Federação Ca-
rioca: Primeira Classe — setor

— Osuna jogou brilhante-
mente — disse Mandarino. Eu
o coloquei na defensiva no
primeiro set e consegui ganhar
por 9-7. Mas êle voltou muito
forte nos outros dois c eu na-
da pude fazer. Ontem. Osuna
íoi bom demais para mim.

A verdade é que o brasileiro,
que na véspera tinha realizado
uma excelente exibição contra
o número dois da Iugoslávia,
não conseguiu reeditar a sua
atuação na partida de ontem.
Entretanto, pelo setor de du-
pias, Mandarino c o seu com-
panheiro Ronald Barnes joga-
ram muito bem e eliminaram
os ingleses Roger Taylor e
Mark Cox. por 6-3 e 6-4. Os
dois brasileiros passaram para
as quartas dc final e estão
bem cotados para o título.

-- Espero continuar jogando
beir. na dupla — afirmou Man-
darino. Até agora Barnes c eu
estamos formando um bcm
duo.

Mandarino jogou com per-feição o píimeiro set contra
Osuna, quando, praticando um
excelente jogo de fundo ' de
quadra, não permitiu que o me-
xicano subisse à rede. Mas
Osur.a voltou decidido a atacar

. no segundo set, não mais se
sujeitando ao jogo do brasi-
leiro.

feminino — no Flamengo — às
16 horas — Sônia Borges-Kla-
ra Stenfeldt x íris Mendonça-
Lígia Pacheco. No Fluminense:
às 16 horas — Elita Garrido
Penha-Idalina Campos x Rosa
Maria Passarelli-Helen Hancke.

Setor masculino: No Coun-
try — as 15 horas — Afonso ¦
Pinto Guimarães x Rubens
Raimundo Júnior, jogo de se-
mifinal. Ainda às 15 horas —
Jorge Paulo Lemann x Otávio
Guimarães; às 16 horas — Jor-
ge Paulo Lemann-Alex Haegler
x George William Shalders-Luis
Dias Lopes; Luis Bronn-Sérgio
Benn x Ricardo Pascual-Mário
Pucheu: Otávio Guimarães-
Joaquim Rasgado x Lui?, Bonn-
Sérgio Eonn ou Ricardo Pas-
cual-Mário Pucheu.

Torneio Individual de Quarta
Classe: no Flamengo — às 16
horas — Rogério Correia x
Franklin Ferri. No Monte Lí-
bano: às 15 horas — Alfredo
Knapp x Renato Suzuki; às 16
lioras — Miguel Ferreira x An-
tônio Vilhena.

Dirigente critica falta de
fiscalização que causou
mortes no karatê dos EUA

UPI, exclusivo para o JR

los Angeles — A falta adequada de supervisão e de
conhecimentos e o comercialismo exagerado são conside-
rados pelo Presidente da Federação Norte-Americana de
Karatê como as grandes causas das várias mortes ocorri-
das ultimamente nos Estados Unidos em competições dês-
te esporte.

O Sr. Hidetaka Nishiyama declarou que a morte, por
exemplo, de Daniel F. Stewart, de 18 anos, esta semana,
durante o Campeonato do Nordeste da Califórnia, levan-
tou novamente a questão da proibição do karatê no pais

.<:, mais especificamente, dos seus campeonatos.
C iUJSAS

O dirigente dá como a
grande e principal razão do.s
acidentes a comercialização do
esporte.

A arte do karatê vem
croscedo em popularidade a
uma velocidade tremenda nos
Estados Unidcs — explica Nis-
hiyama — e tem havido mui-
tos campeonatos e torneios pa-trocinados por indivíduos ou

(grupos que procuram tirar pmáximo de vantagem.
Prossegue o presidente da

Federação, dizendo que os con-
vites para a participação nes-
ses torneios são feitos indiscri-
minndamente e os lutadores
não são submetidos o qualquer
fiscalização: basta que paguem
as suas taxas de inscrição.

Nestes torneios — conti-
nuou — não parece haver re-
gras sérias nem para os com-
petidores, nem para a escolha
dos juizes. A simples observa-
ção cie alguém mais experiente
comprova facilmente que a
grande maioria dos lutadores
mal possui o mínimo treina-
mento básico disciplinado do
karatê.
SEM CUIDADO

Ainda segundo Nishiyama,
em qualquer esporte pode

acontecer um caso de aoiden-
te ocasional ' e inevitável, a
despeito das precauções toma-
das.

Mas, se nem as precau-
ções básicas são observadas,
contusões e acontecimentos
mais graves são praticamente
inevitáveis — prosseguiu —,
Os torneios podem produzir lu-
cros consideráveis, porém o
preço final é sempre pago pe-
los competidores.

A vida humana é preciosa
f. o espírito fundamental que
rege o karatê como uma arma
de autodefesa reconhece isto
e empenha-se na proteção e
não na destruição da existên-
cia do homem.

Nishiyama mencionou quc
no Japão há muitos anos não
sc sabe de uma contusão mais
seria e muito menos de morte
cm conseqüência da prática do
karatê, em vista dos padrões
exigidos naquele país.

Para que uma pessoa pos-
sa obter qualificação e parti-
cipar em competições de ka-
rate, no Japão, deve possuir
faixa preta em grau que indi-
que seu alto nivel técnico e
que é adquirida após cerca de
três anos de treinamentos in-
tensivos — concluiu.

Petrópolis tem mais golfe
hoje enquanto Itanhangá
abre no Rio sua temporada

Os golfistas do Petrópolis Country Clube disputam
hoje, nos links de Nogueira, a Taça Trio, na modalidade
técnica medal-play, 18 buracos e com desconto de íull-
handicap, sendo que serão considerados vencedores os jo-
gadores que apresentarem a menor soma dos três cartões.
Amanhã, também em 18 buracos mas com diferença na
dedução de handicaps — que será de apenas 3/4 — está
marcada a Taça do Capitão, em medal-play.

O Itanhanigá Golfe Clube inicia hoje, em seu campo,
a temporada esportiva de meio de ano, com a disputa da
Taça Abertura, um strake-play de 18 buracos, em duas
categorias de handicaps — zero a 15 e 16 a 30. Em Tere-
sópoiis. por fim, os associados do clube jogam pela Taça
Kram-Kar. hoje, ficando para amanhã a realização da
Taça Souza Cruz e a solenidade de entrega de prêmios,
no fieltl-day.

• Jac icsomulio Oi;1011

Jacksonville, Estados Unidos
(UPI-JBi — O profissional
Dan Sikes conseguiu ontem o
melhor escore da primeira ro-
dada do Jacksonville Open. que
está sendo disputado nos links
do Selva Marina Country Club,
ao marcar um cartão de 67
tacadas — cinco abaixo do pardeixando a segunda coloca-
ção dividida, entre Gay Brewer
e Jim Colbert, com 68 tacadas.

O dia de ontem, com bastan-
te vento, prejudicou o jogo de
diversos golfistas, entre os
quais Arnold Palmer, que mar-
cou 75 tacadas, Doug Sanders

que defende o titulo do
Jacksonville Open — Jack Ni-
cklaus e Gary Players, o pri-
meiro com 73 tacadas c os dois
últimos com 72. A dotação do
torneio c de 100 mil dólares
para os melhores classificados.

MUTO VENTO

De todos os competidores ao
Jacksonville Opon, pelo menos
após a rodada inaugural, Don
January era o mais feliz, pois,
ganhou um automóvel novinho
cm folha por ter obtido um
hole-in-unc no buraco oi;o,um
par três de 156 jardas. Arnold
Palmer. por outro lado, não
eslava nada satisfeito, ao final
dos 18 buracos, pois, segundo
disse, desde o Bing Crosby'Na-

..13'

m

tional Pro-Amateur que êle não
era surpreendido no campo por
um vento tão forte como o que
soprou ontem. Palmer tomou
cinco bngeys no percurso, mas
hoje espera melhorar e obter
uma boa colocação.

Acontece que para o íanmso
golfista norte-americano fal-
tam apenas 252 dólares para
atingir a casa dos 800 mil dó-
lares em prêmios, durante tó-
da a sua carreira, quantia re-
corde na história do esporte.
Palmer, nesta temporada, já
ganhou 53 mil dólares, o qua
lhe dá 8 mil dólares de vanta-
gem. sóbre os ganhos de Ju-
lius Boros e 11 mil sóbre os de
Doug Sanders, que lhes são os
mais próximos seguidores no
ranking FGA.

Após a rodada de ontem, as
principais colocações do Jack-
sonville Open ficaram assim
distribuídas: 1.° Dan Sikes
(31-36), 67 tacadas; 2.° empa-
t.idcs. Gay Brewer (35-33; e
Jim Colbert (36-32). 68; 4."
Mason Rudolph (35-34). 69: 5."
empatados, Chuck Courtncy
(34-361. Bob Goalby (36-341 c
Don January (33-371. 70; 8.°
empatados. Julius Boros (35-
361. Bill Collins (35-36). Jack
Cupit (37-34). Howell Fraser
<35-36\ Ed Griffith (35-36',
Harolrt Kneece (35-36), Jack
M c G o w a n (37-34 >. Jerry
Nowld.s (35-361 e Randy Petri
(.37-34), 71 tacadas.
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de Bianchini aintla depende do tempo que fará hoje, sendo o favorito se tu chuvas continuarem _ tarde

em
dá inquérito

Recife (Sucursal) — O
Presidente da Federação
Pernambucana de Futebol,
Sr. Rubem Moreira, h.stau-
rou inquérito para apurar
as responsabilidades pelos
incidentes havidos domingo
último no jogo Santa Cru?:
e América de Fortaleza, que
resultou na suspensão dos
árbitros Sebastião Rufino e
Argemiro de Sena.

Durante o referido jogo,
depois de expulsar de cam-
po o técnico Gilvan Dias,
do América, que o havia cri-
ticado .pela marcação de um
gol, o juiz Sebastião Rufino,
que também é Capitão da
Polícia Militar, acompanha-
do de uma guarnição da
Radiopatrulha, íoi prender
o treinador no Hotel em que
estava hospedada a equipe.

¦ Temeroso de ir para a ca-
deia, o tecnico Gilvan Dias
retratou-se diante do juiz-
capitão, mas o Sr. Rubem
Moreira resolveu afastar
Rufino de suas funções de
árbitro, por ter confundido
suas funções de juiz com
as de policia, e instaurar in-
quérito para apurar as res-
ponsabilidades, já que tam-
bém outro juiz, Chefe do
Departamento de Árbitros
da Federação, Argemiro de
Sena, foi punido porque
aprovou o ato, considerado
descabido pelo Presidente
da FPF.

Jasquete feminino faz sua
.rimeira exibição para os
orcedores de São Caetano

São Caetano, São Paulo (Especial para o JORNAL DO
BRASIL) — A seleção brasileira de basquetebol femini-
no, ora concentrada nesta Cidade, preparando-se para
intervir no V- Campeonato Mundial, fará sua primeira .
apresentação pública às 19 horas de hoje, no Ginásio
Municipal Lauro Gomes", treinando entre si.

A exibição será em agradecimento pela hospitalidade
das autoridades e torcedores locais, devendo a seleção
realizar ainda dois jogos-treinos, terça e quarta-feira da
próxima semana, contra equipes juvenis masculinas, em-
bora o técnico Ari Vidal só pretenda intensificar a parte
tática na segunda fase de concentração, a partir do dia
23, na Cidade de Jacareí.

J,
_¦'_

DENTRO DO PROGRAMA
' ' O Sr. Fábio de Barros Go-
mes. supervisor cia seleção, clc-
Clnrou no JORNAL DO BRA-
SIL que todo o planejamento
elaborado pela Comissão Téc-
nica vem sendo cumprido nor-
malmente, até o momento, e
ns 15 jogadoras convocadas
continuam satisfeitas com as
acomodações e á alimentação
que lhes têm sido proporcio-
nadas pela Prefeitura de São
Caetano:

— Estamos dedicando espe-
ciai carinho à alimentação das
atletas, submetendo quase tô-
das a severo regime dietético,
de acordo com as necessida-

uSes de cada uma e prescrições
feitas pelo Dr. Jacob Uris.
Por outro lado, temos feito o
possível para adaptar a ali-
mentação das jogadoras ao
tipo que elas encontrarão na
Europa, em especial na Tche-
co-Eslováquia, onde será dispu- ¦
tado o Campeonato Mundial.
Assim, por exemplo, já elimi-
namos do cardápio o nosso
tradicional feijão, prato que
elas não encontram lá fora.

Esclareceu o Sr. Fábio de
Barros Gomes que. no tocante
ii parte técnica, o treinamento
vem-se restringindo a esque-
mas de aprimoramento defen-
sivo e ofensivo, desde que a
concentração em São Caetano
visa principalmente a recupe-
ração física do elenco, que não
se apresentou tão bem agora,
como para a recente têmpora-
da no México e Colômbia, cm-
bora as jogadoras sejam quase
as mesmas.

I

DUAS PREOCUPAM

Dentre as que acusam pro-
blemas físicos, Maria Helena e
Norminha merecem cuidados
especiais. Maria Helena re-
gressou em perfeitas condições
dc exterior, mas concentrou-se
com uma inflamação na base' do calcanhar direito, a ponto
de chorar de dor no primeiro
treino em que tomou parte.
Submetida a aplicações de ul-
tra-som, acusa sensíveis me-
llioras e já tem treinado leve,
usando uma palmilha proteto-* ra no seu tênis.

Norminha machucou o tor-
nozelo esquerdo, ainda no Rio,
antes da convocação oficial,
mas graças ao fato de haver
procurado de imediato o Dr.
Milton Pauleto, engessou o lo-
cal atingido e agora está em
fase de recuperação. Entretan-
to. não alcançou o desembara-
ço absoluto para locomover-sè
c vem treinando também le-
vemente. Dentro do plano de
recuperação fisica, outras jo-
gadoras estão realizando tra-
tamento dentário para a ex-
tração de focos, esperando-se
que, em Jacareí, todas possam
participar do treinamento den-
tro de condições físicas ideais.

A primeira apresentação pú-
blica da seleção brasileira, hoje,
terá por objetivo principal
agradecer ao Prefeito Válter
Braido e demais autoridades
de São Caetano, bem como à,
torcida local, a hospitalidade
dispensada à delegação. -On-
tem, as jogadoras almoçaram
na Fábrica da General Motors.
Para terça e quarta-feira da
próxima semana estão assen-
tados jogos-treinos contra equi-
pes juvenis masculinas, ante-
cipando o sistema de treina-
mento mais rígido, a ser ado-
todo em Jacareí, para onde as
seleções viajarão quinta-feira,
dia 23.

O técnico Ari Vidal irá ao
Rio quarta-feira, tratar de as-
suntos particulares, mas re-
gressará no dia imediato, fi-
cando a seleção entregue ao
seu assessor, Paulo de Tarso.
Está confirmado que as três
dispensa no elenco só se eíe-
tuarão ao final da concentra-
ção em Jacareí, dia 1 de abril.
Até lá, permanecerão em trei-
namento as 15 jogadoras atual-
mente em São Caetano: An-
gelina, Delci, Marlene, Nadir,
Norminha, Maria Helena, He-
leninha, Lais Helena, Ritinha,
Neuzona, Neuzinha, Jacl, Nilza,
Odila e Darci. A única dis-
pensada, até o momento, íoi
Rosália, que deixou de se apre-
sentar por não ter obtido 11-
cença em seu emprego de pro-
íessóra primária, no Estado da
Guanabara.

Botafogo fará brasileiro

¦¦-.
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A Diretoria da Confederação
de Basquetebol, em sua últi-
ma reunião, resolveu entregar
no Botafogo o patrocínio do' III Campeonato Brasileiro de
Clubes Campeões, a ler início
dia 29 próximo. Ao contrário
do que se noticiou o clube ca-
rioca entrou com o respecti-
vo pedido antes do Coríntians
— outro candidato ao patroci-
nio — e tal fato serviu para

( lhe dar _ preferência, aliado
acs seguintes: a) — o Regu-
lamento determina que só
pode patrocinar o certame o
campeão da temporada ante-
rior e o Corintians é o cam-
pião paulista de 65, uma vez' que o titulo de «6 ainda não se
definiu; b) —. o Botafogo é o

<").-ampeão carioca de 66 e jun-
sou ao seu pedido a taxa re-

; gimental de NCrS 50,00 (cin-
af quenta mil cruzeiros antigos),
í coisa que o Coríntians hão fêz;

afej — o Coríntians já patroci--.\ nou o I Campeonato, enquanto
g|o Botafogo não teve ninda itrual

oportunidade.
Calcado nos elementos aci-

ma. o Vice-Presidente técnico,
Simões Henrique.., propôs a en-

trega do patrocínio ao clube
carioca, sendo atendido, embo-
ra o Sr. Ivã Raposo entendesse
que, para todos os efeites. o
Corintians é o atual campeão.
paulista, até se conhecer o cam-
peão da temporada de 66. Du-
rante a reunião, o Sr. ivã Ra-
poso leu um ofício da Federação
da Tcheco-Eslováquia, relativo
ao Campeonato. Mundial Femi-
nino, considerado deselegante
em seus termos. Respondendo
à consulta da CBB, aquela en-
tidade confirmou que só pode-ria pagar 30% do valor das pas-sagens da delegação brasilei-
rm, como fará com os demais
paises, acentuando que "não
pode ficar subordinada aos pro-blemas financeiros e técnicos
dos participantes do Mundial".

Na seqüência da reunião, o
Sr. Ivã Raposo substituiu o Sr.
Paulo Meira na presidência e
comunicou acs demais direto-
res que o Sr. José Simões Hen-
riques fora indicado pelo setor
de relações exteriores para che-
fiar a delegação brasileira que
participará do Mundial Femi-
nino.

Zizinho depende do tempo
para saber se coloca
Adilson ou Bianchini hoje

O Vasco ainda não tem definida sua equipe para hoje,
pois o técnico Zizinho afirmou que só escalará Adilson se
não chover e o campo estiver seco, caso contrário, êle
prefere colocar Bianchini ao lado de Nei na ponta-de-lança.

Por causa das chuvas de ontem, Zizinho preferiu não
realizar o coletivo programado, substituindo-o por um in-
dividual e treino tático do ataque contra a defesa, onde
instruiu com insistência • para que Nei recue sempre em
auxílio do meio-de-campo para buscar jogo e também

-para ajudar no trabalho de destruição.

CONCENTRADOS

O individual, muito leve, du-
rou apenas 15 minutos e o
treino tático 30. Adilson, den-
tro do regime de poupá-lo nes
treinamentos, só participou do
individual.

Logo "em seguida, os jogado-
res foram para a concentração
da Lagoa. Ficaram concentra-
dos os seguintes jogadores:
Franz. Valdir. Fontana, Jorge
Luis. Brito, Oldair." Maranhão,
Salomão; Danilo. Zêzinho. Ana-
nias, Bianchini, Nacio, Adilson,
Movais e Nei.

À noite, Zizinho e os joga-
dores foram assistir a um fil-
me documentário sobre a Co-
pa do Mundo de 19GG.

O Presidenle da Portuguesa
esteve ontem em São Januário
para acertar o empréstimo do

Agressão na
Bahia traz
nova crise

Salvador (Do Correspon-
dente) — O Presidente do
Esporte Clube Vitoria, Ar-
mando Melo, agrediu o ra-
dialista Gérson Macedo, da
Rádio Excelsior, provocando
crise igual àquela que prà-
ticamente paralisou o fute-
boi baiano durante dois
anos.

O Sr. Armando Melo é o
sucessor do atual Deputado
Nei Ferreira, provocador da
primeira crise ao agredir o
radialista Cleo Meireles. A
agressão do Sr. Armando
Melo a Gérson Macedo deu-
se ontem à noite, no Está-
dio Fonte Nova.

ponta-esquerda Edinho até a
ipróxima terça-feira. O Vasco
queria o jogador por todo o
torneio Roberto Gomes Pedro-
sa, mas a Portuguesa não con-
oordou porque tem uma exenr-
.-áo programada. Se Edinho
aprovar, será contratado por
NCrS 25 000.00 (vinte e cinco
milhões clc cruzeiros antiges).

A Portuguesa também q;iis
negociar o geleiro Devito para
p Vasco, mas o Sr. Armando
Marcial não aceitou.

O meia Didinho. do Olaria,
não será mais emprestado au
Vasco. Depois de tudo acerta-
do entre os dois clubes, o meia
vascaino Alcir não quis se
transferir por empréstimo pa-
ra o Olaria e Daniel Pinto ex-
.plicou ,que só cederia Didinho
se tivesse outro jogador da po-
sição.

Atletismo
começa sua
temporada

O início da temporada de
atletismo deste ano está mar-
cado para hoje. às 1-1 horas,
no Estádio do Flamengo, coni
a realização cia primeira com-
petição pelo Troféu FARJ —
Federação do Atletismo do Rio
de Janeiro — reunindo atletas
juvenis e de outras categorias,
masculinos e femininos, do Bo-
tafogo, Flamengo, Fluminense
e Clube Universitário.

Quer pela falta de treina-
mento, por ser justamente a
primeira competição do «no,
quer pelo inferior estado téc-
nico dos novos e quase final
de vida atlética dos veteranos,
não so espera boas marcas na
competição.

Bangu viaja para Minas
sem nenhum problema no
time, que será o mesmo

O Bangu viaja às 9 horas de hoje para Belo Horizonte,
onde joga amanhã à tarde contra o Atlético Mineiro, não
tendo o técnico Martim Francisco qualquer problema para
a formação da equipe, que será a mesma que jogou con-
tra o Vasco e o São Paulo.

Ontem pela manhã houve um treino de conjunto de
30 minutos, que terminou com o empate de 0 a 0 entre
titulares e reservas, mas o técnico pediu aos jogadores que
se poupassem, a fim de manterem boa condição física para
enfrentar o Atlético.

DOIS POUPADOS

Martim Francisco passou to-
do o apronío orientando os jo-
gadores dentro do campo c,
após 15 minutos, quando já ha-
via dado algumas instruções
a Tonho c Aladim, tirou-os rio
conjunto, porque eles costu-
ma.iu .se empenhar além do
normal.

Embora o técnico lenha ta-
lacio com Tnnho e Aladim .pa-
ra si- pouparem, uma vez que
conta com a boa forma física
dos dois, eles já começavam a
se empolgar e participar do
treino como se tivessem
disputando uma partida. Em
vista disso foram retirados, en-
trando Fernando e Canhoto na
equipe titular.

Os times treinaram com as
seguintes formações: Titulares
— Zamboni (José), Cabrita,
Mário Tito, Luis Alberto e Pe-
drinho; Jair e Ocimar; To-
nho (Paulo Borges), Paulo
Borges (Fernando), Cabralzl-
nho e Aladim (Canhoto). Re-
servas: Ubirajara, Neco, Zé
Oto, Paulão e Jorge; Romeu e
Fernando; Vermelho, Sabará
(Aldeei), Énio (Sissi) e Zé
Carlos.

O treino se desenvolveu com
os titulares atuando dentro da
um 4-3-3 quando se defendia,
modificando-se para um níti-
do 4-2-4 quando ia. ao ataque.
A maioria dos jogadores cum-
priu à risca as instruções e
treinaram se poupando, razão
pola qual não houve boas jo-
gadas de penetração do ataque,
a não.ser algumas boas bolas
chutadas de longe por Cabral-
zinho.

Os jogadores confiam numa
boa apresentação diante do
Atlético amanhã, embora sin-
tam falta dos titulares que se
encontram fora da equipe, que
sengundo eles, não deixou de

afetar um pouco o futebol de
conjunto do Bangu. Mas, como
acham que produziram bem no
jogo contra o Vasco e o São
Paulo, consideram bem prova-
vel uma vitória sóbre o Atlé-
tico.

Ad Clemente ainda não rc-
novou. seu contrato, terminado
ua segunda-feira. O de Ubi-
rajarn acaba no dia 25, mas

.até o momento o jogndor ain-
da não estudou sua renovação
com o clube.

Romeu já chegou a um acôr-
do e deve assinar, recebendo
NCrS 5 000,00 (cinco milhões
de cruzeiros antigos) de luvas
e ordenados de NCrS 600,00
tseiscentos mil cruzeiros anti-
gos).

Fidélis e Noberto voltaram a
fazer individual ã parte, ainda
sem condições para treinarem
em conjunto, o mesmo acon-
tecendo com Ladeira.

O Bangü embarca às 9 horas
no Aeroporto Santos Dumont,
seguindo como chefe da dele-
gação o Sr. Aírton Moreira. O
médico será o Dr. Arnaldo
Santiago e representando a di-
retoria segue o Sr. João dos
Santos. Seguirão também o
massagista Nilton, o roupeiro
Manuel e os seguintes jogado-
res: Ubirajara, Cabrita, Mário
Tito, Luis Alberto, Pedrinho,
Jair, Ocimar, Tonho, Paulo
Borges. Cabralzinho, Aladim,
Zamboni, Zé Carlos, Ênio', Fer-
nando e Paulão. O técnico
Martim Francisco embarcou
ontem, para poder passar maior
tempo com seus pais, que mo-
ram em Belo Horizonte.

O Chefe do Departamento
Médico, Dr. Ivon Cortes, de-
pois de ser indicado para
acompanhar a delegação, teve
o seu nome retirado da lista,
o que o deixou insatisfeito.
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-Na ai area
A rm ando Nogueira

De modo geral, os cartolas não queremtocar no assunto doping. Não há de ser nada:
um dia, eles sentirão que a atitude farisaica
tem fôlego curto. Felizmente, nem tudo é in-
sensibilidade no mundo dirigente do esporte.
-5 o caso do médico Leite de Castro, médico
da Federação, com renome na Medicina Es-
porti va, que me escreve a seguinte carta:

"Com a responsabilidade de médico e,
mais ainda, como um dos precursores da Me-
dicina Desportiva em nosso País, decidi rom-
per a barreira do silêncio, escrevendo-lhe nes-
ta hora em que os seus oportunos artigos no
grande JORNAL DO BRASIL focalizam o
triste problema do doping.

O assunto, pela sua gravidade, merece a
atenção dos responsáveis pelos desportos e a
documentação, ou. melhor, as informações
que vêm surgindo, aqui e ali, por comentaris-
tas de seu calibre e de João Saldanha, de téc-
nicos e treinadores e até de providências ão
Governo dc S. Paulo, tudo isso constitui, a
meu ver, motivo sério para o estudo médico
ão problema.

No ano passado, como médico ãa Federa-
ção ãe Futebol, em face de denúncia grave de
um clube, fui incumbido de fazer o exame an-
tidoping no jogo Bangu x Flamengo, cujo re-
sultado da colheita ão material humano
nada revelou de anormal. Tive a colaboração
preciosa do Serviço de Repressão ao Doping
do Jóquei Clube Brasileiro, organização capas
de efetuar tais pesquisas ãe tanta responsa-
büiáàde cientifica.

Como médico desportivo, há mais de 33
anos, ao ser focalizado o problema, confesso
que não acreditava na possibilidade do doping
por se tratar de uma prática criminosa e pre-
judicial ao atleta, contrariando até o próprio
Código Penal.

Mas as denúncias aí estão. Os técnicos e
os comentaristas reforçam as acusações. Es-
tamos numa encruzilhada em que os homens
de responsabilidade administrativa nos des-
portos são chamados a intervir, sem perda
de tempo. Os médicos especializados, têm sô-
bre os seus ombros uma tarefa humanitária
pesada e cuja respeitabilidade profissional
exige o seu pronunciamento em defesa da
suas próprias prerrogativas morais.

A Medicina dos Desportos deve ficar in-
tangível em sua majestade, mas os seus ali-
cerces poderão ser abalados com o correi* dos
acontecimentos, com o novo colorido dos de-
bates ou com a agitação crescente, do assunto
nas colunas dos jornais, no vídeo ou nas rá-
dios, caso emudeça, deixando passar a onda
do doping sem um movimento de ação.

O problema é complexo, dando motivo a
debates em Congressos Internacionais, mas
para tanto é preciso conceituar-se o que seja
doping e quais as substâncias que realmente
condicionam o processo tóxico.

A execução âo serviço âe repressão ao
doping poâe ser realizada, não com cartas
marcadas, mas efetuados os exames em jo-
gadores no dia ãa competição, sem conheci-
mento dos interessados, dos atletas ou áos di-
rigentes ãos clubes. Aí sim, teríamos a garan-
tia absoluta na rigidez dos resultados âos
exames do material colhido.

Deve ser dito, porém, que não "basta es-
tabelecer-se o que seja doping em seu verda-
deiro sentido científico, mas completar os
seus limites com normas punitivas ou penali-
dades firmadas em leis desportivas. Sem essa
simbiose, nenhuma validade terá a repressão
a êsse método condenável e tão nocivo para
a criatura humana.

De qualquer forma — caro Armando No-
gueira — a. sua campanha está em maior eví-
delicia.

Estou no momento capacitaão de que, na
realidaâe, existe o doping entre nós. Retifico,
assim, a minha impressão de tempos passa-
dos, diante ãe tantas afirmações e âe cujas
fontes não se poãe ãuviãar. [

Falo, porém, em caráter pessoal, indivi-
ãualmente, como médico, mas com o direito
ãe não fugir às responsabilidades com modés-
tia e humildade.

1.

Receba um abraço de

Leite de Castro".

Inicia hoje
individual
de ginástica

Será iniciado hoje. a partir
das 15 horas, no Clube Ginás-
tico Português, o Campeonato
Carioca Individual de Ginás-
tica que vai apontar o melhor
ginasta do ano, entre atletas
de todos os clubes do Rio que
se inscreveram para a compe-
tição.

A competição tem ainda a
finalidade ,de escolher os gi-
nastas que vão intervir nas
eliminatórias para o.s jogos
Pan-Americanos. quando será
escolhida a equipe que vai re-
presentar o Brasil nos jogos.
marcados paia julho, 11a Ci-
dade de Winipeg, no Canadá.

Rallye
fasprova
no Autódromo

O Rallye Clube do Rio abriu
inscrições para a primeira pro-
va sob seu patrocínio, denoml-
nada Autódromo Internacio-
nal do Rio, a realizar-se tio
próximo dia dois de abril e que
oferecerá, pela primeira vez na
Guanabara, prêmios em di-
nheiro, cabendo ao primeiro
colocado NCr$ 800,00, ao se-
gundo, NCrS 400,00 e. final-
mente, NCr.; 200,00, -ao terceiro.

O percurso será dado a co-
ühecer uma semana antes e
deverá abranger quase todo o
Estacio da Guanabara, estando
a chegada prevista no Auto-
dromo Internacional do Rio,
onde os concorrentes comple-
tarão a prova ciando cinco vol-
ta_ pela pista de corridas.



Renganeschi escolheu Jair para substituir Zèzin
TIRANDO O PESO DE CIMA
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Ademar treinou, com calça e camisa de. lã para perder, peso e melhorar, suas condições jísicas

Renganeschi já decidiu
que o ex-juvenil Jair será
o substituto de Zèzinho na
partida de amanhã contra
o Santos, pois a má forma
de Fio fêz com que o tócni-
co não o escalasse nem na
equipe principal para o trei-
no de conjunto de ontem e
ainda o incluiu na delega-
ção que viajará para os Es-
t.ados Unidos.

A outra forma tentada
pelo técnico toi a escalacão
do ponta-direita Odon, que
está em experiência na Gá-
vea, com o deslocamento de
Paulo Choco para a meia,
mas Renganeschi só lança-
rá mão dela se Jair não
aprovar ao lado de Ademar,
pois considera muita res-
ponsabilidade a estréia de
Odon contra o Santos.

FIO VAI PASSEAR
Devido às suas más con-

dições fisica e técnica, Fio
foi incluído na delegação
que viajará amanhã para'os
Estados Unidos, saindo Jair
para substituir Zèzinho. On-
tem. Fio conversou com o
Sr. Gunnar Goranssoii; mas
não lamentou a sua barra-
ção na equipe principal. Pp-
lo contrário, está até feliz
por poder ir aos Estados
Unidos, onde, segundo disse,
deseja ficar.

Renganeschi explicou aos
repórteres que a medida foi
tomada em benefício do
próprio jogador, que, atra-
vessando uma má fase, só
conseguiria que a torcida íi-
casse contra êle. Assim, in-
do à excursão do Flamengo,
terá chance de readquirir
sua melhor forma. Fio trei-
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tarde no Maracanã

nou os dois tempos na equi-
pe reserva, movimentando-
se pouco.
DECIDE DEPOIS

Os titulares come caíram
treinando ontem com Marco
Aurélio, Leon (Murilo), Di-
tão, Jaime e Alatir (Leon);
Jarbas e Américo; Odon,
Paulo Choco, Ademar e Os-
valdo. Murilo e Paulo Hen-
rique chegaram atrasados,
entretanto só Murilo trei-
nou. Rodrigues foi poupado
por sentir ainda um tostão
que levou na coxa direita,
sem ser problema.

Nd-primeiro tempo, de 30
minutos, os titulares perde-ram por 3 a 1, gols de Ade-
inar e, para os reservas, Jair
e Almir, dois. Renganeschi
substituiu Ademar e lançou
Jair no seu lugar, manten-
do Odon e Paulo Choco nas
mesmas posições. Odon es-
tá rendendo mais do que
quando chegou, não conse-
guindo, porém, superar as
últimas atuações de Paulo
Choco. Jair movimentou-se
bem e se entendeu com fa-
cilidade nas tabelinhas com
Paulo Choco. No segundo
tempo, os titulares perde-
ram de novo para os reser-
vas por 2 a 1, marcando Jar-
bas, e Fio e João Daniel
para os vencedores.

O técnico do Flamengo
afirmou que gostou mais do
ataque quando Jair entrou.
Também concordou que não
é uma boa hora para pro-
mover a estréia de Odon.
BIRINHA TREINA

Já está no Flamengo, em
experiência, o meia-árma-
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dor Birinha, do Juventude,
do Caxias do Sul. Birinha
participou do coletivo no se-
gundo tempo, entre os re-
servas, demonstrando boa
movimentação. Renganeschi
vai-se pronunciar sobre o
seu aproveitamento no time
—- bem como o de Odon —
após o Torneio Roberto Go-
mes Pedrosa. Entretanto,
jamais haverá troca por
Jarbas.

O ex-juvenil Renato, go-
loiro cio Radar no futebol
de praia, voltou a treinar no
Flamengo, que deverá apro-
veitá-lo na regra três de
Marco Aurélio, já que Vai-
domiro reluta em renovar
seu contrato. O Supervisor
Flávio Costa tomou ainda,
outras providências: telefo-
nou para o Sr. Valdemir
Araújo, procurador do golei-
ro Rsnato — craque do ano
em Sergipe — avisando-o
que mandou passagem para
éie viajar o mais rápido pos-
si vel para o Rio.

Os jogadores do Flamengo
estão concentrados desde
ontem e na manhã de hoje
farão um treino recreativo
na Gávea. Os que vão via-
jar para os Estados Unidos
irão à Gávea para apanhar
seus uniformes e receber as
últimas instruções, já que o
embarque está marcado pa-
ra a,s 11 horas de amanhã,
pela VARIG.

Haroldo/
substitui
Orlando

Quatro equipes que ini-
ciaram mal a sua partici-
pação no Torneio Roberto
Gomes Pedrosa abrem hoje
a rodada deste fim de se-
mana, o Vasco enfrentando
a Portuguesa de Desportos,
no Maracanã, e o Botafogo
jogando com o São Paulo,
no Pacaembu, ambos ps jo-
gos com inicio ãs 16 horas.

Dessas quatro equipes,
apenas a Portuguesa de
Desportos já obteve uma vi-

tõria, enquanto o Vasco so-
freu duas derrotas seguidas
e as outras duas só cumpri-
ram uma partida cada uma.
O jogo do Maracanã é cn-
tre dois ocupantes do Gru-
po A e o do Pacaembu vale
pelo Grupo B.

Anacleto.Pietrobon será o
juiz no Rio — onde uma ar-
quibancada custa NCrS 2,00
(dois mil cruzeiros antigos)
— ve Aírton Vieira de Mo-
xais apitará em São Paulo.

Maracanã
O último preparativo do Santos, para o jogo com o Flamengo, Joi úm individtial puxado, pela manhã, na Vila Belmiro

São Paulo (Sucursal) — ,\Kvéspera do jogo com o Fia-
, mengo, a equipe do Santos es-tá praticamente escalada, de-

pois que Haroldo foi confir-mado na posição de quarto-•zagueiro, subatiituindo Orlan-
do, que sofreu uma distensão
muscular na partida de quar-ta-feira com o Internacional,

No treino de ontem pelamanhã, Zito sentiu dores nascostas e, caso não aprove notesto a ser realizado hoje ce-
do, Geraldino deverá ocupar
seu lugar na delegação san-
tista.

O técnico Antoninho preten-de iniciar o jogo de amanhãà tarde, no Maracanã, com aseguinte formação: Gilmar,
Carlos Alberto, Oberdã, Ha-roldo e Rildo; Lima e Meu-
gálvio; Copeu, Antoninho, Pe-lé e Edu. Alem desses íoramconvocados os seguintes reser-vas: Zito ou Geraldino, Laér-cio. Bougleux, Clodoaldo,
Amauri, Joel e Abel. Às 15h30m no aeroporto de Congo-nhas. No Rio. ficarão hospe-
dados no Hotel Novo Mundo.
TREINO DE ONTEM

Sem a presença de Rildo,
que se encontra no Rio, o
Professor Jvilio Mazzei dirigiu
na manhã de ontem exerci-
cios, físicos para 33 jogadores,
entre titulares e reservas, quo
teve a duração de uma hora
e quarenta minutos. Inicial-
mente, Mazzei fêz uma prele-
ção de 15 minutos para cha-
inar a atenção sobre os deve-
res dos jogadores para com o
clube, "devendo íazer o má-
ximo esforço para estar sem-
pre em condições físicas e Léc-
nicas para servir ao Santos".
Em seguida, foi efetuado um
treino puxado, incluindo sal-
tos de extensão e altura, e gi-
nástica.

O Vice-Presidente de espor-
tes, Nicolau Morp.n, e.vtá sa-
tisíeito com a.s apresentações
déíte ano e anuncia para o
mês de maio próximo, umn
nova excursão do Santos, com
um roteiro que incluirá Itália,
Espanha. Alemanha. Hungria.
União Soviética e Estados
Unidos.

Para Mprriii, o prestigio do
Santos no exterior continua o
mesmo, a prova ó a afirmação
com o saldo de 7 vitórias, 3
empates e duns derrotas, num
total de 12 partidas disputadas.

Vasco e Portuguesa tíe
Desportos encontram-se em
posição de decidir a sua
sorte no Grupo A, onde
Bangu e Cruzeiro aparecem
como os mais fortes candi-
datos às duas vagas no tur-
no final. As duas equipes
que jogam hoje, no Mara-
cana, estrearam mal no
Torneio, o Vasco perdendo
dè 2 a 0 para o Bangu, a
Portuguesa sofrendo uma
derrota de 2 a 1 para o Fia-
mengo. Em- seguida, cn-
quanto a Portuguesa se rea-
bilitava com uma vitória de
2 a. 1 sobre o Internacional,
o Vasco cumpria a pipratu-
ação do Torneio, até o mo-
mento, perdendo de 5 a 0
para o Palmeiras.

A Portuguesa volta ao Rio,
depois de quase um ano,
sem apresentar qualquer
novidade digna de registro.
Ivair, o seu melhor jogador,
já é bastante conhecido do
carioca e, praticamente, o

único que restou da equipe
que disputou o último Rio—
São Paulo. Os demais, di-
videm-se entre veteranos,
aspirantes recém-promovi-
dos e jogadores do interior.

O Vasco, se cuidou de ar-
mar uma boa equipe para
este ano, e ao contrário do
seu adversário de logo mais,
ainda não encontrou o acerto
que precisava para transfor-
mar um grupo de bons jo-
gadores num conjunto efl-
ciente. Zizinho tem enfren-
tado dificuldades para ar-
mar a equipe, inclusive do
ponto-de-vista tático, não
sabendo como sair de um
4-2-4 qLie resultou num ira-
casso contra o Palmeiras:
diz o técnico que não possui
um jogador de ataque capaz
de realizar-o papel de ter-
ceiro homem do setor de
apoio. No entanto, para ho-
je, promete uma mudança
de esquema. ¦

Cruzeiro defende liderança
na Libertadores esta noite
contra o Deportivo Galizia

Belo Horizonte (Sucursal) — O Cruzeiro defende hoje
a posição de líder de seu grupo na Taça Libertadores da
América, enfrentando às 21 horas no Estádio Minas Gerais,
o Deportivo Galizia, campeão venezuelano, com árbitro a
ser escolhido minutos antes do encontro entre os três chi-
lenos que a Confederação Sul-Americana de Futebol man-
dou — Jaime Amor, Adolfo Regina to e Domingos Massaro
— os mesmos que apitaram em Caracas.

O técnico Aírton Moreira vai manter o médio Piazza,
apesar da grande forma de Zé Carlos, enquanto no time
venezuelano jogam três brasileiros — Silvio, Paulo Fír-
nandes e Celso — devendo os dois quadros atuar assim:
Cruzeiro — Raul, Pedro Paulo, Célton, Procópio e Neco;
Piazza e Dirceu Lopes; Natal, Evaldo, Tostão e Hílton.
Galizia — Peraza, David, Fred, Amarllla e Chacho; Dias e
Sílvio; Torres, Paulo, Celso e Rafa.

Mau tempo impede Botafogo Flu terá Márcio no lugar de
de viajar do Santos Dumont Vitorio, I Costa no ataque
e assusta vários jogadores e R Pinto no meio de campo

Em virtude do mau tempo, que não dava condições sa-
tlsfatórias de vôo no Aeroporto Santos Dumont, a delega-
ção do Botafogo foi obrigada a se transportar para o Ga-
leão, partindo às 15h 30m — mais de uma hora de atraso
— para a Capital paulista, onde o quadro enfrentará hoje
o São Paulo, pelo Torneio Roberto Gomes Pedrosa.

Vários jogadores ficaram bastante assustados, entre
eles Gérson, Manga e Roberto, que por todos os meios ten-
taram convencer os dirigentes de lhes permitirem viajar
à noite e por trem. O técnico Admildo Chirol foi quem,
a muito custo, conseguiu levá-los a partir mesmo de avião.

Pacaembu
Eotafogo e São Paulo

t:.ir.';ém tiveram um mal
come ç. o, principalmente o
primeiro. Mesmo estando
invicto — o que não acon-
tece com o São Paulo — o
Botafogo teve, na estréia,
um adversário bem mais fá-
cil, chegando mesmo a en-
saiar uma goleada. Porém,
depois de ter o marcador de
4 a 1 a seu favor, a equipe
de Admildo Chirol perdeu-se
num segundo tempo enrola-
do, facilitou muito na defe-
sa, tornou-se pouco objetiva
no ataque e acabou permi-
tindo ao Atlético o empate
de 4 a 4.

O São Paulo, embora per-
dendo de 2 a 1 para o Ban-
gu, apresentou melhor pa-

drão de jôjo do que o Eo-'tafogo, além de contar cem
a justificativa de ter vários
titulares fora da equipe,
un,s contundidos, outros sem
contrato. Silvio Pirilo, po-
rém, leva uma vantagem sô-
bre Admildo Chirol, na par-
tida de logo mais. O Bota-
fogo entra pouco mudado
em seu segundo jogo, e de-
ve-se esperar que não pro-
duza muito mais do q u e
contra o Atlético, ao passo
que o São Paulo, pelo me-
nos, sustenta sua equipe em
jogadores entrosados como
Jurandir e Dias, na defesa,
Lourival e Fefeu, na arma-
ção, e Nelslnho e Prado, no
ataque.

TIME EMBALADO

O Galizia chegou-às 9h30m
no Aeroporto da . Pampulha,
onde era esperado por direto-
res do Cruzeiro, que tíepo.s
acompanharam a delesa^úo até
o Ho;el Itatiaia, onde ficaram
hospedados. O chefe da dele-
gação, que tem 25 pessoas, Sr.
José Vasques, disse que o seu
time está muito bem, tendo
vencido o campeão e o vice-
campeão peruano, e vai íazer
em Belo Horizonte uma par-
tida muito mais difícil para
o Cruzeiro do que a de Ca-
raeas.

Também o técnico José Ju-
lian Hernandez, mais conheci-
do por Pepito, afirmou que os
jogadores estão muito entusi-
asmados com os últimos re-
sultados conseguidos c poderão
surpreender o campeão brasi-
leiro. Informou que hoje às
8h30m deverá levar seus co-
mandados ao Estádio Minas
Gerais para um exercício de
reconhecimento. Disse que além
dos três titulares Sílvio, Pau-
lo e Celso, o quadro tem mais
dois brasileiro: Mauro e Nilsi-
nho.

Os jogadores do Cruzeiro es-
tão concentrados'desde ontem

. à tarde. Pela manhã fizeram
individual no Barro Preto e
de lá foram para a contração,
onde almc7arcm. Aírton Mo-
reira dirss que não faz ne-
nhmr.a substituição na equipe
que perdeu para o Flamengo.
O zagueiro William, que espe-
rava retornar contra os times
venezuelanos, teve sua volta
atrasada por mais uma sema-
na, segundo o médico do çlu-
be, Dr. Joaquim Daniel, quo
ainda não lhe deu licença pa-
ra jogar.

A Federação Mineira deFu-
tebol informou que o preço dos
ingressos foi estipulado pelo
próprio Cruzeiro, que tem tô-
da a renda do jogo de hoje.
Uma geral custará NCr$ 1,00
(mil cruzeiros antigos), uma
arquibancada NCrS 2,00 (dois
mil cruzeiros antigos), a ca-
deira numerada NCrS 5,00 (cin-
mil cruzeiros antigos) e a ca-
deira especial NCrS 7,00 (sete
mil cruzeiros antigos).

SUSTO
Os jogadores e dirlgenies do

Botafogo chegaram ao Santos
Dumont cerca de meia hora an-
tes do momento marcado para
o embarque, ou seja, às 13h30m,
quando foram informados de
que não havia condições de vôo
e que um ônibus especial os le-
varia ao Aeroporto do Galeão.

Gérson, Manga e Roberto
eram os mais assustados, tendo
pedido aos dirigentes que lhes
permitissem viajar no trem no.
turno, pois diziam que estes
ac3nt:cim:ntos poieriam pre-
juiicar-lhes o rendimento na
partida. Mas Admildo Chirol,
com alguma dificulHade, con-

venceu-os a irem mesmo de
avião, sendo a partida sòmen-
te efetuada às 15h30m.

Nílton Santos, cujo medo de
voar é por demais conhecido,
declarou que enquanto o Bo-
tafogo viajar de avião êle não
fará parte da delegação.

O único que irá de trem no-
turno é o Diretor de Futebol
Xisto Toniato, que vai quase
especialmente para encontrar-
se com Parada. Em principio,
o dirigente tentará a troca dele
por Paraná, mas mesmo que
o São Paulo nâo aceite, como
já foi informado, êle procurará
qualquer outra forma para re-
solver. a situação do jogador.

Márcio será o goleiro do Fluminense na, partida de
amanhã contra o Coríntians, segundo decisão de ontem
do técnico Tím, que não ficou muito satisfeito com a exi-
bicão de Vitorio contra o Cruzeiro e decidiu depois do
treino de ontem que o goleiro reserva está em boa forma
e merece uma oportunidade.

Jorge Costa ganhou mesmo o duelo com Samarone
pela meia-direita do ataque e, no meio-de-campo, Tim de-
cidiu-se pela saída de Jardel e a volta dc Roberto Pinto,
dizendo: "Sei que vão me criticar mas, taticamente, Roberto
Pinto é a melhor escolha".

VASCO PORTUGUESA SÃO PAULO BOTAFOGO
Franz Félix Picasso Manga

Jorge Luís Zé Maria Osvaldo Cunha Chiquinho
Brito Jorge Jurandir Dimas

Salomão Marinho Lourival Paulistinha

Fontana Ulisses Dias Afonsinho
Oltlair Augusto .. Teuenle Lnônidas
Nado Ratinho Martínez Rogério

Danilo Pais Nelsinlip <8 Gerson

(Adilson) Bianchihi •> Leivinlia Prado Aírton

Kei 10 lvair Fefeu 10 Roberto
Morais Jl Rodrigues Canhoto 11 Paulo César

Atlético muda time para
jogar com Bangu tirando
Lacir e usando Santana

Belo Horizonte (Sucursal)' — O Atlético Mineiro en-
frenta domingo o Bangu com o seu time bastante modifi-
cado pelo técnico Gérson dos Santos, que resolveu tirar
Lacir definitivamente do time, escalando Santana em seu
lugar, enquanto a dupla de ponta-de-lanças fica com Beto
e Ronaldo.

O time que entra domingo no Mineirão será: Luisinho,
Canindé, Vander, Grapete e Décio Teixeira; Vanderlei e
Santana; Buião; Beto, Ronaldo e Tião. No treino de ontem
à tarde, no Estádio Independência, os jogadores acertaram
e somente no primeiro tempo conseguiram marcar quatro
gols nos reservas.

APROVADOS

Apesar do campo muito fofo
e molhado, todos os jogadores
que preocupavam o Departa-
mento Médico — Jorge Costa,
Lula, Jairo Augusto e Sama-
rone — passaram no teste de
ontem. O único que saiu no
meio do treino — por medida
de precaução — foi Denilson,
que aliás nem estava machu-
cado, mas sentiu um pouco de
cãibras, por causa do esfôr-
ço que o gramado íôfo e mo-
lhado exigia.

A equipe titular treinou com
Márcio, Jorge, Jairo Augusto,
Altair e Severo; Denilson
(Jardel) e Jardel (Roberto
Pinto); Mário, Jorge Costa,
Cláudio e Lula. O treino íol
disputado em dois tempos de
45 minutos e acabou com a
vitória dos titulares por 3 a 2,
gols de Lula (2) e Jorge Costa,
marcando Amoroso e Sidnei
para os reservas.

Tim náo gostou muito da

produção da equipe, mas náo
ficou preocupado com isto,
achando que o campo molha-
do impediu um melhor rendi-
mento técnico.

— O treino entretanto bas-
tou para que eu fizesse as ob-
servações que ' precisava. Vou
dar ao Márcio a oportunidade
que êle há bastante tempo cs-
tá merecendo e vou lançar oRoberto Pinto de saída no
meio de campo, porque éle é
o jogador que mais se adapta
à minha tática. Ê êle o homem
que melhor sabe criar espaços
em campo com lançamentos
em profundidade.'

A delegação viaja hoje paraSão Paulo, ãs 10h30m, e está
formada pelos jogadores Már-
cio, Vitorio, Jorge, Oliveira,
Jairo Augusto. Altair, Silveira,
Severo, Bauer, Denilson, Ro-
berto Pinto, Jardel, Mário,
Cláudio, Jorge Cosia, Lula,
Samarone e Gilson Nunes.

GÉRSON RECLAMA E SAI

O técnico Gérson dos Santos
está acreditando em uma boa
exibição de seu time contra o
Bangu, exatamente porque o
quadro carioca vem como fa-
vorito. pois para éle o Atlético
sempre joga bem quando está
inferiorizado.

Mesmo ganhando a partida de
domingo, Gérson está decidido
a sair do Atléiico quando seu
contraio terminar, dia 31 deste
mês. Êle reclama que não é
possível melhorar o padrão de
jogo do time com os jogadores
que tem.

Eu fiz o que pude — decla-
rou — mas preciso de mais ele-
mentos para reforçar a equipe.
Como a diretoria nfio está dis-

posta á gastar dinheiro acho
melhor deixar o clube, pois sei
que não conseguirei fazer mi-
lagres.
GIL CÉSAR

Para substituir o Vice-Pre-
sidente Vôlnei Fernandes, que
pediu sua demissão ontem, o
presidente do Atlético já con-
vidou o Sr. Gil César de Abreu
— construtor do Estádio Minas
Gerais. Gil Cé.sar seria o ho-
mem de confiança do Presi-
dente Eduardo Magalhães Pin-
to que está mudando para o
Rio, forçado por seus compro-
missos particulares.

Gil César prometeu que na
segunda-feira dará uma res-
posta definitiva se aceita ou
não o cargo.

Náutico admite movimento
entre seus jogadores para
aumentar luvas e salários

Recife (Sucursal) — Os dirigentes do Náutico admiti-
ram ontem a existência de um movimento entre os joga-
dores, no sentido da forçar o clube a pagar mais pela re-
novação de seus contratos, e afirmaram que colocarão â
venda o passe de quem não aceitar o salário-teto atual.

Bita e Ivã — aos quais o Náutico ofereceu NCr$ 8 000,00
(oito milhões de cruzeiros antigos) de luvas e NCr$ 350,00
(trezentos e cinqüenta mil cruzeiros antigos) mensais —
já disseram que só renovarão dentro das bases bem mais
elevadas que apresentaram aos dirigentes.
MUITO MAIS

A única coisa em que Bita »
Ivã concordam com o Náutico
diz respeito à duração des no-
vos contratos, ou seja, um ano.
Bita exigiu, para renovar, uma
casa no Bairro tíos Aflitos,
NCrS 400,00 (quatrocentos mil
cruzeiros antigos) mensais e
mais as luvas de NCr$ 10 000,00
(dez milhões de cruzeiros anti-
gos). Ivã quer o mesmo salário

de Bita, mas NCrS 15 009,00
(quinze milhões de cruzeiro-- ¦
antigos) de luvas.

Outra pretensão consideraria
elevada pelos dirigentes é a rie
Didica. um bem jogador, mas
sem ter chegado ainda à equi-
pe principal. Didica pediu NCrS
8 000,00 (oito milhões de cru-
zeiros antigos) de luvas c NCrS
300.00 (trezentos mil cruzeiros
antigas) mensais.
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tem hoje o seu carro

Registrando aumento do nú-
mero de veículos em circulação,
em relação ao ano anterior, a Ci-
dade de' São Paulo possuía, a 31
de dezembro de 1966, um veículo
em tráfego para cada grupo de
12,5 habitantes. Com uma frota
de 355 346 unidades motorizadas,
em 1965 a taxa era de 13,7 pes-soas por veículo. Em 1966, parauma população estimada em 5,2
milhões de habitantes, foram li-
cenciados 416 029 veículos pelo
Departamento Estadual de Trân-
sito (DET), superando de 17,1%
o total do ano anterior. O maior
índice de crescimento — da or-
dem de 43,24% — foi registrado
em relação aos veículos de carga,
que somaram 45 702 contra
31 905 em 1965. O aumento da
participação dos veículos nacio-
nais.na frota paulistana consti-
tuiu ponto de destaque: 76,2%
dos carros particulares são brasi-
leiros. A liderança de licencia-
mento e participação na frota é
mantida por um produto nacio-

nal: o Volkswagen representa ..
36,2% no total das 169 marcas
registradas na 7.a Seção da DET
para veículos de todos os tipos,
incluindo carga, ônibus, experi-
ência e moto-reboques. Na rubri-
ca particulares, essa mesma mar-
ca soma 44,34% de todos os vei-
culos licenciados e 58,17% entre
os carros de fabricação nacional.:
Os veículos de carga somaram ..
45 702, com uma participação de
11% no total da frota, e^os de
aluguel 23 456 (5,64%). Há em
Sao Paulo um' táxi para cada gru-
po de 221,2 habitantes.

ônibus, motociclos e outros, in-
cluindo aprendizagem e experi-
ência, além dos carros oficiais
(5 073), completam a frota em
circulação na Capital paulista!
MARCAS E PREFERÊNCIAS

Marcas, já extintas, conti-
nuam sendo licenciadas. Dez de-
las, registradas em 1965. "não
emplacaram 66". Mas outras 57

apareceram para permitir 169
marcas catalogadas, contra 122
em 1965.

O quadro estatístico abaixo
revela as 10 marcas de maior
preferência dos paulistanos, no
ano passado, na rubrica parti-
ciliares.

— Volkswagen .... 144 489
— Chevrolet 27 177
— Aero Willys 25 955
— DKW-Vemag ... 24 545
— Renault 22 062
— Ford 16 445
— Willys (utilit.) 14 359
— Simca 14 122
— Dodge 2 300

10 —- Mereury 2 234

Em 1966 foram licenciados 416 029 veículos em São
Paulo, aumentando em 17,1% o total do ano anterior.
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Miami apresenta, cm sua orla marítima,
os hotéis mais Itixuosos ão munão

TREMENDÃO

/CARRO NÃO QUER)
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Turismo
hoge
é em
Nãiami

Miami é hoje o roteiro ãe
turismo na página 6, para
quem gosta de férias numa
Cidade que só não vê o Sol
durante seis dias áo ano, e
onde, além ãe um clima ex-
cepcional e hotéis maravi-

.lhosos, tem para deliciar ó
turista suas praias e o fa-
moso Aquarium*, com todas
as espécies ãe peixes exis-
tentes no mundo. Além dis-*
to, Turismo, mostra hoje que
a República Dominicana
tem um perfeito serviço de
turismo para os que visitam
a pequena República ãa
América Central, e que a
TAP tem tudo para esclare-
cer o turista sôbre Portugal,
na página 5.

Bordeu
conta
seus
sucessos

Juan Manuel Bordeu,
campeão de automobilismo
de 1966, faz na página 2
um relato do.que tem sido
sua vida desde o dia em que
conheceu o campeão Juan
Manuel Fangio, num - bar
em Mar dei Plata, e de como
êste encontro modificou a
sua vida até torná-lo um dos
maiores vencedores de cor-
rida atualmente. Bordeu,
que na Itália ficou sendo co-
nhecido como filho de Fan-
gio, conta nesta pequena
história de sua vida como
foi decisivo um conselho de
Fangio, para fazer uma cur-
va durante uma das mais
importantes provas da Eu-
ropa, que foi praticamente o
início de sua carreira de su-
cessos nas pistas.

Cord volta
a ser
fabricado

(Página 4)'

Arôvo Código
Nacional
do Trânsito'

(Páginas 3 e 4)

Modelos
esporte da

JL

Pininfarina
(Página 4)
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iora-s de Sebring

c a 1 «Ie abril ma§
a guerra fá começou

Nova Iorque (UPI-JB) — A com-
petição internacional de automóveis é
exatamente como qualquer esporte ou
grande negócio — ninguém quer revê-
lar para os outros o que tem.

Em certas ocasiões, equipes cie cor-
rida tentam iludir a oposição, distor-
cem ou escondem sua própria poten-
cialidade de modo a ninguém saber o
que elas têm na verdade.

E os inscritos para a corrida de
resistência em 12 horas, em Sebring, a
1 de abril, não são exceção. Quatro
grandes equipes íoram registradas —
Chaparral, Ferrari, Ford e Porsche e
das quatro a Ferrari é a única c o m
jogo de capa e espada.

A Ferrari, que não pretende man-
dar à corrida uma equipe oficial da fá-
brioa, estará representada pela equi-
pe de corredores da Nor th American
(NART) de Nova Iorque, com "cinco

inscrições particulares".
Lulgi Chinetti, o chefe tia NART,

afirmou que não sabe muita coisa a re.s-
peito das Ferraris que correrão em Se-
bring, a não ser que "devem ser uns qua-
tro ou cinco carros".

Na lista oficial de carros para Se-
bring, com exceção dos reservas cuja
inscrição se encerra a 28 de março, apa-
rocem um Ferrari P-4, um P-2 e três Di-
nos de menos de dois litros. O P-4 é um
carro protótipo e concorrerá dlretamen-
te com Fords e Chaparrais, enquanto os
Dinos combaterão os Porsches alemães.

— Não sei de coisa alguma, declarou
Chinetti, e provavelmente nada saberei
até voltar da fábrica em Modena, na
Itália. A viagem de Chinetti deverá ser
mais para discutir estratégia de corrida
com Enzo Ferrari e tentar conseguir uma
ou duas máquinas de graça.

Embora as Ferraris con a m com a
equipe da NART, estão passando por tes-
tes na fábrica, onde o inglês Jonathan
Willians conseguiu uma média de velo-
cidade de 120 milhas por hora, sexta-
feira passada, no autódromo de Modena.

Por outro lado, a Ford, cujo geren-
te de corridas é Jacques Passino, afirmou
que seus planos para Sebring são "mui-
to firmes".

Entraremos com apenas dois car-
xos para Sebring, declarou Passino, que
hesitou em explicar se os carros seriam
J novos ou o bem sucedido Mark II, que
ganhou quase todas as# provas no ano
passado.

Ainda não escolhemos nossos car-
ros específicos para Sebring, adiantou,
mas o carro J está fazendo testes im-
pressionantes em Daytona. Passino
acrescentou que Lloyd Ruby, vencedor
de Daytona e Sebring no ano passado, e
A. J. Foyt pilotarão um Ford, enquanto
o outro será confiado ao neozelandês
Bruce McLaren, vencedor em Le Mans,

em 1966, e a Mário Aneettl, de Nazaré,
Pensilvânia.

— Apenas porque a Ferrari insere-
veu três Dinos, não há razão por que não
possam mudar de idéia e, no último mi-
nulo, troquem esses carros por protóti-
pos. disse Passino.

Chaparral, ganhador da Sebring de
1965 com os proprietários Jim Hall e Hap
Sharp ao volante, parece ser uma gran-
de ameaça, tanto para a Ford como pa-
ra a Ferrari.

O Chaparral, em versão cupê, eom
uma entrada de ar monstruosa no teto,
venceu a corrida de Nurbiidgring, dc
1 000 quilômetros, no ano passado, e o
Chaparral Flipper, com suas asas mon-
tadas em travessas de três pés, na reta-
guarda do carro, tiveram muito sucesso
nos Estados Unidos.

— Inscrevemos dois carros p a r a a
Sebring, informou Hall, mas na verdade
não sei dizer caiais serão eles — ainda
temos algum trabalho a completar nes-
sa área. Os corredores da Chaparral
ainda não foram escolhidos, mas prova-
velmente serão Hall e Sharp,-num carro
e Phil Mill, de Santa Mônica, Califórnia,
e Jo Bonnier, da Áustria, no outro.

A Porsche inscreveu quatro carros
cie fábrica, entre eles dois velocíssimos
Carrera 6\s. Os outros dois são protóti-
pos 910. Herbert Dramm, gerente de
corrida para a Porsche nos Estados Uni-
dos, declarou que os quatro carros são
de combustível injetado, mas o protóti-
po 910 estará usando um motor de Car-
rera 6, numa carroçaria de 910.

Além dos quatro Porsches de fábri-
ca, haverá quatro a seis Porsches par-
ticulares na corrida de Sebring. O vete-
rano Von Lennep, Garhard Mitter, Hans
Hermann, Udo Schulze e Jo Siifert são
os grandes corredores da Porsche, c o m
Joe Buzzetta, Peter Gregg ou David Pa-
trick reunindo-se à equipe para a cor-
rida.

A Ferrari arrastou os três primeiros
lugares em Daytona, na corrida de 24
horas, no mês passado, mas terá difi-
culdade em sobrepujar as chegadas 1-2-
3 da Ford e as 4-6-7-3, no ano passado
em Sebring.

Os Chaparrais, também, apesar de
inscritos em níunero pequeno nas duas
últimas corridas em Sebring, não po-
dem ser esquecidos.

Mas, como nos negócios e no futebol
profissional, alguém está sempre escon-
dendo o jogo. Se há desencanto entre
NART c a Ferrari, ou se estão fazendo o
jogo da capa e espada, isso logo se verá.

Mas o que quer que a Ferrari esteja
fazendo, estará agindo acertadamente,
porque a Ford e a Chaparral estão no
ar em nível de protótipo, enquanto a
Porsche parece muito confiante em seus
carros da classe de menos de dois litros.

Tcheco-EsloYáqiiia
vence com Briggs

Em busca de emoções, 35 mil espec-tadores enfrentam o frio no estádio deUllevI em Gotemburgo. Esperam que osueco Bjorn Knuttsson, campeão mun-dial em pista de asfalto, conserve o ti-tulo em 1966.
As principais figuras do motociclis-

mo mundial preparam-se como êle, paraa partida: os suecos Nordin, HarryssonEnecrina, Larsson e Soderman, o norue-
guês Narrfeldt, os neozelandeses Briggse Mauger, o russo Plejanov, os polonesesWoryna, Pogorzelski, Tkocz e Kaiser osingleses Broadbanks e Boocok, além deoutros.

Os motores rompem o silêncio natarde fria de setembro e não mais sedetém. Depois de oito voltas restam trêslideres: Briggs, Harrfeldt e Woryna. Anona e praticamente a decisiva, a finaldo campeonato mundial. Harrfeldt pre-fere a parte externa da pista, enquantoBarry Briggs aproveita uma oportunl-dade e avança pelo interior. Ao sair dasegunda curva, usa com habilidade aforça de tração de sua máquina paracolocar-se à frente. Mantém a posiçãoate o ultimo momento.
Mas há ainda um outro vencedor na/mal do campeonato mundial, em Ullevi-a equipe da empresa tcheco-eslovacaJawa^ de Divisov. Nas motocicletas Jawa500 DT, chamadas Eso, classificaram-seo campeão Barry Briggs, o polonês Wo-ryna (em terceiro lugar), o sueco Har-

rysson (em quinto) e outros oito corre-
dores que se colocaram nos primeiros 16
postos. Também no campeonato mun-
dial por equipes as mesmas máquinas
ganharam os melhores lugares em pistade asfalto em 1965 e no mundial sobre
pista comum em 1966.

A Jawa 500 DT é uma motocicleta
de corrida dotada de um motor de qua-tro tempos. Consegue uma potência de
50 H. P. com 8 mil r.p.m., pesando 83 c
transportando 100 quilos. Tem depósito
para dois litros de combustível.

Sua característica é o motor de pe-
queno curso. O sistema OHV permite um
número elevadíssimo de rotações, sendo
ao mesmo tempo meito sensível. O cár-
ter, o cilindro e o cabeçote são de me-
tais leves, mas o cilindro dispõe também
de uma capa de metal especial. As peçasdo mecanismo são fabricadas com ma-terlal de alta qualidade.

A lubrificação do motor é realizada
por meio de uma bomba de óleo. O car-burador, da marca Del Orto, é ajustado
para combustível alcoólico. A roda daírente usa pneu de 2.75x23 e a de trás3,50x19. São ambas da merca Barum.

Os corredores tcheco-eslovacos nãoconseguiram até agora chegar às finaisdo campeonato mundial, mas pelo me-nos têm um consolo: as motocicletas deseu pais acabaram com a hegemonia in-
Elesa e apoderaram-se da liderançamundial.
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A HISTÓRIA INÉDITA DO SUCESSO DO CAMPEÃO DE 1966
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"Muita «ente me pergunta a
mesma coisa: como nasceu a mi-
nha amizade com El tíhueco. A
verdade eu nunca contei antes...
Foi em 1959. quando numa noite em
que viajava sozinho de automóvel
liara Mar dei Plata, parei para cear
em Chascomus. Entrei num boli-

. che-restaurante cheio de gente,onde não havia uma cadeira va-
zia. Procurava um lugar quando.senti que me chamavam: era um
amigo,"Eduardo Larroca, que, ao
que me lembre tem um negócio de
borracha. Estava lanchando com
um senhor sentado de costas paramim. Aproximei-me e éle convi-
dou-me a sentar em sua mesa, •
apresentando-me ao seu compa-
nheiro: "Bordeu... O Senhor
Fangio"...

Fiquei surpreendido por não o
haver reconhecido antes. Assim,
comecei, com brincadeiras, a tra-
var relações com o homem que ha-
via sido meu ídolo esportivo. O au-
tomobilismo já era então minha
paixão. Comi e ficamos conversan-
do por uma hora. El Ch ueco me
disse que conhecera meu pai e quoouvira falar de La Pelegrina além
de Balcarce. Confessei-lhe meu en-
tusiasmo pelos ferros, que aos 12
anos já manejava na estância;
que andei metido em puxadas e
que aos 20 anos cheguei em 8.° lu-
gar com um Ford numa corrida em
Mar dei Plata; que coloquei-me
em 2.° lugar com um Volkswagen
no Grande Prêmio Standard de
1956; que no ano seguinte ganhei
na categoria dos NSU... E que
meu grande. sonho era algum dia
ir a Europa, não como íun jovpin
turista, como já o fizera aos 15
anos» em companhia de um grupo
cie outros rapazes, mas sim como
corredor de automóveis. Que gos-
taria, finalmente, de um dia me
sentar num destes monopostos da
fórmula Júnior. Fangio escutou-
me com muita atenção. Larroca já
havia ido mas êle ficara conver-
sando comigo... Não tínhamos
pressa. Disse-lhe que para concre-
tizar meu sonho precisava pelo
menos de uma carta de apresenta-
ção. Estava longe de esperar, po-
rém, que me desse um auxilio co-
mo o que recebi. De qualquer ma-
neira, disse para que fosse vê-lo,
na semana seguinte, em sua ofici-
na de Bernando de Irlgoyen y Co-

.chabamba.
Se eu fui? Todas as tardes ia

procurá-lo e continuávamos a fa-
lar de carros. Começamos a fazer
amizade... Até que quinze dias
depois chamou-me ao telefone pa-
ra me avisar que deveria viajar
para a Europa. "Junte uns man-
gos, compre a sua passagem c va-
mos!". Agarrei a gaita que pude
arranjar, preparei a mala e logo
estava voando com êle, pensando
que estava próximo de concretizar
o sonho de minha vida. Eu que
esperava algum dia conseguir uma
recomendação para correr na Eu*
ropa, ia para lá levado por êle.

Havia mil outros como eu no
mundo que desejavam poder ter a
oportunidade que se apresentava
para mini. Por que pensam vocês
que cada semana chega a Fangio
uma pilha de cartas? Até da Índia
recebe correspondência.
O "FILHO" DE FANGIO

Tinha eu então 25 anos. Era
apenas um jovem com vontade de
correr. Um rapaz que tivera a
grande sorte de encontrar com
Fangio da maneira mais casual...
Pensava tudo isto no avião. Logo
que chegamos armou-se uma con-
fusão. Os jornais anunciaram que
chegara Fangio com o seu suces-
sor. Os repórteres de Milão per-
guntavam-lhe como eu dirigia, por
que me havia adotado como seu
piloto. Batizaram-me até de ai-
liego (discípulo)... Juan respon-
dia que eu não sabia nem dirigir
automóvel, que era apenas seu
amigo, que me conhecia de muito
pouco tempo. Ninguém queria acei-
tar tal coisa. Ambos nos chama-
vamos Juan Manuel e ambos nas-
cêramos em Balcarce. E ainda
mais. Corria a história de que eu
era seu filho.

Mais adiante aconteceu comi-
go uma situação muito engraçada.
Foi em Solitude na Alemanha, no
mesmo ano desta primeira viagem.
Desde os treinos notei uma jovem
bonita, que parecia uma turista e
tirava muitas fotos minhas. Come-
cei a notar que eram fotos demais
e que me seguia por toda parte,até conseguiu assistir à corrida domeu boxe. Estava quase ganhan-do. vinha em boa colocação e fal-
tavam apenas mil metros quandoo motor desligou. Saltei da máqui-

na e fui empurrando e ainda con-
segui chegar em sexto lugar. Ao
cruzar a linha de chegada cai. des-
maiado. Acordei numa ambulán-
cia e lá estava ela, tirando minhas
fotos. A garota então se apresen-
tou, deu-me seu cartão e confes-
iiou-me haver sido contratada poruma revista com a ordem exclusi-
va de fotografar-me, fazer-se mi-
nha amiga e ver o meu passapor-
te. O Diretor da revista pretendiaíazer uma edição para demonstrar
que eu era Jilho dc Fangio. Incri-
vel...
MEUS DOIS TRIUNFOS:
MONZA E SUÉCIA

Corria três anos na Europa:
59, 60 e 61. Isto é apenas um re-
sumo do que aconteceu. Com o
Choco fomos a Modena, a fábrica
da Stanguellni, a última jóia da
Fórmula Júnior. Don Victório era
muito amigo de Fangio, concor-
dou em me emprestar o auto de
um cliente. Gostei e resolvi com-
prar um novo. Custava 3 000 dó-
lares c Fangio disse que não os ti-
nhamos e deu-lhe um sinal de mil
dólares alegando que logo eu ob-
teria o resto e iria pagá-lo.

Era zero quilômetro e fiz,, mi-
nha estréia com êle em Montecar-
lo, preliminar de Fórmula-1. Sá-
bado começaria a temporada.
Fangio teve de deixar-me sozinho
porque tinha de ir a Nice. Corri
bem. Marquei o melhor tempo na
classificação e depois me registra-
ram. Deveria porém largar na. pri-meira fila. Sentia ter o mundo naá
mãos, mas Juan temia por mim,
me aconselhava e pedia que tive..-
se muito cuidado.' Foi um espe-
táculo maravilhoso. No final os
velhos ases como Farina, Trinti-
gant. De Graffcnried — subiram
para dar uma volta nos carros dos
seus discípulos. Farina correu no
de Bandini, o Barão Graifenrlcd
no de May (era. em seu tempo o
Jim Clark da fórmula) e El Choco
no meu, que estava pintado de
azul e amarelo, com as cores da
Argentina.

Saí em 3.° e paguei caro ao ten-
tar passar, numa curva de S, cho-
cando contra um paredão. Torci
uma roda. Choco trocou-a, re-
cuperei a posição e creio que de-
butei bem. A segunda corrida foi
cm Pau. Eu continuava vivendo
em Modena. Stanguelini não me
falou mais do preço do carro.
Quis pagar e não deixou. A im-
prensa me seguia, anunciando quoeu era. o protegido de Fangio. Lar-
guei outra vez na primeira fila mas
desta vez estava ohovendo. Ja-
mais correra sob chuva. Na se-
gunda volta já estava na írente e
estava entusiasmado, tive um de-
feito e fiquei muito para trás. l?al
recuperando depois e acabei com
o meihor tempo para uma volta
da corrida e a terceira colocação.
Sentia-me seguro e sabia que cor-
ria tão bem quanto êlcs. Nesta
corrida Fangio não estivera pre-sente. Acompanhou-me na tercei-
ara, em Albi. Ganhei a série e na
décima nona volta, quando já vi-
nha na frente, saltou a vareta do
acelerador, forçando-me a entrar
no boxe. Fangio levantou o capo,
consertou-a mas quando eu quis
sair de novo não pude. O regula-
anento não o permitia. Fangio
de qualquer maneira estava con-
tente. Como piloto eu lhe agra-
dava. A próxima etapa seria
Monza!
OS BONS CONSELHOS

Esta deve ser contada em se-
parado mas serve para mostrar o
espirito do Choco. O carro estava
tinindo. Os mecânicos se haviam
feito meus amigos e eu quase vi-
via na oficina com eles. Stangui-
nelll convidava-me para ir à s u a
casa. Agora porém tinha de cor-
rer em Monza. E Fangio tinha de
viajar para a Venezuela, tinha de
deixar-me sozinho.

Antes de ir, certa manhã bem
cedo, levou-me com uma Maserati
Sport ao circuito. Sozinhos. Aqui-
lo parecia impossível para mim."Se você seguir os meus conse-
lhos vai ganhar esta corrida. Este
circuito tem três ou quatro segre-
dos que eu conheço bem, sobretudo
esta curva grande. Foi aqui quesempre ganhei minhas corridas
contra Ascari, Moss, Farina e os
outros. Você nota algum ponto dc
referência aqui?"

Eu somente i-ia êle, como pas-sava as marchas, como manejava
os pés, toda a sua técnica de dire-
ção. Era uma curva velocíssima
que não terminava nunca, logo de-
pois da reta principal. A única
coisa que se via dali eram árvores,

que impressionavam, mas êle me
indicou uma delas, maior, eme
crescia do lado de dentro.

"Vê aquela? Bem, quando tu
chegares a esta curva de enfiada,
vire na direção desta árvore e não
levantes o pé do acelerador, cruza
a pista em diagonal e passa para
o outro lado, seguindo-o e quaseo tocando. Eu era o único que en-
trava forte aqui. Se não tirares o
pé do acelerador não terás nada a
perder. Se seguires o meu conse-
lho verás que todos freiam no co-
mêço desta curva e quando pas-
sares na volta seguinte verás quedo boxe teus mecânicos farão sinal
que ganhaste dois segundos. Na
volta seguinte ganharás mais dois
e assim por diante. Dois segundos
em cada volta E quando termina!*
a corrida não esqueças do mandar
um telegrama para Caracas."

Escutava-o surpreendido. Fiz o
melhor tempo da classificação,
mas não me animei a não tocar nu
freio como mandara, naquela cur-
va. Saí.na frehte e... não me anl-
mel. Não foi preciso, eu mesmo li-
derei a série. Corríamos no limite,
máximo. Entrávamos na curva a
190/200 quilômetros por hora e no
ílnal ainda corriam 40 carros. En-
tão pensei no conselho de Juan,
resolvi distanciar-me e apertei to-
do o acelerador. Quando sai da
curva olhei pelo espelho e não vi
carro algum. Todos haviam frea-
do. Tomei a repetir a manobra na
segunda volta e quando passei em
frente ao boxe o porteiro do hotel
onde eu vivia em Modena, o quetra fanático do Choco e que eu
havia levado para que contasse os
tempos, disse-me por sinais quehavia ganho dois segundos. Na
volta seguinte quatro segundos, e
depois seis. Exatamente como me
contara Juan! Quando obtive uma
vantagem de 16 segundos procureimantè-la e ganhei a corrida com
comodidade. Sai voando para o
hotel: "Como você avisou, primei-ro em Monza". Fiz 156 segundos
de velocidade média, igual a êle 5
ou 6 anos antes. Uma absoluta ca-
sualidade.

Os jornais jã me endeusavam.
Os carros me eram cedidos gratui-
lamente e da dívida com Stangue-
Uni não se falava mais. A quintacorrida foi em Salenio. Ganhei a
.saída, bati um recorde, mas no fi-
nai um italiano me bateu por cin-
co segundos. Quiseram entretanto
consagrar-me a corrida porque o
italiano, que se sentia enfermo,
saiu logo depois e não mostrou seu
motor. Depois foi Sarari, em Cer-
dena. Vinha na frente quando o
motor explodiu. Mais tarde foi a
corrida de Solitude, dc que já fa-
lei, e em setembro regressei a Bue-
nos-Aires. Meu pai morreu nesta
més. Fiquei uns tempos com meus
irmãos, acertando tudo. Em 1960
escreveu-me o próprio Stanguell-
nl, oferecendo-me um carro. Fui
à Itália, estive com o suíço May, dc
quem me fizera amigo no ano an-
terlor e que também corria na
equipe. Êle me disse que' haviam
aparecido uns carros ingleses e quecontra eles nada poderíamos fa-
zer. Lotus, Brabham, Cooper, Lo-
ia... Havia entretanto firmado• contrato com o Tano e nada po-dia fazer. Fomos 15 carros italia-
nos nara Montecarlo e apenas 3
conseguiram classificar-se para a
última fila. Impotência, desespê-
ro, subitamente descobri a verda-
de e me desesperei. Voltei a Mó-
dena. Senti que ia perder aquele
ano. Trocaram o motor do meu
carro e me deram um Fiat enve-
nenado ao máximo. Com éle ob-
tive a dianteira em Albi e inanti-¦nha bem esta colocação quando na
oitava volta êle explodiu... Saí
amargurado. Não queria falar com
ninguém. Surgiram, porém, dois
ingleses a me oferecer para correr
lá, num Cooper ou num Lola. Ti-
nha de decidir-me, Fangio não es-
tava e pedi três dias para resol-
ver-me. Ir para a Inglaterra era
o sonho de todo piloto italiano.
Todos me diziam que o Lola era o
carro do futuro. Stanguelini por-
tou-se muito bem e perdoou-mo
o contrato. — Enfim, assinei com
Lola! Um dos grandes erros da
minha vida. Debutei e ganhei na
Suécia Pensei ter um carro bár-
baro. Na corrida seguinte, porém,
surgiram Jim Clark e Trevor Tay-
lor, todos com Cooper, e logo co-
meçaram a se destacar.

Na nona volta parou Clark, pa-
rei eu e ganhou Taylor. Já vivia
na Inglaterra. Pelo meu contrato
nada ganhava mas nada gastava

também. Todas as despesas paga-,-.Os ingleses começaram a mo co-
nhecer. Fiz muitos amigos e corn
três vezes mais com o Lola que na-
da podia fazer. Ss ao menos hou-
vesse assinado com a Cooper. Sai
contente apesar de tudo.

A Fl, O GOOO OOD E O TC

Nunca mais voltei ã Europa ua-,
ra correr num monoposto. No ve-
rão de 1961 voltei sozinho ;i Euro-
pa. Queria correr Fórmula J. Fan-
gio mandava cartas e continuava
a preocupar-se comigo. Sua influ-
éncia porém cra na Itáüa. Na In-
glatérra a coisa é diferente. O re-
presentante da Lola havia me cio-
reciclo um carro para. a têmpora-
da, porém tinha outra aspiração.
Fui a Montecarlo. "em pescaria"
pensando em alguém que me iria
falar. Uma noite, depois de uma
corrida, fui apresentado a Ken
Cregory. Um homem muito co-
nhecido. muito influente, mana-
ger de Jim Clark. Um personagem.,"Que tal Bordeu? Com o que-
vais correr este ano?" Fui claro;.
Fórmula 1. "Para isso. porém, pre-
cisarás de 3 meses de treino inten-
sivo". Fomos para Londres e me
incorporei ã sua equipo particular
de UDT Leyston, alojei-me nun»
pequeno apartamento e comecei a
treinar em todos o.s modelos de
carros Fórmula 1, Fórmula 3 'e
Grã-Turlsmo. Estava próxima a
corrida de Silverstone onde Fan-
gio fora convidado a dar a larga-
da. Então falei a Gregory: "Por-
que não me deixa fazer uma sur-
presa a Fangio?". Concordou. Che-
guei logo no circuito de Goodwooã
e no dia 5, no mesmo em que Fán-
gio chegou à cidade, ocorreu aqui-
lo. Rcmpeu um pneu dianteiro
quando estava fazendo 220 km/
hora numa reta, em treino. Esta-
va provando a Lotus Elite GT
1500. O. carr o capotou e me
cuspiu. Escapei de morrer mas
quebrei a perna direita, arranquei
a pele do braço e do ombro. Le-»
varam-me para um hospital em.
Londres e logo que acordei vi Fan-
gio perto de minha cama. Passei
dias de bruços para fazerem os en»
xertos de pele e dois meses depois
voltei de avião para casa enges-
sado. Operou-me o Doutor Ivan
Ayerza que colocou um tubo de
aço para soldar o fèmur quebrado.
Seguiu-se um período de reabilita-
ção intensa. Exercícios de muita
força. A perna, porém, ainda se
ressentia e cheguei a pensar haver
perdido o automobilismo. Tinham
de me anestesiar totalmente para
eu poder dobrar a perna. Tinha
um problema na rótula.

Saí daquilo tudo pensando cor-
rer em TC. No começo de 1D63 fui
correr em Seabring, na. prova das
12 horas, para a escuderia do Con-»
de Volpy, amigo rAeu. Correndo
com o italiano Abate, chegamos em
segundo na categoria GT de 3 II-
tros. Logo, porém, cansei e desço-
bri que não desejava voltar à Eu-
ropa e sim para a Argentina e no
dia 3 de março venci o TC em Oèa-
varria. Somente duas vezes, em
1956, havia pilotado carros assim.
E havia abandonado ambas as pro-
vas. Desde 1963 corri 47 carreiras,
ganhei 17, classifiquei-me em se-
gundo em outras oito, em tercei-
ro cm quatro c abandonei cm 14.

Agora sou campeão mas não me
sinto obrigado pelo titulo. Não vou
me esforçar para defendê-lo. Pri-
meiro porque não desejo atar-me
a tal compromisso. Quero aprovei-
tar esta temporada de Fórmula 3.
Verei se consigo.um bom carro pa-
ra ir à Europa. Outra razão é por-
que, como insisto, não sou um es-
portist-a; sou apenas um corredor.
Não me interessou chegar ao auge
no automobilismo, no sentido es-
portivo. Nunca, fixei metas para
mim mesmo. Ganhar ou perder é
um acidente numa corrida. O ano
passado ia correr três ou quatro
provas para experimentar o mo-
tor super mas acabei deixando pa-
ra que o fizesse meu irmão Teófi-
lo. Este ano, porém, talvez me de-
cido. Se não tivesse a intenção etc
ir para as pistas européias, não te-
ria concordado pegar um carro
para a temporada.

Nada se pode prever vivendo
aqui, longe da Europa. Devemos
estar lá e ter a possibilidade de
usar um bom carro. Meu sonho, e
talvez seja realmente a única me-
ta que não pude cumprir, é vir acorrer num Fórmula 1. Antes, po-rém, vamos ver o que ocorrerá nes-
ta temporada..."
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Assim nao vai nao
.As esperanças ãe que o automobi-

lisvio nacional entre nos eixos são bas-
tante remotas.

0 Conselho Nacional de Desportos
começa, agora, a sc movimentar.

. E toma providências que, absoluta-
mente, não virão modificar em nada o
panorama atual.

Num comunicado que distribuiu es-
ta semana, o CND diz, entre outras
coisas, isto: "O Automóvel Clube do
Brasil vão é entidade automobilística
perante este CND, pois não possui ai-
vara para éste jim.

O ACB está hoje registrado neste
Conselho apenas como clube de Bridge
e Esgrima".

A ninguém está interessando saber
em que categorias está registrado o
Automóvel Clube do Brasil no CND. O
que interessa ao público, à crônica es-
pecializaãa e, principal e muito espe-
cialmentc, aos pilotos brasileiros ê
que o ACB mantém em suas mãos uma
coisa que se chama filiação à FIA. E
que a sua palavra é, para a entidade
máxima do automobilismo no mundo,
a palavra oficial do automobilismo bra-
sileiro.

O que interessa é que uma comuni-
cação do ACB à FIA pode trazer resul-
tados funestos para o nosso automobi-
lismo, como ficou provado agora com a
suspensão ,áe um grande número de
pilotos brasileiras por períodos que vão
até 10 anos. E que tal suspensão os
impedirá de correr no exterior, sonho
de todo piloto.

Então, já está mais do que na hora
do CND fazer valer, a sua autoridade
de mandatário do desporto nacional,
mostrando à FIA que não é o ACB
quem manda no automobilismo em
nosso Pais. Que êle não tem nenhum
direito de falar em nome do nosso au-
tomobilismo.

Está mais do que na hora do CND
defender com todas as armas os nos-
sos pilotos punidos tão injustamente
pelo terrível crime âe terem procurado
prestigiar com o seu esforço, com o seu
entusiasmo, com a sua técnica, o auto-
mobilismo brasileiro numa hora em
que éle lutava para se reabilitar áa-
quela fase péssima que atravessara.

Do jeito que as coisas estão indo,
porém, não acreditamos, sinceramente,
em bons resultados.

Há muito que estão querendo colo-
car o carro adiante dos bois.

Vejamos por exemplo isto: há mui-
tos meses, a Confederação Brasileira
de Automobilismo pretendeu, conseguir
que a FIA lhe desse filiação, o que foi
negado pela entidade máxima.

Agora, há poucos dias, ein seu co-
municaão, o CND diz: "Resolve: 1° —
Tornar público que dará andamento
aos processos em curso neste CND re-
latlvos à organização e estruturação de¦uma entidade nacional de automobi-
lismo e determina a expedição do Al-
vara Provisória de Funcionamento da
Confederação Brasileira de'Automobi-
lismo, válido pelo prazo de 120 dias."

Ora bolas, pelo que acabamos de
ver. todos nós estamos há muito ma-
lhanão em ferro frio. A Confederação
Brasileira de Automobilismo existia
apenas no ato do Exmo. Sr. Presidente
da República, 7>ias não havia sido se-
quer reconhecida pelo nosso Conselho
Nacional de Desportos.

. Não tinha, como se vê, nenhuma au-
toridade para falar em automobilismo.
E começou a sua vida prejudicando
terrivelmente o automobilismo nacio-
nal, trazendo como trouxe graves pre-
juízos para os pilotos e chefes de
equipes.

S07110S radicalmente contrário ao
Automóvel Clube do Brasil. Não acei-
íamos, em hipótese alguma, a filiação
que êle mantêm junto ò FIA pois se-
ria o mesmo que o Fluminense, o Fia-
mengo ou qualquer outro clube brasi-
leiro de futebol mantivesse uma filia-
cão à FIFA passando por cima da CBD.

Mas, igualmente, não aceitamos as
atividades dessa entidade que até ago-
ra só deu* o ar de sua graça pura pre-
judicar os pilotos brasileiros e o pró-
prio desporto brasileiro.

Vamos esperar que o Conselho Na-
ciontíl de Desportos tome providências
imediatas e enérgicas para acabar com.
esse descalabro.

Vamos, também, pedir ao Sr. Elói
Meneses', digno Previdente do CND, quecm vez de assistir à CBA num expedi-
ente à FIA, faça o próprio CND esse
expediente mas não "para, respeitosa-
mente, jüeiiear a filiação internado-
nal e o devido esclarecimento das
eventuais punições que ainda consta-
rem contra pilotos, marcas e dirigen-
tes 7ios assentamentos daquela entida-
dc" como está dito no comunicado dis-
tribuído, e sim, para provar, com ão-
cumentação, que o Automóvel Clube
do Brasil falava indevidamente em no-
me do automobilismo nacional como só'
agora o estão dizendo. E sim, para ãe-
fender, com veemência os nomes dos
nossos pilotos, ilegal, injusta e imere-
cida mente punidos.

E sim para defender, em lUtima
análise, o prestigio do desporto brasi-
leiro.

Suecos têm mais
segurança com o
novo Volvo 144-S

Washington (UPI-JB) — Uma fábrica
sueca de automóveis conseguiu pôr emprá-
tica — e mesmo ultrapassar — todas as
exigências federais quanto a dispositivos
de segurança em veiculos de passageiros,
as mesmas exigências que deram origem a
problemas tão sérios em Detroit.

Numa reportagem de pesquisa e tec-
nológica sóbre o Volvo 144S, a revista Pro-
duct Engineering (Engenharia de Produ-
to), da McGraw-Hill, afirmou que o carro
sueco "inclui virtualmente todos os dispo-
sitivos de segurança que fazem os íabrl-
cantes americanos passarem atualmente
noites sem dormir".

Um dos aspectos mais espetaculares em
matéria de segurança no desenho do Volvo
144S está na própria construção da frente
e da retaguarda do carro. Ambas, em caso
de colisão, se amassam mas absorvendo o
impacto e garantindo maior proteção para
os passageiros.

Há também iun dispositivo especial con-
tra contusões ou fratura no pescoço. Em vez
de um apoio para a cabeça, quando há a
colisão o próprio impacto aciona um me-
canismo que faz subir o encosto do banco
e assim protege a cabeça do motorista ou
dos passageiros.

A Agência Nacional (norte-americana)
de Segurança no Tráfego atendeu às obje-
ções da indústria automobilística e abo-
liu a exigência de'apoio para cabeça nos
modelos 1968.

Atualmente a General Motors, JMD,
Chrysler e a American Motors se opõem a

exigência de alcochoamento interior para
evitar contusões nos joelhos e nas pernas
caso essas se choquem contra o painel de
instrumentos,

Mas segundo divulgou a revista, a Vol-
vo instalou na parte de baixo do painel de
instrumentos de seus carros um acolchoa-
mento que absorve energia e protege per-
feitamente joelhos e pernas dos ocupantes.

O nóvo Volvo tem um chassi de aço,
extremamente forte, "capaz de suportar
um impacto fleacl wteight de 15 toneladas",
afirma a revista.

A estrutura dos pára-lamas dianteiros e
da mala traseira, sendo de chapas de me-
tal mais leve, foi também planejada para
deformar-se e absorver energia em caso
de colisões sérias. Num teste, o comparti-
mento de passageiros ficou intacto depois
de o carro ter se chocado diretamente con-
tra um bloco de concreto.

A Volvo também parece ter ultrapas-
sado a Chrysler e a American Motors, pois
desenvolveu uma coluna de direção retrá-
til, igual a da GM. Tanto a American Mo-
tors como a Chrysler estão usando a uni-
dade da GM. A Ford ainda não tem coluna
de direção desse tipo, que encolhe quando
pressionada pelo tórax do motorista e as-
sim absorve energia em vez enterrar-se no
corpo da pessoa ao volante.

O Volvo é o primeiro carro estrangeiro
dotado com esse tipo de coluna de direção,
sendo que a sua quebra-se no caso de co-
lisão. A coluna da GM, que funciona por
meio de um sistema de arame trançado,
encolhe oito polegadas.
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Lanternas laterais
comp etam segurança

Devido às modificações introduzidas na
dianteira do Belcar e da Vemaguet, e ainda
pelo aprimoramento mecânico dos veículos, a
linha DKW-67 foi denominada "cara nova em
corpo forte".

Seguindo a técnica moderna, a Vemag ado-
tou na linha DKW-67 o pisca-pisca lateral, que
tem a vantagem de sinalizar o veículo mesmo
para os carros que estejam fora ão ângulo de
visão do sinaleiro direcional convencional. No

caso de o veículo estar senão ultrapassado oi?
quando trafegam paralelamente duas ou mais
filas de carros, por exemplo, a lanterna tra-
seira fica geralmente fora do raio âe visi-
bilidade.

O sinaleiro direcional lateral, no pára-
lamas dianteiro, é perfeitamente visível para
quem está à frente, ao laáo ou atrás âo atito-
mobilista.

Nos últimos anos o car-
ro tcheco-eslovaco Ska-
ãa 1 000 MB penetrou no
mercado ãe 60 países. Os
maiores clientes são a.qo-
ra a Inglaterra, a Bélgi-
ca, a Finlândia, a site-
ci-g., a França* a Holan-
âa, a Hungria, a Repú-
blica Feáeral Alemã e a
Áustria. Neste último
país chegou, a ocupar, no
ano passado, a situação
de ser o segundo tipo'ãe
carro mais vendido, de-
pois do Volkswagen.

Levando em conta queno mercado europeu
existe uma procura cada
vez mais intensa por au-
tomóveis ãe maior cilin-
d-rada, especialmente na
classe dos 1 lOOcc, a fa-brica de Mlaãá Boleslav
se prepara para alterar
sua linha ãe produção,lançando novos modelos.
Começou este ano a pro-dução ãe duas novas va-
riantes de luxe (o Ska-
ãa 1 000 MB áe luxe e o
MBX Tuãor, de luxe;,
ambos com duas portase dois carburaãores.

Enquanto isso, nos la-
boratórios de experimen-
taçqo, preparam-se no-
vos modelos com chassi
modificado, nova carro-
caria e novo motor. Te-
rão entre 1100 e 1300
cm3 ãe çilinãraãa,, uma*
carroçaria angulosa e
maior superfície enviara-
cada, um consumo ãe
7,8 litros para lOOkm e
muitas outras inovações.

Código Waeional de Trânsito
r

ParS.grp.fo 5." — O disposto neste aríig-o não se
aplica às viaturas militares.

Art. 53 — Todo ato translativo de propriedade cio
veículo automotor, reboque, carretas eNsimilares, impli-
cará ua expedição de novo Certificado de Registro, que
será emitido, mediante:

a) apresentação do último Certificado de Registro;

b) documento dc compra e venda na forma da lei.
Parágrafo único — De todo ato translativo de pro-

prledade, referido neste artigo, será dacUi ciência à Re-
partição de Trânsito èxpedidora do Certificado de Rc-
gistro anterior. |

Art. 54 — O Certificado de Registro ào veiculo au-
tomotor importado só poderá ser expedido pela Repar-
tição de Trânsito das capitais dos Estados e territórios,
do Distrito Federal ou pelas Clrcunscriçõés de Trân-
sito.
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Art. 46 — Os veículos destinados ao transporte de
escolares, além das vistorias especiais a que serão sub-
metidos, deverão ser facilmente identificáveis a distân-
cia, seja pela côr, seja por inscrições e deverão obe-
decer a características especiais determinadas pelo re-
gulamento deste Código.

Parágrafo único — As exigências semelhantes serão
determinadas pelo Regulamento para os veículos desti-
nados á aprendizagem.

Art. 47 — fi proibido o uso, nos veículos, de èmble-
mas, escudos ou distintivos com as cores da Bandeira,
nacional, salvo para os de representação dos Presidén-
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Ferrari Califórnia, modelo 67

rro esporte
O homem moderno é formado de quatro

partes: cabeça, tronco, membros e automó-
vel. E, de tal modo êste quarto membro se
encontra ¦ aperfeiçoado que pouco resta a
acrescentar. É quase impossível fazer algo
mais na indústria de automóvel — exceto
no que diz respeito à velocidade; a cada ano
os carros suplantam os anteriores na cor-
rida. Dentro em pouco, poderão abrir asas
e voar, como estes modelos esporte, que es-
tão sendo apresentados no XXXVII Salão
Internacional do Automóvel em Genebra:

Ferrari 365 Berlineta Especial — des-
cendente direta da linha de montagem dos
carros de corrida, êste modelo apresenta so-
luções mecânicas e estéticas completamen-
te novas, com duas partes principais: car-
roçaria com plano bem horizontal e motor
traseiro de propulsão. Potência de 12 cilin-
dros e 4 400 cc.

I

015

A parte frontal é bastante inclinada de
modo a oferecer menor resistência ao vento.
O pára-brisa tem largura máxima, possibi-litando uma visão quase panorâmica de vis-
ta. Todo o revestimento interno é realiza-
do em pele plástica e cores vibrantes.

Ferrari Califórnia — a linha deste mo-
dêlo foi realizada -segundo critérios de sim-
plicidade e funcionalidade: apresenta como
detalhe particular a carroçaria baixa, para
obter maior aderência ao solo e portanto
maior estabilidade. A capota arreãvel e o
pára-choque bipartido são outras caracte-
rísticas do modelo.

Fiat Dino Coupé Especial — estética-
mente apresenta uma linha clássica, cuja
única peculiaridade são os faróis posteriores
duplos.:

Americanos voltam,

Fiat Dino, moililo Spyiler

a fabricar o Cord1
€Í®pois de falidos

Tulsa, Oklahoma (UPI—JB) — O re-
nascimento do Cord, um automóvel clássico
que teve dois aparecimentos breves, mas es-
petaculares, com um intervalo de 30 anos,virou assunto, pelo menos por enquanto.:

O que restava da Cord Automobile Co.,falida no outono passado, foi a leilão estasemana. A venda incluía tudo, da linha demontagem com 3 000 metros quadrados deárea coberta até os modelos inacabados docarro que durante duas gerações íoi motivo
de cobiça dos aficionados do automobilismo.

O carro de dois assentos e linhas alon-
gadas, pode ter caído, mas, segundo o ho-
mem que conseguiu colocar seu sonho sobre
rodas, numa velha fábrica de picles emBroken Arrow, Oklahoma, "o Cord não seextinguiu."

Glenn Pray, ex-professor e ainda presi-dente e proprietário da Auburn-Cord-Due-
senberg Co., a despeito do desastre financei-
ro que derrubou a Cord Automobile Co., re-tém os direitos de fabricação do automóvel.

"Não é o fim do Cord",'afirmou Pray.•Apenas um atraso. Dentro de dois anos co-locaremos um outro Cord em produção. O
público quer o carro e bem o merece.""

O Cord — uma beleza em desenho e en-
genharia — apareceu pela primeira vez em1936, mas saiu de produção no ano seguinte
pelo que Pray chamou 

"de "vítima da de-
pressão."

Um apreciador de carros antigos, Pray,
de sociedade com Wayne McKinley, de Bel-ville, Illinois, comprou a Auburn-Cord-Due-
senberg Co., em 1960, e concentrou-se em re-
construir os carros velhos que ficaram aban-donados na fábrica de picles. Depois for-maram a Cord Automobile Co., e passarama produzir carros em linha de montagem.

O protótipo do Cord Sportsman fêz seuaparecimento no verão de 1964. Tinha qua-

tro quintos do tamanho do modelo 193G e
conservava o mesmo estilo de seu famoso
antecessor. Trazia os mesmos faróis e um
painel de instrumentos como os dos aviões.
A carroçaria era de um plástico leve e resi?-
tente à corrosão, desenvolvendo velocidade
até 150 milhas por hora.

Um ano depois foi inaugurada a fábri-
ca entre Tulsa c Broken Arrow e os Cords
começaram a ser vendidos diretamente Ja
linha de montagem a dúzias de comprado-
res que chegavam a Tulsa com passagemaérea apenas de ida.

Então aconteceu algo errado. Pray dei-
xou a firma em janeiro de 1966 e em julhoa fábrica fechou para "férias". Jamais re-
abriu.

"Nâo houve tempo para planejamentode pré-produção", explicou Pray. "Foram
diretamente do protótipo para'a produção.Ações foram emitidas para colocação coin o
público, mas a medida não foi efetivada. A
companhia ficou sem dinheiro quando tinha
pedidos e 20 000 pedidos de informação. O
carro em si foi um sucesso. O povo gostavadele."

Durante os meses em que a Cord Auto-mobile Co. acumulou poeira, Prav esteveocupado. Dentro de 90 dias éle tenciona re-velar o protótipo de um Speedster Auburnremodelado, outro automóvel também cons-truído originalmente em 1936.
"Estamos de volta à velha fábrica de pi-cies", afirmou êle. "Logo que o Speedsterfôr apresentado, entraremos em produção.Como podem imaginar, .ganhamos muita ex-

periência. O novo Speedster será um brutode um carro e vai ter muito sucesso."
Pray não quis adquirir coisa alguma no

leilão da Cord. "Os dólares podem ser me-lhor empregados no Speedster do que emnostalgia", concluiu.

Berlinetla especial Suíça tem Exposição

i
tos da República, do Senado Federal, da Câmara dos
Deputados e do Supremo Tribunal'Federal.

Art. 48 — Junto aos bordos das placas de identifi-
cações dos veiculos, não poderáo ser colocados quais-
quer emblemas, escudos ou distintivos.

Art. 4S — Nos veículos particulares ou de reparti-
ções públicas em que, para efeito de serviços peculiares,
houver necessidade de identificação por melo de distin-
tivos,'escudos ou emblemas,- serão estes permitidos úni-
camente na parte interna do veiculo ou afixados na
parte externa da -carroçaria.
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Art. 50 — Para transporte de cargas indivisíveis
que excedam as dimensões e pesos permitidos, o vel-
culo só poderá circular mediante permissão das auto-
ridades competentes.

Ari. 51 — Não será permitido nas vias terrestres,
desde que possa danificá-las, o trânsito de veiculos cujos
aros metálicos tenham bolõw;, tacos, rebordos ou sa-
lièncias.

I

Parágrafo único — Esta exigência nâo se aplica
às viaturas militares.

Art. 52 — Nenhum veículo automotor poderá circular
nas vias terrestres do País sem b respectivo Certifica-
do de Registro, expedido de acordo com êste Código
e seu Regulamento.

Parágrafo 1.° — O Certificado de Registro será ex-
pedido pelas Repartições de Trânsito, mediante do-
cumentação inicial de propriedade e de acordo com o
Regulamento deste Código.

Parágrafo 2." — O Certificado dc Registro deverá
conter características e condições de invulnerabilidade
á falsificação e à adulteração.

Parágrafo 3.° — Os aluais documentos de registro
ou propriedade, adotados no Pais, deverão ser substitui-
des por Certificado rie Registro, no prazo de 3 anos a
contar da data da publicação desta Lei.

Parágrafo 4.° — O disposto neste artigo e nos pa-
rágrafos anteriores aplica-se aos reboques, carretas e
similares.

de Automóveis

elieia de surpresas
Genebra (UPI—JB) — A XXXVII Exposição

Suiça de Automóveis, inaugurada em Genebra, rc-
vela considerável número de surpresas.

Quinze dos carros na mostra foram vistos
pela primeira vez numa exposição internacional,
embora os fabricantes já os tenham apresentado
cm fins do ano passado ou no começo de 1967.

Uma das principais atrações, na realidade,
não é propriamente um carro e sim uni protótipo
do Aerotrain francês.

Outra atração é uma seção nova para carros
de corrida onde se encontram inclusive o Bra-
bham-BMW. o Pord Mark II, o Fiat-Abarth
1 300 T, o Carrera-6 e o Abarth 2000 monoporto.

Também em exposição está o barco a vela em
que o navegador Michel Mehmod viajou 60 000
quilômetros em redor da Terra, do Peru ã Ilha
de Port Croq, no Mediterrâneo. Além disso há
uma réplica da cápsula espacial Gemini e autora-
mas automáticos.

Êste ano tuna seção náutica, casas-reboque e
equipamento de acampar substituem toda a ca-
tegoria de veiculos pesados.

A Alemanha Ocidental é o maior exibidor. Os
alemães estão expondo carros de 12 fábricas e
acessórios de 206 fabricantes. Ao todo são 232 exi-
bidores da Alemanha.

Em segundo lugar vem a Suiça com 191 exi-
bidores, quase todos fabricantes de acessórios,
pois os suíços não têm indústria automobilísti-
ca. A França está com 179 exibidores, inclusive
sete marcas de automóveis.

Os modelos novos que aparecem pela primei-
ra vez no mundo são:

Bertone — Lamborghini Bertone 2 000
Fiat — Fiat 124 S Coupé, Dino Coupé

Ford — Cortina Lotus
General Motors — Opel Comodore
Mutga — Ma tra 530
MG/Morris/Wolseley/Rilcy — Wolseley 18/85
Mercedes — 250 SL
NSU — NSU-TTS
Performance Cars Ltd. — Cortina Lotus 1967
Rootes — Sunbeam Tiger V8
Skoda — Skoda Winnetou Cabriolet
Toyota — 2000 Coupé GT
Triumph — Spitfire Mark 3
Volkswagen — VW BÍank 1 600 JS

Na seção de acessórios apareceu pela primei-
ra vez em exibição um pneumático com listras co-
loridas na banda e corpo de nylon, fabricado pe-
la Continental; um interruptor de luz 100 por
cento automático e eletrônico; equipamento au-
tomático para lavagem de carros, de fabricação
Schnellmann, e uma máquina-para retirar pneus
de veiculos pesados, da Villars.

Quase que por tradição, a Exposição de Ge-
nebra raramente Inclui modelos de automóvel que
ainda não tenham sido mostrados, o que não é o
caso na.s exposições de Londres ou Paris

Apesar disso Genebra atrai um número crês-
cent.e de visitantes.

Sem indústria automobilística própria, a Sui-
ça é o mercado Ideal para teste de aceitação e a
Exposição de Genebra constitui a medida perfei-
ta desse mercado.

Para a boa realização da exposição, os orga-
nizadores utilizaram 32 000 metros de fio telefo-
nico, 60 000 metros de fio elétrico e 5 000 metros
quadrados de telas e plataformas. Nada menos
que 5 200 metros quadrados de cartazes e bandei-
ras foram espalhados por toda Genebra.
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Salvador promove
o mini-turismo

Crf. rfc Aulomáveis _ Jornt1| do „,„,;,. síba(Jo_ Jg3S7 _ s

A República de Salvador, mi-núsculo país centro-americano,' ini-cia com grande entusiasmo uma ori-
ginal campanha que poderia ser cha-mada de turismo instantâneo. Deci-didos a abrir caminho no terreno tu-rístico, os salvadorenhos resolveramexplorar como imã a diminuta exten-sao territorial do país. Num mundoacostumado a homenagear sempre omaior e o melhor. Salvador p r o c 1 a-ma, orgulhosamente, sua condição deAnaozinho da América.

Eis as palavras de membros doInstituto Nacional de Turismo, quecomeçou a desenvolver essa campa-nha recentemente, quando a: PanAmerican World Airways incluiu o
país nas rotas de seus Clippers.a jato:"Trata-se do programa de excur-sões mais compacto do Hemisfério Aextensão do país é limitada, mias a va-riedade de suas atrações não tem fim."Este comentário é um resumo bastan-te preciso do que aguarda o visitanteno menor país da América Centrai,terra salpicada de vulcões e cheirandoa café, cujos 20 720km quadradosabrigam 3 000 000 de habitantes.

FACILIDADES
Orgulhoso de seu bom sistema ro-doviano, Salvador o f e re c e rápido efácil acesso tanto aos cumes das mon-tanhas, vales tropicais, lagos vulcàni-cos e praias da Costa do Pacíficocomo a antigas cidades malas e mo-demos bairros residenciais.

A apenas 19km de São SalvadorCidade de 500 mil habitantes, passan-do pela Cidade cafeeira de Santa Te-cia, está localizado o parque de LosChorros. Lá, num cenário milagroso.

de Iresca vegetação tropical, o homeme a natureza uniram-se para criar trêsenormes piscinas situadas em três ni-veis diferentes, e cujas águas têm ori-gem em cristalinos mananciais
Uma das atrações do parque á asubida até a piscina mais elevadaparcialmente protegida por uma ca-verna o que exige certa destreza nesmanobras de passar por sobre pedrasescorregadias. Freqüentemente, a fa-

çanha resulta em divertidos tombosA noite, o espetáculo é de lírica bel---za pois um sistema de iluminaçãosubaquática produz uma visão de ver-dadeira sinfonia de cores.
Ho o^S eFuí'sõ?s pelos diversos pontosde atração turística de Salvador sãoverdadeiramente compactas, e o Ins-tuuto de Turismo quer que esta men-sagern chegue ao mundo exterior comocomplemento de progressos obtidos emoutros setores, e que constituem tam-bem bons incentivos.

O país, por exemplo, leva um rit-mo industrial extraordinário. As via-gens comerciais aumentam como re-sultado de um Mercado Comum Cen-tro-Americano que está em plena ex-pansao. Um aeroporto moderno narota principal dos Jet Clippers da PanAm oferece conexões diretas com osEstados Unidos e outras partes daAmerica.
El Salvador Intercontinental umhotel de luxo construído ao pé dasmontanhas, proporciona pleno confor-to na atmosfera diferente cio setor re-sidencial da cidade. Outro modernohotel, o Gran, oferece acomodaçõesem pleno Centro, enquanto a constru-

çao de outros hotéis está sendo ore-vista. * '

TURISMO
Editor: Hélio Kaltimui

PASSAPORTE
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Publicações sobre a vida em Por-sugai, jornais e edição de boletins tu-nsticos sao algumas funções do novosetor de assistência, aos'portuguesesíadicados no Brasil e brasileiros inte-ressados em conhecer o território lusoque a TAP - Transportes Aéreos Por-tugueses acaba de colocar em funcio-namento.

Conferências, slides e filmes, ilus-Lrativos cie viagens, locais históricos eaprazíveis, costumes populares e fes-tas tradicionais fazem parte dos pia-nos de orientação turística da TAPsob a responsabilidade do Sr. Alberto

INTERESSADOS

O setor de assistência da TAP en-trou inicialmente em contato com osclubes e associações portuguesas a fimde obter a relação dos associados econvida-los a participar de palestras.Com escritórios em São Paulo, Santos,Belo Horizonte, Porto Alegre e Recifea Companhia estenderá o programatambém por essas cidades.

No Rio de Janeiro já foram feitoscontatos com a Fundação InfanteDom Henrique, Liceu Literário Portu-gues, Casa dos Poveiros, Casa de Trásos Montes e Alto-Douro, Orfeão Portu-gues Banco Português do Brasil, Casa
^a Ilha da Madeira, Casa dos AcôresCasa da Vila da Feira e Terras de San-

ta Mana, Associação Atlética Portu-
guesa, Clube de Regatas Vasco da Ga-ma, Botafogo de Futebol e Regatas eFluminense .Futebol Clube.

Para os 10 mil interessados empotencial, ja relacionados, o Sr Alber-to Soares envia periodicamente publi-caçoes que vão desde jornais e revis-tas portugueses até cartões de cum-
pnmento natalício e boletins de via-gem. Todas as pessoas interessadas emobter tais ínlonnacões podem dirigir-se pessoalmente ou por carta ao SrAlberto Soares, nos escritórios da TAP(Avenida Rio Branco, 156 sala 3 224).

PASSAGEM

Atualmente com dois vôos sema-nais, na sexta (a jato) e segunda (daamizade), a TAP facilita o pagamentoüa viagem com um crediário, de 30%a_ vista e o restante em seis presta-
í^68, °rrY,2° àa Ami<aãe custa USS 250ida e USS 500, ida-e-volta. Os vôos ajato custam USS 350 e USS 650. A vol-ta em validade por um ano, após co-meçada a viagem.

ATRAÇÕES

Quem não viu Lisboa não viu coi-
_°_ 1°%_-Ú? conhecido desde o tempocio Rei Venturoso, no século XVI, con-tinua a motivar os visitantes de Por-tugal Os lugares aprazíveis são osmiraãouros, recantos de beleza natu-

ral, como o Pão de Açúcar e Corcova-do no Rio. Os mais conhecidos são ode Santa Luzia, um dos que dão umavisão pitoresca de Lisboa. O Miradou-ro do Torel mostra panoramas dos su-burbios a norte da encosta de Santanae do vale onde está a principal arte-na da Capital. Em írente ao Tejo estáo de Santa Catarina, que possui um
jardim feito no início do século. Im-
plantado no jardim há um monumen-to que simboliza o Gigante Aclamas-tor.

Entre os monumentos históricosrestantes de todos os terremotos so-iridos pela cidade (o pior foi em 1755)
pode-se citar o Castelo de São Jorpé(o mais velho de todos), a Sé Cate-dral (arte medieval com transição pa-ra o gótico), a Igreja do Carmo
(documento da arte gótica), a Torrede Belém (construída entre 1515 e1521, evoca a epopéia portuguesa nomar e nos países do Oriente), a Er-nnda de Santo Amaro (de espírito re-nascentista), o Aqueduto das ÁguasLivres (monumento barroco) e mui-tos outros, sendo o mais recente o Pa-drao dos Descobrimentos, erguido em

xLa° Rio TeJ°' na zona de Belém,em 1960, em comemoração ao V cen-tenario da morte do infante DomHenrique.

MUSEUS

No Museu Nacional de Arte Anti-
ga existem ricas coleções de pintura

portuguesa e estrangeira, de escultu-ra, de cerâmica, de ourivesaria e umvasto conjunto de pecas de mobiliáriotapeçarias, desenhos, esmaltes etc¦ Sua entrada é gratuita às quintas edomingos e custa dois escudos e meionos demais dias. O Museu NacionaldosCoches, criado pela rainha DonaAmélia, reuniu um conjunto de veí-culos dos séculos XVII, XVIII e XIXO M u s e u de Arte Contemporânea'criado em 1911, mostra a evolução daarte portuguesa (pintura e escultura)desde o Romantismo até as mais mo-dernas correntes estéticas. Constituí-do quase exclusivamente pela coleçãode objetos de arte sacra que Dom JoãoV mandou vir da Itália, junto com acapela de Sao João Batista, no Museuete Arte Sacra estão pecas de curive-sana consideradas sem" igual para oescudo da ourivesaria barroca.

HOTÉIS E DIVERSÕES

Entre os muitos hotéis à disposi-

BELEZAS NOS TRILHOS

rio í7EsST?oaf0 à£a8sagem do seu aniversá-no, a tsuada de Ferro Central do Brasil vai inaugurar, no próximo dia 29. novos serviçosderes lai
17TS 

Üe b°/d0 nos irens%er1ong'oPfcwsp. As comissárias oram selecionadas entre
.%^o?l'mCrtía\ e recebs>^ treinamento de
mü^-leZ'-08' alenãiment° * danças desacom-pa,nnadas e eslao apta, a prestar qualquer informa-çao aos passageiros sobre horários e itinerários Onovo serviço de restaurante forn^âuZhesfkS,servidos em embalagens especiais ' '
PÁSCOA A BORDO

Com preços a partir de NCrS 270,00 (duzentose setenta mil cruzeiros antigos), a Exp inte;Sece
KSiânt S6.?e ra Páscc* no ^ar a bordou
trS ânv_ x_tla N?% com iDÍSCina- clua« orques-uas shoivs, jogos e toda sorte de diversões Cnm
TaVllllhTV2 e regresso a 26 de marc^Ana Neiy faia escalas nos portos de Vitória e Guarapari, onde serão realizada, excursões ocais A Ex
gj-RPta de financiamento pá at eí
BUranc°o.%t-infSm2Tieí09aOS i^1'65^03 ™ Av" Ri°
UMA JÓIA DE MUSEU

Cerca de USS 16 milhões é o preco previsto vara"construção do museu áa Cidade cie Londres Vque
contara graficamente a história do progresso áa Ca-pitai inglesa através das idades. O projete vrevê oueo museu terá salas dedicadas exclusSameftitàfx*
posição de peças dos períodos romano e saxônicò aépoca medieval e a idade moderna, assim como seçoes especiais reservadas à Realeza, Governo Politica, Teatro, Policia, Educação e TranspZtePúbUcoO museu terá ainda um salão para exposições tem-poranas salas de aula, biblioteca, áreas ÍTrecrelcao, restaurante e um auditório para. 310 pessoasA CHAVE DA EUROPA

. A uma série de leitores que escrevem solicitandoinformações sobre o Euraüpass, ei-las: o pas e fer-
175 (validade de dois meses), USS 205 (validade detres meses) ou USS 99 para 21 dias. Dá direito aviajar sempre em trens de primeira classe pelas rê-des ferroviárias de 13 países europeus, sem limite dequilometragem, parando nas cidades que seu SÍssuí!
l?ie Sejaf' ^arcando e desembarcando tantasvezes quantas forem necessárias; o Euraüpass só po-de ser adquirido fora da Europa — você deve sair
vfagS 

C°m êIe n° bÔ1S° -' "as a§ ê " cTaVde
FALAM OS NÚMEROS

Estatísticas reveladas pela Pan American ããoconta de que, na sua escola de aperfeiçoamento varaaeronwcas de Miami, somente uma âe cada 100 mô-cas de 40 países candidatas à profissão é aprovei-tada custando para a companhia seu treinamento
profissional, individualmente, cerca de USS 3 milApós cinco semanas de treinamento as aeromoçasda Pan Am estão cm condições, por exemplo de pre-parar e servir sete pratos dignos dos elogios de umgourmet exigente, encanar uma fratura, calcular rã-pidamente a hora de qualquer país ou fazer a con-versão de moedas. Anualmente, a escola da Pan Amem Miami diploma 1200 aeromoças necessárias apreencher as vagas exigidas pelos Jet Clippers dacompanhia. L *
QUANTO CUSTA VOAR

_ Com base em dados fornecidos por 60 países deturismo desenvolvido, a UIOOT (União Internacio-

^¦MjMhL WB HKjBa J^f"^^^

çao dos visitantes, está o PríncipeReal (Rua da Alegria, 53), cuja rela-
çao de preços permite um cálculo dadiária em Lisboa. Quarto para uma
pessoa, com banheiro, custa 195 es-cudos (preço máximo) ou 180 (mini-mo). As refeições não estão incluídase o cafe da manhã custa 25 escudosNa iravessa do Salitre, 7, fica o HotelCondestavel. O Infante Santo (RuaTenente Valadim, 14) e o Jorge V(Rua Mousinho da Silveira, 3) são ou-tros dos muitos existentes.

5__a_r_asa_a

IO conselhos úteis
para boas viagens

SEM PROBLEMAS DE TRAFEGO - o,,, ,,„,„„„„.
rtcan, no coração ,h Manhattan, vLando tmih_W_V ,"¦""" " " "''''/'V''" "'' ''"" '•"•
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Se você está planejando para bre-ve uma viagem ao exterior e não éamda um turista experimentado, acei-te dez conselhos úteis que poderão tor-nar mais agradáveis os seus dias forade casa, evitar aborrecimentos e, quemsabe impedir que você gaste até oseu ultimo dólar.
1. Os regulamentos alfanâeqá-nos passaportes e as exigências doatestado áe saúde variam. Certifique-se de ter entendido as disposições ai-landeganas nos países que pretendevisitar, e assegure-se de que seus do-cumentos de viagem estão em ordemSe precisar de um novo passaporte!trate de requerê-lo bem antes da data• de sua partida.

2. Poupe tempo quando viajar
perguntando, em cada cidade que vi-sitar, quando estão abertos os escrito-nos e lojas e quais são os dias feria-dos.

3. Planeje um dia de repouso devez em quando. Não tente ver coisasdepressa demais.
4. Compre um bom mapa dasruas, incluindo itinerários de bondes e '

ônibus para cada cidade. Os ônibuse bondes são convenientes e o presti-moso espírito europeu torna fácilachar o seu caminho.
5. Aja à maneira européia. Pro-ve a comida e a bebida local — é oque a região tem de melhor para ofe-recer. Lembre-se de que as horas dejantar variam de país para país. Osjantares espanhóis são servidos pelas91i30m da noite, os italianos jantamquase a essa hora. Por toda a parteos europeus gostam de saborear suas

iguarias e as refeições são sossegadase tranqüilas.
6. Os hábitos ãe dar gorjetasvariam. Se à conta do restaurante oudo hotel fôr acrescentada uma taxade serviço, não há necessidade de darmais gorjetas. As gorjetas não incluí-das na conta devem ser calculadas nabase de 12 a 15 por cento. Para servi-

ços extraordinários, gorjetas extraor-dinárias.
7. Os preços são fixos na maior

parte dos países europeus. Ocasional-mente, se os preços não estiveremmarcados, pode-se pechinchar.8. Poupe âinheiro em selos es-crevendo só o seu nome, sem mensa-
gens, nos cartões postais ilustrados. Secontiver menos de cinco palavras ocartão paga menos no correio do queum que leve uma longa mensagem.Por via aérea, as air letters internacio-nais sao mais baratas do que cartascomuns. O selo impresso no lado deiora dessas cartas é suficiente para aremessa, se não houver nada anexo.9. Filmes podem ser compradosna maior parte dos países europeus. Aslojas de fotografias têm peritos quepodem dizer-lhe qual o filme a ser usa-do. Os fotômetros são úteis para foto-

grafias na Europa, porque as inten-sidades de luz variam enormemente deum extremo do Continente a outro.10. Manter a boa aparência clu-rante a viagem é fácil. Salões de bar-beiro e de beleza existem em profusão.Em muitos países, os sapatos deixadosa noite, do Jado de fora dos quartosde hotel, são engraxados e devolvidos
pela manhã. Informe-se na portariado hotel sobre o serviço de lavanderiae de lavagem a seco.

"a cie Organismos Oficiais de Turismo) estima emU8 mi noes o numero de turistas que percorreu asdiferentes partes do mundo no ano passado o ciuerepresenta um acréscimo de 10% em relação a 65A receita apurada com o movimento das "correntes
turistas elevou-se a aproximadamente USS 13 bi-lhoes, ou seja, 12% sobre o ano anterior, quando ototal atingiu USS 11,6 bilhões. Nos últimos cincoanos — 61 a 66 — a receita apurada com o turismointernacional teve um acréscimo médio de 12%ao ano. '

SÓ PARA ENGENHEIROS
A Lowndes Turismo lançou uma excursão paraos engenheiros que desejem participar do V Con-gresso Internacional de Engenharia, em Atenas

previsto para o período de 7 a 12 de maio próximo'A excursão será feita em jato da Air France comsaída ãe São Paulo em 24 de abril e prevê visitas aLisboa, Paris, Roma, Atenas, Cairo, Beirute Jerusa-tem, Telaviv, Viena e novamente Paris. Folhetos einformações são fornecidos pela Lowndes Turismoaos engenheiros interessados, além de um plano dcpagamento em até 15 prestações
OS PLANOS DE MARIEN

Reestruturação do Serviço de Turismo de Vitó-na, obtenção de auxílios na área do Governo federale contatos junto aos centros de turismo mais avan-
çados do Brasil e do exterior são os planos do jor-nahsta Marien Calixto, que acaba de assumir a di-reçao do Serviço de Cultura e Turismo de Vitória •Uma das esperanças do novo Diretor é a criação doDepartamento de Turismo, idéia colocada em pri-meiro plano na reforma administrativa que a par-tir de maio, pretende fazer o Governador do EspíritoSanto, Sr. Cristiano Dias Lopes Filho
ESCALA

A aproximação dos feriados da Semana Santacolocou em grande atividade as agências áe turismo
que se dedicam ao turismo interno, cujas excursõesespeciais para o período obtêm boa aceitação ão pú-Mico *** O Cardeal de São Paulo, Dom Agnelo Rossichefiara o grupo organizado pela Globertur, de SãoPaulo, para a peregrinação comemorativa do 50°aniversário da aparição da Virgem de Fátima *** AAssembléia Extraordinária de acionistas da VASPmanteve na presidência âa empresa o Brigadeiro Os-valdo Pamplona *** Cada vez mais lamentável oestado do Galeão cujo serviço de alto-falantes trans-mite num idioma incompreensível para brasileirosou viajantes de qualquer nacionalidade *.** O calen-dario áa agência Diplomata marca cinco excursões— tres para a Europa e áuas para a América — coma participação ãa Ibéria, Braniff e Air France ***!

Sucesso o plano âa VT-Turismo para financiar fé-nas e lua-áe-mel em 10 pagamentos, cujas informa-
ções podem ser obtiãas pelo tel. 43-2729.

Hotel\ pa** sua tfifJJ J5j .

Informações e reservas: 2058
Nova Friburgo e Av. Rio Branco, 57-A

Tel. 23-1909 - Rio
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TURISMO

Nesta vista aérea do Miami .«parece o Hotel Rou; famoso pelo seu luxo

Pequeno
guia de

Fofos Pan Am
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O c/ínia <íc ail/Zami é. excelente e, em média, a Cidade vive apenas seis dias .sew sol durante a mia luila

O A-marium dc Miami é conhecido no mundo todo _ seus botinhos amestrados sáo a atração permanente

Se você está juntando cruzeiros
novos para uma viagem aos Estados
Unidos, aceite nosso conselho: não
deixe de incluir Miami no seu rotei-
ro, porque entre as sete milhões de
pessoas que anualmente visitam aque-
la cidade,'dificilmente você .encon-
trará alguém arrependido,

A começar pelas íacilidades de
acomodação — mais de 600 hotéis pa-
ra qualquer preço — Miami é tam-
bém um paraíso de compras (10 331
lojas), centro de diversões e lugar on-
de você vai conhecer muita coisa di-
ferente, desde um seaquarium, onde
se exibem peixes amestrados, até al-
deias de indios ou jardins japoneses.

Eis algumas informações que po-
derão levá-lo a fazer questão de co-
nhecer Miami:

POP.leAÇe.O — Acima de um mi-
Ihão de habitantes na área metropo-
litana.

CLIMA — Temperatura média
no verão: 27,2.° C; temperatura
média no inverno: 20,2.° C; tempe-
ratura média anual: 24,° c. Há, em
média, apenas seis dias sem sol, du-
rante o ano todo. A altitude varia de
0 a 9 metros acima do nivel do mar.

HOSPEDAGEM — Há acomoda-
ções de todos os tipos e tamanhos,
para temporadas de qualquer dura-
ção, a preços que satisfazem aos mais
variados orçamentos. Na área deno-
minada Grande Miami há 600 hotéis,
com 70 793 quartos; 510 motéis, com
15 632 quartos; 1773 pensões com ca-
pacidade para 16 607 hóspedes; 8 569
prédios de apartamentos de aluguel,
com 83 854 unidades e 66 parques de
estacionamento para reboques (trai-
lers).

TRANSPORTE — Uma excelente
rede de transportes inclui aviões,
trens, ônibus, táxis — e mais de 10
mil automóveis de aluguel (sistema
dirija você mesmo). Mais de 4 mi-
Ihões de passageiros se movimentam
no ultramoderno Aeroporto Interna-
cional de Miami, trazidos pelas linhas
domésticas e externas. Das 113 com-
panhias em operação, 50 são estran-
geiras. Cinco companhias marítimas
oferecem cruzeiros aos portos do Ca-
ribe. Duas ferrovias, com 17 linhas
que atravessam os limites do Estado,
operam normalmente; há duas com-
panhias de ônibus interestaduais e
600 táxis.

A CIDADE — Hotéis luxuosos, res-
taurantes, superclübes e muitas ía-
cilidades dão-lhe o privilégio de ser
uma estância de turismo procurada o
ano inteiro. Possui 80 parques (on-
de se pode praticar quase todos os
esportes), 20 piscinas abrangendo
área aproximada de 31000 m2; 20
centros de boliche; 19 campos de
golfe; as águas escondem cerca de
600 espécies diferentes de peixes: 73
instalações de docas, públicas ou pri-vadas, acolhem 3 666 barcos de todos
os tamanhos, tipos e formas; quilo-metros e quilômetros de praias are-
nosas convidam aos banhos de sol,
aos mergulhos e à saudável práticade esportes aquáticos.

INFORMAÇÕES — Podem ser ob-
tidas em qualquer Câmara de Comer-
cio das 27 municipalidades circunvi-
zinhas. As melhores são: The Miami-
Metro Dade Country Dept, of Publi-
city and Tourism, com escritórios no
Biscayne Boulevard n.° 499 e no sa-
guão do Aeroporto Internacional e a
Miami-Dade Chamber of Commerce,
localizado à NE Second Avenue n.°
345. As informações são fornecidas
gratuitamente. Trinta e dois países
têm consulados em Miami.

LOJAS — Fazer compras em Mia-
mi é um programa que agrada à fa-
milia inteira. Suas lojas, mundial-
mente famosas, vendem artigos cias-
sificados no catálogo telefônico des-
dc a letra A (abáculo) até z (zuarte).
Há 10 331 estabelecimentos varejistas,
cujas vontías conjuntas somam perto
de US,S 2 bilhões por ano.

DIVERSÕES — Eis algo que não
tem fim seja qual fôr a disponibili-
dade financeira do turista. A Cidade
dispõe de 35 cinemas. 13 drive-ins e
seis teatros autênticos. A Orquestra
Sinfônica da Universidade de Miami
apresenta-se durante o ano inteiro,
integrada por regentes e artistas de
grande renome. Além disso, os prin-
cipais astros se exibem nas boatos
dos hotéis, juntamente com grupos dc
famosos dançarinos, cantores, e có-
micos.

O Festival de Orange Bowl, que
dura 14 dias, inclui eventos esporti-
vos, gastronômicos, paradas (dentre
as quais a célebre King Orange Jam-
boree — a maior parada noturna do
mundo), desfiles de modas e espeta-
culos pirotécnicos. A festa começa na
última semana de dezembro e ter-
mina a 7 de janeiro. Em julho de ca-
da ano realiza-se o «oncurso para a
escolha da mais bela mulher do uni-
verso.

REFEIÇÕES — Miami tem cerca
de 4 000 restaurantes, com capacida-
de total para 225 000 pessoas. A va-
riedade de pratos é infinita. Há des-
de os tradicionais filés com fritas até
uma esquisita iguaria dominicana
chamada' mango chutncy.

PASSEIOS — Se a estada fôr
de curta duração, aconselha-se aos vi-
sitantes que procurem contratar pas-
seios com roteiros pré-estabelecidos. '
Existem inúmeros, diurnos e notur-
nos, alguns usando ônibus como meio
cie transporte, outros utilizando bar-
cos. Certos roteiros incluem até a' ronda dos nightchibs Pode-se tam-
bém reservar lugares em helicópteros.
No inverno é possível fazer o passeio
aéreo a bordo de um pequeno dirigi-
vel.

As corridas de cães se realizam,
diariamente, durante 360 dias do ano.
De novembro a abril desenrola-se a
temporada turfista. O jogo basco de-
nominado jai alai é praticado em
grandes canchas denominadas fron-
toes.

Em fevereiro, o Campeonato Na-
cional de Beisebol — disputado pelos
principais astros do beisebol do pais
— reúne jogadores famosos dêste cs-
porte, pouco antes de se apresenta-
rem para os treinamentos especiali-
zados (na primavera, Miami hospe-
da o quadro Baltimore Orioles, en-
quanto que o New York Yankees fica
concentrado em Fort Lauderdale).

ALDEIAS INDÍGENAS — Os Se-
minoles, com suas belas vestimentas
coloridas, vivem em tendas cobertas
de palha e, a exemplo de seus ances-

trais, preparam as refeições ao ar li-
vre. Os mais valentes ainda pegam
jacarés a unha.

ORCHID JUNGLE — Ao sul da
Cidade, há uma autêntica floresta
tropical, com encantadoras folhagens
e flores naturais. É um passeio ines-
quecível.

MOSTEIRO ESPANHOL — Fi-
ca localizado na parte norte da Ci-
dade. È a mais antiga edificação no
Hemisfério Ocidental; tem acima do
800 anos. Foi transportado, pedra por
pedra, desde a Espanha e sua cons-
trucão se fêz sob a supervisão de ar-
quitetos contratados por William
Randolph Hearst.

MUSEU BE CERA - Situado
numa via de acesso ao norte da Ci-
dade. Em ambientes historicamente
fiéis, apresentaram-se dioramas de
famosas personagens políticas, milita-
res e esportivas, em tamanho natu-
ral.

JARDINS JAPONESES — Locali-
zados no Watson Park, perto do Via-
duto Mac Arthur, centro da Cidade.
É uma iniciativa conjunta do Gover-
no municipal*e do industrial japonês
Kiyoshi Ichimura. Atrações princi-
pais: casa de chá típica, caraman-
chão, pagode, sete lanternas de pedra
buriladas à mão, uma estátua de Ho-
tei, deusa da prosperidade — pesan-
do oito toneladas e medindo 2,5 me-
tros de altura —, e um lago com cas-
cata.

TOCHA DA AMIZADE — Fica no
Bayfront Park — centro da Cidade.
No cimo de uma coluna de pedra
com 5,5 metros de altura, arde chama
perpétua que simboliza o espírito de
fraternidade de Miami para com os
paises amigos.

SEAQUARIUM — A 15 minutos
do Centro, através do Viaduto Ri-
chenbacher. Ê um a das atrações
mais populares. Ocupa área superior
a 200 mil metros quadrados, sóbre a
qual encontram-se: dois aquários
imensos e 28 tanques menores, dota-
dos de escotilhas de observação, co-
locadas ao alcance dos olhos; um an-
fiteatro dos leões marinhos c um lar-
go canal para diferentes animais
aquáticos. Há um espetáculo, de ho-
ra em hora. oferecido aos visitantes..
Está sendo construído um caminho
aéreo, do tipo monotrilho.

FLORESTA DOS PAPAGAIOS —
Ao sul da Cidade. Araras, tucanos,
papagaios e outras aves de grande
porte e de penas coloridas ali vivem
livremente. Um espetáculo, que dura
45 minutos, apresenta araras ensina-
das executando grande variedade de
travessuras.

SERPENTARIO — A exemplo do
Butantã, em São Paulo, o Serpentá-
rio de Miami desperta grande curió-
sidade e presta inestimáveis serviços,
preparando soros antiofidicos e for-
necendo veneno para pesquisas cien-
tíficas. A extração diária desse vene-
no é um espetáculo fascinante, com
especial destaque para as víboras e
as cascavéis.

IIIALEAH PARK — Durante 40
dias por ano é pista de corridas de
cavalos. Fora disso passa a ser atra-
ção turística, visitada principalmente
no período chamado off scascu. — ou
fora de estação. A área é recoberta
por vegetação incomum e o lago cir-
cundado pelas pistas acolhe bandos
incalculáveis de flamingos.

\i
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VEÍCULOS
AUTOMÓVEIS
AERO WILLYS - Compro sem
aborrocSdo. Vejo a domicilio no
horário do sua preferência. P«>
go hoio. Tel. 3SJ-3S91.
AERO WILLYS 65 - Azul, supí
requip.idcj. Excelente oslndo ge-
ral. Rua Barão de Mesquita 174.
ÃTENÇÀÒ — Proprietário do
Volkswngon de praça: a TEXAS
• <!á fazondo Iroca dn Volkiwa-
íjcn por Vemarj A portai, finan*
ci.incío 2 diforonça à longo pra*
zo na Av. Atlântica «quina tle
Hua Dialma Ulrich c na Kua Con-
do do Bonfim, 40 — N. B. Entre-
qa o Vcmaçj 67 novinho, \. sm-
placado na praça, coni a cor qu»
V. S. desejar. TEXAS.

AERO WIÍLYSlO - Verdo," cqul-
pado. Aceilo oferta. 

'Run 
HarSo

clr: Mesquila, 174.
AUTOMÓVEL — Compro < íorn
aborrccÉ-!e. s/.lo a dcrnlcílic no
liorârio de sua preferência. Pa*
<jo heio. ¦- Tol. IIlóG'».
AERO 63 - Azul Celeste, c/ ra-
ciío — Vencio au troco. Av. Nél-
son Cardoso, 780 — Jacarepaguá,
Sr. Reis,

AERO VÍÍÍLYS 63 - Corr.o nô-
vo «om ríidio — Tranca dirüüo.
Vondc*s«. pala melhor cfurts
Vor, na Rua Barata Ribeiro, 222.
Copr.cai:an.i.

AERO ó5, excelente es-
lado. 6 400, Iratar tele-
fone 38-1559 Sr. Gabi.
AUTOMÓVEIS -Não perca tem"
po e dinheiro! Õò a Texas ttm
o carro que procura, nas condi-
cões que pode paqar: Nacionais
— Aero Willys 61; Dauphine 62
e 63; DKW VEMAG 59, 60, 61
62. 63, 64, 65 e 64 - Belce
e Vemaguetj Gordini 62, 63, 64 e
65; Jeep 60; Simca Chambord
61, 63 e 66 - Volkswagen 57,
62, 63 e 65; Estrangeiros: Citroen
48; Dodqe 52; Jeep 57; Fortl Vo-
tlctte 51; Trlumph 52,- Olclsmo.
Iiila -18 o oulrcs. Na troca'som-
pre a maior avaliação — Run S.
Francisco Xavier, 342-E - Mara-
cana e Kua Conde de Bonfim,
AÜ-A — Tiiuca.
AUTOMÓVEIS -Compro DUVf,
Rural, Gordini, A t,. o Willys,
Simcj, mnr.mo precisando do re-
pares, pago a dinheiro. — Tol,
29-1738, d. rlií, 34.0.163, á noi
I».

AF.RO 66 -- único dono, equip.
Enlr. de Cr$ 4 500. rest. i, longo
prazo. R. S. Fco, Xavier, 30_A._
ÀÊRO 64 — Ótimo eslado, zv-
perequlpado, faz-se qualquer pro-
va. Troco e financio. R. Condo
Bonfim, 569 — Tel. jH.QVVO.
AERO WILLYS 62 - ólimo esta-
do nunca bateu, único dono, to*
do equipado NCr$ 2 000,00 -
Aceito Iroca, facll, rosi. R, S.
Fto. Xavier, 626.
AUSTIN 51 o mala novo da GB
tudo original/ inclusive pintura,
tenho i.ituru dn Propac, unico
dono. Eslr. Vicente de Carva-

.__! 235.
AERO WILLYS 62 - Vende-se,

eilo * qualquer prova. Av.
Nelson Cardoso, 1 13Ò — Taqua-
ra.

AERO WiLLYS Í965 - Estofamen<
to de couro, ótimo estado, NCr$
3 500,00 de enlrada, snldo i com
binar. Aceitamos trocas — Casiir
Munir. Veículos. Av. Calógeras, 23
— (Castelo).
AERO WILLYS 1966 - Cór clíu.
madrugada, todo revisado, NCr'

AERO WILLYS 64 - Estof. dí-
couro, único dono. Todo original
de fabrica, inclusive o rádio. Di-
fícil haver igual ou mais novo.
A vistn NCrS 5,200,00 ou pela
melhor oferta. Troco por carro
nacional pequeno. Tel. 3-1-5705

ATENÇÃO - URGENTE - Ver-
do ou troco por carro ou caml-
nhão uma vlla com 6 casas, na
Rua Leme n.° 21, em Vílor doa
Teies. S. João dc Weriti. Tratar

29-1400. Luís Ar-telef on
lindo.
BELCAR E VEMAGUETE 60 a bl

Só na Texas desdo 980 in
Saldo em vários planos, Suavel
Troca-so,- Rua Conde üe Bon tim,
40-A.
BUÍCK 52 - Excepcional estado,
com pintura, estofamento, cro-
nitige.n, rádio, máquina 100% —
Tratar 'na Rua Senhor dos Paa-
soa n.° B5, loja,' Sr. Floriano, dsa
8 à: 13 horas.

BOA COMPRA, bon troco e bom
negócio o amigo fará adqulrin*
dou um Vemag novo n_ TEXAS
com todas m garantias. Visite-
nos na Av. Atlântico, esq. de R.
Djalma Ulrich no Posto !5 a Rur.
Conde Bon lim, 40 onde encon-
trará milhares de planos adapta-
vela «i condições que V. S. pc-
ds e deseja comprar. Aceitamos
.__ veículo ui.-.do como parte ds
pagamento. TEXAS.
ÜÉrIÍNEÍA 63" - Novíssima -
Vendo hoje, melhor oferta — Rua
dfj Passaqem, 119, ipos 13 horas

37-8082.

CHEVROLET Impala 5B, 6limo os-
tado, vendo, troco, -facilito, aceito
oferta — Rufi Fábio Luz, 353
ap. 101.

CAMIONETA Chevrolol Amazo-
nas 60. Toda equipada, ótimo
estado Conservação. Urgente, Mar-
qu«r, do Pombal, AU
COMPRO *.ee carro sam aborro*
eè-lo. Vfcjj no horário «lc- iva
preforrnciit a o .mio hoj« cm oi*
nliüiro. fei. 38-3691.
CHEVROLET Furgãi 51 - Vimdo
cemo novo ou Iroco por carro
de passeio — Pode ier cano de
mais valor. Pano díterenta à vis-
la. Tel.t 32-0959.

CHEVROLET" 59, doe.

DKW VEMAG 1962 c 1766
celentes suporequipados, troco ou
facilito nté 20 meses. Ru.i Conde
do Bonlim_66-A. Tol. 34-9909.
DKW VEMAGUET 61, últ. Motor
rotir., ótinj, f.iciiilo. Rua C,
n.« .10S - Vila do Parque t!.-.
Aeronáutica do;. Afsnsoa.
DAJPHÍNE"~62"~ Vunciõ. 2 200
à viita ou cl . 100, maq. nova.
Vnr José Veríssimo, 13-303. -
Meier, c! Wilson, sábado c do-
min go.
DÃÜPHÍN£"62P~-"' í- 

"íáriã.'. 
úrt!

co dono — Eslado excepcional, 3H
mil km rodadon ~ Vendo — Av.
Paris, 79, Bontucesso. Gornes.
DAÜPHÍNÊ 1961 V 1962 o 1963,
iovoí, vnle a pena ver. Faço

DODGE - Camlono 195
canlco. Ver Rua Siqueira Cam-
po», 203. Tel.; -16.5849, Manuel.
DÃÍIPHINE 62, verde, p. novos,
niecãnico 100%,' c| o visrn, I 900
fac. p. ent. S5o Franc. Xavier,
Hfi4, Roberto.

mo- DKW VEMAGUET SIO 65 •Su-
periquipada n qualquer prova —
Vondo ou troco por terrono na
Guanabara, financio pequena par-
te. Ruo Pernambuco, 1 019, ap.
310 — Encantado,

GORDIIII 64, lindo, cquipado,|JK 1962 o mais bcm equipado IKARMANN-GHIA 63 - Vendo oü-
eslado da novo. Fac. e| 1 .lOO.ido Rio - 45.4198, cirro de me- roo rádio Bl.iukpur,'.. único dc-
saldo até l(i motos. Troco. Rua nico. jno, 4 930 mil •- P. Olimpio
24 Hr Maio, IV fundes. Tôlefo.i ji/ . ynTl 

~ '~___\'"3\

. _ estado c;:f<ipcicnr.l
iGORDINI 63;64 - Imnccjvel es- financiado - ív

DAUPHINE 62 — Cór verde, em.lado çrcr.il. Venrio, irr.co e íi-!3 0Í2 Tcl 57.E050
DKW VEMAGUET 63 - ScJan 63~ .,'h»° "'^O; T'3»'. CCi" °,.S'. nsneio. Paim Pamplona, 700 - 

jÃvlüff vr,.d„ sc
Impecável estado • seral. Vendo, ~!ac"".' Rua fl'£' Pmhoiro, 265. Jacará - Tel. 49-7853. Nilo 

Po-anh. 12
iroco e financio .- Paim Pam- DAUPHINE 62 - Pintura e moc3-j GORDINI 63 - j.a série, vendo o Sr t!ydi=. 

'

pjona, 700 — J,',c.-iré — Tel.: ,,. | lnc«_ nova uma-.joia, acoüo tro.|urGente, ótimo estado, pneus nr

• A vi-.t. ouIKOMBI 1961 - Ultima rcrie, Crí.
Atlantlcj • n.°|3 175 e Volkswagen 59 -2 850.
ati 71 h. Rua Pereira da Siqueira, 7? —

49-7852. ca Citroen, facllilo saldo. Av.|vo"s, rádio ledas, troco pnr carro
DAUPHINE 63 - AWItT cônTer^\—"~-~'J.^l^S"''SÍ!.u'J.-_ ]}'"'")'" 

valer. Tel. ,25-3363, Mário.
vado, equipado, vendo, troco o DAUPHINE 61 - Pintura e me-|GORDIMI 64 - ] 093, com rtdio.
facilito. Av. Suburbano, 6 511. — "nica nova, aceito.troca Citroen; Tenho 2, em ótimo eslado R
Jel.:. 29.3191. ou Morris, íacillto. saldo. A.v. Su- Sousa Barro:., 15, Eng. Nòvo.|no- oc Á
DODGE 51 

"t"'5a." 
llTiilt-~ó'th^ib"'b°na' ?942 ~ c*"r"àura. |2 450 000, Aceilo oferta ou troc, 'ne y-0"4

Vrjlsr ,1 Av.•..'<¦"¦''
Portaria com I KOMBI ó:3 — Standard, última

Uéric, particular, uso próprio —' "mico 
dono, facilito. Baríio df

"ÍT 
lír-ri 

— .,.-— burbana, 9 942 -
OJ, UI; li I -/, oti mo r,-- -,

«irado geral. ft. Sousa Barres, 15,IDK-'' u,!lc,r '3,
Eng. liava, 1 (W0 000 e 2 ?C0 CÍ0,-_„, . novos, vaie o p-in,, ver. , ,.u eng. novo, I r/W 000 a 2 200000

IUU o eC|Uip. eXCCpCIO-;t|t.i!quer prova, garantia mocani- - Aceito oferta, troco.
i i i t_i on i rer ca. Fõcilito -- Sousa Lima. 363.ini; c^rn" •-_ '¦—...—:—

na es ado. Te. 38-1559 =^7^-=--,yr„¦-,_-_,—_¦-. , ,D. jOT0 ¦<' ¦ " cilindros, me-' 
„ . . DKW BELCAR 1963 - Estado de canico. Rua Gomes Braoc, il -

Sr. Gabriel. novo, 2700O km - Particular, Tel.t_3B-i031.

CHEyRqLErí95r'-sio,W-y;V.írXrvr'2'íwrn~aV6Lf^ £\?j?™!>í*"««^"ÕÍETTSF;

AtiíO ó3 — Gelo, rigorosamente
novo. Vende-se no primeiro que] BORGWARD HAMA 1955 — A
cheijar, pode tríizer mecânico — port.is, máquina períeila, CrS
Base: NCrí 4 800 - Ru.> Barão 1 200 ó visla. Tel, 2WJ212.
de Itapaglpe, 320, opt, 202. IcaDILLaC 50 coupe de vlle bom

CHEVROLET 19511 "Slation VVa-
(jon", 6 cilindros, mecânico'
portas. AAecanicn 100';.. NCr$
4 500. Rua Marcjuêa d_ Pinedo,
34. Tel.: 45-9165 c_ 25-3443._

CHEVROLET 55-56 ou" 57, corn-
pro pnra msu uso, mecfinlco, t\
cilindro:, que «sleja em estado
excepcional/ rún ^cl-ÍIo Interme.
diários — 49-2427 -- Amaury.
CHEVROLET IMPALA 64, 

' 
quatro

portas, hicir,, dir. hid., molor «rn
linha, pouco rodado. Vondo, Av.
Nelson Corduió, 7SÇ — Jacora-

AGORA oté às 10 horns da noite eslado. Vendo, financio
você pode comprar seu Vemag! de Setembro, 279 casa 5

Av. Atlântica, »tq. üe R,
Dj.ilnut Ulrich. Tõdat as <òr»t o
tipos. Financiamos a longo prnzo
u açoitamos troca por qualquer
aulomóv»! — Tel. 47-7203 — T«-
xas,
AUTOS - Ford 34, Nash 53, OÍd=;
mobile 53, Vanguard 51. Com
peq. ent., aceito geladeira, TV
etc. R. Sousa Barros, 15 — Eng.
Novo.
AERO WILLYS 63 - Gelo, 

"equi-

pado, suspensão modificada no
ferreiro de Bonsucesso. K. Sousa
Barros, 15, Eng. Novo. Fac, ou
¦roço.

Av 21)
lei

38-5346. _
CADILLAC 56 - Coupõ cie" ville,
esudo de zero, n mais nova do
Rio — Vendo, Iroco e facilito —
Av. Suburbana, 10 430.

paguá, Sr. llois.

AUTOMÓVEIS a prazo sem fia-
dor: Volkswagen óó. 60 — Ve-
maguet 62. Gordini 6*1, 63 —
Kombi 6'J., Dauphine 63, longo
financiamento. Medeiros Auto-
mòvtiit — Rua Sõo Francisco Xa-
vier, 25-1-B — ím írente no Co-
lórjio Militar.
AERO WILLYS 1964 - Pouco ro-
dado, cór gelo. Vendo com ex-
cepcional preço facilitado — ítufl
Conde Bonfim, 25.
AERO WILLYS 64 - Vende-se es-
tado do novo ou tioco por carro
americano mencr viilor — 74 de
M,,io,_2ó5. _
AERO WILLYS - Acidentado —
Vende-sc sem motor, bom para
lanternelros e mecânicos — lí.
Diamantes, 665 — Rocha Miranda.

AUSTIN A-40 51, bom estado,
vendo pela melhor ofertn. Ver .
tratar _ Rua Peçanha da Silva, n.
-Í08-A - Jacaré.

CADILLAC pecas - 41/46, ven-
barato, 1 carburador, 1 dis-
ds embreagem, I rolamento

dianteiro, I jogo velas, 10 mlls.
1 Jogo calota p/ A. Wíllye. Rus
Bento Lisbo.:, 0, ap. 303. Tel.
45-6566.
CHEVROLET 5l" - Vende-se, ea-
lado de novo. Eslr. Velho da Pa-
vuna, 1 395, Inhaúma. 29-5578 -
Lopes, horário comercial.
CITROEN 1953 - Qualquer pio-
va, Senador Vergueiro, 272-C —
Sr. Queirós.

CADILLAC 1957, 4 pta,, sedan-
de-vllle, modelo pequeno, super-
luxo. Vendo p] melhor ofürta ou
roço p| carro menor valor. Run

Min. Viveiros' de Castro, -^1-B.

CITROEN 54, máq. ret. caixa
nova, cardana novo;, pneus no-
vos ótimo estado geral 1 500.
Av. Suburb;m«, 7 459-B. Relojoa-

AUSTIN A-70, 50. todo reforma
do, côr azul. NCr$ 1 200,00. Pca.
d.- Bandeira, 109Í1 003. Sr. An-
tânio.

.J 500,00 de entrada, saldo a coiv
binar, ale 15 meses. Aceltamoi
sou carro usado como entrada.
Cassio Muniz Veículos. ^ 

— Av.
Ca!c^eras, 23 — (Castelo),
AUTOS DE PRAÇA - DKW 63, «
_ 67 dosde 2 300 mil, Gordini 65
• 64 íícsíífl 2 000 mil otc. Acoi-
tamek o acu auto, emplacndt
não, como porte do psgto. (om
qualquer aslario, marca ou anoi „,uipado, „x
saldo era P'«>»SO.squ. qualquer C(,|ente , , 700 ^^ (,,é
um pode pagar. Rui Cond. de 

)B mMej_ Troco> R_ 2-) d Ma,

AUSTIN 52, A-40, ótimo estado,
lataria, forraçao, pintura 100%.
Fficilito hoje e amanhã, R. Uru-
guai, 248. 38-512(1.

19, fundo:. São Fco. Xavier.

Fsc.
rádio.

1 500, saldo até 18 mo-
Troco. K. 2*1 de Mnio, 19,

fundoe. S. Fco. Xavier. — Tele-
font- 28-7512.
AERO 60, 62, 63, 64. Impecável
estado geral. Vendo, troto, fi-
nancio. Paim Pamplona 700. -
Jacaré.__Tiil1_49;7B52.
AÜSTÍM A-4Õ - Ano Sl - Esta
do de novo. Vendo 1 300 000.
Rui VUcondo de Cabo Frio, 10,
Tijuca. Não Atendo pelo toiefone

Eduardo.

Uva Condi d
Bonfim, 40.A.

AERO"WlLLYS 64 - To- !«i.. 28.7512
do equip. est. excepcio- AE!í ' *'¦ ''" !"""

nal. Aceito troca. Praia
do Flamengo 2, telefo-
ue 25-4118.
AUTOS — Para desocupar lugan
Citroen 48 11-L, Jeep 57, Okh-
mobil ¦<!&, Dauphine 60 (dois)
peq. reparo*. Desde 500 mil à
vista ou com pequena entrada.
Rua Ccnda de Bonfim, 40-A.

AUTOS BONS (e. barato): Vollrt 60
a 65 dusds 1 360 mil, Vomag So
«latt tt) » 67 dnsdo 1 150 mil
Gordirri 63 . 44 - 1 200 mil, Dau
lihinc. 62 * 63 — 1150, Vemarjuet
59 a <67 dvisd* 980 mil « muitos
outro>. tstrji.çjoiroi. tjrnnde v«rie>
dad« desd. 500 mil. O saldo V.
S. * quom fai. TrocA-ie. Rum Con-
de d* Bonfim, 40-A; Rua Sáo fran-
tiicc Jínvisr, 342 — TEXAS,

ÃÊRO 62 — Slmca ío, DKW, to-
úo-i oí nnoü, Volk- 60 a 65 .
muitos outros, desde 1 3B0 mil,') 

na Tfcxaj (Rur; CSnd» de Bon-
fim, -40-A). Salda dentro do lj
possibilidades. _
AERO 65 — Impecável.
6 500. R. Barão de Mes-
quila, 562.

ERO 64 — Riquíssimo estado ge
ral, superequipado. Vendo, troco

s facilito — Cerqueira Daltro, C2
- posto cm Czscadurn.

AUTOMÓVEIS - Volkswagen 67
OK diversaj cores, pronta entre
ga, Volksw-agen 66, 65, 64, è3 <
62, equipados - RURAL WILLYS
*2-63, cm ólimo estado — DAU-
PHINE 62-61 - KOMBI 65 luxo,
em estado de OK - PICK-UP IN-
TERNATIONAl 1961, em ótimo es
tado. Vende-se, troca-se ou -finan

cla-se. Rua Dr. Satamini, 156,
AUSTIN~51~ Estado espetacular,

pneus novos, mecânica 100"
Vendo à vista ou fscilito. Ver R.
do Matoso, 202 - Tel. 54-1316.
ÁERO WILLYS 1945 - £ marcha:
todo equipado,, excelente troco ou
í^ciüto até 20 meies. Rua Conde
cie Bonfim 66-A, Tel. 34-9909.
AERO 66 — Cinza madrugada,
couro preto — rádio, tranca, es
lado novo, pouco rociado. Parti
cular vende à vista -- 25-0585 -
laranieiras 452_r,;3. 502.

AERO 64 — Equipado.
200. Tratar R. Barão

dé Mesquita, 562.

AEfiO 63 — Superequipado. linda
côr. Vendo, troco _ facilito —
Cerqueira Daltro, 82, poste» em
Cascadura.
AERO WILLYS 1944 - óTimo es-
tado. Ver h Rus Monsenhor Amo-
rim, 15. Sábado e cloininao, iiè
12 horas.
¦\ERO Í964 - Azul. Pouco rodi,-
do, equipado. Único dono. Trcco

financio. Rua Condo dg Bonfim,
577. 58-3827..

CHEVROLET IMPALA 1961 - 4
portas', sj colune, 6 cil,, hid., dl-

ição hid., rádio. Estuda-se tro-
i. 53-2703.

CHEVROLET 1966 -- CAMION
TA passeio, en> estado impeça-
vel, equipada, pouco rodada
Vendo, facilito parte em J0 me

— Ru;i Leopoldlnfj Rego n
18-A - ArUGAÜIN fARAGE.
CARRETA FNM 57, 

'

pneus novos, 12 000
cilito. Tol. 27-2521.

CHEVROLET 60-4 portas, Me-
canlco, 6 cil. Vende-so, Teodoro
da Silva, 821.

CITROEN 49-ll-L bnt. • pneus
novos, mecSn. 100%. urgente,
750 mil no primeiro q. vier. R.
Sen. Bernardo Monteiro 220. H
je só até as 14 heras.
CHEVROLET - Tenlio dois, um
55, Bel-Air, A porlas, hidramâti
co, e outro 52, mecnnlco, 6 ct
lindroi, 4 porlas, única dona. -
Vendo uai e facilito. — Rua do
Bispo, 47.

AERO WILLYS 62 - Vendo urg.
Melhor oferta ou troco. Fac. Rua
Hnddock Lobo, 33. Tcl. 34-6001.
AERO 62 — Vendo urgente equi-
pado em estado de novo, hoje
ate 13 horas. Rua José Vicente,
24 --Grajau.

ÃERO WILLYS 64-0 Banco
Nacional de Credito Cooperativo
vende três, mediante concorren-
cia publica, conformo Edital D.
O. GB, dia 17/3/67. Ver Rua
2 Dezembro, 78. Preço baso ..
NCr$ 4 000,00. Aberturo concor.
rencia dia 22/3/67 às 15 h, na
Av. Franklin Roosevelt, 39, 2.°
pavimento.

CONVERSÍVEL 1940, Chevrolet,
ótima mecânico, precisa alguns
reparo; carroçaria e forraçao
Bom preço. Ruo São João Ba-
tlsta, 21-A,
CHEVROLET 58, o mais novo da
GB, vendo ou troco e feciüto.
Suburbana, 9 991-A e B - Cas-
cadura.'CHEVRÕLEfHi^pai.-rTb, ~ã~m'fli3

novo dn Guanabara, tudo origi-
nsl de fábrica, 8 cíL, hidramâti-
co, dir. hidráulica, freio a ar, 4
portai, c| coluna. Carro de alto
trate. TroCo ou facüiio Ruo Bo-
livar, 125-A. Tel.t 37-9588. Vale
a pena ver.
CHEVROLET 

~~59 "- 
Jardineira -

100% perfeito. Sujeito a qual
quer prova. Facilito parte. Ruí
Uranos, n. 1 1S0, Garagem Barírl
— Ramos.
CHEVROLET 59, mec, emplõc?
do praça, à vista ou financiado
Praça cias Nações, ponto táxi -
Bonsucesso. Procurar Sr. Benito.
CHlVROLET Í958, »• «olunaTlü
perequipado, vendo, troco e fa
cilito. Rua Ana Néri, 770, Ti
iuca- Tel. 3-'-OI72.
CHEVROLET 40. coupé. Aceito
troca, facilito c/ 600, saldo
prazo, Av. Suburbana, 9942
Cascadura.
CÔNSUL" 195-f, todo original -
Vendo, troco, facilito. Ru: Had-
dockjôbo, 382 -_Tt^. 34-245_8.
CHEVROLET" 1951 - Sedan',' 4
portai, mec, único dono, NCr?" 

950. R. Rita Ludolf, 27. Tel.
27-9706.

AERO WIUYS 63 - Vende-se.
Tratar Albino, telefones S7-8193
- 36-2000.
AUSTIN Hcaley 57, sport, tipo
MG "A". Linda côr. Vendo p|
melhor oferta. Rua Min. Vivei-
ros do Castro, 41-0.

AUTOMÓVEL - Vendo marca
Chrysler modelo New Yorker C-
52 com A portas, pneus e cito-
friinento novo3. Bom de máqui-
na. Pode tra rer mecânico. Pr^ço
NCrJ. 1 850 — Rua do Catolo
66, ap. 902.

AERÕ WILLYS 64 - Excelente
estado. Radio transistor, capai,
i^petes, b. branca, Rua Gomes
Carneiro, 161 — Copacabana.
AERO""WILLYS_2 600 c ItamV-
raly 67, zero. Tcdas 03 cores.
Facilitamos _ Aceitamos trocas.
Rua Francisco Otavianc, 41 —
Delsul — Revendedor Willys, Não
compre sem noi consultar. Tele-
íone_27;8656J

ÁERO 62 - Entrada Cr$
2 000. Vencio. - R. São
Fco. Xavier, 189.-

AliRO 65, super novo, ótimo es
tado geral, vendo, troco, íac. R.
Cerqueira Daltro, 82 — Casca*
dura.
ÃERO WILLYS 65 - Unlco dono
comprovado com a fatura, 5 mar-
chás, equipado, rádio Telespark
Cerro de fino trato sem um ar
ranhão e nunca bateu. Bcm prt
Ço a vista ou aceito Troca por
Volks 66 ou 67. Ver na Ru
Einília Sampaio 20 epto. 302.
(Vila Isabel).

AERO WILLyS 1963 - Vendo em
ótimo estndo de conservação. —
Ver na Rua Conselheiro Galvão,
pin frente ao n. 58 e tratar na
Galeria B, Jcja 108 no Mercado
de Madureira Com Sidnel oi
Humberto.
AERO 62, equipado, b3Io, f
vermelho, um dono, excepcional,
pouco uso. Ver _-...__ de Cote-
gipe. 524-402.
ÀERO~WILLYS"Tr~~'Eciuip77"c7
rádio, p. b.b., capa napa. Vendo
i.rçrcnte. Telef. 30-2713 - Si
Walter,

AERO 62. Bordeaux. — Equipa
do, pneus novos, unico proprie
faric. R. Bispo, 47.

seminovo,
i visla. Fa-
Walter.

CHEVROLET 1964 Impala, 6 c
mec. dir. hidráulica, Ray-ban,
porto?.' ozül e pérola — 23 mil
km, doe. Embaixada. — R. Con
de_Bonfirn_66-A._ Tol. 34-9909
CAMIONETA Chevrolet particular
nno 41, parada liá 2 dois, ótimo
funcionamento, vendo NCr$ 730
-Jelefbne: .19-3117._

CHEVROLET 59 - Oni-
co dono, equip. 4 300.
R. Barão de Mesquita,
5ó2 — Sr. Rubens.
COMPRO — VÕÍkswaoon, pago 

"a

vista dii hora, negócio rápido.
R. Laranieiras, 122-A - Telefone
25-3953 — N.io atendo a domi-

Rua Marquês de Abrantes, 158,1 í",iin,idioirícal,"nle je5,"d
fundos -Sr. Marque:. I -dt0 " ój4 c,n" "''"'

DKW - VEMAG. de oraça -
Vende-se om pírfeito f:>tüdo íano
63). Rua Carlos Carvalho, 60, ap,
412 (Cenlro),
DKW — Sedan 62 »— Vendo eoul-
pado. R. Seis n. 333. — Coelho
Maio. - IAPC.
DKW VEMÁGÜETÉ""- 53 - Équip.
rádio original, calhas ate, grado

capu 64, máquina 100%, pin-
tura nova, 2 còrer. Vendo ou
troco. Av. Nova York 4. Tel.
30-9629 - Bonsuceaso.
DÃÜPHINÊ 61 -"Duvido" havei-
mais novo. Um só duno, tom 27
mii Km. reais. Todo original di
fábrica, verdadeira jói<*>. Facilito
cu troca. R. Maria Amália, *7 —
Tijuca. 

Rádio

2 0011 ent.
316. -

Cniciriura
bolísslma est

ii vista, troce e fí
s. 16 m. R. 24
•ta-2701.

DAUPHINE
rio 'jeral.
cio. Paim'
caré. Tal.
DAUPHINE 

~03~-~VundJ 
ótimo,

do particular, mecânicavè plntu-
100%. Rua Conde Ar.amtvjja

14 mo
Tel.

63. Impecável esta-
Vendo, troco, -finan-
Pamplona 700 - J„.
/.9-7B52.

GORDINI 63 - Cri 1 500 grení.
Trcco per Rural 62 ou 03 4x2 —
O Gcrdlni tem rádio, capo, ctc.
Muito conservado, saldo ?.íú 15
meses -*¦ Av; Maracanã, ô40.
GO R DÍNI 62 

'- 
R á d -o o r i á i n a I,

pneus novo3 100% — Vendo por

JK Ó4 — InteiramenteJMesquila, 12_5 - Eiludo troca.

riOVO. AceilO troca. Praia KOAAW ano 637 nova iíe Tudo','

dri f* 
. i r com rjriio, melhor oferta; oij tre-

O Flamengo 2, telefo- co por sedan. Avenida Brás de
(Pina, n. 504, Domingos.

IKOMfll 61, luyo, equipada, c. rã-- Iodo porfei- dio, motor e cambio, 0 km. Tra.
i o Tluba 262] lar ra Rua Lobo Júnior, 1655

Jorge. Prc^o C.-S 2 950.

IEEP WILLYS 55
lo. HC.-f 1.800.
_— Vor Lobo -- Sebastião.
JEEP 60 -"NCr? 390,00"-

., !bir,"i r ¦ ¦ • ' ¦>
rroco R.-S. Francisco Xavier, 342-\SC(j_ini Av. |tfl|;,„w-„ 773.

pint. KARMAN.GHIA 63 .eouipadõ.

verm,
original, excepcional — Cr$

2 120, Financio ambos c! 1 900..
Saldo . longo 

'praio. 
Aíeruo Penal "• 74®' 'V-Arlci da Graça,

n.o 64-0. Iiorac, Sr. Ernsito.
ESPETACULARES iMm Aoro-ÕT. DAUPHIHE*óO -' ExiVlente."" FjcÍV i HUOSON"" 1952~
niiniciit »o/«',*nta o Vemag 67 - "to ccnl *^ t»'l. Rua 24 de Maio, mncínlca, 40'J rn:l
V. 5. p.-tle vsr , adquirir „„': 19, funde-, lelefone 23-7512. ITV ou gelad

Cr{ 2 300 mil à vista - Ru
Uidro de Figueiredo, 32-104 -
Maracanã.
GÕRDÍNI 

'(S.5"-"" 
Vondo"-'

atado Cri 3 óCO .i
211-2995.

JEEP
Maracanã.

-57 — 700 ii.il, om paríi

R.

em óti
vista -

troca.-.

CHEVROLET - Vendo, ólimo er,-
tado, particular 40, tratar pelo
tel. 30 6697, jábado com o Sr.
Jr.mil.
CHEVRÒTÉr IMPALA .58 (coupê)
Hidramático — Est. impecabilíi-
cimo carro p\ pessoa de fino
posto. íiua Santo Afonso, 85 —
P. Saenz Pena.
CHEVROLET - Perua íi - Ven'-
de-sc ent perfeito estado, Under-
seal e iicessótioi de um dono —
Tel. 26-3296. Sr. Aritonc.
CHEVROLET 55 - Acidentado.
Vende-»* paia desocupar lunar.
Próprio pj daimontar. Rua Frei
Carioca,_3Ó5:
CHEVROlET 1952 - Mecânico,
ótimo eslado, máq, nova, acsiio
oferta. Rua General Urquiza, 242,
ap. 418 — leblon.
C1TROEM II - Ano 49"~Vtndir
ss, tal. 52-6933, chamar Sr. Ca-
rolÜ ou Eduardo,

UAUPHINE 63 — Rara conserva-
yiro, difiíi! hiiví-r itjuat. Faz-se
qualquor testo, Facilita com NCr$
800, entrnda. R. Marta Amália, 67
~ Tijuca. _
DÒ"dGE 

"48 
- V.nd«!--.c - Riu

Nascimento Gurpo) n. 205. —
CETEL, 90.5S48 - Osvaldo Crui.

DAUPHINE ô3, vonde-se em P'ir-
íeiío estado. Ver na Rua C, Blo-
co, 125, ap. 104, IAPC - Cc.
chambi._

[DAUPHINE 1963,"" olimo o*stado
conservação, eciuipado, vendo bn*
rato. Ver na Rua Cândido Ben!-
cio, 2935, bloco B, entradj 2,
r-;;. 403 -- IP ASE — Jacarepaguá.

DAUPHINE 60, vendo, lodo equi-
nado do novo. Rua Mala L^cc-r-
da, 6ô6, c. 2. Prero 1 700. Tol.
32-S983.
DAUPHINE 62, <SÍ>"
estado, mecânica lOCíó. Barato:
1 830 mil. Tel. 38-1737 - Rur,
São Mifiutl, 400 — Helclo.
DÊ SOTO i53 — Passeio, vendo
R. An,- Néri, 1 472. Traiar dia-
riamenlo c^ Fernando.
DKW VÍMÂGUEÍE 1965 -'-"Trans-
firo contrato da Caixa Econômica.
R_u_a_Jur,tiniano_da Rocha, 308.

DAUPHINE 63 — Côr gelo, em
estado excepcional — Troco e fa-
cilito — Ru-i Conde Bonfim, n.ü
577-B -. Tel.t 58-6769.  

DAUPHINE 60 — Molor ratif., 4
pneus noves, capai a fcrraçai
novas — Ver n.i Rua Visc.
maratl, 41, até hs 17 hs.

Av. Atlântica, «quina do R. Dial- GORDINI llí, 67, zero".
nu Ulrl<ii, no Fi-la 5, era Co."'
pacabana até bs 10 Uctí.. da mii*
t» - Tol. 47-7203 _ 1EXAS.
EORD TKUNDEROIRD 1960" - sTT-
ptr luxuoso, carro esporte am
verdadeiro estado de novo. Pra-
co" excepcirnal; bem financiado
— Rua Conde de .Bonfim, 26".
rcRD"50 - Otlmo cs., finciõ
carro, 1 350 íi viet.-, 200 entr.
00 p| m£s. R. Ana Mcri, 662,
c| 17, ap, 101.
FORO 46 Coupe, ótimo estodo
lataria, forraçao, pintura 100%.
Facilito noie e amanhã. R. Uru-
guai, _24B. 38-5123.
FORD FALCON. FUTURA - 

"65

stol. couro, apenas a OCO !;m

CARRO X APARTAMENTO. Dodge
57, estado do nova --¦ Vendo ou
troco p/ ap. Zona Sul, diferença
combinar. Inf. ti!. £6-C071. D,-.
Gustavo.
CHEVROLET'M^õü-u-.e.'(, tduvlío--
i93B, ótimo estado, facilíta-je. pa-
gan>ento. Ver na R. Podre Roma
n.o 97.
CARRO BATIDO - Crysler 50 -
Vendo - Base NCrí 450,00. Rua
Oliva Maia, 127 - Loja 0 - M-3-
durelra 
CADILAC 56 Sedan de Ville.
taria, forraçSo, pintura, pneu.»
100%. Documentos d* embaixada.
NCr,'. 3 300. R. Uruguai, 2S3 -
Troco.

TodoIS ii\ burbana.
Facilitamos e aceitamos!'» 30S — Cascadura
Rua Francisco 

'Otaviano 
HIL-LMAN 48

estodo geral (4 cilindroj) redu-
zida. Saído o comb. fiua Coeide
da Roniim. /,CA.
KOMBI — Ccmpro nom abarr»e*-

! 1&. Vojo no h2r.irío de sv_ prt-
Coup«, luxo,j ferôneij . pago )ioi« «m dinnei-

mtrada. Aceito[fo* ~ To!. 58.2891.
mo enlr. Av. Su-KOMBI de luxo 62, em • 

pêrféílõ |IU 002 - S.o andar, ia-estado, vendo-se pela melhor i ,
oferta. Tol. 48-4154 - Sr. Aina-I4. Z"3 

i!' un,S.
|jcn»«. - Ipinl-, pneus 100-

CrS B00, icJj*

Miranda.
KOMBI »T. r>_ — Unico dono ex-
estado. Vendo ou troco por casi
Sm Saquarema. Rur, Alzira Hr_n-
dão, 73^302. Tíl.: 7-I-7783.
KO.»ABI 63" - Fechada icãrgeTpãrT
tlcular) Furgão, excelente meca-
nica, pneus novo*. 2 n ilhões a'it.
S^ S._rr.lncisco Xavier, 860.
KOMBI, saída 61, üandird, part,,

dcno, lataria,
B.: r.la«.

n.- -ti - «lauí - Kevon-Clorl qualquer prova. Rua Pereira Areú-i KOMBI 
~-,cm.7,T "___"ãã 

,v«i:'P"V(i; Padi^f'218 
'fei 

29^997W lys. Nar. compre wm no; con- Io, 47/201 - lre|i.-Ho|o depois cendo da reparo,. P,9, .', 1 irta. i r^Jr Ú y~, 
'°--J% ¦?".??'• z

s_ullar. rei,: 27-8656. _ d.-.s 14 horns e amanhã. Tol 29-17^3 da ri- J4 0468 -,' 5'- standard - Vendo ur.
GORDINI 64 - Vr.nde.se è vis- HENRrjR7"5!T^"S6~fVisircr$ noiie. '. ' 

" 
Í§°ooo ViZ ly-JJ^VJ aÍ?ta em ótimo eslrds, supcrequl- 1 270,00 - Rádio, banda l.ran- KARMAN.GHIA - louil" n""'r"./.võ:-,^°' .JÍn'° lia ¦_, ¦

pado para 66, com r.nio a Rualca, forracão nova,'motor 100%. Lupereqlado de 
' 

comerc i.eiiw-, 
6"b°- 'j3 " T°"'" °'

Barão de Macaúba! 126 ap
lol.: 463179.

rodados, doe. cmbftlx. Vendo ou
Iroco, facilito parle. Sr. Georii
- 37-1777 (tratar incluíiv» do-
mingo).
FORD «16 — lodo reformado, rú-
dio oriy. ate. Vondo, Troco e in-
cilito — Cerquei™ Daltro, B2 —
posto em Cascadura,
FOI10 1926, doubln.phacloit, ton.
-.crvadíssimo. Vondo NCr$ 2,500.
lcl. 37-4775, Roberto,
FORD CORTINA 64165 -,2 pts.
compacto inciltis, 15 mil km. —
Doe dc embaixada. Preco rara
oportunidade. Aceito troca por

Ém ótimo) carro do menor Valer, — Kua
Min. Viveiros d3 Castro, 41-3.
FORD 4Ò, 4 portas, de luxo, 4ÕÕ
ent., rest. ern 10 prest. s! juros.
Av. Atlântica, 928 ep. 310.
FORD 1951 

"- 
4 psíFas, oürõtT-

mo estaeio. 1 3B0.00. 24 de Maio
n.o 325,
FOR D AN Gil A 48, novo de lu.
do inclusive pintura. Aceito tro-
ca, facilito c/ 400. Av. Subur-
bana, 9942 - Cascadura.

GORDINI III - 67, 0 km. A vis-
ta Crí 6.«O.OCO ou 3.000.000
mais 10 de 400.OCO. - Rua Gua-
xupé, 139._Tel._33-2flIxS.
GORDINI — Crmpro nem wliorre*
tft-lo. Vejo no heririo de tvn pri»-
f*>r«ncia . pago hoje tm dtnhei-
ro. - T.l. 38-3091.
GORDINI 62 e 63 - NC"$ ...
950,TO, ciuiise novos, pint. etc.
100°,.. Saldo a comb. Troco Rua
S. Francisco Xavier, 342-F. - Ma-
raconã.

Rua Barão de S. Borja, 71, fun-|únÍco proprietíWo que possue deis'
dos (esquina Rua Dias da Cruz) carros - (Comprado em 29-9-64),
Mfter. vendo, eventualmente aceito Konv
HILL/VÃN - Ãno 49. Cri ...'. bi ou VW como parle de paga-
800 000. Aceila.se ofrtta. Lq-Iinçnto, pj-facilitar negocio - Te-
d(.-ira dos Tibajíiras, I 145 — Sr. I lelone 27-9090 - Dias

KOMBI «7 0 kM 527 HP. Pronta
entrega vondo ou aceito treca.
Rua Escobar 91. S. Cristóvão.
Tel. 34-6200 - 34-Ó05Ó. Sr.

Marino ou P--jd;o
HUDSON 52 - Coupé, .6 cilin-
dros, mec, pneus novos, 100%.
780 mil, aceito oferta. Ruo Síio
Francisco Xavier, 684, fundos. , „' i aa 11 -'.i a 

'ir' ' 
/ ,-i'— ¦¦  KOAibl ínnno 3 .-tndo d oi;, ocíVH .-. .A 6>' — 6 cil.. mecânico *, . <

i ~-._ i r. i ¦ .1 e ,;t"! o-í estado gera novo, to•) portas, doe. emba x. Vendo oul, o „/„.t„,j». ,',„ ,;,r„ a,,._ it_:t:»_ -i p y* oas .i equipadas cem radio, ríu-

17 777 (t,'-,, - Jj,¦"¦ P'?'9 E««bar, 91. S. Cristóvão telefo
minrol m^<"<-- 

do-|rrâ 34-6200 e 34-6056. Sr. José
GORDINI ó4 - Mecanl- ítamaraty 

' 
1966 - v,n"d~e.» K0MBI f ~ ?,eroi 52

ca 100%. Vendo. 2 900. «ra ú m"T *> »",- p«'-' m«""' Zo' 
"

çiat** — & Ci. n-.., «t'si\i i'u>.l.
R. Barão de Mesquita,h-x
562 — Sr. Rubens. n!° "s,at1,

ur,j

Ita-

DE SOTTO 30 - 100»'i - 200 mil
ontr. 50 pj mèt. Aceito, meresdo*
ria cemo cnir. Av. Suburbana,
10 002 - 3." andar, sala 305.
Cascadura,

FORD 51 - Estado de novo -
Facilito c' 300. Aceito troca sal.
do a prazo. Av. Suburbana, 9942
— Cascadura.
FORD Í954, Jquip,,do-^"vj"n7l^
troco, facilito. Rua Haddock Ló-
bo. 382 - Placa - Centena, óti-
mo eslado geral. Mecânico. C
cil. - Tel. 34-2458.
FIAT 500 (Pulflo) ano 1952,

CHEVROLET 53 Sicl-Air, ótimo es-
lado, latnrla, forraçao, pintura
100%. facilito hoie e 'amanhã.

R. Uruflu.il, 248. 36-5);».

CHEVROLET 56-4 portas, 8 ci-
indros, hfdram, Unico dono, -4.a.

via, o mais lindo da GB, Fac;ji-
to, troco. Ruo Cnrdoso de Ato-

436 — Ramos.
CHEVROLET .IIJ47 - NCrS 300,00
— Aceito troca, fácil. rest. R. S,
Fco. Xavier, 628.
CHEVROLET Brasil, 1958 - Uma
óia. Vendo. Tratar com José ou

Luís nn Praça Alberto Monteiro
Filho n. 11 — Jacaré. Tel. ..
29-1682.

DKW 59-62, est. geral impecá-
vel, 5 pnous, tfilfl larga, novn:,
capas da napa ele. 2 450. Rua
Padre Manso, 122, Madureira -
Bar_Saci._
DKW 62 — Placa milhar, estado
impecá /ul, tudo original, único
dono, troco VW 63,65, facilito.
R. Maranhão, 520/101.
DÃÚPHINE 60 - Se não .quiser
adquirir carro "no escuro", sai-
bri tudo sôbre esse (inclusive con-
serio*, -síii oficinas Willys: qu.se
3 milhões, o que comprovo com
as notas e as peças substituídas},
veículo com motor ret., embrea*
gem c volante cio motor noves;
caixa de mudanças, suspensão, di-

1 reção e freios ainda n<5 çj.iran-
tia, com rndio, copau, extintor cie
incêndio, filtro de gasolina etc.
Praço-base (com seguro total):
CrS 2 960. Troco (ria: mesmas con-
dições)._Tel.: 37-0320.

_, DODGE":52"-' Mecânico." Vcr""e
CHRYSLER 53, equipada, nova, f3> iratar Rua Paulo Freitíii, 90, ap.
cilito. Rua Peçanha da Silva, n. 203. Vendo melhor oferta do_dia.
408-A. Jacaré.  .DODGE 41 -' NCri 200,00. Acei-
CÔNSUL'52 -Unlco dono, novi-ito troca, fácil. rest. S. S. ir).
nho, rádio trariiiitor — Vendo-seIXavier, 628,
700 da ent., 100 pnv mes - li. IDAURHINE. 63 — T -. ¦¦ - '
'14 de Mrrlo, 411, fds.
CHEVilOÍÈT""58";.""Acidenlâ(br"4
p., ó cil., mec. documentou em-
bflixaci.% melhor oferte — Rr Mi-
guel Ângelo, 43ó.

CÔNSUL Zephir 1954. 158Õ~êm
exce lenta estado ou 800 de en-
trada - 24 de Maio, 325.
CHEVROLÉf~49 - 980 000," mecâ-
nico, conversível, mec. 100%. —
Rua Silva Rabelo, 36, Méier. Tel.
29-0689.
DAUPHINE - Compro - Mesmo
precisando do reparos, pago à
vista. 29-173S d. dia, 34.0468, á
noite.

1966 - Vende-se
à m«rüç do vio, pela mclhoi

t« - R. Sta. Clara, 365;?02.
BELA BORGUARD 55 - Oti-

: geral, rádio original,
« mecânica novn, facill*

700. Aceilo troca. Av.
Suburbana, 9 942 -- Cascadura.

2 OCO faci irados. Res- TT.Tr,ia rã—i i"'
amblnsr. Tels. 26-9992 IAAPA.La 5v- - .°\Ul c/ coluna,

26-S4CÓ maquina nova, pintura e ferraçao' 
impecável. Aceito carro menor
valor. Rua Luiz Barbosa, 72, Sr.
Luiz.

GORDINI 46 - 16 OCO km. lm-
pecr-,vr! estado de conservação
Urgente

cores.
; financiando

KARMANN-GHIA 64, terceira se-
rie, vermelho, *K!uic."ido cem r.i»
dio Blaipunk, com FM, -ti:!,i lar-
ga, volante esporte, • vendo cv
troco. Rua Escobar, 91. S. Cris-
tovão. Tel. 34-6200, 34-6056. —
Sr. José.
KOMBI 

"66. 
cl 7 mil km, tom'

paranlias. unico dcno, troco t
facilita. R. Bl:po, 47.
KARMÁNN.GHIA 63 pouso roda-
do. Vendo ou trcco pj Sedar
urgente. Av. Guilherme M,.x
¦.vol! 4.1.-Í. Bcnsucesso.
KOMBI 5F,~òlimo estado." Voei
leva com 1 200 nu _ visto pela
meíhcr. oferla. R. Dom Msinra-
do 37._.ie-6932.
KOMBI 

' 
63' Stó. dc patricülãrT

equipada, nunca bateu, ótimo o;;-
tado. '>¦'¦ n vista. V.r dep' h

V. lioras. Rua Dora Delíi-
74. Casa 8. .

GORDINI 64 - Entrada
1 500 mil, excepcional.
?'i_São F. Xavier, 189.
GORDINI 1965 - Em Rstdo de
ràr. cenierv-üção. Equipado, —
Vendo cam I 500 o restante em
J5 ou 20 irrftscs — Rua Haddock
lòbo,_320.
GORDINI 196S e 196o -- Exce-
lentes, superequipado:, trcco ou
facilito até 20 meses, R. Cpndo
Ccnde Bonfim 66-A. Tel. 34-9909.

IMPALA 1963, estado de novo,
particular vende. Rua Joaquim
Nabbco, 190.
INTERIAGOS - lindo carro 62/'ó3, 

cor metálica, radio e exes-
lenle estado. Crí 3 300. Telefo-
ne 37.2458.
INTERIAGOS Ó5I66 - cT^ersi"
vel, cquiuado, 100%. Crj. 
4 950 000. Tel. 57-0823.
ITAMARATI 66 ece duna cm

GORDINI 62, azul cl&ro,|SL,!d" ,"• °Trk?: et|ui?ado', ''"%¦
'Irlcr preto. Trcco _ financio. R,

rádio, calota especial,
sôbre aro Cr$ 2 300. Ts-
nente Lins - 48-7239.

Ccndi
.rD-C990.

569 Telefone

INIERLAGOS - Excelente osta-
do, lodo equipado, 1963. CrS ..

fir-.!vi'?;'ní:,T;i—rr*"77 ;—r~ r-i3 700 à vh.a ou prazo n cem-
ndo reparo" no mclor/Vendo 

G-S- 't ' 
J f 

"'• ^"Ifad? ™'1 
{.•""¦ Ver R«» Toneieros, 146. _-__-__-__- \r

por 430000. Tel.t 36-641.3 I ?d'c, 
L 

,J" 
n,ovo de J° "''T,alí' c' Mll!™ ou !«!• ."-6735.-—-•--- — . —.' Vendo menor oforta ou troce x ícXnÊiVLí i~~ ~_* *_~~t ."

FORD 35;38 -¦ NCrJ 200,00. Acei- v0lks ou Vemaguel de particular L^FÃ,,!0 I,,:? ?' 
~ 

l"^ »'" . , .,
Iroca, fácil. rest. R. S. Fco.1... 34 080'. sinal. 

Ctimo estada mecânico, -em DOm estado. Ver na"'• 
.Jy-y?^: _ Finando. Ho a ale 13 hs. T.l.

GORDINI 66 - 7 000 km, nivo, 
equipado, melhor oferto h vista
Rua Tobias Mcscoso, 50.

facilito,
íaldo [urc:

R. Sento Lisboa, 106. Hora.
rio comercial — Catete.
KOMBI 58 -~Mecânica""' 100",.-.rr
Precisa reparo.: de lataria. 1 450,"a
ao l.o que chegar. R. Sáo Pi
Francisco Xavier n. 884, fundos. KARMANN-GHIA 66 - Vende-se
KARMANN-GHIA 

"65 
-"- 

"v»ndo,:d<! '-"" ',ó "-lcn0' en a!,sdo ú'-
todo equipado, 20 mil km reais,j°"'-'°- v-r = t,3t?' '"¦ «"¦'• f">"-
7 000 só :, vista. Ver e tratar na d'» Otaviano, 86 ap. -01 dat
Av. Epitácio Pessoa, 30, tp. 1,110 as 17 horas.
DasJJ às 17 heras.  KOMBI 59 - Luxo, alemã, únice
KARMANN-GHIA grená 1963 -dono, desdo nova, cinza e gelo
Equipado, tala larga, rádio, es-:Pne-Ji b.b., sujeito a mais ri-
lado de novo, à visla ou íacili- fi<"OM provo - Rue Gentrral Po-
lado. Av. Princasa Isabel, 386, lidero 2S3 casa 12. A vista ou-
c! 6 - Ba-e 5 300. ° .'*&¦
KARMANN-GHIA 1963 e I9Ó4 -KOMBI 63 - Bo.n eslado. Sur;
Excelentes, superequipado!, no-.da Pj':-*''*™ "9, após 13 horar.
vissimos, Iroco ca facilito ató 20 r _57-86c2.  __
[neces. Ruü Ccnde de Bcnfím.KOMDI 64 -- Luxo, :ó a vista.
66-A. Tel. 34-99C9. _ ICrS 4^50 000 - Resl Granriez»
KOMBI 1954 - Standard, novissi- !?3 

- L<":3 1.. Aberta até 13h.
ma 40 mil km ex_ce'ente, troco KARMANN-GHIA 1964 - Supere-
ou fíiciüto cem Crí 2 500 e sa!-quipado, vende-se urpente, motl-
do até 20 mes^s. Rua Ccnde de vo de viagem. Tel. 26-1097. Hu-
Bchfim 66-A. iy. 34-9909. Imaitá 243 - Ap. 501.
KOMBI 66 - Unico dcno, Stõn-KÃRMANN-GHIA ti -~Gelo su-
dora, e:t.ido z«ro. Vendo cu tro* perequipado muito bom estado de
co Vclks. R. do Maloso, 202. conservação, tel. 47-9961, Sr. A-i-

I. 5-i-13"if). jtonio. Aceito Irccâ.

KOMBI 63 - Vende-se S/

Xavier,
FIAT 1

638. _
400152 1 900:58 - Pe.

quen,-. entrada. Aceilo troes facii.
rest. R. 5. Fco, Xavier) 628.
FORD 50 

'-"vencio, 
I 500 sd à

vista. Rua Afonso ferra, 1 164 -
Pavuna.
FORD 47, sedanete, 7odo oriyi-
nal, estado de novo, vendo, 1ro-
co. Av. Suburbana^ 10 087.
FORD 58~ mecânico, 6~õlir"4"~p"õr
Ias, côr cinz.vpérola, estado Inv
pecável. Base NCrS 5 000,00

ista. Ver Casa da Suiça Canclidc
Mendes 157 com Sr. Nilson port,
ap. 1 202.

GORDINI - Táxi, enxuto, vendo
62 - Crí 3 600 000 rr visla -
Tei. 46-2203 - Carlos.

GORDINI 65 - Ótimo
est., entr. Cr$ 1 800. R.
São Fco. Xavier, 189.
GORDINI 64 - M.cânica 100%
squiptido, rádio, Ttnpn, tala larga,
troco, fjcilim. tt. 24 d* Mj.Ío,
2í4_jr_4B:0987.

. QÕRDINI 63 - Suportijuipidc .
00°Õ máq., capota. Particular — 3. 550 â viiii na
Aceito lambreta cf| Rua Aurillo Valporto, 11? — Ma-

estodo.
a com-

Jufiuesa dt

fín.:;ir!-3.
7n.62j0.
INTÊRLAGOS 64/65 - Conversa I a O.

sl — Vermelho, 33 000 km re 
'

jtor 
— Vende-ae Xavier, 6'Jü. __

I rxv mis - B. JDAURHINE 63 — Em i
clu. Equipado. Troco cu fin.
Ar.-iujo Lima, 47 (Tiiuca).

CHEVROLET Bel-Air 1956 - Ven-
do 4 portai, mecânico, com colu-
na. Submeto a qualquer prova.
Rua Silveira Martins, 156 aplo.
1102 com Helcio.
CHEVROLET 39," c| radio e mecS-
nica, boa, vendo por 540, urg.
Rua Ricardo Machado, 891. Sr.
Paulo ou Amaro.
CHEVR"ÓlIt"".iB luxo, 4 pt.
mo estado. Vendo 1 350 a
ta. Hoje e amanha, t. mec. Ru,-,
Cuba, 464 ^._da_Penba.
CHEVROLET 5|""~ Mecânico, em
bom ostado, «stofamonío novo,
2 200, fac, iroco. — Baroneza do
Eng. Nâvo, 100. Tel. 49-6995.

DKW VEMAG - NOVOS
OU USADOS - Antes de
comprar ou Irocar é de
seu interesse visitar a
GÁVEA S.A. - Rua
São Clemente, 91. Tele-
fone 46-1414 - QUE
TROCA E FINANCIA. (B

íti-
vlt-

AERO Itamarati 66, cj todas as
revisões. Quase sem u:vo, cor
vermelha, fefr. preta. Haddock
Lobo, 335-B.
ACRO 62, forraçao de couro,
pneus b. b. mecânica espeta-
Cular, lindo carro. Av. Nova Ior-
que, 212-A. Bonsucesso, dom.
até 12 h.

CHEVROLET 42, taxi Capelinha -
Vende-se, lroca-sLi por partlculai
ou permuta«se. Ver na Rua Fio
rlanopolíi, 921, casa 28 — Jaca-
rep?(juá.  
CHRYSLER-"56 - 4 portas, motor

hid., excelente, dir. hidr4ulica,
rádio, nr ventidado etc. Tudo per-
feito — Apenas 2 400 — Tel.:
34-1653 — Tijuca, dias úteis -
58-5711. _
CHEVROLET 50 - De praça em
ótimo estado. Rua General Pe
dra, 139.

ALUGA-SE Kombi com motorista
para entregas ou viagens. Tele-
fone 36-1440.
ÃERO WILLYS 65,"estado de"nô-
vo, ci 16 000 km, rádio, ref.
pára-choque, forr. couro, tranca.
Troco ou facilito. Rua Bolivar n.
125-A. Tel.: 37-9588.

CHEVROLET' 41 - Na praça taxi
capelinha, 1 700 k vista, sábado
das 14 às 16 h., domingo dia
lodo. R. Barbosa da Silva, 20.

AERO 61 - Excelente estado -
Vendo urgentt; — Faço troca —
Esr. Financ. - Rus Uruguai, 283,
ap. 301 - 38-S0B7 - Ari.
AEiíO 63 — Ultima série, iodo
equipado, um só dono — Ver na
Rua do Bis, 57, bar.
AcRO WILLYS 1963. boje 3 750
— é re.slmtntt; barato — Rua P.
reira de Siqueira, 79 — Tijuca.

AERO WILLYS 61 - Ultima sé-
rie, friso de 62, còr a/.ul-cl;
painel em couro, rádio, em
mo estado geral. Ver atrás do
Teatro Municipal, d*s S às 12h
Tel. 22-9366.
ÃERO WILLYS 64 -
ótimo esiódo. Tratar Rus Joaquim
Nabuco, 238 ap. 301.

ÃERO 64 - Entrada
2 500. — Rua São Fco.
Xavier, 189.

AESO WILLYS 1960 - Vende-se,
com radio e tranca. Rua lô!:o Ju-
nior, 1153 - To!.:_30-5568,
ÃERO WILLYS 63 e" 64 - Perf
tstado; o 1963 todo equipado,
Ent. 2 OCO e 2 500, saldos cm

- - 15 e 10 masts. Lavradio, 5.C6-B
Vende-se _ Tel,; 42-0201.

AERO 1966 E 1965 - Superequi-
pddoa unico donc. estudo troca

facilito? São Francisco Xavier,
400. Tel. 48-5476.

AERO WIUYS, ótimo eslado,
vondo à vista ou financio com
rádio. Av. Autcmóvel Club n.°
a 125 — Vicente d. Carvalho.
AUSTIN 52 - Vende-se em per.
feito estado da ccnstrvaçüo, por
m:t!vo ds vtaçem — Vor t tra*
lar na Rui Antônio Rego, 371.
Olaria. Tol. 30-1657.
AUSTIN A 40 - 1949 - Bom es-
tado, pintura neva, rádio, 400
míi de entr. 103 p müs. Ay. Su
burbana, 10 0C2 — 3.° anriar, sa
la 205. CatC&duri,
ÃEI10~"WllLYS~65"~-~~S~^è"reqüi
pado, om estado excepcional —
Trco e facilito — Rua Ccnde
de Bonfim, 577-B. Tel.: 58-6769.

AERO WIUYS 63 - Urgimo" -
CrS 3 650 - Orlando - Conde
Bonfim, 4S2_-_T£L:_28-069:.__

>ERO WIUYS 65 - Vendo' esta"
cio 0 hr.. co.n 14 COO lm roda
dos, só no Rio, e comptetamen-
to equipado. Te!. 53-8132 - Bs
• o 7 000.

AERO WILLYS 1962 - Equipado.
Vendo, troco, facilito parte
Rua Haddocl; lobo, 382 - Tel.
34-2458.
AERO WILLYS 1965 - Equipa-
dfssimo. Vendo, troco, facilito —
Rua Haddock Lobo, 382. Tel.:
34.245B._
AUSTIN 

"í 
950,

Vendo, troco
Haddcck Lobo,
34-2450.

DKW — Compro sem aborroc«-to.
Vejo tto horário da sua p/eíwm-
cia • p«go hoj* mn dinheiro. —
Tol.: 3e-3a9l.

DRW ALEMÃ 64 - 4 portas, r.r
cond., p. b. branca, rádio, ta-
petei, etc. NCr? 4 500. Troco
carro esir-ingciro. Araújo tinia,
47 (Tijuca).
DKW BELCAR 1965 - Ultima sé-
rie, em psrfeíto eslado, com 15
mil km reais, único dono. In-
formações p*(io tcleíone -17-9676.

DODGE í?58 de luxo, lindo car-
ro, meu poder ano c meio, hi
dramático, direção hidráulica, 3
cilindros. Vendo melhor oferta
íí vista. Tratar Estrada do Qui-
tungo n.° 50, com Sr. Luís —
Cordovll.
DAUPHINE 63 — Vendo, bom es-
lado, óieo 30, géio. R. Hilírio
de Gouveia 66, .ip. 516. Bíie:
2 400. _ Tel.: 57-4636. Edi.
DAUPHINE 1959 - Francês,equi-
pado com rádio, pint, nova —
R. Haddock I.òbo, 382. Telefone
34-2453, à vista, 1 480 000.

FORD 29 •
pneus. Est
asilo. Tr. Rua Flcininia, 691 —I recha[ Hermes.
Vi!,i_da_Panba, GORDINI 

637 bordeaux,
FORD FAIRIANE 57, mec, ótimo capes napa, etc, otlmo
estado. NCri 5 000.C0 A vist». Ent. MCrJ I 600. toldo
Ver Rua Domingos Ferreira, 67. binar até 15 meses. Di
FIAT I 100, ólimo eslado, Nc7s Brasança, 35, ap, 30'.'. Telefonr.
1000,00 à vista. Rua Camoatim, 38-2922,
27 - V. Kosmos. Tel. 43-4965, GORDINI lí '966
izrhj1 -e.-da-feira. Vallolo. 2_|Pado em esisdv
FORD 37 - 4 nor;
oripinaí CrS 7ü0 <

7j;l(W - Rua

— ún, dcno, nunce teve batld.
pnous cinturados neves, volante
esporte novo, rádio japonês es-
peclal (removível), capoto rtovn,
difícil haver outro Igual. A vista
cu troco — Ru* Felipe Camarão,
133 - Tel.: 4a-CI962._
INTERIAGOS 42 coupé - Pinl.
metal, motor, supsnsàe 100°'ç,
rodai crom, Fórmul» 1, troco ou
financio, R. Joaquim Nabuco, 50.
IZABELLA 58 — Em perfeito es-
tado. Av. Srás de Pina, 397 -
Tel. 30-1033.'fMPALAS 

M e 6"5 - Direção hi-
dráulica, freio a ar, hidramático,
ar condicí
do impi
tratar h Av. Automóvel Clube

Jn. 5 332 -¦ Pavuna, com o pro-
prictério, sábado das 12 às 13

| -icraj e dominga at^ is 13 ho-

Vendo, .ino 61, pel».
«rta, garanto nic tor,

caixa suspensão etc. Precisa re-
. o.vcj lanternagem -- Rua Ti-

683, boim, 466 - Penha Circular.

KARMANN-GHIA 62 - Superequi.'
pado. V<índo uro. 4 170 ol tro-
co. Fac. Rua Haddcck Loba, 33.

ur,„,,, j r-,T,-;l. 34-6001.KOMBI — Compro urg&nt* de 57—
a 67 qoalouar estado paan ¦ vis- KOMBI 1965 -- Vondc-se uma.
ta Tol. 49-6132 - Sr. Santos, na ólimo esMtlo. Ver c Iratar na Ru»
hora d. sua proforência. Sacadura Cabral, 333. Telefone

,—VI 23-6310, Sr. Valter.

Rua Nicarágua n.
102 cj .o Sr. Fron-

cisco.

13Tratar
Praií. de'Botafo-|KARMANN-GHIA 65166

juperequip.,
à vista. Tel

fundos --- B. Pina — troco.
FORD" CONVERSI VEL . 1957, . V.8,
mecânico, completamente retor-
mado, 4a. via. Rua Marques de
Pinedo, B4 - Tel. 45-9165.
FORD FALCON 1960""-""" i~~ch7,
mecânico, em eüfldo de novo.

- Superequi-
pado em estado de OK —, Trcco

cs, rádio todole facilito -- Ru;. Ccnde Bonfim,
u fac. c|-400 577-B - Tel.: 58-6769.
Tabcrari, 610, GORDINI 1965"- Olimo estado

;.*:¦

ÍAMARATY 66 — Grená nhstáll-
o. Estado iU zq.o, troco facili-
: pequena parto, Ru,. Japeri, 102,
l), 4_ — Rio Comprido,
MPAIA <SÒ 

"a "63 
- AAÜtnlcõ

.. . .,„,, , . .seis) 6 cil., compro dando Jeep
bORDMI 62, ulima serie, rádio|Willy] do entrada a NCrS 5C0.00
c. do napa, calhas, motor, plntu- mensais — Tratar tel. 48-6041
ra. pneus 100% 2 000 6 x' 80.

José Queirós, n. ]A5, ap. 102.

/endfi-se urgente — Ta!. 45-5749.

KOMBI - Veni
herar em diante
ao, 198, op. 30K_26-2558._
KOMBI ¦¦ Compro uma. Somen-
te de particular, prei. 62«ó4, —
Favor dispenso intermedlárlot. —
Duranir;,! semana, 27-9090.
KOMBI - Vende-se, estado nova
ano 64, ultima séris. Run Taylor
n.° 36, lapa. Telefone 42-1462.

cionado, toca filas, 
"mü: 

JOMBI 

"lM9"- 
Part" Slncr. Rua

cavei, vende-se. Ver c !-f1"'. 100 - ap. 201.
KARMANN-GHIA 64 - Vende-so
— eatado novo, azul, equipado.
Tratar Gustavo Sampaio 358 —
ap. I 003 - Entrada pela Rur.
G.d. Ribeiro da Costi - Esse
NCrí 6.000,00.
KARMANN-GHIA 65 

"-"-' Vendou
novo, bttíii eq., rádio, troco Sint-
ca Tufão 64/66. R. Alm. faman-
d<iré. 47, -íp. 503 — Fi^nienMo.-KOMBI -¦ Vonde-se Standard 6

B. Ribeiro.
GORDINI - 1963 - Motor retifi-

Pouccr uso, côr grená, 4 portas,(cado mecânica _ qualquer prova
equipado, rádio Blaupunkt. Ven 

"

dc ou trcco menor valor. Barão

DKW 66, 7 200 km rodados,
eüado geral 100%. Trcco por
Volks. 66, Financio o restante —
Av, João Ribc-i'o, 50-A, Jiouza.

DAUPHINE 60 - Vendo. Rua
Casimiro de Abreu, 67, fundos,
ap. 201 - Pilares. _

DAUPHINE - Compro sen> abor- ÕHTVÊMÃGUET 63, 64 e 65 -
r.ce-lo. Vaio no hora.ro d. í«» Diver5a! ,„.,,,. Carros revisados
preforoncla .ip.oo ho,. .m di. d À , ,
"W'°-J.__._H*'>h -financiamento a combinar. Rur,
DKW FISSORE 1966-Tel. 26-2031 iBambina, 37. Te!.: 26-4099.
— Jacques. 

CITROEN 17 - 11 - Normal, o
mais novo do Rio. Vendo — Tel.

8-6230 - Troco.
CÔNSUL 

"52, 
todo reformado, 3

pneui novos, radio. Vendo, tro-
co, facilito. Av. Suburbana n.°

0 087^
CHEVROLET 42, jedanete, todo'
original, ródlo, capas etc, â to.
dã prova. Vendo, troco, facilito.
A-^_Suburbana,_[0 082;

CHEVROLET 63 - Pick-
up. Entrada 2 500 mil
R. Mariz e Barros, 821
CHEVROLET 1950, coupé~2~põr.
tas, rádio, máquina e Iransmlí*
são lOO^á. Bom estado, vendo ba-
mto. Rua Voluntários da Pátria
374 ,-,p. 801.
CHEVROLET 

" 
IMPALA I9ól",~ vi"

dros róy-bítn, freio a ar, dirnvão
hidráulica, rádio, nr condiciona-
do. Vendo Leopoldo. R. Atante-
negro n.o 111. Ipanema.
CARRO CITROEN 51 - Pneus,
máquina, estofamento, tudo nõ-
vo, c/rádio. Vendo por bom
preço. Praia Botafogo 360 ap,

DAUPHINE 63 - Novo - Todo
adaptado. Gordini, vnndo c/NCrS
I 300,00 de ent. Rost. a cemb.
D* particular, Ver hei* "" "Uil
Guilherme Mbreonl 64 ap. 101.
Fon. 32-5409 - B. Fátima - D.
Lul».

DKW VEMAG 59, 60, 61, 62, 63",
64, 65 e 66 — Seja previdente!
Não compre o seu DKW usado
em qualquer lugar. Só a Texns
— concessienária — DKW tem o
carro (Belcnr ou Vemocjuet) que
você procura, revisado por pes-
soai treinado na própria fábrica,
nas condições que pode pagar.
Entr. a partir de NCrS 950,00.
Na troca seu carro (nacional cu
estranneiro) sempre vale mnis —
Rua S. Francisco Xavier, 3 42-E

Maracanã e Ruu Conde de Ben-
fim, 40-A — Tijuca._

DODGE 52 - NCr$ 490,00 -
rádio, 4 pts. novo. Saldo a
comb. Troco Rua S. Francisco X*-

er, 342-F - Maracanã. _
DKW" VEMAG" 64 - 1001 e" 65

NCr$ 1 760,00 quase novos,
equip. Saldo ti comb. Trcco Rua" 

Francisco Xavier, 342-E — Ma-
racanã.
DAUPHIME" 60 o 63 -"Gordini
64 e 65, Volks 60 a 65, Vemag
Sedan e Vemaguete 60 a 67,
Simca 6ó, etc. desde 650 mil. Sal-
do o comb, Rua Conde de Bon
fin:,_^10-A.__
DKW VEMAG - 

"Novos 
67 ci

usados, diversa; cores, anos í
tipo:. A vlsta ou a prazo,

DKW VEMAGUE1 1962 - Vendo
em maravilhoso estado. Negocio
part, - R, Frei Caraça, 205.
DKW BELCAR A5~ e 66 - Dlver-

corei, C.irros revisados e em
perfeito estado. À vista ou fi-
nanciflinento a combinar. — Rua

mbins, 37. Telefone 26-4099.

de Mesquita, 129,
TORD VEDETTE 52 — Pint.; mec;
etc. novos -- NCrS 680,00 à vis-
ta, ao l.o que chenar. Rua S.
Francisco Xavier, 342-E — Mara-
canã.
FORD 959. Piciõjp. Em ótimo
e:tndo. Vendo ou troco — Rua
Andrade Pertsnce, 42. Catete -
Sr._luir.

FISSORE 65 - Marfim,
excelente eslado. Tel.
46-6404.
FÒRD TAUNUS 51 - ótiiniTTT-
Indo NCrí 580,00 à visla ao 1.°
que chegar. Rua 3. Francisco Xa-
vier, 342-E — ftWacaná.
F-100 JARDINEIRA 1959 

~-—Cíí

7 800 ¦.'> vista. Rua Ernesto di
Snusa, 79 — Andarai — Tel.

.38-9843.
FISSORE - (DK) - 6S,Í6. V.n
do em aitado d* OK. Rum An
Nerl n. 1211 (Rocha)., no Posto

R. 24 á. Maio, 564 — Sampaio.
50RDINI 63 Gc!c, for. ver-

melho, rádio 3-F, E^cep. est. r,ò-
vo, urg., só a vista. NCrS 2 550,
Dr. Satamini, 161 ¦— Boutique.
GORDINI 63 - Estado de novo
c\ rádio todo equipado NCr$
1 500,03. Aceito treca, fácil. rest.
R. S. Fcc^Xsvier, 628.
GORDINI Í093""— 

"Superequipado",

lindo, novo, facilito, troco. Rua
Cardoso de Morai» «Í3ó. Ramos.
GORDINI II 66 - 5 0Ü0 km, nõ-
vo, azul roralma, Cr$ 4 500. Rua
F!eutério Meta Olsri<

64,

Pérola,
novo. Melhor ofe:;;.
27.J742.

KARMANN-GHIA 1966 e'l9"63~-
Uilima rérie, equipados e censer-
vadissimos, preço de ccasião —
Aceito troei» — R. do Russel, 22
— Lgo. Glória.
<ÃRMANN-GHIÀ - Vende se .ia
3966, pcuco rodado, c/ radio,
Ru-! Conde de Boníim,_3-I0.

KARMANN-GHIA 64~~ Vendoem
excepcioft-^l estado, equipado,
pcuco rodado. Estudo financia-
mento — Ruo Dcnri Marina, 13!,
ap^ 202 _— Botafogo.

KARMÁNN.GHIA' 63 c/ radio, c/
niip.i,. p. b. branca, r. t. 1. cre
madas, ótimo cilacio — 100%
equipado. — 5 100 vV. — Josó
Higino, 373-30Í Tijuca. '

M:
íí.lPALA-ma" _ Vcndo-so" em es
lada do nâvo, 20 000 milhas ro
dadas, /mecânico, 4 portas, dite-, Ver esq. A'
cão hidráulica. Informações cnm.p;;n;0 oílvei
perteiro do

2 572.
idifiício, Av.

KOMBI 63 — Equipada, uro part.,
em ólimo estado, è vistú, 3 6S0.
lei. 460475.
KÓMBf*- Frigorífico - Peixo -
Vendo, ano 1953 - Períoito es-
tado. 10 000 ou 12 000 c/ ó 000

rás tie Pina c/
çiroia Bom Jesus

IMPALA 1961
na côr marfiir
lho, tiquipado
automatic e televisão Soni de 4
p_',cg_.'i._X. sujeito a qualquer
preva -- Documentado 100% —
Ver de 2a.-feira das 9 às 14
horas — Rus dft ProclamaçSo, 855
— Bonsucesso,
ISABEIA ESPORTE 1959 - A
ni.iis bem conservada do Ric —
Totalmente equipada, radlola etc.
4 500 h vista, o restante a com-
binar. Rua Hilário Gouveia n.°
1031601.

AUMpenha). Tol. 42^6719.

KARMANN-GHIA 
"Í964 

- Pouci
rodado, superequipado, vormeiiio,
vendo cu troco sedan mencr va>

em estado excepcional. Sua Piauf,
296 " Todos os Santos. _^
KOMBI 66 

"--""Standard, 
cem 

"8

mil km rodados. Côr azul pastel.
Ótimo estado. Ver e iratar na
R. Pedro Lessa^S, 3." andar. _
KOMBI 62 - Máquina nova do
reposição, 5 pncua novos, lata-
ria impecável, único dcno. Aceite*
iroca e facilito. Av. Suburba-
ns, 9 942 — Cascadura.Esporte cupê,

interior verme-
vitrola de fita ).r Ver Rua" Voluntários 389, ap.|-KARMAN GHIA 63-0 mais n8-

301 — Dr. Paulo. |vo da Guanabara, único dono In-
terior tedo cremado, tala lar*

GORDINI 1 093, ano 64, cur
chumbo, direção rípido. Carter
4,5 I, superequípado, pneus, pin
tura e metc-r novos, Talef. Pau-lp,,- ;¦¦¦,< ¦-.¦ .,-. ¦-

r.-i i_._ KL' Dorooaa, ~rtA', poria na, j jl,lo. r_27l88?°- U5-931Ó.
GORDINI II 1966, estado de nò-1^ABS\A57~-"v5Tde:__7iôd, iTT-- pouco. uso. Un.co dono .-|„,n„, _ Rua Nérl p^halro,'».

KARMANN-OlílA 63 - Bom as.
todo, muito bonito, «quipado —
NCrS 1 Í00.00 do entrada e 20*
NCrS 250,00. Tcl. 47-0042 - Lirii.
KARMANN-GHIA - 64 -
26 OCO km, unico dcno,
equipado. Vende-se à visti
lar cem Suzuki. Tels. 52-8350 e
52-3483.

_ KOMBI 61 -- Sid. ~ Reformada
IMPALA 60 - e cil. 4 p., rádio Plra 65/ estado d- nove, 1 600

' 
tiet. à vista 6 500 Av entrada. Raul Pompéid, 66 ap.

901.

.., pneus cintutedo, rádio, ace
ío troca Volks ou Gordini, fa-
cilito, Av, Suburbana, 9 942 -
Cascadura.

.eoni|'KOMBI 53 - Vendo. Rua G, 57
•i°'"|ap. 202 - IAPB - Cavalcanti.

:quip., rádio,
^!c. — Vondo

DAUPHINE 1961. Rua Aracola,
152, final da Rua Cintra — Brás
dc Pina.
DKW VEMAGUET 1963. Vendo,
troco carro menor valor, lindo
carro radio. Humaitá, 261, ap.
30B, tel. 266321.
DKW Vemarjuete 63 - Estado de
nova, faciiito c/ 1 500. Aceito
troca tf Gordini ou Dauphine,
Av. Suburbana, 9942 - Casca-
dura.
DAÜPHÍNÊ 62 - Ultima série,
motor ret. bem calçado, único

ono, NCr$ 900, entrada - Barão
de Mesquita, 125.

DAUPHINE ¦— Vendo urgento, to-
do reformado etc. Entrada 1 200,
saldo 110 mil ppr mês, Tratar c.
Valdir, hoje, até as 13 horas. R,
Pereifr) Landim, 88 — Ramos.
DKW Vemaguete 1962, c. rádio.
Vendo por 2 450 mll, mecânica
em estado de 0 km. Preparos de
piniura. Rua Ana Néri, 770.
DKW Vemapuete 1962-63. Rua'
de Julho, 364._Jel. 57-9457.
DKW Vemaguete, 59, cor bordo,
rádio etc. Vcntlo -1! vista, da 1
ás 17 li. R. Jardim Botai
229,_ap._10, tel 46-1638.
DODGE Utility, ano 53. Tratar
pclo iul. 25-2813.

Único doi
rodas dromad&í

pu troco mencr
valor - Barão ,k Mes-ruila, 129.
GÕRDÍNI - Vende-se, 

"ano" 
1965",

com 26 COO km rpdados, en bom
estado, lol.: 27-7109.

|GORDINI 65 - Píssa-se contraio
FaiCOn , en- da Caixa, com 15 mensalidades

pagas, estando pouco rcd-idc e
c mesmo todo tqj.podo, com ra-
dio e pneus nsves. Prtço NCrS
2 500,00 à vista. Traiar alé às
12 noras. Tel. 52-3400. Elson.

FORD 62
trada 2 500. Vencio. R
Mariz e Barros, 821.
FOfíD 51 — 4 portas (americanoj
om estado de novo, urgente 800,
e loiras de 100 ou 200 ou ou-
tres planos a combinar — P.ua
11 de_ Malo,_411,_b»r.__
FORD F-600 - 62 -"Bom estado,
pede trazer mecânico. Ver 2.a-fei-
ra. Rua Prcfeuóra Ester de Me-
Io, 175 - Benfica.

KÕMBI 63 — Standard, equip. no
est.ido du nova íi vista ou a pra-
zo. fíufl Assaré, 3£ Sno. Nôvc,

Paulo. KOMBI 64 - Std., equipada c|
ITAMARATI 66 - Vondo,. estado!3?.00.0 k''!'' u-"n .iói,,J Vo"tl0
do novo. Aceito troes, Cnrro pe-
queno. Facilito. Tel. 57-5425
ÍT AM ARAI I' 67" -"- Vondo íero qüí
lòmetro, aceito troca, cnrro Vclk;-
waçjsn ou Gordini, facilito. Tel.:
57-5425.

DAUPHINE 63, cjélo, forr. preta,
plc. mil. orig. Rua Min. Vivei-
rcs de Castro, 72:303. Tel.t ....
36-3559. 
DKW VEMAGUETE 1962 - Mu|.
to bom, preço, estado geral oti-

Ver nn P.ua VUconda de
qu,-o_Prèto_55;::404.
DKW - VEMAGÚETí C. 62 -
Bom preço, excelente estado, pin-
tura, estofamento etc. Radio-ele-l p;

- Equipado, oca-
côr moderna —
Siqueira, 7? —

GORDINI 1963
siSo - 2 430 •
Rua Pereira d;
Tijuca.
GORDINI 65 - Pouco rodado,
cór verde, NCrS 1 500, saldo a
combinar — Treca par menor va-
ler — Barão de Mesquita, 125.

INTÊRLAGOS - 62 - Convorsí-
vel, bom estado — Tel.: ,
26-7349.
INTÊRLAGOS 62 Coupé, ótimo es-
tado, côr vermelho, 100% mecâ-
nica e carroçaria, à vista 2 900.
R. Dr. Garnier, 720, »p. 109 —
Rocha.
JEEP WILLYS 52 -. Vende-se es.
tado de novo — Rua 24 de Maio,
265.
JEEP CANDANGO 1962 - Estado

GORDÍME II, última sério, cln- "™ ióia de conservação, motor
?a madrugada, cem 15 mil km Inovo garantia. 1920,00. Hoje.
Av. Paulo de Frontin, 573, «par- !?""?, R't»dro, 207 - 302 -

0|, ! Geraldo.
'/ênclf-se"Tr-iiJEEr' WILLYS 1960 - Pint. ta

¦nnclnlca. 'ária c cap.

tament
GORDINI 63-64
eslario impecável de mecânica,!""", c capela tudo em ótimo
e lanternarjem. Bordeaux, comi«lado - 1 milhão de entrada
27 000 kms, NCri 2.530,00. -¦¦?"''° Uo"- '¦'• Suburbana, r
Trotar com o Sr. Sérgio na Rua ? 9*2 - Cascadura.
Hcr-orio de Barros, 18 apto. 403.! JEEP 

'63 
- Pintura, forrãçTo _a' 

pneu;
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KOttBI 65 — Estada d* novi,
standard, vendo cn Iroco. Trat&r
Rua Lúcio Tavares, 310 — Ntl-
pelií — Porto Sorvauto._

KOMBl" I963--^"Ern"ótimo ístado,"
sujeito a qualquer prova com
rádio = pintura nova. Ruo Padra
lldefonso Penalha,- 335 - Tcdoí
os Santos.   
KOMBI 60 — Unico dono lataria
Impecável, motor n-vo. Aceito
troca o facilito. Av. 5uburban&,
9 942 — Cascadura. _
KOMBI 67 - 0 km. Facilito <
aceito troca. Av. Suburbano, n.
9 942 — Cascadura.

KAISER 50 - Precisando peque-
no: reparos, facilito com peque*
na entrada r o resto a Icnqfs
pr?z?. R. Maria Amália, 331!.

cílitado, íí. Cond* Bonfim,
ap. 601 - Tel. 34-4927.
).'ARKAi-i"N."0lilÃ 64 - Rubi, r
ter especltl Okasa 1300 ci 59 ;
HP, UQ km.h, únír.o dcno, r.údlo,
toca fita, vidro ray-ban, câmara
de ccj, Ujnição, Iranslstorizada,
eontaslros especial, espa dc Vul-
cr-;i, volante fórmula 1, cinto
de sesurança, lantornas alemãs,
huslnas francesa e italiana, faro*
leta ds Ioda — Açoita troca pi
VW secían. Preço: Cr$ 6 500 000

¦ Bento Lisboa. 77-A — Emanuel.
KÃRMÃNN-GHIÀ 1959 em estado
Impecável, a toda prova, vcn-
rie-se cu treca-re per Vclks
.qual valor — Rus Andrade Per- I
tence, 7-B - Catete ci Josó ou '

Jorge.
KARMANN GHIA 63 - Novo, J
superequip., 100% rie tudo — Ò
vista ou trccr> per Vclks OU Aero I
— Eatrada Vicente tie Carv/.'ho.
1235 - Pasto Atlantic: KOMBI 60:1 - Mecânica excep-
KARMANN-GHIA - Vendo 62, úl- cionai, eslado ger.dótimo^ Vendo
tlma série, pouco rodado, equi* ou facilito c

pado, tale larga, volanta esporte. Icnçto prnzo
NCrS 4 700,00, Av. Brado Júnior,'66-B.

5B-98B7. 3r. Tirso.
KOMBI aberta, bcm estado. Mec.
100%. Vendo, troco, facilito. R.
Visc. Sla. Isabel, 46,

KOMBI 42 - Luxo e stand., óti-
mo estado. Vendo ou troco, Ru'°dn' 
Miguel Ângelo, 436.

6 
KARMANN GHIA 65 - Ulüirw
série, verde e pérola 33 mil km

eslado de novo. NCrS 6 700,00
¦ Ver na Rua Inhangá, 33 —

[ Copacabana — com porteiro.' 
KOMBI 60 

"-' 
Vendo 2 200." Rua

, Maíupa, 71 — Jc.íé Maria.

1 500 — Saldo a
• Afcnso Pena n.Q

, ... noo. I pneus novos. MecSnica em oiimo
trola. Praia de Botafogo j60 -| 

G0RD|N| 64 _ CSr bo,er fon.J estodo. Pequena enltada e o sal-
Ajs. J09
DKW 63"

311do ti ionyo praio, Auíc-Pr.vc."|Ccnde 
ds Bonfim, Ú45-B — leiiir;7,/íír. -7- —iprato, rAdio All-Tran&íato

VEMAGUETE. conservo-„,„ km, Vrn(Jo j vista ou ,u
;ao Impecável corn radio, pnr a:. 2 m Bn,_ RlJ3 Ginenl p0n.\_______J__________________-_.
comprador exioenle. Tel. 46-3344 ,)cr 171:202. Aceito troca p! JAGUAR MARK V— Conversível
DKW

CAMIONETA PICK-UP MORRIS 52
- Vendo CrS 1 600. Aceito troca,
Av. I taoca, Rua Horácio Picoreli
n.o 153-F — Bonsucesro.

A-40, * portas. CHEVROLET BRASIL 56 - Bas-
f&cilíto — Rua culante, vendé-sc. Tratar Posto

382 - Telefone: Esso,_Jstrada Quilungo n. J6]8.
. CITROEN 1952" - Normal bom

AERO WILLYS 65-5 marchas, eslado. Vende-se, CrS 800,00 de
cór castor, estofamento couro entrada e mais 5 x 100,00. Acei-
completamente novo, 20 000
reais; à vista ou financiado. -
Av. Prado Júnior,_317.
AERO WILLYS 63 - Ótimo esta-

oferta. Rua Aristides Lôbc,
188. Tcl. 54-3777.
CHEVROLET 1946". táxi 100% -
Vende-se, Av. Pedro II, 149.

do, equip. Vendo ou troco por CHRYSLER ano 42-6 cilindros,
Volks. ne menor valor. R. JoSoIperffttto estado, vendo a vista -
Pizarro 129. Rimos, com Aven|.|fjC||it0) troco ou financio,

lúdamos troce. Cia. Comercial
Maritrna S/A - Auto Geral -
Av. Osvaldo Cruz 67 (Flamengo).
Tels. 45-0183 e 45-2833 e/ou R.
Barata Ribeiro 372 {Copacabana).
Tels. 37-4211 c 37-4740. Reven-
dedores DKW-VEMAG. 50 anos
de tradição em automóvel.

DAUPHINE 62 om ótimo estl-
do, com rádio, 1 B50 a vista ou
facilito com 1 300 de entrada.
Adolfo Bergamini, 163 — Tel.:
49-9922.
DKW Vemaguel 1962. Vendo à
visla, NCrJ 3 080,00. Ver e tratar
com João Carlos,' Av. Osvaldo
Cruz 67. Tel._45.018^ou_42-2833.
DKW-VEMAG 1965" - Belcaí t
Vemaguet, várias cores, revisa-
dos, em ótimo estado. Troco _ou< DKW 65, Belcar, com 20 mil
financio. João Carlos, Av.
valdo Cruz 67. Tcl. 43-0183
45-2833. I Francisco Xavier, 860. - Tele-
DAUPHINE - ótimo eslado -ilone 48-8545
Vendo 1963

DWK Vemaguete, 10ÚI, 1964, ri-
dio importado, pneu* novos, es-
t-ido" de zero km. Vendo ou tro-
co per carro nacional, sedar. —
Av. M. S. Copacabana, 162. Tel.
57-0215. _

DODGE LÍtilíty'," 1950, ónico 
"do-

no, desde novo, todo original de
fábrica c1 rádio, pneus novos,
estofamento de fábrica, parfíilo,
facilito c: 1 500, saldo 10 me-
ses. Rua Bolivar, 125-A. Tel.: ..
37-9588.
DÃÜPHINE 1963 - Vendo ern

pecável <i.sf*do gernl, I 100

BELCAR 64
bancos recllnavels,
prova troco VV/ cj Gordini. Esl
Vicente Carvalho, 1652. Praça do
Carmo.
DAUPHINE ("Renauít 

"Tmporladoj

Ocasiiío. Fino trato — azul*aí'!ân-
tico — forraçSo napá vermelha —
flr condicicn,.do — rádio Motorola
americano — estabilizador trazei-

suspensão reforçada *- 12
volts (motivo receber carro do
ano). Ver sábado e domingo ufa
às 17 horas — Rua Silva Pinto,
29 - Vila Isabel.

1 Ofr) er-
clero, 17Ü202

lu.xo, radio,'nac. irvant.
inoror toda

120; ap. 30_5^
KOMBIS - Aluga-ss
riití para pecfuenos
gens e excuriõea. Te!».

'GOÍDINI 65
3 550 f

DAUPHINE 60 e 62 os mais Iln
dos da GB, 100Ü de mec. Ven-
do urg. ou troco. Fac. Rua Had-
dok Lobo, 33; Tc-i. 34-6001.

Só a vista

MERCURY 30 - MecSnica; Cupê,
cbm moto- legítima, côr grená, pneus, bate.-...,
Fretea, via- forraçSo novos, NCri 1 300, facii,
-r- 52-5938 c1 700. Rua .Sen. Bernardo Mon-

teiro.. 35, Brrnlica. Tel. 34-3925. _
...,,„,.,'",... . 

" 
MERCEDES 170-S, muito conser-

KOMBI 63, c-radro, luxo, 4 por- d Vorldo ,rceo por a„c u-
o,,»|aL' Un'^d)?nV°"\;laarrÃn/«*inenor valor e facilito o restan-Ri-a|tuaç original, Iroco Volks 63/65. , 

. 
Av SuburbBn0/ ó5n. - Tei.:

jS. Maranhão, 520/101. ,'!'í-3l9i.
KARMANN-GHIA - Vende-se côr"

I ..íl. .. i. -_..l .

icapei/,, estof., pnauj, embr.
rríl708* Vendo, troco _ facilito,

. Real Grandeza 193 - ^"J-arista 
Méier, 155. 29-.30Í3

1. A'.)erla_atéJ3 horas. 5Zf47°5-

GORDINI 63 
"superequipado 

com 1 JK 4061 — Carro para pessoa delgêlo, capeta pr-rta, equipado, cm
íi pneus nsvo-J todo orí$|inal o*'no flôsto. Vendo urg. ou trcco. ; perteitúí cendicoes, único dono,
vis'a Cri 2 500! Av. Heilor Bal-"r-',c- Rua Haddock Lobo, 33. Te-iVer
irão 57 ajrt. 301. Tel. 48-71B3. i lelone 34-6001. ji _ In.o 13

GORDINI 66 - 2o. série. Tci-IJK 62 63""- Vendo, côr"géíõ, ês-lKARMANN-GHIA" 1963 - Vendo
3 000 km — Passo con-Itofamenfo couro preto — Todo! urgente, «quipado. Tratar pelo te-

tr.ito da Caixf. Te!.: 25-2323. iequip,iric ~ único dono, garaciemi lefone 5151 ramal 69.J, Petrópolis.

GàmHTiS^r_Z\ri.7^tl^'.rRul Sulhóesde Carva:ho,_285.-;.3r._Car!os Eduardo. _  _
ótimo eslado. Melhor oferta à'JEEP Land Rover 51 ótimo esta-l KOMBI 59. ói. 63, 65 Standard
vista. Rua República do Peru, 305|do, capie. de lona. Aristides

GORDINI"- Tenho um 1964 co-\9TJ^.rl_ ___
mo novo, superftí)uipado e umlJ* 60 — V%ndo ou troco, rádio.

tríitnr fí. Mayfink Veiga
Loi;i Ministor.

entrada. Rua José Bonif.icto, 2ó6tjcfe'r(a j, vista'.

1963, bordo, tambem como novojpnouj novos, ca?as, rodas «ro.
-- Troco e facilito — Aceito car-,madas, freio a vácuo. — Tlatar

DAUPHINE 1943 - cxcelente es- ra europeu. Suburbana, 10 033.|Pa"la froil.s n. 44, port.

tado, mecânica ótima. Troco e Co!"0'uraiJur,l!?L7-SI:.-W.il?"c-r-!JEE'> WILLYS 61 - Capota <r
financio. Rua Conde de Bonfim, GORDINI 63 - Supereguio.sdo,;pr.eus novos, maquina retificada.
577-A. 5B-3822. :suoernovo. Vendo, Iroco e facili; estado excepcional. - Vendo ou

IMAGÜIt 66 -—15 0Ò0|,° ~ Cerqueira Daltro, B2, postoj"oro. Av. Suburbana, 4 414

de novo. Melh,

e 64 luxo, equipada, b.tse 2200,
2300, 3750, 5350, 4750. R. Au-
gusto Barbeis 171, junto D pon-
te TcdososSantcs. Troco Volks,
KOMBI 62 — Ot|md 

"estácio 
de

conservação, Standard trans for-
mada. Rua Mario Pederneira 6
apl. 102. Humaitá.

DKW
km.,

VE,
est-ido

casa I __ 36-2762.
ou DKW 65, Belçar, com 20 mrl km gRw"» Vama9beV," 

"equfpTda 
p«. 

°?t 
Çcr,:arva;ao. 

tniraaa -otw
O»; rodados, Iqurpado em esladoL, ó2 _ ,Vent)o_ troco' e' fhdlitoiC,S 1 500 e o sa.rlo em 0, 1.
ou da novo. ireco, facilito. R. S. _ r„,-,.,„ n.^ir,,, nv. __*>_^"i.25 • »P 'rt,5"'-,Av-..*1.n",ar

em Cascadura. JAdmin-slração.
Tels. 27.7742 e|GÒR'DINI 63 -'. VÒOlT d"e'm*-l-IK 61 - Estado Ò km. Troca-se

jouir.a e lataria. Perfeito estado-Volks, financia-se 28-0190 — Ma-
i de conisr.-.rSo. entrada de5do|nÜfti.i 

5,!jk 196." Su-

AERO WILLYS 61 - Olimo es-
fado 100% de máo. e suspen-
rão, urgente è vista — Estr, Vi-
cente de Carvalho, 1235.

da Brasil.
ÁTrcTwTLLYS óT~- Todo equi-
pado, pint., estof., pneus, máq.,
tudo novo. Pede trazer ir.ee. —
Vendo ou troco por carro me-
nor. Rua 17 n.° 311 — Jardim
América.
AERO 62 — Superequipado, Iin
do, bom de tudo. Facilito, troco.
Rua Cardoso de Morais n.Q 436

_— Ramo»,

gente
cínlo Barcelos,
rua começa
Félix.

Aceito oferta — Rua LI-

na
79, lr,i'|6 (esta
Rua Monsenhor

CHEVROLET IMPAIA 1942 - V.n
dfc-s* o m»ii novo do Rio. Me*
cânleo, 4 portai. Preto 14 mi
Ihõ.s (bas.). T.l. 37-5323.
CHEVROLET 54 - 2 portal. OÍimí
estado, vendo — Rua Darke de
Mitos 161 -Tal. 30-4735.

Ótimo estado
e/ NCrS 1 600,00

• nl., rest. 15 d. NCrS 180.00 -
Inf. 34-9014,
DKW —"SEDAN 62 - Equipado,

Cerqueira Daltro,
em Cascadurai

Q'2, pòsío

-| DAUPHINE 63
«taria.

100=;. da mn-.
p-rfeitoDKW Vemaguet 63 unico dm

equipada. Vendo out troco. _Rua i j,, conierviçio. Pj!|.Jrna enlradál ÍJl^"
Escobar,,91. S. Cristovio. Tele- 0 „ la|do 

* 
ímç0 

*pr4I0. 
Auto- ?^j22-

fone 3-l-6i00. Sr. Jose. -«¦.....

25 mil km -
ran*jpérequÍpado. Còr curo voiho, no-

te Barre so. n. 91 «A -<. ^2-6138. [yl salmo. Ac. troca. R. Gen. cs
GORDINI 

"Í962"- 
Ixcepclonal es-|plr"'0 õanlo Cardoso, n. 374, te!

._do, equipado, trcco ? fftahclò,138*9694 -- Dr. Sílvio.
Rua Conde de Bonfim, 577 - Tel. JK ALfA ROMEO 2000 - Vãiidi

_'excepcional estado, rádio,

KOMill 63 — Bcm estado paral,
Cem rádio. Vendo NCrS 3 850,00
Tel. 48-5725. Sr. Cuias.
KOMBI 62 — Pneus novos esta-
d; qeral. ótimo 3 350. R. Ca
drte polônia, 539 c| 2 — Eng.
Novo.
KOMBI 61 Standard, unico
no, entr. de CrS 2 500. re t. a .
longo prazo, R. S. Fcc. Xavier,! Av. Suburbana, 9 9*J2
10-A.

ME3CURY 49 - Forrajão e ra«
dio original, p. brancos, novo»,

o 1 dcno. Vende-se 500 de ent,
00 por mês - R. 24 de Maio,

411, fds. '
MORRIS OXFORD 1961 - Carro
para quem quer espaço, eceno»
mia 9 beleza. Documentação de
embaixada." Tel. 34-4874.

MERCURY 48, Coucê, ótimo es-
tadi, lataria, forraçao, pintura
100%. Facilito hoie e amanhã.
R. Urunuai, 246. 38-512B,

M.G. 52 esprrte, 4_ portas, óti.
mo estado, lataria, forraçao, pin-
tura 1U0J/c. Hcie e amanhã. Faci«
lito. R. Urunuai, 248. 38-5128. _
MORRIS 

"OJÍFCRD" 
49 - B?m d.

mecânica, precisando ds pintura,
E00 mil «nt., 100 p| mês - Av.
Suurtana, 10 002 - 3.» andar,
laia 205 — Cascadura.

MERCURY_57 - A mais nova ci.
Guanabara, toda original, facili.
to *. aceito treca pi nacional cu
-tmericano, documentação sadio.

Casca*
dura.

Vend» sexta-feira após às 12! DAUPHINE 6'2. em ótimo estado
horas, sábado até às 12 horas rádio, vendo c' 900 ent. e 140

Newton. Tel. 33-1535. (mensais. Machado Coelho, 91. —
h.é às 13 h.DAUPHINE 62, «elo, excepcional .ÜLií£Í?L

estado con*çfVflção, pneus novos, DKW Vemaguct 65, última série
rídíc etc. Cr$ 2 100 ã vista. Rua teor café, e-,:á equipado, Tem ie-
Henrique Morlz*, 239 — Grajau jguro, único dcno. troco e fácil.
- f. 33-1635. 'Haddock Lobo, 335-3.

o o saldo a ior.ao praio. Auto——"-- :t..r,,.,u„., va.=uu._ ,.,„,.,.,
Prazo. Conde de Bonfim, 635-B GORDINI II 1965 - Pouco rada-pneus novos, torraçao napa, CrS
38-1135 e 38-2291. I do, vendo urgente. -3980,00 —o milhões — Aceilo Vol« ou

DKW 
"VEMAGUET 

62 - Perleitoi r"""° 
„P?r'e .

estado de conservação, 100ÍÍ t!.\™n°'_ ™"' K

maquina e lataria. Entrada des-I —
de CrS 1 500 e o saldo ent 10,]GORDINI 62, ôtlmo estado,
15, 20, 25 e 30 meses. Av. Al-) ria, forraçao, pintura i00%. Fa

Imirante Barroso n. 9-A. Tel. ..icililo hoie e amanhã. R. Uruguai,
42-0133. '240 - 38-512B.

occiío carro
Baraia Pibeiro,

carro de senhora,
lata

ARMANN-GHIA 64 - AnlareloiMORllS OXFORD 1952 - Ótimo
e preto, equipado, £800. Vcrjestado, suioito t qualquer prevn,
n^ Rua Barão do Ipanema, 124.11 ÍOO mil. Rua General Urquilí,
Tratar tel. 57-6522. !242._ao. 418 - Leblon.

MERCEDES 300 - Vende-se 195/.,'
55, preta, em Ótimas condições,
reformada no concessionário com

Karmann Ghia — em ttots volto 
| KOMBI de luxo, toda equipada,

díf. à _viita. Tel.t 4Ó-7658. _Jcom c^pa e radio e em estado
JEEP WILLYS 1963,"""pneus, pín-jde nova - Vendo_ ns Rua Ma-
tura. capota novas, motor poüojtoso. 112-A. com Sr. Joel.
novo há 6 metes a qualquer pro^jKOMBI 61

soldo, 5<
101 - Andarei. 

'mil
vendo unico

va. R. Leopoldo, 549, bloco ó.ldono em ótimo eslado 3 200j«m O Sr. Rt
- 

Rua Joaquim Palhcres, 395.'de 2c.-ferra em diante

pecas originais — Ver • traiar lí
garagem da R. ds Matoso, 126-^

Tel.t 48-3435,



8 — Cad. do Automóveis — Jomw «Jo Brasil, sitiado, lí-s.»;

PECAS S. Á.
MATRIZ: Rua Senador Alencar, 19 - Tels.: 34-2199* - 28-3359

34-3449
FILIAIS: Rua Francisco Eugênio, 90 - Tel. 28-7433 - Av. Brasil,

6987 - Tel. 30-5889
Posto de Baterias — R. Francisco Eugênio, 90 — 28-7433

PECAS E ACESSÓRIOS EM GERAL PARA AUTOMÓVEIS
E CAMINHÕES NACIONAIS E ESTRANGEIROS

DISTRIBUIDORES DA GENERAL MOTORS DO BRASIL S.A.

SIMCA TUFÃO 64 nova, equipa-1 TAXI VOtKS 43
da. Enl. 2 300,00 e o saldo em Ia. Rua Ministro Moreira d-IS presi. de 250 mil som juro.. Abre' 157
Tcl. 49-1657 ou Av. Suburbana, M»lodio
2 903-101 . Del Castllo.

Olaria

-,.<™ .- -, n,„. --.TAXI 
- AERO V/ILLYS 62, pró-SIMCA 63, 2 000 cnt. o rest. em Io, em ótimo estado - Vende-so.

10 prest. I| |tiro» ou melhor Ver e tralar na Rua Mala Lacer-
oterta a vista, Av. Atlântica n. da, 263, ac 201.

TAXI - DÕidã~52"- Capellnha,
perfolto estado. Vendo à vista
Cr$ I B00. Ver Rua Laurinclo fi-
lho 148 - Cavalcante.

Vendo à v.,,VOUSWAGEN|sS9_ Em é.i„£«J|VH1M« ««jo P...«. d. m?|VOLKSWAGEN 62
Barros, |5, Eng. Movo, 2 900 000,
Aceito oferta ou troca, facilito.

Procurar

921) ap. 810.

VENDA DE VEÍCULOS
Conceituada emprêsa vende 43 (quarenta e
três) veículos, conforme a seguinte relação:

ANOQUANTIDADE TIPO MARCA

passeio Mercury 19.51
4 passeio Ford 1947/49
3 caminhão Ford 1948
3 pick-up Ford 1947/50

pick-up Dodge 1950/1954
ó passeio Chevrolet 1949/52

caminhão Chevrolet 1949
perua Chevrolet 1951
pick-up Chevrolet 1951
camioneta Chevrolet 1949/50/52
camioneta International 1958
furgão International 1958
jeep Willys 1951/54/57/53

Todos os veículos relacionados poderão ser vistos na Rua Conse-
lheiro Mayrink n.c 92 (Rocha), onde os interessados poderão obter os
formulários e instruções para o preenchimento das propostas que serão
aceitas alé o próximo dia 3 cie abril. (P

SIMCA 1963 - Todo de fébrici
faróis neblina ele. 3-490 — Rua
f1^Ü^!__c'e_^'r,we'r?i* ^9. Tijuca,
TÃNBA.D VANGUARD 1950~

Vendo e facilito. Tratar tiojc, cl
7 às 12 horas, nn Rua General
Urqulza, 223, e depois deste ho.
rerlo rm Jacarepaguá, na Largo
do Anil, no borracheiro.
SIMCA 63 — Bom de tudo, equ.-
pado, baroto, troco, facilito. R.
Cardoio de Morais» 436. Ramos.
S ftlD .BAKER -18 — Pequena cn-
trada. Acciio troca, facll, rcit. R.
S._F_co^Xavier,_ó28.
SIMCA 63^4 primeira sin. Acei-
to oferta. Ru.i Moior Ávila 4155—
J32.__Sr._Paulo_ou c|_ porteiro.
STANDARD VANGUARD 51 - 6Í7-
mo estado, vendo uro., nieihor
oferta. Ver hoje * amanhã. R.
Figueira, 76, ap. 102, Rocha. —
Teh: JJ4-0750.
SÍMCA 63 - Õlinio estado. Rua
Araújo Leitão, 344, até às 13
horas — Após, Av. Heitor Bel
trão, íM.
SIMCA — Reforme z sua Sim¦ca ne Moncar — Rua Araújo Lei-
tão, 344 — Faciliíainos c paga-
mento.
STANDARD VAN GÜA Ií D-195i~ -
Em ótimo estado, tgdo origina!
- Preso 1 200 - Rua Miguel' An-
gelo, 428.
SIMCA 62 — Vendo ,troco por
carro hidramático. Rua Gonzaga
Baslot, 166-B — 28-0934.
SIMCA TUFÂÒ 66, conservação
impecável, equipado. Aceita-se
troca i facilita-se. Tel. 25-8651.
51MCA CHAMBORD 61 - Difícil
haver melhor ou mais linda. Rn-
rf tsima conservação, mecânica
perfeita. Facilito, baie NCrS 1 300
entrada. R. Maria Aniília, 67 -
Tljuca.

AsERCEDES-SENZ - Vende-se, ano
ds 1965, documentação diploma-
tica liberado de um ló derto.
Aceita troca t facilita. Telefone
25-8953, Luci.
MORRIS MINOR 50 - Otimo ven.
do 700 entrada e melhor ofert;

PEUGEOT 1954 - Otimo estado
geral, com radio — Senador Ver-
guelro 272 — Sr. Queirós.
PEUGEOT 203, ano 52, verde, p.
novos, mecânica, ióia à ylsta
1 300 fac. c| 680 ent. 100 p|

. mês. São Fco. Xavier, 884.
Tel. 34-5203. R. Gel. Almériodc PEUGEOT 51 açoitoVfert» hoie,Moura 516 c| 116. c. Cristóvão '
Or. João.
MERCURY 1946 - Vendo corn
650, resto a praro — iíua Ps-
reira de Siqueira, 79, Tijuca.

MORRIS 50 - Otimo citado ge
ral facilito c/ 600. Aceito troca.
Av, Suburbana, 9942 — Casca-
dura.
MG TD 52 — Em otimo estado.
Ver c tratar na Av. Epitácio Pes-
»ea, 728.
MORRIS OXFORD 51 - Excelen-
ta estado geral, c| rádio. NCr$
1 650,00. Rua Urano» 1 563-B -
Olaria.
MORRI OXFORD 51, 4 p., su-
perequipado, lindo, novo, facl-
(ito ou troco. R, Cardoso ce Mo-
rals, 436 — Ramos.
MORRIS ÕXFT5I espetacular 5*
tado, vendo até amanhã I 450
tc. oferta e troco p| carro ba-
rato. Rua Cuba, 464. C. da Pc-
nha.

Rua Dom Meinrado, 37. São Ja*
Cristóvão.

SIMCA ó4 — Jangada -
Impecável. Entrada Cr$
2 200 mil. - Rua São
F. Xavier, 189.

TAXI - DODGE 52 - Rádio p.
h. bronca, novos, lâmpada fluo-
ròacente, máquina 100%. Vendo
ou trono, Av. Nov-t York, 4 lei.
30-9629 - Bonsucesso.
TÁXI — Mercury 49 — Perfeito
eslado. Rua Tiboirn 231-A — Brás
de Pina.
TAXI Chovrolot 39, luxo, unindo,
1 800. Tratar Sr. Düm», ponto do
taxi Cocotá — Ilha do Gover-
nador.
TAXI AERO 63 - Superequipado
a mais níivo, ria Guanabara. Tioco,
facilito. R. 24 da Maio, 254 -
48.0987.
TAXI VOLKSWAGEN 64 e 66 -
Equipadístlmos, a toda prova —
Nunca rodaram ns praça. Finan-
cio * troco — Av. Suburbano,
9942_-_Cnscadura. 
TAXI DKW" 64 - Branco, 1001,
novo. Cr$ .4 500 • o restanto

do manhã.
VOLKSWAGEN-
dono, carro novo de tudo, ven
de-se NCrt 4 -150,00. Aceita-se
'roca com parte de pagamento
Ver na Hua São Clemente 92 ¦
Tel. 26-7191.

am 10 meses. Rua Prudente de
Morais, 1 256.
TAXI Aero Willys 61, todo 1ÕÕ
por cer.lo. Vende-se na Est. VI-
cente da Carvalho. 36-A — Vaz
Lobo.
TAXI Dauphine 1962, 2 500. -
Rua Desembargador BonevidcB
A5 — Realengo (Piraquara),

VOLKS 62 — Excelente estado,
equipado, rádio tram., rádio, ca-
pas etc. Urgente 3 650 á vista
R. Dr. Garnier, 720/109, Rocha.
VENDO un-a Rurafano 1966, ain-
da na garantia, complelan.ente|VÕLKSWAGEN Í965 - CôTíír?
r»™í. 

e£,«S*dlS*""B' ' Rua D,*í,a* ™"° nov°* de 'wo coni 22
garnier, 854. km. Vende-se preço NC*$ 
VOLKS 63 ~ Espetacular ostado, 4 850,00 j vista. Ver na R. Sáo
superequipado, rádio, farol mi- Clemente 92 — Tel. 26-7191.
lha tranca capot e direção, bo- VOLKS. 54 - Cal.rTolet, vidros
gagito, 

seta cromada, alavanca Ray-ban. Troco e financ. - RealPorsche, capas e laterais napa, Grandeza 193, loja I. Até 13h.tranca vidras, pneus novos, me- —
canica 100% - Prcco NCrS

Tol.: 57-9775, radio, tranca, saldo em 20 me-
Ues. Lavradlo, 206-B. Tc1. 47-0201

Í964

° VEÍCULOS

Um

4 ICO à vista - NSo acr-ito ofer-
tíis — Rua São Francisco Xavier
2, apl. 309 - dopois de 10 ho-

VOLKSWAGEN - Ano 64, Ven-
de-se. Humaitn — n. 243, cp.
501. Tel. 26-1097.

VOLKSWAGEN 66, 2.» serio -
9 000 km, qrcnà, superequip,, c/
radio, capas etc. À visla 5 800
mil. João Lira, 161/402, Leblon,
VOLKS 67, 46HP, Ó km,

VOIKSWAGEN 1.64 _ V.ndo pa.Ia molhar oferta, somento . di.
nheiro. Compro tigre idem. Ti-
miloo éí Costa, 101) casa tc-
blon - 37-4978, 8 i, 1 heras t13-14 o 18.19.

NCr$ 7 150, entrego imediato.
Rua Engenheiro Pinho Magalhães
45, tol. 91-2304.

VENDE-SE - DKW
azul,) excelente «stad,

rádio, 2 900 mil. Tcl
VOLKS 61 -

Vemaguete,
i a, «ui,
: 26-9116.

Aluga-se
Volkswaoen

VOLKSWAGENS 54, 55, 61
63, o-l e 65. Impecável estado
geral. Vendo, Jroco e financio.
Paim Pamplona, 700 - J,-,c5ré —
Tel._49-7[)52._
VOLKSWAGEN Alemão" trãns7Tpj|VOLI<s %2
62, est. Impecável, icc. 1 200 -;
R. Miguel Anoelo, 436. l'ra'"r na A

VOLKSWAGEN, 52, equip. no
melhor ojtado possível à v\i\a
ou a prazo. Rua Assaré, 38. Eng.
Novo.

VOLKSWAGEN 61 ótimo estado,
nunca br.leu p| original super-
equipado, 3 3C0 a vista. Sr.
Luiz. Rua Barão de Petrópolis
476 apt. _102._Rio_Ccmpído.
VOIKSWAGEN - AlamSo, lodo
oguipado • modificado para 65.
Vendo i vista NCrS "50,00 -

. Rua Manoiít fcnionclo 59-/\ -,
VOLKSWAGEN 63 - Lindo; úni-| Hirjionópolis - Alfredo.
co dano, cem capas. Cr? 3 800i VOLKÍ ía »..w..lt.— I- R".l l',lss.-,-.m 78-A VOIK5 64 vormolli,,

62,1 .".-*:_' a-s*'!'r5!.'_»-A;— ___;excopcon.ll 
«stado'VOLKSWAGEN 

62-65 - Perfeito- 5-1-3603Rua da Passariam 119, Jpóilvmuniri u
13 horas, Ataulfo de Paiva 23 -\l\^M.}} o rTA, "w
Ap. 504. 'h„í.r °fti"*1*,- "l*1" Ç5,"hc> Var:13:, VOIKS 60;62!M;64:65,ÓÓ - Todõi- —-rr--\.*P.?.*-Nib-polis. Sr. farnando.  equipados, em estado rie 0 km

-> oreco Cri -: 550 ^''""VOIKSWAGEN 65 - Vendo, »B. ««'«o '/cca «financio. R. Ccn.¦'¦ -U* Vcr rAva • iKiuipado HCrS 5.200.00 d» Bonfim, 569. Tel. i.-099r>
Tel. 49.7047. Cap Ko.rner. Ver VÕLKS 63 - Êm ótimo estTcb.•>t.-;» o amanha Rt;a Maranhão, Superequipado. Rádio, ca,

SEDAN E KOMBI 6Í

Dlner's Roaultur e Interlar _
Unlco d^rjo, equi-iPrado Júnior 33S.r svinus

I 700. rest.
Francisco XnWer, 

~30-A.

VOLKS 64 - unico dono, exeostado. Entr. de OS 2 OCO. rest
a longo prazo. R. S. f:o Xa-vier 30-A.
VOLKS 59 - Alemão, f«epc*u.
nal estado. Entr. rie CrS 1 '00
rast. a lonrjo prazo. R. 5. Pran.
cisco Xavier, 30-A.

equipado,! VÒUS^óT"tT~Verde ãí-.i-v>as
NCr> 4.700.1 único dorK. exe. estado." Entr
|CrS 2 500. rest. a lonrjo piazc.

Vindo pe:a ma-1ü^_s^_Eco. _Xavi^r, 30-A.

Âluga-se

Prado Júnior,
Copacabana no jorn-i-

TAXI — Vendo um Chevrolet ano
2, estado çier,il novo. Rua Pt*

reira Pinto, 103 - Tomás Coelho

RENAULT 64 - 1093 - Vende-se
à vista — Av. N. S. de Copa-
cabana, 1310 com Sr. Abelardo.
RURAL 59 - Vendo, mecânica
100%, sujeito a qualquer prova,
forração e lataria boa. R. Con-
de de Agrolongo 1 034-D —
Penha.

SKODA 58 - Rua Tltompsoti Fio.
r«, 86^— JMtior.
SIMCA 61, ?.a serie marfim com
radio perfeita. Rua General Po-
lidoro 328. Botafogo,

SÍMCA Esplanada 1967
Temos várias cores pj

pronfa entrega. A vista
ou financiado. — Teleío-
ne 48-4787.

TAXI - Chevrolet 1954, Bel-Air,
c/ capas, seda padrinho, 4 pneus
b. b. novos, mecânica, maquina,
pintura 100% c/ entr. 3 500,
nldo a combinar ou ã vista ..

5 500. Rua Bariri, 236 - Olaria.
Tcl. 30-0245, diariamente ntó às
16_hcras.__
TAXI VOLKS 63, 65 - Vondo,
treco e facilito. Pça. Engenho
Novo, garagem. Tel. 29-4808 —
Oscar.

PACKARD 51 maq. 100% 600
mil a vista. Estudo flnanciamen-
to. Rua Chaves Faria 220 fundos.
apto._30j. S. Cristóvão.
PONTIAC 53 - Vendo"," 1 600000

vista. Ver * tratar Av. Minis-
tro Ednar Romero, 143, loja 7.
Tel.: 58-457e.
PICK"UP Dodge 52, 1 800. Rua
da Regeneração, n. 361, Bonsu-
cesso. Tel.i 30-8958.
PONTIAC 1951 - Pneus novos,
estado geral bom. Vendo urg, 980

cu fácil, c/ 550 x 100 men-
- Rua Uruguai, 2B3, Adilson.

PACKARD 40, otimo estado ge-
Irai vendo hoje à vista, p,' 500
mil. Av. Suburbana, 9942 —
Cascadura.
PACKARD 53 - Estado de novo.
Base Crí I 300 000. Rua Santa
Clara 23, ap. 1 001.

MERCEDES BENZ 1966 - Mo-
dêlo 250*$* beliisimo, equipado.
Quase novo. NCrS 50 000. Acei-
t.,m-se oferlts. 36-1010 ou ....
25-2943.
MERCURY 58, ver,dc-sc p. melhor
oferta. R. Clarímundo de Me-
Io, 1 149.
MERCEDES 52 - 17ÕS, gasolina,
otimo esíadt;, equipado, melhoi
oferta. Rua Cardcao Moraes, 580
- 9 ás 12 horas.

PICK-UP WILLYS em estado de
nova pneus novos, capeta, suipen-
são de 67 a única na Guanaba-
rn. Vendo. R. Cabuçu, Iló —
49-5880. Porfírio.

A^IERCURY ?9, coupé, motor, cai-
xa, diferencial, tudo 100%.
Tranca, radio, distribuidor blín-
dado, bomba elétrica etc. NCr5
1 500. Ver s tratar ns Praia ú
Flamengo, 12, op. 306.
MERCURY 1948 - Emplacada na
praçfi, c/ táxi Capellnha, rádio,
vendo, tratar com Zcquinha no
ponto de táxi do largo da Fre-
guesia em Jaa-repaguá.
MORRIS OXFORD 

~52 
- Vende-

se, perfeito estado, pneus b. b.
mecânica 100%. Ver Rua leo-
poldlna Rego n.° 258 — Olaria.

MERCEDES-BENZ LP-321, cami-
nhSo, 62. Vendo ou troco por
por carro de passe». Av. Subur-
bana, 7249. Tel. 49-6400.

OPEL Kapitan 57 — E-xcelente
estado geral, rádio BÍaupurtkt.
Vendo, facilito pagamento. Tel.
34-4874.
OLDSMOBILE 56, tr refrigerado,
2 portas, unia jóia, ótimo estndo.
NCrS 2 000,00. Aceito troca fácil.
R. S. Fco. Xavier, 620
OLDSMOBILE 53 -"Vendo, pintu-
ra e estofamento novo. Tratar Pa-
dro lidcfonsc Penalba, 90 — Méier
- Sr. Alfredo.
OPEL RECOR 1960 - 4 portas, 4
cilindros em ótimo estado. Ven-
rio uryeme. Rua Sousa Franco,
107 - 

^iia Isabel. 58-1298.
OLDSMOBILE 60 — Dinamic 88.
Novo, tudo cem por cento, vi-
dro rayban, tipo (mpala, dire-
ção hidráulica. Vende-se urgente
podendo facilitar parte do pa03*|
monto — Preço 7 500. Telefones I
52-5700 ou 42-4724, Rua Senador
Dantas, 19, sala 205, Clnelândia.

PICK-UP FOfiD F-100 - Ver.de-ss
por NCrS 1 8CO,00. Vor e .tratar
á Rns Real Grandc-r.a n.° 193,
ap. J0I.
PACKARD CLIPER 1953 - Único
dono, perf. funcionam. Equipado,
banda branca 1 800 ou facilitado.
Tambem Iroco _nacion_al._25-6756.
"EUGEOT 203, ano" 54, o me-
lhor do Rio, vende-se. Rua Hu-
mailá,_229, ap. 406.
PICK-UP DodgcT 39 - Mecânica
100%, pneus novos Cr$ 800 000
à vista — Vcr sábado 1/2 dia

segunda o diã todo — Rua

HURA}„~ 
Verde pérola - A meJsKODA"- Jardineira, a" tóda~lhor 6z que pode haver no Bra- prova. Pode tra-er mecânico CrSsil. 23 000 km guiada e zelada so

por mim. Vendo à vista, t opor-
tunldade, pelo justo valor. Conde
de Bonfim, 527.
RURAL 63 - Vendo-se. Rua Dr
Ferrari n. 73 — Todos os Santos.
RURAL PICK-UP 65-67 capota no-
ve, único dono estado excepcio*
nal. Vendo fac. R. Cabuçu, P6
Lins. 49-5880. Adelino - fel,
29-7701.
RURAl 1966 luxo superequipado.
Verde Pílnia e marfim muito no-
va — Vendo fac. ou troco. R.
Cabucu, 116 — Lins. 49-5880 ou
29-7701 ¦ _
ROVER 53 - Vendo NCr$ I 300,
ótimo eslado. Tudo original e
funcionando, ind, rádio. Telefo-
ne 58-6323.
RURAL WILLYS 65 - 4x4. Su-
|ello a toda prova. Run Viscon*
de de Pira|á, 295. Ipanema.
RURAL" 1959 - Estado de nova,
1 500 de entrada, restante a
combinar. 24 de Maio, 325.
RURAL WILLYS 61 Ioda revisada.
Vendo urgente. CrS 2 -430 000,
Av. Guilherme Moxwell 445. —
Bonsucesso.

800 000 ao primeiro qua chegar,
Ver_e tratar_nt^ Arrfti.il da Penha.
ÍTÃ NDÁRD VANG U A R D 51 -
Rádio, pneus, forração, máquina
e pintura excepcional. Molhor
oferta. Ru» Benicio de Abreu,
50_-^ Teh_49.3057.

SIMCA 66 -Excepcio"-
nal. Tufão. R. Barão de
Mesquita, 562 — Sr. Pi
reli.

TAXI CHEVROLET 50 -Com rã"
dio, ou só placa e taxi, Neg. urg.
Rua Bom Pastor, 393 — Tijuca,
TAXI — Vendo táxi c placa Ca-
pcl. Tenho também DKW 63
nronto p/ permufa, neg. ura. —
Ver na Rua Bom Pastor, 393 —

!£l;_1<a-9448 
- Tijuca,

TAXI E PLACA - Vendo. Faço 
'a

permuta, Tenhc desp. oficie!.
Deu seu carro emplacado na pra
7a. Rua Emílio de Meneses, 301

Piedade: Tel. 29-9424, Soares.
TAXI DKW 62 - Máquina e col-
xa novas. Táxi Capelinha, novo.
Vende-se oü trocíi-se oor Volks.
Particular. Rua Cuperliiio, 29, es-
quina com Rua Goiás — Quintino.
Até o meio-dia.
TAXl 

~Dodr]c '52~Cãpõíinh5 
-

Tudo p| preço do taxímelro
Rua Marciuês da Olinda, 80.
TAXi'CHEVROLET 41 - Vende-se

Pneus novos, mecânica 100%
Pronto nara trabalhar 2 200

à vista — Tratar e ver na Ave
nida Nazareth, 3049 — Anchieta

VOLKSWAGEN 64 - Em estado
de rara conservação. Equipado.
Vendo com 2 800 entrada. Rua
Desembargador Izldro, 67 - 5
Pena - Tel. 48-2807.
VOLKSWAGEN 64, lindo, supere-
quipado, estado de novo. Pac.
c! 2 400, saldo até 18 meses. —
Troco. R. 24 de Maio, 19 Tun-
des. S. Fco Xavier. — Telefone
20.7512.
VOLKSWAGEN 65, lindo, exre.
lente. Fac. c] 2 500. Troco. Sai-
do até 18 meses. R. 74 de Maio,
19, fundes. Tal. 20-7512.
VOLKSWAGEN 62, equipado, ex-
celente. Fac. c| 1 800, saldo até
18 meses. Troco. R. 24 de Maio
19, fundes. Tol. 28-7512.

SIMCA — Compro som aberrocê*
Io. Vpjo no herário de -sua pra-
ferencia e pago hoja «m dinhei-
ro. - Tel. 38-3891.
STANDARD" VANGUARD -"Uní-
co deno, lanternagem, pintura,
mecânica ótimas — Rua Gonçalo —-
Coelho, 203 - Piedade. ' í fAXI

indo

TAXI e placa. Faço permuta. Dou
;eu carro emplacado na pr.iça em
ó dias. Rua Humaitá, 145, tel
26-1724. Luir leão.

VOLKSWAGEN 60, equipado, ex-
celente. Fno c| 1 400, saldo oté
18 meses. Troco. R. 24 de Maio,
19 -fundes. Tel. 28-7512.
VOLKS. 59, excelente est., m_~-
cínica a qualquer prova, à vista,
troco e fac. cl 1 4CÒ ent., -.. lBm
R. 24 Maio 316. - 482701.
VOLKS. óó, verde amaz., poucoI —-iJ
uso, equip., á vista, treco e fac. VOLKS 64 — rad. capa, pneus,

! 2.500 ent., s. 18 m. R. 24 lt. 100% unico dono NCrS 4<4M
de Maio 316 - 48-2701. |R; Alquindar 31-101. Brás de

Pina. Troco p/ americ. ou nac,
VW ól cemo' vccé quer, lindo

1 400 ent., s. Í8 m. Rua 24Icorro. Financio com 1 600. Acei*

quina
loiro.
VÕLKS 65 - Vendo, ólimõ esta-
do. Pérola. Rua Djalma Ulrich
n. 183.
VOLKSWAGEN 1962 - Vendc-sc.
Tratar Rua Aires Saldanha, 136]
1001. Tel.: 47-3685.
VOLKS 1963, Sedan, prená, rá-
dio eíc. Preço de ocasião. Rua
Bardo da Torre, 1G5-A.
VOLKS 63 azul, equipado ótimo
estado. Cri 4 100. Rua «ariano
de Moura, 3. N. Iguaçu. Se-
flunda-felra.
VOLKSWAGEN 65 cinte prata -
Vendo urgente, bom preço a vis-
ta. Tratar sábado, domingo e se-
gunda-felra o dia todo. Av.
Amaro Cavalcanti n,° 511 ou nelo
tol. 59-0799. _
VOLKSWAGEN 63. Otlmo' estado
geral. Equipado sem batidas cu
podres. Benjamim Constant, 61
201.

VOLKSWAGEN 64 - Excelente
c»rro, conservadissimo. Ver para

Equipado. Benjamim Cens-
tant, 61-201.
VOLKSWAGEN 65 - Superequl-
pado azul atlântico. Ver Av. Bra:
de Pina 90-1. Praça do Caf me.

157, 101.

VEMÁGUET 64 - Equip.
Araújo Lima, 47 (V

apas etc.

síswagen
Para passeio ou negócio cl

ou sem motorista, a partir tio-
CrS 20 000. Praça Demétrio Ri-
beiro, 99-D. Salda do Túnel
Movo. Tel. 36-7766.

Ch? vroífet

VOLKS 64 - (orlo revisado em

nova. Entrada 2 000 0Ó0Íp?donaç| 
er<d*io*d"t«i»»r 

nrrTdo
— R. S. Fco. Xavier, 189.
VENDE-SE - Rover 53 excelente".
Ver Bar.lo de Lucena, 64. Abdon.— Botafogc.
VOLKSWAGEN 65 - Vende-se p|melhor oferta — Adotivo transie
rencia militar — Equipado
Estado de novo — Único dono.
- Ver e tratar na Rua Pedro
de Carvalho n. 41Ó — ap. 201
Telefone 29-1273.
VOLKSWAGEN 65 - 26 000 km,
verde. Vendo somente 5 milhões
à vista. Equipado, excelente esta-
do. Vcr e tralar R. Pref. Gastâo
Bahiana, 4M/303 ou com o por-
teiro.

um só dono. R. Democráticos,

Mr.32f!«Tel- 30*3W9- Preso
NCrS 4 620.
VOLKS 65 - Marfim, bastante no-
vo cr rn rídio. Vendo. Rua Lino
leixeira, 56.
VENDE-SE um nutcmovel 

"marca

Standard Vanguard ano 1952 P
João^ Romariz, n.° 321 . Ramrs

Embaixada
Vende-se, mecânico, ar.-.

1963, ótimo estado, com ra-
dio transistor. Documentos o'a
embaixada em ordem. Prece-
NCrS 11 900,00. Ver c| 0 por.
teiro à Rua Xavier da Silveira,
53 — Copacabana.

VOLKS. 65, excelente est. a qual.
quer preva, à vista, troco e fac. VW 61 cemo' vccé quer,

3 m. Rua 241carro. Financio com 1 600.
Maio, 316 - 48 2701.
VOLKS. 62, e^cciente est. equip.
a qualquer prova à vista, iroco
e fac. c! 1 SOO ent., s. 18 m.
R. 24 Maio 316 - 48-2701.
VOLKS. 63, ótimo est., a qual
quer prova à vista, treco e fac,
cl 1 900 ent., s. 18 m. R. 24
Maio, 316 - 48-2701.

TAXI Gordini 63, entrada CrJ
2 400. Resto a combinar. Ver e
tratar na Av. Guilherme Max-
well, ponto de táxi, Bcnsuceíso.
TAXI Ford 51, vende-se, faclli-
ta-se. Pritcs Nossa Senhora do
Amparo, Cascadura, Moacir. ,,,-.. .,.,.,,,.,-,, -., -¦ . .- —s; :—. ___—;-.-  VOLKSWAGÊM 61, cerâmica c- Gordini - 64, otimo cs. rádio, capas lant. 62 01 estado -Facilito entrada. Av. Suour. Aceito troca carro mais novo -

. 3 200 v. v. José Higino, 373.
406 - Abo-iTA>*l DAUPHINE 62 - Psa. En- 305 - Tljuca

VOLKS. 61, ótimo est., a qual
quer prova à vista, treco e fac.
c| 1 50O ent., s. 13 m. R. 24
Maio 316 - 48-2701. _ _
VENDE-SE - Kombi Standard 60,
bom_estado. Jel._22-7435.
VOLKSWAGEN 

~óó 
- 

"Vendi-se,

impecável, cinz* prata equip,
14 000 km. NCrS 5 E00 - Rua
Xavier da Silveira, 110 — Copa-
cabana.
V EN D E -SE VOL KSWAG EN 1966 -
Equipado, ótimo eslado, 19 000
km. NCrS 5 900. Tralar na Rua
Conde de Bonfim r^o 55. ap. 602.
VOLKSWAGEN 60 - Otimo es^
tado de conservação — Vendo p'
melhor oferta. Rua Uruguai n °
191, c/ 5, c* Sr. Ellsmar.

!À\CA ól — equipada nova, detu, / ¦¦-- ¦, >
tudo, rádio. Vendi, aceito efer-fe^-6-8-53' 

P,lare

RURAL 61 em perfeito estado
vende-se. Pode trazer mecânico^
A vista pela melhor oferta. Rua
Marechal Floriano Peixoto, 2356.
Nova Iguaçu.
RENAULT 1 093, ano fabricação
1965, ouro velho. CrS 2 500, s|
combinar. Rua AMn. Viveiros de
Castro, 41-E.

São Francisco Xavier, 332 — 2a. j a vista

RURAL 1966 - Tração 4 rodas, o*-
cepcional estado. Ver Rua das Oi-
tis, 17, tp. 301. - Gávea. 5 600

cja — llídio.
PLYMOUT 52 - 0 km - Vendo
— Telefone 38-6230.
PLYMOUTH 55," VzülTinãrFÍinTcõn.
servadissimo. Aceita-se troca e fa*
Clllta-se, lei. 25-8651. Rua Ben-
tolisboa^lló.
PONTIAC 

"Í950, 
veiid? em otimo

estado, vcr e tratar Av. Melo
Matos, 53, transversal Dr. Saía-
mini e/ Heitor. Tel. 48-1120. Pre-
ço 1 250 ou melhor oferta.

PICK-UP Chevrolet Drasil, «no
59, toda reformada. Vendo ou
(fcco por passeio. Av. Suburba-

6913 - Pilares.

OLDSMOBILE 54-4 pts., óti-
mo funcienamento, equipado. —
Crt 1 200 à vista ao primeiro
que chegar. Rua Min. Viveiros
de Castro, 41 B.
OLDSMOBILE F-85 Cullass, 2 por-
tas, 4 marchas, 8 cilindros, dir.
hidr., ar condicionado, antena
elétrica, rádio, vendo ou troco
por carro menor valor. Facilito
parle, Sr. Roberto, 37-1777. Tra-
tar inclusive domingo.
C LDSMO BI LE""~6l7~zero km, 4
portas, Cutiass Supreme Holliday.
vidros ray-ban elétricos — NCrS
30 000,00. - Tels.: 47-1165 e
52-9585.
OLDSMOBILE 47 - NCrS 300^00Aceito troca, facll. rest. R. S.
Fco. Xavier, 628.
OLDSMOBILE"~ Compro, Coüpé
ou Conversível — 88 - 1954 a
1958. Paçjo Crí 500 000 por més.
Negócio de psrticular para pnr-
tlcular. Tratar térca-feira das 13
as lóh. Tels. 43-9811 e 43-5309

Eduardo.

PEUGEOT 1952 - Bom de tudo
Cr$ 1 3C0. Motivo de doençi.
Ver na Clark, no Tem Tudo de
Madureira. Rua Padre Manso, 180
Horário comercial. (Sr. Bolmiro),
PONTIAC 55 - Vendo em otlmo
estado, 4 pertas, mecânica 100%
rõdio, estofo de fabrica, apena
I 300 000 de entr. prest. de
200 000. Troco. Rua Teodoro da
Silva, 419-A.
PLYMOUTH~63 - Vendo em es"
fado nova, 4 portas, mecònica,
6 cil. pneus novos, carro para
pessoa exigente. Ver hoie o dia
odo. Rua Teodoro da Silva n.o

419-A. Troco por carro de r
nor valor.
PA_RT!CULAR~Cende~Fiat 1 400
1953, ízul-marinho com radio on-
das curtas e Icngss. Proco baie
NCrS 2 300,00 a vista. Estuda-se
troca jn: VW. Tel. 42-8751 -
27-5245._
PICK-UP FORD F-100 - VêT-t
tratar. Rua Voluntários da Pá
tria, 257_-_l 800.
PLYMOUTH 39"-~'BÕm_ííradõ_dê
conservação. Ver à Rua Sousa
Franca, 422.
PLYMOUTH""Í959 - FURY - Em
estado de nova, documentação
100%, toda original. Troco, fa-
cilito. Rua Haddock lobo, 320.
PICK-UP í4 - 4x4, multo nova,
mecânica 100%. Vendo e finan»
cio. Estudo troca. Ver hei* R.
do Matoso, 202. Tel. 54-1316.
RENAULT - Vendo. maq. retl-
ficada, bom, particular (1 milhão
hoie). Ver na Rua 23, Q. 36,
casa 4. — Guadalupe.
RAMBLER 57 - Vendo em otimo
estado, tô-Ja original de fábrica,
ar condicionado, radio, pneus no.
vos, bancos, fazem cama, meca-
nica 100%, acenas 2 000 000 d«
entr. prest. de 250 000. Troco.
Rua Teodoro da Silva, 419-A.

RURAL WILLYS 65 -

RURAL 1962, único dono.
2 650,00. Vendo urgente motivo
viagem. R. Barata Ribeiro, 254
- Porteiro.
RENAULT 48 - Motor dianteiro 52
motor traroiro. NCrS 300,00. Acei-
to troca fácil. rest. R.. S. Francis-
co_Xavier,_ó?8.
SIMCA TUFÃO 64 - Equija^',
metor 100% - Rus Albertn Si-
queira, 59 - Tel.: 48-5319 -
Tijucí.
SIMCA 52 - Vendo urgente, tô
da forrada e pintada de nova
100% de mecânica
reira Pontes, 124.
SIMCÀ 60/61

Rua K\cTfí,rò,
íição. penho Novo, -t, garagem. — Tel,
iTlÀ.o» ti irscA—T^T7  29-4308, Oscar.
SIMCA TUFÃO 1964 - tÃ)C|—-DKW 63 muito bom -
Em bom estaclo, à Vista! Vfnde-te com parta facilitada

,. . -r i Rua da Republica, n.° 366. Quin-ou financiado. Telefonei tino
48-4787. ¦ TÁXI VOLKSWAGEN - Pronto
<-,.,-.--,¦ .-,-— - .-- — Pi trabalhar, 4 500 à vista. Rue
simca ..1 - Nova, estado Impe- Major Conrado 43, ao. 201. -
rávçli pode^trazer mecónico. Pela Cordovll.' 

TAXI VOLKSWAGEN""-
1967, novo Único dono

melhor oferta. — Rua Cardoso de
Morais, 112. Sr. Renato — Bom.
SIMCA JANGADA 63 - NCrS
1 390,00 última série, 3 sincros,
quase nova. Salda a comb. Troco,
Rua S. Francisco Xavier, 342-E
-» Maracanã.

SÍMCA 65 — Excepcio-
nal. Facilito até 18 me*
es. R. Marir e Barros,

774 — Sr. Armando
SIMCA 66 — Super-nova 18
km, c|rádío (2 altofalantes), ca-,
oas de napa, etc. 2 600 mil. Saí
do a longo prato. Troca-se. Rua
Conde de Bonfim, -10-A.
STANDARD Vanguard 51. Vendo
à visla, NCrí 850,00. Av. Su-
burbnna, 7 765. Valdir.

Çhambord, rá«
dío original, pneus b. b., novos,
NCrí 2 300, fácil. c| 1 2C0. Rua
Sen. Bernardo Monteiro, 35 —
Bcnfica^ Tel.: 34-3925.
SIMCA RALLYE ESPECTaT~65~^
A mais Ünd» côr, mecânica h
toda prova — equipado — Acei-
ta-se troca e facilita-se — Te!.:
25-8651 - Rua Bento Lisboa, 116.

TAXI -- Carro, qualquer marca,
compro rodando ou parado. Pago

Rua Fer- à vista, na hora. Rua Emílio de
Meneses, 301 — Piedade. Telefone
29-9424, Soares.

SIMCA TUFÃO 64 - Conservação
impecável — lindo, completarnen-
te revisado — Aceita-se troca e
facilita.se - Tel.: 25-8651 —
REDI SIA.

SIMCA TUfiO 65 - Supereciui-
pado, mecânica a toda prova —
bom de mecânica — Aceita-se
troca e facilita-se — Tel. 25-8651
- REDI S'AL __.
STUDEBAKER"50 - Todo" reC"ií

TAXI VOLKS 64 - Meu desde
zero. Poucos kms. rodados empla-
cado hoje — Vendo tel. 25-6317
— Sr. Manuel.
TAUNUS 51, pintura e caixa no-
va, máquina 100%. Facilito c|
400. Aceito troca. Av. Suburbana,
9 942 - Cascadura.
TAXI Volkswagen, compro, pago
à vists. Avenida Prado Júnior,
317. Tel. 57-8705.
TAXI - Vendo 2, um 63 e 66,
Tratar na Rua José Veríssimo,
335-L_ -_Méier_-_Sr. José.
TAXI E PLACA — Compro e ven-
do. Faço permuta, írcnsíiro de
propriedade, licenciamentos de
veículos novos c usados, ônibus,
caminhão etc. — Av. Suburbana
n.o 10033, si. 219 - Cascadura,

taria, pintura, estofamento má-i5iL- l^^c do Pesto Almirante,
quina etc, 1 250 a vista, 800
ent., 60 p' més — R. Ana Neri,
662, ci 17.101.
SIMCA 63 — Impecável estado
geral. Vendo, Iroco e financio.
Paim Pamplono, 700 — Jacaré —
Tel. 49-7852.
STUDEBAKER 51 - Champion, 6
cll., mecânico canadense, rádio
original, 700 de entr., 100 por
més - R. 24 de Maio, 41 U_fds.
SKODA 57 - Pint., estof. cro-
mades novos, rádio todo erigi-
nal — CrS 1 600 - Rira General
Almério de Moura, 575 — São
Cristóvão.
SIMCA 62,~lindo7~cf rédicT 

"es-

tado excelente. Fac. c| 1 400,
a!do oté 18 meses. Troco. R.

24 de Maio, 19. fundos. Telefo
ne 28-7512.
SKODA 56-4 portai, bom es-
tfldo. Vendo com 600

TAXi - Vende-se Ford 51, taxi
Cap. Tratar na Av. Bartolomeu
Mltre, 399, ap. 302.
TAXI — Compro carros «strangui-
ros ou placas _ táxis. Pano à vis.
ta. R. 24 ds Maio 254 telefone:
48-0987. 

do ou troco menor valor
rão da Mesquita, 129.

Modelo
- Ven

TAXI GORDINI 65 - Perfeito
estado, pneus novos. Ver na Rua
Aristides lcbo,_234. _
TAXI CAPELINHA -. i placa II-
vre e desembaraçada — Vendo
Av. 28 de Setembro, 191-B
Alfaiate — Não Tenho tolefone.
TAXI DODGE 1946 - Pronto pa-
ra trabalhar — Entr. 900. Hcje na
Av. 28 de Setembro, 191-B — Al-
fatate.
TAXI Volkswagen 62, bom esta-
do geral, vendo, Iroco, facilito.
Praça República n. 52 Tel
520009, Sr._Fernando.
TAXI 

"Chevrolet'Bela

mo estado. Financio; Volki
1959, motor e cambio 66, entra-

2 350 e 15x250. Ver Ponto
Taxi Freguesia — Ilha dc

Governador.

VOLKS - 66, 65, 63, 62"c 61
Sinc, equipados, ótimes de m

oíorta. Rua Dom Meinrado,
37. 48-6932
VOLKSWAGEN cor vinho equipa-
do, rádio Tc-lespark, único do-
no. Tem faturas. Rua do Bispo,
47.
VOLKSWAGEN 64. última série,
único dono. Nunca teve um nr.
ranhão. Vendo ou aceito troca.
R. Bispo, 47.
VOLKSWAGEN - Temos diver-
sos e várias cores, ledes revira-
des e alouns nas revisões e ga-
rantías, 67 Tigre, 0 km 6ó, mcd.
67-65-64-63. Trocamos e facili-
tamos. Haddcclc Lobo, 335-B.
V0LKSWA8EN 59. Otimo esta-
do, equipado, 1 £00 cnt. e 12
prest. 240. Rua Monsenhor Amo-
rim, 47. Enn. Novo.
VOLKSWAGEN 62. Estado dí
novo, equipado, 2 000 ent. res
lanto a combinar. Rua Monse
nhor Amorirn, 47. Eng. Novo.
VOLKSWAGEN 60, todo Sfõí
mado, pint. de 64, maquina e
suspensão. Facilito. R. S. Fran-
cisco Xavier, 860.

VOLKSWAGEN 63-44 e 65, oTi
nics de lataria e mecânica, su
peroquipados, troco, facilito. R.
S. Francisco Xavier, 860.

VOLKSWAGEN 60, 2.o- serie, otl-
mo estado geral. Vendo urgente
por preço a combinar. Rua São

VOLKS 66 — Cereja metálico, su-
por oquipado, Vulcrcn, rodas <ro-
mad.is, fiisci paralama erpcl.1-

VOLKSWAGEN 67 46 HP 
"Õ 

km
Vtlre.o enribe. Vende-se. Telefone
48-4783.
VCLKS-" 64 - VÍrde a,W

com bnneo reclináve! de lu-
Igual a 7ero km. Fin. com

2 1C0. Av. Eng. Richard, Í60—
01. 38^2157.

VOLVO 50 444, bom estado s6
fa.ta pintar, 1 670 a vista e
fac. t. mec. até amanhã. Rua
Cuba 464 C. da Penha.cular. Troto, facilito. R, 24 _'^--~-Maio, 254 - 40-0507. [VOLKSWAGEN 61-64

VOIKSWAGEN 65, pérola, capes Fm ófim-, nct-rU O, ,
do napa proia - Não Iam ,i.X'^l °Um0 CSlcClO. Rua

Volunlár
481 '483

¦ Cadillac 1954
Coupô de Ville

Eslado geral excelente má-
quina nova. Pintura nova, es-
iofamenlo novo. Rua Vol. di
Pátria, 48, Sr. Costinha.

Concorrência

dio, 2fl mil rodados, ótimo es- Voluntário
tado — Traiar mecânico — Pro-
co só i vist» S milhões — Tol,
30-5292.
VEMÁGUET 63 - Único dono, tõr
pinto cê!a, estado tí« nova —
Ver na Rua Edmundo Uns, 23,
durante o domingo — NCr5....
3 600;00, só à visla.
VOIKSWAGEN 1965 - ólSÜ""^
lado — A vista ou financiado —
Av. Atlântica, 3 092. Telefono
57-8050, oté 21h.
VOLKSWAGEN 61 - Um ««rro
para quom conhace carros.
Vondo à vista - 25-941S.
VOLKSWAGEN 66^ pouco roda-
do superequipado. Vendo cu tro*
co. Facilito. Av. Suburbana n.c
10 067.

1964 Pontlac, Sedan, 8 meca-
co, rádio placa 16-9570. 19Ó4

da Pátria,; Chevrolot Eiscayne, Sedan, b

j 
mecânico, riclio, placa 10-99-49.

VOLKSWAGEN 64 - ÚÍtT TérTi, 
A.s P''°P0:;I'" deverão ser nn-

fedo equipado, cerro novo, ca- viactas com um cheque no valor
pas e 

pneus 
nove-.. R General de NCrS 500,00 c enlrenuesBeiaoard, 110-8, Eng. Novo. I .- ,c,,n , „ „„ ,

VOli-í <9 
'n; . 

j 
". ¦ 'a,e ,Sll30n1 L° rJia 22 do cor-vulko ív — Bom ertado, uni '

ca ú-ns, Cri 7 500 000. Rus Bs
rão Bom Rc-liro, 723, ap. 201.
VOLKS 59 - Em. I 500,
em 18 meses, bem estado. Vu.
e tratar Rua Paula Freitas, 31,
ap. 302.

renle. Maiores inícrmaçoei
com Sr. Gocdr,-an. Tclefon-s:

;;,-4o 52-3055 - R. 453. <p

VOLKS 66 - Careja, 8 300 km,
lacrado, novíssimo, unico deno.
NCrS d 000,00. Rua Viveiros. do
Castro, 43 - 36-1766.
VENDE-SE um carro marca Sim-
ca fi, quatro cilindrcs, do sno de
1949. Preço Crí 650 000. Rua
Cordovil, _153 

— P. de Lucas.
VÉNÒÒ" - Simca 1963 - Raiiyí
ótimo estado. Raul Pompéia, 66

901.

tos, 20, tel. 48-2583.

_*Clemente, 73.
Ai.

canica, conservação esmerada
Troco e financio. R. C. de Don-!vOLKSWAC-ÉN" 66, verde, equ
,'™/__*"7*A Z 58-3822._ oado. Troco e facilito parte -
VOLKSWAGEN 60, 61, 

"62, 
63. Tei.: 46-8524. Tem 14 C00_km.

64 e 65 - Lindos carros, entra- VOLKSWAGEN 59, alemão^ Par"
das desde CrS 1 500 e o sa
em 10, 15, 20, 25 e 30 meses.

Av. Almirante Barroso, 91-A
Tel. 42-6138.

VOLKSWAGEN 1959, 60, 61, 62
63, 64 c 65, todos 100% de má
ciuina e lataria. Perfeito eslado
do conservação. Pequena entrada
e o saldo a longo prazo. Auto-
Prazo. R. Conde de Bonfim n.
645-B -Jels. 38-1135 e 38-2291.
VOLKSWAGEN 1959," 60," 61,"«i
63, 64 o 65, todos 100% de má-

e lataria. Perfeito estado
de ccnservaçâo. Pequena entrada

saldo a íengo prazo. Auto-
Prazo. Conde de Bonfim, 645-B
B -Tels. 38-1135 e 38-2291.
VEMÁGUET Í961 - Com rádio „A .
transistor, ótimo estado geral — ,acfo' ur"co °°no, 3 *00, hoie
Troco e facilito pgto. - Subur- Av* Embaixador Pimentel Bran-
bana, 10 033 - Cascadura. M30' '-> - Bangu.

VOLKSWAGEN 66^-~Vmlãd7i7i VENDE-SE Chevrolet 38, parti
1953, óti-jió'a, mais de 800 mil de equip. Çuli!r' .em. PÇrfcüo estado,

Vdo. cu ac. troca Vclks 61 a 64
— R. Sen. Bernardo Monte
220.

tlcular vende em cJinio estado,
com 1 ECO de entrada c 200 por
mês, lnf. tel,: 32-3699, Sr. Décio.
VOLKSWAGEN 1963 - Eaulpa-
do, pcuco uso, Impecável, facili-
to parte. Rua Antunes Maciel, *194
— São CristoySo.
VOLKSWAGEN 1964 - Equipado,
cor azul, impecável. Facilito com
2 500. Rua Josó Bonifácio, 266,
casa I.  
VOLKSWAGEN 63 - Unlca dona,
;upcrequlpadOí c-nservado, 37 000

Iim, Tratar cem D. Irene. Rua
ronel Cabrita, 62, ap. 201
Tel.: 34-6439.
VOLKSWAGEN 60, transformado
65, tanque rebaixado, ótimo es-

VOLKSWAGEN 63, ótimo estado
com capas, etc. Facilito cem NCr$
2 ODO, entrada. Rua Condu do
Bonfim, 1 323 cem o p=rteÍro.
VOLKSWAGEN ip66~-rCerêia_nôj drade Pertence, n.' 42," Calote
qarantia 0 000 km, rev.sao porisr, |_u;-
ffizer, superequipado, estado de

VOLKS 62, pérola, vendo, trece,
Rua Gonzaga Bastes, 20, tel ¦
48-2583.
VOLKSWAGEN 62, motor 0 km
rádio, capas etc. Preço 3 600 -
Rua São Francisco Xavier, 567,
c 10. 12 às 16 horas, urgente.

Chevelfe
Super esporte

Azul c| teto de vinil preto,
VOLKS 64 — Vinho. Vendo, Iro-lcâmbio em baixo, llid 8 cil

Gon^toVS^ifaJS;;25 H^ipamen.os de luxo!

VOLKS 65, orená. .miin^ .,^:lRua Real Gr=ndeza, 66 - 20?rena, equipado, ven
troco. Rua Gonzaga Basros

20, tei. 48-2583.
VOLKS - 66~57"_ Ve7de, vendo,
troco por carro miis barato. Rua
Gonzaga Bastos, 20, tel. 48-2583
VOLKS 61, grená, superequipado,
vendo, troco. Rua Gonzaga Bas

VOLKSWAGEN ano 65, eciuipado,
o;m .17 mil km rodados, Rua An

zero. Tel. 48-6875.
VOLKS 1965 - 22 mil km, super
equipado, tedo novo, troco p
carro menor valor. Estudo peq
financiamento. Ruo Haddock Ló
bo, 74 — G?ragem .
VÕLKSWÃGEN7Í964-- Vermelho
vinho, 3.'1 série, todo equÍp.ido
pouco rodado, conservadissimo
Preço à vista NCr$ 4 350,00. Tel.'8-687"

TAXI Aero Willys 60, bom es-
lido. 3 300. — R. Miguel An-
gelo, 436.
TAXI Chevrolet 47, equipado,
Standard, impecável. 2 650,00 —
Av. Suburbana, 4175. - Telefo-
ne 29-4027.
TAXI — Compro carro de praça
qualquer marca, mesmo tromba-
do, pago à vista. Rua Orestes,
13, ap. 202. Tel. 23-1183. Santo
Cristo.
TAXI Volks 65, ú.tima série, em-
placado recente, equipado, 6 600
fi. Santana, 73, ep. 1806. Ccn-'" . Jonas.

VOLKSWAGEN 1961 - Sincron
zado, Superequipado. Vendo, tre
co e facilito. Suburbana, 10 033.
fundos — Cascadura.
VOLKSWAGEN 

"65" 
-~ÃzüÍ,~«|ui-

pado, capas etc. Rua Magalhães
Ccuto, 413, op. 101 - Meier cl
Rua Dias da Cruz_— V. Barato'
VOLKSWAGEN 

"ó5 
-"""Aiul, 

"equi-

pado, capas etc. c/ novo — Rua
Sidonio Paes, 27 — Cascadura
à vista, de particular.
VOLKSWAGEN 65 - Equipado,
estado de novo, grení, vende-se,
Tratar na Rua 24 de Maio, 841 —
Sr. Benedito.
VCLKS 66 - Mod. 67 c um 65
na garantia, noves. Troco e facl*
lito. Rua Riachuelo, 358.

Equipado.
Vendo urg. 3 190 ou troce. Fac.

TAXI Volkswagen 64 e DKW,
superequipades, financiados. Rua..,,,,,.,.,.. _„. ,.
Siqueira Campos, 244. Tel VOLKSWAGEN 61
37-2141 jVenao urg. 3 190

TÃxTSoRbiNIM --S6 .•vista^oD?''1'0'* Ull°' 33- Iolofone
CrS 368000. Real Grandeza 193
oja I. Aberta até 13_h.

TAXI DKW" ano" 60"- Vende-se
Pronto para trabalhar. Ver

na Praça de V. Carvalho, carro

TAXI Aero Willys 64 e 65 equi-
pados. Rua Carolina Machado n.°
560 ^1 2-_Jel._90-1377._ __
TAXI DKW 1962. Tel. 54-1402 -
José Fernandes.
TAXI - GÕTdini 65 — NCr$ ...
2 390,00, pint. mr.c. etc, novos
- DaupMne 62. ótimo estado -
Saldo í, comb. Troco. Rua S.
Francisco Xavier, 342-E — Mara-
cana.
TAXI 

""VOLKSWAGEN 
- Vendo,"

ano 62, bom estado. Troco, fa-
cilito - 25-4747 - Da. Sueli.

n.° 5 88-79 domingo na Rua
lere, 281 (esta rua começa
ponto dos táxis).

no

TAXI - Vendo Plymouth 51,
mec. pneus pint. 100%. Ver R.
Alfredo Barcelos, 590 — Olaria.

Estação, Sr. Aluizio.

TAXIS CAPELINHA

SIMCA Tufão 1964 - Matron, ca.
t ouro velho, pneus b.b., rá

dlo interlorn. Vendo Av. Paulo
rie Frontin, 245-308 - Telefone

tratar 34-795»

OLDSMOBILE 61 - Cutiass. O
mais belo do Rio. Côr creme,
forração preu, completamente
equipado. Rua Náutica, 77, ao.
331, Cocotá, Governador. Oa. n, ,mingo tedo dia ou durante t|Vencle-Se. Ver
semana. Somente à noite.
OLDSMOaiLE 6? — Cutiass, ccn-iri -, , -, iJ"' '"^i- c »u»pen«o novo
versivol .novíssimo, todo equipa- rIOrianO, 16/ — MaUrOlrf' c*r< lroco • financio. Rua
do, branco, capeta preta, e-.lo. nu Fplino i9Á"1:,a de B0"''"!. 577-A - Tei.
famenlo berdeaux. Semente à vis- 

C"HC*
ta. Ver t trntar rom Sr. José Al-
herto, na Rua São Clemente, 69
- Tel.: 26.1043.

., :.,wwj '."iLi.iht:..> — Comoleto,
trada. Aceito troca. Av 28 dí\V£jP;Í'Thl: 

"'? 
f 

™ ~
S-i«mhrn 270 ,.,, 4 T.i.t... Vende-se tambem umhcsos —
"5346 " Ttl»f<""|Bartalomeu Mltre, 354 ap. 101.

TAXI GORDINI 64 - Equipado
com bigorrilho, rádio transíMoriza-
do, rodas tala longas. Está bem
mesmo, Rua Amaro Cavalcanti n.
1 787!__Tratar tel._54-4592.
TAXI CHEVR"ÒLET 1948," ótimo es-
tado — Vende-se à vista. R. Con-
selhelro Josino n.° 18. Telefone
32-4034.
TAXI Simch 62, ótimo estado, 2
milhões entrada, rest. financiado
- 46-9821.'

VENDE-SE um Volks comprova,
demente 0 km, pérola, estofa-
mento preto. Tratar na Rua Pi-
nhelro Machado, 60, Sr. Huniber-
Io, NCrS 7 150,00.
VOLKS 66, vinho alto tratamento
nunca entr. enchente, 6 mi.
lhões, à vista. R. Sta. LuÍ2a, 53,
Maracanã, até 13 h.
VOLKS 64, outubro, azul, otimo
estado. Motor O.K. Sousa lima,
68, ap. 1202.

VENDE-SE Gordini 1965. Ver e
tratar Av. Delfim Moreira, 1 130.
Unico proprietário. Estado excep-
cional. 3 900.
VOLKSWAGEN 63 - Vendo todo
equipado, à vista NCrS 3 900.

Maria José, 557 casa 24, com Oti-
veira.
VOLKSWAGEN 66 r Vendo, Rua
Japurá — Praça Seca — Jacaré-
panuá.
VOLKS 63, ótimo estado, vondo,
treo cu facilito. Suburbana, n.
999I-A-B _-_ Cascadura._
VOLKS 65, superequipado, tala
larga, pcuco rodado. Rua Ecü-
var, 86 com porteifo.
VÕLKS 65, com 

"20 
000 km, ri-

dio, capas Vulkron, estado es-
petacular, troco e facilito. Rua
Bclivar, 125-A. Tel.: 37-9588, cõr
gelo.  
VOLKS 1965, verde amazonas,
não tem acessórios, fino trato,
5,1 mil novos. Troco Vnlks 63,
Tels.: 26-7635 ou 26-0859.
VENDE-SE DKW
Preço barato, n
bca, 55.

único dono, pronto p/ permuta
na praça, tenho inclusive placa e
táxi - Rua Bem Pastor, 393 —
Tel.t 48-9448 __ _Tijucn.
VOLKS •— Vendo 64, verde-ama-
onas, pcuco rodado, bem con-

servado/ rádio, capa de n^pa Crjjtici

VOLKSWAGEN 60 - Vendo, su
perequipado, rádio, tranca, napa
assentos laterais. NCrS 3.100.0C
à vista. R. Dicnisio 36, ap. 101
-Penha - Alfredo. _
VOLKSWAGEN 66 - 

"Vende-se

cm bom estado, equinrsdo, pouco
rodado, à vista 5 750 mll. Tcl,
46-0475.
VENDO 

'Austin" 
A-40 52 - Má-

quina retificada. Te!. 58-0162.
VAUXHALL 50-4 cil. múii;
econômico. R. Assis Vasconcelos,
116 - Pilares. _
VÉMAGUBTE - Cinza e marfim
- 58 — Equip., c/ srade e capu
64, rádio original, calhas etc,
bem ertado mesmr, máquina

wr.inn nvisr A, ¦ ¦ ' 
T ,00%* 2 dcncl- 2 20° J vistaVENDO DKW 63 em otimo est., ou ,r0C0i Av Nova Vo.k; A _

Bonsucesso, tel. 30-9629.

VOLKSWAGEN 54/65 - Cinza-
prata, únies dono, espetacular cm
tudo — Motor, suspensão, latarh,
pintura, bancos, tapetes tudo c'
2 400 km, buzinas Mercede;, vo-
lantes esporte, calotas e sebrea-
ros Impala, rádio japonês de te-
cias, bh*olas, silencioso casíracn
etc. O mais novo pcssível — à
vista ou trecc. Fac. pprVe pasto.
Felipe Camarão, 138 - 48-0962.
VOLKSWAGEN 64 - Ult. série,
verde-amazonas, ún. dono, equip.,

^""excelente estodo — à vista ou
íreco — Rua Felipe Camarão, 138
- '4S-0962.

VOLKS 65 — Equipado, vinho -
23 000 km — Pneus noves. Av.
Copacabana, 1424 - Tcl.: 27-0592
- Hoie cu 2a.-feira.
VOLKSWAGEN 65 - Azul-atlán-
tico. bom estado, 4 7;o 000 -"ratar 

26-9770 ou 25-9776 - Al-
bino.

- Tel.: 26-7818.

Chevy íl 1965
Nova de luxo. Mecânico, 4

portas, rádio. Troca-se e fi-
nãncia-se. Av. Prado Júnior
325. Tel.: 57-8705 e domingo
- 57-4316.

JK 1967
0 km. Vendo abaixo da

ela. Sr. izidorc. 37-5908

VOLKSWAGEN 60/66 - Vendo
pintura, estsfomonto, .máquina]
ludo novo, rádio, capas e laia-
rais ^ novos, faz-se qucíquer ex-
periencia. Dj particular Dará par-

ratar hoje na Rua Bsla,

VOLKSWAGEN 66 - Novíssimo,
azul, es tedo de zero, superequi-
n^do — Troco e facilite — Da-

de Mesquita, 218 - 28-3333.
VOLKSWAGEN 64'- Otimo es-
tado, rádio, copas de napa, tran-
ca Cr$ 4 4G0 urgsnte — Barão de
Mesquita, 21B - 28-3338,
VOLKSWAGEN 65 e 64 - Supe-
requipades em estado de novos.
Treco e facilito — Rua Conde de
Bcnfitn, 577-B - Te!.: 53-6769.
VOLKSWAGEN 60 

"- 
Vendo"óti.

62, camioneta.jn10 estado, à vista. Rua Joaquim
Rua Bento Lis-Nabuco, 180, com porteiro.

VOLKSWAGEN Í9Ó0 -"Ent. 1 500
VOLKSWAGEN 65, superequipado, « 15 Pr"'- Cr$ .200. Lavraclioi
urnente, na Rua Bento Lisboa,K" 206-B - Tel.: 42-0"01.
n._55,_até às 12 ho_ras.  _ VÕLKS 63, úitima série particu.
VÕLKS 1962, rádio," 

"capas, 
ccn- lar vende seu com 23 000 km

servadissimo, vendo urgente no. rodedos, cerâmica, 3 ECO mil. —
la melhor oferta. Ver na R. Ba-I«"« Triunfo, oO - Teresa.
rão de Iguateml, 164,
VOLKS"1961 -"O mais conser-
vado do Rto, tedo equipado, ven-
do urgente p. melhor oferta. R.
Barão de Iguatcmi, 164, ap. 4.
VOLKS 66 — Cereja, meio equi-
pado, c. calhas, capas de vul-,
kron etc. Rua Leopoldina Régo,|
474 — Olaria. ^_^ _
VOLKS~ó2, últ. série, mod. 63,
equip., fac. pagamento, ac. tro-
ca. Av. Roma, 182, ap. 301 -
Tel.: 30-9032.

Rua Professor Valadares, j gos ou Osmar
201 - Grajau.

VOLKS, ano 63, novo de tudo.
Melhor oferta cu troco. Aveni-
da Brás de Pina, n. 504, Domin-

Volkswagen i9ó7 - o km -
Vendo, troco, facilito parte —
Rua Haddock lobo, 3E2 - Tol.
34-2458.
VOLKSWAGEN 1963 - ótimo
c;t., vendo, troco, facilite. Run
Haddock Lobo, 362. Telefone
34-2453.

700 — Conda Bonfim, 518-604 ,'363. Tel 34-0935
28J7696. _l

VOLKSWAGEN 65 - Otimo cs-"
í'3do, rádio transistorizado, capas

napa Cr$ 4 500 urgente —
liarão do Mesquita, 218 — Tcl.:"-3338.

WILLYS)
COM SEU FAMOSO

Jsep

s toda a linha ds
UTILITÁRIOS, V. en-
contra, com todas as
facilidades, na

AGÊNCIA CAMPO GRANDE
DE AUTOMÓVEIS LTDA.

Av. Ceoário do Melo, S53
Campo Grande - Tels.
1010 - CETEL 94-1171
Praia do Flamengo, 244
Lojas AeB-Tel,25-S776

31-0332.

Karmann-Ghia
1966

Cereja, -estofamento prétor
faróis milha, rádio 3 alio fa-
lantes na trazelra tranca, ban-
da branca etc. Vendo cu troco
por Volks 65 ou 66. Ver »
tratar a Fábrica de Móveis
Bonsucesso. Rua da Prodama-

ção, 33. Tcls.: 30-0485 -
30-8698 c\ os Srs. José ou Lis-
boa. (p

Locadora Júnior
aluga

llamjraty, Karmann-Ghia,
I Volks, Kombi, equipados com
j radio, com ou sem moioristü.

| Rua da Passagem, 98. Tels.: —

J46-3E00 
- 46-3126, filiado ao

Dinor'i, Reajtur, lntcrl,ir.

Mercedes-Benz
Precisamos para cliente» mo-

delos - 220 S — 220— 190

anos 1960 e 1965 — Tr.-tar;

LEBLON MOTOR S A. Av. Atiãiv

tica, 1 536-6. (P

VOLKSWAGEN 1960 - Supere-
quipado, vendo, »roco, facilito
narte, Rua Haddock Lobo, 382.
Telefone_J4-2458.
VOLKSWAGEN 1964, olimo est".
Vendo, troco, facilit"? parte. —
Rua Haddock Lobo, 3e2 - Tel.
34.245S.

VENDEM-SE pick.up furgões Ford
Chevrolet. Av. Suburbana n.o

2 691.
ÁXI CHEVROLET 47 - Bom de

mecânica. Facilito o paqamentoJVOLKSVVAGEN 1962

-•na Avenida Marechal!j!MCA- 19M " ¦*• -?óríc* ^P"**-*-"oiido, tnéq. e suspensão novas, (in-

PONTIAC 48 - Hidramático," 2
Dcrtas, ótimo citado, vende-*e.
Ver á Rua Jscereí n.o 65, ap.
202, sábado e dominoo aíá as
13 hs.
PEUGEOT MOD 203 - Ann 1951— Grenaf, raro estado, 700 mil
de entrada. Av. Suburbana, n.9 ?A2-JzJ?IMà__.
PEUGEOT 1948 - oliW~W
Cr$ 500 entr. e 10 x CrS 40 mil
ou à vista CrS 700 mil. R. 24 de
Maio, 947 - GB.
PICK-UP WILLYS 66 - TraçSTí
rodas, tranca direção, ótimo es-
tado, vendo urcente, aceito tro-
ca._Tel._48-7756.
PLYMOUTH - BeTrídire 57, 6
cilindros, hidramático, bem con-
aervado, er condicionado. Pr. ..
3 803. Tr. R. Quintino Bocaiúva,
104, ap. 203 - N. Iguaçu -
Tel. 2131 - Isaias.

RURAL, luxo, ano de 1965 - Su
perequipada. Estado excepcional,
um só dono. Vendo c/ 2 800 àvisla e 15 prestações de 279
JELSUL 

- Revendedor Willys
Rua Francisco Olaviano, 41
Tel,: 27-8656,
RURAL — Compro sem aborreci-
lo. _Vt|o no horária de sua pn.ferencia a pago hoje am dinhei-
'o. - Tel. 384891.
RURAL — Compro — Mosmo pre.cisando de reparos. Pano à vista
Tol. 29-1728, da di., 

'34-0468, 
ãnoite,

RUR AL~WI LLYS^Ít-^/^-^
Rua Darke da Matoi 161. Tel.
30-4735,
RURAL 1963 - Estado de nova,
equipada, vendo ou troco porcarro pequeno. R. Engenheiro Ga-
rna_Lobo n.° 16 ap. 402.
RÃÕYl ESPECIAL 1965 - ótimo
estado d» conservação. A vista
íu-«íinanti"io 

- *'»• Aflanfica,
3 OW. Tel. 57-8050. .tá 7\ hor.,.

1-3 B22.

)timo
Equipado,

estado. Vendo urgente pe-

SKODA — De 4 portas, pintura
nova, com radio, ano 1954. Cr*
1 4C0. Tel. 36-7332. Ver dias
úteis, das .8 às 17, Rua Matipo,
110-Jacard._
SIMCA 63 - Sincronisadanôdã
nova, 3 200. Treco menos valor
Av. Edson Passos, 87-A. Telefo-
ne 38-6823, Pedro.
SIMCA 62, radio, capa», exce-
lente estado. Cr$ 2 480. Telefo.
ne 37-2458.
SIMCA 60/61, Çhambord, pneusb. b. radio etc. Vendo, froco e
fac. Rua Sorocaba, 129 — Bo-
tafogo.
SIMCA 62 - Vend. tr. por Douf.
maq. na gar. tranca, rad. toda'
100%. Não tem fer. Negocio
de duro. R. Humboldt, 181 -
Bonsucesso.
SIMCA JANGADA 62 ^"PricoCr!.
3 000 000 - Vende-ie, na Estr.
Velha da Pavuna, 1395 — Lopes
~ 'nhaúma — Horário comercial

29-5578.

Bartolomeu Mi tre, 3j-1 ap,
TAXI DKW VEMAG* 1963"-" Em I Trace. R. Maria Amáíia, 362
impecável estado de conservação.158-9887. Sr. Terra.
Pneus, máquina, pintura, tapetes TÁXI Teimoso ¦- Passo contra,„«imo* — Facilito ou troco. Rua Caixa, único carro cjrtl saciurn Pcr
Haddock _Lobo,J20.  _ _ E.-calente estado. Rua Uruiuai, VOLKS 64 - Pouco rociado, úni
TRIUMPH 52 - Pint., forr., mec. 283 -_Troco.  Co 

dono, periaito estodo, capas
na garanti» - NCrS 6S0.00 à!TÁx"lS CHEVROLET -19 "" ro" - n«oa, tranca alemã, no seciuro até
vista ao l.o que chegar. Rua S. Otimo estado. Vendo 2 550 - R l1"'"' - Píc" * SX i vista. Tel.:
Francisco Xavier, 342-E - Mara-Mic,ut,| Ancelo, 436 '37-4917 - Ver na R ja Anita Ga-

TAXI 
"DKW "1965~- 

Multo 
'bomtey1'-43-^ Garagem.

eslado geral. Arcilo carro parti-,V0,LKSvvAG£N '965 - Superequi.
cular em troca, facultando o res-lpac'° — 5 100 — Av. Nazaré,
lante em 20 meses - Rua Conde!2796 - pôs'o Texaco.
Dcníim, 25. IVOLKSWÁGEN 1962 - Equipado,

Av. Nazaré. 2 796 — Anchieta —
Posto Texaco.

VENDO Chevrolet 52 hidramáti-
co, ótimo estado. Rua Conde
Bcinfim, 581, ap. 401. Tel.: ...
380157. Virtcr.

VEMÁGUET - Vende-se, Caiçara,
étima. Tclefcne: 27-9175.
VOLKS""66~ -' Vencln, azul atíín.
tico. 6 300 km re.vs, pela me*
lher oferta. Rua 5 da Julho 349.

Vende-se]Tel. 37-4195. _
«.«* VOLKSWAGEN 61, sincr., 

'"lodi

can.i
TAXI GORDINI. 66 - Nunca ro-
dou na praça. Vendo cu troco
per carro de menor valor, Av.
Suburbani, 7 240.

VOIKSWAGEN 1964
à vista, cem riidio. tranca

ia melhor oferta - RuV Condelga!* /"^o Çr$ 
4 300 000. Verjctu.;pad0; supernovo. Melhor

de Açrolonao, 859, ap. 201 - R"r ?an'" C'L',a' ,Jf* ?flraSel?' oferta à vista. Rua Gomes Car-
sábado dia lodo e domingo sn-|nci M _ J02. |Dancma.
mente pela manha. , 
wrtiVeiAnCr-csmoí-j ^i? 5"IVOLKS 64 e 65, f. primeiro queVOLKSV/mGEN 1967 — OK — Te«|,u.«- a ino L a ern n , ,¦IL t r- cne^ar. 4 oUíj e 4 cou. Negoc onho vermelho e ezu — Sao Fran-: . . . ,. _,„_, .. p.„„v- *.i'

v, Jrn so a vi si 5. Kufl ta r erre ira, /.JA,c:*co Xavier, 413. -a T . i-ivei. *. _j '.,_. ___  ap. 28. Te!. 47-6524. Atendo
VOLKSWAGEN 1966 com poucojtimbéni domingo, o dia tedo.
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sucesso ou tel. 23-3534
.minovo, pouco rodado, todo equ.*

Ismael, pado, b/b. Rua Maior Ávila, 365
TAXI VOIKSWAGEN (1964)'
Vendo somente à vista: NCr$
6 100,00. Tratar na Rui Belfort
Roxo, 417/503. Sérgio.
TAXI VÕLKS 66 - Vende-se, ver.
melho, equipado — Avenida Mao-
ca n.o | 064.
TAXI CHEVROLET 51 - Mec,
ótimo de tudo, preço 3 500 —
Tr. ponto de téxis defronte Cine
Mauá em Ramos, c| Manuel.
TAXIS - Chevrolet 51, mecàni-
co. Vende-se NCr$ 3 650,00 i
vista - Rua Frei Caneca, 272 -
Ver sábado até 12 horas . ie
ç u nda-_f eira_—_Sr.^Cardos o.
TÁXI — Volks 62 - Ven"dõ~cn-
ótimo estdo emplacado em de*
lombro. só i vista — Rua Ape-
rena, 107, ap. 306 - Leblon.

VOLKSWAGEN 61 - Verde, ca-
pas, rádio, tranca, marc. gas. -
Transf. 62 — Urg. 3 080 - Fi
nancio c| 1 500 - Saldo a lon-
go pn?o _— Afonso Pena, Ó6-B.
VOLKS 66 - Azul-atlântiCD-^-"2a.
série — 7 000 km, equipadíssimo
— Rua Júlio do Carmo, 244 —
Sr. Manuel
VOlkSWAGEN 60, mod. 62, ri-
dío, capas e laterais, tranca,
pneus. Base 2 900 — Ac oferta
— Rua Sã Ferreira,_228, ap. 705.
VOLKSWAGEN" 53 - Bom 

"esta-

do, equip., vendo p| melhor efer-
ta. Rua Major Mascarenhas, 32 —
T. os Santos.
VOLKSWAGEN 1959 - Vende-e
modificado 1965, eslado impeça
vel. Tel. 47-3000 - Miranda.

MM /[gjlffl OU QUALQUER
OUTRO
UTILITÁRIO
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AV SUBLJFít3ANA. 7Q Tel : 34-2T54

VOLKSWAGEN 66 verde- ama:o-
nas, todo equipado, melhor ofer-
ta. Rua_S Ferreira 135-804.
VOLKSWAGEN 1963, azul, pínlu-
ra nova, perfeito de maquina, cj
radio, forração de napa, tranca.
Preço unico a vista CrS 4 000.000.
Rua Rita Ludolf 15 apto. C-01.
Tel. 47-6917.
VCLK. 62 equipado cerâmica,
abrindo janelas treeq 64, 65 ou
65 pago dif. a vista base 3 400
Rua Augusto Barbosa 171, jun-
to a ponte Tcdcs os Santos
VENDO per motivo de viagem
DKW Vemaguet 59, geladeira
americana e mais alguns cbje-
tos. Tratar na Rua- Monteiro àò
Luz, 177.

BGEKCIB
de mmmi\%fg//i

PIQUE CIENTE! TEMOS UM PLANO DE
VENDA PARA CADA CLIENTE'

19-ÍS - ITAMARATY, equipado excepcional estado
19óó — AFRO WILLYS, equipado, impecável
1965 - AERO WILLYS, ótimo estado.
1965 -- GORDINI II, equipado,
]904 _ AERO WILLYS, estado excepcional
l?d4 — C-GRDiNi, étimo estado
1953 - AEÍO WILLYS, eciuinado
1961 - AERO WILLYS, ótimo estaclo

TODOS OS CARROS 100% REVISADOS
RUA MARIZ E BARROS N.° 774/776

TELEFONES: 48-7454 - 34-9316 (P
66 — Pouco redado, p

.„ «AVIequip., à vista, CrS 5 700 000 '
_1°.*21C°; Tel. 36-0940, depois das 11 h

VOLKS 66 - Vermelho, todo ^i^TK^NAGÍfiT4~"v7ndõb?

Csludo trccii e facililo — São
Francisco Xavier, 400

vo, eciuipado. Ver na Rua Pereira
de Siqueira, 56 — Bar Tijuca.
VOLKS 1964 - Ultima,série, to.
do equipado — Vendo por 4 500
- Av. 28 de Setembro, 413, fun-
des — Sr. Pedro.
VÒLKS_62 — Impecável de pln-
tura, lalaria e mecânica, mod. 63

de tudo, superequipado. Ver cj
o porteiro A!bert!no, na Av. Co-
pacabana 420, • tratar no ao.
n.o 611.
VOLKSWAGEN 65 - Vende-se,
côr pérola, com rádio e capa.
Otlmo' estado, 5 milhões. Rua
Assis Brasil, 70. Tel.: 36-1016.

cem janela abrindo — Facilito com wnfi^iÀ/&/?bm""'*j"-~m »/--
imn » n a. 111 _ .»..oíi .VOIKSWAGEN 64 _e 6b - /cn-2 000 e 15 de 255 - 58-4251.
VOLKSWAGEN 1964 -
mo 4 280 equipado
reira de Siqueira, 79.

Preço óti-
- Rua Pe

VOLKS 63, pérola, novembro. —
Tratar 2.a-feira. Av. Gal. Justo,
335-A - Pfaff.

VOLKS 60, todo novo, vondo,
troco, facilito. Suburbana, 9 991
A e 3 — Cascadura.
VENDE-SE Volkswagan 66, d. úl-
tii-M, côr vermelha, 13 000 Vfa,
único deno. N'anócÍo da parti-
cular para particular. Rua Figuei-
rodo Mana.hãet n. 771 *p. 612,
urqente.
VENDO Bol-Air, 19Í0, im ítimo
estado. _T.[.: 47-4608.
VW 67-0 Irm, r.cebõ~ern tro-
c. por vn VW 65 • vm Ford
1926, no v.lor J 000. T.l
J7477S. Roberto,

VOLKSWAGEN 66 - Pérola, no-
vo, 4 000 _ ent., 20x180 ou à
viata. Só Interessa a particular.
R. Ipiranflii, 105, casa 4 — La-
ranjeirat, depois das 13 horas.
VÕlKSWÃGENnTòò, azul, equi-
pad: b.b., 10 000 km. - NCrJ
5 850 - Av. N. S. Fátima, 64,
ap. 403 —Centro. Sr. Armando.
VOLVO - Vende-se «m otimo
estado. Rus Rcunult, 18, ap. 302
IAPC Del Castilho, Sr. Sá.

do um dos dois à vista, carros
de fino trato. 64 está luperequi-
pado, não tem igual. Ver no
açougue. Av. Meriti n.° 300 —
Vila Kcsmos.
VOIKSWAGEN 60 - Novo, equi-
pado, ótimo de ludo. Vale a
pena ver. Melhor oferta à vis-
ta. Rua Bariri, 251. Tel. 30-2955.
Procurar Ctífio.

Caminhão
enz

VOLKSWAGÊM 1964 - Est. novo,
capas napa. Ent. Cr$ 2 830, sal-
do em 15 meies. Lavradio, 2Có-B

Tel.: 42-0201.
VOLKSWAGEN 67 - OK - Mod.
1300 — Côr verde, com toda ga-
rantia dc fábrica — Treco e fa-
cilito — Rua Conde de Bonfim,
577-B - Tel.: 58-6769.

VENDE-SE Aero Willys 61, per-
feito de máquina. Nunca foi ba-
fido. Ver e tratar no Posto Tri-
unfo. Rua Angélica Mota n.° 35
- Olaria.
VOLKSWAGEN 59!62 - líndõ;
capa, rádio etc. Bom mpsmo, f*-
ciüto, troco. Rua Cardoso de
Morait, -43á — Ramos.
VOLKSWAGEN 63 - Câr' eerS-
mlc», mecânica e eslado 9eral;BURBANA, 4930ótjmcs. Vendo per NCrS .... '
4 200,00. Tratar Rua Aristides i
Espínoía 15, ap. 30]I.
VENDE-SE 

" 
VÕH11, i )S<l."provr,

nunca bateu. Pr«;o dt ocasião.
Ru» Ril. Gon;alvM, SOO — No-
va Iguaçu.

Com capacidade de carga de 7
ton. Pneus novos e parte mecânica
nova.

Tratar à R. Itapiru, 1.163 com Sr.
Marco Aurélio. (P

52aminhão Dodqe
4 Ton. -- Vende-se. Ver à AV. SU-

(P

Outros anúncios de automóveis na
úitima página do Cad. de Classificados

•í*



FALAM DE LIVROS
NESTE NÚMERO:

Jayme Magras*! de Sá,
Luís Edgar de Andrade,
Luiz Orlando Carneiro,
Rejane Machado de Frei-
tas Ç astro, Rodrigues
Marques, Tite de Lemos,
Vicente Barreto, Wagner
Teixeira e Walmyr Ayala,
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. A promoção de con*
cursos sempre foi em tô»
da parte iima fórmula se-
gurá de estimular e>, às
vezes, até mesmo cono
grar os seus participan-
tes. No plano literirio, o
veredicto nem sempre
pode representar'•/•'uma
consagração, mas o certo
é ¦ quí"íb simples fato dé
competir implica num
grande estímulo aos in-
teressados em qualquer
ramo de atividade. Tam-
bém no ramo literário.
Alguns concursos - pro-
gramados no momento
para autores das línguas
portuguesa e espanhola
são apresentados na pá-:•'í^iia..;2i?-'-'• '-a- - -

'; -' Desde a publicação de'
%%a livro de estréia, As
Sementes de Deus, José
Edson Comes chamou a
atenção ' 

da crítica ia do
público para o estilo di-
nlmico de seus contos e
muitas outras qualidades
literárias cfueconfirmou,
no ano passado, com Os
Ossos Rotulados (Editora
Leitura), proclamado co-
mo um dos melhores laiv
çamentos de 1966 pelos
cronistas especializados.
Sébre o sargento-escritor,
que esteve até envolvido
em IPMs, há um artigo
de Rodrigues Marques
e dele há uma entrevista
concedida a Paulo Reh-
dei^ril página 3. £ %
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O interesse d o leitor brasileiro peta literatura de outros países, prim
cipalntente dos \ autoreü americanos ^M'S^inHe(MiB$'^Íó-S'poyvo romance,
i mostrado em reportagem na página S, sobre os livros estrangeiro»
no Brasil, ná qual se revela que aa importadoras ca rio tas se
m ó.'s"t ra.m èmAcOndiçõesAde satisfazer' ao público que ;oj procura
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Os álbuns de gravuras, como o de Paul Harro-Harring, editado hã pouco
prlo IBGE — mostrando, entre outros aspectos do Rio de 1840, a
Buía da Guanabara, com a Igrejinha da Glória à beira-mar e o Pão det
Açúcar sem antenas — são raros no Pais, conforme se comenta na pág. 9
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concursos em toda parte
estimulam o escritor

D PROSA
E POESIA
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Serão encerradas em 31
deste mês as inscrições aos
Prêmios Literários da Fun-
dação Cultural do Distrito
Federal para Prosa de Fie-
ção e Poesia, e os cândida-
tos deverão remeter à Fun-
dação Cultural do Distrito
Federal (Pavilhão Bernardo
Sayão, Brasília, DF) cinco
exemplares do livro publica-
do ou inédito, acompanha-
dos do pedido de inscrição
em que devem constar, o no-
nie civil e literário do autor,
Seu endereço e a indicação
do prêmio a que concorre.

Os prêmios de NCr$ .....
2 000,00 (dois milhões de
cruzeiros antigos) para ca-
da gênero serão entregues
aos vericedores em abril, du-
rante a il Semana Naçiò-
nal do Escritor, que se rea-
lizará em Brasília por oca-
sião das comemorações do
|tf aniversário de fundação,
da Capital da República, bs
trabalhos sobre Poesia se-
rão julgados por Cassiano
Ricardo, Péricles Eugênio da
SUva Ramos, Darci Damas-
ceiio, Osvaldino Marques e
Lago.Burnett, e ps de Prosa:^$^M^!$'é'm^t^ Fausto
Cunha; Adonias Filho, Leo-
nardo Arroio, Lígia Facun-
dès Teles e Samuel Rawet.
D PRÊMIO

CAMÕES - 1967
Mais uma vez o Secretaria-

do Nacional da Informação
de Portugal realiza o concur-
so dos seus prêmios literários,
de entre os quais ressalto o
Prêmio Camões, cujo regula-
mento é oseguinte:

Art l.o — o Prêmio Ca-
mões, distribuído ém anos ql-
ternados, destinado a difuh^
dir no estrangeiro o interês-
se pela vida e pela cultura
portuguesas, distinguira a
melhor obra literária óu ci-
enfífica de aútbrestrangeiro
púMieadà no estrangeiro, só-
bre Portugal; em língua por-
iuguêsàí francesa, inglesa,
alemã, espanhola ou italiana,

Art.2<0-^-Oseumontante
éde30.OOQ$OQO.

Art. 3.° *.— Serão admiti- •
das ao concurso as obras pu-
blicadas em primeira edição,
no período de dois anos, que
vai de 1 dé janeiro à 3Í dè
dezembro do ano seguinte.

Art. 4.°' — A candidatura
ao prêmio poderá ser apre-
sentada pelos autores, edito- :
res, pelo Instituto de A íi a-Cultura, ou por qualquer
membro do júri, sempre com
a prévia anuência do autor,
O candidato solicitará a ad-
missão ao concurso, juntan-

do um documento dado pelamissão diplomática ou con-
sular portuguesa no pais res-
pectivo, còmprovativo da
publicação do trabalho den-
tro do^prazo e nas condições
do Art. 3.°, devendo dar en-
trada no Secretariado Na-
cional da Informação, até o
dia 1 de fevereiro do próxi-mo ano, nove exemplares da
obra e a vidicaçfàda enti-
dade através da qual se po-dem obter outros exempla--
res.. a"a.. - '¦ ¦• •--•

Ari. 5.° —- a prêmio será"
conferido em Lisboa, até 15
de maio do ano em que se fazo apuramento, por um júriconstituído por seis intelec-
ttíais portugueses y de reco-
nhecido mérito e pelo Secre-
tario Nacional da Informa-
ção, que presidirá, mas sem
voto.

Art. 6° — O júri respeita*
rá escrúpulosamenieo Regu-
lamento do Concurso, na sua
letra e no seu espírito, pó-dendo deixar de atribuir o
prêmio, se entender que ne-
nhuma das obras apresenta-
das o merece.

Art. 7.0 — O Secretariado
Nacional da Informaçãocon-
vidará o laureado a visitar
Portugal, como hóspede ofi-
ciai, durante 15 dias, sendo-
lhe a recompensa entregue
em Lisboa na festa de distri-
buição dos prêmios literários.
U CONCURSO POÉTICO

RUBÉN DARÍO

A Sécretaria-Geral da
Organização dos Estados
Americanos concederá um
prêmio de 500 dólares e um
outro de 200, além de men-
ções honrosas, aos vencedo-
res do Concurso Poético Ru-
bén Dario, promovido pelo
Conselho da OEA para assi-
naíar o centenário de nasci-
mento do grande noeta ní-;;

. caraguano. ¦ , JJa^ ^ '¦*''•
São as seguintes as ba-

ses do concurso:
— O objetivo funda-

mental é honrar àniemóriâ
de Rubén Dario, premian-
dò iun trabalho poético que ,seja digno de merecer a^hon-9
ra de publicação e difusão
continentais.

II — Q gênero poético é
indispensável, embora seja
admissível qualquer modali-
dade de métrica ou estilo,
desde que a extensão do
poema não exceda a 500 ver-
sos: nem seja inferior a 50.

III —t Ò trabalho apre*-
sentado deve ser original e
inédito. O tema será dé li-
vre escolha do autor.

IV — Poderão participar
do concurso todos os poetas
do Continente, com a única

exigência de que o concor-
; rente seja cidadão de país

americano.:
V — Os trabalhos podem

;. ser escritos em português,
inglês, espanhol ou fran-
cês, devendo ser apresenta-
dos o original e quatro có-
pias, datilografadas em pa-''•- 
pei de formato carta. •

;AA VI — Cada trabalho, as-'sinado com um pseudônimo,
...C^IJeve ser acompanhado por

_ / ^Üm envelope fechado que
uí; - contenha ò nome, a nacio-

Ã nalidadè e p endereço pos-
itál do respectivo autor. A
remessa deve ser feita para:;
Concurso Rubén Dario, De-
partamento 

"de Assuntos
á Culturais, União Pan-Ame-

ricana, Washington, D.C.,
: ..'USA.

r :^ VII ~- A Comissão Jul-
\ . gadora será constituída de

cinco,membros? dois.profes*-a
sôrés universitários de lite-
ratura latino-americaíia, es-

/colhidos pelo Secretário-Ge-
- ral da OEA; o Diretor dój

.Departamento de Assuntos
Culturais da União Pan-
Americana como presiden-
te; ò Diretor da revista
Américas e o Chefe da Divi-
são de Filosofia e Letras dá
União Pan-Americana. As
decisões, tomadas por maio-
ria de votos, serão divulga-

, das dentro dos quarenta e" cinco dias que se seguirem
ao encerramento do con-
curso. a

VIII — Será concedido
um prêmio de US$ 500,
além de diploma, áo autor
da obra que, a juízo da Co-
missão Julgadora, reunirs
em grau superior as condi-
ções de qualidade exigidas;
haverá, ainda, üm segundo

^prêmio de US$ 200 e ura ,
A número limitado de men-

ções honrosas.
: ' a*J_X — A obra premiada ;

•¦• será publicada e amplamen-
I $é difundida pela Secretaria-* í

jGeral da OEÀ, em seu idiò-
-ma original, xeservando-se ao

autor cem exemplares da •
respectiva edição. Além dis-
so, a" revista Américas a di-
vulgará, bem como as que
obtiverem o segundo prêmio
e menções honrosas, em suas
três edições (em inglês, es-
panhol e português).

X *— A Comissão Julgado-
ra poderá deixar de Conceder
um ou mais de um dos prê^-
mios anunciados, desde que,
por qualquer razão funda-
mental, as obras submetidas
a seu juízo crítico não reú^
nam as qualidades exigidas
ou não alcancem os níveis
de qualidade corresponden-

tes à natureza da homeiia-
gem que se pretende prestar.

XI — O prazo para rece-
bimento dos trabalhos será
encerrado, para todos os
efeitos, às 18 lioras do dia 15
de julho deste ano. a>.!

a PRÊMIO
DE NOVELA 

" 
:-r."

Os Editoriais Pfiméra Pia-
na, do Peru, e Sudamerica,
da Argentina* receberão até
dia 30 de abril d ês te ano
obras inéditas de escritores
latino-americanos para con-
correr ao Prêmio dê iNovela,
no valor de mil dólares, cujo
resultado será divulgado em
31 ãe julho dêstextâojmOs
trabalhos serão julgados por
Gabriel Garcia Marques {Co-
lômbia), Leopoldo ¦Marechal
(Argentina) è Agusto Roa
Bastos (Uruguai), l
BASES

O Prêmio de Noveíarserá
julgado dentro do seguinte
critério: ^ t

Art. 1.° — O conciãlso se
destina a novelas inéditas es-
critas em espanhol, e dele
podem participar os autores
nascidos em territórios ame-
ricanos onde se fala a língua
espanhola ou os residentes
nesses territórios.

Art. 2.° — O prêmio pode-
rá deixar de ser entregue,
caso os jurados julguem de
má qualidade as obras envia-
das.

Art. 3.° — A obra que for
considerada a melhor será
editada por conta da Edito-
rial Sudamerica de Buenos
Aires, a quem a Editorial
Primera Plana passa a ex-
clusivida.de da publicação.
No período.entre a concessão
do prêmio e o lançamento do
livro o autor não poderáxfa-
zer uso da obra, nem mesmo
para a suei reprodução frag-
meniada.'; A» .

Art. 4.° +- Para concorrer
ap. prêmio o candidato deve-
rá enviar em nome de Prêmio
de Novela Primera Plana-
Sudamerica* Peru 367y Bue-
nos Aires, Argêntiná; quatro
cópias a máquina ,àè!M Ç^ãa
trabalho, escrito em uma só
face do papel, tamanho ofi-
cio, com dois espaços. Os ori-
ginàis deverão ser assinados
dom pseudônimoí;' é-em um
envelope à parte . iàcr<06^vi-
rão o nome e endereço com-
pletos do autor. Na parte ex-
terna d ês s e envelope virá
apenas o pseudônimo do au-
tor.

Art. 5.° — Os trabalhos
não premiados poderão ser
reclamados pelos autores
dentro do prazo de 90 dias
após o resultado.
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sementes e esses
Título: OS OSSOS ROTUL__DOS. ,

; Autor: José Edson Gomes.
Editora: Leitura.

j- José Edson Gomes que com seu li-
8 yro de estréia As Sementes de Deus nos

apresentou uma literatura válida pelo
que havia de busca e invenção, de des-
prezo por fórmulas gastas e ultrapassa-
das, embora em alguns contos se esco-
rasse na fórmula crônica, reaparece
com Os Ossos Rotulados —- obra consti-
tuída quase no seu todo de contos mór-
bidos.

A morte é uma constante no segun-
do livro de José Edson Gomes e os per-. sonagens sao donos de uma angústia
tão quotidiana que seriam vulgares não
fôrà o autor um profundo conhecedor
de seu ofício de escritor. Há contos
como o que abre o livro, Caminho das
Formigas, em que a trama se desenrola
núrii crescendo tão impressionante que

G RODRIGUES MARQUES

atinge as raias da obsessão. Embora a
história que empresta o título à obra
seja de profunda eloqüência dentro de
sua crueldade e negrura, há trabalhos
em Os Ossos Rotulados de nível bem
mais alto e nos quais o autor se revela
autêntico conhecedor da alma humana.
Ó poder de síntese com que José Edson
Gomes consegue represar todo o histe-
rismo da personagem de Noções de Vir-
gem exige do autor um compromisso
severo demais com êié mesmo, proibin-
do-o a juntar em coletâneas futuras
contos pálidos, como é ò caso de Nossa

__, Vida, o Mal-Estar, Historinha, e outros,
que quase somem no confronto com No
Parque, Simples História ãe Maçãs, Ta-
tuagem etc. -Embora- com esta restri-
ção, não há sombra de dúvida de que
em seu segundo livro conseguiu José
Edson Gomes um avanço tão grande
sobre As Sementes de Deus, que mesmo

nos contos menos pretensiosos é fácil
de se pressentir um arguto psicólogo,dono de ardente estesia, que não pro-cura fazer concessões ao leitor desatua-
lizado com a realidade do novo conto
brasileiro. As palavras nos contos de
JEG são tão descarnadas, que muitas
vezes a história é atirada como mera
notícia crua apreendida pelo autor. Vai
nisto um grande mérito para quemconsegue fazer do conto desadjetivado
um substancioso feixe ãe emoções, ner-
vos e veias. Á patologia mental encon-
tra em José Edson Gomes um profundo,
mas discreto analista, que sabe até
onde deve arrastar a obsessão dos seus
personagens.

Com este livro, consegue o contista
fazer um completo ementário dos tor-
mentos e limitações da mísera condição
humana.
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José Edson Gomes, sargento do Exército, durante o seu julgamento, em 14
de julho de 1966, quando foi condenado a dois anos de prisão, sob acusação
de querer comunizar o quartel. Posteriormente, sua pena foi reduzida

José édsen e o caminho
da nora geração

Com duas coletâneas de contos pu-
blicadas e alguns livros concluídos na
gaveta a espera de um editor, o jovemsargento-escritor José Edson Gomes foi
considerado pela crítica como uma das
melhores revelações literárias do ano
passado, com à publicação de Os Ossos
Rotulados.

Preocupado tanto com a forma es-
tética como com a mensagem de seus
contos,^ José Edson Gomes, sem menos-
prezar as gerações que o antecederam
na realização literária, acredita que com
a su^T geração a literatura brasileira
atingirá üm nível de aceitação interna-
cióhàl. -

.-¦--.•'.¦•-'. •--. ¦¦ - ?:¦'.'sa.__is

? BOM CAMINHO

...... Entende o jovem sargento-escritor
que o caminho a ser seguido por sua ge-ração ê o qa busca "de uma literatura
estética e socialmente válida, que ref li-
ta o instante em que o autor vive e se
enquadre dentro dos conceitos usuais
de sua época, tentando ultrapassá-los".

Para a consecução de uma obra de
arte, defende José Edson a necessidade
da nova geração de escritores de unir a
sensibilidade à técnica apurada de ex-

. t>..... -
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D ENTREVISTA A PAULO REHDER

pressão e comunicação com as massas
populares, recusando.se a cometer a"arte alienada, que se afasta do povo,não se integra no seu tempo e se ref le-
te num tipo de exercício que, sendo
afastamento do povo, se mascara de in-
tegração popular".

— Entretanto — faz questão de fri-
sar—esta opinião é por demais reláti-
va, pois a essa luz, os movimentos de
vanguarda, por exemplo, como o coh-
cretismo, ou instauração praxis seriam
alienados, o que não acontece, pelo me*-
nos dentro de um conceito rigoroso,
pois se integram num conceito válido
de renovação: a depuração verbal, òbje-
tivo básico do concretismo; e a instau-
ração praxis pretende ter implicações
sociais, ser uma poesia em (e de) ação.

—^-Acredito que mentiríamos —
acrescenta — se chamássemos tudo isso
de arte alienada: reflete, pelos menos,
um estado de espírito (de sentir) de
uma burguesia bem posta, c*om suas na-
turais confusões, seu permanente cao-
tismo. Pode.haver algo de mais terrível,
de mais agressivamente trágico do queuma burguesia bem posta num paíscomo o Brasil? Portanto, a poesia que
se integra no contexto dessa sociedade
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é uma poesia emparedada. Assim o con-
to, neste caso, tem o sentido estrito de
pertencer a um grupo isolado, a uma
elite sem vinculações (nem formais)
com a generalidade das pessoas.
D A GERAÇÃO VÁLIDA

Sobre sua geração, considera que
ela é a mais valida,- "principalmente
porque nela o número de arrivistas pa-rece ser ligeiramente menor que nas an-
teriores."

Devido à realidade mais agressi-
va em que vivemos, devido a uma exi-
gência maior do público, devido, enfim,
a múltiplos fatores de ordem cultural,
social e econômica, os artistas, que fa-
zem nome sem uma obra,•diminuíram
de quantidade ou, pelo menos, já não
inspiram o mesmo respeito, x

Aliás — conclui — este conceito
de geração é absolutamente relativo.
Quais os elementos delimitadores? Que
geração veio depois da chamada "de
quarenta e cinco?-" A que geração per-tence Drummond, Cabral de Melo-Neto,
Trevisan? E, além disso, eu também
perguntaria: até que ponto dá ou tira
validade a uma geração os cavadores?
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Título: PL___eja/n_e__.o e Exeoução do Dosenvolv.mo»to Econômico. Autor: .SuLs J w£li**y. Tradução: Luciano Mirai. Editora:'zaíTaí
Walinsky traz ao conhecimento do gran-de publico algumas considerações oportunas

frll 
t?m5 m.UÍt0 atual - PictnejamentTeExecução do Desenvolvimento EconômicoO trabalho do economista americano é

mMMÊrW^Smmm £ condensaçãodos pocket-books, não cai, porém, na estru-tura maciça dos tratados, oferecendo aos lei-tores especializados ou não, raciocínio claroe valido em torno de matéria que, hoje dei-
^1_°S gaTbinetes Par* tornar-se assuntoquase popular.

Apresentando suas observações na for-ma de Guia Não Técnico para Planificado-

U JAYME MAGRASSI DE SÁ
res e Administradores, Walinsky humilde-mente retira de seu livro tanto o caráter depolemica a que, em geral, se submetem a3obras de especulação, no campo econômico,
quanto a rigidez da metodologia esquemáti-ca, tao ríspida quanto ingrata para os nãoiniciados.

Além da clareza de forma e da aborda-gem simples de alguns conceitos básicos,
Walinsky alcança bem a importante quês-tão, algo desprezada entre nós, da execução
do planejamento. É aí, talvez, que adquira
maior relevância a contribuição que o autor
oferece, pois suas considerações abrangem
não só o setor, público, mas também o setor
privado, além de programas e projetos.

De leitura fácil, o livro que aqui comen-
tamos deveria ser compulsado por nossos po-liticas e administradores, por estudantes e
técnicos de Economia, por empresários e es-
pecialistas em planejamento do desenvolvi-
mento econômico. É bastante útil para a
compreensão de assunto hoje presente em
quase todos os debates sobre política eco-
nômica».

A simplicidade do livro não lhe retira
méritos; pelo contrário, concede-lhe o favor
de dizer coisas sérias de modo simples. Para
os brasileiros; é tanto mais oportuna sua lei-
tura, quanto grande é a confusão que se ob-
serva, entre gregos e troianos, nessa im-
portante, mas complexa, matéria do desen-
volvimento e seu planejamento.

a valia tle atavia mora
Título: CORPO HABITAVEL.
Autor: Otávio Mora.
Editora: Orfeu.
100 páginas.

A Coleção Cancioneiro de Orfeu, ori-entada pelo poeta Fernando Ferreira deLoanda, formada à imagem e seme-manca grafica dos exemplares volumesde poesia da Editora Livros de Portu-gal, vem prestando um notável serviçoa nossa poesia contemporânea. Nascidasob a égide da geração de 45, vem pra-ticando, através de reedições, e dé umaampliação de nomes e de área editorialuma verdadeira revisão desta Geraçãotao ínjustiçada, que teve a má lembran-
ça de querer nascer clássica no seiomesmo da subversão literária que foi oModernismo. A crítica, e especialmentea critica novíssima, viu precipitadamen-te a contribuição deste grupo que estálonge de ser determinado, e que mere-

p cia um_ levantamento nacional para.acareação de novos nomes capazes desolidificar sua constelação. Recentemen-te proclamaram o engajamento naturale histórico de uma Maria Isabel, pes-quisadora exemplar, da poesia pura, ereeditaram Marcos Konder Reis; o quepor si so significa uma afirmação dageração no tumultuado campo de açãode seu exercício. A volta de livros de Do-mmgos Carvalho da Silva, Ledo Ivo aprogramação ambiciosa e coerente ' 
eagora, a edição de um livro novo de Ótá-vio Mora marcam momentos consagra-dores deste trabalho heróico, no campomaldito e perseguido da poesia. OtávioMora nao publicava há muito tempoEsperávamos com interesse a sua volta'Porque desde , nascido poeticamente{Ausência Viva, 1956) mostrou-se ma-duro e obstinado, sem hesitação nemmenondade, com uma linguagem corta-

o
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da e cortante, de pontuação especial,numa ordem gramatical única em sua
geração. Em 1959, confirmava-se poetade vocação e destino, com Terra Imóvel.Agora nos vem com Corpo Habitável,definitivamente integrado na evoluçãodo nosso modernismo, num raço exem-
pio de discurso livre e técnico, impon-do o verso contra o delírio gráfico, dan-do a palavra novo sangue, sem negaruma tradição é uma herança recebidase assimiladas. A poesia de Otávio Moratem uma direção primordial: a do re-
gresso a terra, a tudo quanto seja ori-gem formal, e conseqüentemente uma %supervalorização do corpo. Sem se dei-xar esmagar sob o impacto de uma ex-
periência pessoal e simplesmente sen-suai, como sói acontecer neste rumoOtávio ..Mora universaliza o momentoconcreto de sua visão criadora. É discre-to, uniforme, impressivo — como o cortede uma lâmina. A mais saudável e inde-
pendente influência que conhecemos docientificismo de João Cabral de Melo«eco. (Impossível no breve espaço destacrônica dizer ainda que um pouco indis-
pensavel do muito e imenso mundo deOtávio Mora. Queremos interessar o lei-tor que se debruça sobre o mundo má-gico e absolutamente real da poesia aintegrar nasua cultura poética dehoje o nome de Otávio Mora. Aos críti-cos cabe depois, e desde já, a exegese eaprofundamento de uma obra que já se '
impõe em extensão e tensão). A defini-çao obsessiona o poeta. O poema vemcomposto de muitas partes que, soma-das, e sem os aparatos gramaticais dasimples redação, dão ao contexto umacompleição de bloco, de pedra e decisão.
Em nenhum momento o vago recitativo,o reticente. Sem nenhum dos derrama-mentos românticos/sem qualquer piro-

tecnia de paixão, seu poema vem escul-'
pido e claro. A nostalgia dó ventre ma-
terno, o regresso ao pó, a visibilidade, a
progressão de Eva, o outro, são percur-sos desta poesia alada, instruída da na-tureza dos pássaros, exata e inesquecí-
vel como um vôò.

"Mas um pássaro paira:o puro regozijo da altitude
chega a ser transparente,
deixa passar o orgulho,
único, da ave:
o indispensável frêmito."

Em cada parágrafo uma trama derelações entre imagem, sentido e tem-
poralidade. O homem está inteiro emsua moldura, e a moldura não se mis-tifica. E, está, esplêndida e irrefutável.No entanto, a interpretação de seu es-
pelho enfeitiçado deixa ver uma pro-fundidade que não imaginamos, ondevagam fantasmas cheios de saudade docorpo. Através dessa saudade é que êlenos comunica a valorização do jardimantes da queda. E neste latifúndio nosintroduz como novos donos, pelo sonhoe apetencia. Caberia, na assimilaçãodeste livro, um estudo da palavra QUE,uma análise detida de sua pontuaçãoespecialmente dos dois pontos, criandoáreas de definição, de aproximação doque e definido ao que aprende. Outroassunto cujo levantamento nos absor-veria: figuração do corpo. As relaçõesfísicas esplendem um momento de bele-za. a intensidade da fusão restaura alinguagem do amor, que não se hegánem se poupa, que não recusa a cruelsolidão da carne devorada, que cravacomo um punhal a vitória do espíritona arena mesma do gozo e do gemido'como uma bandeira contra as aparen-cias.

a arss pela propaganda
P^JítUl°„: VR?S - In<*rpreta$ão Através < d»
FriTS!***?? ,AuÍ°r: Robei'fco Mena Barreto.Editora: Fundo de Cultura.-

a Publicitário de sólida reputação nasagencias cariocas, o Sr. Roberto Mena Bar-roto resolveu transformar sua viagem àUnião Soviética, em 1959, num livro de aná-lise daquele país em função da propagandaO grande êrçp foi publicar o resultado dêsuas experiências sete anos depois de suaviagem, mais exatamente, no fim do anopassado. Isso porque muitos dos fenômenos
por ele estudados já pertencem ao passadosoviético.

i Este atraso, proposital, talvez, e neces-sano ao amadurecimento das idéias, não ti-ra os méritos da obra. Sente-se, contudoque Mena Barreto hesitou (é o seu primeiro'livro) entre uma reportagem ligeira e umvolume maçudo. Foi por isso que entregouaos leitores um ensaio de 150 páginas, reple-to de citações oportunas. Pelos autores ci-

? WAGNER TEIXEIRA
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tados, vê-se que Mena Barreto ficou fasci-nado pelo tema e se esqueceu de que nãopodia demorar sete anos para divulgar suasobservações.
.. Roberto Mena Barreto lança a tese daexistência do Estado-propaganda, "que é êlepróprio um anúncio, um monumento obj eti-vando a adesão, um palco onde os persona-gens principais sempre representam visandoa persuadir, empregando um grau maior oumenor de autoridade", o autor analisa ocomportamento da antiga Rússia como Es-tado-propaganda, desde 1917, até a UniãoSoviética dos dias de hoje. Cita, por exem»

pio, que "a Orande Enciclopédia Soviéfcacom mais de 100 mil verbetes, reduz-se fre-
quentemente a um veículo de propaganda."

O autor dá informações e emite opiniõesque merecem ser conhecidas. Estabelece umconfronto entre o que' chama de "as propa-gandas de Lênine e de Stalin", vê "impre-

vistas semelhanças" entre a propagandanorte-americana e a soviética e estuda ocomportamento do povo soviético diante dogigantesco esforço publicitário que os diri-gentes de Moscou desenvolvem em torno desuas metas de produção.
Mena Barreto — possivelmente porquequando foi à União Soviética não pensavaem escrever um livro sobre propaganda Zâfalhou na empreitada que poderia represen-tar sua contribuição mais significativa aosprofissionais do setor: um estudo sobre ateoria e a prática da propaganda de produ-çao, que e ura dos importantes fatores dorespeitável crescimento industrial da UniãoSoviética. O autor de URSS — Interpreta-

ção Através da Propaganda fica devendo àbibliografia especializada um trabalho mais
profundo. Seu primeiro livro demonstra quenão lhe falta nem capacidade nem conheci-
mento para levar a cabo tal missão.



o livro estrangeiro
m seu alcance
n REPORTAGEM DE REGINA DO PRADO

Importar livros é trabalho fácil para
a maioria das?livrarias cariocas. Com uni
mercado consumidor entre os intelectuais
e universitários, casas como a Leonardo da
Vinci, Kosmos, Hachette, Panthéon, Castelo
têm, cada uma na sua especialidade, livros
em francês, inglês, alemão, italiano e es-
panhol. ;#:'¦;

Como obler a relação das obras edita-'
das em um país estrangeiro? onde compra-
Ias? qual a diferença de preço entre os li-
vros nacionais e os importados?

As livrarias do Rio têm catálogos sô-
bre os últimos lançamentos nos principais
países. A ligação com a editora pode ser di-
reta ou através de entidades corporativas,
que servem *de intermediárias. Ê o caso do
Département Etranger .Hachette, em Paris.
Qualquer livro importado da França passa

-por êle, e sua finalidade"-é informar o cré-
dito dos livreiros, com publicações periódi-
cas em revistas.,Uma casa pequena, dè pou-
co capital, .tem dificuldade em trazer livros,
franceses para b Brasil. Isso dá garantias
ao editor e fortalece o órgão intermediário.

Os livros em língua estrangeira, coni
exceção dos pocket- books, são mais caros que
os nacionais. Acham os livreiros què as ta-
xas de frete — numa porcentagem de 6%

i sobre o valor total da fatura 'em dólares),
cobrados pelo Cais do Porto, além do que se

% paga pelo envio da encomenda, no país de
| origem —- encarecem muito o preço do livro

estrangeiro. Não há convênios entre as na-
ções para isenção de taxas que facilitem o in-

jjj tercâmbio. -

HUMANISMO MODERNO

Apesar disso, a Livraria Leonardo da
yinci, com 80% da importação vinda da
França, poásui coleções sobre Teoria da Arte,
Iconografia da Arte Moderna, Teorias Es-
téticás, Filosofia, Teoria do Conhecimento,
Cfítica Literária, Antropologia e muitos ou-
tros assuntos, a preços bém- baixos, pois são

1 livros de bolso que custam eni média NÇr$
3,00 (tréè mil cruzeiros antigos). Como
exemplo estão as coleções Méditations, Pa-
vot e Idées (com mais de 100 títulos dife-
rentes)..

Há 10 anos no Edifício Marquês do Her-
vai (Áy. Rio Branco, 185), a Livraria Leo-
nardo da Vinci— que não lida com assun-
tos técnicos — importa livros da França,
Itália e Inglaterra. É especializada em obras
sobre o humanismo moderno (Sociologia,
Filosofia, Economia)j Literatura e Arte. En-
tre os mais vendidos, estão os existencialis-
tas e os áo novo romance francês: Malraux,
Sartre, Simone de Beauvoir, Robbe-Grillet,
Micheí Butor, Nathalie Sarraute. Também são

Iprocuradas as obras críticas de Goldmann,
Barthes, Ecco, Leo Spitzer, Wolfling e

; Luckaçs. :

LITERATURA TÉCNICA

A Livraria Kosmos (há 34 anos na Rua
do Rfosàrío; 135), ao contrário, é especiali-
zadá em obras sobre Física, Química, Ma-
temática, Engenharia, Botânica, Àgricultu-
ra e os demais assuntos técnicos, totalizan-
do 90% dè sua importação. A maioria vem
dos Estados Uni,dos, e os demais da Espa-
nha, In^ãferra. França, Itália e Alemá-

| nha. QSi .editores americanos menos fortes
estão associados, com um representante es-
colhido entre eles, a fim de entrar em con-
tato com os livreiros e vender suas obras.
Fogem ào grupo as Editoras Snyder e Feffer
Esimohs.

Entre os livros de literatura, considera-
dos pela Kosmos best-sellers americanos e
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ingleses estão My Life toith Chaplin, de Lita
Grey Cháplin — Churchilí, the Struggle for
Survival 1940/65, de Lorde Moran — Papa
Hemingioay, de Hotchner — The Comediam,
de Graham Greene — The Man iofip was
Magic, de Paul Gallico — A Sign for Cain,
de F. Wertham — Lifeis a four-letter Word,
de Nicholas Monsarrat — The Notebooks of
Capitain Georges, de Jean-Renoir, e Phoe~
nix in the Southern Cross, de Stella Zil-
liams. A média de tempo entre um pe-
dido e a chegada é de dois a três me-
ses. Apesar de não haver muitos ale-
mães no Rio de Janeiro, e serem poucos os
que dominam êste idioma, existe, na Avenida
Erasmo Braga, 227, 2.° andar, uma livraria
especializada em literatura alemã e que
também importa livros científicos de todas
as partes do mundo, inclusive do-Japão, em
língua inglesa, sobre Engenharia Civil, Fi-
sica, Matemática e Estatística. Com 20 anos
de existência, a Livraria Castelo dedica-se à
divulgação da cultura-alemã no Brasil, atra-
vés da Literatura, Filosofia, História, e ven-
de para todo o País obras de autores ale-
mães, como também traduções para o alemão
de autores de outras nacionalidades, como,
por exemplo, os brasileiros Machado de As-
sis, Guimarães Rosa, Érlco Veríssimo e Jor-
ge Amado.

QUEM MAIS EXPORTA

Uma estatística fornecida polo Serviço
Comercial da Embaixada francesa mostra
que nos anos de 1951 a 1965, os Estados Uni-
dos ocupam o primeiro lugar em exporta-
ções para o Brasil. Seguem-se a França, Es-
panha, Portugal, Alemanha Ocidental, Grã-
Bretanha e Itália. O montante em dólares
atingido pelo EUA em 1965 foi de 2 bilhões;
957 mil e 396.

,.;•.-.; y:-.^ ¦.¦¦:.!:¦:., . y-^XXç

X Entre as grandes importadoras brasilei-
ras está a Livraria Hachette, que atende por
atacado, a pedido de livrarias de todo o Bra-
sil. Tem ligações com as principais editoras
mundiais e, na opinião do gerente comer-
ciai, Sr. Jean-Pierre Rogèr, os EUA possuem
o melhor serviço de propaganda oficial de
todo o mundo, uma das razões por que ocupa
o primeiro lugar entre os que exportam li-
vros para o Brasil.

— Quais as dificuldades encontradas na
importação de livros? Existe censura por par-
te do Governo brasileiro?

'' ' /'
Segundo o Sr. Jean Pierre, somente -os

pequenos livreiros vêem dificuldades ^em pe-
netrar no mercado de importação, peloscuidados dós editores internacionais em só
lidar com firmas de capital forte. Quanto à
censura, ela não existe. Qualquer gênero de
leitura pode ser adquirido, sem que órgãos
governamentais interfiram. Cabe ao impor-
tador fazer a seleção, e o interesse cultural é
o critério de escolha. "O Brasil quer, cada vez
mais, conhecer novas filosofias, técnicas e

arte estrangeiras. Nosso papel é ajudar, com
livros, aos que nos procuram."

Quanto tempo um livro solicitado leva
para chegar ao.Brasil? Por que um livro no
original é mais caro que sua tradução?

O tempo varia conforme a proçedên-
cia e o meio d<_ transporte. Em geral leva de
40 a 70 dias, vindo de navio. Só fazemos uso
do avião quando há urgência no pedido, mas
isto aumenta em dobro o preço da enco-
men da.

Os preços dos livros importados va-
riam com a taxa cambial. Com a estabiliza-
ção da moeda a partir de 1964, o mercado
de livros não sofreu grandes, alterações ,\
Apesar disso, as despesas dos livreiros —
que não são bancos nem casas de câmbio

-.,— com a importação, oneram de tal forma,
qüe o material e a mão-de-obra baratos usa-
dos nas traduções (além da ausência de
fretes e grandes tiragens) \ barateiam o ii-
vro traduzido.

AS NACIONAIS

Além das grandes casas do Centro da
Cidade, como a Civilização Brasileira, Frei-
tas Bastos e Ler (especializada em livros
argentinçs), que também atendem a pedi-
dos de importação, a Livraria Panthcon, em
Copacabana (ao lado do Cine Bruni), que
lida com obras francesas e inglesas, tem
o seu forte nos livros-de-bôlso. Segundo um
dos donos, Sr. Jacques Mille, a razão de o
ppcket-pook nacional ser mais caro que o
estrangeiro está na boa qualidade do papel
usado e nas tiragens superiores à cap ácida-
de de> compra, que leva às estocagcns. O
encalhe de capital, decorrente disto, é des-
contado no que o comprador paga.

As influências estrangeiras na formação
cultural brasileira variani, na opinião do Di-
retor da Biblioteca Nacional, Sr. Adonias Fí-
lho, em termos de gerações dentro de deter-
minados períodos literários. Até 1930 a in-
fluência,francesa predominou. Hoje as in-
glêsa e norte-americana são mais sensíveis,
sobretudo na ficção em prosa, em conse-
qüência da revolução técnica na novelísti-
ca realizada por autores como Joyce e Faulk-
ner.

*

A partir da influência de Mareei Proust,
André Gide, Albert Camus, Jacob Waisser-
mann, Thomas Mann, os autores mais lidos
ultimamente são os americanos Hetíry Mil-
ler, Hemingway, Steinbeck, Fitzgerald, e os
contemporâneos Norman Mailer, Baldwin,
Salinger e Truman Capote. Faz-se sentir
também a influência do novo romance írjm-
cês, através de traduções — embora^ sem
maior penetração popular — dos livi^ &é
Alan Robbe-Grillet, Natalie Saraute è Mi-
chel Butor. ' .¦'>."¦;

Na linha dessa penetração, devem ser
; incluídos ainda — porque também interfe-
rem no campo , do pensamento filosófico e
social — Jean-Paul Sartre, Simone de Bau-
voir e Grahan Greene.

~ Além destas, a influência dos pensado-res católicos como Garrigou Lagrange, Jac-
ques Maritain e Teillard de Chardin. é sen-
sívèl entre os leitores brasileiros. Salienta
o Sr. Adonias Filho a ressonância, não só
no Brasil como em todo o mundo, de livros
como A Nova Idade Média, de Berdiaev e O
Homem, Esse Desconhecido, dé Alex Carrel.
A receptividade, brasileira para êste tipo d©:
leitura é também grande no plano das bio-
grafias romanciadas, tendo-se como exemplo
o sucesso de André Maurofs, Stephan Zw?ig
e. HeniJi Troyat.

• ¥¦'. ' '

No campo filosófico a receptividade bra-
sileira se faz sentir através da divulgação
de Bergson, Heideggèr, Sartre e Croce.
Quanto a ensaístas — na faixa da cultura
geral — o Diretor da Biblioteca Nacional
cita Miguel de Unamuno, Daniel Rops, Den-
nis de Rougement e Sorokin.

Entre os psicólogos , com repercussão
imediata, no setor educativo, estão John
Dewey, Piaget, Claparede, Thorndike e
Sprott.
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TreWinkti, <le Jcau-Franeois Sleinerüldttòra Nova Fronteira, 472 páginas
O anti-semita é antes de tudo um fraco.Nao tem acesso às formas responsáveis devida, e sua escolha o identifica como umhomem que tem medo da liberdade e dasolidão, segundo o retrato pintado por Sar-tre nas Reflexões sôbrc a Questão Judia.Neste breve ensaio, Sartre nos mostra, coma lucidez que convém ao estudo do proble-ma, que o anti-semitismo repousa em umaconcepção maniqueísta e irracionalista domundo e é, em última análise, uma dasmuitas aberrações da sociedade de classes.Todos sabemos que o anti-semitismo foi —e nao deixou de sê-lo hoje — um dos pilaresdo programa nazista. O que não levamos nadevida conta é o fato de que um nazista,

guardando no anti-semita os mesmos traçosde irresponsabilidade existencial e a mes-ma postura irracionalista, supera a contra-diçao que está na raiz mesma do anti-se-mitismo, fazendo-a evoluir e cristalizando-a em um projeto de extermínio. Ora, parao anti-semita, o judeu, objeto de seu ódio,deve continuar existindo, como observaainda Sartre, pois de sua sobrevivência de-
pende a sobrevivência de seu ódio, ou, me-lhor, de um modelo de ódio consentido pelasociedade; o nazista, ao contrário, viola es-te acordo tácito, e para a concretização des-ta ruptura iá não lhe bastam, evidentemen-
te, os poigroms do anti-semitismo conven-
cional.

A ficção se instala em um livro quepretende ser tão somente a crua crônica do-

"'$ .

D TITE DE LEMOS
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campo de Treblinka: a situação é excessi-vãmente absurda e literária para que issonao acontecesse. Estamos diante de umanovela de Kafka, com a só diferença de queo herói individual foi substituído pelo he-rol coletivo; quem é executado aqui depoisde um processo fantasma, quem acorda me-tamorfoseado em inseto é o povo judeu, nãomais Joseph K. nem Samsa. A pressão doque havia de romanesco na história de Tre-blinka parece ter sido mais forte que Jean-François Steiner, e o resultado foi um li-vro em numerosas passagens menos preo-cupado em restabelecer a rigorosa verda-de histórica do que em fazer dela o pontode apoio de onde seja possível criar umaatmosfera ficcional. Se bem que presentede modo geral em toda a obra, este proce-dimento vai-se tornando mais acentuado àmedida que progridem a história e a revol-ta dos prisioneiros, cuja dimensão especifí-camente humana e cujos contornos de gen-te de carne e osso assumem proporções ca-da vez mais reconhecíveis pelo leitor. Em
pouco tempo, estamos prontos para viver asorte dos personagens — homens que noentanto existiram de fato — como o faria-mos' assistindo à tragédia de Édipo ou deElectra.

Se até certo ponto comprometido en-
quanto documento estritamente histórico —e para isso contribuiu sem dúvida a práti-ca, sistematicamente adotada por Steiner,da reconstituição minuciosa de extensosdiálogos, tarefa que teria sido impossíveloperar sem uma boa dose de sadia ifiventi-va — o livro é perfeitamente satisfatório, e

mesmo logrado, como testemunho vivo deuma das mais sinistras empresas que mem-bros da espécie humana jamais se propu-seram realizar. Bastaria, para atestar-lhea validade, a descrição das primeiras ex-penencias nazistas em matéria de camposde extermínio. A clarividência com queSteiner expõe os acontecimentos que se de-senrolaram no gueto de Vilna, decompon-do em todas as suas fases o comportamen-
to dos alemães ~e o dos judeus, é suficiente
para demonstrar que Treblinka é um livro
profundo e sério, e deveria sê-lo também
para fazer calar os que pretenderem ver lai-vos de anti-semitismo em Jean-FrancoisSteiner, disparate que só a mais aguda mio-pia mental será capaz de admitir.

Quanto às respostas formuladas porSteiner para o problema da passividade com
que o judeu aceitou o extermínio durante aII Guerra — causadoras, segundo parece,de um certo mal-estar em alguns setoresdo pensamento judeu -- elas me parecemplenamente justas, ao enfatizar, sim, queum conjunto de circunstâncias históricasfavoreceu a inação, mas deixando claro, poroutro lado, que para ela foi decisiva a in-fluencia de mitos religiosos e do surdo apê-
go a uma esperança absolutamente insen-satã. o humor —* de maneira alguma leve— de que se serviu Steiner para a caracte-rização de várias situações também não po-de ser entendido como uma atitude de ir-reverência ante a tragicidade do problema:ao contrário, o humor exerce aqui a per-manente função de mediar os fatos e íor-necê-los à compreensão caricaturados, ouseja, livres de toda mistificação.

o mundo par um eawêal
Título: üm Canal Separa o Mundo. Autor:Caio de Freitas. Editora: Record.

A clássica anedota, que a todos nos deli-cia, do inglês que após receber um fufrie-
gante prato de sopa, pede pão dormido paraacompanhar a refeição e desespera o garçom
que de modo algum consegue satisfazê-lo, e,
ao saber que só há pão fresco, finca os co-
tovelos na mesa e diz: "Very wèli\ entãoesperarei que êle fique duro" — já não nos
parecerá tão anedota depois da leitura dó
excelente livro de Caio de Freitas. Senão
vejamos: conio encarar a fleuma do habi-
tante das ilhas que recomenda a um salti-
tante americano, ávido de possuir na sua
América fabulosa um daqueles gramados?— "É muito fácil: prepare a terra, plante arelva, e depois é só passar diariamente o
aparador durante dois ou três séculos!"

Que delícia o episódio dos "doces que são
só para serem comidos aqui", outros que "são
só para serem levados", outros que se desti-
nam ^sobremesa etc. Passando por cima
disto tudo, o latino faz concessões: não podeser este, que seja aquele, mas aí se estrepa,
porque "estes destinam-se à hora do chá",
mas como êle não deseja tomar chá, "Sorry,
sir: então não poderei vendê-los".

É um livrinho leve, gostoso, instrutivo.
E tem ainda uma grande virtude: é uma ca-rapuça do tamanho exato para aqueles que-gostam de falar mal da nossa terra e donosso povo. Leiam o. Caio, gente! e dêem vi-vas ao Brasil, depois. São precisos livros as-sim, para se aquilatar da liberdade que se
goza nessa abençoada Santa Cruz. ,vv

A começar do clima de que falamos mal.
E da improvisação típica da nossa gente (ehaverá no mundo, coisa melhor que o im-
previsto?) e da nossa falta de planejamento
para a mais mínima coisa, e do desperdício
brasileiro e tantos outros defeitos que pro-vêm da gama disparatada de que descende-mos.

Numa rápida circulada por esta AméricaLatina, visitamos alguns países vizinhos»
próximos. Foi o suficiente para querer co-nhecer primeiro o Brasil. Em Lima, o céu ècinza de maio a outubro. A gente sente sau-dade-do-azul, uma doença que não mata
por pouco. (Imagino então o suplício de terque suportar o tal fog que asfixia eoprime, por ser uma mistura de gases pro-venientes de todas aquelas lareiras a fume-
gar.)¦¦ A ausência de vegetação em toda a zonada Cordilheira, inexistência de árvores émLa Paz, nos deixa amargurados. Para quem

? REJÂNE MACHADO DE FREITAS CASTRO

vem de uma exuberância tropical de formas
e. cores .— os flamboyants de Paquetá, asamendoeiras de Ipanema — e por que nãode Governador? o céu de Àrcozelo, o ar de
Campos de Jordão, sem falar na Floresta
Amazônica, o que seria uma barbaridade,
nas praias do Nordeste, de areias brancas
e coqueirais românticos, no pôr-do-sol deBelo Horizonte, no amanhecer do Leme, nas
montanhas místicas de Vila Rica do Aleija-
dinho, que seus profetas vigiam há tantos
séculos ~ o ar da Inglaterra, pesado e fuli-
ginoso, parecerá o fim.

Caio de Freitas viveu dez anos na In-
glaterra e nos comunica em linguagem cia-* ra e objetiva, além de muita experiência
imparcial, o que viu e sentiu.

E que significativo, nas reuniões de la-
tinos o "podem começar a falar mal da In-
glaterra" —- o que traduz a revolta contra ométodo excessivo, a ordeni rigorosa, a tradi-
ção inalienável e as regras impostas pelostetra vós e jamais infringidas.

Os fantasmas, célebres, tão simpáticos
na sua maioria, a fabulosa organização po-licial, a liberdade existente nos parques,onde cada cidadão faz o que lhe dá na ca-beca (gozando, inclusive, de proteção paratal), o museu de horrores, os clubes londri-nos tão pitorescos, os pubs, o Tâmisa escuro,o nevoeiro, a Família Real, a figura inesque-cível de Winston Churchill — tudo isso nosensina o verbo do escritor. É como nos Ie-
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— Pois meu livro já' está todo
na cabeça, agora i aó escrevê-lo

vasse êle pela mão, mostrando-nos passo a
passo, sem pressa, à boa maneira inglesa,
algo de pitoresco e imorredouro naquelas
imagens.

Caio não tira conclusões: deixa-nos de-
cidir, mostra-nos excelentes imagens men-
tais e nos permite extasiar-nos com tudo o
que é bom, belo e grande, mas coloca-nos
diante de uma alternativa, de várias, aliás:
faz-nos pensar na diferença imensurável
entre os dois temperamentos, o do observa-
dor e do observado. Êle vé e comunica
como brasileiro, como latino, os diferentes
modos de se encarar um mesmo acontecl-
mento. Um imprevisto, que para eles seria
um drama, nós tiramos de letra; a pregui-
ça de pensar do povo — que se traduz no
método que algum antepassado longínquo
traçou, há séculos, e é seguido sem indaga-
ções. É o caso dos encanamentos externos
dos edifícios que estouram pela pressão in-
terna exercida pelo congelamento da água,
e que, apesar disso, vão ser construídos ain-
da assim, do mesmo modo que alguém, num
distante dia de um remoto passado, resol-
veu que seria assim — sabendo-se que estou-
rarão de novo no próximo inverno.

Que se pode dizer da burrice e cegueira
dos que teimam em desconhecer o Brasil,
pois ao se abrir um Atlas qualquer, o ta-
manho e importância do nosso País saltam
aos olhos, pois nele cabe toda a Europa!
como explicar senão assim essa mania de
nos situar aos habitantes do Rio de "pró-
ximos de Buenos Aires, Capital do Brasile vizinhos da Cidade do Chile?"

Contarido-nos episódios assim, o escri-
tor nos abre os olhos para um aspecto mui-to característico do nosso povo: a inteligên-
cia do homem: médio brasileiro, (aspectoainda não suficientemente glorifiçado)
principalmente com respeito ao carioca* •—
desculpem a brasa pára a nossa sardinha—, que sabe falar de tudo, que tem noção
de tudo, desde Astronomia até Vietname,
desde música medieval até religiões afro-asiáticas, desde Filosofia e sistemas, até
Psicanálise.' Quando êle nos fala que" o inglês ima-
glna não existir senão o francês além doseu idioma, pensamos nos nossos alunos
tico-ticos, meninos de 4.a série primária querecitam de cor, na ponta da língua, todas
as capitais da Europa e do mundo! e quetêm noção de onde fica o Comboja, Hanói,
Uganda e outros lugares.

Livro para ser meditado, e divulgado
ao máximo. Leitura amena, e fácil, exce-
lente sugestão ainda — para presente de
Ano Novo e de sempre.



mao9 porco e meemmmms
Logo após as Citações de Mao (Le Seuil),

que a curiosidade despertada pela revolução
cultural chinesa colocou no topo da lista dos
best-sellers na França, um novo livro do ro-
mancista André Schwarz-Bart, ganhador
do Goncourt de 1964, é o livro mais procura-
do e vendido neste início de ano em Paris.

Un Plat de Porc aux Bananes Verteu
(Um Prato de Porco com Bananas Verdes)
é o primeiro volume dê uma série de sete li-
vros, sob o título geral de La Mulâtresse So-
litude, e é assinado também pela mulher de
Schwarz-Bart, Simone, nascida na Martini-
ca e que deve ser a responsável pela auten-
ticidade étnica do livra.

O livro narra a história de uma negra
de 70 anos, que vive num asilo de velhos em
Montpariiasse e que, de repente, ao relem-
brar sua infância miserável, mas livre, na
Martinica, pensa num "prato de porco com
bananas verdes", que sua mãe fazia, mas que
não podia provar, pois o amante de sua mãe
comia-o todo. O perfume imaginário do pra-
to faz com que a velha Mariotte deixe o asilo
e inicie uma peregrinação pelas ruas cober-
tas de neve de Paris, em busca de um restau-
rante especializado em comida das índias
Ocidentais. Ao chegar ao restaurante, ela
não consegue entrar e resolve voltar, mas
um colapso a surpreende antes que retorne
ao asilo.

A matéria literária do romance compre-
ende, sobretudo, as observações da velha ne-

gra, em cadernos escolares, sobre a vida no
asilo, sobre seus companheiros e sobre o que
se lembra de sua vida de garota na Marti-
nica.

Para Etienne Lalou, do UExpress, a obra
de sete volumes a que se dedicam os Schwarz-
Bart poderá ser, se terminada, "uma.das

grandes obras de nossa época".

Para o crítico do Le Figaro, "ainda é ce-
do para julgar o enorme esforço dos Sch-
wárz-Bart, cujo objetivo é provar a Deus

que a espécie humana é única e que todos os
homens são iguais, apesar da confusão das
línguas e da variedade das cores da pele".

Contudo, para o Le Figaro, a obra recém-
iniciada de Bart poderá tornar-se, no final
das contas, "A Cabana do Pai Tomás do ter-
ceiro mundo" ..

G OS JUDEUS
DO SILÊNCIO

Embora todas as constituições comunis-
tiws, de Moscou a Pequim, reafirmem que a

ESTRANGEIROS ? tUIZ ORLANDO CARNEIRO

liberdade de consciência e de culto é garan-
tida a todos os cidadãos, o choque entre o es-
pirito religioso e o espírito do Partido tem
sido uma realidade muito mais notável do

' . que cumprimento daqueles preceitos consti-
tucionais.

A expressão Igreja do Silêncio, cunhada
durante o papado de Pio XII, quando daa
prisões dos cardeais Stepinac, Mindszenty e
Wyszynski, tem sido aplicada apenas à Igre-
ja Católica, embora a Igreja Ortodoxa tenha
enfrentado e ainda enfrente uma série de
problemas na URSS (em dez anos foram fe-
chadas dez mil igrejas das 22 mil que sub-
sistiam). ,

Vem de aparecer agora em Paris um li-
vro dedicado a uma outra comunidade reli-
giosa que procura sobreviver, "silenciosa-

mente", em meio à propaganda que o Partido
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— Acho que o jeito é abrir uma filial Ja
minha biblioteca no quarto da empregada

Comunista da URSS tem por obrigação fazer
contra mais essa "herança do capitalismo
burguês". Trata-se de Les Juifs du Silence
(Os Judeus ão Silêncio, Ed. du Seuil), de
autoria de Elie Wiesel, que viajou por Mos-
cou, Kiev, Leningrado, Tbilisi, de sinagoga
em sinagoga, evitando cõnlatos oficiais e pro-
curando conviver com diversas comunida-
des judias da URSS. O livro cresce de im-

portancla quando se sabe que existe um
problema judeu na URSS, embora sua gra-
vidade só possa ser medida pelas repercus-
sões no Ocidente de alguns atritos entre o
Governo soviético e intelectuais, como foi o
caso criado em torno do poema Baby-Iar,
entre o poeta Evtuchenco e o ex-Premier
Nikita Kruschev.

O livro de Wiesel, no entanto, não é um
estudo do problema judeu na URSS, mas so-
bretudo uma descrição da vida religiosa dos
judeus em condições não exatamente favo-
ráveis ao culto.

Jacques Nantet, vice-presidente católico
da ' Amitié judêo-chrêtiéne da França, aa.
comentar o livro na revista Preuves, acha
apenas uma fraqueza dentro do que conside-
ra "a grande beleza" da obra: Wiesel não
situa realmente o povo judeu como um dos
elementos, uma das partes integrantes do

povo russo e dos outros povos que compõem

a URSS. "Se isso tivesse sido feito, Wiesel
teria percebido que um extraordinário para-
lelismo pode ser estabelecido entre os pro-
blemas porque passam o povo judeu e o povo
cristão na URSS".

MANCHESTER
DE NOVO

•• ' ••¦ "¦ 
. y's "'¦ ' * ' 

-¦ :'.¦ .'¦¦'.

Depois do sucesso internacional, dos

problemas de ordem jurídica e política, e da

pneumonia que obteve com a publicação de
A Morte de um Presidente, William Man-
chester anuncia um. novo livro, desta vez
sobre suas relações, no início amistosas e
depois problemáticas, com o clã dos Ken-
nedy. O título do novo livro de Manchester
é Ordeal icith Kennedy (literalmente, Or-
ãálio com Kennedy).

i • >¦- '¦-¦-.. • ..; P

NERUDA
NA ESPANHA

Pela primeira vez foi editada na Espa-
nha um obra do poeta chileno Pablo Neru-
da. Trata-se de Una-Casa em La Arena,
cs publicada por uma editora catalã.
Até então, as obras de Neruda vendidas na
Espanha eram importadas ou da Argentina
ou do México.
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D HISTÓRIA
HISTÓRIA LITERÁRIA DE POR-
-ÍÜGÁÇ, de Fidelíno de Figuel-
rodo (3.» edição) -_ A História
Literária de Portugal reaparece

Jnelhoradia oom mais um tutores-
saute capítulo sôbre a historio-
grafia portuguesa. Todo. o livro

um minucioso capítulo sôbre
literatura portuguesa, em suas

relações com a literatura espa-
nhola, e, também relacionada
com os outros ramos do desen-
volvimento cultural ibérico. Ho-
-nem de larga cultura, de am-
pias perspectivas, o Prof. Fide-
lino de Figueiredo mostra sua
erudição, num livro que repre-
Benta um dos pontos culminan-
tes de sua fecunda carreira. In-
dispensável para os estudantes
de literatura, quer uo Curso Co-
legial, quer das Faculdades de¦ Filosofia, a História Literáiia de
Portugal é, também, um magni-
íico presente e um livro de con-
eulta segura. Companhia Edito-
ra Nacional, 544 páginas — NCr$
10,00.

1032 — A GUERRA PAULISTA,
de Hélio Silva — Quinto volume
do- Ciclo de Vargas, considera-
do leitura indispensável para to-
dos que desejam conhecer os
segredos da política brasileira uo
desyendamento de arquivos par-tloularesí A guerra de 1932, o
povo de Sfto Paulo erguendo-.se
contra Vargas em nome da cons-
tlUicionalização e da Autôno-
mia de seu Estado, a reação do
Norte e do Centro, a atitude de
Minas, o papel desempenhado
pelos homens da frente única
do Rio Grande do Sul, fazem
dôsse livro o mais sensacional do
todos aqueles já publicados. Ed.
Civilização Brasileira, Volume de
470 páginas — Preço variável:
NCr$ 10,00, ..

&

EUGENE ONEIL -_. Acaba dcser vertido para o português oensaio sôbre Eugene Q.Neil. es-crito pelo critico Fretleric I.Carpenter, Professor nas Uni-verôtdades de Harvard e de Chi-cago, muito conhecido pelosseus estudos de literatura com-
parada. O livro nos apresenta aeorrelação existente entre avida e a obra do criador deAnna Christie, uma e outra to-caeias de "atitude trágica" di-ante do mundo e da condição
humana. O grande dramaturgo
norte-americano é estudado àluz de xima aguda análise, tudono sentido de dar maior com-• preensão dc seu teatro. Tradu-'
ção de Raquel Gutierrez. Lan-
çamento da Lidador.

REVOLUÇÃO FRANCESA, daGeorge Lefebvre, coleção Enci-clopédia Ibrasa, da instituição
Brasileira de Difusão Cultural
S. A., em tradução de Kly Bloem
de Melo Patl. Nessa obra, o au-tor, Justamente havido como omaior historiador moderno daRevolução Francs..a, recapitulou
em potente o lucidíssima sínte-se, pesquisas exaustivas que du-raram decênios e admiráveis en-saios históriográficos, alguns dos
quais, como La Grande Pcur. Jáhaviam celebrizado o autor. Tra-

, ta-se sem dúvida da primeirahistória orgânica e completa da-
queles eventos que mudaram amarcha do mundo. Sem nada terde comum com o estilo e o.,métodos dos romíinticos e oito-eentistas, que antes cultivavam
mitos, esta obra atinge mn ra-ro equilíbrio de Juízos historio-
gráficos. Entre as característica,
essenciais do livro de GeorgesLefebvre deve-se destacar o awirrecimento do mundo camoonès
com sua típica mentalidade eseus institutos particulares; aanálise dos sentimentos coleti-vos, de massa, nas suas origense implicações, o vivo sentido dasrealidades sociais das classes emmovimento, todavia, com repú-dio implícito a todo esquema ri-
gidamente classista; o equilibra-do temperar dos diversos mo-mentos e aspectos da realidadepolítico, econômi-co-social, cul-tural, científico. Mas o maiormérito desta história talvez Sejao perfeito encaixe da revolução
no Tempo e no Espaço. Capa deA. E. Arispe, 574 páginas — NCrS12,00.

O CAMINHO DOS TORMENTOSO ANO DEZOITO, de Alexei
Tolstoi, tradução de Miguel Ur-bano Rodrigues, segundo volume

da trilogia O Caminho dos Tor-mentos — Se no volume inicialAs Duas Irmãs, Alexei Tolstoi
procura enfocar o encaminha-mento lógico da Insuportável si-tuação em que vivia o povo rus-so, antes e durante a PrimeiraGuerra Mundial, já em O AnoDezoito dedica-se ao relato sem-pre minucioso dos acontecimen-tos ocorridos no primeiro ano<)ne se seguiu à Revolução deOutubro de 19.1.7, ou seja, àavassaladora devastação daGuerra .Civil sôbre as cidades.eas pessoas. Volume de 4C0 pági-nas — Coleção Biblioteca do Lei-tor Moderno — N.° 16-\  pre-co NCr$ 10,00. Editora Civiliza-

çao Brasileira.

O CAMINHO DOS TORMENTOS— MANHÃ SOMBRIA, clc AlexeiTolstoi, tradução de Miguel Ur-bano Rodrigues, terceiro volumeda trilogia O Caminho»dos Tor-mentos — Em três grossos volu-mes, abrangendo oito anos damais intensa movimentação so-ciai e política de todo um po-vo, Alexei Tolstoi encerra aqui asua trilogia O Caminho dos Tor-mentos. Cada u*. •> dos livros des-sa trilogia traça um retrato vi-goroso e objetivo do período quevai de 1913 a 191!), na Rússiaabalada por tantas e tão radi-¦ cais modificações. Em ManhãSombria os personagens de OCaminho dos Torméntos, ania-durecidos e sofridos, encontram
finalmente, sentido e objetivo
para os scu.s atos. Editora Civi-lização Brasileira. Volume de 400
paginas — Coleção Biblioteca do

, Leitor Moderno —• N.o ~q.__ 
Preço NCr$ 10,00.

HISTÓRIA DA BURGUESIA
BRASILEIRA, clc Nelson Wer-neck Sodré. Neste livro, o mais
profundo e serio exame de umaclasse social até hoje publicadoem líu-iia portu guê_;., Nelson
Werneck Sõí.ré vò á história bra-sileira sob novo. ângulos e se.mN__ costumeiras imposturas idea-listas tão.freqüentes em nossos
compêndios e historiadores ofi-ciais. Ed. Civilização Brasileira.
Volume de 448 'páginas — Preço
provável: NCrç 9,50.

mmm W __*mt pm*a, Mew

FORMAÇÃO HISTÓRICA DOBRASIL, de .Pivndiá Calógeras.
Eis aqui uma obra que nasceuclássica. O livro que se editoutantas vezes — e sabe-se queserá editado ainda muitas ou-
trás — resultou de um curso fei-to para alunos norte-america-
nos. Assim, originalmente Yfoiredigido em inglês, fi um pro-digio de síntese, escrito, em ter-mos simples para um públiconão familiarizado com a Histó-ria do Brasil. Publicado em por-tügüôs em 1930. desde então o
público exige sua presença na.. .
livrarias, porque poucos homens
eram tão dotados para a ciência
histórica como Pandiá Calóge-
ras. A uma extraordinária, cul-tura geral, a ura profundo co-nheclmento de nosso idioma,
aliava ainda uma exceocícnal
capacidade de trabalho, d resül-'
taao pode ser perfe.tamsntaaquilatado nesla' excelente li-vro, indicado inclusive para vea-tibularcs. Formato: 14x21 cm. —
424 páginas — NCr$ 8,00.

PRIMEIROS POVOADOIÍES DOBRASIL, de I, F. de Almeida
Prado. Outra feliz e necessária
reedição na Brasiliana. É êste
o mais procurado livro de Ian
de •Almeida Prado, um, dos gran-des eruditos brasileiros, a.té ho-
Je em plena atividade, na Li-
teratura como na l'm-.rensa. Li-vro que reconstitui com precio-©os detalhes a trajetória cios pri-me iros dominado*-es da vastaterra brasileira, Primeiros Povoa-
dores do Brasil é uma obra,clás-
nica, fato atestado pelas resdi-
ções. Formato: 14x21 cm. — 236t_4ghi.4 — NCr$ 8,00.

•D SEXO
AS MINORIAS ERÓTICAS, d.Lars Ullerstam. Tradução daEdmond Japour e Fausto Cunha,
introdução (Os Impasses do Ero-tismo) de Fáústò Cunha, Edi-tora Liãador. Preço prováve'.NCr$ 4,00. Considerado por al-
guns "o maior sucesso editorial
em psicanálise desde Freud", olivro do jovem psiquiatra sue-co Dr. Lars Ullerstam poderá de-cepcionar os leitores sequiesos
de sen.aeionalismo erótico por-que é simplesmente um livro sé-rio e humano. Apesar da celeu-ma que despertou em vários
países, sobretudo na Suécia (on-('s deu origem a uma série deepígonos), As Minorias Erótica'?
Somente surpreende pelo radi-calismo de _.u autor na defe-sa dos chamados pervertidos ee-xuals. O Dr. Ullerstam não acei- •
ta os-dogmas da moral conven-cional e menos ainda os postu-i*dos da psic-.rn.lise e da p_t-quiatrhv, que lhe parecem gra-
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Tares DiuH-audo, tlc Lasar Segall*l930. em Xilogravuias

tulto_ ou baseados ímlcamenta
noa casos que chegam, aos .».\oa-
pícios e às delegacias de. polícia— no que terá unia pitada Ca
íazão. A longa introdução deFausto Cunha vai às vezes um
pouoo mais longa e talvez es-oandalize _P,ais do que o prórrtolivro.

D ECONOMIA
MÇÕES DE ECONOMIA POLiTI-
CA, de Temperani Pereira. R,e-
edição de conhecido trabíilho do
autor, que ocupou a cátedra de
Economia da Universidade do
Kio Grande do Suh êste livro,
consideravelmente aumentado,
revisto e atualizado, aborda em
profundidade toda a problemáti-ca dessa importante ciência, in-
clusive suas mais recentes e dis-
cutidas teorias.- Trata-se de obra
que interessa a todos os estúdio-
sos da matéria, não só pela cia-
reaa da exposição, mus tombem
pela modernidade dos seus con-
ceitos. Volume de 550 páginas.Preço Provável: NCr$ 14,00 Ed.
Civilização Brasileira.

ESTRATÉGIA DO DESENVOLVI-
MENTO BRASILEIRO, de CibiliS
da Rocha Viana. Neste livro, se-
reno e objetivo, o conhecido
economista brasileiro propõe, àluz de considerações realisfs,
uma política nacional para ven.-cer a atual crise do País. ReaJI-
za-se em plano de alto nív«l,
dentro do espirito de contribuir
para o debate de tema fxinda-
mental para os rumos do pro-gresso e desenvolvimento do .Brasil. Ed. Civilização Brasileira
Volume de 130 páginas. Pre**o
provável: NCr$ 4,50.

A ECONOMIA MISTA de A.Chazel e H. Povet. cól. SaberAtual, n.» 106. — Nesta vol-une,
seus autores, especialista* em

assuntos econômico», analisam %
participação do Estado como só-cio do capital privado na expio-ração de empreendimentoa co-merciais e industriais e as rela-
Ções resultantes entre os pode-re,3 piibJico e privado. Dlfusãt.
Européia do Livro.

A INTE... JACA O ECONÔMIC \DA AMÉRICA LATINA — Já na.livrarnvs o volume intitulado AIntegração Econômica da Amé-rica Latina, organização de Ml-
guel S. W.pnezek, reunindo es-tudos de economistas e cientis-ta. como Delia Bala-ssa, StaffanBurenstam Linder, Hiroshi Kl-ramura, Sidney S. Dell, GustavoMa.-var.nos, R.a.ul Probisch, JanTiubergon, Joseph C. Mills, en-tre outros. Trata-se de um ba-

. lanço crítico das atividades daAssociação Latino-Americana deLivre Comércio e do Mercado
Comum Centro-Americano. comos seus programas cie desenvol-
vimento dos paises de nossocontinente. Tradução de SértiioLuís Gomes. Edições O Cruzeiro.

UM CONTINENTE ANGUSTIADO— Os problemas econômicos, dc-inog.ã.ioos e-culturais da Amé-rica Latina têm _ldo objeto denumero..ns estudos, em que avui-ta a critica dos métodos e pro-cessos com os quais se tentadar solução á < crise dominante
neste nosso hemisfério Entre asobras mais corajosas, nesse seii'-rido, de...aca-se Um Continente
Angustiado, dí Hilário Torloni
e Mauro Guimarães. Os autorescioir.onstram profundo conheci-
mento da economia e das ne-cessidades sociais dos povos la-tino-americanos. Estranho Modode Ajudar, A Oferta das Pílula,e Estratégia para a Educação
são os tiês capítulos que com-
põem o volume. Capa de j»lceu
Saldanha Còütirilú? Título daEdatuem.

A SOCIEDADE TECNOLÓGICA.Implicações Scciais da Industria--izaçao cem o Advento de Téc-nicas Modernas, organizado porBMb F. HdseHtz e Wilbert E.Moore. Tradiucão d-e Jaime Men-*etao, Editora Lidador, Rio. Dtoiavokimes. Preço NCr$ 10,00. Inl-citando sua ooleção SooLettas, aI/idador lançou a obra, em doíavolumes, orgianiaadiá por Hose--i-ía e Moore. sôbre as ciênciaseoc_a-ia em nosso tampo.- A in-tvoduç&o, de Hoaeltóz e Smeí_•ser, estuda os princip__s con-
certos dia anal L, a <b_s reper-ouseões da transformação téc-nica e os mecanismos de trajas-formação. Na II parte, são ___tiLdadias as _-elaç.ões entre o em-
presariado e as inovações tectno-lógicas. Na. III, a questão doconsumo, poupança e Investi-mentos, seus d-etem-inantes so-era.. e p-ic.ológ.ca3. Na rv, aposição do Governo, com os es-U-dios básicos de Eisei__iadt sô-bre as Burocracias Nascentes e
jtohBiantet^a sobre as Trans-Iciencias.deUaldades Sociais ePolíticas. Na v, os problemasde urbanização, população e fa-milua. Na VI papte (2." volume)
ecluoação e comunioação, indus-tnahzação e t"an;fon_,ação so- *
oi-al. Qual. o ápfíndiõas de ba-ra-er_ metodológico completam ovolume.

? GEOGRAFIA

A GEOGRAFIA ATIVA, de Pier-
re George, Ra.vmond Gugiielmo,
Bernard Kayser e Yves Laços l*.
A Difel vem de lançar esta obra
escrita, em colaboração, por
quatro especialistas, que visa nestabelecer o objeto e o método
de uma Geografia, ativa, at-uan-
te, que se reserva "a explicação
*_ a interpretação de todas a_relações que contribuem para »
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páginas. Capa de Yll.cn Ker.
Formato 16 x 23. As fjr-andes oil-
ees mundiais desde 194o.

? CÍNEMA

Cristo, desenho de* Wdum de Sousa, madeira

pollromada - Século XVIU - em Arte Rehg.osa

D Três álbuns de reproduções

O PROCESSO DE CRIAÇÃO NO
CINEMA, de Jonh Lawson, tra-
ducão de Anna Maria Capovilla.
Neste livro, também da Cole-
ção Biblioteca Básica do Cine-
ma um clássico de ltterattvra es-
peclallzada, o leitor encontrara
uma história crítica da setlm*
arte e o mais completo curso
sôbre o processo de criação ci-
•ne-natogràíica. Trata-se de uma
obra aue interessa não só aos
que lidam profissionalmente com
o cinema — diretores, escritores,
atores, roteirisbas etc. -—, mas,
também, ao grande público, pois
tôfte a todos novas perspectivas
de análise e compreensão dos
problemas da arte filmioa. Edi-
tona Civilização Brasileira. Volu-
me de 400 páginas — Preço pro-
Váyel: NCrS 9,5.

ROCCO E SEUS IRMÃOS, de
Luchino Viscontl, tradução de
Noénio Spinola. Neste volume
da Coleção Biblioteca Básica do
Cinema,' encontramos o roteiro
da obra-prima que é Rocco e
Seus Irmãos e outros textos úteis
à sua oompreensão, como O Diá-
íio de Filmagem de Caetano Ca-
rancinni, os estudos críticos do
italiano Guido Arlstarco e do
francês Claude Prévist, e a in-
troduc&o escrita especialmente
para esta edição pelo tradutor
Noênio Spinola. Ed. Civilização
Brasileira. Volume de 426 pagi-
nas __ preço provável: NCrS 9.5.

É muito reduzida no Brasil a

publicação de álbuns artísticos,
contendo reproduções de desé-
nhos, pinturas-ou gravuras dé ar-
tistas nacionais. Devido talvez ao
alto custo do material empregado
para a obtenção de melhores efei-
tos gráficos e à dificuldade da
mão-de-obra especializada, a ini-
ciativà tem se restringido quase
que exclusivamente aos meios ofi-
ciais.

Três exemplos disso temos
aqui com o lançamento das Xilo-

gravuras de Lasar Segall, em edi-

¦*l

ção do Conselho Nacional de Cul-
tura do Ministério da Educação,
com apresentação de Murilo. Mi-
randa, prefácio de Geraldo Ferraz
e um poema de Carlos Drummond
de Andrade; o Tropical Sketches
from Brazil 1840, de Paul Harro-
Harring, editado pelo Instituto
Histórico e Geográfico Brasileiro;

ç Arte Religiosa, desenhos de Wil-
ton de So u s d, reproduzindo em
bico de pena imagens religiosas de
vários santeiros dos séculos XVII
e XVIII, uma edição da Universi-
dade Federal de Pernambuco.

? TEATRO

constituição de um complexo ou
de um equilíbrio entre a dinã-
mica e a inércia de um meio.
a dinâmica ou a inércia das ço-
letividades humanas residentes
nesse meio ou que aí aplicam,
suas iniciativas." Trata-se, como
Ba vê, de uma nova geografia,
bastante distanciada daquela'
disciplina estática que se lunl-
tava unicamente, a registrar ra-
tos e observações a posteriori.

REFAZENDO A GEOGRAFIA —
Uma típicia, aventura do século
XX é oferecida ao público bra-
sileiro pela Distribuidora Re cord.
Não se trata de narrativa sobre
guerra ou exploração a terras
desconhecidas, mas de um rela-
to minucioso e apaixonante fei-
to por Wilmon Henry Droze sô-
bre a recuperação do Vale do
Tennessee. Droze é professor
universitário norte-americano,
acompanhou de perto os tra-
balhos da Administração do Va-
le do Tennessee e relata neste
livro as principais etapas do
empreendimento. Rio de curso
impraticável para a navegação,
foi* retificado rara encurtar ,as
distâncias da região. Trabalho
que especializar e leigos have-
rão de ler com imenso proveito,
Refazendo a Geografia, de Dro-
ze, foi traduzido por Guy-Renê
Robichez Sanchez.

INTRODUÇÃO A GEOGRAFIA
HUMANA -- O progresso dos
conhecimentos geográficos e,
bém assim, dos meios de sua ex-
posição, são oi Jeto de análise
em introdução á Geografia Hu-
.mana, livro do Professor J. H.
G. Lebon, da Universidade do
Londres, dado ao público brasl-
leiro pela Zahar, em tradução
de Cristiano Maria Oitlcica.
Em linguagem .«ímpios e direta,
o autor traça os rumos desse

progresso e Indica nos estudan-
tes e interessados uma chave
•oara a compreensão da matéria.
Vários métodos são expostos e,
sem optar por nenhum deles,
deixa aberta o escritor a nossl-
bilidade de ampla discussão de
cada'um. O volume pertence a
coleção A Terra e o Homem.

? REPORTAGEM
À MORTE DA MEMÓRIA NA-
CIONAL, de Franklin de O.Uvei-
ra. Reunião em volume d ere-
portagens publicadas em O Gio-

• bo e que tiveram repercussões
em todo o País, notadamente
nos meios politico-culturais. O
autor, -nessa obra, revela o des-,
caso que a cultura, nas suas
instituições, vem sofrendo ao
longo dos anos e defende a ne-
c*ssidade d\e se estabelecer, com
uifeêftcia, uma política de am-
paro cultural que Impeça a des-
trulção do valioso patrimônio.
Edição ilustrada. Ed. Civilização
Brasileira.

EM POUCAS MÃOS (O Pode* «o
Monopólio na América do Norte),
de Estes Kefauver, tradução do
Roberto Pontual. Livro baseado
em farto material recolhido no
decorrer dos trabalhos, e lnquê-
ritos que o autor orientou, co-
mo Presidente, durante oito anos
seguidos da Subcomissão do Se-
nado . Norbe-Americano centra o

- truste e o monopólio, demons-
tra, de maneira clara e objetiva,
o caráter anti-social e pnedatô-
rio das tentaculares oorporaçõee
industriais dos Estados Unidos,
sendo fartos 03 exemplos^ quo
fornece em relação à indústria
íanmacêutioa, automobilística, el-
derúrglca e panificadora. Edito-
ra Civillação Brasileira. Volumo

de 230 páginas. — Preço prov A-
vel: NCr$ 7,00.

O VENDAVAL DA LIBERDADE,
de Edma/r Morei. Novo livro do
Edmar Morei, que reconstitui o
papel desempenhado pelo Jan-
gadeiro Francisco José do Nas-
cimento, eog.nomln.ado O Dragão
do Mar, durante a luta pela abo-
lição da escravatura no Brasil.
Trata-se de um estudo objetl-
vo e seguro, que revela a ação
de um bravo pioneiro no grando
combate contra a exploração do
trabalho escravo, ainda existen-
*» em tantos recaintos do mun-
do, principalmente naqueles em
que o imperialismo ou Governos
impopulares exercem a sua po-
derosa e opressiva dominação.
Editora Civilização Brasileira.
Volume de 200 páginas. — Pre-

. ço* NCrS 5,00.

NÁSSER E A REVOLUÇÃO
EGÍPCIA, de Peter Mánsfield,
tradução de Marta. Cecília Ri-
bas Carneiro. Informando e orl-
tlcando de maneira serena e
aguda o papel do Egito no mun-
do moderno, Peter Mansfleld,
correspondente do Sunday Ti-
mcs, ds Londres, historia, reira-
ta e analisa nessa obra as trans-
/armações por que passou o tra-
dicional país dos faraós de modo
a tomar-se, sob a égide do seu
novo regime, eixo importante da
política do mundo árabe, fôr-
ça decisiva nas questões africa-
nas e voz ponderável no debate
dos assuntos internacionais. Edi-
tora Civilização Bitasileira. Vo-
lume de 290 paginas —- Preço
provável: NCrS 7,5.

AS BATALHAS DA PAZ, de Cor-
nélia Meigs. Tradução de Evan-
gelina Falcão de Mendonça. Edi-
çõos Bloch. Preço: NCrS 6,00, 258

CHAPÉU DE SEDO, de Francis-
00 da Silva- Livraria Agir Edito-
ra Coleção Teatro Moderno n.o
19, 130 paginas, com ilustrações.
Capa de Rubsns Gershman. Fre-
ço- NCrS 3,00. A cUu.máttca poesia
do Nordeste, personificada ria fi-
gura ingênua do vaqueiro Cha-
péu de Sebo. Uma peça de auto-
ria de v.m dos mais sérios auto-
res üo novo teatro brasileiro.

FISIONOMIA E ESPÍRITO DO
MAMULENGO, de Hermilo Bor-
ba f,o _ um dos acontecimentos
editoriais mais significativos de
1966 vem sendo o lançamento de
vários livros de Hermilo Borba
Fo, por diversas editoras. Vem
agora lfisionomia e Espírito do
Mámuiêilgò, resultado de uma
pesquisa sociológica e folclórica
patrocinada polo Instituto Joa-
quim Nabuco, de Recife. Manui-
le.ngo é o taatro de boneco, bas-' 
tfurite difundido no Nordeste,
notadamente nos meios rurais.
Conhecido desde, a mais remota
•antigüidade, o teatro de boné-
cos encontrou no mamulmgo a
sua expressão brasileira. É opor-
tuno o aparecimento dêsts livro,
que dá á Brasiliana um título
expressivo c necessário. Não e

preciso enfatizar que se trata do
mais comolcto trabalho sôbre o
assunto, ilustrado com transeri-
ções de pecas e muitas íotogra-
fias. Formato: 14 x 21 cm. 332
páginas -- NCrS 6,00.

O MUNDO QUE VEREMOS AMA-
NHA, de Arnold B. Barach, Edi-
tora Lidador - Em. 1962 foi lan-
cado nos Estadas Unidos o livro
1975 and tlic Cliangcs to Come,
que logo se transformaria num
clássico da futurologla moderna.
Nesse trabalho, Arnold B. Ba-
rach manipulou um material que
raramente chega ao público an-
tes do tempo previsto: as pes-
quisas em fábricas e laborató-
rios, os projetos secretos, as ex-
pèrlênclas altamente confiden-
ciais e até mesmo as inovações
de vanguarda que o homem do
novo geralmente atribui a tra-
quês de publicidade. Até que de
repente as coisas começam a
acontecer, como foi o caso dos
vôos espaciais. Haverá algum dia
a máquina de ler? E a cozinha
automática? A casa de matéria
plástica (tiansportável á vonta-
de)? A máquina de traduzir? As
estradas rolantes? (Já temos es-
.cadas rolantes). A televisão uni-
versai? O hospital drive-In? O
banheiro completo numa peça
única de plástico? A universida-
de para todos? São perguntas
aue já começaram a ser respon-
didas e em Mundo que Veremos
Amanhã já temos uma espéc»
de avant-prcmière. Edição Lida-
dor, o livro traz numerosas úus-
trações fotográficas, autentican-
do a informação e.... o futuro.
A ARTE DE RESOLVER PRO-
BLEMAS — No silêncio dos la-
boratórios milhares e milhares
de cientistas trabalham sem des-
canso, num esforço que resul-
tara uá descoberta de novos pro-
dutos ou instrumentos destina-
dos a prestar benefícios à hu-
n tí 'dade. Em seu livro A Arte
de Resolver Problemas. Adrian
A Par adis nos fala dessa le-
gião pouco conhecida de pesqui-
sàdores, aos quais devemos a
borracha sintética, os .plásticos, _
a estreptomicuia, as sulfas, a
vacina Snlk e outras maravilhas
às qiiais rapidamente nos ha-
bituamos, sem jamais pensar
quantos obstáculos tiveram de
ser vencidos para se chegar a
elas Edição da Distribuidora
.Hecord. Tradução de Victor
Brinches.

HISTÓRIA DO OCULTISMO, de
àêriri Ricard. Tradução: Edil-
son Alfcmlm Cunha. — Edições
Bloch. —Preço: NCrS 6,00. Nu-
rosrò de Páginas: 286. Capa do
Yllen Kerr. Formato: 16x23. Os
mistérios do ocultismo, desde
seu aparecimento até hoje.

? INFANTIL
ANIMAIS SELVAGENS — Aca-
ba de sair. em magnífica apre-
srntação gráfica, um livro que
vai ganhar a preter&noia das
crianças e dos adolescentes. O
texto reúne histórias de bichos,
cujos autores são conhecidos
mundialmente, como Klpüng e
Jaofc Lem don. Referimo-nos a
Animais Selvagens, volume que
contém 28 narrativas sôbre tl-
«¦¦es, serpentes, lobos, ursos, ele-
f antes, oi-ccodllos, oanguras, bi-
soes etc. A selva, os rios, p-.ra-
darias e pântanos são também.
peivonagrns, descritos com au-
ten ti cidade e estranha bçleaa.
Ilustrações cie Janusz Gr.rvbians-
lei Tradução de Hilda Wagner
e adaotação de Maria Tsrasa
Cunha" de Giácomo. Edições Me-
lhoramentes.

O MENINO E O RAIO DE SOL,
de Maria Nunes de Andrade. Li-
vraria Agi." Editora. Capa de He-
lana Gebaca de Maoedo. lUxstoa-
cões de Israel Çysnètoos. 65
páginas. P.eço: NO-S 2,50. Li-
vo para crianças e jovens
contando as ' aventuras maravi-
lhóàas de xun menino em an-
danças pelo mundo, junto com
um 

"pequího 
e luminoso ra-io de

EÓl.

? CIÊNCIAS
CIÊNCIA NA SOCIEDADE MO-
DERNA, de David Loth e Morria
Ern_s^ —Vai a ciência moderna
destruir a lei tradicional?-. A
ciência e a lei se defron.am,
tentando encontrar um caminho
comum. Bloch Editores. — NCrt
5,00.

O LIVRO DOS MILAGRES, de
Z-olt Àradi; Em edição fanta-
mente ilustrada, a Ibrasa aca-
ba de l.inr.av O Livro dos Mila-
grosj .de Zscslt Aradi e em tva-
dução de Aidaho Arruda. A
obra trata die todo o panooama
do milagroso — desde os mila-
grés do" Valho e Novo Teefca-
mentos até os fascinantes mila-
g-es dos tempos'modernos, e o
autor discorre sôbre as -extracu-
dinárias vfdas dos santos, distin-
guindo cuicladcsanicnte entre_ o
que é lariáa e o qu-2 é fato his-
tó-ico incontEStável. 

"O livro
trata ainda de casos de telepa-
tla hionotismo, clarividência e
esbi"-m.âs, dedicando particulair
atenção a TeraEa Neumann, ao
padre Pio e ao mais rscentx: es-
tigmatia-ido, um jovem que
vive hoje na Itália.

A obra é prefaciada pelo pa-
díe Agostino ÇTcmelli, OFM
íundad'^r e P'2'rpé'tuo Magnífico
Reitor da Universidade Catou-
ca do Svgrado Coração, em Mi-
lão, e Presidente da Pontifícia
Academia de Ciência.

O livro inaugura a Biblioteca
Filosofia e Rêlígiàó da Ibrasa.
Cana da A. G. Mihauovich.
325" páginas. Preço: NCrS 9,00
(nove mil cruzeiros antigos).

GRAFOLOGIA — Chave de Per-
sc-nalidade, da Dr.* Irene Ma*-
dxn-ií. Tãs.Miòv: Elmo Barras.
Ediçõss Blcch. Pr:co NCrS 5,00.
Formato: 16x23. A fascln.-..nTe
ciènicia que ciiílna a descobrir
o oaeá-b&r das pessoas pela eeari-
ta.

OS PODÉRES SECRETOS DO
HOMEM, de Robert Tocquet. Os
Pcdêres Secretos do Homero,
um balanço do paranormal, é o
novo lançamento da Ibrasa em
sua biblioteca Parapsicologia.
Trata-se de tuna balanço rigo-
roso e neutro das faculdades
paranormais. Ensina a separar a
mistificação da verdade, dermas-
cavar a impostura, sem deixar de
Teconheseí os po.dêres secretos
d? homenn, puriíicando-os abra-
vês do crivo da experimenta-
çáo. O autor é professor da Es-
cola de Antropologia de Paris
e membro da diretoria do Ins-
tituto Metapsiquico Internacio-
nal. Os Pcdêres. Secretos do Ho-
mem é prefaciado par Louis
Pauwels. A tradução é do es-
critor José Geraldo Vieira. Capa
de A. G. Mihanovich, 507 pagi-
aas. Preço: NCrS 12,00.
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A publicação de obras completas tem

pelo menos um mérito* Num país como o
Brasil, em que quase todos os grandes no-
mes da nossa literatura sofrem um cerco
de adulação e seus seguidores em pouco
tempo monopolizam a interpretação e lei-
tura das obras dos mestres, conhecemos sò-
mente aquilo que é transmitido pelos in-
térpretes.

A Aguilar Editora, quebrou esse mono-

pólio publicando as Obras Completas de Eu-
clides ãa Cunha por ocasião do seu centena-
rio.

A edição* da Aguilar permite entrar em
contato com um outro Euclides da Cunha.
O leitor descobre ao lado do artista quo
apreendeu em toda a sua intensidade, a
luta de Canudos, um homem de idéias. Os
Sertões caracterizam-se pelo conteúdo trá-

gico, na pintura dos tipos, na movimenta-

ção íntima, no estilo. "Êste era o Euclides
da Cunha geralmente conhecido, quando não
de leitura pelo menos de ouvido. As suas
obras completas mostram, porém, um outro
autor. Um escritor que com grande precl-
são e beleza de linguagem e senso crítico
caracteriza-se por ter vivido e pensado o

-seu tempo. A raridade da obra de Euoii-
des da Cunha reside no fervilhar de idéias,
sempre voltadas para o momento (histórico.
As críticas e análises originais e lndepen-
dentes — o que é raro atualmente, e rarís-
simo na intelectualidade brasileira de fin du
siècle — procuram usar a inteligência como
um instrumento de compreensão e reforma
da situação nacional. ;

Em Contrastes e Confrontos vemos desde
o primeiro ensaio armar-se toda a estrutu-
ra mental que encontramos em Os Sertões.
A ipaixão pela terra, o amor pelo concreto

? VICENTE BARRETTO

faz com que o livro seja uma descoberta
intelectual do País. A preocupação de Eu-
clides é sempre a de transformar as condi-
ções telúricas, em que vivemos para apro-
veitar e desenvolver nossos recursos. . "As

secas do extremo Norte", escreve, "dila-

tam, impressionadoramente a nossa impre-
vidência, embora sejam o único fato de toda
a nossa vida nacional ao qual se possa apli-
car o princípio da previsão.*' No entanto
essa preocupação pelo nacional era colo-
cada dentro de um contexto universal. Os
problemas do mundo eram também dele.
No. início do século, a respeito da Missão da
Rússia realçou um fato que atualmente ve-
mos aparecer na China Popular. "Nin-

guém", escrevia sobre a Rússia do início do
século XX, "pode prever quanto se avan-
tajará um povo que, sem perder a energia
essencial e a coragem física das raças que
o constituem aparelhe a sua personalidade
robusta, impetuosa e primitiva, de barba-
ro, com os recursos da vida contemporânea."

•
Ao mesmo tempo, no entanto, aquilo

que fazia Euclides distinguir-se entre os
intelectuais brasileiros da época, levava-o
também a simplificar problemas. Vemos,

por exemplo, sua interpretação rudimentar
e, até mesmo, romântica do fenômeno im-

perialista, que na época atingia seu apogeu.

Sua interpretação do imperialismo é orga-
nicista, eivada de darwinismo próprio da
época. "A expansão imperialista das 'gran-

des potências é um fato de crescimento, o
transbordar naturalíssimo de um excesso de
vida e de uma sobra de riquezas em que a
a conquista dos povos se torna simples va-
riante da conquista de mercados." E mais
adiante: "Diante das fragilidades dos países
fracos, ou das raças incompetentes, elas (as

grandes potências) recordam, na História,
aquele horror ao vácuo, com que os velhos
naturalistas explicavam os movimentos ir-
resistíveis da matéria. Revelam quase um
fenômeno físico." As contradições do pen-
samento euclidiano surgem em virtude pre-
cisamente da ânsia de participar. Euclides
não vê, por exemplo, nenhuma incoerência
em proclamar as virtudes da expansão im-

perialista e ao mesmo tempo lançar um
manifesto socialista aos operários.

O mesmo homem que tinha uma visão

precisa, e às vezes prof ética dos fenômenos
sociais e políticos, aceita com uma natura-
lidade de estremecer a expansão imperia-
lista. Mas sua inteligência crítica leva-o a

procurar a realidade nacional, ofuscada pe-
Ias convenções, pelo lugar-comum e pela pa-
triotada sentimental de nossas elites. Sua
obra crítica disseca o Brasil da belle époque.
Mostra como a sociedade brasileira é pro-
vinciana e fechada, chega mesmo a escre-
ver que "não é o bárbaro que nos ameaça,
é a civilização que nos apavora". Na peque-
na história-críticà, em A Margem da His-
tória mostra o processo político brasileiro

da Independência à República. É uma his-

tória não de fatos mas de nascimento, evo-

lução e transfiguração de uma sociedade.

Tudo isso com a preocupação de mostrar o

verdadeiro País, aquele que Georges Burdeau

chamou o "pays réel".
A diversidade e contradições da obra

euclidiana mostram a importância de sua

contribuição à cultura brasileira. Uma

cultura nasce dos choques e divergências e

não do cálido academicismo. Esta irreverên-

cia inquieta diante do status é o que encon-
*. i ¦'

tramos na obra de Euclides da Cunha.
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Sob a direção do contista Edson
Guedes de Morais, está circulando, si-
multâneamente, no Rio e em São Luís,
a publicação Azulejo, contendo produ-
ções em prosa e verso de autores mara-
nhensès radicados numa ou noutra ca-
pitai. Impressa em mimeógrafo eletrô-
nica, que permite a obtenção de bons
efeitos gráficos, Azulejo, segundo anun-
cia Edson Guedes de Morais (que, por
sinal, não é do Maranhão, mas tornou-
se um grande admirador de suas letras,
desde que lá esteve residindo), circula-
rá, sem data prefixada, algumas vezes
por ano. Neste primeiro número, são
apresentadas produções de José Chagas,
Bandeira Tribuzzi, Deo Silva, Manuel
Caetano Bandeira de Melo, Adaílton
Medeiros, Venúzia N e iv a, José Maria
Nascimento, Manuel Lopes, Rodrigues
Marques, Lago Burnett, José Louzeiro e
Nauro Machado.

^m\\ ___H_P__i 54^^^
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Sâo Luís
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sociologia do golpe militar
? LUÍS EDGAR DE ANDRADE

Leo Hamon, I_E ROLE EXTUA-MILITAlItEI>E L-AKMÉE D-ANS I_E TIERS MONDE, Edi-tora Pressas Universifcaires de France, Paris 457
páginas, 18 francos.

Cerca de 20 professores, militares, soció-
Iogos e especialistas em: Terceiro Mundo
reuniram-se durante dois dias, em janeiro
de 1963, em Dijon, na França, por iniciativa
do Professor Leo Hamon, Diretor do Centro
de Estudos de Relações Políticas dà Facul-
dade de Direito local. Tema do debate: O
Papel Extramilitar dos. Exércitos nos Pai-
ses de Unidade Social Insuficiente. Se êsse
título hermético foi simplificado na publica-
ção do livro que enfeixa os debates, o texto
igualmente teve de ser atualizado, porque
iios últimos quatro anos, para usar um eufe-
mismo, houveN muitos fatos novos na África,
na Ásia e na América Latina, Mas o pior,
explica o Professor Leo Hamon no seu pre-
fácio, é que durante a composição tipográ-
fica houve novos fatos novos, e o jeito foi
acrescentar um longo adendo para explicar
os golpes do segundo semestre de 1966. Evi-
dentemente, as intervenções militares con-
tinuaram depois da publicação desse estudo..
Não será de admirar que o Prof essor Leo Ha-,
mon e seus colaboradores no futuro tomem
a iniciativa de lançar na França uma revista
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mensal dedicada exclusivamente à sociologia
dos golpes militares. '¦:¦'¦

Neste volume, o capitulo mais interes-
san te, modéstia à parte, é o da América La-
tina, a cargo do Professor Jacques Lamber.,
conhecido entre nós por sua obra Os Dois

Brasis. Através dos debates, nota-se a opi-
nião de que o poder do povo não pode ex-
primir-se da mesma maneira nos países em
vias.de desenvolvimento e nas sociedades ai-
tamente industrializadas. Citando fatos con-
cre tos, o Professor Lambert procura demons-
trar a tese paradoxal de que o sufrágio uni-
versai no Terceiro Mundo tem um caráter
reacionário. Organizar eleições num país de
estruturas arcaicas, controlado pelos quadros
do passado, eqüivale a içar ao poder os can-
didatos das oligarquias. Em resumo, o sufrá-
gio universal reflete o mundo do passado,
tal qual êle existe, e não o do futuro que
os reformadores gostariam de criar.

Os especialistas de Dijon riram-se de
uma piada brasileira que explica por que a
praça principal de Brasília chama-se dos
Três Podêres. Eles são, conta o Professor Ha-
mon em seu prefácio, o Exército, a Marinha
e a Aeronáutica. Enquanto isso, o Professor
Lambert registra que "o Exército brasileiro
se erigiu em tutor do poder civil, exercendo
sobre êle incessantes pressões, discretas ou
indiscretas, e deixando a êsse governo civil
uma margem de liberdade para as questões
que não sejam -essenciais." Isso antes de so-
brevir o Primeiro de Abril de 1964.

i-v..'..í
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Edwin Lleuwin, GENERALS VS. PRESIDENTS
(Neo-Militarism in America Latina), Editor»
Frederick A. Praeger, Nova Iorque, 160 páginas
US$1.95.

O dinheiro que os países da América La-
tina pagam por um só caça a jato daria
para construir 500 escolas rurais. Teodoro
Moscoso, ex-Coordenador da Aliança para
o Progresso, usou essa comparação num dis-
curso perante a IV Conferência dos Exér-
citos Americanos. ZMas as Forças Aéreas da
América Latina continuam a se equipar e a
se reequipar com 1b<ovo^ jjátos.

Os militares deveriam .compreender,
afirma Edwin I_Cèúwih, que a sua sobrevi-
vencia como instituiç|o,»dfepende da acei-
tação 'dç^^tQr^^.'-l_ò^éV'''PArE' 

evitar a ire-
volúçãb violenta amanhã/ Em seu livro, o
professor americano analisa, um a um, os
sete primeiros golpes de Estado que o Con-
tinente sofreu após o lançamento da Alian-
ça para o Progresso: Argentina, Peru, Gua-
temala, Equador, República Dominicana e
Brasil. Todas estas intervenções, acha o
autor, vieram retardar p progresso no sen-
tido das reformas sociais.

Edwin Lieuwin estabelece um paralelo
entre a política de Kennedy e a de John-
son quanto às ditaduras militares. Nos úl-
timos meses da administração Kennedy, os
Estados Unidos decidiram boicotar diplo-

; :•:•:•:•:_•••*--'-x 
"•-•-•.•:-..•: •:•:•:¦:>•:•>.>>••

*'•*.• :** .*•-•,••_¦•_ A •:.-•••• :

mática, econômica e militarmente os gover-
nos militares da República Dominicana e de
Honduras. ,Pará resistir aos apelos de rede-
mocratização, ds dois regimes recorriam a
um argumento mágico: o perigo do castro-
comunismo. A Administração Johnson su-
cumbiu a essa chantagem, diz Lieuwin. Um
mês depois de tomar posse, o nôvo Presi-
deiite reconheceu os dois regimes e em ja-
neiro de 1964 restabeleceu a ajuda econômi-

ca e militar. Em março desse ano, quando
êle festejava pela primeira vez um aniver-
sário da Aliança, Johnson anunciou que
"todo o Poder, dos Estados Unidos está pre-
parado para ajudar qualquer país onde a
liberdade estiver ameaçada por forças ex-

.. teriores ao Continente."
. Era a .doutrina Mann que começava a

vigorai-. O nôvo critério para xo reconheci-
inento e apoio dos novos governos no Con-
tinente passou a ser o anticomunismo e a
garantia para os investimentos americanos.
De uni momento para outro, eram abando-
nados ós princípios da liberdade e da justi-
ça social qüé davam dimensão humana à
política de Kennedy "rio Hemisfério. O pri-
meiro teste, lê-se em Generais vs. Presi-
dents, foi o golpe do Brasl, que o Secreta-
ro de Estado Dean Rusk saudou como uma
vitória da democracia e do Governo consti-
tucional.  „ _*

Edwin Lieuwin conclui, desencantado,
que na América Latina, onde os militares
não. têm imaginação e vivem apavorados
com a possibilidade da tomada do Poder
pelos comunistas, as sociedades atrasadas
só mudam mediante á violência. Mas, se
Washington aceita de bom grado a dita-
dura militar como preço das reformas so-
ciais, desaparece a diferença entre the
Cuba way e the American vrfay.
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SHERLOCK
HOLMES
ESPERA POR VOCÊ NA

BAKER
STREET

A-AA:ÉÊSÊA
Neste endereço começam as ]

mais fascinantes aventuras
de crime e mistério já escritas no

mundo, Ali mora Sherlock
Holmes, o mais famoso detetive

particular que o mundo já conheceu.
AS EDIÇÕES MELHORAMENTOS

orgulham-se de apresentar a maravilhosa ^
SÉRIE SHERLOCK HOLMES, numa

esplêndida edição, que honra a obra
insuperável de Sir Conan Doylé.
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conheça estes 9 livros inesquecíveis!
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Üm Estudo
em Vermelho
148 páginas
NCr$ 3,60

O Signo
dos Quatro
140 páginas
NÇr$3,60

Aventuras de
Sherlock Holmes
290 páginas
NÇr$6#0
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Q Vale do Terror
204 páginas •
NCr$ 5,00

0 Ultimo Adeus de
Sherlock Holmes
224 páginas
NCr$5,20

Histórias de
Sherlock Holmes
280 páginas
NCr$ 6,50

MEMÓWMK ^JM IVK1IK ií , üB.111 JtSMML0C1 ARI . SKRLICI ___. átôã ' M9KI" i_m^w^^kra^^F^F^w ¦¦^¦^^^^^^H ^p^^^bvv^^^f^v ^^^^^k már_i____ %____ _\ ÊF___ _^__m____rMUKS Jl él!1*1*8 JPwè - K

Memórias de
Sherlock Holmes
272 páginas
NCr$6,20

A Volta de
Sherlock Holmes
316 páginas
NCr$ 7,00

O Cão dos i
Baskervilles
178 páginas'
NCr$ 4,50

qualquer que seja sua tendência literária,
ou seu assunto prediletos há sempre

um bom livro à sua escolhi nas :?:
várias coleções Melhoramentos^

EDIÇÕES MELHORAMENTOS >$
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JORNAL
DO
BRASIL

CLASSIFICADOS
Rio d» Janeiro — Sábado, 18-3-67 Parte inseparável do Jornal

O JB HÁ 75 ANOS

O JORNAL DO BRASIL dé 18-3-1892 noticiava:
9 Tratado de comércio Espanha-lnglaterra.
A Proibida fabricação de vinho na Espanha.
0 Socialistas provocam desordens em Viena.

Imóveis - Compra e venda - Imóveis - Compra e vencia — Imóveis - Compra e venda - Imóveis — Compra e venda

V •

ÍNDICE

PAGINAS

IMÓVEIS - COMPRA E VENDA
IMÓVEL - ALUGUEL 
EMPREGOS
ANIMAIS E AGRICULTURA ..
DIVERSOS
ENSINO E ARTES 
ESPORTES - EMBARCAÇÕES .
MAQUINAS - MATERIAIS ..
OPORT. E NEGÓCIOS 
UTILIDADES DOMÉSTICAS ..
VEÍCULOS 

Agenda ..
Horóscopo
Trabalho .
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10
10
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8
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9
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AGÊNCIAS DE CLASSIFICADOS

CENTRO

Rodoviária -Estação Rodoviária Névo Rio, 2.o, loi» 205Sio Bori» - Av. Rio Branco, 277 - loja E Edif. S. Borja

ZONA SUL

Botafogo - Praia da Botafogo, 400 - SEARSCopacabana - Av. N. S.» dt Copacabana, .10 - Galeria
Flamengo - Rua Marquês de Abrantes, 26 - loia EPosto S - Av. N. S.» dt Copacabana, 1 100 - loia E

ZONA NORTI

Campo Grando - Av. Cesírio de Melo, 1 549 - Ao. daGuandu Veicules
Cascadura - Av. Suburbana, 10 134 - Largo CascaduraMadureira - Estrada do Portela, 2? - loia EMéier - Rua Dias da Crur, 74 - loia BPenha - Rua Plínio de* Oliveira, 44 - loja MSao Cristóvão - Rua São Luís Gonzaga, 156 - |;o andTiiuca - Rua General Roca, 801 — loia F.

ESTADO DO RIO

?,1IC,U?. •* c™!" - Kú» Jo«* de Alvarenga, 379
Niltrói — Av. Amaral Peixoto, 195 — grupo 204
Nova Iguaçu - Av. Governador Amarei Peixoto, 34 -

loia 12

MAPA DO TEMPO - JB
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ANALISE SIN6TICA DO MAPA - A frente fria que ul-
trapassou a Guanabara encontra-se no interior sôbre o
Estado de Minas Gerais e no litoral entre o norte do
Espirito Santo e tul da Bahia, acarretando chuvas nesses
Estados- com declínio da temperatura. O tempo no litoral
dos Eslados do sul desde o Rio ao Paraná permanecerão
ainda com chuvas divido a circulação do enticiclone que
encontra-se sôbre o Atlântico. (Análise Sinótice do Mapa
do Serviço do Meteorologia interpretada pelo JB)

TEMPERATURA
E TEMPO
NOS ESTADOS

Maranhão, Piauí, Coari, Rio
Grande do Norte, -Paraíba,
Pernambuco, Alagoas, Strgi-
po — Tempo: Instável com
pancadas esparsas no perlo-
do. Temp;: Estável.

Bahia, Goiás — Tempo: Ins-
do. Temp,: Estável.

Minaa Gerais, Espirito San.
to — Tempo: Instável com
chuvas. Temp.: Em declfnio.

Rio do Janeiro, Guanabara,
São Paulo — Tempo:. Insta-
vel com chuvas. Melhorias
no período. Temp.: Estável.

Maio Grosso — Tempo: Boi..
com nebulosidade. Temp.: Em
elevação.

Paraná - Tempo: Instável
passando a bom com nebu-
losidade. Temp.: Estável.

Santa Catarina, Rio Grande
do Sul — Tempo: Bom com
nebulosidade. Temp.: Em ele-
vacão.

NO RIO

INSTÁVEL

MÁXIMA - 24.7
MINIMA - 18.2

O SOL

-_X
NASC. - 5h53m
OCASO - 18hl4m

A LUA

CRÉSC.c
OS VENTOS

li
SUL

FRACO

AS MARES

vwj/w\
PREAMAR:

6h35m/0,9m o 20h/0,9m
BAIXA-MAR:
11h05m/0,5m

TEMPO NO MUNDO (UPI-JB)
Temperaturas máximas de çnttm, • previsão do tempo para
hoie nas Cidades seguintes: Buenos Aires, 21P4, sol; San-
tlago, 18», bom; Montevidéu, 23°, bom; Lima, nublado;
Bogotá, chuvoso; Caracas, 24°, nublado; México, bom;
San Juan, encoberto; Kingston (Jamaica), encoberto; Por»
of Spain (Trinidad), bom; Nova Iorque, bom; Miami, en-
coberto; Chicago, 1» abaixo de 0«, neve; Los Angeles,
nublado; Londres, .o, chuvoso; Paris, 11", nublado; Berlim,
7», nublado; Moscou, 0°, nublado; Roma, 14», bom; Lisboa.
180], bom.

ZONA CENTRO

CENTRO
AGENCIA FEDERAL DE IMÓVEIS
vende mag. e amplo conjugado,
André Cavalcanti, 7 — Chaves
sindico, 52-4211 - CRECI 781.
APARTAMENTO .- Centro, sala e
qto. sep., edif. res. e com. novo.
Tel. 49-3532.

CIDADE — Apartamen-
tos de sala-quarto, de-
pendências e GA^A-|»is c| apenas 4 aps: por

FLAMENGO - Aps. já
em pintura cj salão, 2
ou 3 qts., banh., coz.,
deps. Prédio sôbre pilo-

GEM - Vendemos porjandar. Preços a partir
Cr$ 7 955 000, com én-,4e 34 000,00 pagamen-
treda de apenas C *<? grandemente facilita-
300 mil e mensalidades^- Obra cl a garantia'5 
SEM JUROS de Cr$ 100 SERVENCO. Ver na Rua

LARANJ. - C. VELHO

APARTAMENTO - Vende-sc
Praça da República, 93 ap. 906
(vazio). Aceita-se fihanc;«>íjinri.n

5nl?ei™?t^rdepP-.,,i,c;*Verri,ci,mil- Ver no local diária-Correia Dutra, 145, até
porteiro e tratar oe _!f.. a oa.-ic.ro ___ i« v* n a ¦_ _de is às 18 horas.jcl. 31-0569, mente. RUA CARLOS DE|'8 noras. Vendas PAN
BAIRRO DE FÁTIMA - Ap. sala,
2 qtos., coz., banh., área c| tan-
que e dep. errp. Ent. 15 000,
restante em 36 prestações. Ver
Rua Washington Luiz, 24, ap. 605.
Tratar Lobo Júnior, 1 238.
30-3311.
CENTRO - Vende-se ap. conjuga-
do novo, c| sancas, sinteco etc,
na R. 20 de Abril, 28. Tratar no
n.° 27 da mesma rua.
BAIRRO DE FÁTIMA - Vendo ap.
de quarto e sala separado em eat-
ficio nâvo. Entrada 5 000 000,00,
Rua Cardecl Dom Sebastião Leme,
67, ap. 201. Tratar no local.
CENTRO - Vdo. ap., sl. qt. sa-
parados, cozinha grande, vazio.
Por 15 500 000 - R. Ria-
chuelo, 70, *p.__ 307, _c| porteiro.
CENTRO — Rua Ubaldino do Ama-
ral, 47 ap. 306 c| aprox. 60m2.
Alug. contr. vene. NCrS 
16 000,00 c| NCr$ 1000,00 -
Entr. rest. C. Econ. Tratar Av.
Rio Branco, 185 - Gl 1 018 -
Tel. 22-0489 - Creci 696.

PRAÇA CRUZ VERME-
LHA — Apartamentos re-
sidenciais numa rua
tranqüila bem pertinho
do Centro e com
ampla sala, 2 quartos,
sendo 1 reversível, ba-
nheiro e cozinha comple
tos, dependências de
empregada. WC, área de
serviço e tanque. Play-
ground e GARAGEM. -
Todas as peças de fren-
te, amplas e claras. PRE-
ÇO Cr$ 11 880 000, en
trada única de Cr$ 400
mil e mensalidades SEM
JUROS de apenas Cr$
144 mil, na RUA CAR-
LOS DE CARVALHO,
52 - Inc. IRMÃOS TO-
RÕS LTDÁ. - Informa-
ções diariamente no lo-
cal RUA CARLOS DE
CARVALHO, 52, entre 8
e 20 horas, ou no Dep.
de Vendas Av. Graça
Aranha, 174, s| 516. —
Tel. 32-5353 - (CRECI
442).

CARVALHO, 52 - Entre IMÓVEIS, Rua México,
8 e 20 horas ou no dep.
de vendas na Av. Graça
Aranha, 174, sf 516 —
Tel. 32-5353. CRECI 442.

119, Gr. 801 - Tels.
52-5256 e 22-3032
CRECI 704.
FLAMENGO - R. Sena-
dor Vergueiro, 93. 90FÁTIMA - Rua Guilherme Mar-

coni 95 - VEJA HOJE - Ven-
do ap. 303 da frente para Praça m2 de Conforto e Valo
N. S. de Fátima, vazio, com va-
randa, sala, quarto (separados)
cozinha, banheiro em cores, etc.
Preço 16 milhões, condições a
combinar. Aceito Caixa — Tra*
tar no local alé às 16 horas com
irepr. Sr. Danilo - Inf. 52-1837
icje, das 9 às 16 horas, CRE-

Cl 480

riíação. Magníficos aps.
com excelente sala-li-
ving, 2 ótimos quartos,
banheiro social, copa-
cozinha, dependências

RUA RIACHUELO, 265 - Chave
porteiro s., q., coz., saleta 2 p|
andar, 13 mil fácil, claro indevas-
sável - 28-6127.

CENTRO — Riachuelo - V. urg.
lindo ap. lateral vistoso, pintado
c[ sinteco gde. qt. sala sep., boa
coz., banh., prontinho p| morar.
16 milh; cl 7 entr.;'o rest. a
comb, 42-6755 - CRECI 590.
CENTRO - Vende-se prédio ní-
vo zon» industrial, 3 pavimentos560 m. área útil. Tal. 26-0856.
FÁTIMA - Vende-se o ap. 101,
da Rua Guilherme Marconl n.°
76 — Var no lecal • tratar na
IMÓVEIS ITDA. - Av. Pres. Var.
í;..í17-a' •'• "0,12 ~ T*'*
43-8092,

irineu marinho, 301604. con-de empregada. — Gara
iugado, NCrS 8 000,00 à vista;LBm I.tt-it_-> à nraia o an22-4829 - Correia. -err1, JunT0 a Praia e aO

magnífico parque. Cr$
202 110 mensais. Cons-
trução com a garantia
da MARCHA ENGENHA-
RIA LTDA. Vendas: JU-
LIO BOGORICIN - CRECI
95. Av. Rio Branco, 156,
s| 801. Tels. 52-8774 e
22-2793. - Informações
diariamente no local até
as 22 horas

RUA RIACHUELO, 133,
AP. 508. Sala, 2 qtos.,
coz., banh., boa.área de
serviço. Pronta entrega.
BASE: 20 milhões, com
parte facilitada e parte
financiada. Ver no local.
Inf. VEPLAN IMOBILIA-
RIA pelos tels. 52-2830
e 22-6102 - J. 107 -
CRECI 66
VENDAS AVULSAS.

APARTAMENTO - Vende-se com
sala, 2 quartos, jardim da inver-
no, cozinha • banheiro/ na Rua
Marquesa de Santos 5, ap. 303.
— Aceitais* Iroca por outro me*
nor na mesma zona.
ÍÃRAN J EÍ RÀS^^Vcndãí i~à~R7
Álvaro Chaves, 28, ap. 210, sl„
qt. sep. demais dep. Vazio. Tra-
tar Av. Rio Branco, 138-T5." —
Tel. 32-8585.
EM FINAL DE CONS-
TRUÇÃO - Na Rua Pi-
nheiro Machado, 62,
vendemos os últimos e\l\%n<í*i?'*__%\s 2-° ,ná
excelentes '

BOTAFOGO - Jardim Botânico -
Lagoa, compro casa para *.mbai-
xada. com terreno. Tralar tel
25-1264 e 45-2509 - Freire -
Creci 125.
BOTAFOGO - R. D. Mariana,
vendo ap, c| 2 qts., _ tala, copa*
coz., dep. empr., boa irea da
serv. e garagem. Inf. telefone
31-0957. Novais. CRECI 596. _
BOTAFOGO'- Rua Humaiti, 46
— Vendem-se * apartamento n.°
102, composto de satio, 3 der*
mitórios, banheiro social, cozi*
nha, quarts, WC empregada e
irea de serviço com tanque —
60% financiados cem 6 anos —
Ver cem porteiro, tratar com
Joie Fortes Engenharia S/A.

APARTAMENTO c| 2 qtes., 1 sa-i COPACABANA - Vendo lindo ap.
Ia, depends., garagem. Xavier 3 quartos, living, ótimas depen-
Silveira. 901603 - Ver ali 17 hs. dências, todo de frente, prédioPreço 42 i_cornbÍnar. nôyo bem acabado. Rua Conrado
APARTAMENTO" vazio de frente f,l,moifr 28-902, esquina Repú-
c| 3 qts., 2 salas, 2 por an- bilH do Psru- Informações cha-
dar, armários embutidos. Ver ho- Y" íím- ^H,'"'-^'.^^ ,!?ctíie das 9 às 15 horas na Lad. __?___. " ,3'30- CREC1 ' *a*
dos Tabajaras, 130, ap. 201, esq. COPACABANA — Vendo, prontade Siqueira Campos, NCr$ .... entrega, novos com saleta e
25 000,00 dc sinal o saldo a quarto separados, banh. c| boxe
combinar.

COMPRO para meu uso por NCr$
100 00 a vista ap. de 250m2 do
Posto 5 ao Castelinho — Telefone
47-8971.

Ap. na Zona Sul,
i Ribeiro, 105/701/

apartamen- BOTAFOGO - Compro ap. ou
tos de nossa incorpora- ?" p%-ríndA,Ira,(_r ft ¦?'?. branco, 18o, s/ 602, Sr. Ari. Tel.
çao, somente 2 ap. por 52-1922 - creci 670.
andar, de frente, c.|' 230 BOTÃFÕGÕ^CÕm~ma"
m2, constando de: 2
salas, 4 quartos, 2 ba-
nheiros, cozinha, quar-
to e dep. empreg., área,
garagem privativa. Pre-

ravilhosa vista para o
mar, vendemos excelen-
tes apartamentos inde-
vassáveis, com 1. saia, 1
quarto, banheiro social,

ço a partir de NCr$ .. kozinha, dependências
72 451,80. Informações de empregada. Obrae visitas ao local das 9 com as fundações pron-as 13 e das 14 às 18 tas, já subindo a estru-
horas ou em nossos es- tura. Sinal de NCr$ ..critórios. CIVIA - Trv. 1 510,00 - Informações
Ouvidor, 17 (Div. de'no local, AV. VENCES-
Vendas, 2.° andar) -ILAU* BRÁS, 14, junto àTel, 52-8166 de 8,30|Av. PASTEUR, até às 22as 18 horas. - (CRECIjhoras. Construção com a131)* Igarantia da SOCICO.

ATENÇÃO
Vendo: Barata
703/808 frente qt., sl., 

' 
coz.',

banh. 13 000 financ. Bolívar —
Qt., 3)., coz., banh. frente. Ou*
vros — R. Constante Ramos, 2
qts., si., dep/comp./ garagem,
fundos. R. Bulhões de Carvalho —
2 qts., sl„ dep./comp., garagem.Decorado p/ óleo. Financ. outros- Atlântica, 3 qts., 2 sls., 2
banhs., garagem. Financ. 120 8
250 milhões é Barão, da Torre
n. 124/302 - SI., 2 qts., dep.'
comp. Chaves c/ port. Inf. tei.
57-5239 -_CRECI 590.
AVENIDA ATLÂNTICA (duplex -
cobertura) - Vendo luxuoso ap.
cem 700 m2 - 4 salões, S dai-
mitórios, 4 banheiros sociais com
pisos • revestimento de mármore,
terraço a céu aberto cem pergo-Ia, amplas dependências, 3 quar-tos de ampregada, 3 garagens.Preso: 350 milhões com facili-íCOPEG FINANCIA - Ap. cl sa-dadas. Ver i Av. Atlântica, 2806!Ia, 2 qts. etc. com ou sem ga-
Jt V* f £» R"'.._,,.*nc-0'. 1S,-!raqem. Parte da constr. fin. pela
crÊcÍ-hs 1,0t.T. ifíSftíV -lC0PEG em 33 ™!" a"6s habi-

RUA SETE DE SETEMBRO
Vende-se terreno cam planta
aprovade para doze andares. Te*
lefonar 47-5701.

FLAMENGO - Vendo ap. todo
frente, com ou sem móveis, tele-

HFPTH HF *one' 5a'a' 3 qts;, 2 áreas; amplaucrit-i. utz'xcz-mba_ irM cj tilnquej cicp. do
empregada e garagem. Entrada
25 mii, saldo a combinar, Tcl.
36-4027.

SANTCT CRISTO - Vdo. 2 ótimos
aps. vazios, ambos com 2 qts,.
sl., coz., banh. etc. Ent. dos 2
aps. 13 milhões. Total 35 milhões
-Ver c/ Corretor no local. R.

Sara, 72 - Tr. R. Fred. Méier,
15, s/ 305 - Creci 1074 - Tel.
49-8633 - Dias-Buss. Luiz.
VENDE-SE no Edifício Itu, Av.
Treze de Maio, 47, o ap. 2 406.
Com saia Coniugado, quarto, ba-
nheiro completo e etc, c| telefo-
ne. Chaves na portaria. Tratar
tel. 28-1588. Sr. José.
VENDO ap. de frente Av. Augus-
to Severo, 306 ep. 1005 com
sale dupla, dois quartos c| ar*
méries embutidos e demais de-
pendências. Informações —. Tele-
fone 34-9292 ou 47-75C7.
VENDE-SE, desocupado, o ap.
1003 da Rua Tadeu Kosciusko,
15, de sala * quarto coni. Tratar
tel. 43-65I_2 -JWadail. Crecl_748.
VENDE-SE um ap. sala, quarto,
jardim de inverno de frente, í
Rua dos Inválidos, 190, 7." en
dar. Informações Av. Mem de
Si. o, 136; ._ ....
VENDO apartamentos, -Rua San
lana, 77, ap. 904. 2 quartos, co-
zinha, banheiro, varanda. Infor-
mação ap, 801 do mesmo edifi
cio ou pelo tel. 23-0999.
VENDE-SE apartamento da Rua
Carlos de Carvalho, 34, ap. 720.
Sala, 3 quartos e dep.. Ver no
locat com porteiro oü pelo tel.
32-4094, Sr. Virgílio por favor.

ZONA SUL
GLÓRIA - S. TERESA
AGENCIAÇFEDERAtrD"-MSV-is;
vende, Rua Monte Alegre, 356,
ap. frante, 2 qls., sala eíc. Tel.
52-4211 - CRECI 7BI.
APARTAMENTO DE FRENTE -
Vazio, 220 m2, vendo à Rua da
Glória, n.» 190/401, com 4 qls.,
2 sls., 2 banh. sociais, iard. In-
verno, 2 qts. de empregados
compl. ¦ demais dependências.
Ver no local c/ o Sr. Abílio e
tralar pelo tel. 23-9499 com o
Sr._ Ivan.
ÃPARtAMENTÕ^s!dêncíá~õireT.
critorio, ótima oportunidade, fi-
nat de acabamento, sala, quartoe dependências - Rua Joaquim
Silva, 11 ap. 403 - Futura es-
quina Av. Norte-Sul - Tratar te
lefone 47-8460.

GLÓRIA - Aps. de
2 qtos., sala, deps. e ga-
ragem. Obra já em al-
venaria com a garantia
SERVENCO. - Preços a
partir de 26 600,00 com
pagamento em 3 anos.
Ver até 20 h na R. Cân-
dido Mendes, 236 (ini-
cio de rua). Vendas:
PAN-IMÓVEIS - R. Mé-
xico, 119, Gr. 801 -
Tels. 52-5256 e 22-3032
- CRECI 704.

AVENIDA RUI BARBOSA - Com
pra-so apartamento pronto com 4
quartos e demais dependências
até CrS 100 milhões com 50 à
vista, saldo em 2 anos. Negócio
entre particulares sem intermedie-
rios. Cartas para êste Jornal sob
o número 223 588.
ACEITO Cx. 2 salas, 3 qts., vista
pi o mar, vazio, tenho outro 4
qts., salão, gar., Sen. Verguei-
ro, fie. outro Silv. Martins, sl.'.
3_qts._45-3983i_CRECI_l 90;
APARTAMENTO - Vendo qto.,sl., banh., coz., irea, 10 milhões
entr. outros 10 em 2 anos. Rua
Correia Dutra, 73 ap. 606.
CATETE — Vendo na Rua Benja*

.  rnin Constant, 49 o ap. 101, de
Futura es- írent», sala, 2 qls., banh., coz.,

dep. emp., trotar - Tel. 57-0638
- CRECI 374.

MONTE AL-GRE, 248 - Vendo
ap.,, q., t. sep. N CrS 10 000,00.
Aceito Cx. Econ. IPEG - Tel.:
45-9398 - Gonçalves
SANTA TERESA - Vendo exce-
lente palacele, c| 4 pavimentos,telefone, c| elevador próprio, fi*
nisslmo acabamento. Negócio de•rara ocasião. - Tels. 32-8803 e22-0087. CRECI 205.

CATETE - FLAMENGO
APARTAMENTO - LargiT^chT.
do, 29, cent. com sl., qts.,- ótimo
Ç_rínnrínd"*-.Tralar "I I 023, Vez,45-3983 - CRECI 190.
APARTAMENTO - Vende-se com
sala e quarto separados, jardimde inverno • dependências deempregada. Ver Rur Correia Du-tra, 166, ap. 608, com o por.teiro. Tratar pelo tal. 57-8245
APARTAMENTO, 204, Rua SantoAmaro, 36. Vtndo, vazio, quarto• sala separados, cozinha, banhei-
ro e irea. 8 milhões de «nt. *30 prest. de 300 mll sem juros.Chaves na oortarli. Tratar 52-2877- Creci 961.

ÍPS!EÜSJí!Â50RA E REPRESEN-
TAÇÕES FREIRE ITDA, tem o pra-xtr dt comunicar «os srs. - pro-
prietirios, que para compra tvenda dt. imóveis, em qualquer
ponto da GB ttm uma tquipe defuncionários capazes dt resolver
?..vo,.° 'nlerêsst. Tratar Catete,
3'0 «I 302 - Tel. 25-1264 ou45-2509 - Creci 125.

CATETE - Vendemos
ótimo ap. na Rua Ben-
to Lisboa, 14, de fren-
te, vazio, c| sala, 3 qts.,
jardim de inverno, deps.
compl. de emp. BASE:
38 milhões. Inf: VE-
PLAN IMOBILIÁRIA -
Rua México, 148, s| 307
Tels. 52-2830 e 22-6102
- DIAS ÚTEIS - DEPTO.
DE VENDAS AVULSAS -
J-107 - CRECI 66.

FLAMENGO — Passa-se ap. em
final de construção à Rua Silveira
Martins, 20 ap. 412, qt„ sala, j.
de inverno, cozinha, banheiro,
deps. dc empregada ele. Tratar
tel. 25-5381.

LARANJEIRAS - Ap. vazio, 2 qs.JVendfli; IliI IO RnfWDIsala, dop. Preço 22 m. c| 17 'm; ifj^a3S ^'V ií^VW.!"rest. |_ fin. p| Caixa a 190,00 ao,CIN — CRECI 95 — Av.mos. Ver R. Sebastião
31, ap. 7r
CRECI 84-1.

rer R. Sebastião Lscerda, n;_ n,,_-_ tri I n...1, ap. 705. Trat. 226783. -iKl° BranCO, 156, S| 801,

lARANJEIRAS - Vendo np. sala,
2 quartos, dep. novo, vazio. VerRua Gago Coutinho, 35 ap. 404.
Inf. Av. 13 de Maio, 47 s| 410

Tels. 52-8774 e ..
22-2793.
CASA EM BOTAFOGO

COPACABANA AP. - Salão, 3
qtos., 2 banh., gar. Tratar 360984— Na Barata Ribeiro — Pôs.o__5.
COPACABANA - Vendo Barata
Ribeiro, 418 ap. 905, frenle, va-
zio, c| garagem, s| q,, coz.,
banh., chaves- portaria — Tratar
42-8404 c| Arnaldo — Rua Araúio
Perto Alegre, TO s| 215.
COPACABANA - terreno: Ven-
do melhor local da Rua Barata

í Ribeiro, Entrega imediata. Tratar

etc. NCrS 17 000 t menores por
NCrS 12.000. Ed. novo. Elev.
Olis. Ver • tratar no local na
Av. Copacabana, 1 035, íala 405,
diretamente cj Sr. leví. Tel.: ..
57-0935 (incl. sábado • domin-,.| 34.1005.

COPACABANA - V^IÇÕrÃCABÃNÁ^R u a
do sala e quarto separa- Bolívar, 160 .1.° loca-
dos, com garagem. Pre-!?30* ~ excelente acaba-
ço 23 milhões. Sinal de me",a J70, m2* Por
11 milhões e o saldo fi-
nanciado. Aceito troca
Ver e tratar no local in-

andar, 2 salas, 3 dormi-
tórios, copa, cozinha, 3
banhs. servicais de luxo

horas. Av. Prado Júnior,
281, ap. 715. (CRECI

 _______ 394^
Preço: 350 milhões 

"com" 
facili-jcOPEG FINANCIA

31-0881.
ATENÇÃO - Compro ap. 3 qts.,, .
sala, dep., preferência 1.» Ioca.136.0662
ção. P. 2 ao 4 1/2, alé 55 m. 10'i_npÃ~~
m?ses. 36-7431 - 32-1597.
Bernardes.
APARTAMENTO - R. Figueire-
do Magalhães, sala, 2 qts., va-
randa, coz., banh., área c| tan-
que. Tel. 34-6176, das 9 as 12
horas.
APARTAMENTO Vende-se ou
aluçja-ie de frente, sala e quartoconjugado na Rua Paula Freitas,
32/1003 - Tralar na Toneleros,
2711502.

APROVEITE- Ap.
constr. s| 3 qts. 1.5 mil

víSe". de entr. Rua Sta. Clara.
Tol,^6764ou'5>-2B-,9-'^ JVTratar 37-4141.

andares " *ci 1 026.

clusive hoie, até as 18 e demais dePs* Mui,os
armários embutidos. —
BASE: 92 milhões. —
Pagto. a combinar. Ver
diretamente no local e
informações na VEPLAN
IMOBILIÁRIA. - Tels.:
52-2830 e 22-6102 -
J. 107 - CRECI 66 -
DEPTO. DE VENDAS
AVULSAS.

apos 
te-se ainda neste ano. Ver na
R. Fco. Otaviano, 67 — Posto
6, das 10 às 12 e 16 às 18h CRECI 279.

frente
202

LARANJEIRAS - Vende-se ã^Xái'37'ii77¦
Rua das Laranjeiras, 343:HUMAITA
Sala, 2 qtos.. cozinha, de-se, 2banheiro e dep. empreg. Ver acs

sábados e dcminçics p| manhã —
Tratar Lccndcrn Nacional Ltda. —
Av. Rua R. Branco, 106 s| 1 111

^^«43_-_22.8275. INA PRAIA DE BOÍÃFÕ-V_ENDE.SE dua, casas, RU,A.,c«,!G0 _ ESQ_ D£ ^qFLAMENGO - Aps. de;"fl'^4 - Tralar pelo telefone
i i *¦*. i m* i_;_.'Udoo.luxo c| 2 salas, 3 qts., 2
banhs., copa, cozinha,
deps. e garagem. Prédio
sôbre pilotis c| 2 aps.
p| and, todos de frente.
Obra já em revestimen-
to com a garantia SER-
VENÇO. Preços a partir
de 57 000,00, pagamen-
to grandemente facilita-
do. Ver até 20 horas na
Rua São Salvador, esq.
com Ipiranga. Vendas
PAN-IMÓVEIS, R. Mexi-
co, 119, Gr. 801 -Tels.
52-5256 e 22-3032 -
CRECI 704.
FLAMENGO - Vende-se ap. quar-
to. sala, cozinha, banheiro. Aceita-
mos Caixa Econômica, Tratar tet.
46-2595.

FLAMENGO - Vende-se ap. a
Travessa dos Tamoios c| sl., qt.,
coz., banh. completo e varanda.
Aceita-se' financiamento Caixa
Econômica. Tratar Alcindo Gua-
nabara, 24)1 214, fone 22-7812.-.CRECI 202 *
Góes.

VENDA ou TROCA - Ótimo ap.
c| sala, saleta, 2 qto., cl arm.
emb., bonh. c| armários e. dep.
empr. Tudo amplo. NCr$ 33 000.
Facilito pgto. Também troco pjep. 2 s. e 3 q,, dif. a combinar.
Rua Laranieiras, 430, ap. 603. Ver
e tratar no local.

BOTAFOGO - URCA
AVENIDA RUI BARBOSA
N. 666 — Obra já inicia-
da. Vende-se ap. q 260
m2 cj salão, sala de jan-
tar, sala íntima, 4 dor-
mitórios c| armários, 2
banheiros sociais, 1 au-
xiliar copa-cozinha; r2
vagas para carros. Aca-
bamento de luxo. Tratar
diretamente com o pro-
prietário. — Avenida Rio
Branco, 131 - 15.°* an-
dar. Foner 32-.1039.
BOTAFOGO - Vendo ap. de sala
2 quartos,' banheiro, cozinha área
de serviço, com tanque, dep. de
empr. Preço: 30 milhões - Si-

Amaro José nal 10 milhões. Saldo aceito Cai-
xa --Inf.: 52-1837. CRECI 480.

FLAMENGO - R. Cruz Lima, 33
ip, 401. Vende-se ocupado cl 2
il.., 3 qts., armários embutidos,
telefone, dependências e garagem
NCr$ 60 000,00. Tratar c| Dr. Ro-
drlgues. Tel. 32-6454.
FLAMENGO - Ap., ótimo salão,
il. jantar, qt., grande coz., dep.
amp. Entr. 15 m., rest. fin. 2 a- Sen. Verg., 135 - 45-1744 -
Gil.

FLAMENGO - Vendo ap. 101, R
Bario de Icarai 14 2 sl. qt. dep.
gsrage, etc. Visitem. Facilito -
H. SILVA - Rua Gonçalves Dias
89 sala 405. Tel. 52-3886 -
52-3840_-_29-8903 ._CRECI _648.
FLAMENGO -~Saíão, 2 qts., dep".
completo, magnífica planta, de
frente, na Rua Senador Vergueiro,
ap, 1 202 - CrS 38 000, em 2
anos. Tels.: 52-2809 t 52-8251 -
IMC - Creci 577.

PRAIA DO FLAMENGO,
328 - Entre Ruas Tu-
cumã e Cruz Lima —
Edifício alto luxo, anda-
res altos, ap. c] vesti-
bulo, saleta, living, sala
de jantar, 3 dormitórios,
3 banheiros sociais em
côr, Copa-cozinha, gran-
de terraço serviço, 2
quartos de empregada.
Garagem. — Construção
de MARCHA ENGE-
NHARIA. Sinal NCr$
5 235,00. Vendas JÚLIO
BOGORICIN - CRECI 95

ENTREGA TRINTA OIAI . Apar-
tamentos na Rua Pedr» Américo
n.« 110, com 1 «ala - I • 2
quartos, banh. - coilnha — da*
pendências. Sinal desde NCr$ .
5 000 • • taldo facilitada • fi.
nanciado am 30 maias — Cons-
trução • Propriedade da IMO-
BIUARIA ITACAl ITOA. Van.
dai Mario Paiva - CRECI HS.

s]ioiaVVio* - "TeteSnM 
3Í-2975J801. Tels. 52-8774 é 9ens. Todas as peças de

%™*L.l,..A.'»\mV. ÍS fc'22-2793 - InformasôWfrentft A mais conforta-
'**• no local até 22 horas. iveI | e bem planejada

residência da-Zona Sul.

BOTAFOGO - Entrega
imediata — Vendemos
ap. de frente com sala,
2 quartos e demais de-
pendências e uma vaga
na garagem. CONTATO
IMOBILIÁRIO LTDA. -
Rua México, 111, gr.
301 - Tels. 52-1898 e
22-3480 - CRECI 342.
BOTAFOGO - Rua Bambina 180
ap. 203 — Vendo ap. vasio, de
frente, com-sala, 2 quartos, ba-
nheiro, cozinha, área de serv.
com tanque, dep. de empregada- Preço 30 milhões, Saldo aceito
Caixa, Chaves no local com Ge-
raldo______ Inf. 52-1637. CRECI 480
BOTAFOGO - Vende-se o a~p. 210
da Rua Assunçno, 140. Dois qts.,
sala, coz., banh., qto., banh. de
empr. e ãrea de serviço. 45 mi-
Ihões com 20 à vista a rest. fi-
nanciado. Ver no local com pro-
prietária. Tratar com Dr. Simões,
Rua Alcindo Guanabara, 17, 6.°,
sala 610. Tel. 42-7290.

Informações lelafone'AV.~*.COPACABANA, | U], ap.
;701 - Vendo, sl. e qt. sep. c|

mlC-cfl*? V' ftP'n,PR.50En2a 5c'R6E-c|Tt-3,57-2C36 ' S™87" "
Marquês Parto - Marcar hora. -¦—\Ji±L
Tel.: 22-6783. CRECI 844. APARTAMENTO - Vendo o- mais

confortável e luxuoso com 280
m2 totalmente mobiliado pronto
para habitar inclusive com, tel.
próprio para casal cem 1 ou 2
filhos de alto tratamento, preço150 mil cruzeiros novos. Tratar
tel. 37-9426 com o V. Ribas. CRE-
Cl 1 100.

í CLEMENTE. DE FRENTE
PARA O MAR. Sala, 1
ou 2 quartos, banheiro,
cozinha, dep. completas
p| empregada. Vaga de
garagem. Todas as pe-
ças de frente. Constru-
çá> garantida pelo gran-
de número de obras
realizadas por H. MEN-
DLOWICZ ENGENHARIA
(entre elas a do Edifício"CINE CONDOR", do
Largo do Machado). Si-
nal de NCrS 500,00 -
Mensalidades de NCr$
120,00 - VÁ AINDA

ALTO LUXO - P. 5 - Ocasião
300 mts2 -. Vendo ótimo ap. c|
2 salões, 4 qtes., varanda enor-
me, 2 vagas, privat. na garagem.Raro negócio. Tratar 36-1954 —
Marli.
AV. COPACABANA, 112 ap. 602- Vende-se, frente, saleta, sala
e quarto, banh., coz; m — CrS
18 000 000. Inf. Corretora Nacio-
nal. Av. Pres. Antônio Carlos,
615, 2.° pav. Tel. 52-1236.
AVENIDA ATLÂNTICA 3 806-
Frente ao mar. Ap. 1 104, conj.
gde. 15 milhões a vista e 20
milhões a combinar. Chaves ap.
1 205 - 47-1849.
BARATA RIBEIRO, 32 - Vendo
apv 901 frente, vazio, sala, 2
quartos, dep. completa; 40 ml-
Ihões. Chav» cl porteiro. Inf. —
36-5322.

HOJE AO lOrAI r_F O BARATA RIBEIRO - Atenção -
AS 22 HORAS. É REAL-.I"'11'» de inverno, cotlnha, tn*
MENTE UMA (^mDW^0^^*^í^&
OPORTUNIDADE. Ven- ,v" $ ^'%'J^'"''^:
das: JÚLIO BOGORICIN "
- CRECI 95. - Av. Rio
Branco, 156 - Sj 803 -
Tel. 32-3813 e 52-7494,

Vendo o mais bonito
ap. vazio novo 4 por andar, sa-
Ia. 2 quartos, grande cozinha,
banh. com box área com tanque
dep. empr. ver com porteiro —
Avenida Copacabana 827 ap. 903
CREC[_902._Rnancio_eni_3_anos.
COPACABANA - Aps?
prontos de saleta, sala,
qto., banh. é kitch. Pré
dio c| apenas 6 por an
dar, c| vista para o mar
Preço a partir de ....
19500,00 c| pagto. em
20 meses. Ver até 18 h
na Av. N. S. Copacaba
na, 1137. Vendas Pan
Imóveis. Rua México,
119, gr. 801 - Tels
52-5256 e 22-3032 -
CRECI 704.
COPACABANA - Vende-se o ap.
205 da Av. N. S. de Copacabana,
75, de fundos, com 40 m2. -
Tratar pelo Tel. 420297.
COPACABANA - ' 

Compro a|v.
até 50 000, ap. vazio, frente, 3
qts., financio, já concedido, Cx.
Prev. Bco. Brasil - Tel. 38-5619.
COPACABANA - R. Felipe de
Oliveira, 4 ap. 906. Vende-se,
ocupado c| sala e quarto espaço-
sos mobiliado, NCr$ 25 000,00 a
combinar. Tratar Dr. Rodrigues
Tel. 32-6454.

PRAIA DE BOTAFOGO, 340 ap!818 - Vende-se conjugado, gran-de, de frente, está vazio, paravenda ou morar para empate decapital, melhor ponto de Bota-fogo. Visita e tratar no local comLomba Rodrigues.

BOTAFOGO-JUNTO A
PRAIA - GRANDE
OPORTUNIDADE!

Construção acelerada
com a garantia da SER-
VENÇO e de M. HAR-
ZAN & NUDELMAN -
Salão, 3 ou 2 quartos, 1
ou 2 banheiros sociais,

copa-cozinha. Dep. com-
Av. Rio Branco, 156 sj pletas. 2 amplas gara

FLAMENGO - Vende-sc ap.
quarto, sala, cozinha e banheiro- 20 000000 - Rua Senador Ver-
gueiro,, 106, ap. 209 - 45-2784

Araújo.
FLAMENGO - Entrega
imediata — Vendemos
ap. de frente cj sala, 3
quartos e demais depen-
dências. Visitas sábado
e domingo de 9 às 13
na Rua Silveira Martins,
156, ap. 501. — CON-
TATO IMOBILIÁRIO
LTDA. - Rua México,
111 -Gr. 301 -Tels.
52-1898 e 22-3480
CRECI342.

'FLAMENGO

RUA ALMIRANTE TAMANDARÉ -,„ ,, * ...
Ap., vestibulo, 2 saiões, 4 qts;, Ri Marques de Abrantes
2 banhs. sociais, sala de almoço, 170 r"..i-,-l1,-;;__<. _4__ ...irea coberta, 256,15 m2, área !/B> ^-OndlÇOeS de padescoberta 97,42 m2, baratissimo,
apenas 35 000 à vista, saldo de
30000 em 60 meses, vazio. Tel.
27-8134,
RUA DO RUSSEl 434 - SS and!frante pi mar. Vanda • malhai
JR_,d* f^Vj' J"6*' **• H»>*"
*W .'I ._!?mJ' ?•"'• «eíraco
teclai do SOOntl, living (*Wm2),
;. da iantar, 4 amplas qtt,, 3
banhs. teclais, 3 qtt. da empreg.,

Ítragam 
«tc. Edifício i. S pavts.atrasa «m 12 matai. Construção

de R. J. Oakim. Tiatar <| Jayme
Ftrbiaii - Av. Mo tranco. 151tl la|a 310. - Talt. 3I4U1 -
31-W4I-- CRICI J35.
SENADOR VERGUEIRO, 2Ò0--
Vendo ap. vazio, 2 q„ sala-du-

-pia, etc. Aceilo como entrada as-
critorio. £60770. 1

PRAIA DE BOTAFOGO - Apto.kitchnet, todo decorado. Vendo
por motivo de viagem, pela mt-lhor oferla a vista. Veia domin-
go, 14 as 16 horas. Praia Botaf.n. 460_ap. 724.
PRAIA DE >OTAFÒGÕ~*TÉdifÚ
cia dot cinemas Scala «Coral.
A mait linda vitta da baii. Sala,
a quarto taparadei ou conjuga-
dos, banheiro am côr a pequenacozinha. Entrega até o fim dis.
ta ano. Magnífica oportunidade.
Preço a partir da NCrS 7000,00- Pagamentos suparfaclíltados. -
Vtr no Iscai. Praia da Botafogo,
320. C.l.C. - Rua. do Carmo,
'" - -1-* andar - Telefones ..
31-2677 • 31-1546.

432.
BEIO ap. 100 m2. Salio, 2 grandas qts., banh., coz., dep. emp.,
área ate. 35 milhõas c/ 18 da
sinal. Salda 24 mesei., Ladeira
Tabaiaras, 196 ap. 403.' Chaves
tel. 36-3711. CRECI 745.
COPACABANA -~~Vend~lindõ
apartamento,, com 3 quartos, li-
vlng-room, 2 salas, galeria, 2
banheiros sociais, ampla cozinha,
copa e dependências de criados,
etc. Theophilo da Silva Graça —
Creci 101 — Av. Copacabana,
1 085 tala 301 - Teli 27-3443.
COPACABANA - Vendo NCrS
130 000,00, no Pasto 6, a 20 me-
tros de' Av. Atlântica, apartamen-
to com 3 quartos com armários
embutidos, 3 salões, escritório,
copa-cozinha e 2 quartot de cria-
dos. garagem etc. Facilito paga-
mento. Theophilo da Silva Graça
— Creci 101 — Av. Copacabana,
1 085 sala 301._-._Tel. 27-3443.
COPACABANA - Rua 

" 
Rodolfo

Dantas 91, ap. 801 com 85 m2
de frente e vazio. Sala, 1- quar-
tos, banh, coz, e dep. compl. p/
empregada, 15 mil de sinal e
saldo em 1 ano. Ver no local
e tratar diret. com proprietário
a Av. Copacabana 613, sala 808

SÁO CLEMENTE, 127, ap. 502, Tel. 36-5023.

e"d'.p 
~-V 

Tr.'£a'''B.ilh'_5n..» 
*'' COPACABANA _ Ru. Hilário d.

¦Mm* GouíS 
r66B 

ghr. 516--:*„Gouv,i?,ft57' «P* 701, 1. por and.
Tels 57.5187 « 57 Wa _ rec ip,e5° ,30 mil • «mb.. em dois
Cl 243 »n°!r Chsv«» na Avenida Co-
Bn-iL ..¦.._—= • pacabana 613, gr, 808. TelefoneRUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 36-5023.' CRECI 285
305 - V. ap. da cobertura c| 2
qts., deps., terraço, garaqem, tel.
etc. local de 8 As 20 hs. ou na
Brilhante. Tels. 57-5187 a 57-2086.
- CRECI 243. . .

COPACABANA - Vendo na Rua
Belfort Roxo, 372 o ap. 1 003,
de frente, com sala e quarto se-
parado, banh., coz., tratar — Tel.
5j_0538^-_Olympio - CRECI 374"COPACABANA 

- Alto
luxo — Prontos, c] habi-
te-se. Aps. de salão, 3
qts., 2 banhs.,: coz.,
deps. e garagem, tele-
fone interno, sinteco etc.
Nada igual no gênero
Pagto. fácil. Ver na Rua
Bulhões de Carvalho,
622, até 21 horas..Pan-
Imóveis. Rua México,
119, gr. 801 - Tels. ..
52-5256 e 22-3032 -
CRECI 704.
COPACABANA - Rua Rodolfo
Dantas, 91 ap. 701, vendo ap.
frente, \. inverno, dep. empreg.
comp. atapetado cl piso azulejo,
até o teto, banheiro, cozinha,
irea c| tanque envidraçada. PRE.
ÇO CrS 50 000 000 cj 50% fi-
nane. 2 anos. Ver no local.

COPACABANA - Ap. térreo • Ven-
de-se, salão, sala, 3 quartos, 2
banheiros sociais, copa e cozinha,
deps. de empregada completa, é
garagem, à vista, 55 000,00 mi-
Ihões ou 70 000,00 milhões a pra-
zo. Tratar no locat. Rua Tonele-
ros, 43, ap. 102.
COPACABANA - Luxuosa e peq.
residência de 2 salas, 3 qts.,
aíap. cj arms. embts. c depends.
Ótimo pre;c e pagto. financ. —
Ver hcj; das 9 às llh e ama-
nl-ã das 15 à: 18h na Rua Fran-
cisco Sá, 96, c| 9. (Av. parlicular).
Tratar cj Santos Bahdur Inc. e
Vendas de Imóveis Ltda, -- Tels.
52-7316 e 320810 - CRECI.
21.
COPACABANA - R. Fi-
gueiredo Magalhães, de
frente. Entrega imedia-
ta. — Sala e quarto se-
parados, dep. completas
de empregada. Base 25
milhões. Informações na
VEPLAN IMOBILIÁRIA -
Tels. 52-2830 e 22-6102

J. 107-CRECI 66 -
Dias úteis.
COPACABANA - Rua Tonelerêí
n. 200, ap. 601 - Vendo pren-to., Alto padrão 2S0m2, 1 por
andar. Aacabamento para fino
Sôsto. Armários prontos, elesed
estodo atapetado. Preço oca-
sião. Motivo viagem, salas em
mármore português (llhóis), 2.
banheiros, sendo 1 todo em már-
more. — Marcar pelo telefone
36-1520.

REAL GRANDEZA - Vazio, n6vo.
Sala, qt. sep., coz., ban. Base:
18 milhões fac, 18 meses. Aceito
troca ap. 2 qls. Alugado, Zona
Sul, estuda-se pag. dif. 37-2784,
46-6648 - Sr. Alexandre.
URCA — Casa vazia, vd. base 130
milhões, c| 50% entrada, saldo a
combinar. Proprietário: 46-7922,
URCA — Vende-se apartamento
vazio, 'c| sala, 2 quartos, varanda,
envidraçada, sl. quarto de empre-
gada. CrS 15000 000 à vista e o
restante a combinar. — Telefone
25-8788.

-ÍT„C r-, —i;v- 7- - Av* 0«<«ldo Cm*. TROCA OU VENDE - Ap. c| 4 q..CATETE — Vendo Otl-I9*. Da frente. Sala a quarta se- 1 salão, 2 b„ s., dep. c. no
mne an_irt_._n___.t_.. _™l,"i^*,!o•,' «linha espaço» cem fo- Flamengo, por ap. da 2 q., 1mOS apartamentos emiSã. d. quatro bocas, área */ Un. «J« e dep. em Copa ou Flamen-
prédio de SÒmente 4 D|W,'• • -«•»'"• Obra am fase da ??_Jratar 25-6767.
.-.A*, r- . j alvenaria. Preços a condições ax-andar. (.OnStandO de Sa-Ictpclonals. 'Atendamos no local
Ia, 2 quartos e depend.!^»^;^/^^ -
completa. Sinal Cr$
3 500000 e prestações
de Cr$ 250 mil, saldo
facilitado. Obra em pie-
no andamento. Ver e
tratar no local RUA COR-
REI A DUTRA N. 158 -
(CRECI 394).

Talt.: 31-1677 • 31-1546.
FLAMENGO - Sen. Vergueiro -
Vendo ap. de 2 gdes. salas, 3 qtt.,
copa-cozinha, depend. completas,
67 milhões c| 16 à vista, 16 am
90 dias e o restante am 15 anot.
Tel. 45-7173.
FLAMENGO - V. ap. fte., sala,
saleta, quarlo sep., banh., coz.
Rua Silveira Martins, 157. 20
milhões, sinal 8 000, saldo em 2
•not. Ac. Caixa. Tel. 36-0612,

VENDO sl., 3 qtos., dep. comp.,
reb. teto c| gar. ou s| gar. 52.
C| 50% t| comb. Catete, 310 sl.
313 - Bezerra — Creci 1 054 -
34-3475.
VENDE-SE - Um op. no Flamen-
go de frenle, 2 quartos, sala, co-
zinha, banheiro, irea e tanque,
banheiro empregada. Rua Buar-
qut Macedo, 20 ap. 601. Aceita-
ia Caixa. Tratar no local com o
proprietirio das 10 is 13 horas.
VENDE-SE 1 ap. c| quartos,
sala, 2 banheiros — Ver i tratar
Rua Santo Amaro, 126, ap. 101

Ati 12 herat..

gamento adaptáveis às
suas possibilidades —
Mais detalhes no local
de 9 às 22 horas diária-
mente, e à Av. Rio Bran-
co, 156 s| 805, ou pelos
tels. 52-7494 e 32-3813
JÚLIO BOGORICIN -
CRECI 95.
BOTAFOGO - Vãndíta~ prédio
centro de terreno — Rua Viúva
Lacerda, 51, 2 pav. c/ 3 salas,
5 quartos, dependências • gato-
gem. 160 milhões 45-2784
Araúio.

VENDE-SE apartamanto, tala du-
pia, bala varanda, quarta topara-
da a demait dependénciai. — R.
S. Clemente, 4*6, ap. 702 -
Boiafogo.
VENDE-SE um ap. de frente com
2 q., 1 sala,' banheiro e cozi-

'nha, na Rua Sorocaba, 481)302,
Botafogo — Var no local. Tra
tar tel. 26-5348.

COPACABANA — Quadra da praia— Rua Si Ferreira 3B — Vendo
ap. alto luxo, vazio, todo dt
frente 300 m2, com talio, tala
de festas, 4 quartos, com arm.
emb. 2 banheiros sociais, copa,
cozinha, gde, aree de serv. dep,
empr, garagem, 1 apartamento
por and, Preço 160 milhões a
combinar. VEJA HOJE - Cha-
ves coni' porteiro.. Informa-se: ' —
52-1837. Sr. Odilon, hoie das
9 às 16 horas. CRECI 480.
COPACABANA - Vendo 2 ter-
renos, sendo um com 2 frentes
e outro de esquine,'ambos no
Posto 6. — Theophilo da Silva
Graça - CRECI 101. Av. Copa-
cabana, 1085, sala 301. — Tel.:
27-3443.
COPACABANA - Apart. vazio
vendo na Rua General Barbosa
Lima 35 com Paulista, entrada de
5 milhões* ou tel. 30-5172. _
COPACABANA - Vendo ap., 3
its,, sl. e dep. Ver 4as., sáb. e
lom. — Tel. 36-0658 a partir 21 h
- R. Guimarães Natal, 19, ap,

502.'

COPACABANA - Vendo em edil.
misto, 6timo ap. 1 sala, 1 quarto,
cozinha, banheiro vazio, finan-
ciado. Ver Rua Barata Ribeiro,
211, ap. 302 c/ port. Tratar: tel.
32-8902 - Bicalho, Creci 937,
COPACABANA - Na
Rua Sá Ferreira, 123,
vende-se em início de
construção, ótimos aps.
de 1 sala, 3 quartos, 2
banheiros, demais de-
pendências e garagem.
Construção de Cavalcan-
ti, Junqueira S.A. Ven-
das de João Silva (Creci
742) - Av. 13 de Maio,
23, 10.° andar. - Tel.
42-8177. Corretores no
local.
COPACAIANA - Vando ap. fte.
tala, 3 dorm. completai d.p.n-
dtnclat. Pre_o do ocas!» SS 000
com 25, am 2 anoi. Var a Rua
Mascarenhas da Moraes, 129 ap.
«04. Tratar 6 Av. Rio Branca, 151
i| laia, il. 210. Mirlo Paiva -
CRECI 143. Tal. 31-2972 a 31-0881,
COPACABANA - Deseje vender
seu prédio, ap., casa, sitio ou
terreno? Procure-nos, oferecemos
assistência jurídica para os imó-
veit alugados, Rua da Alfândega
98, s/loia, dtt 10 às 13h -
Tel. 43-6212 - BRANDAO -
CRECI 792.

COPACABANA - Últi-
mas unidades — Adqui-
ra sua residência na. Rua
Santa Clara n. 335 —
Não perca esta oportuni-
dade de comprar seu
apartamento de sala, 1
e 2 quartos, todas as pe-
ças amplas, quarto de
empregada, boa cozi-
nha, grande área de ser-
viço, tanque e GARA-
GEM. Apenas 3 por an-
dar. Sinal de Cr$ ......
1 100 000 _ prestações
mensais de Cr$ 280 000

Construção-lncorpora-
ção da Imobiliária Ve-
nancio S.A. — Rua Teó-
filoOtôni, 58, s| 1001|2"

Tel. 43-9205 - Infor-'
mações no local das 9 às
22 horas ou em nossos
escritórios. CRECI 450.
COPACABANA - Vdo. ap. sala,
3 qts., banh., dep. garagem, fun-
dos, 2 p| andar, X. Silveira. —
50 000, cl 50%. 15 000 já f. Cal-
xa, 10 000. Financio a combinar.
Tel. 36-0612.
COPACABANA - Vende-se ap.
quarto, sala, saleta, varanda, c]
telefone, de frente, a 100 ma-
Ires da praia, tel. 37-8019. - 23
milhões.
COPACABANA - Ap. fte., .126
m2, 2 vtr., sala, 3 qts., copa-coz.,
arm. amb., banh. toe, dep.
comp. emp., pintura nova NCrS
70 000, a comb. ou NCrS 60 OOO
à vista — Marcar visitas pelo tel.
37-7187, c/ proprietirio.
CONJUGADO da franta 10.° and.
Av. Copac. Pasto 3, vaiio, 15
milhões. Banh. grande, cos., (ar-
dim inverno'- 37-6523 - CRECI
n.» 68.

LEME - COPACABANA
APARTAMENTO - Vando, 2 qts.,
sala, deps. Final construçío. Rua
Prof. Gastão Baiana, 151, ap,
606. - Tal.: 38-2132.

BOTAFOGO - Vendo ap. 1025,
Praia de Bo.tafogo, 360, tala, 2
qts., dem. dop. 20 milhões. 50%
à vista e restante a combinar.
Tratar c| proprietirio, Pres. Var-
gas. 290, sala 712. Ver sòmen-
te ho|e 10 is 14 hs. por genti-
leza do inquilino. CRECI 1 006.
BOTAFOGO -~Gen. Polidoro -
V. urg. lindo ap. pintado a óleo,
sinteco c| gde. qto., sala sep.,
saleta; coz., lugar p| geladeira,
irea c| tanq. a gde. irea to la-
do prontinho p| morar. 19 milh.
c| 11 antr. Saldo comb. 42-6755.
CRECI 590..-
BOTAFOGO Rui Alzira Costas,
14, 2 quartos, talt,- dependen-
cias empregada, garagem, entra-
da: 10 milhões e 24 milhões fi-
nanciados em prestações de 300
mil, peli Ctixe. Tel. 27-3665.

ATLÂNTICA, 2856 - Ap. vazio,
Palicio Champt Elisie — Van-
do melhor oferta, gda. luxo
fte. praia — Chava porteiro Mar-
tins.
APARTAMENTO qto., tala tapa-
radot, comercial ou residencial,
esquina B. Ribeiro c| P. Freilti
36-2154. Facilito pagamento.
AVENIDA COPACABANA - Sala
dupla; 3 quartos; dep. compl. e
garagem — Da frenle. 2 p/ and.
Marcar hora p/tel.: 57-7309 —
CRECI 1 112,

COPACABANA - Vendo ap. am-
pio coni. da frente, preço 13 000
com 7 mil de sinal a o saldo
em prestações da NCrS 110,00
Ver na Rua Júlio da Cestilhos 35
ap. 1006 • tratar ne Avenida
Copacabana 413, gr. 808. Telefo-
na 36-5023 - CRKI 285.
COPACABANA - Vende-se ap.
de franta com 1 quarto, tala,
quarto, banheiro empregada, irea
com tanqua. Av. Copacabana n.°
386, ap. 1 201 — Var com Fran-
cisco, portairo do 380.
COPACABANA - Vendo lindo
ap. da frente. Moblliado. Sala,
2 qts., tendo um da 25 m2. Con-
domínio baixíssimo. Coz. a banh.
totalmente azuleiadoi. S6 * vil-
ta CrS 27 milhões. Aceito troca
automóveis — 37-9980.
COPACABANA - Rua Paula Frei.

. .._...  tat, 88, ap. 201. Alto luxo,y c.
APARTAMENTO EM COPACABA- j'15? d» Z0."12/ ? "'"i n™™'".
NA - Venâo desocupado a loca- * «"»;' 3 banhairoí, dep. com.,
lizado na Avenida Atüntica -ic- 2 «"• de amp. e 2_vaBas p,
Tratar em 37-1818. carr0- F'"j'* <_• construção c. en-
Aw-.Mn. ~.t. •*_.»._--.—„ *._ — trega p. 30 dias. Preço como estaAVENIDA ATLÂNTICA, 3 806 -Cr$ 140 mil p. pagto. em 2 anos.Frente mar. _Ap. 1.104, conj. Tr„ír na Av. Copacb. 613, gr.grde. JS milhões a visla, 20 mi-:808 ,e|. 36.5023. CRECI 285.Ihoes a combinar. Chaves ap. viv^rr;S7S?"-x*ts;—-,»—--^-:r
1205 — 47-1849 COPACABANA — Rua Barão de

Ipanema, 37, aps. 1201 a cober-
tura, c. magnífico terraço. Salão,
sala da almoço, tala de estar, 4
qtos., c. armários dt luxo, 3 ba-
nheiros sociais, dep. completas e

COPACABANA - Vendo ótima
ap. de frente de tala, 2 quar*
los; dep. Preco: 43 milhões fi-.
nanciado em . 18 meses. Ver Rui
Raimundo Correia, 20, ap. 304..
Sr. Lourival ou Gomes. Telefo*
nerV36-4019 a 36-2680.
CÕPACMÃNA - Vendo excelen-
te apt. de quarto sala sep, prim.
locação, com sinteco. pers, lustres
etc. financ. — Barata Ribeiro 153

1205.^ _
COPACABANA - Ap. compro i
vista p| meu uso, mesmo alu*
«ado. Negócio' aí da particular.
56-1104.

COPACABANA - R. Ba
rão de Ipanema, 99. Pôs-
to 5. Entre\Barata Ribei-
ro e Leopoldo Miguez,
lado da sombra. Apenas
2 apartamentos por an-
dar. Sala, 3 ótimos quar-
ios, dois banheiros so-
ciais, copas, cozinha, de-
pendências completas dé
empregada e garagem
Construção: H. MEN DIO-
WICZ. Não perca a opor-
tunidade de morar no
melhor ponto de Copa-
cabana. Ver no local dià-
riamente de 9 às 22 ho-
ras. Vendas: JUUO BO-
GORICIN - CRECI 95 -
Av. Rio Branco, 156, sl ---„,.,-,_ ,, -,
... _ cnr,-*-*. BAIRRO PEIXOTO - Vendo exce-
801 — TelS. 52-8/74 emente ap. de frenle p/ pessoa do
99 970*. *'no çôsro, c/ sala-livíng, 2 qts.t-m-mtvo. |c/ tm embutidcs, banh. em

COPACABANA - Belíssimos
apartamentos em Início dai cons*
trução, do lado da sombra, ape*
nas 2 pór andar. Salio, 3 Átimos
quartos com armários embutidos,
copa, cosinha, demais dependen-
ciat a garagam. Condijõ.s da
lansamtnto. Sinal 1 UO a SOO
por mts. Poucas unidades 1 ven-
da. O tarreno ii esl» totalmente
pago. Incorporação da Miguel
Banjo. Vala dat 9 ll XI herai.
Rua Barala Ribeira, 12 eu Av.
Prat. Vargas, 444, «rap* 1204,
Tal.: M4H14 «23-1330.
COPACABANA - Ap. todo fran-
te, 100m2, sala, salão, 2 qts.;
dep. comp. Entrega vazio Imedia-
ta. Ver qualquer hora. Av. Co-
pacabana 748 ap. 401 — Facilita
parte. Tratar 32-9930. ..
COPACABANA - Ap. vazio,
quarto • sala separados ate —-
Vende-se p| 16 milhões, na Av».
Copac. n.° 1 032, ap. 91D —•
Te's. 31-2851 e 31-1621 - lmob_.
luis Babo. CRECI 466.

ANITA GARIBALDI, 14 - Ocasião.
Vendo ap. 2 qts., 2 pi and. NCrS
25 m. alveu fac. cl 600 men-
sal. Sr. Francisco. Tal. 27-6803,
9 às 11 h- •_____
APARTAMENTO COPACABANA -
Vende-sa tl., qto. sep., mobilia-
do, arm. embutido., banh., coz.',
vazio. Tal. 37-6253.

COPACABANA — No melhor pon- mármore, copa-cozinha, .(pastilha
to — Posto 4, excelente aparta- até o teto) dep. completas do
mento de frente, 2 quartos, sala, empresada. Acabamento de su-
coz., banheiro, dependências delperluxo,. Incluindo tapetes, corti-
empregade. Todcs os quartcs ala- nas, lustres parle do piso em
peladoi/t armários embutidos in<
ckfcive o de empregada, vendo, a
aceito carro nacional ou america-
no novo no negócio. Rua Ra!-
mundo Correia, 72, ap. 401.
COPACABANA - Vende-se Av.

garagem., tntrega imeaiaia. fre-Copacabana, 380, ap. saleta, >1-"!--^„vr.õ-.\,; vi^j-T
ço 170 mll a comb. am 2 anos. qto., benh., coz., entresa-se va-COPACABANA - Vendo
Visitas hoie pelo tel. 36-5023 e zio. Preço 26 mil. Tratar ç| HeliO|fico 4P. de sala, q. s
amanhã, cirretor no local dia in- a Rua do Rosário. 129, l.o andar, depends. .^""SiíH*'.^1'

Tel. 52-8281. versivel. Tratar *ta-.yyo. oousa

Pcrquet Paulista, c/ sinteco etc.
Ver à Rua Maestro Fco. Braoa, n.
223/402 - Preso NCrS 30.000,00
de envrada e-o saldo a combinar
— Marcar visitas c' o proprietá-
rio pelos tels.: 42-5826 ou ....
37-7657.

magní-
aparado •

teiro. CRECI 285
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'.,... 
sep. dep.1 tura pronta - Vendemos o! últi-Vende-se lindo ap. vazio, sala, 

' IJULA — OBRA JA INI" 
acsbamenlo S-'„.*, Cru, _^"lní ^CAREPAGUa 

- Vindo, urçen- ADOLIÇaO - Vdo. ap. Cl 2 cm,
»cr entreflvo cm 60 dias, solSo, 2 salões, salela, 3 quartos, 2 ba- compl., 4 pl andar. Sinal NCrS mos apartamentos ia franl. i Rua quarto, coz., banh. Inf. 54-0662. |CIADA — Rua Carlos de'Andara! - Vende p'r,'.rn C~,lI..1», iLa 8:%'d\ 

*JU»"« "Ia. depandor.cia de frenle. Vir"a 
a 3 quartos, 2 banhairoí so- nheiros, tooa, cozinha, dispensa, 5 800 000. Ver o ap. 303. Rua J. Carlos n. 5, osq. d. R. J. Bo-?A.A'TI,..(.. ¦,,„,, * •_ !°, , Z., i - i'l2 0MÓbn S-l. H. .nt/*,T p.. 5* , 
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Dr-' B°nn!r" Ku" Cn3**"';'-'i'o Nazaré, 1,3, ap.
S . dep, áarasem. Ver Rua dependências 

'-. 
garanam. Precó Vise. Piraiá, 584. Tel. 31-0342,'tSnico (, 50m do Parqu. laja) Va** J 

JUCA - Muda - Vendo, VaSCOnceloS, 123, a do S Uí Tcomblnai T?a«r c=m' Du 
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9 hrír,. as. Ouvidor 17 (Div. d. Vendas 2 o quintal - Kua 18 de Oututbro, COITl llVIllg, Sala, 2, 3 e mais dependência, completas In- ,|,'., coz., 2 banheiros sociais 
"ar

•_¦'.. .landar). Tal.* 52.8166, de 8h30m 303, perto do Colégio Santo! A riiinrto**; rlf>npnrlpnri*i*:ic'u*!'vi! W»9«B, podendo ninda!n,árj0! ,.mbut 2 navimi-ntr,.' «nIPANEMA - Vende-se ap., sala. }__, 18 horas. (CRECI 131). |Anio_. A qUaiTOS, dependências construir no lerrato livre acima, p emDrenada oaraôam nl J'r,?'
LffZTk.iKl. 

"in" 
W"8 JARDIM BOTANICO - .Rua Faro"; MÜDÁ - Vendo ap. vazio, „|,; e garagem. Sinal desde ^«o 

« 0°° «». «m "P»n" ros, sinteco, ótimo terreno. Ver ci
,P,llU.C,0.n,<,.±.MO-r?Í5'1.I?1-.??í..-:|23, c| II -*- Vendo casa, 15 milh! 2 ql,„ armários embutido.! dep. Prí /.IO Oflfl _ r,t 1 7<.l?:.0.0.0.i°5?' A».-,Í!?Í' S.?..,«l.d.?|o dono. ftv. Geremário Dantas!

— Preço a com-

a 300 m2^- 45-2023_(Creci 330).

COPACABANA - Vendo meu
apartamento. Rua Toneleros esq.
Sta. Clara, 3 quartes, sala, tja-
ragem etc, cm edf. de ótima
constiução (2 apts. p| andar), por
60.000 novos - Tel. 36-7140.

COPACABANA — Aparlairento,
solefa, sala, quarlo, dep. comple-
tas. Rua Toneleros. Inquilino no-
tificado. Tel.; 22-2330.

COPACABANA - R. Pompeu Lou-
reiro, terreno c| 14,50 x 9,50 de
esquina, residência com 2 salas,
3 quartos, banheiro, cozinha,
deps. de empregada e garagem,
íralar com Oriel. Av. Rio Bran*
co. 131, 8.° andar, qrupo 802.
Tal. 42-0998 - (CRECI 16)^

zies, conjugados e separados
Chaves na Brilhante, Rua Hilário
cie Gouveia 66, gr. 516. Tels.
57-5187 e 57-2086. Creci 243.
VÈNDÕ ap. 1* sala, 3 qís., dep.
compl., pint. a óleo c| sancas,
méis qt. p. de costura, ^0 mi:
lhões financiados. Aceita Caixa —
Av. Ccp.-ícahana, 1 246, ap. 104
- Inf. 45-7020.
VENDE-SE apartamento sala, quar-
ío, cozinha, banheiro, armários
embutidos, 3 exa. de égua com
ou $/ móveis. Habite-se comercial
ou residencial. Melhor ponto de
Copacabana. Facilita-se informa-
çScs 57-2526.

Imediata " c'e en,-"ac'af 2 salas, 3 quarto;, emp. Ver no local. Rua Ferdi-!
**—-— -cozinha, banh. quintal, varanda, nando Laboriau, 246, ap. 401 - mll mensais, COITl qaran*IEBLON - Ed. novo, conslrujaol  25 milhões - Tratar pelo tel.-

luxo, magnífica visla, vendo o:JARDIM BOTANICO — Casa c[i34-7312.
ap. 1 003, pronto, indevassnvef 2 salas, 3 qtos., depend. com-
sala, living, 4 quartos, 2 banhoi-j pleta, garagem, 2 pvtra., na
ros, copa-coitnha, grandes de- Rua Pacheco Leão, em final de
pendências a garagorn. Tratar no'construção. A vista 22 000 mil
local na Roa Artur Araripo n. l|ou a combinar — Tel. 460475.
— final di Av, Visconde Albu.'
querque

FIGUEIREDO MAGALHÃES - Ven.
do ótimos ops. pequenos, eonj., u „_,___,__„ ,,_, ,____, _„,,.,_. N
l.i. loc. Trator n. 219, porteiro, proprietário 

' 
no locel ou leiefo-

Tel, Aida, 56-1005. ne 23-4745.

belíssimo ap. salão, 3 qts. bons,
coz., banh., área e dep. empreg.
atapetado e mobiliado, Rua Bi-
reta Ribeiro. 189J1 102, direto e|

LAGOA RODRIGO DE FREITAS -VENDE-SE ótimo ap. 1 sía., 3
Vendo residência de 2 pavs., com qts,, dep. empregada, pint. óleo,
d quart,-;, 3 salas, copa, cozinha,Urrn. emb. clc. Rus Toneleros. 380
dependências de criados, garagem, ap. 703. NCrS 55 000, c| 50%
ítc. edificado em terreno medin- em ]2 ms. Chaves portaria. Tra-
do 12x30, preço NCr$ 210 000,00 tar tel. 48-0890. Aceito permuta
facilito pagamento e entrego va
zia. Theofilo da Silva Graça, —
CRECI 101. Av, Copacabana n.
T_0B5,__sala 301. Tel. 27-3443. _
LE.ME - RÜá~Ànchiela,~24, ap. 204
— Vendo em edif. sob. piletis, 4
por andar, ótimo conjugado, c.
divisão, arm. embut., banh. comp.
Icítch. que dá geladeira — 15 000
a combinar, Ver no local. Tratar
36-1954.
LEiV.E — Venclo op. de 2 quarlos,
salão em mármore, depend. em-
preg., todas peças de frente, fi-
no acabamento. Tratar pelo tel
22-5595, com proprietário.

por ap. Belo Horizonte.

IPANEMA - LEBLON

LEME — Vendo amplo np., sala,
3 qts., cj arm. emb., depend. —
R. Gustavo Sampaio, Ó62J404 —
CHfives 7eíadcr. Inf. tel, 46-71-16
<* 27-9706.
LEME — Àp. — Vende-se, c] 4
qts., grande área social - Rua ]].____- __p rarunlh-i _17T
Gustavo Sampaio, 194, Edifício ln°eS ae **-arva'nO, 4/-J.

Monte:;i. Falar na portaria com
o Sr. João Pedro.

ATENÇÃO — Baratíssima casa do
luxo, vi3ta permanente para o
mar, la. locação, 5 qts., 4 ba-
nheiros, 2 salões, elevador novo
6 pesseas, Atlas, aquecimento
central, lavanderia, 2 qts. emp.,
qt, chofer, terraço, cobertura com
piscina etc. Base 270 milhões.
Aceito oferta. Visitas Rua Iga-
rapava n.° 14, Sr. Francisco —
Tels. 32-1597 - 36-7431.
ARPOADOR - Vendo, Rua Gomes
Carneiro, junto à praia, ap. cem
3 quartos, sala e dependências —
Todas as peças com armários em-
butides. Informações pelo telefo-
ne 27*0952.

ARPOADOR - Rua Bu-

LEME — Vendemos 2 aps. de
cjuarto e sala. Final. NCr$ 6 500
cada. Ocasião. Tratar na Bri-
Ihanle, Rua Hilário de Gouveia
n. 66, gr. 516. Tels. 57-5187 .
57-2086. Creci 243.
POSTO 2" — Vendo ap. sala, 2
qts. qlo. emp. j. inv. etc. —
40 mühòes a combinar. Telefone

¦••8221 - Vazio

Sala de jantar, saia de
estar, 3 qtos., 2 banhs.
sociais, copa, coz., área
de serviço c| ianque,

qto. e banh. emp. BASE:
40 milhões. Construção
já inicieda. Inf. plantas e
vendas na VEPLAN iMO-

MUDA - Ap.

dtttet ía2eT'noi"'a-SiSeSUraP<;a "9 Construção
ipeg. Tei.: 36-6325. de MÉSON ENGENHA-
PRAÇA SAENS. PENA - Venda- tl|A [TnA _ wpr nr,se uma cisa na Rua Barão de 

MM LIUM* — «er no
Plrassinunga, 33 - Preço: ... STAMD DA OBRA, OU na

com sala, 3 quartos,' banhelro,|r'a3e**n",""ar"m,""emb'.7 sínFeco, 
"-IjJfyV? °°P, ~ 

]*};,' 
4y'58*-7* 

Rua Sete de ^etenibro
cozinha, area de serv. com tan-39 000 000. Aceito oferta à vista. PRAÇA DEL VECCHIO, 23-201 -{__" OKIe. UO ^l^iaro,

que, dep. de empregada, tjarageni'_h. porteiro. Tel 46-2921. jVendo ótimo ap. va;io, lodo da\AA, esquina de Qljltan— Preço 40 milhões, sinal 10 ml- —" frente, C3**''9em, 3 qts., 1 sala '
lhões. Saldo aceito Caixa — Inf.'JÓQUEI — Praça Santos Dumontjcop**!, coz., banh. luxo, dup. en-,p.

JARDIM BOTÂNICO - Vendo ap.
VENDE-SE fronte Praça Arcoverde iVBÍnM' v^arTr-Ãri^TJVli'0^"'., V'f^"i di',C'"» "'
u.ir..i  .. „!:- i ni. k.-. |ICBLON — Vendo ap. de trente| 169-102. 3 qts., sl., deps., sa-

banheiro, ragem, arm. emb., sinteco,

- Vendo quarlo, [JAYME
qís„ sala, dep.1

|tia do INCORPORADO!?
50RBERG e a

binar.

.. , , ,- deno, A
pe.a Caixa Econômica ^75 je| À-

em 15 anes, em prestações de
254 000, vor _ Rua Comendador
Martinell, 105 ap. C 02, diária-
mente dai 9 às 13 horas, tratar
a Av. Rio Branco, 133 -- 3.° an*
dar - Tol. 22-3737 e 32-2542 -
CRECI 256.

2-2013

52-1837. CRECI 480.
LEBLON — Vendo junto à praia,
grande luxo, um por andar: li*
ving, sala dft ref., sala interna,
4* dormitórios*. 4 banh. sociais, 2
quartos d» empregado, lavande-
ria, 2 garagens, refrigeração cen-
trai para pronta entrega. Var à
Rua Aristides Espinila, 27 cam
o porteiro Sr. Gildo. Preço 300
milhões c| facilidades. Tratar à
Av. Rio Branco, 151 s| loja, sl,
210. Mário Paiva. CRECI 14S -
Tel.: 31-2972 a 31-0881.
LEBLON — Av. Nyemeier, vendo,
1errer»o 20x<10, plano, 60 mi-
lhões 50% de entrada. Tratar. Ca-
tele, 310 s| 302 - Tel. 25-1264
ou 45-2509 - Creci 125.

126, vendem-se apartamentos sa-jVisitas 25-6095
la, 2 quartos e dependências com- monto.
pietas. Tratar Imobiliária Irapuan p"irT rnAAOD-nn
S[A. (proprietária). Tels. 43-0025 

IU UMu '"DJ

e 43-9407 — Ivan — Aceita-se fi-
nanciamento pela Caixa Econô-
mica.

Facilito paga*

LOTE RESIDENCIAL - Vende-se,
no novo e elegante bairro pró-
ximo ao Jardim Botânico — Rua
Peri, lote 26,. Quadra H (372 m2)
— Diretamente cem o proprieta-
rio - Tel. 47-4125.

Casa R. Sam-
paio Viana, 347, 2 qts., 2 s., de-
mais dep., sem qt. de empreça-
da, peças claras e arejadas {CrJ
35 milhões). - Tel. 46-4820.

LAGOA - Magnífico ap. c/ salão,
4 quartos, 2 banh. soe, toilete,
copa-coz., 2 qts., empregada, 2
vagas garagem. 130 milhões a
combinar. 57-6855. CRECI 1084.

- Aps. já em
Sala, 1 OU 2|a 15 (ent.)

S. CONR. - B. TIJUCA
Saldo a combinar

LEBLON •

pintura c
ntc hai-ih rr.7 rlonc lap- n5vo' va'i**'' 2 ,r<*>".es, B<*>
qTs., oann., coz., aeps.im7. Sa-8j 2 quari0I, dcP... pint,
e garagem. Preços a par- 

"

tir de 20 000,00 c| pa-
qamento em 2 anos. —
Obra c| a garantia SER-
VENÇO. Ver na R. Bar-
tolomeu AAitre, junto do

RIO COMPRIDO - Vsndc-se apar.
tamento tipo casa, tem 3 entra-
óa,- 3 quortos, sala, cozinha e bn-
nheiro e dependências de empre-
gada, varanda, área e gnragem, só
do apartamento. Rua Citiso, 234,
ap. 101.
RIO COMPRIDO - Ap. de fren-
te, sala, 3 quartos, dep. comple-
tfis, garagem, cj sinteco e per-
sianas, vazio. Rua Maria Lacer-
da, 88, apt. 301 (livre do en-
clientes). — À vista ou 35 fa-' 

tades. Chaves no 203. Inf.
28-0803
cuel.

e 58-5655 
'

Sr. Mi-

BARRA DA TIJUCA -
"Cottages" — Vende-se
sala, quarto, banheiro,
kitchnete completamen-

1079, até as 18 h. Ven-|te prontos. Entrega das

das: PAN-IMÓVEIS -Chaves NCr$ 500,00. Av.
Rua México, 119, Gr. iSernambetiba, 2 970 -

801 — Tels. 52-525Ó eJu.nto Parque Barra

22-3032. CRECI 704. |Country Club distante

ILEBLON

etc. .. lotli 75-301. Junto,mo COMPRIDO - Vende-se ótl-
CETEL 42-3207 — CRECI 482. mo "P* °e 3 quartos, sala, cozi-

nha, dependências completas em-
pregada e garagem, kv» Barão
de Ifapagipe, 64;M07. Tratar no
local sábado e domingo cu de
2a._em_diante pelo_teí. 32-8526.
RUA ENG. 

'ERNANI 
COTRÍM, 55.

•ip., (alugado s/ contT.) 2 qts.
Chav. colador. (Ver 302) - Tel.
38-6644 - (Aceito Caix,*,).

da, na sobreloja de "A

GRAJAU - Palacele - Vendo,'
conriruçào tíe iuxo, mármore
português, 3 sales, 4 ou:trt:s, 2
banheiro;, 2 vara.idar, 2 qu.irtss
empregados, garagem, quintal. —
15,00 m de frente, rua exclusi-
vãmente residencial, perto do
Grajim Tènls Clube. NCr$ 180 000

Tel. 27-2650, Sr. João.
Econômica". — Telefone^RAJAÚ - Vende-se nn Rua Gu-
AO (.IIA trOPCl 011-11 lruí,;. cl'mo ap- Ale sala, 4 quar-Af-OMO ÍCKtLI VUJ). |t0Sí dep. c ares. vazio. Ed. de

Tratar c/ Décio- Vendo um bcm ipj?0!1 _?"'.!_ ''JllV-f'.*'
grande de' frente, vt.\____ __££}__• C!;ECI n

TIJUCA
bonito _
zio com garagem, motivo viaqeml GRAJAU — Vendo casa, 3 qts.,— A Rua D. Deilina, 15 np. 402.J2 sli., cor., banh., varandas -
preço a vista 36 milhões ou 201Rua leopoldino Bastos, 96, o] 4
milhões de entrada e o res tan-
te em curto prazo. Ver das 13
às líS heras ^c| o dono,
TIJUCA" E VilA ISABEL - Com-
pro casa com 3 quartos, dou de
entr-ida - Cr$ 20 000, o saldo a
combinar. Tcl. 23-8652 c 48-3531.
Epflminondas.
TIJUCA - Vendo ap. com 2
qts. mais um reversível « ríop.
c| vaga garagem em írente C.
Militar c| sancas, sinteco etc.
la. locação. R. 5. Francisco GRAJAU — Ap. 2 quar., sala,
Xavier, 212. Chaves e tratar no frente, ocupado, prédio pequeno
apto. 803. 33 milhões. Ac. Cx. —- R- Barão do Bcm Retiro, 1 622
cl sinal. — Marcar visita cem proprf. —
_,l,,rt À7- -Z—  30-7638 - 40-5330. An-.óndio.1JJUCA -- Ótima cobertura, pano-j—^ , ¦- -^
râmíco. Novo, frente, sala, dois GRAJAU — CASA
quartos, dep. empr,

Infcin-.açòes tel. 43-6381
CRECI_974._ _ _____ _
GRAJA0 - Vendo na Rua Rosa
e Silva, 83, residência com terre-
no de 10x40, com saleta, saião,
I. inv., 2 varandas, 3 qts., 2
banhs., cepa, cozinha, e nos íun-
dos 1 op. com sala e qt. sepa-
rado., banh., coz., garagem pa-
ra 3 carros cem qt. e banh. Tra-
tar - Tol. 57-0633 - Oiympio -
CRECI 374.
GRÃ JAU

VENDE-SE uma casa, 2 quarlos,
sala (2 cczinh.is), banheiro, quar*
to de empregada, 1 casa nes fun-
rios, terreno 40 x 10 - Rua Ma-
cambira, 7 - Benk>_ Ribeiro.
JÀCAR ÉPAGÜA - Estrado dõs
Teixeiras. Vendo pequeno sítio c]
cijiü de Tale, água e luz. Trator
na Rua Prudente de Morais, 5I9|
101 — Ipanema.
LARGO Campinho. Vendo 1 terr.
entr. 1 500, prest. 80 outro na
Mauá de 11 x 76. Trai. Cân-
dido Benício, 50, sl. 205.
FRACA SECA — Vend-TWfS^
tdvel residíncia c| 3 q., 3,, c.,
Cepa c mnis 2 q.. nos fundos.
Base 14 000 c| 50% - Tratar Rua
Cândido Benlcio, 1 551 - Próprio.
PRAÇA Seco. Pedro Teíos 30914,
Vendo ap. novo. Entr. 4 000. Fa
cilito. Trat. Cândido Benício, 50,
il. 205.
PRAÇA" SECA - Vendo confõrt.
?2-„cJ 7. "'**•' ••¦ e*< b* Basot
18 000 c| 8 000. Tratar Rua Cân-
dido Benício, 1 55), c| próprio.
PRAÇA SECA - R. Cândido Be-
nício, casa vazia, 2 qts., sl., quin-tal, etc. 16 mil, ent. 6 mil, rest.
comb. Aceita proposta — Trat.
R. Fred. Méier, 15, s/ 304 -
CRECI 1 074 - Tel. 49-8633 -
Dias.
TAQUARA -_VÍndc;"Ta"sa""-n«ã",
2 qt:., sais, dep. quem tonha
hnanciamanto aprov. Exijo sinal.
Tel. 47-7899.

,;;:,%;;.;;: :,_y,.u^_,.7, -^Sjire,.^ ?f"- 3 0,v

RIO COMPRIDO - Vende-se óti-
mo terreno rom ngua encanada
medindo 10::35, na Rua Guaicurus
— Facilita-sa pagamento. — Telefo*
ne 46-159Ó — Arruda.

., .RIO COMPRIDO - Vende-se ap.
Ap. com 3 qts. será':**J*-'0 IT1 DOSie FlamingO. salão, 3 qt:s., copa-cozinha, oa

da etc, Corretor no local. — Ver
Rua Uruguai, 312, ráb. e domin-
go parte manhã. Vendas Predial
MSnaco, Tel, 42-7638._CREC[_960.
TIJUCA - (Saens Pena) - 

"Vendo

ótimo ap., c| 3 q., 2 salões, J.IMARACANA
inv., copa. coz., banh., etc. e
gnragem. Todo pintado a óleo, c[
arm. NCrS 28 mil a vista e 20 x
NCrS I 000. Aceito pr.-pcsta -
Tel. 48-0427 cl proprietirio.
TIJUCA - Dr. Satamlnl, 63 -
luxo — Duas frontos — 1 per an-
dar. Indovassávnl. Construção cm
acabamento, Snlão, 3 ou 4 quar-

Er.tr. OCO

tica, 896 ap 1002 frente Gus- VENDAS AVULSAS -
tâvo oampaio, c o qts., si.ri

dept. Rua AAéxico, )48 — S]banh., tedo em sinteco,
empr,, área c_rn tanquo — Preço
42 milhões à vista — Chaves
c;m perteiro — Tratar tel. ...
57-2698. 
PRIVILEGIADO - 20 passes da
Praia cie Copacabana. Grande ya-
randa c| vista deslumbrante. Q.
e S. separados. 2 aps. p] andar.
Pitc-ro:co. Amplo. Fresco. D«so-
cupado. Mobiliado cu não. Rua
Barão de Ipanema, 22 ap. 1 202.
Fzdo ser visitado sábado e do*
mitigo,
TOSTO 6 - V. ap. va?Jo, csq. 2
ruas, frente p. mar, «alao, 3 qts.,
2 banhs. sociais, copa, cozinha,
dep. emp., garagem — Base 80
mil, 50% fac. Tratar cl prop.
Sr. Max, tel. 27-7032, ou visitar
domingo dns 9 às ll,30h, Rua Sá
Forreira, _4_301.
POSTO 6 - Rus Sá Ferreira, 152
ap. 204 — Vendo 2 salas, saleta,
2 quartos cj arm., banheiro em
cor c] arm., cozinha c| arm., dep.
completas,
portaria.

h^^&fiSáí ^l^dos e domingos™!^»
com proprietário r c,h,w".,no "fi*,2"' - Trator|. --" I Locadora Nacional L

X^èrnK.Mw'—TT—TJ—ÃTi—IRIIIÁPIA ni^PTn nF'à R"= *•¦>'<"*>* GuIlHermina' 249,\_""","'-"' 
" -"-""""-J"*5 "".area - Rua Sta. Alexandrina. 832

OPORTUNIDADE -_Vendo, Atlsn-.blLIAKIA. — UlPIU. Ut1>0. -0]. 
__________ dia 30 do cor..|ocs| mm nrnnriptsrin1- Chaves no op. 201

ilící., cinco quartos, copa,- cc_.t- „«.» orn r- ,
nhs, lavanderia, orando iíidim,;?1?"-,.200.- 

'''_['¦ C»"tJido Benl-
terraço etc. Vor no local domin.!00'-50' sl*J05-

go de 8 às 12 — Tratar telefone TERRENO Jacarcpaguá — Curicica
45-1114. — Av. dos Bandeirantes, anua,

Tijuca - Ãp. 2 ,z,a ,'50 ine,r« ri*> Escola Esta*
qtos. b saia com sinteco, banhei-1 ™'' lo,e. ',3'.Q- 2*5. Tctalmen-

copa-cr-z., área com tanquo J p0,s° inclyve impostos. Vcn
a2uie|. e dep. empr. IPEG cu
COPEGE propostas. Sinal 5 mi-
lhões, cu cem 7m. e saldo finan-
ciado. Preço 22. M. São Fco. Xa*
vier, 860 - 102.
ÓPORTUNIDADY Única - Vondcl
8 milh., frente Graiaú — Vise. S.
Isabel, 481 - Chava ap. 105 -
42-7752.

ap. 201. Leilão dia 30 do cor-;IOC5
rente àt 15h no saguão do Fn-' .. _j:\_.:^ „„*„ j.»i
lácio da justi.a peio porteiro!**-*11-* diariamente tel
de auditórios, Assis.

307 - Tels. 52-2830 e
22-6102 - Dias úteis. -
J^_107 - CRECI 66.

APARTAMENTO 
"em 

ini-
cio incorp. Delfim Mo-
reira, de esquina, s., s.
j., 4 qtos., 2 banhs. Cr.$
200 mil. Tratar 37-4141.
BARÃO TORREO lÜ, ap'. 202 -
39 000, alugsdo s| contrato, 3 qs.,
1 sl„ dep. Visitas sábados e do-
mingos. Tel. 26*3089.
IPANEMA""- Vdo. 2 q.7«ala, díp.
construção, "Brilhante", Rua Hi-
lário de Gouveia, 66, gr. 516 —
Tels. 57-5187 < 57-20B6 - CRE-
Cl 243.
COM PREFERENCIA em Ipanema
cu Copacabana. Compra-se ap. CÍ

Facilito. Corretor na'3 quartos, garagem, demais de-
(pendências, em torno 50 milhões, .^/-vd*o vista. Tratnr cem Sr, Ferreira AC^UKA

pelos lels.i 22-1490 ou 22-0293
de^2a. a 6a.-feira.
IPANEMA — Aprovoit» esta o.:c«-
lento opertunidado de adquirir seu

PRAÇA SANTOS DU-
MONT, 133 - Constru-
cão já iniciada de GO-
MES DE ALMEIDA FER-
NANDES-Sala, 2 qtos.,
coz., banh., deps. com-

pietas emp. BASE: 27
milhões. - Inf. VEPLAN
IMOBILIÁRIA. Rua Mexi-
co, 1-48 - S| 307 - Tels.
52-2830 e 22-6102 -
Dias úteis. — DEPTO. DE
VENDAS AVULSAS. -
J. 107 - CRECI 66.

22-1421.
BARRA DA TIJUCA - Vendo ter-
reno e um ap. sala e quarto.
Informações e chaves c/ Fernan-
des. Av. Ologárlo Maciel, 70 —
fundcs:_Tel._Cl:TEL_99-0675. CRECI 24.

BARRA - Jardim Oceânico - SAENS PENA - Vendo ap. novo,
Vendo lote próx. praia 15 x 35.nte;, ult. andar, 1 sala, 2 qtes.,
NCrS 14 000,00. Tel. 31-2972 -."z.. ban. d| empr. c| a emb.,
31-03*42. Acs sáb. e domg. F.t sinteco, persionas, cor. amorica-
25*9604 c| Jayme _—_Creci 255.|na, etc. 30 niilliões, 15 enlr. R.
BARRA DA 

"TIJUCA 
- Vendo" ter:i1._9.cJ5b* 

~ Rua M***i0*" Áv'la*
reno a 250 mts. da praia com 15

Ida 
"»v 

il° ié c"--''a"- NCr$ 50 000,00|RUA MESQUITELA, 41, ep. 101.
i l"Tnli.('nnn'l*,uP**",;IC''i,ailc'* — Corretor na Ver local, 2 qts., 1 sl., e dep.
CiíiilM '¦»' •¦>'« '8 '¦*>'»s* CI--C. - Rua Tratar "Brilhante", - Telefones:(.reaja;,. |do ._ ^^ _ To,s uy_2W_ e J7.5,B7 _ CREC| 243
nem, na «ua'31.2677 o 31-1546. R- Hilário de Gouveia, 66, «p.

Branco, 106 s! 1 11
42-3437, 22-8275
SALA, 2 c,t>., garagem, na Rua-n •*./,*,¦* n -,, iqi,A
Uruguai, 291 ap. 204 - Vdo. porl31'2677-0 

*••-*.-'¦'••

CrS 27 000 c| CrS 10 000, sinal, TIJUCA - R. C. dn Bonfim n.
ta!do 4 anos. Francisco Tcrros —{670, l\í. 403. Vendo __./ entrega
48-4110 (hoje) ou 52-1133 — em 5 meses, t/ salão, 2 qts.*, b

x 36 m. NCrS 12 000 à vista
Jardim Oceânico. Informações —
Tel. 47-3416.

FRENTE p| o mar. Vendo mara*
vilhosn casa de campo na Av.
Sernnmbetiba, próx. ao Recreio
dos Btes. Cata de telhado branco
- No local ou tal. 47-7330 -
CRECI 363. --• d

Comb.
4551607.
SAENZ PÊRlA -Prédio, vendo 2
pavtos., centro -terreno, 2 salas,
5 qís., 2 varandas, àep., garagem,
jardim. Tel.: 380759.
TIJUCA - Vario de luxo, 2 sls.,
2 qts., terraço, dep. comp., 2
elevadores. Tel. 52-1922. CRECI
670 -Ari.

[SALA, 3 qt»., fia., térreo, aluga-
:.,..„,.,., -r.—_, , :*.». S. Caruso, 41 tp. 2 — Vdo.
ITANHANGA — Vendo vanos lo-!ç,$ ^o 000 c1 Cr5 10 000 linal

GÁVEA - J. BOTÂNICO|L°!..rií»„„b.ejr !^Í£sâ pu'fifÍ«»Wo .< «o». Fr.nci.co umt_, _ Be|íssima vista. _

POSTO 6 — Vendo baratissimo 2
aptos iuntos c| quarto, snla, con-
jugados. Obra cm revestimento.
P.-oço: 9 000 000 os dois aps. —
Negócio pj ser resolvido c| abso-
luta urijência - Tels. 36-1440 c apartamento cm Ipanema, no Edi
31-3772! """ 

"-""  ' """"

Casa com A
intento facilitado. EVALDO MUI- 48.4110 Ihol.i ou 52-4133
|LER 

- 57*6855. CRECI 1004. 'cRECI 
26.

nhelro r'o luxo, co7, c/ foeão da
íuko Walti-i o çirdo. pin incx ,
dop. do empr. Tcdo aruloj. a\à
o teto. O melhor do andar. En-
Irada: NCrS 16 C00, rosto » c.-m-
binar um 20 m. Inf. 23-:063,
t' Mancai de Oliveira. CRECI n.
445.

TIJUCA — C^seja vender seu
prédio, sp., casa, sitio ou terre-
no? Procure-nos, oferecemos as-
sisténcía jurídica para cs imó-
veis alugados. Rua da Alfândega,
98, s/loja das 10 às 13h. Tel.:
43*6212 - BRANDÃO - CRECI
792.

TIJUCA — Quase pron
to — Em fase de pintu-

RUA SANTA CLARA, 308, aps.
708J70Ó — Vagos, sala e quarto
separados, banheiro, kit — Preço
NCrS 20 000,00 - Sinal: NCrS
5 000,00 - Aceito Caixa - Ver
no local, chave» com porteiro —
Trotar 27-7488.
RUA MIGUEL LEMOS, 8, ap. 102,

| TERRENO
qtOS. perto Piraquê. Cr$'rantes, entre n'.i:«

Iranea, cc
36-1219

Recreio dos Bandet- tijuca
Av. Lito-

ÍRua Uruguai, 471, em
Vendo ap. vazio, c[|

195 mil. Tratar 37-4141.1""?.'"^Líar? '"2' v°nd° ^Is^làKrS-^ÍK^^o à Rua Andrade Ne-1 gente

13 qtos.. sala, jard. 
"?i.m*o,íep*l|seu melhor trecho, jun- "J"5. en-.p. C| garagem

Rua Dulce, 14B op

fício Brasil (Incorporscã» CIVIA
e Construção, já iniciada, da Cia.
Pederneiras), om um dos melho-
res locais, à Rua Barão da Torre
521, _ quase esquina de Garcia
D'ÁvÍla. Edifício de 4 pavimen*
tos om terreno d» -1 000 m2 —
Magníficos ap. com 1S6 ¦ 24ám2
constando do: 2 salas, 3 b 4 quar-
tos com armário ¦mbutido, 2 ha-

ZONA NORTE
Jves — Sala, saleta, 3

PÇA. DA BANDEIRA -
S. CRISTÓVÃO

coni. -Ver no local - Tratar! nhwre», «ounha, um • dois quar*
"Brilhante", Hilário Gouveia, 66.:,« d* «mpregada, iret de ser-

_,. 516 - Tel. 57-2084 - CRE-"" '— 
-—•—¦¦¦- »-—

Cl 243
RUA SIQUEIRA CAX>POS, 282, ap.
102 — Vendo: q.. sj sep., c| dep.
Tratar "Brilhante'. Hilário Gou-
veia, 66, gr. 516 - Tel.s 57-2036.
CRECI 243.
RUA MIGUEL LEMOS - Ccbertu*
ra duplex, todo conforto incl. te-j .
lefono c| ramais internos. Preço SIT1 Centro de terreno,

viço • garagem privativa. Preço
a partir do CrS 58 424 000 (NCrS
58 424,00). CIVIA - Trv. Ouvidor
17 (Div. de Vondas 2.» andar).
Tcl.' 52-8166, d* 8h30m Is .8h.
(CRECI. 131).

IPANEMA - Em edifício
de alto luxo, construção

APARTAMENTOS PRON-
TOS

Aceita cai)
101.
tijuca - vendo pelo custo ?*j'quartos, 2 banheiros so-
troco per prento, grande aparta-i" '
mento de 141 m2, da orando sa-'ciais, Copa, COZinha, de-
lãc, 3 quartos, 2 banheiros, arca'
cozinha, dep.

'de 
empr.'e°evado°ra, pendências completas,

TIJUCA - Emj»í«M«J- .fei,«i'„S;a,5S"ísü.nrí-g.í5;Í9aragem. Edifício sobre
~Vond«*sa 

na SdlTICIO de apenas 4 pa-.iá em alvenaria, 3 andares (2 porppi]otÍS. Elevadores OtlS
,6ni 77. o. aps. vimentos, vendemos ótl-S-XWiKS*com°Ai'f«d^. pe?«\\é funcionando. Sinal ..

10 000 000 e prestações
mensais de 430 000 —
Ver no local de 8 às 18

APARTAMENTO
Rua- Benedito Otôi
236 e 242, conjugado com area* _ , iT„f, .,.- ,t,n,,-, _nt ,,H H,rn
de serviço. NCrS, 3 000,00 de en-mOS aps.: sala, 2 qts,, ?^s-'Jrah* *<5-3BIO_res:_28JMgl

Irada, o resto a combinar - 1-,_L, ,__ ¦_._._ -_._.,, TIJUCA - Rua São Francisco
Tratar segunda-feira, Praia dOi*33011*' C0Z*' area serv*/ Xavier, 280 - Vcnde-s» ap. 503
Caiu 533, Sr. Francisco ou Sr.'(JeD COITID CmDrea Sl-rm '°:0 de acabamento. Sala, 2
Carlos. i r*_ _~nr_ .i r N1*' c,c- Ver at^ ^6 horas. Fa-
fSÕ-CRISTOVAO - Bairro Sta. nal 5 500 ml1' Parte fa-Mito «m 40 meses. Tratar Av
Genoveva Vende-se cas, à Rua dlitada, Saldo em quatro l^m""e"' 

3'' "' 6°2 _ ^
Pastora, 7, 2 sls., 3 qts., demais ' A . iÍí_Í.Tí°J __.i- _.„ ____ ,,.,, ._ _ _
dep. Ver das 9 às I2h: Tralar anOS, Sem |UrOS. 

— Otl-| TIJUCA - Ap. c| 2 qts., sl., dep. e 22-2793 — JÜLIO BO

horas, diariamente ou

pelos telefones 52-8774

Av. Rio Branco, 138-15/
32-8585.

Tel.'

SÃO CRISTÓVÃO Vendo
150 000 cru.elroí novos. Estudo vende-se Ótimo aparta- Rua Amazonas, 75, zona indus.
forma de pagto. e troca imoveis| . . . : __11_-1_, 1 _ r.,;.i.nrt*,i .,„ „„n„ _-,
;iona Sul - botaihes ci Sr. Costa mento de frente, com 2'l»
Guedes, 360682 - rum 079 I ,- _ . I.,e

trial e residencial, casa velha em .
rreno medindo 7,10x6*4. Ver no!e Silva).

Na R. Barão Pirassinunga. Pre-'r^r\DiriM /**-«,*¦¦.: nc
ço 25 m. Aceila.se Caixa. Trat. GORICIN — CreCI 95 —

Av. Rio Branco, 156, sj
801.

ma oportunidade.
Rua Professor Gabizo,1"-6783..:^*-*-*1'1-*****_L«
'-MT Inrnv Pna AA^rai*-!TR01-0 ~ Terreno a Rua BarãoÓ4J IprOX. Kua Morais dc pei,óPolis, por um carro de

CrtrrfitfirP^ j praga. Telefone 28-4032. -, VlegM.IfÍJUCA ^ MaracanS. Vendo com'7IJUCA — Vdmcs. apatos, de lu- 50% sinal e o saldo em 30 me-
na R. Siiva Teles, Dona Del-]ses o apartamento 301 da Rua

D i. ' 
i.......¦»%./ .vm.v.w; MVHIUIVMIII.IIIC bum u H.ujjus:'uiiu. udb ih ds 1/ n ^-Onirü-' '""" ^ac^oc'; Lobo, etc. Ir. R.iPadrf» Champagnat, 42, vazio,

rronta entrega, rlnnonrlôni-iac _» O >,_»_. S CRISTÓVÃO v,.,i„ ,,,,.', i 
Lucldlo Lano, 13S só — Telefcneifrente, com dois quartos e de-dependências e2 vagas i;9.cg|*T0^°„~ Ri lios terminados, sendo a!49-9907 - Moreira . bran-Ipendências de empregada. Acel.-'-  •^' - i - --*-¦-¦.. fV-.,. .._ ofert,, p8ra venda à vista

85?BAWÁ-r¥« 
StIÕeS' 4t^a:t0S',2 ba"S Vor,a,síel.na30P^3,d8â„eN,::^ portaria, diàriamente,|I^

48 - Pronta 
" 

entrega! 5 =,^ 
*e™Í^^^tl 

„;Jdas 
14 às Vf h" C-tra"fe-

Ap. cj 130 m2. Hall, sa-
Ia, 3 qtos., co7.., banh.,
e dependências. Ape-
nas 2 pj andar, de fren-
te. BASE: 55 milhões. —
Pagto. a combinar. Inf.
VEPLAN IMOBILIÁRIA.

Marcar visitas pelos
Tels. 52-2830 e 22-6102

Dias úteis - DEPTO.
DE VENDAS AVULSAS -
J.J07_- CRECI Ó6._
RUA SA FERREIRA^ 228,' ap. 105, lu.
conjugado, transformado para sa-jíjj" OOO 00la e quarto separado — NCr$ '" ' '

de garagem. Obra bas-4i, sl. 2 qts. etc. visitem sec^desocupaçâo feita por
tsnlp ,-irtiant-arl.i \/icit = *:*e quarta-feiras, das 12 às ,. rlanie adiantada, visitas hs. fic______ _ H sllVA _ Rua conta nossa firma, sem
no local na Rua Pruden- ?°díaJvot Di'" 89* '"'¦" ins- Te!s-'Qiinlnnpr r)ptmp*;,-i mra. . j- *., . ,,-Xr 52-3886 52-3840 29-8903. cre- *HualHuer ctespesa para
te de Morais, 1179.
Construção de Cavalcân-
ti, Junqueira S.A. Ven-
das de João Silva (Creci
742) - Av. 13 de Maio,
23, 10.° andar. - Tele-
fone 42-8177
IPANEMA - Vende-se salão, 2
quarlos, dep. todo de frenle Pra-
ça Gel. Osório, procurar Sr. Bar-
ros, d3S 4 às 7h — NCr$ ...

Rua Jangadeiros, 23.
7 ÍOO.CO, entrada c prestações do IPANEMA - Fronte, sala, 2 qts.,
100 mil mensais pela Caixa, to- banheiro, cozinha, NCrS 28 000
ta': 13 500 mil. Tc!. 27-3665. — Alberto de Campos, 67-201 -

RUA MIGUEL LEMOS - Junto à,^0,;" 
'!7•322, ~ £0% à vis,a

Earata Ribeiro. Vendo cp. áe\ *
frenle, vario, c| salão amplo, va'|'[fAN*EMA — Vendo, Rua Alberto
randa, 3 dormitórios, sendo um!"» Campos, 51 ap. 102, luxo,
duplo, banh, soe, cepa, coz., dep.jl**» sa'a> salela, banh., cox.„ ga<

Cl 648.
SÃÒ CRISTÓVÃO - Campo São
Cristóvão, 182 «p. 120, vendo,
quart. sala, coz., banh., área, ver
sábado depois das 12 horas, do-
mingo dia lodo. Tel. 34-2549 —
Otacilio. _
TROCA-SE apartamento de sãíã
e quarto separados, na Praça da
Bandeira, por casa na Tijuca, Vi-
la Isabel ou Grajau. Diferença a
combinar. Telefonar para 54-1842.

TIJUCA-RIO COMPRIDO
APARTAMENTO de sala e dois'
quatros, frente, sobre pilotis, edi-
heio novo, aluçado sem contraio.
Av. Paulo de Frcntin, 647-A, ep.
105, combinar pelo tel. 27-2947.
APARTAMENTO" - Entreoa" ime-
diata. Vende-se o n. S-10'2 da R.

o comprador. Tratar na
SEI — Sociedade Empre-
endimentos Imobiliários

Av. Nilo Peçanha, 155
Grs. 612|14 - Tels.:

52-0221 e 32-7270 -

(CRECI 604)

TIJUCA. — Vende-se à Rua Barão
de ItapagÍDO, 2ó3, medindo o
terreno 11,40x44,50. '^reco 30 mi-
lhões com facilidade de paga-
mento. Visto no local com Rei-
naldo das 9 ès 17 hs. Tratar tol.
22-1314, cl Nilton Gonçalves Viei-
ra - CRECI 503 - 1.» Região.
TIJUCA — Vande-s» excelente ap,
c| 3 qts., sala, saleta, dep. com-
pietas, dep. d* emprogada, gara-

?iem, 
ótima localização. Entrada e

inanciamento nm 40 meses. Vcr
* Rua Haddock Lobo, 140 — na
portaria cj Jorge. T«J^22.8936.

APARTAMENTO tipo casa c| 7o7- !'JÜCÃ 
" A,p*lí2' 

3 "".' Yi
reno lateral, grande oaragem c| ff.P' ,.TJÍC'JS Tmj' ten*i: l?
3 quartos, 3 salas, iardim inver! »,'»•¦. M° '___¦ 

]!&*', 
f'c7d.'

no, cozinha e copa grando e*'"'-1"' 
s/ 304' CRtU ' 0U

Ver e tratar com o zelador Sr.
Gennro.

R. Hilário de Gouveia, 66,
516. __
VENDO il., 3 qtos., dep. comp.,
cepa-coz., área — Vazio 32. Si-
nal 15. S| comb. Tratar Catete,
310 ll. 313 - Bezerra - Creci
1 054 - 34-3475_- 45-7010.
VIÍÁ ISABEL - Vende-se casa
com 14x44 mts. à Rua Torres
Homem ,1 144 junto a Praça Ba-
râo Drumond, ótimo local, çjaba-
rito ó andares, preço base de 70
milhões - Tcl. 27-1526 — Luiz.
VILA' ISABEL - Vende-se casa, 2
quartos, sala, cozinha, banheiro. —
Aceitamos Caixa Econômica. Tra-
tar - 46-2595.

do c| entrada de 1 500 os res*
tantes 3 5C0 em prestações men-
sais, Tel. 93-0046 — CETEL.

TERRENO 10x50 m - V.nde-ie,
Est. do Tindiba, 3S0. Aceita-se
volRs tonto part» naaamento.
VAIOÜÊIRE - Atenção - V.ídi
div. «p. - Tulipas, 117, Ia. lor.
1 ót. sl., dep. Ent. 300. r. com.
binar - Vor t| dias. Tralar
tarde 22-7476 - Ferraz - CREU
865.
VÃVÕÜÊIRE - Tcrronor-"~võídk
urbanizado, const. imodiala, cal-
cado, agua «sg. ligado o lui -

CÍ Í6S1' 
' '" ~ F""" ~ CRE'

pe.a Caixfl_ Econômica para qui.,..
tenhj depósito antigo, ou sendo
ex-r:ombati.nte na última guerra,
não precisa ter depósito. 2 quar-
tci,( sala e demais dependênciM.
Está ocupado sem contrato. Ver
a Rua Jcão Pinheiro, 339 diária-
menle das 10 às 12 horas, com
o Sr. Santos na portaria. Trator
nn Av. Rio Branco, 163, 3 o sn.
dar - Tels. 22-3737 e 32-2542 -
CRECI 256.
ATENÇAO - Mcier,' casa, 2 qts,I. etc, garagem, jardim e quln-
tal. 40 mll, ent. 50%, rest. it
meses. Trat. R. Fred. Meier, 15,
s 304. CEECI I 074. Aceita Caixa

Tel. 49-8633. Dias e Luiz
ANCHIETA - Vende-se um terre-
no em frente à estação, (R. Ra-
niiz Galvão, 90), per NCr$ 3 mil,
financiados. — Mediante pequeno
acréscimo, o interessado adquiri,
rá modesta essa ali instalada. In
formações pelo tel. 22-7965. Fa-
vor ió telefonar após ver o ter
reno. — Atende-se sábado e do*
míngo.
ATENÇÃO - Casas na Estação de
Cascadura, 1 500 de entr. 10 min.
a pé, 2 qts., 1 sl„ coz., banh.,
independente, construções novas,
c. o próprio. Av. Suburbana, n.
10 432, 1° and, -_Cascadura. 

_
ATENÇÃO — Terrenos planos,
água e luz, entrada: 700 mil,
prestação: 50 'mil. — Estr. Inten-
dente Magalhães, 503.
ATENÇÃO 

~- 
Vendo 

"ap. 
vazio,

com 3 qts., sala etc. Ent. 2 700
c 130 000 per mês — Tratar em
Bento Ribeiro, na Rua Carolina
Machado, 1 506, dos 6 ., 14 ho-
ras.
APARTAMENTO - Vende-se ap.

2 quarto-;, fala e dep. Rua
Dernardino de Campos, 67, ep.
304 -- Ver no local. frBtar tel,:
tej. 52-7111 - 2a.-folra.
ATENÇAO - Central, vendo ca-
;as c| I e 2 qts., sl., c, b., v.,

! entr. 1 500, 2, 3, 4 e 5 mi-
liões. Tratar Rua Glaziou, 62 —

Pilares.
ATENÇÃO - Troco casa nova,
confort. c| 3 q., s„ c, copa. Em
centro de terreno em Jocerepa-
pua, por casa men cr ou ap. no
Meter — Tijuca ou ncljac. Base
NCrS 30 000 - Tratar Rua Cân-
dido Ssnício, 1 551 — Próprio.

VILA ISABEL - Vendo casa -m
centro de terr. com 440 m2. Rua
Seus* Franco. 160 000 financ. -
46*4930 - Zelly.

UNS-BÕCA DO MATO
ATENÇÃO - Lins. R. Baroneza de
Urugüaiana, 156 c/ 3 qts., sl.,
coz., var., 2 banhs, Ver das 14
às !3h. Inf. 57-5239_ - C. 590.
APARTAMENTO térreo, tipo" res.
A-abado de construir, vazio em
prédio de apenas 3 unidades, c/
gás da LighV, jard., 2 qts., sala,
coz., banh. em cór, e pde. área

VENDE-SE casa c| 2 t.\ü, 2 va-
ranças, 3 quartos, 2 banheires,
orade nas ianetas, sinteco, gara-
ç:oin o quintal. Rua Gabircba,
44. — Jacarepaguá. Obs.: Essí
rua começa na Rua Edgar Wer
neck, 327.

CENTRAL
ATENÇÃO - Terreno dc esquina
na Rua Padre Nóbrega 9,50x27.
Entr. 2 500 000. Tratar na Av.
Suburbana, J985,_c/_73, ap. 101.
ATENÇÃO" - Centrar^"VÍndõ
para renda 4 casas, 4, 3 e 2 qtsPreço por todas 20 m. rende 40o'
Financio. Tel. 52-1922 - CRECI
670 — Ari.
A 2000 SINAL - Ap. sl., 2 qtldep. comp., área, var., vaz., rest
23 Cx. Ec. - 45-3983 - CRECi
n,° 190.
A|oj-WÃO - Apenas NCrí
2 950,00 de ent., 60 prest. (15,00
mensal. 4 pare. de 250,00 de 6
em 6 meses. Vendo resd. de fren
te na Rua Gaspar, 63. Jard. qto,
e sl., dep. e quintal que pade

Apenas Cr$ 23 000 c/ 9 200 e 300;fazer outro qto. Ver no local cl— / _-..,'. .r :.._._.. _/*,«¦ - *-•,?-*.¦ P-.*-j;'l,-, \/„„.t__ ki ji i ..- 'p/ m£s s/ jures. Ver e tratar
R. Porto Alegre, 89 - Entre Grão
Pará e Araújo Leitão. Inf. tels.:
30-8667 e 30-5192.
CASA — Vendo ótima, bairro
particular {não é vila). Rua Con-
sclbeiro Ferraz, 65, casa 28 —
Lins. Tratar no local, sem inter-
mediarios.
BOCA" DOTÃATO""*****- Vendi íí 

~à

Rua Aquidabã n.° 831, casa 4,
casa, construção moderna, com
sala, dois amplos quartos, banhei-
ro e cozinha em côr, dependen-
cia de empregada, varanda em
cerâmica. Preço NCr$ 40.000,00
com entrada de NCr$ 25.000,00 -
Ver sábado e domingo de 9 às
12 horas. Inforrnnçõei telefone
31-0423.
CASA — Vende-se no Lins, cinco

Padllha. Vendas N. Absalão -
CRECI 1 085 - Av. Nova Iorque,
71, grp. 301. Tel. 30-57_4.
ABOLIÇÃO - Vende-se"magnifira
ep. c| 2 qts., laia, dep. comp.
de «mpregada « garagem, pe-
quena entrada, laldo a longo
praso. Não perca, vá ho|e ver
Ruo Braulio Muniz, 111, ap, 206
Tel. 22-8936.
ATENÇAO - Magnífico ap. de 2
quartos, sala, cozinha grande,banheiro em cores, tancas, sinte-
ço, dep. empregada, garagem.Na Rua 24 d* Maio. 316 ap. 208.
Faço permuta por casa até ao
Encantado que tenha garagem «
não seja casa antiga. Informações
49-2770.
ATENÇÃÕÍ Olirna"~õp"crtu"nidãdê".

., .,  Magnífico terreno de esquina,
milhões antigos, com água, luz. «-sem entrada e sem juros. Prazo
rua calçada. Tratar Rua Lins Vas-1°e 10 anos. Em ótimo local, cem
concelos, 611 — Cofé — Com Sr.!,0l*"> comércio . condução à poi-
Octavio — Final ônibus 232.  Ia. vendemos admirável terreno
LINS - Casa, 1 pavt., gor; € i £,'* ,'ons,,,utã,? 

de kj"', *"""'''¦¦
Aquidabã, NCr$ 50, terr. I2x2õ.\rr,e",0velc'j V" n° lo"l na Es-
18.6644 \,"°" Rio do Pau'

ATENÇÃO - Zona da Cenlral -
Compra e venda de cnsas, aos.
vilas, etc. N. Absalão. CRECI
1085, ex-diretor da Imob. El-
Dourado, a sua equipe comuni-
cam que estão operando em sua
sede própria, ii Av. Nova Iorque
71, gr. 301, Bonsucesso, bo lado
ria Praça das Naç5es. Tel. 30-5/24
BENTO RIBEIRO - Vende-se na
Rua liberata Santos, n,° 171, a 1
minuto da estação — Ótimo fer-
reno, 15 x 28 — Não aceitamos
corretores.
BENTO RIBEIRO - V. iunto à
estação, Rua Sapopemba, 970, c/
5. Não é vila, casa c/ 2 pavs.
em acabamento, portas e jan.
da ferro, deps. compl, c/ gara-
gem. Fac. pagamento. Com prop.
Sr. Washington.
BENTO RIBEIRO - Vende-se na
Rua Domingos doi Santo», 8<t,
uma casa em construção, com 2
qts., sala e dep. Terreno 10x40.
Tratar na Rua Teresa Santos, 564,
ap. 101, fundos._Sr. Antônio.
BENTO""RIBEIRO"- Venclo uma
casa, c| 2 quartos, sola, coz., ba-
nheiro, terreno 10 x 30 — Tratar
Av. Ernâni Cardoso, 72 — 3.0
snd., sala 304 — Cascadur» -
CRECI 1050.
BENTO RIBEIRO - Vend-m-se três
residências. Preço ótirro. lnform.
43-9106 - Acy.
CACHAMBI - Vendo casa. Saía,
2 qts., varanda, banh. compl, co-
pa-cor. t terraço. Ent. 5 milhões
e rest. 150 mensal. Ver t tratar
Rua Jtamaraeü, 52, c| 2.
CACHAMBI - V57 iüíTap! 2
qts., sl., posse imed., vst. de se-
gunda em diante, 19 milh. c| :
de sinal, 16 pela Cx. Possi
Imed, Rua Honório, 935-302 -
Inf. Pinto. 23-5466 e 30-2550.

BENTO RIBEIRO - Lol» res. ,
cutro comercial de esq. Aprov.
Apenas 2 OCO de ent. . 80 pl
mês s'jures. Ver . tratar Rt;.
Henrique Feircira, 430, c/ o prop.'nf. -tels.: 30-8667 o 30*5'92.
ENGENHO NOVO - Vendo ótima
ap. 1 »c!a, 3 quartos, cozinha,
banhe>ro, vazio. Preço excepcio"
nal, bem financiado. Ver liai*.
de 10 a 12 heras. Run Vise. San-
ta Cruz, 154, ap. 202 - Tratar.
BicBlho. 32-8902. Creci 937.
ENGENHO NOVO - Vendo ou
alugo ap. cem 3 qts., sa'a, co-
zinha, 2 banheiros, área de ser-
viço. Rua Jciquim Távorn n. 11.
ENCANTADO - Vendo"""sparta-
mento 2 q., sala c| vest., co?..
etc, entrac'3 independente. Ru*
2 de Fevereiro, 350, ep. 201. —
Ver hoje. 
ENCANTADO - VendéTsê cãsã
varia, cem 3 quartos, sala, quin-
tal, 2 banheiros e cisterna. Ver
boja e amanha, domingo dai 10
às 12 heras, na Rm Cruz de Sou-
sa n.°_73, ca:a 6, ep._101.
ENGENHO DE" DENTRO - Vendo
casa cem varanda, sala, 2 q*;ar-
tos, copa, cozinha e demais c'ep_
Centro de terreno de 11x29.10,
ou troco por ap. próximo a
Saens Pena, Rua Atalaia, 15 —
Tel.:_25*9656.
ENG. DE DENTRO *-~Ve"ndo'"va'.
zio, R. Dr. Padilha, 405, .-.p.
301, c| ou sem telef. NCrS, 18000
à vista a prazo NCrí 20 000, c|
2 qs., s., banh., cnz., área c|
tanque. Tratar R. Teof. Otcni 123.
sl_201_j~_43-275O. CRECI 727.
GRANDE ÕPOÍÍTUNIDADe"- im,
24 de Maio n.o 375 - Rocha.
Vende-se prédio antigo muito bom
conservado ern terreno de 11x60.
Facilita-se 50%. Entrega imed;a-
ta. Trator c| o Sr. LAÍR telefono
48-6216 ou Sr. João 48-0200 .
29-3342.
GUADALUPE - Vende-se uma
essa cem 2 qts., s., c.F b. v.
Ent. 3 500 prest. 150. Vende 2
lojüs « um terreno 9x25, ar, lo-
jas medindo 13 de frente IS
cemp. Sendo ambas cnm resi»
dencias. Ent. 6 000 prest. 2G0,
Trntar Barraca Verde, ponto fl-
nal do ônibus Guadalupe, cem
Sr. Barcelos.
JACARÉ -Vendo-se casa cio Ia'-
je com 2 quartes, sala, cozinha,.
copa, banheiro e quintal. Entra-
da 8 milhões o resto e combinar*
Rua Alvares de Azevedo, 172,
c| 1, ônibus Mauá-Méier — Vef

qualquer di*.
MADUREI RÃ~"- Vendem-se d07»
boas casas à Rua Comt. Fábio
Magalhães, 56. Tratar telefone:
58-9824 .Sr. Braga. _
MElER" - Vende-siTo prédio ds
Rua Torres Sobrinho, 26, p'è-
prio para aps. cu indústria. Ir<-
ta-se Rua Rio Grande do 5ul„
94.

MEIER — Todos os Santos, vcn-
demos ap, c| sala, 1 qto., |, in-
verno, bsnh., e ccz., Preç.->; CrS
12 £00. Entradai CrS 6 250, sal.
do financ. 20 meses, Ver À Rua
Jcsé Bonifácio, 927, c| 2, ap.
107. Chaves ap. 201. Tratar:
Imob. Sender, Rua México, 70,
10.°, s| 1007. Tel.: 22-3599 -
49-8629. CRECI 187, la. região.
MEIER — Vendo terreno plano,
frente de rua, c/ égua, luz, es-
fioto etc. Ver ne Rua Aquidaban
n.o 1 366, mede 9,00x25,00. En-
trada 3 000, saldo a combinar en.
prestações telefone ¦49-8465.

CENTRAL - Vend*»-i» terreno
pronto p| construir 15 ipt. de
¦ala • 2 quarto:, lodo mundo cj
projeto «provado. Vtr Travassa
Bernardo, 9S. Preço • milhôat,
50% à visla. Tratar cj Borges -
34-9447.
CENTRAL - Vendo sem entrada
peq. casa» vazias de vil» p| ca-
sal em prest. de 100 mil. Ver
¦ Rua Soares Neiva, 942 — Ni-
lópolis.
CENTRAL - OLINDA, de-frente
P/ est., cosa 2 qts., quintal de
13 x 60. Preço 12 000, Rua Paulo
de Melo, 262. Av. Rio Branco,
185, «/ 602. CRECI 670. Telefo-
na 52-1922 - Ari.
CASCADURA - Apenas 1 700 -
2 OCO - 3 500 c 6 500 de ent. e
prest. de 60, 70, 90 e 180 p/
mês s'j. Tôdes c/ quintal c/ l
e 2 qis., sa!a, cepa e coz., banh.
comp!., gás ria Üght, vor., jard..
etc. Entrego algumas vazias. Ve:

,,,,-• «•¦•¦luina com e tratar R. do Amparo, 542 e 535-:a Kua Javat,-,, ou n.< Av. Rio casas de 1 a 6 paralela a Cer-
queira Dnltro. Inf. tois.: 30*8667
a 30-5192.

LINS - Vendo linda casa centro Branco, 39 -'l8.o and., .f 1804terr. 13 X 25 2 salas, 3 qts., _ Tel. 23*4573.
vrwnF <;p ' 

rZT*' «,_"*^jT oi copa, cozinha, banli. còr, depend.Itt7*-i,-tx ~rr-
Quartos olanla n.,, má?. 7, .l\°™P-i Saragóm - Rua 

'Baroneza, ATENÇÃO - Madurelra - Ven-
quartos, planta para mali 7; 16 Uruguatans, 86 Tel. 58-8266 -\_^-k apartamentos amplos e
por 43 no melhor ponto da Rua _'?*_.__._'._ hem .r.i.*,,l„. .,,i .. .,:por -13 no melhor ponto da Rua
Aristides Lobo — Rio Comprido
- Tel. 28-6674.

UM GRANDE PON-
TO... PARA MORAR
BEM! - Rua Dr. Satami-

outro ap. pequeno em cima da''V'; <9-8633. Aceita proposta i
oaragem. Vendo à vista CrS -«'•_ .____• -^ ¦'-^—,r dos, 2 banheiros SOCÍaiS,vista CrS
55 000 000. Vcr sáb. e dom. 12
às 18_hs. Rua Araripe Júnior, 10,

Ac. proposta
LINS — Vende-se ap, 301, novo,
vazio, com 3 quartos. Rua César
Zama, 98.Jel.: 49-3459,
LINS VASCONCELOS - Passa-se
escritura de compra de uma ca
sa em construção no melhor pon

nn '_• i'° d0 Ain% de Vasconcelos najcom Rua JoÍo"vÍcent-">
ni, 39 — Aqui, OtimOS Rua Heraclito Graça, 305. Pelo ÃféJJr
artartamanf*-,». -,«««-.* Ivalor tols], sem nenhum acresci- -"", * ,apartamentos — apenas mo e com facilidades de paga- 

Conle.r, P. •nl'""»» imed. Vendo

2 DOT ana'ar — de Sala mentos ou permuta por uma ™0n'f• »P- <-l 3 qts. e dep,
(jui ctiiucii ue Sdld,|^mW ,0AJ _*-T nah'Ru(1 ___ «mpl. Ver hoie Trav. Alfredc

I 107. iBotolho, 83, ap. 201 - Tratar c|

VÊ'NDE:sE-ót;I.,a_t,mno.M. Ru.iSf&dm?'1, 
52-98M ~ i9-°m

bem. areiados, acabamento do
la., sancas, florões, pintura a
óleo, cozinha e banheiro em cõr
'es, sala, 2 quartos, dependen-
tias, play-ground. Entrada NCi$
4 000,00, prestações iguais ae
NCrS 200,00 - Aceito financia-jmento — Rua Piúno, 34, esquin;

f. a_ ,i rsoniui i?o*« — ii
living, 2 ou 3 quartos[xico, ub - saia
com armários embuti

TIJUCA - Vendo ap.
_. ,-. , ._, aalt-, coz., cor., dep. — Rua Depu- dependências Completas'VENDO ótimo ap. c| sala, 2 qts.,

ap. 201. Tel. 33-7904 ou a pra- tado Soares Filho n. 92, ap, 101.| . coz., banh., 2 áreas e um depó-

Itaipu 62 e 70. Tel. 25-9664 das:¦¦-¦--¦-¦¦¦¦¦--¦--—•
12 s 14 horas. Í0S INÇORPORADORES - Postos

do gasolina, edifícios de aporta

AV. PAULO DE FRONTIN, 606,
Cândido de Oliveira n. 46, comlAP- 7 - COM TELEFONE - Sala,

completas'~"p\'\mãia_'aái7'at.a.\náam. Ver hc'al hoie poia' mã".2 ?uar,.°? e dependências empre- 3 qts., banheiro_em côr, eopa-_coz.

Oém. Ed. c| 2 aps. p! andar, pin-|.nhã._T,.lir 1.1. 31-3659. fj*> ?"&,? íf^m 
''"'""l'

tura a óleo, atapetado, lustres IPÃMFMÃ  
— - Entrada: NÇr$ 10 000,00 e. o sal

de cristal. AAarcar visita c tratar lrMINC'V'A Kua ^W
52-5070
SALÃO'

CRECI 111. dente de Morais. Início
.=4 p|\n^3n,m"e!"'v,:de construção. Prédio

em centro de terreno —
Obra a cargo da SISAL.
Excelente planta, FLEXf-
VEL. Área de 250 m2. -
BASE: 71 milhões, in-
cluindo garagem. — Inf.,
planta e vendas na VE-

í>or CrS 150 000 fixos. Ari C. R
¦do Brito S.A. Infs.-. Franciieo
Torres, 52-4133 CRECI _26)_.
SENHOR PROPRIETÁRIO - VilT.
demos o teu IMÓVEL mesmo alu-
-gado. 5olicit»-nos sem compromis-
«o .Ali às 21 horas. Telefone
Í7.7309. - Arilson - CRECI 1112.

VENDA seu imóvel

Si^^ni^Sl^S PÍ-AN rMOBILIÁRÍA
do DEPTO. DE VENDAS; 0Rua México, 148

do a combinar — Dr. Caldeira
Trav. do Paço n. 23, sobreloia.
Tcl. 31-1176.
ATENÇÃO - Vendo"'ap". 802, sito
na Rua S. Francisco Xavier n.°
378, c] 2 quartos, satã, cozinha e
banh. completo. Entrego vazio.
Preço CrS 25 000 000 antigos. Ver
no local t tratar tel. 29-1262, c|
Isidoro.
APARTAMENTO - 2 qtos., sbIs,
coz-, azlej. ali o teto, banh.,
érea c| tanque, arm. emb. claro
e ventilado. Vendo ou permuto
p| similar em Botafogo. Base 24
milh. a combinar. Rua Gal. Roca,
408 ap. 406 c| o prep^
ATENÇÃO, TIJUCAI Residência.

AVULSAS da VEPLAN\o__7 
' 

r__,__:¦ ,;,„?"«• % ,e",T * '^
iitártDII lADI o «a- JU/ — lels- O-i-2830 e vendo ma-jnifica e| 2 salas, saletaIMOBILIÁRIA - R. Mé-!
xico, 148 - Sj 307 -
Tels. 52-2830 e 22-6102
- J. 107-CRECI 66

22-6102 - Dias úteis

e grande área. 35 milhões c| 50%
ent. e o saído em 2 anos s] juros.
Aceita-se oferta razoável para ne-
gócio imediato. 34-1632 - CRECI
n. 398.

;gues_
TIJUCA — Vende-se mansão, qua
tro quartos, 2 salas, 4 banheiros,
apartamento anexo para emprega
des, pomar esm 3 000 metros. -
Trator 46-2595.

ATENÇAO — Apartomentos no- íntirã ãü"',: U—_~
vos vazios. Prontos para morarj !'JU<£ __"_,**J 

°. ,ult» .- V«ndo
Grande sala, 3 ou 4 quartos, 2SP'*<I* 

,.ob.e-,t"ri ~ »'««•_ P»!-"
banhs., copa-coz., etc. Depend.
empr., garagem, sinteco, prédio
em pilotis no melhor trecho da
Tijuca. Facilidades no pagamen-
to. Ver R. Almirante Cocrane, 56.
ATENÇÃO — Frente novo vazio,
sala, 3 quartos etc. Dep. empr.,
garagem, sintecc, armários. Rua
Barão Pirassinunga, 48 ap. 401.
£!l_Y.?s._ÇÍ porteiro — 23-2417.

ATENÇÃO - Tijuca - Vendemos
Ündo ap. de cobertura com ter-
ra;o livre cem 80 m2 e mais
ampla sala, 2 quartos e demais
dependências completai, inclusi-

garagem, podendo ainda

VENDO - Kitchnete, Zona Sul.
Preço 10 milhões, entr. 3 500 mil
czm 2 intermediárias, o restante
em 36 meses. Tratar Rua Uranos
n.° 999. Remos.
VENDO - vaiio — com telefone,
«luarto « sala conj., banheiro, co.
zinha. 20 milhões ¦ combinar.
Rua Ministro Viveiros do Castro
n.o 15 - !0.o «ndar. Tralar fel.
36-6618. •

de almoço, 3 varanda*, 3 qts., 2
banhs. sociais, cozinha, 2 qts,

DEPTO DE VENDA Side empregada, banheiro e gara,"' jsem. Precisa de obras interna-iconstruir no turnço livre acima.
107 —mente. Ver na Rua Ar.lSnio Sa-iR^Co 42 000 CC0, com apenas

Tema, 57. Hoje, das 10 às 17 ho-j 1.5 000 000, de entrada e o saldo
ras. Cr$ 70 milhões, sendo 50__ financiado pela Caixa Econômica
à vista, saldo fin. em 2 anes. em prestações de 3-15 000. Ver
- UNIL — Av. Alm. Ea»rcso, 6,|na Av. Paulo de Frontin, 285,

ramici, c| 235m2 d* construrão,
final de pintura, 4 grandes dor-
mitórioi, salão, 3 banheiros so-
ciais, dependências completai d*
tmp„ garagem, «lavador privití-
vo, 120m2 d. área. Entrada de
30%. Saldo ¦ combinar — Marear
visitas pela «ei.: 30-4284. CRECI
n. 787.
TIJUCA, Usina, vendo 2 aptos,
tipo casa,, com 3 q., s., dep..
garg., telf. Tratar Cateto, 310 s
302 - Tel. 25-1264 ou 45-2509 -
Creci 125.

AVULSAS
jCRECI 66.

IPANEMA -LEBION - Tcmpía.
se apartamento pronto cl 4 quar-'
tes e demais dependêncies até
Cr5 100 milhões com 50 à vis-
ta. Saido cm 2 anos. Negócio en-
tre particulares sem intermedia,
rios.^ Cartas para este Jornal sob
o numero 223 587.
IPANEMA - Ap. em const. Al.
vernaria, sala, 3 qtos.. 2 banh.,
gar. Ver Nascimento Silva, 7 ap.
704 - Trator 56-0984.

IPANEMA - Em edifício
de 4 pavimentos e dois
apartamentos por an-
dar, vende-se, em início

VENDE-SE - NCrS 10 000,00, ia-
Ia, saleta, banhoiro compl., co-
xnha. Av. N. S. Copacabana n.
1 056 ap. 1 009. Ed. Ccmor.iol.
Tralar local 9_ài 12h. Portaria.
VENDE-SE "ap. 

aOJ-fía-Av. N. S.
Copacabana — Quarto e sala se-
pirados - CrS 14 000 000 -.
£Ç% à vista, restante 36 presta- de Construção, bons•ços. Vcr sáb;do das 9 ás 12i „,., '_¦¦¦ i ,
h-ras. Tratar Av. Prcs. AntonlolaPar'amentOS de 1 sala,

ÇaM..,7607 8; 302 - Dr. Brand5o,|3 quartos, 2 banheiros,
vende-se apto; sala, iard. inv.jdemais dependências

sílS^SÍsi^S&S âS*^lP*tf°*#íneritq nos
portaria^ B?:e 32 milhões.

ar. 911. - Tel. 32-6858 (sáb. e
dom., 27-7223) - CRECI 194.
ATENÇAO - TIJUCA - Vendo
confortável residência vazia com
garagem — Acabamento de luxo
— Tratar na Rua São Miguel n.
581.
APARTAMENTO de frente. Pron.
ta enfrega. Sala dupla. 3 qts.,
arm. emb.r dep. serv. compl.
Ver R. Condo do Bonfim, 25,
ep. 803 - Edif. lady. Pradiai
Coliseu. CRECI 44. Douek.
APARTAMENTO de frente. Pron.
to. Sala dupla. 3 qts., arm.
emb., copa e coz., dep. serv.
compl., garagem. Ver R. Uru-
gual, 468. Trecho s| bonde. Pre*
dial Coliseu. CRECI 44. Douek.
APARTAMENTO

ap. C 01. .Tratar na Av. Rio
Branco, 183, 3.° andar. Telefone

TIJUCA - Vendo vazio ap. 3
aí:., sala, banheiro em côr, dep.
como. N.B.: Ap. ds luxo. Tel.
52-1922 - CRECI 670 - Ari.

Chaves no 101.

. iui.'_i coz., oann,, í arcas e v
R. Generan-!ocar267,de ^X\l\t_<_ e de empre- sito. Rua Cozer Zama, 106 - ca-

ap. 402. Vendese ocupado si sa-nada. e aaraaem (To. ¦*¦¦*¦ v* *R* ,02- Pres<í NCr* •*•
le, 2 qts., e dependências NCrS ' 

adrd9enj- UO 25 000 c| 30% entrada e restan-
25 000.00 a combinar. Tratar Dr.uOS OS qUanOS daO fren- to pela Caixa ou Instituto -
Rodrigues - Te!. 32-6454. ^ 

para g be)a tranqüi.

Ia Av. Heitor Beltrão).
Prédio sobre pilotis.
Ponto altamente resi-
dencial. Preços, desde
NCr$ 28 437,60, com
entrada de NCr$ 
1 280,00 e prestações
de NCr$ 408,75. Proje-
to aprovado. Constru-
ção da PRONIL — Cons-
trutora Ltda. Informa-
ções e vendas: no local,

mentes, caragens: vendo esqui
com I 200 m2, contendo uma
casa e mais outra construção tn-
tre as ruas Maravilha e Rio-São
Paulo, em Eanau, por CrS 60 mi-
hoes. Aceitam-se propostas í R.

Maravilha, 362, Bangu, tel. Cetel
VENDE, um apartamento — Rua 

°3'i>i.83;_P*'c'._Elói Barreto.
César Zama, 106, casa 9, vila, APARTAMENTOS" DE COBElíTÜRÀ
2 quartos, sl., coz., banheiro em EM CASCADURA - Vsnds 2 de
còr, írca e terraço - Preso f„nt# P/l pr,s, Noyo|
20 000 000, cl 6 de entrada alfa, 3 «,„,„„, 

'bính,ir0 8

?e"X^30S°r. W' !lLUaddao'".1J"ha-*»> *¦• «mpl.%írí

CASA - Vende-se, Rua Frei Pin-
to, 88, 3 quartes, sala cu 2
quartos, duas salas, 2 banheiros,
çepa, cozinha, varanda, quarto e
banheiro emp. Toda reformada
Tratar local proprietário, 10 mi
nutos Centro^CRECI 35.
CASCADURA - Vendo otlmo ap.
- Vazio, c| 2 qtos., sl., c, b.,
v., aceito IPEG. 13 milhões
s| peq. Tratar Rua Glaziou, 62
Pilares.

e domingo, das 8 s 18 horas.

JACAREPAGUA

gada • terraço. Acabamento da
luxo. Var na Avanida Sulsuihana
n. 10189. Tratar na Av. Grasa
Aranha, 226, sala 304. Tel
42-4656. - CRECI 1 026

ÃEÃS^IK™- ,n\Ua ,?"d'± Í™™!™°OWNÍbSBenício, 508, ap. 303, com en-
trada pela Rua Ana Teles, vende*
se vazio, com 2 salões, 2 quartos
cj armário embutido, cozinha-co-
pa, garagem, persiara e sinteco.
Prédio com elevador e área para

CASCADURA - Em adificio nS-
vo. Vendemos ótimos aps. va»
lios, com salão, 1.2 quarlos,
banheiro complalo «m côr, gran*
da coxinha, área com tanque, a«-

recreação. Ver e tratar com o pro- P«*«««ncias compl. amprtgada.

prietário, no local, aos sábados •!*"." *«"'<la Suburbana n.«
flOie e diariamente até domingos, das 13 ès 18 horas, ou;10 •¦}' .«m franl. 1 Praça. Tratar

oo „.„.',„ pelo tel. 50-6621. Proço-base 32.*" Avenida Graça Aranha, 226,
aS 22 horas, e PRONIL— mil, Cl 50% entrada. Resto facl. «ala 304. Tal. 42-6656. CRECI n— ' 1 026.

TIJUCA - R. Uruguai, 272, ap.
703 — Vendo cí 2 qís., saia, dep.
empr., de frente. Novo. Ver ci
porteiro. Inf. tel. 31-0957. No-
vais. CP.ECI 596.

TIJUCA - Resid. luxo c
22-3737 ou 32-2542. creci 256'.Ipiscina — Vende-se por
APARTAMENTO - Na Tijuca - 120 milhões a COmb., à
Vendo, vazio, 2 quartos, sala e n as i i t
dependência de empregada, per-l1*' Marecnal I rOmpOWS-
to da Proja Saenz Pena, aceitoí|<wn 99 — Tels 31-2851Caix„ com sinal para quem tiver 1*1. 4* 

' z0^ '
depósito antigo. Chaves na Rua e 31-1621. IMOB. LUIZ
José Higino, 4-A - Com Jarvis.|p A or\ rDCri ui /D
Á VENDA -'R~Cr,mnrirl*,. 9 .p. IBABO ~ CREC' ^66. (B
c| 3 qts. etc. Rua Citiso, 20; a TIJUCA - Vendo terreno 8x33,
Rua Itapiru, 734, c| 2 qts. etc. na Rua Professor Gablzo com ca-
Tratar Magalhães. Tels.: 42-3498 >» de altos a baixos antiga inf.
e 45-7396 - CRECI 895. !- 52-0432 - Creci 329.

Promoções e Negócios---—¦• — - —
Imobiliário-*! Ltrl**. 1 Av 

ljACAREPAGlJ* , 
~ Vc"de-« «vADCUÇÃO _ R. francisca ZiezeimooinariOS LTaa. — /W.,s., nova com te,. CETEL: 920386. ino.2Ó. „.,, _,,.__ i__ ,

RÍO Branco, 156, gr.jv^ 
*?\l.,6oLf\™an« ™S -|1.30.,Todas c/.qujntal, muraci...

702, tels. 42-4966 e .
42-6760 - CRECI 667,
VENDO - Apto. 302,' Maior Avt*
Ia. 242, s., 2 q„ c, dependen*
cias, ampla garagem, final de

_ __,0Jc_c_,l-_l'!Í-_!Sl-_*?_??_?-
JACAREPAGUA" - terreno, ven-
de-se na Granja Paraíso 8x15,
plano e pronto para construir,
ò vista, tel. 49-4198.

JACAREPAGUA" 
"-Terrenos 

-
¦.ias, oin^a gaiagcm, Tinai oe T,_...r. p.t ct, CtUfinl» t.in

SSaSP" 
,nformaÇÕ" - Te,*'.oqro,a'BaVdèiran!le,E,{lni.,S'cl'uUbn,

VENDO sl., 2 qt., dep. comp., c|
gar.4 vazio — 36. s| gar. 32.
sinal 50% s/ comb. Catete, 310,
sala 313 - Bezerra — Creci 1 054
- 34-3475.

T^l\A^° 
~ZtnâV\^ VENDE.SE o ap. s/101. Rua Sou-zio, t| sa.a a quarro sep., coz.,'.. /*,.,» _on *»_*_ _ _

banh. comp. Rua Matoso 207,\" ,5,r,Uí' 
120' "f ,2° me'ro.s

<___. ap. 204. Tratar Pça. 15 Nov., 38-A I ?"ad,rado" ,9r?nde "'V dt'l-i

iunto i Praga'sala 51 - Azevçdo. '| quarlo», banheiro cm cor, piso

VENDO ap. na Tijuca, desocupa-
do. Sala, saleta, 2 quartos, de*
pendências de empregada — Rua
Conde Bonfim, 940, ap. 301.

ANDARAI - GRAJAU -
VILA ISABEL

tis. Obra de Cavalcanti, apartamentoVENDO luxuoso ao. no Leme, to- Junnupira -s A V_.i-.r-l
do a óleo; em cores e vulcapiso,íJUnC*ue*ra ü *A • vena
2 ciuarrcs etc.
ssyunda-fe-ra.

Saens Pena. Sala dupla, 3 qts., _h7^Õ~DriÃEQÚÍjKrnri^'rL, rt.-lt, 
' """° 

íi 
° 

,'.0,0; vende-se por motiva ue vlaocre
dep.- serv. comp'., garagem, foi -VendTan c/ 3 nt, ,_li 

«P»-«iinha com azuleio ale o L| 3 qu„ __t_ _ ,rm,río, embuti.
.,»,.• rAl!Snio ."$..¦ ?,'704-\< dops. emp Verímanhi de íojlfjf*_.__^____Ut_t_\ 

'ff1' d" • dapendínetai cpmolelà, c
pilo-Predl» 

Coliseu. CRCCI 44 -'*,. ,§, Tt,.psr 2,. feira c/ Joa-j^'coora l t..." -J- r 
S"- móv0Í!* R- S5° Fran:::-;o -x*»,»r*

Iquim - 54-2759 - Creci 744. v°„rCOh°^ 5. ,a' !^??kC " 378' 'v' Í°L-_,ver no e de Mn as l/n e ama-

sensacional lançamento c| peque-
na ent. e prest. a partir de CrS
47 000 — Vendas largo da Ta-
quara, 170, Barraca Azul com
Nilo ou Vala - CRECI 462.

JACAREPAGUA - Vendo, troco
.1 outra ou ap. Ac. carro c/
parte da ent., casa c/3 qts., sl.,
cor., 2 banh., 1 v. tl 22 m2,
terr. 12x46. V. T. Rua Comen-
dador Siqueira, 96 — S. Costa.

JACAREPAGUA - lote terreno
muito bcm. Vende-se 40 x 47,
Estrada Rodrigues Caldas, junto APARTAMENTO vaiio ci 2 qts.
ao n. 2 43B, Taquara. Inf. 23-2503 *"•, el '*¦*. *>*• ,<•«•• fcanh., va

de frenle c/ 1, 2 e 3 qts., saia,
coz., banh., var., jard. etc. Ape-
nas 1 600, 1 900, 2 000, 2 200 e
2 500 de ent. e prest. de 40, 60,
70, 80 e 100 p/ mês s/ \. Entre-
go diversos vazias. Ver e tratar
no local diariamente. JUNTO A
SANITÁRIA GlOBO. Inf. tels.:
30-8667 a 30-5192.
AÍENÇAO - Piedade - R^ Elia,
da Silva, casa de 1 qt., sl. erc.
laje, 10 milhões a vista. Trat.
R. Fred. Méier, 15, s/ 304 -
CRECI 1074 - T. 49-8633 -
Dias.
ATENÇAO - Míier, 3 casas |un-
Tas, ótima oportunidade p/ nego-
cio, vazias, ent. 20 mil, rest. a
comb. Ver, trat. R. Fred. Méier
15, ,/ 304 - CRECI 1 074 - Tel.
498633 - Dia, e Luiz.

randa «n vidrar ada em toda ex-
tensão, d« frent*. Vende-s* na

;|Vd

VENDE-SE ap. à Rua Barata Ri-
beiro, 418, ap. 811, por 15.000 à
vista ou 18.00 com 10.000 de si-
nal. - Ver no local a tratar tel.•486474.

Tnrt.i,- 3/;9?s;;de João Silva (Creci
742)- Av. 13 de Maio,
23, 10.° andar. - Tel.
42-8177.

VENDE-SE ap.. Posto 5, sala t
quarto separado, pintado, sinteco,
varande, coz., banh., fundos óti-
mo. Tratar S7-9860. facilita-so
parla.

COBERTURA -
asiva. qt.. ,., coz., e mais deps.'ot.n -gocio 25 milhões, c| 50-rí

a vkta, restante financiado, va-
zio. Ver R. Uruguai, 199 ap. cl
01 - Tratar c. Machsdo, -
53-0522 - Av. 28 de Setembro,

IPANEMA - Alberto de Campo,
n. 67-201 - Frente, vazio, sala,
3 quartos, banheiro, cozinha, pa-
ragem, NCrS 60 000, 50% à vis-
ta, 50% 18 m. - Mírio Rei -

Tel. 47-3221.

ATENÇAO - Tiiuca - Ap. novo
Ed. pilotil. Av. P. Frontin -

frente 2 ql,„ sl. etc. dep. emp.
35 mil., ant. 50%, rest. 36 meses.
Trat. R. Fred. Méier, 15, ,/ 304CRECI 1 074 - Tel. 49-8633 -
Piai.

ATENÇAO - Vd. de 2 qlus., •.,
Wfliv, ... .-'coz., benh., e d«ps. de emp. é

2 ÇJS., sa.a, depend. na R. _»;y.|yENpE-SE Uma casa na Rua Barão [do frenle. Ver Rua dos Artistas,
CATUMBI

a Matos, preço: 18 m. c, 50%,!de Petropolis, 780 c| 10.
T5L*:_.22-4783. _-_.ÇRECi. B44. _i'flTÚi:A"-^"Tr'^«sr'N^tí;_Vhí7,
COBERTURA da 200 m2 c; salão, 110 sobrado. Vendo casa, 3 quar-
3 qts., cl a. ambi., 2 banhs., tos, 2 S2Í3S, copa cozinha, depen-
terraço • garagem. V. por CrSidênciat de empregada e grande
67 000 parto P.a. Saanz Pinha
Francisco Torres, 48*4110 (hojt)
ou 52-4135 - CRECI 26.
CASA — Vende-se com dois quar-
tos o duas salas, dependências à
Rua José Higino, 36 — Casa 8
— Aceita.,, caixa.

terraço. Ver sábado e domingo
da, 9 às 15 horas tratar 36-1311.

49, ap. 101, preço 26 milhões,
cj 50% à vista restante finan-
ciado. Tratar Machado — 58-0522

Av. 28 Setembro, 345.
ANDARAI — Ocasião — Urgente

Vendo ótimo ap. de sala, j.
inv., 2 qts., qt. emp. grande,
dep. e garagem, edif. i] pilotis,
22 000. Aceito Caixa - Ver ho-

TIJUCA - Vd. ap. 3 qt,., al.,
vaga pl carro, 30 milh. a com* . . . . _. . _
binar. Rua dos Araujos, 71, c| 9 io das 2 às 5h na R. Paula Bri-
ap. 201 — Pinto - 23-5466 - to, 71, ap. 606 - Ocupado -
30-25». Tralar 36-1954 - 0. Marli.

noite 27-3770.
JACAREPAGUA - Vdo.
área cem 20x88 ms. com irente
para duas ruas. Ver na Rua Cap,
Menezes 953 ou R
reira 200. Tels. 52-1955 49-3612. ____ ?„_._, _ telefonei 3'0-M8» -

JACAREPAGUA - Vendo confort. ^CRCCI Mi)'

residência toda cercada em mu-
ralha, em centro de terreno com
garagem, varandas, 3 qt:., aala,
banh. e banh. de empregada, co-
zinha. À 10 minutos do Grajau.
Ver a Estrada de Pau Ferro, 328

Chaves no bar em frente. Trat.
Tel. 30-392B ou 43-1279 - Sr.

Francisco.

CASCADURA - Vende-se uma
cara de altos e baixes com 2
salões, 4 quartos, copa, cozinha,
2 banheiros sociais em cères 0
demais dependências, dc alto lu-
xo, na Rua Araújo, 309, tralar no
local*
ÇÁSCÃDURA -"Casí~5~^iíirõ7s
de entr., rest, a prazo, 3 qtos., 1
sl., coz., banh., construção nova.
10 min. a pó da estação. C. o
próprio. Av. Suburbana, 10 342
2.° andar — Cascadura.
CASA NO 

'ROCHA'"- "VendeTe

poise imediata, residência 2 pvt;.,
2 qts., sl., varanda envidroçada,
copa, coz., sinteco, sinal 5 000,
mais 5 000 financiado p. 250. Vcr
Rua do Rccha, 295. Hoje c ama
nhã.

MARECHAL HERMES - Vende,
duas casas per CrS 20 000 00*0
[vinte milhões de cruzeiros an-
tigos) com a entrada de Cr$ ..
5 000 milhões e o resto Bltsmen*
te financiado, entrego tudo va-
rio na Rua General Cláudio n.°
260. Chave/ na Da.-te de baixo,"ratar 

pelo tel. 29-1262, com Mi.
doro.  
MEIER — Casa moderna, gar.»
1 pvt. NCrS 45. (Aceito Caixa).
R. Magalhães Couto. 38-6644.
MÉIER - Chave de Ouro- Ven-
do ótimo ap. de 2 qt., «nla, co-
pa-cor., banh. compl., área com
tanque, varandr., de frente cc*n'nela 

vista. Vazio, luz e gás de
rua ligados, para ocupação ime-
diata. NCrS 10 000,00 de entra-
da b o saldo em 2 anos settl
jures. Ver Rua Monsenhor JerS-
nimo, 776, ap. 302 e tratar Tel.
58-3605, cl o prooríetário.
MEIER - Oias da Cru2, 931 -
Vende-se casa vazia pl reporc? ci
terreno 11x33, p| 25 000 - Tel.
28-8613.
MEIER - Urgente. Vende-se ca-
sa quarto, sala, cozinha, banhei-
ro, quintal, cisterna. Entrada Z
milhões, prestações 130 000. Rua
Sousa Aguiar, 322, casa 5, cha-
vcs com o senhor Lauro na cdsh
1. EstA rua principia na Rua Di.-?*-
da Cruz. 596.
MARECHAL HERMES - Vendo u-ri
prédio com 4 aps., última laje.
Cr9 15 000,00. Tratar sábado *
demin-vp. Proprietário — Rua
Guaraúnd, 315 — Vicente Carva*
lho, de 2a. a óa.-feira — Tc".j
28-9596 -Jante:.

MARECHAL HERMES" - Venda
um ap., 2 quartos, 1 sala e ót-
mais dependências. Trotar sébs-
do e domingo — Rua Guaraj-
n3, 315 — Vicente de Carvalho.
De 2a a 6a.-feira. Tel. 28-9596 -*
Santos.
MESQUITA — Terreno plano me-
dindo 25x100, siluado à Rua Li-
dia, 115-117. Preto: CrS 8 000 000
(NCrS 8 000,00) c| 50% financ.
3 anos. CIVIA - Trv. Ouvidor,
17 (Div. de Vundaa, 2." andar).
Tel. * 52-8166, de 8h30m às 18
horas - CRECI 131.

EU VENDO o imóvel Je V. S.
em tempo rteord» • procuro o
imóvel que V. S. o.ecisa. Ml-
RANDA. Tais. 42-5444 ou ....
29.5138 - CRECI 932
ENCANTADO - Vendo aps. 205
e 302, qt., sala, coz. Rua Tel*
xeira de Azevedo, 578. Ver Io*
cal domingo. Tratar: 32-4808
Milton.
ESQUINA com 350 m2 em Ban-
gu. Vende-se por Cr$ 20 milhões,
facilitados, contendo armazém,
barbearia e residência com 3 cô-
modos. Tratar à Rua Maravilha,
362, Banqu, próximo à Estrada
Rio-São Paulo. Tel. CETEL 93-0583

Prcf. Elói Barreto.
ENGENHO DE DENTRO - Vende-
se casa grande, de Inje, morando
duc* famílias. Preço 35 milhões,
promissória -100 — Rua Dionísio
Fernandes, _3<J9.
ENGENHO' DENTRO, casa vazia,
3 qts., sls. var. grde. quintal,
err. 8x40. Trav. Bernardo, 30,

pr. 20 milh. c/ 8. Trat. Av. Ama-
ro Cavalcante, 1871, IA
ENGENHO" DENTRO - Casa 2
qts. 2 sls. etc. 20 mil ent. 10
mil rest. 24 meses. Trat. R. Fred.
Meicr, 15, ,/ 304. CRECI 1074.
Tel. 49-8633. Dias • Luiz.
ENGENHO DE DENTRO - Vazio
c| 3 q., ,., dep., ap. 204 da Rua
Dr. Padilha, 485 financ. — Tel.
38-6714.
ENGENHO DE DENTRO - Resid.
vazia, 2 qts., sl., banh. ccmpl.,
copa-coz. e gde. área. Apenas
12 250 c/ 4 300 de entr., 4 pare.
de 300 de 3 em 3 meies e 45
prest. de 150 (inferiores ao alu-

MEIER - Cachambi, vendo 1.»
locação maguíf. apt. tipo casa c|
salão, 3 doimít., 1 banh., 1 ant
côr, copa-coz., área • damaí*
dep. c| sinal 3 500, rast. na E.c
pj a comb. até 5 anos. Var R„
Cap. Resende, 206. Tratar casa,
34 cl prop. nao aceito corretor*.
CRECI 201.
MEIER - Maria da Graça - Edif".
SERRALVA, acabado de ccn:truir.
c/ sinteco, garagem, de frente c/
2 qts., sl., coz., banh. em còr
etc. Apenas 6 000 de ent. e 300
p/mês s/|. Ver e trntar R. Con-
de Azambuja, 950, parale.a d
Mlouel Ângelo. Inf. teis. 30*8067
e 30-5192.
MEIER - Dias da Cruz - Bcm

Chave de Ouro. Lançamento
de V Edifício c/ 4 pnv. de esq.
em final de const. já nos arre-
mates. Prazo fixo, p/ entrega.
Sem reajustamento. Obra financia-
da exclusivamente p/ prop. Todos
c/ 2 qts., snla, copa-ccz., banh.
social em côr, qt. e banh. dft
emp. e gde. área. Apenas 3 000
de ent. mais 3 000 parcelados avá
a entrega das chaves e prest. de
180 p/ mês, s/i. financ. em 7
anos. Ver e tratar c/ prop. R.
Monsenhor Jeronlmo, 617, qunss
csq. Dias da Cruz. Inf. tels.: ..
30*8667 e 30-5192.  _
ME"lER - Casa moderna. R. Cô**
nego Tobias. living, 3 qts., {?,
pavts. Ac. ap. Tijuca). NCrS 75. T,
38-6644.
MADUREIRA - Casa - Vendo ou
troco por apartamento na Tijuca
ou imediações. Possuí varanda,
quintal, dois quartos etc. vazia.
Tratar tel. 38-1446.
MÉIER — Ap. novinhos c| 2 qis.,
tl., dep. emp. etc. Rua Catuli
Cearenre, 144. Inf. 23-2503. Acei-
to_ Caixa Eccn.
MEIER — Venrio ÓVima casa c
2 qts., sala, cepa, cozinha e
deps. e 2 quartos fera. NCr5>
26 000. Entrada 10, resto a com-
binar. Ver e tratar à Rua Capi-
tão Resende, 386, tl 59.

MÊIER — Vendo aps. novos, va-
zies, Rua Miguel Fernandes, 377,
com sala, 2 qts,, coz., banh., área
a garagem. Chaves nes aps. 201
e 202. A partir de 20 milh. com
10 milh. de entr. e prest. • par-
tir de 300 mll. lnform. com o pro-
prietario,_Sr._Pelacios^lel;_34.1762.
MEIER — Vende-se casa no Rua
Dias da Cruz, 727, i quartos, sa-
las, copa, cozinho, banheiro, dep.
p| empregadas. Aceitamoa Caixa
Econômica. Tratar 46-2595.

MEIER — Ótimo ao. de franl»,,
com sala, 3 qts., coz., banh., qt.

.. ,.. , - . - n r.- - » • banh. para empregada • <ro*
guel). Chaves hoie a R. Dionlsio , ,anqu,;tom NC,S 7 500,00 d.
Fernandes, 368, casa 3, c/ Anfito. ,'„, £ . ,„,„„,. ,m 48 mlH

,, __ ..„....„ ... ._ ....Vendas N. Absalão. Av. Nova,., w.. -„_ „ ,-.__._-- •«-,•¦»«'"M Rua Bornirdo Guimarães - Pra. York, 71, or. 301 - Tel. 30-5724!"\X___"" ZJ,___ _LTJ-o 20 milhe.., .nl. 8 milhões, - CRECI 1085. | 
', 'Z.?,.0 

„° ,°„TS-„„ slí."'.,""' vb"*I ir*--*- 300 mU «i- Tratar na Av,
Mino Pe- E.-,'n d ""

(15 horas Rua Torrei Sabri-

LARGO CAMPINHO - Vendo ca-
sa 2 qtos., etc. lage, junto cond.
Entr. 4 000 prest. 200 — Tratar
Cindido Eenicio, 50 sl. 205.

^ C, fe, T.|i (Uw 
EN1ÍI210, N6V0 - 

,v.ndM.Ul», 
36. O an. ..ti ocupado »|

_. . J. _,.____ J cenfcrtaval ap. composto de 2:ccnt. mas a cesocupafío e íeit*
quartes, sali, cozinha, banhoiroU.oluilemente p' m-isa firma. —
• dep.ndênclas d. .mpre-at.'a]|'nf Rocha, Menciono 1m6v.is. —
tompleta. Ver na Rua Palm Parn- Av fj;|0 p0rj„|„, 151, 9.0 .ndar.ATENÇÃO - Maçalhães Bastos -

Casa 2 qts., sl., coz., banh.,
quintal, vazia. Ent. 1 milhão e
meio, prest. 120. Trat. Av. Brís
de Pine, 849. Tcl. 30-3062, P. do
Carmo, hoje e amanhã.
APARTAMENTOS novos, com .0
m2 de irea útil, acabamento da
luxe, à Rua Catulo Cearense, 144
— Vendem-se os doii tírreoi. —
Tratar de segunda-feira em dian»
te a Rua Adolfo Bergamini, n.°

310-A.

plona, 70ó, ap. 201 — Chaves
no ip. 202 e tratar na IMÓVEIS
ITDA. - T.l. 43-8092
ENGENHO DE DENTRO - Rua Jo-
sé dos Reis, 424 aptos. 201 e
301 apro». 80m2 — Va?.io cha-
ves port. NCrS 20 000.00 e
18 000,00 respectivamente cj NCrS
1 000,00 entr. rest. C

Tels.: 42-0S10, 22-0245 • 22-4474
- CRECI_285.
MEIER - Vendo ap. Rua Dias da
Cruz. Aceito Aero Willya ou
Voli-s. parte de pagamento. Tel.
49-7346, Sr. Mauro.

IMEIER 

— Vendem-se, iunto no
jardim, duas casas-em terreno dn
9x40. Ver e tratar na Rua Aris-

 tides Caire, 82, com o proprieta.
696, ric. Entrega imediata.
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BONSUCESSO — Ap. vazio ven
do 39 qtc$. sl. coí. c. bnnh. va
randa, entrada 8 milhões, res
tante a combinar. Tratar Rua
Uranos 1397. Olaria. Creci -169
Tcl. 30-5172.

• PRAÇA CARMO - Vendo con-
¦ fortável ap. 2 grandri qtos., nc-

llfAS^S randa, entrada 8 milhões, res-vo, vazio/ lugar p| c*\rro, c] 10
V>l wilCt tente a combinar. Tratar Rua entrada e 253 p| mô». est. Vt-• •¦¦" '"-¦ r~....-_ i-r. con{e Carvalho, 1568 — Sob.

. PENHA — Vendo apartamento —
IDIAÇ PDHMTAÇ MÂn PAft.1 iplBENFICA - Ap. c| 2 qtos., ',., Ruo Quito, S9C, fundos, op. 101,
LUJAO PKUINIAO — INAU rA(j7.UCeiJ b„ 2 von Av. Suburbana, 311 com »ala, 2 quartos, tala com «»n-

a i ix / a c* gr- i r .i." i i I"™ Bitico B — Enlrada 3 — Ap. cas, línlcco armário embutido, co-
LUVAÒ — Compre COm grande taCllldade!207 - Aceilo deria. Tratar s|nha « banholro -ladrllhado até

I42-Í294 — M. Pereira. 0 i0t0 cm cotes, dependências d
empregada- * Ãrea corn cerfimlca.

PENHA — Vendem-se aos, e ca-
I trada 0

i r - r. i i " Bloco B — Enlrada 3
Compre com qrande tacilidade!207 - Aceito oferta.

142-2294 - M. Pereira.

de pagamento. Ver hoje mesmo à Estrada cordovil vendo 3 ien
1 •' ;coi<is vciias, em ru.i calça.

do Portela, 278. A partir de NCr$ . .

lotes com
içada, cn-

milhões restante a com-
ihinar. Tr.it-ir Rua Ur-nos 13».

16.500,00. Tratar na IMOBILIÁRIA ITA-S^o^kro^tósu«»o.'
!Excelente oportunidade — Aparta-

CAL LTDA. à Av. Almte. Barroso, 6, 16.° "•«"'«• smai nc; 7.000,00. .sai
- grupos 1.603/8. Tels.: 42-9788 -

42-9796. CRECI 478. V

Entradas a p.irtir de 4 500.
Infs. na Rua Conde de Agrolon-
qo, 590, fundos, Penha. — Tel.:
30-1949. Nunes. CRECJ_ 742.
"ÉNHÀ — Centro — Rua Auro-
ra, vendo 2 ótimas casas de laje,
num vó tsrreno. Trator na Rua
Conds c1? Açrolonqo, 590, fun-
dos, Penha. Ie!. 33-1949. Munas,

i- CF.ECI 7(32. _
op-IPENH.. - Ãos. v. últimos cm fí

MADUREIRA - Vende-se uma
boa moradia, na Rua Vlgiano,
31, perto do Mercado. Tratar c/
o proprietário no local.
MEIER -"Vende~.se por 

~NCr$

26 000 a prazo ou NCrí 25 000,
i vista o ap. 201 da Rua Caro-
Iina A\eíer, 46, c/ 7. Tratnr dia-
riamenta dns 14 às 17 h„ na
Praça Pio X, 98, sala 1113. Dr.
Pedro Henrique.
MAIET. Rua João-Brigido, 118*.
Vendo casa 2 qtos., terr. 12 x
50. Entr. 2 500. Trai. Cândido
Benicio, 50, sl. 205.
MALÉT casa — 3 qtos., 1 sl,
coz., banh., 3 milhões, entr.,

• •rest. a prazo, construção nova, in-
dependente, jardim e quintal. C.
o próprio. Av. Suburbana, n. ..
10 432, 2° andar. Cascadura.
MÉIER - Vende-se casa, 2 and.,
2 qts., sala, dep., em constr. Rua
Cap. Resende, 307, é a 1.* —
Prop. 22-Í783. CRECI 844.
MAGALHÃES BASTOS - Vendo
residência corr. galpão, serve para
qualquer ramo de negócio. Rua C
>/n„ Quadra 10, Lole 21, Lo-
teamento S. JoSo. Tratar com Jú-
lio Ferreira. 
MÉIER.CACHAMBI - Ve.do-casa
cj - sa!c, 3( quartos, copa, coz.,
Instalações, pr<?ci_a reforma, bom
preço, c' 7 milhões podendo ser
facili.adc, acoilo carro. Rua Cha-
ve Pinheiro, E3. Tralar Av. Rio
Branco, 311, sele 323. - Te!.:
32-:í4ó6.
MEIER _Vende-.'.e, Dias da Cruz,
121, ap. 50Ô, quarto, sala, ba-
nheiro em côr, Kitch,, pintura no-
va. Pede morar — Preçc: 11 ml*
lhões, com 50% de entrada —
Procurar o Sr. Inocência, na Rua
Carolina Meier, 24, horário co-
mercial.
MADURÉÍRÂ-- Vende-se casa
c^ni 4 quartos • demais depen-
eiÊncias e terreno Campinho —
Ver e tratar Rua Manoel Mar-
ques, 23, cisa 19 — Não aceita-
»e intermediário.

VENDç-SE cass na Rua
n. 135, c! 5 — Nr.o é v.iti, jü-i ••¦-,,
la, 3 quartos, banhaire completoj~~ ' *'" '

cozinha,1 copa, despensa, quarto 
'*'

de empregada, entrada para car- 7
ro e grande cuinfcl — Ver sá-'*>
bsdo e domingo das 9 os 11
haras.
VENDO ap. 2 qts., sala, depen-
dências, 3 vagas de garaçiem 4
pequena moradia. Av. Genera
Rondon «x-Tenente Azauri — eng.
Novo. Tralar Praça Engenho Nô
vo, 16_ —¦_ Padaria.
VENDE-SE um apartamento de
frente com 3 quartos, sala, cozi-
nha e banheiro com' jardim de
inverno, por motivo de mudança.
Tratar no local ccm Dona There-
sinha. Rua Getúlio, 349 ap. 304

Méier.

VENDE.SE à Rua dòs Rubis -
Lota 75 (Rocha Miranda) um ter-
reno medindo 10x50 com água,
uz, desocupndo. Tratar com o

proprietário das 6 às J2h no Io-
cal.  _l_
VENDE-SE - Em Mesquita na" Av.
Brasil, 395, uma vila de caias,
dou tudo por 20 milhões, sendo
5 de entrada e o restante n com-
üjnar,
VENÜO-^" Cascadura Malet casas

1 200 de enlr., rest. a prazo
2 qtos., 1 tl., coz., ban., cons-

trugòes novas, independentes em
frente escola pública, c. o pró-
prio. Av. Suburbana, n. 10*132,
2,ü and., Cascadura.

cio financiado peln Caixa Êconômi
et. Trotar diretamente com o pro-
priet-írio — Rua Bonsucesso, 383,
an. 401.

(P HIGIENOPOLIS - Vonde-se
tipo cass, orancle. 2 quartos, sa-lna| <j« construjSo, ci dep. de

fTr-üIln' coíin'1,i c°l" e oonheirOíUmp., :ir,3| 7 000000 o restante- com quintal, na Rua César Mar;,-, combinar c| proprietário no io-
p. 102. cal. Av._N. S. cia Pinha, 325. .

JARDIM AMERICA - Vendo ap. PENHA -Terreno de 10 x 35Í
2 qts., sala e demais dep., vendo de esquina, próx. .1 Av.

Ver sá-'iirea construída 90 m2. Aceitai Brasil. Infs. p| tel. 30-19**9 —
I. P. E. G. — Atendo também à Mune:. CRECI 7<5f
noite -_Tel. 36-6325._
JARDIM AMÉRICA— Novo; ta-
Ia, qt. sep., deps. 15 mil, c.
60%, 30 meses — R. Artur Cos-
to, 425,_ap. 302 -Jel. 50-0099.
JARDIM AMÉRICA"- Casa,""3 qts.,
:!., coz., hanh., varanda fundos.
Entr. 7 000. pi 200. Tratar Lobo
Júnior, 1 23S - Tel. 30-3311
JARDIM AMÉRICA, vendo linda
casa dou vazia a qualquer hora
Entrada p. carro, entrada ó mi-
lhões facilito resto c. aluguel. Ver
Rua Depcci, 424 e tratar Av. Ma-
rechal Floriano, 143, sala 1 304
Guanabara. CRECI 430. Sr. Loi
rival do Carmo.

VILA DA PENHA -» Terr. 12x30
plano, focai que não enche, 6
milh. c| 2 500 mil ent. saldo 100
mil rnúns. Tratnr Rua Parimá, 19,
P. d? Lucas._Tel._CETEL 91-1721.
VENDTse - Palacete" na Penha
ein Rua estritamente rc:., cj 2
pav;, componde-se de 4 qls., 2
s., 2 b. sociais, copa-coz., dep.,
nar. e detj. emp. — Medindo o
terreno 16x27 - Tratar - Telefo-
ne 30-49)2.

aeVILA KOSMO - Vendo ap,
lu;;o, en'.'. p/ carro, terreno, íí-
lãò, 2 c_ts., coz., banh., u, Ent.
4 milhões, prest. 230 m. Trat. Av.
B.-..S de fina, 21B s 205 - Pe

VAZ LOBO - Vende-se terreno
frente para Avenida Monsenhor
ré'ix, cj água, luz, 60 metros pj
8 de largura. 30 mil cruzeiros no-
vos e| 12.U00.C0 de entrada -
Telefone 32-3B73 - Améric

AUXILIAR E RIO DOURO. mSMta™ <SH| «. «,
qts., sala, cepa, c^z., banh. c:m

ILHA DO GOVERNADOR - Ven-
do terreno na Ribeira, 12x37,
completamente plano, ccm planta
aprovada e com 3 linhas de ôní-
bus na porta. Rua Paramopama,
tralar pelo tei. 458. Preço 15 mi-
lhões .1 vista,
ILHA"" GOVERNADOR - Vendo
otlma casa em conrírurão, pro-
ximo da praia. Também açoito
troco por casa no Rio Comprido

leu 
'liiuca. 

lei. 3.;.7!Ç9 - S,\ Fer-
Auto

PETRÓPOLIS - Vendo confortável
rodd&nçia pj família grande, t- 6
qtt., 2 sls., 3 fcínlts., rtaiasem,
lardjns. - 40.000,00 cl iü_
Tol. (M7.

Pttiòpolis, ap.,

ÁREA - Pavunc 70Õ0 m2. -
Vende-se prop. Uruguaiana 55,
sl 711. Tei. 43-1759.
ATENÇÃO - VairLâbó, resfdèn-
cia; neví... e prontas p/ residir
com sala, 2 qír., bành,, ccz., qt.
e bsnh. dr» empreg., Area ccm
tanque a it-r,,-ç... Ver dos 9 òs
17h. Estrada Vicente de C^rvfílhr»
n. 139 - Entrada 5 500, de: por-
celas de 550 ci 6 em 6 meses,
salda tm prc:t. do 245 mil. Imob.
Britânica Ltd.*. J-223 e C-éó. Tel.
32-0053 -, S2-344S.
ATENÇÃO — Irajá, ap. novo, va" ;'
lio, 2 qtos., si ccz., bsnh.,

pleto, g.
treca-se vazi
4Ó-104I.
VENDE-SE

ILHA — Vonde-se ] modesta cnsã
¦¦¦'.-¦ -IO 150 m2 Fn.'CJ "''"'l '"'' ,uí «Uada, Próx,.
lil dVtalhei mit^Á-JJT- 

'" 
rm. Copmva,fs

sala,
2

VENPE-SE,
2 quar jos, terraço ci liinqus,
calões para criança brincarem,
grande jardim, cj telefcne
12 OCO rinanc, — Trotor Rue Dr,
Salamlnl, __[3____i._]0l_-__ Jijuce.
VENDE-SE, Rua Monio Caseros,
219, centro, 3 salas, 4 quartos.
[ardim de inverno, dependências
sanitárias e de empregados. Pre-

¦0 milhões -~ Facilita

Uma

proprietário; diariamente

j ILHA'DO GOVER
pro (erreno perto ds praia

nr , _ ----= ¦ otlmo terrenoDOR - Corn.|rralar peio tel. 45-
. (J

660 ml
peio tel. 45.<S!32.

í.v.uü/ - nova frTburgõ -"'f;'uiça 
do Bresll — Vende-se 

"

PENHA CIRCUIAR - Casa, 4\
qts., st., coz., banh., 1 enaa,

coros, varanda, entr. p| carro.lVILA DA PENHA - Próítimo co
ent. 4 500 p| 2C0 - Tratar Av. LarflO Bicãn. Vendo an. 104 da
Braz de Pina, 1459 próx. L. Bi-Pr. Paulo Setúbal, 129. Chaves

LEOPOLDINA

MADUREIRA - Vendem-se, casas,
aps. terrenos, lojas vazias, áreas,
terrenos. Marechal Hermes, Ja-
carepasuá — Vicente de Carva-
lho — Realengo. Informações Est.
do Portela, 45, •/ 104. CRECI
1Í7 R. J.
MADUREIRA - Vendem-se oti-
mas residências, terrenos, lojas,
ermaiem etc. Tratar Estr. do
Portela, 45, tf 104. CRECI 167
R. J.
MADUREIRA - Vendem-se dois
duplex de luxo, fino acabamen-
to, para pessoa do fino gesto, í
Bsnto Ribeiro, outro em Jacaré-
psgua - Vila Valqueire. Tratar
Estr, do Portela, 45, i/ 104, CRE-
Cl 167 R. J.
MEIER — Vendo terrano de es-
quina medindo 26x30. Thtophilo
da Silva Grcja - Creci 101. Av.
Copacabana, 1 0B5 sala 301 -
Tel. 27-3443.
OLINDA - V. na Rua Serra Pul-
çherlo, 842, ótima propriedade
a 5 minutos da estação, c/ 4
residências 2 vazias. Comb. qual-
quer negocio. Terreno, 33x25. —
Peq, entrada, restante t combi-
nar. Ver no local.

OSVALDO CRUZ, 3 (Mas. Vende
2 qts., sala, 2 qt,. tala . 1 quar
Io, sala, bem alugados. R, Jure
me, 135 — Carolina Machado,
n.« 1112.
OLINDA — Em frenle à Estação.
Vendo terreno com cbias, tele-
íone: 33-4478.
PIEDADE - R. Padre Nóbrega,
123-, op. 101. Aluga-se c. 2 c,ls„
sl., saleta, coz., banh., irea. Cha-
vej na R. Antônio Vargas, 12, c.
D. Nair.
PRECISAMOS PARA CLIENTES -
Aps. ou easat c| 1, 2 • 3 qts.
mesmo alugados — de Engenho
Novo a Cascadura — Tratar na
Avenida Bris de Pina n. 94
loja - Tel. 30.548».
PARA ENTREGA IMEDIATA
ótimo ap. de cobertura, da franta
c| terraço 130,00m2, salão, sila
d» jantar, biblioteca, j. inverno,
toilíte, 3 quartos, arm. amb., 2
banh. «m cór, coxlnha, quarto •
dep. empreg., garagem. Ver o
¦P. C-01 à Kua Silva «abalo n.o
10. Chavat c[ porteiro. Preco:
NCrS 55 000,00 cl 50% financ. 2
anos.. CIVIA — Trv. Ouvidor 17
(Div. da Vendas 2.o ,ndar). Tel.*
Í2-81Í6, de 8h30m às 1» horas.
<CRECI_13J).
PRÓXIMO" À ABOLIÇÃO - VÍÍ
riem-se urganta 1 boas casas in
depandentas, com lerreno 12x33
m, da esquina, na Rua figueira.
do Pimentel, com Domingo» Par
seu, 27. Preço a combinar à vista.
PADRE NÓBREGA"- Casa nova,
«i todo conforto, p| família gran.
tíe • da bom gosto, c_ 3 qts., 2
salas, 2 varandas, banheiro social
em coras, terreno c| 65 m. comp.
Ver na Rua Ada 354, cem o pro
prietario.

ATENÇÃO ZONA DA LEOPOL-
DINA — Compra e venda de ca-
3ai, aps. vilas etc. N. Absaíão —
CRECI 1035, Ex-Diretor da Imob
E!-Dourado Ltda.'e sua equipe
comunicam c|ue estão operando
em sua sede própria, na Av. No-
va Iorque, 71, grupos 301. Bon-
sucesso, ao Indo da Praça das
Nações. Tel. 30J724. _
A. CARVALHO vende:' na Rua
Antônio Rego, Olaria, ap. de
frente, c| 2 qts., s., coj., banh.
e garagem c| porta de aço. Ent.
8 000, prest. 250. Trat. Av. Bris
de Pina, 914, s| 205. CETEL
9H219. -_CREa_590._
A. 

"CARVALHO 
vende: na Vila

ds Penha, ótimos aps. de frente,
c| 2 qts., s., coz., banh. em cor.
Ent. 4 500, prest. 250. Tralar na
Av. Brás de Pina. 914, sala 205.
CETEL 91-1219 - CRECI 590.
A. CARVALHO vende": na' Vila
da Penha, casa vazia, la. loca-
ção, c| 2 qts., s., coz., banh. em
côr. Ent. 8 000, prest. 200. Trat.
Av. Bris de Pina, 914, sl 205. -
CETEL 9M2I9_- CRECI 590.
À. CARVALHO vendei nV~Vila
da Penha, casa vazia, cj 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:
ATENÇÃO - Vende-se p"rédiõ;
com 3 apartamentos, com 2 quar-
tos, sala, coz., copa, construído
nos fundos do terreno, havendo
espaço para outra construção na
frente. Entrada de. 30 000 000.
Entrego va2Ío. Aceito casa na
Leopoldina como parle da entra-
da — Negócio livre. Tretar e
ver na Avenida Brás' de Pina ri
1 677 - Vila da Penha.
ATENÇÃO Jardim América — virí
dam*sa 2 casas novas • vaxias,
cada c! 2 ali., aala, cot., banh.,
tudo 20 mljhõai, ant.: 9 milhões
o o saldo inferior ao aluguel —
Tralar no Jardim América — Rua
Jornalista Geraldo Rache, 305
Telefones 91-233$ e 30-548?
(CRECI 232).

JARDIM AMÉRICA - Vende-sr
oo. de 3 qtos., sl., coz. e depen
dências. Ent. 5 000, p. 200. Tra.
tar Lobo Júnior, 1 238. - 30-3311.
Hoje e amanhã.
JARDIM 

"AMÉRI 
CA ^ V?nd"o

aps._ 101J201, cl 2 q„ «., coí.,
banh. compl., érea cj tanque,
pintura óleo, sinteco. Casa fun-
dos c| ;., q., coz., banh., área
cj tanque, R. Alvaro Magalhães,
165, tudo em conjunto. NCr$..
40 000 à vista, a prazo NCrJ...
¦13 000 a combinar. R. íeof. Oto-
li, 123201. 43-2750 - "CRE-
Cl" 727. _
JARDIM AMERICA - Vondo 2 ca-
sas de 1 quarto, sala, coz. e va-
randa entrada para carro. Rua
Crístiano Machado. Local ótimo --
Preço 13 000 c| 50% mensal 200.
Tratír mesma rua n. 282. Entre-
fjo vazias.
JARDIM' AMÉRICA - Cas» vazlí
qt., s!., coz., banh., varanda, ter-
reno 10x25. Ent. 3 milhões, prest.
100. Trat. Av. Brás de Pina, 849.
Tel. 30-3042, P. do Carmo, hoje
e amanhã.

JARDIM VILA DA PENHA - Ven-
de-se cesa vazia, 3 qts., sl., cor.,
banh. e quintal, garagem. Ent. 5
milhões e meio. Prest. 120. Trat.
Av. Bris de Pina, 849. Telefone
30-3062, Praça do Carmo, hoje
e amanho.

qt., co;„ banh., quintal. Ent. 12
milhões, pre<í. 300. 7r.it. Av. Srás
dc Pina, 849. Tel. 30-3062. Praça
do Carmo, hojo c amanhã.

, cão, V. da Penha — Bebiano

PENHA - Pronta à Estação, R.
Patagônia, 23, c/ 6, vendo casa
vazia, 2 qts., sl., coz. quin.. 14
milhões, com 4 de entrada. Ver
no local.
RAMOS — Casa — Vendo junto
a Rua Uranos, 2 qtos., i„ copa,
cor., qto. dp empregada. Condu-
ção a porta NCr$ 25 mil. Entraria
NCr$ 15 mil, e saldo NCr$40
mensais. Tel. 30-0598.

Creci 7B7.
ATENÇÃO - Colégio- - Casa va-
zlfl, qt., sl., co?:., banh., terreno,
ent. 2 milhões e meio, prest. 120
- Trat. Av. Brá; de Pina, 849.
Tel. 00-3062, Praça do Carmo, ho-
je e amanhe.

RAMOS — Ap. luxo, 2 qts., sa-
Ia, copa-cozinha, garaqem caber-
ta, 2 elev. R. Dr. Miguel Vioi-ltr,*_ Pn!frsr|a!rl

ATENÇAO - Iraiá - 2 ótimas
casas 2 e 3 qls., -,., copa, co7.,
banh. em cores, sinteco. Terr.
11x47, ito. Av. M. Felix, ent.
15 000 pi 350. Trat. Av. Brás de
Pina, I 459, próx. L. Bicão, V.
P_enha_- Bebiano._CRECI 787. _
AGORA' 

"PILARES"- 
Vdo. 

"casa, 
2

qts,, sl., dep. c| 'apenas 3 milh
prest. 120 monsal sj|.i ou

;| 2 milh. Av. Automóvel
EntradajÇlube, 1317, c| Sr. Altino. Trat.

268, Caruia. Freio C.-j

...» casa com ss-I^Sf .^ ™S oi'TERESÓPOUS-FRIBURGOIa, 3 quartos, cozinha e garagem. 200000,00. Ver e tratar no locai',EF^rrs-t--. -=- outra com snla, quarlo, cczi.!<- proprietário; diariamente [ESTRADA RIO-PETRÓPOLIS - Ven-
nha. ^0 mu crurelros noves. -
Faclliladoa co.i 10 do entrad,-.
Rua Monto Apraslvol, 1C6 -,-
IAPM _ Tralar Rua Sebastião Gusnabara' J- ,lpit«nga el" • — tf- -- Tomas Coelho pequena enlrada e o restante (ni!;";,," ., ...• '-iy i'/'1 casa completamente mobiliado

—__|ó COO m2, qualro quartos, visi;
Casa magnífica. Primeira propriedadena Estrada oo Dendo, 523, com na subida 4 esquerda do Hotel

2 varanaas, sala, 3 quartos, 2 ba. Orly. Tel-. Ri;, 32-6301. (Escrit.)
nheiros,.cozinha, terreno de 12,00 27-7883. (Resid.).

„,„!?.. 0f;?r,5i i 
"'0C,5 ' 

H" ""•¦ ' "lj •"• Perto do^m™^°-i^_Tn'c° "ciub',ombini" 37-,cD5
ILHA DO GOVERNADOR -"Baír7õ
chique da Ilha - Praia-do Dendê

Vende-se terreno - fr. 12-78
Fundos 32 - Tratar telefone:

52-1382.

VENDE.SE co;V-MUaÍK,;"«ala'e_J^^'l!',i,C^r:-T'i:'-:!ò-í'i!S-..
pendências no viaduto cie Dei IWA D0 GOVERNADOR
Castilho. P.u.-, C.'oil?o Sampaio,

. 37 Cl - Tralar na Rua Hijário
, Ribeiro, 55 — Praça da Bandeira.

105. 2 qts.,
oferta.

etc. Torre

ra Ferreira, 141J305
NCr$ 18 000. Saldo a combinar.l Rua Parimá, 

' 
19,' P. de Lucas, te

Ver e tratar no local, com oiCETEL 91-1721, hoie dia todo!
proprietário hoje í
Marcar horário p[

a mani'
lei; 30-0467.

RAMOS - Vdo. ap.' em final dc
construção, sinal 2 000, prost,
130. Ver R. Taei, 9. Tratrr Rua
Içapú, 45, gr. 201. Tel. 30-0731

Amllcar. CRECI 1 139.
TROCO — Terreno a Rua Barão
de Petrópolis, ptr um u'fio no
Estado do Rio. Telefone 28-4032

Colancjelo,

TERRENO - Penha terreno 10x20.
Ent. 2 500, p. 100. Tratar Lobo
Júnior, 1 238. - 30-3311. Hoje e
amanhS.
TERRENO - Penha - Vondo irea
c| 2 500m2 c| muro alto Rua Ta-
perca c| Estrada do Caji c| pro-
jato pronto p| conitrujão 83 aps,

Preço 50 000 000 - Aceito tro-
- 37-1200 - 37-3428.

TERRENO em Deodoro, troco por
caminhão ou automóvel. Trata1
na Rua Capitão Sampaio, 79.
TERRENO -"Av. Brasil I0'x40~R.
Granada jtd, 210 P. Lucas. Atrás
da Carbrnsa. Ent. 3 500 sl. 17 x
200. Inf. 30-7582.

JARDIM AMÉRICA - Vendem-se
2 lotes, 1 comerciei • outro re-
sidencjal. Entr. 1 800 mil, prest.
1C0 mil. Trotar no Jardim Amé-
rica — Rue Jornalista Geraldo
Rocha, 105 - Tels.: 91-2335 o
30.5439 - (CRECI 23Í).
JARDIM AMSRICA - Compram-
se terrenos • car*) 1 vista cu

prazo — Tratar na Av. Brás
de Pina n, % — loja. TvMonoi
30.Í4Í9 s 91.2335.
LARÍ30-DÒ BÍCAÒ - Ap, vaiio,
2 qti„ í!., coz., banh. e varan-
da, garag. Ent. ó milhões e melo,
prest. 170. Trai. Av. Eras de Pi-
na, 849. Tei. 30-3062, P. do Car-
mo, hoje e amanhã.

VENDO -- Grupo de casas, sala,
quartes, coz., banh. R. Enes Fi-
lho. 128 — Tratar lobo Júnior,
1 922 - Ponha Circular.

ATENÇÃO - Bonsucesso, ap. 2
qts., ll., coz., banh. Quintal com
garag. Ent. 4 milhões, prest. 150
- Tralar Av. Brés de Pina, 849.
Tel. 30-3062, P. do Carmo, hoie
e amanha.
ATENÇÃO - Viste Alegre - Aps.
n0VO,L* 

^"'o* «I * ql»-. sala,
«oi., banh. o irai tom tanquo.
Vendem-se na Rua Itacoatiara. -
Entrada 3 700 mil, preet. 170
mil »!j. Tretar na Av. Brás de
S";*'.Zí;.Joi, (li"9B d» Ponho),
Tel. 30-5489. CRECI 232.
APARTAMENTOS - V. Penha —
2 qts. 4x4, sala 4x4,50, coz., co
pa, banh._ em cores, sancas e fio
rões, próx. ponto final ônibus
340. Entr. 6 000 prest. 200. Tra
tar Av. Bris de Pina, I 459, prox.
li Bicão, Vila da Penha - Be.

QUINTINO - Vendo casa var:h,
sia., qto, coz.. banh., área, eis
de rua. Entr. 4 milhões. Rua Co-
lómbia, 173.
QUINTINO - Vende-se bom apar-
tamento, vazio, Trav. Barros Lei-
te, 60, Ed. II. Inf. no ap. 101.
16 milhões. Entr. 6.000, restante
h combinar.
QUINTINO - Vendo casa vaiia
na Rua Lemos de Brito, 729. Trai',
na mesma n.« 327, eom o pro-
prietario.
RIACHUELO - Vendo ótimos
«ptos. tipo casa. Sala. 2 qtos.,
cozinha, banheiro o dependências
oe emçregada completos com
grande area. Ótimo ponto em lo-
cal privileçjiado. Não perca esta
oportunidade. Entrada NCrí..
ê 000,00 prestações de NCr$ ..
2,22'4.P•. Ver e 1ralar diariamente
das 9 as 18 horas, na Rua Flack,
73 com Sr. Francisco. Informações
m Rua Dias da Cruz, 155 sl 305- Ed. Mesbla - Meier - Creci
54.

CRECI 787.
ATENÇÃO - V. Penha - Aps.
novos, vaiios, 2 qlos., >], coz.,
banh. Enl. 4 503, presi. 200. Trat.
Av. Brás dc Pina, 1 459, próx.
L._ Bjcão — V. ^enha.
ATENÇÃO - V. da Penha - Ca-
sa 2 qts., *., coz., banh, em cô-
res, sinteco. Ent. 9 OOO p| 200.
Trat. Av. Brás de Pina, 1 459,
próx. L. Bicão — V. Penha.
AGORA — Oportunidade, casa de
laia, 2 qts., s., dep. bom .terr.
Kua Ferreira Chaves, 699, Núcleo
da Penha, ent. apenas 3 milh.
saldo corno aluguel. Trat. Rua
Parimá, 19, P. de Lucas. - Tel.
CETEl 91-1721.

ATENÇÃO - V. Penh» e »d|acên-
cias, 2 qtos., s„ coz., banh. Ent.
3 500 p. 150. Trat. Av. Brás de
Pina, 1 459, próx. L. Bicão, V.
Penha — Bebiano.
APARTAMENTOS tipo casa vendo,
enlreçia na hora. Entrada 3 mi-
lhões e meio, resto c. aluguel.
Ver Rua Conselheiro Meireles, n.
228, Jardim America, e tralar Av.
Marechal Floriano, 143, sala n.
I 304. CRECI 430, Sf. lourival
do Carmo.

LEOPOLDINA - Atenção não
venda a lua propriedade sem
consultar a Imobiliária El-Doura-
do sito na Rua Uranos 1397 T.
30-5172, nós lhe damos assisten-
cia técnica a admntsmcs dinhei-
ro paru s legalização dos seus
documentos, não cobramos nada
pela informação. Procure-nos pa
ra fazer um bom negocio. Nó;
compramos us seus imóveis. —
Creci 469.
OLARIA — Vendo apartamento 2
frentes, boa sala, hall d* entra-
da, banheiro completo com box e
WC de cnpregads — Praça Mo.
reira de Borres, 24, op. 204. Cha-
ves com o Sr, Antônio no n. 177.
Tratar Sr; Mello. Rua Barão de Ita-
pagipe, 21-1403.
OLARIA vondo ap. sala, 2 quar-
Ios, d. emp. 7 milhões, saldo 5
anos. Rua Eleutério Motta, 148
ap. 302 — Ver.domingo parte da
manhã,
SÍÃRTa - Vdo. cíía de la|e, ta-
queada, 2 sl., 2 qts., banh., coz.,
var. Rua Viraílio Várzea, 52. Trat.
30-7582 - Pça. das Nações, 56,
s| 302. _
OLARIA - Vendo' urgente 2 

"cí

sas, 2 ci., 2 t., c, b., varanda
des fundas q., s., c, b. de forro
13 500 c| 4 500. Ver Trav. Lo-
reto, 26 - Tratar Felisbelo Frei-
re, 140 - Ramos.

OU VAR VENDE - Casa vazia em
Olaria. Ent. 2 milhões e meio.
Ver à Rua Orlinda ao lado do
n.° 13. Saltar na Es!. Engenho da
Pedra, 531, seguir Rua Maria Ao-
drigues. Terreno em Vaz Lobo na
Rua Calumbi, ito. ao 174, 10x30m.
Ent. 2,5, ap. na Av. Brás de Pi-
na, ent. 3,5; casas em Cordovil.
São 3, ver à Rus José Lopes,
47. Ent. 4,5. Terreno na Rua Prof.
Lace, 529, em Ramos, 40xl00m,
ent. 40 milhões. Trat. na sala 202
da R. Romeiros, 192-A, Penha. -
CRECI 422. Tcl.; 30-7494..

VllA DA PENHA - Vendo, jünlo
Lgo. do Bicão, área ci 600 m2.
Rua calçada, igua, lux. Tratar
prop. Av. Brás d. Pina 1 410 —
ap. 103.
VENDE-SE uma excelente casa,
corn grande quintal, garagem. —
Rua Bulhões Marcial, 69 — Cor-

COlEGiO — Vende-se casa com
2 qts., sala, coz. etc. Preço S
milhões, ent. 3 milhões n 200
mil — Ver e tratar na Rua Pinha
rÁ, 611. Esfrada do' Barro Ver
melho.
CAVALCANTE — Vendo por mo-
iivo de viagem, uma propriedade,
com três apartamentos da luxo c
mais 2 casas com terreno 10
60. Trslar Av. írnâni Cardoso,
72, j| 304 - CRECI 1050.
COELHO DA ROCHA - Vende-se
casa: qt., sala, coz., terr 12 x 30,
com 1 800.OCO entr., resto a com-
binar.-Trat. R. Ibiapava, 355. —
Eng. da Rainha, Sr. Pery..
COELIÍO NETO - Vendem-se 2
cansas, 2 quartos, sala e deppn-
dcncí.u, uma está desocupada.
Terreno 9x50, todo murado. Rua
Guaxindiba, 76. Preço 6 milhões
à vista e 6 -financiados. Aceifan-
do-se proposta para pagamento
à vista. Tralar à Rua Beniamín
Constant, 84,_ap._702. Glória.
CAVALCANTE -" Vendo ótimas
casas vazias c| 2 qtes., sl., c,
b., v., lage, c| entr.. 5 milhões.
R. Silva Vale, 952, casas 45 c 46.

e c| entr. 3 à 5 milhões casa ci
2 qtos., sl., c, b„ v. Ver Rua
Antônio Saraiva, 283 e 299 -
Tratar Rua Glazíou, 62 — Pila-
res.
ENGENHO" DA~ RAINHA"- Vendo
ótima casa vazia, cl terreno 8x30,
c| 2 qts., tl., c, b., v., gara-
gem. entr. 3 milhões facilitados
ver 8,30 ás 17 horas. Tratar Rua
Glazlou, 62_— Pilares.

oovn. IÍNKAUMA"- Vendo casas e ap.
VENDE-SE uma casa, 3 quartos, vazios com a enlrada de 3 500
il., coz., banheiro. Av. das In-!m''' restante a combinar. Só le-

nho duas car.is não é vila. Tra-
tar Rua Uranos, I 397 — Creci
469 - .Tel. 30-5172.
NHAUMA

VICENTE DE CARVALHO - VILA
KOSMOS - Vendo casa duplex,
cam altos de fundo?, com 50%
do entrada. Av. Meriti, 210, pen-
tn final de ônibus. Entrega va-
zia.
VÈNDíTsFõm lofê~dê~ÍÕ por £0
m, tcdo murado ccm 2 casas np.-
vas, enda uma de 2 qts., depend.
Na Rua Caratba. Tretar na mesma,
103, c|3, Est. Colégio. R. D'ouro.
VICENTE D"e CARVALHO - Veí
de-se na Rua Jornalista Mário
Galvão, 403, Bairro Equltatlva,
(fim da Rua Aieraj, junto à Vila
Kosmo',, prédio vazio, novo, ccm
3 quartos, sala, garagem, depend.j
e quintal. Aceitam-ie Caixas ou
jnstitutos. Ver no local.
VENDE-SE terreno com tijolos e
telhas para construir uma casa, já;
exiite uma cisa construída com
2 quartos,* snla e cozinha. Vencia
ludo per 3 000 000 cruzeiros an-
tiges. Ver ha Rua dos Micsotís,
lote 28, entre S. João de Meriti
e Caxias, Parque Araruama', lom
aciua t luz já lijjada. Informa-
ç5es no loc.-!.

ILHAS
GOVERNADOR
ANDRADE - Vde terreno na Rua
Seni, junto e depois cio n. 112

Cototá 4 milh. à vista. Tratar
42-3285 - Creci 605.

COCOTÁ — Vendo terreno cer-
ca 1 OCO m2 2 minutos Praia do
larào — Ótimo preço a vista cu

facilito pequena parte — R. Ba-
rala Ribeiro 207-302. Lúcia -
Urçjente.
CASA — Vendo espaçosa e con-
fortável, 3 saias, 3 quartos, 2
banhs. sociais,- garagem 3 carros,
amplo terreno. Ver sábado e do-
mingo à Rua Ahélia, 261 (Próx.
Coroo Bombeiros).

ILHA DO_ GOVERNADOR - Praia
do Dendê — Vendem-se mag.
aps. noves, prontjs pj morar, a
beira da praia. Grande sala, dois
boqs dormitórios, banh. social em
cor, copa-coz.j dcp. empreg., va-
aa pj auto. Ver no local da Rua
Adolfo Porto n. 500. Inf. com o
propr. Rua Buenos Aires n. 104,
sala 35. Tels. 52-8556, 36-24.'.8.
ILHA — Terreno barato, vendo 2
lotes. Jardim Guanabara. Telefone
9W)3J5._
LHA DO GOVERNADOR 

"-"Ven"

de-se terreno 12x59, Ribeira -
15_ mllhóes, lei. _ 57-9043.
LHA — Vendo ap. de frente, .'raia da Bica c| 2 q, sala, coz.,

copa, banh. garagem, e deo. ;
vista cu_ financiado — 96-0313.
JARDIM GUANABARA - Vendo"
:e magnífico terreno com cíuns:
frentes, medindo 12>:43, na
André Cüssaco, q. 45, I. ?,9. Sa
sc: NCrí. 6 000.00 - Informa
ções_tel._38.1697._

GÓCIO IMEDIATO

NOVA FRIBURGO'- Vendo lotes
na Ponte da Saudade 3 km, do
centro, prontos para construir, in
formações te!. 32-4016.
1ERESOPOUS -.Várzea". Oportu'
nidade, vendo conj. mobiliado
comto., gelad., armário emb.,
roupa etc. Rua Carmela Dutra,
444, ap. 203 - 6 milhões è
vista — Chaves cj porteiro —
Tratar Jel. 57-2698.
TERESOPOUS - Vatzee - Ven-
do ap. novo, mobiliado, sinteco,
2 quartos, saleta e dependên-
cia. Inf. tel. 58-2185.
TERESÓPÕLÍS - Vdo. no Jardim
Tabaiara, em terr. de 900 m2,
murado," ccm visla panorâmica,
ótima residência cl 3 dormitórios,

jSl.( varanda, deps. e casa de ca-
seiro, Trat. no local c| o Sr. Ru-
bens. Tel. 23-3368 -CRECI 286.
TERESOPOUS" - Vendem^o" lo-
tes na Rua Guandu, Pitangueiras,
Várzea, com água encanada no*
Parque Josy. Inf. 26-2685.
TERESOPOUS

Vendem-
se dois aps. nn Rua Henrique La-
combe, 279, aps. 101 e 103, com
2 qts., saía, banheiro completo,
área de serviço e demais depen-
dências, de frente e fundos, per-
to da praia da Bica, sendo um
vazio e cutro ocupado. Ver no
local com D. Maura 9 trata, na F.
F. Santos Imóveis. Tcl. 22-0581. —
CRECI 605. (Aceito propostas c
Caixa com sinal).

Casi nove, vcn*
Rual "° Lc,<,=n,0"to Quinta da Bar-

ra - 2 salas, 3 qts., 2 banhs.
etc. Vor à Av. Pres. Roosevelt,
660. Tratar 42-5000.
TERRENOS EM TERESOPOUS
Lcteamento Quinta da Barra. O
Bairro preferido pelos meradore»
da cidade. Urbanização «omplota.
Av. Pres. Roosevelt, 660 — Vár-
zoa. Vi-,ito-nos. lnform.-,eSoi Rio

Av. Rio Eranco, 120, sobreloia
sala_8._To|^42-5000

TERESÓPOLIS

VENDE-SE — Apartamento vazio,
de frente, linda vista, da Baia de
Guanabara, com dois quartes, sa-
la, cozinha, banheiro social e de-
pendências de empregada, com
direito a vaga para automóvel.
Rua Pinto Auboim, 90 ap. 201,
Praia da Bica, Jardim Guanabara,
Ilha do Governador. Chaves com
o zelador. Base vinha milhões,
VENDO ap. frente, 2 quartes,

banheiro, dep. emorega1 sl.
da e area, na Rua Peixoto Car-
valho n. 2CO, ap. 101 — Zumbi

Ilha do Governador.

dústrias, 345, Vila da Penha, en.
tíga ^Est. do Quitungo.
VILA DA PENHA"- Vendo terre
no, ccm 2 meia águas de laje.
Ent. 4 milhões, presi. 200 m.
Trat. R. leônidas n.» 12, sl 205
— Penha.
VISTA 

"ALEGRE"- 
Vende-se ap"

Cj sala, 2 qtos. e demais depen
dèncíos, todo em sinteco. Entrti
da Cr$ t 000 000 ou 300 000 por
mês. Rua Desembargador Oldxnar
Pacheco, 199 ap. 303.

VÍLA""PENHA_-""Vdo". espetacular
ter. 10x25 outro em Iraiá 10x40
bem facilitado. Est. Vicente Cnr-
valho, 1568 - So_b._c| próprio.
VENDO 4 

"casas", "por 
5" milhões

de entrada e Í>0 por mès ou
alugo. Ver Rua Goitá, 48, per-
tinho da Est. de Lucas.
VENDEM-SE apartamentos, em fi-
nal de construção, grandes fa-
cilidades de pogarm.nto. Rua
Apia, n.° 976. (Tratar com os
próprios).
VENDE-SE casa com terr., início
de construção. Ver e tratar no Io-
cal. Rua Pintor Marques Júnior,
492 — Jardim América.

Vendo area com
16 800 m2 toda plana com agua

e luz, aceito oferta trnt. Rua
Uranos, 1 397. Creci 469. Tele-
foncJ50-5172._
IRAJA, vondo vaiio, alto, tipo
casa com 3 quartos, 2 banhs. •
mait dep. Sinal 6 milhou*, n.ildo
como aluguel. Ver Monsenhor Fí-
lix, 673. Tel. 5B-3672 ou 91-1621.

COCOTÁ — Luxucsa rosídência,
fino acabamento, linda decoração.
Vendo tom 4 qts., todo» t| ar-
mários embutides, salão c| iam-
bris, piso porcclanizado, ecoa, co-
tinha, dependências ccmpl. de
empr., garagom. tel. etc. i ynt VENDE-SÊ magnífica case 3conrorlo. Entrada de 25.000. Ea . _5es_ 3 „.,.._ var,lnc_>„ iard;inm.jO meses. f.,»r:ar vicita verno, 2 banheiros, dep. empreg..

oaragom, <!00 m2 área construída
975 m2 terreno. Água própria
Ced-in. Jardim e pomar, lOOm
da praia Pitangueiras (Kua N.nn
bi, 131). Preso NCr$ 140 mil -
NCr$ 70 mil à vi_ta. Restante i
combinar. Tratar com Sr. Zíifja —
Ru.j Bela Vista, 410, na mesma
praia. Informações tel. 37-USS.
VENDE-SE ap. na 

' 
ííha 

".do"Gover

nador: 2 qts., 1 sala e dependCn-
Cias. Ia. locação. Facilita-se ou
troco por Volks de 63 em diante
— Rua Domingos Segreto, 282 -
Jardim (pitanga. Chave nos fun
dos ou pelo telefone 30-6204 -
Malhelfos.

Vende-se uma das
mais bem construídas e situadas
casas no centro da Várzea cj 4
qts., 3 sls., 2 vars., uma envidra-
cada, casa óè hosp., churrasquei-
ra, água própria, arvores frutífe-
ras em terreno de 5 000 e um ter-
reno em Albuquerque a 200
do Club. Tel. 24-23 e 57-8347.
TERESÓPOLIS - Ingá - VÜndo Io-
le, 8, quadra K, com 14x74m -
Tel. 57-7874.

do
pelo tol. aO-428'l, CRECI 70! _
CASA — Vendo no m
lhor local do Jardim
Guanabara, estilo mo
derno, ótima varanda,
jardim, salão, 3 quartos
c| armários embutidos,
banheiro completo de
côr, ampla cozinha, dep.
completa de empregada
etc. Terreno medindo
28x50, campo de fute-
boi de salão, play-
ground, mesa de sinuca,

OLARIA - Vendo casa c| 2 i)ls.,
sala, coz. t banheiro tm terreno
de 9x25. Urgente. Entr. 1 800.
Mensal 80. Para ver passar na
Av. Brás de Pina, 110 - loia R.
Penha - CRECI 787.
OLARIA - Vendo ap. com cn
trada de 7 milhões com 3 qtos.
\'.h zoz- banh- Tro'- "ue Uranos
1397. Creci 469. Tel. 30-5172.

MARIA DA GRAÇA - Vdo, últi-
mos aps. 2 qts., sala, dep., çjara-
gem. Aceita-se Caixa. R. Silva
Rosa, 165 - Tratar 22-9165. 
A1ERITI - Prédio - Será vendido
em leilão judicial em terreno de
20x40 à Rua S. João Batista, 710.
Leilão dia 30 do corrente às,14h
no saguão do Palácio da Justiça,
GB, pelo porteiro de auditórios,
Assis.
PRÉDIO' com * aps., v»ndo «m
Irai», junto ao Banco do E. da
Guanabara, tades, vazios. Sinal
4 milhões, saldo lonqa prezo. —
TeL 58-3671 oo 91-1621.

_„„„¦ .. ,, ¦¦,, , PILARES — Vendo ótimo ao. nô-reno_ de 11 x 60, todo murado vo_ b,m „„ _.„„„_ _______ £'_.,. _"0. sl„ ,0l,( b,nh., irea de serviço
depend. empr. completa - Ver
tratar ccm o proprietário no

VENDE-SE em Brás de Pina uma
bca casa vazia pela metade do
valor, sendo à vista ou a pra-
ro por motivo de viagem, três
quartos, 2 salas, 2 banheiros, 1
garagem, 2 strandes áreas, ter.

x 
' 
60, todi

na Rua Castro Meneses
— Esta ^rua íica em frente _..
Banco Novo Mundo. — Sábado e
domingo daa 8 às 18 heras.
VILA DA PENHA - Ap. Vende-
se com 2 qts,, sala, cozinha, ba-
nheiro em côr, entr. 8 000, prest.

MARIA DA GRAÇA vendo 3 ca-
sai sendo duas de forro e urna
de laje com qtos. sl. c. coz.
banh. garagem e varanda, tudo
por 10 milhões de entrada. Tra- ninn nr,ni-i mima __,-r,r,._,ttr Rua Ureno» 1397. Creci 469;Pm9 Pon9 HUma ampla
tel. 30-5172. jvaranda sobre pilotis,

piscina já em construção.
Tratar na Estrada do
Dendê, 795, ou telefone
22-7913. Sr. Guimarães.
ESTRADA GALEÃO, 2 400 - Coni
Violeta - Casa XIII - Ver local
- Tratar 34-3475 - 45-7010
Bezerra — Creci 1 054.

TERESÓPOLIS - Vendo 6 000 m2
Rua Manuel Lebrão — NCr$

75 COO, trcco p| loja S. Cris-
lóvão ou Teresipolis. Pitanga —
42-4070.

I TERESÓPOLIS - VendêTe apar.
tnmento, mebiliado no Alto 

'fere-

sópolis, local privilegiado, 2 quar-
(os, aala, varanda, demais de-
pendências. Ver e tratar domin-
qo após 12 horas no local. Rua
Sebastião Lacerda, 1 213, ao. 401,
defronie "raça Cascfta Amores.
E-clarecimenus no Rio 20-3976.
TERESÓPOLIS - Vendo ótima c,
sa a quatro quadras do centro
(Várzea). Rua Ma|or Carvalho, 73

NCr$ 50 000. Telef. 2587
Teresópolis.

PAQUETÁ
PAQUETÁ. — Vendo apartamento
quarto e sala separado e demais
dependências, vazio. Ver e ira-
tnr com o proprietário na Rua
Manuel Macedo, n. 109, ap. 201
- 30 000,00 c. 50% de enlrada e
o saldo sem jures em 30 meses.

ESTADO DO RIO

local. Av. Suburbana, 6 72S, ca-
u, 1, ip. 201,

PÍLÃHES - Vendo.casa vazia, 2
Iratar no local na ?'';_.2 sí'ss- entr. 5 000 prest.

1 D00, outra qto., sela, entr. 3 500
prest. 1 20O. Rua Engenho do Ma-
to, 55, esq. Av. João Ribeiro.
Vendas N, Absalão. - Av. No

260. Ver
Rua Galvani, 109,: ap. 305
VILA JÀRÕTm DA PENHA - Ven.
do gde. resid. em centro de
ter. murado, jard., var., entr. p\
carro, 3 qls., sl., banh. compi.,
copa-coz. e gde. quintal. Ape-
nas 17 500 c| 6 000 de entr. 3
pare. 5C0 de 3 em 3 meses
40 prest. de 250 s! |. Ver
ponlo final do ônibus V. Kos-
mos-Pça. 15. Ver R. Abaicru,
216. Vendas N. Absalão - Av.
Nova Iorque, 71, grupo 301 —
Tel.: 30-5724 - CRECI 1085.

EDIFÍCIO ISOLADO com 3 aps.
1 por andar, terreno 12x50, 2
ruas, só 1 op. aluoado, sala
4,20 x 6,10, 2 qts., banh., cor.,
W.C. qt. emp., garagem, grandes
áreas coberta e dciccberta, bela
vista, próximo praia Coco tá,
Earão. Vende-se tcdo cu em par-
ta. Aceita-se troca prédio São
Paulo* Tratar diretamente proprie-
tário. Rui Mtosotis n.° 49, ap.
201 - Vila Valqueire.
GOVERNADOR - Vend. boa ro-
sidência, 3 qtes., dep. emp., 2
varandas e garaqem. Frente praia- Pr. 70 000. Ent. 30. Tratar c|
próprio. Praia da Rcsa, 1 241 no
Dendê.

GOVERNADORIorque 71 or 
"ini' 

rairi i'nas |u«vckmauuk — Vende-se casa,
Telü 30-5724. 2 P*v(m»nlo« c. sala, 2 quartos,

OLARIA - Vendo contrato do
oia vazia com 2 frentes 180

305172 
mi'h5" ' vi!ta- Tral1"'

RIACHUELO - Terreno, vendo em
ótimo local para residência. —
Entrada NCrS 1 500,00 prestações
de NCrS 80,00 sem iuros. Ver e
tratar diariamente das 9 às 18
horas, na Rua Flack, 73 fundos
com Sr. Francisco. Informações à
Rua Dias da Cruz, 155 i| 305.
Ed. Mesbla — Meier — Cred 54.

ATENÇÃO - Vila da Penha. Ven-
de-se cesa vazia, 3 qts., s.f coz.
b., v., garagem, dep. emp. sepa
rada, ent. 12 milhões, p| 300. s|i

Tratar Av. Bris da Pina, 84930-3062. 
_

BONSUCESSO - Vendò"""ap7""^:,
sl., perto da Praça das Nações,
marcar vst. c| Pinto. 23-5466
30-2550.

RIACHUELO - Vende-se casa com
bom terreno, c/ 2 salas, 2 qtos.
e dependências. Porão habitável
c/ entrada independente. Rua Va-
tentím da Fonseca, 43 — Chaves
no n. 44 — Tratar na Rua Teófi
Io Otoni, 58-A - Com Sr. Al-
fredo.

RIACHUELO - Vendo à Rua
Flack, 51, terreno de esquina, de
12x30m. Tratar Rua da Alfândega
98, s/loia, das 10 às 13h. Tel.
43-6212 - BRANDÃO - CRECI
792.
SULACAP — Vendo casa nova, com
3 qts. R. Projetada, 25 n. 75. -
€ntr. 3 milhões.
SANTÍSSIMO - Area 3 600 m2
plana, vende-se prop. Uruauaia-
na, 55, sala 711. Tel. ^3-1759L_
TERRENO - Vende-se 525 m2, fi
Hanciado, serve p| qualquer negó^
cio — R. Antônio Vargas, 177, e
o proprietário no local — Pie-
dade.

BRAS DE PINA - Rua"~MÍ^S
Cevanelas, 934. Vende-se vazia.
Casa com terreno 10x305. Qt.,
sl-, coz. Tratar pelo tel.: ..
49-1679.
BONSUCESSO. - Av. Itaóca, 575,

NCrS 50 000,00 c| 40%. Ocupada,
contrato expirado. Ver e tratai
domingo, das 9 às 12 horai. Inf.
cl Mnacyr. Tel. 30-3775.
BONSUCESSO" - Vdo. aí~3ldT
Av. NovaYorque, rutro Madurei
ra, 4 qtes. bem facilitado. Est
Vicente Carvalho, ¦] 568 - Sob,
docj próprio.

OLARIA - Vendo galpão vazio
com 12x44 mais sobrado apro-
priado para escritório, força e
luz, 50 milhões de entrada. Tral.
Rua Uranos 1397. Creci 469. Te-
lefone 30-5172.
PRAÇA DO CARMO - Vendo ca-
sa, 2 qtos. Entr. 3 000, prest.
100 000. R. da Coragem, 108. -
Vendas N. Absalão. Av. Nova

Teír3b.5724Br- 
30'' CRECI '°85'

PARADA"DE' LUCAS - Casa- vá-
zia, qt., il.j coz., banh. e quin-tal, ent. 3 milhoe;, prest. 130.
Tratar Av. Brás de Pina, 849.
Tel. 30-3062, P. do Carmo, ho|e
e amanhã.

VENDO 1 caia com 3 quartos,
sala, demaii dependências, em
Ramos, perto da praia, está fi.
nanciada pela Caixa Econômica.
Tralar c /Sr. Paulo, das 13 às lt
horas. Tol.: 424906.
VIGÁRIO GERAL - Vende-se nã
Rua Xavier Pinheiro n. 376, ca-
sa de frente e as benfeitorias
nos fundos", em terreno de 10x50
m. Ver e tratar no local com o
proprietário. Facilita-se parte

BONSUCESSO - Av. Í7^
(Junto a Coca-Cola) - Vendo óti-
ma residência em g| terreno. Va-
zia de lage - Cl 2 qtos., sala,
cepa, banh. compl., etc. Entr. de
7 500. Tratar na Av. Braz de Pi-
na, 110 - loja R - Tel. 30-4284
—¦Creci'787. 

BRAS DE 
"p7nÃ~"~VdõTciIã 

c|
3 qts., tl. e coz. Ent. 5 000, prest,
180. Tratar R. Içapó, 45, gr.
201. Tel. 30-0731. Amllcar. CRECI
1 139. .r--

PRAÇA DO CARMO - Ct-.i 3
qlJ., sf., coz., banh., varanda e
quintal grande c| gar. Ent. 8 mi-
lhoes, prest. 300. Trat. Av. Brás
de Pina, 849. Tel. 30-3062 - Pra-
Çj do Carmo. Hoje e amanhã,
PENHA _ BAIRRO DOURADO -
Rua São Camilo n. 125 - Ven-
de-se ap. 405, com sala, 2 quar-tos e demais dependências, com
garagem. Tratar: Rua Dionisio
n.ill, horário comercial.
PENHA - Ve"ndo confortável
sidencla com garagem. Rua C,
33 - Parque Proletário. Ponto
final do ônibus Cascadura-Vila
Cruzeiro Tel. 30-9860- falar com
5r. Antônio Carlos Silva.

TERRENO - Vendo em Oswaldo
Cruz, plano, área 1 200 mts. —
Serve p| ind. ou resid. Próximo
•stação. Facilito. 42-2598 e .,
48-7621.
TODOS OS SANTOS - Vendo
lindo ap. 3 qls., sl., por 22
milh., tinal 4 e 18 pi Cx. Rua
Piauí, 26-202. Inf. Pinto -
23-5466 e 30-2550.
TERRENO GRANDE - Méier -
Vende-se de vila na Rua Isoll
na n. 341, fundos. Tratar; tel*
29-1076 - Sr. Tinoco, não ace|.
to intermediário.

BRAS DE PINA - Vdo. 5 aps.
Ent. 5 000, prest. 250. Ver Rue
Oricá, 912. Tratar R. Içapó, 45,
gr. 201. Tel. 30-0731 - Amílcar.
CRECI 1 139.

JACAREPAGUA - Freguesia -
Vendem-se 2 casat vazias, la. e!
1 qts. ,1err. 10 x 50; 5a. e| 2
«ti. Chavet no Posto Atlantic' —
l. Freguesia — Sr. Henrique.
VENDE-SE uma casa grande. Rua
Goie» n. 1264 - Q._ Boceiúvi.

BRAS DE PINA - Vdo. casa cl
2 qts. e mais dep. ou terr. de
8x40. Preço: 15 000 à visla ou
20 000 a prazo. Ver R. Piricumã,
35. Tratar R. Içapó, 45, gr. 201.
Tel. 30-0731 - Amílcar. CRECI
J 133.  
BONSUCESSO - Vendo na Ãv.
Postal, 46, ótimo terreno medin-
do 11x50, fábrica de tambores no
local. Ver no endereço citado e
tratar na Praça dst Nações, 220.
Tel. 30-1403, diretamente com o
proprietário.

PENHA - Vendo ap. com 3 qts.,demais deps., com 6 milhões de
ent. Saldo 200, por mês. RuaJaci,_2511_ap;_202.

ÊE.NHÔ 7 A ãSl nr efo.,largo.
Estr. do Saco, 620, B. Dourado.
Vendo gde. tprr. murado com
galpão nos fundos. Vazio. Serve
p. resd., depôs., oficina etc. -
Apenas NCr$ 5 800, 4 pare. de
?nímAlr'"es de 500 e 60 prest.300. Chaves no local. Vendas N.Absalão - CRECI 1085 - Av.
Nova Iorque, 71, grupo 301 -
Tel.: 30-5724.
PENHA - Ã""5ÕÕ" ms. da Estação
Venoo res. vazia, quarto sala,,

VILA J. DA PENHA - Vendo ap.
qts. e dem. depend. c| arm.

embutido, garagem, sinteco, per-
sianat e fogão. Edificio de luxo
sobre pilotis no melhor ponto
do bairro. Preço base: NCr$
20 000,00 fin. Ver com o por-
teiro Rua Gen. Otávio Povoes,
85, ap. 302. Tratar Rua Ana Frank
n. 40^_TeK_CETEl_91:2095.
VILA DA _ PENHA - Casa eltõ
e baixo, ótimo local com varan-
da, garagem, 4 qls., escritório,

banh., salão, copa, cor., toda
em grades t sancas e florões. 15
milh. enlr., prest. 400. Trat. Av
Brás do Pina, 849. Tel. 30-3062.
Praça do Caimo. Atendemos hoje
e_ amanhã o dia todo,
VIGÁRIO GE"RAL -"V~er. 20 x
50, c| ent. parcelada. Tratar Rua
dos Romeiros, 100, t| 401. CRECI
1 132 — Simões.

PILARES. Casas vazias. Vendo vã-
rias do 1 e 2 qtos. Encantado,
Cavalcante, Eng. Rainha etc. Pre-
ços de Crí 7 500 até 35 milhões
velhos. Tratar Av. João Ribeii
396, Sr. Soares - 49-1996. De
seg. a domingo, ótimos negócios.
PAVUNA - Vendo terreno cj 2
casas vazias em terreno de 12 x
20, enlrada para carros, rua cai
cada c| água e luz, ônibus na
porta. Frente para 10 casas co-
merciais. Preão 10 milhões. En-
trada 4 milhões, mens. 150J200.'
Outra com I 300 de entrada ou-
tro com 1 milhão. Maia uma ccm
1 .800. Éden 8C0, Vilar dos Teles
c| 600. Tratar na Rua Cícero, 105,
esquina R. Mercúrio.
ROCHA MIRANDA - Vendo, terr.
10x49 c. 3 casas, sendo a 1.»
c| 2 qtos., tal., coz., as 2a. tão
de qto, sal., coz., de fundos, de
lage. Ver local. Rua Jatorana, 225,
esq. c| Av. dos Italianos., Tratar
Rua lucidio Laqo, 26-5/ 213. Tel
29-2044 s| 2 000._
RO'CHA"m|"RANDÁ - Vendo umli
cosa modesta precisando reparos,
terreno grande, cond. na porta,

copa, eotinha, banheiro social
WC d» empregada — Aceito Cal*
xa Econômica. Ver na Rua Gra
ni, 510, casa III, Cocoti. Tel.
42-1152 — CREO[ 432,
GOVERNADOR- Jardim" Carioca
Vendo terr. 36 x 25 - Rua Ca
tuji, defronte, 23, quase esq. Est
do Dendê. Preço: 15 mil fac.
Tol. 58-8266.

NITERÓI

TERESÓPOLIS - Vendo terrenos
em diversos bairros, Rua Edmun-
do Bittencourt, 61. Tel. 3401, So-
ÍL''1' - CRECIE3J 31,
TERESOPOUS - Vendo ótimas
casas, diversos locais, vários pr:
ços, Rua Edmundo Bittencourt,
61. Tcl. 3401 - Sobral. CRECIERJ" 

31.
TERESOPOUS - Vendo aps. <
versos preços • tamanhos. Ri
Edmundo Bittencourt, 61. — Tel.
3401, Sobral_-_CRECIERJ 31.
TERESOPOUS - MagnlfUa 

~ 
rosi

dência — Em terono d» 11 000
m2, com piscina. Parcialmente
mobiliada s com tapetes • cor-
tinas, construção recente. Linda
vista no Ouebra-Frascos, perto do
Clube Pinheirot - Tel. S7-3084,
57-3594 ou 23-3294, 5r. Djilma
TERESÓPOLIS"- Vendo casa de
campo, no Clube Parque da Serre
da Caneca Fina. Entrar no km
40 da Rio—Teresópolis e secui.
as placas do Touring Club. fra-
tar aos sábados e domingos ccm

ILHA — Vendo casas com 3 a 4
quartos e demais dependências,
vazias com a entrada de 10 mi-
lhões o restante a combinar. —'
Tratar na Rua Uranos 1397. Ola-
ria. Creci 469. Tel. 30-5172.
ILHA DO GOVERNADOR - Jar-
dim Guanabara, apart. com dois
quartos, sala, banheiro, cozinha,
quarto e banh. de empregada,
garagem edificio sob pilotis vista
ampla para o mar. primeira loca-
ção. Ver na Rua Pinto Alboim
90, ap. 205 ccm o zelador —
Preço 23 milhões com 10 de ií-
nal. Tel. 22-6048 e 52-5239.

INGÁ — Vende-se próximo Pa-
lácio Governo, magnífica residên-
cia, Rua Anur Tibau, 8, ccm 4
quartos, 2 bs. sociais, j. inverno,
grande garagem, égua própria etc.
Preço NCrS 95 000,00 Ver até; Sanlõro, 

"n^fccaL 
Vendo 

"também

3.e-teira, dat_14 as 18 hs. [uma área de 150000 m2., no
PRAIA DE ITAIPUAÇU - Ven-jRjo, pelo tel.; 46-5307.
dem-íe terrenes, sem entrada e\ ''—
sem juros, apenas 50 prest. men- CAXIAS — N. IGUAÇU —
sais de NCr$ 10,C0. Tratar Trav. Viu Ar/\i §*-
do Ouvidor, 9 - 4° andar'com NILCFUU5
Sr. ANTÔNIO DE ARAÚJO, das
9 às 12 e 14 ás 13 heras. Tel.
22-8111 e 22-8777 - CRECI 1047
::lgb.__
NITERÓI -"ícaraí - Rua Otávio
Carneiro, 18, ip. 905. Vendo, sa
la, 2 quartes, demais dependên
cias a 30 melrcs da praia, gara-
gem. Preço: CrS 28 000, ccm CrS
12 OCO entr., saldo financ. Chaves

C| porleiro. Tratar: Imob. Sender
S. A. - Rua México, 70, 10.°, s]
1 007^8 - Tel. 22-8599 - CRECI

187.

SÃO FRANCISCO - Vende-se ex-
celente residência, próximo a
praia. Construção moderna, gara-
gem, saia, 3 quartos, cozinha, co-
pa ampla, banheiro, lavanderia,
nos fundos bom ap- s<i\i, quar-
to, cepa-cozinha, banheiro e áráa.
Terreno 12x30. Preço 45 milhões
bem financiados. N. B.: Também
troco por ap. de 3 quartos, zona
de Ícaraí, Motivo explica-se pes-
soalmente. Tratar: sábado e do*
mingo. Av. Amaral Peixoto, 472,1
s| 403. Te!.: 2-4313 - Soares.
CRECIERJ 232.

ATENÇÃO, Nilópolis, vendo óti-
mas casas vazias, junto da esia-
ção, ficam em frente ao frigorí-
fico. Ver Rua Coronel Azevedo
Júnior, 275, com o proprietário,
e tratar na Av. Marechal Floria-
no, 143, sala 1 304, Rio. CRECI
430, Sr. Lourival.
CAXIAS — 5 minutos centro —
Vendo casas q., s., c, b., água,
luz, vazias, apenas 600 ent. Prest.
70. Tratar Av. Rio Pelropolis,
1 673 grupo 103 - CRECI 469.
(Reservas__só_c| jsinal).
CAXIAS - Vila""São""LÜÍz~"to7„:
ça). Vendo casa laje 2 qt}., sala,
coz. em azul., banh. compl, va-
randa, água, luz, vazia de laie,
taqueada, ent. 5. milhões, saldo
comb. Tratar Av. Rio Petropo-

1 673 - Grupo 103 — Creci
469.

IlHA - Ribeira - Vdo. exce-
lente casa, vazia, a 100 metros,
da praia, com sala, 3' quartos,
garagem, cisterna, copa, cozinha..*...„..« ymiiLv, wnu. na poria, ¦? _i i .__• 

rua calçada, água e luz. Ent. 3 l- ¦ °j como|os d» *'""}' ~

VENDE-SE - Um prédio de cin
co apartamentos e uma lo|a â
Rua Piriá - Brás de Pina - Con-
diçocs: NCrS '100 

OC0.0O, tendo
entrada NCrS 35 000,00 e res.
tanto NCrS 600,00 p|mês. Tratar
com o proprietário no locai do-
rninco das 9 às 11 horas e a
partir de 2Afeira dat 12 às 15
horas _ Tel. 52-7247.
VENDE-SE no Cenlro d. PiíThí,
•p. c| 2 qts., sala, cox., banh.
jlj frento, r,a Rua Santa Brígida,
37, ap. 20C. Sinal 3 500 mil;
prest. 185 mil sjj. Ver no local
• tratar na Av. Irás da Pina,
96, leia (largo da Penha). Tolo-
fone M-548»^-. CRECI_232L
VENDO Bonsucesso na Av. Nova
Iorque n.o 145, perto da Casa
da Banha, apartamento sala,
quarto, cozinha, área. Tratar na
Rua Plínio de Oliveira, 29, t| 206
— Penha, Sr. Narciso,
VENDO na Vila; dTVertha, mre
casa, Rua Comandante Aristides

-,-. ...... .„„,.., 1I„„,ig»rníer,'. 452, saltar na ''raça
coz. banh. area. Apenas 1 750 J«'c°s Aureín, seguir e rua em

BONSUCESSO - Vendo na Av.
Teixeira de Castro 198, ótimo ter-
reno junto a Garagem Citran me-
dindo 8,10x58, zonas industrial
• comercial. Ver no local i tratar
na Praça dai Nações 220, direta-
mente com c
forn 30-1403.

de entr. 4 pare. de 200 de 3
em 3 meses e 50 prost.- de 75 000
interiores ao aluguel. Chaves ho-
ie em N. Absalão. Avenida Nova
Iorque 71 - Grupo 301. Tel.
30-5724. CRECI 1085.
PENHA circui-ar"- Catai - Vin"
do 2, Rua Delfina Enes, 454, 1.«
3 quartos tala, cozinha, 2.» 4
quartos, 2 salas e cozinha - Fa-
edito — Tratar com o proprietá-fio,.domingo :-'<té às I4hs,
PENHA (Dourado) no melhor lo-
cal, prédio 2 pavtt., c| 2 ótimot
aptt. de tl., 2 qs., grande copa

« „,„.,-., ¦ -r i í euí."3em' v»!i°s- Ó0 milh. a Ver e tratar c/ prop. R. Inspira-o jtroprietario. Tcle-:combinar . aceito peq. ap. como çáo, «80, F-«p. 101 (esq. Av.
Unfrade. Rua Paul Mullar, 125. lMeritl).

milhões, prest. -100. Trat. Av.
Brás de Pina, 849. Tel. 30-3062
— Praça do Carmo.
SÃO JOÃO DE MER7rí~^~vS
de-st uma casa na Rua Maria
Augusta n. 238. CrS 6 000 000
de entrada.
VENDEM-SE 3 propriedades va
zias, entre Pilares e Inhaúma.
Aceita carro como parte d*» pa-
gamento. Tratar na Rua Alvaro
de Miranda, 338-B.
.VENDE-SE um terreno com mora-
dia, aluguel de Cr$ 300 000, em
São João de Meriti, na Rua Ca-
pitão Salustiano, 219. Tratar no
local c| o proprietário Sr. An-
tonio.

frente a esquerda. Ver no local
diariamente. Tratar Rua Plínio de
Oliveira, 29, s! 206, Penha, Sr,
Narciso. Tel.: 30-1894, p. f.
VENDO na Vila da '^enha, na
Praça Paulo Setúbal, final linha
(ônibus Vila da Penha-Castelo
340). Apartamentos com sala,
quartos, cozinha, varanda. Tratar
à Rua Plínio de Oliveira, 29, t\
206, Penha, Sr. Narciso. — Tel.:
30-ie94, p. f.
VllA PENHA - Vdo. ap. am
pio, 2 qtt., t. coz. banh. ótima
arca, ent. 6 000 ep rett. 222,59.

VENDE-SE um prédio c| bar e
mais uma Io|a vazia em -frente a
estatíio cia Vila Rosali, ou íaz
contrato do bar c| moradia —
Preçu de tudo 27 milhões cj 50%
ou enrtrato do bar c| moradia, 7
milhões c| 3 milhões de entrada
mensais 150 000. Mctivo de via-
gem — Tratar na Rua Cícero,
\°A-_?'- 202 — Pavuna. 
VAZ LôBÒ - Vendo" a casa vã-
zia 2 quartos, sala, banheiro, co- __i,|_, i su_
zinha, varanda, qrande área e r0ld0 LPbo
terraço, tipo Brasília. Ent. NCrS
8 000,00 o 40 prest. de NCrS
250,00. R. Alice Figueiredo, n.
302, proprietário.
VENDO — Irajá, casa com 2 quar-
fps, saio, banheiro e urna meia.

Financiada em 3 anos — Ver
Rua Maldonado 465 — Telefones:
52-1955 e_49-3612.
ILHA DO GOVERNADOR - Jar
dím Guanabara, vende-se ótimos
apartamentos de dois quartos, sa-
la, coz., banh., dependõnclea co
pletas de emprcçjada, garagem,
construção particular, entrega ime-
diata. Rua Colina, 133 em frente
a_F rtuçjuè.a.
ILHA DO GOVER^ADÒR"^"Ápar-
tamentos prontos, vazios, sala,
qlo., e sía e 2 qtos., cozinha, ba-
nheiro depondõncias a partir de
CrS 3 OCO entrada. Saldo em pr-s-
tacão. Ver hoje. Estrada do Gn-
leão, 514 - Tel. 52-2309, 52-0231

IMC - Creci 577.

VENDO grande casa centro ter
reno, junto Praia ícaraí. Tratai
tel. 2-0497, Dr. Fernando.
VENDO granda área com proje^
to aprovado p| 4 cds. 4 andares,
sendo dois já com fundações.
Tratar tel. 20497, Dr. Fernando.

ILHA GOVEilNADCR - Vdo. ter-
reno 12x50, plano, P. Bica R.
Pinio Alboin lado escola An-
chicta, 12 COO s/ 6 500 - 23-3146
47-2348. Rosa

CAXIAS — 25 do Agosto — Ven-
do casa 3 qtos., 3 salas, coz. i
banh.. cop. em azuleijo, laje, ta
queada? c| água, luz vazias mais
um ap. q., s., c, b. vazio. Preço
tofal 22. milhões. Entr. 6 milhões
200 pj mes. Tratar Av. Rio Petró-
polis, 1 673 — Grupo 103 — Cre-
ci 469.
CAXIAS — Vendo Junto ao cen^
tro casas de I e 2 quartos, entra-
das a partir de 1000 até 3 500
restante como aluguel. Tratar Av.
Rio Petrópolis, 1 673 t| 7 - Tel.
3228 - Caxias, e| Adelino ou
Altamiro.
CAXIAS - Olavo Bilac - V. 3"
cisas laje, qte, sala e ctspen-
dencias. Outra na Vila Sáj Luís,
qto., saia, dependência. Tratar ra
Rua d« Romeiros, 100, s| 401.
Simões, CRECI 1 132.

CAXIAS — Vende-se uma viia com
6 C3S.is, na Rua Nina Rodrigues,
464, antiga Rua Elza. Bairro Bon-

i fim.

PETROP. - CORREIAS -
ITAIPAVA
AREA âe 1 3ÒÒ'"m27~pT5na, de~!T
quina. Grande jardim e residên-
cia. ( Vende-se. Rua Vjsc. Ita*
bcraí,_485 — Valp3raíso.
CASA neva c| 2 salas c| lar.,~2
qts. cj arm., depends., ter. 2 000
m2, urg. 12 OCO, fac. Tenhho ou-
tras pi 20 e 30 000 e sítios p|
35 e 50 00, Ed. Esperanto L. 5.1 CAXIAS — Casa com ótimo ter-
Tel. 6635. reno NCrí 1000,00 entr., restan-
EXCEPCIONAI OPORTUNIDADE - '<_ ,0° mensais. Tratar dias úteis,
Vendo-se magnífica residência ¦» Newton Ramos. Tel.i 23-0643.
centro de terreno, c<Çm 2 sls., 51NOVA IGUAÇU - Vende-se 1
qf:. etc., Ejirro Quitandinha. — casa no cent. com 2 qts., sl.,

coz., banh., var. taq., laje, quint,
murado, água, luz. Pr. Cr$ ...
10 OCO 000, entr. a comb. Prest.
Cr5 65 000 — Temos outras com
enlr. a partir de CrS 600 COO
Tralr.r na Imobiliária e Constr.
Martins. Rua 13 de Maio, 85, 3.°
andar,_grupo 304,^_s'_2.
NOVA IGUAÇU'"- Vende-se unia
casa em Nova Iguaçu, na Rua
Luís Alves, 71, com 2 quartos
sala, cozinha e banheiro. Chave:
na Rua Santos Dumont, 734,

Aceita-se oferia, e ap. na GB co-
mo parte pagamento. Inf. a par
tir 2.o.teira 14 hs. Dr. Mayr. Tel.
52-5790.
PETRÓPOLIS - Vale Bonsucesso.
Lotes de 2 000, 3 000 c 5 000
m'2, frente para asfalto — NCrí
200, 300 e 500 o ni2 - Faci-
iita-js, troca-se imóvel no Rio —
57-9718.

ge

PETRÓPOLIS - Vendem-
ÍLHÁ"'DÒTGOVERNADOR fS 

aPartam^nt°S de Sa" sa" o"' em Nova Iguaçu. Preço CrJ
-JARDIM GUANABA-'a;cl,uart(0' ^nie,ro 

e\l^^i ^T^Xi.^'
RA - Novos terrenos na kltc*nete e duplos, qua 

-

Est. do Galeão, Rua Ha- ^ prontos, e outros p
e Rua Cam-

baúba, juntos à A.
A. Portuguesa, próximos
à Praia da Bica. Presta

entrega em um ano, no
parque do Hotel Sítio nova i&uacu
Taquara, da Associação
dos Servidores Civis do

NOVA IGUAÇU - Vende-se uma
boa casa, Rua Triunfo, 672 —
Bairro Califórnia — Tratar só aos
sábados e do mingos.

a».* "«^^^Crí 100 000 em 40 me-|das as Pisdnas, hípica,
denlro
20000C
2C0 000 por mês sem juros.
20 ooo oco sinai_ 6 coo ooo'restante ses sem juros. Proprieda

mes sem juros. Tra, , , -.,' ,.. — „,Vi c n. »
tar à Rua Plínio de Oliveira, 29, de da CIA. IMOBILIÁRIA

sr. 
:°ttha- ^-j*0'1894- "¦ '• SANTA CRUZ. - Infor-

VENDO"-IRAJA - Apartamento»
novos, -à Rua Cláudio da Cos-
ta n.o 32, com 3 quartos, 2 ba-
nheiros, uma grande área para
guardar seu carro. Ver no local
diariamente até aos domingos. —
Tratar i Rua Plínio de Oliveira,
29, sl 206, Penha, Sr. Narciso.
Tehi_30-15?4, p. f. _
VIIA KOSMO - Ve""ndó~ce"sa~dê
laje, talão, 3 qt;„ cop., coz.,
barh. Ent. o' carro. Pço. 20 c/
10 prest. 300 m. Trat. R. Leô-
nidu. 12, .»/ 205 - Penha.

Vende-se em
Vila de Cava, 2 casas, uma fal-
ta terminar. R. Maurício de
Nassau n. 27. Tratar com Santos
-_Tel.: 49-9096.__
NOVA IGUAÇU - A 3 minuítTs
do centro, lote. c| ruas calçadas,
luz, esgoto, podendo ir a pé pa-
ra a Estação. Construção imedia-

i "i ,j„ i\f f\r, r\ i,a- Ct$ 55 000 mensais, sem en-
IO ae MaiO, Àó-Ü —trada e sem iuros. Tel. 31-1431 e
çnhcrln  F ri i í í r i n 3,"-i7'á cu diretamente na Rua-JOSOiO - I. Cl I > I C I O MarKh___ floriano n. 1744, sa-

Ia 10 — Nova Iguaçu — Inclusi-
ve tjbados e domingos.

ções mensais a partir de l.rasil' corl direit° ,a ,ô"
'aas as piscinas, hípica,
tênis etc. Tratar na Av.

DARKE. _
pÉrsóPcüs Vcnde-3ft linda
„„  . . , NOVA IGUAÇU - Vendem-se ter-
ças. no centro da «cedo, em „„„,_ 2S OT0 por mi._ _,0__e

sem entrada. Tratar na

mações na Est. do Ga
leão, em frente è A, A
Portuguesa OU nos escri-!'""" d» Catedral; no meio íojtaed.ita .,,.„  , ,,
tórios da COMPANHIA ]."\'V\ .' -.**¦. *?°Pm7- M"a dos Andradas, 96, sala 1 101lOTIOS aa l_U/V\rAINMIA, salas, 6 quartos, 3 banheiros so.jc cu pelo telefone 43-8690à Rua Araújo Porto Ale- "*"" *m ''* """ " -1- - —  --

gre, 36 — 5." and. Tele-
fone: 42-6957. Vendas:
JULIO BOGORICIN -
(CRECI 95).

ciais, dep. empresada. Rua 13 de
Maio Sl^A. Tel. 2593.
RIO-PETRÓPOLIS - Km 19 -
Bairro Equilativa — Vende-se re-

VENDO casa chalé, 3 qts.,'duas
salas, lareira, 2 banhs., garagem,
2 qts. empreg., cor., área, va-

-- -- - randa, terr. 15 x 47,5 — Gran-
s.dencia nova lodo conforto, lur ia Guarani, local Ideal sosseso
e égua em terreno 18x45, pian- repouso. 12 m, à visf ou 15
tado. i«L 22.7765, ramal 119 «milhões a combinar. Ediison. Av.36-3634, c| Dr. José. iDelfim Moreira, 118. Tol. 3148.

NAVIOS — Chegam hoje ao Porto do Rio o Pa-
ragnay St.ir, inglês, de Londres, Lisboa, Madei-
ra, Lus Palmas, Tenerife e Salvador para San-
tos, Montevidéu e Buenos Aires; Louis Lumicre,
írancês, de Hamburgo, Anvers, Havre. Viso, Lis-
boa, Madeira e Las Palmas, para Santos' R:o
Granda do Sul, Montevidéu e Buenos Aires, c rs
cargueiros Dei Monte, Svensltsimtl, Grobnik,
iVíendoza, Arzon e Kio de .Janeiro.
JUIZ — O Juiz da 8.° .Vara Criminal estará, do
plantão hoje, da.s 12 ás 16 horas, no Foro, Rua
D. Manuel, 15, para conhecer pedidos urgentes
ae habeas-corpus contra autoridades coatoras.
CONFERÊNCIAS — O Professor Maurício Barce-
Ios Guimarães pronuncia dia' 31. às ll horas, ns,
Rua Silveira Martins, 101, uma conferência sobre
Uiftcria cm Saúde Pública. "" Será realiKac'»
no Instituto Freud, uma serie de conferências
úteis a chefes, educadores, pais e noivos, nas quaisns modernas ciências pedagógicas serão ressalta-
das e colocadas na qualidade de instrumento á<*.
maturação e ajustamento e formação de chefes,
professores e dirigentes. A inscrição para estas
aulas estão abertas e serão realizadas as 5.as-í'ei-
ras na Av. Graça Aranha 81, 12.° andar, das
18h30m às 19h30m. As conferências estão fran-
queadas ao público.
CRÍTICA — A Associação Brasileira de Museo-
logistas está patrocinando o Curso de Crítica e
História da Arte, que o Professor Frederico de
Morais dará no Museu Nacional de Belas-Artes,
todas as sextas-feiras de abril e maio próximo.O curso terá início a 7 de abril, às 17 horas, no
Auditório do MNBA. Constará de oito aulas, llus-
tradas com slides e filmes. A inscrição — NCrS
30,00 — deverá ser paga adiantadamente. No íi-
nal do curso, a ABM fornecerá atestado de ire-
quència.
PROFESSORES — O Departamento de Educação
Média e Superior está convocando os professo-
res, aprovados em prova de seleção realizada pe-la ESPEG, em 1966, a comparecerem nos dias de-
terminados, entre 13 e 16 horas, no 9.° andar ria
Av. Erasmo Braga, 118. O não comparecimen-
to dos interessados nos dias e hora marcados im-
portará em desistência do contrato. Professores
de Educação Fisica, dia 31: Jorge Reis, Alfredo
Moisés Abrão, José Artur Cesari, Hélio Tendler
Leibel e Elson de Sousa Lima.
EXCEPCIONAL — O Instituto de Educação do
Excepcional abriu durante todo o mês corrente,
na Rua Mata Machado, 15, Maracanã, inscrições
para os cursos seguintes de especialização do
professor: Especialização para Professores de
Deficientes Físicos; Especialização para Profes-
sores de Deficientes Visuais; Especialização
para Professores de Deficientes da Audição;
Terapêutica Ocu pacional; Terapia da Pa-
lavra; Especialização em Teatro para Excepcio-
nais; Especialização para Professores de Crian-
ças Portadoras de Paralisia Cerebral; Formação
de Orientadoras de Classes Especiais (3 anos).
SiMPóSIO — O Instituto Brasileiro de Admi-
nistração Municipal promoverá de 31 do corrente
a 2 de abril um Simpósio sóbre a adaptação das ¦
constituições estaduais à Constituição de 25 de
janeiro de 1967, no capitulo referente aos Muni-
cípies. Local: Copacabana Palace. Colaboração
nos trabalhos juristas, especialistas em adminis-
tração pública e municipal e urbanistas, como o
Dr. Temístocles Brandão Cavalcanti, o Ministro
Aliomar Baleeiro, o Prof. Orlando Magalhães de
Carvalho, o Dr. EU Lopes Meireles, os Profs. Cé- ¦
lio Borja, Paulo Neves de Carvalho, Diogo Lor-
delo rie Melo e os urbanistas Harry Cole c Ru-
bens de Matos Pereira.
ESPEG — Realização de provas: professor de en-
sino médio — disciplina de Artes Industriais —
realização da parte primeira prova de oficina —
¦da prova de aula — até o dia 23 de março. Es-
cala afixada na ESPEG. •?• Provas Conhecimen-
tos do Serviço — Concursos para a Assembléia
Legislativa: mlmeografista e íotocopista — dia
1|467, às 8 horas, na ESPEG; técnico de ar re-
írigerado, mecânicos de ai refrigerado e marce-
neiro — dia 1.4.67, às 13 horas, na ESPEG; ope-
rador de som — para a Assembléia Legislativa
-*• a prova.escrita de Prática de Serviço será rea-
lizada no dia 1 de abril, 8 horas, na ESPEG; pro-íessor de ensino médio — disciplina de Direito
Usual — a prova escrita será realizada no dia
1J4|67, às 13 horas, na ESPEG; escriturário —
contratação para a Comissão Estadual de Ener-
gia — a prova de Noções Elementares de Direito
será realizada no dia 1,4.67, às 13 horas, na
ESPEG; técnico de contabilidade — contratação
para a Comissão Estadual de Energia — a provaescrita de Contabilidade Geral e Noções de Con-
tabilídade Pública será realizada no dia I|4j67, às
13 horas, na ESPEG.•GONSAGA — Medida 17 — A.N.
TRENS — Hoje, das 14 às 18 horas e amanhã,
domingo, das 8 às 16 horas, será interrompido o
fornecimento de energia, sendo desligados os cir-
cuitos 1 e 2, além Nova Iguaçu. O tráfego nesse
trecho será feito por locomotiva. •** Amanhã se-
rão executados trabalhos na Rede Aérea e remo-
delação das linhas para instalação do C.T.C.
(Controle de Tráíego Centralizado).

Assim, os trens paradores destinados a D. Pe-.
dro II, não farão paradas em Piedade, Encanta-
do, Todos os Santos, Mélér e Engenho Novo, no
horário de 11 às 16 horas (Rede Aérea); os trens
procedentes de Paracambi e Matadouro, no pe-
ríodo de 0 às 2 horas, circularão pela Linha Au-
xiliar — Via Deodoro, devido à interrupção das li-
nhas 4 e 8 (Rede Aérea).

Finalmente de 11 às 16 horas, os trens desti-
nados ao Ramal de Santa Cruz, entre Bangu e
Matadouro, circularão tracionados por locomoti-
vas Diesel, para serviço da Rede Aérea, na remo-
delação para Instalação do C.T.C.
PM — Foram aprovados nos exames de admissão
à Escola de Formação de Oficiais da Policia Ml-' 
litar do Estado da Guanabara os seguintes can-
didatos, que foram matriculados como Cadetes do
1." Ano: Dorasil Castilho Corval, Hamilton Dor-
ta do Amaral Filho, Ademir da Costa Pinto, He-
lani Moreira de Carvalho, Arapoan José Correia.
Luis Sérgio de Castro, Sérgio da Cruz, Celso Pe-
reira de Oliveira, Ivo Machado de Ataíde, Ernânl
de Sousa Pinto Júnior, Rosalvo Delocco, Hamíl-
ton Dias Damasceno, Valmir Araújo Bertoletto,
José Lourenço Valadão de Meneses, Luís Virgílio
Pereira, Romualdo Rodrigues Laviola de Freitas,
Rui de Oliveira e Silva, José Hortas Mazei, Mau-
rílio Marques de Mendonça, Renato de Amorim
Machado, Alipio Antônio Cascão Gomes, Wel-
ington Barros Lopes, Luis Leopoldo Góis, Vander
de Medeiros, Sérgio Barbosa Vieira, Deolindo Gui-
marães Gonçalves, Paulo Roberto Duarte de Sou-
sa, Carlos Abel da Costa, Edgard da Costa Ma-
galhães, Paulo Roberto Barbosa e Silva, Roberto
Raimundo de Oliveira, Vanderlei Machado de
Carvalho, Jorge Henrique Pedro dos Santos, Cé-
lio de Medeiros Drumotíd, Umberto do Amaral
Lisboa Júnior, Nabucodonosor Barbosa da Silva,
Rttinaldo de Sousa Melo, Lsércio Pacheco Mar-
tins, Jobervar Barbosa da Silva, Dênis -Correia
da Silva, Araquém de Sousa, Carlos Afonso De-
molinari, Sérgio Muís Marques 'de Andrade, Otá-
vio Tavare3 da Fonseca, Ricardo Hauer Vieira,
Emílio Quimelato Filho, Pedro Leal Soares, José
Alcindo da Silva Lagdem, Aluisio Moreira dos
Anjos, Sérgio Mauro Bastes Vita, Irapuan Ferrei-
ra tíe Lima, Sérgio Grinalson Gomes Carneiro.
MARACANÃ —- Pelo Torneio Roberto Gomes Pe-
drosa, no Maracanã, jogam hoje Vasco e Portu-
guêsa. P*reços dos ingressos: camarote lateral, ..
NCrS 25,00; cadeira especial,' NCr$ 10,00; cadeira
sem número, NCr$ 3,00; camarote de curva, NCr$
15,00; cadeira numerada, NCrS 5,00; arquibanca-
da, NCrS 2,00; geral, NCrS 0,50 e militar, NCr$
0,25. ••• Abertura dos portões: 13hl5m; das bilhe-
terias: 13 horas. Horário dos jogos: preliminar, 14
horas; principal. 16 horas. ••• Escala do pessoal
para o serviço de hoje: Encarregado "D": 1 — 2—3—4 — 5 — 6 — 7 — 9—10 — 12 — 13. (Re-
serva: 11); Auxiliar "B": la6 — 9a 22 — 24

26 a 34 — 36 — 41 — 43 — 44 — 45 — 46:
(Reserva: 23 — 35 — 42); Auxiliar "C": 1 — 2

3 — 4 — 6— a 17 — 19 a 33— 35 — 37 —
39 — 42 — 60 — 64 — 76 — 88 — 94 — 95 — 113120 — 121 — 122 — 123; (Reserva: 124); Au-
xiliar "D": 1 — 29 a 38 — 40 a 46; (Reserva: 47):
Serventes: 51 a 74 (Reserva: 75); Guardadores:
1 — 2 — 3—5—6—8 — 11 — 13 — 14 — 15

23 — 24 — 28 — 29 — 30 — 31 — 31 — 32 —
38 — 39 — 40 (Reservas: 33); Bilhetelros: Cha-
mada às 12h45m: 1 — 4 — 5 — 7 — 8 — 10— 11

12 — 13 — 19 — 21 — 23 — 24 — 26 37
33 — 57 — 59 — 60 — 61 — 62 — 63 — 65 —

67 — 68 — 69 — 70 — 71 — 72 — 95 — 98 —
100 (Reserva: 58 — 66 —73).
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'TiiRRENO - Vila Sanlri Lucia -I 
ESTADO DO RIO - COSIA DE PESCARIA? Vendo àlSEPETIBA - Ce.» grando rróxiNova Iguaçu - Vende-se umal __ beira do Kio Surui, cosa de mul.lme da prol», vendo ou troco po,

12°» lõi 12 « 30 m?r. otf tío L0JA ~ Bom süiãda, C«nlrp..c!e i° 
llc,:M 

tí'0' 
mo1bniodfí barco corro ou ap. Grande terreno tc,ro;|Mova Iguaçu, contr. 5 ar.os, cor- . ntator-ifojinrcm;.-|oz «letricj- c do- plantado. -42-259B . 45-7621.

rido 1, negocio elt- ocasião» As
Nilo Peçanha, 726. Tr. no loca

ESCRITÓRIOS e
CONSULTÓRIOS

ca-se por um automóvel — Tratar
tom Emilio. Telefone 540289. ai-
isado e domingo.
'TRANSFERtsFTlpaliieii da Cãlxã
Econômica do uma casa, resldén-
da, com loja em Nova lguat,u.
Serva para padaria. £s!r. Luís
lemos, 676. Tratar 34-0694 -
ór_. Correia.
rROCA-SE ume caaa reaídenucl

com loja, em Nova Iguaçu, por
um biir ou mercearia em qujl-
quer lugar. Tel. 3-1-069-1. Sr.
Corrala.
VENDE-SE um terreno com 10000
m2, com força, lu: e ngua liga-f- Cori|untO de 2
dos. Faclllta-se. Iratar um Du- r! 50 ml »nr~,l
que de Caxias, à Rua Tuiuli, 167,'' ' 

'

ul. 238J.
VENDO am 

~Csx\i_~3 
terrenos è

Rua 7 cie Setembro, com 1-jz
elétrica, passando na Hua Lo-
tat n.o 30, 39 e 40, Quadra 24,
oraco de ocasião, 

"trator 
,\ Ru.i

Plinio de. Oliveira/ 29, sl 206,
Penha, diariamente Sr, Narciso.
- Tcl.: 30-1694, p. í.

CENTRO

CENTRO -
Branco, 37 ¦¦•-

Av. Rio
Grupo 307

mente
instaladas e decoradas,
inclusive o telefone. -
BASE: 40 milhões. Visi
tas ' direi, no local das

toras. — Inf.
IMOBILIÁRIA

água, -tel.: 52.6403^
GRANJA AVICOLA - S.o~õn
da Pstrep. no oslalto, lur, b
lísslma residSncia, modernas Ina-
lal., para 20QÜ0 frangos ou S 000
poedeira», 3 casns empreg., fun-
cionando NCrí 95 000 financ. ou
permuto op. .57-0068 Sr. Froncli
co_das 9 às lflh.
ITAIPAVA - Pedro do Rio — Ir
Confidencia. Vende-ie síiiq c[ 329
mil m2, com sedo cie SOO m2,
mobiliada, estábulo, máq. benefi-
ciar calo. criações- ale. Traier tc-
letone 429,_lioip,ivo ou 42-0072.
FRIBURGO ~~Vende'-so sitio,"cln-
co minuto", do centro, com 12 000 VÊNÕÜS-Tf

SEPETIBA - Prei,. Do. Lülza -
Vindo caaa moderna, tols, SLqU..
hic* em côr, varanda, copo,
Tinho eíc. Rua Or. Rafael Jam- soa
beiro, 45 - Inf. 49-2662.
TERRENO 15 x. 80, cfcíüo ito-
desta, vende-se -- Estr. Sepéliba,
4 401 — Nâo i posse, 8 SCO c
ent. 3 SCO. Trat. tel. 22-6285.

ALUGA-SE quarto -pii case rie CENTRO - Aiuç;
família .-, moça que trabalhe quario; Brandos itora na Rua frei Caneca n. 27;Bur.évolo n. 185~ *'"'' 9- ' - _|ou,rr> "o n. 1HI, ro.
ALUGA-SE vaga part moça. BalNi 3SÍ!!I_j!!L_§*tíí!ÍHE_ 

'_

. NCrS 40,00. Fone 12-0040.ra - Rua ilo Riachuelo n. 89 '"- -

: -orn deis,ALUGA-SE
Rua Ar.lbal,quario, sal'., banheiro o cozinh.,,- casa 4 c no Largo do. Machado, 29 ap. 311

101, cs-1- Tel. .36-1957. Chaves no 511.
.IALUGAM-SE 

~~

IMÓVEIS - COMPRA E VENDA» IMÓVEIS - ALUGUE

;.

Sá.

— Barroso. Av. N. S. dt- Fátima,! casa 6.
74 -_ap._301.  

CENTRO - Pessoa só
ALUGAoc ap. tipo casa, 3 quar. Ba na Rua Joaquim Silv

I[los, sola, saleta, 2 banheiros, coz. ap. 703. para 2 mOças que Ira-2 áreas, iíua André Cnvalcontiibalhem íor.j e dê

NCrS 40,00 cada

vagas p/mòça*} ,-.|
¦eferêr

i -«p torre o,

ALUGO quario mobiliado, casallufla va- móçar, (os). Rua Marquês do Pa' òOIraní, 126/403 - Flamengo.

VENDE-SE, terreno Jsrrjlrr
lhe — Campo Granel» -
25-9418.
VÍN0EM-SÉ 2 cas
doí,
15

jlóó ver local, feí, 30-0898.
, |ALUGA-SE ap'. 

'niob 
.¦„,

«Vi/ ¦ "J- "~'_ "Ji'_'' '"ii '"'-'-''Jvr. iem ambiente familiar.
1 •:,'„;:AlUGO APARTAMENTO 201 Rua CENTRO"-Aluga-se Av7iHÍSrT-,M|Rua Machado'Jullo do Carmo 481, ver . Ira-, Valadares, 110 ap. 11)3 com saln, 602
T7~fer dr.s ti fa 13 horas,

pessoa ido-
i-t/

:r,n Q1)ART'J grande a
neidade. Travessa Carlos Sá
601 - Catete.
RUÀ" SENDÕR 

"^RGÜ'eTrÕ7^38"

apartamenlo 1209. Chaves no lo-
cal das 10 às_15 horaSj
SENADOR VERGUEIRO^ 218. -
Alugn-se ap. 712, sala, 2 quar-
tos e dependencias. Vt-r local

ALUGA-SE Bpartnmento 3
penae-clas na Praia deÍ3 u 4 qts.

fca o dcpi
Boi-logo 430 ap. 902. Cha'.
porteiro. Tratsr Rua Máxlco
sala 409.

qudf-jAPAklAMENIOS
... arms. «mbs., íjcir..-:;epr;com Cntor.osjinenle ovaliadot. Tjlelc

7-1 na 36-6374.

ALUGA-SE 
'

abado
i_15 Js

com SANIO AMARO"

somente
9 àr. 12

domingo, de [ALUGA-SE7/ hora"

— ALUGA-SE um quarto pequeno c/
noc? cí «files'.."1 t 

V" la"t?!r° 'ndepandenlo: Ru. San-ua p moça 
ç| refeições. Forna- ta Clara, 403, ao 502cem-se marmitas. Praia de Bo- ÃLLÍGÒ 

"r: " "ú-,',
apogo 15B op. __. ;c\. 4(1./,yS(l \._,JylJ 

~ Ap. mobiliado, tempo

X--L0.'. _____ . j,, ,i T, , 
'' Ver * lr"' Y'''iUKi,«' no •1'" '03 com sala, 602 -. Ver no local.

N0EM-SE 2 casa», frente e fun- °" ' V.°!j_j!°E__ I" luarlos, .cozinha, banheiro e de- ãLJjgÃíf—rrn^rrj =---:
t, à Ru» TroU Cavalcfinti n. AlUGA-SE um grande apartamen". P«ndenelna de empregada. VerlVi ,.,, V?/" , nCAll ,9n nnn"- Sapetlba - Guanabara. \.°,m Rua Nabuco de Frailas n.» "P, h?rá"° d»s '2 às 16 horas aos chav 

' 
™ i» ,,h, !, 

't

ÍT^rrr-íí r-\ü£- irabtdoi e dom. dar 9 ,',.•, 12 hs..*?_**,.P.*??"'!?*,. S!0^'15?0.5 K
m2, ólima cnsa mobiliada
quartos, 2 salas, pomar, hcrla. 11' „*
galinheiro». Tel. 57.7575. *

H ÒS 16
VEPLAN

MANGARATIBA -
ANGRA DOS REIS

VTNDO uma área tis- í-jrr.i em
Míiguai próprifi pôra gfnnja ou
criação de gado, 1t-rríi em «le-
vação. Preço a combinar om prós-
taçõe... lel. Celel 900I84 Rio •-
Em Itaguai procurar no ponto do
páxi os motoristas Otávio ou Tai-
nha gue daria informações.
VENDE-SE na Praia d» /Muriqui, o
lote 349 da Rua 7 do Balneário

-ipelos leis. 52-2830 e
22-6102 - DEPTO. DE

(VENDAS AVULSAS.
J. 107 -'CRECI 66.

1'ilROI'OUS - Venda sitio um
Araras, cl 30CÜ m2, c| casa inc
billada. Preço u combínor. Acei
ta-se troca por ap. na 2cnn Sul
Tratar lel. 47-4967.
PÉfROPOLIS 

'

¦j|-.'i.iíü tot«e no hn
47 Estrada kio-S. i"julo, junto *

Mtrr#r*il 5. Francisco —
12 O0Õ 000 cd.. Tr»í«r 45-13VS -—ID- EHsato.

DIVERSOS

—'. 'aca ou não. Geladeira,' TV,"ricem dois cam-*. SMa d auartn &*j r^n-r*. - to^irv.t*.tíUt-nBJI^^^
.lois quartos, cozinha, area quarto, snla, coilnha, banheiro.|Fevereiro, 59-A - Botafoao l _r , 1""<a de frente ou me-¦ depandoncias de eniDresada á grande irea 230 000, taxas. -ALUGA-SE 4 Pr.l» ,1. RÍT7 l!,de do m°!mo « um rep,,j dode. Assis n. 03 - Banco Auxiliar dn Produção. - n. 428 ap 1204 com J'"'"^ 

'""""tnlo. Prado Júnior, 237,
Trav. Ouvidor, ,2. io,,.. . de^nSllas^Prt Ijgfe^- 

CO&..
irai. lel. 45-7923 ALUGA-SE

qt„
ní 12 hs. Santa lii-

i quarto uara 3 ^«¦^O^^ll^T ^ ÍT ™3«l- 
'

ALUGA-SE 1
za.. Prr.ta Crüi Vermelli.
13. _
AIUGO quarto mobiliado a aoij
rap&ms, Rus Washíngíon Luir, 24,
ap. :oó _ Can:

2551401. Horário cc

O0A5 CASAS - Arp,.,, lu, H,|a|.
itu laquaro - )„„ d 2 ^.., «lt,' cot. » hanh.

n":, ¦?¦ ,M-. °° Lr»a ,- ^„*á*-i * l.inu»«daí. l mllhíu .
(or. 37.91:0 - 37-6887. 2-7070, £m Maqi , d Or. N.mi.

CASTELO — Grupo com telefone,
Vendém-ae 3 Salas com banheiro,
Rua México,'41 — Grupo 1401
Chave:.' cem ¦ o porreiro. Tr(it-?i
com o proprielarlo — Telefone
27-4347.

CEN1P.0 -- Passo contrato dç
lopj escritório a quem comprar
moveis, gelfldeíra, teleíonaMuriqui, passando pelo.fundo do Kit»' ,SfÍ,l°_,,l -.. ? I

ferreno as iouas da cachoeira, po.K& LUM^376
iendb ser construída. uma gran

da piscina, Cr5 3 OCO 00O .facili- CENTRO - Vendo rjrupo dc çin. •
to pnrte. Tratar
32-3943.

pelo telefonei

LOJAS

salas (pequenas), Rua Gonçalves
Di,u, ao todo da Colombo, óti-
más para médico ou dentista, en-
trega imediata. NCrS 50 000. --
Vendo também as instalações
médíco-dentárlas completas NCrí:
10 000. Tel. 27-2650, Sr. JoSo.

tOJA_ — V»ndc-ss com 70 rn? CASTELO — Compro i vista, duas
•Aproximado*. R. Senador furljdo.jialas:, tom b-anhdiro, súproHÍ.*n<»tiâ-
68-A — Entretja-s© imodiatammite mftrtto MQ ml, porto do Mini-jtè/io
vtzia — Tratíír tom Borges, T»Í, da roryndn, lado de- sombra. 7o-

CENTRO

SITIO ITAGUAI - 102,00 
~m2,

todo plantado, frutaa e leoumo:,
vac33, porco:, ea linhas, esvaio.',
2 casas, na Reta de Ittgual ai-
íslío — Carvalho. Rua Piauí, lãó,
c/ XI, 29-3641 tel.
SI 1ÍO - Vendo ótimo Est. Rio,
cj hoa produção, ótimn casa. Dis-
tíintti daa barcas 30 minutos. Fn*
cilito. 42-2598 a 48-7621.

34-Ç647.

TRANSPASSA-SE ba.i loia com
bom sobrado no cenlro, controlo
dc B nnos. Tratar p*lo telefonti
28-7668 - Sr. Carlot.

VENDE-SE o contrato de umn lo-
H em uma galeria, no Centro
da Cidade, cl sórôo, pnra depó1
silo. Tratar tel. -12-9838 — Sr.
Rezende .

20NA SUL

efonar na part» da manha, Nói-
soiii_25-157.1.

RUA VISCONDE
ap. I 208, vazio,
bote ]2 milhões.
42-5884.

INHAÚMA, 50
pnra escritório
inf. 42-63S-I «

SITIO- Cum 4 052m2 vende-ie
em Queimados",' com benfeiiorina
e plantações. Final linha ònibu;"Vila Americòna'. Tratar fir. Le-
r^njeir^.

SÍTIOS — Em llaguai — S»m e,T-
'radas tem perigo ds unchente,
lerr.-, ótima para plantar e criar,
mensalidades ií partir de 25 mil
cruzeiros. Traiar no Rio pelo te-
lefone CETEL 90-0184, em lia-
guai, procurar no ponto de táxi

inororistai Otávio ou Tainho
que de roo informa ções.
SITIO - Vendo 40 000 m2. Dar-
reira - N. Iguaçu. CrS 7 CCO CCO
facilitados. Tel.: 5S-J5J6.

sio ns »«ii*.;*a V^l^l^.

CABO FRIO - Vendo caaa espe-
taculnr nova. — Salão 2 mos.,
dep., gar. priv. 45. Sinal 25. -
3-1-3475 - 45.7010 - Bezerro -
Crc-ci 1054 - CF 237.

CÃncTFRiÕ^^"VÕn3íse~3 btes
Íunio*;_ ou separados — Jardim
Balneírlo Excelsior — Tratar Jí-
lefone_2S.0318.
CÃBÕ FRl6~-~Vuili)S - vVndo
torrem» d. praia, !00Um2, pre.

ALUGA-SE apartamento conjugado
conp móveis o geladeira Crí 20(1.
Traiar 22-3002, Av. Mom rlc Sá
72 ap. MM. Aluga-se lambem
por tomporad». _
ALUGAM-SÉ quartos índependen.
ts;, podini cozinhar na Ladeiro'¦'•2..S.-:.,:L''S___n ¦ 33 - eCnlre
APARTAMENTO coni telefono no
Centro, alugo por 6 a 12 ntoses,
de aala e 2 cltj., ter.do úlyuns
movei.-. Aluguel 260 mil e ta-
xas. Tratar tel.t 22-5595. ¦
\LUpAM-SE vogas mobilindaD a

'ini ambiente fami-
apartamentos o quortos ci

os para casal ,,/m filfio"nodindo|sr0f?ne'..C*f6 R?'0 mant'8* RuJ
' * cozinhar. Traiar com Sr.L

CENTRO - Aluga-se ciurr-

ívir lira Martins, £0. Tel.: .15-8030
Hotel OI " Cl'*.Lino. Rua Barão São fpsllx- l^Ç)

CENTRO- Alugo ,,.*j;'20,^dVH_tí^lA.^>l°__- Alugo, ^ exce-°|Ionte, ri.nn

VAGA íi maço qua trabalha am
biente dp respeito e sossago, R
2 ile Dezembro, 77-1003.

LAÍIANJ. - C. VELHO
UUGA-SE: uni quaxto mobiliado,
aara rapai, Lsrsnjeiras. Telefone
J5-6659.

- R.
SS","."?* to5J,nlt.S;S ki«htUtí' fl^Vl 

2 <!'«¦. •!.. Coz.,Ipregada etc. Aluguel 450,00 .
Chavea porlari», Traiar 32-7323 r"", fll"™* de empregada, lo- taxas - Chaves porleiro. - Tra.iiarnr jj./^s ,|„ pin,dtJO/ mobiliado, com te. tar tel. 57-9133 - SOBRAL ¦

l-jfonr

9,_ap. 20
ÂLUGA-Si nr
Valadares, 47, Machado.

. _, r.._ ALUGA-SE uma vaga paríi cava
ços a partir ds NCrS 3 000,00 — '"e^O no Centro em uni npario-
8EROER - CRECI SSO - Arau- B*. familiar. Traiar com Do-
ie. Perto Alonr», 70, aala 1204!°° Mfi!' n0 Rua do Riachuelo

apa.-. - Praça" Cru:-. Vermelha j", *' , 'J"10.'' íluHim-ie na La

T»L_ 43-3500,
CABO fRIO" - Vendo irea 36
«Iq. s«om., ólima loc.lisação, 10
minutoc «ntro, -660 m, Esirhdj
Ârmafio Ruiiot, Berger — CRECI
5.1tt — Araújo Porto Alegr»,
70, sl| 1204 - T.l. 42.3500.

3 SALAS VAZIAS — Ponto bom,
Santa Luzia, 799, g:q. R. Branco.
Vendo ou alugo. 57-<í019 — Sou:^
das 15 horas.

SAIA Cenlro - Alv. Alvim - V,
urg. lindo sala, frenle, vazia, pin-
1òdo c| 30 m2 c| telefone, banh.
prívat. 15 milh. cl 50% c-nír.
O rest. » comb. -12-6755 - CRECI
590.

AVENIDA COPACABANA ~ Loia
Vendo NCrS 180 000,00 área

70m2 e subsolo 75m2 no Pòiio 3
* outra loj.i com 80m2 no Pôito
S, p:r NCrS 200 000,00, facilito
pagamento, entrego vazias. Theo-j'
filo da Silva Graça — Creci 101

Av. Copacabana, 1035 «alai COPACABANA
301 - Tc-I. 27-3443. gente, magnífica

ZONA SUL

¦ Vende-se ur-
cala comercial,

Inova, ar condicionado, ocabanien-
Jr'j? fo lino, na Av. Princesa Isabel

v„r ,.,.., . r n. i ln* 323- M,a ,209- C^ves com o-Ver e tratar na Fco Otaviano, portelfo, ótimo preco e condições67, Porto 6 - Cops, c| Sr. Costa _ 7raíBr na R[M do Carmo, 38,fcuedes, da.< 10 as 12 e 16 as|sllola T-A. - Tels 42-1228 ou
13h ou 36-0652 - CRECI 279. 142-1217- Sr. Antlnic

BOA LOJINHA - Nova,
convldatlvo,( pago bem facilitado',

SÍTIO — Vende-se no Centro Ma-
gê 2 mü pú:; ríç laranjas, boa
cnsa com agua dentro. Trotar p/
tel.r 29-7163 Rio. ou Niterói teí..-
27995 - Llndolfo.

VENDE-SE uma propriedade cm
jão Pedro d'AldeÍa — E. Kio, Ro-
riuvia Nitetui-Cfibo Frio, Km 104.
Casa ci 4 quartos, 2 salas, 2 ba-
nheiros, copí, cozinhn, despensa,
varanda c| 40 m2, 2 aaregens, 4
cisternas, galinheiros, cocheiras,
dept n dências de empregado:,
água encanada, luz elétrica, Pomar
c| 3 000 laranjeiras, área p| lo-
teamento, frente p| estrada asfal-
taria cl .190 m. Pastaria n| gado,
muiír- água, irea 3 ülqueíres apro-
ximados. Preqo » condições a
combinar c| Dr. Omer. Tel. 5034- Niterói.

CASA - MARICÁ' - Troco por
op. «m Niíerol ou vendo, <5eu
volta — duplex, mobiliado
geladeira,
rr.vilhoio
com Dr.
52-1693.

319
ALUGAM-3G vayat pnra mocas
riue trabalhem fora na Avenida
í??in_£í?_li_ n^._?3__-_ai.1- _______
ALUGO qt, mob. 2~raprãeT~c7
ref. Únicos Inquilinos. Av. Mem
de Sá 215 ap. 501 — Proja Ci
Vermelha.

^ porldria

?cífo,S---'v, l-'one, 
~ V-r no local, VhavesiSOSlIAL SCENTRO - Aluga-le r,a Rua iJo por ftvar ap S03,

Resende n. 99, ap. 603 com sala, Tratar 22-9023 - S,
(luarto, dependências. Cr$ 190 COO após 11 horas.

TÍaiar'"^5- S.ÍTV, "'' ""í*"''* ~ *LUGA-SE opor"SSÍÍl~402rRTTratar na Rua Buenos Atre» rt. Buarque d,- Macedo, 31, com 3-.- - .bpsbraao com o Sr. Addl. quarlos. Chaves no local e tra-
tar tol. 23-2258 - Precisa pirríu-
fJL_:^__£xige-se fiador idôneo.

SLPG**SE - Senador VêTgüêT^',
2.18 

jtp. 702, no lado da praia.
l.a locação. Dois quartos, sala,
dependências, oaragem. Chaves c1
porleiro — 36-6734

n.o 340 c/ sala-qto. coni., hanh.
e »'I*. Tratar APSA. Ir. Ouvldoin.o 32; 2 0, de 12/17 h. Tele'tone 52-5007. CPECI J J/253.
ALUGÁ-SE ap. 11027 PraiTlTS".
tafogo, 520, c/ sal.-,, 3 qts., coz!,b-.nl.., dep. emp,, area serv. -Tratar 

t APSA. lv. Ouvidor, 32
cj D OISa;[Ã'LUGAM-SE vaga» . ntôça. qúl CRECI 4 /253. 

K M' 5M°°7'
sgunda-fetro, ,rabalhem for:,. c| refeljõe., .ijnj

-I ALUGA-SE 4 Pral» de ísetafo-i". 42!i ap. 120-1 cem »(
Qti., _e dependônctai „ "Í01, 

frente
ALUGO ap. freniT-in"de';r."77J7r!q:". ¦ p'„ emPre3«d«- Tratar cj
bela vista! .InTeco,' 2tí, Mlip^SS "'""^ 

W,a"lhH'"
cozinha, b. cor •* deoendênchsÍTT—=—~—¦
emp. írea, R. I. Muller 66 •p.líTLUíí>A-SE J 

?"_ *<>»> Garibaldi
M03, chaves com oortr-lro 30' aP* 7Cá'. ouarto e sala• •¦ ¦¦ corria, 

(peças grandes), banh. e
corinho. 2£0 mil a taxas. Por-
leiro.

Ai.UOA.SE olimo ap, 2C! na R.
General Glicério n. 58—3 qts.

CorreltiJampla sala, deptíndancias de

parlir do CrS 81 000.
45-3172.

bario -Telefone: 43-0586.
CENTRO_"- Dois quartos p|

4.o andar - Centro. S°'!Snj£" 
""n™'"1' 

AÍ?' ?uii d*-„,-, —rr . ** Norte, na Praça. Mauá.
30-í, Av. Henrique —*

CENTRO - Vaga qt. frente c íe-
nhor lodo respeito, trabalh'
ra. Av. Beira Mar, 216 ap. SOI.
CENTRO"
n. 210

ap. 304. quês d>

.._ con-
¦igua t luz, locnl me.
Tratar Js 3sj. _ S0;.

Brandão — Telefone .

VENDE-SE um sitio na Estrado do
Fragoso -com 43 mil metros qua-
dradôü. Combinar com Sr. Lute-

- Est. da Magarça, 8 875.

OUTROS ESTADOS
URCA — lojas — Vendo ou alu.
•yo 2 lojas separadas «ir coniu*
gadas

"*l CONSULTÓRIO DENTÁRIO
iCompro em Copacabana Ttlem íasc do acabamento, |r7'ca.íz 

*' 
n -',

para quelrruer n.gócio, no melhor ie.7-'9*'6. -. Dr.JrVagne

ponlo da Rira Warerlial r--t..jrií. CONSULTÓRIO DENTÁRIO RITTER
122, eom parada d. onibui na - Raio-X GE — Vendo, instala-
porta, Vor a ttalar no loca,. do, Copacabana. Tratar 26-7502.
lO.IA — Nova - Vazia - Passa-se Vnpir-.a a MA cj r_„.,Z ,- Rua Senador Vergueiro -Tratar COPACABANA - Ed. Comercial
llua Barata Ribeiro, 668-C - Co 

~ 
iT^.T' f 

"eS5ninnnedia,,a' l

pacabana. ]*'$.".• 
" ao , com 70,00 m2 sa

- „._... Inirario, deposito c garagem -
IOJA COPACABANA - 120 m2 ?erv? P»ra qualquer profissão li
<l te!., luz e força - Preço ò|bera,,~ yer'w ,AvSSi<la ?''m'
vlsta CrS 70000000, Rua Barataií?" 'saí!^ ,50' !rl'' 2Ü4 - 5°%
Ribeiro. U-A - Tel. 37-1200 -i,^"??ciid"í1 = combinar —„£RE-
37-3a28 DIAL COLISEU - 22-ÍJ62 e
irüT 

' 
., 

-, ,-—22-0306, CRECI .14 - Av. RioiOJA - Vendo em Cope, Poslo Branco 135 - Gr. 708.
í_ co"' tel. 57-99-12 - S6-6330,,
BOXE - Vende-so Almirante Ta-|ESTADO DO 

'RIO

ínandaré, Traiar Av. Copacabana,
115, ep. 209 - Lido.
LOJA COPACABANA -- Vende-
»e pequena loja de galeria. Pre-
<.o Crí 16 000 000 (dezesseis mi-
lhe*» de cruzeiros). Traiar íels.
42-4072 ** 32-1176, Dr. Fonseca.
IOJAS Copacabann, entrega ime-
ctiala, com 30 ni2, 60 m2 e
130 m2, c| çii.-õu, vitrina, tõpê-

»e e»c. 37-3082, vando ou elutjo.
F-icilito pagamento..

PASSA-SE contrato cie uma loia
lio Catele cl 350 ni., aluguel NCrS
300,00 e| telefone. Tratar Av. Co-
pacabana, 1 063 r,| 216 - Tcl.
27-4768, 27-3320, 42-7200.

ZONA NORTE

VENDO escritório, contro Niterói,
luxuosamente montado, 3 salas,
ed. novo. Tratar tcl. 2-0497, Dr.
Fernando.

SÍTIOS,
CHÁCARAS,
FAZENDAS

ZONA NORTE

JACAREPAGUÁ - Sítio c| pisei,
na, vende-sa 56 mil m2 com àt-
vores
tp-baixo, aviário, clima monta
nha, ínua encanada, luz, força

Tratar tel. 42-0072. Élio.

CHÁCARA EM BRASÍLIA - Ven-
de-se com 5 OOO metros » 5 óti
mo; terrenos cm Jardim Cntsrl-
aa, Niterói, com condução na
porta, lur. e água. Tratar Av. N.
S, Cop.icobnno, 1 133, Ió]a 5,

FAZENDA - Vende-ae com 330
alq. distante 160 km de Brasília,
lód.i cercada, com 160 cabeças

de gado ou 2G0, de cria e re-
cris, 10 animais de serviçc», por-cos, em caminhão Chevrolet 61
praticamente, novo. Lavoura de
arror, feijão, milho * cano, 2
casas curral, pode-se criar inver-
nada mil cabeças. Vendo por
Motivo de saúde, aceito ap, pe-
queno como parte de pagamen-

e um carro. Preço de rara
ocasião pela urgência. 65 milhões

Iratar com o próprio pelo tel.
27-4735 — Sr. Monteiro.

VENDO - Brasília - vaiio, <om
telefon., ap. 2 quartos, aala gran.
de, demai;, dop-andènciai.- Sup«r-
Quadre 10B, Bloco 10 - 2.° an-
dar, 16 milhÕ«: tí» entrada, o
rcilo «tm 30 anot. Te). 36-6613

FAZENDA -- B\\ MATO GROSSO,
320 MIL - 3 264 alq. Paul,, jgn.to Estr. Ferro cercada*, casa bon

ratar lel. 2301 - C. Grande
(mTJ.

ZONA RURAL

ITACOATIARA - Praii - C
ci 1 quartos, salio, v.r„nd;, mo-
billada, lorr.no, 550 m3. Vendo
ou troce por automóvel. NCrS ..
?°. JÜÜ£ "ob.tlo. T.l. 374; 7S.
OCASIÃO — Lambari, vendo ur-
gcnle, perto do centro, ótima casa
rr;obiliads_u--_4á-8934.
PERMUTA-SE - Um ap. «iiuadu
Av. 9 Julho em SP por outro
casa nu Guanabara. Trat. íl. Ta-
miarano, 394, ap. 102, Rio.
RiÕ DAS OSTRAS - Vende-se 1
casn c| fino acab., tala 21rn2, 2
<]los, 12m2, 2 banhs. «m cores,
var., garag., dep. emp., ter. 600
mz. Tratar no local í| Sr. Ga-, „brlel no rest. Gabriel ou n» GB!-!
Tel. 48-1372.

ALUGAM-SE tiuartos paro casais
que trabalhem fora. R. André Ca.
valcanti, 110, esq. de Riachuelo,
ALUGAM-SE quortos a môcs? ou
rapazes — R. André Cavalcanti,
110, esq. de Riachuelo,
ALUGO riusrtc ótimo Av. Ml. .
chal Floriano, 17ó-sob. Sr. P/iulo
Sala !._
ALUGO querto mobiliado p.irò
I ou 2 moçar no Rui; RinCiluelo
n. 221, ap. 313.
ALUGA-SE voga
psra rapazes
n. 43 - 2.u.

com rofeições
Rua ti* Carioca,

ALUGA-SE op. na Fátima CtS
160. Tratar hoie Largo S. Fran-
cisco 26 is| 1119 - Bom fiador
ou 1 més deoósito (8 às 12 hs.)
CRECI 743.

— Aluçja-jc olimo ap,
lloja lito na Rua Mar-
Pombal, 171 fundos cl

ftdlí!, ciuario conjugado, iale, co-
zinha, l,it com telefone. Aluguel
CrS 250 000 mais taxas. Chaves
com porteiro. Traiar Palmares
Adrrt. dc Imov. Lida. Av. Graça
Aranha, 22o. Tels. 22-6040 t
52-5239.

Telf fon ii:

ALUGA-SE quario para casal, 7.
mesei depósito. Rua Ipir-snrj-j n,o'* Laranjeiras.43

ALUGA-SE um quarto para casal
sem filhos em casa de famill,
Rus Tavares Bastos, 21, casa 10.

e sala fde„ saleta etc. 2 entradas
Américo, 314-204 - 48-0696

ALUGO 1 qt, c| banh. indep
ci roupa do cam., café p| ma-
"ha, I refeição, 130 000 a ra-
paz _ I vaga i moça q. trnb.
fora. 25-9533.

ALUGA-SE ao. Rua das laran-
leiras, 259Í702, 3 qts., com ar-
máries embutidos, 2 «li., 2 bi\-
nheiros de iuxo, garagem etc, —
Tratar 27-3262.
ALUGO quarto ótimo. Run Cos*
me_Velho, 469 - Sr, Antônio.

ALUGA-SE na F
c/ll, sobrado,
coz„ banh., <
í!ío„ bânh.. c
Tv. Ouvido^ 32,

S. Clemente, 17ó,
<*/ "Ia, 3 qls.,
torreo c/ sala,

- Tratar APSA,
2-°, de 12/17 h,

sala.

52-5007. CRECÍ 4J/2'S3'

sal

APARTAMENTO - l.o «ndar, pNlotis. sala, i. Inv., 2 qts., sen.
do I de 8/3,60 - demais de-
pend. Mobiliado — óOO - sl
mob. - 500 - R. B. Ribeiro.
Tratar: Tel. 26-8774 - 31-3781 .
AVENIDA COPACABANA - Pó,:
fo 6. Alugo ótimo quarto de fre.*;.
te p| 2 rapazes. Tenho também
1 vag/j. Ambos ci roupa dc ca»
me, em casn de família. Telefi-,
ne 47-9643.
ALUGA-SE quario de frênte~2.ô
andar, c| roupas cama, pessoas

8.

ALUGA-SE em Laranjeiras o ap.
302 da Rua Estêves Júnior, 62,
cl 3 qts., ifllas e dep. NCr$ ..
550,00 mais taxas. Ver c| o por.
!?h__le_h_J9__M_$y_______
ALUGA-SE um quarto na Rua
das Líunnjeiras n. 210 — tp. .
103 - lel. 45-6616.

CENTRO - Aluga-se um fino
apartamento n. 412, fundos, sito
í Rua Marquês de Pombal 172.
C| sala e quario coniugado, ba.r.ttjõÃSe ,.nheiro e cozinha. Aluguel Cr$ „i, „ . 1180 000 mais taxas. Vor no lc --•• -s quír,°
cal. Chaves -com portairo. 7rs
tar.- Palmarei Administradora d
Imóveis ltda. Av. Graça Ara-
nha, 22ó <| 1110|11|12. Telefones;

Í046 « 52-5239.

ALUGA-SE quarto um casal com
todos os dlreilos. R. Tavares Bas
tos, 29, ap. 9 - Catei».

VENDO casa mobiliada. Praia de
Awuami, lui, gás, geladeira. T.
29-4582. •

Aceitamos
Condôminos paro obra Inic.

Av. Paulo Fronlin, 742 (pró-
ximo túnel). Fase obtenção fi.
nanciamento — Apartamento 3
qts., saio — Compromisso con-
dicionado financ. Tratar Av. Rio
Branco, 108 — Coni. 105 —
Tel.i 42-9J88. (p

Nova Iguaçu
IOJA COM GRANDE

DEPÓSITO
PiissMe ume, de ferragem,

APARTAMENTO CONJUGADO c.
banh, compl. * cor. claro e are-
iado, na Ruo do Riachuelo n.

19, ap. I 204 - Chaves c| o
porteiro. — Telefonar parot ,,
45.3399.

ALUGO nn Rua Senador Verguei-
ro n. 138, ao. 509 - ilr.indcala, 2 qts., copo, cozinha « do-
pendências de c.mprecjads com,
S'!1!.™.. r Vcr £l " Porteiro Sr.
DJALMA.
CENTRO - Alugo ap. quarto, salasep. co/. » banh. Ver R. 20 de

28-501 - Tel. 52-9052.
. A|pjga-se — R. S,"

Abril,
ESTÁCIO
Roberto, 17S - sobrado cl" 2 Ta'-
Ias, 3 qts, banheiro, cozinhn a
quintal. Aluguel 200 000 mais ta.
xas- Chaves n| local. Tratar -

32 973S 
~ A<)mini!!ri,.i0. Tol.)

o Catete com
onjugado. CrJ

pO0. Traiar largo Sáo francisco
26 l| 1119 (hoje 8 às 18 hs.),

depósito — CRECI 743.
' 

um mos
ALUGA-SE apartamento de quar.
ifi,'. •"•*»»< b'i"h- a cor. NCrS
130,uO - Dois mese; enl depó-
sito - Rua Tavares Bastos
9i - np. 205.
AlUGA-SE um quarto de frente
parn casal «em filhos ou duas
moras, com telefone — Prece
',?°.JS,0 ~ T'H,ar Pel° 'alafonei"íJ-/o^3.

ALUGA-SE uma ólhna vaga pa7arapaz em quarto amplo. Ver
nn Su» Estêves Júnior n. 70 -
ao. 102 - Próximo da Praça
Sao Salvador.

ALUGO quarlos tipo ap. para,,
cavalheiros a 60 mil, R. Wash-.'0"1
ington Luís n. 125 e R. Mon-
te Alegre n. 224 - cons o ie-
lador.

ESTÁCIO -- Alugo casn Rua Maia
Lacerda, 49, reformada. Ver no

ALUGA-SE ap. 1024, R. laylor, 31,
c/ sala, qto. conj., banh. o kit.
Tratar APSA, Tr. Ouvidor, 32,
2.", de 12/17 h. Tel.: 52-5007.
CRECI 4 J/2.13.
ALUGA-SE apartamento c/ 

"cõf.7,

quarto e cozinha, na Ladeira do
Parlar, 95, ap. 301. Tralir no
loc.il.
ALUGA-SE o olimo apartamento
n.o 1102, sito à Rua Álvaro Al-
vim, 21, d d írente, c/ 2 quar-
to:, sala, banheiro, cozinha. Alu-
quel: CrS 350 000, mais taxas.
Trator: PalmAi-es Administradora
de Imóveis Lida., Av. Graça Ara-
nha, 226, »/ 1110/11/12. Tele-
fone» 22-604S, 52-5239 « 32-6550.

ALUGA-SE op. S03. R. da Lapa,
120 e| sl,i„ qto. coni„ banh.,
coz. iratar APSA. Tv. Ouvidor,
32,'2.o de 12 às 17 horas. Tel,
52-5007 - CRECI 4-JI253.
ALUGO «ala de frente. Trotar to-
dos os dias). Rua Costa Bnsloj
n. 275.

.AI.UGÀ.SE um ap. nã~RÜã~RÍã'-com ou sem o estoque. Trotar chuelo 111 - tasa 11. Ver no
com Sr. Juraci à Rua fltiiuin local e >fa'ar com o Sr. Quintais.
Tarquino, 238 loja 20. CENTRO ~- Aluga-se quario pc-~——-—— queno, 

podf lavor #? cozinhar. -
NCrS 35,00, dois meses depôs
'o. Rua Maia Lacerda, 447.

ESTÁCIO, etuga-se cíis.j parn fa-
pensão ou pequena indus-

ALUGA-SE ótimo quarto de fren-
te - Estudantes ou pessoas ido-
neas - Ver locnl Rua Santo
Amaro n. 5 - cp. 1 001. Gio-

ALUGA-SE o apartamento 701
na Rua ião Salvador, 84, com 2
quarlos grandes, granda rala,
banh. social, cozinha, área com
tanque, dependências ccmplctas
terraço grande. NCrS 420 Ver
das 9 âs 16 h. Tratar cl Fer-
nandes. Creci 400. Rua da Qui-
landa, 30, 2.» andar, snla 209
Tel. 52-2B99.

Iria. Travessa Rio Comprido, 14,
esquina Haddock lobo, 3 meses
deposito 500, aluguel.
FÀ1IMA - Alugam-te 2 quartosiodos de aJnteco para moça, ca*
saldou rapaz — Informações tel.

HADOQ! "**:.'. —I CATETE — Alu;a-5o"~õ~"^p7~2u2MAUOR _ por, „105 . ,p,r|,. d, Rufl pBdro A-m4rit 34Pa

i

ALUGA-SE ap. 406. R. Senador
Corrêa, 33 c| ala., qt. coni., banh.,
coz. Tratar APSA - Tv. Ouvidor,
32, 2.o de 12 às 17 horas. Tel.
52-5007 - CRECI 4.JI253.
LARANJEIRAS - Aluga"'.}- - R
Mário Portela, 71 op. 202, de
frente, ci 2 qls., sala e dep. ar-
marto embutido e sinteco. Alu-
guel 350 000 mais taxas. Chaves
Ci Sr. luiz nl ap. 301. Tratar"ACIR" - Administração. Tel.-'J2-9733.

BO fAFOGO - AlUBcTTSr
Rua da Passagem, 146,
lunrlo, dep, empregada, 240*"n"ii

405,
ala.

laves na portaria.
mais taxas. Cl
Tratar Org. Romano. Pres V,„.
gas,_290,_salo_712. Creci 1 006
BOTAFOGO - Aluga-ie - R.General Polidoro, 165 ap. 703

qt., sala, cozinha « elep. ei
pregada, r! armários embutidos
Alu- -' ¦¦¦¦¦¦

LARANJEIRAS - ,...¦,.*. .... :..,., . , . .
da Rua dns Laranjeiras, 210 c/3 Admini-.t 

°

qts., sala, banh., coz. ir dep
Completas, chave.1 poríario, NCrS
450,00 c ta.\as, tratnr 32-7323 -
CRECI 439,

LARANJEIRAS - Aluga-se o l~r~
C-07 duplex c| garagem na Rua
Prof. Orliz Monteiro, 276. Cha-
ves ç| porteiro. Tel.: 42-3373.
LARAMJEIÜAS - Aluga-se óíí-
mo quario de frente, mobiliado,
cont telefone a lenhor ou rapaz
que trabalhe fora, Sus Eugênio
Hussak, 25, ap. 201.
LARANJEIRAS -- Alugn-se np.
fte.,, mob. c| lel. Rua São Sal-
vador, 38 np. 406. Chaves com
porteiro o trntar na Adm. Flumi-
nense S.A. Rue Rosário, 129. —
Tel. 52-8231.
QUARTO srn. Aluga, peq. frte"
mcb. a outra, única inq. Trocam

ACIR"r"!Í^_TtL3?.973í.
BOTAFOGO - Aluga-se n."General Puuduro n. 171 -

A 3 MOÇAS dist. alugt-se ãpT
qt. t sl. icp. P. praia. R. Bc!-
(ort Roxo, 231, ap. 711, 60cada.

3 qls.,' 2 ba~nhs'.',""<o«*fnhã'iAVENIDA ATLÂNTICA - Alugo
garagem. T.l. 37-9892 - D Nair'líh1, mobiliado, sala, quario, co-
ALUOA-SE 'ap. 

ind.p.n«r5\Í)_3' 
''"¦" 

p°"e'm "" Ru* B'

BOTAFOGO - pTaTaT-Ãh^Sol
ap. 1 qlo., I saln, COz„ banhnn Rua Farani, 3, ap. 703. Ch?ves cl porteiro « trntar Imobi

5™ 40B,T42a0O72l.í,9° °'i0"
BOTAFOGO - A"lugíTSTTíÕ3"
Praia de Botafogo, 484, do snla'
quarto, dep. ernoregndo, 280 000mas taxas. Chaves na portaria.Iratar Org. Romano. Pres. Var.
gas, 290, s. 712. Creci 1 006

AlUGA-SE ap. 1 001. R. Anita
Garibaldi, 42, sala, 2 qts., arms,
embutidos, coz., banh., jard. inv.,
dep. empregada, óreô c/ tanque,
de frente. Traiar tel. 46-5762.
AVENIDA ATLÂNTICA N.o 928"-
Temporada nlug. ap. coniugado,
ricamente mobiliado, qelí deira
utens. Trotar lel._36.3374.
ALUGA-SE ns Run Barati Ribêim*,
211, ap. 904. Mobiliado. Ver „c
local. Traiar 52-9610, Sr. José
ÂlUGllEl 

"fUDOR 
com i~mé.

v«u — Irr-bcosável — Fcrneço —
Praça Tlradentac n.° *f, cd* 802.
_— junto ao Cínomr São Jos*?.
ALUGA-SE ap. de aala-quartof-^
Ver sábado e domingo 9h30m àn

hs. Teleíone 37-37CÓ - Av,
Copacabarui^J_üS5, ap. 334.
ALUGA-SE - POSIO 4 _ Rut,
Lacerda Coutinho n. 53, eo.'01, 

com saleta, aal-i. smp'c
quarto c] armário embutido, ei-4031 com qto., sala , demais da.|pav-osa cozinha ci «„¦,.-,.-' , :

pends. Aluguel oe 200 000 ejgão de 4. bocas, dependenciasmais taxas. Chaves cj porteiro.Trotar ACIR - ADMINISTRAÇÃO
^_Tel. 32-9738.
BOTAFOGO -'Alugo casa pareresidência, comércio ou para fes..
Ias, num ambiente esmpostre —
Tcletcno: 460274.
BOTAFOGO - Aiugj.se arando.,,
sobrado. 4 quartos, 2 salas, 2.'t!efcne 1 Leme.

completas de empregada * are-
de serviço cem Ianque. Aiuou,p|
NCrS 330,00 mais tnxaj. Ver c|
o porteiro e tratar c| o Sr. Re.
berto - Tel. 57-1159._
ALUGA-SE quarto mobiliado a
pessoa dc Irato — Av. Princesn
Isabel n. 236 ~ ap. 102. Tem

reas, copa, cozinha, banheiro
social, excelente ponlo, Rua Vo-'untarios da Pilria, 468. Ver das
S « 12i) t 14 ás lóh - TeLt|sca de responsabilidade

ss refs.
ap. 102

R. Mário Portela, 71,
- Tel. 45-7707. t,ue

VAGA - Casn de família n

BOTAFOGO - Aluga-se op. de
Irenle com il., saleta, qto., hall
coz., banh., 2 cores, qto. e de-

Ipend. empregada, area ci tan-
Ver na Rua Assis Bueno

26 - ap. 402.

ALUGA-5£ junto ò praia - Pòs**
lo 5, pequeno apartamento indi-
pendente à funcionária cu p«i

íone 56-1754.
Teli

ALUGO cmplo i-p., fresco r
aprazível, rnob. cl gel., roupe
de cama t utensílios — Dioi ou
mos a cerrbinar pl tel
366935.

mentor
mos proprietário . tom«rclanl..|v«s'el'nort.l,.
Solução rápido tm 24 horns. AyJ^-ÍJ2±p_
Treie ti. Maio n. 47 - »jla .. CATETt - Aluga-se nn Run Ben
1 603 - I,|.: 42.9J57 - (Hoi.;10 

Ll!l,oa 97. d np. 201. frente
»l» »s 13 hens). coni ampla sala _ quarto conju.

gado, banh. e cozinhn. NCrS . .
250,00 e encargos. Chaves no lo-
cal. Tratar rio Rus Buenos Aires
90, talo 707. Tol.: 52-734.-

paz trabalhando fora. R.
ra Chaves, 46 — larnnjeirPor,

loji» irrscusavAts. Te*l«nl.i nt . j.» *,snia, ql. _ dep. completas. Cha- *,.-*-. r ***.** ..»«.Tel.t 42.3373. iBOiAFOGO*- URCA

Alva
__ ALUGO ep.^fte. P. 5, mob. tem-'.

mos op. 210*2 9's-' cpni- s'-f coz-» bdnh. ce*.
pert.

;,BOTAFOGO - Alugai..  ....
da Run Voluntários da Pátria. 98 Pelei. CrS 340. Chaves c

.com - -¦ .*,,~ ......ala, 2 quartos, banheiro » Av. N. S. Copac. 1 17111 001

FAIIMA - A|pjgi-se olimo ap
conj., c./ cozinha, frente, na ii
Guilherme Marconi, 117, ap. 401
Tratar c/ D. Amélia, na fl. Júlio
de Castilhos, 25, ap, 403 - Ca-
pacabana — Posto 6.
HOlíf NOVO RIO' - Recém,
aborto, aluga apartamento e quar-tos, preço» módico,!. Av. Mem de
Sa, 262.

C. GRANDE - SANTA
CRUZ - SEPETIBA riCUIO CriíiyU CENTRO - Alugo. «. Riachuelo

?irh..*,,«Si'dV-aC8£!l '««^ ótima construção. ú^_$; ^; 
™« »¦» 

^

Prédio Bangu

etc.

 cores, no metmo terreno, uma pe-frutíferas, mansão com ,il- quena mercearia, funcionando. Ent.
NCrS 10 000 (der mil cruzeiros
novos) e um Volks de praça co-
mo parte do restante. Rua Alvora-
tis, Quadra 2, Lote 39, Parque S.
Luís (Campo Grande — GBI. Tre-

ATENÇÃO - Vila da Penha -
Vendo várias loias, Ja. loc. Ent.
2500 m. Trat. Av. Brás de Pina,,,. - ,„-„,_ ,
P° 218 s/ 20c — Penha ;JACAREPAGUA — Vdo. ótimo si
LOJA _ Passa-se con^raírTcon^\_.*Tplin^õeT? íSÍ„. tti? 1 \_J»_!!!!__f2___&"¦ '" "Ver 

na Estr. do Camorlm, 4B3lÇAMPO GRANDE .- GB, vende-
ciai. Instalações, 6 portas dc aço,
12 x 15 com jirau, juntas ou se-
paradas. Metade 12 000. Aceito
s[ carro, restante n combinar as
2a. - 25 000 - Av. Suburbana,
9372-B-C - Cascadura.
LOJA no Méier — Vendo *í, uma
vazia o 3 cem contrato por ler-
minar. Vá à Rua Capitão Jesus,'22, 

para ver. Todos ct dias. Tra-
tar 49-1996. Sr. Soares, ótimos
preços. Saldo s. juros, como alu-'SITIO em Sapetlba, a 1 500 mts

com Sr. Candinho.
- 49-3612.

Tel. 52-1955

SÍTIOS E CHÁCARAS c| casa,
ele. em Campo Grande, GB -
Vende-se de 2 000m2, a 2OO00O.r2
procurem M. Soares, à Ru» Cel.
Agostinho, 32-A, l.o andar, sal:
203 - C. Grande. CRECI 831
Tel. CETEL 94-1604, discar 06.

quel barato.
IOJA VAZIA com 90 in2 - Ven-
de-se na Rua Aristides Lobo, n."
75-B — Tratar cem o proprieta-
rio - Teleicne 26-1461.
LOJA GRANDE vendo com 340
fn2 podendo ampliar, erm fôr-
ça,* pronta entrega v aparta men-
to. Av. Suburbana, 5 373 —
Méier, Tel.s 29.4565 ¦- Padaria.
iLCJA — Passa-s» com contrato,
•Atímo ponto comercial, armarinho.
lua São Cristóvão, 811.
IOJA - S. Francisco Xavier, 37E~
com 320 rn2 e 50 m2 na subsolo,
íl. dos Araúios, 95, com 45 in2 c
30 m2. Tel. 3H-4726.

SITIO em Santa Crur — Vendo
com 194 600 tn2 a 350- cruzeiros

MADUREIRA - Vendem-se lo|a"é V'2' !>urni0," Km 5! ds Av*. Bffl-
apartamento.. Tratar no local com % TPE(_ lTe\™77%ímC°"im'0e proprietária, Rua Padre Man-i 'e'** 27*8588-
co nfi 122, sobrado.

da Praia, condução n.i port.í
água e luz com 18 mil m2. Ent.
3 milhões, prest. 200. Trat. Av.
Eras de Pina, 849. fel. 30-3062
— Praça do Carmo.

SITIO — Jacarepaguá — Vende-se
21 000 r,i2, plano, casa residen-
ciai, 2 quartes e sala, casa de
empregado, 1 quarto c snla, água
encanada, asfalto. Pagamonto fa-
cililario. Ver na Estrada dos Ban-
deiranles, 28 331 - Trotar nn
Trav. Dr. Araújo, 115 — Sr.
Christ. Tel. 34-8792.

OLARIA - Vendo 2 loias aluga-
dns e 1 resid. c/ 3 qtt., sl.,
quintal eic. Entrego vazia. Ver R.
João Rego, 149. Detalhes N.
Absalão — Av. Nova York, 71,
gr. 301 - Tel. 30-5724 - CRECI

i,'.juÇ:a 
,*- Vende-se loia e[ resi-

dencia è Rua Araújo Lima, 191— Trntarno Iccal.
V"!.30 lois conr Instalações, vi-
vrrnas, telefone etc, otlma para
qualquer ramo de negocio, na
Rua 21 de Fevereiro, 225-B. Tr,-,-
tar com Sr. Sardinha, na Rua
Pernambuco, 785. 49-5323.

ESTADO DO RIO

ARARAS Petrópolis — Sitio

Oliveira Ribeiro, 192, esquina;43"275o"
de Abaeté, Ver
local.

CRECI 727.
Iralar noiCENlRO - Alugam-se quartos

ns Rua do livramento, 151,

Residência
luxomos casas para diversos preços

procurem M. Soares. Rua Cel

h?20Vh°'rppri ml'° 
anTd?rí "" Cascoduri> - Vendo em fa

ÇET2E°L39l.,604ECL5,isc7rT(M'e'OnOf 
co"cl."s5° 'I *¦ Pavimentos

CÃMPÕ GRANDE -' Vendo^õül élimo* Ver diariamente,
troco por carro terreno 10,i2x25,l **"" Itamarati, 322 e tratar
c/ planta. Próx. estação^ 

^Preçojcom Paulo pelo telefone Ce-
tel. 94-0993, d» seg. a sábado.

CENTRO — Alugam-sc quartos
naRua do lavradio, 159.
CENTRO Sta. Teresa — Alu-
gam-se apartamentos na Rua Mon-
te Aleqre, 482.

MUDANÇAS? A Lwsifa-
na Guarda Móveis
Embalagens 28-7532 —
34-179ó e 34-8230.
PRAÇA MAUA - Alucrn-se, „,
Sua São Francisco ur, Prninhs, 41,
grande prédio 2 pavimentos, pm
concreto armado, com 2 salões
para comércio ou indústria. Ver
diariamente no horário de S is
16 horas. As chaves no Adro de
São Francisco n.° 15,
OUARTO -~Aiugô~"37~iode in-'¦'*,r e cozinhar, Rua Carmo Nelo,
159, perto dn Av. Salvador de
Sá.
QUARTO bem, ind., frente, fan"
de agua. Pres. Vnrucs, 2007,
np. 607.

CENTRO — Alugam-se qua
apartamento* na Rua da
n." 30.

QUARTO — Altfja-sá, independ.,
mcb. c| todos direitos R. Car-I
los Ca- 

ALUGA-SE ólimo
jr-anríe varanda,

icozinha. Chavos com o porleiro.
Iratar nr, PREDIl. IMÓVEIS LTDA

«ia 3 qt,:Í|S£ÜE° iM2'4.

CAT£Tt — Alugamoi ap. 4o\ iU
Rua do Catete, 66 c| saln e quar10 separado, banheiro e kit. -
Chaves com o porteiro. Tratar
na PREDIL IMÓVEIS LTDA. R. Mé-
*i~°;, n9' 16-° t"d", s-upo
CATETE _ 

- Alugn-se uma vaga
para rnüís _ R. Correia Dutra,
149, ap, 104.
CATETE — Alugn-se na Hua Ar
lur Bernardes, 49, ap. 104, cl
saln, 2 qts-, cor., copa, banh.
soe, varanda, área cl tanq _
Chaves c| port.»e tratar Triunião
Adm. dc Ben; Ltda. Rua da Al-
iandeçia, 98, s loia - Tel
43 6212. '
CATETE -Alugo confortava
quario com telefcne, mobiliado
para maças — «-4306.
CATETE — Aluga-se ótima cosa,
com var., cruas salas, 2 qls. edemais tiep. na R. Catete, 99.
Chaves na casa ó. Tratar na Rua
da Relação, 15, com Sr. Car-
valho,
CATETE

banh., coi. a bsnh. de emprega-! BOTAFOGO - Ãlugnmoi por NCrt
fe» 

"i:'? dJ!n-,f?,msi''"' 93< «P-í309'W >f>* 807, frente, Rua Volun-703. Inf. 22-9711. tarlos d,i Pátria, 305, com
ALUGAM-SE 2 vagas NCrS 50.CÕ t,,!" 'nl'1- m.' b'""n., iardim de
coda, Run Sáo Clemente, 95, ap,imv«rno' quarto Ho empreg. V-r
805 - Botafogo._ IPO Jucal de 2a. o óri.-leirc das
AlUGA-SE quaTtõ com" banheiro }„ 

4n.18D.bv°ls 
%F"',V'°' TrE

independente a casal, NCrS ^O.OOx",.^-- rV'9s, $A' ,B
das

com I mês adiantado. Rua Sã
Clemente, 95, õp. 805.

Aluga-se quarto com
moveis, para casnl distinto em

rto3 e '°s Carvalho, 60 - Tratar p| 
"têljí.".8.cie 

,f,a,míl!» co'" telefone. -
UnISò ?"<". c] Amadeu, das 12 i.^<^ 'iL°Pj 8-

18 horas. .CATETE - Aluga-se"'QUARTO

ALUGO Praia Urca, ap. c/ ent,
independente, c/ ou s/ garagem,
um ou dois rapazes, iratar Otávio
Correia,_ 53.
ALUGAM-SE 4 vagas para rr.flças
que trabalhem fora, com referên-
Cia», nu Praia de Boídfogo, Tra-
lar pelo tel. 27-6043, falar com
D. Vânia.
ALUGAM-SE ótimas vagas

31-3746.
SOTAfOGO - Aluga.se ,p. de4 peças «tporrdas. Rus João
Afonso 11 ap. 4,311, jun(0 t0
Colégio Pedro II com o porteiro
eu peio tel. 26-7482.

APARTAMENTO - Sala, seleta,
varanda, quarto, banheiro comp'.
fogão, tanque, banh. t-np.
350,00. Chovas porteiro. Baríb
Ipanema n. 143 -ap. 702. —
Copacabana.
ALUGO um fivzrto d*? frente i
I ou 2 móçaí, com todo o di-
reito. Av. Cop. I 145, to. ..
1 003.
AIUGO ap. mobiliado, 250 mil,
naíi ai taxas. Ruo Paula Frei-

tas, 32 np, 604-A. Trntar no lo-
esl sábado a domingo 13 as 1<5
Piorai c| LhJio.
ALÜGA-SE põr~iCrr^õoToÕ""c
ap. .TO da Av. N. S. Copacaba.
nc, 782, pl temporada, mobília»
do, de frente, ai. « -qf.* separs-BOTAFOGO - Aluga-sa ap. 2|dos, \. d» in'/.' e dap. completas,

qunrtos, sala * demais depen-ÍVer no local c| prop. das 9 "
dancias
26-6962.

BOTÃFOGCT

osragem — Telefonei

„¦ ¦ ¦ —- .... ,- , Aluga-se o ap
valheiros c| refeições - Exige-se J01» ne sito luxo, á Rua Volun

15 horas. Inf. Tel. 25-0465, ds-

AVENIDA ATLÂNTICA, 2 51Ó, ap"
 ,,.,.^,.1001 - Alugs-se ap. maravilho-

referencias. R. Voluntários da Pá-!'?"0' dn Pátria, 415, de frente,'*0' mobiliado, c/3 quartos, 2 ss.
tria, 97. Tel. -J6-Ó472. jc: 2 quartos, sala, c| deps, pAra''?':- b^nníiro, cu?.inha e garagem,
ALUGA-SE 

"' ' " '

pessoas
biente d,
se senho
no local
Jel.__26.6899
ÃLUGA-SE ns Run 19 de feve- . ¦> ¦¦--_., .... ....,
eiro, 154, ap; 304, sala, 2 quar. Z/ Í1...1"' ™m.p-'.5?!" éresr

quarto c| ref-ições a 
"'ir"'!a',a.'- «luguel crf 450 000 "'tar teletone __6Sl_

de fino irato. Ótimo am- SsrinXSSrt,. Jse'sei 
<la1dor P'o*!ÃLÜGO ap. temporada melhor

e todo respeito. Aceitam- Bu» jÍ°*a.„Íj?u78 feal ? 'r«tar ponto Toneleros, 89 ap. 704 -
trás „é 70 anos. Traia, ci Maílins TrJ ?2 Rfl-i*'1 ,' 

"°o ",ob" sel- 9«« ,£'- P"'1 »*Rua Martins Ferreira 81. \[ f, hora's. *)2-8836' 
<•« 8 soas do fino gosto. Tel. 36-3157,

BOTAFOGO - A~lugV 
"sp. ~202i

tos e dependências. ;dep. empreg. NCrS 380,"taxasl
con. Praia de Botafogo, 360. Tra-i" 'nnsas trab. fora. Rua Sique

AlUGA-SE quario frente c/cafe
a casal ou -senhor. Tcl. 57-287.1.
ALUGA-SE quarto mob., frente.

Cflnfrt Alu

4 500 mil. Tr. tel. 1127 M.H. Sr.
Welther.
TERRENOS prantos para construir
GO — Vundsm*so vários lotos cerr.
toda condução na perta, medin-
do 9x55 • 10x95, sem «ntrida.
prest. 30 mil. Ver • tratar no
locnl. Estrada Santa Maria, *sq.
«• Estrada do Tingui, na Barra,
c» Amarela d. Terrenos: nl Esta-
jão d. Campe Grande, fromar os
onibut S-21 ou S-22 • «altar no
larpo do Tingui, Iodei os dias,
melusiv» aos domingos. Taltfona
30-5489.

Sobreloja
no Centro

Com 123 m2, vendo. Tele-
fone 52-1067 ou 25-5530.

IMÓVEIS - ALUGUEL
ZONA CENTRO

CENTRO
ALUGAM-SE vagas _ quartos em
ambiento de respeito — para
motas que trabalhem fora — a

blnl^Sf, ^ cisa'castro Í28"ir *-*Í000-- 
' 

»-»"S"«"«">'
Junto ao asfalto -- Tedo plnn-tado vendo. Tratar das 9 èsl 1.30- Tel. 32-3435 e das 13 às lóhs.

43-2211.

BOM JARDIM - V.nde-s. sitiu
eom duas casas, 3 000 pés de
chuchu, boa produção, 9 alquei.
res, sondo set* «m pastos, quatronascentes no «entra do terreno.
Proço: 15 000 eom 10 000 de en.
trnda. Tel. 34-0081. Evarton.

Cluben
CLUBE SfAVAL (AV. ltio Branco, ]«0 — 22-5668)Hoje. às 21 horas, cnm um show onde -um-
rocem um conjunto folclórico de 30 r 40 figurasduns cantoras e dois cantores portugueses, doisguitarristas típicos. Sócios, NCr.s 5,00* convida-dos, o dobro.
CAKIOCA E. C. (Rüa Jardim Bolânlco. 650 —'2to-4242) — Hoje, às 23 3'iorhs, baile de anivnr-sano animado pelo Conjunto Eldorado, com órgíioelétrico Passeio completo. Amaniiã, às 16 lioras,resta infantil, com distribuição de balas, sorve-tes eto. Presentes, ainda, mímicos. As 20 horas,Corações Feridos, com Deborah Kerr.
TIJUCA T. C. (Conde de Bonfim, 451 — 48-050!))'Amanhã, às 17 horas, arrasta-pé, proibido oa.ra menores de 16 anos. A nova. revista será frStapela Editora Edgraff, a sair em 15 de abril

79 — 30-6612) — Amanha, às 20 Koràs, íli-Ff tomrepertório selecionado, além de inovações. Esporte
£-L^FEDK,!AL (Ilua T,múleo toCort»; 938 -
S *r**mie'_.s P30mi Boaie..,3hoW. Ama-nha. às 17 horas, Festival Infantil de CinemaCfRÍ.MIO RECREATIVO DK RAMOS (Kua João
Noite rt, 7 rtm 

~ A"«'«""ã..àS ^0 hora"
porte ' 

°0ln The Süver^inger-s. Es-

%eira, 436 — 29-2509) — Hoie •ií lal, f.r.r,,/.dançante animado por conjunta Passeio ' ^^
(Comspondèiicia para Danúbio Ilodrisues ~Av, Rio Branco, lio, 3." andar).

anlas, 45 ap. 902.
ALUGO ótimos quarto» e vagas
a partir de 60 mil cl refeições
dc primeira. Edifício novo. Rua

ALUGA-SE uni bom quarto p«rn
casal ou lehhoras ou moças ou
costureiras, Rua Andrí Cavalean-
to, 14R, ep. S02. - Centro.

ALUGO r.o Centro ótimo qto.ou uma vaga, arejado • limpo -
mob., c/ roupa a rapazes, c. fa-
n-.ilia respeito. Rua Senador Pom-
peu n.° 67.
ALUGA-SE quarto e moças ira.
brilhem for» e vag« na Rua Ria
cnuelo n. 325 - Bp. 310 —
Elevador dos fundos.

CENfRO - Hotel, alugani-seí'°"J"?lu ~ •••nifo. «lugo a uma
confortáveis quartos e aparta-iou ,°uas Pessoas decentes, nlu-
mentos, cem água corrente, na!s,ue' ,5°,00. Av. Henrique Vala-
Rua Monte Alegre 6. Telefone \°S™L_______________
32-1220. "" 

"'¦

CENTRO - Alug. prédio 2 gran-
des( andares, reformado, comércio,
indústria ou moradia, aluguel 800
mil cruzs. Ladeira Frei Orlando
n.o 7 -. Riachuelo, c/ Senado. Ver
das oh 30m is llh30 e 16 às
IB heras. Tel. 32-4855, Sr. Carlos.

QUARTO - Alugam-se 2 vagas ,
p. moça em ap. B. f jtima -í""? e ,cl0,í luartcs co,
Tel.t 32-2197.
QUARTO E COZINHA

ALUGO ap 201 da Rua Realjtar R. Teáfilo 
'Ó\mCm7',àÓl

orandera, 118, casa 6, com três -13-2750 - "CRETl" 797
quartos etc. Ver no local e tra-Vrnrv" -—¦ , . ¦-¦

Itar telefone 26-7709. i.10.0 bon< <"• l«l. lu: e gasrí^^/l^te^^fell^*^
310 ap, 601. Chaves com portei^1 \i\,r *.'*.* S* l2íi--.-í°±5_li9
ro. Tratar tel. J5-2757. .ALUGA-SEi uma vaoa a moça co- PENSIONATO
FIÃMENüU - Aluga-se ap, ,de aT 718, w" *" 

"' 356'^""-- c™

ra Campos, 43 ap. 1 110.

; ¦ ¦-' -- JpBre moças e senhi
.embutidos," binhiTro,"ioelal com ^S? ffi*i \f°'r? 

q,i;* NÇ'Mra,'°* 
f"'" 

de Botafogo, «4"'.õ|do"çF b"anh.'compÍ-7 cóiínhã e va--.-^-Ilouça de cor «azulejo até o te. _'sn\ t„.», nS 1 t' 
li8i^ °. "íf Tea,r0 Jovem)- na P«"« ",,da- Ver c> ° Po*'«iro e tratar

ALUGA-SE vaga par-5 :enhor cu
rupar de fino traio, com ou sem
refeições. Trocam-se referências.
N. S. Copacabana, 1058 ap. 90-1.

trab. p/jALUGA-SE quarto a pessoa rie
26-2509. | respeito quo trabalhe fora. Rua

Apartamentos e|Bnra,a Ribeiro, 86 ap. 703.
em refeições,!AtUGA-SE -- Av. Copacabana,

de fino |l. 003 ap, 407. Amplo, coniuga-

,95,00. |to, cozinho np. 801. Traiar CIVIA
17.

Travesvda tardfc.
po ap. no Edifício Coimbra,' na o"''leTo"'e''depefidlnclas''Jõmnl.íí ia'dõUÓ'uvidô'r°

Rua Gamboa n. ,6,, 2." andar, de ^UVãT -Ru<. 
"SSJSU 

ÃTD ãÃiü- íí~ agis 
"pi

l?"íra*.A??f. e|>* 2.0.' -.Chaves50 "'il- Praia do Botafogo SÕájlodó conférlo"7ni""Bo'ta'fogo,

26-5780 c| D. luzia. CrS 300 000
QUARTO bem mobiliodo p/ cíuãf ÇJSi!!: _

moças.;moços cota pequena família com ALUGA-SE Rua Xavier da Silv^u-^AiLos-S^^^rw^^í. ai-a ^g? Z..-H— mmw ^is^"rir as? «im? ev^ ^;2 
~^"°-

CENTRO - Praça Mauá - Alu-
go por 160 000 ap. 508 da Rua
Sacadura Cabral, 117 c| sl., qt.|ra"ldMl 

"parVí "w»ii? 
Ãlugú°ei í^9-ll

52nà'l66 po"c"0 
- CIVIA -|3 Salários mais taxas, chaves noiFLAMENGl

Igrande varando, solo, 3 quartos, I QUARTO — Urca. 10 mil ft outro

CENTRO - Aluga-se um ótimo
quario^ banheiro completo í área,
com direito a lavar & cozinhar,
na Rua Rosa Saião 26, np. 101.
Preço 100 000.

V/9,
(CRECI 132). ;. ., . „Ibanh., ccz. e banh. de emprega-1 p! 2 ou 3 pessoti — 120 mil 1
tnn nnr, , 

Alu9a-!í Pi CrS dr,. Rua das Palmeiras, 93 ap. "im «nl dapósito. M.r.tlul Can.380 000, excelente ap. em pri- 703. Inf. 22-IÍ711 ou 36-6132. '"--:- "** *
_ FLAMENGO

ap. 1306. "'
SAÚDE - Alugo êãsã lll. R. | JT-seiro 

locação cem 2" qua rto:,
Araúio Viana, 138, c| si., qt. cc-z.l'1' banheiro, cozinha, área de
banh., area c| tanqua NCr$ 80 '}n'to e dependencins completas•¦¦'* taxas. R. Teóf. Otcni, 123id,° *mp'egada. Visitas no locol
s| 201. Tel. -13-2750. CRECI 727.

ZONA SUL
GLÓRIA - S. TERESA SANTA TERESA LARGO DO

- .. ___„__ 'ga-se peque*
ALUGA-SE uma sala na Rua San- í?,"p' .ni, f-«delra do Caslro n.
ta Cristina, 41, Glória. Tratar eom, '? ~ 'unc,°3 - Traiar no Io
o zelador. I«l.

çl perteiro na Rua Marques de
Abrantes, 118 ep. £03 e infor-
niaçces na Travessa do Ouvidor,
21 ,sl_603._
FLAMENGO"

ALUGAM-SE vagas para moça c/'
direito lavar, .passar e cozinhar.
Praia de Botafogo, 356, ep. 1 122- Tel. 46-9279.
ALUGA-SE quario na Rua Sáo
Clemente, 14, sobrado — Bo-"afoyc.

_. emprt-
Ver com porteiro. Tratar

26-5780 c| 0. luzia. CrS ....
400 000 e taxas.
ALUGO temporada np. mobília»
do, utensílios, gel., lel, 320 mil.
f)ar?to Ribeiro, 4181511. Tel.s .
47-4589. " 

"

da Rua .Silveira Martin
GUIMARÃES - Alugo-se"peque"-'f'"' 3»".'°' .coz;"h,n' banheiro e empregada. _ Tel,.¦-1 ¦» ijrea de serviço. Chaves na por- 31-1176.

tuaria,_122 sob.
RUA" BAMBINA, 18, ap. 20f
Frente, sala, 3 quortos, ban
coz. dep. emp., arej. Cr$ .
3a0 000. Chaves c/ zelador.-Ad-
rmnistrariorj Nacional, Av. Prcs.'
Antônio Carlot, 6\5, 2° oa»
fel. 42±3__

n? 
°AV 

ÍP^DORÕrSSTup: ALUGO ótimo q^^TT^-nTà-'^u< - sala,_2 quartos, c/ arma-5£,ou senhora que trabalhe for».

AIUGO sais, querlo, coz., bonh!
per NCrS 300,00 c íim;. Av Ct-
pacabana, 728, ap. 503, de 

'fren-

Chaves 
c| porteirc. Telefon»;

ALUGA-SE 1 sala de frente. Av.
Presidente Vargas, 2,730, par»
1 ou dois rapazes do comércio,
ou escritório. Ver lábado ou do*
mingo de manha.

ALUGA-SE ap. 3 quartos, 2 salas,.
lem gás da rua. Aluguel 200 mil, 3°' pafs
sp, quario, sali, 70 mil
do Faria, 133.

Ladeira

ALUGA-SE <jm quarto, Ruo Laura
de Araújo, 153, ;o. 202 - Es-
íácío.
AGENCIA FEDERAL DE IMOVEIS
ipluga op, 601 Rua André Cavai-
canil, 7, qt., saio, bsnh., coz.,
Ianque. Chaves sindico. Í2-I2I1.
CRECI 781.
ALUGUÉIS — Ãrr-injamofi mas,
¦ps., lojas • forniecmoi. os m«-

Inom-j liador«s da Guanabarx —
Rua Jn_f_*__t<nà*,_3i,_mI. 1 103.
a"ÉÜCJUEL flÂÕOft <otvrT~Ímí."
veij — Ifracusiv-tl — Forneço —
Prota Tirwlontet n.• *), aala ÍOÍ

Junto ao Cinema São Josi

ALUGO salas a casais, com d;
reito a cozinhar, banh.o, ter

olteiro. R. Costa
Barros, 14. Enl. Ladeiro Madre
Deus, Lsrgo Camerino. Tratar te
52-6623.
ALUGAM-5E 2 apartamentos, 101
e 102 4 Rua do Gamboa 129 -
Ver no locol com o encarregado,
e tratar cum o Sr. Silvo à Ru;
Silvo Jardim n.o 3 - Só pes
loalmepte, preço 120 rnil cruzei
ros * maij ui taxas Iodas,

ALUGA-SE òtimn_ sala, frente,
casal j/filho, maças ou ripar
distinto c/dirtito. Rcssnde 21 —
406. _
ALUGO dum vtgat p/ 2 senho,
res. Rua Riachuelo, 136 ao. 503.
Ceniro.
,a

ii rr 
'••.' 

C" 
"T, ' —;•¦-•- —|ALUGAM-SE vagas paro rapazes,

. ™a,. .?. * 
6"m!>'' 

Lva9*is com 'CeiÇóas. Avenida Beira-Maa moça ou senhora que trab. fo-n. 216 ap. 203 - Custeioro, te„t todos os direitos. Av.lif-O-¦""-,<—¦~. "-*—¦•
Mem dc Sá, 252, sobr. oi l 

"" "" ou *s'ú no
ALUGO na Rua lavradio Z1Õ, do°r' Sê^rt'A«° 

""'S1 ^T
- 

«alas, três jqSarlo, e ,, 
' 'm° ,<!s'íurs",<!'apartamento com

Chovef^ %!T05e' **M$?JL&&2J. »"'I«
paríninenloí, relativa-

mó*

í 5eno?or. Furtado n. 22 iúnto

ALUGA-SE ap. sala, 2 qts., dep.
emp. e area. NCrf 250,00. Rua
Paula Matos, 211. Santa Tetesa.
ALUGA-SE olimo ap. na Glória

SANTA TERESA
mento. Tratai
te, 125. Tel. 52-3153

AlurM-uTTs—Ãn5l^LU9^*?E' na Ru0 Voluntários
...?!;_se W*. ,5\d° P*tria. 264, ap. 401, cl 2 .... -  „,,•"", ae(quartos, saio e dependênciat do rios, embutidos, banh. coz. va- T,!- 57-8-t57 a qualquer hor» -

37-9277 ou ''anda, dep. emp., CrS 350 000. Ambiente familiar.
Chaves "' ... - -

SANTA TERESA
sola e qto. sep., saleta, iardim c?m ' **''< I quarto, cozinha, ba-
de inv. etc. 230 mil cruzs,, de-in"eir?' '30 000, Rua Dr. Júl
pósito ou fiador. Rua H»rnip.|0l°"h 513.

FLAMENGO - Alugo gde. sl.-qlo.
SA - ÃÜ?_~_W7_\TT C,or,u c/ '""'¦ M- Abrantes. ProorSAn, tASS W: fe§&^l<«L'^l_!¦-"53. FLAMENGO - R. Paissandu, 94,

Aluqa.se 1 ao 
',_*¦' °P' 

i02 
c* ,ala' 2 <*¦* **•

in^fít,.' it nhelro c*. boxe, coz. e dep. de

neçjildo <je Barrot n. 35 — -oo.l-. --¦».-
307 - Ver c| porleiro e tratar!CATETE - FLAMENGO
45-1887.
ALUGO quorto ótimo. Rua Santa
Cristina, 4 — Sr. Carlos.

em casa de família. Rua Earãó',0'e Guaratibo n.» 25, sobrado —
- tCotata,

APARTAMENTO - Alugo mobi-
liado ns Avenida Rui Barbosa n.

<¦ iii,~i  "* Vista «iplêndida, ar íortdicioALUu,A-SE quarto independente, nad0 _ J5J4D07mob. com coz., banheiro a mo-hrrTiPTsTeE '
ça ou casal sem filhos, casa de!Al.UGAM-SE vagos para rap_azes,
família. Rui Paulo ds Azevedo,
n. 57.
ALUGA.SE um qu,-.rto mobiliodo|tTiii~ "T
a duas moços .ou senhoras comi Lutj9 q""'10 e. sala e casal
iodos 03 direitos,
ia CrísTinõ n. 35
- GLORIA.
GLOlilA -- Aluga-ie L:n confor-i^Uf0A-SE i&, «Sfi* Rua 

/alsson.
lavei apartamento de frente c| ?,"'„59' 

«P-/02. Ver com Sr Fran-
telefone, com copo, cozinha, ba-iS' "„?,'_\t°,_J'''". 43;0503* ~
nheiro e area lodo azuleiodo £.!ijA^9lJel 220 000, mais taxas.

teto — Av. Augusto Severo
."264 — apartamento 3Í. Tra

tar no local dos 9 às 12 e da:
15 íí 17 horas — Informaçõa:
com o porteiro.

Rua San. ou mot3- «om todos direitos
ep. S-102 Ruo Pedro Américo, 151, falar

porteiro.

GLORIA — Alugamos «p. 305 da
Rua Conde ln|e, 22 c| sala e
quarto coniuçjadov bi nheiro o
kitch. Chaves com o porteiro. *-
Tratar na PREDIL IMÓVEIS LTDA.
Rua México, 119, ló." andar, gru-
po 160316.

GLORIA — Aluga-so amplo e con-
  ,„ ,. lv,„„,for;ívcl apartamento, 2 sls., 3

ALUGAM-SE quartos para casais e,a Rodoviária'. c'1s" 2 banhs. * garagem. Rua
solteiros. R. AndiéC,wolcSnti, llo!ÀLUGA-"SE"ou'arto"r~u7-'ro^_5^rJÍSnclld'3 ^en<;l«s' *<i «P- 202.

Çgorto. 
do Riachuelo. irapoze. de K„,B,bl|fd»de, mo! 9lí^i^LS-J2SI^?±

ALUGA-SE salíi, quarto separadoj,'b'l'ado, Rua Neri Pinheiro ^52 pLORjA 
— Alugam-se quarto

banheiro o kitch. Ver no Rud Vo- JP- 2°2 —_Estácio. " ' 'a casal e 5oltelm r...\ on
luntários do Pátria, 329, op. 708. ALUGA-SE üi

ALUGA-SE um hotel familiar, bons
quartos, com elevador, telefone,
água correnln, boa comida, e pes-
soas de trato. Rua Mechado de
Assis n. 26 — Flamengo. Tel.
45-8177.

empregada, área c. tonque, ele
vador privai., entrada serviço
indep., chaves com porteiro.
FLAMtNUO _ Aluga-se bom
quarto a um ou dois senhores deIrotonicnto, únicos inquilinos em
ap. de 2 pessoas. Ruo São Sal-~^^!_._Í_Q_____D

FLAMENGO - Aluga-se ap. 108S. Salvador, 30, c/ solo, qt. sep.,
coz. Tratar Tv, Ouvidor, 32 2ulel.: 52-5007. 230 000. Citam
porf-éiro.
FLAMENGO - Alugo ap. 401 dóKua Marques do Paraná, 41 c/2
qti., snla, 2 vcrandns, bnnh. co?
L!,.^":,ii dop* completas. NCrS

CREC? |3£x"< 
'"'»' «.7323 -

FLAMENGO - Quorto de frente
mobiliado a rapaz ou sr. do res-
peito, atendo depois das 9 hora"s
Pi tel. 25-8935 - CrS 130 000.

|V-.m.es i/ porteiro. Administra
ALUGA-SE um quorto mobiliado! ¦ " Nac.onal, Av. Pres. Anlo
a senhor de respeito, que traba-!? ,í ,i: ,6.'5' 2- P«v. Tele
lhe foro. CrS 80 000 - Rua Ma.P.,c"'!_:,2-|314¦
reehal Francisco de Moura, 218,.SENHORA trabolhe foro 

"õceTtõ'

op. 106 S. S. - llolatogo. |Socia sp. quarto, sala, todos ot
ALUGO um quarto o pessoa queltii'ei''". I*'*1'" Botafogow 154,
trabolhe foro. Ver Rua Anibal
Reis n.o 88 apto. 201. Telefone
46-8296 cemeço na Rua Real
Grandeza, 366.
ALUGA-SE 1 qt. eürTcasa dí"fãm.
n 2 rapazes de resp, ou casal sem
cozinha, Rua Vol. do Pátria 406.

FLAMENGO - Aluga-se qua"ÍÍ5independente com banheiro prí*vativo a um ou dois rapazes quetrabalhem fora e possam dar ra-
'erências. Silveira Msrfins, 156,

ALUGO ap7 305, M. Abranles ífi*JS'
119, salão, 3 qts., depend., play
ground, garagem, base 450 mais
desp. Chave portaria.
ALUGASE I voga pore rapaz,
com refeição completa, « Rua
Bento Lisboa 89, c| 13 — Cate-
te.

FLAMENGO - Alugo vagas pa-ra rapazes a partir de 25 mil.
Paissandu, 191. 
FLAMENGO -"Moça em ap. 

"di

frente procura outra que traba*
lhe fora — Ferreira Viana n. 56- 204.

APARTAMENTO FLAMENGO-^MUDANÇA? GATO PRÊ-
Qto., banh., kilch., cama casal, Tn Jrm„.„. ),,..„.,

J-rj*. poltrona, ermar. emb. Cr$ 200 W arT"aZerta, Transpor-
rai casal c aóitêíro," casãC"9Õooo,|güt çgnjo. Tei. 26-9181. ta e embala desde 1940"" " 

Tel. 45-8123.
?rocura outra

spes-iE — R. Se-
203, ip. 624.

 .... „m quorto pr,ra""do;'s M ,u' 
a!"moi C[UCV: e «-"^AM-ÃE aps. tipo casa - Ver _Chaves cem o porteiro - Trator;rapazes de respeito. Rua Tadeu d ' ícup3 d* t*™ ' telefone, e trator na Rua Correia Dutra, 

na_r.ua Sao_Jose, 50,_grupo 702. Kosciusko, 22, op 506 fV* Her,,",n-9|lc,o tia Sarros n.°lM9, com _Sr. Josi - Catete. IMÔÇA funcionária
ALUGUEL _ Centro, bairro *.ifí\]linftWir nujrlu t 

'.i__u ' 
ÍZiJ.~ 

t'a9amént0 °c"antado. IaLUGA-SE casa de vilí77a!e71!pi,r;1 d'"Mr deií>
Fífima -Alugam-se vago: a ra- tormações Rua André CavalcSnti 5VA ELISEU VISCONTI, 120, ê| quartos, cozinha, banheiro. NCrí 5ft,or 

Vergueiro,
pazei na Rua Riochueio 224 so- n. 3, ap. 611. Traiar com D !XV _ Alugam-se ílimos aparta- 350,00. Fiador - Rua Correia Du.:Blc=°_E-^l"'ld"- bule». CD" ü*. mentos de 2 a., solo c demais

ALUGA-SE na Rua Conde de Ira-
iá, 510/520, bloco da frenle, o
aportamento n.o 104 do Edificio
Gui, As chaves estão com o por-
loiro. Tratar na Rua 1.0 dc Mar-
í__!__6. _4.°_ondar,_solos_9 ei 1.
ALUGA-SE ótimo quarto mobiliado
a sennor ou senhora, moça que
trabalhe foro. Tel. 46-2730.
ALUGA-S^ sala, 2 q~uortisTdciI
de emp,, garagem, sinteco è Ave*
nida Pasteur, 184, op. 504. Cha.
ves c| porteiro, 350 o laxas. Iro-
lor Edifício Dorke, 13 de Maio,
sala 908 cj Sr. Abranchcs.

ap. 403.
URCA — Alugamos I qt., 1 sola
coz., banh., áreo, na Rua Mar.
Canluária, 110, ap. 202. Choves
c| zelador e tratar Imobiliária
Sagres Ltda. Largo da Carioca,
5,_s._40112._Tehifone_42.0072.
URCA — Alugo bom op. conju-
nado, com banheiro » cozinha.
NCrS 200 e taxas. Tel. 26-6308.
URCA — Aluga-se quario com ca-
fé da manhã e telefcne n senho-
ra de preferencia estrangeira. —
Tel. 26-2476.

LEME - COPACABANA

ALUGA-SE quaito, em casa tit,
pessoa s6 para moço que traba-
lhe fora. Av. Copacabana n.o
40/302. Pedem-se «ferências. -

f'a.r í. P'"'!!r d* segunda-feira
até as 9 horas cta noite.
ALUGA-SE varia para rapa; de res'
fí'í? q.ue d" 'eforència. NCrS.

102 ' 
Copac''bl"1<,' 2°9. *P.

ALUGA-SE uma cnsa 3 quartos,
sala, cozinha, banlieiro e depen-
dências de empregado. R. Diniz
Cordeiro, 12 — Botafogo.
ALUGA-SE ns Rua Joõo Afonso
58, cp. 201, com dois quar-
loz, sala, v.iranda, bannheiro, «
cozinna c dependência de em-
pregada. Traiar no local. Cho-
ves no ap. 301.

ALUGA-SE um quarto mobiliadofidaWttiii"*™"-No$
ALUGA-SE 6"timo ap. 

""*>Tí~2"e'
quorto, sola separados, cozinha
ompla banheiro, área c/ tanqua
a W.C. de empregado. Pintado
Á oiíW 

~TRua Siiueira Campo.:
n." 257 - Trator tol. 57-9133 - ¦

sobSíJvpaIoíí * S0BRAL &
avenida n. s. Copacabana:

09j - Alugo íp. 603, mob).
,»«»r «/ 2 qts., sala. Tempoíadai

AILTON - Alúg. aps. mobiliodus |:ur'11 .ou ,on8«. 400 mil. Ver c/
1, 2 e 3 quartos, temporodo lon-1 ?9J!_-''_[__

?7 ,°A,™"lT-,\-cnWbe'"0' «0'210.jAVENIDA ATLÂNTICA - Alugai57-1264 e 57-7599. se apartamento no Avenida
ANTES DE ALUGAR ap. mobília- Atlântica n. 3 313, ep. 706 —

ALUGA-SE um quarto a um se-
nhor ou rapar de respeito que
trabalhe fora na Rua Voluntários
da Pá tria n. 1__— ap. 316.
AtUGA-SE casa de altõTVbãh
kos na Rua Assis Bueno n. 25
- caso 8. Ver hoie das 12 às
17 horas, domingo das 9 às 12
horas.

com sala, dois quartos conjuga
dos, cozinha c banheiro com-
pleto — Chaves com o porteiro..Tratar na Praça Eugênio Jardim

5n7-592Ó.'P- 
é°' ~ ,elef°n' *•'

ALUGA.SE á R. Sorocaba 7361
203 um apartamento de 2 quar- mobil.,. .ALUGA-SE ap. frente,
tos e sala, novo. R. Dois De-,'q., s., gel., vaga garagem. Do-
zembro 131/602 - 25-9618. Imingcs Ferreira, 125]1 209. Cha-
ALUGA-SE olima coso com 5 quor. ves potreiro, alug,"¦ -" ~té 6 meses.

do para temporada, consulte-no*.
Temos ótimos de I, 2 c 3 qtes.
com yaladeira, roupa de cama «tc.
Basimar. Barobta Ribeiro, 90,
conj. 203. Tels. 36-3822, 36Í972.
ALUGAM-SE apartamentos para . ._, —.
temporada completamente mobl- «LUGO qf. mob., frente « 1 ou
lindos tedos tamanhoi temos d«-l* rapazes do comércio. Alugo
zenas do Posto 1 ao 6. Minimo:aP- gr- mob. Ver todos oi dia'.
5 dios. Basilio & Cia. Rua Barata Siqueira_Campos, 2101201.
Ribeiro, 87 sala 202 - Telefone ALUGO quarto^cim'~mó~vei7TT

rapaz trabalhe fera, dê referên»
cias, CrS 70 mil. Rua Carvalho
de Mendonça, 12 ap. 704, es-
quina Duvivier_— tido.
ALUGAM-SE vagas para^rapãzesT
NCrí 50,00, ambiente seleeiena-
do, roupa de cama, colchão dt
mola a banho quente. Av. Cop;-
cabana, 1246 ap. 202.
ALUGO quarto dc fundo

37-1133.
ALUGAM-SE ipi. mobiliados p/
temporada long» ew curta. Adm.
Boiivir — Av. Copacabana. 405,
*/ 1 004 - 36-5565.
ALUGO ap. mob., sala e qt. tep.,
2 varandas, banh. t coz. — 250
mil e taxas, dep. 3 meses. —
Djalma Ulrich, 217. Chaves 401.

300, temp.

ALUGÃ-SE SIS segundo ^díT,|ALUGO qto. NCr$ 55, qlo. e i*« '«T &ênvit5»l^oCte 
n° "o"'

Al Mi*** A 
' 
c'r-" 

~~~~—""'*"' ¦!—, .,  _ . _* u'" { OÁ*\)tJ I O,ALUt?A-*ot apartamento na Ave- 
""

mdo N. S. de Fátima, 74, n.o
andar, «p. 203, com 3 quartos,saio « dependências de emprego-
da. ver e trotar no local, com o
proprietário, das 9 às 12 horas.
ALUGA-SE ótimo qt. c/

fomílio - Rua Carlos GonvésJsãVa,

ALUGA-SE
tf* JseP'"n_. «le SANTA TERESA - Aluoa-se ofrente, na Rua Carlos Sampaio l.o sndar de 1 casa tod"a inde-n. 364 - Centro - Choves com.pendente com 2 quartos, sala,

%Ç°_'f"°- 
T,a,ar P[l° «lalonejcozinha, banheiro, area coberta

Com Ianque — Cr$ 260 OCO na
42-7792.

tro, 37, cosa 19 .Ver e trator no QUARTO moV
local.

tor,, 2 banheiros, 3 solos, hail' c|,
?escada, copa, cozinha, garagem ALUGO 

"luxuoso 
gde. dorm., 

"cj

de franta p: ca-leetr. bom ap. em cima e banheiro | banh. em côr, p/ 1 ou 2 moças.alheiro_ distinto ou casal s! fi.|copnpleto, ern baixo 2 grandes c/ direitos em suntuoso op. P.lhos, nno ífím direito n cozinha'quartos de empregada com ba- 3 1/2,
Cotele n. 206 — 801. inheiro e lavanderia, grando quin-do Magalhães,' 108, ap. 1 201 —

- parfiuma pessoa. Tratar tels.: 57-4710— Copacabana.
ALUGAM-SE dois quartos mobi-
-i-ido para 4 rapazes cu A me-
í.s- djx!* 'efa'!=«- Rut Sant»
Clara, 90 casa 3.

íf-í

iunto praio. R. Figueire-1c.^All tJT/'- TWí';mC"«!h5.s. 103 .r, 1 bnt _lcu ""nora trab. fera. Também qt.rapar. Pede-se ref. telefe-

351, ap. S-10I

— ALUGO o «p. 2 010, R. San- Rl" Ocidental n. 215 - Bonde:
p|., ca-!tana n. 73, claro, 2 Quartos.!França - Saltar Vista Alegre.

var., desp., ire*. «te.. SANTA TERESA - Aluga-se a?T|l44 ao."
rr.t«, locaf euteU 22^9",!01o^BERNARDO.,8X'S'' 

'"'" *:>. •*«*'''">'?»

ALUGA-SE apartamento] de cioii,

malid™ndênc?aP.*"n»2iR!,»'e 
df «ürSOÃRÕÜOOiÃClBõrtíl»»'- ,dcal W'« cscrítc7ics, clinicas\_l"Í72Í97." "" " ií!q'„

a encarregada ou o síndico. Tra. ííÜÜLz ____ £RECLM'j' ALUGASE paro 2 moços qua lhores fiadores d. Guanabara -<w" cl 1, ' 
.1tar com Dr. Lacerda apói «s!RUA PEDRO AMÉRICO, 166, blo- Ifaoalhem fora em oportamentoRus do Res.nd., 39, sala 1 103. !,;nhá I (...Ú.-,*17 hora, pelo tel. 22-2293. l"'-2'.apf- ''* ,~ s/'_ • J»""».&__£'*_•_"&*_'''** d* fo"|ÀVENIDA COPACABANA, 1 iMHcrl D. feda! Tra?

ÃTÜGO ap. i"R^-_ro~-~-^'° 
'' *• ' $- .'«'.OnO.II^g.gp 356 ap. 916. |aB. J24 íd A,Ma>. A|uao cam!ePós |] hc',as. %;

207
Amaro, Chaves c/ porteiro. Administra-

ou quartos paraldor3 Nacional, Av. Pres. Antônio4 quartos e dept. NCrí 250 —moços ou casal Tratar Run SI. 'r.rln, *1S oo rTi «
lAIm. Alexandrino „. 686 - 30tllho!n.o°3 a" ÍOI -! Glória. ]«.|3li. 

"""• e'°'0ne

A.LUGl2..s?- >>h' banheiro, COZI- quarto, banheiro completo c|alUGA"-SE temporadanha. Dianamente 11 às 14 ou kitch. Ver no local das 9 às 12 e pertences S.lve18 as 20. Tel. 26-0112 ou 44-2367.horas d» monhõ, 180 mil cruzei- ving, sola 2a- Vendo guarda-vastldo, 1 roa ¦ taxai cl (lador. dêem 
"

— Aluoo — R.,
• 101 — le.

conjugado, co-
Vor mo locsT

*,' segunda-falr»
V9023.

mobiliado
roupa, Ií*

. dependenci»
pregada. 36-2298.

.*tíéí



« IMÓVEIS - ÀlUGUEl CLAIIiriCACCS - Jcrr.rrl rio Z: v.--j - n
DONS FIADORES - Ofereço para COPACABANA - Aluna-se ap. de|QUARTO MOBILIADO r. pessoal FIADOR??? IrroeUlóvel, ótlmas|AlUGA-SE apartamento c/ (luar

lugueis em toda a Guanabara, qto., st. separados, frente, Ml- de lodo o respeito — EFxijo re- ref. bancárias. Apanho todot do-jto e s&la conjugados em edificio
R. Alcindo Cu..-..-,!...... 24, sl 702 nistro Viveiro, dp Caslro, 71, ap. íeroncias - Av. Copacabana n. ._.....

Cinelandia - Tol. 42-2667. 502. Tratar Belfort Roxo, 417, ap.l87? - 802 - 57-7083.
n.° 1 003. QUARTO MOIÍ.

AIUGO ,-..-to. 1106 na Av. Co-1205 na Av. N. S. do Copacabana, COPACABANA - Ahigs-s» per- Alugo moca oi
jriflc.--b.inn, 793 com saleta, sala,|75 cem I salão, terraçc, banheiro ío do Lido, um quarto a duas | fera. 1C0. Cha

ALUGA-SE otlmo qto| c| ledo o
cenferto a senhor ou rapai de
resp. treb. fora cm aplo. dc
sra. único inquilino. R. Barata
Ribeiro 94-801, T.l. 36-4280. - POSTO .1 -

ira. q/ tr.-.bslhe J
Av. Copacaba- GARAGEM

.umonloi o apresento. Resolvo [da luxo, do ironia para a rua
na hora. Av. Rio Branco. 185 cl;Contralo r./ fiador. Vor e trolar
1819 - Tol. 32-2503 da, 3 is na Rua Conde do Bonfim, 59.10 r- cias 13 a*» 10 hor»**. TiiVa rc

.-; ———ALUGA-SE ca_a, var, 3 qAlusa-se tm Ipa-ifogSo gás, banh

AlUGA-SE um* vaga para moça.
Kua Correia de Oliveira n.° 24 —
Vila Isabel.

RIO COMPRIDO - Alugo ap. 2
qr*. etc. Rua Navarro 24 np.
201, lio. Ch. 301. Tr. Grata Ara-
r,ha'.J71_r___L0^ IAluga-se qüãTtõ P, m'â;a que
RIO COMPRIDO - Aluqo ap. 202 trabalhe fora. Rua Pente; Correia,

eoz.lda Rua Campos da Paz, 108, c;jTel. 38-4227.

LINS - Aluga-sc- ap. cem trêsi ALUGA-SE f.p. OI, grer.c.'», de
quartos e mais dependências, em luxo, c:m 3 quart:*, saía e' co-
ótimo estaco. Rua Azcmor n.°! pende-ncias dc empreaca, Pre-
72, chaves com porte ro. |;o 250 OCO cruzeiros' - Bua
LÍNS - Álugã-so ap. tipo cãiãlCarimuncdo de Melo 770 - Pie.
udo Independente. Rua Aquidabã S______? -Tratar nes fundo

quarto separado, banheiro, cozi- c cozinha completa, iratar pelo moças que trabalhem fora. lole- na, 1 2-0, ap. 004. _ ncma_-_lcL 4/-BI63. ||o:a| carr0. p.ua Cândido Olivei - MCrí 18000 o fx-i_ Trat», «"•""?*¦ »•¦ bann..|n. '» - "P. *u-*- HLUUM-ot casa, sala, quario, ra.
nha, chaves na portaria. Telefo- telefone 42-0297 - Chaves com íone 57-5772.  'QUARTO GRANDE FRENTE, mob.,'IPANEMA . Aluga-sa apartamen- ra, 93, c. 7 - R. Comprido -32-7323 - CRCCI 439 ."« «ü'°" M'd".,R"J> , 

5en_dor,VENDO uma casa ci 3 cômodos,M**'*5.' c?7J,'_!;a' banheiro. Rua Ho.
"» 34-2842. ° Por'8'ro. COPACABANA - Aluga-se mag. roupa de cama, moca que trab. to, sala a quario reparado.-., co- Tei. 48-32.1). ' -R[0 

COMPR|Cq AÍ__^r___rqíS 3MOM M' 4 BI84fl .-f 
alicerce p| 2.andares R Vi- horto I 9u3 - Meier.

AlUGA-SE ! quarto para moca COPACABANA - Aluga-sa coniu- ap. n. 205 silo na Rua Figueira- fora dê inform. NCrS 180,00 -zinha, banheiro, área com tan- ALUGA-SE ap 314 R Alm Co. da Rua Cano?, 
"d- 

P.,in. rÚ^^h^^T"--1—i r . 
Ta,vares*. 374.* *••'**< 

„,""*•AluG0 •*«"• qu'1r,°' sala' c0-
quo IraUlho fora. Rua Barala Ri- _aCo. temporada 6 meses. W- 

\& Magalhães, 341 cj sala, Jar-!37-416i. que. Primeira locação. Rua Go- 
\_,™* % 

" ~ 
4 

< 
2 qti to quarta .Taí" binh i co- 

' APARTAMENTO duas silas, três 
[«1.Sr.. 

Aroos o. Tel. Nova zinha e banheiro. Rua Guilher.
beiro 74_ap. £05.__ .«-6817. ai. i£iv Lim ln9v0rno, 

'quarto, 
banh., co- QUARTO para í moça», «fé, tel. fc. 

c*'f"°r '30, ap. -108. Cha- U°£°' tj£p', ^ 
'garagem. 

^lISc,? 200,oÔ e laxas chaves po^r^'' r""^"! 
em ""¦ 

3"°"° 
'" ' ?'°" V" ¦¦ P"' n'° 7-9- "" E"""'"d°-

ALUGO quario para casal que COPACABANA -Aluga-se na R. zinha, banh empreoada. Aluguel mob. ambiente lino 70 cada, Si. ^' 
"° '°"L -__. tar APSA. Trav. 

'Ouvidor, 
32, liaria - Traiar 32-7323 - CRECI L Sn Sü Wn-W^w?? V, 

'" 
¦ JACAPEPAGUA ALUGA-SE um apartamento, com

trabalhe fora. Rua Belforl Roxo,! Di'"- ^"""' "• "3 - '"¦ 101 jCr* 300 000 mais taxas. Ver no queira Campos 210,50.1 - Tel,. IPANEMA - Aluga-se ap. 303 -|2.o, da 12 às 17 hora-.. Tol 439. ."; f 
d0 Setembro, 318-C, fun-1 J^Ar.crMl-UA dois 

quartos, aala, cozinha, ba.
29Ó-103 - Copacabana. |«m 2 qls., saia, banheiro, cozi- local - Chaves com porteiro.: fone .17-9165. Av. Rainha E Izabeth, 650, ra!a,|52-5007 - Aluguel NCrS 300,00. rua .'_"F,,r,ri,;n v-,,-». -,_m Ui., . I ir- ™V-nt>-.at>- *UJ:< nheiro, varanda - ótima are,-.. Av
.,,,-¦--—.--. ¦. Inha, area com tanque. Aluguel Tratar Palmares Adm. Imuv. Lida. ,v„.-„Tn —j—;; ;..v ¦ ¦ 

h._, 3 quarios, 2 banheiros, armirios,\_,,,r_ ._ ~:nT- :--¦_ ---¦ - 
Vm 

i"".;'ínc,,c0 x--'=r. -1*3 «P-jAluguel NCr$ 320,00. Tratar ci ALUGA-SE ófimr apartamento Suburbana, 5 569.AlUGA-SE otlmo apartamento MCr_ tor, 0C1 mais taxas. Cha- Tais 22.60.18 - 5?.5">io Av lQU.AKT0. co." * .,. ' '"" b,rn «aranem <• der omor»aada Chi MLlJ"A-5t ap. 401 da Rua Ma- 101 - Aluga-se com 2 raia.', 3,0r. Carrilho. Ta!. 22-037/ ou com todo tonforio „, ,1., À.l • 1 „rX"*é ~: K" _r--
202 da Rua. Barala Ribeiro 62, 

™,r„0 
,„ 502!-'Tratar ACIR G>,m Aranha 226 «I 1112 mob- u.ic0 !"1uili"»( aP- /•«"» w porleiro e lrat G V SI'SOU I or Avii*'" *155- PrCM NCr? .. fartos, varanda, banh. coz. dep. 31-3470 ru com a proprietária. 

'°rZJ,J.?« _"'.-q 
t ?-r !;' F" 

A-ÍE '•'.' 
;''J5rin. 

P_ua Per. I
fundos, do quario. sala separa^ 1 ADMINISTRAÇÃO - Tal §S 

'.>-!„'^ '!'- 
. ¦ - " " Alu"í-!,! ' •*""ho' *lu '"- 7A IMÓVEISi- Cred 1 il_ Tal i 270'OD- ,r*,ar Pa'° «I. 23-3589. ompr. araa c. tanque. Chaves no Tel. 33-2003. o"P' ,,,9 

a^em* 
]'"'"'' 

"a ra d" 
^«"redo 

n.o 220. ., ,.,
ri.-s, mobiliado com dependc-nciri í. 07in' (COPACABANA 

- Posto 6 - A:u-lponr..l)ilidade - 27-7691. íí. áí "J 7«" .Llir.íll tr 
" "ik„. " 

r- „, , apto. 202. Administradora Nl-inrn :'-"-; r 
"*!"m»;m - L"'9° dsiP« solteiro. Osvaldo Cruz.s, inwuiiiauu tuin aepenoenciaa 32-9/38. ^^ _i».« nn intalm»ní_« mr.MII.irln' 22-6.-408 — Pr.iça F onano. ]Ç, t pLUisAM-pc _ Uima, Ti uca, 2i.__.| .., Di„ . , 

u." ' .AÜJ.jO uma *aa de Trone n*-lrreguesia — Jacarepaguá. Xliir-Vcê ¦—í"

^n.vCeTPZdap'orre^_. tSZlt. WZ^Uo ^ _ÍV BH í SF' a 
"€ 

^ cf ^^^o^^s^t. 
"unS 

^^"'^,~ - -,- ££ bll',. teV&A,*^,^ ^^^^"jl^ttmtf've. ^"./^iíf3 .^f^^-í, 4''1 Ç T V' 
"-"^n^nci^

^*s_——rdbr„a^ iur^vfc«rXbrwií,Ju,,fe Hrs\aT5of'rr^mír-2lubx4ci'lh- ^'^«'irM^?.-:^ ^iT?d-da s^«^**»N::tts,;:ii,í:í,'is do B™ Re,:;= -
AlUGA-SE olimo quario cm edi- n. .125 - 120. 2 banheiros cm côr. CODa.cozl-|lElJ__H_-:--__-£0__-_--5-:"- Inhélroa. oleo. sinleeo, novo. B. ,í aòü Condeuba, 

43. Tel./*-'. laulo oe Frontin, 4^1, o ALUGA-SE I apartamento, 3 quar-l23I4_ Tra,.-,- i»l «.1171 '\~:£-.- —.¦• - ¦• - i_.i. lr>-B:8y£l6-____ iaP- -U6- e/. 2 qts., sala, dep. ,„,_ 3 banheiros, selaficio luxuoso ia. 
' 

loc. Mob. - -„.,..., ,,
tei. a 1 ou 2 pessoas em np. de! .P-PA.CA?ANA
;enhr:ro, 1 quadra da praia. Te'
57.8349.
ALUGA-SE ap. mob. c| tel., gel
t utensílios, 3 qls., 2 salas, !
banheiros, esp., cor. Ver Rua
Inhangá, 33 ap. 502 - Chaves c
porl. Iratar 36-6278. preco NCrí
700.
AIUGO temporada curta cu longa
*p. mob. 2 sls.. 2 qls., dep. emp.
arm. emb., área cl- tanque, loucas
«jc. 57-3225.

ALUGO Semana Santa ou ló mi-
»es ótimo ep. frente mob., telef.,
2 grandes qls., 2 sls., varanda,
deps. compls. Inf. 56-1389.
ALUGA-SE um quarto mebitiado
na Conrtante Ramcs a uma quadra
da praia - Crí 130 000. Telefo
par_57-9680._
ALUGO vaga a moças que traba'
lhem fora — Av. prado Júnior,
281 ap. 314 -* Copacabana. _
ALUGA-SE cíimo ap. en-. Copa-
¦cabana, c| poças amplas, tel., 1
¦qto,, sala e depends. na Rua
Leopoldo Míqüsz ri. 174 — ap.
704.
ALUGO vaga em quarto da fren
te a moça ou senhora. 50 mil.
General Azevedo Pimentel, 14,
op. 402 — Copacabana.
ALUGO vaga para uma ou duas
moças com todos direito.-.. NCri
50,00. Av. Copacabana, 256 ap.
702. Tel. 22-1016.
ALUGO 2 vagai p/m. ou rapaz
qt. peq. Único inquilino c/ou _/
refeições, perío prítiü. Tratnr Min-
Viveiros Castro n.° 71 ap. 503.
Favor n/perguntar porteiro.
ALUGA-SE um quarto pa.a~lT-.__. .., ,...
vsiheiro. Rua Carvalho Mendon-lCRECI '"

Aluga-se o ap.
02 da Rua Barata Ribeiro n. .

682, saia, quarto conj., amploi
coz., banh. Ver no local. Tra-
lar na Av. Rio Branco n. 124ÍCOPACABANA
- 14.o andrir, das 15 às 17
horas com IONE.

nha, dep. empregada, garagem,
edifício novo de alto luxo, area
230 m2 - NCrS 1 500 - Raul
Pompéia, 66, ap. 901.

COPACABANA - Aluga-se sobre-
breloia, na Av. Cepacabana n.°
1072, sola 401, frenle, com 44
m2, l.a locação, ótima pj curso.
Ver com Sr. Cardoso — Trator
c] Thecphilo da Silva Graça —
CRECI 101 — Av. Copacabana,
1035, sala 301 - Tel. 27-3443.
COPACABANA - Av. Prado Jr.
297, ap. 802 — Alugo «m .d.
novo, c| I. o q. Aep., b. a kitch,,
do frenle, c! sinteco, só 4 ar>s.
pi and. - Al. 540 a taxas. Ch.
cj pert. — Iratar «¦ propr. Av.
Rio Branco, 108, >| 201. Tel.i
52-5137.
COPACABANA - Aluga-se oli-
mo ap. n.o 305, sito à Rua Min.
Viveiros de Castro, 20, c/ 1 sala,
1 qto., hall, jard. inv., coz., ban.
social. Aluguel Cri 260 OCO, mais
taxas. Ver no local. Chaves c/
porteiro. Tratar c/ Palmares Adm.
Omov. ltda., Av. Graça Aranha
n.o 226, ll.o andar, gr. 1110/12.
Tels. 52-5239, 32-6556 e 22-6048,
COPACABANA — Aluçia-se ótimo
ap. Av. N. S. Copacabana, 1277,
ap. 1CQ5, mobiliado, hall, salio,

nverno, s^!a jantar, 3 qts,, 2
b^nh-siros sociais, cozinha, dep.
emprcyuds, aroa, garagem, arma-

embutidos. Ver tábado e do-
mingo depois das i2 horas e 3as.
e 5;i3.-íeiras óat 16 às 19 horas.
Tratar Locadora Nacional Ltda., na
Av. Rio Branco, 106, r/1111 -
Telefones 42-3437 c 22-8275 -

í_____J_____02- __
A 1 OÜ 2 MOÇAS q. trab. fora,
alugo quarto frente, mob., colch.
molas c roupa cama, 00 cada.
Av. Copacabana, 583608. Tal.:
3 2-3461.

COPACABANA - Posto 6. Alu-
ga-so apartamento de dois quar-
tes, sala, cozinha e dependências
de empregada, cem armários em-
butidos, sito à Rua Raul Pom-
péia, 148-102. Chaves no 101 r.
informações nos tel. 47-7883 e
25-1214.

ALUGA-SE, na R. Henrique Os-
vald, 87, ep. 201, 3 qls., 2 sl.,
copa-ccz. amolas, éep. empreg.,
garag. Ver sábado de 14 às lóh.
NCrS 650 - Taxas. Tel. 32-4022
alô as lOhs.
ALUGO ê cavalheiro quarto mo-
biliado «m ap. do luxo, banhei'
to anexo — Praia — 37*0203.
ALUGA-SE por temporada até 6-
8 meses òp. mobiliado, c] gela-
¦deira e utensílios. Quarto, r.ala e
tlcpendôncias. Av. N. S. Copa-
cabana, 30 ep. 305 — Telefone:
45-3901.
ALUGA-SE aps. qusrto, sala sep.
outro 2 qusrlcs e talão, cem tel.
maquina de lavar, roupa de ca-!COPACABANA - Aiugo, de pie-ma e todos utensílios. Multo!roíòncia a casal, ólimo ap. de
bom mobiliados. Te:. 37-4330. frente, finamente mobiliado. em
r5i.,nÍ'L_ hotel, com telefone, arrumadeira,
ALUGO quarto bom mob. c| tel. -«ladeira, ele. Aluguel'300 000 e
f. :.ínhcra que trabalhe fors. Rua condomínio. Te!. 37-7492, somente
Bolivar, 35 ap. 701. das 9 às 11 horas.
ALUGA-SE 

"otlmo 
ap. n. I 1()6""sí COPACABANA — Alugo aptof cie

to na Ruí Voluntários da Pátria Jf_?.ní? pequeno temp. ou ano mo-

COPACABANA - Aluga-se no me-
lhor pente, próximo ão Arpoa-
dor, na R, Joaquim Nabuco, 171,
o ap. 102, de frente, salão, 2
qts. c/ armários embs., banh.,
coi., d?p. empr. e área ceber-
trt, c/ garagem. f:d. c/ piscina,
mobiliado, c/ geladeira dupla. V-çr
rl port. Traiar tel. 43-7912 -
ADM. ORION.

COPACABANA - Aluga-se ap. de
frente, cem quarto, sala, cozinha,
e banheiro tudo separado para 2
ou 3 j-apazes. Ver e traiar na
Rua Maustro Francisco Braga, 2*.7.
ap. 103 - Bairro Pei>.oto.

Rua Si Ferrei-
ra 138 np. 705 — Alugo ap. de
raia-quarto conjugados, kit. e ba-
nheiro. Ver no loca! com rela-
der. Tratar na Av. Rio Branco,
108, sala 203. Sr. Lúcio.

RUA DOMINGOS FERREIRA, 236,|Torro 481-30:
ap. 1007 - Sala, quario, j. inv. fone 47-2427.
banh., co?. Chaves c/ porteiro.! [pANÊMA
Administradora Nacional. Av,
Pres

750 mil.
¦ap. 506, c/ 2 qts.,
de empregada. Inf. c

sala, dep
I ALUGA-SE""" apartamento p^Ilde 

empregada. Inf. c/ porleiro.
;,„„..„ . 5^7 grande família: 3 quarios. 1 sa- .RIO COMPRIDO - Aluqa-se

da Rua Barão d ? Vir, 194 21 ,So e ''vmoh dependências. Rua Itanlru, I 33S, ops. q,a ^ i nc n«i0« tua uarao oa orre \i«a d.io _u • ___ . •_- .__-•«•__ ___ ¦ ¦ •¦
Antônio ^Carlos, 615, 2-°| fronm c| 2 qtos. 1 sl. dep. do'-"-* • -*™a' * .USINA DA

apari
2 banheiros, . . , ¦•l*--***¦ •">?<•'. "'• o^-ij/i. AIUGA.SE uma casTirrqls.,

Ç02lnha|APARTAilAENT0 ne Av. Geremário sla., coz.. banh. Rua da Canela;

pav. Tel. 42-1314. |em„ mobi|, Tfa;,lr pi le'|e(cn,
RUA DOMINGOS FERREIRA, 130, 36-7169¦ c| D. Eda.
ap. 301. Alugo ap. frento, pinta- IPANEMA - Aluga-se quario p--"do, .tapotaclo, armançs^ar rofri.|9Ueno_ mc;biliado para ,„„-,, 

'.

eroncias. Prudente dc Mc rais n.gerado, « c' ou » telefone, Hoi«

TIJUCA. Chaves no nfi 53
ALUGA-SE 

"l 
apT~à~Ru'a" 

"São"Mi-

COPACABANA - Rua Raimundo|_u*rt0"' "'«. hanh.iro, coilnha . 5]9

guel. Tra.
ptí., rala,
lir cim Sr.

rie.ro. n. p... R,,s- ,i„ o-.« ._.*, _ n!« '""bl * ¦ •"¦ HO •"** wciei.icng »io.( tot., Díinn. nua au <_fi
a^^Í4%l^ar?^3B0TG^Ú.HnDS V^fâí ffofl^''1^ "
í,-"-ALUGA4E-apartamenro, qua^, Tel 3*9787?' 

! ' °S "°' 
Í^SP yu:!'% "«J.1*™- ™-

Al.tem ¦ deps. completas. Trütar tolefone:Corrêa 68 - ap. 308
0p. de ía!a-c|uarto conjugados,
pequena ecrinha a banheiro. VeríRUA SIQUEIRA CAMPOS, 203

304. fundos.

,37.1591.

lona! e! zelador. Tratar
Av. Rio Branco, 108 - sala 203
Sr. Lúcio.
COPACABANA - Áluga-se vãgã
para moça qus trabalhe fora.
Tel. 364149.
COPACABANA - Alugo ap. 305
da Rua Santa Clara, 308 c/ quar.
to e sala (sep.), banh. e coz.
NCr$ 250,00 e taxas, chaves por-
laria, traiar tel. 32-7323 - CRECI
n.o 439.
COPACABANA - Aluga-se a ra-
pr.zet ou moças que trabalhem
fora, 2 vagas em casa de fami-
lia. Aluguel de 50 000. Pedem-
se referencias — Av: Copacaba-
na n. J 246 -^_ap. 102.
COPACABANA - 

"Üma" 
vaga pi

mot;?! em op. de família, café
manhã, CrS 80 000 - Tel
26.9887 - 2a.-feira. d,is 13 às
16 horas.
COPACABANA' - Alugamos ap.
1 207 da Av. N. S. de Copaca-
bana, 750, c-, sola e quarto con-
jugaclo, banheiro e kit, Chavea
com o porteiro. Tratar na PRE-
DIL IMÓVEIS LTDA. R. México,
LL9-' J6___ andar, grupo 160316.
COPACABANA" - Alugamos ap.'
58 da Av. N. S. dn Copacabana,
195 c| cala ' 

e quarto conjugado,
banheiro e kit. Chaves coni o
porleiro. Tratar na PREDIL IMÓ-
VEIS LTDA. Rua México, 119,
16.°_andar, _rupo_1603!6.
COPACABANA - A.ur]0~"ap. 213
da Rua Raul Pompéia, 195, cj
quarto c sala (conj), banh., kitch
armários embutidos, chaves perta-
ria - Tratar 32-7323 - CRECI
439.
COPACABANA - Posto 6 - Alu-
gam-se duas vagas a rapaz ou
senhor que trabalhe fora. Av.
N. S. Conacabana, 1246, ap. 1105
- Tel.: 47-3343.

COPACABANA - Aluga-se ap.
temporada, moveis. Praça Lido.
Tcl.: 37-1616.

Alugo por temporada ótimo ap.
com doir. quartos, sala, cozinho
e dependências completas. Tedo
mobiliado com geladeira, telefo-
ne, 3.50,00 ft taxas. Informações
na Doríaría.
RUA FERNANDO MENDES n. 7.
ap. 41 — Aluga-se pequeno
quarto c| banheiro, p! 1 senhor
ou 2 rapazes. Condições a com-
binar.
SÓCIO — Apartamento decorado
próximo ao Caslelinho — R. Sou-
sa_Lima, 363 606 -_ Posto 6.
SALA, dois quartos, frente, ar-
mários embutidos. Barata Ribeiro,
669/303.

IPANEMA - IEBION - Preci-
sa-se ap. 3 qts., sl., 2 banhs.,
arm. emb., garagem * d| dep.
Tel. 38 6504, de 9 as 17h.

ALUGAM-SE urna casa e um qto
Indepandente na Rua Carvalho
Alvim n. 529, casa 19. Tij
- Tel.i 58-6586.
ALUGAM-SE varies quartos pira
pazes, independentes, sem móveis.
um mês adiantado — Rua Valpa-

IPANEMA - Quario alugo ótimo
frante, casal, estudantes ou ra-|„. -,, r;-,,-.
paz de responsabilidade - Far- -a.ls°'-Z_ ~, 

,TilH_-__:
me de Amoedo n. 135 — Tíl. ALUGA-SE, quarto a casal sem fi-
27-0477. lhes, 2 meses depósito — R. Araú*
IPANEMA - Aluga-sa na Rua Nas- io Pena, 16 - Tijuca.
cimento Silva, 130, o ap. 302 de
saleta, «ala, varanda, 3 quartos,
cozinha e banheiro, dependências
de empregada. Aluguel NCr$ ..
525,00 a taxas. Tratar no au.
101. Tel. 47-3864.

ALUGA-SE uma vaga à moça que
trabalhe fora, em quarto só para
duas - Rua Haddock Lobo, 320,
ap. 301 - Tiiuca.
ALUGA-SE um quarto para rapaz,

,_¦„._-.., ., r— ou ciuos niôças à Rua Bom Pas-
LfcBLON - Alurjo ou vendo ap. tr,r 52 _ casa 2, ap. 102 -
sala, quarto conjugado, amplo, Tijuca.
frente pilotis com elevador, ga-
ragem do condominio. Rua Ti- ALUGAM-SE quartot ou vagat e
moteo da Costa. Aluguel 220000 casal de respeito ou a mfiças sol-
traiar 37-6726. Creci 1842.  leiras que trabalhem fora. Rua
LEBLON — Áluga-se" aplo. sl. 2Í<^;írlí;rn' Espirito Santo Cardoso, j 23,
quarios, demais dependências. -H°° "P. 401. |TIJUCA - Vando-t» o ap"
Traiar Av. G. Aranha 57 sl. 409ÍAIÜGA-5E - Um apartamento de"-d» ""a Marli • Ba.roí, 1 146,

zinheL Ver e trotar no locai. ,,....
RÜA MAJOR AVÍLA n. 455 -dep!
ap. 516 - Alugo 2 qls., 1 sl. n.o 687e| TÓ ar,. 201.

deps. Ver no lecal. Tratar .,,.-. ._' ,'. -
Hilário Gouveia!ALU.GA'S,E um ótimo quarto. Uni-

co inquilino. Pede-se referencia?.
Rua Engenheiro Goma Lobo, 301

RUA DR. SATAMINI, 2847Tp. nJff.bol°2, 
TCl' ^'^

217-B — A,usa-se s. e q. separa-'
doj coz., banh,, áres c, tanque,

50 000, 1 cu 2 pessoas, 2

Vu.cano, 60, com 2 t_„,,..
cciinha, banh. ira- BniLHANTE
Pr",a Tiiuca in- 66 - 5'* - 57-2036,

57-5187 - CP.ECI 243.

¦partomento,
bnhelro _em cor compl. eiALÜGÃ^E casa nõvãTnã Rüãldepitito, Rua" Moreira",'Rua Barão do Bom RetirojUrucuia n.« 232 ' 

'
- Praça
zinha a
entrar ní

Cr$
nese*

¦ C'JC.

Cr$ 250 000, 3 meses depósito.
Ver no leca!, Sr. Afonso. Tratar:
25:0046, á_ noite.
5ÃÉNZ PENA -*Ap. 301, frent^
Rua Desembargador Isidro, 32, c/
3 qts., duas -alas, corinha, ba-
nheiro, área, qto. empreg. Cha-
ves com porleiro. Tratar telefone
22-2838.
SAENZ PENA - Aluga-se ap. 2
qts., sala, banh., cor., W. C.
empreg. arca. Aluguel NCr$ .
290,00 mais taxas - Tratar ..
48-6430.
TIJUCA - R. S. Francisco Xa-
vier, 352, «p. 503, alugo c| 3
qts., 2 sis., dependências t <uara-
gem. Ver com porteiro e tratar
ÇOPEL 

- CIA. PREDIAL PENA-
FIEL — Av. Franklin Roosevelt.

í.07. Tcl. 32-6454.

TEMPORADA - P. 4 112, ap.,
saleta, sala, 2 qls., dep. emp.,
mobiliado, atapetado, frente —
NCrS 500.C0. Tel. 36.7685.
TEMPORADA - Av. Atlant. Lema,
frente nar, ap. 1 ql., banh. kit. 'ei. 32-9030. Sr. Eure. Ver Rualquarto e sala coniugado-, banhei-:2 ".•»•. salão, varanda i> dep
mob. utens. c/tel. portaria Eclif. T_.-l.ir,i 8-303. Chaves com por-iro e kit. na Rua General Roca completas. Chav.s cl porteiro.
Andar baixo - 57-1232. |,circ-._ _.. In. 440 - Praça Saens Pena. | Tel.: 42-3373.

nmL°Jl o" 
AJu8il:se 6'[m° »P- ALUGA-SE 

'"- 
Gara8em e posto, TIJUCA - Aluga-s. 

"um 
bo201 da Rua Canning^ 26-F - 3;nB Rua Conde de Bonfim

Tel. 2B-3074.

ALUGA-SE, En;. Dentro, ap. tipo
|ça:a, 2 q.. I •.'.., c-re. cer. Rua

.'.-r.!. Jerônimo, 3Í3II01.

70 000. Rua Souza franco 191 I 
- Chaves no ap. 303 - Te:._fo-

Dapcsilo. Facilita-se. I..« 25-9817 e 25-7649.

Jacarepaguá Aboli
i, 2 qufirTrs, safa, CO- A°AnTA>'PMTri-;' 

' 
ai..,. _í

P^ 
B^o'!??' 

' 2 ° 3Eq,7s°SsJa t'Xn InlLuís Be.lrao quarta c|e. Ccnlrat-i erm ':---, v_,,rua. Ccnducão 761. í Iraton? Ru. Srb5-»'S. Sií
Vila,ALUGA-SE casa cem 2 quartos, va, 95 _ Próximo ria Rua An.

jiBiS, cozinha, banheiro e quint,?! Ntr;.
ALUGO 

"-'"Graiaú 
- Av Enge- na Rlja Baca;ri!. ,29. Taquara- ¦

nheiro Richard, 252, ap. 502 -Tratar no lecal.
2 qts., sl., dep. CrS 230. Tra- ALUGA-SE por 100 o ap. 304;/.'.
lar tcl.:. 28-7696. da Rua Cindido Ecnlcio n. .. Unira cc
ALUGA-SE quarto de frente -|3 747.- Tanque -J.e.r.o.sué 

ía RurodcrTco^cndcs^.o 
'".03

Todcscs Sant.s, fme 29-/Í77_:. 
*

ALUGA-SE car.a de frente, 2 c,-ar"
tos <s comais depcndcnclar, na
Rua Ta:xc:ra_Pln:i_, 159^_Piedade.
ABOLIÇÃO - Aluqa'-:c'o'ap. 102

Rua Casimiro de Abreu, 418 —
sala, 3 ejuartes, cozinha, ban!ic:--o
;ocial e de empreíjad;, duas arc.ii

Aluguel mensal CrJ 230 000.
Ver no iccal e Iratar na Av.
Pres. Varqa., 435, grupo I50ó.
Tel.:_23-9766,_Dr._ Miguel,
ALUGA-SE uma casa na Rua Ho*
nório, 1 601, frente em Cacham-*
bi. Ver no local e traiar cem r>
proprietário na Av. Suburbana,
5 913 fundos. Sr. Alberto.

ALUGA-SE casa 2 quartos, 2 sa- í ALUGA-SE uma casa aala," flúor
las, coz., banh., dep. emp. Suai'0' c"ll,r|a etc., aluguel 10 500.

-- 
Gra- s Nacional 59-F. Jacarepaguá

Taquara.
Meira de Vasconcelos, 95
iaú. Tel. 36-4969.
ALUGA-SE apariamento~c"ínT~2!AlU.õÃ-SE s> 201 - Praça Vai-
quartos, sala, cozinha e banheiro,nH__'Le' f ci_,slar,e b'1"h-.Tra'3'
à Rua Leopoldo n. 484, casa 3,
ap. 201 — Tratar no local.
ALUGA-SE ótimo ap. n. 101 sito
na Rua Hebel de Boscoli n. 101
c! 2 salas, con|. 3 qts., cozinha,
grnndí área c| ianque, dep. emp.
completo, armário C; duplex. Ia.
locação. Aluguel Cr$ 450 000
maistavar. Ver no local. Chaves

"02!c porteiro. Traiar Palmares Adm.
de Imóveis ltda. Av. Graça Ara-

TEMPORADA curta ou longa, lin-
da vista. Praça S-rzi-cêlo Cor-
reía, 15 an. 1001. Chave» portei-

Tel. 56-1739.
ÍAGAS — Aluqo 2 cm quarto
de frente, Tel. 37-6448.
VAGA — Aluga-se única inqui-

na, moca que trabalhe fora —
Rua Barata Ribeiro, 668 ap. 506.
VAGA p| mô;as, café da manhã.
Tr. Júlio de Castilho, 40, ap. 802.
80,00 cr. __
VAGA — Moça c| apartamento
alucja a outra. Av. Copacabane,
1 292, ap. .1 003.

IPANEMA - LEBLON

nha, 226 sj 1112. Tels. 22-6045
e 52-5239. __
ALU5A-SE casa com si., '_! oti.

demais deps. - Alucinai MCrí
qts., aala, ante-;rla, 2 banhi
ciais, 

"dep. 
d» emp. Trotar BAP

- irav. do Ouvidor, 12 - Tcl.
52-7220.

ALUGA-SE um quarto em casa de
família de respeito. Rua Nasci-
mento Silva, 120 ap. 104 — Ipa-
nema.
ALUGA-SE apartamento: 2 quartos,
2 salas, 2 banheiros, dependência
de empregada e garagem, na Rua
João Ura, 103, ap. 305. Traiar

LEBLON - Alupa-jf ap. 3 qí>„ 2
sls. e demais dependências, vaga
na garagem. Rua Dr. Marquês Ca-
nário, 20 ap. 201.
LEBLON — Alucja-ie excelente ap.
na R. José Linhares, 117/201,
de qt. e sala sep., coz., banh,
e área, pintado, cf sinteco « ga-
ragem. Ver c/ port. Traiar tels.
43-7912 o 2ÍM268. ADM. ORION.

MUDANÇA? CÂTÕ' PRÊ-
TO armazena, transpor-
ta e embala desde 1940
- Tel. 45-8128.

n. 41. apartamento d. sal., 3 quartos .250,00 - Ver* Rua Teodoro
dependências .mpregada. Lind» Silva n. 393 - cara 2. Tra

APSA. Tv. Ouvidor, 32. 2.o de
12 ás 17 heras. Tel. 52-5007 -
CRECI 4-Ji253._
JACAREPAGUÁ - Alugamos ap.
c| 1 qto., 1 iala, coz., banh.,
área do frente, na Rua Cândido
Benicio, 1684, ac. 404. Chaves
com porteiro e iratar Imobiliária
Sayres Ltda. Larao da Carioca,
5,_salai _40l-2. 42-0072.
JACAREPAGUÁ - Aluga-se casa
com sala, 2 quartos, cozinha e
banheiro, rfa Estrada Intendente
Magalhães, 724, caia 37. Ver
chave.r nn casa 09.

[Cond» dy Bonfim, 611.

jTÍJUCA -Aluga-sa

COPACABANA - Ouarto amplo ,
mob. ap. família, cedo-se I ou ¦- t61' 46-1966,
raparo. fino trato — ReferônciaslAI.LIGA.SE ot. mob., ianela oara
— Tel. 57-0270. rua, 2 rapazes, moças ou casal,
COPACABANA - PÍsíc 5 — Ãiü". únicos inquilinos cj direitos. Rua
gam-re duas vagas parn rapaz —'[Montenegro, 178.
Av. Copacabana'1 OB? 202.

TEMPORADA - Alugo ap., sala,
2 qts. e dep. mobiliado, gel. etc.
Linda vista, indispensável. Praça
A. Qucntal — Tratar tel. 36-4465.

GÁVEA - J. BOTÂNICO!
i1

ai ii_-a ce *¦ ,-. ALUGA-SE uma casaALUGA-SE ap. tipo casa, 2 quar- poqUeno_ e unt_-M- T *___r_.» _-.-._-._-. _,-..%_,_.!___. _._. iL.r _ _ _

na Rua Conde Bonfim, 1265
150,00.
ALUGA-SE ap. com sala, 3 qt».',|;"?,"'° 

"a í_.
banh., coz., área c banh. de emJ"'0' n* é0- C^

; Álvaro Alvi.
ótimo ao.'" CR^C* 292,

sala, 2 quarto?,! sisco Xavier, 352, cí si,

123

S. Fran-
2 qlsuai in., w_„ meu e uanii. cie em- l.._l.»i. • . ;*'! ,— , ', "—•* -< ¦"¦. * M'-3-

pregada. Rua José Higino, 249, ???-"„¦ ,0CT', cPzin™t »• Io. «_:., banh., dep. emp., area serv.r\ ... . _*' __'. ' I Crir-in Alitniial r ,t IDA ÍVia t. I Traia. A£)Ca T.. /*i... .¦.!__ -a.n n .
101. Inf. 22-9711 o. f«Jj- 

*W 
£? 

280 000 mai
I laxas. tratar: Palmares Admini...

JACAREPAGUÁ - Aluga-se casa,
sala, quarto, cozinha, banh-eiro
completo, área. Rua Valentim Du-
nham n.o 392 - Freguesia. (Vila

JACAREPAGUÁ""- Taquara.-Á7Ü-
ga*se cass à Rua Marechal Josí
Beviláqua n.° 40, sala, 2 quar-

2, ap.
36-6182. ... , ,
¦ in,,. c_ ;—Uradora de Imcveis Lida. Av.ALUGA-SE apartamento com dois Graça Aranha, 226 sl lllOIMÍ
quartos, copa e demais dependên- T-' ""  J
cias, Rua Nazário, 31, c| 9, ap.
301. Chavos no apartamento 201.
ALUGA-SE um quarto para ra-
pazes na Rua dos Artistas 363.
Tijuca.. , .
ALUGA-SE 1 aparí. tipo casa com
3 qts., 2 s., banh.» coz. na Traves-
sa Carneiro. 29. Rio Comprido.

biliado sinteco e geladeira. Te*
lefone 47-4566. Av. Copacabana.

... COPACABANA - Alug. ap. sa-
p. Rua da, Passagem. Aluguel Ja, qt„ mobiliado, geladeira,
Cr-5 4000CO mais taxas. Chavesjulensllios, p.rlo praia, por 280

... 1 c\ sala, s*niets, 3 (.;!:., cozi-
nha, banheiro sociai, dep. compl,
para empregada c/ lustres. Preme

COPACABANA - Aluga-se ap
qun>to e sala separado, cor... banh,
e área c' tanque — Mobiliado -

i temporada. Até 6 meses. Trator
34-4736.

c, porteiro. Tratar Palmarei Adm.
Imiv. Lida. Rua Av. Graça Ara-
rha. 226 1} 1112, Tels. 22-6048
« 52-5239.
ALUGO quarto bem mobiliado.
Rus Bolivar, 35, ap. 703 — Co-
pacabana.
ALUGO ótimo conjugado, 182,
outro quatro e sala separada, 90
rn2, 294. Ver e tratar Barata Ri-
beiro, 435.
ALUGUEL — Fiador para cisií,
aps. Não há racusa, garantimos.
Proprietário idôneo, com ótima
ficha bancári* • comercial, Solu-
çáo na hor* c| documentação à
di.poiijão. Avi Rio Branco, n.
106;B, i| 1 10. _ Tol. 32-7655.
ALUGA-SE ótimo ap, d* 3 quar-
fos, 2 salas, iardim da inverno,
grandes^ benfeitorias • demais
¦dependências na Rua Francisco
Sá, 61! 104. Chaves com o por*

57-4601.mil
COPACABANA - Aluga-se dê
frente, sp. 303, Rua Barala Ri-
beiro, 811, iala, qunrto sep., co-
tinha, banheiro. Chaves c) por-
teiro.
COPACABANA - Aluga-se o ap.
906 cia Rua Figueiredo Maga-
Ihrfes, 219, com quarto, sala e
dependências. Ver no local e tra-
tar em SYLVIO BATALHA IMO-
VEIS LTDA. ne Av. Copacabana,
540, grupo 1.103. Tel.: 36-1795.
COPACABANA -" Alugo quãríõ
solteiro, mobiliado rapai traba-
lhe fora. 57-5572.
COPACABANA - Aluga-se, tem-
porada, apartamento de saleta,
sala, quarto, jardim de inverno
parcialmente mob. tel. 36-5359
p. _í^9nriã_segund5^feira.
COPACABANA", —, . - ,„ n'iii<>ii «V... UUI<, | ,. "'

tairo. Tratar cl Dona Antonieta.l»|u5ucl barato a quem ficar com
43-4003 cu_ 43-8150,
AVENIDA COPACABANA, 

"36ÕT

ap. 605 — Sala c quarto separa-
dos, banh. coz., area. Cr$ 230
mil. Chaves no local de 16 às
18 horas. Administradora Nacio-
liai, Av. Prei. Anlonio Carlos,
615, 2.o_pav.Jcl. 42-1314.
ALÜGA-SE ap. 401, R. 

""Gustavo

Sampaio, 35r.. c/ 30Ia, 3 qts.,
coz.," ban., jard. inv., ciep. emp.
Tratar APSA. Tr. Ouvidor, 32
2.", de 12/17 ll. Tei.i 52-5007.
CRECI A J/253.
ALUGA-SE ap. 70"4 R. Anita 67
ribaldi, 42, c/ sala, 2 qts., cor.,
banh., dep. emp., jardim inver-
no, arca c/ tanque. Traiar APSA
— Tr. Ouvidor, 32, 2.<\ do 12/17
h. Tcl.: 52-5007. CRECI 4 J/253.
ALUGA-SE olimo ap. do 

"iuxo 
201,

R. Alberto do Campos, 74, c/
h\„ 2 qís., coí., banh., area serv!,
dep. emp., saleta, mobiliado, c/
telefone. Tratar APSA, Tr, Ou-
vldor, 32, 2.0, dc 12/17 h -
Tel.: 52-5007.

guns móveis. Tel. 36-5359
segunda p. manhã.
COPACABANA - Aluga-se ap
por temporada a turísií, tedo
mobiliado, geladeira, roupa de
cama, ap. de quarto e sala, 350
mil. Rua Domingos Ferreira, 125,
apartamento 1 102,

ALUGA-SE ap. $.03, R. Paula Prei-
Ias, 61, c/ sl., 4 qts., varanda,
2 hanhr., coz., dep. emp., area
c/ tanque. Garagem. Traiar APSA
- Tr. Ouvidor, 32, 2.°, de 12.17
heras. Tel. 52-5007. CRECI 4.1/253.
ALUGA-SE uma vaga com dirõr-
tos. fretar «bado e domingo e
dias úteis à noite na Av. Pra-
do Júnior n. 281 - 301. Copa-
cabana.
ALUGA-SE o ap. 402 - Av.
Prado Júnior n.° 298 - Copa-
cabana.
ALUGA-SE na Rua Santa Clara .
397, ap. 702, amplo, sala, sale.
ta, 3 quartos grandes, co/inna
«dependências, sem garagem -
Chaves no local domingo das 9
is 12 horas - Tratar na IGAB- 23-1915.
AVENÍDA -PRADO JÚNIOR, 135,

912 — Sala, quarto, banh. «

COPACABANA - Aluga-se o ap.
1002 da Av. Atlântica, 3 318,
para temporada, com quarto, sa-
Ia e dependências. Tratar em Syl-
vio Batalha Imóveis Ltda., à Av.
Copacabana, £40, grupo I 108.
TeLJÓ-1795.
COPACABANA - Alugamos ap.
1 qt., 1 sala, banh., kit., no Rua
Ministro Viveiros de Castro, 54,
op. 306. Chaves c/ porteiro c tra-
tar Imobiliária Sagres Ltda., Lar-

IO da Carioca, 5, s/ 401/2. Te-
lefone _4J!:0072J
COPACABANA - Aluno 4p7~9Ò7,
c/ Mia e qto. separados, banh.
e cot., pintado, claro, Indevas.,
R. Bu'hões Carvalho, 412 (c;q.
Fco. Si). Chaves port. Tratar Or.
Sllyeira_-1_43;liM6_e 43-1590.
COPACABANA - Aluga-se' op.
conj, mobil. gelad. Av. Copaca-
bana 308 np. 509 chaves com Sr.
Xavier. Inf. 36-4082.
COPACABANA - Ãluga-se o ap.
1 117 da Rua Felipe de Oliveira,
4, de sala e quarto sep. Chaves
no ap. Tratar tel. 43-6512. —
CRECI 748.
COPACABANA -" Aluga-se" para
temporada até um ano, um lindo
ap. de irente, ricamente mobília-
do, com geladeira e cortinas, de
sala, quarto e banheiro com boxe
e. meia cozinha, preço 350,00 e
mais taxas. Ver no local. Chaves
cem porteiro na Rua Barata Ri-
beiro, 153. Tel.i 36-4145 -

ALUGA-SE na Rui Gomes Carneí-
to, 130, ótimo np, 607 de quar-
to-sal-a separado:, cozinha ampla
e banheiro azulejados até o le-
to, l.fl locação, sinteco. Aluguel:
NCrS 300,00 o laxas. Chaves e/
o Sr, Agostinho no mesmo ende-
rÊço. Tratar tel._57-9133._
APARTAMENTO - Alugo, R. Nas-
cimento Silva, 110, ap. 109, ci
2 qts.. sl., cozinha, banheiro,
dep. completas de empregada —
Chaves c| porteiro. — Traiar se-
gunda-fs-ira, após II horas, Tel.
22-9023.

,,'[37-1619 .Tratar cl Alexandre.

COPACABANA - Aluga-se, tem-
porada ap. mob. sala, 2 qts.,]^
dois passos Castellnho. Ver ap.'
304 Rainha Elizabelh 521. Traiar COPACABANA - Aluga-se um
Oliveira -47-2511. Aluguel 500.[lindo ap. de frente, um salão
COPACABANA - Aluoo an. í».|Sra.ntl'' " banheiro com boxAIuçío ap,.
Ia, qt. sops. frente - Rua De!-
fort Roxo, 2311504 - Chave com
porteiro. Preço: 315 mil - Tel.
27-5800.

meia cozinha, prédio luxo. Ver
no loc.il. Chaves com porteiro
César .Tratar com Alexandre, tel.
36-4145 - 57-2469, Proso 240,00
e mais taxas.COPACABANA - Aluga-se ap., , ...

mobüiado, quarto * jaia sepura-j^*^ FRENTE, com teísíone, moça
dos, cozinha, banheiro completes, °lug-s parfe seu ap. a outra moça
aluguel quatrocentos — RodolfoMa família. Tel.i 36-2350 — Co-
Dantas, 6, ao. 1 005 — Intorma-ín^uana.
ções - To!. 43-3661. l.IADOR?'?? N5o dependa d. lar.
COPACABANA — Aluga-se ótimo "lios A só apanhar documentas
ap. todo pintado, c! sinleeo. -!?.- apmtntar. Resolvo na hora
Rua Constante Ramos n. 136-603 !Ní0 .,CV0 . adiantado, fiador ir-
- 2 quarios, sala, banheiro, co.!r.ocu". ol'., °Um" /af.. bancárias.
zinha e dop. empregada. Cha'
c! porteiro. Tratar Locadora Na-
cicnal Ltda. Av. Pio Branco n.
106, sl. 1111. Tcl. 42-3437 -
22-8275. - CRECI_185.
COPACABANA" - Aluga-.e~mõ-
biliado ci telefone o ap. 5C2
na Rua Duvivier n. 21, c| sala
2 quartos, dep. de emp. e ga-
ragem - Fiador. Tratar telefo-
ne 37-9592.
COPACABANA - Alugam-se_2
vagas para rapar em casa de
família. Tratar na Rua Barata
Ribeiro n. 200 - 508 ou polo
telefone 36-6077.
COPACABANA - Alugo ap. de
sala e quarto conjugado, c! para-
gem. R. Barata Ribeiro, 418. Cha-
ves cj o porteiro Adriano. Telefo-
ne 57-3-136,
COPACABANA ,, O qtâ., 2 sls„t tr.trün TaI • TO 071CJ

kitch. Chaves c/ porteiro. Ad. 2 halls, garagem, telefone, de- S°__i-_í™.«

ranço, 105 t| 1019 das
o às 10 • 13 às 18 horas. Tel.
32-2503.
FIADOR — Par» casas • aparta-
mentes • lojas Irrecusáveis. Te<
mes proprietário i comerciante.
Solução ri-iela em 54 horas. Av.
Treio do Maio n. 47 — sala ..
1 603 - Tol.: 42-5957 - (Hoje
até as 13 horas).
HOTEL — Alugam-se quartos
bens para turistas, asseio e con-
ferio, perto da praia, diárias
módicas. R. Saint Roman, 74.
Tal, 27-5700, esq. Si ferreira.
GARAGEM — Aluga-se vaga na
Galeria Mencical. Tel. 57-Í203.
LEME - Ãluga-se — R. Anchieta
n.o 29 ap. 701: cl 2 qts., sala
e demais dep. de frente. Aluguel
350 000 mais laxas. Chaves cl porteiro. Tratar "ACIR" - Adminis-

ALUGA-SE um quarta para rapaz
solteiro cu casal sem filhos na
Rua Clóvis Beviláqua n. 311. Tra-
tnr no local.
ALUGAM.5E vagas p* moças, Rua
D. Maria, 34, Tijuca. 35 mil, quar-
to p; dois rapazes, 70 mil.

2 qusrtos
. ., ¦,,¦.¦ (-'•---ii"-i.*»> *r - uma sala. Aluoueli,...,.-.
?nh, . 

*iV', PP - 1'°' nC°" ,20-00- ""* Hh< 103 - Catumbi.'TIJUCAiZinha e area — Pça. oantos Du-:
A1.UGO casa 3 andares, eleva-) mont, 2B'l 01 -Gávea. [APARTAMENTO

Tel. 22-6048, 52-5239 * 32-6556:

Tratar APSÃ. fv. Õuvldcr 32 
'2oitOÍ' 

cc~:n,1*3 « banheiro. Aluo
de 12 ás 17 h-ras. Tel. 52-5CÓ7i__i í00'00
- CRECI 4-J253.

uel

ALUGA-SE uma ca:a na Rua Via
conde Santa Isabel, 142 cj 5, daí
9 às 13 horas.
ALUGA-SE np. sl., 2 _;!_.., ban!..,
c:i., dependências o oranda irea.
Alo;ual KCrS :C0,C3 - P.ua Ea.
rã» d* f,*,«JCiu;is, 657 - Tretar
local c/Sr. / r.tònio.

TIJUCA - Aluga-se ap. 302, sito
na Rua Conde da Bonfim, 1136
c| sala, 2 qts., banheiro csr, arm.
emb., dopendenclas c.-m .. do
frenle. Aluguel CrS 260 000 mais
taxas. Tratar c| Palmares Adm.
Imov. ltda. Av. Graça Aranha, n/.ssn STõên—Tòb i_rr226, ll.o andar _ , ]0|,- 

»• BARAO A.ESQ. .93, ap. Ó04
52-5239,_ 22-604B e 32-0556. """ '"
TIJUCA - Aluga-se"" ap." 301 

"da

Rua José Higino, 373, c! 3 qts.,sala, jardim de inv., dep. cem-
p.eta de emp. c] garagem. Alu-
guel Cr$ 400,00. Traiar Banco
Auxiliar da Produção S A —
Trav. Ouvidor, 12 - Telef.
52-2220.

iala, 2 c;ts., banh., cor., ár^_,
W.C. « qto. empr. Raverrível 250
e taxas. Chav. port. Tratar te!.
47^9730_-_CRECI 

_190._
CASA MARACANÃ - Vcndi.T_
casa de 2 pavrmentos com 1rc-s
quartos e demais dependênciís,
desocupada, cem enlrada para

JACAREPAGUÁ - TAQUARA - Alu^
ga-se ótimo ap. c-.m 3 cuart.-s
e dependências -- Ver Ertrado Rr-
drigues Caídas, Sl5 — Tratar Tel.
48-5183.
J.'CArTE;'AGÍ'A - .rr-irr:r~-
A!v7a*:a rrc,ic!o a c-nfcrtávol re*
sldúncJa, po a {cm.Ita da frete-
mento. Ver i Rua Retiro dos Ar-
Celas 1593.
JACAREPAGUÁ 

"_""Aluga-se 
ófi-; V*

mo apartamento de 3 quartos, sa-jln. .
Ia, banheiro, cozinha e area, de-lm"i.s a C°:I' rcm ",h:s, cu
ponrlencias cemplctas de cmprc-l _cnh=ra -lr.u í=5a' .p:d." Iavtr

AlUGA-SE - Dep., 3 eomodoi
modestos. R. Vaz Toledo, 417 T-,
c clep. Tratar na K\i,i 74 da
Maio, _747. 80 mil.
ALUGA-SE um apartamento gran-
:la na Eua Enqenhelro Almeida
Gorros, 10, na Fundação Deotc-o.
Y?r sf:b.?do » domingo.
ALUGA-SE ap. 2 n„ s., cr:.,
binh., dep. emp., -rea c/ tan.
nuc. Rua Pernjmbuco, 51?, P:,_y-
ground -a garagem. Ver das 9 .m
13 h, cem 5r. Paul= -- 54-'-"18
e_43-2724.
AlUGA-SE casa com 2 qiOTies'.
sl., cozinha, banh. e mais depen-
dências. Rua Fiorentina n. 212
fundes. Chaves no n. 290, na
mesma rua.
ALUGAM-SE 2 casas na >~Bc_>.
\2- Mr!__L_n- '9 - Piedade.
AlUGA-SE .ceraT-TaT" inde"-'í
dente c| f;;.-'-r, 1'.:,C0 - Ver
e trstar na Rua S.Wia n. 44 —
¦"iedade.

ALUGA-SE I qte de trcnt2 cc'*.

gada, Rue Pinto Teles 591, ap. j t,'
80 mil - 490572 - Pie.

202. Chaves com virinho do ap.
n.101 ALUGA-SE quarto, sala e banhei-

ro a casal cu duas meças, 100
mil. Pedem-se referenciai na R.
Eduardo Raboeira n. 53 - Eng,
Novo.

)„11_,JACAREPAGUÁ 
- Aluga-se na R.

one! guarda de automóvel, à Rua 
'sio 

I Vc''"> "os Artistas, 352, o sp.
_-  Francisco Xavier, 575-A ca,a 10 !20' c 2 qts.. sala, dro. Chavos

. 
'__'uíi0..s 

.* 3 ql!*' dep-[Ver e Iratar no local ':-'0 lado e tratar na Adm. Flumi-,,, .-
-,oP e-5.\P-'J.'- Medeiror. Pássaro,i nense S.A. na Rua do Rosário, ALUGA-SE 1 ap. -' qu.-.rle, sala

Pra,íau.pSjn:ion ""¦ 307y U- "i7- Al- 250 mais GRAJAU - Alugamos ap. com 21 -_.?. Tel.i 52-8281. i' dependências a 1C0 m da Es-• Mobiliado, UU ene. Tr. Graça Aranha 174!alos., sala, co^., fcsnh. em cor, püaca"\r- \" il,,--,",.. 
'""j '-,c,-° de s'-r-r!U- R:J^ 12 de Fa.

.ala, corinha - 7.» andar. -ire,, deo. empreg., na R. Ca- ãZ, h,,7«ni.~ £«?_?,./ i 
dc:''^>'o n. 70. censirução no-

,..,_, , ,., _.... ..- 
" byh"/". Pftw bem amplas,>¦ fTjDcÃ^r-R-^~PrV Salamin| _86 ruaru,. 615, ap. 302. Chaves c_ 1"-°'-.- -"'*"" _C-onloflivf!, 

-',?"¦
dim. R. Barão de Jaguanbe, 94. |0 ,0| 29.5462. pendências de empreoada, ároa _ Bloco C _ a, í?4 ai 

° 
porteiro « tratar lnrbili-',h ç-

Ipanema. Tel. 47-1389, sábado à ¦;¦ i-g ¦ „ 
¦¦¦ de serviço. Aluguel NCrí 290,00... ótlní, »n mA? 

' 
1 

"Aluga- 
g 

° 
[° 

" "°'**r 
Tcl"l'.'<"\ 5a"

ALUGA-SE um «paramento „, Var no 
»|ocs, 

c^m „ proprlotírlo fl Tb.ífcirô^ .'«eU"' 
3 qUf"?. 4012 Tol 42-0072 ' 

'
Gávea, x guarto;, sala c demais!„„ r„„, _, .._.....:.. t...„ r.. ,.. i'°3' i oanneiro) sociais ern r_,r;5- '• ""• a4-uu/4

dor, sinleeo, tapeies, salão, 2 ALUGA-SE apa rtamento de fn
'Pena n. 55. 702

solos, 3 quartos, 3 banheiros, ar-|té"p7lm_ira"Tocás_(T. RuB~Fredèri-'"'""'^ com quarto
mários embutidos, pequeno jp/-|ço /yiéier, 12 ap. 503. Tratar pc

!aUGO"nrLêbU;"apr^ra^<;is|^,ícirrH;mSá uí^p. |"f°!J, V^t 
~"""" Ür* "'"

rapazes de responsabilidade. Base:] eni ,.| 7__ 1(107 IS__5!' "'• 4I-4014
I0OOCO. Traiar Rua Dialma Ul- Í,',
rich n.o 57, ap. 701. Diariamente! ÇAVEA

de 150 000

ALUGO - Carlos Géis, 402Í102,
novo, -frente, luxo, 2 qís., arm.
embut., NCrS 420. Ver cl port.
27-7419.
ALUGO em ed, de 4 aps, por
and. na Av. Ataulfo Paiva n.°
1015, ap. 304, si j. inv., tanque,
deps. Chaves e infs. no local.

Aluga-se ótima casa
Estrada da Gávea, 6, com 2 salas,
vários qts., dep. empr., garatiem
p! 3 c*arros, jardim, toda mobi-
liada. Alug. NCrS 1 500,00. Cha-
ves no locai. Tratar pj telefone** -fffi ?¦?¦.¦_¦-egunc*a '^e'fa-
GÁVEA — Vendo casa moder*
na, de luxo, 350 m2 de cons-
trução. CrS 200 000 000 facili-
rado. Telefonar Aluísio — Tel,
58-8747.

AVENIDA VISC. DE ALBUQUER-
QUE, 1 274, aps. 104 e 303 -
C/ sela, 3 quartos, etc. Chaves
c/ porteiro. Administradora Na-
cional. Av. Pres. Antônio Car-
los, 6V5, 2.Q pav. Tel. 42-1314^_
ALUGA-SE ap. 102 - R. Vis"con-
de d» Piraiá, 12, e| 3 qts., sen-
do 2 qts., c| arm. emb., sla.,
banh., dep. emp., coz,, p. a óleo,
garagem. Trator APSA. Tv. Ouvi-
oor, 32, 2,o, dc 12 às 17 horas.
Tel.: 52-5007 - Aluquel NCrS ..
600,00 - CRECI 4-j;253

JARDIM BOTÂNICO - Alugo lu-
xueso apartamento em - pequeno
edifício, tipo casa com 120 rn2,
com salão, dois amploe quartos
sociais (um deles com 18 m2),
banheiro social, cozinha, depen-
dências de empregada completa,
área de serviço, além de duas
áreas externas com jardins de
70 m2, armários embutidos, em
cada sala, revestido de lambris
de pinho de Riga. Rua Nina Ro-
drigues, 49 ap. 102 (próximo à
esquina da Rua Jardim Botânico
em frente à Hípica). Tel.: ....
46-7506.
LAGOA —Alugo magnífico ap.
c! sala, 3 quartos, depend. com-
pletas, Indevassável, lugar apra-
irível (400 mil). Rua Engenheiro
Marques Pórlo, 104,201. — Tratar
R. Miquel Couto, 23, 9.° - Tel.
42-6891.

ALUGA-SE ap. cobertura 02 à R.
Darão de Mesquita 743 c| sl., qt.
sop., sinteco, armários embutidos
e grande área. Tratar 9 às 12h.
ALUGA-SE um quarto para casal
ou 2 moças. Rua Barão de Ita-
paglpe, 379, c/7, ep. 201.

ocials ern cor,
copa, corinha, área, quarto e ba-
nneiro de empregada — Ver com
o Sr. Afonso no local. Traiar
Rua Debrel, 79, gr. 205 6 - Tel
22-9831 — CRECI 132. 

'

pintada a óleo na Rua Albano!óVíy.7r
n. 85, casa 8 - Ver . tratar w/,— ;-.-
com Dr. BRASILINO C. VALIMIA NCHIeiA - Aluga-sa ca'a da

GRAJAU - Cobertura C-02. Rua 408 - Méier
.- Rua Lucidio Lago n. 96. sala Sl,,1"°' i?'a e dependências,

Visconde Sra. Jsabel, 484, 1 ,a i horsj
locação, sala, 2 qlor! dep. em-IVILA" VALQUEIRE -
pregada, 2o0 mil mais laxas.
Chavei- na portaria c Antônio.
Traiar Org. Romano. 

'Pres. 
Var

ALUGA-SE, Tiiuca - Pça. Afonso
Pena — 3 quartos, salas e dep.
completas — 400,00 — Tel. ...
36-7230.
AlUGA-SE apartamento n. 902JTUUCA -- Alugo vários quartos

TIJUCA - Aluga-so ótimo ap. na.
Rua Uruguai, 468, ap. 301, r'!""' ^°' '- 7I;- Cfeci 1006-
salão, 3 qls., co.., copa, banh, GRAJAU - Rua Vise. dc Sla.
soe., irea c, lang. • dop. am-1 Isabel, 559, ao. 104 - Sala, quar.
pregada, chave, ci porleiro e tra-!to, banh. coz.. varanda. Chaves
tar na Tnunião Adm. de Benslc/ íeiador. Adminislradore Na-
Ltda. - Rua da AKàndega, 9B,;cional. Av. Pres. Antônio Carlos,
s|lo|a — Tel. 43-6212. ;6lõ, 2° pav. Tel. 42-1314.

nha, banheiro c demais depen-jALUGO ind. casas, a;
dências, Rua das Dá'ias n.° 57, Rocha a Austin — Tnage.

da Rua Condo d* Bonfim, n. 362
— Praja S. Pena. Chavta por.
teiro. Tratar tel. 23-9363.
ALUGA-SE quarto para casal aem
filhos ou moças que trabalhem
fora na Rua Barão de Itapagipe,
302 c| 6. Rio Comprido.
ALUGA-SE ap. na Tijuca (peq)
Cr$ 170. Tratar Larqo São Franc.
26 s| 1119 (ho|e 8 às 12 hs).
Bom fiader ou 1 mes depósito.
CRECI 743.
ALUGA-SE ne R. José Hlginõ
n. 14 — Trav. Mareei. — casa 4
- aps. 101 a 102, o primeiro
de sala e quarto. NCr$ 160,00
o segundo do 4 qts. e sala -
NCrS 300,00 - Area olima oara
oficina de bombeiro cu carpin-
teiro. Mcradia sossegada. Trftar
na Ladeira de Sta. Teresa, £2 -
Tel. 52-1721 - Chaves no bote-
quim da esquina.

LAGOA - Aluga-se ap. 2 qts., I ALUG.AM-SE aps. 304 c 403 Rsala, cozinha, banheiro, area com B. Pirassinunga, 35, c; sl., 3 qtsligue. WC empg. Rua Conse. | eoz., banh., deo. emp. Trat. APSA

GRAJAÚ — AJuga-ía um quarto
para moça ou rapaz, na Rua Du-
quesa, de Bragança. 45.

at 17 as ]9*?ua Araújo Roro, il, come;,.
: Estrada do Engenho Movo. Aiu-

M^r-rrüMl CrS 30 OCO. Condirces ds.

qu;irlo;, „í'U!.^.:;P__!^-__Tral5r te'. 29-9459.

CO

casa 1.

CENTRAL

para casais. Rua S-snador Verguei-
ro, lll. Rua Tavares Bastos, 4 e
Rua Mala Lacerda, 652.
TUUÇA — Apartamento térreo
prédio cie 3 andares, 3 quartos,
salas, banheiro, cozinha e 2 am-
p.as áreas, dap. empreoada. Ver
domingo de 9 ató 12 horas Rua
Gen. Espirito Santo Cardoso n o
400, ap. 102. Aluguel NCrS 350.
TIJUCA — Aluga-se apartamento

tmrS_%!%dZ:fnZ Bôse -NO$ mo°- "v" «"' °

Caxias - 1 e 2 qls.. 60 - 80
- 100 - 140 NCrS, il fiader.
Rua Lucidio Lago n, 133 - .}
4. Méier, Hoje, domingo a.é
¦B horas.

ALUGA-SE apartamento c| 2 quar- ALUGA-õÉ urr quarto — poda
tei e sala, em edifício pequeno, coiinhar na Rua Clarímundo dt

jContrato cj fiador. Ver à Avenida;AAelo n. 147 — Encantado.
Suburbana, 9 836, das 3h às 16h,| ÃLUGA-SE umaTtíma"" c"a"s'a 

~nT

GRAJAU ~ Alugo 
"ap." 

105 da
Rua Uruguai, 57, ci 2 qls., sala,
banh. t ccz., dep. completas —
NCrS 300,00 e taxas. Tratar tel.
í2-rZJ.23 ~ CRECI 439. 

'

GRAJAU - Aluga-se Rua Viscon-
de de Santo Isabel, 271 ap. 504
c| sinteco, pintura nova, 2 qts.,
sala, ccz,, banh. e dep. emp. —

guel NCrS 300,00. Rua General
Roca, 511201. Tratar Rua General
Roca, 235.
TIJUCA — Aluga-se na Rua Ba-
tista das Neves n. 22, ao. 202
de frenle, com sala, 3 grandes
quartos, banh., coz., varanda r.
dep. - Aluguel - CrJ 350 000
contraio e fiador — Ver das 13
às 17 horas — Tratar telefone .
52-9721.

porteiro.

ALUGAM-SE 2 amplos aparta-
mentes. Base 170 mil. Eslr. Hen-
rlque de Melo, 225..— Osvaldo
Cruz.

GRAJAÚ — Aluga-se um aparta-
mento 2 quartos, dependências
completas. Av. Eng. Richard,
273, ap. 104. Chaves informa-
ções cem porteiro.
GRAJAÚ — Aluga-se o aparta"
mento 202 da Rua Assaré, 88,
com sala, 3. grandes quartos, va- _ 
randa, dependência completa dej ALUGUÉIS - Arranjamos casas,

!e"'ôP£C»-:. C,^v." na mesma rua aos., lojas . tornaremos os me-
TÓ2.'-RÜi u Jl (p".»^'!. 

«ratar pe-Hho,,,, (iíí)c,„ d, Guanabara¦' "¦-'•*>{Io telf..ene 4j-9í75. Esta rua co -
meça na Rua Barèo do Bom Re
iro, 1 359.

apartamento n.° 202.
ALUGÀ-SE quario grande, direi-
to lavar o cozinhar. Rua licinio
Cardoso, 277 — EstacSo 5ao Fran-
cinco Xavier — 38-8028, Silvio.
ALUGA-SE — Um ó"timo~a(_artã-
mento cem sinteco na Rua lia-
maraca, 67, Cachambi-Méier. Ver
e trat. no local.
ALUGO grande qt., entr. indep.
a dois rapazes cu casal sem fi-
lho, Rua 3 de Setembro, 148 —
Méier-Cachambi — Seguir R. Mon-
te Pasccal.

ALUGAM-SE salas - R. Filguei-
ra Lima e 24 de Maio, n.o 321,

Rua Pereira da Costa, 36 - Ma.
durcira, próximo « Carmelia Do
tra.

AlUGA-SE uma casa ^enrien»
te com 2 quartos, sg.j, cozinha,
banheiro varanda, 1 area grande,
á Rua Capitão Macieira, 379 -
Madureira. Aluguel Cr$ 200 C0C,
ALUGA-SE casa 94. R. Dom Bos-
co, c| sla., 3 qts., coz., banh.,
área serv. Tratar APSA. Tv. Ouvi-
der, 32, 2.0 da 12 ás 17 heras.
Tel.i 52-5007. Chaves na R. Ma.
noel Cotrin, 100, ao lado — CRE-
Cl 4-JI253.

TIJUCA - Alugo »p.
Zamenhoff n.o 1,5, 2 qt:

rtnr-scr -,-•-  «—i—llüIS!™ Macedo Sc"c! "• 18 ap. |Tvrbüvi'dor,~3T -.o'd_'í_ _i"Í71™5" _tnh"U ty" *mp- Chave, il':'.';
AlUGA-SE ap. 403 - R. José 102, ria; 14 às 18 horas - Al horas Tal 52 5007 rücri 303> d" 2 às 17 horas T — -
linhares, .154 cj tla„ 2 qts., coz„jCr$ 330. Chave» nolocal. U-J 253. CRECI|CIVIA - 52-8166. | GRAJAÚ -Aluga-se, na Rua Mel-
banh., dep. emp. Tratar APSA -\_~ /->."KTS  ti ¦¦<_-.— I—'— iTIJUCA - Aluna.,.'"'...' jní 

"'_j. '* °5 vai=onco!o.i, 31, casa gran-
Tv.. Ouvidor,. 32, 2.0, de 12 As'S. CONR. - B. TIJUCA I.AREA com 2 500 m2 em Calum-lRua lafalete cS" 

't8l 
_t 

°2 
^_ -03'-3 '?:Ádérd'- c"™'c;° ou'' C| *'industria. Ver diariamente nono-

ALUGA-SE ap. 2 qts., sls., coz.
banh., 170 000 na Rua Ber|_>
Reis n. 850, ap. 204. Tratar c|
Sr. Américo - R. do Carmo n.
17 - 7.o, das 10 às 12 horas
- 14 ia 17 h.
ALUGUEL — Fiador para casas,
aps. Não hi recusa, garantim.".j.

17 horas. Tel.i 52-5007
4-J1253.

CP.ECI:

CASA — Aluga-se na Av. Epltá«
cío Pessoa, 396, com 5 quartos,
saln, garagem « demais c.ep-?n-
dências. Ver no local das 8h às
18 horas. Telefone 25-4137.

SARRA DA TIJUCA - Alugamos
an. 304, com mobilia de qt. con-
juaado, na Av. Semambetiba, 730
chaves com o porteiro e tratar
na Imobiliária Sagres Ltda. Lar-
go da Carioca, 5, salas 401-2.
Telefone 42-0072.

ZONA NORTE
PÇA. DA BANDEIR/
S. CRISTÓVÃO

ininistradora Nacional. Av. Pres
Antônio Carlos, 615, 2.° pav —
Jel. 42-1314.
ÃLUG"A-SE ap. 406 - R. FeHpí
ce Oliveira, 19 c! sla., qt. sep.,
banh., cor., varendo, mobiliado.
Tratar APSA. Tr. Ouvidor, 32 .
5.o de 12 às 17 horas. Tel.: -
J2.50O7. - CRECI 4.J 253.
ALUGA-SE ap. 1 202. Av. N. S

pendências
37-6743.

CrJ 800 000

COPACABANA - Aluaa-sa ep.
mobiliado, p/ temporada. Xavier
da Silveira, H^ap.J 001. _
COPACABANA - Aluga-se vau
em apartamento de senhora só
a moça que trabalhe fora. Santa
Clara, 115, ap. 810.
COPACABANA"- Alugo ap. conj.

UNDO — Sala, quarto conjugado,
mobiliado ej gelad«ira. Ver ap,
722, Domingos Ferreira, 125. -
Chaves portaria.

MUDANÇAS? A Lusit?
na Guarda Móveis —
Embalagens 28-7532 —
34-1796 e 34-8230.

Copacabana, 1171, d 2 slí., 1 qt„ 200 000. Sua Anita Garibaldi ri.banh., coz., area, c tanque, va.;22/206. Chaves
randa, banh. emp. Traiar APSA.iiredo.
Tv. Ouvidor, 32, 2.0 da 12 és be
17 heras. Tel.: 52-5007.

tf porteiro Al

ALUGA-SE ap. 809. Av. N. 5.
do Copacabana, 542, c| sla., qt.,
b.-,nh., kit,, área c1 ianque. 7ra-
tar APSA. Tv. Ouvidor, 32, 2 o
de 17 às 17 horas Tel. 52-5007
- CRECI 4.J1253. 

'

ALUGA-SE ap. 839. R. Barala
Ribeiro, 200 c| sla., . qt. sep.
varanda, coz., banh., área cj tan-
que, banh. emp. Tratar APSA.
Tr. Ouvidor, 32. 2.o de 12 às 17
heras. Tcl. 52-5007 - CRECI 4-J
253

COPACABANA _ Alugo aparta-
mento conjugado cie frente. Ea-
rata Ribeiro n.o 200. Tratar tele-
fone 45-1483.

AlUGA-SE ap. 902 R. Constante
Ramcs, 136, c| sla., 2 qts., coz.,
bani)., dep. emp., área serv. c;m
tanque. Tratar APSA. Tv. Ouvidor,
32, 2.0, de 12 às 17 heras. -
TeL: 52-5007 - CRECI 4-J|253-
ÃLUGA-SE ap. 310" — Av. N. S.'
de Ccpacibana, 337, cj sla., qt.
c=nj., banh., C07. Tratar APSA —
Tv. Ouvidor, 32, 2.0 de 17 às
17 heras. Tel.i 52-5007 - CRECI
4-J253.
ALUGA-SE ap. 922 R. Barata Rl".
leiro, 200, c sla., qt. coni., banh
kit. Tratar APSA. Tv. Ouvid-

COPACABANA - Aluga-te ep.
mobiliado, Praça Serzedelo Cor-
reia, 15-1001, chaves c| porleii
Tratar tel. 56-1739.
COPACABANA - Aluga-se u
apartamento 902 Rua Barata Ri-
beiro, 746, uma salão, deis quar-
tos, cozinha, banheiro, dependên-
cias de empregada. Chaves no
local

COPACABANA n. 441 - 504 -
Quarto e sala mobiliados. Cha-
ves cem o pcrtei_ro._
COPACABANA" - Confortável
apartamento n-obílíado, geladcii
telefone, sala, dois quartos
dependências de empregada.
Contrato de seis meses — ...
37-1026.
COPACABANA - Alunase na R.
Toneleros. 25 o ap. 1 002. exce-
lentemente mobiliado, c/ geladeí*
r,., máq. lavar, telefone, 2 qts.

rmárío emb., amplo salão,
banh., copa-coz., grande área c

j. ,- , ,, ?.'- -"loep. e.np-. Ver c' port. Tratarae 12 ai U horas. M.ircar; fÇi. 43-7912 — ADM. ORIONhora pelo tel. 52-5007
4-J.253

CRECI

ALUGA-SE p] temporada curt* ou
longa, ap, conj. t- vista p| mar,
mob. c galadeira, bufete ittpe*
lliado, mesa, cadeiras, sof j.cama,
«mários etc. NCrS 300,00. Posto
4. Tratar Barata Riboiro, 334 201.
AIU3AM0S por temporada aps.",
tnabs, de 1 ou mais quartos, Av.!
íí,'. I*. Conacabana, 374, «alajlho, 530, co"niUga__""cha"v.s
304. Tel.i 37.9358. iporteiro. Tal.) 42J373.

COPACABANA - Alugamos ap.
Cj Z_ qtos., salão, sala, dep. etc.
c, Jel. na portaria, na Rua 0o-
mingos Ferreira, 121, ap. 802.
Chaves S01 e tratar Imobiliária
Sagres Lida. Prec. 650 OCO. Lar-
qo da Caricca, 5, salas 401-2. —
Telefone 42-0072.
COPACABANA

MOÇA procura outra para divi-
dir despesa:. Rua Dominqo: Fer-
relra, 125(506.

MU DANÇA? GATO PRÊ-
TO armazena, transpor-
ta e embala desde 1940
- Tel. 45-8128.
WODISTA - Aluga vaga a moça
de família, 70 mil, com todos
direitos. Rua Otaviano Hudson n.
16/907 - Copacabana.^

MUDANÇAS 
"STAR 

-
12,00 A HORA - Tele-
fone 22-9264.
PROCURO ap." pi 

"_k_nar"no~Pôs.

ts Sait cu Ipanema — Mobilia-
oo eu semimcbiliado, de prefo-
rencía do frenta e «om lelefone
- 3 quartos, 1 cu 2 salas a
demais deps. e garagem. Tel.
47.5843.
POSTO 6 — Aluya-se o magnífi-
co ap. n. 1203 da Rua Xavier da
Silveira n. Í0. Ver hoie das 10
às 17 horas. Tel. 42-5251.
PROCURA-SE moca que trabalhe -
fera pj dividir despesa de apar-
tamento mobiliado. Copacabana.) yfo,

ALUGA-SE um apartamento cc
3 quartos e quarto de empregada,
com mais dependências. Rua Dr
Garnier n. 05 ap. 201.
APARTAMENTO - Aluga-se, na
Rua Marechal Aruiar, 87—2
q., sala e dependências — NCr$
220,00 - Tratar no local com
rclador.
ALUGA-SÈ apartamento com um
quarto o uma sala separados, em
edifício nòvp com elevador,
contrato com fiador. Ver e tra-
tar na Rua General Argolo, 72.
APARTAMENTO - Alugo e| sa
Ia, 2 quartos e depend. R. S
Luís Gonzaga, 867 — Ver 8 às
17 c| Couto — Traiar Telefone:
52-1433. __
ALUGO sobrado grande na Rua
Joaquim Palhares, 31, quase es-
quina Haddock Lobo. Ver até às
16 hora:,.

ALUGAM-SE quartot k R. Bela,
224, S. Cristóvão.

AREA com 2 500 m2 em, Catum-jRua laraiete Cortes
bi fora de desapropriação. Alu.;qts„ sala, banh. etc., vasa' nalríílV",'.;* -j""i. TiT
go c/ luz, força, telefone e flal- garagem. Chaves p| favor no ap í-„!.—?--— -16-i'5."»-.
pão grande. Traiar Rua Van Er.|402, Tratar 2a.-teira Tcl. 42-3538 iGRAJAU — Alugs-;< ap. de ss-
_^_I^r_ _/ Clprlano. ItÍJÕCÃ - Aluja-s, ap. 2,^r.\^ bSlrÕ'. tr c'/' fetar t

a rua ro-.Ruj do Resenda, 39, sala 1 103. ; f/epriotário 
idôneo, <om ótima

,.,,..:. - — _— - , — , ficha bancaria a comercial. S:Iu-
ALUGA-SE ep. 2 quarios, sala,Lj,, na horl ,l documentação •cozinha, dependência de .empre-] disposição. Av; Rio Brancn -
?- 

~,n«$ ZS0 °?í_ JcsG, Boni- 10o|6, s: 1 109 - T.l. 32taeio, 1035, ap. 40o, pela ma-j
32-7655.

BONS «ADORES - Ofereço p.„]lo>, sala. demais dependeid"aS Ir^* Ar.T-nd" CHa', 27Í'"Traalugueis cm lôda • Guanabar./na Av. Heilor Beltrão, 35 (rl: ,,. „: Vi S.- '
R. Alcindo Guanabara, 24. ,1 7021 ap. 101. CrS 300 000. há,.'.'¦¦-' '¦'
Cinelandia - T.l. 42.3667. 

ÍtUUCA"IC'.." 
.„—T_-im ?VA ARAUJ0 UMA 169 ap. 301.

CASA - Aluga-se 1 quarto, -'l dl Ru, Ben vSSto Bar íi Xft'* 
«m 

í^he. *••*» •*
sala e dependência, terraço e 21, com 3 quartos, sala" sele a £™.3i Âil TT ,°LM'área. Ver à Rua Falet n. 57. e demais dependências Chava If.!3"1 u 

'""'T1 
,KCr$ 

,90 «,
próximo de Rua Itapiru, aluouolno 30} 

°^0™en^>- Chaves taxai. Ver no local e tratar no
4 160000. iírrr? 

i,p- 30'' <rer'tc. Tcl. Ó8-5Ó42.
Aiugo quario ind. a|TERRENO c*"baríaco,' alugo'"pe"

J ALUGA-SE na Rua Fiigueiras D*.
iTfiT^XVfe" i'' —n —a—c~\nía n* 59-A — casa 3 com 3ALUGA-SE 1 casa na _Rua Barbo- quartos, 2 sls., coz., bsnh.lrosa da Silva, 83, Estação do Ria->e Qu!ntchuelo. Tratar ra Av. A\onsenhor

TIJUCA

SÊiif1^?*'-'" n!rP:^Jtt\^r6 :j -
quarto Indep. a pessoa trab. fora. !8|a, c-z!nha. banheiro e érea -34-7093
Rua Senador Furtado. 63-B 2a. CrS 140 000 - Tratar cem Dr. fnTFT ÂTleia cem Sr. Miguel. lArialbcrlo - Rua Ouvider, 50 __!TIJU'-A - Aluga-se a casa 1

.uaro.y move.s, P queno, 70.C0. Frenle de rua, pR. Marques Valença. Tol. quelqjar fim comercial. "
I Isabel. Tel.

Felix, 850, ci 2, Iraiá. telefonei
91-207.
ALUGA-SE casa 2 qts., 2 salas,
coz., banh. e área. Ruâ Peça-
nha da Silva, 52, ci 5, diàriamen-
le alé 20h.
ALUGA-SE uma casa na Rua Ge-
neral Belford, 94 — E;íae5o do
Rocha, lado dn Rua Ana Ncii,
com 2 quartos, 2 salas, cozinha,
bênheirc, cem 2 entradas Índe-1
pendentes, cem jardim e árc-f-i. |

Vila Alusuel de CrS 25.0 000 e mais
pestes. Tratar cem Salva-I&ONS FIADORES - Ofereço para

ABOLIÇÃO - PILARES - Aluga-
se cara com 2 salas, 3 qts., co-
pa, cozinha, J varanda inv., T
.irea cobert. e quintal na Rua
Casimiro de Abreu n. 146.
ALUGA-SE apartamento — Aiu-
quei de NCrS 220,00 e taxas —
Rua Pedro Carvalho n. 355, cp.
I02-B - Méier.
ALUGA-SÉ quarto a meça qua
trabalhe fora na Rua Oliveira n.
7 - Mérer - NCr$ 80,00 doit
meres em depósito.

0-3264.
.--.,__ _ --,, - - -- . e.i/ILA ISABEL - A'unamos ao i ^r Guedes. Av. Marechal Flc-i alurucls cm lôda a Guanabara.

JUARTO - Aluga-se para ».-.<>. í',cndo;s/0 » 
_ 

"V*5' "=> leal na 402 da Rua Padre Fran?sco La'; '[am- "• >cb- ™- «'641. ! R. Alcindo Guanabara, 24, ,] 702

?ohu=í?J,e Ir0,a.4Í_a 
Rua B"%i de CÀT0ar=-30S5Srrí5^ ffi _V'cn_ve0. t cT4'i ?•>.«! 3 ««'«.« ^,-" bi AIUGA-.sE casa, sala, c.u.rto,-c7- Cinc,3nt!ia ~ T«'* <«"'¦._

loucem, n. 340 - ap. 201 - 20x4 e 2fx4 com ent. para car-!i°f c"r,nZ' J, i ¦"*' 1'^Í'¦"h-'"°r <"™h= « dependências, zinha, Ler.heirc. CS 1E3C00 ca- -ANGU
38-6741. I- Esticlc " 

29*ich'"v« na a..."-- 
"Sobrado.

QUARTO com móveis, a rapaz.'rÃíÜÃ/fBT
Rua S. Luiz Gonzaga, 1 095 ca- '

Aluga-se casa de qt.mJUCA _ aTÍ7^_"T^—¦r^"-...,™"^"
Ja» d» Al_.n_-_,r ii/_; 'IJUÍ-A. ~ Alu-a-se apartamonlo

sa 6. - São Cristóvão. " I" ^n^ 
^ d= M°™'" ''Ó 3 q««.cT. U^.),^^

KUA Visconde de llamarati, 77 ap. rscj va7fã—;._.„j 
—-T 

n
104 - Sala, 2 quartos, banh. t.SA „V.AZI,_.__end.0.*_J,.?,s-' .
ccz. dep. emp. area cj tanque.
Chaves, cj porteiro. Administra-
dera Nacional. A/. Prei. Antônio
Carlos, 615, 2.° pav. Tel. 42-1314.

EM APARTAMENTO DE CASÃÍ
Só — Aluga-se frente 1 qt. de

SAO CRISTÓVÃO

intermediários. Rua Pinto Gue.
des 67 c/7, diariamente, fi às
12h.

Alura-se, R.
Ana Néri, 332 - Pedrígulho, ecli-i,  • t- ,—
iiclo 19, ap. 2, c/ sala,.2 quar-"* 

"_,"_!" sr* ou _'a* a* ,r,b- fo'
tos, c/ empregada ele. 220,00. 138-884!| '" ~ 

Telefone:
Ver sábado c domingo das 13 às I-_-_-2J_.'8 horas. Tratar cj Vitorio Rocco.
R. Asrembléia, 1,1 s;05Í°,.RTe".'MUDANÇAS STAR -
íone 43-2215. Chamar Floriano. 12,00 A HORA. Telefo-AlUGA-SE NCrS 250CO, aparta- .ÃO CRISTÓVÃO - Alusa-se' l"L_, 00 OOA/tmenlo C! 3 quarto. s| cozinha e quartò- Rua Gencrs, A 

-, 
,0 ne 22-9264.

banheiro comp elo, na Rua Sao.,' tn " rn.—?nn?T
luis Gonzaga, 1853, sobrado -\%~ ,- ?* TIJU5A 7

119, 16.° andar, grupo
. _ . . -¦- -- ,160ê|6.cao. R. Maria Amália, 474. ao. vti a 

* 
icabci" ai 

" — t7>—'

folteiro""" 
iníC"m,!5Si' ^Pn-*^1 .^.íteA

llJUCft - Aluqamos a casa na cepa, banh. scc, area c| tanq..
Rua Maria Amélia, 98, rl 2 sa- qtl empreg., com sinteco e pint.Ias. 3 quarios, 2 banheiros, co.íóleo. Chaves no local o tratar
zinna e dependências. Chaves nai
Rua Maria Amélia, 112 — T.....I

S--*e clima essa
Tratar nalra 1, fundes, Encantado. Rua Cruz!-/ quinta', sela, 2 qt:., crzthha,

EDIL IM.ÔVE1S ITDA. R. Móxi-ie Suza, 25;-. |C"?3 e ben.-.cl..-, fo-ís a rés
AlUGÃ-SE casa, Rua B"c"b.:ribo nfi.V ?,-c:;i:y''c.r- NC/i> U~:-K- Kl-,*>
141 - Ricardo do Albuquerque, .^''t?, Ve;'?oCr*. 33L* c;!ívc:_R-

--—   — ca Chita, -453, 5r. K^ncldo. ca-
lar LcceeTera Nacional Ltda., Av.
Rio Branco, 106, s.' 1111 - Te-

ALUGA-SE e.npla cesa, cl ca!-|tsr i'cc~
ra.em. Ver Rua Vital, 365. Cha 

'

ves na Rua Oscar, 16. Tudo em
Guintinc.

na PREDIL IMÓVEIS LTDA. -
Rua México, 119 - 16.° andar,
grupo 1 603/6.

ALUGAM-SE quartos independen-
,,..- . . , „- i tes. Preco 40 000. Ver e tratar naTnuniao Adm. de Bens, Rua d... c-.;ln jan r_.,,,j„„t,-....;.i. aiü-j _ no ii ti «ua Douro, 4;oü — cascíoura,(ratar(da Alfândega, 98, s|lo[a — Tel.i

43-6212.

ia Rui Marechal Aguiar, F9 CRISTÓVÃO._ 
Alugo quar-^OI da Ru» Conde Bonfim n> JarKU!. 

™X,f0í ')»

ristóvão. |'° independente a rapaz de res.l563, com 3 quartos, sala, de-;j'a"„ ?.rupo_l 603,_6.
peito, fíua Sio Luís Gcnzccja n.° mais dependências — 500

bi
Luís Gonzagi, 1853
Chave na
12._S._C
ALUGA-SE uma casa com 7. quar-: \ngtt
tos e 2 salas na Rua Bela, 837, 

'

caia n.° 4 — São Cristóvão.
ALUGA-S
vag.
ap.
ALUGA
casa
149 ÇJ_41_—_Sao Cristóvão,
ALUGA-SE bom quarto em casa
de família, com todos os direi-
tos, a senhora ou moça qw* tra-
bjlhe fora. Tel.: 28-0155 - São
Cristóvão.

TIJUCA — Alugamos a casa na
Sua Maria Amália, 106, c/ 2 sa-
Ias, 3 quartos, 2 banheiros, co-,
zinha e dependências — Chaves v/tl A KAf.Fl
na Rua Maria Amália, 112 ' tL

ÃiüST-. o an Tr»lar na PREDIL IMÓVEIS LTDA.Alugado ap_.._ Rua Méx.Mj ]]9 _ ]é0 en_

VILA ISABEL - Alugo ap. da
sala, 2 quarios e dependências.
Ver R. Conselheiro Paranarjuá,
48 com porteiro. Tratar telefone
29-3511

J.

ALUGA-SE casa na Av. Suburba-
na n.o 10 169, cara 5 - Chave:
favor casa 4 - 58-5554.
ALUGA-SE cata com quarto, sa-
Ia e cozinho. Preço 150, na %u*
Acaú n. 121 — Engenho Novo

Aluqa-se R
Rudge, 29-F, ap. 104, 3 qts.. so-i _ ¦ •
Ia. saleta, j. inverno, copa-cozi-lS-nla' "ü""0' Cozln-h"' b"nhe,r0 e

ALUGA-SE uma Cgss no Encarna-
do na Rua Paituna n. 125

lefcncs_42-3437 e 22-8275.
BENTO RIBEIRO"-~Aluga"-sc' epV.
2 quartos e sala e mais depr.n-
dências. Na Rua Elias Chaves 10.
esquina Piceu, procurar no apto,
203.
BANGU — Alugam-_e aps. novos
na Rua Professor Clemente Fer-
relr?, 687. Tratar no local.

nha, depend. empregada. !area.
'325

Trat),
fíam

na Rut Arapá n. 387576.

BANGU — Aluga-se uma casa de
sala, quarto, banheiro e Cozinha
a casai sem fühcs. Aluguel CrS
100 OCO. Ver c tratar na R. Te.
ceiõe1; 286 amanha ou pelo tel.

| cruze Chaves no ap. 302
¦SAO CRISTÓVÃO - Alugo quar-ldp me!"'0 edificio pala Rua José^2 .•> bínl'- compl., cez

e co;i-IH'n'n0 n-° 3°9. .«.-,-,. _,..„¦.•-. .¦.--..:..

TIJUCA - Alugo, R. Marechal(.|NS — BOCA DO MATO AlUGA-SE uma casa
Trompowsky, II, ap. 203, s.,i ' ICurupaitt n. 317, c

WC ALUGÃSl

ASA — MEIER — Aluga-se ex:e-
ia Ruallente, eni centro de íerrano, re-
30. EnQ, jcém-plntada com 3 q. e depend.

de qto. sala, banh.Jdg cmpreqada. Rua Itapema, 51,
Dias de Cruz,

um apartamento. HÍI?0 
"',"l'°

,- , 
- - .---iios com oireiio a lavar e cozi-1'"«'"-¦- "-' J"T. .....r..»., ..„,<„« ,u .o, pinr.|fic|it0 cr.-,a jg a_ ,,q, t . :e_rozinna. 'paralela Dias d» Cruz, onlrendo

E quarto para casal ou,nh 3 depósito -ÍPRAÇA SAENS PENA - Aluoo f,?0; üi*."'14'""'' san": dores.!,. „.. ?01 Tcl 29-6133 ALUGA-SE casa com 3 quartos, Hugo Bezerra - NCrS 450..0 --
is para rapazes, R.Jahla, 84,iRl„, N ira d, Gam,/ sal. . qto. ,ep . d.p. T,K°i ???¦ JSf\ 

'"" 
? "nd* APARTAM.NTn1 mi IW 7»1»' bsnh«l'o. "i;"h« « quintal Tratar no lecal de 12 ás 17 hs.

í-A-w- 
-I ~ - "- "Õ-OTS-TÓVÃÕ—--ÃíulT^ ,4^* 

** Gín*"' "''"¦ '" «P U5-27e5.f"° 
°'0m' ,23' " 20' -Uu™odo° 

da 
' "„° 

e^fimi"."! 
SiWí «&¦ 

T39 
c/6-Jacaré- CASCADURA - Alugam-.. 3 ap,.GA-SE quario a rapazes em qU8rto mobiliado a rapaz - R. 301. ,«17.0.   

q 
ecndueío,"com oaragem ^l""hg-Central. 

Tratar na mesma. n.vc, , umG ca!s de 3 „„,-&,de fami ha. Avenida Pedro II _:_._,..„ t.i.. í..a ._. >_i. _,_,._.. .- -..-—! TIJUCA - Aluoa.s* __„_.,___. -,1a ' ._ Ver na Rua Ernesllí» n 19IÃTÜGÃ51 um apartamento na sala, ccz. etc. Trat. R. lemos
Ma-

ALUGA-SE quarto c/ cozinha a
casai sem filho e que trabalhe
fora. R. São Luiz Gonzaga, 658,
casa 12.

ALUGO quartos independentes
com direitos letais. Também sa-
laa de frente que servem para
comércio ou industrias. Tratar na
Rua Francisco Eugênio 1201122.
Sobrado. São Cristóvão.

Pedem-se referências. ao 11. Ru. Cm.^-li..-» 
*<_"!!!_ 

i'0'00 «uzeiraVovcsTR-a^DÕnéícomap. I.y, Kua C.mar.gib. n. ? da[M.,rli, 0. t.l _i_m.n £_m.
SAO CRISIOVAO — Rua Gen.|».la ¦ quorlo conjurjedn, banhei iMaria. 95, tel. 31-0730.

Padilha n. 158 — Aluga-se casa
cem dois quartos e demais com-
^artimenlos.
SAO CRISTÓVÃO - Aluga-so ap.
101 da Rua Ccrcnel Brandão, 28,
ap. fipo casa, c/ 3 qts., uma sa-
Ia, depends. de empreg., banhei-
ro completo, varanda, terraço em
cerâmica. Chaves no ap. S/102,
de 10 às 16 heras. Tratar telefo-
ne 22-2B38.

ro, cozinha. Ver 
' 

no local comiVAGA ~ Aluga-se, para rapaz -
prrtciro o Iratar Rira 5ãa Josí, |R- Iacieu Kosciusko. 22, ap. 103.
.0 iala I 003. Pr.ro 170 «inoi.j —
ro. n-v... T.I.: SJ-3190 - CRE.'ANDARAÍ - GRAJAU -" VIIA ISABEl

32-1921
240 000.

ua Emestina n. 12!"LUGA-5E um apartan
o vigia — Tratar" 38-4299 etííufl General Roch.i Mnia Brito n.» Quintino 29-9396.

Alucuel

QUARTO — Aluga-se a casal sem
filhos c;m ou sem móveis a mô-
cas. Rua Marquês de Valença n.
108 - Tiiuca.
OUARTO - Alugo a casal sem fi-
lhos, pede lavar, crzinhar, depor
sito. Rua Conde Bonfim 845 —
Muda

SÃO CRISTÓVÃO - Alusa-se ca-
sa igual a kitchnette e um quar-.
10 

_,nc_cp.s!_de"'?_. '"^".«oradável,QUARTO - Aluao. Praja Saenz
;Fenn, pt casal, Sr. ou 2 pessoas.

Rua Ana Ncri n.o 169.

ALUGA-SE, 160 000, ótimo ap.,
s., q. cenj., hall, banh., coz.,
área, -pintado, pers.. so! da ma-

dureira - 2 quarios, sala, cozi- CASA - Aluaa-se-, na Rua Geles,
nha, banheiro, arca serviço e 952, 2 qls., sala e dependên-
área frente. CrS 170.C00 maisícias, qu!ntal - Favor apanhar
es taxas. Tel. 38-6953 — Tratar
c:m o Sr. Orlandi Vascnncclcs.

chaves na Rua João Earbalho, 263
- Sr. A',anuel - NCrS 220,00.
CENTRAI - A!u-o casa 3 qts..nhã. muita crnducão. R. Vilela JALUGA-3E ep. cj sa'a, 2 qts., co- _. .  ^ _,....,

Tavares, 374, ap. 214. Líns-A\eicr. ztnha, hanhr-irc, irea c| tanque. |í!., quinlal, Scn-^cr C<im:rá, B.¦"  -- - - ¦¦ i/aturj r.uo ,,f Q_ ,9 C- 7- A,u.
-uel IDO. Tel.: 52-1922 - C. í70.

.Começa na D. Cruz. Ver e trat. no.CrS 200 030 mensais, ma.s ta-
APARTAMENTO VAZIO - Aluoo i'"1 c:!rt ° P'-P. Pr- Fernando-nas, imp:st;s e cendcmlnio. Fio-
cu vendo na Rua Paula Brito n. ALUGA-SE confortável casa 2 drr' Rua Er,q- Nazaré n. 113 a...
671, ap. 205-B, c| 2 qts-, sala quartos qrand-s, 1 sala, grende oi3?3 

~ 
,Abolic3o. Chaves pi fa-

CAÍA — A!u-o c m sc'a, qu.::t3,
_:anhc'rD c:mpl:to, c zinho, irea

iiinr^us, quint.-'. Ver Ruavaranda • dep. cemp. de em-lvírlas dependências. Rua Araújo cl ° sindice. Tratar Rua Eu-n-s, _.,.._., Mw ,„.. . ...
pregada - 250 000 cem tanas. leitão, n. 80I-B - Uns Vasconce- Aires, 47 cj Sr. Novais das 11 is .-.'.anucl Ee-cta, 22, Guadc'uoe. -
-Ver com o porteiro • tratar |-,. 

 !______ 'ií-  Tratar Eritcnc-urt. Tel. 22-7854,

_!!-;',';- -ALUGA-SE casa, 3 quartes, 2 sa- ALUGA-Sc vaca para moça em das 9h ás IZh, dias úleis.

„...:_,. q,u.^_°_ lnde.pendr5n'ellA!' >om quintal, frente, na R.\z„"* ^de fami lia _ CrS 4003D_ -|CASA - Mesquita, 45 mil - qt..

37-5711.
POSTO 6 — Temporada ap. mobi-
liado cj tel. gel., 3 qls., 1 ll.,
2 banh., coz., dep. NCrS 500,00

- Vista pj o mar. Júlio Castilho,
. Cha/e cl oorteiro. Tratar — T.

38-7147 - Nair.

ou estacionamento cie carrosPnal^A0 CRISTÓVÃO — Vages ra-i*. >->rau,os, e_r-/5 ¦ outro /O nli^'-,,, "¦"- ^-" "' '¦ .•-""«"¦--- « :-.l rlc Marçe, 14. Chave n." ]2.'.^-" ""-' r,-'l,° jc-.-im n. euo -\.\„ corinha. lc!. Vl-l/í..
'raia da Bandeira - Informações!P"\' mobllladas, preso m.dlco D. Elza. Sf.^Baísô 

A. c«__._fl™*,-pel!°5_i 
" Tád" "nd^ia- _^c_nJ-_.-^--^JLe---.___Í_.'-5---r CÃSCADURA - ÃK^TIS.

lei. 2543720.  - Ro». 0t. Rodrigues Santana,.R|0 COMPRIDO - Aluqa-se Z 5 tl°'i 
d° Cc^"" "* UA ~ 

ÃTÜGÕ ap.. quarto. ,1., banh..|AlUGA.SE I casa com 3 quarto.Jd-jrquarto,, sala, cozlnh», ba
ALUGÃ-SÊ um quario na Rua IS — -°?.1:  apartamento 203 da Rua" Aure- \\',,ir%—'~ - ,—- -, |coz., vir., irea serv. - R. He-'2 >>¦»>¦ c=m sinteco, banholro, nheiro e área. Praça Artur Aza
de Alarço n. 10 - São Cristo- TI II ir A D rns.DOinr, 

li,n0 i'0»l-'5»l. 3*1. cem 3 qt». *lUG0 ":ai J°ls- <*•-""">• eotl-lriellio r,r.r._ AB _¦ 4 ._, m. Itozlnha, qas de rua * quintal.!,...„ „ o io
- Tel. 34-6938. ilIJUtA 

— K. l-UmrKlUU sala. dependências. Ver « traiar1""'

ALUGA-SE quarto IndepandenteULUGO 1 sala de 
"frente" 

a casalíhõraj

SS'MéirMÒ01-1?:cíhtSütoílr* filh-°íJ "'" d"í!i,!'- A!u-!^-^
Ver após as 12 horas

casal sem fi-lÇhav." na port. 
"'- 

Tel'. 96-1387'iR"' Fiigueiras lima, 59-A, cl 3. ir-ic.
_.;hoje no' local a partir de 9Í0 

l!1hos* -_.?.Ljí do 0ulei'0' l65' '1 UNS - Alirg.-s. ip.' 102, -«ú» AIUGO bo» "'" NCr$ 240:Tel- corinha. banheiro e saleta de ve

banheiro;
- Rua

And-iraí. Eicuilia, 141. 200 mil

Aluga-se, quarro, saia,
-, ¦¦-.. . jeorínha, banheiro e saleta d
Chaves í9"2780.-. Do Pr?f- se:" cr,3nça. jrSo Ru, Mírio Mots -90. casa I

140 000, Baráo do Itapagipe
n.o 90 - D. Marlene.

_-— , ¦ . . . . * , f ^r — -- — _, .... __ _, v ..... -.-._,.«... .- - . ;.orj, nun i.tnnv íts^.rr _. * w. toai ¦

RUA SÃO VICENTE, 45, ap. 202-íLUG.ArE _?¦. 
2 -*'»r'os » sala. ap. 101 - Tratar 1.1. 36-7524. _ [Cachambi. Bento Ribeiro. Chaves em frente

- Frente, iala, 3 quartos, banh. Si? Lu'-! . bilrr-?" n-° '!-_. «P- UNS - A"lu_jo c/ telefone ap." 31ALUGA-SE ap. orand», 220 miiino 337.
eoz., dep. emp., area c/ tan- g 

* 
_''JJx'mo ' pr3ca B,r"° ae quario», sala, banheiro e deps. crjzeiroí e taxas. Rua Dr. Gar. CASA - Alugo, excelente, Ct'.

Rocha.CASA tipo apartamento. Aluga-se jALUGO ap.i.,_ q., b., coz., árca.jq.e. Chaves no ap. 182. Adml-1""""0"0* __iVer Rua Bicuiba 141 ap. 201 
'-inler 88, findoscom 2 qts., IItl., banheiro, cozi- g.""!"»- R- Ba'ao th ...esqu.ta, n. nistradora Nacional. Av. Pret. ALUGA-SE I ap. Rua Andarai. Chaves no 103 - Tratar pelo' aTÜGÃS_~'.^. casa com sala e' 2 qts 2 sl„ coz., banheiro,

GUARTO - Aluga-,, para ^..'^"^'^TZW* ®>*FÍ .22T ^ k^,^ ^ " "*" 4.. 
^ "* "° m'"ir°' 

Hg^^- ^-^R^ft^
Al,,,,;-, r ,7lQllA^0heirG 

Td-!"5r04V" 
fefT-nr-H kn -gAd5EFqUn8,r-,° 'W' ^i^õnüipilüO - Alu,.-,. '.p.' ÀLÜG^riSi^p— SST7 !," ZlN£j^K?A\l % K2? N^ò. *"' ^"'%^'t^l X,' ^""^

301 d, R„. B»'hS í d. c„» ?»*!..„"„ . T I 
'• 1 ou, PRAÇA DA BANDEIRA - Alu- P«UJ_> d' Fronl.n_n.o_3BS.._ i atapetado, hall, aalSo, 2 qt.., cir. quartot e mal, dependíncia». -tanque. .ínleco. Base: 220 000 -' AlUGA-SE cas, 2 quartot, tl., CÃSCÃDÜrT - Alugo ap ton,

- * *"i í f-"--"' 
2Vr .. 2Saf0Wm 

e" "í''* '''¦'""'¦ md' '*'"' * **o^-iAV- PAULO DE FRONTIN. 3B4..b,nh. comp. Dep. emp. Rua D. Aluguel 250 COO na Ru, Souta Rua Pedro Carvalho, 120, bloco 2 éreat, 2 salões. Oficinas ou 2 ot... sala c deo-ndénci,. na"" ¦¦'-¦¦•¦ ¦¦¦ mt, "4 - S2 -Inner^na Rua Senador Furtado .|Alugo cs.a grande, antiga, proci-|Cecíl!e. 35 ao. 302. Chavei no Crut n. 240 ,p. 103. Chavea no B, ep. 201. Chavei no ao. 3Có!d. pósito. R. Augutto Nunes IC3IR. Jauaperi. 46. próximo à R.
sendo reparos. Tel. 28 6341. I local C| o porteiro - Tel. 4B 2838.1202 - Andarai. )cu com o porteiro. |- Iodos os Santos. lClarimundo de Meio.

'chambi 
— Rua São Gabriel, -425,

' Tratar no local. In.o 91.



(, - CLASSIFICADOS — Jornal do Brasil, sábado, 18-3-ór

CACHAMBI - Alugo cisa meio dejMEIER — Aluga
grande terreno cem 3 auartes e com quarto, _a
amplo pyrão. Tel. 29-7183 — Ito-jPraça Amambaí
maracá, 33 — Hoi_. 14 às 17 hs. no
CASCADURA _ Alugo boa casa
cie 3 quartos, sai<i, banheiro
c..n.p., jordim e quintal. Toda a
condução a porta. Rua Carolina
/.'...chado, 76, efisa 1. Pode
viita hoje depois das 9 horas.

apartamento RUA GARCIA REDONDO, 125, c|| BONSUCESSO _ Alurio-se na Rua RAMOS - Rua Tantbaú, 660 ap. ALUGO grande ap. tipo
! cozinha — 5, Cachambi, alugo 1 var., sl., Horecto Klecrell 25 apto. 202 ce 304 esquina de N. S. d_s Gra-jcom salão, 3 quartos etc,
30-F — 101 1 ql-, cot-, banh. SOTIC — Tel. írenio, tronsvcrsal Av. Itooca p| ço;!, novo, frenle, salão e 2 de quinlal. Rua Estocolir

MARECHAL HERMES - Aluga. •__!" ~ CRECI M**_ ___ _ PrSa dls Nações, c| 2 qunrtos,jquartos. Chaves poriaria com Sr. - Guarabu - Chaves
se casa na Rua Carciina Macha- REALENGO - Rua Tabelião Luis salSo', cn'la' cozinha. bonheiro Martlnho - 160 mll. Trotar Av. - Trotor: Rua Assembléia
do n. 2 196, 3 quartos, sala,! Guaraná lete 6 - Alugo casa! completo cm coe, boa arca c! va- Erasmo Brorja, 227 sala 1302 -5-° andar,
banheiro, cozinha e quintal. - com dois quarlos, saia e demais !"¦ cl:'.v<."° a?'r.201; Trai?r|Dr. Recco.
Chaves r.o local no horário das dependências - Tratar c| Dr. Locadora Nacional ltda. Av. R o 

RAM0S _ MmM.8 is 10 horos .d. 13 _.. 11 no; _ii imi-i r UAI IM _ PaaJBranco, 10o sl. 1111. Tel.!1' r"L';> . A,UJ'

casa;
çjran-|

, 3-',5i
locol

45 -'

O IMÓVEIS - ALUGUEL
LOJAS

CENTRO

ERAS DE PINA
Rua Tiboim n.c

1120 000 antigos
Iratar tel. 29-1262, c/ Isidoro.
LOJA

Alugo lons na CENTRO - A uga-_._ sala comor.jCOPACABANA - Aluca-se353. Preço 
Çií.çeal 

com banheiro. Ver na Av. I 106 da Av CopacabanaVer no. local ejMorechal Floriano, 143, sola 1002 para escritor**
Cnaves ccen o poeleiro. Tratar! no local e tratar em SvlTijuca. Aluga-se cu ven.,110,*- de S_. Francisco, 26. 10.° | lha Imóveis Lt '

no horário'r',*s deoe 
"-íencia""'- ' 

Tratar" eT Dr"l locadora Nacional Lida. Av. Rio j"* 
* *~"*" -.. - _-| "-*-*-«;*-¦- u™ casa mooniaaa ç:jAlUGA.5E ou vende.!e prédio t)

de 13às VÍBRA„Mt5o C VA IM - o.',;'Branco, 106 sl. 1111. Tel. | 
RmQS -Aluga-se casa com 23 quartos, sala, cozinha, banhei-! 3 qt,.„ sela, coz., banh, loia .

t ¦, ..•¦ ,fi ? ,.. VALIM 
- „ ,,,, _ 22-5275 Creci 185 quartos, sala, cor. _ 7r.iv. Hora- ro completo e garaçiem, a uque I — ul-dó 2'n ,„i ,' llP-, _T.nl- Trata n. Rua Móxico n 119, luc d o lago n. 96 - sa.a .03 *%™,~*2™7S\,. , 

cio, 106 -Aluguel 200.000. «0,00 cruzeiros novos -Rua Dom r" u° m 1\ V0 *, 
S?Bh

-,.. .. - ,, . :- nr- 1 902 - le.. 52-1123. - ,',\eicr. .BONSUCESSO- - Aiugo aparta-a . n,,,„. Innnnldo r, 0.1 _•¦_:¦CASA - Alugada na Rua Meno ;SADUSE|fi a~—A| utia-se 1 ao";"""" "méritos cie 2 -quortos, sala, cozi-IVISTA ALEGRE - Alugo beHt-'d» B?ca - Jardim Guanibnr. lALUGA-SE predio bia ep.
íc-;",A|nuiu2i',2__0P,í_Mm' 

b°' "o™ de sala. nu r e dopen- «UA VICENTE DE CARVALHO -nha, banheiro completo, tudo tento ap. 2 qtos., sala, gnrSgein IT?,tar telefone 30 I CO- ".duartes, sala, 2 banheiros, *

>!i\~' Ae? _! ?20 f00-- -dências, cômodos orande. pIm-Í."' Cambu{i ó° Vale, 209 -.qrande, primeira locação - Vel I etc. Vr, Walter Scdcr. 65. Tra- 
'"".''' 

,"' 
J "° '--r  *ua Vidal de Nogreiros n.

CASA — Olmda — Aluno com 2 ia| )$q n.;| _ De*c em folha' Alun-.ri.-se ops. novos, saleta, sa- c tratar nc Rua Castro Tavares, tar 22-0262 AlUüA-afc luxuo_.o apartamento Frente dõ Ru.. América
quartot, tala, coz., banh. e quin- _'Rua Carlos Xavier n. 768. |l«. - quartos, copa. coz. grande 93, _ap. 207. Tel. 30-9063, pre;o: v|,. p. ...,,,. _ ¦ -do 2 quartos grando sala, cozi- no local das 9 is 12 hora
ta. Rua Seira Pulchérlo, 69 -,„.4r,MDC1DA - - 

„.._...-, 
¦ — |area. Podem rer visitados. Adfa.|l70 cruzeiros novos. \^m sra 

",.„._., 
o „,f ._',"ha .«. l-._nh-iro._. Pinturas a oleo lei. 52-1481.

de-se com moradia." Rue Pereira'andar, si 1 003. Tel. 43-8CG9. Icobana, j.io
de Siqueira, 71, ao lado do Tou- CENTRO" - Aluga-se sala c/ 25136-1795.'•""yy-.y-.Jl-WM- 

__ metros quadrados, preço 2.30,00 -:,'-*.,. 
"""".""T

LOJA _ Tijuca - Aluga-so com1"». Rua Uruguaiana esquina 71---ONA NORTE
CO m2 o iir.iu c| 16 en2 na Rua ll5 Selombro. Tr..l._r lei. 23-2515

540.
consulíório. Ver

Bate-
Av. Cot*.

grupo 1 loa. Tal.

Av, Pres.
istradora Naclonol, Av. Prc:.!

] VILA DA PENHA - Alug
j nôvo, Z02, garagem, 2 qts

Feliciano Pena, 64S ¦Ru
: 180.

CrS _ Ilha dr,
no ap. 202.
i ALUGA-SE na I. G

Vargas, 542 ta-!s?,a'_n*Tu*V,b ' -0;inj«- ",-« ,B*.-'-l/iniô"niõ' CarToV,' -i_, 2.ó 
"pav.'"-loRAS 

DE PINA - Aluga-te casa
Ia j.y. i ¦•» 79. iratar na Rua Frederico Tc| 

" 
4-. 13)_, Oe frente, garagem, quintal. R._ ...

. lima. ''"¦'• krrr~__TTT; ' 
o«ueofnMã oã Taborari n. 6°5, conciuçüo na VILA OA PENHA -Próximo

DEODORO - TUNDACÃO . Alu-t^Zl ~. ~7!«Ü'1C PM. PAMPLONA n. 98; T , R 0 jó n_ v„ ,
.ia... grande aparlamonlo novo, '¦•¦-¦->* - *--•¦-» ap. 101 da - Sampaio,- Alugam-so quar- 7Ç.B M , Tn|_ _i0'.4,42 , 

' -° *• " v vtes ala, tudo

LT,^rrCORuaedosaCTo0ázn,* 43Ío?7^%7rqL.r.?ler»laMtepaa:_,etcon°,o 
S'^,,"'" 

''^^ °" 
BONSUCESSO - Aluga-se éllme "-!'¦»¦ M.* 

p' 
IvV JW. Im !* I?^,,, cin,e„,ado e

To* T.l onnno7PZrlToV* dos banheiro coz4 »m "l». «)•• - dc- ÍSK p?ln R' AÍB''"" cll!,v0' "" garagem,-à Esl. Dendê, 9.. NCr?

ur. lui_t -Lírios — Aj-aa]e.| t '^( antiga FiuL-eira. Não ê vila. ""

5 Almirante Cochrane, 39 — Tratar
na cj Bstgos, 3al-9647.

122- LOJA com moradia - Alugn-se nr,
V-tjRua Picui, 576. Bento Ribeiro.

i-CJA GRANDE -
a-50 contr.to

CENTRO
síiIeis no
dor, Rua

169.

EMGENHO DE DENTRO - Alu.
ga-se ótima casa com 2 quartos
Saias e demnls dependências na
R. Catulo Cearense n. 78, e| 1
Li.GENHO~DE DENTRO" -"" Alu-
ga-ie casa, Rua Sales Guinn.rã_3,
111, fundos, base NCrS 160,00.
Ver no lccal.
ENCANTADO - Rua Pedro Do"-
mingues, .0 — Alugam-se ,
c snla, 1, 2 e 3 quartos, ba
r.:i. e aren, e partir de CrS
130 OCO. Chaves c/ zel.idor
Administradora Nacional — Av.
Pres. Antônio Cario:, 615, 2.°
pav. - Tcl.i .2-1314. _

' Alug,

ALUGO ap

AUXILIAR e RIO DOURO ^i,- l"s

. , - , ,-,.,_, t-a. ••«.. .Marechal Rondon
-*:_J-l*-Ç-*,''0i_r.'15-,'"e. c'6, antiga Figueira. Não . . .. ,._,„„„,

MARECHAL HERMES - Alugo ap. Tel. 29-7525. jCCRDOVIL -Alugam-se casas
2 qtos. sala, cozinha, banh. com-,- " ™ ' 1'- ' "Ia e 2 qts., sala,
plelo, area, coberta com tanque, SAMPAIO — Alugo casas novas, Copa, cor., de nente, fino aca-
Rua Maeilin 356. Tralnr na mes-'fachadas pedras, sl, ci saneai. 2 bamento, 165 000. Rua Capitou
ma n. .03. NCrS 160,00. !e 3 qts, banh. comp. c| box., Duarte Ceu-, 127, esq. Bom Jar-

MARECHAL" 
"HERMES""- 

Alu"_i"-"se!co_. c' arm., lanq. azui.j., área dlm.
metade apartamento, 2 mocas cuj'1 cerSill. e s| condom. Fiador: FIADOR - Pam casas
c:is_l que trabalhe fora — NCr$l" R- Paim Pamplona, 220, d 7 a mentos • lojas irracusaveis. Te>
80,C0. Rua Corta Filho, 71, bia- jj 

— Chavos cl 1.  mos propriotario é eomercianto. I
403, lado j£ão_Vicente. SENADOR CÂMARA — Aluga-se na)Solução rápida em 24 horas. Av.!

MARECHAL HERMES _ Alugo-seJRua Carnaúba n. 619, casa com aii,*-,-sf r-., ... -,,,
ótima cesa. na flua Jarina, 242, três quartot, sala e dependência! ¦•*-•• - ¦«!•: «-••-*• - (Ho|« ALUGA-Sc casa em terreno

quario, coz., banh. - CrS 120000, mais taieas. Cha;-'» » '- !•*»") ¦ _ ¦ - !so C00 r". Turm_lt% vi
, c| tanq., qt. empr. ves na mesma rua n. 483 - TraiHIGIENOPOLIS - Aluoa-se -m-lReéha Miranda ' 

3

,, --•.-,-,-,,;-,----,¦"— -— tr .[..'111.41.. vhaves na casa 2 ejtir na Rua Buenos Aires, n. 247 casa 2 qts., 1 sl. c. e b. — Bom, -'-- --^~-\¦- ¦--*' —
ÈNGS-NHO MOVO -Aluga-se ap-.tratir na Triunião Adin. dc Bens. sobrado com Sr. Adalberto— Tes- quint.-,!, varanda. Ruo Pacheco I ALUGA-SE I casa C 2 qts.,
c, .quartos, sala < demais da-Rua da Alfândega, 98, s loia
pandencias. Av. Marechal Ron-|Tel. 43-6212. 

,,„.,,.. 
, , ,- ... _.„,.  „,,.,_-.„,, ,""r"" "" ' ^'¦',l"'"'•'' - "¦ ' •' ' ""j 

Assaí# 7 — Cavalcante — 5'

RAMOS.
de 5 anos — ,

Governador. Tratar ALUGO lo|a no Centro em prá-'Aluquel da NCrS 120,00, 65 n-.2 16
idio ..ntltjo, podendo ir.r ampliado, ~ --'-luina, qualquer r.-.no, na R.'r-_ I -am* ^ - r-. r '

'.av.rc3*quar-" 
r-róximo ao Cais do Pôrlo rm Ca-ilócllo Nunes n. 155, loia A Ca< LargO O") Lai IOCÍ1, Ò _

nteco, 
'cozinha 

\Ssn,° c,'*<°- "ua União 32 Tels.l r_ T"_=j°nc 43-2105. e ^(Jjf
andas n^ren-l3*1-95^0 « 28-9441 - Jorge. iLOJA sem luvas, contrato

ALUGA-SE ampla loja cõm de-jfinc3' Porca ligada. Tem 3x8.
pósito, Av. P. Vargas, area fora|Aiyguel 120 mil__cru_ze!ros. A... Tratar COeT) O Sr. Milton,

ALUGA-SE uma grande sa"la co-
— Allin.-r__-._* ;>.'c.'c")|. t-"?;'*.e'''ciü para escri-Miugam-5e tono ou contabilidade ou cle-r-
Edifício OUVÍ- rh','" ,Rua Pí,:lr" Monto, 139,

. , i?" tr_*nte ao Shoping Center
OO (JUVldor, Madureia

J073"1Õ"V5."Ín'
clopendcnlo com banheiro, na P

ma Brifrcío í>3.

d«

Edifício Cario- ALUGA-SE tala 6
da Carioca, 5 ÜZ"^!,

cio S. Francisco, aluga-sc cc-.=u;Tc o
Au Pia-a Rr-a-ar^ 1.7 07 módico, montado, nr, Rua Cor,MV. KIO BranCO, ¦_/i*./.|g0t Lopes, 327 - Madureira? Ver

¦ropriação. Instalações

ALUGAaVVSEi ap. 2 qts. sal,-, co-
oa, 2 varandas etc. ICO 000,- casa
2 qt:., sala etc, 130 000, Rua Jaca)

— in." 120 - Colégio.

rr;:. ALUGA-SE -Ças.. quarto. ..Ia, j batuca,cozinha, banheiro, varanda — Rua'
Capilão Allatar Martins, 435 - GOVERNADOR

de s!., qto., coz
Bavlera ¦

Moravi-i r
cota - Tel.i CEÍEL
CASA - 

"ILHA "DO"GÒVéRMADOÍ

— Aluga-;e ótima cc*a com va*
randa, garagem, grande sala, dois

banheiro e cozinha.'0 — Gunrabu.

.  v v,.,, , J ._,, ,-¦,,, hj, tratar diariamente das 16 .•
rie Pina, 7Ô9. Rua Viçosa,' . _ 

* 
'.18 heras exceto acs sábados,

as completas, agua, lu;, fcrca!*>7 loia F. Penha Circular. Tratar '"". Largo üíl Carioca, 5, CONSULTÓRIO DENTÁRIO _ A-
l,'„G*--|fe|,.<!l5f506.Í4TrÍ"3r ""' Germ0n°'briae"''--52;-999- no horário de 16 às 18^ .n»_Ru« C* <Je Bonfim <Z
417. Co. •_._____£____ iLOJAS - salives - Para comer- „•- cima da Casa Gerson), at manhã.

96-1304. |CENTRO - Alugam-se várias sa-lcio cu indústria. - Alugam-se na 'TOrOS. DiariaiTienle, eX-J-l- 58-6393.
Ias para pequenos com. na Rua|Rua Tenente Pimenlel n. 140 - ratn si-a- -íK.rl__c MEIER -"- R. Dias das Craa-r lus'
do Senado, 159. Chaves c ze- Olaria. Tratar na Trov.* do Ou- 

Cel° ü0S SabadOS. | 
frente, alSgo ótimo -^

laelcr e traiar na friunião Adm.lvdor n. 32 - 2." and-àr. ICENTRO - Alugamos as talasísala, salele. banh. *

Rua

| Irüjí.
íeman: S^nta

'lefonei 43-0586.

. Casa mo-
da Bcndei-

IJordão, 39.

i IODOS OS SANTOS - Alugarei HIGIENOPOLIS - Alugo
Te°n.ni_ 

7lí'au?P'_-.' 
v-l" _i--*^imei-,! 

_ Alu"«-se apartamento n»!à Ruã Piauí, 117, casa 9 c| 2"qt„|l, 2 e 3 quartes, novos. - ku-, ,...Kiente AzaurI, 44). Ver !.bado[Rua Di8? d, Cfu. í90 ap> 30, v,,|„,,( ban|_._ COz., área. Chaves na:Eduardo de *' " <~ - - •J'"!
t domingo da 9 às 12 horas no local trata pelo tel. 58JM53.1 cosa 14. Teatar 2.a-feira cj Dr. 202

Í^_7Í5;MEIER - Aiuga-se" ap. 608, Rua Jo5c> _ 43-4305. _ dina). _ _"" "" Aluga-se 
HIGIENOPOLIS

ou tempo <i comtjiní
de blliada. Alugo, Prai.j
., [ra, 75.
- GOVERNADOR - RIBEIRA"
'go casa, 2 quartos, duns salas

sl. quintal, entrada p.
laqueados, coz., banh., área, quin-{150_mü, _Pra:. Jequiá, 34.

~di,1.' 
.' 4ítjua 1 

lur W ¦*¦"• .R' IlHA DO gWerNADOR - Alu
• Rua i f "* C0*0.""'0 - Sr* ga-se, na P.ua Ipiru, 159,

67 - Chaves, ap. -i- '¦ *?'• 2 q,J='10'
ql., sala, cor pia sala, dom.'
Irajá. ;*¦ 200 motros da praia — Alugue

Ver
n.o 20.
CENTRO

-Ltda. Run tí.} Alfündega.l LOJA - Pàcsa-se contrato mellior "OS o 806, da Ãv.""río" .raincõj locai c"""z'ei'. 43 
'-UÓ1" 

- 
' 
Joi'/. 

"'

ii, sl loia - Tel. 43-6212. local Irajá. Av. Mons. Félix 624 153. c| bonheiro. Chaves cem o PRAÇA SAENZ PEN- "_'l
CENTRO"- Aluga-se subsolo 200- 

'-^^- -L0.1-..^!".* vet^úda 'ruÒ'mTxíco^IÇ 
^'f™ 

g'"Fí 'r'?""' Vl" "• *«
,2, contrato 5 anos, sem luva*. LOJA - _., Til,,-. ,_..___, ..... 'PP, "'l-uíí 

-'"' 
"9' ,6' 

IConde ,*-e 
Bonfim 377,803. Cha-

_ ss C/ portc.ro. Trat. isnunde-
CENTRO - Aluga-3e sala \azia, 'elra - 43-7046.

ou Run Buenos Aires, 48 - Aluguel, PIlÁRÉ". -T AlT,_~T.7
í».- Informações, lei. 43-3661:..^^,,. ciA^.£ g^"™*-
CENTKO - Aluga-se sala 1807 da!Joõo Ribeiro, 91 - Sr. Álvaro
RUa Senador Dantas, 117 pi finsisALAS rríÁAFpriÀTc: Ti *'*
coms. Traiar Bco. Auxiliar da Pro-„, íj 

C?--^CIAIS 
-*- -*.'.-.-m-s-

dução S.A. - Trav. Ouvidor, l2ibrado 
'

Trotar 54-1526 - (Leopol- AIUGA-SE casa
i Raja Cafolc, 117

Tel. 2220.

ENCANTADO - Alugo 1
grande, 1 cu 2 moços. CrS 50 000 iHermengarda, 20, NCrS 250,00.;TODÕS OS SANTOS - Aluga-seUlGIENOPCLÍS - Aluga-se apar-l ALUGA-SE casa com 2 quorto
- Lavar e cozinhar. Rua Bernardo!** 29-3243. _ juma cas.. 1 quarto, sala, banhei- tamento cirande na Rua Washlng- sa-a- ^ua ^-fiP- Sampaio 31
.117, op. 102 - D. lindalva - TjMADUREIRA - Aluga-sc" umo cs"-|ro e cozinho à Rua São Brás, 414 ton de Azevedo, I1Q. _ap._ 202 —;Del Castilho. Ver e teatar
43-1187.
ENGENHO DE DENTRO"

CS- "

isa, com 2 quartos, sala, cozinha, fundoi.^
A]u. banheiro compleio, varanda, jar- TODOS OS SANTOS - Aluga.se,li_nõ7Higpõns

ga-so confortável cosa com 3 quar-lt,im e qumlal. Ruo AAaria José n. ap. c! rala. quarto separados co-i "l*-"LI>"-" *"*'*'
l:i,2 salas, copa, cozlnh,. 2 ba. *'*(' 

% 
8h'A!u-uel l800C0' D*» linha, banheiro completo e .rea, K,rid, _,,_, carr0. A| , CrSnneircs ç quintal a Rua Dr. Nie-____________  'na Rus Maior Morcsrenhas, 35,1-m o_va "v  _. a.. 104

n-.cicr, 280.

EMGE,'-íi.O~'NÕVO""'-
gr-ode ao. com 3 qts.. solo,.copa, coz., banh. compl., de-Embalagens 28-7532

JMUDANÇAS? A Lusita-
OKUS0,3'JÍ''a Guarda Móveis -

ap. NCrS 150,00 - Fiador

Tratar pelo telefone 37-1700

IGIENeàPÕ
quartos,

itrada par'ICO.000. Ver

lccal com Thcmaz.

LEOPOLDINA

tratar na Av
Além Paraíba, 614, ap. 201, com

jSr. Aldino.
HIGIENOPOLIS - Aluga-se ap.

^y^yiyy"-:y. quino, »ii, copo, cozinho.

(CRECI 132),

.,,,--, c- i - i •• .,7, ILHA DO GOVERNADOR'
ÃTe7ía-se ap. C,IALUG0 m! S%° J=a° de 

,M-rltl q*j-íe casa cj 3 quortos, 2
d-pendônclat "", mu'„?' 2 qu"tc,s,i "i'_i 

nm« banheiros, copa-cozinha, quin"randa, iardim a quintal. 120000,1sl abr! , carro ,„- Ru3 
'Fer

Chaves Rua Maria Augusta, n.
351 - Tcl. 27-4464.
ALUGUEL - Vaz Lobo ~ Vicente
Carvalho. 709 ap. 101. Alugo cj
rala. qto., cozinha, banheiro.
Marcar visita pelo lei. 23-3014

, 
M-'- jveis Ltd...,

,. nps, som luvas LOJA - Na liluca, alugo umo, ondor. oruoo
Ruo Uooldino do Amoral em l.o locação. Ver na Ruo Uru-

. _| guoi n. 380 Lcja 13, cci
Alu-''""'"'"^ 

~ ótima loja, pas-a-se; 1T12, pora qualquer ramo, de t.>"'contrato 
cem instalações, direto quina c| Ccnde de Bonfim. Tro-!

do Ouvidor n.o; tar pelu tel. 27-1227 c Sr.
120-A, servindo para Bnnco, dis» Abreu, no horário comercial,
cos, calçados, pora Cio. de Tu- MADUÍEIRA - Passa-lo o con.iritmo e c-ulros ramos comerciais Irato do urna lo|a na Av Mio

inclusive loteria-.. Edcard Rsm«rn n Ain A .mconiug3do:, am-|,-AT_ -.,- - - «s^b ^.mwo n. iju-a, «m
dep-ndências —LOJA - 72 m_ pos-.o contrato. I areiilo_a_E.-cola Normal.

Aluguel 55 na Rua Pedro A_• MÉIER - Ccchambi" - Loios, alu-
7-INCrS 2.00,00 - Choves com o"por.; .'«_'____¦__•'.¦ ;ao duas, ver na Rua Veroadorl- Trav do Ou' 

.teiro - Tratar na Rua Debret, 79, LOJA no Centro com telefone — ÍJansen Muller, 18-A c 15-B. Cha-' 52-2^20"
[gr. 205,6, das ló' 19 horas — 

[Passo contrato. Tratar pelo tel.tlv-!s c0111 porteiro. Tratar l.i.obi-45-2906 — Sr! Manolo. : liaria S»nder 3/A. — R. México
LOJA" 

"NO 
ESTACIO"-~Alu"qo.j^--.,0..°. J»1* 

---°«
condições excepcionai:,, detalhes -_!--________________-jplcto c| nr,--,i.,.,
com o propriptário na Rua da PASSA-SE uma loja vazia, con-{armários completo
Quitando n. 20, solas 603'4. Tel. trato nôvo, Av. dos Democráti- 

'300 
0a"0 mais tax

31-0799 dc 11 ns 12 c das I6IC0!. 25;. loia 5-B - Hlgienópo- Ch,
às 18 horas. [is - Tr-itnr no loc'

Suburbono, 10 033-Ã,

.Is
CENTRO - Aluno-se sola -01 d_.|_ÍVAa~-"^A---*.w» ^F^Ruo do Assembléia, 36. Trator! S ,.h . &£.- 

Ó' fren"'
Banco Auxiliar do .*.*.l.,-.. - a ¦:,- »l« .« .banheiro,, com leoducõo

dor, 12 -
S.A.

Tel.

no

Alu-
saias.

.CENTRO -
501 de

nanrícs da Fonseca, 174 ca*.a 9
- Ribeira, Tel.i 96-1726.
ILHA DO GOVERNADOR - ÁiS-
ga-re uma casa, com 2 quartos,
sala, cozinha c banheiro —

Aluga-se ótima
rpcri ["; *"" '"-' írente sito na ..

Coixo, I.EG.n19 y'° P- 23 banhelroco

go-;e de
sileta, iaía
MrGfe ,-4móve's ccl° ílu9lJ-1 d-NCrS 300 e taxas. Trotor R.Ja
-.onde oc Bonfim, 3óv, sala I 0C9

sala.çlas 18ii30màs 19h30, sábado 8
Ru,i|o* 9 e 13 às 17 horos. cu com-

binar pelo telefone 58-5883.

LOJA ç/ 620 m2 - Aluga-se na
Rua Senador Pompeu, 23.
c/ Anqelo no sobrado. Tc

Trotar
PASSA-SE

Brasi!
Bros!

umn loja próximo
aluguel barato. Trat.' 

)ja

instalação d; SAENZ PENA _ Aluga-se sala con-Alue.uf., CrS lugada, comercial. R. Genpral P-
. Ver local, cn, 913, oo lodo do B.li'; salaaves com porteiro. Trotor Pai- 612. Ver com porteiro. Trat Av

. , de Imov. lida. Av. Graça Aranha, 276, solo 707 -
i Graça Aranha, 226, Grupo 11)2, 42-9028 - 22-31J8 e 34-6597
r Tcls. 22-6048 — 52-5219 ¦rX1~,—.—¦ :———-'¦ ¦"¦"• SALA de trenle comercial, alugo

23 [independente, molhor ponto."z 
e Barros. Chevet no 723

cl. 28-3738.

sola, carinho c banheiro - In- c/ Anqelo no sobrado. Telefone ?VJ 
'''•'•'''¦' "201, loja A, c ICENTRO Aliara-» _, l

_,,- -,,;-, ¦;-..-! -. , ..-,,n. ... r .,.„!. _.,.. :;. . h-. -. -, - — ¦_ -¦*-... ..a..^v.„,. t . - n ,, ' i f o t m acue s i Estrada rio Cücuia n.u I23-Ó777. Joao - Pfinh.. Circular. '.;' a.,m-j. n .\',e, a.,sa,a 3
d, Ruo Pelota, n^. 46, VC3Óll!34-179ó e 34-8230. ][) 

<l 
^JP; 7%oT7undo. H0!,' «• Rui Wuhlngtdn de^Azo- |'^%„l T- 

". R.„d.GdS 
I23. 

", *¦ Danicl *" Pedcn"íe '°* 
N^A-SE contrato de i.|. . JfBMK-^~M^ l^T6y^y ítl^fjr&1' Ve,' ío 

"S
-• Chaves no ap 104 - TratarJX^eÍER - Aluqo ao cl 2 oti salaU« «mP'* do O ária A. C.) <F:a-i«do,,'1;0 n.4,' •f«n-vorsal a Darke fe F 

y^P, a"c1' 
°MI ««nelas, \MÍ, com ?on m,_ 

' 
^ B ir. PIfnio de Oliveira, 358. NCrS cal e traiar em SILVIO BATALHA "

na Rua Buenos A reiir,17 -;„, 
bonh deo inv- o*'-'-r,em ''-'i- _a ,M»'0. 

F,lna 
, 

d- °n'bus T'rS<*" ALUGA 
*E »n „òvc 

'com". 
ou», ! llHA D0 GOVERNADOR - AIU.:„os Aires; oulro Av. Rio Brnnco i::0 - ->• *e-*f. Otoni, 123. sj IMÓVEIS LTDA.? na Av Copa-

É^lífiS^DfBSf.Tr*^!:— --S.--IOÍ '25-' -' 
'am: 

Rua 
"cá: 

ÃLUGA-SE ap. de ,l„ 2 qt .JfffS»'"^"^.," 5° to^lí 
_£. banh.T ár M." R. g- 

». -«"do ap, saleta, quarto, L Av. Pa'ssos. Trotar telefone 
°' 

20). Tel, 43-2750. "CRECI" 727! cabana n 540 
'- 

grupo 1 ,oa!ENGENHO OE DENTRO,- Chave chambi, 34. Chaves .inf. com demais dependências, na R. Co- *g^^" 
,é i. Francisco Zlczé n.» S2-A, Pila- 

b-nhoiro, poquena cozinha com 52-7)13, Se. José. PAS5A-SE controto d» umo ÍSR __^I_Ü____195- -
t, .wn 

Ru»,D'0"'.''° Fernan- zelador. ________ iruri, 165, ap. 101 - Parado de HIGIENOPOLIS - Aluga-se _ao. res .. Híl„r íogno, frente a Praea do Bica. h^s^e Bu , , na Rua Teotònio de Brito 264-B, DOIS PAVIMENTOS - Alugam'
Í?>,\Z^XZlT ^.KB^A-*.IUV^-;'-fcf h"o » s1..00.níh?.Tfon{ c!o2d?U^eq.da,Cna ^"t: Ãl^rVS-^^rTT^ Sr^ 

Pín.oX 
^"_!" ."(S. 5 » »Í '«F * »' 

^f ^ 
~?37^-«,d. 

W?^?™',¦" pT

. 0,0«0 
"CS 

^"-^^^-^^"«ò^or^aNÍ-: r^te'P-S10'-'nfi-,e"'°"' {J.™ 
C.r^ n 6, ap. 20, ^coso, sem hos, Rua lajeado, com zelado, I 

^ 
- 
^ 

«» Boroo 
^ 

S^MO^-^lu.o-se ,o, „™ » 
^ 

-^ 
r» H'^- La|

..¦,r:'RÚnCDr:,nV'..i4V,z"a'i^r e_.ro.ar no loco'.* ALUGA-SE ou vende-se ap. 102 ^Zr^" 
' ^"^ "° ALUGA-SE 

uma casa, 2 quarlos elcio^n ^q^Tc^LTa 
*.!..-¦'¦.• 

- T.I..13-26Í8. i^..?-^ 
Barreiro,, 475-B. Trator no-"' '5 as 17 norS, __ -

ZONA RURAL

ÍC GRANDE - SANTA
oara CRUZ - SEPETIBA

Tel. 22-9831 - CRECI 132
Ê-TÁÇÃQ RIACHUELO' - Alue
Itios ap. 2 qts., sala, coz., bon!,.,
d.ps. e garagem, na Rua Mal.
Oitancourt, 218, fundos, ro. 303.
Vor no local. CrS 250 mi
lar tel.: 42-0072.
ENGENHO 

"NOVO 
- AÍüg

mo apartamento térreo, 
"

sa, de quarto e saio. Ver no Ruo
Peçanha da Silvo, 489 ap. 104.

tra-

se óti-

MEIER - Aluno ap. 703, na Est. - Rua, PoÇínha Povoos, 40-2
-do Méier, silo a Rua Hermen-h'8*,' " C1'' emp* e!c' lnf' ,c
•|garda 

n. 20. Ver no lccal. Trator 
*__M4___.

segunda-feira no tel. 23-3049. — ALUGA-SE uma casa, com trê:
Dr. Joaé, depois daa 15 horas. quartos, sala e demois dependên-
MEIER""- Alüga"se ótimo anf"üã 5ia! com garagem. Rue N. S. dai
R. Vnz Toledo, com var., sl., sl_?._l„s; ,03 ~. R.arr,cí.!' -
qts-, e dcp. emp. Alunuel NCr$|APARTAMENTO cm frente ao Ci

ap,
Ponto final ônibus 341.
JARDIA) AMÉRICA"-' Alugo ..'ra, R. Gilberto Simas, 99, boa, —¦ 

D
is., 2 q. grandes, 1 q. reparado, 

'na P3t*la
copa,

,.,,.., -. ....... ....  , „. „. Tratar no loc.-.!, nor-|des
-4)0,00, ir.n,3 encargos. Chave! na ne Moua, aluo. com 3 quortos, banh., copa, quintal, NCrS 180 l'e o'3 manhã - Alunuel NCrS -n

!" *-a'ÍR. Miguel Fernandes, Ó2ó ap. 102.f:.ila e dependências de emprega- mais taxas. Tratar R Teófilo Oto- 
^

Tratar na H. Relação, 15 com o'das. Tratar no ap. 302. . Chaves Lj ^33 s'| 201 43-2750 "CRE-
ccTãe-za-a me «,,„.; Sr- Corvailho. I com porteiro. Rua Euclides Fa-iri'-' 717' ° *ST°\_..A^fei: A_r- V",30,3 faklrcíh-F Mlro,de ^fe^^r^

,áreo serv"quinta u -L '°' "' 
óín" ?i 

q"' ALU^A'SE um 
^'"^ 

"m d,rf'* randa, 2 quarlos, saia, cozinha c
murado, ind. R Carlos Sous,.Fer -luPt' t.l ifi tüo. 

25° m''* ~ 
\ 

° 
T''""" 

' la;'ar' "" "*"* banheiro. Traiar ci proPrie.,ório.,' .... 
'yPy 

lg|W tel. 28-1492. mento a duas moças ou um ca- Rua , aba n. ]70iP„^ doillin.
MÉIER - Aluga-se ótimo quorto1**' !crn '''hos. Preço 80 000. Rua

A*
leia

126.

rraragem, eEiacionam^n- i cadeiras
:•-.,.. . 'n .*¦" outro rnmo ete. — Tel.: leHt.-.nte,E,^!58.E947. rato. 

-
TIJUCA _ Alugo vazia loi*o, 20~!'t2'9005
R. Uruguai,

hor*

ZONA SUL
2
bonh

Ia

nandes n.o 673 fone 28-:
ENGENHO DE DENTRO"

53^. lÃTfVi

,„, , ,, 
- .Aluga-de frente. Tcícfcnc-• 301 rua Mono Caldera-'i.eieo ., ¦•

ro 613, sala, 2 qts.. banh.iro !ME,E'* .~ Alugo otimo
29-6793. \™:

qts., banheiro,
c zinho, arco. NCrS 210. taxas.Tel. 284425.
ENG*ÉNHO NOVO
uma caia com «c
):s,

_ .apErfa-
mento d* irente com 3 qts. aala

'ALUGA-SE um ap. 130,00,
i Pintor Marquei Júnior, 12,

Rua OLARIA
ap. qlos.,

Barão

CETEL 9l-1423jPorlcira,"'"-ÒÍ." Choves""" na" lojíl SAÚDE - Aluga-se," na
Tratar Sr. Vieira, Senhor;-^*1 Tcíé, 107, amola
sos, 231, 43-2096, ônibus'Íif*=u. Ver di-.rian.cnte

jrio de 7 às 16 hor<_s.
60.CC _

AlUGAM-SE 2 casos* luxo, ró"po- PAQUETÁ
ra casal*sj filho. Aluguel 150000 .. _...,.
- Tralor Av. Euclides da Cunho,ALUGA-5E um apartamento com ALUGA-SE loja H da Ruo Figuai-L,  _"T
220 - Vila S.. João, próximo sala e quarto conjugados, banhei- ""-o Magalhães, 870 - Atuguol: cSlADO DO RlO
Vilar des Teles, c/ propricteirio1 ro em côr, co.-inha.. Pecas am- 

'200,00 - Jratar to1. 57*9133 
Sr. Geraldo._ [pias. Area total 52 m2.'Ver LCJA 3,5Õ~ x 6m,
ALUGO cota, 3" quartos, s_tla.""co".|,.r'?l'ir ™ .í!'^ ,c_f!JLam?io!' ,54,7' j 

ALUGA-SE a loia N à Av. Pes-
zinha, bonheiro completo e órra.! Aluqucl NCrS 23.000. Tem telo- teur, 184 _ Cinema Veneza -'""¦• Trotor R. Dois Dezembro 131/

AMPO GRANDE - Aluga-se""ca
JARDIM AMÉRICA -"ÃíüããTêTãp.:"!, demais dependências,'na RualíTíogSo'" K." Cám"bamba"T2"ór"-lSOBRELOJA - Aluga-se ampla so-l^--"''——— —-— ^EfCRITORIO montado m .Cin«-.''' ,c' 

2 «u3r|o». sala. cozinho a
com 2 rals., sala, caz. 

"e 
banh. César aVluzio, 418 - Vicente de! Tratar 49083Õ. jbre:cja com 17Cm2. Pronta para,sA-N_ r.NA - Bem na praça, landia — Passo comarto c' 2 °'.n,,e|ro. com entrada pare, cor

NCrS 160'. - Trotar no Rua Prof. Carvalho. i|LHA" DO GOVERNADOR"-^"Alu"-I °cup'"'r' *e'vincl° i"1'1 ind. leve, **luS" -lis:lo_ com 250 m2, ter- tels., c •' transferencia de' nome '° níi Rua '"»--". 21, esquis»
Cesta Ribeiro. 270, ap. 201. -ALUGA-SE uma cola na""Ruaqo ólimo ao 2'ms *a'ae de. yry ou escritório. Ver R. va para comercio, deposito, in- 4 matas novas o modernas, 6 AuBuslo Vasconcelos, Pau Ferro.

_|Afcnso Torr» n. 940 - Pavuna mols dependências. Ettrado da 
B"a° da Sa° Fel"'' '03, loia-_ "utlrla, garagem, .tlacionarnen- cadeirot ettofadas, 2 arouivn.,!?'''"*"' no local alé

a. com teleíone da CETEL 91-1423 Porteira, 401. Choves no Icjo.JSAÚDE -Aluga-se, na Av. Barão j-°. _.c''°""0 
,SI™° ",c- ~ Tel.: estsnte, cortinas tlc. Aluquel ba-SEPETIBA - Ca*a¦¦¦-¦¦- i*. ,. ..7 . _¦ ,„ |e|!. 42.0]S8 e;Alu4.a-.e com água, I

•Facilito parte. Aceito geladeira à Rua Dr
194. NCrS 100,03 _Y5:.';:.._.c:__1.'a_narle_de_po .,-nacnlo.Aarõo, 130.

Imais laxas o cond. - Trolr.r R. EDIFÍCIO JACARAÚ
Teóf. Otoni, 123, s! 201, Tol. Senado, 320 ap. 705

143-2750. "CRECI" 727.

3 horas,
mob.liada

¦gát
Antcnio

; fins comerciais,
.social e kitch. Choves

f-ua do*
- Para!

i, banh.j
com

DIVERSOS
lodor. Administradora"" NÜci'onZaTlA!'ARUAMA 

-.Semana S,-**.

(Irajá}. Aceita-se
jrisíconío em folha. Tratar c,' Sr,. - 
: Gomes. ALUGO bonita casa.

.Henrique, 1 189 - Brás cie Pir.s.|;  _.inh!1_ banhojro „mp|s|0 , an.a
Aluga-se casa, s-, 2 Rua A\aria Bcniomim n. 94. Cho

f8  . banh., área, alug. veí no np. 102. Trotar Rua Bo
.Empla, cepa, cozinha, banh so' l,c' ~ J- Américo. Traiar p/ tel.,220. Ponto final do ônibus 484.!,3p c)0 Bom Retiro n. 64.

lem cor banheiro empr. lavando'- .*-?-!_*.: S.____.n _• R,ua Firmi,n.'' Game elra ,271. Ver 
|ALU- ^ ,;m ,.lam(,n|0 

--~,
- Aluga-tefria com armários embul. - Ver «'ALUGA-SE apartamentos no Av. Sa 

amanha c trator: Banco Ult. rf„ d .* 
Nacional R 

~

.... , . . doi» quar. trator no Ruo Podre André Mo. Meriti. 2 450- lorgodo Rjejn. Brasileiro. Sr. Jorge. |Clsolatlna, 17 (Irai. Ace ia.,. NITERÓI
ra .da, nÃ a_C. „„.e°? 

"* 
\'iXV, rB0-202: Na"° » *'a,s <"" ALUGA-SE SÍT «Ia,' quario, eo" OLARIA -¦ Aluga-se un, apar...

ln»iro Jobim 190 _¦-_ l°™T Í?T 
' l*"*1"3- tlaD* '• "uMeí- Av. líaoco:1™'*10 (|e frente c/ 2 quartos,

^4. ss?. iXe.ndSl_ly.l5e\,iHD>--,l03; ."'V^írt^ 7 -, ¦ '^"'^^:r^^
a Ru._ Doutor JeaJ_n.o 244-A. MEIER- Aluna-.e ap. 307 

"_-":.f 
_ 

J" ' A'11"""' 'quartos, 
sela, cozinha banheiro f,W,GAl"jf" 

d- "y"'01; 2]Ver Rua Indígena, 139 ci 8. -
ENGENHO NOVO"- A.ugí**77_" 3 ¦*'»•• eo-!, banh., garagem -ALUGO ap. novn na Estrada VI- e «rea por NCrS 170,00 na Rua ;?„ „,g ÍV,, v,?_?ntS S.Prl__!»' Vel Rio **8-0657.

01 da Rua Álvaro, 74 com 
P3\*'. Miguel Fernandes 675. Trot.:g»rio Geral n 1 911, 2,P bio- Tanagr, n. 41, ,0. 204 - Tra- ^ nna Í$'J'fi™ °%£'"£ ÃLUGÃ^ro"Tobrado na TrivoV.

quarlos, 2 saias, banheiro social _!_______ - 
_Çrj 250,00. » n. 164, 4.° ondor, ap. 404 tar na Ruo Primeiro de Março „ ,3 h..., sl Lu;.. pauMn0 n u c,„ Nl!p.completo, cozinha e copo. -IMEIER _ Al,ln» ____! tniUnl _..' _-°m 

" 
quortos, sola, cozinha e_",_ 29. |

ceptro Mova
l^^-nçu. lAIuno, contrato novo.
Trot. R. Cl.-vio Torquino, 236,
leia 20 -~ M. |quí,t;tj,

r-_--r. _-._-*. ¦-._-» i..*n. ,óo; 
~ 75-^0-  

" 
NIlOPOTTs - Aluga-so na Rua

ESTADO DO RIO CATETE - Alugom-se boxes R.|Antônio José Bittencourt, 870,'Bento 
Lisboa, 76, ns. 6, 7 e 8 c/ Droc''° montado pj cinema. ServajESCRIÍORIO

instalações para açougue e mer- P«"-rí- fábrica, supermercado, bo- Icorn móveis,

Av. Pre*. Antúnio Corlos, 615
2." pav. Tel. 42-1314.
ESCRITÓRIO 

"MARQUES*" 
HERVAL

AIucio frento Rio Brr.nro, 18»1 038, com tel., cintado -"
sinteco. Trotar 56-1966 _ Al.
303 mil.

Passo

snookcr Ver aos do

copa. -MEIER - Alugo .ps. 202 402, n.i,com, . ^;'>°}. «ia, cozin
 In. _•¦* _.J.. -_'. _ . II .nnnmpi. Sn en .•eirrsr* _ i,_b

í?-)8,"0 P 
hjlnh-.i'o poro 

'.mpre.|R«"« 
«n«_o'í._l."í"ÍSS - 250,00•aJo. Grande area , quintal. |. laxat, entrar pj Rua lop.t da29-6374.

ESTAÇÃO ENG. NOVO - Alug"
ap. em préd. de 1 p. andor]
tolo, 3 qts., cor., dep. do emp.,
aues varandas, NCrS 250. Ver R
Bela Vista 18, op, 301, dai 10
.. niíí* 

Domingo até 12h, Tel.
•-6-0763.
ENCANTADO - Alugo casa com•1 quarlc:, sala, magnífico ter.
raço t demais dependênclos. -
Alugize. de NCrS 180. Ve

Crui — Porteiro", T.l.i 36-1873.
A1EI.R — Perto edn Chave de Ou-
ro. Rua Borin Reis, 338J201. —
Alugo-se cj 2 qts., saia, varon-
da, írente e demais dependên-
cins. Chavet locol. Tratar 42-4546
cem Paulo.

ALUGA-SE um ap. de 3 qts.,
sala, co*:., n,i Rua Criciúma n.
132 - ap. 201 - Vista Aleqra
— Ver no local e tratar no Tra-
vessa da Prosperidade n. 28 -
Viln da Penho.
ALUGA-SE prédio de 2 aps. gran-

,, ¦•- ¦-  .-4. ve. i,!,,,.,...---  — des, frente Estação de Olaria -
Rua Cruz < Sousa n. 256 - ca.'ViADUf:EIRA - Aluga-sc o ap.IRua Leoooldina Rego n.o 314 _''5 "• ,'05 °» Rua Aporia Lcoei, 576, cj Aluo. 200 mil cada - Fiadcr.

MEIER - Alugo ap. tala, qts.'
p dependências. Ver na Rua,
Aquidabã, 1366. Ponto final Lins 1
-Castelo. Alunuel 250 000.

Iiíiheiro. Se interessar a ver
lefonar para 49-5873.
ALUGO ótimo ao. térreo,
qt., cozinha, banheiro. Rua OI
veira Melo n. 161 — Cordovi
com fiídor.

sala

ALUGA-SE solo, qto., col.. bann.,
-sal íj filhos, Rua Pau-

cearia. Traiar Locodoro Nocio- lic.he. har
nal ltda. Av. R, Branco,* lOi, mlneos.

construçãojsnla 1111. Tela. 42.3437, 27-6275.1
IPANEMA - Aluaa.se" é leis 7
217 Rua Vise. de Piraiá n. .
371 — Marrar visita c: proprle.
torio - Tcl.i 25-4259 em dia-.1
úteir. 1—
IOJA EM COPACABANA - Pas". CENTRO
ít.-ie contento dn um,i loja na' _Rua Barata Ribeiro, pento de mo- ALUGAM-SE solos para escrito-IIC.AB ' ,"•esquina com 5 portas, rios. edif. Rnul Campos

•--r--«, mTq-ínls: PAB0 
mÓ 

~

Alur;o casa mob.
sala. Ruo 5 de Julho, 3.19 ep!
303 — Coo.
CABO FRIO - Soriiiina" sanla. -
Aluga-se ap, n qt», Pm rotid^n-
cia Branda . cunf. diária c, café.
Rim Jseaj» lóisio, 174. Rio, I.I,
38-7030.

'recuro 
pequena

cofr casa ou apartamento, para

ESCRITÓRIOS E
CONSULTÓRIOS

condicionado,
Edifício
'a<>. J""'itonor poro Sr. Taborda — Telefo- ,|*ie

50 
Um2,' 

_onh.irUo!FE,R|AS EM S.' LOU..ENCO""- H--

luxo, Sr.' Borde,; ¦,*"* Santa - Pago nem - ..- •
I tonar para Sr. Fabcrda

2154 -- Potrópo!:!.

te- OLARIA - Aluoo cj IX R. leo.
poldina.Rego._372 sl., 2 qts., c_--||0 ETró. 94-A - Cavalcanti.

ALUGO sala, quarto e demais de-
pendências a casal na Rua Gus-
tovo de Andrade n.o 197, |,aiá.

hnnh., «reo. Chaves cj IV — Tra-
lar R. México, 41 - 1 203 -
Telt. 42-674B - 22-69)7 - CRE-
Cl 643.

ALUGA-SE uma casa de quarto
aala, cozinha, banheiro t area,

Rua Ibotim n. 141 — Coelho

OLARIA -- Aluga-se otimo ap.
n. 302 sito na Rua Cie. Verguei-
ro da'Sruz n. 41 cj 3 qís., saia,)*. .
.cozinha, banheieo, aluguel Cr$—.-__' .
180000 mais toxos. Trotar Pai-! ALUGA-SE na R. Marques de Que-
mares Adm. Imov. Ltda. Av. Gra- 'uz, 164, cj sla-, 2 qls., coz.,
ça Aronha, 226 tl 1112, telefo-: banh- voranda. [rolar APSA. Tv.
nes 22.M48 e 52-5239 - Ver no!°uvidcr. 32, 2.0 de 12 às 17 h,
local. Chaves ap. 303. í'*1»- Jcl- 52-5007. CRECI

vimento,
•ói, medindo 6 x 24. Ver diai-jlOO m2, mais iieou. Contraio nâ-iMiguel Coulo n•ioi-.ienle no locol. .vo do 5 anot c| tolefono. Tratar '.,,,-. -IJ

d» .mm,,mJ..l.:.m -.1-1 ALUQ A-SE cons
lnf.

med.cru-i** Par,ir d» .enunda-feir» polo! w
Iol. 36-4337 com Heitor. \~ V" domingo das 9

Rua Dr.

tap,
{armário
Tel. 42
P-ÃCA 

"MAUA

ipo de 2 solas
privativo, no Edilicio Imporia- J?', cl'1.! Naçõc;, com diárias d.
dera Mercantil, Av. Venezuela,! .' '2 000 _ 14 000 em quor:,

•___.'___ pavimento. Tol. 43-3843! simples ou ap., cozinha de pr
RUA GONÇALVES DIAS, 89, sl

:EC8. alg. c> instalações c ' 
2 co

Ibmas p-' modas. Chav. oort. Trat
. -. T. Otoni, 72 - 23-1915 -_j*-J=-__— -_

_-_-_____J___j ILAGOA ARARUAMA - SÃO PÉ" 
RIJXTSSEMBLEIA, 93, sala 1707|°RO~-ÍA 

ALCEIA •"" Aluc,a
' a/",Dí' "''. c/. I*"1"n.íincl,

Kitch. Administrado- FrjQ

irieira ordem. Trato fino o clim»
d: montanha (tipo Suíço). Tratar
na Guanabara com o Sr. Isidoro
pelo tel. 29-1262.

montado]-, a'.?, n°-|complêio
34 -

recem-ccnstruida c mobUinoa,
¦/*_ geladeira, junto Cabo-
bsira Lagoa, restante mê»• •i*1 -Ira Nacional Av Pr», i,,,....¦',""• B""3 coejoo, restante ene

 C_l_r°61. 2Ao IZ T. f» loSmmâ^ÁnT^;,elefOn,'8'60<6
lo frente, 42-1314. ;"m -_. An'°n>°- ... 

ENGENHO DE DENTRO _;,„?,u.f,r.,0•'„.55'".'!.d?,5• de em;Ã"lÜGÃTsT
Ver, o ap 101 n, R.-_V,árI^'c-i:|ÇÍ3,3ada-

dc.-ara, 66*', c/ sais, 2 quartos,B?,4'----  Ifamíllaco-inha, banh. e orea serv. c/ OLINDA - Aiuga-se casa de sala, 370 artanque. Aluguel C-5 200 mil - ;'i'arlt'' c°7' e banheiro. Aluquel,tor peitaxos. Choves nn local com D 
' '00 mil cruzeiros. Rua OtIrene. Trator na R. Buonos Airet' B,_! 5*"ó cl 15

?.yp79iyyjH:i',i- ' õsvãtõ_~crüz
ENCANTADO - AlWTT"

1 ¦-¦;•¦¦-, a casal ,i filhos, c.' tl5?-', com dois quartos, sola, co
¦ ¦to, cozinha « banhol-|í'nna. " dependências. Trator n<

quarto pnrs moca que

OLARIA — Aluga-se uma ca
casal sl filhos. )£0 mil cj taxos

 '253.

ICARAI - Alugo-se 250
zeiros móis toxos, np. 603, i R.[—- —-jj __|ras, 

Rua Dr Nunes
Coronel Moreira Cesnr, 129. Tro- COPACABANA - Pr,ssn-so lo]a ap. 102 - Olnrln
tor Uruguaiana, 55, sala 711. Tel. bom Instalada. Rua Barato Ribei-Uine-a cb -.,—i. i ,
43.1750 ,ro 737 ^\ ,ALUoA.5_r cirande sala d^. , 

NITERÓI -. Aluga-se 0j ap. 504 l^ÃãÀm^-JSSS^lS: pS-to T^S^?h™\W*~'^* 
'„ 

DE, >'**»AÜ W.wS^o.71 maTvil^o.õ"-
com sala, 2 quarlos, deo. emp. [comércio fino a loia B do. Av.ila 204. Trotar na mesma rua n." '.'.' «P- < 14 - Para fins comer-! Jogo, de ;í!j0 ô.-iíbu» a portoe area - Avenida Rio Bronco n. iProdo Júnior, 78, em edifício nojlOJ'4. íoÁ Am ÍI ' ' ''C ' C'*'™- 4ÍÍ761. ' 

*

763 — Telefone 57-7361. losquína da Av CoD.icab.in.i mm 
*ÃTT.?-'Ã~ct~~~. íT-í íi——~- 120000. Chaves c/ porteiro. Ad-iç^r-r í,-midcm'_~Vi—~?.—, .

PRAIA DE^ICAlÃI- A|uga-,vUa de 70 n_ft^UT±.LU^.^X 
'da " "av^- 

b^^rlo^T/S oAVpavPr"' --^^^.-.^0.^:
ap. de sala e quarto mobiliado porteiro. __ Lida pr„H0r« Var.qts - Iratar fel 42 131. P 

~|r*nte, 
colchões tía molos, otimo-.

geladeira, para temporada casal COPACABANA - Alugam-sc loja"'" o Sennor 4*_'iiiu telefona gr v .,',¦'-  Jo faria, refeições, diárias pi ca-
4.j| distinto - Te'efone 25-8613.  e sobreloja no Ruo Barata Ri- 4_,-8995. ic,UA DA LAPA, 120, sala 809, sal, desde MCrÇ. 12 00 Hotel

1
P.u Clarlmundo de Molo

trotar no ap,
Av. Guilherme Maxwell, |
302 — Bonsucesso. Tra*
m<inhfl.

a*'0>LUGA-SE "um 
quario mobilTTdõ

pnrfi rapar, Av. Democráticos n. -oi APAluga-se co- 455 T»l 30-1491 • . í a i
na Rua Pereira de Fioueiredo. fieV \r_ HT~"~ ' ~, TT 

li!5' •'' , ,oc,.c'10-
al. „,,,„.. 

",.,. 
...ALUGA-SE um nparlamcnto, dois Mo_r__^.ra__oo_Aoreu,

quartos, sala, cozinha, banheiro.loLARIA - Ãiuõ,"

[ALUGA-SE uni quarto muito
orande independente a mocas ou, ITAIPAVA

PETRÓP. - CORREIAS
beàro

fo
trabalhe fora, cm apartamento de15"a,.íí"onio Re9<*' '079 ~ TcL . ¦- ¦-¦ '30-4262. senhoras que trabalh

„...., --. - 
Prí-0- 

f 
combinar no Rua Djal- ALUGAM-SE ¦¦parlamentes" novo

OLARIA — Aluga-sç quarto pa- ma Dutra n. 70 — Pilares.
ra tenhora que trabalhe fora na CAVALCANTE - Aluga-se m.Rua .Filomena Nunes n. 483. j 101. de qto., sala,. coz., banh.,

A — Alugom-:e npr,. e Ic-^a caíôl som fiihoi ou noivos. R.

363-A próprias pora Bon-j ALUGA-SE a so .,
.cos cu similares, controlo comer- m2 na P.ua Acr«
Üil ?5 rir-"1-0 ,S "!V-'.ucl '¦"'' sejunda-feira dosciai cie NCr$ 600.CO teleíone ar- ]3 ,is J7 |lorf.

,refrigerado, caixa-forte, c Iodas ., ,,^. Cc j- ,
jas instalações e moveis a venda i AIUGA-SE grando sola pa

o « quem se com-..- Trotar no Bonco do Estado de 
,cnc "_. . 

Rua Acra "' 2a
prometer comprar ale dezembro, Goiás S.A . no Ria» rl. Ai._.„.._..,. I inonto 904

pita escritório. Admin
Proonça Ltda. £2-3219

Rua
256.

Ministro' «V.3|c

diversos tipo
riprar até dezembro,(Goíiís:A'.', no Rua do Alfândega

exijo flodor cu deposito ds 83. Tel. 23-3402.
1 £00), panando mensalmente 200, ti aAACMrri ~~k

.-r" - -aluco
201 com 24 \rs^0l

ii. Tralj.r 
JAU NQ CENTf,0
Rtia Br.'oiio. Alre?, próximo a

. Rio Brnneo,
1 '¦"'¦ Tratar pai,aparta-

¦ Silv

10

iunto Porque do; Aguat,
visão, recreação Infantil, es-

Aluno naH?c-onamen-°.-, Condução domici-,
Av, M0 fl domicilio, pagamento oi""*" 

32-9498. Srta..
polo

ei use* d. telefono. I P'"íf'c: 56-Í294,
tel. 52-6749. Ama.'Nci;;..*.

2:0

ujRua Joõo Vicente, 539.

__ OSVALDO CRUZ
l>a paci j 2...ea .a'- ?°.mil. Rua Ésstcs 

""ciei 
A1UGA.SE cose

ua Alvoro do Cobo, 129, ap. 101 L, 3.0 an[|,1r
cn i quitarão'jto.

30
145.

A!uçj,.-se ca;..' —

..nerc
preco co apartamen- j_,'

dependên-li?,' ,Ycr com 
, 
°,y]?d°' 'i.R.;Rui

301. Washington Luís 103. Proprietário ..
Ruo Angélico Moto. Traiar R.|ÇAVALÇANTJ- Alu9a..«"l""cÍl^jtB''J^^J, [e3759 

°U 2Bi>?' liojA
Oloei

a Mo
Alfredo Barcelos,

COELHO NETO - Aluna-te
se ap. de fren-'çom 2 quarto*, sala cem iinteco

».» -.._._, «c (viciu n.v,r**"j *"--w v ¦-.eme, j.jy. ... .... IV< u,_ ONU)ll/ sôere püotls. Oni- areo, vai anda e mais
-'!'•-,- OSVALDO CRU_~*rÃTu"o.v4. r.-'., 

*50n,'J-':!:o* ibut na porta, Olaria-Copacaba- cias, Ruo MorlÇo. 96,
EoTACAO COSMOS - - 

. . .

n." 193, alugo-se cosa 
'pequenalOIi

e. quintal, fiador. 80000. Ve.-i OLINDAsábado e domingo dos |2h ò.l-

..40,' cl' _!r |,naUu' 
Sllva C,,do»0'|'-***l--1-.1.V«r hoje IO às ]7hs.lpor NCrS 100.00" cada, qt., Mlaildreen-Incl.', 

'Aluquel'" 
__S""_o.lf° 

°°_ e.Cr?'_a40 
900' A(!ua

mGÍH"9 
,DE DENTRO _ Alu.l--.i_. cozinho, bonheiro completo !outr« d» al'., » n,'„i,, »„. r,°y.om .."-»> .banheiro, silo a Rua no n. 303 - Ri 

- " "

Dr. 647

CO. Todos
reverter/io

impcrtancir
en, parte de:

,ALUGA.SE solar Rua" AA6xico,""98'^Í'L^ CPfirTEL,Ei:0NE' ' 
f»"'f.

oia no melhor ponto co- Plotamente mobiliado, etcrlva- ccm, clc_ n0 Cnntro Pr
do bairro. Ver ns Proca 

'r;"'r'3 moderno, arquivo o armário Monte Coslelo. T-otor 48.1361 -
Alencar, 5. Trotar noi''2 a-°a inteiro atapetado. lnf..2S-3030 - Jcrôni

llopes, 245, Estrada vícent^dèüS', ,'P"P° 
n'""0;'10'. "v- lf'-' *"> "¦r*"Aluga 

te 1 -M -~ Carvalho 30-1)93. O ao. consto de salela 
j casas"-"""

"- ^^I1[-íír.,&^h^0,:'»^ : Cr, 40 000
175, ep. 905. jeo

oa. iPETRCPOLIS - Alugn cosa mo-,-, :„,„r„„- ,. „ , ,-;,— blliada c/ telefone, p/ Semanal"' 
'nfo'™rt'", 'cia O lodo,

Aug,.,n.se 2, uma Sant(1 cu controlo -P Tel. .... ,="' 1^r"andt*' 
Vcr Rua Pa!"»

outro pequena. Cr$|-,.B04e_ _,„ lo.iim P"' ,79contraio
28940 ou 22-7403.

IPVÚ

Rua S. Gabriel n.

op. luo.^pernnno csiaçno oe Lucns. 'móvel.

ntri-iAf-.- ,. 'ALUGA-SE cí,sa, doisPIEDADE - Aluga-se ap. 2 ols.. Ia, cozinha. Entrada „.„,- ¦_„,,„.

90, R Washinglon'cia M,ií, tí -«^XS,"fe «SVi/ft." 
^ *"' ^ 

«" .**"?¦ 
T'^r Rua

«3- '01. 3 q., ... depend., áreaj1*""1 -rojado. Barato. Rua Qua-!_, nr, cr T 
~_ - *''.'«.? Barcelos, 1B7. Tel-*

% 
"'-'.a'. NCrS 170, mais toxa, '='"'. 23, ap. 502. Esta ruT é I f„LUS'A'S . 

Mst dZ 2 """""', "'
.;.'_?'* 0'¦:"^¦'• '23, sl 201. Tel transversal à Rus Padre Nobre- «' ?fnhí' ,.banP,.ro Completo. .„,.„ H„,_, „,„„ M,:lsu_,. „nlous; A....;H, z„„,„h,m. ,.„ • _,¦42.7750 - "CRECI" 

727. * --¦ Sábado a partir dat 12 h.."" "? 
'í'9ali,8e,S, 2S5i 

FÍ'* nJ °'*r'a Olaria-Cepacabana. \Z™to -ala 5 o.s 
*tJ'£

ENCANTADO"--Arugo"í-pr202," »'„' d°"11"^ ° "¦- ^- Ine' 
^X-°k^'l 

'ít''?.^* ~ 
A'^"-"^^-^! côpa^tanfe^qu.M.' no?'? 

"*'

cc?., banh. compl., der*. 
"i.ED.AÜE

!¦' locação, NCrS
xas. R. Anqelina,
tor R. Teófilo Oi-

• 60, nialfi ta*
138, fds. Tra-

123, sj 201.

Alug. Apartamentos
ocaçao, 2 qt., ,., h., comp.

Aluguel, 150 e fiadot. Rua Mel-
. 9 trotnr Tel. 49-4605

30-1193. Aluguel mensal 80. Só „, Rua A^lle? nTl^T"- 
"i"

r ., ,. -" - OTVe **arí un*a V™°>- Ônibus ÂvenWa SuhurhinS 
'ení? '"* d

Rua Alvoro Magalhães 255. Cha-jno porto Olaria-Copacabana, ! '"^ s"burbans com
ves com .'íenhor Avelino. Tclefo-nl ADI __
ne 28-4933 - Amaro - J. Ame- „,„.„ 

A 
» . - - 

, , , . .
r-ica iBloco -- Primeiro andar, de (ren-idos e banhoBloco

ile. Ônibus
um quarto indepen.Ina porta, Ri

dente para um senhor de ro3pçito.lTrf.t(-,r Rua Dr

Cnsa moblliada —
Aluqa-se temperada março/no-
vembro. Trotar Rio tel. 46-1501 c
Petrópolis tel. 3066.

aco, imeiro arapeiaoo. int. 128-3030 - Jcrónimo - CRECI
Evaristo da Veiga, 139, 4,o tel. 22-5912, lõrça ntó sexto-fei- 314.

r>T..ir. [ja das \2 ,is 14h. Quolquer hora, eÃVÍ 7-—1 -_r
r-lel. 32-5695 -Teresópolis, 25-64. j,VT „"".. 

Ccn,r°' ."""'•' ^Portum.lo-; :,.¦,_., ..-- ',—•_ dade. Passa-ie toda mobihada, ur.
ALUGA-SE sa.a na Rua da Con- gente. Rua Uruguaiana esquina
co,çao n. 31, esquina de Bue- Ouvidcr. Trotar tel. 57-9630. -

A,res — Traiar porteiro Sr.lLuís.

AluQfl-3e

* 
r

LOJA Aluga-se grande loia
'JCRGE.

—. SALA — Aluqo Rua da Assem-
-mercio cu bléia, 93, roleta, saio, banheiro,

üvü men- l-.itcn. Frenle, cem cu s| móveis.
I'1* Trotar 32-690:, Bicalho - CRECI
 937.

sobreloja novas, junt:s ou sepa-' ALUGAM-SE salas p!
rades, icrvindo para qualquer" ra-j indú:tria a Cr5 IC
mo de c.-mércío ou Indústria. Tem'sais- na Rua qü* Inválido:
telefono. Falar à Rua cia Passa-,?-ü andar. Ver no local.

_. lliem |69 com Bernardes. _|ALUGA-SE por"450 o orupo n.

em contro i.,rC. I COO 
"ml 

^ef .ara^.e^ê^pafa"^! S22 -"C^^^^P^Ó^ ou pequena, indústria..
- Tenho ouiras casas e aps. - 

qu„ n0_ó.;o_ __._.,_ 30 000 000 - ciai de 5 anos tem luvas. Cha-i^V BrUií0! e "'»- -•"•l-sad"
grandes _e . peq._ Ed. Esperanto|Tol, 57-2620. i ves no portoria - Tcls. 25-9617 

~ Vl

QUTANDINIIA Aiugo 1 SALAS -- Alugo diversas para es*

Andar aiuga-se
Próprio para grandes organi-

¦.ações aproximadamente 250
m2, aluga-se com telefone. ¦—
Ver à Av. P.io Bi'.lnco, 43,
9.° andar — Chaves na por-
lairia. Tratar pelo telefone;
23-6180 à partir do 2,«-feira.

L_ 5 -T°'- Ó656.
SEMANA SANTA NA SERRA

LOJA - Av. Copacaboeõa, 1~226,

ves nti portaria-)-7ó49.
Ruo Reinei-

Olario-Copocnbona quintal - FIADOR.
Anr.élica Aíota. -jHONÓÍIO GURGEL - Ca
Alfredo Barcelos,!Aluga-se c/ 1 ql., sala e Iodas

..araW.. 

' 
^ Dãár,, ^±J^^t^C^Jn^%^^

de rios.
ALUGA-SE um sobrado pnra fin
comerciais na Rua rio Resende ,
207 — Tratar pelo telefone ....
260453.
ALUGA

.porteiro. Tratar 32-8902, Bicolho
- Creci 937.

jSALA 
— Aluga-so de frento. —

Presidenta Varejas, 583, 5.'
dor, sala 503. Trotar na salí
1 6/0, do 14 ás )7 horas. Loia emTel. 32-3156. [teiro "m P°r" -6 0¦'•¦¦''

&^t-Alm,'K A-v. Si^^^^kl; Y'^\^ MR.á^.í &r> ^i::"^SÓP°ns:FRÍ^°^f^ S-íii: Bonsucesso
R. Mono Calderaro, 67 cj 3 c 

"eT"° ' m*"»di». <""'- 'ó mo- Ifi . *>'l =a",Sem' PL-V-Ífound.!]». JAIuguel 120CC0. desc. em folha! SENAMA SANTA - Alugo ap. peq. C.r __'-638 acei?o carro - Telefone biliada e telefone. Ch,ves com' ¦*-wiuwvwJJU

EN-ENMO NOVO _ Al.sa.t.-uS H-DADE - Aluno aps. 2 qts.1 ___Ia-_,\_a..9__l:  '" - „R"3 Bcíit.rio Pena, I I46|tar na TRIUNIÃO ADM. DE da. Informações pelo lei. 27-2998 
"'' "¦""-'- - — ..... 2.o, de 12/17 h. Tcl • 52-5007¦'¦ferimos contrato comercial pela 

-,'P*-*'m-'----*-. «Sencia de auto-
«pt- c s„ 2 eis., den. da .,,_.. Çem e sem garogem - 170,00 _!APARTAMENTO - Aluqam.sel«_».. 20'< Próximo ò eslação. j BENS - Ruo da Alfândoqa, n. ou 47-9545. i["y contrato de duas sobrelo. creci 4 J/253 ' melhor oferta. Av. Marechal rio-1 moveis ou restaurante. Tratar"""  " '' " riono, 38 gr. 1207Ruo Joaquim Martins 383

121 _ *:--7*"s.

I 
PIEDADE - Aluria-se uma

ABOLI- c '""¦• sl" coz* Rua luis Vargas!ALUGA-SE cosa de qto-,
ugo Rus Assis Va-con-i-'" 67lL»*' ¦'"~k ""- '-'*'- "-'',:

co,oi, 375, casa, sela, quorto, co. PIEDADE 
"_

prena:".!, preidio nSvra _ VerBm Vist-ncü Itabaiana,
S-- Pedro.
E^-NHODE DENTRO"

Tel.'dois, com 2 quartos t sala çjra^
| de. Rua Jorqe Beret 563 — J

.„- América — Praça bri feira.

43-6212. .,-. R. Bento Lisboa
- -- - , Semana Santa, Contrato comercial 7

Alupa-se ap. novos. 3 alugo boa caso c| piscinas, play- 0 chaves no R do Colete 137

ÍERESOPOLIS

zlnha, banheiro,
«15-3735.

- ftu-rto, co. PIEDADE - R. Clarimundo deSr. Mono. Tel. Mo.o - Aluga-se ccnfortável rc-
-..„-.— tidenclai 3 quortos, sola, salão,
-Ií. 

~. 
.*" .*---- ' "PartV-1 "?a' .-"--inha, dependêncios om-mentes e |0|as errecusavois. Te. ÍlV>íai> l"d'm e quintal. NCrjm-> proprietário i comerciante, j250.CO 

- Rua Meira, 31. Trotar

banh., Rus Inácio Aciói
fds. — Praça do Carmo, CrS .. ¦_____.!
1)0. Bom fiador cu 2 mosct da PRAÇA DO CAR.MO
2 às 8 horas. jqaurto com banheiro

PARADA DE LUCAS - Alugam'-'.9E!._3___1__
se duas caros, sendo uma di I IRAJA -

Iquarto e outra do 2 quartos « de- quartos, 2 bonheires! área. Ruã'ground clc, perto Club Cascata líob 
'teT' 

25441'!
C.l™'' aepandeocias, na Rua Po- Coronel Vieira n. 594. Tcl- ..JAmóres, primeira cosn dircii,- ' '

!58 nmé, 147. Tratar na Rua Ira-,2Ó-I500. Armando, diariamente Ruo A. Ver locol ou Rio tcl.: .— 65^- Penha Circuisr. ,no local. 43-4374.

Tralilr AIUGA-SE saio 1108, do Av.'^'iPros. 
Vargat, 417-A — Ver no,SALÃO grande do frente com tel.

local, -chaves na IMÕVIL-LTDA. -'Alug. p' fins profinsia-nais. — Ipi
sola, 110J - Tel. 43-8092. [ranga, 46. Tel. 25-0434.

Tel. 23-2775.jcom Creso. Av. dos Democra-
ticos, 795.

- Aluga-se
privativo,

£ 
utao rá-ide, ,m 24 horas. Av.Trem d* Maio n. 47 - ,.|,1.603 - T.|, 42.9957 -"(Hoii

Corretora Novo Mundo.
52-2010 ramal 233.

ALUGA-SE casa de quarto. iola,jcomp!c,s,r"!n'o independente, com
coz-, banh. Aluguel de )20 0001°" s..m móveis. Em casa dc famí-
cruzs. - Ver e tratar na Rua)",0 Mineira. Ver R. Apla n.o 3,

T,| |Firmino n. 173 - Olaria. joluguel CrS 70 000.

| ALUGA-SE apartamentos. Rua
PIEDADE - Aluga-se um ap. c|jCambucá n. 147

fníOr^T.! íi |2?ua''os. 
'-!«. dependências elÃlUGÃ-SE um quarto na Rua• I..UOR para alurtuees. Irr.cutii.! .'e0a 

n« Rue Gomes Serpa n. Adolfo Man, 
~ "^

Jean imuJ ¦>. ¦ ___ . A Ari ___ 150

Bonsucesso.
to na Ru
Bonsucesso.

OÍTaõtTíí __T -¦  ALUGA-SE uma cosa nova, 1 qt.UUASTOS - Alugom-se, so a sala, cozinha, banheiro, varandtmilitar na Rua José de Queirós le área, a casal. Rua Joaquim Ro-
bal frente o eslação!dragues, "2, fundos, cm Parada

j de lucas, perto da Estação. Tra-

PARADA DE LUCAS - Aluga-se ca-jín tò.lnha.

IRAJA - Aluga-se ap. ò Rua TERESÓPOLIS - ALTO - Alugo
Coronel Leitão n.° 175/103, 2 C£|,S3 nova, mobil., no Parque ín-
qls.. sl., cor,, banh. etc. f9-> ?/ Semana Santa, um mês cu
INHAUMA - Aluga-se uma casa i ü- an°' lr'f'' _--LB-
de quarto, sala, cozinha, área. /"AYIAC M irilAni

1120 mll c uma dc 2 quartos, aa-r^1-*5 
— N- IGUAÇU —

PASSAM.SE contratos de lojas lnj-.--.-_-, ,. „ .,,.-.lalodos pora modos ou quois- ,'',° 7, A,L,9° !ala com 20n_|VAGA - Com tel., em escrltóric
quer outros ramos, per metivo1 % banhi Ver R- Ac'°* 77-7015 -sobrado, com secretário para rc
de viagem. Rua Vise. d» Pira- C aves c| P0'10"0- 'ei-: 52-9052. ceber recados, 120 mil. R. Fre,
|a 306-À e 571-B e R. Djalmo UI-^ENTRO - Alugo magnlfico"tela'iConecr,, C/ Moncorvo filho. Tra-
ricll 183-A e B. Ver no lccal a 1 203 de frento - Ruo 7 oa Se-I1'*' -S-7604 - 22-3230, Sr. Alves
traiar Vise. Piraj? 3C6-A, porte da ta
torde Antônio.

- Ver no local. i3 SALAS VAZIAS Ponto bom

Cír__oEf' 
_-^'r^_,a'^:da Velha da Pavuna! 1 -96, FonRua Japomblm, 125, fundos, pe.

lo da Manchete. Chaves ao lado.

quintol, 150. Estra-iNILÓPOLIS

PENHA - Alugo ap. 1 sala, 1
quorto, cozinha, banheiro, arca
de serviço. Ver R. Cintra, 65 c|
encarregado. Tratar 32-8902, Es-
tèves.

vel. Solução imediata. Atende-«.qualquer hera, inclusive do.minüss^Tel. 49-5547

c3omAD?L*íPE' 7~Aieig7rse-ca-sõeom 2 qls., sala, copo etc. Ver

óíibu? MelefoúJ?! 
P°n,° ,inal 

gUINTINO 
- Aluga.se ep. _Ò_",|__E "" local c! Sr. Coutinho." PRAÇA BO CARMO - Aluga-se

GUADALUPE 
: 

- '"'r^ 'l7nmrar'<Bcrros lel"' 00.' ÃLUGA-SE quarto para rapaz"o't_ S-at3,SÍ!" 
2 sl-*' cozinh.%tc.

oü«in .1 
~ A'UBS'!- caia, S2»JZ2_9_L___ü_-_-_ «£ 101. casa do família. Pede-se reforên- 1C,S 20° - 1«-t. Fiador ouquario, si. « coz. R 16, q. 40,'GUARTOS E SALAS _ Ãiüçiãm*»! dos. Rua Waudenliotk, 44-A -'-"«cento cm folha. Rua Ir.ipuó,c 19- Final Guad.-Meier - Ver J- R. Doutor Garnier, 179 e nã1 ••'""*>-• ''¦ 3,,4-_

T^r"." 
aor""'g-*_ |Til-ca. Trotar na R. Senador Mu- AIUGA-SE. ap. à Av. Brai de PENHA CIRCULAR

J 4CARb _ Aluqa-se apartamentoj";, frs:re' 32 ~ Aldeia Cam-jPino, 2690. Vista Alegre, con-f:r NCrS 120,00, op. 102'¦?._•_ quorloi, no Rua Viú- ----- idução à porta, 943 - 9.!0 - 910 H"s Tomaz lopes, 375, sala,

seca. Tel. 30-5175.
INHAÚMA - Aiuga-se
mil. Rua Oriente n.o
por favor, no n. 6.
MARIA" DA~ GRAÇA

 ALUGA-SE 1 casa com 1 quar-
casa, 150 to, luz separada, água, no Centro
8; chave, de Caxias, em frente a Casa dd

jSoúde São José. Preço: UO mll.
Aluga-sel^ua Elelvina Chaves n. 62.

Tratar na Ruo Miguel Couto - Sonta Luzia, 799, esq. R. Bran.
n. 23 - 9.O. - Tel. 42-6891. co. Alugo ou vendo, 57-4019
CENTRO — Alugr.-sa a 

' 
sala 706':.Souz;a__c-fl-. 15 hor^s.

........ da Rua Álvaro Alvim, 33, com ; —-..,
ALUGA-SE porte de uma loia com telofone. Ver no horário dat 13 ZONA SUL
direito ao telefone 58-3431. Rua|às 16 horas. Tol.: 42-3373.

ZONA NORTE

Luís Guimarães, I03-A — Grajaú.! CENTRO

va Cláudio, 362, ap. 202." 
'".QUINTINO

JACARÉ - 
""_.na~ndu""7i7r_ 

l7°0C0, na
Alugo casa enorme pi indelstria.l--*—-_*._ Tel.
Rya Pe--,nno da Silva, 86 V»r QUINTINO
no local diariamente.
MEIER - Aluga-se 

"a"__ortom,ntn 
,mil- Run__BernE'rdi

cia Redondo,
f-ne 49-6283.

Al» ;ire,
; durão à porta, 943 — 9.!0 -

Aluga-se, 
^! Z 1.343 - 336 elc.

Ruo Eufrósio Correio' ALUGA-SE otimo ap. 
"«.lã

2''-9""- quarlos, cozinha, bonholic.
Aluga-se cosa, 3,'/'' nc lcccl- Rua Galvani 109

2 sis., dep. e garagem. 250 ;*03.-Chavei c' porteiro. Telefo-
Guianorães, 49 , .e__ 57-3323. Vila do Penhn.

t^ separado, co?.., banh
c Tanque. Ver no li

aparta-.mento de quarto, tolo, nn|AlUGA-SE casa tipo pelocete c1
Rua Resende Costa, n. 142 -'telefono, 3 quortos, 2 solas, 2
op. 302 — 2.o bloco - Chaves varandas, grande cozinho, ba-
!_l-*._'i0-_-_r__l._o_b_!t..Ço;__ 'nheiro completo, e mais depen-
PAVUNA — Aluga-se I cosa em dências com bonheiro paro em-
la. locação, Proço N. S. d- Pregados. Ver no Rua Isamouro,

1 Dórc: n. 55 ao lado do Iqr; | 188 - Coxins. Trnlor na Travessa
Alugamos de Sonto Anlônio e Escola Ma Ouvidor, 52 - Auxiliadora Pre-

f>u_;._ tlinl — Aluguel 300 mil cru.*eircs
1^1 ROCHA MIRANDA - Aluga-seTa"- ¦Mitigo. ¦ _

so'a, Cit., cozinho e banh. - CASA - Alug,
Pedro Rebolo, 292, fundes. dependóncias

em folha
Trotor Av. Mir.indeia n.o.30 0:77
- Nilópolit. :ALUGA,V,-SE

Aluna se CASA - Alug;i-si* qt.! .1., 
'coz, 

Í^s ír-"'<* C
dep. chav. ,ln* d- ' ••¦ I d. elc. - Rua" Ru-'AI. 60 000. Rua Pernambuco, n

até as I2ii>i3, 994 ap. 201. Tel.: 40-6298,!______ Posse - Nova Iguaçu,
Trat. Leopoldo. iNILÓPOLIS - Alugain-se 2

iVUA KOSMOS

ALUGO, ólimos loios, prédio de po de 3 solos n.o 303, sito
esquino, iunto h Proça do Car- Ruo Francisco Serrado.-, 90, com
mo. Tom força, Tel. 30-6697. bonheiro, 60 m2, cem telefone.

Parada I Aluguel: CrS 400 000. mols ta-
Ver no local. Chaves c/

Aluga-se otimo" gru- ALUGA-SE p/ fins comerciall ou

- Ali
Av. dos Ita- '¦

ALUGO, ótima loia cm
de Lucas, Rua Otranlt., 233. Tro-
!õr Rua Rcnieiros, 1C6, s1 20á.
ALUGO ótima' loja, tem forca,
ótimo contrato. Ver Rua Joaquim
Palhares. 31, diariamente até as
ló horas.
ALUGA-SE' loja"na Prnco Soicâ 

'n.u 
^1.°, 

~ Aluga-se
mo 

do Praco do C.-..,ic.' L??5|-n J?"r£"°_.-_ __; NCr;. u0,C0. Chaves
loia gran-,— Tromr no Rua México n

166. Tratara— í;r. i 902.
Teleíone FHÜDi-a _ _:,:._. .. _ ';. 

_saia n.iia
77 - .Uel

Mudanças
28-7649

KÀPIDAS E EFICIENTES

Salas
Aluga-se no Centro • Comer-

ciai da Penha. Rus dos Rc-
meiros, 106 — Tel. 30-1799 —
Walter.

,3-J. proi:
e quarto, sala c/| ATENÇÃO - Aluga
quintal, descarno ,d-' Ru3 Guaianarei

três meses em do-!Ruí Nicarágua, 446-A,

fli semente %—tado e dciiilngo — Tratar na
.Tra- pavlga s|A, Beco cios Concelas, 8 ROCHA MIRANDA .

andor. Tel. 31-3746. ' '? I10-, '-a, coz.,
PRAÇA DO CARMO - Rua Geâl. j--_-£--_____ '_'!5'1 __' !_-__-_i__ _ ___ [ALUGAM-SE sen luvas

-111 edificio da" tre- _nda,'.'.'". I~ ¦-'• 29-8684. "* lÁLUC.AM Cü ._.." oTrT^íl» ÃT tfW" t.c" S?nl-!* ,0 -pto. 202 R°CHA MIRANDA -"Aluna sé CASA - Alugo-se- qt., sl., co'z.j.- <ys ¦• •= = 
f 

de
apartamento por andar Rr,ríCÜÃRra"T íi ST- Hanc, 807 r_P.Y o' AV' oluS' C ?'* 2 •*'-• - -"-)>• ch-.v. ?P* de 1 t„ 1 q. etc. - Rua Ru- Al. 60 000. Ruo Pernambuco, n. \f"' 

Maracanã, 1 J5 (esquino R

MÃRÊCH-A.. HERMES - M^JP^»^ ^Lt.0"^ I^- í'-R^.'I.^" T" h^Lt^ ^''^ " ^flT^^^^^BF^??8,2,? 2R^,MJ^_n_íB&fcrSS " S5° ^nc,;co^| ALUGUE.um ^^,^^1,^ 
"C 

ap. 4- quar,0,,fa ^'^'^ .1 .l-jfrl? n",' J',2 V^-A :|ff^4 
"«4* 

?^|fí ^Tdo' tti°>T {&St.\*®F&» ' "¦ '-..P-
130 mil. Trata
2a.-f. Chaves

residencial na R. do Célere, 282
— 3 talões, banh., coz., érea. —
Trator APSA - Tv. Ouvidor, 32-
2," de 12. 17h. Tel. 52-5007.

_ , ALUGA-SE (frenle) ap. 305, Rua
D.o Mono na sala 301. Trator: Figueiredo Magalhães, 219, me-
Pamaras Administradora de Imó- Ihor pomo, esq. Copocobona po-V^^,,_í';,^/,¦,G'•"•;1,Ar';'1í,'^.í2^'•', módico, dentista, fim comer-
»/ 

.5239 e 3-Í.56 -- ¦Ch'*v--.-""¦ PQ"*-'ro.
-ALUGAM-SE salas exclusivamente

iflia n. 'cemercisis Av. Copacabana, 605.-
77 - . -.Alugueis: 150,00 e 220,00 rol-
porteiro pectiya.nenu. Trotor tol. 57-9133.;

'" AVENIDA Copacabana, 610 apto.i
-, '720 - Pora fins comerciais, se-

7 ií,. j 
~n *y-e ¦ "ls "-1 'a e banh. Chnves ci porteiro, j ,

,. u- 
" i ,- . ,V ..'"' .-"' "' 7/ - * Administradora Nacional. Av. Apartamento grande paia

^.^i^z .ír^-.cocr'!i^' T^,o4t,3,c4or,os-6'5- 2"i:essoa com ,,E"5fdade «•' '*
119 - gr. 1 902. - Tel.: ..ÍTl,,'/-_a c'e „_. 1.,. c„r^rfia,'P/-*"-'*''--*''- 

com living e «ala

 - /"*...".*".,"._••- lantar-separados, mínimo d.
CENTRO — * Alugamos ,i sala

Procura-se
para alugar

.lemberg, )32, c| Sr. Ãú'a"-.to
•MARECHAL HERMES - AÍÜT

Bajbera Heliodora"r'a ec,m?" na s"o Francisco Xa-1 ALUGA-SE um parlamento ii Rua nNHÃ~^~Ãhmt~ZT¦. dep. emp. Alug. _í'?í________ I Santa Edwlqes, 55 - Bairro Dou- tala cozinha o?.„í£'
í RP.lGotait.^'LQuUAf;57^ Pcnha* "' c? depenSía es. ejcnçaives Ro-i=u 2 mocas nu ...k.... n...l _____&._ np dima _ ti.,., n ea.r !___¦ «_, ..a. „..2 moças

|24 de Maio 406
(biente di

senhoras,
ao. 101

RU5jBRAS DE PINA — Alugo R. Patu.jde empregada. Ver
Am.P'' ca.5a cl ^ qts., sala, coz., ban.jSenhcra

_ cosa R. Anejaí, 143, _|" 
"f 

q~t";."ISanlot n. 912 - ctl Se 20."-!ALM?AA/l:SE varias loÍ"-. "¦ R'
4 quartos,:Var«ndo, dep. emp., área cl tan-jTralor na c| 12 - Aluguol de . Rubl,c"* ]i°.' P/estação dc Quin-(|,, .„ ______ _____ _.____.__.
banh. em We. Alug. 180 mil. Chaves no 80 OCO e toxos. 1™°.'. PT ™ comerciais. Tratar IMÓVEIS LTDA. Rua México, ))9, 

con-erc">' c?m 
?ar48'ni, 1.» lo-

Arm&loe,,,d-P'Sa°u2nd.a "' ^ «"«"iNliOPÓUS-"- «« TTSj fflfj, l'.' 2^ li-SÒ07 tl^^JBSSiJSm.J^l^^i^B^Sm^ZjS.
d, Pcnna ,6^p.N^.yAZ"lOBO-^^^;t5r^ S^^ 

'^ff 
^l^ui Ú^JJ!^ \WS Qj^ .?"» 521. ^A" 

"^ ""

ALUGA-SE uma
com telefone e 2 quartes p.ira

[raparei. Ruo S?o Clemente n. 23. lros quarlos, com armários em-
buliclos. De preferência em Bo-
tafogo, flamengo ou Copaca*

-a na Ku. Jarina n. 397. 
"BZ 

ou mXdÒl~ 
~T ~~ 7 d™ Wz" T™ W&t In^^^-^L!^ 

46-1258.,banheiro confortável ciou .' me^de Oliveira n. M, de.™! dá Tu- "BONSUCESSOt - Alugo loia com doTra"" P^n V, 
' 

,c^ AI«"B ."i ^r^SiTT^—conto em folha. Tratar ds oH 0S 
,~ A,"B»*sc por fes~g~~H£ .' 

"^"¦'J: PENHA - Aluga-se casa. 3 cô- b,lia'„ '"dependente, ropoz soltei-beste. I75„m2',,ía„ Av' Guilherme Max- barato. Rua Assembléia, 36, sa- 
AIUGA-SE coniunto de salos pa-

ót 12 horat. d" 
* 

Íi*?0' 
". àt tala, quarte, co- ?,0,NSUÇESSO 

- Av. Nova York, modos, entrada independente -K M«í"h(V '»• Gu""a. 3'.¦NÍLÕPÕLÍr^~Ãn^To_í^^r nS11' •*i62'B' Tra,ar ,el' 57'0638'' !í 60i- sa ro. consy.tono. escritório ou in-
MAnilBPiBA aaT „*¦ bannciro, è Rua Odilon552' Aluga-se casa qt., sala etc. Rua Jequiriçá, 961 Trotar Ruo icn,rar Rua Caiçara, procurar D. , j. . . Alur;a-sc caso per-, Olimoio. Ucmtõ^ Ti S dustna leve - Av. N. S. dcMADUREIRA _ Aluga-se na Rua Braga. 193 c/3. Tratar telefo^ Chaves local. NCr$ 250 - Tra- Quito. 109 RualCcrmem. ,'° à>. estação, 2 quortos, sola eirÕNfRÃTÕ - Loit A»7n~^T^ 

Cc™°. ~ Aluga-se comunto 8 Copacabana n. 583 - ap. 1 112Mona Lopes n. 276, o ap. 502,49-9506 - Siiva '"lelone j, segunda-feira. Tel. 42-8274. ?^775Vx^  VA7 lnRi-i aí der'""5 dependências. Rua Lu»fa" Jí, rnn I.Ikl . 
' p £il!'"'s P grande orgoniznção. - - Ver no local - Aluguel C-ícem dois quartot, sala t depen ÕÜARTO i.J. 

'T~ \D'- Eduardo ou D.- Maria. ?.UÍRT0 cm ca!a de '™"'« P* BO OOO n.P.,.-. • "n3 
i."?3 

' Poclr<,!' '76- ri?f*PSS v- Ponto 
cemer-fòrç., pr6?,ia, telefone, mesa pt 340 OCO - Traiar SACI IMÓVEIS

dínclas de empregada. Cr$ ... ?UAF 
°- '"dependente aluga-se boas ne PINa A,*"' ^r 

5nho" 
A°" «oça que trabalhe,??.000 ?? K" . Jo!.5 Machado n. NÍf0-pSllS - Aluoo casa de ot Rr ? ^ XmT ,í.arvaJho' 

"', '0 -amais internos. Area 200 m§ LTDA. - Ruo Álvaro Alvim n.

S' Trtr^-P^T' 
" 

"«» "' 
^"^62^" 

idò' ™ ^ «^-oSSST lS3?^^^i,^ó^=C1IrS " - ™„ o ^Sc^T%er^ »'« « depandS."Àí,.dV& IAm33* 
=i^Lfacl1"0' T«m '«''We 1 500 mensais Ver Ruo Se-' 27 - „. 123 - CREC! ^

Ai™ n 247 Si. ^ 
Bu5^=i:QÜ"imiNÕ "iir^—! S- 

íp' J0'' cí 2 luartos. sala coz. :30-1241 - PeferencV "'P2 * ••') "« "«» leo.-aí n. 48 -70'00' a9ua, luz e ônibus ò por- cãõFg 5j; r.nta» Kl* ia/ rh^L. ^'"' . 
*' '* 

t 
"T "'. 

i" COPACABANA - Alu5i.:e !5;„
Adríw„ t ,7 Sobr?í° ecm Sf- da R,,. t/Ti T 

Al.ui"'" 
„"P- 501 banh., irea c tanq., chaves no lo-iPií,0I "eIe'cnc.a.. j Mannueira - Informares tel í,a- Rua Dr- Manuel Reis. 1409. í,0.,"" R^a Capitão Fél.jç 16. Chaves c| porteiro. Tratar tel.t comercia n. 1 204 - Av. Co-

L. 
'. 

. 
°0n,! 43'°?"''V sala 

. dêmi*."*/5' 
eJ 2 .1««rtos cal . testar na Triunião Adm. de ?^P.Srt 

~ Aluga-se casa na R.!42-7552. 'ntormaçoes 
tel. 23 Mareado Sao Cristóvão -3]; 1775 e 22-8540. _ pacabana n. I 072 - local ou

MclER - Posso wntrato lo|a sti^ r.,->T~ 
deMndencias. Bons ltda. Rua d, Afandega, 98. ?*u^"<° /«ire 

n. 75 - Sa-  com sala 2 aüarlot varaída âl^í9*?, 
lo|i!„ de„ 

5Íquin?: 
a,a* CENTRO - Alugam-se dois Sdí 43-4574.

^•- -.-:-,!.,. A!^^.^§;^^°í-0^'^a1^-e"1f.^^^^^-.---__r ILHAS & . taíhX^Tlífe, »IS*!' Í.Í.U.atIVa.n'Oe.2.0_,.^-V^".oir.« Corrido,, cem 160 ,:,;' c.-l, COPACABANA-* 
~aC^T„ 

I

baina, pelo prazo mínimo de 3
anos. Chamar Sr. Sertã, tcl.j
52-8055, ramal 434.

Confrato 5 ancj
prador ac. ofertai. Tcl. 

"58-8Í266 
llfe ? ,aq

oti ma garagem. '.i^íl^0^
MEIER Aiugo-se quarto peque-"o a um senhor que trabalhe fo-
íni 

RuJnArj;f'de« CaI'*=- 258, ao.301 - 2.0 blc.-.o.

, 
-'/.« cem teto de Ia. BONSUCESSO - Alüga-se unil^ ..'X'c 

""a,""" ° """"^ ILHAS
taqueada n, Rua Ad.i|aiIB quario a senhor de t?at" AlIT- ?Í,M0So1 

Ru,a U'*nós- "8I «P»o..
.Bento Ribeiro guel NCrS 70,00 Trator deools I 

"-^ _ ial*1. 2 quartos, banh. coz. nrtV/EDKI An/InOUARTO Independente - Ai„'Ar^as 12 hera,. Av. 1. ni^Ül?"!4 con, .tanque. Chaves cj ze- GOVERNADOR

MÉIER _ Alu5o.se ap. ÍJilT«!!s. e.: Sinteco. Rua Castro Av„, |4j, c; XV, ap. 201 - ),.Rua Cirnç M, 
*

Ver lo;

-endenlo — Alue
ia, na Rua Comrndanla Arislid
Garmer, 2J, fundos.

iratar
j. dns 12 horas. Av. doi Dèmocrá*iuj

ticos, 623-A.

São Cristóvão

/laia.

QUINTINO - Alugamos api.
qtos., saio. coz., banh. irea, najoend. - Rua D

101 . ?ni:li v* 
i33' 

«c'-3 
a«-BRAS"b^

101 e 201. Ver aos 8 ns 12 h
_otar.e trator '
7 -jlargo Carioca. 6,'íone 42-C072.

BONSUCESSO - Aluno ai
2;reo com dois quarto:, sola

loguchl n. 93|*»;i'7pi,,

or. Administradora Nacional,!
_ Av. Prós. Antonio Carlos, 615,1 ALUGA-SE ólimo apartamento d
r- 2.° pav. Tel. 42-1314. jRua Serrão n.o 311 ^. 202 -M A M^ AD ATin adc-lRAMOS - Rua Leo~õo'ldina R.on.l2umbi ~ '»" do Gover,,oder,MANGARATIBA —

Rua Batista das Neves. 941, ap
102. 

INILÓPOLIS - Aluga-se cosa. con
sala, 2 quartos, cozinha, banhei

, ro. Av. Otóvio Aseoli, 10, ap. 201

Franklin Roo?e- jir^u 60 m'2,
velt n.o 39, 15.", grupo 1 502. armações, Ruo

IDos 11 às 18 horas. i Trator Maurício
: ?

telefone, força
fi Constituição, 4.
Tel. 54-15/5.

Aluga-sc galpão t loja ..

I 600 1 600 m2, com luz, for.

PINA

Rua Leoooldina Rego,!ajmb,' 7 
lma 0o

_ 403 - Frente talo, 2""1 ' !ala. 3 quartos, dep. comp. ANGRA DOS REISAluga-se oti-jquartos, banh. em cor, coz. areade e:nP- etc. Ver no local c/ ol
'"" ' '" SSÜ yfrlS^V^ «• S^h33a^^?,/^„ffii^^l.2^IS!!?,^ S.r*.-Ma^' Tl°...n*?rAWpA,SE casa na pr.l, dc

401-2. Tele- Chaves 322. Ver amanhã das 8 nal, Av. Pees" U hon'~ 615, 2-° pav. Tel

Nacio-3» - Cai, 8 ap. 101. Tratar álGenl (Itaguaí) eon, sala e quor-.do. Chaves
407n,|°i,4S,l0!'ÍG^^ 1 «fe 

Roonvel..39-"",oí- 
y moblll«'« "" "5"* 'emp .ou Adm. d.42-1314. |Grupo 1502 - Das II as 18h.'permanente. Tel. 2218. Nilop. dego, 98,

os 801 c 802 da Av. Prince
bel, 150. De frente, la. Ioc-í-

ENGENHO DE DENTRO"^-~"Aki-'CENTRO- Aluga-se pam comer.:Trot'or na PREDIL IMÓVEIS'LTDA.'S» " telofone. Tratar Rua Fi
gant-le 2 lojos de esquino, na R.jeio sala 1 416, frente. Av. Pre-iRua México, 119, 16.° andor, gruDr. Eulhões, 524. A maior temjsidente Varnos, 583. Chaves c/,po 1603:6.
4 pertís, lu; e força, ônibus ò Sr. Juiio a traiar ns Administra- COPACABÀnX
porto. Choves nojocal. ,ção Fluminense S/A. no R. do!D3ra eorncrc'o ou oo*,-, duos mo-
JACAREPAGUA _ Aluga-so b|i..Ro""o,Jo9_- Tel. 52-8231. :ç35 _ Telefone 3Ó-Ó255.

nha na Rua Moranga, 148, uni-iCENTRO — Alugo-se p! com. a,CENTRO COMERCIA' - Aluo'-Vila comente por» barbeoria c quitan- Sala £03 na Praça Tiradentes, 9.',e ampla solo! n. 431 c1 saleta
quar-.cio. Chaves .e trator na TriunlãoiChnves cl port. e trotor na Adm.,de entrado, banh. e ki'ch. Rua

Bens. Rua da Alfsn-IFluminense S.A. nn Rua do Ro-j.Siqueira Campos, 43. Chav» no

oucira de Melo, 1Ó2-A direto-

os proprietários.

tjloio - Tel. 43-6212. Itórío. 129. Tel.: 52-8281.

'.'*

?%

j portaria. Tratar 22-2838.



CLASSIFICADOS .— Jornal ia Brasil, lábíido, 18-3-67 — f

ENSINO É ARTES • '•' 
EMPREGOS

*

CURSO VESTIBULAR DANTE-COSTA
(NUTRIÇÃO - H. NATURAL)

e agora também MEDICINA

Aprovação de 90% em todas as escolas de Nutrição da Guanabara,
este ano.

Na E.C.N. - 3.° lugar - Ingrid S. Mittelstoedt
No INUB - 1.° lugar — Josette de Góes Baltar

2.° lugar — Léa F. Galo
Venha conhecer nossos métodos modernos de ensino

Aulas projetadas
FÍSICA - Ernesto Costa. QUÍMICA - Paulo F. Silva

BIOLOGIA — Ricardo Fabião Gomes
Aulas a partir de Abril. - Inscrições abertas

Praça da Bandeira, 96 - A." Andar.

COZINHEIRA - Prsd.-a._e par»; PRECISA-SE de cozinheira forne.1 PRECISA-SE de meça com csi-

o trivial variado cl referencia, -e fonão. P_t-_.se bem. Exigem- feira, para layar e passar para

Pa.a-.e bem na Rua Garcia Da-Ue referencias. - Telefonar pe-M pessoas, 3 d.as por semana -

viia n. 160 - Tel. 27-5417 -Ira 46-2651. Rua das __r.-.n|e,r__ n. 343 -

D Clarinha lap._ 701 ¦ 

COZINHEIRA - Preclsa-s. nue cojlAVAP. E PASSADEIRAS TIMTURARIA,- Precisa-se de 1

zlnhe bem e lavar à máquina. — —- . pajaador hoffimisto e de um

Marquês de Abrantes, 119902. EMPREGADA. preclsa-so para calxeiro com pratica -Tratar a
\n..i i~. r,í 7n nnn Referên-!passar e arrumar, um. .0 uuu. Rua do Riachuelo n. lyi_.  RecomondSvel, mas nao euiçiivn,¦ ^ __ . 5 se,ra||)ejrc!

| Tralar: Avenida Barlolomed Mi TINTURARIA - Prccisa-re passa-que sela eletricista. Apresentar- j' 
">. 

Rl). Marauj, Sapucal ,383.
Ire, 6<7-_03_- Leblon. '1(]or ^c mjqulna. Rua Laranjeiras M das 8 às 11 horas na fabrica. '

LAVADE1RA-PASSADEIRA - Preci- n.° 347-H. ide Lajes Voilerrana - Alameda TÉCNICO EM SABÕES - In-
família de alto 1rala-j_ , ___._._____._. |Don_ Edilh - Jardim Primovera|dusirla de sabões necessita

Ordenado: CrS 70 000.
cias.
COZINHEIRA -, Precisa-se para
casa de família, que durma no
emprego — Paçja-sc bem na R.
Tenente Vilas Bon; n. 37, Lar-
go 2a.-Felr« — Tijuca. _

COZINHEIRA - Precisa-SD de
uma senhora dt meia idocie, pa-
ra trivial fino e passar alguma
roupa dc cas*» coni crianças. Pe-
dem-se referências e que seja
saudável. Ordenado 70 mil. Praia
do Flamengo, 386, ap. 1 202.
Tel. 45-1263 - Alende-se só pela

¦ manhã.

MATRIZEIRO E AJUSTADOR -.PRECISA-SE de um mecânico de:

Pflcj3-:e otlmo 3ó!arÍo, mcradlaíar condicionada, urgente. Prea!

gratuita — Entrada Uniõo e \n-hh Botafogo, 340, ap. 202, Sr.
dústria n. 870 - Petrópolis. -Bernardo de 6 és 8 horas da
Teleícr.e P. 4604. imanhii.

de má*
l.o cieMECÂNICO DE MAQUINAS _|PRECISAM-SE

Preclsa-ae p/manutenção
sérios, que sniúa solda elétrica.
Recomendável, mas não ejtlglvel,

necanicos
con-lctu'na ti3 escrever. Rua

Março n.o 116, 2.°, s/ 1.

para
menti
passando

de 40 a 50 anos, educada,'DIVERSOS
i engomando cem per*|

Km
Ônibus

M,.CÊfífeição, ternes de Unho tie. Pe-I o...*....
dcm-.í referências - Dormir no CASAL - Precisa-se .
emprego - Ordenado e salda a iardim, elj «erviço doméstico

combinar - Tralar na Rua Fran- Capun, 220: -13-7668

cisco Graça, 55 - Tel. 480243 - 
CASEIRO-FAXINEIRO - Precisar.! I-- -

Tijucn -- Ônibus 214. _ LQm refôrência, para c*-->a
LAVADOR - Preclsa-so para tin-Se fór casado sem filhes, a mu.
turaria. Paga-se bem. R. Alzira |her será empreDada como «rru- liamarar

Brandão 404. Tel. 28-3732. 'madeira - Tratar D. Ivone tel.:
-—; kAVADEIRA - Precisa-s. para la-25-2111.

COZINHEIRA - Precisa-se, tam-„„ doiI m.j0! d|JS p0, semana. ca=C!RO~"- 
"Precisa-ce 

para slti:
Ibém para lavar, em casa de pe-jpaqa.,. b.m. Rua fitiu.irodo Ma-In0 p.|z da Serra em Petrópolis
quena família. Exiaem-sc reteren-;,.,*-,;,, 470, ,p. 202 - Copaca. J, 1 ,.| 37.<,.!7_.

que durma no emprego.kana <„.-., 1.-. 1 _-_  \umttm. rft_i íJ_. _smt-imr.no09

14 1
Bom

Petrópolis — ;dc um competente técnico em

[fabricação de «abõel para traba-
lhar em Salvador — Bahia. Boa
remuneração. Guafda-se sigilo. Os

isemor-se ne nu,, «"•;"•*? """'linterescados d..erão entrar em
_|140, sala 208 - da» 7,30 as 19,30.\ ,„„ com 0 5r, Carlos no Ho.

ado pa- le' São Francisco, Rua Borçe dc

-
;'ípre:isa-se

ntar-se

Ia Rio-
Retiro.

- Bombeiro — Apre-!
Run Buanos Aire;,

Rio.'PRECISA-SE do um empreq^- ,,..,¦- i„,„„„„ :
bar cem pratica. Rua Vl.condejMedeiros, 239, Ipanema, 1

i 42-D. Perto do Maracanã. 20 horas.
s ás

OFÍCIOS E SERVIÇOS

Auxiliar de escritório
Firma importadora procura um auxi-

liar com boa prálica 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

.CASAL de empreged prec
. com

ENSINO E ARTES
COLÉGIOS E CURSOS

APRENDA a dirigir em .Voltes e
Gordini. Apanho á domicílio. —
Preparo documentos e não c°bro
taxa de inscrição. Tralar 57-7845

.— Maurício.

PRINCIPIANTES - Dou aulas par-
iculares, francês e português -

Tel. 48-1275, das 14 às 18h.

LIVROS E PUBLICAÇÕES

APRENDA a dirigir. Você dá o
¦carro, eu dou a aula. vou a
domicilio na Zona Sul — Preparo
documentos lem cobrar taxa. —

Tratar: 57-7845. Mauricio.

AULAS DE VIOLÃO para prin-
eipiantes. Ipanema. Tel. 47-7776.

CARTEIRAS ESCOLARES - Vende-
se 40 individuais, preço bom. Ver
Rua Senador Danlas, 117 s! 1029
das o òs 12 horas. Tel. 42-4902,

COLÉGIO precisa de_ professoras
de francês e de inglês. Telefone
para 38-4131
DESCRITIVA. Matemática. Dese.
nho. Prof. militar prepara gina.
sial, coleg., escolns militares
vestibular. 29-1905.

EMPREGADA - Das 8 òs 12 ho-
ras diàriamínte — Lavar, passar,
serviços leves - CrS 40 000. Rua
Raimundo Correia, 10, ap. 601.

ENCICLOPÉDIA BRITÂNICA. Tro-
ca-se com "Great Books". tels.:
25-2943; 56-1172; 36-1010.

VENDE-SE História da Coloniza-
çáo da Portuguesa do Brasil —

3 volumes - Edição Pòrlo 1924.
Tratar pelo tel. 45-0705 - Dona
Ligía. .
VENDEM-SE bons livros antigos,
duas estantes e uma secretária.
Ver e tratar à Rua Vinta e Qua-
tro de Maio 402 c/ 11.

EMPREGADA - Para todo o ser-
viço de casal. Exigem-se refe-
roncias. 50 000 - Rua Raul
Pompéia_n._58, ap._603. 

EMPREGADA - Precisa-se na Av.
Rui Barbosa, 560 ap. 904 —
Flamengo.  
EMPrIGÀDA - Precisa-se para
todos serviços casal. Rua Maré-
chal Foch 42 ap. 301, Bonsu-
cesso. Tal. 30-3005.
EMPREGADA - Precisa-se com
pratica e referencias que durma
no emprego — Tratar na Rua
Benjamim Constant n. óO, ap
105. .

serviço
salário

- Informi

cios e que durma no emprego.j£ana
Tratar na Av. Teixeira de Ci|ílro.l- _ ;¦ p,,.;...!,'£ I
„ 70 Bonsucesso. Ordenado Cr$ AVAD^RA -JJ™»»»; 

,•»¦«,_
5<-0C0- _ 40 CCO na Rua General Gli
COZINHEIRA para (aniilii .stran-1,.,..,;- ,. 254 -- a,.. 401.
B.ira. Si com documentos ,ut.tKtl_t:-ac.pBSsaoe.r«, « vw, K-iõíSmcã -f
fsr.ncias. Baiala Ribeiro, 505. . :V-_ qS ref T"l 27-2479 — D.iPRE'*1''**'-1-
COZINHEIRA - Prátic. do trivial!,,',';, 

IHmpi

fino. só para cozinhar uira 3 pus,
c; ríferüScia. r.c.nl.s, folgas .?i^f-^V ,' Z? cS^irãiPRECIStóE rapaz P»
manais. Ordenado a combinar da u"MTr_í.; " 

..„unda.felrí Pe-|eni casa ds ia.nilia. lr.,2
acêrdo cem a ..mp.lSnci»• Tralar,"' 

]"% 
™ '^da 

GeVema. tSnclas. Tratar
Rui Dcmingos F.rr.ira, 140, ap. «•« cri.,,.,.

n.° 701. __
COZINHEIRA iriviol lino - Boas
referências, parjo conforme com-

pntência serviço. Tratar tel.
•''¦•1808. AUX. DE ESCRITÓRIO
COZIMHEIRA-PASSADEIRA

ALFAIATES - COST.

... nislnores refírèncisi e

 lonca prálica para casa d*

casal em Sta. Teresa. Paçja.-.e de
cc-rio n. 2_J - -P-_wi- locfirdo. 

Tel. 4.-4508.
OFERECE-SE.pissadelra,6 000, Pg',pRECISÃ.SE 7le 

-um 
menor para

d.a. Da ref. Tel. 27-2479 - *-•!',;„„..__ 
nH Rua Hilário Gouve:

PRECISA-SE de 2 empregadas .-|SwEg7FX;SE ,mBZ para ,rabalhar|!HÍÍ
uma lavadeira e uma cozinheira PRE*-',,! , Ila Trazer relê-

T"lar na segunda-feira. Pe-|em^casa 
^e^''J'c-^ de| c;^:

Jacarepsçiuá. . Bonfim, 597.

CHOFERES E
MECÂNICOS

Dantas 851.

Atando
I COSTUREIRA cier-CK

Cr? 10 000

PROFISSIONAIS DE ESCRITÓRIO

tenha carleira e referÊncias, Rua
Barata Ribeiro 814:602. Telelonc
37-6529.

INSTRUMENTOS
MUSICAIS

COZINHEIRA - LAVADEIRA -

Precisa-se pessoa de re^ponsabi-
lidade. Tratar na Rua Sá Ferreira,
202, casa. — Copacabana.

COZINHEIRA-"-" Precisa-se de
uma para casa de casal de Irar
tamento, trazer referências de ca-
sa de trato. Dormir no emprego.
Saída a combinar — Nole bem*
só serve cozinheira de forno e neiros.

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
Precisa-se com nratica de livros

scais, nolas fiscais, duplicatas
e]C. _ Avenida Rio Branco n.
57 - si 1509*11 .

ESCRITÓRIO 
"CONTABILIDADE 

-

Necessito rapaz ou moça conhe-
cedor serviços escr. de coníabili-
dade, dactiiografia urgente - Av.l_ „
Amaro Cavalcanti, _2646 (atende- VENDEDORES —

se domingo de 8 i» 10 ns). | 
CORRETORES

GARõfÒ para escritório, lanter-
Rua Salvador de Sá, 51

ip.AFAZ para limpeza. Precisa-se

|n_ Rua Conde de Bonfim, 884.
"SECRETARIA - Precisa-se para

•ervicor, gerais de escritório, boa

apaiéncia, dacliioorafa. Procurar
o Dr. Delmar ou Euclidas Macha-
do, .is 2.»s, 4,'is - 6.»a, das 9

òs ll horas. E exaltado apresen-
tor-f-e quem não «stiver *m con-

díçóe;.

COSTUREIRA - "reesa-se nes-..—, .—
soa capacitada em serviço fino! BORRACHEIRO -- Precisa-se com
- S-.,„sna de 5 dia; - Rua An- prática, na Rua Br.rao de Mej-

tonio Reoo ii. 1 011 - Oldris|cjuita, 598, 3." loia. Entrada
'íiõo. _ 

pela Ruo Uruguai. |
a oito ELETRICISTA DE AUTOMÓVEIS-
-Or>77. !precisa-ie tnilc-oflcial ou eiudan-,

te priitico. Rue Visconde da G.i-:
COSTUREIRAS EXIERNAS - Pre-'vr.a, 126, com o eielrici.ts.

c;m grande prática de,*|iE-fR|cÍSTÀ p VolLiwagsn cl
gola italiana. Colarinho Ino ca-• i|icl _ "Tianá". Av. 28 d. S.-
misa de homem e de eoniecçoe: ,en)|,,0 86 _ Milton, D.p. Pes-
femininas. Paga-se_bom. Nao ss Jca|_ \
.Ti*_rf«snníar ciuem não tiver condi*!- ' -¦ "¦¦—¦—¦—*,-—: ¦—r*

C5.s Tratar íZfSn na Rua Ju- LANTERNEIRÕ - Precw-.e da

lia lopes de Almeida, 11 -- l.oioficul competente para lodo ser-

andar (fim da Rua dos Andra-lv'S? em

das)
confêcçõe:

ENSINA-SE tricô e crochel feito
à mão e recebe-se também enco-
mend.-s_37-2707. 
GREGG SHORTHÃND - Foreisn
lady teaches english and portu-
çiuese Shorthand Please Cal.. -

25-6081. 

AAA PIANOS ESTRANGEIROS E
NACIONAIS NOVOS - Casa es-

pecializnda vende bem financia-
des por preços de ocasião. Rua
Santa Solia n. 54. - Saenz Pena.

A' VÍSTA' - Compro um piano.
Pago b.ni • rápido. Chamar o
Sr. Anlonio - 45-1561.

EMPREGADA - Todo
cuidar criança, ótimo
Raul Pompeia, 14-403 ¦
sábados o dominooj.^

EMPREGADA p/ casal - Precisa-
se com ótimas refirènciai « do-
cumentos. Cr$ 65 000. Rua liai-
oava, 62, tp. 202. Tel. 46-2685

J. Botânico. 

GRATUITO — Inglês e Taqfjlgra-
¦fia, curso de 3 meses Cinelandia
Rua Álvaro Alvim, 24, gr. 601.
Tel.; 37-6249.

Ã CASA MOTTA - Piancs auro-

peus novos, Pleyel, Welmar, Pe-
trof, cauda, armário. A prazo -

Menor preço. 2 de Dezembro n

112 - Catele.

Es t.í cio.fogão, com prática de banquetei-
ra, estando nesta altura, apresen-
lar-se na Run Francisco Graça n.
55 — Tel. -4S-02-Í3 — Tijuca. Estn
rua cemeça nn Rua General Roca
n. 1, ao 

"lado 
do morro. - Oni-

bus n. 214 - Ordenado de Crí
120 a 160 mil cruzeiros - Apre-
sentar-se conforme está pedindo^

COZINHEIRA - Precisa-se com re-
feríncias, Rua Barão de J39ua*,Ai_ _ ,„..,.,«.,.
rifce, 192, casa, Ipanema. BALC. E VITRINISTAS

COZINHEIRA - Familia .stran- _ . .
ra residam, no Bairro d. l»ran.| BALCONISTA - Farmácia,
ieiras,- precisa de cozinheira de aplique in;eções. Trabalhar
lôrno • fogão, com r.ferências. nhã e noile .Tratar Ru. Barata

Avenida Lobo Júnior, Ribeiro, 739-E.
Penha Circular — F«-|.ADAR1A — Precisa-se do balco

prática - Praç,

MOÇA — Precisa-se com boa le-
tra pnrn escritório contábil. Rua
Cap. Fólix, 16-28. Galeria 2, L.
9. Sín Cri.Movân^

PRECISA-SE uma moca comp.l.n-
to para auxiliar escritório. Trotar
Cata MarUna, Eitrade Vicente d»
Carvalho, 16IB - Praça do Car.
mo.

GRATUITO - Português, curso d,
3 meses. Cinelandia. R. Álvaro
Alvim, 24, grupo 601. Tels.:
37-6249.

INSPETORES a SECRETARIO -

Precisa-se na Escola Rural Gua-
na'.ara - Rua das Mangueiras
600 — 

_ Santíssimo.
INTÉRNATO am Patrópolis, «m
magnífica chácara, piscina, *
12 anes, ambos o» luxos. Tal.:
4?76.

INGLÊS, PORTUGUÊS E MATEMA-
TICA — Preparação intensiva pn-
ra exoilios e todos os fins. Tel.
4Í.-9755 - Av/_AtlSnHca, 2 440.

MÀflÍMTICA - Aulas partícula-
res. Admissão» Ginásio. 47-4983.

MATEMÁTICA 
~-"Pr.of."" 

engenhei-
ro, ensina estudantes de cursos
GINASIAL <• CIENTÍFICO. Prepara
para VEulIBULAR DE ENGENHA-
RIA e concursos. Preços módicos
Aulas a domicilio ou em minha

, residência. Tratar a Rua Paula
Freitas, 331702 ou Rua Assis
Brasil, 70'402 — _Copacabana.
KÍÕRMALISTAS - No 3.° ano, pre-
cisa-se urgente. Diurno. Av. Gen.
Osvaldo C, d» Ftirie, n. 121 —

A\. Her mes._
p'R"ECIS*À"SE" cie professor de
Português, Francês e Geografia,
para lecionar em curso noturno,

Engenho de Dentro — fra-
tar 2.a-foira, das 20h às 22h, —

Rua Adolfo Bergamlni. '^95.

PROFESSORES - Precisam-sa de
p.-oíessôorcs de Português e d,
Francês psra os turnos da tarde,
e da noite no Ginásio Itamer
Siiva, ri Rua Teresa Santos 574
B^nio Ribçiro — Exige-se a apre-
sentacão do Registro dn MEC.

PPOFES50RES registrados no
A*.CC ou licenciados poli Facul-
«lat!« de Filcscfia — Precisam-sc
para os turnos d* manhã e noi-
io, das seguintes matérias: Por»
ligues — Matemática — Física —
Franecs — Dosonho — Inglês _—
Ouímíta. — Tratar no Colégio
Cristo Rei sito na Avenida Edgar
R-.mero ns. 861 • 8BV - Vai
Lobo — Madureira.
PROFESSORA especializada ensi-
na piano, teoria e iniciação mu-
eical. Telelonc 90-1749 (CETEL).

VISTA - Compro 1 piano ""«
cauda ou armário, meimo preci*
sando consertos. Resolvo rápido
a qualquer hora, 36*3652.

AGORA - Compro I piano -

Do qualquer marca ou preço. No«

gócio ripido_i vista. T»l. 45-U30.

ACORDEÃO de 80 baixos, Honer,

por 110 mil. Rua Bela, 113-B.
lel. 34-2355.
BATERIA AAUSÍCAL - Vendo.^ e
um piano alemão, pela melhor
oferta. 57-9942 e 3ji;6_830, _Copnc
BATERIA - Capas americanas
Supremo em napa, sem uso — 2
caixas, bumbo, surdo e tom-tom.
Tratar com Eduardo. Te!
27-0308. __
CASA M1LIÁN - Pianos nacio-
nais, estrangeiros, cauda, arma-

rio. 10 anos dc garantia. A prazo
sem juros. Ouvidor n. 130, 2.°

nndar.
iVÍETRONOMO - Vende-se um Pa-
t]uet. Tcl. 36-3216;  .
METRONÓMÒ" - Vende-se um

em perfeito estado. Paquet. Tel.

470316.

PIANO - Vende-se, alemão, cor-
das cruzsdas, precisando conser-
to 900 000. Rua Teodoro d» S,l-
va, 809, cj 2.

PÍANÓ — Estrangeiro, novo, 1i-

po apartamento com 86 teclas.
Run S_o_Salvador,_85,_ap. 403.

PIANO t/4 de 
"cauda 

- Vende
s» pela tirca parta do valor. R.
Sorocaba, 277, facilito tt paa.

PIANO--""" Vende-se um maravi
Ihóto, Bluthncr, 3 cedais, cordas

MOCINHA - Precisa-se, acoin-
panhada por responsável. Rua Sá
Ferreira, 127-50I.
MOCINHA — ^recisô-se de uma
em casa de família para todo 
o serviço, menos cozinhar- Pe-jTratai ita
à-.v-t! referencias. Tr_tar nah 471 _
Praia de Botafoyo n. -«18 — ap. brica de Millui

r.*____  COZINHEIRA - Pr.ci«i-s. com
MOÇA — Precisa-se p! parla dos rt(»r0ncias, paga-l. bom. Trntar
servises de um senhor. Exige,n-,,,, p,,;a Botafogo, 132 ap. 301.
se aparência, Inslr. primário e do. 

côZ|NHEIRA que saiba cozinhar
bem - Precisa-se, para apl. de

um senhor só - Av. Gomes Frei-
MOÇA MENOR - Precisa-se ™-|Iti 7..0, ap. 902
pregada p/t,

cjue

da Pr: 174.
Rua Campo

GUESEC Preci. LANTERNEIRÕ - Precisa-se de

a-te de' urna casea.ieira - Rua WS*? SJS*™?M]j 
1'S"" *'\

Guilhermina. 480 - Encantado. *''«'^ 
Çoçlirane,,27. 

>V,-tiidcidí rnr_.piNH.l_A LANTERNEIROS - Procicam-se c/
COSTUREIRA - COLAR1NH6IRA á , em refl5rm, de „rrocí.
para camisas com pratica de ta- . ,fa Ru„ EucHdes Fa.
'"-- - 

%.l 
K-J- Íe, CopJ"'';ria, 170 - Ramos. [

bsna n. cOo — sala VOi. —.'. -¦
^ür-ict cc ,1. „<i.i.i ^1- nnlkt'Ã LANTERNEIRÕ - Preclaa-ie pa-
PRECISA-SE de oficial de ¦ P»'»** r, altlprS,a de ônibus. Para-se
t calceiro na Rua Knal Grande- -
ca n. 11, esq. d» SSo Clemen

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
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¦ 80 mil —
vendas na

sala 608, -
AJUDA DE CUSTO -

Moças e rapazes de
Rua Carmo n. 6 —¦

Hoie alé 13 horas. .

PROCURO cinco vendedoras de

Politone (Retraio a óleo). Pago
12 mil por pedido, Rua Teixeira

Ribeiro, 377-K - Av. Brasil, ledo
da B=b's - Bonsucesso.

PRECISA-SE de manor com ^
ma pratica de vonda de ctlçaoos
— Paga-se bem. Exigcm-sa rue
rendas - Tralar dia 19 de mar-

ço, domingo das 10 às 12 ho-
ras — Rua Birão d
n. 232-A - Tiiuca.

VENDEDORES ou vendedoras parais,. 47-9Í0I.
|ra .utomóv.ls, pr.cis..ie.m Co-| 

pnfcisò urgente d.

PetrónoÜs

te.
PRECISA-SE de*
que saiba virar

camisa — Rua

uma costureira,
go!fl de paletó
des Arcos. y.

bem. Rua Sla. Mariana,
Bonjuces^o. ^
LANTERNEIROS . - Precisada ofi-
ciai competente. Exigimos com-
petSncia. — Oficina autorizada
Simca - Av. Ilacca, 757 - Bon-

raaores

BARBEIROS - MANIC. ;. _lANTERNEIRÕ Volkswagen, com-|f,|-g
Ipetente. Run Monsenhor Manueli--*

ALUC-A-SE mesa de manicura e Gomes, 104 (antiga Praia d,
cidsira cabeleireiro que tenham Cristóvão). _.
bo» freguesia - Trotar no Salão [MOTORISTA — Preci3a-3e para
Jóia - Rua Alcina, 25, sala 203 camlnhSo de feira — TraKir na
em Madureira. JRUs Allreclo Barcelos n. 4E8 -

BaF.B*ÉTrÒ - Precisa-te bom. ga- OJorja - da« 7 às 11 hens.
ranto o- salário. Eslr. do Saco,'MECÂNICO — Parn cravar
173._ Penha. jlona dn freio,
PRECISA-SE de 

" 
cabeleireiros 

" 
e erabríigíra, rei .,...,

um aiudante adiantado - Tolefo-ldeJreios^Ru^Cardoso oe Morais,U^ado

Auréíic
Penha.

cumentos. Av, Copacabana,
1404._

em-
serviço ou p/hora

p/ap, rapaz solteiro. Tel. 56-C071.

OFERECE-SE uma moça por hora,
cias ires òs seis. um casal ou
pessoa só. Ordenado a combi-
nar. Chamar Dianira, tel. 26-5112
das 7 a } hora, com referencir-s

PRECISA-SE uma empregada para
caiai •strangeiro com 2 filhos.
Pa_a.se bem. Visconde Piraji n.°
455/504 — Ipantma.

COZINHEIRA - Precisa-se para
casa de família trivial fino.
Exigem-se referencia — Salário
inicial dc CrS 70 OCO na R. Ba
rão de Icaraí n. 32, ep. Í02.
- Flamengo.

22, Rua Apia

la 
i',"1'0'! pacabana, na Av. Atlântica, •»?• 

,B, „m

Empresa de âmbito internacional ad-
mite profissionais comoetentes e com

nele experiência.
Si° r_ í-Exige-se tiança.

Os candidatos deverão se apresentar
ío'*3í'à Av. Rio Branco, 257 — 8.° andar, sala

[krdeenÍLbdo!:805, com o Sr. Edson, somente HOJE,
dia 18, no horário de 9.00 às

(P
328 - Tel. 30-105

__,-. ..;,_;,0!MOTORISTAS - Preciümos P»-l ] ] .00 horas.

Posto 5

, , rrIvÊNDEDORAS - Preciso-se de
PRCCISA-SE de um balconista jM para ari;B0, úe (acil acei-
com prática, para padaria — •**¦¦*-¦¦¦¦! locío, vendae a domicilio. Oli-
Fco. Xavier n.° 19ii. Ima comissão. Procurar o Sr. Fon-

PRECISA-SE balconista paro auloiseca, na Rua Arciuias _ Cordeiro,

pecas, com alguma prálica olé 2ÍJ478. M4ier. Tel. 48-6153,
.nos. Estrada IfVendenie Maga-iy*ENDeo0REs - RAPAZES. -
lhões, 1 197. _

CONTADORES

CONTADOR - Procura-se para
pe«son habilitada, excepelon*
opcriunidade cie promoção
industrio em expnnsão.

freguesia em so'ão de ir» completar nosso quadro. Mo.

S7AZW. horUlas com pratica d» larvlcaj
i da ônibus, variíi vasas, SaUriol- ¦

|d. CrS 12 340 diários. Rua Via.
na Drumond n. 45 — Vil* Isj.,

[ boi.
MOTORISTA — Precisa-
se para particular. Comj 

CQmpanhÍa de 2VSaÇSO

RECISA-SE da ajudante cabelel
reira cem pratica na Av. Ccpft-
cabana n. 613 — caia 704.
PkÜCíSã-SE do cabeleireiro ou
cabeleireira e uma aliaadelra. —
Tratar no Mercado d» Madureirs
— Galeria A,_lc;a 202.
PRBCt5A*SE de manlcura prof

em
Cartas

Pedra n._3ó

VENDEDORES - Precisam-se -

Tratar na Rua Dr. Alfredo Bar
eclos n. 527 - Olaria - Fabri
ca de sabão. _,

COZINHEIRA - Preciso de lor.
no o fogão. Paço muito bem
Tratar tei. 27-3235, com O. Vanda|

COZINHEIRA - Preciso, trivial |"""p 
"»Sír'I'"ZC *- 

ÕÚ"" ívencin de novo tipo ,
variado, c| referencias, dormindo lir.______•_„*-'.*-*•. *-*r .__  Zlpper, e que esteia bem ligado

aluguel. Av. Copacabana, PRECISA-SE de Contador, com co-|^ indúitria dc confecções para

cie fecho

1380. Tel. 27-352-1.
PRECISA-SE dc uma arrumadeira
- Tratar na Avenida Vieira SÒU*

Í°J__—iÜL ""** A<3i - t__-__-!H_lIcÕZÍNJ-illRÃ - Trivial variado
PRECISA-SE de uma empresada s4 cozinha - Trar.ndo referên-
doméstica para arrumação na R. c;aE _ Cr$ 60 0D0 - Rua Rai
República

uita prática e boas re-
ional, Carolina Machado n. 964jferênCÍaS. Apresentar-Se, . .*.l*,..,-r.9*..c'_-* „ ___.._ Ir eiu»/4n rip manhã Precisa dos seguintes especialistas:

PRECISA-SE.demanlcurecombat.no SübudO de manha, » r
tante prática, ótima freguesia. na praia do Flamenao n. — Inspetor de manutenção de aviões.
Tels.: 43-3836 - 45-6916. nã r'd'° 

, 
r"-'"*="-l^ ''*! f -* ...

777 2, sobreloia. (B;l — Controlador de manutenção cie

Precib3m-£e com reierrtncía;. —

Tralar 7 horas na Rua General.__ 
Q c^ ^!ps_c'isÂ""sí;-dc7"7nicI7e~oín*b"ai7no sábado de manha

Peru n. 113 -

ap. 1 201 — Copacabana.
RÊCiSA-SE de empregada maior

de 24 anos, para todo serviço
uma senhora. De 8 ns 13,30. —

Ceniro. 43-5239. Chamar depois
de 8 horas.

PRECISA-SE de um rapaz com

pratica para copeirar * arrumar
na Rua Hilário Gouveio

10 ap.

87,
PRECISA-SE de empregada com
carleira e refs. - Paga-se bem

Rua Barata Ribeiro n. 197 -

ap. 1 203 - Copac.
PEQUENA família precisa empr.-
gada para lodo o terviço, qu c
durma no «mprègo. Paga-s» ótimo
ordenado. Exigam-se referências
Rua Senador V.rgueiro, 200, ap
507. — Flamengo.

com

mundo Correia
601.
COZINHEIRA - Precica-sc- com
carteira e referencias — .NCrS .
75 00 - Rua Senador Vergueiro
n. 159;_ap._90JL __..._
COZINHEIRA' - Cr"$ 70 mil -

Precisa-se, cl prat. rei., de for-
* fogSo. Rea Moura Brasil,

7_l — Laranjeiras (próximo Flu-
minense!.

Mo ria

babá

CASAL do tino trato necessita
dc uma co.inheir» e uma arru-
madeira, ótimo ordenado. Exi-

gem-je referencias. — Telefonar

para 23-5977. Dona Ignei.

COZINHEIRA - Precisa-ie para
trivial variado e que durma no
empre-oo. Rua Peneira de Andra-
de, 29-t. Cachambi. Exigem-se
referencias. Paya-S8_beni. 

nhecimentos práticos de Uaisla-j tenv,orns e crianças. R1
cão fiscal e trabalhista, dispondo|Qy.|i,r,J, n, 185, :_la 503. ÍTel._31-2.22.
cie li 2 horai por dia no Centro 

VENDEDORAS - TÜSãi e sras. pRECISA-SE 
"de 

uma manlcura
cia Culacle, para firma em desen- _ v.nd_. __,.„,.. , ab,|h„ ,,. Ru> Fern,ndo
volvimento. Círtas para a portaria £ expadiente. Ptge- querda n. 690 -
deste Jornal rob o n.o 330179. Jte _*|irIo , _._;, ,.„„,]„;,,, En-Gtaça.

sina-se. Estrada Pau Ferio, 329;
- Pechincha - Jau-nrepaguá — 

|
ônibus Caxias-Pau Ferro __
VENDEDORES - Precisam-sa parai LABORATORISTAS
artigos de boa aceitação e fácil •

vendagem ao comércio. Rua C*r'
ATENÇÃO - Preciso secretária ne;ro fa Rocha, 502, saia 204. -, .
para escritório imobiliário, exiio Hiçiienópolis, asq. de Darke de !/**.___ L>ran|8iras, Jl

referenciai i carteira, mínima de -i\^oil

2 «nos. Pago 220 mil — Semana" 
DIVERSOS

DACTILÓGRAFAS -

ESTENÓGRAFAS -

SECRETÁRIAS

CÒZINHEÍRA forno ¦ fogão, sa-PRECISA-SE de uma

t^'td,101.UTe|V'Cg534lC'n1ben.l.l.r, 
com referencia. ._«.-.

'¦" -rn- 
leira. Dorme no emprego

limo Alemão - R. Copaeaba-
99-B, loia, facilito POS.

PIANO V.olmar-london. Oiininal,

quese sem uio, perf-ito «slado
Rua D. Romana À6
ito part*

Lins. Faci

d» í5 dias dou almoço. Favor não
se apresentar quan» não üver prá-
tica. Tratar lel.: 26-02B1 ou
JÓ-7603 ou Alarde - Creci 7ó3.

BANCO desta praça admite fun-
cionáriof c| prátien ds dntiiogra*
fia — Reservista idade 18 a 23
anos. Run Mayrink Veiga, 12.

;y 
, "•¦•.""- "-•• "•r-:*Sir 

ülr». Poim. ne emn-igo. Orde-
cruiadas, 88 notas, teclado de;pRECI5A-SE para casa de família, ad(> CrJ 110 M0 MJ. Av. c0,
marfim, perfeito sem uso e le- da tratamento ampreoada com "• bjI)_ j T,|.. 37.629O." *"-  f«rí_nciai das 7 at 15 horat, la*(_. —-— —~r

,,'r passar . algun. l.rvicoí d. COZINHEIRA - *•%*£. *.,„

Ilmpeia. Tratar a partir da s.- forno e fogae, para 
urna «asa «j..^

gunda-felra pela manhã, Av. Vis.;camoo no Estado do Rio, paga.|MENOR
conda de Albuquerque, 1 035 - se muito bem. Tratar c| Dona An.;sico -

l.blon itonicla, Rua Set» de Setembro, Ira, ÍO

PRECISA-SE. da uma .meninada'Í5?8e. .••>>¦¦¦ "¦-'003 • «-8180.

DACTILÕGRAfA que escrevo bem
preci^n-^e, tratar hoje, 9 hi 12
Run México, IM, sobreloja.

DACTÍLOGRAFOS. — Precisam-se
cem d-esímbarajo t que possaiii
iniciar imediatamente, Procurar
Sr. Álvaro no sábado, de 8 às li
horas, na Rua Miguel Couto n.°

801.

AR COMPRIMIDO - Precisam-se
capataz e operários tspecinlizadoj
em -fundacóeí a ar comprimido
pnra trabalhar am obra fora do
Rio. Tratar á Av. Erasmo Braqa
n. 227, salas 715 e 716 - Rio
rit Janeiro. ...

PRECISA-SE eprendij d_ .._
rsira, manicura, limpeza de peie^MECANlCCCHEFE — DKW ""lav/iÕÊià

En.ina-se maquillagem, perucas — Preclsa-re para chefiar oficina «,w v iv-^-o.

9 òs 18 heras. Grátis pi modelos o negócio em g.ral. So serve
iLaroo S. Francisco 26 sala 41S.porsoa eom prá!'ca no ramo. Sa-

daiRuj da Assembléia 28. sela 105 lirio CrS 300 000 e comissões, -j.]. Ual->i i+arãn
Tratar com o Sr. Ronaldo, Ruallvt,! I lauil I laijUU

--j.jJonel.roi, 3S0, ap. B0B.

E;-JMOTORJSTAS - Pracisam-s. comi
da'prática de serviço em ônibus, ou

dois anos d* prática cm («minhão
 — Rua MarjalhãM Caslro n 1-J5,j
Ijacaré^^ |

1 ViÒTÕRtSTÂ - PrecLa-se para;
,Konibi - Tiaiar na Av. Bario-
1 lomeu Milre n. 637, loja B — i

£.|Sabado Jté 3 horas ou 2s.-fei-

jej 
* 

to o dia todo. ___" 
MECÂNICOS - ELETRICISTAS E

IAJUDAN1E DE MECÂNICOS com
SENHORA ativa, honesta d/, maior] pratica *rri Volkiwagen na Hua
confiança/ c\ curso tscund-ário *| Bráulio Cordeiro n. 905 — Ja-
cenhscimentcs de enfermagem tare — MÉCAFUSCA.
oferece-se para clinico ou outra mE|0.OFICIAL de lanterneirõ. -
ocupação cond zente. Ótimas rs-'.*, ! . r.,,,_j.. \/;r___,i<_. _J» Cw
ferência... Tel.; a7-0660. !„'"'a', n,i '"„. - lino, 1 216.

Oferace-sa -----

Fâvor_ não se apresentar quem náo
habilitação.

Tratar à Av. Calógeras, 18 grupo 202.

| ENFERMEIRAS -

25-0423.

Prscisè-s* de

Datilografa, curso bi*
Pr.cisa-se — Rua Ab, 

'

B. d. Pina.

MOÇA — Precisa-ie corn conheci
mentos dt cobrença bancária
datilografia. Tralar somente hoie
das 8,20 ao 10 hora-. ,Av. Rio
Eraj-ico, 185. Gr. 182316.

SENHORA — Initrucüo superior
— Oíereca-se para trabalhar em
escritório, consultório, secreta-
ria de esceia, meio expediente.
Tel. -16-7007 — à noile ou laba-

'do e demíngoj  i

SENHORA -
acompanhante
maísagltta —
38-.W3.
SERVENTE

enfermeira
Pode viajar. Tel.

Precisa-s* âc ma-
c,n até 30 anoa para trabalhar
ein casa d* aaúde cem praticai, . .
e durma no emprerjo. - Rui "'""'•¦.í'"-"* '""''""

Ccnde de Bonlim, X.7. M.<-.n> 25-8234.'Gioia.

OFERCCE-SE motorista com lon-
ça prálica dc taxi. Tel. 30-19-41
por favor Adahyl.

OFERECE-SE motorista com 30
anes de exercicio, não faz qu^s-
íüo de viajar para fora, dá re-

Sr. Agripino
-1;

GARÇONS

PIANO - Vende-se melhor oferta

piano Pleyel, ótima sonoridade.
Praia de Botafogo, 110, ap. 201.

PROFESSOR — Precisa-se. Portu.
çjuês, Ciência - Conselheiro Gal-
vão, 7.0. Turiaçu 
VIOLÃO, guitarra, canto, aulas
ind., método eficiente, prático
nm 10 aulas.' Atendo apenas com
hora marcada. 29-2759 - Prof
Medeiros. ________________

a 16 anos, para tomar conta de 2 EMPREGADA - Precisa-se rie uma
crianças 3 e 4 ines. — Rua Du-jq,J(, uibj cozinhar, trivial finoe
vivisr, 43 - 204. outres serviços,

prÃNO~PTeyel impdrtado, cepo de^pRECISA-SE de (1) uma Babá eon-jniília
metal, corei. crui. Vendo em e*-;.enso do rciponsõbilidade para|Bem.
ado de novo. NCr$ 1 000,00. '

Alarq. da Olinda, 39, tal

em cisa de fa*
estrangeira. Paga-se muito
Exirc-se carteira e referên-

Tralar na Rua Ministro Vi

Curso de
tapetes

Pontos, riscos, marcação do

trabalho em pequenos grupos.
Inscrição pnra abril na Rua Hi-

lário de Gouveia, 43, 9 às

12 horas.

46-i
PIANO - Fritz Dorberl, seminovo.
Tel. 45J023.
PIANO BENTLÊY - Vendo novo,
completo, afinado diapasão. Só a

particular, Rua Gastão Taveira n.
431, ap._202_-^Jacarepaguá.
VENDE-SE uma bateria em per-
feito estado. CrS 250 000. Tra-
lar p| tel. 56-1996.

VENDO bom piano, à vista ou

pagamento facilitado. — Praça 11
de Junho n. 29. Sobrado.

VENDO piano Petrof. Preco base
NCrS 1600,00. Rua Jiquibá 155,
aP* *03*_T__L-3±__!.!_-* 

VENDO piano Kaim, ótimo estodo.
Tratar 29-3438 ou 23-4758, este
clias úteis, 8 òs_13 horas.
VENDE-SE um piano_ em bom

ítado cie coniervaçüo, metivo

criança recém-nascida. Paga-so das.
bem. Pede-re referências.* Tratai velros de Castro, 72 - aparta

na Rua Maestro Vila Lobos n. 71 mento 702. Dorm.rJto_emprego.

ap 403 - Tiiuca. . [ EMPREGADA - Casal preciso pa-
ra cozinhar bem e arrumar. Paga

INGLÊS
no Inst.

JOHN KENNEDY
Matrículas Abertas

, Fone: 22-2430
Rua Alcindo Guarrabara,

24-S/1601 - Rio

de viagem. Telefone 46-5463. D.

PRECISA-SE empregada para ser-
viço de casal - Paga-se bem. Rua
Ubiratã, 492 - Bonsucesso -

HigienópoHs. „.
PRECISA-SE 

"dc 
babá, dc prefe-

rencia estrangeira, para bebe dc
um mói. Paga-se muito bem. —

Exigem-se referências escritas. —

Entender-se pelo telefone 
46-2651, segunda-feira, 20 de
março. .Quem não estiver em
condições, finezn se abster.

PRECISA-SE 
"de 

copeira • arru-
madeira. Eninen--se referencias.
Documentos. tel. 27-3123 —

Avenida Allánlica n. 3 730 -

ao. 1 .001.
PRECISA-SE empregada paia todo
o serviço da cas?.. Pedem-se rc-
ferências. Rua Elisa de Albu-

lodoi

PROFISSIONAIS DE INDUSTRIA

OFEREÇO para trabalhar em car-
ro particular para qualquer fim

—— Icom 6 anos de carteira amador,
COZINHEIRA para bar. Av. Su-:c!cu referências. Tel. 23-0418 -

burbana, 6715. PJIsr_es._ ISilva.
COZII.ifÈÍRA"~p"_re"bar , reslou-IPRECISA-SE de molorisla com
rante. Paga-ie bem. Rua Antônio bastante _ pratica que resida -»

bem. Referências e carteira.
Rua Visccndo Figueiredo, 6 ap.
303 — Tijuca. 

EMPREGADA - Precisa-se na Av.
Warocahã n. 1 445 - ap. 401

Tijuca — Para cozinhar e ar-
rumaf, ciue durma no emprego

Pedem-se referencias. Ordena-
do CrS 70 000.

EMPREGADA - Precisa-se para
ca:al para cozinha, arrumação -

CARPINTEIROS -

MARCENEIROS

BALCONISTAS* com prática, pre-
cisa-se — Padaria Santa Mario.
Visconde do Rio Branco_n.° 3.

CARPINTEIRO""-" CÒLÕCADÕR
DE ESQUADRIAS - Apresentar-
se na Rua Rainha Guilhermina
n. 143. Rua José Linhares n.
124 e Rua Dr. Satarini n. *3
— ,*>aga-;e por tarefa.

GRAFICO — Compositores, pre-
císa-sa com prática de serviços
comerciais e competente. R. Ubi-
raci, 530-A, esq. Estr. Vtlha da
Pavuna. — Higienopolis. Bon-
EUCft£SO.

CARP*INTEI-CS-MARCENEIROS -

Pre-isa-.a de oficiais habilitados
^uc tenham muita pré.tica para
trabalhar em Instalações comer-

conheçam bem íervices em

lolanda._Bsi«:_500.00.^
VENDEM-SE* PIANOS" - Bem Ji-
nanetados, por preco de ocasião.
Rua Santa Sofia n. 54. Saem Pe-
na. — Casa especializada.

querque, 303 ap. 201
os Santos.

PRECISA-SE uma empregada to-
dos serviços com documentos —

R. Laranjeiras 210 ap. 308.

PRECISA-SE empregado com rc-
ferência e de preferência de còr,

Compro 1 piano
Tel. 57-0960

URGENTE - Ã VISTA

EMPREGOS

entre 1
Silveira

35
57, ap.

snc
401.

Xavier da

fórmica etc. Pana-se

j Varia d.» Glória n.
mes, l<*;do da Av.
rua faz esquina com
ien Ferreira.

bem. Rua
180 - Ra-
Br.i-il, esla
à Rua Gér*

pt-ciis pequenas. Foiça ao$ do-
mingos - Tralar na Rua Viscon-
do de Fiqueiredo n. 79, ap. .
402, -»íé às H hor3£.

NECESSITA-SE moca para cozi-
nhar c lavar para família peque*
na, que durma no emprego e dc*
referências. R. Toneleros, 44, ap.
701. ___.

í™^_rOr^S^ ,£|Ifc.O.ÇFIC.A_ .maneiro, .prec,
tor pelo tel. 26-5112, boa role
rencia. Rila. ____—____.

IMPRESSOR — Preciso para ma-
quina Heidelberg ofício na Rua
Ben;dito_lfipólito _n-_"*LL
IMPRESSOR MINERVISTA - F
císa-se na Rua Guilhermina
432 — Encantado.

Sr Zcne Sul — ótimo orden-do.' 
Telefonar para 57-0269.

Escrituranos
Escriturárias -

Datilógrafas

Laje 38 2.e andar. Proc.
Osvaldo. _ 

'

COPEIRO"" -'"Com"""pratica paia! PRECISA-SE de um mecânico we
Irabalhar a tarde, em bar de, trabalhe em carro nacionais Willys

clube - Apre-antar-se com cor-|e Volkswagen - Rua Pcre,r„

teira ao Sr. Emílio na R. Sen- Nunes 221. 
ta Alexandrina n. 1 129 — Rio .pRECISA-SE de motorista para au-
Comprido. ..Ito particular DKW — com mais de!
GARÇONETE de boa aparência e
prática, e moça para café em
pé. Precisa-se na Rua do Tea-
tro, 7.

PRECISAM-SE moças, auxiliar de
encadernacÉo, com prática. Tra-
tar Rua Chaco. 22. Caxias. Esl
do Rio.

TIPOGRAFIA -Precisa-se de
impresteres para maquina . MI.
nerva na Rua Prefeito Olímpio
de Meio n. 1 382 - São Cris.
tóvão - Te'L. 28-7919.
TIPOGRAFIA - Precisa-se compo-
•.itar com bastante praíica. Paçjõ-

jse bem. Rua Costa Ferreira 77. _*cla

GARÇOM, copeiro, precisa-s»
referencias. Siqueira Campos,
102. Bar.

cl

_ porltc—
finco anos de prática. Tratar com

Sr. Álvaro, Rua Sacadura Cabral
n.o 108.

PRECISA-SE de motoristas de ca-
minhão com prática no ramo dc

reais. Aprr.ientar-se na Rua Ge-
¦neral Jo-í Crislino 64 ¦

[tóvão.

Cris-

Nível Científico
Datilografa
•Nível Ginasial completo

Recebedores
Nível Ginasial completo
Precisa-se.
Av. Presidente Vargas,
1 146 - sobreloia. (P

?A1Ç.0M,,r 
PT!f 'l mn 

,C!" PRECISA-SE de um eletricista de
to Ula . Lide. Rod. Pres. Outra, ' 

utcinovei! _ Traiar na Rua 1B
quilômetro 4.  _ L ^aí-B - Jardim América.
MOÇA — Preciía-ie com experiàn-j— GB.
cia de cepa de lanchonete. RuaIpRÊcíSÍVSÊ mecânico 

"para 
Volks

Silva Vale, 250 - Cavalcante. ,„.,.„,, E.,rcd- |nf«ndenle Maga-
MOÇA — Precise-se para trabo-| IhSes, 1 199

'PRECISA-S; 
de eletricisl

_1Í,?J.INI5,.A5 lp 
MEI° MARCiVlTlPOGr.AFIA 

precisa da impre:
NEIRO - Pr.ci.am-s. '»•* H.Jr para mi[,uina automática Pol-
brica de mov.n na Rua Carlos;, '„ _ ,_„'
Seidl n. -61, sobrado.

RECISA-SE de moça p! aiudar
em serviços domésticos. Paqn^
se bem. Tratar hoje e amanhã

ladeira Nossa Ssnhcra n. .
163 — 602 - Gloria - Telefo-
ne 25-4.68.
PRECISO da uma empregada de
13 a 14 anos — Telefone .
34-1206.

PRECISA-SE de uma moça para
serviços caseiros, paga-se bem —
Estrada Vicente de Carvalho 1 129
Tel. 30-1627.
PRECISÁ-SE empresada e pede-io
referência. Rua Senador Verguei-
ro, 232 ap. I 301 

PRÈCÍSA-SE uma senhora pi co-
linhar, bom salário. R. Prefeito
Olimpin de_Melo, 1910.

PRECISA-SE* de empregado pa-
cozÍP,<«r e arrumar — Não In- oeii
e não passe — Casal cem 2 —-

filhas - CrS 70 000. Trav. SU.
leocádia n. 1.9 — ap. 14 —

Copacabana.  ,.„'..„r,_
PRECISA-SE de empregada que
saiba cozinhar e aiudo em ou-
tres serviços. De CrS 70 000 a
Cr$ 80 OCO — Dormir no empre-
oo. Avenida Ernani Cardoso n.
39S — Campinho — Cascadura.

sa-so. Rua José Felix 27, Rocha.
Rua paralela t. Uno Teixeira.

MARCENEIRO - BISCATEIRO -

Com conhecimentos de pintura;
— Precisa-se para aiqumas se-
manas - Av. Alm. Barroso n.
y — aala t -40-1 — Tabuleiro da
Baiana -• Dia 20 do março.

Rua Ccnde de Bon-

MARCENEIRO - Precisa-se psrs
armários embutidos. Falar eom
Francisco -
fim n. 171
MARCENARIA — PrecÍ3a-:e de um
folheador. Rua Pedro Alves, 64
A — Gamboa.

ly. Rua Antunes Maciel 105-A.

TIPOGRAFIA - Precisa-se de^ um
Impressor para máquina Heldel-
berg á Rua Costa Ferreira n.° 77.

TORNEIROS - FRESAD.
- AJUSTADORES

lhar em cníé. Hua Álvaro Alv
"• l2*A- liomovi.ll.~Rua"Van Ervem n." 34.

LANCKEiRO - Precisa-se par. boxe 8. <f"°f™Jjlf™,e'Cí'

cnchonele, cem pritica salgadl-!l!_!È__ilLaLHEJ_--Í2£SÍ-_
nhos, ótimo lurjar. Rua C-ciaral PRECISA-SE motorista e oiujan-
Roca, 913-A. Praça Seen; Pena. ite com prálica de entrega ds

n.óveis. Apresentar-se Organiza-

Rua do lavra-!Ção Arnaldo de Móveis Ltda. -

|Praça 11 de Junho, 342.

DOMÉSTICOS
PRECISA-SE empreg. boas refe-
rências. Carteira, renra-íe a tar-
da domingo livres que more per-
lo. Inf. 25-4209.

AMAS, ARRUMADEIRAS CASAl americano sem cn.n

E COPEIRAS

BABA'
«nos c

; ças procura empregada para te-
Sdo o serviço na Av. Delfim Mc-

reira n. 992_- 102 - Leblon.
- Para menina de dois — Tel. 27-0651. (

referencias, boa aparên- COPEIRA arrumadeira perf. pare
cia, na Rua Sá Ferreira n. 210
ap. 401 - D. CARMELITA. -
Paga-se bem.
BABA' — Para três crianças, com-
pelente. Pagam-se CrS 90 mi!
- Tel.: 47.5301 - Rua Nasci-
mento Silva n. 121.
BABA' — Pera um menino do
2 anos com refs. na Rua Consa-
lheiro Lafaiete n. 87 - l.o
dar - Tel. 27-2420.
BABÁ — Precisa-se, educada, c|
referências, p|._ menina 4 anos,
no jardim infância .Saídas de
15 em 15 dias. Ord. 60 mil
Rua Redentor, 300. Ipanema.

CCPEIRA — Família pequena pre-
cisa uma empregada para arru-
mar a copairtr, sabendo servir â
fre icera. Paga-se bem, mas exi-
Qcrn-ie referências. Rua Senador
Vor-;L-oiro, 66 ap. 1501 — Tal.
2J-S2S7.

cnsal alto trato, ref. Ord. até 75
mil. Aires Saldanha 127 - I 201.
Tel. 27-2106.

PRECISA-SE toiinheira de forno
a fogão para casa da alto trata-
manto, tom ajudante, um» folga
semanal completa, dormir no am-
prôno. Ord.nado CrS 200 000.
Tratar <| Da. Daura. Tel. 46-8180
na sogunda-foir-.
PRECISA-SE de uma cozinheira -
Rua Carlos Sampaio, 319.

PRECISA-SE cozinheira trivial, la-
var c! máquina. Pouca cente. Av.

2 050 - 26-1018.PRECISA-SE empregada, Rua Co-
rot, 191, ap. 401 - IAPC de| Ep. Pessoa _
Del Casllllo. I PRECISA-SE cozinheira trivial f,nc". 

R. Sá Feireira, 115 - 301

MECANÍCO-AJUSTADOR — Pre-
cisa-se nn Rua Capiber.be, 27 —
Santo Cristo.
PRECISAM-SE: Aiustadores com
prática em máquinas operatrize!
autcmáíicas — Operadores de mí\
quinas automáticas p/ fabricar
parafusos (fenda e rosca). — Es-
tampador de rebiles. Só se apre
sentar cem prático comprovada
na carteira profiisiona! - Rua An
lônio Auiireféiilo, 360 (esta rua
comera na Av. Itaóctt, 2160 —
Trttar" das 14 às 16 horas. 

deira com prttica. Exigem-se
170 OCO.

PRECISO de um carpinteiro que
saiba trabalhar e tenha ferrarnen-
taa — Tratnr Francisco Eugênio,
120 - sobrado, São Crisíóvío. 

PRECISA-SE de dois m..rcí.neÍroa.
Rua André Cavalcanti 1-45-A —
Loja.
PRECISA-SE de carpinteiros ou
marceneiro! conipotentes para ta-
dos cs serviços. Pctia-se bem, nn
Rua Garcia Dávila n." 173-A -
Ipanema. ITORNEIRO - Precisa-se compe
PRECISA-Sc de marceneiro' nã K. fínte na Rua Capiberibe, 27, San

Pedro Américo n. 184. Telefone Ita Cristo.  

çje|25-7050. Falar com Silva ou Díno.jj-Qft^EiRO rnecÊnlco p.ra*|Par:a-se 
bem. i_ Precisa-:e. Rua Sirici, 373. Me

PRECISA-SE de_ um copeiro
prática de café.
dio, 90. "5; 

PRÉCISA-SE de um bom lanter-
,||,alneiro. Favor não se apresentar

[quem não fôr competente. Rua
Ãn-relo Bitlencourt, CO - Grajaú,

EMAFER
ENGENHARIA E MATERIAIS

FERROVIÁRIOS PRECISA DE:

O AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

OFERECE:
0 Refeitório no local.

O Assistência médica c dsntárrc

Semana de 5 dias.
Ambiente confortável.

PRECiSA de cozinheiro
ancheiro. Praça Cruz Verme

número 36.
PRECISA-SE deTopeiro faxineiro,-- v; „,.c;,;.;c, , !„n-
com pratica _ referencias. Tri-^J*' Vo|k,wa0en e DKW
tar na Rua Gustavo Sampaio n. •*• 

„r,",° „,-.-,, „. oUa Pa-no vm com bastante pratica na Kua n\
«?.__-_°P*.701.: -checo Leio n. 244 - J. Bola-
PRECISA-SE de uma cozinheira nico.
com pratica de cozinha d« res-,sERVÍL AUTO MECÂNICA LTDA.
tauranto — Rua Berão de São _ Av |iat)ca n. 1 037 — Bon-
Félix n. 108. jsueesso. - Precisa-se de lan-

PRECISA-SE de""u.r cozinheiro e '«"«Iro e> m"'â;;|"-- —r-
um lancheiro bom. Paua-se bemjVIDRACEIRO-CAPOTEIRO - Que
na Estrcda da Cccuia n. 126-B'tenha Qrande pratica, desmonta-
- Ilha do Governador.  Uem e montagem de coneletas, vi-

PRECISA-SE de um copeiro comU" • fechadurai etc. para Ira-

NSo ira- belrinr em oficina de Vojks^ Kua

EXIGE:
aa
o

Ginasial completo.
Prática de datilografia.
Idade enlre 20 e 30 anos.

Apresentarem-se, munidos de documentos, h Rua

José dos Reis, 1 194 —. fundos J- ENG. DE DENTRO,

a parlir dai 8 às 11,30 hs., de icguncla a quarta-feira.
(P

TORNEIRO - Precisa-se com
muita pratica — Sularío eonfor-
me habilitação. Favor nüo se
aoresentar quem não eítiver re-
almente capacitado — Tratar se-
punda-feira - Rua Mala de U-
cerda n. 700 - Rio Cotrprldo.|pREC|SA-SE um ,iljdi,n,e c|e co-

prática pare re:tauranlfl. r.r.o ira-i"-».»; ,-;¦¦ --.-- **., .» tnrinr
E.ilh. domingo. Ru. Sacadura Ca-|Pe. Ildefonio Penalba 355. Todoi

bral, 179. jos 
Santos. 

PRECISA-SE de um copeiro com n|i;-ncrM_
prática. Pede-se referencia. RuaDIVfcKiU")
liarão de Mesquila, 675-B — Cal-  ._¦_.
Belo Horizonte. COBRADOR - Firmas e casas co-

merciais, ofuie:o-ma oera o ser*
luuante cie coz,- vi(1> j, cobran:a, t.nilo prit'

PRECISAM-SE moços fii
para tecer cabelo para peruca.
Ensina-se o serviço — Rua Bane-
_ilo Hipòlito, 28 - Praça 11 -
Lúcia. ________

nha com pr.itica.
vim 31-A.

PRECISA-SE lapaz com prática
de balcão, no PanificaçÜo Brasil.
Rua Torres Sobrinho, 1. Meier,
Exlgem-ie referencias.

PRECISA-SE* de 
""triciciistai 

pacía.
ria na Rua Eento Ribeiro n. 74
— Gcinboa.
PRECISA-SE de forneiro cl mui-
la pratica de padaria na Rua
Siqueira Campos n. 117 — Co-

pacabjna.

menor PRECISA-SE de açougueiros com

prática comprovada. Apresentar-se
na Rua General José Cristino íi
— São Cristóvão.
PRECISÁ-SE de moças para traba-
lhar em monóculos. Rua Limeira
n,o 285, ap. 101. Tomás Coelho.

PRECISA-SE de padeiro - Rua
São Gabriel n. «47 - Marie da
Graça. 
PADEIRO - Preciso um bom pa-
deiro. Estrada da Água Grande
n.o 754-B. Vista Alegre.

PRECISA-SE de moça ou rapaz
c| prática de artigos de limpeza,
na Run Prole::òra Eíter de Meio'.lor, 

-' MVr»rtr"rp»-lPRECISÁ-SE 
de caixeiro na Rua|n. 226-A. Benfica.

'Siqueira Campos n. 272-B.  PADARIA p"recisa l"padsiro, 1

COPEIRA — .Precisa-se de uma,
com pratica, boa api-irencio, para
casa de tratamento. Exigem-se rc-
ferências. Ordenado: 70 mil. Tra-
tar na Rua General Mariante 3-11,
no Parque Guinle, em Laranjeiras,
tel. 25-8410.

ferências. Paga-se bem. Tratar PRECISA-SE de cozinheira trivial

na Rua Pinheiro Machado, 103, fino que lave peças miúdas e
*B. 604. Tel. 25-1040. durma no emprego. Exigenvse do-

cumentos, carteira « retercncia:;
de pelo menos um ano de casa.

: , ... „ , , . .. .. I Idade acima de 25 anos. Ordenado
de família. Rua Andrade Figuel-I „r d_ Crj 85.000 - Tratar
ra, 132, caia 10. Madureira. à ^un visconde de Piro]á, 217,
PRECISA-SE de empregada do-', _p. 602. Ipanema

ircchil Hermes.

PRECISA-SE de uma empregada
que não tenha filho, para casa

COPEIRA ARRUMADEI-
RA — Precisa-se para ca-
sa de tratamento, que
entenda um pouco de
cozinha, para tirar foi-
gas da cozinheira (de 15
em 15 dias) e que dur<|sÍNHORA át Hmijia t,
ma no emprego. Paga

OPERÁRIOS - MESTRES TQS
- CONSTRUÇÃO CIVIl _____!

CORTAÍScVrÉS - Precisa-ie de

PRECISA-SE de pintores à Rua cortadores* de peles, para calca-

EVario n.o 567, c| 31 - Próxim:
Práca Soca.

; trabalhem
COPEIRA-ARRUMADEIRA - Pro-jcg [,em Trgtar na Rua ialimentacâo de orimeira.
cgra-:e com referências • do-"I ' ipc!0 telefone 23-9190 — D.
cumentos, sabendo servir à .ran-;Saint Romain, 301

mestiça para- todo o serviço de
1 casal. Sendo cozinhar, pasiar
e arrumar. Apresentar-:e , com
documentos na Av. dos Demo-
crAlicos,_631, loja_A.
PRECISA-SE dc empregada na R.
Caruaru n. 391 — casa 2 — ap.
201 — fundos — Graiaú.
PRECISA-SE dê 

"empregada 
paro

cuidar dc senhora paralítica, 2
dias do trabalho por dois de

ífcral^t » n'.ã|PRECISA.SE d. cozlnhelre. Tratar

110 - casa B. Tel.: 46-4986. a Rua Coelho Neto n.° 63 -

Z'.~"_1_,T Laranjeiras.orna con- — — - .-
de crianças, de mães que, PRECISA-SE de cozinheira

fera. Tratamento eVátiça. Paga-re bem. Exigem-«e|l|ce

PRECISA-SE de empregada só p|
cozinhar e pa-sar.. Ordenado de
75 000, pequeno apartamento —

Avenida Afranio Melo Fronco_ n.
125, apartamento 401. Telefone
47-9751.
PRECISA-SE de cozinheira - To-
nelercs n. 146 - áp. 202..

PRECISA-SE empregada que saiba
cozinhar. Paga-se bem. Av. Co.
pacabana, 1 319 - 601. 27-4357.

ELETRICISTAS -
RADIOTÉCNICOS

PADARIA precisa . .
torneiro, 1 eiud-nte forno, I ofr-
ciai ccnloiteiro. R. Laran"tira_
n.o 251.

Rua Alvnro Al- nt,,#
_ . ._ , iciêu • ciila d« fian:*

^.*;,-i!PRECISA.SE de 1 cozinheira, que Io tcl. 30-0628, lv-|n- 
.. .... ..- ¦ d ,,,„ l,l„„"""¦''.áiba lazer :al<;adinhos p bote-CAIXOTEIRO - Precisa-se ™™*^r23»,r.V Telefone

quim P.eler. aposentada. Rua S. pritica de ennr_d menlo de n-o-iP'- '/ 
Eel

Criclivio 7t*l. Trai. Artur. iveis. Exigíln-se relerencias. Tr..:,.r1--/-V_.. .. ii. Miguel. __
_„-.,_, ,r ,- . . Rua Gen. Polidoro, 30, Botafogo. c>RECISA-Sc de meca de boa apa- PRECISA-SE de de.iossadores pa
PREC SA-oc I copeiro com pra- r, „j., ,.•„.¦, r-rim
tica d. cale em pé. Praça da Re-: Cuarda-Move.s.Caricça.

pública 04. ICAIAFATE - Precisa-se pi m
_,^^_~,_-. rr- f ba har cem maquino na Aven

:ít^i^ vsss u«.pi>> m^ -¦7 977-A-
ja A. CAIXEIROS COM PRATICA DE

1 ARMAZÉM — Av. Copacabana
PRECISA-SE de. uma moça .<mm|£;jÇf _ FELICIO.

— Tintura-

rencia para oranne orn3ni7.a;_o
ótica -- Não precisa ter< prarico
— Exigimos bca aparência. En-
¦ revista 2o.-feira das 9 às' 11
horas — Avenida Graça Aranha

|n. 2C6j- gr.' 1 0091

PRECISÁ-SE forneiro com pritica
documentado, na Rua Humaitá
148.

tricô. Rua da Pedreira, 112.

ELETRICISTA
ervjçoi gerais

Pre eis a-ie para
inclusive enrola-1._.

mento de motores, na Rua 7,
Quadra BG Lote 3, Centro da
Abastecimento São Sebastião —
Av. Brasil. •
ELETRICISTA

dos esporte de senhora - Tratar
ns Rua Orquidéa, 139, Nilópolh
— Junvo ao Campo de Nova Ci-
dade. ___ pratica em café e bar - Apre-, ...

iMOCÃSSlM - Á«s-ntador e cos- sentar-se nt Av. GerímarioiCAIXtlKU i_i*--ioi«

llurador de palas. Paga-se muito Danlas n. 1 - Largo do Tan- ria. P'«tí« „"!" {%\"*'^.E ^IPRECÍSA-SE dc um rapnz pa,
bem. Rue Tenente França, 87 -que - Jacarepaguá - das 9 h|Rua Rodrigo de de a _ Ru_ s;_

CAIXA"~~- 
'PLACE 

VENDÔMEjCnstovao, 9C0. ___

PRECISA-SE de uma empregada BOUTIQUE orecisa de moça me-PRECISA-SE de 1_ caixa 
ç/ pra.

para pencio. Rua Pedro Ernestoincr píra irIbalhcr na caixa — tica, de boa aparência — Máximo
n.o_56._Centro_. .^Exigem-re boa letra e gina_io]30 an.3 de idada - Rua S. CIc-

PK_CÍSA-S"É de 
"urr.a 

empregada!- Aprescntar-ie 2a.-feira das 10 mente, 39. .

para pensão. Paga-te bem. Tratar.até 12 horas nè^Ay. Çopacoba-jpufcis^.sE C3-ns p_ta^ padaria.

ELETRICISTA para fiação em ^f.lCacharnbj
neis e quadros de controle elé-,PRECISA-SE de empregados p> sa.

patos sob medida esporte e tam-
bem oara censertos. Barata Ribei-

Íl-B.

ce. Ordenado Cr$ 90 000 - 262,
Av. Cspacabana, 7.° andar. Tel.:
37-6250.
COPEIRA-ARRUMADEIRA - Casa
de tratamento com referencias de
2 anos. Ord. (0 C00 — Rut Sousa
tim. 178 ep. 10K

EMPREGADA - Precisa-se para
todo serviço de casal, dorme no
emprego. Rua Barbacena, 67. —
Eng. de Dentro. _________

COPEIRA — Precisa-se com enr-
teira t referencias — NCr$ 65,CO
— Rua Senador Vergueiro n. ..
159 - ap. 901.

I EMPREGADA - Precisa-se, pe-
quena família, na Rua Xavier da
Silveira n. 57, ap. 102 — Co-
pacabana

de Lourdes

Tratar j referencia:. Tratar na Rua Pi
Ma-!nheiro Machado 103, oo. 604

ÍTel. 25-1045.
ÍPAGO Crô 80 000 por muito
boa cozinheira, fazendo t também

[todos os serviço:. Exijo boas
AGENCIA MOTA tem os melho-

SAPATEIROS — Precisa de uma
bancadn de pesponto, obre ei-
porte. Rua Itabiro, 199. — Braz
de _Plna.
SAPATEIROS - Precisa-se de I
modelador com muita pratica e
arte e um cortador para trab.

Luís XV
orais n.

Pavuna n.° 218 — Hoje sábado até 12 ho-

Precisa-se de um
comi prof iat^onal competente,( cem prá-

ético de instalações elétricas tn- —
i. dustriais e qua também conheça also 3 d,es por sernanB.

.1 parte hidráulica. Apresentar-se nai- Rua Cardoso de M
Ectrxda Velha da " **" ~ "-- ""J- ""

1 143 em Inhaúma.

COZINH. E DOCEIRAS

res diaristas, cozinheiras, faxinei-
ras, lavadeirat e passedeiras. —
Tel.: 37-5533, com documentos^

CÕZÍNI*ÍEIRÁ""~^~"p7e"cisa-_e para

referencias e dormir no empre-
go — Rua Conda de Bonfim n.
412, ep. 604.

PRECISO técnico p/rádios tran. nit/cpcAC
ores. SalArio Crí 450 000. R. :UIVtKSU>

Magalhães Couto, 55-B.

PRECISA-SE de uma cozinheira

u, ,...._„..- - ,,,.-_,..,-_ !com bastante prática para tra-

ozini-rr - lavar. Quatro pesseas.1 balhar em bar e que saiba fa-

EMPREGADA - Precisa-se na Rua,Rua Marlins Ferreira, 53 - Bo-I zer salgadinhos - Rua Sao CHI-

Maria Qultorla 77 - Ipanema. lalogo. Jtovao, IIB4.

GRÁFICOS

INJETADOR de plástico, com pri-
tica de colocação de ferramentas,
Tratar na Rua 34 de Fevereiro, 3
Bonsucesso.

JRufi Miguel lemos n. 17-A.

ra «çougue; Tratar Av. dos Itália-
net, 468 — Rocha Miranda.

PRECISA-SE de* caixeiro c| pra-
tica de balcão - E' favor na»

apresentar sem que nio te-
nha pratica. — Padarie Tsngué
- Rua Santa_C[ara n. S8.

PRECISA-SE com prática de 1
caixa, t caixeiro, ! moça para
balcão, I ciclista. R. laranieiras,
n.° 251. •;-.'
VIGIA NOTURNO - Precisa-se
de um, com larga experiência,

para edificio no Centro. Apre-
cenl.ir-se 2.a-fcira, c| documen.
tes e referencias. Rua do Rosa-
rio, 113, 8." andor, . partir dat
14 horas,

•-'""E-ÁbÓR*' Precisa-se do um.
p^aiPRECISA-SE «i«iro_com pratica,•—;*--,* *_* 

*ed;{l-cio 
n0 Cer„

Dias o.'!.__-J , • 
.tj-ní-i*: Anreíeniar.

Ladeira Frei" Orlando n.° 8,'ns n'._1241 -_Pôsto 6.
em frente à Ruo do Senado. _ (EMPREGADO — Precisa-.
PRECISAM-SE mô;r.s~para trab». tratar de gado. Estrada do Ca-tj.a|-j- úf.~ padaria. Rua uias 'w>i:.*l*-vcõn,",™.tdancla; Apresentar.
lhar em pensão ajudantas de co- pao 1400. Jaearepaaua. ¦__U n. 617 _ Méier - GB. \\'°> ""* 

^-úmenlõs . referên
zinha. Podem dormir no empre-, ESTOFADOR - Pr.cis.we emP»'- pRK*ISA-SE át v|0|a diurno. Apre- ,..*, Rua do Rosário. 113, 8.°
gc. Rua Santo Cristo n.» 99. 

j„ir, ou , dia. tal. 46-1497 «=•- .entaV-se na Rua General José J, U: horaf. 
PRECISA-SE de copeiro faxineiro "r, • meie oficial, BMaFogo, R. Cr|Jtin0 46 _ sj., Cristóvão. _^

Ordenado de 120 mil, na¦ R. Fernando Culmara.s, 32. 'precisai 
de aiudanies de cn-l í_?nCO

Visconde de Albuquerque n. . jjÇÃRCÊNEIRO - Foco qualquer 
p*.Ef*!i ___ -._?..u_ 

";..-,« 
,1.1 BfailWU

685. conierío. Atendo a domicilio. —

PRECISA-SE de maças em cafi Telefone 28-0832.
em pé e/prática — Rua Conce!.jõ'f*ERECE-SE para trabalhar como
ção, 1B. _(n>jrtelro de edificio ou de hotel,
PRÉCTSA-SE* uma aiudanta da co-jou de cata comercial, Sr. de 35

peira «m penião familiar, qut]mel, de cor morena, casado, lem

durma no empreg
nâo trabalha no dominqo.

sentar-tte ni
Cristino 66 - São Cristcvao. j-

PRECISA-SE de aiudanies de C..-I
minhão com prática no ramo de

cereais. Aprcscntar-se na Rua Ge.| 
Admite escriturários, com

neral José Cristino 66 - Sao . 
militar ciatilógrsfo, boa

Cristóvão. . ¦* , . . . , /-.,,, j^

PRECISA-SE"de~uma moça para lelrn, n.vel glnasl.l. Carla do

irabalhar em pensão na R. Sil-,próprio punho, com Currículo,

[va Castro n. 36 - Copacabana^. I _,,,.,„m5ei e retroto 3x4, para-¦_____ -.iSTg ar^ SSSFi •S^^msS^^»iiízr "' - "
cise-se.
Encantado. jSua do Ritende n. 58.



8 - CLASSIFICADOS - Jornal do Brasil, sibado, 1S-3-67

M

Corretores
- Imóveis icos e

ènroladores
Precisam-se de profissionais: Mecâni-

Escritório tradicional em Co-
pacabana, procura corretores
para trabalhar em lançamento
cio Construtora de primeira.
Imprescindível situação finan-
teira boa. Tratar, sábado e do-i ,,. ',
mingo. Av. n. s. c0pacab.>jC0S corn pratica em chassis de radio e en-
na, 709, saia 508. <p 

jroladores de transformador.

Costureiras Apresentarem-se na Rua Prefeito
Preclsam-se com prática de01'™?'0 de Mel°' '607 Sobreloja (Benfi-

roupas militares. cõ), de segunda a sexta, entre 13 e 15Exigimos: Diploma eu c°m-'hnras
provar.te do curso primário. I

Oferecemos: Lunch e assistèfi-l
da médica.

DATILOGRAFO - CORR BPONDENTE

Apresentar-se a
RUA BOM PASTOR,

TIJUCA
107

Copeira-
arrumadeira

Preclsa-se de uma com boa
aparência, de preferência b/an-
ca, com prática do serviço —
Paga-se bem. Pede-se referên-
cias de mais de um ano de
emprego em casa de família de
alto tratamento. Tratar à Praia j
do Flamengo, 374 ap. 901, en-j
Ire 11 horas a 17 horas, do
tábado dia 18,

Precisa-se de um da ti lóg raío-corresponden te, cem
muita prática, redação própria, documentos em ordem,
jpara início imediato.

Cartas para o número 330 324, na portaria dêste
Jornal, com curriculum vitae, e pretensões, acompa-
jnhada de fotografia.

*MM&OS*mOK^ EMBARCAÇÕES O MÁQUINAS E MATERIAIS
ESPORTES Ê

ABARCACOE£M
BARCOS' E LANCHAS y{jfÇ9 lanc,,a Crys-Caf motor du

!^%VÚlKl-~À0'~^' ^ <"•" ™™- eV-VTno

^'iã^r^ft,'^%aub' *^> <°m_ o -_f
LANCHA - VcrtCi-tt^Ctl-Tã, MOTORES E EQUIP.• Mo-'r ",5riMARiT!MO
Betes Clc.-*',, bmhelro, cozinha,.lencnes. Vir Carioca lati ClubeI¦,-,.....=•.-; • ¦ ,,nn ]Jmjrtnò\jri — Vende-ie 28 H.P,,

junto cem volante, mudança reme-
nw.xn DanV - (Cri 13 030,00

LAN

Mecânico
Com conhecimentos gerais da pro-

fissão para cargo de futuro em ma-
nutenção de fábrica.

Escrever carta com "curriculum" e
pretensões para a Cx. Postal 656 -
ZC-00. (p

Contra-mestre
de serralheria

Procura-se. Tratar tom
Emílio i Rua Visconde de
Inhaúma, 58 tola £02.

Precisa-se

! ENGENHEIRO ELETRICISTA
Prática construção redes distribuição, subs

para trabalhar um ano em Aracaju.
Alojamento, automóvel e ordenado de um milhão.
Curriculum vitae com experiência.

EMPREZA BRASILEIRA DE ENGENHARIA
Caixa Postal 96 - Rio de Janeiro (P

remió h!«l™i.r-"SS H?"V-i 2°5o8^tíllS^8?n,UnlS ^iKraj cia uíu. Equiparia cem fa-jurm-ip" c.~- 
''.—- ,-—

rol, carreta, coberto, estofado- «I u'r ~ Estocionano, vendc-sc
demais acessórios. Oito miihS,*!^ uf 

^"J^. «"<>'«.) 125
Ací.Io oferta. 34-1030 com *i-\„_.\_?_r??_-_í_ ??"d° d-•
po;o. no'0, ith.at tel. 24-J9, N, Iguaçu.)or. Emanuel, ciai 19 às 23 ho-

sos e Graxas
Vende-se grande quantidade de óleos e gra-

jxas 
automotivos o industriais, em perfeito estado

marca ESSO, TEXACO, SHELL e MOBIL OIL. Maio-
|res informações, à Rua Itambé, IM, 8.° andar
fel.: ^-9700, ramsl 248, B. Horizonte - MG.

Proposta, em envelope-Jechado, sob a refe
rÊncia "PROPOSTA 

PARA ÓLEOS E GRAXAS" atè
o dia 22 de março de 67. ,„

ra:
pinc-ít, porfeil.
5.50761 - D,-. Gi,

AS — Vende-se ex-Piranhc, Up
(todo. Tcl. -jMOTORES DE POPA - 3, 5 

—-^—T-,-.—-»»rtq.„ 'O. « 35 w-.', marcas c-.c-l VENDEM-SE TibZZ da cinhTreÍRFÍ w~T
p"

ISCO01; !*C|!|.,?U°;. '">"' f E:li»ól Rio- vííjdfTí ,„_, „. — ¦-.-iuijW^Ci JetjU;a 4j _ j _._„- vcriuç-ss uma espingarda do, «fa oe 2 eanes^belsa, um luxo
bo

VENDO urgonto barco' _„
cu rccr.io. Tel. JJ.J246.'/.ano.

pescai350 000,00 cruzeiros. Motivo cieCnte.lvtlhke. Bua Msmbucaba n. 278'Coelho Neto.

..-., cm cor roso
istado. Te!. 3732.13.

INSTRUMENTOS E
APARELHOS

ÁQUINAS
ATERIAIS

MÁQ. INDUSTRIAIS

De 2 mecânicos ajustadores, 2 serra-

GERENCIA OU RECEPÇÃO
DE HOTEL

.VENDE-SE inilalação completi da
  oncina de confecção, uma maqui-BALANÇA Michslete, nova, cap. na dc. «fiear, uma maquina de1 000 kg, ci descanso. Vende-se !C01'' ,n°'-"'ri-il uma m»ci,,!n. j.

Germano. Tcl. 45-601-4. 'jtortar moldes efc,

APARELHO dr^íTTt. Erkom.tercom ecluna de mercúrio, portátil. .,, nNove, NCr$ 140,00. Tel. 46-9821. ?°d°s
DIVERSOS

deCargo
confiança

Senhor portusuês, apresenta-
vel, educado, de conhecimentos
comerciais cm geral — e oosoli-
ra e derivados em especial — c|
condução própria, dispondo de
30 milhões em promissórias res-
gatéveis cm curto prazo, ofe-
rece os seus servitos a firma
ou organização importantes,
daqui ou de fora, entregando
eventualmente êstes títulos co-
mo caução, se necessário, ou
awociando-se a negócio mais
modesto. Poço marcar encon-
lro polo tel. 34-1079, Sr. E,
Nu nei.

a • ^ « i . „ Casal de meia idade oferece-se para qerente de Resfau-lheiros, 2 bombeiros, 2 mecânicos de ma- rante ou Recepção de Hotel no Rio ou nos Estados Possuindo
nutenção. Apresentar-se à Estrada João:Praílca referências e falando Francês. A senhora podendo to-~ " ra3'' conta de rouparia ou outros serviços.

É favor tratar à Av. Copacabana, 420 - ap. 502, ou^^-'''^;í«k" "' ^ c:mc
deixar recado no Tel.: 36-226Ó. ie™ a o.rte. D.rs;...Nc.:$ ~ Tel': 29'7270 ~ u™'°

Paulo, 488 - Honório Gurgel.

Cozinheira
De forno e fogão, trivial fi-

tio, que durma fora. Poga-se
bem. Pede-se referenciai de
mais de um ano em casa de
família de alto tratamento. Tra-
tar è Praia do Flamengo, 374
«P. 901, entre 11 horas * |7
horas do sábado dis 18.

PRECISA-SE:

Marceneiros
Para acabamento e reforma de mó-

veis, lambris, etc.

Ajudantes p/
Marceneiros e Pintores

Para 'início 
imediato! Õtirna remu-

neração!
Procurar o Sr. GERALDO AUGUSTO

à Rua Moncorvo Filho, 66 loja.

COFRE grando, medindo lm,70 por

- -. ..._.„„„ V11._ junto ou se- burne riLMtr — Vende t
COMPRESSOR -Vende-se marei íel!" íá-ll"!. 

"" Fr°nt° 3?8 
Z"'h%jtt';'' ,50x6°- ~

Wayne, doía cilindros em "V" ' ' no 37-363'-
pressão \75 Übrnj por polegada
quadrada, deslocamento 30!Jí péscubfcos por minuto, equipadocem motor elétrico trif.íiico de
10 HP marca Cembra, no eifarí-Tr.iliir na Run S5o Cri>tívâo
_H____ tcnio^ Sr._ Basto;.
0-7 PA1ROI - Aliiai-e.. p„s>FlmiiUini Bstiili n. 12 - B>lford
Roho.
GRU?0 <srr;~,áor - Vende-ee tle30 KVA, Motor MWM Dic-el. -

:ncrnl Cüldv^cli, 217.'
FORNO eíVtrícõ -"Pi^ToTiíihS:
vende-se, nov*; «em use, Ker.fautomático, dt omaulir. No coiá'

Çr$ £00 000. Ver c| Augusto,Av. B-rçes de Medeiros, í 513op._201, s ^arlir__cle segunda-feira
GAVETEÍRO, 3ml comp?, (javetasch 0,50 cm cem puxaderes dou.ratlcs, quase nôvo. Ocasião Te-lefone 52-0009. Próprio 

'par.
confecções, boutiqu» ele. Móvelmuifo benilo.
MAQUINAS REGISTRADORAS tf.3m e Nalionial 19-14, estado denovas, vendem-se - Avenid» 58Setembro 321.
MAQUINA registradora mênúaíüvendo barato. Rua Gomaga Bas-tos, 20. Tel. 46-2583.
MÁQUINA cortar frios, no esta.•io. Vendo qualquer prero. Tel,
36-6153, hoje à tnrde.

lm,32 por 0,65, priprio paríjjan-lMAQUINA SWEDA - Vandl-sâ
ío° WnrfÔ" i.Íi "'""',* mo,vi£m'"-!«'n « m.s.s d. uso, tm .stado
47-15651 1 7 ÍVioÍ" 

HMon""1' «¦"" - ^rS 4 500. Infor.1/-I568, d. 7 „ 11 h0líti mações tel.lone 37J577.

BALANÇA TOIEDÕ"- Vende-se!
rSHS"1' ,lmP°"»d£, pesando ..1 300 quilos, R. l.o de Marco, 20,loia.
BALANÇAS. VenKS^TSnri
200 quilos. Facilil-i.se. Rua Ge-neral Caldwell, 217.
COFRE FÍCHST~ V.„"d..s,"p,ia

Ttl.

Refíficas
DE EIXOS DE MANIVEI.AS
Vende-se em bom estado,i '„  """" «nisct. - ¦- -¦¦¦ ¦^>-'it iratC-erador Kar.-nos 50-00, no estadp!r i

de nôvo. Tel. 46-9212. tuncionando de 2,10 m e

2Í! ,1'A2 "ví"l • ™joJp°nt«- *"* Bruno Seabra,

GARÁGÍSTA
Indústria farmacêutica de renome internacional pro-cura elemento com conhecimento de mecânica de automo-

vel, de preferência Volkswagen, motorista habilitado, com
curso Ginasial, porém não obrigatório.

Apresentar-se à Seção do Pessoal, à Avenida Vene-
zuela, n.° 110 de 9,00 às 11,00 e de 14,00 às 16,00 horas,
munido de documentos.

Encarregado
de fundição

A firma NIAGARA S,A. pre-
cisa de mestre pera dirigir 20
homens de fundição de bronie.
Tavor apresentar-se a Rua das
Marrecas, AO, loia. Sr. Mat-
tiiics.

Sears

Farmacêutico
Oferece-s» farmacêutico di-

plomado como responsável —
Tratar Av. Copacabana, 420,
ap. 502.

Admite auxiliar de contabilidade
com prática de folha de pagamento.
EXIGE: Curso ginasial completo.

Boa datilografia.
OFERECE: Semana de 5 dias.

Ótimo ambiente de traba-
lho.
Serviço médico gratuito.-

Os candidatos deverão apresen-
tar-se à Luís Câmara, 688 — Ramos.

(P

OPORTUN DADE

Torneiro-Mecânico
Precisamos com prática comprovada,

com o nível ginasial e conhecimento de
mecânica geral. Dirigir-se à Av. R. Bran-
co, 110/112 - l.o and. Divisão de Sele-
ção, de 8 às 12 horas, com uma iotogra-
fia. '• (p

A CIA. CERVEJARIA BRAHMA filial RIO, necessita de.-

ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO DE
INSTALAÇÃO TELEFÔNICA

EXIGE-SE:

Boa referência.
Curso Primário completo.
Quhação Serviço Militar.

OFERECE-SE:
Refeitório no local de trabalho.
Assistência médica hospitalar completa.
Plano de Aposentadoria
Boa remuneração.

Apresentar-se, munido ds documentos, à Rua Marquês de Sapucai
200, no horário de 8 às 17 horas, diariamente, exceto aos sábados.

3 5C0. Rus Barão dr MeJCtuít
n. 1 002. Pra;a Verdun. Ercino"
GERADOR DIESEL - A Constru-tora Mariiba S.A. vendi — 12,5'15
kVA - 50|60 ciclo. 2201127 volu
çom quadro c;mpleto. Ver Rua
Barão de Mesquita, 1002, baso
3 milhões. - Tratar 52-8629 c

1 22-^227.
GÚUHOTINA manual cem J"f."

leu, toda de forro. Vendo, Rua
Antônio Badatet, 194 — O. Cruj.

\MAQUINAS para fabricar molas.
Novas. Vondem-se. Germano —

[tel. 45-0014.
MAQUINAS de solda eiélrlca -I „., ,Movas - Prorr.cçêo especial, 2|3-T- HO-20, D-B. 2U, D-4 7U
anos 

|»ranlla, preços reduridoj D-6 8U, basculantes Ford F-em 50%, a partir de 55 mil, nco'600 r-,v,;-,n„.n. ,-t. i .compre sen, examinar por dentro!;: «mionetes Chevrolet e
e sem comparar com a de nos;al "' "«'o e carreta rebaixa-
fabricação. Rua José de Qu^irósí^/ caçambas Dempster nara
«hoje 

D""° R")eir°- A,enil5| Poeiras, tanques para água -

MÃQUINÃ-Told-a—iéi7ií7-^» 
\roirJOS_ 

'f0'^' 
^1" 

**'
trabalhos pesados e continuo:, 2 í. "' " ° Ui]sr * Rua í1-0-
onos de garantia. 200, 300, 40ollá"1- '60 — Realenoo, km 30a 600 »mp. fir» e luz a parllr da Av. Brasil.ds 45 mil. Rua Gervásio Ferreira,
7, antiga R. i8, IAPC Iraiá. I ,
MOINHO 

"para 
moer" café. Ven~de-ÍMAQ- E EQUIPAM.

se de l|3' o 1 H.P. Faclllta-se, DE ESCRITÓRIOTralar com Hamilton Melo - Rual "V'K"UICIU
General Caldwell, n. 217. Tel 
¦52-35|2-,  ALUGA-SE mesa vidro, cadeira—— ... __ niove!,

^n _ irIr aba io

Terraplanagem
vendo

Escavadeira 22-B com sho-
wel, molo Scraper DW-10, Loa-

[der Euclyd 9-BV, tratores D-7

MODELADORA, cilindro, moinho
de rojeaa divisora e ama$iadelra
pera padarias s praio, direta-
n-.ente da fábrica. Hamilton M.
lo. Tratar na Rua General Cald-
well, 217.
MAQUINA InduTt.-ial 31-15, Sirr
crer. equip. c| motor est. novt,oport. NCrí 30,00. R. Sul-Ame-
ofíí,òo 

- Ban9U _ T«lef°nei

\ÍÃÕÜÍNAS PARA CALÇADOS -'
vendenvja uma chanfrnr FéklmB,CoIíjt jo!í mancai, pregar __\,amanual, pesponto Minerva indus.trial, montar colado. Rua Nas-cimento Gurrjel n.o 25 — Osv.Cru;, (largo da Pontinha'.

etlL escritório completo,
:entral dc frenie. — Rosário. 1294.°_ u-ih__7. Tel. 52-7335.

COMPRA X VENDA coni.tiõT~!
reformo de máquins de «;crever,somar, calcular e mimeoorafo -
Facilidade de pagamento e garan-tia absoluta. Rua Riachuelo 373,
gr. 505. Tel. 22-5665.

VENDE-SE uma bancada em l-motor elétrico 1/2 H.P., furadei-
ra elétrica, demais ferramentas. —
CrS 150 mil. Rua Itapiru, 1 519,
essa 5.
VENDO uma máquina Phillips no-
va 80 000. Faremos super sinte-
co, serviços garantidos - R. Ana
Neri. 45. Tel. 54-3715 — Sr.
Paulino — Ver sábado

Isoladores
Precisa-se com 5 anos de

de prática, referências recen-de datiloqrafiates e documentação exigida
por lei. Apresentar-se. Av
Rio Branco, 9, j| 340.

União dos revendedores
PRECISA

DACTILÓGRAFA - moça de boa apa-
réncia para lidar com o público, e serviços

T_v17!Tr____,T:" :íy~_^7" .^^7?•T*^^^••?TrT*•T^r^*^^1^'~.r'"•i^?^T"^"'¦^^

^••íi«4íraf..c-,i*i!4-,ll--i J X .. ..... 77.,

Menores
Admitimos com prítica de

costura de roupas de homem.
Exigimos: Diploma ou com-

provante do curso primário.
Oferecemos: lunch t essistén-

cia médica.
Apresentar-se a

RUA BOM PASTOR, 107..
Tiiuca (p

Redator

com prática e bomKARDEXISTA
datilografo.

RAPAZ - com grandes conhecimen-
tos e desembaraço em cálculos de juros.

Rua Buenos Aires, 111

fxtà Agência de Divulgação,
precisa-se de redator (a) paratempo misto, tarde e noite.
Aceita-se candidatos «gue se-
iam alunos de Curso de
Jornalismo. Cartas com infor-
mações, pretensões, horário
disponível e endereço pera •
portaria dêste Jornal, aob
número P-86424. rp

Vendedores
HORÁRIO INTEGRAI OU EICO

Precisamos de mais 2 para
Guanabara e Eslado do Rio.
Imprescindível que |á trabalhem
com loja de autopeças. Artigo
de 

^ 
fácil colocação e orande

utilidade. Exinimos referências.
Tretar com Sr. Ismar à Rua Sa-
cadura Cabral, 89, d3l 8 às
12 horas.

Vendedoi

'Cií&l'.s''... :.i£i. .',/„ 'i_j&,_\;'. .>. ¦(t'___ .^'jSí.&u!'si

PRECISA DE

MONTADOR DE TRANSFORMADOR
DE ALTA TENSÃO

Idade entre 18 e 35 anos. Capacidade comprovada.
Os interessados deverão munir-se da seguinte do-

cumentação: Carteira Profissional - Carteira de Identidade
— Título de Eleitor — Certificado de Reservista — Certifi-
cado de Conclusão do Curso Primário - 1 retrato 3x4.

Seção de Seleção

Rua da Conceição, 105 — sala 402
Das 9 às 11 e das 13 às 16 horas.

(P

VENDE-SE uma plaina inglesa corn*t facei semi-nova com 0,60 de
largura. Preço de ocasico parndesocupar lugar. Tratar em Du-
que de Caxias na Rua Tuiuti n.
1*7 - Tel. 2383.
VENDE-8E lamlnadordefio',50 cZJ'Z 

™B8o*5."nov*?
mim com motor, maquina d-— n,.v„..
limpar relógio. Torno p'teloioe:ro, ftn-t n. 0. Ver Estr. Vicente
Carvalho 5ó9. Tel. 2Ç.3B-U -
Sr. SÜva.

MAQUINAS DE CONTABILIDADE-Audit Olivetti, National 31 e000, Burroughs, Ruf Saldo Du-
p.ex e Reminqton. Um «no de qa-ranlia. Tel. 22-3793. Também 

"<i-
nane ía mot p compramos.
WóVEIS de escritório _ Vendõ

mesas grandes de ferro comtampe de fórmica, 8 cadeiras cs-tofadas, 1 grupo estofado, 2 or-
quivos, tel. etc. Melhor oferla.
Tratar_tel._£2-0|88.
MULTISMA Olivetti - Vendo-":!?,
vinha, por NCr$ 950,00. - Tra.tartel.: ^2-9005.
MAQUINA de escrever Olivetti-Vendo 2, estado de novas. Telefone 42-0188.
maquinas descrever"'-vin
do uma Olivetti Ux, 80 e uma
Remington BJ. Tel. 22-5665.
WÃQUINA de ccntabilidadeVVi
do um Burrougs modelo P 652
i-"A°'„ "."^ P-'0 telefone
47-1568 de 7 às 22 horas. Tam-
bem duas maquinas de escrever

CARTEIRAS PROFISSIONAIS — O Serviço (le
Emprego da. Delegacia Regional do Trabalho sus-
pendeu a emissão de segundas e demais vias de
carteiras profissionais, até o dia 23, medida es-
ta decorrente da necessidade de ser fixado o cri-
tério de cobrança dos emolumentos devidos, cm
face das recentes alterações introduzidas na Con-
eolidação das Leis do Trabalho.

ATIVIDADES DO DNT — De acordo com rela-
tório do Diretor-Geral do Departamento Nacio-
nal do Trabalho, foram' assinados, em 1966, 10
acordos salariais, reconhecidos 44 novos sindica-
tos urbanos e 230 outros rurais; realizadas 1592
eleições sindicais. Das 4 415 entidades sindicais
em todo o Pais, apenas 66 estão sob intervenção,
na sua maioria por motivo de fraudes eleitorais
e outras infrações da lei, inclusive por solicita-
ção dos próprios associados, e pof períodos va-
riáveis entre 45 e 90 dias.

ACORDO DE PROFESSORES — a Delegacia
Regional do Trabnlho enviou oficio ao Depar-
tamento Nacional de Salário (DNS) solicitando
o percentual de' aumento na remuneração das
professoras do Estado da Guanabara, a fim de
que possa homologar o acordo assinado entre pSindicato de Professores do Ensino Secundário,
Primário e ds Arte e o Sindicato dos Estabele-
cimentos cie Ensino do Estado da Guanabara. O
contrato estatui um aumento de "30 

por cento a
partir do dia 1 dêste mé.v.

EMPRESA UVIO BRUXI — Os responsáveis
pela Empresa Lívio Bruni terão um encontro
com o Delegado Regional do Trabalho, por con-
vocação dêste, a fim de explicar a real situação
dos seus funcionários, no que diz respeito ao re-
cebimento tie salários * gozo de direitos assegu-
rados pela Consolidação das Leis do Trabalho.
Esta convocação foi motivada pelo envio de um
oficio à DRT, por parte do Sindicato dos Em-
pregados em Empresas Cinematográficas, alegan-
do desrespeito às leis do trabalho.

VENDEM-SE 1 serra fita Ibéria, 1
motor Arno, 1 HP; I torno, fer-

[ranientas p] carpinteiro. Rua Ame-
rjeana, 208. Tratar local, Fernan-
do, sábado e domingo, até 15 h_.
VENDEM-SE maquinas de malha-
ria ou passa-se o contrato ds fir-
ma legalizada. Tel. 47-3413 de
segunda a sexta-feira.

, VENDE-SE írê! tornos mecânicos.
; Ru» Fonseca Teles G.
:VENDE-SE".! 12 carpintíTrõTdcsem.
psno, lupia, lixadeira, máquina
de furar de corrente. Rua Moacir
de Almeida, 561, tel.s 49-181]

Geradores
Não tenha problema» com •

FAtTA DE ENERGIA...
A iolução 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 Flanien-
|!W ÜO, 244 A-B -
,'JÍ- Tel.: 25-9776 -

Av. Cesário de
Melo, 953 -
Campo Grande,
1010 • CETKL

(P
Tels.: CG
94-1171.

MÁQUINA de tomar manual
marca "Precisa" 

_ de cscrc-<er
Smlth-Corona c. 39 cm. R. Au-rellano Portugal. 196, Rio Com-
prldo. Te!. 2C-0792.
VENDO cofre SccurítT^ar^íon".
diCionado Pnilco. Ambos cm per-feito estado. Tratar cem o Sr
Wilson, no tel, 32-1182.

Horóscopo
TW. SIAZURKA

Seja camarada dos colegas e tu-
do andará favorável para você
uo ambiente de trabnlho. Para
o amor você c quem ditará a
sua sorte neste dia.

MAT. DE CONSTRUÇÕES

ATERRO - Barro cavado - Dí-'
na Rua Dias da Cru: 673 L, 22
ou entrega-ae- a domicilio carreto
Cr$ 10 000 o caminhão. Telefone
29-0352 - Aluísio.
BUCHAS DE BRONZE - Vendem-
se 1 200 div. bitolas. Ver e tra-
lar Rua do Bispo, 173, cl 25. Te-
lefcne 43-3602, Francisco.
CIMENTO MAUA -r"Nc7$~3^95"

|- Rio - 34-4716.
CIMENTO Paraíso e~Mau* - Ti-
[pios primeira, areia Guandu, pe-

|dra, saibro, telhas, tábuas e ver-
!galhão de ferro. Posto; 34-7990

Sílvio.
CAIXÕES da madeira. Vendo pa-ra desocupar liroar. Tel. 46-3274.
CIMENTO - Posto na Obra -
Ouro Branco - Qualquer quanti

[dade em 48 horas apót aprova
kio do p«dido, procurar vende-
Idor Costa. - Talefonts 23-0506
je 43-8545.

Precisa-se de um muito ativo e rela-
cionado para. venda de equipamento de
controle automático "Danfoss", incl. cha-
ves magnéticas. Cia. T. Janér, Av. Rio
Branco, 85 - 12.° - Seção de Máquinas- Falar com Dr. HUGO.

Vendedores
Livraria José Olympio Editora S.A.

Promovendo aumento r.o seu quadro de vendedores dii-
poe agora de al8urnaj vaoas, para colocar, pelo ilstema de cre-diário, excelente cole;õe. de livros. Ótima comissão. OaInteresiadoi deverão apresentar-se, para entreviste inicia!, noCentro, na Avenida Nilo Peçanha, 155 - 3.» - .ala 301 aoSr. Amando Barreto de Oliveira, a partir das 8 30, ou na«d» da Empresa, na Rua Marquês de Olinda. 12 - Botafogo

W0RTHINGT0N S. A. (Máquinas)
ADMITE:

FURADORES
BROQUEADORES
TORNEIROS-REVÓLVER

Com conhecimentos e prática, inclusive, de MICRÔMETRO e
PAQUÍMETRO. Experiência comprovada de 3 anos em Mecânica de
Precisão.

Será dada preferência aos que possuírem Cursos do SENAI.
Bons salários e ótimo ambiente de trabalho.
Comparecer, a partir de 8.00 horas, à Av. Suburbana n."

5.451, Departamento do Pessoal, com os documentos em ordem (P

dai 8,30 èa 11 da manhã.

Guindaste
Baidwin Lima

^4-T para 40 000 libras, guin
iacte Hyster para 10 000 li-

ífaras. Aluga-se tratar na MO-
NAG — R. Rodrigo Silvo, 18
solas 401|2. Tel. 22-8616.

Máquinas
cartonagem

Vende-se instalação completa,
constando de diversas riscadei-
ras alemos, coniunto automático
de dobrar e forrar etc. Ver e
tratar à Rua Senador Bernardo
Monteiro, 2E;44, c| Sr. Silva.

MATERIAL de construção - Ven-
ele-se no vnlor de 1 700 000 noi803 OCO e 25 sscas de cimente
Maun a 4 000 o saco. Tel. 34-1312,
Sr. Silv.i.
TIJOLOS FURADOS - 20x20, pòs-to nis obras da Guanabara. Direto
Olaria - Três Rios. 'Mil, 

75 000.
Tci^ j7;0145. _
TUBOS ELETRODUTOS - Vendem'-
se mat. nôvo. Ver Rua Santos
Rodrigues, 317 - Estácio. Sr.
Francisco.

TIJOLOS PERFURADOS - Direto
da olaria de Três Rios. Pòslo na
obrn. l.o 80 000, 2." a tratar,
telhí. Tel. 2M5S2.
VENDO sobra de" obra, ferro -
madeiras .— R. Jussiopé, 41 — Ilha
do Governador^— Freguesia.
VENDEM-SE"""portas""usadas -' pelamelhor oferta. Ver amanhã, na
Rua Cardoso de Morais, 55, ap.
303 — Bcniuccsso.
VENDE-SE material de construção— Pranchões, carrinhoi, serra,
ilnco, pernas, beteneira etc...
Usados. Rua Santa Alexandrina
n.o 9C0.

Compressor de ar

Lanterneiros
e mecânicos

Emp. de ínibus, precisa de
;bons profissionais. Rua Conde

Projetista
de matrizes

Torneiros mecânicos, eiusta

<p.de Bonfim, 916.

* . . iviíae e pretensões para a por-dores mecanicos/ferramenteiros,!,.,-, j- ,. ,_._.i _u'nana deste Jornal, sob o nume-
precisa-se à Rua Pedro Ernesio.ito 356226.
44.

Conceituada empresa vende um compressor
do ar INGERSOLL-RAND, modelo HK-105-40, que
poderá ser visto na Rua Conselheiro Mairynk, n.°
92 (Rocha), com o Sr. Saturnino de Morais, no
horário comercial, onde os interessados poderão

Precise-se que conho;a todoireceber os formulários para as propostas queo País. Ofertas t| curriculum Iserão aceitas até o dia 29 do corrente. (P

Viajante

Capricórnio (21/12 a 20/1) — Número,de sorte:
63. Cór: lilás. Pedra: turquesa, 

'kío 
tra-

balho: tenha calma para ser bem sucedido
nas sun-s obrigações, No amor: não deixe que a
nostalgia ande ao seu lado, porque poderá pro-vocar discussões entre ambos.
Aquário (21/1 a 30/2) — Número de sorte: «.
Côr: Vermelho. Pedra: jacinto. No trabalho:
limite-se o máximo que puder no meio ambien-
te, porque o dia não è muito favorável para ino-
var. No amor: aja com simplicidade e tudo dará
certo.
Teixcs (21/2 a 20/3) — Número de sorte: 62. Côr:• café-com-leite. Pedra: ametista. No trabalho:
cc.n carinho e boa vontade poderá resolver cer-
tos assuntos no local. No amor: evite o amor à.
primeira vista, pois aborrecimentos não lhe íal-
tarão.
Aries (21/3 a 20/1) — Número de sorte: 46. Côr:
laranja. Pedra: rubi. No trabalho: hoje será um
dia em que você não deverá facilitar com as
obrigações, as influências são confusas. No amor:
muito bom para os assuntas sentimentais.
Touro (21/4 a 20/5) — Número de sorte: 58. Cór:
«izul-céu. Pedra: safira. No trabalho: evite fa-
sser comentários de colegas, assim terá melhor
apoio para realizar suas ambições. No amor: cul-
dado com as palavras íiue dirigir à pessoa' ama-
da. Aborrecimentos à vista.
Ccmeos (21/5 a 20/6) — Número de sorte 41.
Cór: musgo. Pedra: esmeralda. No trabalho: as
perspectivas para hoje são muito boas, pois terá
oportunidade de conversar com os superiores sõ-
bre assuntas que .há muito tenta. No amer: a
sinceridade será sua melhor amiga para a sua
felicidade.
Câncer (21/fi a 20/J) — Número de sorte: 63.
Cór: grená. Pedra: ágata. No trabalho: procure
trabalhar de igual para igual cem os colegas e
tudo andará bem. No amor: tudo irá depender
de suns maneiras de agir com a pessoa amada.
I-eão (21/7 a 20/8) — Número de sorte: 37. Côr:
rosa. Pedra: brilhante. No trabalho: medite an-
te.s de pôr em prática seus planos, assim terá mais
possibilidades de êxito. No amor: seja amigo da
pessoa de seu coração e a paz estará sempre ao
seu lado.
Virgem (31/8 a 30/9) — Número de sorte. 49.
Côr: marrom. Pedra: granada. No trabalho: an-
de ativo, proem-e estar sempre atento aos assun-
tos, assim terá meios para resolver os problemasde momentos. No amor: quanto menos falar jcoma pessoa amada melhores resultados t3rá.
Libra (21/9 a 20/10) — Número de sorte: 31. Côr:
creme. Pedra: lápis-lazúli. No trabalho: este é
um dia que você não deve se descuidar de suas
tarefas, pois há contradições no período. No amor:
faça uma limpeza mental, para depois então dis-cutir certas assuntos com a pessoa amada.
Escorpião (21/10 a 20/11) — Número de sorte:
44. Còr: cinza. Pedra: água-marinha. No traba-
lho: o dia é favorável para tentar inovar e ía-
Zer levantamentos em certos planos meditados. No
amor: não típere muita novidade pois o dia não
é muito bom para tratar destes assuntos.
Sagitário (21/11 a 20/12) — Número de iorte:36. Cór: gelo. Pedra: topázio. No trabalho: aja
com firmeza, para obter resultados satisfatórios.
No amor: se precisar resolver alguns assuntos
de natureza sentimental, veja como semeia paraentão colher.

— ¦ .jjftA*,.«?WMB»-l ..
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UTILIDADES
DOMÉSTICAS

MÓV. - DECORAÇÕES
ATENÇAO — Compro móveis
usados. Tel. 48-4119, que com*
prarei dormitórios Chipendalc,
Rústico» moderno ou Importo ¦
salas conjugadas, claras e mo*

¦ dornas • Império — Pago bem
« atendo tlpido. Tel. 48-4119.
ATENÇÃO — Compram-se móvois
usados, procisa-so de grande
quantidade de dormitórios, salas
da jantar Chipendale, pau mar-
fim, caviúna, Luis XV, Império,
jacaranda, rústico, Colonial. Pa-
ga-se o máximo. Atende-se
frota. Tel. 48-4558,
ATENÇÃO — Compram-se móveis
ussdcs, precisa-se de grando
quantidade de dormitórios e salas
«Io jantar chlpendale, pau marfim,
caviúna, luis XV, rústicos e co-
loniaís. Paga-se o valor máximol
« atondo-se rárido em qualquer
bairro. Tel. «.0148.
ANTES DE MOBIL1AR sl casa, ap.,
escril. ou ccnsult. Visite "RIO
ANTIGO". Rua Toneleros, 112
Copacabana, será umas surpresa.
O melhor preço da praça, moveis
colonial holandês, espanhol, orne*
rlcano, brasileiro e multas novi-
dades. Agradecemos sua visita.
ALÕ compro seus dormitórios
usados, claros ou escuros, salas
modernas. Pago bem. Tel
52-9835.
ATENÇÃO! — Vendo urgente, dor-
mitorio rústico, 90 000, e sala
Chíoendale, 60. Aristides Lobo,
123.
AGORA cempro móveis usados.
Parço bem. Tel. 22.0967. Ctupan-
delo. Marfim, Caviúna. Império.
Rústico t. V.
ATENÇÃO — Ccmpram>so móvois
usados. Chepandele. Marfim. Ca-
viúna. Importo. Rústico. L, V. —
Salas, dormitórios. Tel. 32-0111.
Em lôda cidado.
ATENÇÃO — Urgente, vendo
biombo 30 mil, cama cem col-
chão de molas, cômoda e espe-
lho do cristal, 100 mil, bârço c|
colchão, chiqueiro, costo, banhei-
ra para bebê tudo 60 mil, cama
de solteiro com colchão de mo-
Ias, 35 mil. Avenida Princesa

.Isabel 385_easa 16.__Ap. 101. _
ARMÁRIO COZINHA 

~MODERNÒ

— Cr$ 45 mil, poltronas, espelhos,
quadros e miudezas. Rua Carva-
lho Mendonça n. 12, ap. 704. —
Lido — Vendo urgente.

BARÃTÍSSIMO~~ Vendo-doTíütó-
para casal, estado de novo,

MÓVEIS — Vendo quarto de ca-
, marfim cavíúna, em bom es-

lado. Rua Pres. Carlos Campos
137, ap. 403. Laranjeiras.

MOBÍLIA DE SOLTEIRO - Vendo
com cama, colchão, armário, me-
sinlia. NCrS 90,00. Rua Paissan-
du n._139_ ap. 204 -Flamengo.

MARFIM — Vendo rala de iantar,
8 p.; Consol., 90 000 e lindo
dormitório de marfim, caviúna,
130. Aristldes Lobo, 128, perto do
Haddcck Lobo.
MÓVEIS DE OCASIÃO - Vindo-
so diversos móveis e outros ob*
jetos, para desocupar apartamen*
to, Av. Prado Júnior, 120, ap,
ó09. Chaves com o porteiro, Sr.
Josias.
MOTIVO de mudança, particular
a particular. Vendo quarto casal
ccmpleto, peroba maciça, modelo
exclusivo: cama conjugada encôs^
to palhinha legítima, guarda-rou-
PJ 5 portas, penteadeira conju-
güd» e estante-bar cl 2 cad. as
sonto palhinha, NCr$ 600,00. Es
crivaninha, maciça, c| estante c
cama turcabel, NCrS 300 00, 2
poltronas estofadas, NCrS 100,00,
e outros avulsos. Ver hoje e ama-
nhã - tel, 48-6542.

VENDO dormitório Chipendale, ae
casal, em eslado de nôvc, 140, t
1 sala da jantar eor.j., 8 p, Con-
sole, 120. Av. Salvador de Sá,
184.
VENDO urgente 2 mesinhas de
cabeceiras, 1 jogo mesinhas de
centro e mármore, 1 sofá cama,
1 guarda roupa de criança, í car-
rlnho para criança Condor. Tudo
cem pouco uso. Rua Gustavo
Sampaio 076-903^ TeL_ 37-7379.
VENDE-SE uma sala de iantar
Chipendale, em estado de nova,
por CrS 100 000. Rua Haddock
lobo, 181.
VENDE-SE mesa console em ja-
carandá Luís XV, côr natural, 3
gavetas, uma bacia e um jarro
em metal português, 2 porta-
plantas em metal, uma jarra em
metal português. Tel. das 2 às
6: 45-7127.
VENDEM-SE dormitórios e saias
jantar claros ou escuros, colchões
molas, camas, crist oleiras, bufetes
e outras mais peças avulsas. Aqui
encontra tudo barafo, estado de
novos. Pres. Vargas 2 963-A.

bar espelhado, juntos ou separa-
des. Rua _Haddock_Lôbo,_303-C^
COLCHÃO casal ccmpleto. Ven-
da, de molas, com crina anhticl,
perfeito ostado. Tel.: 47-3125.
CAVIÚNA — Vendo dormitório em
*?;tado d? novo, qualquer preço e
snla igual. Av. Salvador de Sá,
134

MÓVEIS usados — Vendo quarto
e sala Chipendale e 2 lustres de
cristal. Rua Mariz n Barros, 76,
ap. 604. _
MOTIVO mudança vendo todos
mcvcÍ3 meu ap. Tratar D. Neusa
tol. 57-4379.
MÓVEIS - Vendem-se sala Chi-
pendale e móveis de quarto rústl-
co, em perfeito estado, c| colchão
Épeda de luxo. Tudo por NCr$
200,00. Tratar no local, das 9 is
16 horas. Sao Francisco Xavier,
B0-A, c| 5. Tol. £4-0059, Sr.
Monteiro.
MOBÍLIA COLONIAL - Vonde-se
em jacaranda con» duas Bergers. j ços Cr$
Ver e tratar. Rua Prudente Mo-
rais, 1620 ap. 15 — 

_l panema. _
MOVEIS COMPLETO DE APAR.
TAMENTO — Vende-se, ocasião
única. Pessoa que te retira. Rua
Taylor, 39, op. 202_ou 203.
MOVEIS COLONIAL - Vendem-se
per motivo de mudança. Rua do
Resende, 113, casa 36, ap. 201._
ORGANIZAÇÃO" LIMA - Plnlura
de apartamento, raspagem de as-
soalho, aplicação dc sinteco. —
Prr.curar Sr. HeVar Reis Lima. —
lei. _26-§758._
ÒTlViO NEOOcTo 

'Z. 
Vende-se

mobília de sala do jantar Mti-
h Império, mesa oval, tampo

VENDO cama de cnsal com me:
nhas cerejeira e tapete chenile de
lã verde e 3 e meio per 3
Gomes Carneiro, 43 y- 402.
VENDO conjunto Formiplac copa
com bufet, mesa elástica e 4 ca-
deiras. — Tratar Av. Princesa Isa-
boi, 300/110. B. Copacabana.
VENDE-SE uma cama tipo berço,
para criança nté 10 anos. Faixa
Azul — pau marfim. Nova. Ver
Rua Sousa France, 203, fundos,
ap. 102. V, Isabel.
VENDE-SE um grupo de sofá-
cima, 2 poltronas e uma mesa
de centro, tudo por CrS 100 000
— Tratar na Rua Lucídio Lago
n._ 170 - C-01 - Méier. 
VENDEM-SE 3 camas turcas a
CrS 30 000 cada, Rua Gonzaga
Duque n. 273 — Ramos.

GELADEIRA Bergon 8 pés pintu- FAMÍLIA QUE SE RETIRA
ra nova, porta útil prateleiras,iquase de graça moveis de talai fim estndo de nova por 320 mil.
gavetas. Cr$ 190 mil, Av. Copa-lae jantar, quartos de solteiro aJAv. Democráticos 690-B parto da
cabana 610 loja J. jcasal aparelhes elétricos e outras'Urai~ "tiMÍidor Ver "a *"* 

iR5Ddt,n" TÈIEVISÂÓ U.S.Ator 60. Ipanema, próximo i PraçaU nBCCS
. s--da ""•  

_ lugar. Tel. 38-2473.
GRAVAÇÃO DE FITAS - A me- TELEVISÃO 21lhor musica, em técnica pertoii;
- Tel. 45-5855 com Luís Car

GELADEIRA General Elílric 8 pés,!
retllinea, 4 anos garantia, porta'*,
magnética luxo Cr$ 350 mil. Av.
Copacabana, 610 loja JL
GELADEIRA GTE",, j 1,7 pés."rãtífi-
nea, vendo pela melhor oferta
R. Euclides Faria, 209 - Ramos.
GELADEIRA COMERCIAL - 7 por-
tas, funcionando, seminova, pode
trazer mecânico. CrS 850 000. —
Tratar Estrada do Saco, 1 336 —
Praça Cruzeiro, Penha.
GELADEIRA - Brastemp Príncipe,
pint. nova, 170 mil. R. Guilherme
Marconl, 76, ap, 106. Fátima. Ver
depois das 12 hnras. Urgente.
GELADEIRA BRASTEMP' Imperador
porta aproveitável, interior em
còr, congelador vertical, base 200
mil. Rua Sao Francisco Xavier
n." 614.

ndej TELEVISÃO 23 poi. moderna mar- PERUCAS - Não « chamariz. V.-. FAMÍLIA
nham ver para crer. Rabos • pe-
ruças inteiras do cabelo natural
> partir d. NCrS 120,00. Facilita-
mos o pagamento — Atendemos,37 9165 — Urycnte
lambam aos domingos. R, Gen,1
Polidoro, 1 Oi, ap. 701. T.loro
ns 46-9732.

VENDE-SE tudo cm estado de no-
vo, I gu&rda-vesticlo marfim-ca-
víúna, 4 portas, 1 sumie azulão
forrado em napa Gcli, 1 circula-
dor de ar, 1 mesa dc férmlca me-
dlndo 65 x 65 c duas cadeiras,
1 cadeira do papai Probel. Prc-" 

160 000 - 100 000 -
80 000 - 50 000 - 20 000. Ver na
Rua Maxwell n._285 -Vila Isabel.
VENDO — Cama casal com arca
embutida. Rua Laranjeiras, 553*701
tel. 25-5354.
VENDEM-SE jogo de 

"sala 
jantar

em caviúna e palinhn, sofá e poi-
tronas estofados cem braços em
caviúna, radlovitrola Hí-Fi GE com
toca-disces Garrard. Ver e tratar
Visconde Pirajá, 273-604.

GELADEIRA Climax Victoria,
terior em rosa, seminova, NCrS
160,00. Av. Gomes Freire, 740,
ap. 902.
GELADEIRAS" - Tenho"' vaííãs

[Frig., GÊ, Adim., Climax e par-
lir de 90 mil. Av. Roma 347-A
Bonsucesso.
GELADEIRA Admirai, retllinea,
estado de nova, perfeita. Vendo
230 mil. Av. Gomes Freire, 176,
sala 902. 
GELADEIRA Brastemp, realmente
nova com 5 anos de garantia
rotilinca, 8.5 pés por' motivo
de viagem, 350 mil. Avenida
Princesa Isabel 336, casa 16 —
Apt. 101.
GELADEIRA" portaütil interior ro-
sa, preço 150 000. Rua dos Araú-
ics 112 — Tijuca — Dona Leci.
GELADEIRA americirto ótima,
muito gelo, vendo urgente, 100
mil. Rua Eduardo Raboeira 53 —
Eng. Novo.
GELADEIRA MODERNA - Frigi-
daire, sem uso, 8 pés, estado de
nova, por 350 mil. Rua Bela, 113B
— São Cristóvão. Pica perto da
exposição.
GELADEIRA~-~8,5"pés," moderna]
seminova, muito gelo, urgente,
275 mil. Rua São Luís Gonzaga,
1028-A - São Cristóvão.

GRAVADOR WEBCOR, somipro-
fes, 6 alto-falantes, reprcd.-esté-
reo, NCr$ 450,00. Tel. 47-1344.
Carlos.
GRUND1NG - TK 1 - Graví
dor — Vende-se, 2 pistas para
corrinte elétrica e pilhas. Tele-
fene 26-9065.
GRAVADOR Grundlg TK 27 L ste-
reo — Vendo com pouco uto,
grava até_ 8 horas, 4 pistas,
manho médio, acompanha 1 fito,
microfone e_cabo, tel. -«12-709.1.
GRAVADOR TelefunkcnT portátil
Vendo com pouco uso, funciona
cem pilhas comuns, corrente elá
trica ou bateria de automóvel -
5 fitas gravadas de 1,30 hera
cada, microfone e div. cabos. —
Tel._42-7094._
INVICTUS" - TV 14~MeiãdM
portítil c| meslnha muito boni-
tinha, Cr$ 165 mil. Av. Copaca-
bana 610 loja J.
RAOIOVITROCA conjugada 125
mil, I geladeira 135 mil, motivo
viagem. Rua Santana 124 — ap.
311.
RADIOVITROLA - Alia fidelidade
automática, moderna, estado de
nova, urgente. 155 mil. Rua São
Luís Gonzaga, 1028-A — SSo Cris-
tóvão.
RADIOVITROLA automática, mo-
derna, marfim, long-play, mod.
66. Urgente, por 240 mil. Rua
Bela^J 13-1^ Jel ._3_4-2855.
RÁDIOS - Ve~ndo 1 GE e outro
Emerson, cj 5 válvulas e mais !
toca-disco p| melhor oferta. Rua
Bento Lisboa, 8, ap. 303.
RÁDIO pilhas, calças Lee, novi-
dades p| presentes, cam. v. mun-
cio, cam. Tergal, capas, saias, blu-
sas, vestidos, preços p| revenda.
R. México, 45, 2o andar, «a-
Ia 205. _
S1ERÊO — Standard, mod. ST-95",

arfím, controles independentes.
GELADEIRA Philco - Vendo CrS NCrS 400,00. Rua Rocha, 152, ap.

por CrS 150 mil e uma sala com marinere, bufete, 6 eadoiras, na

CCLCHÃO cie molas casol. Vendo
se Prcbel Divino suntuosÍs:Iino om
perfeito estado. Ver na Rua do
Riachuclo,_353 ap. 603 -Centro.

CAMA dc casal completa, pouco
uso e oulrcs móveis. Pau mar-
fim, vendem-se, ótimo preço. Ta-
lefone 57-6414.
CHIPENDALE"-l3orm7tórí5~de"c;r-
sal, muito bonito e cm ótimo ei-
tedo, per CrS 150 000 e uma
sala de jantar no mesmo estilo,
CrS 100 000, juntos ou separades.
Rua Haddock Lobo, 181.
COLCHÃO DE MOLAS PROBEL -
Ortobel, pronta entrega, abaixo
da tabela. 28-9040 e 58-1451.

Rua Constante Ramos n, 167 —
ap. 1 003 — Eluvador das 18 às
1? heras.
PAU MARFIM - Dormitório dõ
casal, em estado de n6vo. Ven-
de-se por CrS 150 000 e uma
sab de jantar também pau mar-
fim, cenj., por CrS 100 000, jun-

,tòs ou seoarado. Rua Haddrck
- I LóbO 8T -B.

PAU MARFIM — Dormitório para
casal, cin bem estado por CrS
150 000 e uma sala pau marfim

VENDE-SE uma s?'a de jantar,
completa ólimo estado, por moti-
vo de viagem. Rua Lemos de
Brito, 327, 

"Quintino. 
29-9898.

VENDO — Sofá-cama, casal, mog-
no com colchão mola, cama mar-
qué:a para neném. Ver parte da
manhã. Rua Senador Vergueiro,
20011207.
VENDE-SE pela melhor oferta um
sofá-cama, uma cadeira DRAGO

uma salinha de jantar cm pau
marfim. Av. Atlântica, 3 806, np,
1 204.
VENDÊM-SE duas. camas de sol-

o e dois guarda-roupas, moti-
vo de viagem, interessados ver na
Praia de Botafogo, 430, ap. 1 001

Tel. 26-8741.

CrS 120 000. Ta.nbém separados.
Rui Haddock Lobo, 20ó.
SCI:A. vclydo 3 lugares em estilo
2 poltronas veludo, 1 máquina
lavar rcupí» Hoovor precisando
reparos. Vendem-se 27-0859.
SUMIER - Estrado do molas c|
colchão de molas p| solteiro. CrS
50 000. Rua Prof. Gestão Bahia-
na, 311901.

CHIPENDALE - Dormitório para
casal em estodo novíssimo, por
preço baratissimo, sala do mes-
mo eitilo, apenas Cr$ 155 mil
juntos ou separados. Rua Had-
dock Lobo n. 303-C.
DORMITÓRIO CASAL -Uma cris-
taleira c duas camas solteiro. —
Vendo. Preço barato. Rua Sousa
Lima n. 16, ap. 502.

DORMITÓRIO marfim, casal, est.
cio novo. Vendo NCrS 200,00.
t: sala maciça e peças avulsas.
Rua Barão rie Mesquita, 899.

DORMITÓRIO rústico para casal 6
peças penteadeira .3 espelhos es-
tado de novo 100 mil, vende-se.
Av. Edgar Romeiro 591 — Madu-
reira. __
DORMITÓRIO - Vende-se 1 do"
casal c| 3 peças, moderno mogno,
bom estado. NCrS 155,00. Aten-
desa domingo. Rua Maria An*
(ónia. 17l|202 — Engenho Novo.
DORMITÓRIO Chipendale, comple;
1o, claro, gavetas curvas. Está
como novo. Artigo de luxo. Ven-
de-se muito barato. Rua Haddock
Lobo, 131-B.
DORMITCRIO" Chipendale para
casai, sab Chipendale. Vendem-
se barato, desocuoar lugar. Rua
Haddock Lobo, 206. _
DORMITÓRIO RÚSTICO para casal,
mesmo estilo, vendo Preço CrS
90COO; uma sala Rústica 60 mil,
junícs ou separados — Rua Had-
dock Lobo, 206.
DORMITÓRIO - Moderno pl ca-
sal, muito bonito, em marfim ou
caviúna, igualzinho a novo. Sala
oo mesmo estilo. Vendo p| preço
vantaiosfssimo, juntes ou secara-
dos. Rua Haddock Lôbo,_303-C.
DORMITÓRIO ARTÍSTICO Cf200
ANOS — Vende-se, motivo parti-
lha, cbra arte florentina, feito à
mão, talvez único no Brasil, 6 pe-
ças. Ver na Rua Benjamim Cons-
tant, 151, Sr. Cesta, das 13 às 17
heras, diariamente.
DOIS armários de cozinha cm
formica, 60 000 cruzeiros, 1 mesa
em mármore e duas laterais em
decapé, 80 000 cruzeiros, 1 sofá
em Vulca Espuma cem almofa
das soltas, 100 000 cruzeiros.

SALA DE JANTAR - Luxo, Leon-
dro Martins. Júlio vende em lei-
lão "-Rua Pinheiro Machado, 181.
SOFÁ-CAMA americano. Vendo
perfeito estade. Tcl.: 47-3125.
SALA DE JANTAR completa mar-
fim bufê, mesn, bar, e seis ca-
deiras, ótimo estado, 100 mil —
Avenida Princesa Isabel, 3S6, ca-
sa 16 - Ap. 101.
SINTECO raspagern de tacos, ca-
Ia í et ação, procurar o Sr. Heber,
le!.: 26-8758.
SALA DE JANTAR -Chlpendale,
conjugada, clara, maciça. Cr$ 150'I 

para desocunar lugar. Run
Haddocl^lõbo^lSI.
SÓFÁ.CAMÁ direto _ da 

"fábrica,

liquidação total, sofá-cama a par-
tir de 57 000. R. México 41 —
ala 604.
iALA COLONIAL - 100 contos,

dormitório para desocupar lugar
c/ colchão de molas 60 contos.
Av. Augusto Severo, 220, ap. 406.
SÓFA-CAMA Probel, forração no-
va. Vulcròn, braçcs molas e 3
ermas solteiro, colchão molas —
Vendo Rua Xavier Silveira, 97 ap.
104. _
SALA De""JANTAR COLONIAL"-
Tipo grande de luxo, 12 peças
em perfeito estado — Vende-se
-- Aceita-se melhor oferta. Tel.
28-5997.

DORMITÓRIO MARFIM - C| 5 po.
ças, 3 portas; cômoda conjugada,
CrS 180 000, fabricação própria.
Estrada Vicente de Carvalho, 19-A
— Vaz Lobo.
ESIOFADOR — Reformas em ge-
ral. Pa'z cortinas. Atende a dcml-
cílio. Sr. Vasco, recado telefono
22-0423.
ÊSTÕFADOR a prazo — Reformo
e executo qualquer tipo no ra-
mo c/ perfeição — Botafogo
Te!. 47-0738.

ESPELHO PAREDE - Moldura dou.
rada, novo, 1,60x80 — Custou
180, vendo 70 mil — Av. Copa-
cabana, 1 299-108. Tel. 27-8439.

SALA DE JANTAR - Moderna
em pau marfim, cm estado dc
nova. Vendo por Cr$ 150 mil
Rua Haddock Lobo, 303-C.
SALA DÊ JANTAR "Mectier!" ei
tilo clássico império. Vend? por
motivo da mudança. Mesa grande
elástica, 10 cadeiras estofadas,
enuro branco c deis buffets. Ver
dia 18 e 19 a partir da: 16 heras.
Rua Paula Freitas, _2l_ap^l 102.
SOFA-CÀMÀ casal e 2 poltronas
em vulecuro, todas at cores, tu
do 115 000. Fibrica: Rua João
Vicente, 1 241, Bento Ribeiro,

VENDEM-SE 1 piano, vários objc-
tos de arte, varies quadros a óleo
de reputados pintores, 3 lustres e
alquns móveis de jacaranda. Tele-
fones 46-4424 c 46-3422. Facilito
o pagamento em 3 vezes.
VENDEM-SE móveis usados de
sala e quarto de todos os tipos
e peças avulsas — Rua General
Arlioas, 325-D - Lebion.

150 — Gelando muito bem. Rua
Horácio Picoreli 153-F. Av. Itaoca,
Bonsucesso.
GRANDE liquidação de geladeiras
desde 120 000. Muito aêlo. Pin-
turns novas. Rua da Relação, 55,
térreo.
GELADEIRAS — Liquidação a par-
tir de 110 mil, GE, Philco, Frigl-
daire e outras, ótimo funciona-
mento, de 6, 7, 8, 9, 11 o 12
pés. Rua Senador Dantas, 19, sa-
Ia 205. Tel._2215700.
GELADEIRAS - Vendo Ibte 

"com

defeito. Rua Senador Dantas, 19,
sala 205. Tel. 22.5700.
GELADEIRA Kolvinator, funciona-
mento perfeito. Vt:r c. porteiro
Sr. Lino. íiarnta Ribeiro, 334 —
Preço 150 O00,_desorupar Jugar.
GELADEIRAS 

"a 
partir do"" NCrS

120. Climax, Frigidaire, Kelvina-
lor, GE, Philco, todas gelando
muito bem. Rua da Conceição,
145, sobrado.
GELADEIRA GELOMATIC a qu..
rosane, embalada. Vendo para
desocupar lugar. Av. 28 de Se-
lembro n. 313. - 38-5I4S • ..
58-1392.

GELADEIRA CllMA"x; eletrola
G.E., sofá-baú, dormitório. Ur-
gente. NCrS 100,00 cada. Av.
Atlântica, 3 150, ap. 702.
MCiER — Vende-se por preço de
ocasião uma geladeira Clímax Ou-

VENDO mobília completa deiro em perfeito funcionamento.
quarto e sala de iantar Chipen-i Refrigeração São Jorge, com Ma-
dale, madeira maciça. Preço pa
ra desocupar lugar. CrS 500 000.
Ver nn Rua, Cachsmbi n. 108,
Méier. Tel. 29-1405.

Armários
embutidos

BEL LAR

Montado em sua residência,
no prazo de 45 dias apenas!
Fabricados com o acabamento
externo, de sua escolha. Preço

por m2 à seu alcance, orça*
mentos sem compromisso. Ex-

posição e vendas, em MILTON
MACHADO DECORAÇÕES LTDA.
- Tel. 27-3118 r. pjfavor. Rua
Francisco Sá, 35, sobreloia
209 — Copacabana.

Estofador
38-5219

Aceito sofá usado como
porte de pagamento de um
novo. Reformo qualquer tipo
de móvel estofado. Capas e
cortinas. Loja Rua Uruguai,
268 — 

Jiiuca 
— Wilson.

Super-Synteko
legítimo

TAPETES PERSAS - Vendem-se - . 
Com Oarantia' p'aSa Fio-

Trata* Rua Joaquim Nabuco, 238 riano, 19, sala 66. Tels.: —
301, de tarde. 52-0316 e 30-7051 (também

aos domingos no 2.° telefo-
ne) — Facilitamos pagamento.

chado.
156.

Rua Arquias Cordeiro, n.

4CI - Rocha. _
TELEVISÃO Philco Briofcaso 19"
americana, pcrlátil, novinhci NCtS
350,00 - Rua Xavier da Silveira,
40, ap. 401 - Tcl. 3é-3652.
TV PHILCO 23" Tridimensional -
Vendo 370 mil. Rua Edmundo
lin« n.o 38 ap. 303, próx. Siq.
Campo». Copacabana.
TELEVISÃO 23" moderno, um
cinema nos 5 canais. Vendo 260
mil. Rua Hilária de Gouveia
30Í303. Copacabana._
TV EMERSONTuSA 14" fundo-
nando bem, cj mesn e antena
MCr$ 120,00." Rua Hilário de
Gouveia 30]303. Copa. Tolefono
37-1215.
TV Standard" Elêlric-19" 

" 
com'

garanti» de fabrica Cr$ 360 mil.'
Av. Copacabana, 610 loia J.
TV Standard .Eielric 51" marfim
ótima imagerrt 5 canais. Cr$ 210
mil. Av. Copacabana 610 — Lo-
ja J.
TV"P~HUcíTl"9"~USÃ"""<:l 

"garantia.

Imagem perfeita 280 000 e 1 RCA
9" 180 000. Rua Barata Ribeiro
4111202.
TV PHILLIPS de mesa 21", apa-
relho realmente bem. Imagem de
cinema 180 000. Rua Barata Ri-
beiro 4111202.
TELEVISÃO Phílco 23" polegadas
ano 65, Verdadeiro cinema —
Custou 850 000, vondo por 250
mil. Motivo viagem. Tol. 36-495I.
TV TELEKING 

'21" 
- Estado de

novo, cor marfim « preto, ven-
do urgente por NCr$ 180,
maravilhoio funcionamento nes 5
canais. Ocasião única. Telefone
36-1460.

I., marfim tela
panorümica, verdadeiro cinema nes
5 canais, urgentíssimo, 160 000.
Ruajaylor, 31, ap, 624. (Glória).
TVS STANDARD ELECTRIC « ZÕ-
nith, 23" e 11", luxo, mod. 67.
NCrS 399 novos, garantia tle ía-
brica. Aceito troei. Facilito o sal-
do._TeI. 46-5102. Até ài 22 hs.
TELEVISÃO moderna. 2~20 mil."
ótima, urgente. Joaquim Távo-
ra, 65, ap. 201 — Eng. Novo.
TELEVISÃO--""Assistência 

"tecnT-

ca e:pecÍlilÍ2r.da - Pliilco, Stan-
dard Electric e GE. Serviços g<i-
rantides. Preço» |u»tos. Semente
centro e Zona Norte. Telefone
49-8269.

ESTRANGEIRA verulelVhNDE SE por molivo '• fl.
tudo, louças, moveis, gelad. poi- gom: 1 tel. Emerson, 23
tronas, radiovir. portátil, roupss,|l gel. Admirai 10 1(2 péatapetes etc. Tudo fino « bararo.jrnário de cozinho, I jôrío c

VENDE-SE vertido noiva, 300 000.
Iralar R. A-sis Brasil, 57, ap. 102
- Tel. 36-1831.
VE5TIDO DE NOIVA - Talho,
império, manequim 47, vendo ur-
cjflnta, prefo d« ocasião. Tcl.: ..
28-3442.
VESTIDO DE NOIVA - Lindissi-
mo manequim 42. Rua Belisário
Tavora 919. Penha.
VENDO vestido de noiva com-
olcto c túnica renda o zibeline.
Preço de ccisião. Inf. telefone
32-9235. Preço de ccaiião.
VENDO urejencia vestido noiva de
Cloke (c[fÍo prateado). 3 m. cau-
da 5 m. duplos de manto. Mod.

ioderno, manequim 42-'l4. Ver na^MILIA

FAQUCIRO «ço inoxidiv.l, 5_3
peças «rn «stc-jo madoira novo,
55 mil. Uma colorão livros "Nos*
so Universo Maravilhoso", 5 vo-
tumus, Sú mil. Um rádio d» pi-
lha, 45 mil. Tel. 46-9821.
FAMÍLIA americana vende tudo:
TV, VM Stéreo, gravador som
(tudo prrtálil); projetor Slides,
mobília luxo p| sala janiar-estar.
Run Araucária, 12301 — Jardim
Botânico - 26-1646.

tronas op luxo, I mesa
2 cadeiras caviúna. Peln melhof|
oferla. Ver dia 19, das 8x17 ho-
ras. Ru.i C.ivieirat n.° 735, ao
201 - Grajau.
VENDE-SE surniô"Prober novo,

fazenda, poltrona plonico branco,|!f,c'0',
uma mesinlra NCr$ 100,00. Uma ,
eletrola portátil nova NCr$ 00,00.1""1, 7

via-1 BAR - Vemle-se, Branda, rm
pol.» magnífico pento. Tr. Rua Luc,'.
1 ar-.dio Logo, 133, s1 6. Tol. 49-9907.

"¦ pol- Moreira t Er.indão.
K — tnt. J milhões, arma-

zem c. copa e mor. ent. 3 500,
aviório e mereciria. Trat. R>j«
Aracaiaba 3! - M. He
BAZAR

FAMÍLIA ciue se muda vonde rjn- Av. Copa. 319 ap. 1203
ladeira GE, IV Philips 19", USA, VENDE-SE ram»"b.lld,e. u7aiTE,orbiombo, quadros, sola 4 lug. Av. Ceia trabalhada na madeira, leiCopacabana, 361-1 20P.  26-321 ó.
FAMÍLIA viaja, vende dormi tó-| VENDO
rio, rádio conjugado, ielevisor <
ouíres móveis, tudo nòvc. Siquei

¦ermos.
Vendo por retirada dn

melhor ponto da Rochn
Pr.ica S dc Maio, lOtN*

. ., an=s (novo) Muguel H'.i
Ver pela manhã. Av, Prado Júnior ""' ~ facilito, estudo admissão
63_ap._ 308. de tocio idôneo, aceito carro na-
VENDE-SE carrinho de nenem pa- «TEI ItHkfy"* 

do< 
P"3?™"'0-

ra deitar e sentar. Preco 35 000.^„-- : ' '" Salvadcr-

man. 46 — Rua Barão Sío. Ângelo
87 fundes — Chave da Ouro
Eng. de Dentro.

TELEVISÃO. Para lécmro, no es-
tndo, a partir de CrJ 30. Rua da
Conceição, 145, sobrado.
TÊLEVISÕESrÒsiadeirasT Maquinas
Costura — Os melhores preços es-
tão no Pento Sonoro, temos a
partir de 100 mil televisores tíe
todas ?s marcas, antes de com-
prar veja nossa exposição, antena
Cralls. Rua Mayrlnk Veiga 11,
grupo 302.
VENDE-SE uma televisão em per-
feito estado, marca Somp, pf mo-
tivo de viagem. Tratar na Rua
Machado de Assis, 31/E05.
VENDE-SE TV""12""GE,""importa"
da, nova, na caixa, por b o m , ¦ _ „. ._,
preço. Ver Sr. Viclor. Rua Santa ofetta. Rua Clemenceau, 275, ap.

Cloía n. 110, ap. 404. 201. Bonsucesso.  _
VESTIDO DE NOIVA - Atenção!
Vendo baratissimo, man. 42|44,
em cetim, Av. Princesa Isabel,
3B6, caso 19 - Copa.
VESTIDO DE NOIVA - Vende-sc
da luxo, com véu e grinalda ri-
camente bordados, tel. 32-2653.1
Manequim 44.

BAR - Vendo-se ii Rua Bai*,,
de Mesquita n,o 764-A, por mo-
tivo do viagem. Fazíndo boa fé-
na. Tratar no Iccal.
BAR - Vendo. Féria 3 000 --
Preço: 22 OCO. lr.ivtssa S. 

'Ma.Bufê, bar, sofa-cama,
poltrona-cama, mesa sala, cama S,|leus 18í~—" NiláníílV

r- „,-> .-, vitrola etc. Barato desocupar. Rua ÕXõ „ - ------ 
ro Campos 243, ap. 601^ _ Duvivier 99 ap. 5. DAa - p"-'cis° sócio, esse de

Iransf.rida VENDE SF nnrr.." ^. U^l movimento. R. Livramento. Enlr,
Rua^rmenegildo de Barros, «,-d. 

ffe^^C.'^L ^ílf^ 
^X^ ^C^«"' 

^ 
"

VESTIDO OE NOIVA - 
yende-sefcg t:t\SltltV!%tm^^^^ de cuarto . .«..I^!,?, ^^Zi«?",Í,£bontjo chantung Dior fina con-|ds ie|or d 

. .' Jl, novos, pau marfim e geladel- élIn» GwrSo «lin» T.SÍS'fecao Manequim 42 telefone ; ti d. filmar 8 „,;m, máq,|ra d. 8 pé, - Tel. 34j32^  !n.m.nto 
&0\& Ta."

wítT,nrt-nc 
-TJÕÍWA v~T S,?s''<fl." ." m!m, raquetes d.jVENDO secador de cabelo, dedo. par. outra toP„„%rjo 

"inf
VESTIDO DE NOIVA - Vendo lenis,_ move.s, utensílios . roup.l pés, NCr$ 80.00. Rua Visconde 43-7379, 43-9106 Dr Wilson o»"-"--¦- '- d. criança, roupa d» homem . s.-|de Piraiá 603-202. Ipanema lAcv. . 

winonou
nhora, forramentas, grupo •stofa-'wHMnrt—íiT -t ^L nr,,,- ,.  ftTvnr
do, m.sinhas, abajur, miud.H«,li!™°0j;,TVTUZ<L"1 "\ ,?? 

Spnco BAZAR - Ferragens, material
mosas • cadeiras para jogo etc. _ ^""'.inder, 

iV GE 14 , maquina elétrico, louças etc, novo, local
Ru. Aperana, S2. ap. 102, "'" 

r""i"" """" "--"'• 

fim do Leblcn.

VEST ÍOO de noiva bordado a
mão, vendr;-se. Manequim 42-44,
aceito oferta. Rua Coração de Ma-
ria, 166, apt._302._Méier.
VESTIDO de noiva e complemen-
tos, man. 44. Vende-se melhor

VENDE-SE conjunto estéreo im
portado, toca-di:co Gnrrard, am-
pÜficador Fishcr, alto falante
Eleciro-Voice_. Tel. 26-5747. _
VENDO TV GE 12" portátil nã
embalagem. Tel. 56-1333. _
VENDO radio Ali Transistor para
5 teclas - Novo. Tel. 56-1333.
VENDO 1 TV Zonith, USA, cont.
remoto, 19", cinema nes 5 canais;

Semp, 23", como nova. Ver na
Av. Teixeira do Castro, 22IÍ203.

ficnsücessc.
VENDE-SE 1 rndioviírola america-

do alta fidelidade. Rua Delga-
do de Carvalho, 46 — Tijuca. Sr.
Darci.
VENDÉ-SE gravador Ámpex es-
téreo, 3 cabeças de grav. c/ eco
etc. 4 trilhas. Preço NCr$ 900.
Tratar R. Senador Vergueiro, 215,
ap. 101.
VENDE-SE 

"oitã" 
fidelidade" nova,

toca-discos Garrard, 4 velocida-
des, en-plificador, circuito EASA,

alto-falantes Pioner, em 2 coi-
xas marfim. Preço CrS 420 000 à
vista. Av. Prado Júnior, 335 —
ap^ 606. ____,
VITROLA ótimo som, caixa e
bafo Grundelf, toca-discos Gar-
rard, vendo NCrS 300. - Av.
Atlântica, 974, ap. 201.

VENDE-SE uma televisão S.E. e
um ventilador. Tratar 36-2654."Alta 

Fidelidade
Modelo 67, sem uso — Ven*

do 280 000, u.gente, com ga-
rantia, 4 rotações, controle ele-
fónico desligando tudo quan-
do findar programa, 11 vál-
vulas, várias ondas, toca-disco
Standard Eielric. Rua n;.i* da
Rocha, 31 cosa 4. Tel. 37-7350
— Copacabana.

Consertos de
televisão?

Cuidado com os curiosos,
aprendizes e intermediários —

Conserto em sua própria re-
sidencia, qualquer marca ou

VENDE-SE unia peruca loura in-
teira, 290 mil. Tratar 36-2654._
VENDE-SE vestido de noiva, feito
por costureiro famoso, manequim
$2*44. Práço a combinar — Rua
Igarapava, 31 ap. 101, na parle
da wanhã_— Lebion.
VENDE-SE vesíido de noiva bro
cado, manequim 42-44 com cau-
da de 4 metros — Infs. tel. .
32;92ó4J

Bolinhas para
cabelo

Forma cubo ou redondas de

grande moda4 Preços p| boli-

ques e revendedores. Hoje c
amanhã dc 8 às 12 horas de
2." a 6.a-feira 8 às 12 e 15
as 20 horas. Cinco de Julho,
63 ap. 203 — Copacabana.

CALÇAS
LEE

. (AMERICANAS)
- TODOS OS NOMEtOt -

IMPORTADORA
BELLUCIO

Rádios da Pilhas
Perfumnrlos, gravadores, j6!a»
e relógios, tropicais, cumlaas,
ciyurros e fumos.
BUA 7 DE SETEMBRO.
88 — GALERIA — FUN-
DOS (2.* escada) — SO-

BIIEI.OJA 214

VENDE-SE
Mitlsubschi

lt ii

TÉCNICO geladeira, ar condicio-
nado. Conserto no mesmo dia e
local, com garantia. Tel. 23-3652
TEÍNICÕ -~DÍ iiíid.JTa, ir con.jTV TELEKING 21, cti.m, .,r;,ife . .
ditionodo, tod.í » m.rcm ¦ pin. lho 165 000 e umn Strombcr 23" | defeito. Atendo todos 0$ dias,
tura no local, t! ga.rntu. Tel nno 6'! 280 (XX). Ruo Baralj Ri-1. l. j ,
27-7589 -Anlônio. jbeiro 4111202. também aos domingos e fe-

VENDE-SE uma geladeira Cllmnx. TV PHILCO 23," mod 
"66 

verda-lr'ac,os 
— S° Cen,ro e Zon'5

Rua 2-1 de Maio 1,301, on. 301. deira maravilha. Custou 860 vdo lNor,e- Tel-; 58-2871.
pl 2:0. Tel Alberto.

VENDEM-"SE 3 aparelhos de sr
condicionado, sendo 1 funcionan-
do e 2 precisando conserto, na
Rua Justiniano _d<i Rocha 308.
VENDE-SE geladeira"Electrolux~B
gás. Informajõos 37-1905, das 8
às 10 horas..

Ar Condicionado

FRI-AIR
Gtbinet* j{0 Inox. çjranll-

ds 10 anos. Asiiittneit lécni-
c* direi* d* fibrica. Facilita-
it. 22-177» - 424885 -
30-3024. -

TIJUCA — Vendo à particular mó-
veis de sala e quarto, em perfei-
to eslado. Tel. 28-9758.

VENDE-SE1 um dormitório mar-!
fim: armário 4 portas, cômoda,
cama e colchão de molas. 200. —
Rua Ubaldino do Amaral, 47, ep.
101.
VENDE-SE sala colonial completa,
2 armários e 1 cômoda chipendí-
le. Rua Siqueira Campos, 243/f"2
— Copacabana.
VENDE-SE um bar cj três banqui-
nhos seminovo. Para desocupar
luçiar. Rua Barata Ribeiro n. 531/
1 002.

FAMÍLIA ESTRANGEIRA quo t.
rttira vinda móvois e divtrsas
peças avulsas — Avenida Rui
Barbo» n. 636 — ap. 406 —
Po de tar visto h °i* ._*.,. .?!".*!*!?*:.

GRUPO ESTOFADO lodo vulca e
Nozag, almof. soltas, jogo 2 me-
xinhas mármore negro, jogo esto*
fado e Puff em corvim, sofá lu-
xueso, mesinhns jacaranda, már-
more rosa, espelho moldura ouro
folha, jogo mesinhas luis XVi
redondas (inéditas), espelho redon-
do, abajures japoneses, jogo me-
sinhas decapê, estante etc. Tudo
sem uso mesmo, transporte grátis.
R. Gustavo Sampaio, 676, ap. 808.
Tunet Novo

ESTOFADOGRUPO
XUOSO - Tecido cSco ralado,
todo vulcaespuma, outro c| almo-
fadões soltos em couro (corvim)
armação jacaranda, jogo mesinhas
cl mármore egípcio negro outro
c| rosa, espelho oval, outro retân*
guiar, moldura dourada, me;a re-
donda c| cadeiras em palhinha
arca, console, arquinha, cama ca-
sal tudo em jacaranda, mesinhas,
abajures « console dourado, estan-
fe desmontável cl barzinho, outra
em mármore, arca e meslnha de-
capu c| mármore verde, estéreo
Hi-Fi e rádio Philco. Tudo sem
uso pl desfiz noivado. R. Ronald
Carvalho, 275, ap. 302. lido.
Tenho transporte.

VENDE-SE um grupo, 2 poltronas,
um sofá, por motivo de mudan-
ça. Rua Aristidcs Lobo, 112, ap.
408. — Rio Comprido.

VENDE-SE dormitório de casal,
60 mil e uma sala de iantar 100
mil, Ver na R;;a Pará 262, casa 7
Praça_da Bandeira.
VENDEM-SE móveis de sala mar-
fim, 8 peças, muito barato. —
Rua Carlos de Vasconcelos, 116,
ap. 211— Tijuca.
VENDO mobilio de sala Chipen"-
dale completa, imbuía. Tratar na
Rua Vilela Tavares, 184, c| 3. _
VENDE-SE urgente, sofá curvo
conj. orltronas, cama e berço
de criança, estante, guarda-rou-
pa. Barata Ribeiro 732. ap. 404.
VENDO guarda-roupa 2 m largu-
ra, marfim, c| 3 portas e 3 ga-
vetas. Tel. 49-5965. Run Dins da
Cruz 345, ap. 202.
VENDEM-SE móveis de quarto,
sala e cama de solteiro, gela-
deira, fooão, máquina de costu-

SUPERLU-ra. Rua Honório 738, casa 101.
VENDE-SE uma mobi lia de snla
em folheado. Urgente. Rua Sil-
vério, 37, c| 2. Est. de Casca-
dura.

GRUPO ESTOFADO VULCAESPU-
MA, jogo mesinhas cj mármore ro-
ie e par abaiur. Não foi usado.
Aceito ofertas. Tel. 37-7350. R.
DÍoí da Rocha, 31, casa 4. Faci-
lilo transporte.
GUARDA-VESTIDÒS""~VêndoT~de
5, 4, 3 e 2. Portas marfim ou es-
curo. Aristldes Lobo, 128.
LINDO conjunto de sala e quorto
colônia t> Vendo urgente pefo
meihor oferta para desocupar lu-
gar. Av. Edgar Romero 601 —
Madureira.
MESA pffrente de sofé, cl Iam-
po de mármore — Cr$ 40 000.
Rus Prof. Gaitão Bahiana, 3IIJ901.
MÓVEIS DE ESTILO~RÚSTICO -
Vende-j# um jogo de sala e dc
quarto. Tratar à Rua Barão de
Guaratibí n, 47, depois das 14
horas,.

VENDE-SE uma sala de jantar em
perfeito estado, tipo Chipendale
amarela-claro, na Rua Vieira Fer-
reira 270 — Bonsucesso.
VENDE-SE mobília de quarto, e
sala — Rua Professor Valadares
212, ap. 1.
VENDE-SE sofá veludo - 4 luga-
res duas poltronas. Rua Constan-
te Ramos 43 r_502.
VENDE-SE uma mesa formica com
seis cadeiras e (1) guarda.roupa
cem 5 portas, Rua Riachuelo 360
Ap. 102.
VENDEM-SE moveis usados em
bem estado. Rua Luís Guimarães
60-F com Dona lna
VÉNDÉ-SE 1 cama belichí"espaço-. 11.
rama, com estante, NCrt 160,00.1°
Rua MarquC-s de Abrantes, 64, ap. u,7804. íb,°_"

RÁD. - FONÓG. - TVs
ATENÇAO — Compro 1 lalivisão
1 stéreo a uma geladeira. Pago
malhcr preço — Atendo a qual-
quer hor». Tal. 37-1215.
Ã.B.C., 

"STANDARD 
ELECTRIC,

PHILCO, ADMIRAL, G. E., ZENITH.
Novas, na embalagem, cem ga-
rantia de fábrica, de 11', 13",
16", 19" e 23", Preços inferiores
às liquidações. Rua das Marre-
cas, 43. Tel. 42-4774.
A VISTA — Compro e pago hoja,
1 tel.visão, 1 geladeira. Resolvo
rápido. Telefona a qualquer hora,
36-3652.

Super-Synteko
VITRIFICADORA ARCO-ÍRIS

ITDA. (APLICADORES
AUTORIZADOS)

FACILITAMOS
Fone: 29-6851

ATENÇÃO 22-9008 - 52-9782 -
Televisões com garantia de tô-
das ns marcas a partir de NCr$
120,00. Temos caixas p. radiola.
Fazemos adaptação do seu rádio.
Rua Vise. do Rio Branco, 59,
loja.
ALTA FIDELID~ADE mõd~~67, mó-
vel iacarandá, sem uso, 8 alto-
falantes, nova, stéreo. Custou ..
1 380. Vendo 300 mll. Av. Co-
poesbano, 1299-1C1. T. 27-8439.

FOGÕES - AQUECED.
ÀQUECEDÕR~À~GAS~-~Vénde.7í
Cosmopolita, cór verde, estado do
novo. Sr. Roberto, de manha,
48-1316._

FOGÃO 4 bocas com 2 lugares
perfeito funcionamento, vende-
se 70 mil. Av. Roma 347-A -
Bonsucesso.
FOGÃO gás engarrafado Cosmo-
palita e Alfa *1 bocas novos te*
nho vários a 70 mll. Av. Rc*ia
347-A. Bonsucesso. Aten. sábado
e domingo.
FOGÃO comercial para bàTêí
pensões e hospitais, por preço
do ocasião. Facilita-se. Rua Gene-
ral Caldwell, 217, lei. 32-3156.
VENDO fegão sem "uso 

e apare-
'no de jantar. Te!. 52-0776.

ALTA FIDELIDADE - Novinh"., %/
uso, som e>spe!ivui;r — Vendo
urgente, 280 COO - Ruas Dias da
Rccha, 31, casa 4 — ^-fjacaoana,
Tel. 37-7350 - Ql.alquer hora.
ATENÇÃO -Compro TV, gela;
deira mcri*rnas, Hi-Fi, stéreo —
pianos. Tal.: 57-1596 - Negiclo
rápido, hoje a qualquer hora.
ATENÇÃO - Compro~TVT8ãí7.
deira, stéreo. Pago h vista. Me-
lhor praso._T«l. 37-5774. _
ATENÇÃO! Radiovitrolas e tele-
visões a maior liquidação. Tenho
a partir de 120 mil. Funcionando.
Várias marcas e tamanhos. Av.
Gomes Freire 176, sala 902.

VENDE-SE fogão gás, 4 boc, 2
buj. Rua Benedito Ctoni, 77 ap.
210 - Barreto - Tol. 26-4546 -
Cr$ 120.

GELAD. - AR CONDIC.
AR CONDICIONADO - Vendo
americano, próprio p[ quarto,
funcionamento perf. NCrS 420,00]
Av^Rainha Elizabcth, 85|508.
AR CONDICIONADO Westinghõí
se, I HP, ótimo funcionamento;
450 mil. Rua Senador Dantas, 19,
sala 205. Tel. 22-5700.
ATENÇAO hoje:"30"geladeiras, as
mais famosas, serão liquidadas
desde 120 000, muito gelo. Pin-
tures novas. Rua da Relação, 55,
terreo.
AR CONDICIONADO - Para as-
critérios ou residências. Vando
conjunto quatro aparelhos america-
nos CE, novos, na caixa, 50/60
ciclos, 2 H.P., um de 12 500 BTU
• três de 6 500 BTU, por 4

à vista. Av. Ataulfo da Pai-
50-A-l, ap. 1 001. - Le

VENDO 
-dormitário; "Chipendale, 

1™?°*'? „4.Fu'i?.mJ"' ^"'"íínova, 10,5 pés. Vendo 260
Rua Edmundo

ali.

ALTA FIDELIDADE - Som «sle-
reofonico 8 altofalantes, 2 sono

26-9S64. ,
televisão - Ãd^üiiTWr^. MÁQ- OU APARELHOS
do 26000 -Praça Presidente DOMÉST. (lavar, Passar,Acjuirre Cerda, 47, np. S/119 - B.| '

Ternos usados
Tel.: 22-5568
COMPRO A DOMICILIO

Calças, camisas, sapatos etc

FAQUEIRO DE PRATA PORTU-
GUÊ3A — Motivo partilha, vende-
se completo, prata legítima portu-
guêsa. Tratar cem Costa, Rua
Benjamim Constant, 151, dai 13
às 17 horas. Particular.
FAMILlA" AMERICANA de mudan-
ça vende sofá espuma de borra-
cha, vitrola «Merco, lsvücieira au-
temática, duas cadeiras tipo di-
namarciuís; cadeira de balanço de
molas, televisão, jogos de sala de
jantar, quarto de dormir c de
vestir, tapetes dá nylon, abaju-
res e outras peças. Pode ser vis
tn sábado e dominçto, 18 e 19
rpiirço, na Rua Delfim Moreira
952, ap. 302.
GRUPO ESTOFADO - í iofá~dõ'4
lunares em espuma de borracha,li/eMne»* ec .-
almofadas soltas, novo custou 950|^ÍNDJM?E ""
vendo por 190 - Geladeira, TV,
Philco, vitrola, mesinha etc. -
Grande prejuízo — Tel. 36-4951.
RECEPTOR de comunicações DC-
343 e um fumador 16". Vende-se
Sr. Soares por fsvor 38-8164.
TELEVISÃO - 135 mll;"geladeira;
145 mil. Rua Chaves Faria, 220,
fundes, tp. 301. — São Cristo-
vão.
VENDO: refrigerado^ Brastemp
Imperador, sem uso.' Quarto
sala completos. Coniugado sofá-

---,  23" Spoce! BAZAR -
omanefer, TV GE 14"

jde costura Bcrnina de 3 agulha;|de futuro. Vendo molivo defa-
i maquinas fotográficas, radio Blau- mllla, com 1,5 milhão Rua S.nkpunt, gravador Grundlg R. Ba.lt. Luz, 18-B, «quln M,dS
Tel 47 1389a « 

— -Ipanema. Pina 2 772-A. Vist. Aleg^.
¦- "BAR e LANCHONETE em Mad",',.

VENDE-SE pela melhor oferta sa-|í.e'ra' lns'olBC°os de luxo, contr.
fl jantar Chipendale maciça, quar-P,anos' «'uçtuc! 40, movimento

to casal, ambos completes, teie-ac',,na dfí 4 milhões, casa de.es-
visão Philco 21 polegadas etc.I^J'18, Negócio uraente, motivo
Run Cnmbnúba, 115, Ilha Gover-'""de e nâo «cr do ramo. Vendo
nndor.. jpela melhor oferta. Rua Padre,
VENDE-SE por motivo de' viagêS, --nÍE'^I2L_JÍ?.lV£!Lr0• _
móveis de ciuarto e sala, fosão BAR - Pronto para abrir. Zon»
cl 2 bclijões, geladeira, encera- 'nc*ustr'al ' contrato novo, 5 anoa
deira ele. ocr NCrS 400,00, Sr.laluquel barato, vendo 1udo oti
Claide - 32-0452. laceüo sócio com CrS 4 000.00 —

jRue Nova Jerusalém 220 - Abílio
no lado do Posto Soei.
BAR'

um radio de pilh,
japonfs, por 70 COO

e uma coleção A Ciíncia da Vido,
9 volumes de G. P. Wells, por
40 000. Tel. 49-/.41Í

cama-guarda-roupa,estante. Máqui
na de lavar louça. Ver e trntar
na Rua Santa Fé, 15, ap. 302,
Méicr, das 9 às 17 horas.

ermanos mar .
soumier, umn ca-.^duplex,

ma soiteiro, uma televisão 14'
Rua^ Anita Garibaldi. 24. ap. 702.

ANTIGÜIDADES

Moedas
Tel.: 36-1219

Compro antigüidades. Tap&
tes, porcelana, biscuit, móveis,
cristais, prataria c piano.

E NEGÓCIOS
INDUSTRIA (Aluguel,
Compra, Venda etc.)

AÇOUGUE - Vende-se - Ven-
dendo 2 500 kg de mercadoria p.semana c. possibilidade de ven-

.,¦;,-: vê— , 1der mais. Aluguel 00 000, contra-
ALUOA-5E um sobrado para in-; to 5 anos, tem moradia. Vendo
dústria cu comércio. — R. 24 dejpor motivo de doençu. Ver e tra-

tor Av. Nosra Senliora cia Pe-
nha, 320, Penha, c. Sr. 1/dldemai

Esquina. Ótima casa par»Z sócios ou casal, bom ambiente
cam boa térta, vende-se cem pa-
quana entradn. Rua Brigsdeiro
Deiamare 157-C Mar. Hermes -

frente ao Hospital.
BAR - Vende-se 

"cõm" 
Chopp

Brahma, contrato nova h Firma,
aluguel barato, ótima casa de es-
quina, tratar com o próprio n*

243 (esquina de
éíer.

Rua AquídabS
Maranhão) — Meie
BAR no Centro - SA cm pé.Mot;vo viaçcm. Alugue! 30. Cem
moradiü, Não aceite intnrmed».
no. Tratar Sr. Garcia. 25-4241
BAR-MERCEARIA - talvez 

' 
bom

neqocio p| ambas as partes. Vá
ver. Trata Emilia. F. contrato r.o-
vo. Barão do Bananal. 79 - Cil-
cadura.
BAR EM IRAJA - Vendo" uro-n"
te, controto 7 anos, aluguel CrJ
40 000, recebe 170 000, alnde
cem moradia vazia, fazendo boa
féria, motivo doença. Tratar na-
Av. Automóvel Clube n. 2 850.
Casa reformada.
BAR - Vendo climas condições
cl tel. ver o tralnr Av. Guilheun.
Maxwell 462 - Bonsucesso.
BAR'CAIPIRA 

'-"Lebion-- 
Feri.

7. Preço 65130. Bar Tijuca - Cai.
pira - Féria 5. Preco 4520 nò-
vo. Bar Caipira - lebion _ Feri.
11. Preco 110|55 - Bar Caipira— Copacabana — Féria 9,5 - Pie-
ço 80:35 - Avenida Rio Branco,
2571304 - Miranda e Geraldo.
BARZINHO 

' 
- Passo" um recém

instalado. Ver e tratar Rua do
Catele, 274 - Ciaridá lanches.
BAR próximo a esfnção do Ro-
cha - Vende-se feria' 3 milhões
centrato novo cem mersdia e te-
lefone. Rua Cclia, 140.
BAR - Vendo em Vists Alegre -
ótimo pento, ferin 3 m. tnt. &
m. prest. alug. a comb. Tratar
Trav. Amizade 28 sl 203. I. do

. Bicão. ^Mariano. Creci 554.

Pão com 1,000 m2 e área desfoco"» ^uenf Ztlt. ^tf^^' ^T^^i'
coberta 1 100 m2, edificado em|CeCÍ n. 100. liamos

Msio, 959.
AVENIDA" BRASIL - Galpões--
AJugam-se dois pequenos, tem
força, telefone. Tratír Rua Ca-
pi tão Carlos 140 (Bonsucesso?.
ATENÇÃO
to novo,

AÇOUGUE -
dc viagem,
enír. Ve

- Vendo por motivo
com apenas 4.5 m.
tratar na Rua Floren-

Passa-se um contra- '"" 196 ~ C""dura.
cinco anos de um ARRENDA-SE casa adaptável em

galpão que serve para qualquer
espécie de negócio. Na Rua Vis-
conde de Santa Isabel, 301.
ÁREA COM 600 m2 - Vende-se
na Rua Joaquim Palhares n. ,
125, com fabrica da móveis.
AVENIDA BRASIL - 

'vêndõ-gã~

loia á R. General Roca, 598, iunto
ao melhor ponto da Tijuca. Tratar
Rua Silva Guimarães, 33..
ALUGA-SE para fins comerciais]
casa de frente, na fiua Marii e
Barres. Telefonar p/ 28-0477.
açcügue"

terreno de esquina, iunto ao Cais 
JaÇOÜGÜÊ-"VeídíT.do Porto. Facilito pagamento.1,.;,:, /,- a,;„.„ ,

Tecido da Süva Graça - CRECIi"I'ií„*5, 
Ó,,ma! fl

paoa aluciuel íer. NCrí
5.00, pr. NCrS 40,00 eom NCrí
16.00 entr. Trat. Av. Amaro Ca»

Fátima. Falar com Ed mi Isca
tffEVJSAb - Eslads d»-nevT^
Pouco _uso, —34-4371.
TV 21 pol. funcionando bem, cai-
x« estreita base 220 mil urgente

Rua São Francisco Xavier 614
Maracanã.

TELEVISÃO 
"Emerson 

21", per-
feita, vendo. Av. N. S. da Co-
pacabana, 661, ap. 401 — Tel.
57-9298.
TELEVISÃO, compro, patto b#m,
func. ou c| pequeno defeito. —
Tel.: 43-0458, :r._L!m=. _
TELEVISÃO Philco Predieta, 110»,
moderna, funcionamento impscá-
vel, 270 mil. Av. Princesa Isa-
bel 386, casa 16, op. 101.
TELEVISÃO" Philco" Prcdictô."PÍr-
feito funcionamento, NCr$ 220,00.
Rua Lauro Muller n. 26, ap. 303

fictafogo.

TELEVISÕES 
"-""Tenho 

de 
"177Í9

e 23 polegadas. Vári.is marcas e
tamanhos, portáteis e de mesa.
A partir de 120 mil. Av. Go-
mes Freire_176. sala 902.
TELEVISÃO -"Portátil 11 polega-
das imagem perfeita, 200 mil

Avenida Copacabana 750, ap.'_50K

TV 2ENIT 21" amarTcana, móvel
côr marfim. Vando 1S0 mil. Rua
Edmundo Lins, 38 ap. 303, próx.
Sjq. Campos. Copacabana.

Costurar, Ar etc.)

ENCERADEIRA EloctrcIux^TYsíi-
roder dc pó, pcuco uso, 35 000
— Rua Ronald de Carvalho 210—
1001. Copacabana Posto 2.
ENCERADEIRA Electíolu" 

" 
VÍiídõ'

60 mil, aspirador de pó, novo,
120 mil. R. Barata Ribeiro, 200,
ao. 404._
MAQUINA DE COSTURA" Elgin."
Vende-lo gabinete de luxo, 4 ga-
vetas e em perfeito estado ge-
ral. CrS 90 COO - Rua Barbosa
da Silva 95, ap, SlB.^Roçlja, pXTlK"'PH"rLTp""de-bsTsõ.-de"SUro
MAQUINA de lavar Beildix Eco-! 180 cr., outro de nikel 80 cr. Ma-

R. Dl

íts - CRECI 
"**V"' UJ* "i"110* férias. Preço! valcante 1871, IA

,101 - Av. Copacabana, 1005 sa.:'"^,^',.-- — - BAR v.Pmü""'-" 
"féria-3 

50Ò',
Pôgo melhor que quakiucr;|a 301, tel. 27-3443 .AÇOUGUE — Vende-se por NCrS.contr. novo, 5 anes. Vdo., entr.

10,00 ro lado da Ijreia N. S.i8°00. Trat. Av. Brás de Pina.
Guadalupe. (Fundscão da Casa Po-' ' 459 - L. Bicão, V. Penha -
pular). ÍBebiano. CRECI 787.

Vendc-se~no mê^ BAR caipira. VenHe-;e. F. 3000;
lher pznto do Lins, cem final outro 5; outro 8, c chope (ía

(instalação, contrato 6 ancr, alu-1 Brahma. Só salgados t* bebid,
Ternos usados
Tel.: 22-4435
COMPRO A DOMICÍLIO

Calças, camisas, sapatos etc.
Pego melhor qu« qualquer
outro.

ALUGA-SE sobrado grando com
enorme salão e 3 salas — Cen-
Iro comercial. Serve o! indústria; .rTSTTrrnr
c outras rornes — inf. Sr. EHd$. ,£"¦ fc
Rua da Constituição, 32. l!"cr. P_:n,°
ÃIÍEA COM 11 ALGÚÊIRES -
Vende-se, na BR-80, com 600 me-
tres de frente para asfalto em
reta, ótimo Iccal para pôito de
gasolina, Existe umo serraria ins-
talada no terreno

guel 50.000. Com bom movimento Empresta-sa dinheiro para ajuda
Rua D._Çomana, 659. ida compra. Av. N. S. Penha

52-B. Nogueira.ATENÇÃO, compra a vendi
........._ ..,„-.C6!M comerciais, procurem i

Vendo-se tu- ¦*'» Cü"s da Zona Sul, Sr.

de
l'BAR

Ar-

JÓIAS - RELÓGIOS

32, ap. 401. Urca.nomatíc. funcionando. Vando 150|nuel Niobei
mil. Rua Edmundo Lins, 38 ip, Dci'/rMrV- 

"Ll— —V .. -

ir** «*zc— - *& süSsisAssa &/H25
MAOUINA" DE-LAVAR 

"BENDIX-; 
$$'iS0% \Tptâ£'BU?àSl

Superaulomálica Economat, moder- Bor ccm o dinheiro, motivo tefj"" " '"•"  i'„.»,„. in ....i ique 
pagar m rhec}lie AVi Go.|d," ' " 902.

do cu só o terreno. Traiar em!'ur' "" Rui do Catete, 310, s.
Duquo de Caxias, na Rua Tuiu-i.302'. v?r^_ °_ s_e_u _Ci!s° resolvido
IÍJ67- Tel: 2383,
BONSUCESSO" - GalpSo. Alugo".
Rua Aguiar Moreira, 415. Tele-
fonc_3_0-5235.
CENTRO
go

TELEVISÃO PHILIPS - 21 pol.,
estado de nova, ótima imagem em
todos os canais, cem antena, ur-
gente, 265 mil. Rua São Luís
Gonzaga, 1028-A — São Crista-
vão.

na. Pouco uso. Urgente. 235 mil.
Rua São Luís Gcnzaga, 1028-A.
— São Cristóvão.
MAQUINA~B£NDÍX - Aulomátí-
ca, Eccncmat, moderna, ó meses
de uso, urgente, por 245 mil. Rua
Bela, 113-B. -São Cristóvão. Te-
lefone 34-2855. Fica perto da ex-
posição.
MAQUINA DE COSTURA Singer,
moderna, da gabinete, marfim, pj
150 mil. Rua Bela, 113-B. Tele-
fone 34-2855.

Aluga-se prédio anti-
no Centro, próximo ao Cais

do Porto, pora depósito ou pe-
quena indústria, na Rua União n,
32. Sto. Cristo. Traiar pelo t
ne 28-9441 ou 34-9590^ Jorge. _
CIRPLAX - Venda-se a fábrica

tintas CIRPLAX. Motivo - o
proprietário não poda adminis-

„,..,¦ Irar. Tratar pelo t.l. 26.3735 —
RELÓGIO - Vigia novo, NCrSjSr. Milton.
150,00. Vende-se, cl 6 chaves
Ver e tratar à Rua Gov. Amara!
Peixoto, 595 — N. Iguaçu.

na Estação dè Irajé. Bcav
instalações. Não paga aluguel
ainda recebo. Contrato novo. Mc*
tivo não conhecer do ramo. Av.
Automóevl Clube, 2848, cj o pró-
prio.

ATENÇÃO Praca do Carmo
Vendo quitanda e mercearia
residência, aiugutl bnrato, b
íéria. Ent. 8 milhões. Para ver eltunidacie, na P. .
tratar Av. Brás de Pina, 1 459 34-0662 ou 49-5793
prox. ao Largo do Bicãu — V. rfao
da Penha - Eeblano, CRECI 787 '

ARMAZÉM

f0. de . coPa

BOUTIOUE - Venrio, ótima opor-
Pena. Tels.

E LANCHONETE-- Vende-sS
Rua Prof. Clemente Ferreira, 1894,

npu. — Tratar ao lado, com

mes Freire, 740, ap.

— Vende-se com gr,
telefone, 3 balanças,!Sr. Manuel,

registradora nova, , melhor casa BAR --VÍ,7d7ir^-5ra^"M"cT^

D FráncWi, n 91? r l" 
UB:ííria s""crior " ' "00 000,D Francisco n. 216. Cabuçu. _ tratar diretamente com o própria

ATENÇAO — Vende-se uma mer-fiielotelcfcne 23-4139.
cearia bem sertid,
quina, sÓ2inha n
para'[GALPÃO Pl industria vende-se cjiradia. Vend

TORGA — Máquina de lavar,
ótimo estado de funcionamento.
Rua Santa Clara, 192 — Ver com
o portairo.  .

ÓCULOS - CINE-FOTO
 .1- C. Grande; GB. Tolefone CE

BINÓCULO - Vendo um, 30x50, TEL 94-1604. Discar 06 - CRE-
cinco estrelas, lentes azuis, emíCI 831. _
íonr/"Sio í* ."u,'°í poro NCS|GAlPAO - Alugo com força li-
Im' t ,l",,f* 

lls^a',f *P- Stda no Meier. Informar tel.
303- Tels. 45-6566 e 45-3474. _ 32-1136 c| Sá.
BINÓCULO prismático de longo GALPÃO'- Alugamos com V200
alcance, marca Omega, 30x50,!m2, na Rua Escobar, 52. Ver no
vendo um novo, sem uso. Preço'local e tratar Imobiliária Sagres
110 mil. Tel.: 42-0364. | Ltda. Larqo da Carioca, 5,

- Tel.

ponto oe es-jBAR cem braseiro, abrir no cl-
loMl> , serve nema. Cardoso de Morais, 400.

! f*'.VZ!" "" de """Leia 30, 20 cl 5 ou 14 cl 9 o
2200m2 forca luz íoua frenti i.'"a--.- . 

"'*?S *" lei" ^presto qualquer importância.""""í ,ori;a' luz' agua, treme!te diário; mchvo e dona estar1 JÃ6ÍÍ. >—"—¦-¦
para tres ruas prox. a Campo muito cansada. Ver e tratar na» Comerciais...
Grande, M. Soarei — Rua Cel. Estrada da T/.ivi»irflt n a Ann Para <«mprar ou vender... An-
Agoj.inho 32-A J.o and. .sala 203 jS, N&o i.lL- tlS?.^* 9-lrós... ., n.d.

FUMADOR PAIltARD H M/M -1401-2 - 
"Tel.i 

42-0072
Venda-sa um com tripé • revisar GALPÃO -" Del Castilho

VIGORELLI Super-robot na garan-]- colador. Rua Marquesa de San.;Vondo 520m2 tobertos, força,
peças extras,| tos n^5, ap. 303.

d >, .. -itonio Queirós... «.
744 n... nRealen9,°- 

Õniín:- Eficiência . rapidci/aa passa na porte --¦ ---

ATENÇÃO - Vende-se um bo-
lequim na Estrada Intendente
Alagalhões n. 3 130, loia C. —
Tratar no local.

.3

AÇOUGUE - Vende-se. Mot.
outro negócio, bom movimento,
contr. 5 anos, al. S0,00 novos,
tem moradia. Tratar no Iccal,
Rua_Alfenas,_2ó. B. Ribeiro.
ALUGA-SE um prédio com 2 an-
dares, para pensão cu cutra fi-

Taylor, 36, com

VENDE-SE uma maquina de cos
tura Euqin, gabinete. Tratar pelo

_ tel. 58-0776.
ÍELEVISÃO GE 19" Versalelle ..„„ _,„.„  .,.„„„.  ..._.„  .„„„
ooucos meses de uso. Vende-se tia com todas as peças extras, tos jj, ap. 303. eirtarnas, «Imojrarifado, refeito. "Mldade
barato por saída do Pais. Rua Vis- gabinete de luxo, em pau mar-IfLASH ELETRÔNICO "Braun-Ho"-!''">• Escritório no sobrado, en- Antcnio_ Pinto _conde Pira|4_455 ap.__704._ |flm NCrS 450,00. Aceito oferta be" com bateria nova e 2 lâmDa-;,r!,tl» Pl "minhão, ótima cons-|AVES E OVOS - Vende-se no BApTELEVISÃO portátil 4" Sonny "I" 45-4434. U8, _ yer ccm 0 por,ejro Aj truçao1 R._ Cap. Sampaio, 66 -;Av. dos Democráticos ll. 597,

VENDE-SE enceradeira Kemore Ifiua Miguel Lemes, 8.
nova. Ires escovas, melhor ofer- ¦ 

" ™"

ta. R. M. Abrantes, I6S|308 -i KODAK RQTINET I B - C| foto-

Av. Pres.
Vargas, 446 - 2." and.
BAR tipo lanchonete ou ums
mercearia. Venc'e-ie, prédio nô*
vo, casas abertas há 2 meies.
Boa< férias, casas para 2 sócios.
Contrato na hora, ccm cs pro-
prietáries. Mctivo "de outro ne-
póeio. Teodoro da Silva, 854 c
e54-A. Tel. 3B-0226.

BAR c| resid. telef. Insl. nova
fer. 4 milhões. Preço 18 rn. CÍ
6 de entr. A. C. Dias. Av. Ama-
ral Peixoto, 350 s| 12 — Nova
Iguaçu.

(transistor e pilha), na embala.
gem, adaptável psra automóvel,
vende-se. Sr. Carlos — 37-6778.
TELEVISÃO SE, 13". Seminova,
350,00; qravador japonês ótimo,
baso 120,00; rádio portátil ia.
nonês Hi-Fi, 120,00 - É '

34-1415.

Botafogo.
VENDC-SE maquina Singer poria-
til com meter, nova por NCr$

Telefone: 170,00. Tratar ccm Sr. Paiva,
semente sábado c domingo ~"

MAQUINA Kcnica 1,8 - Grava-
_ _ dor Aiva — 2 radiou de pilha —

TV RCA 17" importada caixa"tnê"-i ua-.SSo Clcmenle_379, caso. binóculo, -tudo. novo, particular•'" -¦ 'vende — Barata Ribeiro 468 lo-
ia F.

tálica. Cinema nos 5
gente, 138 000, R. Ciar
Me|o_37l-F ap. 102.

canais, ur-|VENDE.SE livtJ0,a de prtt0I .

TELEVISÕES - Grande liquidação
GE, Philco, Standard, Emerson,
Philips, 23, 21, 19, 17 e 12 po-
legadas, ótimo funcionamento.
Venda a partir de 130 mil. Rua
Senador Dantas, 19, sala 206. Te-
lefone 22-5700.

undo de.amôr;cana/ Westinghouse neva
embalada de fabrica. Telefonar
Teresa 36-6203.

TV AMERICANA, General Electric
12 polegadas, último tipo, na emfletores, desligue eletron-cx ça-|bala 

- 
Cr$ 400000; tel. dasbeçole USA, ainda na garanta. 2 às 6: 45-7127, dominoo o diVendo urgente mclncr oferla. )oc|0 _ 27 6024Também varies moveis. Tudo semT-cl-_7)li-^-c--- >-----,---—-„•-, ,

uso pl desfiz noivado. R. Ronald|TELEVISÃO Standard Electric 21",!
Carvalho 275 ap. 302 - Lido. i Cinema noi 5 canais. Ocasí

-— única, 195 mil. Ria Domi"
ATENÇÃO — Compro televisão Ferreira, 187, ap. 37, 4° andar.
d. qualquer tipo,.ití reo . Hi-lmEVÍSÃÕ Admirai ; 1" --Pe7-
fi. - Negocio ho|> a vista. Te-ifella. Um cinema nos 5 canais.
!J'.'on."...Si1S9*_• seladeira. I Ocasião. CrS 195 000. Rua Do-
rrwoDi-i . I». • j- i. I minges Ferreira, 187, ap. 37, 4.o.lu/ViPRO televisão, radiovitrota,'
rádio, Hi-Fi, transistores, sféreos
etc. Mesmo parado. 57-2014. —'
Atendo rápido.

CONJUNTO Stéreo Sherwood.i
35 Watts cada canal, 2 caixas
acústicas James B. Lansing, to-
ca-discos Garrard LAB 80. Tele-
fone 36-7720.

COMPRO TV USADA - Tel.:
49-0504.

COMPRO televisão, vitrolas, ti.
dio toca-discos mtsmo com dtfai-
to. - Tol.; 34-2155.

TELEVISÃO. Vendemos várias
marcas como GE. Standard Elec-

VENDEM-SE — Máquinas Copo n.
10 malharia — Ga torneira automa-
tica — Casear Durkop — Elástico
Union Speclat duas agulhas —
Pegasso Shulhias, duas agulhas —
Bainha ponto invisível — Shulíar
- Máquina de costura Singer, Sr.
Henrique. Rua General Roca, 891,
loia D.

metro interno, fabricação alemã,
moderníssima. Vendo pl NCr$
220,00. Tels. 45-6566 e 45-3474.

MÁQUINA fotográfica Canon Q.
L. 17, na embalagem, ccm flash
eletrônico, vende-se. Sr. Carlos
- 37-6778.
MAQUINAS fotográficas iapo-
nesas, fotometro acoplado no-
vas. Vendo preços baixos. Rua
Eívira Machado, 15

. moradia de 2 qts., sl., c,
TeL: 29-53-10. Iboa féria e ótimo apartamento^' v,lzia- p0„de. mors,r ~. M,cli,v0,°

GÃLPA^-E^^^tT^ -io^ Ver no Icc.^ tratar pelo fe ^'f^" 
»jj"f^

1C0 m2, aluga-n na Rua Sonador '•'¦-,^'ZÍ Sri [»?: 
' 

_^_ llto - Estrada do Otavlano, 334
SS-áíá0 TMc.n,e'rl°' 

2<.36'„TeK- AÇOUOUE - Todos os Santos - _ Ettação Turiéíu - Martlhho.
28-/959. Trator c| o Sr. MachadoJótima oportunidade. Tratar na iKfrXiíiT. w ü—í~"iTiKOTrhTi rr "~i —~ Trflu DiiuMnr oi .1 An^ **.„ BuTEQUIM — Vendo um situado
INDUSTRIA - Vende-se com maf: 

J™». 
Ou idor 1, s| 604, com ¦ 

Av_ Suburbona 72B6 _ Tre.
cas, patenes, contrato, boa cllen- 

^"° 
cu °"\''!; ...tar 

ccm o proprietário no local.
telo, passivo, Zona Sul. boas!ATENÇaOI Padarias — Vdo. Cs-~ —!
condições, 22-3996 — CRECI 23jxras, e temes c| prédio, preçcl^^R — Vendo urgente por mo-
à tarde. NCr$ 50,00 a NCrS 160,00, entr.jíívò de doença. Preço a cembí-
P. DE LUCAS - Rua Maba, 373"JNCrS 15'00 « NCrí S0.00 (cin-[naf- Ver na Est Vicente do Car-
a 100 m da Av. Brasil, aluga-se nuenta cruzs. novos), féria NCr$!^ah0 n- ' 443-A - Praça do
magnífico galpão 400 m2; cho-K a NCrS 11,00, só no balcão. <-í™2i

ves em frente no n. 396. Tratai;"'ra oportunidade. Av. Rio—Pe- BOTEQUIM — Abolição — Boa
seg.-feira, tel. 42-8274. D. Ma-trópolis, 1699, l| 107. | féria, tem residência, vendo bom

Eduardo.ria ou Dr.

o . contratoBotafogo. ¦—=¦

SERRALHERIA montada. Vendo.
Rua Pedro Alves, 34 ou passo

loja vazia.

PROJETOR Bell Howell, 16 mm
senoro NCrS 440.C0. Rua Gene-

,,r„„r^ ... „ „ iral Belegorde 46-A - 29-6461.
VENDE-SE maquina lavar Bendixi *—
nova, Rua Passos Coutinho, 106,1 VENDE-SE máquina Yasliica Mat.
ap. 10!, Rnmos, jábados/domin-!c[ fotômetro, cj lentes de apro-
gos pela manhã. Iximação. Tripé e flash eletrôni-

NCr$ 350,00. Tel. 29-4617.

AÇOUGUE - Vendo.
chave, contrato novo, corn vitri
na. Rua Vieira Ferreira, 42-A -
Bonsucesso.
ATENÇÃO Vendo uma pro-
priedade, botequim com forno de
padaria. Rua Maria Peixoto, 406
— Engenheiro Belford — São
João de Meriti.

t _-" SÃO CRISTÓVÃO - Zona indus-
trial, com força c telefone, pré-
dio vazio, assobradado, terreno
7x80 m. Rua São Luiz Gonzaga
392. Tratar 43-25S2 - Afonso.
VENDO grande ares indústria AÇOUGUE — Vendo barato p;
com 1 900 m2 galpões. 5 minutos motivo de viagem, bom movi-
do Centro Niterói, força, telefo-mento. Rua Rio Aps, 7-B. Lucas

l„c.,^^ .'.- 
" 

-•"" 
" ;ne. Tratar tel. 2-0497, Dr. Fer-em frente ao Posto das Bandei

VENDO camera Mtnox B, com:n^nc]_ ras.
Iflash nova, base NCrS 600,00 a v,—.,^ :¦ -i?—; r.—; Àrniir-tic
Ivista, favor telefonar 45-3641 -.VENDO industria metalúrgica, em.«vuuuut
(12 ás 13h30m.) jCasradura - Terreno

VENÕE.SÈ~57o]etor clnematográ" f! 
2 00° m2 ™be',c"' .•- — -ltado

Vendo-se finíssimo aparelho;rico IEC, 166 mm, sonoro, com 31 6,n.n?- cronsa!' ,e!cl"'10- 
Çn* 

"oS'

de porcelana 
"ROSENTHAL" 

P<>i"ll0;fa,ií"- Ru* Jvjsiiniar.o dal '•• 
i'u"""l^ H«,'IVlrs-picador de carne. Rosa da F,

Ponto 1 Pre50, ^u^ Joaquim Pinheiro, n.-
605-A, junto Av. Suburbana * fá-
brica CERMAVA^_
BAR 

"E 
ADEGA - Vendê-se""bem

instalada em duas lojas, com
ótimo centreto, locação e bo*
féria. Rua Santa luz, 18, lotas C
e D. Vista Alegre.

Porcelana
"Rosenfha!"

!Rocha_308.
1VENDE-SE

Vendo no melhor
30x100,' pento do bairro, féria nove mi*

cl 2 000m2 cobertos. Fundição!'Ih5«- contrato novo, bem mon- 8AR. Vendo cont. novo, insta-
tôrnns. prensas, tescurão, pon-;lscl'>' 

d'-'15 motores, registradora |ac5„ j, ^a, faca féria. Praça
leadeira, cromagem ele... Tra-!^"1 , 

cur\-n' Vl''"ian refrigerada,, Botafogo, 24, Inhaúma.
25-9666, ci Sr. Hcrculano. l?'':,00'^' "[^iJtl.. dí f0""l'CAVALCANTI "

BOTEQUIM - Vendo na Rua Um-
buzeiro, 315-A, Ricardo de Aibu-
querque. Tratar no local.

BAR PIZZARIA - Em Copacaban»
vendo barato e cm excepcionais.
ccridiçcer, urgontissimo, melhor
oferta. Rua-Siqueira Campes. 143
leia 142.
8AR.

í22li0f,.a,^r-7,L.Br,#|p?«*«. total de 103 ^.X^UIS^J?^
. novo sem

ocasião; e temos Zenith 17'
RCA 21, Invictus 17", a partir.
de NCr$ 100, todas funcionando|sábado. Tel.: 47-8940
muito bem nos 5 canais. Rua da
Conceição, 145, sobrado, ao lado
do Colégio_Pedro Jl.
TELEVISÕES de"l7 23", a par-
tir d« 100 mil c/ novos apare-
lhos a escolher, cinema nos 5
canais. Iodas as marcas. Rua do
Senado, 322, entre Av. Mem do
Sá e R. Riachuelo.

Equipamentos eletrônicos

VESTUÁRIO

uso. Ver hoje, ;tro conjugados. Rua'da 
Roch,- 308. ,

;..rin. -_— , VVifjíem Ducue de Caxias
r%l^,. 7 ."ü"0' Pa.±í !«!«« "'.J^-Jei- ^m

Vendem-se equipamentos de Estúdio
^'^'-p,lt:rtt^:-JLP':zJ^_e Transmissor usados. Ver na Rua Conde Pe-|í^^!^^

"'LADEIRA Brastemp, 10 pés, /- --,. ,- i , ,. . <3f  ¦' • -
d_ern_i,_ novinha. v.ndo urg.nte ire ira v_ameiro, o/1 — estrada Vicente de|d.

(P

ÍOO, e sala conjugada, clara
ciça, 120. Arístides Lóbi
Rio Comprido.
VENDEM-SE dormitório casal
coniunto estofado modernos. Mo-|NC,j ,59 _ Rua Xavi.r iS sj|

L6bo,d375.a?«ma' i^TpVui.fffe?» ?• "01 -T>l" 3Mt"-|Carvalho, telefone: 30-8844.
ne ^8-1980.
VENDE-SE quadres grandes e ai-
guns meveis. Tel. 45-8380.
VENDO sala jantar 12 peças, pre-
fo ocasião - 47-2514.

GELADEIRA estado de nova ai
ricana, prateleira na porta, pa-
veta para carne e legumes, 8,5
pés, 130 mil. Rua Rainha Gui-
lhermina, 154, ap. 201. — le-
blon.

ATENÇÃO - Vestido de noiva de
renda francesa, 42[44, com véu,
grinalda,' etc. Tel. 46-5547 - D.
Eliane.
ACEITÃM-SE cortinas p| fazer nõ-
vas e lava-se. Reforma e faz capas
de estofamento. Rua Álvaro Ramos
469_c| 5 tel- 26-4232 - Olímpia.
COSTUREIRA portuguesa, fiz ves-
tidos e vende, preços módicos —
Rua Frei Henrique 151 c| 8, ap.
201. —Abolição.

EXECUTAM-SE vestidos 24" horas,
alta costura. Aceitam-se costurar,
bouliques fin?s, preços a partir
15 000. Tel.: 37-571). _
MOD1STÂ — Executa qualquer fei-
tio, a partir de NCrS 10.00. Gen.
Dioníslo, 44. Tel. 26-8301.

nqa, cabe-
sem uso, NCrS

300,00. Tel. das 2 às 6: 45-7127,
lomingo o dia todo — 27-6024.

PERUCAS - Tj2 PERUCAS -
Rabos, Trancai • Franjas — T«l.:
46-3845.
VESTIDO de noiva, vendo msneq.
ti, c. linda grinalda. 180. Ver
hoja R. Américo da Rocha, 749,
M. Hermes (Tel. 32-9363, seg.-
feira).

— seca 354 - Manciuinhcs |l.«VAU.ANII — Vende-se bar n»
íniooríflralVENDE-SE uma olaria em Ouqu» '.-,..J... ..-..--.-,. ' Tlv,—r-|Rl'a Antônio Saraiva n.o 203. —
toiograrica|_,_ ,._„.._. ,„ „„„| ARMA7.EM-MERCEARIA — VendoiNenócio de ocasião

em Jacarepaguá — Muito bara-l _-¦;_.„ .-. 
-.—'¦ n—,—

to. Rua Ituverava 960 •- fre-|F7P7A,7 Vende-se em V. sa-
'bel. Instalação mcaerna. ¦ contra-

to nevo, 5 anes. Boa feria. Pa*

Juslinianoi"1'-'. com forco, luz e água cn-
i canada. - Faci lita-se parte. Tratar

Rua

Bolex para 8 e 16
lho cine Sankyo 8

mm,
mm,

guesia.

approx. e filtros Rollei F. 3,5,
Ver e Iratar Visconde de Piraiá,
273, ep- 604.

apare-!- _.-..— ¦..¦-i.—.— AÇOUGUE - Vende-se pela me-lellltíelo. 
'Ver • tratar diretamen-

lentesI VENDE-SE fábrica de móveis ccm lhor oferta. Vende 1500 Quilolt'Ç «»• '« horas em diante. Rua

VENDO um osciloscápio HEA-
THKIT bom preço de venda.
Estrada do Cafundá, 991, ap. 102
— Jacarepaguá.

DIVERSOS

1 400 m2. Tratar na Travessa Vaz
da Costa n.
quim.

23, com o Sr. Joa-

COMERCIO (Aluguel,
Compra, Venda etc.)

Casas comtrciiis..Alô? — Casas comerciais.,, p*
ra comprar ou vinder... Antônio
Queirós... e, nada mais... Efl-
ciência • ripidez... Av. Pres.
Vargas, 444, 2." andir.

por semana! Tratar Rua Araçatuba. Mendes Tavares 35-C
19-A- Praça Ccelho Neto,
ARMAZÉM e BAR - Em lugar de
futuro. Vila Operaria — Caxias.
Passo contrato 5 anos, faltam 4

CAIPIRA - Vende-se na Rua
Voluntários da Pátria n. 258-8,
35 000, .c! 15 000 entrada, con-
trato 5 anos, aluguel 150 000.
Tratar Fernando, Rua do Ouvidor
n.o 183, _i|_20r.
CAFÉ-3ÁR, esq., moradia, tel.,

i contrato novo h firma, com 9

Itivo viagem.

ATENÇÃO — Cempro um piano,
uma geladeira, um TV, um este-
roefono • um ar condicionado —
Telafcnar a qualquer hora para
36-3652, urgente.
ATENÇÃO — Pessoa que se _
tira vende tecles os móveis, fo-i ARMAZÉM — Vende-se com gran-
gao a gás eng., mio. de lavarJda moradia, loia vazia ao tado,
e de costura, gru^o de varanda.;bom centrato. Ver e tratar na R.
Rua ferreira Pontes, 124. |Tõrres de Oliveira n.° 270-A. -

DORMITÓRIO sala dc jantar ta- f!*,a,tle;
petes, burcaux, porcelana, brin- ALUGO subsolo na Praça Sa«n»
quedos, radio, camas de solteiro, Pena, serve comércio, indústria
geladeira, • enceradeira, etc. Ven-! ou garagem. Capacidade p| 14

anos. Aluguel 62,00, Tratar com
Sr. Franca. Rua Ccm. Amar.it Pei-
xoto_1458-A,Jel. 2290 — Caxias
AÇOUGUE — Vende-se na Rui , . : . ,
QOiririm 376 A, Vila Valqueire anc!' nS? P?9.» <rec<!be) f,u8ue.!'
contrato novo, feito à firma —
Aluguel barato.

jcasa p. 2 sócios uu casal c. fi-
lhos o Irabalhar, vendo motivo

AÇOUGUE - Vende-se o melho,iATENÇÃb - VendcTcafé Vbí?;Sfm' 
*' B"~°° B°m R"ir°' ""

do Bairro Cachambl. Rna Sao na Rua Qulririm 376 - Viia Vai- ---.u,.¦'.'... í-r—-:—r
Gabriel, 318. Tol. 29-7163. Mo- „„»;,,. jCOPACABANA - loia dc ferra-queire. ,çens, tcuça e papelaria — Vende-

Vendo',„_ ,_,„, telefone, contraio novo 5ATENÇÃO INHAÚMA
bar bem montado, cent. novo, 2(._"„, _ p„, az-.-...-.. r^mr.^. »
moradias, f. 8 milhões. Preço 36(254.5
m., entr. 10 m., prest. 250 m. — ¦ 

" —

Trat. Av. Brás de Pina, 218, s/;CAIPIRA — Vende-se boa casa d<
205. — Penha. [esquina ccm Chcpp da Brahma

mal trabalhada. Ver • tratar ne
Rua do Catete, 213.AÇOUGUES — Vendem-se os me-

lhores paios melhores preces. Ca-
... sas muito lucrativas. Vendem-se CABELE1RF.IRO — Vendo monta-

do preço ccasião. Laurindi San-Jcarrot grandes. Tel._58«B947. _ ccm pequenas entradas. Tel. paralgem completa inclusive venti
tos lobo_ 44. Sta. Tereja.
FAMÍLIA que viaja vende todo
seu rico mobiliário • todos os
eletrodoméstices com prejuizo
grande - Tel. 54-1721 - Av.
Atlântica n. 3 308, ap. 1. Pos-
to 5.

AÇOUGUE"- Vinde-se,"tem"cõn-|30:3626 - 30-1991 - Sr. Maga
trato de 5 anos, tem nioraeüa.jlhães.

dor pedestal. Preço de Cr$ .»
3 500 000 — Tratar na Rua Pa-

Vende bem, féria de 5 000 000.1 BR AS DE PINA - Vendo eçou- A" Nobrega n. 16 - Piedad*
Tratar « combinar no local, faci- que, único no loca!, f. 8 m., al. Z-'0'8-^*—  
litamos a entrada. Ótima locali- 55 m., cont. novo, ent. 8 m., CAIPIRA OU PADARIA - Vende
dade « só no local. Estrada dolprest. 200 m. Trat. Av. Brís de!utgente. Tratar Rua Roíario,
Portinho n. 301-A - lra|á. pina, 218, s| 205. - Penha. "167-A - Centro.
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Rim Conde tie

casa 2.

j vende-se"'

," L í* 
-Vende-se baralo PADARIAS - Vendo nos balffes VENDE-SE uma lavanderia na Ev

h d! bo», r.n i'" 
m»',¦"«>>•• d« Tiuca, Eng. novo, Pilares eltação tio Acari. Roa Guaiub.mado, bom contrato. Tralar na Cascadura, forífrancês, bom mov. 394Kua Visconde de Sanla Isabel, ie ótimos contratos, lnf. c/ F U

?"• ... '¦ Correia.
CAFÍ E BAR - Vendo em Copa- fim, 187,
cabana. Féria de Cr$ 6 500 000. horas, (CRECI 53.,.
Contraio ainda com 4 anos em PASSA-SE o -"J-"~---'-~-' 1 VENDE-5E !*¦¦* r;.„ n;niii,n.eni
nome do -firma. Informação na Ia servindo
Av. Marechal floriano n.o 143,jlc, ou

IX, das 13 as 171 Trntar n

901, Sr. Sitlne

uma
n Run
local.

- . - - bar
"mirat,o d.e "",. í'1-Inova, contr. 5 anos. Rua Tab
p] costureira, alfaia- „fi 527.A. B. de Pina.mesmo para aula de corte;-

PARTICULAR compra diretamente
promissórias vinculadas d* ven

J d» de imovèís, empresta-so c
llarcanria.har.hn.| 8'rantia imoviis. Tal. 36.1330,
Iropuã ii. 534

• °PORTUNIDAC>ES E NEGÓCIOS «DIVERSOS • ANIMAIS E AGRICULTURA O

coílura; c| instalações. Aluguel VENDO BAR — ótimo negócio,
CAFÉ E BAR - Vendo, ólima f'é"|260000 

'preço 
3 000 000 cam contr. 5 anos. Aluguel 60 mil.

contr. novo, c! moradia. _) 1 5000 000 de ent. Vor Av. N. S. Eslrada dos Três Rios, 53-B -
'de 

Copacabana 019 sl 602 com Freguesia. Jacarepaguá,
o porieiro. Tratar tel. 29-7539. VENDO um bar e mercearia com
PADARIA - Vende se. F. 13 000| fí-ria de 7 OCO 000 (sete milhões),
só no balcão. Prédio novo, cont, preço 20 000 milhões, conlrato
novo, aluouel barato. Apcn.is c. novo, aluguel 35 000, entr. aj
30 OCO dos compradores. Afuda-jcombinar. Tralar na Rua Amé-
se na compra. Av. N. S. da Pc-írico da Rocha, 937-C, Bairro Ben-
nha,_ 52-B. Nogueira. [to Ribeiro, com Edmilson.
PÕSIO De"0AS0L1na"sHeTl"! VENDE-SE ulna c.irrocinha de Vu

Rua Violeta, 356. Água Santa.
Ônibus 249 e 652.
CAFÉ E BAR — Conlrato novo.
Boa féria. Vende-se na Ru» Vai-
1a_n._207-A.
CAFÉS Bares e Lanchonetes, nos
melhores pontos comerciais do
centro de Campo Grande, GB -
Vendem-se. Procurar M. Soares.
Rua Coronel Agostinho 32-A — 1"
«ndar. sala 203. Tel. CETEL -
94-1604,_discar 06. CRECI 831._
CAIPIRA E LANCHONETE ven".
dem-se no melhor ponto de Vi-
Ia Isabel — Avenida 28 de Se-
tembro, contratos novos, tratar
na Avenida Niio Peçanha 38,
Café Andorinha — 

__Sr. Neves.
CAXIAS — Vende-se um bar bem
situado, na Rua Jcsé Alvarenga,
293. -^Tratar_no local .
CASA PÒTY — Bombonlere, lán~
chei, bar. Vende-se na Rua Diai
Ferreira n. ólS-A. Tem telefone.
Motivo nao ser do ramo. Tem ur-
SÊncís.
ELETRÔNICA - Vande-sa uma
loja em frente à rua. Zona Sul.
O motivo é o dono não poder
estar â testa do negocio. Tratar1
tel. 26-4338, com o Sr. Janeiro

TELEFONES
ASSISTENTE transfere si aparelho,
residencial ou comercial cj exten-
são :.! intermediários. Tralar com
Ivan - 47-8242.
CEIEL - Vendo o te). 90-2437!
Preco NCrS I 500,00. Telefonar
sábado e domingo.
CETEL, vendo urgente entra qual
quer cslação. Tel. 93-0046 q. hora
CEfEL - i. GOVERNADOR"- Von-
do. Cferla para o n.° 310 994,
portaria deste Jornal. Urgente
CETEL - Vendo 96. Ilha Governa-
dor. NCrS I 500,00. Tel. 58-2692.

Linha 32
42 - 52

COMPRO. PAGO HOJE

GOMES — 43-1464

oportunidades
;diversas

TRATORES E IMPLEM.
AGRÍCOLAS

Vendo, sem vínculo à compa* tas. Tratar nn Rua Conde cie Bon-jÇETEL
nhia, gde. pista c| 5 bombas, la-jfim n. 35, boxe 7. Com licença
vagem e lubrif., borracheiro c| VENDE-SE barbearia. Ver e tratar
i r"t0 r 

bÍÜf,iaíi 
,'? 

""¦! 
.'"'\'«> local. RlJa Miguel Rangel

leíone, lur. 90 mil. Aluquel ba- 419 
-

retíssimo. Preco NCrS 70,000,00
c| entr. de NCr$ 30 000,00. Contr. . ., . , ,,„ ,
novo. Estrada União Indústria 25 Av' ÍJA 

Copacabana 610, loia
n.o 11880, Itaipava, esquina com!f° ~ Aluguel baralo. Tratar no
Eslr. Rio-Bclo Horizonte é «ntl.[local.
ga Teresópolis. VENDE-SE uma papelaria, livra-
PEIXARIA - Vendo motivo 

"di 
I1" 1 brinquedos. Travessa dos

doença bom preco ou loja vazia. 1™?!°!/ 7'G-.r f}^SS?: i 
ESTAÇÃO 43 - Transfere

Ver Av. SSo Félix 90-A. Visla!VENDE-SE uma quitanda. Faz boa forma-les 
" -™"SU"

Cascadura.
I VENDE-SE salão de cabeleireiros

Creci 744
ENGENHO DE DíNTRO - Vende
tn lanchonete. Rua Adolfo Ber-
gamini 190, aluguel 50. Tem mo-
radia.
FARMÁCIA — Vende-se coni mo-
radia, livre e desembaraçada, oti-
mo ponto, motivo tenho duas. Rua
Coelho Lisboa 130 — Osvaldo
Cruz.

Alegre — urgenie. jféria. Tratar a Rua Comendador
DCMctn m "." .Guerra, 24ó — Pavuna.PEN5AO — Vende-se contrato 
bom, ótima farta na Rua Lui.{VENDO quitanda-merc. com cop.i
Barbosa n. 58 — sobrado. Pra-^^do m. bebida, ótima cnsa pari

7 _ Vi|a Uabel. (quem quer trabalhar. Contrato de
daiiadia w . i 

'i i'. ¦ '5 anos novo. Tel in. completa itvHAUAKIA - Vendo forno e etn-j ¦ , . ,,„ o,„„ a
co. garantia 2 (dois) anos. Re- 7, , v 

• 
„,

sende 53 (42-2709), Sr. Fausto l""d'1 4'"' Ver "-1 R'

Vendo telefones da
CETEL. Um comercial e outro
residencial; Tr. pelo te!. 498
M.H. Qualquer dia e hora,
CETEL, compro urgente dois leíe-
fones, sendo um comercia! e ou-
tro residencial, á viita. Tratar p

90-1448, qualquer dia.
CEIEL -- Vendo telefones da
CEIEL, E'taç5o 90, 91, 92, 93,
94, 95, 91, 99. Tratar telefone
90-0508 - Qualquer dia e hora.

in'
52-7315, das 14 às 16

TÍTULOS E SOCIEDADES

AMERICANO deixando pais'vende TRAT0R Caterpillar" D4D 
"ultima

urgente Cadillac conversível I9j2':"'e - Lamina ariflulante p,lrii.aparelhos elétricos lambem lan-i *'¦' elétrica, Zero hora. Prcnlaclia Chriscrall molor 145 HP.lenlrefl. NCr$ 60 000,00. Dr OsMuitas coisas baralo. Tel. 26-8030'va|d° — 45-4767.
lorgMdo Medeiroj, 2.193.I TRATOR ALLIS CHAIMERT Vendai

com auicliê para caixa.'¦"• e'"-' Eliaquim Batista n 12
(Vendo próprio para Imobiliária. - Bolfort Roxo.
ITratar pelo telefone 47-1568 de FÕTnPÃ"MCKÍT?\p WAr.,
[7 as 22 horas. Também ines«.>LyUIPAMENTOS PARA

de SÍTIOS E GRANJAS

Av
I BALCÃO

VEÍCULOS

COSTA BRAVA, Cosia Azul,
Clube. Vendem-se títulos
27-0282, Sr. Hilton.

laie
Tel.:

horas

-;899 -- Engenho de Deniro

. com en-
lorjn Reis,

Tel.

FARMÁCIA — Vende-se ótima
com aluguel 80 000, ccntrato re-
novado. Estoque 40 000. Entrada
35 000 000. Restante a combinar
— Rua Joaquim Nabuco n. 20-AJPAPELARIA E FERRAGENS - Pe-

.Copacabana. [quéna Junto a orandes colégios.

PENSÃO — Vende-se bem mon-[29-3070
tada, com moradia e boa fre-
guezía. Motivo viagem. — Rua
Joaquim Palhares n.(> M5.
PADARIA e confeltaria - Ven.
de-se em Cabo Frio, na Rua Ma-
jor Bellegard n. 624. Bem ins-
(alada, Torno a vapor. Ponto
dos ônibus.
PAPELARIA brinquedo e tipogra-
fia, na Tijuca, vendo com 4li.|(írla> Vendo p. molivo de outro,mo movimento, vendo barato por 6ci Tr„,'cir „á , ,nao poder tomar con a. Telefone ->-_—-_ _-
38-1949. Jarvis, JVENDO CAFÉ E BAR - Preco 11

lil, cf 3 500. Próximo à Fábrica
angu, Av. Sanla Cru:, 2031,

INSCRIÇÃO para 25-45. Vendo
com 12 anos. Av. Osvaldo Cruz
123, ap. 201.
PARTICULAR 

'- 
Vende a"*par-

ticular, telefone ligado 52, pela
melhor oferla. Telefonar 27-6009.1
PASSA-5E telefone comercial' li-
nha 34, /ona industrial (São Cris-
tóvão}, pela melhor oferta, paga.
mento à visla. Tralar pelo tele-
lone 48-5595, Sr. Ari.
P.A.B.X. Linha 57, Copacabana
com 3 troncos seriados e 10 ra-
nais. Fabricação americana. Tra-

tar com Sr. José, tel. 46-7639.

Turvo, n. 201, V. Carvalho, con-^f-^ONE - Particular 
"vendi"íi".

trato nôvc, aluguel barato, boa n'ia 42, c/ •xtensáo. Preço: NCr-5
1 600. Tralar tal. 29-5138.
TELEFONE - - Compra-se Inscrição
anliga da Cia. Telefônica Brasilei-

VENDE-SE um açougue teleíone
! 26-6845 na zona Sul com o Mo-
reno.

| VENDE-SE pensão na Rua Sena-
|dor Pompeu, 205. Tralar das 12
[às 20 horas, diàriam. (Centro).
I VENDE-SE um botequim na Ruai

FARMÁCIA - COPACABANA
V»nd«-ie, grand* faciüdad*. —
T.l. 57.3238.
GRAJAU - loia - Vando vaüã
com 80 m2. Fòrta, t.l. gis, —
Aceito tociidada ds negócios. -
Preço astimativo, 30 000. Rua Ba
rão do Bom Retiro, 1 822-A. -
T.I.: 38-7638, Amandio.
GRANDE mercearia. Vendo, con
moradia. Alug. 12. Bom ponto,

Única do bairro. Vendo barato.I
Largo da Glória 318, boxe 10 —
Ató 12 horas.

POSTO DE GASOLINA -

Estrada Água Grande, I 272,
Vista Alegre.
ÍIHA DO"GOVÉRNÃDÕ'R~~~Ven
de-se bar contrato 5 anos, ou Iro^
co por caminhão, ou cisa — Pra-
ça da Freguezín — Bar do Luiz. , ,
loja óe flores-- Vande-se ou rante.^Grande movimen
passa-se o contrato, da_ loia, noito. Loja vazia para ven

Alberto.
VENDE-SE quitanda mercearia
em bom ponto, fazando boa féria,
oor motivo de outro neçiócio.

rRua Guilhermina, 419-A — Encan-
Tudo moderno. Vende |ad°.
ou arrenda. Motivo de S^ 

bí'-""""•'¦''" "'" "!-
Saúde. Lil. 180 000 e 5 Passes,
boxes. Capacidade 600
ubrificações. 2 000 m2

de pista calçada. Ilumi-
nação de mercúrio. Lan-
chonete, Bar e Restau

29-9034. Rua
Cascadura.

Maria
ótima

melhor ponto da Ilha do Gover-i i , rw
nador. Ver < tratar na Av. Pa- da de aCeSSOHOS. NegO-L;
ranapyã n. 1361. Parte da cio para vários sócios. Mr°i-

Tratar diretamente com|VENDO mcrce"

Te
527

freguezía.
VENDE-SE loja de consertos de
rádio e lelevisão, situada na Rua
Dona Zulmira, esquina da Rua Fe-
lipe Camarão, os interessados
procurar no local de seg
bado, das 8 às 18 hora;
VENDO, troco e -facilita 

grande
depósito de material de constru

ões, bom para 3 cu 4 sócios.
Ver no locfil Av. Guilherme Max-

eli, 154-A. Encostado na A
com galpão coberto 300 tn

manh.
LOJA~~Vendo~'no'~Cenlror írti-l ¦'""¦¦ uii cicillicmc <-UIH|,esidêncin e leh;icne
SOS para homens com telefone, o DrOIDrietário Pm Ara- novo, aluguel 80000. Sohreluga
motivo doença. Serve para pape-| ' "' ". 

üma loja em bom ponlo de Ma-
mama de 6. a 2.°-Teira|durelra. Tralar i Rua Conde, 

"

Paga-se j visla. -- João Car-
los. Tel. 23-4917. Dias úleis.
TELEFONE 58 - Vendo urgenie.
Tralar |jelo tel. 34-7353. Preço:
I 400. _
TELEFONE - Inscrição de 1951.
Linha 28. Vendo por Cr$ 
600 000. Tralar com o Sr. Luis.
TeL 49-1417.
TELEFONE - VendcT^nscricão dê
1952, 14 anos, linhas 28-54. _
800,000. Tralar pelo telefone
28-4495.
TELEFONE 32 - Vendo ólime
preso. Tratar tel..- 42-0188.
TELEFONE Linha 52 - Vendo
NCrS I 800,00. Tralar telefone:
42-9005.

IA1E Clube Jardim Guanabara —
Vendo titulo. Tratar pelo telelo-
ne 29-5619.
PRECISO sócio para ampliar
desenvolver ótimo ramo de ne-
gocio com valorização e bom ren<
dimenlo, capilal a combinar. -
Ver e tratar com João Lopes, Ave-
nida Brasil, II 201, loja A - Pe-
nha Circular.
RESTAURANIE"- Praça" Geíicra
Osório, Visconde de Piraia, 112,
sobrado, sócio passa parle con
trato por motivo doença. Acet
[am-se ofertas. Maiores inf, Av.
Rio Branco, 185, g, 1018. Tel-
22-0489. CRECI Ó9ó.
SÓCIO -- Preciso com pouco
pitai. Serviços de aplicação de
sinteco, dedetlzação ele. 57-8583.

Azevedo.
TÍTULO PAGO'"-" Vendo barato.
Ponlal Praia Counlrv Clube. Tro-
co por Clube Português. Tele-
fone 49-4605. Neslor.
TÍTULO PATRIMONIAL doFIainen-
go, vende-se. Tel. 47-2063.
TÍTULO - Vende-se título sócio
proprietário Cosia Brava, telefo-
nar 52-0326, Haroid. Negócio ur-
genle--e de ocasião."
TÍTULOS DA DIVIDA" PUBLICA"-
Precisa-se no valor nominal de

milhão de. cruzeiros antigos,
para caução em repartições do
Governo. Prazo três meses. Pa.
gam-se juros exlra e dá-se garan-

Tel. 23-4511.
VENDE-SE um titulo do Clubo dosl

Aviário
Vendo, barato, equipamento

para escritório de madeira
jaço, arquivos tio aco etc.
CAIXA POSTAL 66 - Passa-se -
36-1010; 25-2943; £6-1172.
EXTRATOS — Perfumes franceses
vendem-se. Sr. Carlos: 37-6778'
ELEVADORES - Conservamos .i"0 

Bvm'° com° criadeiras de
fazemos reformas — Orsamentoj "ramc' tcluecedores, bebedou-

23.96B9d* 
CIClAGEM - Telefonei ros etc. - Tel. para 30-4947.

HORÓSCOPO DE RAMAIARA~
Para solução na hora de seus problemas em geral, com o Prof. Ro-
mana. Tel. 52-1281
MOTORISTA, com ou sem camio
neta, aceita icrviços de entrega.
Trata-se pelo tel. 43-9375, 

"se-

gunda-feira.
SOFÁ

Grande
Caterpillar

Trator D7
Cia. vende trator

[VENDE-SE um Jeep 61, ótimo cs-
lado. Preço 2 200. Rua Olávio
Tarquino, 74. ap. 102.. — N

j Iguaçu.
VÕEkS 

'òò 
e 67 - "Mentiroso"

- Troco menor valor - Informa.'
|çoes - Fone Rio 28-0934 - Ni-1
|lerói_- 6851.
VOLVO

veículos
AUTOMÓVEIS
ÃERO 62 Bom cinto de segurança, tranca, etc. CrS 3 580 Ò0O
, Rua Pacheco da Rocha, 137.para irts secadores, cabe- AFDn *7 r.

e.reiros, perfeito, baralo. Neslor, Vendo L-"" nnnn 
y C,e'e'"'

Democrallcos,l<:-"--?- por JL°P°.. ou trocoCabeleireiro. A
792-G, Bonsucesso
VENDEM-SE malas 

cabii-as".

Trunks (americanos!. Voluntários
da Pátria 139 ap. 803.
VENDO para desocupar 

"lugar"ar-

mações, vitrinas que servem parafarmácias, armarinhos, buttques
Preço baralo. Rua Gonzaga Bas-
los, 20. Tel. 48-2583.
VENDE-SE uma montagem de ca<
belcireiro. Preço CrS 1000000.
Ver na Rua Figueiredo Camargo
n. 883, loja D-l. P. Miguel.

9 991-AIB - Casca-
por

Suburbana,
dura.
AERp""wiLL"yS"~64""- p"a7t„" ótimo
estado, equipado, azul. 35 000
km reais. Rua Andrade Perlence,
39, ap. 601 - Calote.
AERO 63 - Vendo. Único dono."
lodo equipado. Pela melhor ofer-Ia. A visla. Rua 5 de Julho, 364.

CAMINHÃO Chevrolel 1961 equi
pano com 7 pneu-, novos, 2 lonaie ferramentas. Vendo urgenie mo.liv o viagem. Tralar com Luis na

fM,b6e8t-MTaSe?.filh0' ,,:
CAMINHÃO FNM 

' 
D."" 1 iToo""-

ano de" 1951 
~'lc,lo'"" 

caminhão 
°m,no" 

Traíaí""nuJ
n7 -,- r l- ¦ cqu',pil[io ~ Vo",;,t, "a "ua Vis-'lu"o Tavares, 310 - Nllín.ll.D7 serie C, lamino conde de Sanla Isabel, 301 j PSsto Servauto ,opoi" 

_
M C-12426 Caterpilar (co- VOLKSWAGEN 61 - 3a. série'It^MINHAO - ChevrbuTÃfrT"

cabos) aparelho de]3. m à vis!a. Volks 65, 5 S0Óibom estado, vendo financio tm
9-D-41552. Procuror,o.-,V'!li'- """ Jo«|uim Mcier,lco "rro passeio. Pai,,,

„. M""- l!''1.?00^' Jacaré. T-lKlo|VOLKSV.'AGEN 
63,"' ólimo" esla

equipado. Vendo NCrS 4 000
*/''-'*¦ R- Marquês de Abrai,....
n.o 107,_apI_l 205._ Pamplona, 700 - JaC„r<
VOLKSWAGEN 

"66," 
modelo 67,saído em dezembro, eslado de '

0 km, vidro traseiro largo, lir
padores modificados. Vendo pormolivo de viagem, Cr$ 3 200 000 I
a visla e o saldo em 8 prestações '
de Cr$ 500 000, sen, juros, finan-
ciado pelo Aulo Modelo. Tratar .leis. 49-7505 - 22-2376.
VOLKSWAGEN 1967 - ÕTST" 46ll. f. seg. serie, modelo 1 300verias cores, concessionário Rit'

mando

gulncho
Seção de Compras — A'
Branco, 103 - 20° andar

Pamp'o-
49-7852.

CAMINHÃO -¦ ChíWlel"^
tm bom eslado. Vendo

troco carro
financio

Püüeio _ paim
• Tel.

VOLKS 61 - 
"Es-,adc! 

de nãvo
capas, radio, mecânica 100%Aceito treca facilito cj 1 500.

9 942 - CasiAv. Suburbana,
dura
VOLKS 66 

'-'-"" 
Azul aílanhTpííü"!

novos, sem balida, muilo conser-
vado, urg. 5 750, todo equip. R.
Borda do Maio, 293, zeiador Car.
los. Tel.: 58.6356 - Gralaú.

%?}££, 65 - . Conservadisslmo,
48U00 km originais, rádio 3 fxs ,capa Vulkrcm, 5 pneus novo>

ju 2 500 ent., saldo com-
R. Comendador Martinelli

73, ap. 204, Graiaú, após 12 hs.

5 000
binar.

Caiçaras e um do Barra da Ti-
iuca Counlry Clube. Fred Trapp
47-8957 ou 30-9940.
VICENTE DE CARVALHO~"-~Pr"é-
ciso de um sócio para mercearia,
Tralar local, sábado t domingo,
Rua Guaraúna, 315 — Vicente
de Carvalho. Oias normais, íele-
fone 28-9596, _Santos.
VENDE-SE titulo d"e sócio do CÕT-
ta Brava por 1.000.000 em 5 pa-
gamentos. Tratar com Dona Ce-
cilin - 37-7322.

carfonagem
Vende-se grande estoque na

cional e estrangeiro, para de
ocupar lugar. Ver e1 tratar à

VENDO títuío"pa"idmonia~FTãmen^ "ua - Senador Bernardo Montei-
go. CrS 100 000. Tel. 57-5033. ro, 28j44, cj Sr. Silva.

Boutique
Com seção de armarinho —

Passa-se ou aceila-se sócia —
Urgente — Baralo, hoje das 9
às 12 horas. Rua Conde de

COMPRO Volks 59a 61, c| 
"reser. 

VOLKSWAGEN 66, modelo 67,Dou 500 enlrada e pago 200 P""™'1 "a garantia de fábrica
equipado, em eslado de

Bonfim, 375 sj 306.

Papel para

mil p| mès. Negócio sério. Úl
mos avalista^. Vital, 38-1459
CHEVROLET 58 - Otlmo estado,
a visla pela melhor oferla. Vei
sábado, à Praia do Flamengo
180, ou domingo, á Av. Heitor
Beitrão, 57.
CHEVROLET 40 

"-Iportasrparti".

CUlar - Vendo Cr$ 400 mil deenlrada. Saldo 10 meses. RuaDagmar da Fonseca, 26 - Ma-dureira.

DAUPHINE 63 - Vendo, cór gêiõ,equipado, único dono. À vista
I 900. Tel. 27-8656. Sábado edomingo, de 8 às 12 horas.
DAUPHINE 1963 - ôlimo'estãdS.
1 200 entrada, 110 mensais ou à"¦sta. Av. Copacabana, 44, ap.

., ¦ lonário
Todas garantias de fábrica - V*n-
do ou troco menor valor. Rua Bi-rao _de ífesquita, 129.
VOLKSWAGEN 61 - Marcador d'e
gasolina, lanternas 62, molas d»
çopot. Novinho, equipado, 48 milkm orig. Mecânica perfeita, únicodona. 3 300 à visi,,: R. Bon
lor, 399.

Pas-

49-7852.
CAMINHÃO 

" 
Chevrolet" 59"- Embem eslado. Vendo, financio',

iroco carro passeio - Paim Pl.,„.

49?7°852 
~ J""ré - Ttl-; •

CAMINHÃO 
'FORD F-6C0, 

ano 55lt. novo, à visla 2 700 000 VerIratar Av. Nova Iorque 637 _
onsucosso.

barato, equipado,
irab^har. Rua"Mártin,"°C %?.dc caminhão - Estação dacaminhão
Eng. Nôvc.
DODGE
lad.

1953

VOLKSWAGEN 1962
supsrequipados,

(novo) 7 tcilc.carroceris de pranchões daconslrucáo civil _ 3 90mT
Preço NCrS 3 500,00. V-r
"»igo, à Rua "
00.

196 5 e 1966 F-600 1966superequipaaos, excelentes, troc: ótimo estado V«r "ou facilito ate 20 meses. Rua Con-iBris de Pina 1 34, h.ti'lc de Bontim 66-A. Tel. 34-9909 Base 9 000 "" 
Texaci

.- do.
oanta Alexandrina,

Vendo Basculant*
Av.

Rua Barão de Mesquita
VOLKSWAGEN 66,

174
novo.j

9909.
VOLKSWAGEN 1964 - Med. 196:nho, em eslado de novo, pou

aso 9 000.
fÚ"RGb~N"-FORD"
passageiro —

153

1951 _ Caiga""".
Vendo. Rua da- Procurar Ama-

do de
te. Ru,

lana ele. Facilito 42-2598
48-7621. _
J.OJA 

*- Passa-se contrato con
instalações bom movimento; ser
v« para qualquer ramo. Rua Car
deso do Morais 115-D - Bonsu-
cesso. (Rio CAPE). _
LANCHONETE! Vende-se. F. 9 00O
cont._ novo, aluguel barato. Ins-
talações, tudo novo, rara oporia
nidade. Ajuda-se na compra. Av.
M. S. da Penha, 52-B. Nogueira.
LOJA — Pas;a-se contrato novo de
uma sala, Lcrgo da Carioca n
S, 7.° andar, sala 713, funci
nando há 5 anos comércio ar
senhoras, instalações modernas,
pequeno estoque, serv» oara qua'
quer negócio. Preço CrS 40 000
- Tratar tel. 52-7335, Geraldo.
LATICÍNIO - Vendo. Rua Quin-
tino Bocaiúva n. 112 — Nova
Iguaçu.
MATERIAIS de construção — Ven-
de-«e fábrica de> artefatos de ci-
mento armado, licenciado tam-
bém para venda de materiais de
construção. Bem localizada, com
7 linhas de ônibus parando en
frente. Melhor local da Eslrad
do Barro Vermelho, junto e an
tei do n. 1462 - Colégio com
o Sr. Orlando.
MERCEARIA com frutas elegu-
mes, vende-se barato, conlrato
novo, aluguel antigo, motivo não
peder estar à testa. Rua Caoitão
Felix 64' '

local, Km 88 Nite- j sende, 36. Bento Ribei
Carolina Machado, 1 726-Campos, ou no Rio vende-se um bar

Re.
pela

de 3.° a 5.a-feira - Tel
26-9085 - Sr. Teixeira.
QUITANDA í MERCEARIA - í
de barro e bebidas. Vendo moti-

explica-se. Av. Oliveira -Be-
Io, 680. V. Jardim da Ptnha
Ônibus 92B.
QUITANDA" - Vendo tipo msr
cearia. Vende de tudo com be-
bidas cl moradia. Preço NCrS
10 000 c) 40%. Rua Panamá 392.
Penha.

um bar com instala-
CÕes novas, ótima localização
Trata' no local. Rua General
Craveiro Lopes n. 319, Olinda,
Estado do Rio.
VENDO ou aceito sócio, Posto
de gasolina, contrato novo com
direito: Boiracheiro e eletricista.
José - Tel.; 28-3074._
VENDO — Armazém com copa

a Rua Parimá n. 158 — Cordo-
ii.

Ver

PROFISSIONAIS
LIBERAIS

DENTISTA - Vende-se cadeira em
perfeito estade, preço de oca-
sião. Avenida Suburbana 7 48ó —
sobrado.

Vende-se bom con-

/ENDO mercearia e bar.
tratar na Rua Sargento Bazileu!
da Costa n." 171-A - Pavuna
VENDO uma barbearia, equipa
mento de l.<*, situ.ida na R. Dio-

II — Penha. Facilita
se o pagamento. Procurar o Sr.
Joaquim ¦¦- Urgente.,
VENDE-SE um bar e lanchonete.
Bem no Centro da Cidade, com
chope da Brahma. Tratar na Rua
7 de Setembro, 2J3 - Ceniro.

ende-se, ólima, com:VENDE'5E "'^ e b,r' ótimo con...... „. . ........ , _ „ 327

Ven-!

Ali-
Ria-

MERCEARIA-QUITANDA -"
de-se bom preço contrato
c] comprador. Motivo viagen
ce Figueiredo ll-A. Est.
chuelo.

MERCEARIA grande passa o corT-
trato novo aluguel barato, 35 mil
cruzeiros na Rua 24 de Maio,
_n.o_629."Mercearia 

qu^da-"
bom movimento, bom
Preço 16 m. c| 8
Rua_General_ Roca 207.
MERCEARIA
Irada até 2 I

QUITANDA - Cordovil. Féria".!
3 000, alug. 35 000, conlr. 5 anos
vdo. enlr. 4 000, p. 150. Irai. Av!
Brás de Pina, I 459, L, Bicão. V.
Penh^. Bebiano, CRECI 787.
QUITANDA É MERCEARIA PE-
OUENA - Vende-se, urgente. Mo-
livo doença. Ver e Iralnr Rua
Guaiaca, 676, L. 1 — Padre Mi.
guel.
QUITANDA,   ..,„
duas moradias, na Rua Tihoiii, n!lr,!,°- Rua Mai* Lacerda
216, Brás de Pina. Tekíone 32.4843
HARA" oportunidade. 

" 
Vend.~se VIDRACEIRO - LOJA montada

restauranle re- com ••••1«» • boa fraguasia -

Ío ser con'ra*° novo — Vend«-so me>
tomei "10r ofe,,a ~ Avenida Nllo Pa.

Icanha n, 1 145 — Novalguaçu.
'^J7"iVENDc-3E I sapataria de sob me-

.{dida p| homem e
|geral. Av. Pasteur
lindo.

consertes em
458-B, cl Da

vende-se
estoque.
de ent.
Tijuca,

quitanda com en-
DO com frigorífico

e geladeira comercial na Rua Do-
mingos Freire 53-A, esquina de
Rua Adriano. _Todos os Santos
MERCEARIA c| copa e botequim
«tc, tem moradia, base 10 000 000¦com 50%, existe mais em merc.
e maquinaria. R. Navarro d.
Costa n.° 2, Mal, Hermes.
MERCEARIA t quitanda •- Ven-
do, casa nova, ,c| grande movi-
mento e bom estoque, motivo
de. viagem. Tratar no local, Rua
Aiera, 12-A,. ao lado do Banco
do Brasil. Vicente de Carvalho

uma lanchonete
cém inaugurada motivo n
do ramo nem ter quem
conta. Dr. Garnier e54.
RESTAURANTE" _ Vende-si

-|dos melhores pontos da Zona Su
ar refrigerado, música Hi-Fi,n°v? contraio novo, aluguel CrS 250 000I- com um sobrado vazio, contcndoiVENDE-SE

4 quartos, 2 salas e oulras de-
pendências. Tralar com Sr. Luis. valho na Rua Joaquim Marlins 372

1 - Piedade.
Vende-se peque-

aminador, compressor,
molor, balança, ele. Apenas CrS
2 500 000 - Rua Vinte Quatro
de Maio, 947 — Eng. Novo.
RICARDO" D£"aLBUQUERQUE~
Em frente à estação, vendo bar.
Contrato novo. Entregue a em-
pregados. Vendo barato. Ver Av.
Nazaré, 438

DENTISTA -
sul tório, com equipo, etc, para
retirar. R. AAinistro Viveiros de
Ca^tro^ J2 7_ j^Co p a c a bana.

DETETIVE SANTOS - Invoitiga-
Çoes particulares, descobertas di
paradeiros • desaparecimontoi
m. sigilo). Tel.r 26-3556, d,
ii 12 horas.

Tel. j47-i?í3.
RELOJÓARIA"

com

freguesia doces servida

VENDO casa de eve% e ovos na
Estr. Intendente Magalhães, 3 130,
próximo do Bairro do Realengo.
-^_ Bea_ féria, bom contraio.
VENDE-SE quitanda e mercearia,
muito barata, por não poder
estar no negocio, preço 4 C00,00j
Rua Dionisio 216. Penha.

TRANSFERE-SE inscrição telefono
tle 1950. Av. Suburbana. 8 930
bloco 2, ap. 203. Piedade. Sr.
Mario.
TELEFONE 38 - Vendo" direlo
com o dono, tratar na Rua Con-
quista 121, Jardim Guanabacopa, ooai Tr, --_.,_ - ,„

Contrato ÍE,LEF0NE 
<2 - P«so por CrS

I AJU. Dispenso intermediários
Telefonar para -45-6247. — Mon-
teiro.
TELEFONE --"Vendo" inscrição
de 1954 _ Linhas 38-58 NCrS
400,00. TeL 48-3791. _
TELEFONE DA CETEL -"Vende!
se um, estação 96, Ilha do Go-
vernador. Tratar pelos telefones:
32-7274 e 32-1771.
TELEFONE" -" Troco linha 32"pela
-ló ou 30. Tratar com Fernando
Soares, na Rua México 31, cir
1004. Tels. 22-8337 e 52-1549
TELEFONE 26 

" 
- Vendo' ou tro-

co por um eni Jacarepaguá CE
TEL: 92. Tralar domingo na Rua
Geminiano de Gois 6Õ5, Fregue-

Jacarepaguá ou segunde-
feira na Rua dos Rubis 137-A e
B em_Rocha_Miranda_ — Loias.
TELEFONE - No seu nome e cm
sua casa instalo em 4 dias úteis,
dííponho de várias linhas, com-
pro e vendo, marcar entrevista
com o Sr^ Oliveira, 31-3686.
ÍELEFONE - Vende-se 43 comer-
ciai, preco 1 800. Tel. 28-8613 Ir.
Mme. Campos.
1ELEFÒNE 28 - Passo - Tratar
lei. 42-3447 -- Machado.
TELEFONE - Transfiro inscrição
fevereiro de 1956, linha 25-45.
NCrS 200,00. Iratar tel. 45-7286.
TELEFONE — Vendo inscrição 1951
estação 27 rt outra I95ó, estação!'"t. com Dr. Mari ou lírio
38. Prece 800 000 cada. Tralarimenle as segunda, quarta e sexta,
tel. 36-7550. jdas 8,30 as 15 hs. ou a Rua Ibia
TELEFONE 47 - Vendo - Traiarril" ,27A„ 

Penh;' '""• c,u!nla '
diretamente com o proprietário. 

5abi|do. Preço 800 mil.
Preco NCrS 2 450,00. Tel. 23-2983— Sr. JoenEr.

DIVERSOS
Imposto

de Renda

— Todas
- Tel.

801
DKW BELCAR 1966 OK
as garantias dn fábrica
^6-2031 — S,r. Jacques.
DKW VEMAG na Zona"-Sui,"
Texas, com o seu tradicional pia-no de trocas e com esquemas definanciamento inéditos na Gua-nabara, onde os clientes escolhem

a modalidade de pagamento quemelhor lhes convier. Venha co-nnecer os recenles modelos 67com linhas cores. Av. Atlântica
esquina da R. Djalma Ulrich noPosto 5.

co uso, único dono, vendo ou tro.! Gamboa,
.— .CO mener valor — Rua Barão H*. ral

único do- Mesquita 129 "el~- equipado, em belíssimo esla. vOUSWÀrFW ,„,, ;PICK-UP CHEV. 51 
~P,"eco~d;

conservação. Facilito par- Xilmn .íí5 Ó? 
" Equipado, ocasião - Troca-se Ver É«-"r Ri»Barão de Mesquita 174 i°''m0 "'ado'" um dono só,- pneus rio Á 659 - Viaduto r. .*

VOLKSWAGEN 677 Tiqre todasÍ5T00 000°^' J , °'TMtim' c'5|Grande - Sr. Nélscn. P
as cores a faturar', JüS',o"SS d."SSSgn"sÒKA: Âr4M33^H,V'EN??~er",Ín'fi«5' ^'cedes-Bení
heilto R," 

SRU-"°"!e-„Tr°" <=!28«i9. '"• 
"83333 

Hlp. 321, ano 58, perfeito eslado'.-.I-.. -.ua oarao de Mesqu.ta. 
^HBisr-ssrisnarTs^
Í?.ndi"d.'?° "Ó5'-ein "eí'El'° cM Hori.™ «7 

' 
nfe, sim'estado de conservação. - Tratar du - Tel orno 

"CB"'C, * Sí''1-
•HtL"" Ouvidor, 97/99 - Sr. 0 Caxias. *" lc"" 

~

174.
VOlKSWAOEN ÍO a 46, comp"rõ
•m bom estado, •pago a vistavou tm sua residência. 48.0937
VOLKSWAGEN 

"56162

urgenie melhor oferta
Tcl.i 30-8407.

Vendo1
vista.

VOLKSWAGEN 63 e 64, ei^es-
tado de 0 km, um só dono, car-ro de medico, equipados, troco" facihlo. Rua Barão de Mesqui-
Ia, 174.

n. 361 _ Tel.: 30-1941
cas.

EMPLACAMENTO na p7a"Çr"--"VÍ: ^Lu ZJ^Íh 
Ú"im? 

Jésite a nova Texas em Copacaba- 3 65C Acei 
' 

t l™ «?,nÜ0'Av. Allanlica est. Ri -, , í- 
"¦- A"'10 oferla. Alimran

Dialma Ulrich ou na Tiju^à Rua J |?rlos°' 
2" ~ Tiiü" " J°

Conde de Bonfim, 40 e adquira 0Si
mista e Advogado fa- ° seu Belcar novo complelamen. VOLKSWAGEN 60, 61, 63," 65 ê

Jem declarações de pessoas !.e„_e.'!'plai:adc e. c.?m ,aximelro,|_6,.7_ r°'los equipados. Excelente

Afons
VOLKSWAGEN -67 - Zezo
46 HP. Pérola - Vendo ou

VOLKSW^EN-^r^díTfi^oNélL0,; "Zt.Tsõ ^°'
traio, carro de médico, único P'"9uá, Sr. Reis.

?eT°-48R777T0rr" 
H0",='"' '5° ~ 

f0WÓ'^' 
-'^0 00õ~pM.

y"ENDO-"CA-RRÕ^--Q^Tr;çoeRuan0SV.OI•F,S',lt,0 
" ^

lugares. Preço da ocasião. T.l. 342 E -
29*0650

Pinheiro.
VÕLKS~
venda s

um carro bem.
precisa dinheiro e

empresto sob oarantia do
mo. Tel. 38-5302, após as 1

Mãe
lhe

VENDE-SE 
"um" 

Furgio 
"'Chevrolet

ano 50 - 100% de ludo - Vere tralar na Rua Cerqueira Dal.mos. tro 523 - P. São João -¦1 -bado e dominno até às 12
_ - Tel.: 29-8819.

Sã-
horas

km,
tro-
Av.

Jacaré-

VENDE-SE um caminhão Chevroletano 48. em perfeito eslode. RuaGago Coutinho, 52 - Paulinc
VENDE-SE un, 

"Alfa 
Romeu amperfeito «fado do conservação,

motivo outros negocias. Ver atratar domingo no Posto E«n ,Uranosco Xavier.lCampinho. "°

/

Preço d> ocasião. Tel. J3-42-E 
- Maracanã. ,

. VOLKSWAUfcN 62 e 63 _ NCrí .„./lO/o ,caminh50, International
VENDEM-Sl taxis ^7^™*^^^L^SS^^taxis DKW

Rua Bulhões Mareia

Econon

físicas. Procura-se

EMPREITEIRO - Reforma da casa
e ap. pintura! am geral. Talofone
26-2084 - Sr. Mário.

PINTO, reformo e construo, co-
loco sinteco, tudo por um pre
ço justo. Profissionais competen.

Tratar pelo lei. 28-1413 -
Dona Célia.

SERVIÇOS DE DATILOGRAFIA -
Aceitamos qualquer serviço in-
clusive em inglês e francês.
Gusrda-sa sigilo. Confeccionamos
apostilas. Tel. 22-7765 R| 25.
Antônio.

VENDO consultório dentário mon*
tado clinica Piedade. Rua Padre
Nóbrega, 16 i] 211 Bruni-Piedade

em dnml 
P,? -Pi"" "»b«"»r. pagandoem domi- a,e em 24 meses ou no plano decilio do cliente. Tel.: 22-88l4,|fmanciai„enlo que lhe convier

Dr. Leite. Aceita-se lambem troca.
FORD 54 -" Vendo. Meclnlco

|Tudo 100%. Preço à visla 2 700
Imil. Eslr. do Timdiba, 1851
Taquara.
FORD SÕT^Rádiõ; 4 píriír~400
enlr,, 10x140. Estudo outras ofer.
las. Rua Goiás,_lll6 - Quintino.
F0I,?J» - Mecânica" nova, lata-
na 100% Facilito cl 700. Aceito

de Firma Co- r J~ 
Av- Suburbana, 9 942 -

. c rlrll,a ^o-ICascadura.
mercial, Marcas e Patentes, Ad-JFORD""46

S0TEC
Contabilidade,

Contrato e Distri
gistro e Baixa

Despachante,
o Social, Re-

Rua Barão de Mesquita

conversível.
Rua E

estado.
1_74-A.
VENDO bLTcíT
1947. Aceilo oferla.
de Mesquita, 143-A.
VOLKSWAGEN" - Vende-se todo
original 1965. Financia-se 50° „a curto praio. Tratar na Av. Mi
nistro Edgar Romero 239, gale
ÍI' J J0Ía_216_-^_Madureira.
VOLKSWAGEN 65, 3.« serie, azul-atlântico, banda branca, equipa-
do. Umco dono. Pouco rodado.Veado^Tels,: 56-1556 ou 37-1425
VENDO Volks.

tü-lS^^n^Lz. --n-iVENOÍSE- caminhão Chevro -,
Brasil ano 1958, cm perfeito esla.

d;do. - Ver e »ralar na Rua Mar-
a:quesa de Santos, 57. Garagem
-VENDE-SE I (um) caminhão Ford

— -. 4o - Tratar com o Sr. Ge.
, L . . .^ <—¦ -¦- ven-f?Ido .i Rua Cario, lot» 26 annda ho,e NCrS 4 400. Travessa! dra W> ~ Bangu ou pHÓOlaria, 21 _ Cocotá - Ilha do 48-0267. P
Governador. i VENDO 

"

Marac
[VOLKSWAGEN 59 -" NCrS 

".

1 290,00, alemão, equip. 62*
Mpít, rádio, seminovo. Saldo
cçmb. Troco Rua S. Francisco >vier, 342-E - Maracanã.
VOLKSWAGEN Í965|564~TT'

tei.,

cn 
na,,Rua Manuel Fontenele!"'"1'1 - Procurar R. Cupertinon. 59 j- Higrenopolis. I Durão, Leblon, Sr. Amaro T.l.

VOLKS -Compro d. 53 ,67"-! 27'7-)89-

Ó.3=«-% " T.^vrí; autopeças e revend:
¦íU horas, diariamente.  .
VOLKSWAGEN 

"65 
- 

~r*r'.:.,Zl\ COMPSA-SE
dono. 23.000 kn

ministração cie Imóveis, Declara- Guanabara, pintura nova mecã
cao de Imposto de Renda (Pes-hica 100%. Facilito c| 700. Acei
soas Fisica e jurídica), Compra &1j£5.I.Av- 

Süb<Jrbana' 99"2 -

e Vencia de Casa Comercial eiFISSORE 
"ófT"

Assistência Jurídica. Av. Presi-
dente Vargas, 542 sj 1 410 —
Tel.: 43-9106.

azul, ano 63, em
s novo da talado, com NCrS 2 000,00- de enlrada. Rua Conde de Bon-fim, 1328, c/ porteiro.

VOLKS 65 - Teto" solar" -~Ven.
cio, olimo eslado, radio america-no, capa, demais equipamentos.
De particular para parlicuiar -

FABRICAÇÃO VEMAG" 67 pa"ra""«' , 
"- G°/"« Carneiro 49-102. Dr. |

praça à longo prazo sem liador ' "!(; Klcardo-

Jaquie.
7el 26-2031"

da Costa, 2
teíro.

Oi~iüniêõl 
""""S-*.**:"1 """caria de Rural

Gert. Ribelíolf.",.^-"" Willy. ,m bem

VOLKSWAGEN 1962 - Em eslado
ce novo, único dono. Inteiro cequipado - Troco e facilito. Rua
Haddock Lobo, 320.
VOLKSWAGEN 1963 

"^TtTáFníS

eslado - Equipado. Vendo, tro-
c facilito - Rub Haddock Lõ-

bo, 320.

DIVERSOS

ÓTIMO NEGÓCIO -
Vendo urgente ao pri-
meiro que chegar por
Cr$ 10 milhões. Todo o
estoque de produtos de
cosméticos, shampoos,
laquê, fixador, creme-
rinse, sabonetes etc. —
Passo também contrato
de loja com aluguel ba-
ratíssimo. Informações
pelos tels. 49-1707
49-1345.
ÓTIMO neg. no Eng. de Dentro,
bem eo lado da Estação: Av.
Amaro Cavalcanti, n. 2 004, com
tel., contrato novo, feito em 67
?* ,«'noí' "lu9- feil° "o conlr.
de 40 mil, tudo leqal. Casa de
•ves. Preço 14 milhões, com 7de_entr. 9_o_reslanlc a comb.
PAESA-SÉ o armazém 

"jardim 
La

ranjelras, à Rua Cardoso Júnior,
134 (A-B). Ver e tralar com o Sr.
Rodrigues,_no horário comercial.
POSTO VIADUTO MADUREIRA -
Vando uma parla. mot. divirg.
•iitr» «ocioi, bom movimento dia
• lioila. - Var • tratar na Rua
Carolina Machado n. 3S2 - Ma.duraira, Sr. Mário, das t àt 12
» d;» 17 «i 20 horas.
PASSO firma peças e acessórios
£"rne \°rlklon~ Contrato novo deNCRS 150,00 com estoque t fun-
cionando normalmente — Pre-
ço à vista NCrS 9 500 — Ver
na_Rua_Siqueira_Campos,_265-A.
PADARIA - Inst. novas, saída 

"dt

estaçío, frenle a um iardim. Fer.
no b. 5 milhões. Entregue a ei
pregados. Tenho 3 preciso ven-
der uma Enlr. 15 m. A. C. Dias— Av. Amaral Peixoto, 350 li 12
r*..Nova Iguaçu.
PADARIA de asq. fer. só b.
não vende leite, não lem copa,
roí entrega. Fer. 16 m. Entr. 35.
_;.C-, DiaSl Av- Amaral Peixoto,
350_s| 12 - N. Iguaçu.
PENSAO - Vendo" casT~5ra"nde
muito barato. Rua Barão de Mes-
?,u-!l!'_.?é!_8;A_-_Andarai'. -
•PENSÃO - Vende-se Rua Sotero
des Reis, 8 - Est. Francisco Sá
Pv:a da Bandeira.
posto de "

Loja Copacabana
SAPATARIÃ -¦ Vcndè-se em Co-
pacabana. Tratar Rua Barta Ri-
beiro, 66B-C.

SíitZ1:^ 
P»"»-"' ««mo aluguel, fa-

o negócio bem facilitado. Rua Lu- Cll"a'se Pagamento. Aceita-se
léro Vargas, 123 - Fim da Avjcfertas. Telefonar 57-7021 ouMendes Morais. 37-7372 - Laura.
SAlAO CABELEIREIRO - Aluga-

o mais original e bem mon-
lado no melhor ponto do Méier
com boutique instalado em mo-
vimento por preco inferior ao
aluguel de loia. Ver e tralar Rua
Silva Rabelo n.u 10, loia D.

TELEFONE - Por motivo de mu-
díinça troco ou vendo. Telefone
28 por 36, 57. Tel. 37-8598.
TELEFONE est. 29 pãssoinsc. de
1948. Urgente. Jnf. tej. 49-1661.
TELEFONE 29 - Troco 2"5;45"""ou
vendo. Particular pi particular
29-7194. _
TELEFONE 58 - InslãiadTVnTcãsa
de família. Particular cede. Tra-
tar 57.1763, Sr. Meira.
TELEFONE — Transfiro Ín«crÍ<;ão~q
12 anos, 22-52, Luis. Tels. 52-9244
e 32-3466.

DINHEIRO E HIPOTECAS
A JUROS - Empresto da 1
10 milhõts, «m uma ou mais hi*

TELEFONE 47 - Cede-se durante
o^ clia para atividades comerciais
licitas em ap. de fundos, no Le-
blon. Tel.: 47-0660.

I TELEFONE — Passa-se inscrição
de 1957, linha 38-58. Melhor oter-
ta. Tel.i 38-0226.
TELEFONE - Troca-se por dTs
estações 27 ou 47 ou vende-se
36-0503.
TELEFONE - Estação 30, vende-se

,— ICrS 800 000. - Luis. - 30-4706. ¦

Calista - 2 500
Calos, cravos e unhas encra-

vadas, parasitas, cogumelo. R.

da Assembléia, 79, 1.° andar.

Jaime Carreira. Tel.: 22-5714.

De 8h30m às 18h. CETEL -

0* — 96-2268.

AÇÃO ENTRE AMIGOS - A rifa do
Buick 52, marcada para 25 do
corrente, foi adiada para22'4'Ò7.

completamente emplacados e coi
laximetro. Tratar na Av. Allán-
tiça, esq. da Rua Djalma Ulrich,
Poslo o e ria Rua Conde de
Bonlim, 40 - Vendas por inter-
rriedio da nova Texas.
GORDINI 63, 64 e 65 - Equipa-
dissimos — Bem conservados —
Financio c! pequena enlrada —
Troco p; Dauphine. Ci

DECLARAÇÕES E
EDITAIS

Clínica Pio XII
S/A.

Rua General Polidoro, 144
RIO DE JANEIRO

Comunica que foram inulili-
zados pelas chuvas seus lalo-
nários, livros comerciais e fis
cais.

VOLKS 64 - Vendo, ótimo «sta-do, radio, 4 faixas demais equi-
pamentos. De particular para par-!ticular. Rua Humaitá 243-201 -A,c
Dr. . Álvaro, lei. 26-8018
VENDE-SE Volks 

"61, 
sincroniza.

?°,*~5e".mico' em 6,il"o «tado -
¦ „í° a v,!,a- Ru* Mv"'o 125ap. 101. Engenho Novo

Leme, com o por-! ,• 
T"'ír com Sr- Paul°- T«-

lofon. 32.8JI481_Hoj-ário_comercial.

DODGE - Ternos fedas
as peças nacionais e es-
trangeiras, pelos melho-
res preços da praça. R.
São Cristóvão, 985 —
Tel. 54-0533.
MERCEDES BENZ - Vendem-s.
Capas, forraç.io originais e aces-
sorios para 1965. Rua Assunção
326, galpão 8, Sr. Lacarra.

PLYMOUTH - TemosAlFA l9S6 -;u^'!Irei^|fôdas as PS^ nacionais

VOLKSV/AGEN 1967 - 46' Ht\
km, para pronta entreqa. Tro

co, facilito. Rua Haddock Lobo
n.° 320.

VEÍCULOS DE CARGA

àn mecânica.
Guandu. Ver
Dutra, km 552
lado do Posto
çíuncln-feíríi.

Pod. Prcsideniele estrangeiras, pelos
UnTversóici- sae°|rnelhores P^ços da pra-

ça. Rua São Cristóvão.
.,„„ . ;",ro<!" oulVENDO Simc; 63, prãtãTTêrdã cam|MHaO CHEVROLET 64 - úí nor T i r , „r„carro europeu - Av. Suburbana, abacate, lindo. R sto Carol ni ,ima >é<'">* «lado de novo, pneus\l°l 

~ Tel- 54-0533.

rZ^rZ :,' - ¦ in'° ?- Tel-.38-38^ c! OSVALDO "—Ver R. São Januário, wÀÍtaxIMETRO . lie T
«?rdL«„rJiiÕ0cS l'ÍS.Vnnlc»S 

" - EC|UÍPad° C' "dio, CHEVROLET B"rasi,r60. 
"vendo 

em l^ZfS?»»' b o".?^Í^R'
a entrada e 15 d. fã* L..Í™ /'inn i 

"p" novas- Molor c' °'n.'0 
^slado c' facilidade de Orestes, 13 ap. 202 _ Telefo.entrada e lo de 186. Tratar a 7 500 km, na oarantia. NCr$|Pa?'°- Ver na Praça Roberto Sil- ne 23-1183. S.íntoCri-.l,3 780. Rua Sanatório, 329. Cas- Xeira' 362 ~ Cm'^ - Esl. docadura. Rio.

Club Comercial
CONVOCAÇÃO DO CONSELHO

DELIBERATIVO
1.° CONVOCAÇÃO

São convocados os Senhores Mem-
do Conselho Deliberativo a se reu-

SALÃO — Rega Caboleireiros - P°'«"s de prédios masmo tm
Vendo contrato. Freguesia seli-;,V"""uçi° ~ T",ar na Av- ?•"¦
cionada. Av. Copacabana, 1 017 ¦ "9il!-."--_?19i__saLa 

._9_lí'__
s;l 204. Frente. Tratar de lêrça- ACIMA de dois milhões até quTn"'"Ita » sábado. |» milhões empresto sob hipoti-

rotrovenda diSAPATARIÃ cons!ertoí. Vefiuc-se.
n. ]5B, Cordovil, deR. Paríma,

17_x 18.
TINTURARIA - Vc^dõ no Ela-
mengo feria (7). Tratar no local
nao tem teleíone com Norberto

Campos. R. M. do Paranán.° 10. _
VENDE-SE ioalheria con, ótimas
instalações e longo financiamento.
- Ver e traia Rua Nicarágua,
295-E - Penha.
VENDE-SE - Café e bar com mo
radia e tel., contrato novo, casa
S"».5seiui,is' 

~ Av- Suburbana,
3 865 - Del Castillo.
VENDE-SE - Café o ba7', Av.
João Ribeiro, 141, conlrato novo,
aluguel 30. Casa. em frente d« ci-
nema„_ci teleíone, sl comida. Para
dois sócios. Combinar no local. ~
Oportunidade!
VENDE-SE - Café e bar, contrTlõ
novo. Uma ótima oportunidade
para o comprador. - Rua São Ca-
milo, 69-A — Penha.
VENDE-SE lofõ cõnsertõ~dr"bic
cletas, ótimo ponto, motivo vic
gem - Rua Cordovil, 966-A -
Parada de Lucas.

-_ imoveit —
Tel. 57-0638. Olimpio.
DANCARÍo" -" " 

Emprestasse "par-
celas alé NCrS 200,000. Paga-
mentos parcelados. Cartas com
detalhes na portaria deste Jor-
nal para_493 816.
CAUTELA da Caixa EconõmicVde
NCrS 900,00 dc várias ióias de
meu uso. Vendo a cautela porNCrS 480,00, por motivo de
aperto. Aceilo TV ou geladeira

troca. Av. Gomes Freire
740, ap. 902.

CAPITALISTAS- 
"Av7"n7s. 

de
Copacabana! Preciso 10 milhões,
garantia ap. frenle, sl., qt.,banh., cozinha, peças separadas.
Valor, 28 milhões, juros adian-
tados: Dr. Martins. Negócio di-
reto. Tel. 47-5112 - 

'26-0840

Gonç. Dias, 89, i| 405. Tel.

TELEFONE - Vendo inscrição dc
1955 (12 anos). Linhas 28 - 48 -
Iratar 58.4259.
TELEFONE 

"27 
- Vendo, instala

do. Tel. 48-0426.
1ROCA-SE por TV Philco. Insc.
ano 1954 da CTB. STENIO - Tel.
28-9090.
ÍELEFONE - Vendo inscrição II.
nas 26!46 (12 anos) e 38|58 (9
anos). Tralar tel. 34-9286.

ar no ap. 501.
_  ...^.,, MERCURY 58 - MÕnTciãT,

bros do Conselho Deliberativo a «e r0,i.^fVbardir.Thid0run;rA
mais nova que pode existir. Rua
Cerqueira Daitro, 82 - P. Gaso-

Cascadura.

- 5URAI- *7 — Vendemos seminõva,andar da Associação Comercial doWati.uraAcSS
Rio de Janeiro, para deliberarem sobre a 'cToVJnTlrtK^l^r'

TÁXI

TELEFONE-c-AxTAs--v^i;i™e,T1 em sessão ordinária no próximo dia
|fÓnr3?dS2C^lV™SToSS!°oJJl,i?2 do corrente, às 17 horas, no salão do
vista. || 2.°

Rua Francisco Otaviano, 41. Tele.
fone 27-8656. Das 8 às 12 horas.
HANSA BORGWÃRD 5r^"VÍÍTdõ."¦Muito econômico e espaçoso, ca-
mionéta passeio, 4 cilindros. Faci-
lito ou troco por carro. Rua Pa-
dre Nóbrega, 664.
JEEP 57 — 4 cilindros. Urgente A
vista. Rua General Caldwell, 293,
a^._4.

KARMANN-GHIA 63 - 2,«~seíiêT
Único dono, com 15 000 km., es-
tado de novo. Tel. 25-8537.
MORRIS 52 -Taxi Capellnha, com
radio. O mais bonito do Rio,
Rua Pinheiro Guimarães, 72 — Bo-
tafogo.

VAUXHALL 48, Vn," ótimo"esta"'.
do de conservação. Pr NCre
650,00. Rua Clarimundo de Melo

_256, ap. 201. Piedade.

E". do TAXIMÉTRÕ - Vendorperfeito"

CAMiNilôES-ChürBÍasiróTT^d^^rg^:2"1'0' dot ™
' bina, 42 - Silvolimos. Vendo melhor oferta, r'

Bulhões Marcial, 361, Parada di
Lucas.

VniraiWArcM \, CAMINHÕES - Chevrolet 57, 61,VULKÒWAGEN 66 — 62 e Mercedes LP 321-61 tam
Côr gelo, superequipa-!r,aec"];,ôc"'-5 ^.aiculanl<;!- v='"do
do. Tel. 46-6404. Es:
VOLKSWAGEN 61, última série,
grená, siner., rádio, capas, tran-
ca, pneus banda br3nca novos,
excelente estado. Preço NCrS
3 300,00. Tralar Rua Guaramiran-
ga, 417 - Quintino.

MERCURY 51 - Mc:3nico, de 4" VOLKSWAGEN' 57 - 100% de
porlas. ôlimo eslado de conser- ludo a nualquer prova, preço ãação. Ver na Rua Dr. Marques|uis'a 1 950. Rua José Vieira Fi-Canário, 20 - Gávea, com o por. 'bo, 204 - V. da Penh,
teiro. Trai ,--....-.

R. Uranos, 1180, Poslo

R. Bam-

CAMINHÃO basculante - Ven"-
de-se F-600, 59, na Av. Min.
Edgard Romero, 743, P. Atlan-
tico - Vaz Lobo.
CAMINHÃO 

'CHÈVRÕlYt"^?-^

Jóia, bom de tudo, preço de
banana, 2 650 - Ver Estr. Rio
do A, 659 - Viaduto - Campo
Grande, Sr. Nelson.

vENDE.SE-U^.d-p^-5— CAMINHÃO FORD F-600" "' 57 — Vendo, 2 mi-ridio, iMáciuina nova, perfeito estado
Financia-se I 500,00. R. l^,s
José. 45 - Madurei

ria
ra.

VENDE-SE um Jepp Willys 51, c/
4 pneus novos, banda branca,
em ólimo estado de conserva-
Cão. Preço a combinar. Rua São
Cristóvão n.o 46. Tel. 28-5126
Sr. Olacilio.

VENDO Volkswagen 60

TELEFONE - Linha 30" comerciai
com extensão, proprietário vende.
Tralar tel. 57-5328.
TELEFONE - 37 - Copacabana
— Transfiro. Tratar: Tel. 22-2345,
TELEFONE c. extensão junlo es-
critório bem montado. Vende-se
motivo viagem 2 COO. Av. Rio
Branco, 185, s. 1 221, das 13 às
16 horas.
TELEFONE 

~Trõc"ã-se 
32 

"por 
4b.

Telefonar para 32-3109 - Com
Pinheiro.

seguinte Ordem do Dia: Faxi 
"chevrolet"si 

-'vendo ~ Bom estado. Equipa
1.° - Julgar as contas do Conselho vM 1&9?<t,1Z%J$t ^áqüina .n\ga^n

Diretor, referente ao exercício de 1966;few^^S°
2.°) — Apreciar o Relatório Geral do

Presidente, referente ao exercício de 1966,
3.°) — Dar posse ao Conselho Diretor

eleitos para o biênio

_ 52-3886
COMPRAM-SÉ promissórias 

~"vin^ 
ÍELEFONE - Est. 30, 2 escrculadas a venda de imóveis, ca- uma de 20-4-49 e oulra da 8-10-58sas comerciais , automóveis. Te- - Preco NCrS 600,00 (anlioos)lefone 52-4760.  _ Aceito ofertas. Tel. 30-396.1

CAUTEIAS DA CAIXA - C 
"

Ótimo estado,
com radio, forração nova. Ver
Rua_lbiá,^40 - Turiaçu.
VÓLKS 61 - Sincronizado -CÍ
pa, tranca, calhas, reforços pára-choque, rádio, -espelho, etc.
CrS 3 320 000. Rua Pacheco da
Rocha, 137.
VOLKS 67 - 46 HP, 0 km. Ven"
do 4 900 e 18 de 180. Artur, te
leíone 48-8331.
VOLKS 64 - Equipado. 4 400 000
- Av. Princesa Isabel, 300, ap.
08, Bloco A. Tel. 56-1220.

VÓLKS - Ano Í963Túnicô~^^
ótimo estado. Posto Shell. Largo
do Pechincha — Jacarepaguá.

pra-so cautelas, somente da ioias.
Tal. 43-6976 - Das 9 is II hs .

VENDE-SE""um aviado 
"niTRua" 

dis 
d'! '6 " ,8'30 !>.•_ _Diamantes 565 - Rocha Miranda VAUTELAS - Jóias e mercado-
r|ss prata mesmo quebrada —
Compro pago na hora. Rua Pais-
sandu 273, casa I. Tel. 45-2366.

— Com moradia independente,
contrato novo.
VENDE-SE bar. Rua Padre Nobre
ga, 970. Tratar no local.
VENDO bar caipira a Rua do
Riachuelo n. 70-B - Tralar
local.
VENDE-SE quitanda com l^ii
ovos. Conlrato 5 anos. Aluguel
30000. Rua Barão de Guaratiba
n.° 7. Catete
VENDE-SE Posto deGasoí,
da Matriz 371 S. J. Meriti. Ven-
de .45000 litros, conlrato novo,
aluguel baralo.
VENDE-SE 1 botequim na Rua
L>en. Gomes do Castro, 252, es-
quina da Rua Belizário, 1 233 -
Pfldr- ""- *
lor
local.

DINHEIRO, 10, 50, 100": milhões
Empréstimos sob hipoteca, retro-
vencia loias, aps., edifícios. 2o-
na Sul. Tragam doeis. Operações
rápidas. H. Silva. R. Gonç
Dias 89, s! 405. Tels. 52-3886 -
82-3840. Cred 648.
DINHEIRO x AUTOMÓVEL ^NÜ
venda sau carro. Ratolvo seu
problama att 10 meses i hipo-

jV-6b22aPÍ'1" * SÍ9ÍI"- T,l,fon,:
DINHEIRO - Descontamos prõ.rmssonas vinculadas a vinda dt¦moveis. Solução rápida — Tr*

Arnaldo
TELEFONE. - Inscrição ano 49
número baixo, transfere-se está
ção 29/49. Tratar de segunda a
sexta-feira até 11 horas. Pro
curar Mariano. Rua Barão de Mes-
quita, $45.
lELEF"ÓNE"^""víndí"46"por NCrS
1 500. Tel. 26-4726, depois 1"
hora*.

TELEFONE PARA RECADOS -
Biscateiros ou firmas — Usem ta-
lefonei para seus recados de ne-
gocios no Centro ou bairro. Tra*
tar 22-3230 ou 58-7604, mesmo
domingo. Tratar Sr. Rodrigues

e Conselho Fisca
1967/1968;

4.°) — Interesses gerais.
2.a CONVOCAÇÃO

Fica designado, desde já, o dia 29
do corrente, às 17 horas, no mesmo local,,
para a reunião, em 2.° Convocação, casoF^7' 

C™Ã~ 
&

não se tenha realizado a primeira, na for-!0"'0'38'7963-
ma das disposições do Estatuto 'Vtm"1
mesma Ordem do Dia.
Rio de Janeiro, 17 de março de

as.) Miguel Biazzo Filho
Presidente

|tia. Rua Agostinho Me-
neses, 98 — Tel.
58-0242. __
VOIKSWAGEN- 62 - NCrS 3 630- Sen. Furtado, U3-A cj 16. -
Maracanã 

y^P/?E Volkswagen com .'.
16 000 km, ano 1965. Ver e tra
tar Rua Voluntários da Pátria n
46, ap. 803. Devidamontt equi-
pado.

lhões à vista. Ver R. Ma
riz e_Barros, 821.
CAM I NHÃÕ~F.60Õ~ven"d7Ii—em
ótimo estado. Ver Av. Camões
][58 _- J_™iM_lcl_52-9t, 10.
CAMINHÃO Chevroiefóiflodo no-

VOLKS 61, 3a. série, rádio, ca
pa, tranca. Vendo urgenie, me-
lhor oferta. Praça Malvino Reis,
38-A. Tel. 38-5053.

com a |H0."yo ._*<
Natal, 45
(afogo.

um carro Fusca,
viagem. Tratar

- Tel. 26-6721 -

]0,7 
'VOLXS 59 .

I VO/ único dono,

Animais e Agricultura
ANIMAIS

- Estado di
pintura nova. Aceito

Iroca e facilito c| I 300. - Av.
Suburbana, 9 942 - Cascadura.
VOLKSWAGEN 1960'- Estado ex-
celente. Equipado. O mais novo
do R,o. Espelacular. Tenho tam-
bom 1963, 1964. Novinhos. En-
trada desde 1 800 e o saldo em
16 .me:»». Rua Riachuelo 33
_______ 22-7UJO.

VENDE-SE carro" Vo"ÍkswagíT63
em ótimo estado. Ver e tratar
Rua Conde Bonfim 116 ap. 301José Carlos.

I VENDE-SE Voíkí. 67 - 
"Branco";

-iperola, 1300 - NCrS 6 800,00
porl Tel. 34^3946.
*g VOLKSWAGEN 65/66 - novIssU».» 

|mo 
- umco dono NCrS 5 000,00vista - Rua General Ribei

vinho, vendo ou trcco por Volk:
de 64 para cima. Posto Esso. R.
Anlonio José Bitencourt, Nilopo-
tis.
CAMINHÃO Chevrolet 1964, lm-
pecável, novo e 1 Ford 1959,
muito bom. Rua Dr. Niemeier, negocio
412, c| 13. Esta;ão do Eng. Den- 200-A.
Iro.
CAMÍN¥õTs~~"VÍÍdõ"ll"oTs"l:'h?',
vrolet Brasil, ano 62, Dodge 52
Ford 48 - Av. Guilherme Max-
well, 154-A — Bonsucesso.

TAXIMETRO CAPELINHA - Ven.
do seminovo. Rua Emílio de Me-
neses, 301 - Piedade. Telefone
29-9424, Soares.
TAXIMETRO Capelinha blindado.
c. nada consta. Vende-se pontoIde táxi Cascadura. Pr. N. S.
Amparo, Moacir.
TAXIMETRO E PLACA - Com",
pram-se urgente. CrS 800 000. —
Tratar sábado depois das 17 horat
e domingo o dia todo. Rua Viole,
ta n.o 67, Encantado. Água San-
ta.
VENDE-SE uma cabina e lataria'
nova para caminhão Chevroiet
ano 1963. Tratar pelo telefon»
5650 - Petrópolis.

OFICINAS
GRANDE oficina mecânica em
pleno funcionamento, vende-se
Rua Boria Reis 620. Engenho de
Dentro.

OFICINA MECÂNICA - v7ndo~a"-
jiia, com jirau de 36 n,2, ótima
localização. Ent. 30%, re;t eni
10 meses, Tel. 58-9940.
OFICINA VÕLKS?~~PaTs"ã."s'e~6ti:
ma em condições de financia-
mento, com peças e acessórios
Volrfs. Aceita-se automóvel ™

'H

Avenida Mem de Sá

CAMINHÃO Chevrolet 46 - Ven.
do, ótimo estado. Rua Coração
de Maria, 283 — Méier.
CAMINHÃO Chevrolõt~58, 59, 60^
62 e 64 todos revisados lôda pro
va. Vendo, iroco e fac. R. João
Romariz, 119, Ramos — Telefo'
ne 30-9684.

novo, da Costa, 107 ap 702
- Dr. Hans.

«ar escritura e títulos. Av. 13 Pt". — Sr. João.; Tel. 29;4735.

TELEFONE
26-4503.

Vendo. Telefone

TELEFONE - Vendo todas as li
nhas, inst. rápida, negócio ho
nesto com garantia, também com-

re Miguel com o prédio. Va.jdj Maio, 23, ).», sala 1316.'T.l. TELEFONE
NCrS 10000,00. Tratar noí32-9!02. 1949 par;

- gasolina no Graiaú.
Vendo todo ou parte. Sr
bino. tel. 38-4478.

oa-

Inscrição. Vendo
. | , Para qualquer local. Pela

 EMPRESTA-SE ?, i~ 5, 7~W~Tb 1."°' ofer'a,só até domingo 19,'20, 30 e 50 milhões c/ hio'. oú I,a,,ar Av- Min- Ed9" Romero n.

CHIHUAUA - Vendo lindos fi-
lholes, ótimo pedigree. Telefone
38-2473.
CÃES Colie filhotes — Vendem-
se. Av. Democráticos n.° 303.
Bonsucesso. Higienópolis com Sr.
Orlando.

CAVALO - Vendo um ótimo
cavalo Tordilho, próprio para cri

VENDE-SE restaurante-lanchonele.M S ?le.m,,lhsl* «,*«>¦ «• 
Ml «?VJ0|Licenciada, quase e-nuina rfj ,-,„ Alc,ndo Guanabara, 25, - -' ": 

ÍÜJ ..
Ataulfo cie Pata Trat™ .d«|8^ '103- Tel, 42-5884. '|VENDE-SE telefone 57-^- Lido 

~
[ralar Avenida Gomes Freire 52,

PADARIA _ Vendeie, «m Ban-
gu, forno francês novo, contra-
to 5 anos e meia condições accnloina-. Rua Abaeté n.o J35-A.
PENSÃO ESPETACULAR NOVINHA"? 

í5"?,0, en>'« Praças Tirad-nte-
« Republica, Ceniro, l.o an[jartfenla rua, cl moradia. Contrato
5 anoi Aluguel barato. Cocinha
usa. Pequena entrada, restante

Te"5°37.6557 
0p0"unidad« »lim»'

PÃmÃRIA _ BAZAR^TT^í:
..urgente. Olimo negocio. Faci-
inl. d t>'9»m'"'°- Contrato 4

&*£ F"sutiríl u™- "•*•

João. Tel. 47-0946.
VENDO" construtora c'| gabaritoreconnecdo pela SURSAN, li3ht
Estado. Parliculares. Escritório náAv. R,o Branco c| telefone. -
Tratar;, Sr. Lulz - Tel. 23-2792.,
VENDE-SE un, açounue. Rua As-sis Carneiro, 714. Baralo. Moti-'
vo: doença.
VENDE-SE bar em étiirô ponto,!eria 4 500 milhòes, per 30, c1 15!¦nilliõcs de entrada, na Av. Ge-remario Dantas, I 179. Jacaré-
pagua.
VENDE-SE café . bar, motivo dodono não poder estar no nego-
cio- Tratar somente hoie, Rua
Olive,ra de Figueiredo 100 —
largo do Vaz Lobo.

8£ -UJüL.JíLJ2-58^.
EMPRESTAMOS acima de 3Inocs sobre Retrovenda, juros nrr- lel "¦am Vlvllv.
mais com garantias de imóveis. I VENDO telefone 46
Av. Graça Aranha, 333, sala 202 ci,a - 47-9960.' 

22-6217.

Falar Ja
Tel.

3 a 100
milhões

Emprestamos sob hipoteca ou
retrovenda de imóveis. Solu-
ção cm 48 horas. Adiantamos
Par» certidões. Ai melhores
taxas. Trazer escritura. Av. 13
de Maio, 23, 15.° andar sala
1516 - Tel.t 42-9138.

VENDO duas inscrições tclefoni
cas 1955. Copacabana. 36 37
57. Melhor oferta. Cartas'paral
241626 na portaria deste iornal.
VENDO TELEFONE .- Cr$ 900 000- estação Marechal Hermes -
CTB. Tratar pelo tel. 90-0508,
qualquer^ dia e hora.
VENDO telefone linh7"38,""preço
NCrS 1400,00, falar com Juarez

Miguel, lel. 52^4705.
VENDE-SE telefone 58r"Tri't^I
52-9052_com_Srla^_Aurea.
VENDO inscrição telefone C*ia-
cabana c; 14 anot. Tel. 27-5790.

POODLE PEQUENO - Pai premia-
u ,Z?£S- femea 8°.°° « ma-

cho 120,00 ¦- Tel. 25-2651.

PINSCHER MINIATURA V.n-

36-7259

VOLKSWAGEN - Compro^üS
aborrec.-lo. Vejo no horário d.
sua preferencie e pago hoje em
dinheiro. - Tel. 38-3891.
VENDA nu carro sam aborreci

da sua
•m dt<

dem-se filhotes c| ótimo pedigree |men,os' V»io no horário
?í;cÍÍfncia «•• ««nip.õ.s (base P'«"«ncii e pago hoje
150 000), Rua Coronel Cunhe leal LnJ!?l">._-^T.I:_38.389K
* ~ 'E"9- """"¦)• '|VOlK"SWAGE"N - Compro, mes.
PASTOR policial manto preto ir-1""" 

p,?ti.s"ndo d« '•""" " ""•'

VOLKSWAGEN 1964
Pf'«'o. Preço 400 mil. Tel.:
46-3 2/4

ancas ou para prálica de hipis-
mo. Ver na Estrada da Carioca,
em Jacarepaguá, na Hípica do
Floresla Counlry Club, com o Sr.
Enio ou Ferreira. Maiores enten-
dimentos pelo tel. 27-3235, comi
o Sr.. Konrado. 'VENDE SE lindo animal çequi
DOBERMAN - Fllhrtc
Tel. CETEL - 92-1582. """|rh°Là"V""°' ò85 c! 3 _ Ca-:rola. Kombi 1966 azul.past.l/Ãjk^an. 610

PASTOR alemão, c. pedigree - 6meses, príto. Muito bonito, ven-
?SnD4,.mo!.ivo .<le f6,5a mai°r- -
3/-0844. Sr. Nunes.

unes

90 a dinheiro
dia, 34-046B,

Tel. 29-1738 de
noiltí.

VÒLKS ÕÍTgÕRDÍnF^ Compro
um à vista para meu uso. De
part. a parK Pago em dinheiro

VOLKSWAGEN 
"59.62 

- 
"Alemão

- Equipado, bom de tudo, semun, arranhão - à vista NCrS
2 800 - Tel.: 42-9008 - Sr. Mo-
reira.
VOLKS 66 - Cere|a.-5 000 km,
equipado - Base: 6 100 - Rua
dos Araújos, 27. Tel.: 34-1415.
VE"NDE-SE HÜdson Jet - Estado
de novo, toda equipada. Preço:
NCr$ 3 000,00 - Ver e tralar na

38-9909"rUPÍ' 
Ó2'A' Graia"- 7'L

VOLKS 61 - Vend"e"íeTR"ía~TíiJ
Silva, 102 ap. 101 _ Olaria
Olimo estado, lodo equipado.

CAMINHÃO GMC 1946 - Vende-
se um baralo, precisando alguns
reparos. Ver e tralar na Rua Pes-
queira, 15 — Bonsucesso. _
CAMINHÃO GMC 57 - Ve~n'de-Te
ou troca-se por carro de praça.
Ver na Rodovia Washington Luir,
I 605, Km 1 172, D. Caxias.
CAMINHÕES Chevrolet Brasil 59

64. Vendo, Iroco e facilito.| portaria dcsle Jornal sob
O 59 no estado, o 64 revisado, mero 223 710
Rua Lino Teixeira, 97 - Tel
28-8974 - Ver e tralar: sexta,

sábado e 2a.-feira, hor.
mercial.

OFICINA em Botafogo: Loia c/*
capacidade p/ 2 carros grandes,
boa freguesia de eletricidade.
Ideal p/ movimentar outro setor- Tel.t 46-3061, Sr. Ramos,
OFICINA MECÂNICA especlãiteí
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_- Tralar p/ manh.
OFICINA AUTOMÓVEL 

"cem "bãí

tante freguesia no coração da
Zona Sul, na Rua São João Ba-
lista. Vendo ou passo contrato
Hm_!T!!Í3y_n_i'ia - Tel.: 46-0364.
OFICINA - Gávea - Especialira-
do em Volks. Vende-se conlrato
3 anos, renovável por mais 5
anos, ólima localização cap. 50
carros, totalmente coberta e
equipada elevador, compressor
etc. som passivo — Cartas para

nú-

VOLKS 66 - Vende-se. Tratar na
Rua Barão do Flamengo, 28, ap.
601.

CHEVROLET BRASIL 62 - Estado
novo. Tratar Av. Duque de Ca-
xias, 641 - Duque de Caxias -
E. RJ.
CARROS DE CARGA - Vendênv
se 3 carros-tanques Chevrolet Bra-
sil — capac. 8 000 litros. Ver e
tratar à Rua do Trabalho n.° 370
^J/ila^ da_Penha._
CAMINHÃO 

"Mercedes 
LP 321 -

Ano 62, vendo — Rua Santa
Mariana 260 — Tols. 30-6115 -
30-4735.
CAMINHÃO - Internacional 1-160,
53. Vende-se ou troca-se por car-
ro de passeio. — Trat. R. Turia-
çu, 45.
CAMINHÃO tanque - F. 8 c/
maquina Mercedes, na linha e
chassi e maquina Mercedes de
caminhão. Vendo urgente, motivo

Vende-se lindos fi-
e periquitos australianos.
49-0655.

PEQUINES - Vende-se. Rua Be-
llsário Pena n.o 170, tel. 30-7220.
PEQUINES cj Coker Spanl.l, 40
dias,Jindosj Tel. 28-9629.
PÁSSAROS - Vendo diversos"lami
bem canários belgas e roler com
gaiola e tudo, é para acabar.
Rua Dr._Bulhões J87. 490704.
POODLE - Vendo com 3" meses
T,",h-S,n* cor P'c,«- Telefone,
47-6707.

horj
48-1967.
VOLKSWAGEN -

. .  .„,, 1965, oquipados,
"•'^¦¦•JSSrci^SfJVfri*™ —-'-' «.m.lh...!96T'r c5,; pi! I W0. o:, facP

chambl.

, . , ¦ - - Estado de
de novo, radio, pneus novos, na-
pa etc. Ver hoie até às 12 hs.
ou segunda-feira na Rua Bam- .- , „<,„.,,-; ...

Resofvo rápido, tel.: bina, 14 - Botafogo. Motivo -r- ¦"'"'«'"• Tel- 28-9244, Miguel.
ro novo. CAMINHÃO Chevrolet 58, ótimo

Financiados""- VÕLVÒ 
"50 

- R"ád', pneuinír,le!'3do-- Vcnde-!c- NCrS 5 £0° 
'

cores: verde, P'^ ÍLJdo ótimo estado NCr$

OFICINA MECÂNICA especializa-
cia cm VolLs, com 300,t2, gran-
de estoque de pecas e acessórios,
maquinarias e ferramentas de to-
dos os tipos, excelente ponto, boa
freguesia, vendo à vista ou fi-
nancio com urnência. Rua Cam-
oos da Paz, 228, Rio Comprido.
Tel.t 54.3125,

MOTOS - IAMBRETAS
MOTO NORTON S. 2. motor nô^
vo, 1000 à vista. Facilito. Tele-
fone 27-2521 - Walter. Av.
Ataulfo de Paiva 1 015-A.
VENDE-SE uma mota marca Har-
ley Devidson, máquina retificada,
selim duplo. Preço 120 000. Rua
Cirne Maia n.o 121.
VESPA. Vendo 600 ou troco Re-
nault Fregate. R. Iguaçu, 964 —
Madureira. Trat. sábado e do-
mingo.
VESPA — Vende-se à vista —
Preço minimo: NCrS 700,00. Rua
Vise. Piraia, 630, ap. 502 - Ipa-
nema — Ver hoje e amanhã.

parte — Rua Ti

VENDE-SE cachori
II pequines c/|seca.

partir de 2a.-feira
28 Sel.mbro 86 —

"Tiai

ta. Carroçaria 57, NCr$ 200,00 i VENDE-SE - Vespa Rua Justinia-
VlTcl. 56-0476. |"o da_Rocha, 303.

VESPA -""Vende-se, 
"Rua 

Cosme"
Vclno n.o 513, poni0 de táxi
.Laranieiras) — Mário.

AVES E OVOS
CANÁRIOS Rollers todas cores
preço de liquidação. Rua Senhor
de Matosinhos 27, tel. 22-2648 -
todos os dias.

VENDEM-SE «ves . ovos. Con-
trato novo. Tratar à R. Machado
d. Assis 31 - boxe 71.

novo sempre de
Ver e tratar material
trução. R. Santo Cristo 151. Sr.
^eric.°.: IVENOE.SE
VOLKSWAGEN 1965 - 

"ótimo 
e7-|ano 1949,

BICICLETAS -
TRICICLOS

priano.

Bras de Pina. TeoJCAMINHÀOZINHO Ford F-3, ano
Av.lVEMAGUET" 1001 - Equipada e'50' Pronto para trabalhar, bem

iem excelente eslado — Vendo àjc^''¦i,c,t>• motor ret. - Facilito -
I meses, na Rua Hiraclifti GracálrSri iíi-s,a 4 800 ~ Av- Copacabana.|B"ão de Mesquita, 125.
° 191. c 9, ap 101 ü. t,ns.aj 

VOLKSWAGEN 64 completamente", ap. 506. __|CAMINHÃO - Vendo 2 Ford' è' """" "" '" um dono só.|VOLKSWAGEN 62/63 - 
"Ve"ndo|chev'°l=' 

e Buick 51. Facilito.
de cons.;iodo equipada. Ver na Rua Fi- Rua Van Erven, 126-A, c, Ci

gueiredo Magalhães, 285. Caries,
camioneta Chevroler,

tado, um só dono, NCrS 270,Õb|'Minlst'ro' Artur Costa 
"o" 

432 -mensais. Aceitamos trocas. — Cai-lj. América
sio Muniz Veículos. Av. Caloge!.,_. ,,„ —TT" - 
ra», .23 - (c.,i,io), .VOLKS 64 e 66 -, rilTDnc AMÚMPirtcVOLKS 64, dnza prata - NCrSlTrOCO f farillfo . P,,=! UUI KOb ANÚNCIOS
4 500, reslo_ combinar. Vise. Pi

F-600
troca

«5

BICICLETA ,,V-AL01' ?=u" "so.
aro 22 - Vende-se na Rua Hera-
cUo_Graça^o 191, c/ 9 - Lins

CAAMNHÂO Basculante
58, tudo bom. 3 500
passeio. Av. Édscn Passes, 87-a!VENDE-SÈ bicicleta Monarlt aro- Tel. 38 6323. Euclides. 28, moça. Tel. 47-:053.

rajá, 565/102 — Ipanema.

e facilite. -¦ Rt.
haddock Lobo, 3/9-b.

NO
CADERNO DE AUTOMÓVEL


