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úktí^evolução
- A IORNAL DO BRASIL - Av.

Rio Branco, 110/112 -ind. Tel.

JORBRASIL - OB. - Tcl. Rede
Interna 22-1818. - Sucursais; 5.
Paulo — Rua Barão de Itapetlnln-
m, 151, coni. 21/22, Tcl. 32-8702,
p.-.síli*, - 5otor Comercial Sul,
Ed Central, à.° and. gr. 602/7,
Tel 2-B666. B. Horizonte — Av.

Afonso Pena, 1 500, 9.° and. Tcl.
•7:3340;—NilerórT-——Av,—Amar»1

#

Peixoto, 195, «r. 204, Tel. 5-509.
V Alegre — Av. Borges de Me-
deiro», 915, 4.° ond. Tel. 4-7566.
d,,,;-,-. — Rua União, Ed. Sumaré,
i' 1003, Tcl. 2-5793. B. Airc» -

Fiórida, 142, loias 10 e 14, Tel.
40-3855. Correspondentes, Bolem,
•1 Luís, fortaleza, Natal, João*p'-"soa, 

Maceió, Salvador, Curit
ba, Montevidéu, V/ashington, M.
Iorque, P.ris, Londres. PREÇOS, -
VINDA AVULSA -- GB c E. d.
Rio, Dias úteis, Cr$ 200 ou NCrS
0 20 — Domingos, CrS 300
NCrS O,30;SP, DF e BH: Diai
úteis, CrS 3C0 ou NCrS 0,30 -

Domingos, CS 400 ou NOS 0,40,
E.i.dos do Sul: Dia» úteis, Cí
300 ou NCrS 0.30 - Domingos,
CrJ 500 cu NCr$ 0,50; Nordeste
(até PB): Dia- úteis, CrS 300 ou
NCrS 0,30 — Domingos, CrS £00
ou NCrí 0,50; Norte (RGN até
AM)i Dias úteis, Cr$ 500 ou NCrS
0 50 — Domingos, Cr$ 800 ou
NCrS 0,80; Oeste (GO, MT): Dias
úteis, CrS 300 ou NCrS 0,30 -

Dotrtingo», Cr$ 500 ou NCrS 0,5^
SERVIÇO POSTAL (BRASIL): Ano,
Crí 45 COO ou NCrí 45,00:
mestre, Cr$ 23 000 ou NCrS
23,00; Trimestre, CrS 12 OCO o
NCrS 12,00 - ENTREGA DOM
CILIAR: Trimestre, CrS 18 000 ou
NCrS 18,00; Semestre, CrS 36 000
ou NCrS 36,00. - EXTERIOR (V.l
AÉREA) - EUA: Mensal USS 10)
Trimestre US? 30; Articntina: PAí)
60 c PA5 ICC- Uruguai: Í8, dias
úteis e 315, domingos.

ACHADOS E PERDIDOS
DOCUMENTOS PERDIDOS
dc Sou*r. Ribeiro, rc:id. à
tnoré 61, perdou cm

- Jor-|
i R. Ma.

17-3-67,
identidade F.F. reg. 313 139,
Cott. de motorista licença do car-
¦ro GB 24-60-97. Peço favor entre-
¦tjí-r no endereço acima.

GRATIFICA-SE a quem encontrou
•pulseira ouro, pordida trecho Bo-
Ç?*/ar-Pôsto 6, ônibus. Telefone
3ó-55ó5.
PF.PDEU-SE cnl táxi limo pasta
com importantes documento;, pro-
minorias e recibos, gratifico. Te-
lefcne 22-2382. Sr. Oscar Ea-
lista.

m

PERDêU-SE jivro registro de em-
pregados número: 2 (dois) «Ja fir
¦ma Café « Restaurante Muna de
R_*,*-í;ros Ltda., com sede na Rua
Bfl,-,a Ribeiro, 213. G,aiilica-se
quem anconlrar o devolver no Io-
ca! acima.
PERDEU-SE um diploma do
odor.toli_.gii per ten conto n Arlo-
>*¦ Ferreira de Silva, expedid*»
Fnculdadn de Odontologia^ d*
Diamantina — Minas Gerais.

>¦ Podf-:*» a quem o «neontrar «n-
tror-M-lo n» Rua Lacerda Coutl»
>hi n. 53 - Tel 57-5257 -
ppacabana -- Gratifica*» Jbam.

_,: PASSAPORTE EXTRAVIADO r Ex"
J-. lTv.-iou.se o passaporte núm ,o

439 619, expedido pela D. P. \.
ca Guanabara, pertencente ao r,

, Uwy Gasprrisn. Pede-s» a ciu\jm
.; *>.*icentrou íelt:fo.'i.'r para 23-..IM,

, , Dona tStja.
PERDEU-SE ns Prasa XV ern frei
Tc uo AttroportOf' uma pasta pre-ta contendo 1 revolvtif íaurui 38
Uma c*-pa de nylon, cliaves e do-
cumentos, caixí de um outomò-
vai Mtreury 39. Qualquer infor-
maçao Tel. Mar. Hermes 554 cu
Ttc. Mali.ia no 1." GCAN 90 em
D-icdorc.

«/ PERDEU-SE uma bolsa contendo
documentos e dinheiro sábado
depois das 20 horas, num táxi —
Pecie-ic a quem encontrou, fa*
vcr telefonar para 32-1B65. Rua
H.ito*__Carrilho_60 — Ditinhfi.

EMPREGOS

DOMÉSTICOS
AMAS, ARRUMADEiRAS
E COPEIRAS
AGENCIA alemã Olga, 37-7191
paaa impostos, tem alvará e es
crita fiscal, copeiras, babás t
cozinheiras, ótimas referencias -
A.'. Copacabana n. 534, ap. .
402.

J

ARRUMADEIRA - Copeira. CrS
.50 mil.-Preclsa-se i. prat. e ref.
•P.ua Moura Brasil, 7A. Lcranjci-
ras (prox. Fiuminen;*;}.
A R RUM ADEIR A P OR HO RA -
Casal precisa das 8 àr. II horas
Siüuelra Campos n. 08, *p.
90! _=_37-5246;
ARRUMADEIRA" - COPEIRA. -
Freciia.se na Rua Canavieíras n.
_í86 - Grajau. 530,30. Boas
referencias. — 50 000. ^^_^
ARRUMADEIRA - Precis«*s« n~"
Kua Estava* Júnior, 56 — Praça
São Salvador. Tal. 25-2909. Dor-
¦me no tmyiêrjo. Paga-se bem
AGENCIA RIACHUELO tem cop.,
ar rum.» babas, cozinheiras etc.
Com documentos e informoções.
-- Tels. 32-0584 e 32-5556.
ARRUMADEIRA - Precisa-se pa-
rs casa de família e -quo dur-
m« no emprego ns Rua Ferreira
de Andrade n. 294 •- Cachsmbi
— Exigem-se referencias.
ARRUMADEIRA - Preciia-»e de
uma competente, com referencias
—¦ Não se apresentar quem não
tiver qualificação - Paga-se bem
— Tratar na Rua João Lira n.
71 - ao. 401 - leblon.

*-/"

ARRUMADEIRA-COPE1RA - Pre
cisa-se. paga-se CrS 80 000. —
Rua_Sou_a_Lima, 3)0. Copa.
ARRUMADE1RA-COPEIRA - Pi
•cijn-se. Paga-se bam. Exigtm-s.
r.fcroneia». Copacabana. Rua
Professor Gestão Baiana 43 «p. I
.-?'_ ,0_j**Í5í_*l'_Ç;_Mig«el_lcmos.
ARRUMADEIRA* - Precisa-ie pa*ro hotel em Petrópolis. Bom sa-
lário, exige-se prática. Rua Pais-
sandu, 186, cp. 105. Rio.
ARRUMADEIRAS, copeiras e be-
bás. Precisa-se, étimos ordenados.
Rua Senador Dantas, 39, 2.° an-
dar, sala 206.
BABÁ — Precisa-se, de preferên-
cia portuguesa, com prática e re-•ferênetas 

para duas crianças pe-
nuenas - Tratar na Rua José Li-
nhsres, 103/402 - Leblon - Te-
iefonar pela manhã 47-9842 — D.
Solange.
BABÁ E EMPREGADA - Babá p
menino de 3 3nos*. empregada
para todo serviço — Referências.
Rua João Lir.i, 41, ap. 101, Leblon.
BABA' — Prncisa.se de moça de
boa aparência, caprichosa, com
roforencias ou carteira para cri-
«nças em idade escolar na Rua
Secopi n. .15-— LAGOA.
BABA' — Com pratica e refe-
rencia», para duas crianças ro
colégio — Tratar das 7h ò« 8h
30rr. e da» 13h ás 14h 30m -
Rua Anita Garibaldl n. 30 —
a o. 304.
BABA' — Precisa-se com mais d?
30 anos, com pratica, para 3 me-
ninís, sendo duas no colégio —
Silario de 100 ou mais confor-
me as qualificações. — Exigem-
se referencias — Tratar com D.
lígia - Rua ^rudente d« Morais
r>. 923 - ap, 302.
BABA - 80 000 cõm prática e res"
ponsabilidade pára uma criança
de 2 anos _ • ,.t„» d» 5 anõ»
que está no'-colégio. Av. Cocapa-
bana 380 -ap. 1102.
BABA — Preciso. Ruõ Oliveira
figueiredo, 110, fundo», ap. 102
— Vns lobo.

POR OISDE AS ÁGUAS ROLARAM
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.^Ém sua primeira audi-
^ncia com o Presidente Cos-
ta e Silva, em Brasília, o
Ministro da Justiça, Profes-
sor Gama e Silva, lhe entre-
gará hoje um extenso rela-
tório propondo a revisão de

^êdar-a-4e^sla«ão--i-e\'&lüeif)-

Ó Ministra Gama c Sil-
va acha desaconselhável o
Govêmo acatar as teses ds
revisão imediata dos textos
legais elaborados pelo Go-
verno passado, por conside-
rar que somente através de
sua aplicação prática poder-

í)íi Serra do Mar (à direita) desceu a água que devastou praticamente a periferia de Garagüaiáluba

nana.
Retido ontem no Aero-

porto do Galeão, de onde se-
guiria para Brasília, o Mi-
nistro da Justiça explicou
que essa revisão tem como
principal objetivo "a sua
metodização, a iim de orde-
ná-la convenientemente".

Embora mantenha em
absoluto sigilo o conteúdo
de seu parecer — a decisão
íinal caberá ao Marechal
Costa e Silva —, o Ministro
da Justiça se dispõe a con-
siderar definitivamente ex-
tintos os Atos Institucio-
nais, mas deve aconselhar o
Presidente a manter as Leis
de Imprensa e Segurança
Nacional, que somente pode-
rão ser modificadas após
sua aplicação.

instrumentos.
"Uma saída honrosa'-,

não comprometendo o ex-
Presidente Castelo Branco
nem o Marechal Costa e Sil-
va ou a própria ARENA, foi
a solução prevista ontem
por parlamentares da ban-
cada paulista do MDB na
Câmara para o impasse sur-
giclo com a iniciativa da re-
vogação da nova Lei de Se-
guranca Nacional.

Essa "saída honrosa"
seria a apresentação, pela
ARENA, de um substitutivo
alterando alguns pontos da
nova lei, iniciativa que daria
ao Partido situacionista uin
caráter de liberalismo, o
mesmo acontecendo com o
Marechal Costa e Silva, que
aprovaria as emendas. (Pá-
gina 4)

VUA RUA SEM NOBREZA
fiJG^PF"*?**
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Chuvas castigam Rio,

São Paulo e E. do Rio

Na Rua Barão da Torre, como em todas as outras de Ipanema, a lama nivelou pista e calçada

Milhares de desabrigados,
cujo total ainda não pôde
ser calculado com exatidão,
e cerca de 400 mortos, em
Caraguatatuba (São Paulo),
cerca de 900 sem teto no Rio
e outros tantos no Estado do
Rio que vieram acrescentar-
se aos já existentes desde as
chuvas' do mês passado, mar-
caram o fim de semana de
catástrofe nos três Estados
onde a chuva caiu sem
parar.

Caraguatatuba já tem
120 mortos recolhidos mas,
segundo os cálculos das au-
toridades, cerca de 300 ain-
da estão soterrados, sobretu-
do na periferia da Cidade,
onde os danos foram maio-
res, com os deslizamentos de
terra das diversas monta-
nhas da Serra dc Mar que
praticamente circunda toda
a Cidade.

O Governador Abreu So-
dré manteve-se durante todo
o dia de ontem em contato
permanente com Caraguata-
tuba, onde se encontra seu
Secretário de Saúde e para

onde estabeleceu-se uma
ponte aérea com um avião
da VASP e um da FAB. A
Cidade está sem energia c
sem telefones.

A Marinha está co._t.bo--
rando no auxílio a Caragua-
tatuba para onde mandou
três navios (um partindo do
Rio, um de Angra dos Reis
e um de Santos), levando
gasolina para helicópteros —
dois da Marinha também es-
tão ajudando —, equipamen-
to de socorro de emergência
e transporte para flagelados,
se necessário. O Governador
Negrão de Lima enviou uma
lancha — a Tenente Loretti,
que servia aos presos da Ilha
Grande — corn socorros.

No Rio, com as chuvas
que ontem completaram seu
quinto dia ininterrupto cain-
do com rara intensidade sô-
bre a Cidade, as ruas conti-
nuam cobertas de lama, as
ameaças de deslizamentos de
terra dos morros e o_ número
de desabrigados sao cada
vez maiores. (Páginas 5 e 11
e Editorial na página 6)

Ponto na
5a.-feiraé
facultativo

Por determinação da Presl-
ciência da República e do Go-
vèrno do Estado, o ponto será
facultativo na quinta-feira nas
repartições piíblicas federais e
estaduais, mas o comércio, a in-
dústria e os bancos funcionarão
normalmente, só suspendendo o
trabalho na Sexta-Feira da
Paixão, feriado religioso.

As comemoi-ações da Sema-
na Santa prosseguem hoje com
a leitura, durante as missas, da
Paixão de Nosso Senhor, segun-
do São Lucas, estando marcada
para quinta-feira a cerimônia
do Lava-Pés, .na Catedral, quan-
do 12 mutilados de guerra re-
presentarão os Apóstolos, du-
rante a Missa da Ceia do Sc-
nhor. (Página 10).

Política do
café será
yalorizada

O General Edmundo de Ma-
cedo Soares assumiu ontem o
Ministério da Indústria e do
Comércio, e, depois de dizer que
o Governo está disposto a res-
tabelecer a capacidade de invés-
timentos e a revigorar o setor
privado da economia, declarou
em retrocesso a politica do café,
considerando necessário resta-
belecer sua importância.

O Sr. Nestor Jost assumiu
a Presidência do Banco do Bra-
sil e anunciou 'que entre as di-
retrizes prioritárias que adotará;
estão ativar os setores de câm-
bio e comércio exterior, conter
o crescimento do número de
funcionários, através de maior
racionalização dos serviços, e
desenvolver a Carteira de Cré-
dito Agrícola e Industrial. tPá-
ginas 12 e 13).

Nasser acha que país Cao pede aos EUA

pobre não deve pagar ampliação da guerra
O Presidente Nasser pro-

pôs ontem que os países
subdesenvolvidos deixem de
pagar o que devem às nações
desenvolvidas enquanto não
receberem novos emprésti-
mos em condições satisfató-
rias, ao anunciar o cancela-
mento de um pedido de for-
necimento de trigo aos Es-
tados Unidos, acusando-os
dc pressionar econômica-
mente a RAU.

Afirmou Nasser que seu
país não se submeterá à
pressão dos Estados Unidos
e que as relações entre as
duas nações estão deterio-
radas porque "os americanos
são muito ricos, fortes e es-
túpidos."

Disse ainda Nasser que a
RAU prefere enfrentar um
regime de austeridade e gas-

tar suas divisas ha compra
de trigo em outros mercados
a curvar-se ante as imposi-
ções norte-americanas. Des-
de o ano passado, o Govér-
no egípcio esperava uma
resposta de Washington a
um pedido dê fornecimento
de trigo, por conta do pro-
grama de excedentes agri-
colas.• O Presidente da RAU,
cujas declarações foram fei-
tas ao jornal' Al Sha.ib, -do
Líbano, afirmou também
que o seu país não pretende
reatar relações diplomáticas
com a República Federal da
Alemanha. As relações com
Bonn foram rompidas por
todas as nações árabes, ex-
ceto a Tunísia, em represa-
lia ao reconhecimento do
Governo de Israel. (Pág. 8)

O Primeiro-Ministro do
Vietname do Sul, Nguyen
Cao Ky, pediu ao Presiden-
te Johnson, na Conferência
de Guam, no Pacífico Sul,
que os Estados Unidos levem
as operações de guerra ao
Laus e Camboja, bloqueiem
o Porto de Haiphong no
Vietname do Norte e elimi-
nem as limitações atuais aos
ataques aéreos sobre o tem-
tório norte-vietnamita.

Dando ênfase especial
aos problemas de pacifica-
ção e reconstrução do Vict-
name do Sul, o Presidente
Lyndon Johnson desenvol-
veu um grande esforço, se-
gundo fontes oficiais, para
conter a agressividade sul-
vietnamita. No final da reu-
nião de ontem, o Chefe de
Estado americano admitiu

o tema da escalada, negan-
do-se a especificar em que
consistirá ela, num futuro
imediato.

Em comunicado conjun-
to divulgado logo após a
conferência de ontem, o Pre-
sidente Johnson e o Primei-
ro-Ministro Cao Ky afirma-
ram que o Governo cio Viet-
name do Norte deve reco-
nhecer a inutilidade de sua
campanha para conquistar
o Sul pela força.

A Força Aérea dos EUA
voltou 

'a 
bombardear os

centros industriais do Viet-
name do Norte, lançando
bombas sobre a usina side-
rúrgica de Thai Nguyen e a
central elétrica de Viet Tri,
ambas próximas de Hanói.
(Página 2)

BABA' E la. COPE'RA -
cito cada 90 mil. Tritar
— Rua da Carioca n. 55
202.

Pre.
hoie
ap.

precisa empregada dei COPEIRO - Precisa-se de co-, EMPREGADA - Preci»a-»e p' to-:EMPREGADA - Precisa-se de uma .EMPREGADA - Precisamos de,EMPREGADA
e competentft, Ipeiro-arrumador para casa do el-|do serviço — Menos passar -~ 

[doméstica para tedo serviço. Pa-;duas empregada, uma pare lavai

BABA'
ancas,
— Pana-3t
n. 3SÕ - ep. 902 _
57-2072.

pequeno
ferenclas

CASAL SO' — Estrangeiro», pro-'CASAL
cura empregada com referencias ¦ responsabilidade
p! todos os serviços na Rua Fi-ientre 25-40 onos, t. serviço deito tratamento —' Exigem-se refe-lpara trabalhar dBS 8 às 18 hoeas.ga-se bem — Exigem-se do"cun,en-íe ar.-umsr e « outra para cor

 _ gueiredo Magslnães n. 103, ip.segunda a lábado, das 7h30m|rendas recentes e dc casa ondel— descanso aos domingos. Ord.jtos. Rua Antônio Basilio, 34, ap.inher e passar. Pegam-se CrS ..
- Precisa-se para 2 cri- ' 20'*  às Ióh30m. Preferência portu- tenha estodo pelo menos eno.i70000 C ai. - Av. Bartolomeu 701 - Tiiuea. 60 000 a cada uma. ¦•>eciem-se
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- "ara casal ap. jEMPPEGADA 
- Precisa-se pare

com documentos e re-jt^do serviço de ca;?_l — Paga-s»
— Mínimo 1 ano. Rua i mui^a bom — Tel. 25-2155.

Itaioava n. 62 - 202 - 46-2885
— J. Bolànicc.

BRAZ DE PINA - Moça p| »e,-
vlços domésticos, com muita pra-

Telefone: [referencias. Paga-se bem
atenda por telefone.

NgD'!e ref.e carteira. á7-965I.
jCCPEIRA-ARRUMADEIRA para ia*'lia 

de fino trato — Pega-se bem.TratarjCOPEIRA-ARRUMADEIRA - Casa

F-fa" 2Mh3 
na Rj" UÒnCÍ° C°''id* **»••*¦¦¦«"¦¦*¦ '*"*• ¦•¦¦»"n-i»s dt I Exiejem-se referências -" Ruc Mer-

'2 
ano». Ord. Í0 000 - Rua Sousa l'1™ Ferreira, 24 - Botafogo.tica - Paga-se bem - Precila-selcÒPEIRA - ARRUMADEIRA

na Avenida -Antenor Navarro n. jPrecisi-s. aue tenha mai» de 30 
'"n" 

!Z_L !!_. *01* _365 - Tel. 301-7311 - D. Cliz.. ária, d. idade, saiba ler • «icre-; COPEIRO-FAXINEIRÒ
COPEIRA — PASSAOEIRA - prr-.ver pari serviços d* senhora ló.lcom myit» prátici, fa
cisa-ss na Run Esteve* Júnior, 56.: Exigem-se referência* • qi-e dur-'cia, sabendo ler Ref

Salvado,. Tel. 2Í.2909. ma no «mpréno. Ordenado NCrJ Rua Joaquim Nabuco
TiUfonar 26*5345. n." 301.

Preciso

B',BÂ - Menino 1 «no, 10 mese»,
com pratica • referências. Page-se Praea Sis
bt-m, R*íi Toneleros, 38O|104. | Dorme no emprego. Pagi-si bsm.' 80,00

DOMES1ICA - Precisa-se - Tra-
lar na Rua Uranos, 1513, ep. 301

¦ „,,,-„ Olaria.

Pn- bem.; .MPREGADA POR HORA, manhí.ltodos
258, ap.jprecita-se, R, Domingos Ferreira,[Marecfra

EMPREGADA
ço de cnsal
tuguesa

MPREGADA para pequena fa
Para todo servi-jlia, não lava nem passa — Rua ipreíerencia
Preferência por [Pareira Siqueira, 93, casa 8 (estitt^aran|ejrd5 n>

espanhola — Triviallrun começa na São Francisco Xa-^.
fino — Paga-se bem — Av. Ra.:-|vier, 115í. fí
nha Eii-abeth. 574, ap. 101

senhoras, ns Rua dai(na
107 - c' 9.

oo eir pre'70.
182 -

EMPREGADA - Morando perto,
não dorme. Rcferenc.js, ao. d»

- Mocir-.hf., dormin-junig senhora. — Rua Benjamim
Rua Barão de lta- ;C_-nstsnt n. 61, ao. 602. - Gio-

Rio Co-rprido. iria.

EMPREGADA pare
Júnior, 135-504.

caiai.
.jEMPREGADA -

Prado Imite uma que
iTratsr 37-9358.

Senhor só ad
durma fora. -

125, ip. 911.

i
¦4

EMPREGADA - Precisa-se para iEMPREGADA psra todo serviço
serv';os de casa! na Rua [menos Isvsr d 3 pe«soís. - EMPREGADA —

' 
Foch n. 42, ap. 301 Ataulfo de Paiva n. 31, ap. 703!-inhar

Sonsueai.o - Tel. 30-3005. I- Telefone 47.9181.
1-,

__ .  —'EMPREGADA - Precisa-sa cem j EMPREGADA DOMESTICA -

[MPREGADA com referencia. Pre 'prática 
de cop.-arrumadaira, que; Precisc-se que durma no local

[•clsa-se o?.re todo serví;o. peque-1entenda T-f-mbém de cozinha, casaíj— Bom ordenado. Tratar na R
ira família — Pega-se bem. Rüajsem filhos. 100 GC0, Rua Conifan-; Engenheiro Gonçalves Neves n
iLauro Muller, 16, apr. 1C03. Tal.lt* Ramo», 168, C-02. Cart. « re- J 26 - Praça do Carmo.
i 46-5597. Iferència.

Í57-4796.

,— | EMPREGADA - Precisa-se COtn

Copacabana, co-'EMPREGADA com' referências, -iprattes, t. serviço, C - ;' ,''.'¦

mai» «erviçs». Teiefone'P.-ecisa-s» rr. P.. S. Clemente, 514,,Rua Rona.d
Up. 6C1 - Tel 26-7614.

de Carvalho n.
402 — Copacabana,
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1.° Cad., Jornal do Brasil, terça-feira, 21-3-67

Cao Ky pede ampliação da guerra ao ause
Jatos dos EVA atacam outra
vez a siderúrgica de Thay
Nguyen e usina de Viet Tri
, yJ^ÍÍ°^ 

(UPWB) - A aviação americana voltou ontema bombardear os centros industriais do Vietname do Norte
_.nTw°iÍ,0neladas 

de bombns sôbre a «sln* siderúrgica* Nguyen e a central elétrica de Viet Tri, ambasperto tíe Hanoi. A usma de Thai Nguyen fornece 80% dometa^ usado por Hanói na construção de material bélico
™«, 

anl"'lcanos Perderam três aviões nos ataques aoVietname do Norte e 16 helicópteros em cpmbates comguerrilheiros vieteongs perto do Camboja, enquanto nazona desmilitarizada que separa os dois Vietnames íoram
de morteiros S 

flU- .Ufcilizaram guetes chineses e fogo

CERCO

PEITA PAZ

A 50 quilômetros de Saigon,
2 SOO guerrilheiros cercaram
cem soldados americanos, man-
tendo-os sob fogo cerrado demeia-noite até o amanhecer.
Os americanos colc-caram suasunidades blindadas em formade círculo, à moda do Oeste,
« conseguiram romper o cerco!
matando, segundo se informa,
224 vieteongs, e perdendo ape-
nas 10 homens.

No Delta do Rio Mekong
tropas da 9.- Divisão de In-fantarla americana mataram
i>5 guerrilheiros c tiveram 36baixas — 10 mortos e 26 fe-ridos — em combate perto deLal Klie, enquanto a I Dlvi-são de Cavalurla Aerotrans-"""tada perseguia uma colun"vietcong rHi região da costa, i.320 quilômetros de Saigon.

NA TRILHA

Aviões Thunderschief P-105com base na Tailândia, bom-bardearam a parte setentrional
da chamada trilha Ho Chi

Mmh — por onde o Vietname
do Norte mimda armas paraos guerrilheiros tío Sul — ulo-
queando a rota no Passo deMu Gia.

Duzentos caças bombardei-
ros. decolando simullâneamen-
te do porta-aviões Kyttvhawk,
no Gollo de Tonquin. e da Ba-se de Da, Nang, realizaramontem 63 missões contra oVietname do Norte, concen-trando sua ação sôbre a usinasiderúrgica de Thai Nguyen, jábombardeada há. uma semana.
GENERAL MORTO

O General Judson Force Mo-ody, que comandava a, I Di-Visão de Cavalaria Aerotrans-
portada norte-americana e es-tava há apenas uma semanano Vietname. morreu ontem ànoite de colapso cardíaco, no
Quartel General de Klie, a 420
quilômetros de Saigon.

O General Moody tinha 49anos e íoi durante três anosassessor do Secretário de De-
fesa Robert McNamara, antes
de chegar ao Vietname.

¦ rSlil^^
Johnson laia „a Conferência de Guam e dá ênfase à pacificação do Snl (UP.l)

PELA GUERRA

China quer mandar guardasvermelhos em ajuda a Hanói
se Johnson ampliar a guerra

Hony Kong, Tóquio, Cidade do Vaticano (UPI-JB) _
fão _nonincUnCÍOl,,°(ntCm qUe seus ^uardas vermelhos es-
um «ed ío nnPra 

Utar 
,nÒ 

Vietaa™. -» dependência deum pedido do Governo de Hanói e de ordens de Mao Tsc-tung se a Conferência dc Guam resultar no ainSo dashostilidades por parte dos países aliados do Vietname do

do ÂvT^vf^ 
°hlneS-a apareceu em editorial do Diáriodo Povo, de Pequim, orgao do Partido Comunista em têr-™Sftato aos oferecimentos anteriore de volun-

Sde^rcíiS?"6^05 até «*» *» ™«°° ^
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Agana, Guam (UPI-JB) —
O Primeiro-Ministi-o do Viet-
name tio Sul, Nguyen Cao Ky,
pediu ontem ao Presidente
Johnson, na sessão de traba-
lho da Conferência dc Guam,
que os Estados Unidos esten-
dam as operações dc guerra aoLaus e no Camboja, bloqueiem
o porto de Haiphong e elimi-
nem todas a,s limitações aosataques aéreos ao Vietname doNono.

Johnson, porém, evitou cul-
dadosamenic o tema da esca-'lada — embora admitisse quea conferência trataria também
do "progresso e curso futuro
Ap no.sso esforço militar — e
preferiu dar ênfase aos pro-blemas de pacificação e recons-
trução do Vietname do Sul,teoricamente o principal temado encontro.

GOLPES DEVASTADORES

,""' seu pronunciamento, CaoKy afirmou que o Vietname doNorte deveria ser atingido por"golpes tão devastadores queseu governo se convença da
impossibilidade de alcançar a
vitória".

—- Somente assim — acres-
centou — conseguiremos que o
Vietname do Norte aceite ne-
gociações.

Dando um balanço na situa-
çao militar, Cao Ky traçou oseguinte quadro da guerra: •

1. Os ataques dos bombar-
deu-os estratégicos B-52. combase em Guam, contra objeti-vos no Vietname do Sul, para-lisaram quase por completo omovimento rio sistema de abas-tecimento bélico dos comunls-

.tas.
2. Para Saigon é inaceitável

a participação de representan-
tes do Vietcong cm qualquergoverno de coalizão no Vietnã-me do Sul.

3. O Vietname do Norte, ape-sar de todas as perdas, conti-nua acreditando na possibili-dade de uma vitória militar noVietname do Sul. Deveria so-frer golpes ainda mais duros("ate quando desfrutará do
privilégio de bombardeios res-tritos?") para convencer-se de
que a vitória é impossível.

Camboja

JOHNSON

Ao desembarcar na estarãoaeronaval de Agana, o Presi-

dente Johnson afirmou que osEstados Unidos "defenderão oVietname do Sul contra aagressão comunista até queuma paz honrosa possa ser ne-
gociada".

— Reexaminaremos nossas
Iniciativas diplomáticas —
acrescentou Johnson, interro-
gado sôbre as perspectivas doencontro com Cao ky — _ pro-curaremos avaliar as possibili-dades de chegar á pnz median-
te uma solução honrosa.

Joiiuson revelou que escolhe-
ra a Ilha de Guam como sededa conferência tanto por suaconveniência geográfica (a ilhafica mais ou menos a meio ca-minho entre os Estados Uni-dos e o Vietname), como pelo"significado histórico dessa ilha
que a.s forças americanas con-
quistaram, cm sua luta contrao Japão na Segunda Guerra
Mundial".

Na reunião dé instalação
Johnson pediu aos participai,-tes da conferência que tornas-
sem mais eficiente o programade pacificação do Vietname doSul. Disse que o fato de o Viet-cong- voltai--.se violentamente
contra esse programa é maisuma prova de sua eficiência
mas que o Vietname "é aindauma terra de guerra e sofri-mentos, onde o perigo da in-fiação e os conflitos políticosesta a pouca distancia da su-
perfieie".

Reunimo-nos em momen-to auspicioso — declarou John-son. — A tarefa de redigiruma Constituição para o Viet-name do Sul foi concluída Osconstituintes foram eleitos pa-lo povo cm tortas as regiões do
país, com exceção daquelas em
que as pressões do Vietcongimpediram a realização do
pleito.

Vossa grande tarefa ago-ra — prosseguiu — é realizareleições nacionais, para a es-colha do novo Governo. O èxi-to dessas eleições é tão impor-
tante quanto qualquer daaoperações militares que levare-mos a cabo nos próximos me-ses.

VAN THIEU

Respondendo ao discurso deJohnson, falou o Chefe de Es-tado e Presidenta da JuntaMilitar do Vietname tío SulGeneral Nguyen Vau Thieu,

que anunciou a aprovação ne-lo gabinete e diretório nàcio-liai _ijunta militar), da Con°-tuiçao aprovada há dias noi-,Assembléia Constituinte. ThH,anunciou ainda a realizaçãocie eleições para conselhos de
*, M,aWeiaS a -5artlr "o mêsae abril e a realização dc cie--çoes presidenciais e parlamen-taies seis metes depois daaprovação da nova carta neloConselho das Forcas Armada
íFvel,Zta,;V°? sul-v-etnamna
i c. elaüa depois que a decisãodo Conselho será tomada nomáximo em duas semanas, nSoestando prevista qualquer ai-teraçao no texto votado peiaAssembléia Constituinte;.

CONVERSAÇÕES
ENCERRADAS

As conversações entre John-
son e Cao Ky terminaram on-
tem mesmo. Johnson ficará
em Guam até hoje à noite e
antes de partir terá uma reu-
nião com seus principais asses-
sores, para exame dos resulta-
Aos do encontro com os sul-
vietnamitas. Acompanham
Johnson em Guam o Secreta-
•*io de Estado Dean Riisk; eSecretário de Defesa Robert
McNamara; o Presidente daJunta de Chefes de Estado-
Maior, General Earle Wheeler-
o Embaixador Itinerante Ave-**ell Harriman; o Comandante
«as forças americanas no Viet-name. General Willliam West-
moreland; o Embaixador dc-missionário em Saigon. Henry
Cabot Lodge; o novo Embaixa-
dor, Ells-.vorth D-.ini.er- o Dire-
tor da Cia., Richard Helms, oGeneral Maxwell Tavior, a_<-
sessor especial do Presidente-
o Diretor da USAID, William
Gaud; e Robert Komer. asses-
sor especial do Presidente pa-ra o programa de pacificação
do Vietname.

A delegação sul-vietnamila,
chefiada pelos Generais Thieu
e Ky, voltará a Saigon hoje ee-
do, após uma visita à base dos
bombardeios B-52.
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Comunicado promete esforços de paz

"CHEFE DOS GANGSTERS"'

O Diário do Povo criticou du-ramente o Presidente Johnson,
qualificando-o de "chefe dos
gangsters dos Estados Unidos"
c afirmou que a Conferência deGuam marca "o começo do fim
de seu governo".

Sob sua responsabilidade di-reta, o Diário do Povo limitou-
se a repetir a reiterada ad-vertência chinesa, de que todoo país está disposto a "enfren-
-tar os maiores sacrifícios paraajudar o povo irmão do Vietnã-me". Os 700 milhões de chine-«es —- acrescenta — "estarão
firme e eternamente ao laciode seus irmãos vietnamitas oos apoiarão resolutamente naluta para derrotar o Imperia-
llsmo dos Estados Unidos".

Juntamente com o editorial,
o Diário ilo Povo publicou en-
trevista de uma guarda ver-melha, que declarou:

—- Quando o povo vietnamita
precisar e no momento em queo Presidente Mao Tsé-tung dera ordem, os guardas vermelhos
marcharão para os campos debatalha do Vietname e com-baterão ombro a ombro como povo vietnamita, para ex-
pulsar os imperialistas ameri-canos.

PROTESTO

O Governo chinês apresen-tou ontem nota de protesto àGrã-Bretanha, acusando-a de
permitir a utilização do portode Hong-Kong por navios de
guerra americanos.

Cao Ky pede guerra total contra o lietnum* do Norte, Laus e Camboja (VI'l)

Guam, ilha de grandes batalhas
Departamento de Pesquisa

AGÊNCIA DO
JORNAL DÔ BRASIL no

PARA ANÚNCIOS CLASSIFICADOS
E ASSINATURAS

RUA DIAS DA CRUZ / 74-B
'?AADSA_á- ÀS 17.30 HORAS..•SÁBADOS: DAS 8 ÀS 11 HORAS

A ilha tío Guam. território
nao-incorporado dos Estados
Unidos, é a maior das ilhas
Marianas, e a que fica mais
ao Sul. Com uma área de 330
km quadrados e uma popular-
ção de 60 000 habitantes, Guam
tem um agradável clima tropi-cal. interrompido de vez em
quando por tufões destruidores.

A ilha foi descoberta porFernão de Magalhães, em 1521,
quando o navegador atravessa'-
va o Pacífico pela primeira vez.Não houve nenhuma tentativa
de subjugar os nativos até ofim do século XVII, quandoos espanhóis realizaram a ta-refa depois de um considera-
vel morticínio. Guam continuou
possessão espanhola até 1898,
quando no decurso da guerrahispano-americana o cruzador
Charleslon destruiu o velho
forte de Apra. A ilha foi ce-
didai aos Estados Unidos, en-
quanto as outras Marianas
eram vendidas à Alemanha.

Depois da primeira guerra
mundial, o Japão recebeu as
ilhas Marianas, com exceção
de Guam; a.12 de dezembro de
1941, as tropas japonesas de-
sembarcavam nesta, última, quedominariam por dois anos e
meio. A reconquista da ilha pe-los norte-americanos, a 20 de
julho de 1944, proporcionou um
dos combates mais sangrentos
de toda a segunda guerra. A
partir desse dia, Guam foi
uma das bases aéreas de onde
partiam as superfortalezas pa-ra o bombardeio do Japão.

A ilha divide-se nitidamente
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Agana, Guam (UPI-JB) —
O Presidente Johnson e o Pri-meit-o-Ministro Cao Ky afir-maram ontem, em comunicado
conjunto divulgado após o en-cerramento da Conferência deGuam, que o Vietname doNorte deve reconhecer a inu-tüidade de sua campanha pa-ra a conquista do Vietnameoo Sul pela força. Ao mesmotempo, comprometeram-se aprosseguir em seus esforças depaz.

O comunicado conjunto pro-curou conciliar o esforço deJohnson, no sentido de dar ên-
fase ãs esperanças de paz e
aos programas de pacificação,
e a veemência com que o Pri-
meiro-Ministro Cao Ky pediu
a ampliação da guerra. O do-
cumento fot divulgado em
Guam já na manhã de hoje,

após um encontro informal
entre Johnson e Cao Ky.
NENHUMA RESPOSTA

Diz o comunicado que osdois chefes de Governo verifi-caram, "lamentando o fato"
que o Vietname do Norte nãocieu resposta positiva a qual-quer dos esforços destinados atransferir o conflito para aMesa de Conferência.Consultas ininterruptascm busca de paz continuarão
a_ ser mantidas entre as na-Çoes cujas forças estão agoraem luta contra a agressão noVietname do Sul _ prossegueo comunicado.

A iniciativa (na guerra.)pertence cada vez mais às fôr-ças aliadas e os dirigentes doVietname do Norte devem re-conhecer a inutilidade de seusesforces para a conquista pela-orça do Vietname do Sul

— As conversações demons-
traram novamente a determi-nação des aliados de defendera liberdade no Vietname doSul e no mesmo tempo prosse-gu:r na busca de uma paz hon-rosa.
PACIFICAÇÃO

O comunicado tratou exten-samente des esforços de paci-ncaçáo c "desenvolvimento 
re»volucionárío" no Vietname doSul, afirmando que cs dois

programas "começam a mes-trar resultados, encorajadoresapesar dos esforços do Vietcong
para sabotá-los. por meio doterror e da intimidação-'.

O comunicado mencionoutambém "a bem sucedida ma-nutençáo da estabilidade íi-nanceira no Vietname do Sul"mas ressalvou a necessidade de•vigilância 
permanente nessesetor".
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Saigon na linha dura

em dois tipos de terreno: ao
norte, está um planalto bastan»
te regular, recoberto de flores-
tas cerradas; o sul é a região de
montanhas altas e vulcânicas,
e de vegetação rasteira. A raça
nativa — os chamorros — é
basicamente de ascendência
indonésia, com fortes cor-
rentes espanholas e filipinas.
A língua dos chamorros não é
um dialeto micronésio, o sim

uma língua própria, com o seu
vocabulário e sua gramática.

No fim da Segunda Guerra
Mundial, os guamanlanos tive-
ram de enfrentar a tarefa da
reconstrução: Agana, a sede do
Governo, tinha sido totalmente
destruída pelos bombardeios,
junto com outros núcleos de
•população. A ilha é hoje uma
parada importante nas rotas
aéreas e marítimas do Pacifico.

Guam (UPI-JB) — Nguyen
Cao Ky, Primeiro-Ministro do
Vietname do Sul, causou sur-
presa ao insistir em pergun-tas de estratégia militar na
conferência que o Presidente
Johnson esperava focalizasse
primordialmente a pacificação
e a reabilitação.

As informações oíiciais sõ-
bre o que aconteceu na reunião
de cúpula, no quartel da Ma-
rinha, no Monte Nimitz, cria-
ram certa confusão, quanto ás
respostas dadas ao Premier.

Cao Ky, cm breve discurso aos
jornalistas, p e r g u ntou por
quanto mais tempo Hanói teria
a "vantagem das restrições nos
bombardeios" c o privilégio de
conseguir esconderijo no Cam-
boja supostamente neutro.

O Secretário de Estado Dean
Rusk explicou mais tarde queas perguntas de Cao Ky fo-
ram feitas simplesmente "den-
tro do contexto" de problemas
políticos e econômicos. Asse-
gurou ainda que não houve
qualquer discussão a respeito
de tropas.

Sleivart. Hensley
Especial para o }'B

Em sessão dc orientação pa-ra jornalistas, o Secretário daDefesa, Robert McNamara
afirmou que o Presidente foienfático ao garantir a Cao Kye ao Chefe de Estado sul-viet-
namita, Nguyen Van Thieu, que"seria sua linha de'ação con-tinuar a atender" aos requisi-
tos militares sobre oficiais decan.oo, de maneira tão eco-nômica quanto possivel. Fun-
cionários norte-americanos esul-vietnamitas con cordaram
que bastante tempo foi usado
na discussão do programa de
pacificação — a operação
destinada a restaurar a segu-
rança e reabilitar áreas de ter-
ritório e pessoas liberadas do
domínio das "forças principais
do inimigo". Todos'deram rela-
tórios estatísticos do lado pu-
ramente militar da guerra.

Os bombardeios americanos
martelaram a retaguarda co-
munista até quase a paralisa-
rem.

A CAMBARIA PROGRESSO TEM lUZ PRÓPRIA
PARA HOMENS, SENHORAS E CRIANÇASVEJA TAMBÉM O SUPRIMENTO DE ROUPAS PROFISSIONAISENXOVAIS E CAMA E MESA. 

Un^'UNAIS'

NÃO DEIXE PARA AMANHÃ 0 QUE
PODE FAZER HOJE. COMPRE JÁ
CAMBARIA PROGRESSO

PRAÇA TIRADENTES, 2/4
Vendas facilitadas sem juros (p

McNamara afirmou que "a
tendência da guerra está emnosso favor." Rean Rusk aíl-mítiu a existência de algunsexercícios de írente, não ne-cessariamente anticomunistas.

O General William Westmo-reland, comandante norte-americano no Vietname, afir-mou que o inimigo está sofreu-üo baixas e que o moral desuas tropas está declinando,citou dados estatísticos paramostrar que a tendência favo-rece os aliados.
p Presidente Johnson aindanao fez qualquer comentáriosobre a reunião. Apenas divul.gou uma declaração em queexpressa sua satisfação pelolato de haver a Assembléia sul-vietnamita aprovado uma novaConstituição.
Enquanto todos os partict-pautes afirmam que o assuntoda "pacificação" íol discutido

em detalhes, não há um úni-co relato de medidas propôs-tas para terminar a luta — o
que seria na realidade o objeti-vo da reunião.
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ANTECIPE SEU CLASSIFICADO
Para a edição do dia 24, as Agências do JORNAL DO BRA-SIL receberão Anúncios Classificados até quinta-feira, às 17h30m e a Sede até às 19 horas.
Na sexta-feira Santa não haverá expediente no JORNALDO BRASIL, devendo as Agências e a Sede reabrirem no dia26, sábado. Atenderemos ao seguinte horário:

Sede : de 7h30m às 12h30m
Agências: de 81. às llh

Ouça diariamente a
RÁDIO JORNAL DO BRASIL
Música e Informação

PRIMEIRA EMISSORA BRASILEIRA DE ITILWADE PUBLICA

Macau
confisca
armas

Macau (UPI-JB) — A poe-
lícia de Macau descobriu e
confiscou ontem um carrega-
mento de armas de contra-
bando oculto na casa de um
chinês pró-Pormosa. Yung
Hoi-kam, ex-dirigente da As-
sociaçâo de Ajuda aos Refu-
giados da China Continental.

Além das armas, os agentes
policiais econtraram bandeiras
de Formosa e antigos do-
cumentas militares com o selo
oficial do Terceú-o Corpo do
Exército. Havia no depósito
uma metralhadora pesada,
quatro metralhadoras portáteis,
cinco revólveres e grande
quantidade de munição.

Yung. de 60 anas, íoi iden-
fincado como antigo guarda-
costas do Dr. Sun Yat-sen, li-
der da revolução chinesa ijue
derrotou a dinastia manchu
em 1911 e instaurou a republi-
ca no país.
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isão das leis revolucionárias vai ser proposta
Geisel
esm.e

assume no STM com
rança cie julgar sem

paixão e baseado só na lei
Ao ser empossado ontem no cargo de Ministro do

Superior Tribunal Militar, o General Ernesto Geisel afir-
mou que, "na qualidade dc oíieial-general do Exército, aqui
venho para servir à Justiça Militar, esperando, sempre ser
justo na aplicação da lei o na salvaguarda dos princípios
constitucionais".

Ao receber o novo membro do STM. seu Presidente.
General Mourão Filho, disse que o General Ernesto Geisel
"chega ao posto mais elevado de sua carreira com mé-
ritos mais que reconhecidos, o que é uma honra e uma
satisfação para este Tribunal democrático, por julgar e de-
cidir com as provas dos autos, a Constituição e as leis do
Pais".

SAUDAÇÃO

O Procurador Geral da Jus-
tiça Militar. Sr. Eraldo Guei-

. ros Leite, também falou, em
nome do Ministério Público:

— Conhecemos suficiente-
mente V. Ex.a e, por isso, nfio
fazemos um discurso formal:
cm mons contatos quase diá-

<* rios com V. Ex.8, muitas lições
recolhi, por seu equilíbrio, pon-
deração e invulgar inteligên-
cia. Dou parabéns a este Tri-
bunal, que está enriquecido
com vossa pi-esença. O Minis-
tério Público sente-se tran-' 
quilo com vossa presença nes-
ta Casa, que é de Justiça e sa-
bedoria.

Após a leitura do compromis-
so de posse, o Ministro Emes-
10 Geisel íoi condecorado pe-
lo Presidente do STM eom as

insígnias ria Ordem do Mérito
Jurídico Militar, tendo com-
parecido à sessão solene o Go-
vernador eleito da Bahia, Sr.
Luís Viana Pilho, o Senador
Daniel Krieger, o Comandante
do I Exército, General Adal-
berto Pereira dos Santos, e
outras autoridades civis e mi-
litares, especialmente convi-
dadas.

OUTRA POSSE

O Almirante Sílvio Monteiro
Moutinho, nomeado Ministro
rio STM pelo ex-Presidente
Castelo Branco, será empossa-
cio ás 15 horas do próximo dia
27.

À sessão solene daquela Cór-
te tíe Justiça, comparecerão to-
dos os ministros e outras auto-
ridades convidadas.

Lira completa formação
<le seus dois gabinetes

Brasilia (Sucursal) — Poi
concluída ontem a formação
dos gabinetes de Brasilia e do
Rio. do «ôvo Ministro do Exer-
cito, General Lira Tavares, com
a remessa á Imprensa Naciu-
mal, para, publicção no Diário
Oficial que circula, hoje, das
portarias designando 50 c-liciais
para diversas funções.

Foram destacados 30 oficiais
para o gabinete de Brasilia,
que terá. lia subchefia, o Coro-
nei Antônio Bandeir..,. e 20 pa-
ra o gabinete do Rio, que será
chefiado pelo General Frota
Coelho.

GABINETE DE BRASÍLIA

São os seguintes os oficiais
nomeados para o gabinete da
Capital tia República:

Coronéis: Antônio Bandeira,
Newton Ouríqua de Oliveira.
João Mendes de Mendonça e
Caraciolo Azevedo de Oliveira.

Teneutes-Coronéie — Mário
Dias. Ivanildo Figueiredo An-
drade de Oliveira, Rui Aires
Lobo. Raimundo Saraiva Mar-
tim, Roberto Raposo dos San-
tos. José Campedeli, Lario Lo-
pes Serrano, Arl Oliveira, Ade-
mar Americano do Brasil, Was-
hington Manuel Vijande Sosn
Bermudez, Osvaldo Muniz Oli-
va, Venceslau Brasa dos San-
io.s, José Carlos Avelar. Alzir
Nunes Gay e Antônio Rocir-i-
gues.

Majores — Paulo Galdino
Martins, Mário Rogério Gama,
Nilo Chaves Teixeira Pilho e
José Fernandes Delgado.

Capitães — Luís Carlos Fi-
gueiredo Salaberri, Mascus Au-
relius Minervino e Raimundo
Nonato Borges.

Tenentes — Heloides Si».res,
Carlos Afonso de Alcântara.
Edvaldo Gomes de Oliveira e
Wilson Gil Ferreira.

GABINETE DO RIO

Foram designados para o ga-binete do Rio:

Coronéis — César Montagna
de Sousa, Adir Fiúza de Cas-
tro, José Fontoura Tavares e
Cnrlos Alexandre Portela Pas-
sos Autran.

Tenentes-coronéis — Jonas
cie Morais Correia Neto, Cid
Noli, Erar de Campos Vascon-
celos, Pedro Luis de Araújo
Braga. íris Lnstosa de Olivei-
ra, Rubens Guilherme de Al-
meida Pilho, José Carlos Pinto
Neto, Luis Carlos Pigueiroa
Nepomuceno da Silva, Mauro
Costa Rodrigues, Haroldo Eri-
chsen da Fonseca Dória e
Creusmar Pereira de Almeida.

Majores — César Marques da
Rocha e Raul Augusto Borges.

Capitão — Gilberto Lázaro
de Albuquerque.

MEIRA MATOS SAT

O Coronel Meira Matos en-
i regará hoje o comando da
Policia do Exército cm Brasi-
lia ao Coronel Epitácio Car-
daso de Brito, em cerimônia

a ser realizada às 9 horas, no
quartel da unidade, no Setor
Militar Urbano.

O Coronel Meira Matas pas-
sara a integrar o quadro per-
iminente da Escola Superior
cie Guerra, enquanto o Coro-
nei Epitácio deixa a chefia do
Setor de Relações Públicas, no
Rio, do Gabinete do cx-Minis-
no Ademar de Queirós.

CONSELHO DE SEGURANÇA

Foi designado pelo Presiden-
te da República para ocupar
a Secretaria do Conselho de
Segurança Nacional, na Capi-
tal da República, o Tenente-
Coronel Osvaldo Muniz de Oli-
va, que deixa a Assessoria de
Imprensa do ex-Ministro Ade-
mar de Queirós.

O ex-Adido Militar do Bra-
sil no Uruguai, Coronel Milton
Câmara Sena, foi designado
pelo Ministro do Exército pa-ra o comando do Grupo Esco-
Ia de Artilharia, na Vila Mili-
tar, Rio.

Márcio foi a Brasília
para ver o Presidente

Esteve ontem em Brasília,
para avistar-se cem o Prcsi-
ciente Costa e Silva e manter*
os primeiros contatos com os
oficiais cio seu Gabinete, o
novo Ministro da Aeronáutica,
Marechal-do-Ar M á r c i o de
Sousa e Melo, que viaja esta
manhã no Rio para assistir á
posse do Brigadeiro Carlos Al-
berto Huet de Oliveira Sam-
paio na Chefia do Estado-
Maior da Aeronáutica.

O Ministro recebido no ae-
, roporto da Base Aérea por ofi-

/ ciais das três Armas, chegou
acompanhado do seu Chefe de
Gabinete, Brigadeiro José Vaz
da Silva ique está acumulan-
do o Comando da 6.a Zona Aé-

/ rea, sediada na Capital) e pe-* lo Subchefe do Gabinete, Co-

ronel Wilson Arinelli Esp-in-
doía.

Sã» Paulo (Sucursal) — o
Brigadeiro Carlos Alberto Huet
cie Oliveira Sampaio deixou on-
iem o Comando da 4.a Zona
Aérea, transmitmdo-o ao Bri-
gadeiro Faber Cintra, Coman-
clante da Escola de Especialis-
tas da Aeronáutica, de Guará-
linguetá, que exercerá o cargo
interinamente.

Nomeado para a Chefia do
Estado-Maior da Aeronáutica
pelo Ministro Márcio de Sousa
e Melo, o Erigadeiro Carlos
Sampaio, militar da linha du-
ra, e.stêve no Comando da 4.»
Zona Aérea durante dois anos
e três meses e deverá assumir
o novo posto hoje, ès 16 horas,
no Rio.

Maia cita Rademaker ao
ir para o Estado-Maior

Ao assumir ontem as funções" de Chefe do Estado-Maior da
Armada, o Almirante José Mo-
reira Maia disse que adotará
os mesmos princípios do Minis-
tro Augusto Rademaker: "Fir.

, me intenção de empregar to-' dos os esforços no sentido de
eliminar as prevenções, descon-
fianças e ressentimentos que
possam perturbar a coesão cia
classe".

O novo Chefe do Estado-
Maior da Armada acrescentou

,' que há dois anos e meio lhe
fora confiada a. Presidência do
Tribunal Marítimo e que "es-
tava longe de imaginar que oa
caprichosos desígnios da sorte,
embora acionados maliciosa-
mente, me fizessem voltar à• carreira naval, para nela em-
pregar o que me resta de tem-
,po regulamentar na vida ativa
da Marinha".

DESPEDIDA

À cerunónia de posse do nfl-
co Chefe do Estado-Maior da
Armada compareceram autori-
dades civis e militares, tendo o
Almirante Silvio Monteiro
Moutinho baixado Ordem do
Dia, na qual agradeceu a co-laboração e o trabalho de to-

dos durante sua gestão e, des-
pedindo-se, disse:

t- Jamais deixei de confiar
no futuro da Marinha. Suas
tradições de disciplina huma-
na, de discreção, de trabalho
silencioso, de serenidade, de
cordialidade, de dignidade, de
bravura e de espírito de saeri-
ficio — raramente violadas —
constituem alicerces indestru-
tiveis para assegurar-lhe um
futuro á altura da sua trans-
cendental missão de protegernossa imensa costa e tráfego
marítimo.''

COMISSÃO BRASIL-EUA

O Almirante-de-Esquadra Jo-
sé Moreira Maia, que já assu-
miu as funções de Chefe do
Estado-Maior da Armada, dei-
xou ontem a presidência da
Comissão Militar Mista Brasil-
Estados Unidos.

O Coronel Celso dos Santos
Méier assumiu interinamente a
presidência da Comissão e, nos
primeiros dias da próxima se-
mana, .se desvinculará do car-
go para assumir as funções de
Chefe do Serviço de Relações
Públicas do Gabinete rio Mi-
nistro.

Magalhães examina aspectos
econômicos para saber como
conduzirá política externa

O Ministro Magalhães Pinto começou ontem a exami-
nar os aspectos econômicos da politica exterior cio Brasil,
com o objetivo dc estabelecer a linha de ação que será se-
guida durante sua gestão no Itamarati. visando dar nova
ênfase à busca de recursos externos para combater o sub-
desenvolvimento econômico e técnico-eientifico.

Num dia de intensa atividade, o Chanceler reuniu-se
com o novo Secretário-Geral de Politica Exterior, Embai-
xador Correia da Costa, o futuro Secretário-Geral Adjunto
para Assuntos Econômicos, Embaixador George Maciel, o
Chefe do Gabinete, Conselheiro Celso Diniz. e o Secretário
Vilar dc Queirós, ex-assessor do Sr. Roberto Campos, para
um exame da situação.

PORTUGAL VISITA O JB

OS OBJETIVOS
Ao ciar posse, ao meio-dia

de ontem, ao Embaixador Sér-
gio Correia da Costa, no car-
go de Secretário-Geral, o Mi-
nistro Magalhães Pinto disse
que conhecia a tradição do
Itamarati e acentuou que a
Casa jamais faltara ao servi-
ço do Brasil. Por isso estava
certo de que poderia desem-
penhar a missão que lhe fó-
ra confiada pelo Presidente da
República com humildade e
confiança.

Reafirmou que, sem prejui-
zo dos demais campos de ati-
vidade internacional do Brasil,
procuraria, dar ênfase especial
aos assuntos econômicos, vi-
saneio à retomada do desen-
volvimento nacional, conforme
declarou o Marechal Costa e
Silva em seu discurso duran-
ie a primeira reunião do Mi-
nistério.

O Sr. Magalhães Pinto con-
sidera como um dos objetivos
primordiais da diplomacia
brasileira a ampliação efetiva
dos mercados externos, preços
justos e estáveis para os nos-
sos produtos, intensificação da
ajuda técnica e econômica e
a promoção de cooperação ci-
enfifica. Para tanto, pretende
mobilizar todas as potenciali-
dades do Itamarati, para pôr
a diplomacia "a serviço da
prosperidade".
DIA DO MINISTRO

O Ministro Magalhães Pinto
chegou ao Itamarati às

lOhiõm. em companhia de seu
secretário particular, diploma-
ta Carlos Alberto Leite Barbo-
sa, sendo recebido á entrada
pelos Embaixadores Pio Correia
e Sérgio Correia da Costa e o
Conselheiro Celso Diniz.

Imediatamente o Chanceler
reuniu-se com o novo Secreta-
rio Geral de Política Exterior
e o chefe do seu Gabinete para
os primeiros contatos com as
problemas da Casa. Ao meio-
dia deu posse ao Embaixador
Correia da Costa na Secretaria
Geral de Política Exterior c al-
mocou no próprio Gabinete,
em companhia dos Embaixa-
dores Correia da Costa, Pio
Correia, do Conselheiro Celso
Diniz. e do Coronel José Gui-
lherme. ex-Chefe da Casa
Militar no tempo em que foi
Governador de Minas.

As 14h30m compareceu â ce-
rimónia de transmissão de car-
go do Ministro da Indústria e
do Comércio, retornando ao
Itamarati para reunir-se com
seus assessores econômicos. Às
lll horas deu posse nos novos
chefes do Departamento Cultu-
ral e de Informações e Depar-
tamento Consular e delmigra-
ção e ao novo Secretário Ge-
ral Adjunto para Assuntos da
Europa Ocidental e África.

Em seguida concedeu as pri-
meiras audiências aos funcio-
nãrios da Cnsa. no Deputado
José- Bonifácio e no General
Mourão Filho, retirando-se às
19 horas.

Leia Editorial "Continente JReíóríco"

Correia ãa Costa recebe
Secretaria fio Itamarati

Ao assumir ontem a Secre-
taria Geral de Politica Exte-
rior. o Embaixador Sérgio Cor-
reia da Costa disse que a pi»'.-
mazia dos problemas econômi-
cos e das questões técnico-ci-
entíficas "não significa, qual-
quer intenção de tecnifiear o
Itaramati ou de mecanizar-lhe
as decisões".

Pnra cumprir a parte que
lhe toca no eslórço comum de
ineonformismo com o subde-
senvolvimento, o Itamarati de-
verá exercer ação eminente-
mente politica, invariavelmente
politica, pois o diplomata náo
pode perder jamais a sua con-
dição essencial de agente po-
litico — acrescentou o Embai-
xador Correia da Costa.

FÔRÇAS-TAREFA

O Sr. Correia da Costa dis-
se que, com o objetivo de mo-
dernizar a estrutura do MRE
e de agilizar suas rotinas bu-
rocráticas e métodos de traba-
lho, recebera do Ministro Ma-
galhães Pinto instruções para
organizar, o mais cedo possível,
uma sério de íôrçns-tarefa de
alto nivel, que atuarão como
órgãos temporários cie plane-
Jamento.

A tais unidades se entre-
gará o estudo de temas deter-
minados e a formulação, em
prazos certos, de propostas
concretas. As conclusões servi-
ráo de subsidio na escolha das,
providências que julgar neces-
sárias à plena adequação do

Itamarati ao cumprimento de
sua missão.

Acrescentou o Embaixador
que a transferência do Itama-
rati para Brasília será missão
de força-tarefa de particular
importância, "pois não teria
sentido instalar no Planalto
Central, na sede nova. a ve-
lha estrutura do Itamarati. Ha-
verá que implantar ali organi-
zação e métodos condizentes
eom as exigências dos nossos
dias".

NOVO PERIGO

O novo Secretário-Geral tíe
Politica Exterior salientou que"ao subdesenvolvimento eco-
nòmico se soma, agora, o ris-
co da justaposição do subde-
senvolvimento cientifico e tec-
nológico" e que "se o Brasil
náo se equipar adequadamen-
te, perderá a hora da revolu-
ção cientifica e tecnológica dos
nossos dias, mesmo antes de
ter completado a revolução in-
dustrial do século XIX".

Terminou dizendo que a rê-
de de postos que o Itamarati
mantém em todos os quadran-
tis deverá estar cada vez me-
lhor aparelhada para trazer o
Pnis permanentemente infor-
mado de todas as manifesta-
ções relevantes dessa nova rea-
liciade, alertando o Governo
para situações que possam aíe-
tar o progresso, o bem-estar e
a própria segurança da Na-
ção.

Dia de Tarso foi cheio de
visitas, contatos e idéüis
para incrementar o esporte

O Ministro da Educação, Sr. Tarso Dutra, chegou on-
tem muito cedo ao Ministério, para organizar seu gabinete,mas não conseguiu, porque atendeu a muita gente, íoi a
uma posse no Banco do Brasil, almoçou com o Sr. João
Havelange no Hio-Minho — onde tratou do incremento do
esporte —, esteve no Ministério da Agricultura e visitou
o Cardeal Jaime Câmara e o Núncio Apostólico D. Sebas-
tião Baggio.

Nos intervalos, o Ministro Tarso Dutra recebeu uma
comissão de excedentes, ficou conhecendo os funcionários
do Ministério, através de uma apresentação formal, e re-
cebeu o estudante Carlos Canavarro, que presidia o Dire-
tório Nacional dos Estudantes, órgão já extinto.
ANTIGOS FICARÃO

A principal secretaria do Ml-
nistro cia Educação* é a pro-
íessôra Silvia Reif. que traba-
lhou em função idêntica, du-
rante cinco anos, para o então
Ministro Clóvis Salg-ado. O
Chefe de Gabinete, Sr. Orlan-
do Calaza, exerceu o mesmo
cargo em três Governos: Ge-
túlio Vargas, Café Filho e Ne-
reu Ramos.

O Ministro convidou para
dirigir o Departamento Nacio-
nal de Educação o Professor
Celso Kelly e o Coronel Hum-
berto Peregrino para o Insti-
tutu Nacional do Livro. O seu
representante no Rio deverá
ser o Sr. Hermeneglldo de Sá
Cavalcanti, e o jornalista Remi
Gorga o seu secretário.
ESPORTES NA PAUTA

Ao meio-dia. o Sr. Tarso Du-
tra esteve com n Sr. João Ha-
velange, num almoço do qual

participaram também os Srs.
Flávio Stelita e Hermenegildo
Cavalcanti. Um dos problemas
abordados com maior anima-
ção foi o desenvolvimento do
esporte, através de uma fun-
dação que incentivaria todas
as modalidades.

O Ministro disse que preten-
de fazer "algo parecido" com
o que viu na Itália e na Es-
panha. países nos quais tam-
bém conheceu a loteria espor-
tiva.

Mais tarde, no Ministério,
indagado sobre a necessidade
de mais verbas para a educa-
çáo e sobre a.s criticas feitas
por ex-Ministros ao Ministério
do Planejamento, o Sr. Tarso
Dutra respondeu:

— Estou certo de que a pre-
domlnàneia que o Presidente
Costa e Silva deu aos proble-
mas educacionais, em relação
a oulros. indica que serão
abertos novos caminhos.
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Governo quer
aquavias bem
aproveitadas

O primeiro ato do Coro-
nei Mário Andreazza. como

. Ministro dos Transportes,
íoi dar posse ao Almirante
José Celso La Roque Mace-
do Soares Guimarães na
presidência da Comissão d-s
Marinha Mercante, afir-
mando que "o Governo da-
rá maior expressão à-s aqua-
vias, com o objetivo de —
entre outros — reduzir o
custo dos alimentos.

O Ministro dos Transpor-
tes disse, após a cerimônia,
que dará posse hoje ao nó-
vo Diretor do Departamen-
to Nacional de Estradas dc
Rodagem, quando falará só-
bre as medidas fundamen-
tais que pretende adotar no
setor de transporte rodo-
viário.

POUCO DISCURSO

Só o Ministro falou du-
rante a solenidade de posse
do Almirante José Celso La
Roque, e este apenas agra-
deceu. O Coronel Mário An-
dreazza elogiou o Marechal
Juarez Távora — "que com-
preendeu e dinamizou o
problema dos transportes"
— e disse que o programa
que pretende realizar não
pode pertencer a uma ad-
ministração, "nem a duas,
nem a três talvez, porque
só a continuidade poderá
produzir os efeitos dese-
jados".

Justamente por isso,
continuaremos o trabalho
do Governo anterior e cria-
remos condições para que
outras administrações o
prossigam. Seguindo a ori-
entação do Presidente Cos-
ta e Silva, haveremos de dar
aos transportes por água a
expressão econômica que
lhes cabe, ampliando o con-
sumo dos produtos indus-
triais e provocando maiores
benefícios à movimentação
dc nossas populações.

MAIOR OBJETIVO

O Coronel Mário Andreaz-
za acrescentou que "todos
os setores estatais de nave-
gação marítima e fluvial
serão entrosados por um
sistema harmônico e coor-
denado, de forma a asse-
gurar produtividade máxi-
ma. Nossa bandeira haverá
de concorrer agressivamen-
te no mercado interna-
cional, transportando uma
quota expressiva de nossas
importações e exportações".

Estes são nossos gran-
des objetivos, e a Comissão
de Marinha Mercante, o
grande instrumento de ação.
Para tal, daremos a ela o
apoio, a confiança e a auto-
ridade necessários para que
implante nova estrutura,
moderna, funcional, orga-
nizada, nos moldes empre-
sariais — concluiu o Coro-
nei Mário Andreazza.

O Almirante José Celso
La Roque sucedeu ao Almi-
rante Carlos Rego Monteiro,
o quinto Presidente da Co-
missão de Marinha Mercan-
te desde março de 1964. Al-
guns almirantes presentes à
transmissão do cargo, mani-
íestarão a esperança de que
o novo chegue até o final
do mandato do Presidente
Costa e Silva.

Passarinho quer derrubar a'
exigência de atestado de,
ideologia, pa.ru, sindicatos

O Ministro do Trabalho, Coronel Jarbas Passarinho,
deverá revogar, nos próximos dias, a Portaria n.° 40, de
autoria do ex-Ministro Arnaldo Sussekind, que instituiu a
obrigatoriedade de apresentação de atestado de ideologia
aos candidatos a cargos eletivos nos sindicatos.

O Ministro conversou com vários de seus auxiliares sò-
bre o assunto e. ao ouvir a opinião favorável do Diretor do
Departamento Nacional do Trabalho, Sr. Jorge Mafra Filho,
disse-lhe que é seu propósito estudar em profundidade este
problema, "pois os sindicatos devem ser autônomos e livres,
para que os trabalhadores possam, soberanamente, ter li-
deranças autênticas".

CENTRAL SINDICAL

Outro problema de grando
importância para a vida sindi-
cal brasileira levantado pelo
Coronel Jarbas Passarinho em
seus primeiros contatos, on-
tem, no Ministério do Traba-
lho, íoi o da possibilidade de
criação de uma Central Sindi-
cal no Brasil, a- exemplo do
que acontece em outros paises.

Sobre êste ponto, o novo Ml-
nistro ouviu opinião desfavo-
rável da maioria dos sea. nu-
xiliares, que lhe explicaram
que a legislação brasileira prol-
be a formação do centrais des-
ta natureza.

Segundo esclareceram seu.i
assessores, os sindicatos, fe-
derações e confederações es-
tão funcionando normalmente,
dando ampla representativiria-
de às reivindicações dos traba-
lhadores, e a constituição de
uma central sindical levaria á
aglutinação de trabalhadores
de categorias profissionais di-
femites, cujos interesses não
são os mesmos, fato que aca-
baria acarretando "implicações
políticas prejudiciais à, paz so-
ciai".

O ATESTADO

O Coronel Jarbas Passarinho
conversou mais longamente
com o Diretor do Departamen-
to Nacional do Trabalho, Sr.
Jorge Mafra Filho, sóbre o
problema-dos atestados icleo-
lógicos, exigência que éle con-
.sidera desnecessária e que rie-

seja ver suprimida o mais rã-
pidamente possível.

Depois de concordar em que
não so deve impedir ou difi-
cultar as candidaturas a. car-
gos eletivos nos sindicatos, o
Sr. Mafra Filho indicou como
fórmula para solucionar o pro-
blema — e que o Coronel Jar-
bas Passarinho possivelmente
adotara — a possibilidade de
punição severa a todo associa-
do eleito que assumir posições
ou atitudes considerada., pre-
judiciais ao regime. Para isso,
o candidato eleito ó obrigado
a, prestar um compromisso for-
mal no ato de sua posse, oca-
sião em que declara que res-
peitará a Constituição e o rc-
gime do Pais.

INTERINOS

O Coronel Jarbas Passart-
nho, depois de examinar com
o Presidente do Instituto Na-
cional de Previdência Social,
Sr. José Nazaré Dias Teixeira,
a situação dos funcionários in-
terinos demitidos da previdén-
cia pelo ex.Prcsidentc Castelo
Branco, a fim de cederem seus
lugares a outros servidores
concursados, prometeu umaso-
lução para o caso nos próxi-
mos quatro dias.

O Ministro, segundo infor-
maram seus assessores, está
procurando primeiro estudar
amplamente o problema, para.
depois então debatê-lo com o
Presidente Cosia e Silva e ve-
riíicar a possibilidade rie revo-
gação das portarias que exo-
neram cerca de 1 -SOO funcio-
nanas.

Pires Leal tomou posse
na Chefia do Gabinete do
novo Ministro âa Saúde

O médico Luis Pires Leal, antigo Secretário de Admi-
nistração no Governo Carlos Lacerda, recebeu ontem à
tarde a Chefia de Gabinete do Ministro da Saúde do Sr.
Itagildo Pereira, que exerceu a Subchefia de Gabinete do
Sr. Raimundo de Brito, em cerimônia realizada na presen-
ça do Ministro Leonel Miranda no auditório do Clube de
Engenharia.

Compareceram à transmissão do cargo, que íoi efetuada
pelo Sr. Itagildo Pereira representando o antigo ocupante
do cargo, Sr. Matias Joaquim da Gama e Silva, os ex-Se-
cretários de Finanças, Economia e Educação da Guanabara,
Srs. Mário Lorenzo Fernandes, Silvio Pacheco e Sra. Tere-
sinha Saraiva, o Deputado estadual Everardo de Magalhães
Castro e numerosos diretores de Departamentos do Minis-
tério da Saúde.

TEMPO INTEGRAL
O Sr. Itagildo Pereira, em

breve discurso, saudou o novo
Chefe de Gabinete c. recor-
ciando a administração ante-
rior. disse que. como Chefe de
Gabinete do Sr. Raimundo cie
Brito na Guanabara, cabia-lhe
preparar todos os atos que de-
viam ser assinados. Afirmou
que, por êste motivo, se algum
erro fora cometido pelo antigo
Ministro da Saúde, a culpa de-
via ser imputada a éle, seu
Subchefe de Gabinete.

O Ministro Leonel Miranda
elogiou o ex-Chefe dc Gabine-
te e apresentou o Sr. Luís Pires
Leal, fazendo um breve retrós-

pecto de sun carreira como mé-
dico e administrador.

O novo Chefe de Gabinete
do Ministro da Saúde, recebeu-
do'o cargo, pronunciou um pe-
queno discurso relembrando .sua
atuação no setor de saúde pú-
blica e enunciando sua inten-
çáo de fazer o possível para
dinamizar a nova função:

— Vou dividir os meus BO
anos cm tres partes: 20 anos
pela manhã, 20 anos pela tar-
de e 21 à noite, para poder
andar sozinho. E vou dedicar
também o meu tempo em casa
para trabalhar com o Minis-
tro Leonel Miranda, se nossas
esposas o permitirem.
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hoje
O Ministro da Justiça, Pro-

íessor Gama e Silva, declarou
ontem no Rio que "há uma,
tendência no r.óvo Governo
para rever íôda a legislação
revolucionária, visando sua
rnetodização, a iim de ordena-
Ia convenientemente".

Em sua primeira, audiência,
com o Presidente Costa e Si!-
va, hoje. o Ministro da Justi-
ça encaminhará seu parecer
sóbre as diversas leis elabora-
das pelo Governo passado, in-
clusive sóbre a convivência cn-
tre os Atos Institucionais e a,
nova Constituição, suscitada
pelo episódio da publicação da
um artigo do Jornalista cassa-
do Hélio Fernandes na Tribu-
na da Imprensa.

EXTINÇÃO DOS ATOS

Embora mantenha em sigí-
lo o conteúdo de seu parecer —»
a decisão final caberá ao Ma-
rechal Costa e Silva, —. o Mi-
nistro da Justiça dispõe-se a
considerar definitivamente ex-
tintos os Atos Institucionais,
mas deve aconselhar o Govér-
no a manter as Leis de Im-
prensa e de Segurança Nacio-
nal. que poderão ser modifi-
cadas apenas após sua aplica-
ção.

Segundo informações filtra-
das no Ministério da Justiça,
o Professor Gama. e Silva con-
sidera que desde 15 de março
os cidadãos atingidos pelo..Atos Institucionais não são
passíveis cie punição prevista
nos Atos Complementares,
passando a responder por seus
atos através da legislação vi-
gente: Leis de Imprensa c Ss-
gurança Nacional.

Entende ainda o Ministro
Gama e S tiva'ser desaconsc
Ihável ao Governo acatar as te-
ses de revisão imediata dos tex-
tos legais elaborados pe'.o Go-
vèrno passado, por considerar
que somente através de kuk
aplicação poder-se-á constatai
falha nesses instrumentos.

VIAGEM SÓ HOJE

Apesar de se dispor a debater
ontom os pruneiros problemas
políticos do Governo com o Ma-
rechal Costa e Silva, a quem
encaminhará um extenso pare-
cer contido em mala do riess
laudas daetilografadas. o Mi-
nistro Gama e Silva, foi obri-
gado a permanecer no Rio, por-
que não havia condições de vôo
para Brasília. O Ministro da,
Justiça, espera embarcar às
8!i30m cie hoje para a Capital
Federal, a fim do ír avistar
com o Presidente da RepU-
blica.

Aproveitando sua permanén-
cia ontem no Rio. o Professor
Gama e Silva passou, o dia em
seu gabinete e assinou os atei
rie nomeação do Coronel Ar-
mando Varela para a Subche»
fia rie Gabinete, do Major
Ademar Rudge para a Assesso-
ria Militar c do Sr. Fernando'Pimenta como Oficial-de-Gahi-
nete. Hoje, o Ministro da Jus-
tiça deverá nomear seu Chefe
de Gabinete, que passará a ser-
vir em Brasília.

Gama e Silva
informa hoje

re
Impedido de viajar ontem

por falta de condições de vôo, o
Ministro da Justiça, Professor
Gama e Silva, segue hoje para
Brasilia, com todo o expedien-
te sóbre o caso Hélio Fernan-
des. No Palácio do Planalto,
encontrará o Presidente Costa
e Silva disposto a encontrar
uma "solução estritamente le-
gal" para o problema.

O jornalista Hélio Fernand...
é acusado de, com a assinatura.
de um artigo no vespertino
Tribuna da. Imprensa, ter abu-
.sado da sua situação de cas-
sado.

POSIÇÕES

Nos meios governamentais há
duas posições sobra o caso Hê-
lio Fernandes: uns conside-
ram que a suspensão dos direi-
tos políticos não envolve ou
restringe o exercício da profls-
são do cassado, outros enten-
dera a suspensão como impedi-
mento necessário ao exercício
do jornalismo.

NôVO PROCESSO

O Ministro da Indústria e da
Comércio. General Edmundo
de Macedo Soares, apresentou
queixa-crime contra o Jorna-
lista. Hélio Fernandes, por dl-
fa mação e injúria, por causa
de um artigo publicado no ves-
pertino Tribuna da Imprensa,
na edição do ciia 10 do cor-
rente.

O criminalista Rodolfo Mon-
teiro Coimbra, patrono do Mi-
nistro Macedo Scares, pediu
a condenação do Sr. Hélio Fer-
nandes nas penas da lei de
imprensa anterior, pois a atual
somente entrou em vigor no
ciia 14. posteriormente, portan-
to. á publicação julgada inju-
riosa.

REINCIDÊNCIA

Acentuou o advogado que
não é esta a primeira vez que
o atual Ministro da Indústria e
do Comércio processa o jorna»
lista Hélio Fernandes. Há tem-
pos, deu entrada numa outra
queixa-crime, que está corren-
do pela 7." Vara Criminal. O
Sr. Edmundo de Macedo Soa-
res. que processou o jornalista
antes de assumir o Ministério
da Indústria e do Comércio,
apresentou na nova queixa tíi-
versas testemunhas, entre ss
quais sc destacam o Sr. Caries
Lacerda. ex-Govcrnador da
Guanabara, e o Sr. Abrahão
Mcclina. Ò feito deverá ser dis-
tribuido a uma das varas crí-
minais nas próximas horas. ,
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-Coluna do CasleJlo

Que é e como se faz
a "'frente mineira'5
Belo Horizonte (Sucursal) — Convidem-

cio o MDB a integrar a frente mineira, o Go-
vernador Israel Pinheiro quebrou a ortodoxia
dos tempos do Marechal Castelo Branco, que
pretendeu deixar de lado. de fora e por baixo
todos quantos não se tivessem integrado na
ARENA. Em princípio, o convite insinua por-
tanto a intenção de -integrar a corrente opo-
sicionista, que tecnicamente se opõe ao Par-
tião da Revolução, num .movimento político
que. para ter êxito, compreende a abdicação
de alguns dogmas governistas e. a aceitação
de alguns itens do programa adversário.

O MDB, tendo definição favorável a uma
série de ações e intenções que se chocam com
a. tendência a. ¦manter o processo revoluciona-
rio, deverá entender que o Sr. Israel Pinhei-
ro se dispõe a reexaminar sua posição de ma-
neira a assimilar parte das reivindicações
oposicionistas, pondo o Palácio da Liberdade,
a serviço de uma nova formulação política.

Isso, que está implícito no convite, ain-
da não foi. explicitado, todavia, a ponto de'de-
sarmar as bancadas do MDB -mineiro, que
continuam curiosamente a examinar o as-
sunto como se se tratasse apenas de uma
composição de interesses imeãiatistas, com
distribuição de cargos e vantagens do Poder.
Alguma*coisa assim como a ampliação da
ARENA, abrináo-se uma porta de ingresso a
uma nova ala, que se somaria às tantas alas
que constituem o difícil conglomerado gover-
nista. âe Minas.

Essa colocação do problema, longe de fa-
cililar seu andamento, o está evidentemente
dificultando. O Líder do MDB na Assembléia
estadual. Sr. Hugo Belém, dizia ontem a pro-
pósito que seu. Partido se mantém em atitu-
de de expectativa no plano estadual, e prefe-
re enfatizar por enquanto seus compromissos
federais, pois do êxito das reivindicações da
Oposição federal, no sentido da redemocrati-
zação", dependeria tudo o mais, inclusive a
composição de interesses no âmbito regional.

Receia-se, de resto, no MDB de Minas,
que o Governador não tenha dado a. necessá-
ria amplitude ao seu gesto inte gr acionista de
política estadual. O Sr. Israel. Pinheiro visa-
ria, tão-sòmente, a fortalecer-se no Estado
sem pretender, em contrapartida, abrir cia-
reiras capazes de justificar a abdicação de
posições de lutas. Seu intuito seria o de su-
perar as dificuldades internas do seu Govêr-
no e da ARENA, buscando de certo modo re-
encontrar, em favor da corrente pesseclista, o
equilíbrio perdido com a constituição do Go-
vêrno Costa e Silva, que entregou cl corrente
uãenista o comando da política federal no
Estado.

A ARENA de- Minas, menos do que qual-
quer outra, terá encaminhado o problema da
fusão das facções que a compuseram, fenô-
meno que, de 

'resto, 
se repete igualmente no

MDB, cuja seção mineira se divide em três
alas distintas e em muitos pontos conflitan-
tes. O Vice-Gover nador Pio Cancelo, incumbi-
do das composições locais, e apontado como
responsável pelas dificuldades de um proces-
so, que, no entanto, encontram causas mais
profundas que o eventual sectarismo de um
articulador. De qualquer forma, conduzindo
a política pessedista, o Sr. Pio Caneão, sem
pontes no plano federal, permitiu que o Go-
vernador fosse surpreendido no episódio da
formação do Governo Costa e Silva com a
entrega dos postos mineiros à UDN, notada-
mente ao Sr. Magalhães Pinto, que, em têr-
mos de liderança pessoal, é a potência, que
concorre com. o poderio do Palácio da Liber-
dade.

O Ministro do Exterior não parece nixd-
to empenhado em abdicar de uma atitude
oposicionista singular no Estado, desde que o
MDB, que participou por seus grupos dirigen-
tes, da campanha do Sr. Israel Pinheiro, e se
acha paralisado, por força das suas divisões
internas, no esforço de se opor ao situacionis-¦mo local, não pode propor-se a preencher um
lugar que o Sr. Magalhães Pinto naturalmen-
ic ocupou embora de dentro ãa ARENA.

A tentativa do Governador Israel Pinhei-
ro tie integrar o MDB na sua írente, obtendo
êxito o fortaleceria no jogo de influências
dentro da ARENA e lhe daria instrumentos
para conter a importância crescente do Sr.
Magalhães Pinto no esquema de poder no Es-
tado.

Quanto ao problema interno do MDB, em
face do convite que lhe dirigiu o Governador,
não parece igualmente de fácil solução. Cinco
dos 11 deputados federais — os Srs. Edgar,
Mata Machado, João Herculino, Celso Passos,
José Maria Magalhães e Simão da Cunha —
se recusam ao entendimento e não consiãe-
ram propostas que não tornem explicito o
compromisso do Governador com teses avan-
cadas do revisionismo político, entre as quais
a da anistia. O Senador Camilo Nogueira ãa
Gama, que influi diretamente sobre dois ou-
iros membros da bancada federal, é simpáti-
co à frenie, mas não se definiu ainda. Na
bancada estadual, há sete pessedistas que são
israelistas, seis udeuistas, que se subdividem
em alas, c seis sem vínculos que tendem a
prestigiar a atuação do Líder Hugo Belém, no
sentido ãa participação mediante fixação de
programa mínimo de luta pela redemocra-
tização.

Se a írente progredir como um arranjo
de distribuição de posições de Governo, o as-
sunto poderá complicar-se. pelo acúmulo de
reivindicações e aspirações de grupos, que pre-¦ tendem indiviãualmenie ser a própria expres-
são de um Partido que não encontrou jamaissua expressão comum.

Ainda com relação à idéia da integração
da politica mineira'revela-se aqui que o Go-
vernador Israel Pinheiro, antes de se lançar
à ação nesse sentido, consultou expressamen-
te o Marechal Costa e Silva, que não ofereceu
objeções ao plano de incluir o MDB na frente.
Lá crise da Polícia

A margem do problema propriamente po-lítico evolui em Belo Horizonte a crise da po-derosa Polícia mineira, atingida, como todas
as congêneres, pelo último decreto do Maré-
chal Castelo Branco. O Governador tenta
obter uma revogação do decreto, para aten-
der ao inconformismo da milícia estadual.

Carlos Caslello Bronco

iosta e Silva espera boje
cie Gama e Silva solução da
Presidência do Congresso

Brasília (Sucursal) — O Presidente Cesta e Silva es-
pera receber ainda hoje do Ministro da Justiça, Sr. Gama
e Silva, sugestões para solucionar o problema da Presi-
dencia do Congresso — disputada pelo Senador Auro rie
.Moura Andrade e o Vice-Presidente Pedro Aleixo —, só ad-
niiiindo conversar diretamente com o Presidente do Se-
nado depois dessa orientação.

Nos círculos parlamentares ganhava corpo ontem a
idéia de sc solucionar o problema ria Presidência do Cen-
gresso através de urna simples reforma — rie caráter in-
terpretatlvo — do Regimento Comum da Câmara e do Se-
nado.
EXPECTATIVA

O Marechal Costa e Silva se
mantém silencioso a respeito
<ln assunto, por se preocupar
em não se intrometer direta-
mente num problema que jul-
ga ser da "economia interna
do Congresso".
"ERRO DO ATROPELO"

Selo Horizonte (Sucursal) —
O Deputado Renato Azeredo
iMDBi afirmou ontem que a
crise entre os Sr.s. Auro de
Moura Andrade e Pedro Aleixo
peln Presidência do Congres-
so é motivada pela ambiqíli-
jriada do texto constitucional
e "dá uma visão exata do
Atropelo com que íoi votada a
nova Constituição".

Segundo o Sr. Renato Aze-
redo, "se o Congresso, o seu
Presidente de então, Sr. Auro
de Moura Andrade, o Presl-
dente da Comissão Especial,

Sr. Pedro Aleixo. ekuidicaram
num assunto desses, o que se
dirá dos outros capitules da
Constituição?

— Quanta contradição terá
de ser corrigida?

O ex-Senador e Professor cie
Direito Constitucional, Afonso
Arlnos, acha que a disputa pe-
la Presidência do Congresso,
desenvolvida pelo Senador Au-
ro de Moura Andrade e o Vi-
es-Presiden te Pídro Aleixo,
deve st" decidida pelo Supre-
mo Tribunal Federal, "a quem
cabe interpretar a Constitui-
ção".

Entende o ex-Senador cario-
ca que, de acordo eom o tes-
to dft novn Carta, « Presiden-
cia do Congresso deve ser en-
tregue ao Vice-Presidente Pe-
dro Aleixo. "não havendo pos-
sibilidade de juridicamente a
disputa ser solucionada atra-
vês de modificação no Hegi-
mento do Congresso.

Argentinos acham cpie Brasil
retorna à normalidade
sc terminar o autoritarismo

Buenos Aires (Do Bureau do JB) — A imprensa ar-
gentina, analisando as perspectivas da vida continental,
destacou, em comentários dc fim de semana, a mudança
de Governo no Brasil, tendo La Naciún, por exemplo, opi-
nado que a volta á normalidade ria viria politica brasileira
depende, antes de mais nada. de que "a autoridade do
Presidente Co;;la e Silva não sc apresente, necessária-
mente, como um autoritarismo".

Em sua coluna dominical Visões chi América, assinala
o matutino que, ao despedir-se, o Marechal Castelo Bran-
co disse que exerceu o Poder com "honra e autoridade",
enquanto seu sucessor, ao tomar posse, ponderava que"um Governo, sem autoridade não merece o nome que
leva", o que fèz La Nu.ión concluir que a "autoridade"
do Governo representa, na nova situação, a maior espe-
rança de continuidade da revolução de J904.

«rFrente ampla" lança hoje
manifesto-prog rama eom
um pedido de anistia geral

Sem a assinatura do ex-Presldente João Goulart, será.
divulgado hoie. o programa da frente ampla, cujo texto
foi_ontem entregue ao Sr. Carlos Lacerda para última re-
visão e que reivindica, no campo político, a anistia geral
a todos o.s cidadãos cassados pelo Governo passado.

O manifesto-programa .— que desenvolve a tese paz-
nacionalldade-desenvolvimento preconizada pelos Srs. Jus-
celino Kubitscliek e Carlos Lacerda — tem como pontos
principais, além da anistia geral, a elaboração de uma nova
Constituição com o objetivo de não legitimar a reforma
constitucional elaborada pelo Marechal Castelo Branco e
o restabelecimento das eleições diretas para Presidente e
Vice-Presidente da República.

O MANIFESTO

Leia ''Coisas da Política"', pág. 6

Paraná tenta
recorde com
a nova Carta

Curitiba (Correspondente) —
O Paraná será uni dos primei-
ros Estados a encaminhar à
Assembléia. Legislativa o pro-
jeto de nova Constituição esia-
duai, nes termos da Carta fe-
deral. Uma comissão de júris-
tas. designados pelo Governa-
dor Paulo Pimentel, vem ira-
balhando há quase um mès e
já apresentou um primeiro
esboço do anteprojeto.

O órgão é composto pelo De-
sembargador Munhoz de Melo,
catedrátlco rie Direito Consti-
Iacionai da Universidade Fe-
deral; pelo Professor Ari Fio-
réncio Guimarães, Procurador-
Geral do Estado e catedrátlco
de Direito; e pelo Sr. Altino
Portugal, também professor de
Direito e ex-Consultor-Geral
cio Estatlo.

Lira Tavares
visita
Governador

O Ministro do Exército,
General Aurélio Lira Tava-
res, esteve ontem no Pala-
cio Guanabara em visita de
15 minutos ao Governador
Negrão de Lima, a quem
agradeceu o comparecimen-
to nas solenidades de trans-
missão do cargo no Minis-
tério. realizadas na última
quinta-feira.

Foram apresentados ao
visitante os Secretários de
Finanças e de Governo e o
Chefe da Casa Civil, que se
achavam presentes na oca-
sião. O Ministro Lira Tava-
res, ao final, foi conduzido
à porta do Palácio pelo Go-
vernador Negrão de Lima.

INCÓGNITA
Cl.iíin, em sua coluna Pano-

rama Americano, frisou, em
comentário sob o titulo Mone-
turistas e lisírtiluralistas. que"a mudança de Governo no
Brasil abre uma incógnita, pois
não se sabe até que. ponio o
Marechal Costa c Silva será
fiei à politica de seu auteces-
sor."Não representam a mesma
mentalidade militar e dife-
rem. em uma concepção básica
de Governo, pois o Marechal
Castelo- B r a nco considera va
que a ordem é assunto de re-
gulnmc-ntos, autoridade e re-
pressão, tanto cm matéria po-
litica como econômica; a po-
lírica do saneamento do Go-
vèmo encerrado, no que se
refere íio financeiro e no mo-
«etário, sobra a. base de des-
valorizar o cruzeiro, abrir as
portns à importação e frear
a expansão industrial, não lo-
grou estabilizar as finanças
nem a moeda".
O HOMEM

A revista. Confirmado, de
orientação esquerdista e gran-
de circulação e que se dedica
também a análises semanais
da.i tendências continentais,
dedicou seu último número ao
Brasil, apresentando inclusive
o Marechal Costa e Silva na
capa. Em reportagem de qua-
tro páginas, a revista, começa
por perguntar se. "afinal, o
nôvo Presidente é realmente o
homem de que tanto necessita
agora o Brasil para resolver
seus problemas politicos, eco-
nómicos e sociais" e "se ini-
ciará um novo processo poli-
tieo-lnstltucional ou será um
simples continua dor de Castelo
Branco.""Ainda que institucionaliza-
do, o nôvo regime seguramen-
te se manterá dentro das mes-
mas coordenadas que implica-
ram na destituição de Gou-
lart, pelo menos no que se re-
fere a seus pontos básicos."

Depois de destacar que "a
mudança não significa o fim

do processo revolucionário, pois
as Forcas Armadas continuam
a ser responsáveis pslo futuro
político do Pais", de menclo-
nar uma diferença entre a po-
sição de Castelo Branco á
frente õo Grupo Internaciona-
lista oriundo da Escola Supe-
rior de Guerra e a de Costa e
Silva, qu? representaria as
Correntes Nacionalistas c de
aponta.-, como contraste, o ía-
to de que muitos das integrou-
tes do novo Ministério são
elementos que se opus; ram
abertamente a muitos aspei;-
t.is tln orientação anterior, so-
breiudo no que se refere «, po-
litica. económico-fiimnoiira,
Confirmando conclui por fa-
zer uma comparação retrospec-
tiva do processo desenvolvi-
meni-ista do Pais e, ao compa-
m-lo com o da Argentina, cul-
minar por acentuar que, "ape-
sar de tudo, há que prestar
muita atenção no continuo
crescimento do Brasil".

TÔNICA

Também a revista Analisís,
de grande conceito entre ob-
strvadores cia vida econômica,
apresenta longa reportagem
sóbre as perspectivas da «cão
rio novo Governo brasileiro,
mencionando, particularmente,
as declarações feitas pelo Ma-
rechal Casta e Sllva ao longo
de sua recente viagem pela
Europa, "em que demonstrou
a disposição de dar ao nôvo
Governo uma tônica economi-
ca diferente da adotada pelo
seu antecessor".

Depois dc analisar as ten-
dencins de cada um dos esco-
Ihidos para formar o Ministé-
rio do Presidente Costa e Sil-
va, Analisís diz que "tle todo
o quadro se conclui que per-
durou uma preeminêneia mili-
tar cm cargos de condução po-
litica e econômica" c que "tan-
to a equipe política como a
econômica, apesar da dissimi-
litude de suns figuras, náo se
mostram heterogêneas, com-
p-lementando-se seus mem-
bros em delicado equilíbrio".

Após analisar ts aconteci-
mentos políticos ocorridos en-
tre a renúncia do Presidente
Jânio Quadros e a. posse cio
Marechal Cort>i. e Silva, a. fren-
te ampla prega, o restabeleci-
mento do poder civil no Pais,
através da restauração c apsr-
feiçoamento do sistema demo-
crático de governo e da repre-
setjtação popular, a implanta-
çáo cie uma politica econômico-
financeira que não se baseie
na. ajuda externa e sim na con-
quis. a e ampliação do merea-
do interno, a. adoção dt uma
política externa qne permita a
desvinculação cio País do blo-
co politlco-militar internacio-
nal, e a realização de uma re-
forma nas estruturas sociais e
econômicas, visando a maior
produtividade, justiça social e
a. consolidação da soberania
nacional no plano econômico.

Mili tares já
tèm também
a sua "írente'

Um grupo de militares lide-
rado pelo Marechal Odilio De-
nis e o Almirante Silvio Heel;
lançará na próxima semana a
frente da esperança, movimen-
to destinado a se contrapor po-
llticamente à frente ampla,
criada pelos Srs. Carlos Lacer-
da e Juscelino Kubitscliek, e
servir de sustentação ao Go-
vâvno do Marechal Cesta e
Silva.

Articulada em Brasília du-
rante ns solenidades de petsc
do novo Governo, a frente dn,
esperança pretende reivindicar
do Mr rechal Cesta e Silva, a
execução de uma politica nu-
cionalista e desenvolvimentos-
ta, â qual dariam seu apeio,
através da mobilização de enti-
dades sindicais e militares,
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encarregue a SINAL de fazer
m isso mais lucros para você!

A lei lhe permite agora deduzir
10% do seu Imposto de Renda pessoal
e mais 5% no de sua firma.
Basta que você aplique êsse dinheiro
na compra de ações, através de
uma companhia de financiamento.
A Sinal fará isso para você da
maneira mais lucrativa.

A Sinal lhe dá a orientação
jurídica - Você poderá tirar
as vantagens máximas, dentro da lei.

A Sinal lhe dá a assistência
técnica-Você receberá seu capital
em ações das mais sólidas
e prósperas empresas, selecionadas
com rigor técnico. E receberá
também todos os dividendose lucros!
A Sinal lhe dá o Certificado
de Compra de Ações - Com êsse
Certificado é que você poderá
obter os descontos da lei e transformar
em lucros o que teria de pagar
ao Governo.

Procure a Sinal antes de
apresentar sua declaração de
renda - Os prazos se encerram
em abril para es pessoas físicas e,
antes, para as pessoas jurídicas.

Peça informações aos
seguintes Bancos:
Banco Nacional de Minas Gerais S.A.
Banco Comercial de Minas Gerais S.A.
Banco de Brasília S.A.
Banco Sotto Maior S.A.

I

SINAL SINAL S.A. - Spciedade Nacional de Crédito, Financiamento e Investimentos.
Carta da Autorização n.° 145 do Banco Central do Brasil.
Capital e Reservas: NCrS 3.870.000,00
Av. Rio Branco, 115-4.» andar-Tels.: 31-3621, 31-3622 e 31-3230

O manifesto-programa íaz
severas criticas á administra-
ção do Marechal Castelo Bran-
co. mas abSoém-se cie comen-
tar a.s diretrizes do Governo cio
Marechal Costa e Siiva. que r
poupado r.o documento.

A REDAÇÃO

A redação do documento íoi
concluída ontem e entregue
peio Deputado Renato Archer
so Sr. Carlos Lacerda ii r.oi-
te, quando examinaram jun-
tos k;u conteúdo. Hoje pela
manhã ambos voltarão a se
encontrar para um exame íi-
nal, divulgando logo em se-
guida o documento.

Por questões cie tática poli-
tica, não será divulgada, .iun-
tamente com o manifesto, a
relação dcs parlamentares e li-
deres políticos que Já se cii.s-
puseram a ingressar na frente
ampla.

Costa e Silva
programa
entrevista

Braslia (Sucursali — Dia 31
de merco, no terceiro anlver-
sárlo cia Revolução, o Presi-
ciente Costa e Siiva concederá
sua primeira entrevista colcti-
va à imprensa no Palácio do
Planalto.

Essa informação íoi presta-
da ontem pelo Secretário He-
rá-clio Sales, incumbido cie co-
ordenar ês.se primeiro encon-
tro oficial da imprensa com o
Presidente.
DECRETOS ASSINADOS

O Presidente Costa e Siiva
assinou os seguintes decrei -s:

designando Luis Augusto
de Barros e Vasconcelos para
exercer a função cie adjunto
da Subchefia para Assuntos
Parlamentares do Gabinete
Civil cia Presidência da Repú-
blica:

concedendo exoneração a
Oscar d* Oliveira, do cargo
de Presidente da Companhia
Vale do P;io Doce S.A.. e no-
meando para o mesmo cargo,
o engenheiro Antônio Dias
Leitft Júnior:

designando Maria Teresa
Lahméler Monteiro para. a
função de adjunto da Chefia
tio Gabinete Civil da Presiden-
cia da República;

nomeando o engenheiro
Mario Pena Bhering para o
cargo ' de Presidente da Cen-
trais Elétricas Brasileiras,
(Eletrobrás). vago em virtude
tía exoneração cr< engenheiro
Otávio Marcondes Perra/.

Mensagem de
Nilo irrita
Paulo Guerra

Recife (Sucursal) — O es-
Governador Paulo Guerra ir-
ritou-se com os termos da
mensagem enviada á Assem-
bléia Legislativa pelo Gover-
nador Nilo Coelho na qual diz
ter encontrado obras íaraóni-
cas no Estado e critica vela-
damente o ex-Governador, que
apesar da raiva atribuiu tudo
a "um redator desorientado".

O Sr. Paulo Guerra, passa-
do o momento da irritação,
afirmou em tom rie blague que
a única obra faraônica que
realizou foi eleger o Sr. Nilo
Coelho Governador de Per-
nambuco, salientando que com
éle só brigará se suas reali-
zações forem menores do que
as do seu Governo.

Curitiba
muda amanhã
de Prefeito

Curitiba (Correspondente) —
Será empossado amanhã no
cargo de Prefeito da Capital,
o engenheiro Ornar Sabag, ln-
dicado pelo Governador e re-
ferendatlo pela Assembléia Le-
gislativa, sem roto contrário.
A cerimônia de posse será às
10 horas, no Palácio Iguaçu,
perante o Governador Paulo
Pimentel.

A transmissão do cargo se-
rá às 12 horas, na Prefeitura
de Curitiba. O engenheiro
Ornar Sabag era chefe do 13.°
Distrito cio Departamento Na-
cional de Obras e Saneamento.
cargo que deixou para assumir
a Prefeitura.
CEARA: CAUTELA

Fortaleza (Correspondente) —
A maioria dos Prefeitos elei-
tos com posse marcada para
dia 25 solicitou ao Conselho
Técnico de Assistência aos Mu-
nlcipios a designação de Co-
missões Especiais para, em seu
nome, receberem as Preíeitu-
ras, pois temem assumir res-
ponsabilidades por ntos lrregu-
lares que possam ter sido co-
metidos pelas administrações
em fim de mandato.

Ao formular o pedido, os
Prefeitos alegaram que desço-
nhecem a situação das Prefei-
turas, manifestando o propósi-
to de só assumi-las com o co-
nheclmento pormenorizado da
atuação dos atuais Prefeitos. .
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Caos em Caraguatatuba: 400 mortos e milhares a
Talvani Guedes

A© PlJMJC©
A BENDIX HOME APPLIANCES DO BRASIL S.A. - INDÚS-

TRIA E COAAÉRCIO avisa a seus consumidores em geral que, a
partir desta data, deixa de fazer parte de sua rede de OFICINAS
AUTORIZADAS, a Firma AMÉRICO RODRIGUES, sita à RUA DOS
ARTISTAS, n.° 427 - A/B, - RIO DE JANEIRO - GUANABARA.

Como conseqüência dessa medida, a Firma AMÉRICO
RODRIGUES, não terá condições para atender os consumidores
do nosso produto, com PEÇAS GENUÍNAS BENDIX, razão pela
qual, a partir de hoje, não mais nos responsabilizamos por quais-
quer atendimentos às nossas máquinas de lavar, efetuados por
AMÉRICO RODRIGUES.

Sâo Paulo, 9 de março de 1967.

BENDIX HOME APPLIANCES DO BRASIL S/A.
Indústria e Comércio

A Diretoria

(P

Conhecer
o mercado nacional

é uma coisa.

Entender
de mercados novos

fora do País é outra.

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

BANCO LAR BRASILEIRO S/A
Associado ao THE CHASE MANHATTAN BANK, N.A.

Com a participação do Deuttch-SUdanurikanlich* Bank. AG

Capital e Reservas: NCr$ 24.9 milhões
Rio - S. Paulo - Santos - Campinas - Sto. André - Salvador - Niterói

P.AIegre - B. Horizonte - Recife . Curitiba - Fortaleza - Brasília - Vitória

*3

Ouça diariamente a
RÁDIO JORNAL DO BRASIL
Música, e Informação

PRIMEIRA EMISSORA BRASILEIRA DE UTILIDADE PUBLICA

da Fonseca
ILuviudos

desabrigo
ilson Santos"Especiais

UMA CIDADE FLAGELADA
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As úgiins inundaram Caraguatatuba e ainda destruíram a ponte sóbre u riu ijiie corta a cidade, deixando-a isolada

Número de desabrigados
é grande no Est. do Rio

rviieról (Sucursal) — Embo-
ra. som repetir ;. última en-
chente, as chuvas que vêm
caindo intermitentemente no
Vale do Paraíba, há 4a horas,
já alagaram as partes m ais
baixas de Barra do Pirai, Epr-
ra Mansa, Volta Redonda, Sa-
pucala, Sâo Pidélis, Paiatba do
Sul e outros municípios ribeiri-
nhos, registrando-se grande
número de desabrigados.

O Governador Jeremias Pon-
tes convocou uma reunião do
Secretariado pqra amanhã,
quando deverá ser discutida a
criação cie um órgão de pre-
vençfio de ílagelos periódicos
oue possa ser mobilizado ràpii-
damente e evite o desentrosa-
mento que se verifica entre as
diversas secretarias, eom uma
grando dispersão du esforços.

PRIMEIRO PASSO

Xa tentativa de apressar n
solução para as enchentes pe-
ríódicas, o Governador Jere-
mias Pontes solicitou uma au-
diSncia com o Presidente Cos-
ta e Silva, para. o equaciona-
mento dos problemas do Vale
do Paraíba (•. do Rio Macaé, as
duas maiores preocupações cio
Governo.

Segundo o Governador, o Pa-
raiba precisa ter seu curso sa-
neado e retificado urgente-
mente, mas a obra. é do gran»!
de vulto e só pode ser realiza-
da com recursos federais.

BARRA DO PIRAI

O Prefeito de Borra do Pi-
raí, Sr. Válter •Mariotini. in-
formou ontem, pelo telefone,
quo as águas continuam su-
bindo no Município, c se prevê
que subirá mais ainda, em Vir-
Uicie das chuvas nas cabecei-
das do Rio Paraíba, no Estado
de São Paulo.

Em Pirai, segundo informa-
ção do Prefeito Avelino Gon-
çalves, a enchente já desabri-
gou mais de 300 pessoas, c-mbo-
ra não tivesse atingido ainda
o centro da Cidade.

O Município de Rio Bonito
também foi bastante castigado
pela. chuva, e a inundação cau-
sou um desabamento, sem mor-
tes. A Fundação da Casa Pc-
pular íoi o local mais atingi-
do pelo transb.rdamtnto cio
canal que circunda a Cidade.

As Cidades de Silva Jardim
e Casemlro de Abreu ficaram
isoladas do resto do Estado,
desde anteontem, em conse-
qüênoiada interdição da estra-
da BR-101, que as liga a Rio
Bonito.

ESTRADAS

A rodovia RJ-5, que liga Ni-
terói a Campos, também está
interditada, enquanto 200 ho-
mens do DER-RJ trabalham
para recuperá-la rapidamente.

em vista oe sua importância
econômica.

O tráfego da Capital para
Magé está interrompido, cm
virtude da queda de barreiras
na estrada Rio—-Petrópolis.

A RJ-51 — Rio Bonito—
Araruama — que vinha ser-
vindo cie escoadouro para vel-
culos leves, em virtude da inter-
diçfvo cia RJ-õ, acabou fecha-
da também, desde a tarde cie
ontem.

A Rodovia-Tronco Amaral
Peixoto (RJ-l), entre o Largo
do Moura e Itaboraí. foi ii-
berada ao tráfego em mão du-
pia nos trechos que estavam
em reparos, a fim dc diminuir
o.s problemas no interior cio
Estado.

KM NITERÓI

As chuvas Intermitentes es-
lão caindo também em Niterói,
e os locais mais sujeitos ao -íe-
nômeno esião registrando en-
chentes periódicas a cada nova
carga de Agua.

O desabamento tie dois bar-
racos — um no Centro cia Ci-
dac':.- e outro no Morro do Céu
— causou ferimentos cm cinco
pessoas, Inclusive duas crian-
ças pequenas. A comlssfio ae
vistorias designada pelo Gover-
nador interditou ontem a Rua
Mariz e Barros, em Icarai, pois
a trepidação causada pelos ve!-
culos poderia provocar o desa-
bamento dos prédios 141 e 147,
já desocupadas por ordem da
Secretaria de Segurança.

Também o Edifício Exeelslor,
na Praia da liapuca. íoi inter-
ditado alé o sexto andar, pois
as barreiros que deslizam do
Morro da liapuca ameaçam cn-
trar nos apartamentos mais
baixos. Próximo, íoi interditada
a casa n.a 45, ameaçada, da
mesma forma, por barreiras.

Of, engenheiros do Estado,
contudo, consideram mais gra-
ve a interdição da estrada que
liga o Centro ft Fortaleza de
Santa Cruz, em Jurujnba, em
conseqüência da queda de um
bloco de pedra, que deverá ser
dinamitado ainda hoje.

Em Maricá, o desabamento
c'.e uma barreira sóbre tuna
casa matou a Sra. Adalgisa no-
drlgues da Costa e seus filhos
Edson (nove anos),.EU (oito»,
Edmilson (sete) e Enilza (cin-
co anos). Ainda em Maricá, a
Sra. Zulmlra Vídal morreu afo-
gada ao ser arrastada pela en-
xurrada.

Até ontem & noite a Secre-
faria do Trabalho ainda não
tinha encontrado um local pa-
ra abrigar 383 flagelados da
Capital, Já que o Estádio Caio
Martins, para onde seriam re-
movidos, está completamente
alagado e sem condição de rc-
cebé-los. Até que seja encon-
trada a solução, os desabriga-
dos continuarão no Sindicato
cios Operários Navais.

Organização
ÜS$ 25 mil

iüirl lúesa <
a flagelados

Vinte e cinco mil dólares fo-
ram entregues ontem aos bis-
pos de Barra do Pirai e Nova
Iguaçu pela organização inglê-
sa OXPAM, através cio padre
Ecilmungo Leis.ing, para a
construção de casas destinadas
às famílias dns duas cidades
que ficaram ao desabrigo du-
rante as últimas enchentes ve-
rificadas no Estado do Rio.

A entrega íoi feita na sede
da Conferência dos Bispos do
Brasil, na Ladeira da Glória,
onde Dom Valdir Calheiros,
bispo de Bana do Pirai, de-
clarou que construirá com a
maior parte do dinheiro 47 ca-
sas e ajudará com o restante
123 famílias — todas ainda
abrigadas pela Prefeitura do
município — a reconstruir ns
suas.

NO PARANÁ

Curitiba (Correspondente)
— Depois de uma interrupção
<le quase 43 horas, o quilôme-
tro 105 cia Rodovia BR-116,
entre Curitiba « São Paulo,
onde cerca de 1500 veículos

encontravam-se
íoi desinlerditado
determinação da
Geral do Departamento Na-
cional de Estradas de Roda-
gem.

O trabalho de duas firmas
paulistas que reparam a estra-
da, onde tem sido constante a
queda de barreiras, deverá de-
morar ainda alguns dias.

NO MARANHÃO

São Luis (Maranhão) — As
águas do Rio Mearlm estão
subindo rapidamente nas úl|i-
mas horas, obrigando a popu-
lação da Cidade de Pedreiras
si abandonar suas casas, situa-
das quase todas ãs margens do
rio, e continua a chover in-
tensamente na Capital e em
todo o interior do Estado.

Em São Luís, no bairro Tri-
zidela, a inundação repete a
tragédia dos anos anteriores —
só interrompidas no ano passa-
do, quando choveu pouco —
chegando sucessivos pedidos dc
socorro urgentes de numerosas
famílias desabrigadas.

A areia branca de Caraguatatuba
Caraguatatuba é uma cidade

pequena, uo litoral norte cie
São Paulo, com cerca cie 15 mil
habitantes, já bastante comer-
cializada e que vive mais in-
tensamente durante o verão —
quando os paulistas vão eo-
contrar ali praias e areias
brancas e finas, coisas que
não tém em Santos ou São
Vicente.

A principal praia, que fica
bem defronte á cidade, tem
quase 200 metros de largura
e mais cie 500 de comprimen-
to. Há apenas residências o
hotéis diante desta praia, onde,
quando as condições ajudam.
formam-se ondas grandes —
como as das praias cariocas —.
E estas ondas são outra cias
coisas que os paulistas não en-
centram nas praias de .Santos
t- São Vicente.

Porem, esta prata — conhe-
cida com» praia de Cr.raguata-
tuba —, é artificial.

Mas os habitantes locais nío
ligam muito para esta artici-
clalidade t vivem tranqüila-
mente durante a maior pane
do ano. pois, quando chega o
verão, a cidade se enche de tu-
ristas c o movimento cresça
multo. A tiragem do único
jornal dn localidade aumenta,
os dois cinemas tém mais do
dobro dos espectadores normais
e seus 3 bons hotéis ficam com
seu. quartas inteiramente to-
mados. Uma cias principais
atrações cie Caraguatatuba —
que fica entre Ubatuba e São
Sebastião —, é uma feira per-
manente. Ali se encontra gran-
cie quantidade do artesanato
feito pelos habitante-' locais
com palha e vinte. Além de

muita banana. — produzida em
abundância na região — o que
menos existe nesta feira é ver-
dura. pois desde sapatos e
roupas até pasta de dentes e
panelas ali podem ser encon-
tracios.

Não só por sua praia de areia
branca Caraguatatuba é co-
uhecida e admirada: nll se
produzem cachara e doce cie
banana da mais alta qualida-
de, apreciados e procurados em
todo o Estado.

O aglomerado de casas bai-
xas fica num plano, entre o
mar e as montanhas. Estas
estão distantes da Cidade mais
dc um quilômetro e são re-
cobertas dc vegetação bem
densa. Dali desceram a lama
t it água, vencendo o poder de
sustentação das raízes das ár-
vcre.s. Mão há casas construí-
tias junto ás encostas dos mor-
ros

Kuíi-e a Capital e Caragua-
tatuba, por terra os quase
200 quilômetros eme separam as
duas cidades são percorridos
em cerca, de 3h30m.

A eacia verão que passava,
Caraguatatuba crescia. Por
isso, aqueles que preferiam lu-
gare., afastados e sem muito
movimento já não compravam
terrenos, construíam ott iam
pa ra Ca ragua t atuba.

No final deste verão, porém.
a pequena cidade das praias
de areias brancas perdeu bas-
tante do que havia construído
durante muitas temporadas. E,
no próximo verão, os que gos-
tam do lugares tranqüilos c
com pouco movimento talvez
voltem a Caraguatatuba.

Litoral está quase
isolado tle S. Paulo

São Paulo (Sucursal) — Como resultado das chuvas fortes
e contínuas quc caíram no fim da última, semana, a Rodovia
Pedro Taques, que liga tedo o litoral Snl cie São Paulo, encon-
tra-se com vários trechos alagados, principalmente em Itanliaem
e em Mongaguá.

Na Cidade de Santos, alguns canais transbordaram c a Pre-
leitura providenciou a sua cloração, para- evitar possíveis focos
de poluição. Ern conseqüência da precariedade das instalações
da rede de esgotes os bueiros extravasaram em varies lugares,
espalhando detritos pelas ruas.

MAIS INTERRUPÇÕES

Ainda em Santos, o morro do Marnpé está preocupando a
população. Dele se desprenderam toneladas de pedra e barro e
as autoridades temem que deslizamentos maiores possam causar
vitimas.

Parte da pista da BR-11C (antiga BR-2\ São Paulo—Paraná,
cedeu no Km 105, com a. queda rie uma. barreira, e a Polícia Rc-
doviária só permite a passagem de ônibus, automóveis e camí-
nhõe.s vazios. Há centenas de caminhões parados, esperando o
restabelecimento do tráfego da estrada, que demorará ainda de
24 a 48 lioras, segundo informações da Polícia Rodoviária.

I
paralisados,:
ontem por
Diretoria- ;

Â C.T.B. devolve, em prazo recorde,

comunicações telefônicas a Paquetá

com novo equipamento áa Standard!

Elecírica-ITT.

Demonstrando «ilto espírito publico e desejo de servir sempre melhor,

b Companhia Telefônica Brasileira encontrou o solução para a interrupção

das comunicações com a Ilha ds Paquetá quando o seu cabo submarino

entre a lihs e o continente foi aciden.oc.o.

Em consulta i Standard El.ctrica, « C.T.B. decidiu que um novo

equipamento, desenvolvido por engenheiros brasileiros daquela compa-

nhla, seria posto e funcionar, para suprir a interrupção de comunicações

telefônicas da Ilha de paquetá.

Apen.u 10 dias opôs essa consulta, o ERE-86C5-A rcslitula, eni lempo

recorde, as comunicações o Paquetá, com mais nilidei do que antes.

O equipamento Radic-Enlace UHF de 300 megadclos com capacidade

rie 24 canaii — ERE-6605-A — c o mais novo produto da Standard Elec-

trica—ITT.' Na faixa de freqüência em que opera, é o único completa-

mente transistorizado, o que lhe dá mais qualidade e segurança de trans-

missão do que oi outros equipamentos que trabalham cem válvulas.

O Enlsce, que utiliza dois terminais ERE-3-05-A, está funcionando

com pleno êxito entre a sala de micro-endas .(gentilmente cedida) da

Radíonal, à Av. Rio Branco, c a estação telefônica de Paquetá; e são os

priíneiros de unia série, já em fase de produção, que vêm atestor o alto

grau de aperfeiçoamento dos engenheiros brasileiros da Standard Electrica,

ao mesmo tempo que reafirma o padrão mundial de telecomunicações

d« ITT.

São Paulo — Além dos 120
Imortos já recolhidos, há, se-
gundo as autoridades, cerca da
300 outros soterrados na Cidt;-
de de Caraguatatuba. litoral
Norte do Estado, onde caiu
.una tromba-tl'água ininter-
ruptamente durante todo o
sábado e o domingo último.
Há ainda centenas de ferinos
e os desabrigados contam-se
nos milhares.

As chuvas violentas provoca-
ram deslizamentos dos morros
da Serra cio .Mar, que cerca
Caraguataiiuba, inundações, de-
sabamentos de centenas de ca-
sas e destruição ou interrup-
ção de grandes trechos das es-
tradas que ligam a cidade a
Paraibuna, Ubatuba e São Se-
bastião, com o que Caraguata-
¦tuba, além de ter .ido cerca cie
um décimo de suo população
atingido, também ficou isola-
<la do resto do Estado, 6em
energia e sem telefones.

SODRÊ PROVIDENCIA

O Secretário da Saúde, Pr.
Válter Leser, que viajou ontem
para Caraguatatuba no heli-
eóptero cio Governo oo Esta-
do, ficou preso na cidade por-
que-o aparelho apresentou dc-
feito quando se tentava a voi-
ta para São Paulo. Nesse mes-
mo helicóptero o Governador
Abreu Sodré tinha itio a Ca-
ragua camba na véspera, logo
o.ue soube das proporções do
desastre através das transmls-
soes rio radioamador Tomás.

Atraví-s des.se mesmo rádio-
amador o Governador falou
varias vezes ontem coin o Se-
cretário de Saúde, interrom-
pendo sempre que preciso setts
despachos com outros Secre-
tário.. de Estado e audiências
diversas. À noite, o Governador
distribuiu uni comunicado di-
zendo que "todos os recursos
disponíveis cio Estado íoram
mobilizados para atendei- a po-
pulação de Caraguatatuba". E
mais: "Nas últimas 24 horas.
íoram enviados, por navios e-aviões, alimentos — principal-
mente leite em pó •—, agasa-
lhos, soro antitefcânlco, antití-
ííeo. antiofídico, grande quan-
tldade de antibióticos, médico*,
¦enfermeiros e assistentes ko-
ciais do Estado".

BAIRRO SOME

Os moradores da periferia de
Caraguatatuba. — locais mal.
próximos dos morros — íoram
os principais atingidos, cn-
quanto o Centro da Cidade so-
íreu pouco mats que a inter-
rupção da energia e das co-
munlcaçôes. Muitas vezes —
em locai.? bem próximos do
mar em alguns casos — a
mtwsaa de lama descida dos
morros com as chuvas soter-
rou Inteiramente trechos das
estradas para São Sebastião
Uitorânea) t.- Paraibuna (in-
terior'.

O bairro do Rio do Ouro.
no Km 207 da Estrada São
José dos Campai—Caraguata-
tuba, desapareceu inteiramen-
te soterrado pela lama. No'trecho, mais de cinco quilôme-
tros de estrada montanhosa¦foram Meramente destruídos
pela queda de barreiras. No
quilômetro 204 há alguns car-
res bloqueados e seus ocupai.-
tes estão isolados. No Km 200
tuna. casa do Departamento de
Estradas de Rodagem serve de
abrigo a mais de 100 flage-
lados que conseguiram escapar
cias parreiras que deslizaram
sobre o bairro. Diante do vo-
lume de terra calda calcula-se
em cerca de três meses a in-
terrupção. da estrada.

PONTE AÉREA

No início da tarde de cm-
tem íoi estabelecida uma pon-
Te aérea São Paulo—Ubatuba.
Desta cidade os alimentos e
remédios serão levados a Cara-
guatatuba através de pequenos
barcos pesqueiros. Integravam
a. ponte aérea um DC-3 da
VASP e um C-47 da FAB
Logo qtie estiver recuperado, o
helicóptero do Governo do Es-
tado entrará na ponte aérea.
t anibém.

Em Ubatuba foram organi-
zados grupos para recolher
roupas e mantimentos e pe-
dir voluntários para auxiliar
em Caraguatatuba. A Santa
Casa de Ubatuba improvisou
mais 51 leitos além de seus
habituais 26. para receber viti-
mas que serão transportadas
por mar. A Santa Casa de São
José des Campos enviou por
avião 1 500 quilos ne remédios-

AUXÍLIOS

Do Rio seguiram socorros por
via marítima enviados pelo Go-
verdador Negrão de Lima pela
lancha Tenente Lnretti. A Ma-
rinha enviou rio porto de San-
tos o Almirante Saldanha, com
equipamento de socorros de
emergência, e o aviso Rio das
Contas seguiu de Angra dos
Reis para transportes urgentes
de flagelados da região. O re-
bocador Tritão partiu cio Rio
para levar cinco mil litros de
gasolina de aviação a fim de
suprir os dois helicópteros da
Marinha de Guerra que tam-
bém estão funcionando na re-
gláo.

O Ministério da Coordenação
dos Organismos Regionais ela-
bora um plano de emergência
para o caso de ser pedido su-
xíiio pelo Governo de São
Paulo, segundo determinação
de ontem de seu titular, Gene-
ral Albuquerque Lima. O Mi-
nistro da Saúde, Sr. Leonel
Miranda, nada decidiu ainda
sobre uma possível remessa de
remédios a Caraguatatuba. Se-
gundo seus assessores. "São
Paulo tem melhores condições
do que o nosso Ministério pa-
ra atender com remédios aos
.-eus flagelados".

Efeito das
chuvas, n o
Rio, pág- 11
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Car las
dos leitores

Aparências em Gana
O Sr. N. K. Dumevi, da

Embaixada de Gana, envia
a seguinte carta:"O artigo escrito por Mr.

Luís -Edgar de Andrade" e~
publicado na edição de 8 de
março sob o titulo Ghana
sem Nkrumah Comemora
seu 10.° Aniversário, consti-
tui leitura interessante.

Gostaria de Informar a
Mr. Luis Edgar de Andrade
aue não h_ "luta pelo Po-
der" entre os membros do
Conselho Nacional cie Li-
bertação. O Conselho Nacio-
nal de Libertarão sob a pre-
sidência do General de Di-
visão Ankrah, governa como
uma equipe e jamais qual-
quer repórter politico, nacio-
nal ou internacional, chegou
à conclusão de que haja luta
pelo poder entre os mem-
bros do mesmo Conselho.

Não há coisa alguma pare-
cida com luta política pela'
liderança entre os membros
do Conselho Nacional de Li-
bertação ou entre eles e al-
guina, outra entidade politi-
ca. O Comitê Político, de-
slgnado pelo Conselho Na-
cional de Libertação como
um órgão de assessoria, ja-
mais íol considerado pelo
público de Ghana como cs-
tando em luta eom o CNL,
em disputa pelo poder. O
CNL é, na realidade, a úni-
ca fonte de autoridade no
país porém leva em consi-
deraç.ão os pontos-de-vista
expressos pelo Comitê Po-
lítico.

O colunista do JORNAL
DO BRASIL também have-
rá de querer saber que, além
do excelente trabalho de-
sempenhado pelo Conselho
no campo da economia, fa-
to alias reconhecido pelo
autor, o CNL está sincera-
mente disposto a entregar
o poder a um governo ci-
Vil democraticamente elei-
to, tão logo se complete o
atual período de limpesa.
Na perseguição desse obje-
tivo, íoram nomeadas Co-
missões Constitucional e
Eleitoral e esses órgãos vêm
trabalhando ativamente na
preparação de propostas
para que seja posta em vi-
gor uma constituição demo-
crática para Ghana. As pro-
vas disponíveis não indi-
cam que a maioria dos ga-
nenses, afinal de contas,
participe da ansiedade ex-
pressa no artigo menciona-
do acima. Declaro, com toda
a ênfase que me é possível,
que a Constituição será
aprovada em breve e em
pouco tempo haverá o re-
torno ao regime civil.

Finalmente, a alegação
de que o General de Divisão
J. A. Ahkrah mantém con-
tatos regulares com o ex-
Presidente, com vistas a
preparar a volta deste como
Presidente de Ghana, pode
ser descontada como uma
piada ridícula. De qualquer
maneira, Ghana Sem Nkru-
mah parece ser um lugar
mais feliz para se viver, sob
todos os aspectos".
fl. da R. — O autor do ar-
tigo não usa a expressão lu-
ta pelo poder gue o missi-
vista usa entre aspas. Limi-
ia-se a citar que o -poder
em Gana está dividido en-
tre o National Liberation
Council, o Estado-Maior do
Exército e o Civil Advísory
Soard. Quanto aos contatos
entre o ex-P residente
N'Krumah e enviados do
General Ankrah, eles foramdivulgados pelo sociólogo
francês Jean Ziegler, autor
do livro Sociologie de laNouvclle Afrique, que esteve
no mês passado na Guiné
entrevistando WKrumah noexílio.

Progresso para trás
A Sr.» lida Boaventura

reclama contra a nova ta-bela de cortes de energia
para o bairro em que mora,
Lins de Vasconcelos, que, se-
gundo as suas palavras, re-
presenta "um progresso pa-ra trás, pois ein vez de tér-mos mais luz durante o dia,ficamos com mais horas deracionamento".

Fruto da inépcia
O Sr. Daladier da Silva

Carlos critica a administra-
ção Negrão de Lima dizen-
do que "a inépcia admlnis-
trativa do atual Governo
estadual tem dado margem
..3 mais severas manifesta-
ções de desagrado, não sen-do poucos os que, intoleran-
temente, abusam do poderracional de crítica, preten-dendo fazer coro com os de-mais. Esta posição não mehonra; todavia, quero, atra-vés do JB, denunciar a fal-ta de segurança a que es-tão obrigados os pedestres,
por força da obra recém-
iniciada no Largo do Jaca-ré. Nâo há nenhum sinalluminoso, nem mesmo aque-las simples tochas coloca-das em pontos estratégicos
indicando o caminho a se-
guir. Ontem, já noite fecha-da, com a chuva e o racio-namento imposto pela RioLight de 18 às 20 horas pa-ra o bairro, tornava-se pe-rigoso atravessar aqueletrecho escorregadio, tendocu próprio enfiado o pé nu-ma poça d'água. Será quecustaria ao Estado mandar
instalar ali um sinal dealerta? Dever-sc-á esperar
por um acidente grave até
que alguém se dê conta danecessidade de tal medi-da?"

Coisas da Política
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Quadro Excepcional
A Gi.ai.nl.nra oferece hoje a qualquer obser-

vador o espetáculo de unia cidade que se desin-
tegra. Nas ruas lamacentas e inundadas, o transi-
to é impraticável ou se faz enlre it.il percalços que
desgastam os nervos da população. Os buracos pc
multiplicam — há ruas em que há mais buracos,
do que rua. As pedras rolam ou ameaçam rolar
sem que se façam as obras capazes de detê-las.
Nas favela» que crescem de noite e de dia. os
barracos só não desabam por milagre. Como todo
inundo 6 mais ou menos flagelado, já não há lia-
gelados oficiais. O carioca convive com o perigo,
torna-se intimo do perigo. Ue elemento decorativo
da bela paisagem carioca, os morros passaram a
constituir também uma ameaça que pesa inexorà-
velmeiitc sôbre os habitantes das encostas. O for-
necimento dc energia c precário e o racionamento
sem disciplina acrescenta um requinte sádico à
treva crivada de riscos.

Num tal quadro, ninguém se sente tranqüilo.
Não há segurança para os atos mais simples, para
a vida de todo dia. Na rotina da vida urbana,
inseriu-se um elemento de medo pânico. O clima

é de apreensão geral. Muitas famílias são obriga-
das a mudar de casa. ainda que não tenham casa
para mudar-se. A casa deixou de scr um abrigo
seguro, desde que os desabamentos deixaram dc
ser uma hipótese remota para ser mu fato ame-
dronlador que já fêz inúmeras vítimas. Sair à
rua passou a ser uma aventura que ninguém
sabe como e quando termina. Sc é possível sair,
nem sempre é possível chegar — e parn isto co-
opera esse fabricante de caos que c o Departa-
menlo de Trânsito.

É óbvio que as chuvas são responsáveis. Mas
sempre choveu na Guanabara. Também pluvial-
mente, a atual administração não inovou. Sob a
chuva ou sob o sol, diante da lama ou diante da
poeira, a Administração tem sido a grande ausen-
te. ignora o quadro excepcional, que reclama
providências excepcionais, capazes de restituir à
população o sentimento de segurança que deixou
de existir. Sem medidas excepcionais, sem ação
pronla e eficaz, a Cidade está fadada à desin-
tegracão.

Continente Retórico
A America Latina forma, no mundo inteiro,

o único grupo dc países que se chamam de "na-

ções irmãs". K uma pieguice imperdoável, princi-
palmente se, levarmos em conta que essas "irmãs"1
mal se cumprimentam. Quando se reúnem, uo âm-
bito da Organização dos Estados Americanos, com
o.s Estados Unidos, todas lhe falam ao mesmo
tempo e nada têm a dizer uma à oulra. A OEA
é o reino do bilateralismo por excelência. Cada
país latino-americano procura, sozinho, os Estados
Unidos para ver quem mais consegue auxílios e
benesses.

Isto poderia parecer, ã primeira vista, uma
espécie de preocupação estritamente econômica,
mas é o contrário. A América Latina continua a
viver aquém do pensamento econômico. São paises
preocupados com o aspecto jurídico da vida na-
cional e internacional. No plano nacional, descui-
dam dos interesses econômicos, no afã d« imen-
tarem fórmulas jurídicas (pio legalizem os golpes,
contragolpes e eleições frustradas em que se ema-
muliam. No plano internacional, precisam ir bus-
car os recursos (pie não podiam obter do desen-
volvimento econômico a que não se dedicaram.
São países retóricos, que procuram dominar a rea-
lidade áspera com sonoros discursos.

No entanto se olhassem um instante, com
sobriedade, os grandes países do mundo, veriam
em feroz atividade o primado do econômico. Na
paz como na guerra, a Europa Ocidental, a União
Soviética, os Estados Unidos sc guiam invariável-
mente pelo seu interesse econômico. No conflito
sino-soviético o (pie amargura Moscou é a perda de
mu mercado chinês dc 700 milhões de comprado-
res. A consolidação de uma Ásia auto-suficiente
leva os americanos ao Vietname. O temor da he-
gemonia americana que lhe tire a independência
econômica desliga a França da OTAN. A.Bélgica
larga, nobremente, o Congo mas fará unia guerra
interminável para não abandonar no Congo a
Union Mihière.

Para que se veja como o primado do eco-
nômico é aceito como dogma pelos países desen-
volvidos, basta contemplar o caso da oposição

[ano
Quem acompanhou a preparação do Plano

Decenal de Desenvolvimento Econômico e Social
sabe que se trata de um trabalho que procurou
utilizar os melhores recursos materiais e humanos
do País. Contrariamente ao PAEG, o Plano De-
cenal resultou de ampla colaboração dos setores
interessados, empregando, inclusive, técnicos e
instituições desligados da esfera governamental. A
síntese divulgada recentemente demonstra que os
resultados corresponderam à amplitude do esforço
feito. Estamos diante de um documento que prevê
os investimentos púldicos dos próximos dez anos
c descreve os instrumentos de orientação e estimu-
lo do setor privado. Para o qüinqüênio 1967-1971,
o Plano Decenal desce a porinenores, prevendo uni
investimento de 37 bilhões dc cruzeiros novos,
nos setores público e privado. Conta-se por êste
meio obter uma (axa de expansão do Produto In-
terno de cerca de 6% ao ano. Com base num
modelo global da economia brasileira, os técnicos
do Plano Decenal prevêem, outrossim, dois es-
trangulamentos potenciais do processo dinâmico
nacional: uma insuficiência de poupança, diante
do volume de investimentos programados, e um
eventual déficit nos pagamentos externos. Tais
obstáculos deverão ser contornados mediante es-
forço contínuo e racionalmente orientado.

O Ministro Hélio Beltrão sustenta que já se
planejou muilo no Brasil e cumpre agora executar.
Surgiu em torno do assunto um mal-entendido,
hoje desfeito satisfatoriamente. A intenção do ti-
talar do Planejamento é sublinhar a tônica dc sua
administração. O Brasil teve. de fato. excesso dc
planos nos últimos tempos. Cobrindo aproximada-

francesa à entrada da Grã-Bretanha no Mercado
Comum. Quando a França caiu em 1910 sob as
Punzefdivisionen alemãs, o então Coronel De
Gaulle, recusando a derrota, foi buscar abrigo
entre os ingleses. Em Londres organizou seus Fran-
ceses Livres, dc Londres declarou ao mundo que
a França tinha perdido uma batalha mas não a
guerra, cm Londres manteve viva a França morta
no continente. No entanto, por considerar a Grã-
Bretanha uma cunha dos americanos no Mercado
Comum Europeu, De Gaulle barrou-lhe tninqüi-
lamente a enirada. E o importante a notar é que
jamais a Grã-Bretanha, em qualquer manifestar
ção oficial, lançou contra De Gaulle o argumento
retórico e sentimental da "gratidão" ausente. A
Grã-Bretanha lula por todos os meios e modos
para integrar o Mercado Comum. Mas aceita as
premissas puramente econômicas da oposição gaul-
lista. Assim vivem o convivem essas belas fera.
do progresso e da cultura mundial. Há uma rude
nobreza em sua lúcida objetividade.

Para que- a América Latina passe a ter tam-
bém uma existência econômica c portanto livre,
é preciso que sinta o abismo que separa sua imen-
sa riqueza comum do papel doméstico que os pai-
ses que a formam representam em relação ao
mundo desenvolvido. Se a América Latina for-
masse pools dos seus recursos minerais, se reu-
nisse seu cobre, seu manganês, seu petróleo, seu
ferro, poderia sair da submisão em que viveu, pri-
meiro debaixo do domínio britânico, depois do
domínio americano. É incrível que, podendo ser
uma grande potência, continuemos a ser vinte e
unia colônias.

Nesse esforço de integração, a América La-
tina poderia começar pelo que parecerá o mais
difícil, mas que é de fato a mola do desenvolvi-
menlo futuro. Os países latino-americanos tecno-
logicamente mais adiantados deveriam juntar seus
reimrsos para um pool da produção dc energia
atômica para fins pacíficos. É começando assim
que deixaremos afinal de ser vinte e unia "her-
manas" para constituirmos mn másculo bloco dc
nações independentes, donas do seu destino.

1
mente o mesmo período que o Programa de Metas
do Governo Kubitschek, existiram as projeções
da economia brasileira preparadas por um grupo
misto CEPAL-BNDE. O PAEG e o Plano de Dc-
senvolvimento Econômico e Social do Governo
Goulart cobriam, em parte, a mesma faixa de
tempo. E enquanto isto, a máquina governamental
se deteriorava rapidamente. E sem máquina de
Governo, não há plano que se realize.

Se julgamos justa a posição do titular do Pia-
nejamento, assalta-nos uma inquietação de outro
tipo. O Governo Castelo Branco deixou o País
em condições muito melhores do que o encontrou.
As severas críticas que lhe são feitas resultam
fundamentalmente de uma comparação entre o
que realmente sucedeu e as previsões otimistas do
PAEG. Diante desta experiência, é bastante com-
preensível que o nôvo Governo seja tentado a
não formalizar seu programa de trabalho no texto
de um plano. Do ponto-de-vista da opinião públi-
ca, tal atitude seria, contudo, inaceitável. 0 País
deseja julgar seus administradores mediante com-
paração das metas, por eles mesmos aceitas, com
os resultados obtidos. A adoção de um plano cons-
ti tui risco que o Governo está moralmente obri-
gado a aceitar.

Dentro desse quadro, o aparecimento do Plano
Decenal constitui um desafio. Êle oferece aos no-
vos dirigentes do País uma alternativa de política
econômica cuidadosamente estudada e formulada.
Cumpre-lhes aceitá-la. com ou sem modificações,
ou substituí-la por outra. O que não podem é
ignorá-la, ou adiar indefinidamente uma decisão
a respeito.

O
Brasília (Sucursal) —

Está ameaçado âe des-
moronar o sólido siste-
via político que permitiu,
desde vários anos, o exer-
cicio do domínio do Sc-
nado por vm mesmo gru-
po. O im-pacto que se des-
fere contra as paredes río
sistema é a crise resul-" tante da disputa pela
Presidência üo Congres-
so.

A coluna üe sustenta-
ção do sistema, no Sena-
do, é, ou tem sião, a
aliança firme entre três
homens poderosos que se
fortaleceram ainda mais
no amparo reciproco ás
posições assumidas, algu-
Pias difíceis. São eles' os
Srs. Auto de Moura An-
ãrade, Daniel Krieger e
Filinto Muller.

Enquanto o Sr. Daniel
Krieger era só líder ãa
Oposição, o sistema sena-
torial sofria turbulências
eventuais, resulta nt e s
das disputas de Poder lc-
vadas a efeito, inclusive
entre os outros dois. no
âmbito menor da ban-
cada do PSD, sempre
majoritário. Mas, coni a
Revolução e a consequen-
te subida dn Senador
gaúcho para a liderança
do Governo, encontrou-
cc o termo ideal de equi-
i-íbrio, com divisões 

'ra-
zcàvelmcnle nítidas das
áreas de influência, a li-
derança politica. nas
mãos do Sr. Daniel Krie-
ger, a chefia administra-
tiva nas do Senador Au-
ro de Moura Andrade,
acumulada esta com o
título de Presidente âo
Congresso. Tal título, na
realidade, foi uma cria-
ção do Sr. A aro de Mou-
ra Andrade, de cunho
apenas honorífico ou tal-
ves publicitário, mas quese torna politi comente
relevante desde que en-
trou em v.t, or a Consti-
tuição dé 67.
A ruptura

Dois anos,¦ quase. três.
o sistema imperou so-
branceiro, capaz âe. pro-
piciar a satisfação de ca-
da um e de iodos o.t sc-
nadores. Mas durante os
trabalhos constituintes.

leaça desmoronar
sistema do Senador

com a proposta do Go-
vêrno de dar ao Vice-Pre-
sidente ãa República a
Presidência do Congres-
so, começaram a surgir
as áissensões, resultan-
tes, provavelmente, da
resistência río Sr. Aura
d._ Moura Andrade à
idéia de sofrer aquele rc-
lativa rebaixamento. Foi
sua posição marcada-
mente favorável que tor-
nou possível a aprovação
ãa chamada Emenda
Anis Badra, que tratava
do Ministério Público,
contra a tendência cio
Governo. Tambem ma-
goou ele a liderança do
Governo ao rejeitar os
avulsos que os Srs. Pedro
Aleixo e Konder Reis ha-
viam encomendado à Im-
prensa. Nacional, paraacelerar a tramitação fi-
nal do projeto de Consti-
tuição. E, mais recente-
mente, atnbui-se a pro-viãências por èle próprioadotadas o fato de não
lerem sido votadas todas
as indicações para juiz
federal em São Paulo.

Os ressentimentos, as
decepções, as q u e i x a .
vêm-se acumulando ães-
de então, e certamente
se agravaram vos últi-
mos dias. com o ãefla-
gr ar da crise que se pre-nunciara logo após pro-mulgar-se a Constitui-
ção. O Senador Daniel
Krieger, por exemplo,
sempre evitou abrir a lis-
ia de assinaturas cm
projeto de lei ãe sua ini-
ciaiiva ou coordenação,
preferindo que o fizesse
algum ãe seus liderados.
Mas, âesta vez, êle é o pri-meiro signatário ão pro-
jeto que emenda o Regi-
mento Comum para as-
segurar ao Sr. Peãro
Aleixo o efetivo exercício
âa Presiãència do Con-
gresso Nacional. E ainda¦mais: éle próprio colheu
as assinaturas de três se-
nadores que estavam em
vias de partir para a Es-
panha, os Srs. Mem de
Sá, Filinto Muller e Rui
Palmeira.

Recusa
Desde logo — como as-

sinala o Senador Eurico

Resende, desbrava dor
dos textos — uma suberi-
se pode instalar-se na.
crise maior. £ que o pro-
jeto de reforma cio Regi-
mento Comum tem queser apresentado à Mesa
do Senado. E o Presiden-
te do Senado, nos termos
cie Regimento Interno
dessa Casa. é competente
para rejeitar in limine
qualquer projeto que. en-
tenda inconstitucional
ou contrário ao disposto
no Regimento Comum.

O autor da proposição,
porém, pede recorrei'ao
plenário da impugnacâo
acaso feita pelo Presi-
dente do Senado, mas
com audiência préviaobrigatória da Comissão
dc Justiça, que tem por-Presidente o Sr. Milton
Campos e por Vice-Presi-
dente o Sr. Antônio Car-
los Konder Reis, ambos
declaradamente favorá-
veis eis pretensões do Sr.
Pedro Aleixo.

Como o Senador Da-
iiiel Krieger é -minto cioso
da sua liderança, é lícito
deduzir que clc não as-
sumiria a paternidade áe
um projeto, assim con-
trarianão seus hábitos,
sem ter certeza absoluta
quanto ao êxito da pro-
posição, pelo menos no
Senado. Mas. de qual-
quer forma, sobrevive a
dúvida em relação ao vo-
to dominante na Cama-
ra, o que ganha impor-
tancia especial quando
se recorda ser êste — re-
forma ão Regimento Co-
mum — o único caso em.
que áeputaüos e senado-
res votam globalmente,
como parlamentares. A
tendência da Câmara, se.
fór bastante nítida, pas-
sa a ser decisiva para es-
sa reforma — c ate ago-
ra ela não parece favorá-
vel ao Sr. Pedro Aleixo.
Só uma ação muito enér*
gica ão Presid.ente Costa
e Silva junto aos âepu-
tados asseguraria o pre-
valccimento das aspira-
ções do Vice-Presidente
da República, mas tam-
bém há quem indague se
o interesse do Chefe do
Governo no episódio iria
a tais extremos.

governo p . magiao

A própria forma, o
enunciado de u m a lei
mostra como as leis vie-
ram da magia. Quando
os países progridem,
quando as leis que emi-
tem visam apenas a dis-
ciplinar uma realidade já
existente, perde-se de vis-
ta o cunho mágico. E,
por outro lado, quanto
mais subdesenvolvido o
país, mais suas leis pa-
recém ameaças à realida-
c'e rebelde. Ou exorcis-
mos. As vezes uma lei pa-
rece urna prece. O pais
fecha os olhos e reza:"Fica extinta a eseravi-
dão no Brasil. Revogam-
se as disposições em con-
trário." Coni isto íoram
libertados no papel os
700 000 escravos que ain-
da existiam, mas a escra-
vidão permaneceu. Como
não havia, por trás da lei
mágica, educação ou em-
pregos remunerados para
a massa libertada, esta
entrou cm concorrência
com os semi-escravos de
pele mais clara e acabou
de arrebentar o mercado
de trabalho. A escravi-
dão, em vez de extinta,
passou a abranger pretos
e brancos.

Há leis de magia bran-
ca, bem intencionadas,
como a da Abolição. E há
leis de quimbanda. ran-
corosas, como a Lei de
Segurança que saiu ou-
tro dia, rogando uma
praga de preocupação
permanente a todo o
mundo: "Toda pessoa
natural e jurídica é res-
ponsável pela segurança
nacional." Vaãe retro, te
esconjuro.

Só em caso de revolu-
ção violenta e vitoriosa é
que a gente vê de forma .
nítida a transformação
de uma, cultura mágica
numa cultura científica,
de um país de babalori-
xás num país de admi-
nistradores. Em nosso
tempo, até agora pelo
menos, o grande exemplo
é o da Revolução Sovié-
tica. que entra êste ano
no seu qüinquagésimo
aniversário. A Rússia an-
terior à Revolução (uma
peça como Os Pequenos

Burgueses de Gorki mos-
ira isto de uma íorma
perturbadora) era o re-
trato do Brasil de hoje.
A escravidão de servos da
gleba foi extinta em 1861
mas com uma lei mágica,
pois a bagunça nacional
prosseguiu triunfai, t e,
apesar dos grupos popu-
listas, maximalistas, so-
cialistas, eslavófilos e oci-
dentalistas e até de vá-
rias frentes amplas. As
leis mágicas eram enun-
ciadas, publicadas no
Diário Oficial, e, como
pragas, pegavam ou não
pegavam. Quando mais
sérias não pegavam.

Instalada a ditadura
leninista, e principal-
mente no período de Sta-
lin, as leis perderam de
ehofre a feição mágica:
Stalin decretava a cbleti-
vização das fazendas e
morriam três milhões de
camponeses. Por outro
lado. quando a Revolu-
ção fêz vinte anos em
1937, a União Soviética
já era a segunda potên-
cia industrial do mundo.

Em 1957, com o pri-
meiro Sputnüc, ela pas-sava os americanos na
corrida cósmica.

E quando ela faz ein-
qüenta anos? Que se vê
da União Soviética neste
ano jubilar de meio sé-
culo de aplicação de leis
não-mágicas? Vê-se uma
nação em degelo perma-
nente. cada dia mais res-
pecíable, encaminhando-
se para padrões america-
nos de vida, falando mal
da China na prosa do
Pravda e na poesia de
Evtuchenko. Só o Brasil
ainda considera a União
Soviética uma potência
subversiva. Talvez se pu-
desse até dizer que só a
Escola Superior de Guer-
ra.

Alguns leitores hão de
dizer que isso também é
exagero e que a União
Soviética ainda constitui
um 'perigo. Digamos que
o exemplo da Revolução
tíe 1917 constitui um pe-
rigo, mas perigo para os
países desenvolvidos, sa-
tisfeitos. que não dese-
jam enfrentar a concor-

Antônio Callaão
rència dos países ainda
subdesenvolvidos e que
são mercados submissos.
A Rússia aburgüesada de
1917 não é mais bandei-
ra de revolução. É um
dos grandes. Sua subver-
são consiste nisto, no seu
exemplo, como se ela dis-
sesse aos países ainda
atrasados: Se vocês qui-
serem pegar a Europa
Ocidental e eventualmen-
te os Estados Unidos ia-
cam como eu fiz,- saiam
do seu periodo mágico,
rompam ésse círculo de
giz em que se trancam,
vocês mesmos como pe-
rus na véspera da morte.

Atrasada no seu pro-
gresso, tendo de pegar
os países industrializados
com a maior urgência, a
Rússia mostrou aos pai-
ses retardatários como se
usava a evolução numa.
forma concentrada. Hoje,
instalada também na Ca-
sa Grande, ela própria se
inquieta quando outros
países pretendem aplicar,,
por conta própria, sua
fórmula de evolução sin-
tética. Quanto aos de-
mais membros da Casa
Grande nem se fala. Eles
até hoje não se perdoam
a leviandade de haverem
permitido à Rússia che-
gar ao ponto a que che-
gou em conseqüência da
Revolução de 1917. Se a
moda pega, dentro de
outros cinqüenta anos só
haverá no mundo gran-
des potências. Um pensa-
rn e n t o intolerável. A
classe de qualquer clube .
reside no seu exclusivis-
mo.

Assim, no cinqüente-
nário da Revolução rus-
sa, o tema que se pode
propor à meditação dos
brasileiros é que" a por-
ta do Clube dos Desen-
volvidos só se abre a
quem lhe mete o ombro.
E a quem trabalha, na-
turalmente. Diz o Artigo
12 da Constituição sovié-
tica: "O trabalho na
União Soviética é um de-
ver e uma questão de
honra para todos os ci-
dadãos."

E não há mágica que
revogue êsse artigo.

/
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MDB P revê "saída honrosa"para alterar Lei de Segurança
Luz falta,
mas nunca
aos domingos

O coordenador do raciona-
mento de energia elétrica, Al-
mirante Miguel Magaldi, dis-
se ontem que está havendo
confusão na interpretação das
noticias sóbre suspensão de cor-
tes de energia nos fins de se-
mana e disse que eles nunca
ocorrerão nos domingos, mas
que nos sábados dependerão da
disponibilidade.

Acrescentou que mesmo não
havendo disponibilidade os
cortes aos sábados são bem in-
feriores aos dos outros dias da
semana e que somente uma ou
outra região é atingida. Dis-
se também que os cortes só
serão suspensos em definitivo
em meados de maio.

FIM DO RACIONAMENTO

Niterói (Sucursal) — Em en-
trevista á imprensa ontem, o
Secretário de C o m u nicações,
Transportes e Energia. Sr. Ni-
lo Peçanha Siqueira, informou
que na primeira quinzena de
abril Niterói e mais seis cida-
des servidas pela CBEE já de-
verão estar livres do raciona-
mento de força c luz, anun-
ciando que a U s i 11 a Nilo Fte-
çanha voltará a operar denlro
de 15 dias.

Com o restabelecimento das
atividades da Usina Nilo
Peçanha, uma das principais
fonte,, geradoras da Light, a
CBEE voltará a receber claque-
Ia empresa para redistribuição
um suprimento diário de 12
mil kW. O Governo fluminen-
se está se empenhando, no mo-
rnento, para contornar o pro-
blema rio racionamento na re-
gião limítrofe da Guanabara,
onde a produção industrial caiu
30*7-.

Da Baixada Fluminense con-
tlnuam chegando ao Palácio do
Ingá protestos contra o racio-
namento indiscriminado im-
posto à região, que chega a ter
de seis horas em muita dias,
Nova Iguaçu c Nilópolis e de-
pois Caxias são os municípios
mais sacrificados da Baixada,
o que tem levado seus prefei-tos a exigir do Governador Je-
remias Fontes uma solução
Imediata para o problema.

Flexa a.ssume
ARENA após
Semana Santa

Logo após a Semana Santa,
o Deputado federal Flexa Ri-
beiro deverá assumir a Prest-
dência da Executiva Regional
da ARENA carioca, de acordo
com a. decisão da maioria da
Comissão Diretora do Partido,
que já íoi reconhecida inclu-
slve pelo Tribunal Regional
Eleitoral da .Guanabara.

A Secretaria-Geral do Par-
tido, que é ocupada atualmen-
te pelo Sr. Flexa Ribeiro, íi-
cará vaga com sua passagem
para a Presidência, estando al-
guns membros da Comissão
Diretora dispostos a indicar o
nome do Deputado federal Ra-
íael de Almeida Magalhães pa-ra o cargo se o Deputado Lo-
po Coelho desistir de ocupa-
lo.

DECISÕES APROVADAS

O Presidente da Executiva
Nacional da ARENA, Senador
Daniel Krieger, esteve no iim
da semana com o Sr. Flexa
Ribeiro, que lhe íéz uma ex-
posição pormenorizada sóbre
todos os lances da sucessão da
ARENA. O Senador aprovou
todas as decisões tomadas até
agora pela Comissão Diretora
da ARENA carioca.

A Presidência do Partido se-
ra entregue ao Sr. Flexa Ri-
beiro na reunião da próximasemana e provavelmente será
tratado logo o problema do
preenchimento da Secretaria-
Geral do Partido. Segundo os
rumores, o Deputado Lopo
Coelho não estaria disposto a
assumir a função e se isso re-
almente ocorrer alguns mem-
bros da Comissão Diretora
pretendem indicar o nome do
Deputado federal Rafael de
Almeida Magalhães para o
posto.
PACIFICADOR

O Deputado Mauro Verneck
declarou ontem que somente
graças à atuação do Senador
Gilberto Marinho íoi conse-
guiria a pacificação dentro daARENA carioca com a indica-
çao — e aprovação pela Justi-
ça Eleitoral — do Demitado
Flexa Ribeiro para a direção
do Partido.

Entretanto a Sra. Li giaBustos, descontente com o*desfecho da crise interna, daARENA, deu entrada na Jus-tiça Eleitoral de um recurso
contra a indicação do Sr. Fie-
xa Ribeiro.

_ A Sra. Lígia Bastei cias-
sifiec-u de "clandestino" o re-
querimento de 35 integrantes
do Diretório entregue à Jus-
tiça Eleitoral referendando ono.me do Sr. Flexa Ribeiro paraa direção do Partido.

São Paulo (Sucursal) —"Uma saída honrosa", não
comprometendo o ex-Presi-
ciente Castelo Branco nem o
Marechal Costa e Silva ou
a própria ARENA — íoi a
solução que previram, on-
tem, parlamentares da ban-
cada paulista do MDB na
Câmara para o impasse snr-
gido com a iniciativa de re-
vogação da nova Lei de Se-
gurança Nacional, por par-
te do Partido oposicionista.

Esta "saida honrosa" su-
ria a apresentação pela
ARENA, de um substitutivo
alterando alguns pontos da
nova lei — iniciativa que da-
ria ao Partido situacionista
um caráter de liberalismo, o
mesmo acontecendo com re-
lação ao Marechal Costa e
Silva, que aprovaria as
emendas, não cedendo, as-
sim, ao radicalismo do MDB.

SOLUÇÃO BRASILEIRA

Segundo os parlamentares
do MDB paulista — que
preferiram omitir seus no-
mes, para não comprometer
as negociações que vêm sen-
do realizadas pela cúpula
oposicionista no sentido de
conseguir a revogação da
Lei de Segurança Nacio-
nal —, a "saída honrosa"
representaria "uma solução
brasileira", e se desenvolve-
ria em várias etapas. De
imediato não acreditam os
oposicionistas no sucesso de
nenJíum movimento que vise
a revogar qualquer ato ou
lei baixados pelo Governo
anterior, pois isto represen-
taria um grande desprestí-
gio ao Marechal Castelo
Branco.

Como o sucesso de movi-
mento objetivando revogar
a Lei de Segurança está nas
mãos do próprio Presidente
Costa e Silva —- que, pelo
Artigo 173 da Constituição
em vigor; pode legislar sô-
br-e matérias relativas à se-
gurança nacional —, todos
os esforços nesse sentido,
pelo menos por enquanto,
resultariam em nada.

Durante esta primeira ia-
se do Governo Costa e Sil-
va, então, seria estabelecido
um acordo tácito entre as
lideranças das duas banca-
das parlamentares, no se-
guinte sentido: o novo Go-
vèrno assumiria o compro-
misso de não fazer uso dos
dispositivos da nova lei, a
não ser nos casos de "ono-
sição mais agressiva ou pro-
vocação, quando configura-
do o desrespeito frontal e
proposital à nova Lei de Se-
gurança Nacional".

SEGUNDA FASE

Numa segunda fase, ca-
beria à ARENA a iniciativa
d-s apresentar um substitu-
tivo à Lei de Segurança Na-
cional. Sendo interesse do
MDB a modificação do do-
cumento, a bancada federal
do Partido oposicionista,
embora minoritária, apoia-
ria o movimento da ARENA.
Assim, o substitutivo do
Partido governista seria
aprovado pelo Congresso —
saindo a ARENA fortaleci-
da, por ter tido uma inicia-
tiva "liberal, embora modu-
rada",

O Presidente Costa e Sil-
va, já passado algum tem-
po do início da vigência Oa
nova lei e do final do man-
dato do Marechal Castelo
Branco, aprovaria o substi-
tutivo da ARENA — saindo,
também êle, prestigiado, por
concordar com um movi-
mento de "liberalização 

par-
ciai dos mais rígidos dispo-
sitivos de segurança insti-
tuidos pela Revolução".

Goiás faz articulação popular

BANCO LAR
BRASILEIRO S/A.

ASSEMBLÉIA GERAI ORDINÁRIA
CONVOCAÇÃO

São convidados os Senhores Acio-
nistas o reunir-se em Assembléia
Geral Ordinária no dia 3 de abril
próximo futuro, às 10 horas, na se-
de social do Banco na Rua do Ou-
vidor, 98, nesta cidade, a fim de to-
mar conhecimento e deliberar sô-
bre a aprovação das Contas, Balan-
ço, Atos da Direloria e Parecer do
Conselho Fiscal, relativos ao 41.°
Exercício Social, terminado em 31
de dezembro de 1966 e, de acêrcio
com o previsto nos Estatutos, fixar
o número cie membros da Diretoria;
proceder a respectiva eleição, fixar
a remuneração global do Diretores
e eleger os membros, efetivos e
luplentes, cio Conselho Fiscal, fixan-¦c.o-!hes a remuneração.

Os representantes legais c os pro-
curadores de acionistas, entregarão
na sede do Banco, alé a véspera da
reunião, os documentos que com-
provem tuas qualidades (Art. 23 do;
Estatutos).

Rio de Janeiro, 16 de março de
1.9_67 ~ '"'' Jor£|C 0scar d» Meíío
Flore» - Diretor Presidente — Paul
J. lakors - Diretor Vice-Presidente.
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Goiânia (Correspondente) —
Uma articulação de natureza
político-popular, destinada a
íortaiecer o movimento nacio-
nal pela revogação da Lei de
Segurança Nacional, loi des-
fechado ontem nastn Capical
pela liderança cio MDB. á qualse aliaram, por corapatibilida-
de de. pensamento no caso do
estatuto baixado pelo Maré-
clial Castelo Branco, alguns
setores da. ARENA e dirigentes
cie numerosas associações cie
classs.

O movimento cio MDB cieve-
rá produzir, a curto prazo, uni
mti.nife.sto do Partido contra a
lei e, para, cobri-lo, manifes-

tações no mesmo sentido do.s
diretórios municipais, de enti-
dades de classe, de setores da
ARENA e, provavelmente, vá-
rics memoriais já abertos á
subscrição pública em Goiânia
e no interior do Estado, o;
quais pretendem obter a per;:-
çno das classe, populares con-
tra a Lti cie Segurança.

QUEM AGE

O Senador Pedro Ludovico e
o lidei* cio MDB na AiSirnbléia
Legislativa, Sr. Olímpio .Jaime,
orientam o movimento regional
revoga tório. o trabalho lhes
íjí solicitado em Brasília pelo

lider da Oposição r.a Câmara,
Deputado Mário Cevar:, e em
seguida reafirmado através ci_!
telegramas enviados pela lide-
rança nacional ão Partido ac.
diretores cio Gabinete Regional
e sls personalidades mais inílu-
em;,; no E.fcadc

Uma fonte do MDB rriciic.u
or.r.em que o.s manifestos oi.-
postos à subscrição pública po-
derão obtsr larga acsitsção em
ir. rio o interior e nr. Capitr.I,"pois n Lr-i de S_.-iir;._.r;;a fei
recebida peles g:iancs como
uma verdadeira afronta à pró-
pria dignidade humana, já quainverte- os valores fundamen-
tais do Direito".

Carioca paga mais NCr$ 0,12 D. Manda
por açúcar refinado porque aceita
Castelo aumentou o cristal

Jurista acusa o ex-Presidente

O carioca paga a partir do hoje mais NCrS 0,12 (120
cruzeiros antigos) pelo quilo cio açúcar refinado, que de
NCrS 0,34 (340 cruzeiros antigos! passa para NCr§ 0,46
(4G0 cruzeiros antigos), tendo a SUNAB homologado os
novos preços no atacado e no varejo com base no aumento
concedido para o cristal, ainda no Governo Castelo Branco,

Segundo cálculos das refinarias da Guanabara, o pro-duto será entregue ao varejista por NCrS 0,43 (430 cruzeiros
antigos) o quilo, porém, para o consumidor, os preços po-derão ir além de NCrS 0,40 (460 cruzeiros antigos), por es-
tar o produto liberado pela SUNAB.

Niterói (Sucursal) — o ju-rista e ex-Depuiado Mário Pi-
canço acusou ontem o ex-Pre-
sidente Castelo Branco de ha-
ver amordaçado o direito de in-
formar e o direito do opinar,
ao promulgar a nova' Lei deSegurança Nacional, " üraco-
niana sob todos os aspecto..''.— O que o ex-Presidente
Castelo Branco não conseguiu
com a Lei de Imprensa, fê-lo
agora com a sua Lei de Segu-
rançai, cujo Artigo 38 liquida
inteiramente qualquer preten-são de atividade democrática,
porque dentro dos conceitos de'
segurança firmados ninguém
está garantido — dis.se.

CONTRA FAMÍLIA

Observou o jurista Mário Pi-
canço que a lei "é às extraor-
dinária amplitude em seus con-
ceitos e. portanto, a Insegu-
rança, do indivíduo, antes de
estar no crime que possa ter
praticado, ou que não tenha
praticado, começa pelo pro-cesso, sem dúvida alguma de
natureza arbitrária: poce ser
coletivo, não há fiança e a pri-sâo preventiva íicspràticamen-

te na vontade cia autoridade
processanie ".

"Qualquer tim, por qual-
quer coisa, poderá ver-se de-
ntinciado e processado, com .asd e s a gracláveis conseqüências
daí advindas, a começar pelasuspensão do exercício de em-
prego, mesmo particular, um
verdadeiro crime contra a ia-
mília, e depois pela simplici-
dade da decretação de prisão
preventiva."

O Jurista fluminense obser-
vou que, "no final de tudo, a
lei concede recurso ordinário
para o Supremo Tribunal Fe-
deral, mas não diz se. é com
efeito suspensivo. Esta é uma
lei tipicamente draconia-
na, contra tudo e contra to-
dos".

GAÜCHOS REPUDIAM

Porto Alegre (Sucursal) — A
Associação Rio-Grandense de
Imprensa fará amanhã um
pronunciamento contra a Lei
cia Segurança Nacional, após
decisão nesse sentido de sua
diretoria.

Reunida sábado, a diretoria
da Associação Rio-Grandense

de. Imprensa delegou podêres à
Comissão de Ética de Legisla-
ção para elaborar um pare-cer sóbre a referida lei, tendo
em vista como a mesma tolhe
a liberdade de imprensa e res-
ponsabiliza Jornalistas.

MINEIRO APLAUDE

Belo Horizonte (Sucursal) —
O Deputado federal Sinval
Boaventura mostrou-se contra-
rio, ontem, à revisão da nova
Lei de Segurança Nacional, sob
a alegação de que "ela poderáser um vigoroso instrumento
para coibir abusos ou tentati-
vas do subversão da ordem pú-blica no País, porque nté mes-
mo no Congresso existem ainda
muitos comunistas".

O Sr. Sinval Boaventura dis-
se também que não existe pers-
pectiva de modificação da nova
Lei de Segurança Nacional, a
menos que haja uma ordem
direta do Marechal Costa e
Silva, uma vez que seu Govêr-
no tem ampla maioria no Con-
gresso, que garante a aprova-
ção de todas as medidas soli-
citadas.

Montevidéu (UPI-JB) — ALei de Segurança Nacional pro-mulgada pelo ex-Presidente
Castelo Branco foi censurada
ontem pelo jornal uruguaio El
Rieu Publico, que denunciou,
em editorial a falta cie liber-
dade de imprensa na América
Latina.

— A liberdade de imprensa

Uruguai denuncia a opressão
atravessa na
urn período b
dificuldades
nhecidas que
ds enfrentar
cumprir livre
rie informar
pública, vêm
recentes, no
gentina — d

América Latina
astante crítico. Às
já de sobra co-
o.s jornalistas têm
no Paraguai para
mente sua mis.sáo
e formar opinião
somar-se a-s mais
Brasil e na. Ar-
¦z o editorial.

Depois de censurar a nova
Lei de Segurança. Nacional do
Brasil, o jornal afirma que na
Cidade argentina de Santa Ro-
sa "dois jornalistas, diretores
do jornal La Arena, íoram pro-cessados e acusados de desaca-
fo por comentários aparecidos
na publicação sob sua respon-
sabilidade".

AUMENTO

No dia 10 de março a Co-
missão Coordenadora e Exe-
cutíva do Abastecimento, que
reuniu os ex-Ministros Rober-
to Campos, Gouveia de Bu-
Ihões e outros membros do
Governo passado, autorizou a
majoração de 20 por cento só-
bre os preços fixados para a
safra açucareira das Regiões
Centro-Sul c Norte-Nordeste,
do ano 1966/1967.

Enquanto o produto cristal— matéria-prima das refina-
rias — aumentou naquele per-
centual, para o consumidor
ocorre um aumento de cerca
de 50 por cento no produto
refinado, alegando os refina-
dores apenas "a elevação dos
custos operacionais e incidên-
cia do ICM".

Nenhum produto de primei-
ra necessidade, segundo os
próprios comerciantes, regis-
trou aumento na proporção
do que se verifica no preço
do açúcar. A SUNAB, assim
como as refinarias, procurou
manter em sigilo os entendi-
mentos para o reajuste apro-
vado, uma vez que os enten-
didos davam como um reajus-
te máximo ao açúcar, para o
consumidor, o preço dc NCrS
0,40 (400 cruzeiros antigos) o
quilo.

A falta de açúcar nos arma-
zéns foi explicada pelo Presi-
dente da Companhia Usinas
Nacionais, "como resultado das
dificuldades na aquisição do
produto, para refinação, nas
usinas de Campos". A redução
nas entregas tem sido da or-
dem de 50% do normal, o que
vem provocando escassez em
muitos bairros. O íornecimen-
to médio diário, que varia cu-

tre oito e dez mil sacas, pas-
sou a oscilar entre quatro e
.seis mil sacas de 60 quilos diá-
rias. unicamente, segundo os
rc-finadores, por falta de ma-
téria-prima para refino e não
mais por questões de raciona-
mento de energia.

As refinarias continuam a
solicitar do Governo providên-
cias para que São Paulo trans-
fira parte de seus estaques
para a Guanabara, sem o que
a normalização do abasteci-
mento dificilmente poderá
ocorrer. Alertam no entanto ,ís
refinariores que, a vinda, do
produto cie São Paulo irá so-
lucionar tnn problema, mas po-
dera criar outro, ao ter-se rie
rever os preços finais cio pro-
duto, em decorrência dos fre-
tes a serem pagos.
LEITE RETIDO

O Diretor Comercial da
CCPL, Sr Caiado França, mos-
trou-se apreensivo com a re-
tençâo, em Leopoldina, de ca-
minhões transportando m á i s
de 500 mil litros de leite para
a Guanabara, "o que poderá
causar um colapso no abaste-
cimento".

Explicou o Sr. Caiado Fran-
ça que cs caminhões da CCPL
estão retidos por imposições de
autoridades do DNER que fa-
zem cumprir o Decreto-Lei do
ex-Presidente Castelo Branco,
sóbre a tonelagem por eixo-
traseiro, dos veiculos que tra-
rfeguem em todas as rodovias.
Disse ainda o Diretor da- CCPL"que as autoridades do DNER
devem atentar para as conse-
qüéncias econômico-sociais do
problema, que afetará, além dos
consumidores, os hospitais, cre-
che-s, casaa de saúde e lactá-
rios".

•igir LBA
Brasilia (Sucursal) — D.

lolanda Costa e Silva decidiu
ontem, segundo informação ofi-
ciai do Palácio do Planalto,
aceitar a Presidência da Legião
BriV.silt.-ira rie Assistência, cargo
tradicionalmente ocupado pelamulher do Presidente da Re-
pública.

Até ontem, antes de anun-
ciar sua decisão, D. lolanda
vinha relutando em aceitar o
cargo, antes ocupado pela Srar,
Maria Luiza Moniz de Aragáo,
«legando que suas atividades de
Primeira Dama lhe absorve-
riam o tempo necessário à dl-
reção da LBA.

MUDA ESTA SEMANA

Até o fim da semana, o ea-
sal Cesta e Silva se transferi-
rá definitivamente da Granja
cio Ipé para o Palácio da Al-
vorrrda — residência oficial do
Presidente cia República. Desce
a recepção da noite do dia 15,
aquele Palácio vem passando'
por uma intensa operação de
limpeza, para retirar a lama
espalhada nos seus salões pelossapatos dos convidados que en-
frentaram as chuvas torren-
ciais daquela noiíe.

Depois da transferência do
Presidente para o Alvorada, a
Granja do Ipê deverá ser
ocupada pelo Chefe do Gabi-
nete Civil, Sr. Rondon Pache-
co, e sua familia.

foi
conhecer
Ouro Preto

Belo Horizonte (Sucursal) —
O Embaixador dos Estados
Unidos, Sr. John Tuthill. che-
gcu ontem cem sua esposa a
Belo Horizonte, almoçou na re-
sidência do Cônsul William Pri-
ce e viajou à tarde a Oriro Prê-
to, onde ficará até sábado, etn
visita aos pentes cie atração
turística da Cidade.
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.Nasser prega que países pobres nao üasfuem
Onze mortos após plebiscito
ganho por França em Djibuti

FACE A FACE

Djibuti, Somália francesa.
(UPI-JB1 .— Onze africanos
mortes, 22 pessoas feridas, in-
clusive três soldados e três jor-
nallstas, casas saqueadas e tn-
cendiadas são o resultado tias
violentas manifestações de on-
tem na Somália, francesa., rea-
JiMdas pelos somalis e issas em
protesto contra o resultado do
plebiscito de demingo, no qual
C3,9';ó cio eleitorado se pro-
inundaram a favor da mann-
tençâo dos vínculos coras
França.

Os líderes somalis decreta-
ram uma greve geral por tem-
pa indeterminado, alegando
fraude na contagem de voto1:.
o Governador Louis Saget or-
denou o toque de recolher du-
rante a noite, nos bairros indi-
genas e africanos da Djibuti, o
setor europeu ioi isolado e as.
forças de segurança, apoiadas
por carros blindados, patru-
lliam as ruas da cidade, onde
ainda bretam surtos de vio-
lència.

CHOQUES

Os distúrbios se iniciaram
quando centenas de manifes-
tantes, das tribos somalis, se
lançaram contra as casas de
seus inimigos tradicionais, os
¦nfars (favoráveis aos vínculos
com os franceses), apoderando-
se de seus móveis e demais per-
tences, e ateando fogo.

A Policia, chamada a sufocar
as desordens, teve de pedir re-
forços militares para conter a
resistência, cada vez ma*.or.
Lançando o grito de guerra
muçulmano Allaili Akuar (Alá
é grande), os somalis e cs issas
atiraram pedras, latas e garra-
f as de areia sobre os boinas ver-
des da Legião Estrangeira, fu-
zileires navais e policiais fron-
ceies.

Contra cs manifestantes, os
tropas empregaram bombas de
gás lacrimogêneo, cassetetes,
granadas e o fogo de fuzis au-
toma ticos e avançaram peles
bairros nativos, onde se cr-
guiam barricadas de tambores
de gasolina, carroças e auto-¦.novéis velhos, incendiados a
aproximação dos soldados.'Três dirigentes do Partido
:le Movimento Popular, de ten-
ciência antif rancesa, foram
conduzidos a uma delegacia
para prestar esclarecimentos.
Informaram as autoridades que
não ficaram detidos.

PLEBISCITO

Um comparecimento maciço
mais de 90'ó do eleitorado
marcou o plebiscito de do-

mingo. Segundo os resultado.,
finais (23 014 sim e 14 719
não), a* Cosia Francesa dos So-
mali.., conhecida sobretudo por
.seu porto de Djibuti, continua-
rá pertencendo à França, mas
guardando uma administração

própria a um governo respon-
sável. com uma Assembléia.

O referendo transcorreu em
calma. O Ministro de Estado
dos Departamentos e Territó-
rio ultramarinos, Pierre Biilot-
te, declarou que seu resultado
confirma a escolha feita em
1058. "33 tima vitória do bom
senso que alegra a França. O
território recusou a aventura.
A reafirmação do uma ligação
que, agora. 6 mais que secular,
levará a França a continuar
seu esforço de equipamento
técnico, social e cultural. Con-
tinuará a elevar o nível de vi-
da das populações nômades e
a desenvolver as atividades do
território, aperfeiçoando as ins- '
talações que fizeram de Djibuti
uma escala privilegiada" — de-
clarou.

APELO
Falando pelo rádio à popu-

lação. o Governador da Soma-
lia Francesa, Louis Saget, fêz
um apelo à calma e advertiu
que os soldados têm ordens dc
disparar contra qualquer um
surpreendido em infração, du-
rante o toque de recolher.

Estão proibidas as reuniões
de mais de cinco pessoas em
Djibuti, e novos distúrbios "se-
rão contidos com energia e ra-
pidez", segundo afirmou Saget.
Prometeu o Governador que a
Somália francesa terá um go-
vêrno democrálico, conforme
as bases do novo estatuto.
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Tntito em Atlcn como'ent Djihu*
ti fim tin semana foi (juenlé

Liga Árabe
diz a Hussein

que se deíina

Somalis darão cadeira a De Gaulle
Paris (UPI-JB) — O Govêr-

no francês, que obteve maio-
rla absoluta nas eleições par-
lamentares de 5 a 12 deste mês,
pela diferença de apenas uma
cadeira, aumentou ontem sua
bancada na Assembléia Nacio-
nal com a eleição de Francis
Sanford, pela* Polinésia, e pode-
rá ganhar mais uma cadeira
pela Somáiia Francesa, que de-
cidiu continuar sob a depen-
dència da França, no plebisci-
to realizado domingo.

Francis Sanford, embora te-
nha disputado as eleições como
candidato independente, pelo
França, terá aquele território
do ex-Ministro da Fazenda Gis-
card d'Estaing, principal aliado
de De Gaulle na Assembléia*, e
foi eleito concorrendo com o

Deputado John Tearikl, adver-
sário intransigente da politica
digaullista e das experiências
atômicas que a França vem
realizando na: região da Poliné-
sia, no Pacifico.

SOMÁLIA

Com os resultados do plcbls-
cito realizado na Somália Fran-
cesa, que resolveu pela maio-
ria de 61 ¦".- manter-se aliada à
França', terá aquele território
o direito de eleger um cândida-
to para preencher a cadeira, de
n.° 4S7 da Assembléia Nacional.
As eleições não foram ainda
marcadas mas tem-se como
certo, pelos resultados do pie-
biscito, a vitória, do cândida-
to degaulllsta.

Das 486 cadeiras da Assem-
bléia Nacional já preenchidas,
o Governo do Presidente Char-
les De Gaulle conta, agora com
uma bancada de 245, duas a
mais do que é necessário para
assegurar-lhe a maioria abso-
luta.

O candidato eleito pela Po-
linésia derrotou o cândida ío
antidegaullista por 13 633 vo-
tos contrai 13 255. K considera-
do um homem dinâmico, in-
fluenciado pela formação poli-
tica americana. Em 1947 foi
condecorado pelos Estados Uni-
dos por haver servido como ofi-
ciai de ligação entre as tropas
americanas e polinésias na
guerra do Pacifico.

Questão mais racial do que política
Luís Edgar de Andrade

Editor Intcrnitcion.il
— Foi uma vitória do bom

senso — disse o' Ministre, dos
Departamentos e Territórios
Ultramarinos da França, cc-
mentanâo ontem o resultado do
plebiscito da Somália, onde 60
por cento dos votantes optaram
pela continuação da presença
francesa.

Trata-se evidentemente ãe
uma solução protelatória. A
saida dos franceses foi adiada
para mais tarde. Por enquanto,
a alternativa do sim no plebis-
cito era uma guerra sangrenta
entre a Etiópia, armada pelos
Estados Unidos, e a vizinha
República áa Somália, que re-
cabe equipamento soviético.
Essa guerra, só interessava à
estratégia chinesa de envolvi-
mento dos paises industriais
pelos paises subdesenvolvidos.
Mao Tsé-tung quer ver a Àjri-
ca Oriental pegar fogo dianle
da Península Arábica gá em
ebulição.

O resultado de domingo não
foi surpresa para ninguém.
Surpresa foi em setembro a
convocação desta consulta po-
pular, após os distúrbios de
Djibuti durante a visita do Ge-
neral De Gaulle. Os observado-
res internacionais estão ecos-

tumados a ver que, na Quinia
República Francesa, os plebis-
citos são viarcados quando o
Governo está seguro de ven-
cer. A única exceção, que con-
firma a regra, foi a da Guiné
em 1958: Sekou Touré preferiu,
a independência imediata e,
privado da ajuda de Paris, se
viu relegado às trevas exterio-
res. Esta seria a sorte dos so-
maus, se tivessem respondido
não à pergunta do referendo.

A esta altura dos aconte-
mentos, a disputa na Somália
francesa era mais racial do que
propriamente política. Os 23 014
votos que teve o sim e as 14.719
respostas negativas correspon-
dem, mais ou menos, à propor-
cão étnica dos issas, povos da
mesma raça da outra Somália,
e a dos ajars gente aparentada
fi população da Etiópia. Como
salientaram, os correspondentes
estrangeiros, prevaleceu o an-
tagonlsmo tribal. Pode-se dizer
que foi uma vitória *ão Impe-
rador HaÚè Selassié contra o
Presidente Aden Abdullan Os-
man, que reivindicavam simul-
tüneamente a anexação do ter-
ritõrio, cm caso de desistência
da França,

A incompatibilidade rociai
entre os dois povos que habi-
tam a mesma terra, explica o
novo banho dc sangue em
Djibuti. Os issas constituem a
maioria na capital, enquanto
os afars dominam o interior.
Além âo mais, residem no ter-
ritõrio, 34 míl estrangeiros, isso
é, imigrantes da vizinha Soma-
lia que não têm direito a voto.
A partir de setembro, quando
a França anunciou o plebiscito,
essa imigração aumentou e as
tropas francesas fecharam as
fronteiras. Por uma questão de
eqüidade, a população branca
âe Djibuti — quase toda de
franceses nascidos «a metrópo-
le — também não votou.

Depois que De Gaulle, o des-
colonizador, deu independência
a suas colônias africanas, uma
a uma, e assinou com a Argc-
lia os acordos de Evian. a
França fêz as pazes com o Ter-
cciro Mundo e. não tinha pro-
blemas na África. A Somália
francesa é a sua derradeira
possessão no continente. As
boas relações entre Paris e os
subdesenvolvidos vão depender
da aplicação do nõvp estatuto
de Djibuti, no sentido da sua
gradual autonomia.

Cairo tUPI-JB) — O Rei
Hussein, da Jordânia, está di-
ante da alternativa de adotar
uma atitude militante contra
Israel ou de se expor a .ser
expulso da Liga Arabê, cm
conseqüência cia decisão do
Conselho da Liga, que ao fim
de quatro dias de reunião lhe
deu prazo até sua próxima
reunião, cm setembro, para se
definir.

Hussein ficou isolado dentro
do mundo árabe, devido à sua
tendência moderada, mas há
na * Jordânia o temor velado
de que a permissão da entra-
da no pais das tropas da Or-
ganização de Libertação da
Palestina, como querem as ou-
trás nações árabes, ponha em
perigo o trono, além de íorne-
cer a Israel um pretexto para
invadir a Jordânia.

CENSURA

O Conselho, da Liga Árabe
censurou também o monarca
jordanense por haver reinicia-
do relações diplomáticas com
a Alemanha Ocidental en-
quanto os demais países ára-
bes mantêm a suspensão de
relações com o Governo de
Bonn. decidida quando a Ale-
manha reconheceu o Estado de
Israel.

A ameaça de suspensão (3a
Jordânia dentro da Liga Ara-
be e a. censura foram os pon-
tos principais da campanha de
cinco meses sustentadp, pelo li-
der da Organização de Liber-
tação da Palestina, Ahmed
Shukeiry, c pelos Governos da
República Árabe Unida e da
Siria para expulsar Hussein.

Shukeiry apresentou uma lis-
ta de "37 acusações de alta
traição" contra Hussein e seu
Governo, exigindo umai respos-
ta até a reunião de setembro,
mas os observadores acreditam
que a Arábia Saudita, outra
monarquia, árabe, juntamente
com outros estados árabes cen-
tristas como ai Líbia e o K-uwaí-
te, conseguirão neutralizar a
campanha radical.

ISOLAMENTO

A cisão entre os estados de
•tendência socialista e as mo-
narquias, dentro do mundo
árabe, vem-se agravando nos
últimos seis meses e ainda que
a expulsão formal da Jordânia
não chegue a se verificar, os
observadores consideram duvi-
doso que obtenha o perdão da
Liga, enquanto não demonstrar
maior beUgerüncia* contra Is-
rael.

O Rei Hussein opõe-se in-
transigentemente à localização
de tropas do Iraque e da Ará-
bia Saudita nas fronteiras da
Jordânia com Israel, mas po-
deria se ver forçado a dar es-
sa permissão, para comprovar
sua aliança com os demais pai-
ses árabes, e a deixar que tro-
pas do Exército de Libertação
da Palestina entrem em terri-
tório jordano para • agitar os
sentimentos antiisraelenses en-
tre os refugiados palestinos que
vivem no oeste da Jordânia.

dívidas
Ingleses dissolvem a tiros
protestos populares no Aden

Ailcn c Londres (UPI-JB) —
Tropas britânicas entraram
ontem em prontidão no' Aden,
e cercaram o chamado qui-
lômetro da morte, no passo
de Malla, depois de terem dis-
persado, a tiras, uma mani-
.estação de protesto contra a
execução de 16 iemenitas pelo
Governo da Arábia Saudita.

As famílias dos funciona-
rios britânicos neste proteto-
rado, inclusive ires mil crian-
ças, se encontram sob protó-
ção das tropas, que também
levantaram barricadas em tôr-
no do Hoíel da Praia de Kho-
maksar, onde serão hospeda-
dos os membros da missão da
ONU que chegará à região no
próximo dia 2.

' INFERNO

As organizações terroristas e
nacionalistas anunciaram on-
tem que transformarão o Aden
num inferno, apesar da pre-
sença da missão da ONU —
integrada por representantes
da Venezuela, Afgauistão e
Mali.

A missão deverá conferên-
ciar com as autoridades locais
e membros do Governo brita-
nico sôbre a situação do pro-
tetorado, que se tornará inde-
pendente no próximo ano.

SEM RESPOSTA

Durante uni debate na. Cá-
mara dos Comuns sôbre a cri-

se no Aden. o Secretário do
Exterior revelou que solicitou
auxílio ao Presidente Nasser,'numa 

troca "de cartas cordiais
c pessoais", nas «mais procurou
desfazer a suspeita da RAUde
que a Grã-Bretanha, não visa
estabelecer uma verdadeira in-
dependência no seu protetora-
do.

Brown disse que ientou per-
suadir Nasser a utilizar sua
autoridade para suspender o
terrorismo no Aden, rcssaltan-
dó que a morte não tem qual-
quer sentido pnra a luta nesse
país.

Acrescentou que embora a
correspondência entre os dois
tenha sido em bons termos,"infelizmente" o Presidente.
Nassfr não tinha tomado qual-
quer medida para atender ao
seu apelo.

EM ESTUDO •

Ao contrário do que se es-
perava. Brown não forneceu
indicações a respeito da data
cm que e.erà concedida a in-
dependência ao Aden, limltan-
do-.se a revelar que a Grã-Bre-
tanha está encorajando o Go-
vârno Central, para. que so
prepare para a independência,
através da reforma dc sua es-
trutura constitucional.

Disse ainda que o Governa
de Londres está considerando
no momento as últimas propôs-
U*jí da Federação da Arábia do
Sul, e espera chegar a um

acordo depois dc conferenciar
com a missão da ONU.

A crise no Aden provocou
um violento debate na Câmara
dos Comuns. Ao abrir a quês-
tão, o ex-Secretário das Co-
lônias, Duncan Sandys, do Par-
tido Conservador, disse que a
situação no protetorado estava
degeuerandq para a anarquia,
por culpa do Governo traba-
Ihista, oue desenvolvia uma po-
lítica "decepcionante c de má
fé".

Criticou em seguida o Gabi-
note por não ter atuado ou
cancelado a visita da missão cia
ONU. e acrescentou que "se,
em conseqüência desta des!.-ão
precipitada, pessoas inocentes
forem mortas, seu sangue
manchará as mãos rio Secre-
rário do Exterior e do Primei-
ro-Ministro".

Afirmou ainda que o objefci-
vo de Nnsser é abatei* o moral
e destruir a resistência cie to-
dos aqueles que se opõem à.,
dominação egípcia na Federa-
ção da Arábia do Sul e provo-
car o colapso total da loi e
da. ordem".

Concluiu dizendo qi-.e seria
uma "farsa cru*.!" se o Aden
se tornasse independente sem
meios para se defender de ata-
quer externos, e dirigindo tim
apelo ao Governo para f;ue
honre a palavra cia Gra-Breta-
nha". firmando um acordo de
defesa juntamente com o tra-
tado de independência.

Do terrorismo à guerra civil
Jerusalém (Especial para o

JB) — O que está aconteceu-
do no Aden era previsível. E
muito dificilmente se evitará
que o terrorismo atual evolva
para uma guerra civil, assim
que os britânicos, cumprindo
suas promessas, deixem a re-
gião e formalizem a indepen-
dència da Federação da Ará-
bia do Sul, mais uma de suas
muitas invenções.

A Federação da Arábia do
Sul é um conglomerado de 23
sultanatos c da colônia do
Aden, todos localizados no sul
da Península Arábia, entre o,
Iémen e a Arábia Saud tia. A
combinação é evidentemente
inviável.

Os ingleses ocuparam o
Aden cm 1837. De inicio, ad-
ministraram esta cidade-pôr-
to como parte do Vice-Reina-
do da índia. Em 1937 passa-
ram a constderá-la colônia se-
parada. O Aden é uma das re-
giões mais importantes do Ori-
ente Médio. Conta com uma
refinaria de petróleo, um pôr-
to moderno, uma vida comer-
ciai e econômica intensa, uma
burguesia próspera e um pro-
letariado. O confronto entre a
sua estrutura social e aquela
predominante nos sultanatos,
com os quais compõem a Fe-
deração, é tão violento quanto
aquele entre São Paulo e Te-
resina, talvez mais ainda.

Nos sultanatos não ocorrem
quaisquer transformações nos
útimos mil anos. A sociedade se
mateve estática e primitiva. E
onde o petróleo foi encontra-
do, os sultões e cheques enrique-
cem sem saber o que fazer do
dinheiro além de despendê-lo
no sustento de seus haréns e
muitos filhos.

A fim de preparar a. Federa-
ção da Arábia do Sul para a
independência os britânicos in-
ventaram uma série dc institui-
çôes semelhantes ao seu pró-
prio sistema de governo. O Con-
seiho da Federação (Parlamen-
to), por exemplo, conta com
9. membros dos quais 24 repre-
sentam o Adem. O governo íe-
deralista é essencialmente con-
servador, dominado por repre-• sentantes dos sultanatos.

Evidentemente, cs setores tra-
dicionals da sociedade que, com

o apoio inglês, dirigem o país,
não se inclinam a abrir, mão
do controle que exercem sôbre o
poder. íJstes setores nâo querem
reformas nem estão preparados
para negociá-las. E acreditam
que 

'possam 
preservar o statu

quo atual baseado na força de
sua organização policial e mi-
liiar. Os britânicos apoiam-nos
contra a vontade. Na verdade, os
trabalhistas não simpatizam
com osf ederallstas mas estão
obrigados, por um acordo, a
sustentá-los.

Êste é um dos elementos da
crise, o outro decorre da luta
pela hegemonia no Oriente Mé-
dio entre o chamado grupo de
nações árabes progressistas,
liderado pelo. Presidente Nás-
ser, do Egito, e o grupo de na-
ções conservadoras, liderado
pelo Rei Faisal, da Arábia' Saudita: Ambos estes paises
há muito que estão envolvidos
num confronto militar indire-' to, pois Nasser apoia a chama-
da República .do Iemen com
50 mil soldados e inúmeras
armas. Faisal abastece a mo-
narquia iemenita na guerra
civil, que se prolonga há cinco
anos, um dos mais cruéis e

, menos divulgados conflitos da
atualidade.

Os federalistas se consti-
tuem num grupo aparentemen-
te compacto . que .se prepara
para ser o primeiro poder do-
mtnante do novo pais, a* partir
da independência em 1963.
Existem fortes sinais de uma
luta .pelo poder entre as suas
próprias hostes. Os grupos em
choque, porém, só disputam o
direito ã chefia, não se distin-
guindo no tipo de solução poli-
tica que defendem para o país
emergente.

Mas, contra eles se opõem
tres partidos nacionalistas que,
aparentemente, apenas coinci-
dem no que diz respeito ás am-
bicões da criação de um pais
com um poder central mais
forte, com instituições não
conturbadas pelos contrastes
entre sultão c republicanos,
entre modernistas e rcacioná-
rios, entre reformadores e tra-
dicionalistas.

Aparentemente, é a Frente
pela Libertação do Iémen do
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MATRIZ: Rua Sete âe Setembro, 32 (Sede Próprio) FILIAL SAO TAVVO: Largo da Misericórdia, 24/30 (Sede Própria)
• Méier • Oriental • Pavuna • do Rio i Alcântara • Araruama
Penha • Pilares • F6sto Seis • Blo • Bacaxá • Barra cie São João •
Comprido • Rosário • S5o Cristo- Cabo Frio • Campos • Carapebus
vão • São Sebastião • Tijuca • •¦ Caxias • Duque de Caxias ¦
Vaz Lobo • Agências no Estado Goitacazes • Italva • Mercado •

Abril • Guarúlhos • Santo André

Agências no Estado da Guanaba
xa: Acro • Alfândega • Bonsu-
cesso • Botafogo • Cascadura •
Castelo • Copacabana • Grajaú •
ltamarati • Jacaré • Lapa • Mauã

Nllopolls «Niterói • Nova Iguaçu¦ Petropolis • São Gonçalo • SU-
va Jardim • Venda das Pedras •
Agências no Estado de SSo Paulo:
Osasco • Santa Ifigênia • Sete de

BALANCETE CONDENSADO E COMPARATIVO EM 3 DE MARÇO DE 1967
(Compreendendo Matriz, Filial e Agências)

Carta Patente n.° 1473 de 9 de Abril dc 1937 Cadastro Geral de Contribuintes n.° 33 268 434
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ATIVO 4 MATtÇO

1966
3 MARÇO

1067

Caixa, Banco do Brasil e Ban-
co Central da República do
Brasil

Empréstimos e Descontos.,..
Agências e Correspondentes..
Outros Créditos
Títulos e Valores Mobiliários..
Edifícios de uso do Banco,

Móveis, Instalações e Mate-
rial de Expediente

Resultados pendentes
Contas de Compensação

Diretor-Presidente:
RAUL PI1-ÍTO DE CARVALHO

9.326.367.865
18.651.612.185
16.677.658.919

1.116.013.117
972.002.952

4.424.894.621
983.280.010

19.728.074.276

71.880.503.9.5

15.842.710.744
33.665.483.813
27.659.677.042
4.427.339.477
1.274.126.022

6.585.480.410
1.461.387.772

38.364.929.485

129.281.134.766

PASSIVO 4 MARÇO
1966

3 MARÇO
196?

Capital e Reservas
Depósitos
Agências e Correspondentes..
Redescontos (Promissórias
Rurais)

Refinanciamento (FINAME).... 
'

Ordens de Pagamento e ou-
tros créditos

Resultados Pendentes
Contas de Compensação

5.200.404.726
28.722.255.744
15.873.329.822

186.185.932
158.325.301

542.739.015
1.469189.126

19.728.074.276

71.880.503.945

7.498.557.364;
49.376.815.957'
26.827.660.872

?289.504.932

317.691.550

4.146.161.230
2.459.813.375

38.364.929.486

129.281.134.766

Diretor-Superintendente:
ORLANDO TOMASO GELIO

^ * *" — -"" '- -«b-5j-£i3& ü "<

Diretores-Gerentes:
RATTL LUIZ DE ANDRADE DE CARVALHO

DECIO RALSTON DA EONSECA
SÉRGIO ANDRADE DE CARVALHO

Contador-Geral:
GILDO ALVES MOREIRA
Téc. Cont. CRC-17.473-GB

e 17.47J-S-RJ

Sul Ocupado que conta com o
mais íorle apoio no Aden, na
práUca. única parte da nova
Federação onde se pode dizer
que existe um debate politico.
A Flosy, como c conhecida,
foi iniciada sob a égide de vc-
lhas reivindicações iemenitas
nc sentido dc que a região per-
tenca ao Iémen. Agora, pa-
rece provável que deseje
uma Tccicração independente,
sob o seu controle, republicana
e socializante. Os seus princi-
pais dirigentes vivem no exílio,
no Cairo.

O instrumento do Cairo é a
Frente Nacional de Libertação,
um grupo com apoio popular
menos mumeroso do que a
Flosy, porém, mais agressivo e
bem organizado. Os homens
tia FNL pretenderiam uma Fe-
deração da Arábia do Sul à
imageih do Egito.

Faissal, da Arábia Saudita,
também coma com o seu gru-
po nacionalista: a Liga da
Arábia do Sul, a que tem ofe-
reeido apoio.

Os britânicos que anuncia-
ram, há dois anos, a sua dispo-
sição do abandonar a região
em 1968, vêm tentando encon-
irar uma forma da ínzer to-
dos os grupos políticos existen-
tes colaborarem na transição
para a jn/içpendÊncia.

mas aa diferenças existen-
tes são por demais profundas
e fundamentais para permiti-
rem. uma tal solução.

Foi por terem desesperado de
encontrar uma solução que
os ingleses recorreram its Na-
ções Unidas que está enviando
uma missão ao local. O que
eles pretendem é que as Na-
ções Unidas assumam a res-
ponsabiüdade de mediação na
crise, evitando que se trans-
formo numa guerra civil. Co-
menta-se, inclusive, que pre-
tenderiam a organização de
uma Força de Paz que perma-
neceria no país o tempo que
fosse necessário.

Mas as Nações Unidas não
terão condições de resolver a
questão da mesma forma.que,
a;é agora, nada puderam ia-
zer no Iémen.

DE VÍLA REAL,
GUIMARÃES E SETÚBAL

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
CONVOCAÇÃO

Ficam os senhores promissários compradores de frações Ideais
de lerreno dos antigos prédios números 160, 164, 166 e 163 da

Rua Conde de Bonfim, onde eslá sendo conslruído um Edifício de
dois blocos, um misto ("A"), outro residencial ("B"), sob o n,° 5
da Rua Cormela Dutra, convidados a se reunirern cm Assembléia
Geral Extraordinária no dia 2 cie abril de 1967, às 9,00, horas em

primeira convocação c ás 10,00 horas'do mesmo dia em segunda
convocação, no canteiro de obras na loia n.° 160-B em execução, a
fim de tomarem conhecimento e deliberarem sobre os assuntos es-

pecíficos da seguinte agenda:
1.°) execução do projelo aprovado pelos árgãos competentes

pelo administrador da obra;
2.°) conclusão c entrega das loias aos promitentes vendedores

do Imóvel;
3.°) outorga das escrituras definitivos;
4.°) assuntos relativos á matéria de ordem do dia, porém não

previstas nela.
Rio dc Janeiro, 17 de março de 1967

NOBRE S/A. COMÉRCIO E INDÚSTRIA
•) J»>e Simcos (P

OVOS DE PÁSCOA
CASA FALCHI S/A, desmentindo boatos

de s,/ concorrentes, participa que ainda tem
para venda e pronta entrega, OVOS DE PÁS-
COA de s/ tradicional e conceituada fabricação.

FILIAL - Rio - Rua do Rezende, 50 -
Loja - Tel.: 42-7327. (P

Beirute 'UPI-JB) — o Pre-
sidente Gamai Abdel Nasser
anunciou onlem que a Repú-
blica Árabe Unida náo se sub-
meterá às pressões econômicas
do Ocidente e propôs aos poi-
ses do mundo subdesenvolvi-
do a seguinte palavra de or-
dem: "Não paguem suas divi-
das externas, enquanto não
recuperarem .-:ou.s direitos".

Em entrevista ao jornal Al
Shaab, do libano. o Presiden-
te Nasser reiterou a impossi-
bilidade de reatamento de re-
lações diplomáticas com a Re-
pública Federal cia Alemanha
e confirmou que r. RAü can-
celou um penido de excedentes
agrícolas n o r t e-americanos,
rompendo, na opinião dos ob-
servadores, o último laço im-
portaute que a ligava aos EUA.

AMEAÇA

Ao lançar a palavra de or-
dem ao mundo subdesenvolvi-
do, Nnsser repetiu a omeaça de
não pagar as dívidas aos países,
que não adiantarem novos em-
prístimos.

Grã-Bretanha, França e
Itália concordaram cm nego-
ciar conosco ne-.sa base — dis-
se. — Os Estados Unidos não
querem assumir nenhum com-
promisso.

OS ESTÚPIDOS

Sôbre as relações RAU-EUA,
Nn-ser afirmou que não esta-
vam muito bo?.... porém não ti-
nham atingido ainda um ponto
critico. "Os americanos sfto
muito ricos, muito fortes e mui-
to estúpidos", comentou.

Não podem entender os
problemas cb mundo, porque
estão mergulhados numa v^da
material ciue obscurece sua vi-
são — explicou o Presidente,

RECADO

A E AU está pronta a enfren-
tar uma era de austeridade c
comprar trigo do mercado 11-
vre, cm vez de se submeter â"pressão norte-americana", re-
velou Nasser acrescentando:"Já dissemos aos Estados Uni-
cios que íião precisamos de seu
trigo."

No ano passado, os Estados
Unidos enviaram USS 1 bilhão
em excedentes alimentares ã
RAU. O Ultimo pedido egípcio
foi feito na mesma época, mas
até agora o Governo de "Wash-
ington não deu uma resposta.

EUA querem
novo recesso
em Genebra

Genebra (UFI-JB> — O.i
Estados Unidos propôs ontem
à União Soviética um recesso
de seis semanas da Conferên-
cia do Desarme, aparentemen-
te com o objetivo de aprovei-
tar o período para desfazer,
entre os aliados europeus e os
neutros, as dúvidas a respeito
dns condições do tratado da
não proliferação das armas
atômicas^

A União Soviética ainda não
respondeu aos Estados Unidos,
e, embora se oponha em prin-
cipio ao recesso, já deixou cia-
ro que seguirá a maioria. I^e
acòríõ cuin Washington, a
Conferência seria suspensa
para a Páscoa, por sete dias,
reaberta por uma semana e
suspensa novamente até o
princípio de maio.

TEMORES

Tudo indioa que Estados
Unidos e União Soviética já
tenham cheg-acto a um acordo,
restando apenas que Wash-
ington consiga convencer seus
aliados a aceitarem os termos
do tratado. Desde o principio
das negociações, os paises eu-
ropeus, com exceção da Grã-
Bretanha, vêm manifestando
temores em relação ao acordo.

A República Federal da Ale-
manha, em particular, suspeita
que o acordo barre seu desen-
volvimento da energia nuclear
para fins pacíficos e permita
que a União Soviética espione
suas centrais atômicas, em vir-
tude do dispositivo que auto-
ríza inspeções.

A proposta soviética-norte-
americana de que a execuçáo
do tratado soja controlada por
uma Agência Internacional de
Energia Atômica em Viena,
está encontrando resistência
em Bonn e nos paises membros
do EURATOM, que temem que
a inspeção de um órgão da
ONU enfraqueça a unidade
européia, como é concebida
pelo Tratado de Roma,

CHANTAGEM ATÔMICA

Por outro lado, os neutros
também não escondem sua
desconfiança quanto ao trata-
do, sob o argumento de que.
se forem obrigados a renunciar
às armas nucleares, o que se-
rá feito para protegê-los con-
tra iun ataque ou uma chanta-
gem atômica?

Êste ponto-de-vista é par-
tilhado sobretudo pelo Japão
e pela Índia que se Bentem
ameaçados pela China. O re-
presentante de Nova Deli ain-
da não se pronunciou na Con-
íerência, porém já entrou em
entendimento com a delegação
Japonesa, provavelmente para
tirar uma linha comum.

O TRATADO

Segundo os termos do trata-
do, os paises não nucleares fi-
cariam proibidos de exercer
qualquer atividade atômica, a
não ser com fins pacíficos, e
mesmo assim, apenas com a
supervisão das potências
nucleares — Estados Unidos,
Grã-Bretanha e União Sovié-
tica. França c China não par-
ticipam da Conferência.
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"Daily News" acha que Cuba
agravou cisão no movimento
comunista latino-americano

EUA
Jornal do Brasil, terça-feira, 21-3-67. l.o Cad _ o.

aceitam mudarás bases
Nova Iorque (UPI — JB) — O jornal Daily News co-

mentou ontem, em editorial, as criticas feitas pelo Pri-
meiro-Ministro Fidel Castro, ao bloco soviético c a alguns
líderes comunistas da América Latina, especialmente da
Venezuela, afirmando que as declarações do líder cubano
provocaram o agravamento da cisão no movimento comu-
nista continental.

Segundo o Daily News, o Partido Comunista da Venc-
zuela reagiu energicamente às acusações de Fidel Castro,
chegando mesmo a perguntar quem era Fidel para lhe
ensinar a dirigir a revolução venezuelana.

de seu comércio continental 0utono
Ui

ESPERANDO OS PRESIDENTES (I)
-l'lseraauerenteno

ACUSAÇÕES

— Na semana passada —
afirma o Daily News — Fidel
Castro fustigou severamente os
paises do bloco soviético — que
são considerados seus amigos e
fiéis partidários —¦ por se
apressarem com o que o bar-
budo cubano chamou de Go-
vemos oligãrquicos na América
Latina.

O editorial prossegue afir-
mando que "Fidel após expres-
sar coisa óbvia — nem tudo é
cór-de-rosa no mundo revolu-
cionário — arremeteu contra
os vermelhos venezuelanos, es-
colhendo cuidadosamente as
palavras c evitando a miúdo
as usadas para descrever o
próprio Castro: traidores, co-
vardês e oportunistas*'.

REAÇÃO

— O Politburo venezuelano —
continua o Daily News — rea-
Ciu imediatamente e duramen-
te perguntando quem era éla
para lhes ensinar a dirigir sua
revolução e disseram a Castro
que calasse a boca. Fidel tam-
bém aludiu as denúncias de
que Havana Instigara o se-
qüestro e assassinato de Júlio
Iribarren Borges, irmão do
Chanceler venezuelano Ignacio
Iribarren Borges, negando ter

conhecimento déste incidente
ou da exploração de violência
produzida às portas de Fidel.

— Entretanto — acrescen-
tou o jornal norte-americano
— Fidel pareceu estar preo-
cupado pela traição cometida
pelos satélites vermelhos que
estão cortejando os latino-
americanos. Citando "ativida-
des contraditórias", Fidel disse
que enquanto alguns paises so-
cialistas são condenados pelo
reinicio das relações com a
Alemanha Ocidental, há uma
corrida para estabelecer rela-
ções com oligarquias do tipo
da de Leoni (Presidente da Ve-
nezuela) e outras no mesmo
estilo.

Concluindo, o jornal norte-
americano declara que "nln-

guém pode acusar realmente
Fidel por se mostrar preocupa-
do. O Primeiro-Ministro cuba-
no parece encontrar-se na po-
sição de um indivíduo que ne-
cessita de um desodorante pa-
ra homens. A atitude de seus
camaradas vermelhos afeta-o
num ponto vulnerável: o ven-
tre. Fidel tem sofrido graves
reveses e agora encontra-se na
pesição de ser o único mem-
bro do clube que não tem re-
Irçúo com a América Latina.
Isto é bastante para fazer um
homem forte chorar''.

Montevidéu (UPI-JB) — O
Subsecretário de Estado Lin-
coln Gordon, representante do
Presidente Lyndon Johnson na
Conferência de Montevidéu,
declarou ontem que os Esta-
dos Unidos não fizeram reser-
vas sobre o texto no qual é
incluída uma série de promes-
sas de Washington para a re-
formulação de sua política co-
mercial aa América Latina.

Depois de três horas de de-
bates, ontem, com os represen-
tantes dos Presidente da Amé-
rica Latina, Lincoln Gordon
afirmou aos jornalistas que"as conversações estavam che-
gando a um acordo completo
com os latino-americanos sô-
bre política comercial, "o mais

difícil dos temas atualmente
em discussão.

POSIÇÃO

Para os observadores políti-
cos, a declaração cio Subsecre-
tário Lincoln Gordon signiíi-
ca que o Governo norte-ame-
ricano aceitou principio;; de-
finitivos como a facilitarão de
importações de manufaturados
e semimauufatiurados latino-
americanos entre os organis-
mos mundiais; a venda cie es-
cedentes agrícolas apenas de-
pois de consultar os países do
Hemisfério que também têm
estoque; supressão de vendas
de materiais estratégicos, co-
mo o cobre e o estanho, qua

fazem baixar os preços no
mercado mundial e outras
vantagens paru a América La-
tina.

O anteprojeto, que aparece
no temário como ponto três.
tem especificações bastante
claras. Algumas delegações la-
tino-americanas, no entanto,
pretenderam que o compro-
misso norte-americano fosse
mais especifico no texto do
documento que os Presidentes
assinarão em Punta dei Este,
o qual será intitulado de "He-
mistério na Cúpula". Segundo
fontes oficiosas, a Venezueia.
Argenitna, Peru. México e"
Brasil foram os paises cujos
representantes puseram mais
ênfase na questão.

•uguai: um

Acordo em tevi sai
Martin Leguizamon

Especial pura o JH

Montevidéu (UPI-JB) — As
duas tendências em que se di-
videm os paises da Associação
Latino-Americana de Livre Co-
mércio (ALALC) em relação
com os planos da integra;
ção latino-americana aproxi-
maram bastante, ontem, seus
pontos-de-vista e já se tem co-
mo certo um acordo nas pró-
ximas horas.

As divergências sobre a in-
tegração, fixada em prazos es-
pecificos no projeto chileno
apresentado à Conferência da
ALALC do ano passado e du-
ramente criticada por algumas
delegações, voltaram a mani-
íestar-se na recente conferên-
cia de Chanceleres em Buenos
Aires e nas reuniões ora rea-
usadas em Montevidéu enlre
os representantes presidenciais
do Hemisfério.

O Brasil apresentou um pro-
jeto substitutivo dn aprovado
pelos Chanceleres em Buenos
Aires e o Peru, outro, ambos
tendentes a eliminar certas
precisões alcançadas, em ma-
teria de prazos para a integra-
ção continental, durante a Con-
ferência dos Chanceleres na
Capital argentina,

Nas primeiras sessões, ob-
servou-se quo um grupo da
paises apoiava a posição ado-
tada em comum pelos cinco
Previdentes reunidos no ano
passado em Bogotá, cuja fôr-

ça, diminuiu quando o Peru
adotou uma posição indepen-
dente. Outras delegações, en-
tre elas as do Brasil e da Ar-
gentina, -sustentaram nova-
mente quo não deviam ser íi-
xados prazos específicos aos di-
versos graus do integração.

Para os membros cln, delega-
ção do Brasil, os Presidentes
não podem firmar uma decla-
ração especifica e sim uma
declaração de conceitos. O pro-
jeto do Brasil procuraria ciar
elevação ao documento presi-deneial, eliminando déste as
questões cie pormenores.

Os representantes brasileiros
pareceram retirar-se, ontem tv
noite, bastante satisfeitos da
reunião a porlas fechadas rea-
lizada pelos países da ALALC,
prévia a que realizarão em
conjunto cem os membros. do
Mercado Comum Crntro-Ame-
ricano, uma vez que se resol-
vam as divergências internas
da Associação Latino-Ameri-
cana de Livre Comércio.

Os chilenos e os colombin-
nos, que são os líderes de uma
integração a realizar-se com
datas e programas precisos,
também pareciam satisfeitos
com o curso das deliberações.
Outros delegados concordaram
cm que se havia, "avançado
muito", dando a impressão de
que a.s posições de ambos os
grupos se haviam aproxima-
do consideravelmente.

Um porta-voz da atual Con-
ferência afirmou que o proje-
to de estruturar a integração
latino-americana entre as ria-
tas de 1970-1980 náo havia si-
do deixado de lado. Ainda se
deverá considerar especifica-
mente a menção dessas datas
no esboço da agenda para a
Conferência de Presidentes.

O Uruguai desmentiu a ver-
sáo de que seus delegados
apresentariam ao término dn
Conferência de Montevidéu,
tnn projeto secreto tendente
a 'criação de um "organismo
supranacional para acelerar
o processo da integração lati-
iio-americana".

GREVE

O jornal El Eien Público de-
nunciou os preparativos para
uma greve geral de 24 horas a
ser deflagrada pela Convenção
Nacional dos Trabalhadores
cm protesto contra a realiza-
ção da Conferência dos Presi-
dentes e à presença do Presi-
dente Lyndon Johnson em ter-
ritório uruguaio.

EI Popular, jornal do PC
uruguaio, confirma que a gre-
ve será realizada em "repúdio
à reunião dos Presidentes, des-
finada a reforçar ainda mais
as cadeias com que o imporia-
lismo norte-americano oprime
os povos do Continente".

José Rafael Fernandes
Enviado Especial

Punia dei Este — A chegada do outono, em Punta dei
Este, significa a volta aos abrigos de Jã e a retoimdtfdâ
vida normal pelos seus quase sete mil habitantes, poucoantes confundidos com mais de 1 milhão de turistas quesuperlotam o balneário durante a temporada de verão,
mas êste ano, com a Conferência de Presidentes America-
nos, que se realizará entre 12 e 14 do próximo més, a Ca-
pitai turística do Uruguai, já mergulhada em preparativos,
espera, conforme assinalou há dias a Imprensa de Monte-
vidéu, pelo seu primeiro "abril febril".

Setecentos mil dólares, pelo menos, calcula a OEA
gastar com a Conferência — sem contar as despesas com
serviços de segurança, a critério de cada Chefe de Estado
— e, além de já se encontrarem tomados não só o Hotel
San Rafael, sede da reunião, como o.s demais das proxi-midades, que se destinarão às delegações, os chalés e ban-
galôs que em qualquer abril são encontrados a 75 dólares
mensais, só porque alguns vão ser escolhidos para alojar
os Presidentes, estão sendo reservados por preços que va-
riam entre 500 e 1 200 dólares, apenas para a semana que
envolve o encontro.

FIDEL CASTRO ACUSA DA. DIREITA À ESQUERDA
O JB publicou, qunrta-fel-

ra, um resumo do discurso
do Primeiro-Ministro Fidel
Castro contra o PC venezue-
lano, que continua a reper-
cutir na Europa, nes Estados
Unidos e na América Latina.
Damos abaixo uma seleção
do.s trechos mais importantes
desse pronunciamento.

ACUSAÇÕES — "Uma
grande campanha contra nos-
so pais joi deflagrada pelo
Governo de Caracas. Mas há
vários meses que acusações
idênticas são lançadas con-

. tra nós pelos dirigentes direi-
tista do Partido Comunista
Venezuelano, na imprensa le-
gal ou clandestina desse pais...
A oligarquia da Venezuela,
que c favorável aos imperia-
listas, acusa-nos de intervir
nos problemas internos da
Venezuela. A direção direi-
tista. do Partido Comunista
desse país nv acusa de in-
iervir nos problemas inter-
nos daquela organização."

COINCIDÊNCIA — "Não <?
de espantar esta coincidência.
Qualquer acontecimento im-
portante registrado neste-
Continente inquieto { atri-
buido a Cuba. Quando os cs-
birros de Somoza massacram
os conservadores na Nlcara-
gua. a culpa è de Cuba. O
mesmo se diz quando aconte-
ce algo na Guatemala ou na
Colômbia. Quando urna rebe-
Hão militar irrompa cm São
Domingos e as tropas ianques
intervém, a culpa também é
tíe Cuba. Nós -julgamos ter
apenas uma responsabilidade:
a de -prosseguir em 7iossa re-

volução ate suas últimas con-
seqüéneias."

DOIS ERP.OS — -Somos
acusados de dirigir a subver-
são e o movimento revolucio-
nário armado na Venezuela.
Se isso fosse verdadeiro, se di-
riglssemos realmente, 7ião te-
ríamos cometido os dois er-
ros principais cometidos por
culpa dos comunistas: subes-
timação do campesinalo co-
mo força revolucionária e
super estimação das possibili-
dades de um levante militar.
Na verdade, cada movimento
revolucionário deve se instruir
em função de seus erros e de
seus reveses. Mas os reveses
deixam sóbre o terreno os mais
fracos, os menos perseverantes
e os menos revolucionários. Pia
Venezuela, a direção revolu-
cionária- do partido quis diri-
gir as guerrilhas ficando na
Capital. Uma direção uuda-
ciosa e realmente revolucio-
nária teria ido para a mon-
tanha com os guerrilheiros. As
guerrilhas não foram conside-
radas como forças capazes dr.
se desenvolver c conquistar
o Poder. Elas foram con-
sideradas nm inst ru meni o de
agitação, de manobra política
,* negociação. È a subestima-
ção da guerrilha que condu-
ziu a estes erros. Na Venc-
zucla, os guerrilheiros rece-
bem. solicitações constantes nn
sentido de. cessar o fogo. Mas
uma guerrilha que aceita íré-
gua é uma guerrilha condena-
da à derrota..."

DIRIGENTES INCAPAZES— "Nós suportamos, em silèn-
cio, durante meses, a campa-

nha injamante do Partido Co-
munista Venezuelano e teria-
mos preferido não aludir a cia
publicamente, tle nos acusa
ininterruptamente de Javore-
cer o fr acio nis mo. Mas
o Partido Comunista não era
o único a integrar as Forças
Armadas dc Libertação. Havia
também o Movimento da. Et-
querda Revolucionária, que foi
um dos primeiros a deflagrar
o combate. Havia também as
forças da União Republicana
Democrática e representadas
pelo jovem, jornalista Fabricio
Ojcda. Os melhores lideres
guerrilheiros como Fabricio
Ojeda. sempre repeliram as
palavras de ordem dc trégua
dadas pelo Partido Comunista.
Acusam-nos de favorecer o
fracionisnío? Trat a-s e, na
verdade, de um problema pro-
vocado pela incapacidade dos
dirigentes políticos... Sc li-
vêssemos lão pouca tc revolu-
cionária. teríamos abandonado
a luta após nosso primeiro re-
vés da casema de Mouca-
Ca..."

CONTRA OS DERROTIS-
TAS — "Não nos cabe decidir
problemas dc estratégia ou de.
tática do movimento revolu-
cionário venezuelano. Mas te-
vws o dirciio de exprimir
nossa solidariedade com os
combatentes, com aqueles quedecidiram cumprir seu dever:"Tornar pátria livre ou mor-
rcr pela Venezuela". Apesar
desta traição, o Governo Leo-
ni, ajudado por oficiais e ma-
teria! ianques, não conseguiu
pôr fim. à rebelião. Neste ca-
so, por que seremos obrigados

a dar razão ao» derrotistas?
Em noma de que c de quem?
Do comunismo internacional?
Do marxismo-leninismo? Da-
quelcs que se julgam comu-
nistas e não têm coisa algu-
wri de comunistas? O comu-
nismo internacional, tal como
o concebemos, não é nem uma
Igreja, nem uma seita religio-
sa ou maçônica que nos obri-
gue a santificar qualquer des-
vio ou qualquer fraqueza".

RELAÇÕES ENTRE OS
PARTIDOS — "Nossa posição
em. relação acs Partiãos co-
munistas se baseia cm prin-
pios estritamente revolucio-
llàrios. Apoiaremos sem hesi-
tação cs Partidos que tenham
uma linha firme e revolucio-
nárja. Apoiamos aqueles que,
sem se denominarem comu-
nistas, agirem, como perda-
deires comunistas na hoa de-
cisiva (ia lula. Rejeitar a
priori tuáo o que não tem o
qualificativo comunista é um
we, de dogmatismo e de sec-
turismo. Os Partidos comunis-
ias deverão definir-se em fa-cc cies guerrilheiros que lu-
tem va montanha c des der-
rolistas que querem renunciar
à luta".

A MORTE DE BORGES —
"Em princípio, quero declarar
que não temos noticias além
daquelas divulgadas pelas
agencias internacionais. Não
sabemos quem inalou o Dr.
Borges. A representação das
Porcas Armadas de Libéria-
çáo Nacional em Havana pu-
blicou uma declaração que
provava que ela não dispunha
dc outras informações, poi3

ela se referia "aos panfletos
que circulavam em Caracas",
tstes diziam que havia "pan-
fleios da FALN ao lado do
cadáver". Podemos estar em
desacordo cem êste processo,
com êste assassinato de nm
funcionário venezuelano. Mais
uma vez quero declarar que
nada sabemos sobre êste as-
sassinato, Nosso critério c que
o.s revolucionários dever eví-
tar processos cjuc possam ser-
vir dc instrumento para o ini-
migo. Consideramos que é um
erra utilizar os métodos da
policia de repressão. Mas o
que náo é revolucionário é
unir-se ao coro dos reacioná-
rios e dos impsrialistas, a
propósito de um fato determi-
na:'o. Foi assim que agiu o
Partido Comunista Venezuela-
vo. Mas quem desencadeou a
violência, quem assassinou,
centenas de estudantes e com-
batentes, se não o Governo
venezuelano, com Belancourt,
a principio, e com Leoni cm
seguida."

ACORDO URSS-COLÕM-
BIA — "No que nos concer-
r.e, jamais hesitamos, mesmo
cm detrimento de nossos in-
terêsses econômicos, A.s quês-toes tie princípio (que rcspsi-
tamos na Europa ao reeonhe-
cer a República Democrática
Alemã) devem ser respeitadas
também na América Latina.
Nós proclamamos a lodo o¦mundo: nossa revolução se-
guirá sua própria linha. Ela
jamais será satélite de alguém.
Ela jamais pedirá permissão,
a quem quer que seja. para
sua posição, no pais e no ex-
terior."

O "SHOW" DOS EUA
No conjunto das providências

para a reunião, a ,mobilização
norte-americana constitui um
verdadeiro show à parte: de-
pois que o Secretário de Im-
prensa da Casa Branca, Bill
Moyers, avistou-se eom auto-
ridades do Governo uruguaio,
há duas semanas, começou a
ser montado o dispositivo de
segurança c de comunicações
previsto sempre que o Presi-
dente norte-americano viaja e
que compreende, desde a che-
gada progressiva a Punta dei
Este de grupos de 10 a 400 ho-
mens, para cuidar de tudo, até
o envio de iun porta-aviões, quo
ficará no largo para estabele-
cer uma "ponte" entre o Sr.
Lyndon Johnson e seus asses-
sores de Washington.

O porta-aviões, ao que se
adianta, estará equipado com
amplo sistema de comunica-
ções, incluindo o "Teleíone
Vermelho" que liga diretamen-
te Washington a Moscou » o
mecanismo de acionamento de
dispositivos de defesa, caso sur-
Ja a iminência de tmt ataque
atômico contra os EUA. Em
terra, agentes do FBI,.da CIA.
e da INTERPOL, em combina-
ção com a policia uruguaia, JA
esquadrinharam a cidade, es-
tildaram quarteirões e estabe-
leceram roteiros preferenciais
para os deslocamentos do Pre-
sidente Johnson, anunciando-
se, para a semana que antece-
de a abertura da reunião, o es-
tabelecimento de severas me-

didas de controle por todas as
vias de acesso.
COMO SSRA

Somente o Hotel San Ra-
ftiel. que dispõe de 148 aparta-
mentos, foi tomado oficialmen-
te pelo Governo de Monievi-
déu e colocado à disposição da
OEA, para que sè instalem
Chefes de Estado ou serviços
prioritários, mas, ao que pare-
ce, apenas o Presidente. Oscar
Gestido vai. ocupar uma suíte
ali, pois quase todas as Em-
baixadas dos países america-
nos preferiram buscar um ban-
galo nas proximidades. Os de-
mais hotéis mais importantes
há muito já estão, porém, com
reservas feitas, o que parece
indicar que as autoridades
uruguaias já levavam na cer-
ta a escolha de Punta dei Este
antes de sua confirmação, re-
centemente, em Buenos Aires.,

Entre delegados, assessores,
funcionários diversos, reporte-
rc-s, fotógrafos, cinegrafisias,
ajudantes, autoridades e agen-
tes de segurança, acredita-se
que cerca de 10 mil pessoas
trabalharão na conferência.
Um amplo galpão está sendo
levantado ao lado do hote!,
para concentrar o sistema de
comunicações e a imprensa, o
devora ser construído, ainda,
um heliporto, para a .ligação
entro o porta-aviões norte-
americano e o local da reunião.
O plenário da conferência se-
rã instalado no salão que ser-
ve de cassino.

:| FR6EZA ÍNTIMA? > Wm^S^SS,,

SERVIÇO jíbxct II

mem ou da mulher o que
é necessário é tonificar as
células nervosas e não
exciiá-las com remédios
perigosos. Tonifique os
seus nervos com SUrICIT
(SUFICITE), usando-o por
algum tempo. Suficit lhe
dará pujança sexual e evi-
íará o cansaço e o esgota-
menlo. Nas Farmácias e
Drogarias. FABR. 32-5566.
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4LEMÃES CHEGAM HOJE

Segurança
Diviâem-se os observadores na apre-

alação do debate — ainda um tanto ti-
mido — sobre a Lei de Segurança bai-
xada por decreto nas últimas horas do
Governo Castelo Branco.

A impressão mais generalizada ê a
de que são poucas, bem poucas, as pos-
sibiliãades de revisão do decreto.

A Lei de Segurança, bem ou mal es-
crua, è apontada nos círculos mais ca-
tegorizaãos como a única contribuição
efetiva ão grupo militar ao Governo
Castelo Branco.

Em tudo o mais, o Marechal Caste-
lo Branco recebeu dos militares que o
apoiavam uma carta-branca, agindo
como melhor lhe parecesse, nos diver-
sos planos ão Governo.

A Lei de Segurança, além de con-
tríbuição, consubstanciaria também qua-
se uma reivindicação do espirito ãe 31
ãe março de G4 — e reivindicação refor-
cada pelo jato de que ultrapassamos, a
15 ãe, março último, a jase ameaçado-
ra dos Atos Institucionais e das medi-
das de exceção.

Os observadores mais responsáveis
acreditam, portanto, fadado ao fracas-
so o movimento revisionista. Ao Maré-
chal Costa e Silva náo há de interessar
a revisão, sobretudo nestes primeiros
tempos duros e incertos, em que terá de
usar toda a sua reconhecida habilidade
para conter os arroubos das tensões re-
presadas nos últimos três anos.

Ainda que não utilize os poderes da
nova lei, ao Governo será no mínimo
útil poder dispor dela — ao menos como
instrumento ãe equilíbrio.

Quanto ao movimento contrário, ê
considerado absolutamente normal.

Pergunta
As chuvas enchem ou esvaziam a

Guanabara?

Entendimento

Entende o ex-Senador Afonso Ari-
nos que o atual Presidente da Repúbli-
ca pode revogar, por decreto, qualquerdos decretos assinados pelo Presidente
Castelo Branco com bases nos Atos Ins-
tltucionais — inclusive os cassatórios.

Isto porque, no que lhe parece, os
Atos são realmente instrumentos cons-
tltucionais — mas não, porém, os de-
cretos neles baseados, que têm apenas
força regulamentar.

Segundo o Sr. Afonso Arinos, as con-tradições são habituais em qualquerConstituição, pois trata-se de texto re-
sultante do enbrechoque de posições,Idéias e interesses, não podendo, portan-to, traduzir-se em termos de precisãomatemática.

Cabe então ao Poder Judiciário,
através do Supremo, resolver os confli-tos existentes na letra constitucional.

Elogio
O Professor Vicente Rao, ex-Profes-«or do Ministro Gama e Silva na Facul-dade d-e Direito de São Paulo, ficou en-tusiasmado com o discurso de posse doseu antigo aluno no Ministério da Jus-tica.
O Sr. Vicente Rao, que ainda asses-sora o Presidente Costa e Silva em ques-toes controvertidas da interpretaçãoconstitucional, achou que o discurso doSr. Gama e Silva foi "uma peça exce-lente".

Visitas
Desde que deixou a Presidência daRepublica, o Marechal Castelo Branco

praticamente não teve um só momentode descanso, até agora.

Quase todo o seu tempo vem sendo
tomado por visitas de antigas colabo-
raüores e amigos, que se surpreendem
ao encontrar o ex-Presidente muito à
vontade, abrindo pessoalmente a porta
e atendendo ao telefone, sempre muito
bem posto e jovial.

O Marechal Castelo Branco está
concluindo a decoração do seu aparta-
mento.

Ovação
Sábado, à noite, o Sr. Roberto Cam-

pos chegou timidamente ao bar de um
elegante clube carioca e foi recebido com
uma estrondosa ovação.

Ficou emocionado.

Cinema

No que se refere ao cinema, pelo
menos, o produtor Luís Carlos Barreto
é francamente da livre iniciativa:

— Não há necessidade de nenhum
instituto de cinema para que o cinema
nacional progrida. Instituto, aliás, sò
tem servido até agora para matar o cl-
nema, onde êle nasce com as melhores
esperanças. Na Argentina, criaram um
Instituto e lá se foi o cinema argentino;
ne México, a mesma coisa — e assim por
diante. Nos Estados Unidos, a indústria
cinematográfica teve significação por-
que lá nunca ninguém se lembrou de fa-
zer um instituto. Abaixo os Institutos de
cinema!

Precavido

O cidadão Alderllo Guimarães está
por ora residindo em Nova Iorque, mas
por via das dúvidas já escreveu uma car-
ta à Companhia Telefônica declarando
que gostaria de habilitar-se a um tele-
fone, no plano de expansão da empresa.

Comunicações

Para o Sr. Glycon de Paiva, a me-
lhorla do sistema de comunicações do
País reduzirá sensivelmente a taxa de
Inflação.

A falta de comunicações, ou a lentl-
dão com que elas são feitas, é um fator
inflacionário; se tivéssemos comunica-
ções eficientes, o mesmo cruzeiro que
assiste hoje a um compromisso em Por-
taleza poderia, no instante seguinte,
atender a uma operação em Porto Ale-
gre, aumentando extraordinariamente a
velocidade de circulação da moeda.

Isto sem falar na diminuição da ta-
xa da neurose nacional.

Wavics

Aguarda-se sob certa expectativa a
atitude a ser tomada pelo atual Governo
em relação à operação de troca de na-
vios da Polônia por café.

Objeto de longa e tortuosa negocia-
ção, a compra dos navios poloneses não
foi ultimada na gestão do Marechal Cas-
telo Branco por motivo não esclarecido.

A nomeação do Almirante José Cel-
co de Macedo Soares para a Presidência
da Comissão de Marinha Mercante, por
outro lado, é um sintoma de que a tran-
sação não será feita — porque aquele
oficial foi um dos líderes do movimento
contra a compra dos navios poloneses.

Apesar disto, sustentam alguns dos
negociadores do antigo Governo que a
operação é tão perfeita e tão vantajosa
para o Brasil que não há como deixar
de efetivá-la.

Lance-livre
O A posse do Sr. Nestor Jost na Presiden-
?Í\vtAanÍ,0xdi Brasil íoi um acontecimen-
L°Sf^aárlÀaAÍÍladOSCUmpri,nentos
?„„?^Mi,ni^tro acerto Sonres será home-
SWt h°]e Çflas classes Produtoras com. um Jantar no Copacabana Palacc.

J» Se continuarem as chuvas das últimas

de Janeiro Serà transfor»ada em Brejo

n,i„ÜLB?gadelr0 Carlos Albert° Huet de
?,¥£? t0?a posse hoje na Ch«fia do Esta-
™'nwl°r„ fa aeronáutica, em substituiçãoao Brigadeiro Clóvis Travassos.

Em conibina,çâo com o Grupo Opiniãoo Jornalista Cláudio Bueno Rocha vai men-'
&„£ „"*'? Domaâa. de Shakespeare, no
ES*?». e ^na de c°P»c»bana. A peçaserá apresentada, em vesperal e íaz parte doum programa de representações dedicadas
tático C°m 

CanUer eminenten«nte di-

fr. ^eU da ARENA a Guarda Vermelha;do MDB surge agora a Jovem Tan. Paráquê? Para nada.

Móveis da Tora iráo representar o mo-
filltiHo brasileiro na Feira Internacional de
maio mar5°' e na-de BarceIona, cm

raiw^Venen.d0 muit0 ° llvro d° General
oitapiÒ * e Silva editad0 pela José

^t„^m J?olaboraçao com o Gabinete de Psl-cologia do Sanatório de Botafogo, o Centrode Orientação Psicológica e Profissional pro-moverá na segunda quinzena de abril umcurso intensivo sobre o Teste do Rorschach
ritos^apli,c,a?ao na orientaç5° e na psico-clagnose clínica. As aulaj serão ministradas
Fin nf!P?C,aiisl?2 Franco Lo Presti Scmlné-
À'„,?„VÍa de,Pr,eitM e Francisco Campos.O curso é exclusivamente destinado a nsi-cólogos, psiquiatras, orientadores profissio-
22 S, «Racionais e estudantes do psicolo-Bia, dividindo-se em três períodos básicos eum «uplementar.

© O Senador Antônio Balblno Já catalo-
gou todas as contradições contidas na Cons-tituição de 19S7. Péz também um levanto-mento das leis complcmentares que serãonecessárias para dar vida a diversos dispo-sitivos constitucionais.

© Para reforçar as disponibilidades opera-cionais das Caixas Econômicas Federais daS. Catarina e Paraíba, a Caixa Econômi-ca Federal do Rio de Janeiro emprestou &primeira 500 milhões de cruzeiros e à paral-bana 300 milhões (velhos).

© A propósito da candidatura Nelson Mu-farrej à Presidência, da Caixa carioca, háquem diga que êle não aceitou convite nessesentido (porque seria prejuízo para as suasatividades particulares), enquanto outros in-dicam-no como interessado no cargo.
O Incrívell Extraordinário! A empreite^ado buraco da, Light na esquina da Rua Xa-vier da Silveira com Barata Ribeiro há me-ses e meses que dormita naquelas obras, re-duzindo uma das vias cruciais de Copacaba-na á metade e às vezes a um terço. Com ainterdição do Corte do Cantagalo, a situaçãoficou dez vezes pior, gerando engarrafamen-tos monumentais. Será lícito que um em-preiteiro moroso e relapso coloque o inte-rêsse da coletividade carioca sob o guantede sua inépcia?

© Com boa repercussão, o Sr. Cláudio Pa-checo foi confirmado ontem como Diretorda Carteira de Crédito Geral do Banco doBrasil (4.° Zona).

© Restabelecido do desastre de automóvel,Luís Carlos Miele já retomou todas as suasatividades artísticas. Do automóvel não se
pode dizer o mesmo.

© Já há quem sustente que a Presidência
do IBC deve caber a um diplomata, paracontornar o problema das divergências seto-
riais em tomo do cargo. Outros acham quesó um General poderá dar cobertura ao nô-
vo Presidente da autarquia, em face das
pressões e descontentamentos da cafeicultu-
ra. Um terceiro gnipo sugere a solução ins-
titucional da Igreja: um bispo para o IBC.
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' Igreja prossegue ritual 'da '

Semana Santa com leitura
da Paixão segundo S. Luc

Chegarão às 8h20m de hoje os 130 integrantes do conjunto Sirtg Out Dcutschlanâ, que apresenKio o espetáculo musical Viva a Gente, com estréia marcada para as 20M5m do dia 29, no Tem
titam no

...-„, - -  t'— " "-• -W..--M,.* ,.„ ,.,., Mj,t ,ltt Teatro Mn-nicipal. Us jovens darão no Galeão um pequeno show para demonstrar sutis qwilitlniles, que têm siilomuito aplaudidas pela crítica européia. O representante do conjunto, Sr. lislebnn Daraniy, já está nn Rioc manifestou seu contentamento pelo apoio recebido do Presidente do Banco Aliança do Rio de Janri.ro, isr. Jouo Ursulo Ribeiro Coutinho, c da SOMA — Companhia de Crédito, Financiamento e investi-mentos, firmas que estão prestigiando a temporada

Brasileiros e mexicanos Crítica aos
estudam em convenção meios EUA ofende
de aumentar intercâmbio Guimarães

Uma comissão mista integrada por representantes dos
Governos do Brasil e do México estuda medidas capazes
dc incrementar as relações comerciais entre os dois paises,durante a VI Convenção dos Revendedores Volkswagen do
México, que está sendo realizada desde ontem no Copa-
cabana Palacc.

Estiveram presentes à abertura dos trabalhos os Srs.
Frank Moscoso, Embaixador do Brasil no México, e Vicen-
te Sanchez Gavito, representante diplomático mexicano-em nosso País. A ambos foi solicitado empenho, junto a
seus Governos, a fim de serem obtidas maiores facilidades
de intercâmbio comercial na área da ALALC, no setor
automobilístico.
CONVENÇÃO

Os revendedores Volkswagen
do México escolheram o Brasil
para sede de sua convenção
anual em razão do alto índice
de desenvolvimento alcançado
pela indústria automobilística
braisüeira, cuja experiência
neste setor, segundo acreditam
os mexicanos, poderá ser útil à
expansão do mercado automo-
bilístico naquele pais.

O Governador Abreu Sodré
revelou, ao receber em São
Paulo os convencionais, que
está disposto a colaborar para
que as transações comerciais
entre os dois países sejam ta-
crementadas.

Ainda em São Paulo, os con-
vencionals visitaram as insta-
laçõos da Volkswagen em São
Eernardo do Campo, onde
mantiveram contatos com os
dirigentes brasileiros, a fim de
coordenar um plano de cola-
boração comercial e técnica
mais intensa.

Em vista do acentuado crês-
cimento do comércio Brasil-
México, os convencionais mos-
tram-se otimistas em relação
à concretização de novos acõr-
dos comerciais, embora o in-
tercâmblo entre as duas na-
ções esteja ainda bem abaixo
de suas reais possibilidades.

Nelson Pereira dos Santos
já preparou organograma do
Cinema Educativo da UFF

Niterói (Sucursal)' — O cineasta Nelson Pereira dos
Santos já preparou o organograma da Divisão de Cinema
Educativo, a ser criada dentro do Departamento de Cul-
tura da Universidade Federal Fluminense e que deverá
funcionar no lugar da casa exibidora fechada há algum
tempo no antigo Hotel Cassino Icaraí, segundo informou
o Reitor Manuel Barreto Neto.

Sobre a reavaliação do imóvel, que está sendo feita
por decisão judicial, disse o Reitor que jamais lhe passou
pela idéia não observar o justo preço, "e por isso a UFF
está disposta a dialogar com a parte contestante para a
imissão de posse do prédio em termos amigáveis, antes
que possa tomar outras medidas que a lei lhe faculta".

mo contribuição da Unlversida-
de para o equacionamento e
encaminhamento a soluções
objetivas do problema do turis-
mo no Estado do Rio.

Explicou o Reitor Barreto
Neto que as Escolas de Serviço
Social e de Enfermagem, tal co-
mo o curso de Biblioteconomia
e, provavelmente, a própria
Reitoria com os seus departa-
mentos, ficarão instalados em
caráter provisório no ex-Cas-
sino Icaraí, até que possam ser
construídas novas sedes para
elas. Disse que, quando isso
acontecer, o antigo Hotel passa-
rá a funcionar inteiramente de-
dicado a atividades culturais e
artísticas.

REUNIÕES

O Sr. Barreto Neto adiantou
que as entidades empresariais
fluminenses, como o Clube dos
Diretores Lojistas de Niterói, a
Associação Comercial, o Lions,
Clube e outras, poderão conti-
nuar a reunir-se peròdicamen-
te no antigo Hotel Cassino Ica-
raí- Informou que, pelo projeto
de transformação do Hotel em
Centro Universitário, elaborado
pelo arquiteto Aristarco Acióli,
idois andares do Iprédio eerão re-

servadospara conferencistas o
delegações diversas de outros Es-
tados ou do exterior, e que se-
rá criada uma Secretaria ex-
clusivamente destinada a cui-
dar de. assuntos turísticos, co-
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Guadalajara (UPI-JB) —
O escritor brasileiro Guima-
rães Rosa retirou-se ontem
do Congresso de Escritores
Latino-Amerlcanos, depois
de renunciar à sua vice-pre-
sidência, por não concordar
com as criticas que os dele-
gados de Cuba e do Panamá
fizeram aos Estados Unidos.
O encontro, na sua opinião,
deveria discutir apenas te-
mas culturais e não politica.

Jacó do
m

O músico e compositor Jacó
do Bandolim — Jacó Bitten-
court —, que foi acometido do-
mingo por um enfarte cardíaco
e um edema pulmonar, apre-
sentou alguma melhora ontem,
porém seu estado ainda inspira
cuidados.

Jacó, após receber uma ho-
menagem do Clube de Jazz e
Bossa que lhe conferiu a pri-
meira comenda pelos seus ser-
viços A música popular, sen-
tiu-se mal e foi levado às pres-
sas para o Hospital Miguel
Couto. Ontem pela manhã, foi
transferido para o Hospital dos
Servidores do Estado.

VISITAS PROIBIDAS

Devido ao seu estado, todas
as visitas estão proibidas, po-
rém o telefone do apartamento
onde está instalado não parou
de tocar no dia de ontem.
Amigos, parentes, jornalistas,
artistas todos queriam saber
notícias do famoso bandolinis-
ta.

Sua esposa explicou ontem ao
JB que o mal súbito foi devido
à emoção ocasionada pcla ho-
menagem. O edema registrou-
se no pulmão esquerdo, seguin-
do-se o enfarte. A entrega da
comenda íoi feita no restau-
rante Casa Grande, onde se
reúne o Clube de Jazz e Bossa.

mericano
quer sapatos
brasileiros

Porto Alcip-e (Sucursal) —
Um representante da firma
norte-americana 3-M, de Ml-
mesota, encontra-se no Vale do
Rio dos Sinos solicitando
amostras de calçados femlni-
nos tipo Luís XV, fazendo con-
¦tatos que significam a reaber-
tura do problema da exporta-
ção de sapatos do Rio Grande
do Sul para os Estados Uni-
das.

O plano de exportação de
calçados do Vale do Rio dos
Sinos, Inclui a participação de
Franca, que é a metrópole dos
sapatos em São Paulo e que
deverá enviar amostras de cal-
çados masculinos. O nopresen-
tante da firma americana, Sr.
Hélio Milani, informou que sua
organização tem interesse na
aquisição imediata de 100 mil
pares de calçados para homens
e 30 mil para mulheres.

cas
A leitura da Paixão, segundo São Lucas, a Sagraçãodos Santos óleos, a Missa da Ceia do Senhor, a FunçãoLitúrgica comemorativa da Paixão e Morte do Senhor aProcissão do Senhor Morto e a Vigília Pascal são as pró-ximas cerimônias programadas pela Igreja Católica pararecordar os sofrimentos de Cristo durante a Semana Santa.Entre as cerimônias, destacam-se a do Lava-pés, quan-do 12 mutilados de guerra representarão os Apóstolos du-rante a Missa da Ceia do Senhor, na Quinta-Felra Santa

na Catedral, e a Procissão do Senhor Morto, promovida pe-la Cúria Metropolitana e que reunirá todas as congrega-
ções religiosas e ordens terceiras.
LEITURA DA PAIXÃO

Hoje, nas missas, será lida a
Paixão de Nosso Senhor, se-
gundo São Lucas, amanhã a de
tSão Marcos e na Sexta-Perra
Santa a de São João Evange-
lista. Na Quinta-Peira não se
lê a Paixão por ser dia festivo
para a Igreja, que comemora a
instituição de dois sacramen-
tos: a Eucaristia — quo inclui
o sacrifício da Missa e a Co-
mur.hão — e o sacramento da
Ordem, pela qual sâo consagra-
dos cs diáconcs e sacerdotes e
sagrados os bispos.

O Ofício Divino — reeitação
do Breviário pelos padres, du-
rante o tríduo sacro — quinta,
sexta c sábado — reveste-se de
solenidade maicr que nos dias
comuns. A hora da reeitação
está prevista para a parte da
manhã, mas algurr,£3 igrejas
antecipam as Maünas para a
véspera, como acontece neste
ano com a Catedral, onde será
ás 17 horas de quarta e quinta-feiras c às 0 horas no sábado.
RECITAÇAO DAS ¦
"MATINAS"

As Matinas compreendem a
reeitação de nove Salmos, em
três noturnos, intercalados por
três leituras, sendo a primeira
dos comentários de Santo Agos-
tinho sobre os Salmos, a se-
gunda de uma carta, de São
Paulo e a terceira das Lamen-
tações do Profeta Jeremias.

Em todas as igrejas, a Fun-
ção Litúrgica Comemorativa da
Paixão e Morte do Senhcr sa
realizará ina Sexta-Feka San-
ita, ãs 15 horas, por ser a, hora
em que Cristo morreu. As ce-
rimõnias do Sábado Santo co-
meçam entre as 22 horas e
22h30m, sendo porém facultado
às paróquias realizá-las mais
cedo, por volta das 18 horas,
quando houver motivos pasto-
rais.
(PROCISSÕES

Nas grandes cidades, muitas
paróquias estão abolindo as
Procissões do Encontro e do
Senhor Morto para substitui-
Ias por outras funções parall-
túrgicaa com participação do
povo.

Neste sentido, o vigário Josá
Mota, da paróquia de Noesa Se-
nhora do Rosário, Del OastUlo,
em vez da procissão do Encon-¦tro, reunirá as famílias ma igre-
ja, diante da imagem do Se-
nhor dcs Passos e de Nossa Se-
íihora das Dores, para que os
pais façam uma oração para
os filhes e estes para os pais,
insplrando-se nos Poemas paraItezar, de Miguel Qucist. Pre-
tende o vigário, desta forma,
fazer o povo reviver o encontro
de Jesus com sua Mãe, Maria
Santíssima.

Na Sexta-Feira Santa, subs-
tituindo a procissão do Senhor
Morto, padre José Mota vai f a-
zer o Diálogo de Jesus na Cruz
com o povo. Um leitor mostra-
rá os motivos por que Jesus está
na Cruz e a cada motivação o
povo responderá: "Pequei, Se-
nhor, misericórdia!" O Diálogo
durará cerca de 15 minutos,
seguindo-se o beijo da Cruz e
do Senhor Morto.
PROGRAMAS

Quarta-Feira Santa, na Ca-
tedral, às 17h, Canto de Mati-
nas.

Quinta-Feira Santa: Solene
Rito de Concelebração e Sa-
gração dos Santos óleos, sò-
mente na Catedral Metropoli-
tana, ãs 9h, sendo oíiciante
Dom José Castro Pinto, viga-
rio-geral da Arquidiocese. So-

Iene Missa da Ceia do Senhor:
Catedral, 17h; Candelária;
18h; Mosteiro de São Eento,
17h; N. S. de Copacabana,
17h; N. S. da Paz de Ipane-
ma, 17h. seguida de mais duas
missas às ISh; Santa Teresi-
nha (Túnel Novo), 17h; S.
Francisco Xavier, 19h; São Ju-
das Tadeu, 17h; e São Sebas-
tião, 18h.

Sexta-Feira Santa: Solene
Função Litúrgica da Paixão o
Morte do Senhor: em todas as
igrejas, às 15 horas. Procissão
do Senhor Morto: Catedral,
20h e São Sebastião, 18 horas.

Sábado Santo: Solene Vigí-
lia Pascal: Catedral, N. S. de
Copacabana c Snnta Teresi-
nha, 22h30m; S. Francisco Xa-
vier e S. Judas Tadeu, 23h;
Mosteiro de S. Bento, 22h;
Candelária e N. S. da Paz,
18 horas.
PONTO FACULTATIVO

O ponto nas repartições pú-blicas federais e estaduais será
facultativo depois de amanhã,
por determinação do Presiden-
te da República e do Gover-
nador da Guanabara, Sr. Ne-
grão de Lima.

Na Sexta-Feira da Paixão
será feriado, conforme o De-
creto através do qual o Govér-
no federal fixou o calendário
dos feriados religiosos do ano,
e as agências de anúncios do
JORNAL DO BRASIL não
funcionarão. Em vista disso, a
direção do JB solicita aos
anunciantes que antecipem a
entrega do material até às 17h
30m de quarta.-feira, nas agên-
cias, e às 19 horas na sede.
JUDAS E SEGURANÇA

Enquanto vão juntando o
material para a fabricação dra
judas, as turmas que tornaram
tradicional a malhação nos
varies bairros da Cidade estão
com um sério problema: não
sabem se os bonecos, represen-
tando críticas a figuras do Go-
vêrno, poderão ser enquadra-
dos na nova Lei de Segurança.

Considerando que ainda têm"quase uma semana para fa-
zer os Judas," os rapazes ainda
não decidiram quais as per-
sonagens a serem representa-
das, mas mmtos deles, como os
do Largo do Machado, acham
que "uma referência ãs en-
chentes, mesmo pequena, não
poda faltar".

BAILES

Como todos os anos, a maio-
ria dcs clubos da Cidade vai
comemorar a Aleluia com um
grando baile de carnaval, do
qual o mais famoso é o Baila
do Gato, na Sociedade Hípica,
oficializado pela Secretaria de
Turismo.

Com Início marcado para a
meia-noite de sábado, o Baile
do Gato terá como atração
principal, um desfile de Evan-
dro Castro Lúna, apresentan-
do suas cinco fantasias vence-
doras dos concursos do Tea-
tro Municipal, Copacabana Pa-
lace, Quitandinha, Moníe Li-
bano e Municipal de Recife.

Quase 1 500 dos três mil con-
vites já foram vendidos
custando o ingresso pnra um
casal NCrS 20,00 (vinte mil cru-

. zeiros antigos) e o individual
NCrS 10,00 (dez mil cruzeiros
antigos). Os sócios do clube
têm 50% de abatimento.

Os ingressos para c Baile do
Gato estão à venda na Socie-
dade Hípica, nas lojas do Rei
da Voz, na Ca.sa Duarte, àRuiv
Figueiredo Magalhães, c na
Casa Pardelas, na Rua da As-
sembléia.

Nos Estados
Em Fortaleza, a Catedral

Metropolitana esteve lotada no
domingo, quando D. Gerard
Millevile concedeu a Benção
dos Ramos. A Benção dos
Santos óleos será oficiada na
quinta-feira, no mesmo local,
pelo Arcebispo Auxiliar D.
Raimundo de Castro e Silva.

Em Niterói, caberá também
ao Arcebispo Metropolitano, D.
Antônio de Almeida Morais
Júnior, conceder a Benção dos
Santos óleos na quinta-feira,
marcada para as 9 horas, na
Catedral de São João Batista.

Em Sâo Paulo, o Cardeal D.
Agnelo Rossi determinou a
descentralização das cerimõ-
nias religiosas, que agora de-
verão ser oficiadas em todas
as paróquias. Amanhã às 20h
será representada a Via Sacra
e na sexta-feira haverá solene
Ação Litúrgica na Igreja de
Santa Cecília.

Aracaju está recebendo
grandes caravanas do interior.

calculando-se que 60 mil pes-
soas participarão das ecrimô-
nias religiosas marcadas para
o decorrer da Semana Santa.

Em Salvador, a Procissão do
Ramos íoi sensivelmente pre-
Judicada pelas chuvas, no do-
mingo, quando o Administra-
dor Apostólico D. Eugênio Sa-
les celebrou a missa, distribu-
Indo depois ramos a todos os
fiéis.

No Recife, o Arcebispo D.
Helder Câmara oficiará às 20íi
de quinta-feira a Concelebra-
ção, no Pátio do Carmo, auxi-
liado por 12 diáconos, e na
sexta-feira participará da pro-
clssão.

Em Belo Horizonte, a prin-
clpal cerimônia religiosa mar-
cada para hoje é a Confissão
Comunitária das Crianças, na
Igreja de Santo Antônio, qua
se caracteriza pela aplicação
integral das Inovações introdu-
zidas na liturgia pelo Concilio
Ecumênico.

ANTECIPE SEU CLASSIFICADO
Não haverá expediente no JORNAL DO BRASIL no próxi-

mo dia 24, sexta-feira Santa. Mas o JB circulará nesse dia com
a sua edição habitual. As Agências receberão Anúncios Classi-
ficados, para sexta-feira, até o dia 23 às 17h30m e a Sede até
às 19 horas.

No sábado as Agências reabrirão às 8 horas, recebendo
anúncios até 11 horas e a Sede, que abrirá às 7h30m, até às
12h30m. (P
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Visão aérea revela que há pontos perigosos por lodo o Rio
-**• ___y jk_
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Enchentes em Botafogo só
acabarão daqui a 5 meses

A SURSAN Iniciou na ma-
nhâ de ontem a, abertura do
segundo e último buraco na
Praia de BoUfcgo, com a pro-
messa de concluir todo o siste-
ma de canalização do Rio Ber-
quó, dentro de 5 meses, livran-
do o bairro das constantes
inundações, graças às obras
Iniciadas no Governo passado
ciue construiu 1 300 metros de
galeria sob a Rua Mena Barre-
to, o interceptar oceânico e
a galeria de cintura em torno
das Praias do Flamengo e Bo-

' tafogo, sem os quais n^da po-
deria ser feito agora, segundo
apurou o JORNAL DO BRA-
SIL junto aos empreiteiros
atuais.

Chamada de simples e fá-
ceis essas obras da Adminis-
tração anterior, pelo Sr. Luis
Alberto Bahia, quando se apre-
sentou na televisão, há sema-
nas atrás, afirmam os empreí-

' teiros que o GOTrêno atual já
poderia tê-las concluído "se
não fosse tão lento, evitando
que Botafcgo sofresse as inun-
dações dêste ano".

' AS OBRAS

Sob a orientação da SUR-
SAN, três firmas do Rio, com
250 operários, estão t r a b a-
lliando para que dentro de

, cinco meses seja concluído o
sistema de canalização do Rio
Berquó, orçando todas as obras
em cerca de NCrS 1 000 000,00
(um bilhão de cruzeiros anti-
gos). Na parte interna de Bo-
tafogo, essas firmas já estão
concluindo as ligações do Rio
Eerquó com a galeria sob a
Rua Mena Barreto, nas R'uas

I Teresa Guimarães e Paulino
Fernandes, para iniciar den-
tro de 20 dias cs ligações do
trecho da Rua Dona Mariana
entre General Polidoro e Me-
na Barreto; Rua São João Ba-

, tista, entre Voluntários da
Pátria e Mena Barreto; e 90
metros de galeria so'a a Rua
Visconde Silva, que deverão
estar concluídos em quatro
meses.

Feitas essas ligações com a
galeria da 'Rua Mena Barre-
to, já pronta até onde estava
colocada a estátua do Mane-
quinho, nesse local ela vai-se

encontrar com duas outras ga-
lerias de águas pluviais, vin-
das das Ruas Real Grandeza
e Voluntários da Pátria,comas
quais formará uma única até
desembocar no mar. Para es-
ta obra, a SURSAN abriu on-
tem o segundo buraco peito
da sede do Botafogo no Mou-
risco, para dentro de um mès,
segundo informou o Chefe da
Fiscalização cias obras, enge-
nheiro Armando Begossi. da
SURSAN, interligar a galeria
com a que Já está pronta, até
a praia.

POLUIÇÃO

Para evitar-se a poluição da
Praia de Botafogo, simultânea-
mente está sendo construída
uma grande embocadura, já
na fase final, provida de com-
portas, onde existirá iun me-
canismo de separação das
águas sujas — que surgem na
primeira meia hora de chuva
— e limpas — nas horas sub-
seqüentes.

— Depois da primeira meia-
hora — afirmou o engenheiro
Armando Begossi —, duas com-
portas se abrirão automática-
mente na desembocadura da
galeria, para permitir a passa-
gem das águas limpas em di-
recuo ao mar. Atada este ano,
todo o sistema estará pronto,
acabando em definitivo com o
mau cheiro que há anos im-
pregna Botafogo, porque tam-
bém estará pronta a clevató-
ria que está sendo concluída
acima, Junto à sede do Gua-
mabara. No próximo ano,
quando as chuvas chegarem,
Botafogo não terá mais suas
ruas inundadas.

Para os empreiteiros, toda
esta segunda fase das obras de
canalização do Rio Berquó já
podia estar pronta há muito
tempo, se o Governo do Esta-
do não tivesse parado as obras
iniciadas na administração an-
terior, "as mais importantes e
mais demoradas", apesar da
afirmação do Chefe da Casa
Civil do Governo, Sr. Luís Al-
berto Bahia, na explanação
que fêz pela TV, quando afir-
mou que seu valor nada repre-
sentava diante das obras que
surgiriam ainda para comple-
tar todo o sistema.

Copacabana sacrificada
perde atração turística

Copacabana, a cada nôvo
temporal, vai perdendo sua1 condição de bairro para onde
convergem as atrações do tu-
rista, porque suas ruas têm bu-
racos enormes, o calçamento é' precário, há lama e lixo a
cada 10 metros e a travessia
do inicio de Barata Ribeiro,
até o Posto Seis leva quase
uma hora.

A par desses problemas ain-
da existem as obras da Rio
Light e da Companhia Tele-
íõnica Brasileira, que dimi-
amem a largura das ruas, e o
difícil acesso dos pedestres,
tornando o trânsito insuportá-

i vel, principalmente no trecho
compreendido entre Xavier da
Silveira e Djalma Ulrlch, por
Barata Ribeiro.

BENVINDO A COPACABANA

Ao lado da entrada do Tú-
nel Nôvo existe uma placa —"Seja Benvindo a Copacabana"
— e o turista, tão logo ultra-
passe o túnel encontrará um
buraco, pouco antes da esqui-
na de Prado Júnior, que o des-
portará para a situação em
que se encontram as ruas do
bairro.

Seguindo Barata Ribeiro, vè-
rá à direita, em frente ao
número 80, o piso da calçada
totalmente destruído. Mais
adiante, na esquina da Praça
Arcoverde, onde não há mais
calçamento, mas muita lama,
o turista, ou mesmo o carioca,
terá que escolher entre conti-
nuar por Barata Ribeiro ou
entrar em Toneleros.

Pela situação das duas ruas,
não há escolha. Por qualquer
uma das duas êle encontrará
buracos, lama sóbre as calça-
das, lixo e congestionamento
de trânsito.

Todas as ruas transversais
. a Barata Ribeiro estão em

péssimas condições, com des-
taque para Anita Garibaldi,
Santa Clara, Xavier da Silvei-
ra e Miguel Lemos.

TONELEROS

A Rua Toneleros talvez seja
a que se encontra em picr si-
tuação, em vista das obras da
Rio Light e da Companhia Te-
lefônica Brasileira. Entre Kl-
lário de Gouveia e Santa Cia-
ra, num trecho de 500 metros,
a Rua Toneleros só tem a me-
tade de sua largura transitávcl
porque íoram colocados tapumes
para separar os grandes bura-
cos das obras.

E toda a terra e asfalto ío-
ram colocados sóbre as calça-
das, sendo que na esquina de
Miguel Lemos o pedestre des-
cuidado pode ser atropelado.

Ainda na Rua Toneleros hâ
poças de água formadas por
máquinas de sucção e, quase na
esquina de Baráo de Ipanema,
existe um sofá velho sobre a
calçada. Na esquina de Figuei-
recio Magalhães, o Estado teve
a preocupação de colocar uma
placa ao invés de fechar o bu-
raco.

A Avenida Copacabana, ape-
sar de seu melhor estado de
conservação, apresenta algumas
falhas no asfalto e, entre San-
ta Clara e Siqueira Campos, a
Rio Light e a Companhia Te-
lefônica Brasileira contribuí-
ram para a destruição de toda
a calçada. Neste trecho o pe-
destre tem que fazer ginástica
e malabarismo para não sujar
seus pés na lama e nas poças
de água.

Nas esquinas de Avenida Co-
pacabana com Almirante Gon-
çalves e na Rua Inhangá, tam-
bém exktem vários buracos e
calçadas destruídas.

Moradores da Lagoa nãoÍV
alcançaram Governador

Duzentos moradores da Rua
Almirante Guilhobel, na La-
goa, reuniram-se na noite de
ontem, em írente à reslden-
cia do Sr. Negrão de Lima
(Avenida Borges de Medeiros,

2 469) a fim de exigir provi-
dencias para evitar as quedasdo barreiras no Morro do Sa-
copa, mas não conseguiram

, íalar com o Governador, que
partira momentos antes paraa sua residência na Gávea Pe-
quena.

Os moradores estão assusta-
dos com os desmoronamentos

4que vêm ocorrendo ultima-
mente, dois dos quais já atin-
giram o muro de pedra de um
edifício no sopé do morro, e
afirmam que o perigo de suas
casas serem «tingidas aumen-
ta a cada dia> uma Tez que"todo o Morro do Sacopã es-

,¦ tá se decompondo e até hoje o
Governo não tomou qualquer
providência".

INTERDIÇÃO

Na noite de ontem, cinco ía-¦ mílias que residiam — com ha-

bite-se especial — no edifício
em construção da Rua Santa
Clara, 319, íoram evacuados do
prédio, em face da queda tíe
uma barreira nos íundos, quedão para o Morro dos Maça-
cos.

Foi interditada também a
casa número 323, enquanto os
moradores do edificio número
327, decidiram abandonar ex-
pontâneamente suas residên-
cias, tendo em vista as deter-
minações tomadas pelos enge-
nheiros do Instituto de Geo-
técnica, que estiveram visto-
riando os prédios ali localiza-
dos.

Hoje, os engenheiros volta-
rão ao local, para íazer um
nôvo exame dos problemasexistentes, quando decidirão
por quanto tempo os morado-
res terão de permanecer aías-
tados de suas casas. Por outro
lado, guardas da Policia Mili-
tar íoram colocados no local,
para evitar que os moradores
retornem as suas casas e ga-
rantir que as residências sejam
preservadas de saques.

Telefone para 22-lolü
e faça a sua assinatura do

JORNAL DO BRASIL

Em apenas 20 minutos, o Dl-
retor do Insttíuto de Geotécni-
ca, Sr. Ronald Iung, sobrevoou
ontem de helicóptero todas as
encostas da zona suburbana da
Cidade, região que não sofreu
tanto quanto a Zona Sul, du-
rante as últimas chuvas mas
está também sujeita, em di-
versos pontos, a quedas de bar-
reiras e blocos de pedras.

Vendo de cima as encostas
sóbre a Estrada Grajati-Jaca-
repaguá, o Sr. Ronaldo Iung
pode localizar todos os blocos
de pedras que ameaçam rolar
sobre cs edifícios e concluiu
que "há realmente uma infi-
nidade de pontos críticos e
trabalho que levará no mínimo
mais três a quatro anos para
ser terminado".

PERIGO AO LONGE

O primeiro ponto a ser obser-
vado íoi a Rua Comendador
Martinelll, no Grajau, cuja si-
tuação é das mais criticas etn
toda a Cidade. Informou o Di-
retor do Instituto de Geotéc-
nica que nela e em outras ruas
vizinhas a íorte infiltração das
águas das chuvas vem causan-
do um deslizamento gradativo
do terreno. O DER incumbiu-
se de solucionar o problema,
tendo providenciado a sangria
de uma pequena lagoa ali exis-
tente, a principal responsável
pela infiltração. Há ainda na
rua alguns prédios interdita-
dos e toda a área será subme-
tida a um estudo geotécnico
que definirá o tipo de cons-
trução a ser realizada.

No Morro da Arrelia, o apa-
relho se deteve para o exame
de diversas pedras que amea-
çam grande número de barra-
cos. De passagem íoi ainda
observada a Rua Senador Na-
buco, sujeita a ser atingida
por pedras e por desüzamen-
tos de barreiras, onde uma fir-
ma contratada pelo Instituto
de Geotécnica está realizando
os primeiros trabalhos.

Na Grajau—Jacarepaguá, lo-
go à primeira vista, é impres-
sionante o grande número de
blocos de pedra que compõem
a paisagem do morro que do-
mina o leito da estrada. Mi-
lharc-s deles despontam amea-
çadores na encosta lisa de ve-
getação. Qualquer desüzamen-
to poderá trazer uma grande
avalanche sobre barracos, dcs-
truindo fatalmente o leito da
estrada. Por mais eficiente e
rápida que seja a ação de des-
monte dos blocos, o trabalho
ali será de muitos onos, pois
as obras no local requerem
um desmonte a, frio, sem o
auxílio de dinamite.

Sobrevoando a estrada, oen-
genheiro Ronald Iung apon-
tou' para diversas obras de
desmonte de pedras que o Ins-
tituto de Geotécnica está rea-
lizando, nos pontos em que a
encosta ameaça zonas urbani-
zadas. A Rua Nelson Faria de
Castro está recebendo um tra-
balho de recomposição do sis- '
tema de drenagem. Na Rua
Conselheiro Otaviano, o DER
e o geólgo atuam em conjun-
to, para livrar seus moradores
das pedras que ameaçam os
prédios à base da encosta.
Uma delas, devido às suas
grandes proporções e ao íato
de estar escorada apenas por
uma pedra menor, chama a
atenção de quem a vê do alto.
Sua queda seria uma catástro-
íe, pois atingiria muitos bar-
racos c prédios.— O Instituto já tem traba-
lhadores atuando nas imedia-
ções da pedra e o perigo em
breve terminará — esclareceu
o Sr. Ronald Iung.

Outra situação das mais pe-
rlgosas era a de uma pedra na
Rua Marechal Rondou —
também está sendo escorada
— que se encontra com quase
a metade do seu corpo livre
no abismo. Se viesse a cair,
atingiria fatalmente o Con-
junto do IAPC, situado na
base da encosta, arrasando
ainda outros prédios.

Pedras de 300 t
ameaçam Quintino
Duas pedras — com mais de

300 toneladas, segundo os pró-
pries engenheiros da Secreta-
ria de Obras — estão amea-
çando rolar do Morro Inácio
Dias, em Quintino Bocaiúva,
com perigo de destruição de
numerosas casas na Rua Le-
mos Brito, cujos moradores já
apelaram — em vão — para o
Instituto de Geotécnica do Es-
tado.

Com as chuvas de íim de
semana, várias pedras de pe-
queno porte rolaram do mor-
ro, um dos mais altos do Rio,
caindo num pequeno vale
abandonado. Os engenheiros
que estiveram no local disse-
ram que ò Estado não pode
gastar, no momento, as NCr$
100 mil necessários à destrui-
ção das duas pedras.

PÂNICO

Uma mulher, mãe de cinco
filhos, D Haldê, que mora nu-
ma das últimas casas da Rua
Lemos Brito, é a autora das
denúncias sobre a ameaça de
deslizamento das duas pedras.
Do Ccrpo de Bombeiros de Ma-
dureira, o primeiro lugar por
ela procurado, mandaram-na à
Administração Regional, onde,
cpesar de lá ter ido sete vezes,
nunca encontrou o adminis-
trador. Dirigiu-se então ao 15.°
Distrito de Obras, que enviou
engenheiros ao local.

Subindo o morro, os enge-
nheiros constataram a ameaça
e calcularam em NCrS 100 mil
os gastes com a destruição das
duas pedras, mais indicaram
que dificihnente o Estado po-deria realizar a obra, "pois não
há dinheiro".

Segundo D. Haidè, os mora-
dores em pânico e a qualquer
barulho abandonem suas casas.
Um deles, o bombeiro João da
Assis, desesperado porque não
tern recursos para mudar-se,
vive a aconselhar os vizinhos
a deixai o bairro.

OS TRÊS PLANOS DA TRAGÉDIA
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No alto do Morro do Cantagalo, as criança, brincam, ignorando o perigo sob seus pis

Poucas estacas, já apodrecidas pela água, impedem quo os barracos desabem sobra o asfalto
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Só uma parte da rua escapa aos deslizamentos, que se sucedem a cada pancada

Morro do Cantagalo tem 40
b< s pon e cair

Os deslizamentos sucessivos, que ocorreram
no fim dc semana no Morro do Cantagalo fi-
zeram com que os engenheiros do Instituto dc
Geotécnica, após uma vistoria realizada no sá-
bado, determinassem a interdição definitiva de
40 barracos, cujos moradores — apesar dc opo-
rem grande resistência — foram evacuados cn-
tem pelo Departamento dc Rcvuperação de Fa-
velas.

Os barracos estão localizados na encosta
do Morro que dá para a Rua Barão da Tõrrc,
cm Ipanema que, além dc sofrer deslizamentos,
estA sendo desbastada. há tempos por firmas
construtoras, que continuam, embora contra-
riando recente decreto do Governador Negrão
de Lima. A Rua Barão da Torre, enlameada
cm quase toda a sua extensão, está intransi-
tável.
MUDANÇA

Os moradores foram removidos para o
Conjunto Residencial Mendes de Morais, na
Itua Marechal Jardim, sendo seus móveis e de-
mais pertences transportados por seis cami-
nhões do Departamento de Obras, que conti-
muram trabalhando pela noite a dentro.

As assistenlcs sociais do Departamento de
Recuperação de Favelas e da Administração
Regional da Lagoa tiveram grande dificuldade
no início — maior do que a encontrada cm ou-
trás favelas, segundo elas — para convencer
os moradores a abandonarem seus barracos.

O.s moradores, a princípio, reclamavam
nma indenização que lhes fora prometida por
uma firma construtora que, segundo cies, vai
construir um edifício na encosta do morro que
dá para a Rua Barão tía Torre.

— Só sairemos daqui quando recebermos
a indenização — era a frase mais ouvida.

Posteriormente os favelados centralizaram
sua argumcntnrão no fato de a maioria tra-
balhar próximo â favela. Declararam-se dis-
postos a não ir "custe o que custar" para o
subúrbio ou zona rural "pois não estamos dts-
postos a gastar quase todo o nosso salário em
condução".

Diante das dificuldades encontradas, as as-
slstcntcs sociais resolveram solicitar a presen-
ça de soldados da Policia Militar — doze sol-
dados do II Batalhão da Polícia Militar — "não
para retirar os moradores à força, mas sim pa-
ra mostrar-lhes a firmeza de nossa decisão de
evacuar os barracos".

Só quando os PJIs chegaram c começaram
a dizer aos moradores, em termos enérgicos, que
teriam de sair dos seus barracos "boje e de
qualquer maneira" é que eles começaram, de
fato, a arrumar os seus pertences e empilha-
Ins nos caminhões estacionados na Rua Saint
Koman, onde começa o morro. Cerca de 20 ga-
ris do Distrito de Botafogo do DÍ.U fnram ce-
ditlos para transportar o.s móveis dos favelados.
RUAS ENLAMEADAS

A Rua Barão da Torre, na encosta do Mor-
ro do Cantagalo está totalmente enlameada,

cm razão das barreiras que voltaram a desa-
bar do morro, no fim dc semana. O trânsito
está interditado cm toda a extensão da rua, que
começou a sir desobstruída ontem pelos ope-
rários do 5." Distrito de Obras, utilizando-se
de unia pá mecânica e de unia máquina pa-
trol. Vários caminhões do Estado ficaram nto-
lados na lama. no trecho em piores condições,
entre as Ruas Teixeira de Melo e Jangadciros.
A Rua Antônio Parreiras, também na encosta,
c outra que está cheia de lama.

A terra que deslizou do morro chegou a in-
vadir alguns apartamentos dos primeiros c se-
gundo andares tío edificio n." 42 da Rua Ba-
rio da Torre. Muitos dos seus moradores já
estão querendo mudar, "pois aqui basta pin-
gar para ninguém mais dormir. E se a chuva
fór mais forte, nossos apartamentos ficam
cheios dc terra".

Os moradores garantem, porém, que no
temporal tío ano passado "o estrago foi bem
major, ipois a lama chegou a invadir alguns edi-
fícios do lado par, oposto ao da encosta". A
revolta maior é contra uma firma construtora,
a Lança S/A, que está anunciando um edi-
ficio na esquina das Ruas .íangadeiros e Ba-
rão da Torre, na encosta do morro, contrarian-
do o decreto que proibiu a construção de edi-
ficios nas encostas.

Segundo o Sr. Durval Thompson, que mora
liá 30 anos na Rua Barão dn Turre, desde a
década de 30 que a terra vem deslizando do
Morro do Cantagalo "sem que nunca os su-
cessivos governantes da Cidade tenham toma-
do qualquer providencia. Km 1S37 caiu uma
barreira que matou 10 pessoas. Parece que êlcs
vão tomar alguma atitude quando o morro to-
do ruir".
A VEZ DOS RTCOS

Alertada pelo Instituto dc Geotécnica, a
VI Região Administrativa interditou ontem pe-
la manhã sete casas, na Rua Senador Simon-
sen, nn Jardim Botânico, ameaçadas pelo cons-
tante deslizamento de nma grande barreira si-
tuada nas imediações.

Ainda ontem, um grupo de operários da
SURSAN deu Inácio ao trabalho de instalação
dc uma barragem de terra para impedir queo barro e as pedras alcancem as residências,
já em sua maioria vazias c com editais dc in-
terdição pregados na porta. A Polícia Militar
mandou para o local um ehoque dc 12 homens
que manterão guarda dia e noite.

Segundo os técnicos da SURSAN, os tra-
balhes não deverão eaíar terminados antes dos
próximos três meses. Os moradores já se mos-
tram dirpostos a fazer abaixo-assinados para
que possam retornnr às suas casas o mais rá-
pido possível. *»

As residências são todas luxuosas e ali mo-
ram médicos, engenheiros' e diplomatas. Se-
gundo a Sra. Dante Semerraro Sobrinho, nm-
lher dc nm engenheiro da TIF.R, êrtres proble-rv.s pr.drriam ser evitados se o Governo dn
Estado atendesse ao npê!» feito no ano passa-do, quando começaram os deslizamentos.

Devastado outra vez o
Cinturão Verde do Rio

O Cinturão Verde do Rio, na
Região rie Santa Cruz, arrasa-
do pelo temporal do dia lü de
fevereiro, voltou, nos últimos
dias, a sofrer devastações, por
náo terem sido tomadas quais-
quor providências preventivas.
Cabe ft responsabilidade — se-
gundo os produtores — à omis-
são da administração estadual
e do Departamento Nacional
de Obras e Saneamento —
DNOS.

A margem direita do Rio
Guandu não é dragada há qua-
tro anos, e o mesmo acontece
com os Rios Cação Vermelho
e Itá; os diques voltaram a
romper nos mesmos locais on-
de foram restaurados há se-
manas pelo DER; e uma ponte
que escoa grande parte ria pro-
dução da região cinda não íoi
reconstruída desde os tempo-
rais de fevereiro.

RESPONSÁVEIS DIRETOS

O abandono a que está re-
legada toda a região de Senta
Cruz —responsável em grande
parte pelo abastecimento hor-
tigranjeiro à Guanabara — é
atribuído, pela maioria dos pro-
dutores locais, á omis:ão cio
Administrador Regional de
Santa Cruz, Sr. Arnaldo Cou-
tinho Lopes, cuja substituição
íoi pedida recentemente por
ume. assembléia de m?,is cie 1103
produtores, após os temporais
dos dias 18 e 19 do mês pas-sr.do, e que provocaram as
cheias rios rios e canais de irri-
gação, inundando milhares de
casas, deixando centenas cie
moradores desabrigados e des-
truindo toda a produção local.

A ínlta de drega:;em dos
Rios Guandu, Cação Vermelho
o Itá — a cargo do DNOS —
a íalta de limpeza para a tíe-
sobstrução do sistema de irri-
gação e ainda a má conserva-
ção das estradas que escoam
a produção do chamado cintu-
rão-verde — tarefas que com-
petem ã administração esta-
duai — são as causas aponta-
das para o caos que caracteri-
za a região após ns recentes
chuvas.

O pedido de substituição do
Administrador Regional, íeiio
na presença do representante
do Governador Negrão cie Li-
ma à reunião dos produtores,
o Secretário de Economia, Sr.
Souto Maior, e também na do
Diretor do Serviço de Veteri-
liaria, Sr. Mateus Motarober-

to e do Diretor da Carteira
Agrícola, Sr. Ragoni, foi con-
siderado impraticável, segundo
o Deputado Aluísio Caldas, que
afirmou ser o Administrador
Regional de Santa Cruz indi-
cação rio Deputado Valdir Si-
mões, "a quem o Governador
não queria desgostar".
A SITUAÇÃO

Após ns recentes chuvas,
grande parte das proprieda-
dos situadas às margens do
Guandu enuoutra-ise inunda-
da. O dique que rompeu no
mês passado apresenta lnfil-
trações ao lenço de toda a re-
pião, e só não houve outra
grande inundação porque os
moradores, em mutirão, refor-
çaram o dique, neste íim de
semana, com. sacos de areia
presos a estacas, mesmo sem
acesso direto a êstes locais,
ilhados pelo lamaçal que obs-
truiu as estradas locais.

Não puderam, contudo, ser
contidas as inundações dos ca-
nais dc irrigação eme interli-
gem o F.:o Guandu e a Estrn-
cia do Rio Grande. Com ns
inundações provocadas por és-
tes canais, quem mais sofreu
íoi a colônia japonesa que ali
reside, em tomo de uma coope-
rrtiva de produtos hortigran-
jeiros.

Os produtores japoneses che-
garam a instituir um plantão
para jü dias de chuva, n íim
de _,er observado o Rio Guan-
viu. Nos temporais recentes, as
primeiras providências de pro-
tfeção ao dique foram tomadas
por eles, que, com muito sa-
crifícto, conseguiram transpor-
tar sacos de areia por estradas
indiretas, já qlie os locais mais
sujeitos a infiltrações no Rio
Guandu estavam obstruídos
pelo lamaçal.

Os proprietários culpam
tambfm o Estado por não ter
restaurado a ponte por onde o
que resta da produção local
poderia escoar-se para a Ave-
niiia Brasil. A indignação
maior, entretanto, é contra o
UNOS. Em fevereiro, o Secre-
tário tíe Economia prometeu
adquirir três dragas pnra fun-
cionarem perra anentemente
nos rios da região, reiorçando
os diques e desobstruindo os
seus cursos, mas o órgão fede-
ral impediu a concretização da
medida, por ccasidernr que os
problemas da região são de sua
alçada exclusiva.

Enchente deixa quase 3"" 
sem ter onde morarin

As chuvas, desde janeiro,
desabrigaram 2 602 pessoas em
toda a Cidade e levaram on-
tem o Instituto de Geotécnica a
interditar mais 19 prédios sus-
peites, não se sabendo até o
memento o número de desmo-
ronamentos e de feridos, se-
gundo um balanço divulgado
ontem pelo Palácio Guanabara,
cujo parecer é de que "a si-
tuação é ainda de calma rela-
tiva".

A tão anunciada Comissão
de Defesa Civil da Comunida-
de estava reduzida ontem nu-
ma única pessoa: o Sr. Cam-
pos Melo, seu presidente a
também coordenador das nd-
ministrações regionais, que.
atendia os telefonemas, dava
as informações e se confessa-
va impossibilitado, por este
motivo, de abandonar o Pala-
cio Guanabara.

O ÊXODO

A longa caminhada dos de-
sabrigados começou prática-
mente no fim cia semana, so-
mando, já na noite de domin-
go, pouco mais de 90 pessoas,
distribuídas entre o Albergue
Joáo XXIII e a Fundação Leão
XIII, sem incluir alguns quar-
tais e clubes. A persistência
das chuvas e a<lncidênc;a de
rieolizttmentos em quase todas
as encostas de morres, além do
upêlo de uma autoridade es-
tadual para que abandonas-
sem seus barracos, fizeram logo
com que aquele número ini-
cie.l subisse para a casa dos
milhnres, nos quais se incluem
também alguns flagelados das
enchentes anteriores.

O balanço fornecido ontem
pelo Sr. Campos Melo regis-
trava 1 792 pessoas recolhidas
na Granja Modelo, em Cam-
po Grande, 200 no Albergue
João XXIII, 200 no Asilo São
Francisco de Assis, 100 num
prédio da Rocinha, 15 num
abrigo do Morro dos Macacos,
150 no Clube Osvaldo Cruz,
120 na Igreja Santa Cruz e 25
na Fundação Leão XIII.

INTERDIÇÕES

Ao contrário da chamada
Comissão de Defesa Civil, os
engenheiros do Instituto de
Geotécnica atenderam chama-
das de moradores apreensivos
durante todo o dia de ontem,
e, embora não fôise atendida
boa parcela dos pedidos, a ba-

tida empreendida resultou nas
19 interdições, sendo que sò-
mente na Rua Senador Simon-
sen, na Lagoa, foram interrii-
tados os prédios n."s 276, 252,
2íG, 23-1, 223, 214 c 290, em vis-
ta da iminência do desaba-
mento de uma barreira.

Por êsse mesmo motivo, fo-
ram evacuados os moradores
dos prédios de n.°s 180, 17G, 172,
163, 164 e 160 e os íundos das
casas 156 e 152 da Rua Maria
Antõnia, no Engenho Nôvo.
Na Rua Santa Alexandrina,
Rio Comprido, foi interditado
o prédio n.° 1221. na Rua Ma-
tupã os de n.°s 71 e 80, e na
Rua Conselheiro Macedo Soa-
res o de n.° 92.

Alguns dos deslizamentos que
o Governo do Estado conseguiu
anotar íoram os das Ruas
Araújo Leitão, que destruiu a
casa n-° 23, e Pinto Aboim,
que atingiu os íundos da resi-
dencia de n.° 456. Em Campo
Grande foram destruídos dois
barracos, na Estrada Cabuçu do
Baixo, s/n.°, e na Rua Sargento
Coriolano, 45, recorrendo as vi-
timas para o abrigo da Fazen-
do Modelo, onde o recurso do
alojamento em galinheiros de-
verá ser novamente utilizado.

No Morro de São Carlos os
engenheiros do Instituto de .
Geotécnica isolaram uma pe-
dra que ameaçava rolar, atra-
vês tío calçamento da Rocha,
mas no Corte do Cantagalo ti-
veram de ser interditados inú-
meros barracos, deixando ao
desabrigo 120 famílias, num to-
tal de 600 pessoas.
PLANTÃO

Apesar de o Sr. Campos Me-
lo ter sido a única pessoa pre-
sente durante totío o dia na
sala reservada á Comissão da
Deíesa Civil, um informe do
Palácio Guanabara, emitido à
noite, dava conta de que "a
CEDEC continua funcionando
em regime de plantão perma-
nente".

A alimentação nos locais de
abrigo dos flagelados das chu-
vas vem sendo fornecida pcls.
COCEA. Ontem, por interme-
dio da Fundação Leão XIII, íoi
iniciada a distribuição de 1 500
sacos de farinha ao pessoal si-
tiado nas imediações da Roci-
ilha, onde também esteve em
visita de inspeção o Secretário
de Serviços Sociais, Sr. Vítor
Oliveira.

Estradas de subúrbios
dão passagein precária

Leia Editorial "Quadro Excepcional*'

Mesmo precariamente, as Es-
tradns das Furnas e Grajau—
Jacarepaguá estão abertas ao
tráfego, mas, com a continui-
tíacle das chuvas, renova-se, au-
mc-ntada, a possibilidade de
queda de novas barreiras.

Na Estrada Grajau—Jacaré-
paguá o tráfego está sendo fei-
to por um desvio próximo ao
km 6. em conseqüência de uma
barreira que ruiu pela quarta
vez, no mesmo local, desde ja-
neiro dc 1GC6. Na Estrada das
Fumas é grande o movimento
tíe máquinas para desobstruir
totalmente a pista na altura da
Estrada da Barra da Tijuca.
PERIGO CONTINUA

Na Estrada Glvjaú—Jacaré-
paguá diversas barreiras já

desabaram, mns a ameaça de
nGvas quedas continua. No tre-
cho próximo à 25." Delegacia
Distrital, duas máquinas nive-
Iam a pista, retirando grande
quantidade de barro acumula-
do desde a semana passada.

Até o km 4, o tráfego S2 fna
sem qualquer a n o r malidade,
mas lorto em seguida há uma
barreira tomando a metade da
pista, dando passagem para um
veiculo de cada vez. Na altu-
ra rio k:n 6, uma barreira de
grandes proporções ruiu e to-
mou toda a estrada, mas o trá-
íego está sendo feito por um
desvio construído desde a pri-
meira vez em que a barreira
ruiu, cm janeiro de 1966.
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APLAUSOS RECEBEM JOSI

aob aplausos, inclusive do Ministro Dcljim Neto fde óculos), o Sr. I\'estor. Jost recebe cumprimentos do Sr. Luís Morais « Barros

Jost fixa comércio exterior
como meta do Banco do Brasu

O novo Presidente do Banco
do Brasil, Sr. Nestor Jost, no
assumir o cargo, ontem, íixou
cm vários pontos a orientação
de sua administração, desta-
cando que vai ''ativar os seto-
res de câmbio e comércio exte-
rior, visando ao incremento
efetivo c permanente das tro-
cas e delineando planos de íi-
nanciamentos objetivos para
exportação e importação, a fim
de garantir maior participação
do Brasil no comércio mun-
dial.

Anunciou ainda que vai con-
ter o crescimento do número
de funcionários do Banco,
acompanhado pela racionali-
zação e mecanização mais ace-
.orada, dos serviços, além de
desenvolver a Carteira de Cré-
dito Agrícola e Industrial, com
eeu possivel desdobramento,
como instrumentos de ativação
da economia.

TRANSMISSÃO E ASSUNÇÃO

A transmissão de cargo ao
Sr. Nestor Jost ocorreu às 10
horas, no Gabinete do Minis-
tro da Fazenda, Sr. Delfim
Neto, em cerimônia intima com
a presença apenas dêste último
e do Ministro do Planejamen-
to, Sr. Hélio Beltrão. Uma ho-
ra após, já no Gabinete da Pre-
sidência do Banco do Brasil, o
Sr. Morais e Barros transmitiu
o cargo ao Sr. Nestor Jost, em
cerimônia que contou com um
grande número de pessoas, en-
tre autoridades, companheiros
c amigos do empossado (uma
das cerimônias de transmissão
de cargo mais concorridas das
que ocorreram com a mudança
de Governo). Na ocasião, fa-
lando de improviso, o Sr. Mo-
rais e Barros acentuou que "a
inteligência e o espirito do Ma-
rechal Castelo Branco permiti-
ram-me tivesse segurança e fi-
zesse uma revolução de hábitos
e sistemas, atitude que possi-
bilitou ao País retomar o de-
^envolvimento econômico —
nâo em termos empíricos, mas
em termos técnicos; orgulha-
mo-nos de termos participado
dêste esforço".

Anunciou, a seguir, as medi-
das económico-íinanceiras ado-
tadas no Governo Castelo Bran-
co: o controle dos meios de pa-
gamento; a criação do Ban-
co Central; o «parelhamento
do Banco do Brasil; a criação
de um cargo de Diretor-Supe-
rintsndente no BB; e a refor-
mulação das Carteiras de Cãm-
bio e Comércio Exterior. Acen-
tuou ainda que o seu substi-
tuto participou "dêste esforço
e, por isso, podemos ter con-
fiança que o trabalho conti-
nuará".

Apôs a transmisão de cargo,
que contou com a presença cios
Ministros da Fazenda, Sr. Del-
fim Neto, da Agricultura, Sr.
Ivo Arzua, da Educação, Sr.
Tarso Dutra, da Saúde, Sr. Leo-
nel Miranda, do Planejamen-
•to, Sr. Hélio Beltrão; o Presl-
dente do Banco Central, Sr.
Dênio Nogueira, e o Presidente
do Banco Nacional do Desen-
volvimento Econômico, Sr. Jai-
me Magrassi de Sá, o novo Pre-
sidente do BB nomeou o Sr.
José Antônio de Mendonça Fi-
lho, Chefe do seu Gabinete.

Destacou o Sr. Nestor Jost,
em seu discurso que:

— Para que a participação
do Banco do Brasil no desen-
volvimento nacional esgote tó-
das as possibilidades, o Banco
poderá aperfeiçoar seu traba-
lho, segundo as normas e obje-
tivos gerais a seguir delinea-
dos, que constituem o fulcro de
meu plano de ação:

1) — contribuir eficazmenta
para o acerto das decisões do
Conselho Monetário, que tem
posição singular na construção
cia política econômico-financei-
ra, na distribuição de crédito
e na defesa da moeda;

2) — estabelecer normas co-
. muns com os demais Bancos,
especialmente nos Estatais, vi-
sando a evitar atividades pa-
rale las c, conseqüentemente,
condenável desperdício de es-
íorços;

3) — racionalizar as opera-
ções da Carteira de Crédito
Geral, a fim de que sua assis-
tência se faça equitativamen-
te, com o atendimento de maior
número possível de clientes, e
amparando supletivamente as
atividades em situação de emer-
gdncia, desde que legítimas e
convenientes ao desenvolvimen-
to do Pais, e que não encon-
tre apoio nas transações nor-
mais da rede bancária, com
ênfase especial às empresas de
capital nacional;

4i — desenvolver o Cartei-
ra de Crédito Agrícola o In-
dustrial, com seu possível cies-
dobramento, como instrumento
dc ativação da economia; es-
timuiar através de injeções de
crédito os setores que devam
aumentar a produção e conter
aqueles que, por qualquer mo-
tivo, já supram conveniente-
mente o mercado. Especialmen-
te o setor agropecuário há de
se adequar aos programas de
abastecimento do Governo, com
a dinaminação do crédito para
produzir na. hora exata, be-
neficiar, transformar e comer-
cializar com minimização de
custos e maximização de efi-
ciência;

Delfim confirma Travancas
no Imposto de Renda e
jaz elogios ao seu trabalho

O Diretor do Departamento do Imposto de Renda, Sr.Orlando Travancas, continuará à írente do DIR, "onde
vem desempenhando muito bem as suas funções", segun-
do afirmou ontem o Ministro da Fazenda, Sr. Antônio
Delfim Neto, momentos após chegar ao Rio, vindo de SãoPaulo, aonde passou o fim de semana.

O Ministro Delfim Neto, que desembarcou no Galeão
em conseqüência da interdição do Santos Dumont por causado mau tempo, convocou o Diretor do Imposto de Renda
para uma reunião na parte da tarde em seu gabinete,onde, pouco antes, manteve os primeiros contatos com di-versos responsáveis úe setores.
DIALOGO

O Ministro da Fazenda che-
gou ao seu gabinete de traba-
lho por volta das 9 horas,"para fazer as primeiras son-
dagens e analisar as principais
diretrizes que deverão ser ado-
tadas" e prometeu para hoje
a. divulgação dos nomes quecomporão o seu staff, que,
ainda ontem, estava sendo e3-
colhido. Apesar de alguns no-
mes serem considerados como
de permanência certa, o Sr.
Delfim Neto deverá mudar
toda a assessoria particular.

Depois de várias reuniões
eom diretores de departamen-
to, aos quais transmitiu o seu
pensamento e pediu colabora-
çao. o 6r. Delfim Neto prome-
teu um diálogo "franco e aber-
to" com a Imprensa, afirman-

do que procurará facilitar o
acesso dos jornalistas às fontes
de informação, "desde que as
informações procuradas não
sejam lesivas aos Interesses na-
cionais".

PLANEJAMENTO

O Ministro do Planejamen-
to e Coordenação Geral, Sr.
Hélio Beltrão, iniciou ontem a
organização de sua assessoria,
designando para a Chefia do
seu Gabinete o Sr. Milton de
Oliveira Ferreira, funcionário
do Banco do Brasil; para a
Direção Geral de Administra-
ção. o Sr. Amauro Rafael de
Araújo Fraga, funcionário do
Instituto Nacional da Provi-
dência Social, e para a secre-
taria particular o Sr. José
Fique. Carneiro.

5) — descentralizar as deci-
sões ao máximo possível, com
atribuições ás filiais não só de
adequados limites de alçada,
mas também de ampla auto-
nomia, dentro de regras preíi-
xadas, e com orçamentos de
aplicação de recursos que nâo
sejam apenas os de rotina, mas
que obedeçam aos projetos de
incentivo visados pelo Governo;

O — expandir o número dc
filiais no interior, visando às
praças de maior potencialidade
para o desenvolvimento da eco-
nomia nacional;

7) — criar agências nos pat-
ses membros da ALALC. onde
fôr permitida pela legislação
local, tendo cm vista o interes-
se simultâneo do Banco o do
Governo Brasileiro; no mesmo
sentido seriai estudada a ins-
talarão de uma filial em Nova
Iorque, dado os grandes inte-
rêsses que ligam nosso Pais aos
EUA;

8) — conter o crescimento do
número de funcionários que,
pouco mais de 20 000 em 1961,
já se acerca de 42000. Essa me-
dida, para ter êxito, deverá
ser acompanhada pela racio-
nalização e mecanização maii
acelerada dos serviços, abran-
gendo não só os métodos de
trabalho interno como as rela-
çôes com o público;

9) — instituir o treinamento
sistemático de pessoal em vá-
rios niveis, e a especialização
com o estabelecimento de en-
tráncia. especial para o pessoal
de administração, notadamente
de gerência;

101 — ativar os setores de
cambio e comércio exterior, vi-
sando ao Incremento efetivo e
permanente das trocas e deli-
neando planes cio flnanciamen-
tos objetivos para exportação
o importação, a. fim de garan-
tir maior participação do Bra-
sil no comércio mundial;

11) — absorver as responsa-
bilidades da execução de g.-.-
rantia rie preços mínimes dos
produtos agropecuários, que
hoje realizo como delegado e
com normas ditadas pela Co-
missão de Financiamento da
Produção;

12) — implantar seu próprio
sistema de análise da conjun-
tura., para previsão do compor-
tamento da economia e tem-
pestiva adoção das medidas
corretivas.

A execução de um programa
dinâmico como o exposto exi-
gira constante revisão nos mé-
todos de trabalho e permanen-
te observação sóbre a atuação
dos Gerentes, com especial se-
leção para os administradores
daquelas agências situadas em
pontos estratégicos e atribui-

Magrassi
assume hoje
o BNDE

Perante o Ministro do Pia-
nejamento, Sr. Hélio Beltrão,
assume hoje a presidência do
Banco Nacional do Desenvol-
vimento Econômico, o Sr. Jai-
me Magrassi de Sá, que rece-
berá o cargo do Sr. Alberto
do Amaral Osório, Diretor-Su-
peiintendcntc no exercício da
Presidência.

O ato está marcado para as
llh30m, na sede do BNDE, à
Avenida Bio Branco, 53, 12.°
andar, devendo o Sr. Jaime
Magrassi acumular as funções
de Direto r-Superintendente
até a designação do novo titu-
lar da mesma. Espera-se para
os próximos dias a nomeação,
também, do substituto do Sr.
Magrassi de Sã numa das dl-
retorias do Banco.

ção aos inspetores devidamente
treinados, da função principal
de agente orientador das dire-
trizes operacionais emanadas
da Direção Geral, além daque-
las de fiscalização que hoje
exercitam com proeminéncia.

Se contar, como espero,
com o prestígio de meus cole-
gas de diretoria e o apoio vi-
goroso da totalidade do sele-
cionado quadro ds servidores
da Casa, cuja dedicação, com-
potência e patriotismo já me
habituei a admirar, tenho cer-
leza que náo decepcionarei a
favorável expectativa que nos
cerca e de que é testemunha
vossa amável presença neste
momento.

Homem afeito ò, vida públi-
ca, a que tenho dedicado o
melhor de meus esforços, nos
mais variados cargos, já tenho
experiência suficiente para não.
me iludir com o brilho das
posições e preocupar-me ape-
nas com as oportunidades que
elas oferecem para a realiza-
ção do bem coletivo.

Sempre fui, por temperamen-
to simples e modesto, jamais
ma envaidecendo no exercício
de funções — por mais nobre.»
que fossem — porque no seu
desempenho procuro apenas o
ideal que psrsigo desde a me-
ninice: de servir à minha gen-
te e de engrandecer a minha
Pátria.

A política do Governo, eteli-
neada no primeiro discurso do
Chefe de Estado perante seu
Ministério, será traçada pelo
eminente Marechal Costa c Sil-
va. que acabou de assumir a
Presidência da República, sob
justa e merecida expectativa
do povo brasileiro, que depo-
sita fundadas esperanças em
melhores dias. porque sabe que
S. Exa. pensa cem _ cabeça
e age com o coração, não ab-
dicando jamais da autoridade
de que se investe.

Sustentou o Sr. Presidenta
da República que: "o Govêr-
no tudo fará por conciliar o
controle da inflação com a im-
periesa e inadiável nscessida-
de desenvolvimento nacional"
e que "cuidará, ainda, de re-
vigorar o setor privado da eco-
nomia, restabelecendo-lhe tan-
«o quanto possível a capacidade
de investimentos; espe-
cialmente a empresa na-
cional, assegurando-lhe condi-
ções de competição; de conso-
lidar a infra-estrutura eco-
nômica e as indústrias de base;
de incentivar a criação de cm-
pregos, mediante a elevação ge-
rai do nivel da economia e es-
tímulo às atividades que absor-
vem grande quantidade de
mão-de-obra".
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JORNAL DO BRASIL

BOLSAS E MERCADOS

MOEDAS
DÓLAR
Compra
Venda .
LIBRA
Compra ...,
Venda
LIVBE

2,70
2,715

7,530
7,630

7..VI3S0 c a NCr$ 7,53249. Fichou
, nal tirado.

MANUAL

Na abertura do mercado de
e.tmblo manual, o dólar-papel
regulou com compradores n NCr$
2,70 e vendedores a NCrS 2,715;
a libra a NCrS 7,530 e a NCrS
7,630. Fechou inalterado.

O Banco do Brü.5il e os ban-
cos particulares operaram As tt-
guintes taxas:

O mercada de cíimblo livre
abriu ontem calmo e inalitera-
<io( com o Brinco <lo Bra&U c os
bancos particulares comprando
o dólar a NCr? 2,70 e vendendo
_ NCrS 2,715; a libra a NOrS

Moedas
Dólar 
Dólar Can. ..
Libra 
Franco Bei;:a
Florim 

Ccmpra
2,70
2,49530
7.54380
0,054321
0,74722

Venda

2.5-137
7.59249
0,0547(11
0,75273

Marco Alem. 0,679:5 0,6S;:t!
Lira 0.001322 0.034300
Franco Suiço 0,62302 0.52784
Coroa Din. . 0,39055 0.3J40S
Coroa Norueg. 0.17746 0.38091
Franco Franc. 0,543í."> 0,54934
Corta Sueca 0,52799 0,52725
Xeiim Aust. 0,104490 0,105428
Escudo Port. 0,033960 0,09583!)
Peseta 0,045090 0,046698
Píeo Argent. nominal nominal
P6üo U.iu-. nominal ncminal
US3 Convênio 2.70 2.715
£ RPC 7,54380 7,59249
Ouro Fino

GR  3,038 2436 3,0.';j 1228

TA7.AS DO MANUAL

Mcedas Compra Venda
Dólar 2,70 S-,715
Libra 7,530 7,«:0

I^rsr.cz Franc.
Eic-.ido Port. .
Peseta Esp.- .
Llr-a Ital
Franco Suíço
Piso Argen:.
Peso TJru_ç. ..
Franco Belga
Bolivar 
Marco 
Dólar Can. ,
Coroa Sueca .
Coroa Din. .
Coroa Norueg.
E.-cudo chll. .
Píorim 
Guaranis . .
Piso Boliv. .
Ptao Colcmb.
Piso Mtit. .
Xelim auf.tr.
Sol peruano .

0,540 0,330
0,094 0,09; 50
0,015 0.04570
0,00430 0,00448
0,630 0,630
0,00780 0,00850
0,0029 0,0031
0,050 0,065
0,585 0,395
0,675 0,085
2,480 2,520
0,516 0,525
0,370 0,380
0,370 0,300
0,370 0.375
0,740 0.750
0.0IC 0,020
0,K0 0.2CO
0.100 0.140
0.200. 0,215
0,100 0,:05
o.oas 0,095

BOLSA DE VALORES
O total geral de títulos nciro-

ciados ontem, na Bolsa dô Va-
gâo da Tarde, 209 611, no va-
ler de NCr* 77 635.70. Mercado

lòrea, íol de 662 193, rendendo d» trações, 3 301, no valer de
a. importância, ds NGrS
874 421,24, oa quais íoram divi-
dtdea da seguii-te maneira: Pre-
ttfto da Mnnhft, 443 649 titules
no valor de NCrS 775 582,83. Pre-

NCrS 4 -363.71. A.s Letras de
Cíunblo vendidas em Bolsa ren-
deram NCrS 746 40O.0O. O indi-
ce BV a. 102.1 acusou uma baixa

gisu-ou-se apenat; uma alia. nas
ações da Cia. Brasileira d* Rou-
pas. As maiores baixai verlfl-
cad as foram n*s açóes do Banco
do Br.uslí
pref., Sid

de 2,7. No piesfuo da manhA rc- bla pref. e ord. e Arr.o cx-di

videndo. No progÃo da tarde «»
maiores iaJtas íoram nas Ciíts.
S. B. Sabba pref., nom.. <¦ Fór-
ça e Luz do Paraníi, e as maiores

Brinque;!.-.-!. Estrela baixa toam as Cies. Cariccs
Nacional port., Mes- Industrial . Brasileira ds Ener-

gia Elétrica.
MÉDIA S/N DOS TÍTULOS PARTICULARES DA BOLSA DO RIO DE JANEIRO

20-3-67
4027

17-3-07
4126

13-3-67
4307

«-3-67
3988

Março de 1066
3698

(Elaborada pela Organização S. N. Ltda.)
VENDAS REALIZADAS ONTEM NA BOLSA DE VALORES

/iç6e< Quant. Cot.

PREGÃO DA MANHA

B. DO BRASIL ... 8 700
IDEM  1 106

AÇÕES DE CIAS.
DIVERSAS

A. VILARES, Pref. 4 200
IDEM 100
IDEM 500
IDEM 1 (100

A. VILARES, Ord. 200
IDEM 1 300
IDFM 200

ARNO. ex-Dir 19 700
IDEM 6 900
IDEM 3 100

B. DE ROUPAS ... 5 201)
IDEM 600
IDEM 1 000
IDEM 2 700
IDEM 2 OCO
IDEM 2 400
IDEM 1 000

C. B. U. 200
IDEM 4 300

BRAHMA, Pref. ... 9 600
IDEM  14 800
IDEM  10 400
IDEM  1 001»

BRAHMA, Ord. ... 3 800
IDEM  9 300
IDEM  700

D. DE SANTOS ... 22 000
IDEM  33 500
IDEM  6 700
IDEM  1 000

DONA ISABEL .... 12 300
IDEM 500

F. BRASILEIRO 2C0
IDEM 2 000
IDEM 10 7C0
IDEM 300

4,50
4,60

1.82
1,83
1,64
1,85
1,57
1,59
1,60
0,69
0,70
0,71
0.50
0,52
0.53
0,54
0,55
0,5S
0,57
0,51
0,52
2,00
2,01
2,02
2,03
1.ÍI5
1,97
1,93
0.08
0,69
0,70
0,71
0,70
0,71
0,87
0,88
0,39
0,90

Ações Quant. Cot.

ÀMÉR. FABRIL ... 8 100 0,41
IDEM 7 300 0,42

SOUSA CRUZ 1 600 2,48
IDEM 200 2,49
IDEM 4 700 2,50
IDEM 4 600 2,51

B. MINEIRA 20 100 0,76
IDEM 27 300 0.77
IDEM 100 0,79

SID. NAC. Port. 1 OOO 1,67
IDEM 8 700 1,68
IDEM 7 0ÍO 1,69
IDEM 6 400 1.70
IDEM 500 1,71
IDEM 3 200 1.72
IDEM 2Ü0 Ú4
IDEM 1 000 1,75

SID. NAC, Nom. 7 135 1,63
HIME 200 0,54

IDEM 2 COO 0,55
KIBON 500 2,53
L. AMERICANAS 700 1,93

IDEM 2 200 1.93
IDEM 1 400 1,90
IDEM 600 1,97

B. ESTRELA, Pref. 2 900 1.10
MESBLA, Pref 37 500 0,81

IDEM 7 000 0,82
MESBLA, Ord 1 400 0,80

IDEM 3 800 0.81
IDEM 2 0(10 0.B2

M. SANTISTA .... 1 209 1,03
PETROBRÁS 3 000 2,93

IDEM 2 000 2,99
IDEM 11 450 3.00

SAMITRI 5 100 0,84
IDEM 4 200 0,85

S. P. ALPARGATAS 4 100 0,99
IDEM 9 300 1,00

V. R. DOCE, Port. 8 0Í.0 3,59
IDEM 1 000 3,35

V. R. DOCE. Nom. 2 Í75 3.50
W. MARTINS 700 3,30
WILLYS, Prei 2 000 0,61

A ç o ci Quant. Cot,

IDEM 
WILLYS, Ord.

IDEM 
IDEM 

200 0,63
I 800 0,69

500 0,70
200 0,72

A ç ó c i Quant. Cot.

DEBÈNTURES

PETROBRÁS 
IDEM 

LETRAS
HIPOTECÁRIAS

B. E. 
VENDAS
EM LEILÃO

gav. golf cou:;-
TRY CLUB. c/
débito de NCrJ ..
777,31 

títulos
DA UNIÃO

OBRIG. REAJUST.

PORTADOR, 1 ano
IDEM 

PORTADOR, 5 anos
IDEM 
IDEM 
IDEM 

TÍTULOS
DOS ESTADOS

52
6

1.00
0,20

LEI 14 
LEI 303 
LEI 820, Piano A
LEI 820, Plano B
T1TS. PROGRE3.

IDEM 

410 0,70

I 1 400,00

<0O 26,20
: 310 20,70

100 22,00
10 22,04

750 22,20
10 22,30

100 0.71
207 0.71
74 0,71

352 0,71
23 299.00
27 300,00

PREGÃO DA TARDE

AÇÕES DE CIAS.
DIVERSAS

BCO. CRfiD. REAL
M. GERAIS 66

BANCO MOREIRA
SALES 193

DEOD. INDUST. .. 3 400
BRAS. EN. EL 67 000

IDE.M  6 000
PAUL. DE F. F. LUZ

V. N. 1,00 .... ! 100
PAUL. DE P. E LUZ

V. K. 0,20 ... . 22 00
IDEM  3S 000

F. E LUZ DE MI-
NAS GERAIS .... 39 500

F. E LUZ DO PA-
HANA  10 00

S. B. SABBA, Pref.
Nom  100

CASA JOSf; SILVA
Ord., Port  400
IDEM.  1 000

BEMOREIRA, Prei.
Port  200

SANTA CECÍLIA -
Nom 4 747

CASA SLOPER ... 100
SID. MANNESM. -

Pref., C/C 17 ... 1 000
M. FLUMINENSE 1 000

IDEM 2 400
C. INDUST., Pref. 2 200

IDEM MO
ANT. PAULISTA 700

IDEM 4 000
CIMENTO ARATU 3 200

DEBÈNTURES

SID. MANNESM. 60

0,90

1,10
0,43
0,24
0,25

1,20

C.27
0,23

0.25

6,28

1,15

1,24
1,25

0,9,

1,50
0,50

0,50
0,91
0,94
0.50
0,51
1,45
1,46
1,85

0,6.

VENDAS REALIZADAS ONTEM EM LETRAS DK CAMBIO

Empresa Prato
(dias)

Valor
Venal

Empresa PlííTO
(dias)

Valer
Venal

Emprísa Praro
(dias,)

Valor
Venal

COM CORREÇÃO MONETÁRIA CIUiSA S, A

CIA. ATLÂNTICA
(CATLANDI)

30'é ~ 7,64^ .... 330
30',„ -i- _:. 360
50-.:,. ¦_¦ 0,3576',;, .. 390
30'., -¦• 3,57% .... 473
30r_ + .Ka .... 450

CIFRA S/A

30% + 7,64% .... 330
30% +8% 360
30% + 8,3076% .. 390
30% -f 8,57% .... 420
30% + 8,8% .... 450

30% -r 6%
30% Ci

1 000,00 ' 30-;, -;- 6'i
i cco.oo ; 30% ev.

1 0í_,00 i 30% -,- 6Có
1 000,00 I 30% 6%
1 000,00 ! 30';„ «%

20;í 6%

1 000,00

i 000,00

1 000,00

i 000,00

1 000,00

CRED1BRAS

Ufo +3% ••

S. B. SABBA

30% + 3% ..

170
177
1C3
3-.0
220

20 V
304

130

180

5 200,00
a eoo.co
3 503.00
2 500,00

IPIRANGA,

17,90% -f 1,60% ..
20,60% -:- I,90í„ ..

SULISTA S/A

3 200,00 I 30-¦¦„ .j. 6:;, ..
3 500,00 ! 30% -;- 6> . .

I
1 COO.CO i

-r «'.o

800,00 i VERBA S/A

20 000,00

18 000,00

14% -j- 3"„ ....
16,6% + 3,5% .
18,17% + 4% .
21% + 4,5% ..
23.60% + 5% ..
25.12% + 5,5%
28% +6% ....

130
:95
225

130
ISO
210

1C0
210
240
270
200
330
360

460 000,00
40 003.01)
'10 CCO,CO

CCO.OO
030,00

4 000,09

40 nco.oo
:o 000,00

8 OBO,00
45 030.C0

4 000,00
4 000,00
4 000,00

BOLSA DE NOVA IORQUE

Nova Iorque (UPI-JB) — Média d* Dow-Jcmes na Bolsa de Nova lorqtic ontem:

Ações

30 INDUSTRIAIS
15 CONCESSIONÁRIAS

Abert Sláx. Min. Final Variaç.

871,10 877,28 862,36 870,43 + 0,66
135,07 136,44 134,01 135,2» + 0,10

Ações

20 FERROVIAS
65 AÇÕES

Abert. MA.T. Min. Final Variaç.

235,00 236,34 232,86 234.82 —
311,17 313,33 308,24 311,14 -), 0,01

V*ndaa nas ações mllteadas no índice: Industriais 667 700; Ferrovias 117 000; ConcceelonArlaa d« Serviços Público» 141 4C0;
Total 026 100.

índice Dow-Jone» de futuros de mercadorias (média 1924-26 raprcienta 100): Final 136,77.
Nova Iorque (UPI-JB) — Cotaçõe» de diferentes moedas em relação do dólar dos Estados Unidos, no mercado desta capital:

Dólar canadense  0,9243 Peseta  0,016705
Mtaa  2,7960 Cruzeiro  0,382Frajico íranees 0,2022 „.
Franoo suiço  ol2308-l/2 Pteo arScntlno  ».»029
M.vrco  0,2517-1/2 Peso uruguaio  0,0125
Escudo poptueufa  0,0349-1/2 Escudo chUcn^  0,1950

PREÇOS FINAIS:

Nova Iorque (UPI-JB) — Preços llnals na Bolsa de Valores de Nova Iorque ontem:

A J Ind  4-3;8 Chrysler  41-3,4 mt Nick  87-118 RCA  47-7Í8 United Gas ... 67
Allled Chcm .. 40-3 Col Gas  27 Int Tel <fe Tel 87-l;4 P.ep Stl  49-318 U S Steel  45
Allis Chai .... 26-3,4 Con Ed  34 Jolins Manvllle 54-L4 Hey Tob  41 

U 
S Gypsum .. 67-34

Am Can  53-1J8 Ccnt Can  46-l|8 Kennccott . .. 38-14 Sears  50-3'4 U S Rubber ... 41-1;2
Am Forn Pow . 19-5;8 Cont Stl  31-1,2 Krog-er  23-78 Sinclair  73-l|8 U S Smelting . 54-314
Am Met Cl ... 46 Cord Pd  49-34 Lehman  31-7|3 Southern R .. 52 Warner Bros .. 23-5 8
Amer Std .... 20-112 Crown Zall .... 46-3J4 Lockheed . ... 61-lí8 Std O Ce! .... 60 West-Air Br .. 36-34
Amer Smel ... 63-3;s Curtlss W  22-3J4 Loews Thea ... 44-T4 Std O Ind .... 52-12 Woohvth  56-7;8
Am T éi T .... 61-3;8 Du Pont  151 Lonestar Cem . 17-1J2 Std O N J ... 63-14 Westg El  24
Amer Tob .... 35-1J4 East Air L .... 104 Mobil Oil  43-12 Stand. Brands . 35-3J4 Alleen Inc .... 11-112
Anaconda . ... 83-1J2 Eastman 149 Mont Ward ... 23-l|2 Studebaker . .. 52-l|4 Ark La Gas ... 40-1:8
Armour  36-3;8 Ford  50-7;8 Nat Cash R .. 05-114 Swift  54-14 Brit Pet  9-5|S
Atlan Rlch .... 83-7|8 Gen Ele  S2-l|8 Nat Dist  43-1J4 Tech Mat  1I-1|2 Creole P * 33-l'«Atlas Corp .... 4-1J8 Gen Foods .... 73-3;4 Nat Lead  63-34 Texaco  76-1J2 ,,,  ,_ 

'
Balt Ohlo  Gen Motors ... 77-7|8 N T Centr  83-1J4 Texas Gulf . .. 106-3;8 Espey Mig .... Ja-J,»
Bendix  37-5J8 Gillette  49-5;8 Otis Elev  43 Textron  68 Home Oil A .. 18-3;4
Beth Stl  36-318 Glidden  20-518 Pac G El  33-718 Tim ken  39-l|3 Husky Oil  12-1'4
Can Pac  67-14 Goodyear . ... 45-7J8 Paramocnt . .. 70-V4 Un Carbide . . 58-3J4 ..._, c„ tj,. r; •¦«
Case J I  20-14 Grace W R .... 53 Penn R R .... 02-718 Union Pacific . 42 "on ° J "' 

,
Cerro  38-12 IBM 444 Phillips P  55-18 United AIrcr . 90-34 Seeman  6-l[2
Ches & Oh ... 69-318 Int Harv  37-112 Pub SEG... 33-718 Utd Fruit .... 31r518 Syntex  91

MERCADORIAS
Cafc-Rio

Rígailou, ontem, o mercado de café disponível, eftAv-c! e inal-
terado. com o tipo 7, saíra 1966/67, mantendo-se na base ante-
rior de NCrí 4,00 por 10 quilos. Nio houve vendas e o mercado
fechou inalterado. Embarques 11 766 sacas. Entradas, existência
« caíé despachada par» embarque, o IBC n&o forneceu.

Açúcar-Rio
O mercado de açúcar funcionou firme e inalterado. Entrada*

3 550 sacos do Estado do Rio. S.vkiaa 10 OCO. Existência 45 053
éilCCtó.
Algod5o-Rio

Ca.rno c inalterado foi como funcionou o mercado de aiftodfto
om rama Entradas 116 fardos de SSo Paulo e 64 de Minas no
total d« 180 fardos. Salda» 200. Existência 2 604 fftrdos.

/OS** ¦aíí,*?*S'T'' *'

|



Macedo Soares defende direito

i

1 O Gen. Edmundo de Macedo Soares e Sil-
va, ao assumir, ontem, o cargo de Ministro da
Indústria e do Comércio, afirmou que ft livre
empresa é o multiplicador econômico mais im-
portante e flexível que possui o Pafs c lembrou
que pleitear è um direito; conceder, dentro do
bem geral, é função dos governantes, declaran-
do, posteriormente, que é nosso dever restabele-
cer a importância que o café sempre teve em
nossas preocupações.

O Sr. Paulo Egídio, ao transmitir o cargo,
lembrou o trabalho paciente de recuperação ad-
ininistrativa de seu antecessor. Deputado Daniel
Faraco, para, imediatamente após, afirmar que
a Pasta da Indústria e do Comércio é um ver-
dndeiro ministério do desenvolvimento econô-
mico e que é indispensável que Governo e cias-
«es empresariais se completem dentro de um
mesmo quadro de ação, ambos condicionados
pelo interesse de maximizar a riqueza social.

Programa

O novo Ministro da Indústria c do Comer-
cio, Gen. Edmundo de Macedo Soares e Silva,
apresentou, em seu discurso de posse, um re-
sumo do programa de Governo, afirmando, na
integra:

"Para. quem, como eu, já percorreu um
lfingo trecho da vicia, a mudança de um go-vêrno não é fato novo. Mas as circunstancias em
que se opera uma sucessão nunca são as mes-
mas, Mesmas são sempre as esperanças de toda
a Nação.

'As 
condições, desta vez. são extraordinárias,

porque o Pais, após ter vivido fase histórica
das mais perigosas, reencontrou-se com o seu
passado, manteve suas tradições fundamentais,
fortaleceu as instituições e rompeu com tabus
que impediam seu progresso e modernização.'Isso se fêz num governo que passará à história

,rorao construtivo e corajoso, e do qunl V. Ex.".
Ei.s.a Paulo Egídio, foi membro ilustre.

Em face de uma administração presidencial
que finda, a Mação tem sempre opiniões diver-
sas. Mas o que imporia é o julgamento da
maioria, é o respeito inspirado pelos que se re-
tiram e é o acervo de medidas construtivas to-
madas por eles. Certo estou de que o saldo é ¦
substancial e favorável ao Governo Castelo
^Branco. As nações, como os indivíduos, tèm que
passar por ía&es duras, em que retemperam suas
forças morais e aprimoram suas ferramentas de
construção. Foi mister que houvesse Campos
Sales para que Rodrigues Alves pudesse realizar
a obra que o imortalizou.

Inicia-se n nova Administração Federal
bônscia 'la responsabilidade que tem para com a
Nação, de continuar a obra revolucionária co-
meçada a 31 de março de 1964.

Isso mesmo declarou cm seu discurso do
dia 16, em Brasilia, o Presidente Artur da Casta

, e Silva, dirigindo-se ao povo brasileiro e ins-
truindo seu Ministério a respeito dos princípios
básicos que inspirarão seu Governo.

Tdéias fecundas c renovadoras orientam o
Brasil desde a promulgação da Constituição
que acaba de entrar em vigor. E a lei da Refor-

.ma Administrativa abriu um horizonte claro o' profundo aos que tèm a responsabilidade de
reformular o serviço público em nossa Pátria.
Muito poderá ser feito no sentidodo aperfeiçoa-
mento da máquina burocrática entre nós,

Dentro do complexo brasileiro, o Ministé-
jfio da Indústria e do Comércio se apresenta
como um impulsionados de atividades, as mais
básicas para ft economia e desenvolvimento na-
cionais. Pode ser denominado o Ministério
,dos Organismo» Econômicos, compreendendo,
como compreende, o Instituto Brasileiro do Café,
o Instituto do Açúcar c do Álcool, a Comissão
Executiva do Sal, o da Defesa da Borracha, a
indústria siderúrgica e outras indústrias da
base e de bens de consumo duráveis. £ igual-

, mente o Ministério responsável pelos organis-
mos que eprimoram o sistema técnico doPais:
o Instituto Nacional de Tecnologia, o Institu-
to de Pesos e Medidas e os Departamentos de
Propriedades Industrial e Comercial. A Comis-
são de Desenvolvimento Industrial, a. Comissão
Consultiva de Politica Comercial e Industrial,
á SUSEPE, o Instituto de Resseguros do Bra-
sil. o Conselho de Comércio Exterior e a EM-
BRATUR são órgãos do Ministério ou a êle
estreitamente ligados.

Se a Coordenação do Planejamento com-
pete co Ministério especializado, a formula-
íão dos pensamentos diretores do Governo, queorientam as atividades acima, cabem ao MIC.

O Ministro Paulo Egídio, em sua gestão,
compreendeu bem a extraordinária dimensão
do Ministério que lhe íoi confiado. E com-
preendeu igualmente que a Pasta não estava
organizada para enfrenta'.- os problemas de sua

(responsabilidade. Reorganizou-a, dentro das
possibilidades que as leis então vigentes lhe
davam, a fim de que ela adquirisse funciona-
lidade. O resultado é que o MIC agora tem
uma estrutura que lhe permitirá adaptar-se rá-
pidamente aos novos princípios ria reforma ad-ininistrativa. É urgente que o Ministério nossa
ser o executor da política do Governo, 

"refe-
f rente às responsabilidades de suo. alçada, noconjunto da Administração Federal. E que con-tribua eficaz e decisivamente para o estabele-

Conselho da Bolsa do Rior

quer revisão do decreto
que concedeu incentivos

i

O Conselho Administrativo da Bolsa de Valo-res do Rio de Janeiro vai solicitar das autoridades.monetárias a revisão do Decreto-Lei 157, cuja "aço-<dada aplicação, por omissão do Banco Central, jádeterminou o ressurgimento de uma área de mar-
ginahdade" — segundo declarou à imprensa o Pre-sidente daquele Conselho, corretor Marcelo Leite^Barbosa.

Queixam-se os corretores e administradores daBolsa de nao terem sido ouvidos durante toda alase de discussão que antecedeu a publicação doreferido decreto e a sua regulamentação, comb tam-bem nao foi auscultada a Comissão Consultiva deMercado de Capitais, órgão assessor das autorida-res monetárias e onde as Bolsas são representadas.
IMPROPRIEDADES

cimento dessa política, através dos órgãos que
lhe .são afetos diretamente e daqueles em que
o Ministro colabora, em alto nível, como o
CONCEX, o Conselho Monetário e o Conselho
Nacional de Seguros.

Em seu discurso, referiu-se o Ministro
Paulo Egídio ao trabalho que realizou à frente
do MIC. Felicito-o calorosamente pelos resul-
tados obtidas, que engrandeceram o Governo
ds que participou. Sua gestão está mavcída
por importantes diplomas legais que deram
nova configuração e trouxeram responsabili-
dades das mais importantes porá a área do"MIC. Sua influência sóbre muitas atividades
fundamentais será decisiva. Alas a fixação de
princípios básicos para o funclc-namento da
livre empresa através da Comissão de De-
senvolvimento Industrial, Comissão Consultiva
d? Politica Comercial e Industrial, dos Grupes
Executivos e tios Conselhos de alta nível, náo
deve tirar-lhe a flexibilidade indispensável para
o seu funcionamento e florescimento. Deve.
sim, guiar-lhe a ação para que isso aconteça,
pois. de fato, a livre empresa é o multipü-
cador econômico mais importante e flexível
que possui um pais.

Este é o pensamento do Presidente Costa
<? Silva quo assim se expressou em seu discurso
já referido: "... o Governo tudo fará para
conciliar c controle da inflação com uma im-
periosa e inadiável necessidade do desenvolvi-
mento nacional. Cuidará, ainda, cip revigorar
o setor privado da economia, restabelecetido-lhe,
tanto quanto possível, a capacidade de invés-
timentos; de fortalecer especialmente a emprè-
sa nacional, assegurando-lhe condições de com-
petição; de consolidar a Infra-estrutura eco-
nomica e a.s indústrias de base: de incentivar
a criação dc empregos, mediante a elevaçáo
geral do_ nível de atividade econômica e es-
tímulo às atividades que absorvem grande
quantidade de mão-de-obra".

Aí está todo um programa de orientação
da política econômica, cuja execuçáo dará novo
impulso ao progresso nacional. At; MIC caberá
grande responsabilidade na tarefa grandiosa
íi enfrentar. Sua contribuição terá de ser cons-
tante e inspirada nc pensamento básico do
Governo de realizar o bem público".

Condenar a livre empresa e a mentalidade
empresarial pela existência de distorções queresultaram de maus governos é acusar a boa
ferramenta pelo desajeitado trabalho de um
artífice sem formação adequada. O empresário
é humano e vive preocupado com responsabili-
dades esmagadoras que podem conduzi-lo a um
fracasso em sua obra. O .seu instinto de defesa
é natural. Ê mister que o Governo que tem a
visão global dos problemas . examine suas rei-
vindicações, aproveite sua experiência, aceite
sua colaboração e oriente sua. ação, para tirar
de sua atuação o.s maiores benefícios econõmi-
cos e sociais. Embora com fórmulas diferentes,
o patronato c o trabalhador lutam pelos mes-
mos objetivos, ou seja. alcançar uma condição
adequada para que tenham êxito em suas
vidas. Pleitear é um direito: conceder, dentro
do bem geral, é função dos governantes; estes
devem procurar distribuir com justiça os frutos
do trabalho nacional, função em que empregam
cs instrumentos fiscais e do Direito Trabalhista,
de que dispõem os Estados modernamente.

O empresariado deve ser estimulado e acon-
selhado, guiado e ajudado, para que produzao máximo, desenvolvendo as faculdades quetêm de organizar e implantar núcleos de tra-
balho, necessários ao progresso nacional. Acusar
todos pela falta do alguns é errar na. genera-lização e náo admitir que toda regra tem ex-
ceções.

liste Ministério, por tudo isso, estará sem-
pre aberto ao diálogo, que é necessário e sau-
dável. Certo estou de que o lema de Monnet,
na aplicação tios princípios que conduziram a
seu famoso plano, é que está certo: "Conven-
cer".

Procurar colaboração na compreensão. Os
Conselhos e Grupos Executivos precisam da
experiência dos que a adquirem na prática diu-
turna do trabalho de que vivem. A decisão é
do Governo, mas o estudo e as sugestões de-
vem vir, não somente des técnicos governa-mentais, mas também dos que "sabem", porquefazem".

Não posso deixar de, a esta altura, citar
uma modalidade do trabalho nacional que mui-
to preocupa êste Governo, como tem preocupa-do a todos os anteriores. Refiro-me à predu-
ção e à comercialização do café. fi êle um re-
curso econômico extraordinário: um des pru-cos que existem entre nós de grande valor in-
ternacional. Ê responsável pela obtenção de
quase 50':;, da moeda ferte qus entra no . . s.
Mas o interesse de nosso café não está sò-
mente nisso: é que éle é realmente o único
que, sem mistura, produz bebida adequada e
que também se presta à industrialização. Não
é bebida neutra, como a maior parte da que re-
.sulta da produção africana, nem exige mis-
turas. como os suaves de certas regiões das
Américas. Mas poderá, também, prestar-se ao
processo, se éle se impuser para justificar pre-
ços.

Este recurso extraordinário está em retro-
cesso. Cometemos, é verdade, muitos erros, mas
adquirimos uma experiência que ninguém tem
melhor. Guardando, embora, compromissos as-
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stnvidos internacionalmente, é nosso dever res-
tabelecer a, importância, que a rubiácea sem-
pre teve em nossas preocupações. Os melhores
homens na matéria, os melhores negociadores,
deverão ocupar-se dos problemas cio café. Nfò
poderemos passá-lo a segundo plano, só por-
que o desenvolvimento nacional já, nos perntí-
te exportar mais outras mercadorias, em têr-
mos de moeda forte.

O Governo Costa e Silva está dando ao as-
snnto sua melhor atenção e apela para os in-
teressados no sentido de ajudá-lo tia tarefa rie
resolver os problemas existentes, pois isso só
poderá beneficia-les.

Raciocínio semelhante pode-se íazer em
relação ao açúcar e ao álcool, fi outra grande
possibilidade que tem o Pais e que não vem
sendo aproveitada corretamente, desde há ai-
gum tempo; isso pela Inexistência de técnica
adequada (embora esia esteja à nossa dispo-
sição». por inúmeras distorções no emprego dos
consideráveis recursos arrecadados e pelo pri-mado do interesse político e de clãs na solu-
ção de graves problemas. Para resolvê-los, o
Governo não admitirá emprego inadequado de
recursos, nem competições regionais injustas
e nem o desprezo da tecnologia necessária e
que nos é oferecida no momento. O TAA üerà
entregue a homens capazes de dirigi-lo em têr-
mos nacionais e dentro da mais rigorosa téc-
nica administrativa, agrícola e industrial.

Na formulação dc sua política a respeito
desses assuntos, como de outros da mesma im-
portáncia. o Governo não se abandonará à
ação do um só homem, mas adotará as con-
clusões do estudo coletivo de órgãos adequa-
dos, dos mais altos níveis, existentes ou a criar,
a fim de que se chegue a programas resultan-
tes ria. experiência e saber das melhores capa-
cidades nas matérias em exame.

Êste é um método que será seguido sem-
pre, de forma, que se escolham a.s soíuçõea mais
convenientes pnra os graves problemas a en-
fren tar.

Vossa Excelência, Sr. Ministro, fez um re-
fcrospecto de minha vida. Trouxe-me à lem-
branca fatos e trabalhos de muitos anos atrás.
De Vossa Excelência devo falar, não do passa-do, porque Vossa Excelência é jovem, embora
já com muitas realizações, mas sobretudo do
futuro. Creio nos homens que se estão for-
mando na atmosfera vivida em nosso Pais nos
dois últimos decênios; do esiacio adolesceme
ao de adulto, através do estudo das Escolas na
emoção dos fatos históricos (brasileiros e mun-
diais) c na observação do desenvolvimento doPais, puderam eles amadurecer rapidamente etornarem-se capazes de assumir cedo grandestarefas.

O futuro sorri a é.sses homens. Crendo, como
creio, no porvir da nossa Pátria, vejo-os, quan-do para isso têm vocação e despreendimento
dos bens materiais, ocupando os grandes luga-
res na. direção das coisas brasileiras. Este é o
seu destino, engenheiro Paulo Egídio, e delenão há d© fugir, porque êste destino não está. lon-
ginquo, mas se apresenta agora chamando-o:
reunindo os homens mais experimentados ccapazes para as grandes missões.

O dever da dedicação integral ao seu Paisé toeJutável para os homens tem formados; oegoísmo que pode existir em alguns, num ma-teriallsmo degradante, há que ser combatido
energicamente pela ação dos que acreditam noBrasil e o desejam próspero e fonte. As velhas
gerações ainda darão sua contribuição, mas énas jovens gerações, promissoras, que está a es-
perança nacional.

Na meia dúzia de encontros que tive nestaCasa, com o Ministro e muitos dos seus auxi-liares, pude apreciar o valor dos servidores mi-blicos do Ministério. Confio neles. Nosso traba-
,lho será árduo, mas nos dará satisfação, por-que acredito no seu êxito. Repito o que dissoo Presidente Coat* e Silva em seu discurso dodia 16: "Nossa luta será dura, mas é i-ndispen-savel para o cumprimento do nossa missão "

Senhor Ministro Paulo Egídio:
Recebo de suas mãos honradas o Ministé-

rio da Indústria e do Comércio. Vossa Excelên-
cia parte para as realizações da empresa pri-vada, pelo menos durante algum temoo. Irá,
também, meditar sóbre sua experiência e obser-var o que se vai passar no Governo que se ini-cia. Sua obra será prosseguiria e. espero, aper-feiçoada, de acordo com os preceitos da Refo--ma Administrativa. Vá e prepare-se, porque ofuturo está k espreita dos homens de sua for-maçao e mentalidade".

Despedida c crença

O ex-Ministro da Indústria e do Comércio,Sr. Paulo_ Egídio, ao concluir o discurso detransmissão do cargo, disse acreditar no grandedestino desta Nação, que é de paz e de coopc-ração com todas as outras, nos caminhos de
uma prosperidade global, como disse também
acreditar que o desenvolvimento econômico éum dos principais instrumentos a serviço do
homem para. que lhe sejam assegurados todos
os seus direitos.

Em seu discurso, entre outras afirmações,
disse o ex-Ministro Paulo Egídio:

"Não cabe aqui o relato de todas as alte-rações estruturais introduzidas no Ministério
que tive a honra de administrar. Não preten-do fazer desta solenidade uma prestação de
contas a meus compatriotas. Ela Já está feita no
relatório que publicamos e que se encontra á
disposição dos senhores. Todos os setores deste
Ministério, sem exceção, sofreram modificações
profundas. O que lá está retratado íoi feito
tanto com o auxilio.de meus diretores quanto dc
todos os funcionários do órgão, aos quais fico
devendo uma colaboração inestimável".

"Não posso também, neste momento, dei-
xar de prestar um reconhecimento ao trabalho
realizado, no inicio rio Governo da Revolução,
pelo então Ministro Daniel Faraco. Recebendo
u. herança de um Ministério inadequadamente
estruturado, desfalcado em seus quadros fun-
cionais. iniciou o Ministro Faraco um trabalho
paciente de recuperação administrativa e, si-
multáneamente, proporcionou maior ílexlbilída-
de de ação a setores de importância estrale-
gica no Ministério. Graças a esse trabalho pre-
paralório, pudemos, em curlo prazo, imprimir
uma nova ação nos setores vitais do desenvol-
vimento industrial, do comércio exterior. Disse,
há pouco, que esta Secretaria de Estado è o
Ministério do desenvolvimento econômico do
Brasil. Bastaria isso para justificar sua im-
portáncia*'.

''Em particular, é indispensável que o Go-
Vêrno e as classes empresariais se completem
dentro de um mesmo quadro de ação, ambos
condicionados pelo interesse de maximisar a
riqueza social. E não foi outra nossa doutrina
de atuação á frente do Ministério da Indústria
e do Comércio".

"Buscamos criar condições para que os em
presários. com sua dinâmica própria, realizas
sem a renovaoo de estruturas industriais obso-
Jetas, absorvendo tecnologia moderna para be
nefício de toda sociedade. Criamos incentivos
para que êsses empresários se lançassem à con
quista dos mercados externos, até então Jna
cessiveis aos seus produtos indutriaís brasilei
ros. Mas, sobretudo, visamos propiciar-lhes os
meios de responder ao grandioso desafio queconstitui a necessidade de ser incorporada ao
mercado consumidor grande parte da populaçãobrasileira, que permanece à margem da vida
econômica".

"A Pasta que ora tenho a honra de trans
mitir a Vossa Excelência, Senhor Ministro Ma
cedo Soares e Silva, é uma das mais importan
tes e difíceis do Governo. A ela estão afetos
os problemas da indústria, do comércio exte-
rior e interno, da tecnologia e dos produtos bá-
sicos, dos seguros privados, da metrologia e do
turismo.

Seu titular tem assento em todos os con-
selhos de Governo o dirige muitos deles. Suas
atividades distribuem-se, assim, entre as tare-
ias administrativas assoberbantes, a participa-
çáo nos órgãos elaboradores da politica econô-
mica, financeira, monetária e de comércio ex-
terior e nes contatos múltiplos c essenciais com
os representantes da empresa privada, cujas
opiniões, aspirações e sugestões hão de ser,
sempre, permanentemente, auscultadas sob pe-na de não serem exercidas, adequada e oportu-
namente, as funções do Ministro de Estado.
Mas. como se tudo isso náo bastasse, deve
também, o Ministério, cada vez mais, preparar-se para enírentar o desafio do desenvolvimen-
to tecnológico. Pois, sem as pesquisas, sem os
esttidos especializados, sem os investimentos
maciços — que se elevam a dezenas de bilhões
de dólares nas grandes nações industriais — no
sentido de ser ganha a batalha tecnológica,
nenhum pais pode aspirar, verdadeiramente, à
condição do pleno desenvolvimento".

'•Minha mensagem a meus compatriotas, ao
deixar o Ministério da Indústria e do Comer-
cio, é de total confiança no futuro do Brasil.
Acredito no que o trabalho, a inteligência e o
patriotismo podem fazer para alterar a face da
Nação, eliminar a miséria, liquidar com o anal-
fabetismo, dando aos humildes a certeza de
que seus filhos viverão dias melhores. Acre-
dito que o desenvolvimento econômico é um
dos principais instrumentos a serviço do ho-
mem para que lhe sejam assegurados: o di-
reito á felicidade; o direito à sua manutenção
e ã de sua familia; o direito ás oportunidades
de acesso na sociedade; o direito à cultura; o
direito a perseguir objetivos espirituais. Acre-
dito no grande destino desta Nação, que é de
paz e de cooperação com todas as outras, nos
caminhos de uma prosperidade global. Acre-
dito, finalmente, que a nova etapa que hoje
se inicia, com a posse do Ministro Macedo Soa-
res. é um passo seguro para êsse futuro de
grandeza e prosperidade. Com o novo Ministro
deixamos nossa confiança ilimitada e nossa
afirmação de profundo apreço pessoal. Ao vol-
tar para São Paulo, para a velha trincheira da
empresa, afirmo a minha convicção de que ha-
veremos de dar ao povo e aos nossos filhos um
Brasil melhor".

, Devido a essas omissões, con-
forme salientou o Sr. Marcc-
lo Leite Barbosa, o Decreto-
Lei 157 está eivado de uma sé-
rie de impropriedades, a co-
meçar pelo estabelecimento de
critérios para a concessão de
autorização para emitir Certi-
.ficados de Compra de Ações,
tendo as autoridades monetá-
rias preferido selecionar esses
intermediários segundo o vo-
lume de seu capital social, ao
invés de seguir o critério da
comprovada experiência no¦mercado de ações.

— Trata-se — frisou — deum critério evidentemente ina-
dequado. uma vez que não exis-
tindo qualquer qualquer co-
responsabilidade dos emitentes,
êsses certificados — senão no
plano técnico de uma correta
aplicação — a segurança de-
corrente do volume de capital
de tais emitentes é meramen-

te formal e de muito pouco in-
terêsse para o investidor.
PARADOXO

Do sistema cie Rplicação dos
recursos captados, por outro
lado, são paradoxalmente ex-
cluídos justamente os que se-
riam logicamente as mais in-
tiicados para dele participar:os membros das Bolsas de Va-lôres, cuja atividade básica éexatamente intermediar comações.

No entanto — salierrtou o SrMarcelo Leite Barbosa —, aoestabelecer que só podem par-ticipar do sistema os membros
da Bolsa já constituídos sob aforma de Sociedades Corretoras
o Banco Central na prática osexcluiu da operação, pois bemsabia que nenhum membro daBolsa já poderia estar consti-
tuido como Sociedade Correto-
ra. pela simples razão de que aregulamentação dessas ?ocie-
dades só foi publicada conco- |mitantemente com o próprio ;Decreto-Lei 157. |
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1. Havendo entrado em vigor f 17
d- íevareiro de 1967 o novo sistema
de mercado dis borracha, corrumica-;?
•os interessados:

— Borracha! Vegotiii Nacionais:

a) Os produtores d* DV podem ven-
der stus produto; diretamente n co-
mercianícs, exportadores, industriais t
usuário:, ou, íitern.iiivameníe à SB;

b) O Governo garante preços básl-
cos c * compra do BV pertencentes ao
f.énero Kevoa; não ie aceitem produ-
tos que contenham impurezas, tais co-
mo areia, terre, paus, cascas dc árvo-
res, pedras, ferro etc;

c) Os preços básicot dai BV sao fi-
xadoí pelo CNB;

d) A classificação das BV bem como
ê fiscalização de seu heneficmmenío
sao feitas pela 55, som ônus para veu-
cUdcr»» ou comprador©*;

«) No ato da primeira operação co-
mercial das 3V tm bru!o, quer ext rs-
tivas quer de cultura, registrada na
S3, fornece esta o Certificado do Cc-
moícíaliiaíão, o qual ateste os tipos
de BV Jr.mracionados; êste Certificado
acompanha sempre a mercedoria e dá*
lhe livre trânsito;

f) Tratando-se de BV sujeitai a be-
nar iciamento, a SB fiscalizará e.sa ope-
ração, após o que emite o Certificado
do Transferência, onde se autenticam os
tipos de crepes, Certificado êsse que
neste caso lubsíltui o CC para fim de
trânsito;

çi) Quanto às BV produzidas pelo
próprio usuário, a SB classifica-os e
expede o CT, oue também subrtiiui
o CC para fin* de trânsito;

h) O CC ou o CT são obrigatòriomcn-
te visados pelo Banco da Amazônia
S. A, ou qualquer outra instituição
oficia! de crédito que financie a pro-
dução da\ BV;

i) A Tax-ft d.? Organização e Regulíi-
mentíçõo do Mercado da Borracha é
arrecadada no ato c\a emissão do CC
ou do CT, conforme o caso.

Obtflrva;ão: Adverte-io aos produto-
res, suas cooperativas cu enlr.^adores
de borrachas vegetais, bem como no%
industriais ou usuários, das vinía^ens
de negociarem diretamente'entro si. Os
primeiros, ss venderem h Superinten-
dêncíc, receberão apenas o Preco Bá-
sico c pagarão a TOR no valor de 4%
[quatro por cente), deixando ainda da
beneficiar-se da margem de comercia-
üzação (eté }4% «cima do preço bá-
sico, conforme admitida peio Governo
nas atuais circunstancias}. Os últimos,
se não comprarem diretamente suas
borracha*, mas sim da Super intende n-
cia, pagarão a esta o Preço Regulador,
isto é, o Preço Básico acrescido de 14%
(quatorze por cento1!, elém dd TCR. tt-
ciüre;a-s& qu* o novo sistema vise a
dar maiores oportunidades a produto-
res e usuários. A garantia de preço e
de compra da BV pela Superintender)-
cio, ou as vendas de seu Estcr,uo de
Reserva quando se verificar persistèn-
cia de alta ce preço aclniíi de 14%
sobre o Preço Básico, objetiva evitar
especulações baixistas contra oi pre-
dutores ou altistas contra os usuários.

II — Utios Vogctai» Nacionais:

e) Os LV concentrados sa vendem
diretamcnle bo usuário, aos preços do
mercado; não há garantia de preço
nem classificação oficial;

b) A TOR é paga no ato do registro
da primeira operação comercial na SB,
eo emitir-se o CC.

III — Estoque d« Rostrvi d* Borrachas
Solidai Vegetais:

¦) A SB manterá um Estoque de Re-
serva do BV nacionais ou estrangeiras,
em bruto c beneficiadas, cuja dimen-
sáo mínima é do 4 (quatro) rne.es de
consumo, contendo tipos « qualidades
que reflitam o uso-p.idrão nacienõ';

n) O CNB fixará pcriòdicsmente o
preço de venda dea BV perter.cenies ao
E£, entrando a SB no mercado quan-
do persistir ?ífa de preço que excccM
a margem de comercialização ídmiti-
di pelo CNB.

IV — Borrachas Ouímicni (Sintéticas):

nj Os fabricantes de BS venderão
seus produtos diretamente ao indusrrial
ou usuário;

b) Os preços das BS nacionais (atual-
mínte SBR sénci 1 Í00 e 1 700 o Bi!)
sõo fixados pelo CNB.

V — Borrachas Sólidas • Látkes Veg«»
tais ou Químicos (Sintáticos) Es>
trangeiros:

«) Os IV, LS, BV e BS estrangeiro*
são importados diretamente pelos in-
dustriais ou usuários, mediante progra-
ma estabelecido pelo CNB e autoriz-i-
(ão prévia da SB;

b) A SB providenciará a redução ou
Isenção d* direitos aduaneiros dessas
matérias-primas, quando julgar con ve-
niente;

c) A 5B verificará tv nece:sidr,dei
quantitativas a as exigências técniens
que justifiquem a importação dc BV,
BS, LV * LS de quniquer natureza;

d) A TOR será paga pelo importa-
dor diretamente à SB, no ato da auto-
rização de importação.
3. Cabe ao CNB elaborar _ aprovar a
Programsção Global de Utilização da
Borrachas.

4. Com ba:e na Programação Global,
fixam-se üs quotas de consumo para
cada fabricante ou usuário das BV t
ou BS, de qualquer tipo ou procedèn-
cia, destinadas a uso geral ou a usos
técnicos especiais.

5. As pessoas físicas ou lurldicas, in-
clusas a* usinas de beníficiamer.fo, qui
desejarem participar do comércio das
BV por conta própria ou de terceiro:,
devem regíst.-ar-;e como tais na SB #
solicitar suas quota» mensais.

N.B.: — As quotas nâo têm efeito
Hmitativo, porém de planejamento do
consumo e aferição das necessidades
de usc« técnico, de molde a manter a
normalidade do suprimento e a iguai*
dada da condições para oi usuários.

6. A SB verificará a necessidade' do
uso de borrachas especiais do ponto-de-
vista tecnológico, nos termos da lei.

7. A SB promoverá ODcrtunamente a
padronização técnica das BV, bem co-
mo a melhoria de seu preparo e emba-
lagem, com o fim de elevá-ias ac: pa-
drões de classificação internacior.ais.

8. A SB pederá estabelecer normas
técnicas e especificações mínimas para
rrtefaíos de borracha, visando a orien-
ter as indústrias manufatureíras.

9. A SB instituirá oportunamente um
Bureau of Standard* psra incentivar a
melhoria de dualidade dos artefatos de
borracha e orientar o consumidor.
10. A SB poderá dentro em breve
prestar arsisténci? Técnica aos produ-
tores ou comerciantes de BV, medhnt*
convênios ou contratos.

11. Em fut'jf<D próximo a SB por/, à
d;;pOííção da indú:!rin manufature ir a,
mediar m convênios ou contratei, urr-
Ssrvlço ae Pesquisas e Asslsiíncia Téc-
nica pára Oraani/ação e R:icicn,ilÍ^ação
Industrial, cbjctiv.-ndo o aperf-iiço.»-
mento dos padrõo: tecnológicos c c bu-
mento da produtividade.
12. Paro __ comprns cl; BV, quenda
o; produtores optarem oela vçnda Ã
SB, Assim cemo para n classificação a
fiscalização do beneficiamento das 87
e a arrecadação da TOR, a SB tem eo-
mo seu agente financeiro e reoresen-
tante o Banco da Amazónin S. A,

13. Tcdos os produtores, eomercian-
tes, industriais, importadores o exporia-
dores de borracha ou seus artefatos de-
vem registrar-se obriga tòriamenr* ra
SB, seb at penas de Lei.

fsonçõea Tributárias

U. A lcl estabeleça o seguinte trsta-
n:ento tributário para _. BV « BS na-
cional e estrangeiras:

Ui n." 5 227:
"Art. TI, ¦'-¦ 4." - Nennum oulro im-

pó.to ou taxa de criçen. federa!, além
dos previstos nesta lei, gravará as bor.
rachas e látices vurje^is « químicos
de produto nacional,"

Dícr.ito-lei 164:

Art. _" - O Art. 5G, "Caput" dj
Lei n.o 5 227, da 18 da janeiro de 1967,
p^si; a tí:r a seguinte redaçãoi 'Wt,
58. São Isentos do imposto sóbre pro-
dutos industrializados os látices vege-
tais concentrados por qualquer proccsr.o,
bem cemo as borrachas vegetais cólid^!1.
em bruto, pertencentes ao; gennrei o
espécies enumerados no Art. 4°, desta
lei, apresentadas seb a forma do pelas,
bolas, blocos, pães, fitas, folhas, lâmi-
n«, mantas, chapas, tir..;, lençóis, grâ-
nulos ou qualquer culra, crepadas ou
não, em estado de matéria-prima índu-.-
trial, quer sejam de erigem nacional ou
estrangeira."

Ui n." 5 227:

Art. :,B - í l.o - Essa isenção abran-
ge a borracha n=turél submetida ao
processo de beneficiamento para elimi*
naçãa_ de água e i.r.pu.ezss, embalada
ou não, promovido oelo antigo Bsnco
de Crédito da Amazônia S. A., atua!
Banco da Amor.õnia S. A., como dele-
gado da União para s «.xecução dat
operrções finais de compra e vonda d-i
borracha no País nol térmoc dos Arti-
Sos 13 e 14 di lei n." 1 184, de 30 da
aqôslo ri» 1950, e atinge lodo o perio.
do de vigência da Lei n.° 4 502, da 30
de novembro de 1964.

Ç J.° - As matérias-primas citadas
nesíe artigo .ão, também, isentas c\t
ta/.r,i aduaneiras da qualqjer natureza.

Ponalldados

15. Pcde-r,e a atenção dos Interess-1-
dn; pari os seguintes dispositivos da
legis'acâo.

L.l n.° 5 227:
"Art. 20. As borrachas classificadas

ou comercializadas sem observância aos
Artigos 17 a 19, supra, poderão ser
apreendidas pela Superintendência da
Borracha ou pelo Banco da Amazônia
S. A., ccm o concurso das autoridade»
competentes c serão liberadas quando
satisfeitas as exigências legais."

"Art. 48. As transgressões ou infra-
ç5es eo que fôr deliberado « determi-
nado pelo Conselho Nacional da Bor.
racha, por força desta Lei serão passí-
veis da multa do CrS 50 000 (cinqüen-
to mil cruzeiros) a CrS 100O00O (hum
milhão tíe cr:;2eiros), valores êsses su-
jeitos á correção monetária, de acordo
ccm os coeficientes oficiais, sem pre-
|ulzo de outras penalidades comina-
das na lei."

Decreto-lei n." 164:
"Art. 7.°. Parágrafo Onico. No ca<o

de ínfreção aos arts. 13 e 21 desta lei
será determinada pela Superin tendên-
cia d.i Borracha a f.preensão da borra.
cha e aplicada n muíla corre:ponden-
te a 50% (cinqüenta por cento} e, n*
reincidência, a }00Z'o (cem por cento)
do valer da partida da borracha nego-
ciada som atender aos roquisitos legai"»,
cu adulterada e dissimulada durantu o
procerso de beneficiamento, düvendo *
p?nf,lidade ser aplicada, proporcional-
mente, a todos os intervemcmtct na
transação.

16. Na 5B acham-se A disposição do«
Interessados:

n) Cotações diárias das BV em Nova
Iorque, Londres e Cingapura, bem co-
mo suas especificações técnicas inter-
pficionais, de acordo com o Groon
Bn:.x (40 tipos e qualidades);

b) Especificações e preços básicos das
BS de uso {jcral e especial (950 tipos
a variedades);

c) Tabelas referentes às BV necto-
nols nas praças de Eelèm, iWanaus, Ita-
ccaliara. Porto Veiho, Rio Branco, Cuia-
bá « llhéis, a (aber:

1) Tabelas T-(l) t T-(7) da 10R (32-í
Itens);

2) tabeles P-l o P-7 do Prevo Básico
da: BV do gênero Hove* (221 itens), s

3) Tabelas ER-1 i ER-7 do Preco Re-
gulador da BV do gênero Havea (221
itens).

N.B.: - As tabelas do Preço Básico «
do Preço Regulador contêm os valore»
da TOR _ do ICM em cada praça.

17. Dcfiní;oos:

Látices Vogctais: — Entendem-so co-
mo látices vegetais cquêles provenien-
les dos gêneros ti espécies botânico»
enumerados nj lei, preparados sob a
icnra de concentrador, peles processes
d? cremarem, evaporação eleirodecan-
taç£o, cenirifugação ou quaisquer cu-
t.-cs.

Borrachas Vegdtais Sólidas cm Brutoi
Definem-se como borrachas vege*

tais sólidas em bruto os látices da tu-
ringueiras pertencentes acs gêneros a
espécies botânicos enumerados na lei,
preparados sob a forma de pelas, bo-
'os, blocos, pães, folhas, fitas, lâmi-
nas, mantas, cinpd3, tiras, lençóis, grà-
nulos ou qualquer cutre, defumados ou
não, desde que não tenham sofrido o
processo de beneficiamento em usina»
de lavagem e crepagem.

18. Abreviaturas usadas nesto AVISO:
BR: Borrachíi Sintética Cis-1,4 poli-

butadienc; BS: Borrachas Sintéticas; BV:
Borrachas Veget?ís; CNB: Ccnaeiho Na*
cional da Borracha; ER: Eitoque de Ri-
serva; ICM: lmp6sto sobre Circulação
de Mercadorias; LS: látices Sintético^
IV: Látices Vegetiis; SB: Superinten».
dência da Borracha; S5R: Borrachas do
butidieno-estircno; TOR: Tax* de Orga»
ni;ação e Regulamentação do A^ercsd'
da Borracha.

Casiio fcn.ac*

Siiparintondan**
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Irineu Sousa
superintende

Água Santc
quer escola

a rror uromeiuiü
Os moradores de A g u a

Santa iniciaram um movi-
mento visando a que o Go-
vernador faça cumprir a Lei
544, publicada no Diário
Oficial do Estado a 8 de
maio de 196-1, que determina
a construção de uma escola
primária no bairro.

Segundo informaram os
residentes em Água Santa,
a lei abre um crédito de
NCrS 24 000,00 (vinte e qua-
tro milhões de cruzeiros an-
tigos) para a obra, e ainda
em 1964 f o i desapropriado
nm terreno na Rua Monteiro
da Luz para que ali fosse
construída a escola. Entre-
tanto, até agora a obra não
íoi nem iniciada.

Exército continua a fazer
compras sem concorrência
por ordem áe Costa e Silva

Brasilia (Sucursal) — As encomendas e compras de
armamentos c munições, bcm como de matéria-prima, mo-
tores e aparelhos destinados ao fabrico de material bélico,
vão continuar a ser feitas pelo Ministério do Exército, dn-'
rante todo o ano de 1967, independente de concorrência
pública e administrativa.

A autorização está comida em despacho de ontem do
Presidente Costu c Silva, que também autorizou a dispensa
de concorrência, em face de exposição de motivos apre-
sentada pelo Ministro Lira Tavares, para o inicio de obras
a cargo dos batalhões de Engenharia e Construção, Fer-
roviário e Rodoviário do Exército.

Advogados vão a Assembléia
pela criação de Instituto
que foi vetado por ]V

Uma comissão de advogados militantes no Foro do Rio
tentará ainda esta semana Junto á Assembléia Legislativa
a promulgação do projeto de lei 1 597, criando o Instituto
dc Previdência da classe, que apesar de não onerar o orca-mento do Governo estadual foi velado pelo Rr. Negrão 

"de
Lima mesmo depois de aprovado por unanimidade pelo Le-
gíslativo carioca.

Segundo mn porta-voz ligado aos juristas que cornou-
seram o Grupo de Trabalho para elaborar o anteprojeto
do Instituto de Previdência dos Advogados do Estado daGuanabarc, o Governador Negrão de Lima optou pelo vetosem nenhum outro motivo senão o de
contra o Deputado Nina Ribeiro, por ter
fundido o projeto na Assembléia".

Toda pessoa, que conhecer
assunto confidencial ficav

O publicitário Irineu Sou-
sa Francisco assumiu o car-
go de Superintendente dos
escritórios da Norton Pu-
blicidade no Rio, acumulam
do as funções de Gerente,
que exerce há quatro anos.

Considerado no meio pu-
blicitário um excelente pro-
fissional, o Sr. Irineu Sousa
Francisco foi empossado pe-
lo Presidente da agência, Sr.
Geraldo Alonso, que afirmou
não poder a Norton-Rio "es-

tar em melhores mãos do
que a do nôvo Superintcn-
dente".: . „

egrao responsável pelo segredo

BANOSTRENS SUBUR
NA MADRUGADA

Tendo chegado ao conhecimento da Administração al-
gumas reclamações sôbre os Trens Suburbanos que circulam
no período da madrugada (0,00 a 3,00 horas), a Central cio
Brasil divulga os seguintes dados, para o esclarecimento da
população.

1. Nâo houve supressão dos trens suburbanos duranfe a
madrugada e, sim, uma redução no seu número. An-
les circulavam, em média 8 trens naquele período.
Agora circularão somente 4, espaçados de hora cm
hora.

2. Diante de problemas, no momento, insuperáveis como
o racionamento de energia, a falta de maquinistas e
a manutenção, ainda deficiente, dos seus trens, a Cen-
trai teve que reduzir o número de trens diários nos
Subúrbios do Rio.

3. Procurou cortá-los de preferência na faixa da madru-
gada, afetando uma corrente de 2.000 passageiros por
hora, para não prejudicar os 42.000 que demandam os
seus trens nas horas do "rush".

4. Esta situação é provisória e poderá melhorar em julho,
quando já deverão começar a trabalhar os noves ma-
quinisias ora em treinamento, uma vez que o fome-
cimento de energia deverá normalizar-se em maio.

5. A redução do número de trens durante a madrugada
vai permitir lambem, que se desloquem para essa fai-
xa a maior parte das operações de manutenção da Li-
nha, da Rede Aérea e dos Trens, que são executadas
durante o dia, inclusive nas hoias do "rush", 

prejudi-
cando sensivelmente a regularidade dos horários.

5. Na Agência de D. Pedro II está instalado um funciona-
rio de Relações Públicas para anotar as justas reclama-
ções e fazê-las chegar à Gerência dos Subúrbios.

FRONTEIRAS

Manaus (Correspondente) —
Durante cinco ciias. oficiais
do Grupamento de Elementos
riu Fronteira inspecionaram
todas as unidades fronteiriços
da- Amazônia ocidental, co-
brindo uma faixa de nove mil
quilômetros em 27 horas de
vóo a bordo de um Catalina
da FAB.

Os militares visitaram Boa
Vista, Lethen (já no Surinã)
São Gabriel du Cachoeira,
Cticui, Japurá, Ipiranga, Ta-
batinga, Estiráo do Equador,
B-io Branco, Forte Príncipe da
Beira, Guajará-Mirim e Porto
Velho, onde se demoraram
mais em contato com o pes-
soai do 5.° Batalhão de Tinge-
nharia e Construções do Exér-
cito.

MANOBRAS

líeoi.e (Sucursal) — Com a
prisão dos "guerrilheiros", mui-
tos dos quais ss entregaram às
tfôrças legais sorrindo, foi en-
cerrado ontem cm Arco Verde,

r.n Interior rie Pernambuco, o
exercício de combinação de ar-
mas da 7.3 Região Milit-sr ini-
ciado tia semana passada com
o objetivo de adestrar as tropas.

O exercício, que teve seu en-
cerramento assistido pelo Vice-
Governador Salviano Machado,
mobilizou parte das tropas da
7.a Região Militar para domi-
mar os "insurretos" de Arco
Verde, "impedindo que o movi-
mento se alastrasse por outros
Estados do Nordeste".

AÇÃO IMEDIATA

Segundo o comunicado da 7.*
Região Militar, "logo que se
soube da existência de grupos
subversivos em Arco Verde pre-
tendendo dominar várias ca-pi-
¦tais do Nordeste foram mobili-
zados soldados das guarnições
de Pernambuco, Paraíba, Ala-
geas c Rio Grande do Norte
para combater a ameaça- ao re-
gime. A tática utilizada foi tão¦eficiente que os guerrilheiros
Íoram facilmente derrotados e
restabelecida _ ordem na re-
gião".

t>aara vai pedir a sátiro
que desarquive seu projeto
sôbre prisão preventiva

Brasília (Sucursal) — O Deputado Aniz Badra (ARE-
NA-SP) vai fazer nôvo pedido de desarquivamento, agora
ao lider Ernani Sátiro, do projeto de sua autoria que su-
prime a prisão preventiva obrigatória nos crimes a que fôr
cominada pena de reclusão por tempo, no máximo, igual
ou superior a 10 anos, tornando-a facultativa.

O projeto, embora com parecer favorável do relator
na Comissão de Justiça, foi rejeitado pelo órgão técnico
e arquivado. O seu autor solicitou, no ano passado, o seu
desarquivamento, mas não o conseguiu. Insistirá desta vez
no pedido, estimulado pelas Seções da Guanabara, Paraná
e Amazonas, da Ordem dos Advogados do Brasil.
APOIO

O apoio ao projeto do Sr.
Aniz Badra foi dado pela Se-
çâo da Guanabara da OAB,
através de parecer do Sr. Ser-
rano Neves, que lembrou que
o assunto foi tratado pelo
Prof. Hélio Tornagui, na re-
froma do Código de Processo
Penal, mas que 3 pretexto de
prescrever "o odioso instituto
da prisão preventiva, acabou
instituindo nôvo e insuportá-
vel método fascista de perse-
guição penal, pois substitui a
expressão "prova- da existência
do crime e indícios suficiente.,
da autoria", por "certeza do

crime e fundada suspeiçáo da
autoria."

A Seção da OAB rio Paraná,
em parecer assinado pelos Srs.
Davi Olímpio Carneiro e Alir
Ratacheskl, diz quo o projeto
Badra "resguarda os pressu-
postos minimos que autorizam
a manutenção do instituto da
prisão preventiva", enquanto a
Seção do Amazonas deu sen
apoio ao projeto pelo parec.'.
do Sr. João Matrins da Silva, ¦
que o classificou de "iniciativa
louvável, uma vez que atendo
á imperiosa necessidade do se
eliminar, do estatuto proces-
suai penal, o malsinado Art.
312, cujo conteúdo representa
gritante injustiça".

Vivemos uma nova e importante etapa da vida política e administrativa da
Nação. Todos os brasileiros revigoram suas esperanças nos destinos da Pátria. E é

participando desta atmosfera de otimismo e confiança que os construtores rodovia-
nos do Estado de Minas Gerais saúdam os novos dirigentes do País, nas figuras do

PRESIDENTE COSTA E SILVA

MINISTRO MAGALHÃES PINTO

MINISTRO MARIO ANDREAZZA

ENGENHEIRO ELIZEU RESENDE
novo Diretor do Departamento Nacional de Estradas de Rodagens.

Belo Horizonte, março de 1967.

CONSTRUTORA ADHEMAR RODRIGUES S. A., CONSTRUTORA ADERSY S. A.,
CONSTRUTORA ALCINDO S. VIEIRA S. A., CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ
S. A., CONSTRUTORA APIA LTDA., CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S. A„ CONS-
TRUTORA COWAN LTDA., CONSTRUTORA DE ESTRADAS E ESTRUTURAS S. A.,
CONSTRUTORA EULER BARBOSA LTDA., CONSTRUTORA FERFRANCO S. A.,r CONS
TRUTORA FERNANDO SCARPELll LTDA., CONSTRUTORA JOSÉ MENDES JÚNIOR
S. A., CONSTRUTORA PIONEIRA S. A., CONSTRUTORA RABELO S. A., CONSTRUTO.
RA RODOVIÁRIA UNIÃO S. A. - CRUZA, CONSTUTORA SANTA LUZIA LTDA.,
CONSTRUTORA VALE DO PIRACICABA S. A. - CONVAP, IPATERRA - PAVIMEN-
TAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA., EMPREENDIMENTOS GERAIS DE ENGENHARIA
S. A. - EGESA, SOCIEDADE ANÔNIMA DE ORRAS E MELHORAMENTOS - SOMEL,
SOCIEDADE CONSTRUTORA TRIÂNGULO S. A., EMPRESA CONSTRUTORA BRASIL
8. A., SOCIEDADE TÉCNICA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S. A. - SOTENCO,
COENGE - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S. A„ - TERRAV1DA - TERRAPLENA-
GEM VITÓRIA LTDA., PEREIRA & FONTENELLI ENGENHARIA LTDA., SERENGIL -
SERVIÇO DE ENGENHARIA E INDUSTRIAL S. A., SEMENGE - SERVIÇOS MECA.
NIZADOS DE ENGENHARIA S. A., INDÚSTRIA PEUNIDAS PAULO SIMONI S. A„
PAVIMIL - PAVIMENTAÇÃO MINEIRA DE ESTRADAS S. A., CONSTRUTORA
«ANTANA LTDA.

vingança pessoa!
apresentado o de-

A RAZÃO
Como a legislação federal

que trata, da aposentadoria dos
advogados a t r a v é s do IAPC
constituía "uma forma bas-
tante onerosa, trazendo um be-
nefício mínimo além de ser
impróprio e até discutível pela
evidente razão que advogado
não é comerciante ou comer-
ciárlo", nasceu a idéia da cria-
ção de um Instituto de Pre-
vidência entre os juristas mi-
llt-a_.tes no Fórum. A idéia' to-
mou corpo e finalmente a- 5
de julho de 1.G5 o Deputado -
Nina Ribeiro apresentava à As-
sembléia carioca o projeto-lei
com a seguinte justificação:

— Ê realmente contrastador
verificar todos os dias uma sé-
rie cie episódios verdadeira-
mente dolorosos, de advogados
oue dedicaram a vida inteira
ao desempenho de s:u nobre
mister, para depois terminar
cs dias enfrentando a; vic!s-i-
tildes da mais negra miséria.
A VINGANÇA

Com IR artigos, o Projeto-
Lei 1597 foi elaborado inicial-
mente por um Grupo de Tra-
balho escolhido pelos próprios
advogados da Guanabara, sob
a presidência do jurista Ga-
brlel Vivacqua, que orientou a
matéria no sentido de náo one-
rar os cofres públicos estaduais,
sendo ès*s& Instituto financiado
tão-sòmente por taxas de dez

por cento que seriam cobradas
sôbre cada processo que tives-
se ingresso na- Justiça do Es-
tado da Guanabara, onde dão
entraca coroa de 800 ações
diariamente. Aprovado por
unanimidade pela Assembléia
Legislativa, o projeto chegou
às mãos do Procurador-Geral
rio Estado da Guanabara, Sr.
Lino de Sá Pereira, que afir-
mou diante de emissários do
Grupo de Trabalho: "Sc ésse
projeto c do Nina deverá ser
votado pelo Negrão, pois vem
de origem espúria". Dias de-
pois, a previsão do Procurador
se confirmava com a assinatu-
ra do veto governamental, sem
nenhuma explicação que jus-
tifieasse a medida.

OPORTUNIDADE

No documento que a Comis-
são de Avogados enviará à As-
sembléia justificando a pro-
mulgaçáo do Projeto-Lei 15!)7
deverá constar uma denúncia,
contra o Governador Negrão de
Lima, que se aposentou como
Procurador do Estado da Gua-
nabara mm apenas 30 dias de
função no cargo, "arranjando
o r.cziz'.3 com vários certiflcr.-
dos de serviços prestados em
várias Prefeituras de Minas
Gerais, o que Ilie dá ordenados
mensais de quase NCrS 3 000,00
(três milhões de cruzeiros an-
tigos), que saem do bolso do
povo carioca".

OBSERVANDO O PROGRESSO

ÍÜIS _B_P^ C_l _Ef_T __. fe. *
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O Presidente ila Westinghouse Eletric Corporation, Sr. Donald
Biirliham. esteve semana passada em visita uo Rio, para patliciparde um seminário do Chase Manhattan Bank. Durante sua estada,
visitou o parque industrial da Eletromar, em Del Castilho, inclusive
a nova lábrica de dioáos dc nlta potência, para retijicadores da
silício. Em companhia do Sr. José Rymer, Diretor-Gerttl tia empré-
sa, examinou também as luminárias a vapor de mercúrio fabricadas

no Brasil

Brasília (Sucursal) — Qualquer pessoa que eventual-mente tenha conhecimento de um assunto sigiloso, cias- k
sacado nas categorias dc ultra-secreto, secreto, confiden-ciai e reservado, possa a ser responsável pela manutençãodo sigilo, segundo dispõe o Artigo 62 do Regulamento paraa Salvaguarda de Assuntos Sigilosos, aprovado por decretouo ex-Presidente Castelo Branco e publicado no Diário Oil-ciai que circulou ontem com data de 17 de março.

Êsse Regulamento define como assuntos sigilosos aquê-les que, "por sua natureza, elevam ser de conhecimentorestrito e. portanto, requeiram medidas especiais de salva-
guarda para sua custódia e divulgação". Trata especial-mente do seu manuseio, recebimento, segurança e difusão
prevendo para os infratores das regras estabelecidas" assaiçoes de natureza penal da legislação em vigor sem ore-
juizo das sanções estatutárias, disciplinar.s e regimentais. •
ULTR A- SECRETOS

Na classificação de ultra-
secreto, de acordo com o re-
gulamento, estão incluídos os
assuntos referentes á politica
governamental dc alto nivel e
segredos de Estado, como ne-
gociações para alianças politi-cas e militares, hipóteses e
planos de guerra, descobertas
e experiências de valor excep-
cional c informações sóbre po-litica estrangeira de alto ni-
vel.

Sô podem classificar assim-
tos como ultra-seoretos o Pre-
sidente e o Vice-Presidente
da República, os Ministros de
Estado, o Secretário-Geral do
Conselho de Segurança, o Che-
fe do EMFA, do SNI e os Che-
fes do Estado-Maior de cada
uma das Armas, separada-
mente.

SECRETOS

Como assuntos secretos, poroutro lado, serão classificados
vis planos, programas e medi-
dns Governamentais (e os ex-
traídos dos ultra-secretos quenecessitem de maior difusão).

Estão incluídos também nes-
t:a categoria os planos ou deta-
Jhes de operações militares ou
Me operações econômicas e fi-
nanceiras; o aperfeiçoamento
de técnicas ou materiais jáexistentes; os dados de elevado
interesse sob os aspectos físi-
cos. políticos, econômicos, psi-cossociais e militares de paísesestrangeiros; os meios de pro-cessos pelos quais forem obti-
dos e ainda os materiais cripto-
gráficos importantes que não

tenham recebido classificação
«interior.

CONFIDENCIAIS E
RESERVADOS .

De acordo com o nôvo regu-
lamento, são assuntos confi-
denciais aqueles referentes a
pessoal, material, finanças e
outros cujo sigilo deva ser
mantido por interesse do Go-
vérno e das partes. Aí estão
compreendidas as informações
sóbre a atividade de pessoas e
entidades e os respectivos meios
de obtenção de tais informa-
ções, as ordens de execução
cuja difusão prévia não seja
recomendada; rádio-íreqüèn-
cias de importância especia! ou
aquelas que devam ser ire-
qüen.emente trocadas; indica-
tivos de chamada de especial
importância que devam tam-
bém ser constantemente distri-
buídos; cartas. fotografias
aéreas e negativos que indi-
quem instalações consideradas
de importância para a segu-
rança nacional.

Como reservados, iinalmen-
te, sáo considerados normal-
mente assuntos que não de-
vam ser rio conhecimento do
público em geral.
OUTROS CUIDADOS

Ao longo dos seu. 99 arti-
gos, o regulamento descreve
iodas a.s cautelas que devam
ser tomadas no recebimento,
trato, arquivo, destruição, crip-
tografla, codificação, contróie
e trasporte dos documentos
classificados como sigilosos,
bem como das responsabilida-
des de seus transportadores.

Juiz fixa eni NCrS 234 mil
a maemzaçao üa ^. ujjíj.^
pela área de colonização

Recife (Sucursal) — O Juiz da Fazenda Nacional SrClemenceau Dutra, fixou em NCrS 234 700,00 (234 milhões e
700 mil cruzeiros antigos) a indenização a ser paga pelaSUDENE aos ex-proprietários de uma área de 180 mil hec-
tares, na região do São Francisco, onde o órgão pretendaexecutar um plano de colonização.

A fixação da indenização aos expropriados — que a.
SUDENE estipulara antes em NCrS 100 000,00 (100 milhões
de cruzeiros antigos) — abre caminho à execução do plano
que visa beneficiar 3 mil íamilias em Pernambuco, Bahia',
Piaui e Alagoas, compreendendo NCr$ 47 000 000,00 (47 bi-
lhoes de cruzeiros antigos) do BID para desenvolver a agri-
cultura e a pecuária naquela área do Nordeste,
ATRASO

O Plano de Colonização da
SUDENE, a ser desenvolvido
ao sul de Vila de Lagoa Gran-
de, no Município de Petrolina,
tinha inicio previsto para ja-
neiro de 1966, mas os agrlcul-
tores da área, expropriada pe-
lo_ Governo federal em 1962,
não so conformaram com ain-
denização proposta pela SU-
DENE e recorreram à Justiça.

Desde então a SUDENE
ficou à- espera de um pronun-
ciamento do Juiz da Fazenda
Nacional, que devia autorizar
o inicio rio plano, mas sòmen-
te agora íoi decidida a. quês-
tão com o reconhecimento de
fiue os expropriados tinham
razão ao discordar da quantia
proposta pelo pagamento de
suas terras, julgadas as me-
lhores do Nordeste.

De acordo com o plano da
SUDENE, os pioneiros da sua
experiência de.colonização —
56 famílias — sairão do agres-
te pernambucano e baiano, on-
de já existe mentalidade em-
presarial no homem do cam-

po, o qu« garantirá o seu êxi-
to, pois o fracasso da experi-
éncia Ford na Amazônia íoi
devido à íalta de ambição do
camponês.

Desse modo, tão logo a quês-
tão seja encerrada, começará
a seleção dos pioneiros, que
tomarão posse de áreas de 6.5
hectares de terra irrigadas do
São Francisco para implanta-
ção de culturas, recebendo, de-
pois de um estágio probatório
de dois anos, os títulos de atri-
buintes da gleba, que será paga
em 20 anos.

A região do Plano da 3UDE-
NE é tida como a mais promis-
sora do Nordeste, pois a irri-
gação do São Francisco possi-
bilitará três safras anuais, re-
cortie no País, de produção cie
algodão, trigo, amendoim e
criação de cabras e carneiros.
Além disso, a região possui
energia e transporte, abrindo
como perspectiva às íamilias
que lá se localizarem uma ga-
rantia de renda minima d«
NCrS 4 000,00 (quatro milhões

de cruzeiros antigos), por ano
agrícola.

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

COMISSÃO NACIONAL PARA OS ASSUNTOS DA
ASSOCIAÇÃO LATiNO AMERICANA DE LIVRE COMÉRCIO

VII.0 PERÍODO DE SESSÕES ORDINÁRIAS DA CONFERÊNCIA DAS PARTES CON-
TRATANTES DO TRATADO DE MONTEVIDÉU

A Comissão Nacional para os Assuntos da ALALC comunica que se encontram, na
Confederação da Agricultura, na Confederação Nacional do Comércio e na Confederação
Nacional das Indústrias, assim como nas entidades filiadas, formulários destinados a colher
informações necessárias à composição de Lista de Pedidos de Concessões Tarifárias do
Brasil às demais Partes Contratantes do Tratado de Montevidéu.

Os pedidos poderão referir-se a concessões adicionais sôbre produtos já negocia-
dos anteriormente com os países da ALALC, bem como a concessões em favor de novos
produtos.

A Comissão Nacional para os assuntos da ALALC esclarece que somente levará
em consideração as solicitações encaminhadas através dos formulários oficiais, que deve-
rão ser preenchidos em fiel observância às instruções que os acompanham e devolvidos
impreterivelmente até o dia 15 de maio do corrente ano.

Rio de Janeiro, 7 de março de 1967.

Paulo Tarso Flecha de Lima
-Secretario Executivo da Comissão Nacional para os assuntos da ALALC (P

K*"~&y "***??¦*:"
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o
Agências
Castelo

Relatório
findo ern
è Assem b

nas cidades de Fortaleza Recife Salvador, Vitória, Belo Horizonte, Niterói, São Paulo, Santos, Campinas, Santo André, Curitiba, Porto Alegre Brasília e das m.troDolften-_ B„n<„r«* r ,-, ue Presidente Vargas no R,o de Janeiro - jardim America, Lapa, Luz, Moóca, Nove de Julho, Perdizes, Pinheiros e Vila M.r!.'na em sLY*_\o-&_^

da Diretoria, relativo ao 41.° Exercício Social,
31 de dezembro de 1966, a ser apresentado
éia Geral de Acionistas, a realizar-se ern 3 de

abril de 19Ó7.

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1965

Prezado» Sn, Acionistas i

196S fo! um ar.r. sini-iificativo na história do seu Banco. Sue boa organização
n i-rus novos serviços de banco comercial e de comércio internacional come-
/aram a ser melhor reconhecidos pelo público. E, durante o exercício, o'Dcutsch-Südamerikanische Bank A. G., subsidiário do Drosdner Bank - o ce-
gundo banco da Alemanha — adquiriu Importante participação no noiso capi-
i_\ social e começou a colaborar ativamente em noisa Administração. O Banco
Lar Brasileiro tem, assim, como seus acionista* principais o maior bnnco de
Nova lorqua com agências e bancos nsiociados em todo o mundo, o maior
tjrupo segurador brasütiro — a Sul América, também com operações em mui-
tos outros países, e agora Importantes _ experimentados banqueiros do país
europeu que_ mantém maior Intercâmbio- comercial com o Brasil. Cremo» auo
esta associação com fortes banqueiros internacionais dá ao ;su Bnnco maior
possibilidade o capacidade de estimular o financiar o comércio internncion.il
do Brasil, tonto n<i6 importações que suprem a indústria nacional de matérias-
prjmas-, semifaturados c peças sobressaíentes, quanto nas exportações qu»
criam novos emprego* e aumen tam a renda nacional.

Duranto 1966. a Administração do seu Banco continuou a dar ênfase espe-
^cial ào planejamento em todos os níveis de administração. Houve uma expans/io

vário» melhoramentos na organização dc Banco, para melhor permitir o cen-
secuçãa de seus objetivos. A Administração prosseguiu em íeu prenresso na
seleção, treinamento e avaliação do pessoal, especialmente na constante pre-
paraçao de homens p.ira ocuparem posições no nível Intermediário de gerência.
Durante _ o ano passado, o seu Bnnco continuou o dispender considerável tempo
n djnhçiro em pesquisas operacionais, aprlmorflndo a eficiência de íeus métodos

sistemas e adquirindo novo equipamento. Dentro da nossa política de uma
I conduta descentralizada de negócios, mas com controle centralizado, o Admi-

nis tração continuou o aperfeiçoar seus sistemas de controle, do modo a per-milir uma maior delegação de autoridade. Durante o exercício, seu Banco cen-
tinuoua aumentar a eficiência de seus aorviços e a incrementá-los, tornando-
os mais completos, para antever e satisfazer as necessidades de seus clientes
o amigos.

Como anteriormente, ocupamos uma das melhores posições entre os con-
correntes, no que se refere <i relação de deposites por funcionário e depóií-
tos por agencio; embora nossas taxas • comissões figurem entre ns mais baixas

I cobradas, a media dos salírios pagos pelo seu Banco, orqulhamo-nos do dizé-lo,
estã entre as mais elevadas.

Durante o ano, abrimos uma agencie na cidade do Vitória; í uma agôncia
de serviços completos, inclusive departamento de cambio. Provemos um perí-dode progresso e crescimento para Virória e sua região, c queremos qu» o nosso
Banco participe e contribua parn ô:se desenvolvimento. Abrimos também uma
nova agencio metropolitana no Rio de Janeiro, na Avenida Presidente Vargas,
a qual está ultrapassando nossa expectativa. Adquirimos -um bom terreno 

'eni

uma das principais ruas de São Bernardo do Campo, nrj Importante triângulo
industrial ABC de São Paulo. Estamos eli construindo uma agencia moderna
com facilidades de "dri?c-in" 

e estacionamento privativo, que ier.1 aberto no»
próximos mcr.es. Ao mesmo tempo, começamos o planejar uma nova metropo-

/ lil.,no em Porto Alegre, tombem com facilidades do "drivein" 
e de estaeio.

namento, que deverá estar pronta ntó fin» de 1967.
Por trrs dos frios dados de nosso balanço c das conta» dc lucros e perdasabaixo transcritos, está uma animadora história de atividade bancária criadora

O seu Bsnco realizou um trabalho ainda melhor na mobilização de economias i
outros depósitos, canalizando-os para o financiamento de atividades produtivas,tais como a agricultura, a indústria, o comércio interno e internacional Mo'decorrer do 1966, o seu Banco continuou a expandir o financiamento da sgri-cultura, desde a concessão de empréstimos para a produção a pequenos predu-. toros rurais c financiamento de transporte e armazenagem dn produtos aqríco-
Ias, ate o prefinanciamento da exportação desses produtos. Em 1966 comera,
nica tombem a utilizar recursos do Fundo Geral para o Agricultura (FUNAGRÍ)quo aplicamos em financiamento ao pequeno agricultor cooperalivado. A Admi-nistraçao se orgulha de o seu Banco ter um dos dois bancos mais ativos doPus na assistência que presta a seus clientes na compra e venda de equipa-mentos fabricados no BrasM com financiamento a médio praro, dentro do pro-grama do FINAME. O espirito criador se faz grandemente presente nas opera.
çoes do nosso Departamento do Exterior, onde a capacidade técnica do seuelemento humano permitiu servirmos nossos clientes e contribuirmos para aeconomia com serviços especializados.

A grande preocupação da Administração, durante o ano passado, foi, comoainda e, a de baixar o custo do nosso dinheiro n serviços • o prero qu»cobramos de nossos clientes. Este foi' um dos principais objetivos dos esforçosda Administração poro aumentar a produtividade do nosso pessoal e de nossostatores tísicos dc produção, através cie melhor planejamento, organização trei-namento o métodos, eo mesmo tempo que tentou atingir maior aumento dovolume de transações. Durante o ano, a Administração conseguiu diminuníveis de suas taxas c comissões, e as manteve entre as mais !
palas instituições financoiras do País.

Como banqueiros comerciais, o elevado custo do crédito, tanto nossas oró-
prlas taxas quanto as de outras fontes de crédito, não pode deixar rie nospreocupar. O alio custo do credito nio só representa um dos principais fatores

cobradas

•:." ,v". i,,u u'-. ''«»•, ™« « «levadas taxas cobradas por algumas fontes dafinanciamento tem resultado na progressiva (liquidez e situação deficitária d.munas companhias. Durante o período de inflação aguda, a maioria das em-prosasse imobilizou e descapitalizou devido a políticas dc preço e do dis-tribuiçao de lucros fictícios, sistemas vigenles de impostos; etc: aoora. novo.
.,„,,„„ .iií""'1-'" •*" fl""a,s ,s«9"i'«m diretrizes c práticas que lhes possibilitemgerarem seu próprio capital de giro, e muitas sociedade) ainda não estabeleceramcontrç*s financeiros adequados para evitar quo operem além do sen capitalde a»ro « capacidade de obter credito a taxas econômicas. 6 com preocupa-çao que vemos muitas firmas, como muitos pessoas, rios últimos anos, viremoperando ou consumindo alem de suas reais possibilidades, tornando-se cadavez mais dependentes de dinheiro emprestado a taxas muito elevadas, de modoquo, presentemente, as despejai financeiros absorvem completamente seus lucrose .receita liquida dc ca.xa. Muitas dessas companhias c pessoas' há muito tem-
rLnri'!\.™ ""'i0 

rcf""nc'" n5° 
f° o principal, mas as próprias despesasfinanceiras, agravando um problema já sem solução, a não ser o concordata,a venda ou a liquidação completa de patrimônio acumulado

„ .««lilüí i 
mone'S,rios iá »omnr«m algumas medidas visando a estimular

rlimfl,., _ 
* desenvolvimento dos mercados de ações com o objetivo dediminuir a demanda dc crédito através da capitali.-ação maior das companhias.

?¦__, nt .„- .S j° ^r 
e'Tsn'° '° ,eíá ?*W"* o. «'" geral, será compen-sacia pala aumentada, demanda no mercado de dinheiro representada por títulos(CO setor publico.

Consideramos que a principal razão estíuturnl do alto custo do dinheiro é" b1'xa .ef,='cr,cJa d?. 5lslc™ tle mobilização. A fragmentação - número e tipos- d„s instituições financeiras representa uma ineficiente utilização de capital,talento humano c outros fatores de produção, em um Pais em que esses fatores
miilta°ü?.«: 

"q—a feal tieJmui,ai comunidades pequenas, que quando
IffiLÍK r'»;eron?m'«™>nto duas ou três unidades bancários, está inefi-ccn.emene dividida entre as vezes, vinte ou mais. Nas cidades grandes, n-!aisde 290 financeiras convertem dinheiro a vista cm dinheiro a prazo, corri umadas maiores margens recebidas por instituições financeiras do mundo Por estaserviço, desempenhando ate agora apenas uma função quo, em outros centros

cxisaten.esP9â.ravés T_?*_", 
seguri,n,;a P'i"<ipalme„to Pólos bancos comerciai.

vÔís de de ósl" 
depósitos o prazo, contra emissão de certificados negocia-

^,n.AV„COndiçd!lido 
mer"do ^ dinheiro e a fraqueza da posição dos toma-dores do empréstimos continuarão, por enquanto, a permitir e atl estimula™.'ineficiência do sistema. Dentro desta conjuntura, alé as instituições quo maiores

acanc°í .-.Zu?J" r,""^"" 
'm,h°' ^^"^ e P'°*'ividade não poderão

SSí,l.nt ,,°r - . 
n^°"BS P°r a9=ncia ou por cliente, que venha a per-milir plena utilização de todos os seus caros fatores de produção.

.„ll .', - au'°"d?dl;s monetárias sabiamente desejam estimular uma maior con-
na esleranca de Te 

"nT?'° """""'i D?nl/° d"'" ^^---"o, Suemos
mais só lidos »J$.\J__ '¦• ?' 

íu,°ridad<!! monetárias dêem aos bancosmis sólidos o mais bem organizados, um acrescido grau de liberdade na am-
c 

"irnlo 
de na l*," 

'T*™ 
3Í pode,T € devom °h'K"- GoVta^o"! porexemplo, de poder melhor mobilizar dinheiro o prazo, contra emissão des r.rt,f,cados negociáveis de depósitos autorizados cluráne o ane passado p"o,Decrctos-Leis ns. 13/66 e M/66 o pela Resolução 31 do ConsoHiô Átonetf ló

oútm^xemÕlo^nod 
"S°f 'e3ul»™n,*'« ^ Banco Cen.Tal. De"ai rlamo?, como

cão a ^'.í.í"" 
°°S n0!5°3 9,,ntk:s clien,<!' comerciais uma apli.

lírfl In 11 ! P ',° pa,ra 5ÍU! «acesso» temporários de encaixe É
tacil liquidação, sob a forma de aceites bai 

' de seçiura
ciar ir*n,__';,.~-_~ _l 

".'""" "' -'-"" BancSnos criados para útilmente finai-..
Jlntn ll -PJ? , 

e.ar"la"na'J«'" de produtos do fácil venda » para financia.
7. tnri'mp0 

,asoeí' ou P'«financiamanto de exportações sem a necessldâ.de dt fechamento pelo exportador de câmbio futuro. Esperamos uufrui num
.__ÍÂ ?óm"TO'. 

de 
_m 

vo'cladal'o.m«r«do de câmbio livre°qu Z e|a diacordo com o tamanha e a importância cio Brasil, com '" ¦ ' '
sas finnnceli mercado

¦ ¦•  liberdade de remes-
...  c'° cambio futuro, que nos uermitiria oht*rPlena uilizaçao de nossas substanciais linhas de crédito no exteHoe expandiro Smblto de nossos serviços financeiros cxiorior e expanuir

Crí 6Òo,npoer.'c6rS 1° ___°'l' 
"""ii"al- 

^ a;5es do £eu Ba'KO foi aumentado d.

mologado pelo Banco Central em 2 de agosto de 1966
AcinnlT,? 

re-uU'd? da! .operações do ano passado e sujeito à aprovação dosAcionistas o seu Banco, |Untamente com o dividendo esta utárlo sôbroas ,r_.lpreferenciais, pode pagar um dividendo de 10%° hlo" Crt 100 oor acãòordinária de valor nominal cio Crt 1.000. Este dividendo _, Crt 100 Dor a ão
passado" 

faV°raVelmen,e Com 0 dWd'"d° da Cr$ 57 por ação pago' no ano

maisAo5 seun!BanciVei' r,i1mpc;.rlSnciils 
'«"sleridas para reservas fortaleceram ainda

lacão rf» «nlilf 
~ ' lidera cs grandes bancos brasileiros em termos de re-

f íápi°dod0creSen,o. 
"*•"'" S dePÓSÍ'°S " ' ^'m'",'ia "=u »"<'"»»d° • "S.

Mais uma vez, a Administração pede a cooperação dcpara, no seu próprio interesse, trazerem novas contas e
todoi os Acionistas

novas contas e novos negócios para

C°n,ÜioaT 
1" 

°-lh"r 
,S í,UlUr° 

com c^erança e confiança.R'o dc Janeiro, 10 dc janeiro de 1967.

(Ass.) JORGE OSCAR DE MEUO FLORES
Presidente

(Ass.) PAUL J. 1AKERS
Vice-Prcsidente

BALANÇO SINTÉTICO E COMPARATIVO

— em milhões de cruzeiros —

ATIVO

'31-12-64

(rCoix? 9.632
Depósito e Letras do Tesouro à ordem

do Banco Central 6.511
Correspondentes no Exterior 8.570
Empréstimos Comerciais a Curto Prazo 25.340
Empréstimos . Imobiliários 3.538
Imóveis a Venda 1.364
Diversos, Valores Mobiliários, Outros

Créditos s Resultados Pendentes 896
Imobilizado . , , 11.074

31-12-65 31-12-66
14.491 19.406

17.974 . 13.896
15.162 18.751
40.353 59.930
-4.773 2.058

836 716

2.506 5.306
17.096 20.175

66.925 113.191

PASSIVO

Capital e Reservas 11.907
DePÓsitos 39.685
Refinanciamento de Produtos Rurais e

FINAME 779
Outras Responsabilidades, Correspon-

dentes, Depósitos Especiais dc
Câmbio e Resultados Pendentes 14.554

66.925

19.679
70.786

2.912

19.814

113.191

140.268

24.816
80.581

8.828

26.043

T40.268

Compreendendo as operações da Matriz - Rio de Janeiro a das Agências nas cidades de Fortaleza, Recife S-'v,dcr Vitória B»l„ H„h„, _: - e- „ , c. da, metropolitanas "BONSUCESSO", "CATETE",. "COPACABANA", "IPANEMA", "MÉIER" "TIJUCA" "CASmÔ" « TODENTE vlDrAÍ» ^' !° ^ 
°' "*"'"' Camp""!'. San"> A"d

JULHO", "PERD.ZES", "PINHEIROS" . "VILA MARIANA" em Sáo Paulo - "JOSÉ MENINO" em San/os - "CmiE" em Salvador "° J"""° 
~ MRD,M AMtRICA" "lA

INSCRIÇÃO CGC 33.172.537-T

na, Ipanemn, Méier, Tijuca,

rc. Curitiba. Porto Alegre • Brasília
PA", "LUZ", "MOÓCA", "NOVE 

DE

ATIVO
PASSIVO

DI5PONIVEI

Em moeda corrente 
Em dspósito no Banco do Br<-
Em outras espécie; 

REALIZÁVEL

NAO EXIGÍVEL
Capital:

Ações OrdinâriiS:

Deposites em dinheiro, no Banco do Brasil S ornem do Banco Central ..Apólices c Obrigações Federais, depositada! no Banco du Brasii, à ordem cio Banco
Central, no valor nominal de Crj 495.429.050 

Obrigações do Tesouro Nacional Tipo Roajustávcl, cm carteira" i ord
Central

vrdem oo Ban

Subtotal:

Empréstimos cm C/ Corrento 
Efeitos Financiados — FINAME 
Efeitos Financiados - FUNAGRI ......'....'.'...'.'..'..'.'.'.".'.'
Empréstimos Hipotecários '..'..'.'.'.'."
Títulos Desconiados
Tífulos Rurais '.V.'.'.'.. ...'..'. '
Letras í Receber de C/ Própria  

'

Agências no País ', ..........'......'...'.'.'.'.'.'.;''.
Correspondentes no Peís 
Correspondentes no Exterior '.'.'..'..'...'....'..*...,.....'

Outros Créditos:

Devedores por Contratos dc Promessa da Vene.» 
Diversos  .

Imóveis pan Venda:

Terrenos 
Outros Imóveis ....

Títulos a Valores Mobiliários:

Obrigações do Tesouro Nacional Tipo Reajusrívei, não à
ordem do Banco Central 

Apólices e Obrigações Federais nâo à ordem do Banco Central
Ações e Debénturcs

1.S91.1S0.0I3
1.599.866.297

Ó6.;r.ó'il . ;ól
50.364.832

1.457.853.820
418.334.443
69.731.586

IMOBILIZADO

Edifícios de Uso do Banco
Móveis e Utensí lios 
Material de Expediente
Instalações 

1.004.344.9õõ
8.162.277.679

10.2Ü7.U29.699

11.074.916.050

424.706.991

2.390.116.300

13.895.741.841

12.635.084.552
3.898.664.980

975.072.500
201.357.954

40.600.155.376
1 .709.979.087

30.992.528
32.663.402.492

376.727.83/
18.781.149.220

3.191.046.310

715.235.993

1.945.919.849

16.450.693.534
2.052.887.369

129.546.557
1 .541.592.961

19.405.652.333

d* residentes no P.i_ ...t
de residentes no Exterior

Ações Preferenciais:

d* residentes no País ...
de re;ideníes no Exterior

9.058.650.000
1.816.350.000

899.250.CCO
750.OCO

10.375.COO.000

900.000. OCO
"undo 

de Reserva Legal 
Fundo de Previsão 
ie-.erva p' Incorporação ao Capital — Lei n

Outras Reservas

239.669.480
1.816.000.OCO

0 4.357 dc 1964 8.031.101.243
2.954.145.425

11.775.000.OCO

13.040.916.148 24.8i5.91i.14

EXIGÍVEL
Dopósitos:

i vicia e * curto praio:

Dn Poderes Pübiicoi
De ^uMrquias 
Dn Diversos:

Em C/C sem Limites:
de re.-.ídentes no Pai» ..
d- residentes no Exterior

Em OC Populares:
de residentes no País ....
de residentes no Exterior

131.701.282.559

20.174.72Ü..T21

Em C/C sem Juroi:
ds residentes no País 
de residentes no Evtcrior 

Em C/C de Aviso 
OlUzi Deposito: 
Saldos Credoríi em C/ Empréstimos ..

42.307.645.575
265.155.019

23.033.470.944
610.373

708.578.636
8.781.035

De Diversos:
e Prazo Fixo ..,
de Aviso Priívio

340.564.437
2.150.723.4J5

42.572.800.594

23.034.081.822

717.359.671

87.456.738
5.039.401.353

458.956.593

5.786.742.4Í8
392.453.115

Outras Responsabilidades:

Refinanciamentos Produtos Rurais 
Refinanciamentos BNDE — FINAME 
Refinanciamentos FUNAGRI 
Açcncias no País ,
Correspondentes no País 
Correspondentes no Exterior 
Ordens de Pagamento e Outros Créd.tes:

Ordens de Pagamento 
Credores Diversos 

RESULTADOS PENDENTES

Impostos « Despesas Diferidas

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Valorei em Garantia:

Títulos Caucionído* 351.141.434
Imóveis Recebidos em Hipoteca 201.357.954

Valores em Custódia 
Títulos a-Receber dc C/ Alheia no País ................'.."...'.'...'.'..'.'.'.'.'.'
Outras Contes: °'''

Responsabilidades Diversas 

Dividendo*, a Paga'-:
de residentes no Pais 

de residentei no Exterior ...
561.461.181

RESULTADOS PENDENTES

171.343.116.494 
'Contas 

de Resultados:
Pertencentes so Semestre Seguinte

5.101.336.114
9.193.917.968

963.309.470
181.680.000

74.401.344.643

6.179.195.533

80.580.540.176

3.953.849.580
3.898.664.980

975.072.500
31.576.269.153

27.948.204
9.938.392.140

14.295.254.082

1.144.989.470

.552.499.353

77.626.751
30.830.644.389

44.474.076.199

CrS

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

\ Dopositantei de Vílôrfis em Garflnti» * em Custódia:

por V.ilôres Caucíonados 
por Garantias Hipotecárias ,
por Valores cm Custódia 

146.390.930.285

636.220.061

171.843.116.494

351.141.434
201.357.954
77.626.751

75.934.846.727

247.777.963.221

Dapor.itantes de Títulos em Cobrança do País ...
Depoiitantes da Títulos em Cobrança do Exterior
Outras Contai:

Responsabilidades Diversas 

630.126.139

25.024.414.026
5.806.230.363

44.474.076.199

CrS

75.934.846.727

247.777.963.221

Paul J. Uk.n
Dir. Vice-Prcsidente

Paulo Affonso Poocle Corre*
Dir. Vice-Presidente

Werther Toixeír» de Axtvedo
Dir. Více-Pre;idente

Adamaitor Vergueiro da Cru*
Diretor

Cont. CRC - GB - N.o 2.206

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA "LUCROS E PERDAS" DO SEMESTRE FINDO EM 30 DE JUNKO DE 1966

DÉBITO

DESPESAS GERAIS

Gastos Gerais 
Gastos com Pessoal 

— Honorários da Administração

GASTOS DE MATERIAL

IMPOSTOS

1.010.352.982
3.515.404.163

85.676.400

4.611.433.545
104.271.845

DESPESAS DE JUROS
De Rüsirientes no País 
De Residentes no Exterior

OUTRAS CONTAS 
AMORTIZAÇÃO DO ATIVO
PERDAS DIVERSAS 

1.526.634.496
7.823.740

4.715.705.390

484.788.720

1.534.458.236

103.734.413
312.864.335
277.265.396

CREDITO

FUNDO DE RESERVA LEGAL 
FUNDO DE PREVISÃO 
FUNDO DE BENEFICÊNCIA DCS FUNCIONÁRIOS

DIVIDENDOS

— Ações Preferenciais
De Residentes no Pais 
De Residentes no Exterior 

Subtotal:

53.955.000
45.000

SALDO OUE SE TRANSFERE PARA O SEME3TRE SEGUINTE

Cr$

7.428.816.490
32.712.060

329.330.061
32.712.060

£4.000.000

534.817.083

.412.387.75*4

RECEITA DE JUROS 1.087.695.860

DESCONTOS 2.476.439.760

Menos: os do semestro seguinte  620.512.208 1.855.927.552

COMISSÕES RECEBIDAS OU DEBITADAS 2.377.063.667

RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 14.806.364

LUCRO EM OPERAÇÕES DE CAMBIO 2.579.269.162

RENDAS DE CAPITAIS NAO EMPREGADOS EM OPERAÇÕES SOCIAIS 1.935.993

OUIRAS RENDAS  433.065.623

RECUPERAÇÕES DE PREJUÍZOS LANÇADOS EM LUCROS E PERDAS 62.423.531

Cr$ 
~8.4ljT.387.754

Paul J. laltari
Dir. Vice-Presidente

Pnulo Affonso Poock Corria
Dir. Vice-Presidente

Werther Teixeira de Axevedo
Dir, VIce-Presidentc

Adamastor Vergueiro da Crui
Diretor

Cont. CRC - GB - N.o 2.206

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA "LUCROS E PERDAS" DO SEMESTRE FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1966

D í B | T O

DESPESAS GERAIS

Gastos Gerais 1.184.588.571
Gastos com Pessoal 4.070.314.763
Honorários ds Administração IM.296.000

5.366.199.934
GASTOS DE MATERIAL 142.069;245

IMPOSTOS 
DESPESAS DE JUROS

-- De Residentes no Pais 756.478.963De Residentes no Exterior 9.938

OUIRAS CONTAS
AMORTIZAÇÃO DO ATIVO  

"

PERDAS D.IVERSAS  JJ.J.'.'.'.\'.'.\

FUNDO DE RESERVA LEGAL ubtotal:
FUNDO DE PREVISÃO 
FUNDO DE BENEFICÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS
RESERVA GERAL  JJJ. JJ.'.'.
DIVIDENDOS'

Ações Preferenciais
De Residentes no Pais 53.955.000
De Residentes no Exterior 45.000 54.000.000

3.508

667.

269.179

332.466

CRÉDITO

756.488.901

138,
344.

49.

7.464.
92.

256.
92.

1.063.

536.074
361.512
206.404

784.317
000.000
784.317
434.792

SALDO NÃO DISTRIBUÍDO DO SEMESTRE ANTERIOR 634.817.083

RECEITA DE JUROS 482.640.804

DESCONTOS 3.051.982.991
Menos: os do semestre seguinte  636.220.061 2.415.762.930

COMISSÕES RECEBIDAS OU DEBITADAS 2.678.680.730

RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 161.912.947

LUCRO EM OPERAÇÕES DE CÂMBIO 2.593.398.43»

RENDAS DE CAPITAIS NÃO EMPREGADOS EM OPERAÇÕES SOCIAIS 1.980.533

OUTRAS RENDAS 1.235.200.622

RECUPERAÇÕES DE PREJUÍZOS LANÇADOS EM LUCROS E PERDAS 1.303.473

— Ações Ordinárias

De Residentes no País ...
De Residentes no Exterior

905.865.000
181.635.000 1.087.500.000__ 1.141.500.000

10.110.697.962 Cr» 10.110.697.962

Paul J. lakera
ir. Vice-Presidente

Paulo Affonso PooeV Corria
Dir. Vice-Presidente

Werther Teixeira da Azevedo
Dir. Vice-Presidenta

Adamastor Vergueiro da Crui
Diretor

Cont. CRC • GB • N.° 2.206

DIRETORIA: Jorga Oscar d* Mello Flore», Presidente; Paul J. lakeri,
Stowen, Vice Presidentes; Adamastor Vergueiro da Cruz,

Paulo Affonso Poock Corrêa, Osmar Stamm, Werther Teixeira d* Aievedo, Jayme Bulach, Ricardo da luta, Erntt Günther lipkau, Adolf Karl Martin

Secretário; Álvaro Silva Lima Pereira, João Borges Filho • Sérgio Bezerra Marinho.

Aos Senhores Acionistas do
Banco Lar Brasileiro S. A.

Examinámos, com a colaboração dos auditores Independentes, para
cujo relatório chamamos a especial atenção dos Senhores Acionistas, os
documentos relativos ao «no findo em 31 do dezembro de 1966 que nos

PARECER DO CONSELHO FISCAL
foram apresentados pcla Diretoria da sociedade para os fins do artigo
127, inciso III, do Decreto-Lei N.° 2627, de 1940.

Baseados no exame efetuado e nas informações suplementares m
explicações obtidas és Diretoria, somos de parecer que as contas apresen-
tadas, com as considerações tecidas pelos auditores, merecem a aprovação
dos senhores acionistas.

Guanabara, 17 de ianeiro de 1967

«1 Raphael Bernardo d'Almeida Júnior
a) Adhemar de Faria
>) Adalberto Nogueira Tavares

») luis Annibal Falcão
a) Severino Bandeira Cavalcanti Lins

.
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16 1.° Cad., Jornal do Brasil, têrça-felra, 21-3-G7

rio (iu entrevista para
dizer que 

""ludo vai bein'
enquanto jogo anda solto

O Secretário de Segurança, General Dario Coelho deu
ciitem entrevista gravada em vídeo-tai.e para dizer que"udo vai bem", enquanto o carteado era jogado livre em
várias bancas do Centro e dos bairros -do Rio.

O jogo de cartas foi Jivre ontem nas bancas de Amo-roso (Rua Álvaro Alvim, 24). Marrom e Mimi (Copacaba-na), Murro c Cuia (Vila Isabel), casa da Leia (Leopoldi-na) e numa mansão no Alto da Boa Vista cujo dono tem
agência de automóveis na Praça Afonso Pena.
CAMPANHA SUSPENSA o Gabinete do General Da-

rio Coelho desmentiu as noli-
cias sôbre a sua saída, "pois
o homem c trabalhador, es-
tando apenas mal assessora-
do". Também se informou que
o Coronel Darci Lrízaro conti-
nuará firme no Comando da
Polícia Militar, não tendo ha-
vido cogitação por parte tio
Governador de substituir qual-
quer dos seus aüxiliares.

Moradores da Rua Dr. Leal,
no Engenho de Dentro, diziam-
se ontem dispostos a "tomar
providências por conta pró-
pria" caso a Policia continue a
não tomar conhecimento dos
abusos do contraventor Trep-
pa, que abertamente está ban-
cando os jogos de corrida c bi-
cho em plena rua. Alegam os
moradores que os bicheiros
que trabalham para Treppa
incomodam as senhoras e mó-
ças que por ali transitam.

Pe. Anchieta
faria 433
anos domingo

O Movimento Nacional Pró-
Canonização do padre José An-
chieta comemorou domingo o
433.° aniversário de nascimen-
to do Apóstolo do Brasil, que
passou mais de 44 anos de sua.
vida trabalhando na catequese
dos nativos do País.

O padre José Anchieta nas-
ceu a 19 de março de 1534, em
São Cristóvão da Laguna, nas
Ilhas Canárias, morrendo a 9
de junho de 1597, em Reritiba,
atual Cidade de Anchieta, no
Espírito Santo.

ias pede, revisão da lei
que organiza Polícias e
Costa e Silva vai estudar

Apesar da noticia, corrente
em diversos setores policiais,
de que foi conseguida umn. ver-
ba de NCrS 2SI) 000.00 íduzen-
tos e oitenta milhões de cru-
üeiros antigos) para a ação da
Policia Militar e Policia Civil
a. campanha prometida pela
corporação militar contra a
contravenção, lenocinio, tráfico
de cocaína e maconha teve or-
dem de ser suspensa.

Também se informou ontem
que estariam programadas mu-
danças estruturais na Delega-
cia de Vigilância por haver es-
camoteação de suborno à cúpu-
la. Tais mudanças teriam pro-
vocado uma paralisação das
atividades daquele órgão, por
estarem os subchefes em páni-
co, sem saberem se apenas se-
rão trocados de jurisdições ou
te serão substituídos.

Brasília. Belo Horizonte. São Paulo e Porto Alegre (Su-
cursais) — O Presidente Costa e Silva prometeu ontem aoVicc-Governador de Minas Gerais, Sr. Pio Canedo, estn-ciar cuidadosamente o pedido da revisão do decreto-lei doMarechal Castelo Branco que dá nova organização às Poli-cias e Corpos de Bombeiros estaduais!

O Sr. Pio Canedo, falando em nome do GovernadorIsrael Pinheiro, explicou ao Presidente que a nova le<ns-
laçao retira do Estado grande parte do poder dc mando
sobre a sua Policia, transferindo-o uara o Governo federalmas em Sao Paulo o Governador Abreu Soci.é informou
que o decreto não deverá afetar em muito a organizaçãoda Força Pública.

Itamarati tem documentação
da Alemanha Ocidental c
da Áustria pedindo P. Stangl

Os Governos da Áustria e da Republica Federai cia Ale-
manha já formalizaram o pedido de extradição do crlmi-
noso nazista Fran?, Paul Stangl, entregando ao Itamarati

lo necessária á instrução do processotoda a dociimeni.it
respectivo.

O Governo bra
que a primazia da
primeira a solicitar
em São Paulo.

JULGAMENTO

ai
satisfeita
coni

O Presidente do INPS, Sr.
José Nazaré Teixeira Dias,
recebeu ofício do Sindicato
dos Trabalhadores nas In-
dústrias Metalúrgicas, Me-
cânicas e de Material Elétri-
co de Jundiai, em São Paulo,
congratulando-se pela esco-
lha do Sr. Orides Bonganha
para agente da repartição
na Cidade.

ESTUDOS

O decreto-lei baixado pelo
ex-Presidente Castelo Branco
nas últimos" dias do sen govêr-
no está sendo objeto de estn-
cios no Rio Grande do Sul. em
Minas Gerais e cm São Pau-
lo, mas só em Minas registra-
ram-se protestos contra os seus
dispositivos. O Comandante da
Policia Militar, Coronel Milton
Campas, seguirá na manhã de
hoje para a Capital federal
para tentar uma solução pnra o
caso.

Fontes do Palácio da Liber-
dade informaram que o Gover-
nador Israel Pinheiro vem pro-
curando, por todos o.s meios,
encontrar uma fórmula conci-
liatória para o caso, uma vez
que a maioria dos oficiais da
Policia Militar não aceita ser
comandada pelo Exército. Além
de o problema ser delicado, éie
dispõe de pouco tempo para
resolvê-lo: no dia 3 de abril o
Comandante Milton Campos
passará para p. reserva, deveu-
do ser substituído, c ate lá tu-
do deverá ser esclarecido.

O Sr. Israel Pinheiro teve de
interromper ontem as conver-
sações que realiza para via-
Jar ao Rio, a fim de assistir
ao enterro de uma sobrinha,
devendo regressai- hoje a Belo
Horizonte. À situação na Po-
lícia Militar é de expectativa,
à. espera, da solução que o Go-
vernador encontrará para o ca-
so junto às autoridades fe-
derais.

Militares americanos que
fotografam o Brasil mudam
seu comando para Brasília

Bra&Uia (Sucursal) — Os membros do 10.° Grupo deAc-rofotogrametria da Forca Aérea dos Estados Unidos, quehá mais de dois anos realiza o levantamento do Pais "a
fim de aperfeiçoar o.s mapas existentes", começou ontem atransferir sua sede de São Paulo para Brasília, onde co-meçará a trabalhar no próximo mês.

A Embaixada norte-americana distribuiu nota oficial
para explicar que o levantamento está sendo realizado
conforme o acordo assinado, em 1952, entre os dois paises
que "deverão 

proteger os filmes resultantes da operação
contra qualquer uso contrário aos interesses dos seus Go-
vernos".

PRIMEIROS A CHEGAR

Desembarcaram ontem no ae-
roporto da Base Aérea 15 com-
ponentes do grupo, que tem
125 membros entre oficiais e
praças. Mais 100 deverão che-
gar à Cidade no começo de
abril e o restante em maio.

Os militares norte-america-
nos, comandados pelo Tenente-
Coronel Charles C. Irion, uti-
lizam na operação de levanta-
mento quatro aviões tipo Lock-
heed turboélice RC — 130 Hér-
cules, construídos especialmen-
te para a tarefa. Os aparelhos

irmos
vão provar
in a

A Comissão Nacional de De-
fesa dos Interinos, formada
para tentar junto ao Ministro
Jarbas Passarinho o reingres-
so de 1 463 servidores no ser-viço público, levará hoje ao-
Ministro do Trabalho uma sé-
rie de subsídios comprovando
que o ato de demissão, assina-
do pelo presidente do Instituto
Nacional da Previdência Social,
baseou-se em motivos injusti-
íicáveis.

O Ministro Jarbas Passari-
nho que prometeu sustar as
demissões, estudará o assunto
com o Presidente Costa e Sil-
va, em Brasília. Os interinos
convocaram para amanhã, no
Sindicato dos Ferroviários,
uma assembléia-geral da cias-
ee.

Amaral zela
por seus
interesses

voam até nove mil metros de
altura, de onde são tiradas as
fotos por câmaras de precisão.
Cada fotografia abrange 72
milhas quadradas.

O serviço de aerofotograme-
tria é realizado entre as meses
de abril e outubro, quando as
condições atmosféricas são
mais propícias. Em cada mis-
são aérea são ainda realizados
levantamentos das condições
atmosféricas das várias regiões
brasileiras, com o auxílio de
satélites meteorológicos dos Es-
tados Unidos.

General em
IPM não
foi do REsI

O Comandante do Regimen-
to Escola de Infantaria (REsI),
Coronel Antônio Duarte de
Miranda, explicou ontem que
não tem fundamento as notí-
cias publicadas por Jornais, cl-
tando o nome daquela unidada
em inquérito policial-militar
que indicia um oficial general.

Em oficio datado do dia 17,
o Coronel Antônio Duarte de
Miranda diz que o oficial ja-
mais serviu no REsI, por per-
tencer ã arma de Artilharia,
e pede a retificação, para evi-
tar a continuação de notícias
errôneas. O militar indiciado
em IPM é o General Francls-
co Saraiva Martins.

FORÇA PUBLICA

Nem todos os oficiais da
Força Pública de São Paulo,
devido á. calamidade de Cara-
guatatuba, tiveram oportuni-
dade de estudar, demorada-
monte, o decreto que entrega
ao Exército a supervisão das
Policias estaduais.

Os que já o leram esperam,
ansiosos, que alguém, da cúpu-
la da Secretaria de Segurança
se manifeste em'termos de in-
terpretaçáo do Decrero-Lei."que em alguns trechos «
omisso e, cm outros é eompll-
cado demais. Os delegados não
mobilizado» para colaborar no
auxilio a Caraguatatuba pro-curaram ontem, nas arquivos
da Polícia, as resultados dc vá-
rias comissões de reforma ad-
ministra ti va que estudaram o
assunto. De positivo encontra-
ram apenas parte dos do-
cumentos de um Congresso de
Policias Militares realizado c-m
São Vicente, em 1958. do qualresultou uni projeto de lei quaestá íinda engavetado no Se-
nado.

OS QUE GOSTAM

Há muitos oficiais da. Fôr-
ça Pública que gostaram do
decreto e afirmaram que o do-
cumento simplesmente forma-
liza e oficializa uma situação
já existente, que era a da tu-
tela das Forças Armadas sô-
bre as i.olicias militares. Para
esses oficiais, o decreto só é
obscuro na letra A do Ai-ti-
go 2.°, que, segundo eles, deve-

rta estar redigido assim: "exe-
catar o policiamento ostensivo
fardado, planejado pelos auto-
ridades policiai,, militares".
Nesse caso, caberia, ainda, de-
íinir, o que são as "autorida-
des policiais competentes", poissegundo um jurista, tc-do dc-
legado é autoridade policialcompetente".

Um delegado, profundo co-
nhecedor do assunto afirmou
ontem que o Deereto-Lei tem
Implicações da maior gravi-dade. que pedem colocar o Go-
vernador e o Secretário de Se-
gurança. diante de uma crise
de conseqüências imprevisíveis,
pois "se a Polícia Militar fôr
mobilizada, inteiramente, numa
grande catástrofe, a quem ca-
beria policiar a cidade ?"

— O decreto ê inteiramente
omisso em relação aos guar-da-civls e não diz qual fun-
ção caberá a estes quinze mil
homens cia Guarda Civil pau-lista. A subordinação das po-lícias militares ao Ministério
cio Exército interessa, realmen-
te. ao Exército em todos osseus escalões ? Realmente in-
teressa ao Estado, sua Policia
Militar ricar amarrada, ao
Exército?

SODRÉ CONFORMADO

O Governador Abreu Sodré
afirmou que "r.ão há sinais dedescontentamento na Força
Pública diante do Deereto-Lei
317" c que o assunto será es-tildado em profundidade, em-
bora acredite que em nadaafetará o funcionamento daForça, de São Paulo.

O funcionamento e existên-
cia da Força Pública tá resul-
tou em 30 dias de prisão pnrao Coronel Canavó. oue. em 30de abril de 1957 - criando oSr. Jânio Quadros era Gover-
nador — escreveu uni nrtVo
publicado no Estatlo dc ,"r'r>Pculn. .«ob o título Ilá crii-c naForça Pública?

ANALISE

Ambos os pedidos íoram,
entretanto, encaminhados no
Ministério da Justiça a quem
caberá remetê-los ao Supremo
Tribunal Federal, para a de-
vida apreciação.

Com a instauração do pro-cesso de extradição o STF pc-
dera decretar a prisão preven-
tiva de Stangl. Impedindo
assim, eme éle seja libertado
após os 60 dias da prisão ds-
cretada pelas autoridades fe-
derais.

ENTREVISTA

Brasília (Sucursal) — Os
advogados cie Franz Pnnl
Stangl. Srs. íivio Lopes e Otá-
vio Teixeira Pinto, requerernm
ontem ao Ministro Vitor Nu-
nes Leal, Relator cio habeas-
corpus já impetrado em fa-
vor do austríaco, que seja can-

celada a entrevista coletiva que
Stangl iria dar ã imprensa, se-
gundo prc.nessn feita aos jor-nalistas pelo Dirstor-Geval cia
Polícin Federal,

ií o seguinte o requerimento:"Advogados àc Franz Stangl,
sabedores através cia imprensa
c'.o Rio da intenção rio Diretor-
Geral As. Poiicia Federal em
exibi-lo à imprensa falada,
escrita e televisionada, temo
espetáculo cie curiosidade mór-
bida de muitas, o que poderia,
criar opinião pública contrária
a um sadio julgamento tío ha-
bens-corpus, vém requerer à
Egrégia Corte que tome me-
dida necessária para que tol
fato não aconteça, proibindo
este atentado.ã dignidade hu-
mana, contrário ás nessas tia-
dições cristãs. Solicitamos seja
sustado o intento daquela
autoridade cie exibir Stangl em
público espetáculo, sob qual
quer pretexto. "

Polícia de Pernambuco sc
mobiliza para ajudar na
caca a "Cago" e rispim

Recife (Sucursal) — Mais de 30 DOliciais de Peruam-
buco íoram mobilizados para Garanhuns a fim de evitar
que os pistoleiros Gago e Crispim — suspeitos do assassi-
nato do ex-Deputado Robson Mendes — escapem do cerco
da Policia alagoana, em Santana de Ipanema, e através-
sem a fronteira.

O Secretário de Segurança Pública de Alagoas, Coro-
nel Adauto Barbosa, seguiu ontem de Maceió para Santa-
na de Ipanema, para comandar pessoalmente a caca aos
pistoleiros, um dos quais — Crispim — abandonou seus
familiares na localidade de Areias tentando escapar do
cerco.

¥.-11-O mais realista de um
po dc delegados ¦ acha que oDeereto-Lei "veio junto coin aLei de Segurança, a Let de Im-
prensa e a nova. Constituição,
formando um lodo que prevê _impede os antagonismos inter-nos e todo o tipo de movlmen-
tos que possam provocar con-
vulsão social e perigo para asegurança nacional":

— Em todos, as movimento*
revolucionário!» havidos no
Brasil, as Polícias Militares,
sob qualquer nome que apa-
reçam — sempre tomaram par-
tido. A Coluna Prestes íoi per-
seguida, principalmente, pela
Força Pública de São Paulo.
Com as Polícias Militares uni-
ficadas, sob uma inspetoria do
Ministério do Exército, essa
adesão — que poderia eignifi-
car perigo para a segurança
nacional — desapareceria por
completo.

VINGANÇA

Segundo o assistente militar
da Secretaria de'Segurança de
Alagoas. Major Agnelo Santos,
tudo indica que os pistoleiros
em fuga serão apanhados nas
próximas horas. Afirmou tam-
bém que. por enquanto, não há
nenhuma perspectiva do vin-
gauça caso eles revelem queestavam a serviço de inimigos
do Sr. Róbson Mendes.

A afirmação é a propósito

de rumores de que amigos do
ex-Deputado assassinado
aguardam apenas a conclusão
das diligências para saber se
Gago e Crispim agiram por
conta própria, temendo que
fossem liquidados, ou por or-
ciem dc inimigos do Sr. Rób-
son Mendes.

Se confirmada a última ver-
são. diversos nomes seriam ob-
jetos de uma vingança coleti-
va, que seria executada por um
sindicato da morte.

Aumento dos aluguéis mio
irá além de 49?5 por cento
dividido em três parcelas

O aumento dos aluguéis em decorrência do novo sala-no mínimo não será de 65,87í>. como tem sido noticiado, eestudos preliminares do Departamento Econômico do ex-tinto Conselho Nacional de Economia apontam uma ma|o-
ração máxima de 49,5%, subdividida em trôs parcelas queseriam de 17,57o, a partir de maio. e as outras duas, de16%, a vigorarem em julho e setembro, respectivamente.

Projeções superdimensioiiadas, baseadas em uma alta
no custo de vida de 15% nos dois primeiros meses de 1967,devido ao ICM, levaram os conselheiros a anunciar o au-mento de aluguéis em 65.8%. Retificações í.ostcriores fei-tas pela Fundação Getulio Vargas nos índices de preços
por atacado (deflatores da correção monetária i baixaram
sensivelmente o aumento dos aluguéis para 49,5%, que ain-da nao é o oficial, embora seja o mais aproximado do de-ímitivo.

Ensino agrícola passará
juntamente com pesquisas
para Pasta da Educação

Todos os órgãos de ensino e pesouisas até agora soba jurisdição do Ministério da Agricultura deverão ser trans-feridos para o Ministério da Educação e Cultura, de con-formidade com o que preceitua a Reforma Administrativa.
O assunto foi objeto, ontem, de conversações entre os Mi-nistros lvo Arzua e Tarso Dutra, no Rio de Janeiro.

Em conseqüência foi constituído, ontem, mesmo, um
grupo de trabalho para estudar o assunto, e que será pre-sidido pelo Prof. Durval Eduardo Pacheco de Carvalho,
assessor do Ministro da Agricultura, integrado pelos reito-res das Universidades Rurais do Brasil e do Sul, o Superin-
tendente da SEAV e o Diretor da Escola de Pós-Gradua-
çao da URB.

CONVÊNIOS

Os primeiros contatos indi-
cam que os órgãos dé pesquisasdo Ministério da Agricultura
continuarão, através de convê-
nias, a prestar ampla assistén-
cia àquela Secretaria de Esta-
do, para que não se interrom.

parn as tarefas de interesse da
agricultura e da pecuária.

Hoje, o Ministro lvo Arzua
viajará para Bva.siia. onde te-
rá seu primeiro despacho ama-
nhã com o Presidente Costa e
Silva, viajando quinta-feira
para Curitiba. Retornará ao
Rio na próxima seguncia-feira.

— ONiterói (Sucursal)
Deputado Amaral Neto, eleito
pela Guanabara (MDB), pro-
curou ontem o Governador
Jeremias Fontes, não para tra-
tar de problemas comuns aos
dois Estados, mas para solici-
tar a realização de obras pú-
bllcas em Petrópolis, "o lugar
onde pretendo ficar sempre
que a política permitir".

Elevador -.. Departamento de Trânsito
mata irmã faz plano para revisão

das linhas da Zona Nortecarmelita
Esmagada pelo elevador <i<*

plano inclinado do Conventode Santa Tereslnha, a Irmãcarmelita Teresa Margarida doCoração Eucaristico morreuontem ao ser operada no Hos-
pitai Sousa Aguiar.

A Madre Superiora teve a
perna direita esmagada e ocrânio fraturado ao tentar en-trai- no elevador, que, defei-tuoso, movimentou-se inespe-radamente. O corpo da IrmãMargarida será enterrado no
próprio convento, às ICh dehoje.

O Diretor do Departamento de Trânsito. General Hilde-brando Góis Cardoso, anunciou ontem, após despacharcom o Governador Negrão de Lima. qué o órgão está cia-borando um plano de revisão total do percurso das linhasde ônibus que cobrem a Zona Norte, a ser implantado nos
próximos dias.

— Existem muitas linhas de ônibus na Zona Norte —*
mas a distribuição dos coletivos pelas principais ruas nãoé satisfatória — assinalou o Diretor do Departamento deTransito, ao informar que o plano geral, tão logo estejaconcluído, será examinado ainda pela Secretaria de ServiçosPúblicos.

Telefone para 22-1010
e faça a sua assinatura do

JORNAL DO BRASIL

LENTIDÃO

Duas obras morasas — a de
construção de um viaduto pe-lo DER e a extensão de ramais
telefônicos pela CTB — estão
congestionando diariamente o
trânsito da Avenida Brasil —
mão de quem vai para a Cl-
dade —. no trecho entre a Re-
finaria de Manguinhos e a Rua
Prefeito Olímpio de Melo, em
Beníica.

Os coletivos que vêm pela
pista externa são obrigados a
desviar para a interna, cau-
sando confusão na altura da
Rua Prefeito Olímpio de Melo.
onde estão sendo realizadas as
obras. Só na altura da Rua
Bela é que eles voltam ao per-
curso normal. A qualquer ho-
ra que se passe pelo local é
sempre pequeno o número de
operários nas duas obras.

PROVÁVEL AUMENTO

Segundo os estudos em an-
damento no Departamento
Econômico do CNE, todos os
aluguéis que já sofreram au-
mentos devido a salários ml-
nimos terão o aumento de
49,5%. Os aluguéis que não ío-
ram ainda atingidos pela cor-
rcção monetária devida ao sa-
lârio minimo terão aumentos
da ordem de 3,9%. para Ja-nelro de 1967, até 55.2% para
fevereiro de 1966. Como se ob-
serva, os aluguéis que não so-
freram aumentos anteriores
poderão ultrapassar o aumento
teto para a maioria dos con-
tratos ,de locação. Estes indi-
ces, contudo, não são oficiais
e poderão sofrer alterações.

Noticiou-se que o aumento
seria de 65,8% devido a supo-
sições de que os índices de
preços por atacado atingiriam
10% em Janeiro e 5% em fe-
vereiro do corrente ano, em
face do Imposto de Circulação
de Mercadorias. Dessa forma,
alguns Conselheiros, em entre-
vistas ã imprensa, superdl-
mensionaram o aumento.

A Fundação Getulio Vargas,
entretanto, deu índices dc pre».
ço per atacado em 34% e
2,1%, simultaneamente para
janeiro e fevereiro de 1967. E
como sempre íaz, essa entida-
de passou a retificar os indi»
ces durante um período re-
troativo de oito meses, devido
ás constantes dificuldades na
mensuração de dades estatis-
ticos no País.

Por outro lado, na interpre-
tação técnica da Lei do In-
quilinato houve modificação
também no Fator K (depre-
ciaçâo do imóvel) que de 0.941
— baseado na média de 25 a
36 meses — passou para 0.945
que é a média real de 28 me-
ses, conforme a fórmula con-
substanciada no Artigo 39 da-
quela lei. Com essa alteraç-So
no Fator K diminuiu também
a intensidade do aumento.

QUEM DÁ A
CORREÇÃO

Com a extinção do Conselho
Nacional da Economia, coube,
pelo Deereto-Lei n.° 295, ao
Departamento Econômico do
mesmo órgão a elaboração da
correção monetária para es
aluguéis, debites fiscais, Obrl-
gaçôes do Tesouro, contribui-
ções previdenciárias. ativo Imo-
bilizado das empresas, capital
de giro e empréstimos da Caixa

Econômica e Banco Nacional
cia Habitação, assim como ou-
tros solicitados pelo poder com-
petente.

Segundo o Art. l.° do Decre-
to-Lei n.° 295, até 31 de junho
cie 1967 fica instituída a Co-
missão Liquidante cio Acervo
do Conselho Nacional de Eco-
nomla, .subordinada diretamen-
te ao Ministro da Fazenda, com
a incumbência de fixar, em ca-
ráter de emergência, até qua
seja dada essa competência ao
Conselho Monetário Nacional,
mediante decreto do Poder
Executivo, os diverses ooeflcl-
entes de correção monetária e
de cutros valores econômicos
previstos em lei. tanto na área
estatal como na. privada, para
vigorarem em 1937, fornoesndo
inclusive à Justiça, às autori-
datíes oficiais e às partes inte-
ress.adas as informações, ele-
mentos e ^.certificados reque-
ridos.

O Diretor do Departamento
Econômico do CNE e Chefe da
Comissão Liquidante, professor
Chateaubriand Diniz. aprovará
os Índices de correção mcnetá-
ria, que serão distribuídos à
imprensa, normalmente, nas
terças e quintas-feiras.
CONTROVÉRSIA
JURÍDICA

Alguns juristas consideram
que. com a extinção do CNE,
estão automaticamente conge-
lados os aluguéis e sem efeito
a correção monetária sob a ale-
gaçáo de que "um grupo de
funcionários subartsrnos não
pede suprir as funções de um
órgão Institucional". A menos
que essa função seja conferiria
a órgão do Poder Executivo,
entendem alguns juristas que a
correção monetária é nula de
plano direito.

Argumentam, entretanto, téc-
nicos do Departamento Eco-
nõmico do extinto CNE, que a
correção monetária é matéria
de legislação ordinária, regula-
mentada pela Lei n.° 4 602, de
18 de março de 19S5, e pela Lei
do Inquilina to, em novembro
de 1964, através de decretos do
Executivo.

Para o Departamento Eco-
nõmico do CNE, as funções ins-
titucionais do órgão, fixadas
pelo Art. 205 da antiga Cons-
tituiçao, "de estudar a vida eco-
nômica da Nação e sugerir ao
Poder competente as medidas
necessárias", foram extintas
com a entrada em vigor da no-
va Constituição.

üciro informou ás autoridades alemãs
extradição cabe à Áustria, oue foi a
a medida, tao logo Stangl fora preso

ísmasearaaa a versão de
suicídio oferecida pelos
espaneadores de Bertelier

O depoimento prestado na Inspetoria Geral cie Policia
pelos cinco policiais que interrogaram o aeroviário Berte-
lier Gonçalves — e que foram por este acusados cie terem-
no massacrado e atirado pela janela — revelou a Incon-
sistência da tese de suicídio apresentada anteriormente
por aqueles policiais para justificarem o acidente.

Ficou evidenciado que, na Delegacia de Roubos e Fur-
tos, o aeroviário não precisaria ter tentado o suicídio para
escapar aos policiais, pois, na saio onde estava, no segun-
do andar daquela Delegacia, ninguém o vigiava e. portanto.
se quisesse fugir, era só transpor a varanda que liga a
sala a um aposento contíguo e desaparecer.
LEI DE IMPRENSA Disse o policial que realmen- .

tc retirara Bertelier, à noite,
pnra ser acareado com o ladrão
Ricardo Ferreira Dinis, que
afirmara haver vendido a Ber-
teller um anel, mas que, no
instante da acareação, se reti-
rou da sala para atender a um;
chamado de pessoa da sua fa-
míüa. Acrescentou Estênio que,após a queda de Bertelier. nn
dia seguinte, foi até a sua resi-
dencia, na Praia do Pinto, a
fim de tentar recuperar a jóia,
passando-se por colega de tra-
balho do aeroviário.

Clamando por uma Lei de
Imprensa mais severa, porque
pretende usá-la "contra, esses
sensacionalistas da imprensa",
o deteciive Esténio Mercante,
da Dr-legacia de Roubos e Fur-
tos, foi apontado pelo delega-
do Stockler como o responsa-
vel pelo interrogatório um tan-
to ríspido a que foi submetido
o aeroviário Bertelier Gonçal-
ves. detido por suspeita de ter
comprado tun anel roubado porNCrS 8,00 (oito mil cruzeiros
antigos).

AVISOS RELIGIOSOS

F
Será celebrada, hoje, 21,

3."-feira, na Igreja Cruz Mi-

litares, Rua 1.° Março, missa

pela passagem de seu ani-

servário, às 10 horas.

çoa Santa
Rifa cie Cássia

A graça alcançada — AFONSO
IOURéíRÓ.

Sebasfiana e Hugo
Agradecem sos Pastorinhas cl».

Fátima e Menino Jeju. da Fátima,
graíjg alcançada.

ADRIANO
A família agradece a iodos que a con-
foríaram na grande dor por que pas-

saram manifestando-se pessoalmente, por
cartas ou telegramas.

NICOLA RIVELLO
(FALECIMENTO)

Fortunato Rivello, Una Rivello, Raphael Ri-
vello, Senhora e Filhos, ítalo Rivello e Senho-
ra, Renato Rivello e Senhora cumprem o do-
loroso dever de comunicar o falecimento do

seu querido esposo, pai, sogro e avô NICOLA RIVELLO,
e convidam os demais parentes e amigos para o se-
pullamento, hoje, dia 21, às 14 horas, saindo o féretro
da Capela J, do Cemitério São Francisco Xavier (Caju)
para a rnesma necrópole.

ace Downey
(7.° DIA)

Os compositores da UBC, amigos e
companheiros de Wal lace Downey,
mandam celebrar missa de 7.° dia por

seu falecimento, na Igreja da Candelária, ho-
je, às dez horas. Agradecem sensibilizados aos
que se associarem a este ato de piedade cristã.

iate Clube
Jardim Guanabara
Assembléia Geral Ordinária

CONVOCAÇÃO

De acorde com os arüpoí 11
senh-rre; iócio;, em pleno gozo

12 dc: Esínt^íc;, c;nvidôr..oi
da let.s direito., _. co.npars-

corem a Assembléia Ger/il Ordinária, <i reaiizar-ie no dia .ete (7)
cs abril do corrente, -je.Y.a-íeira, ns sede social do I.C.J.0. si.'.ia-
tl.i à Rua Oicües Barbosa, l/n." (antiga rua 85 <t-,vJr* SO), Jardim
Cur-nacara, Ilha do (3 ovem .-.dor, a fim de deliberar sôbre a ss-
guinfe Ordem do Diti:

1.° — Rel.iíório, Conhis e Bi\..nço> relativas ao ano da 196ó|
2.° — Eieição de 30 Membros Efetivo e 15 Suplente- do C.D.(
3.° — Outros Assuntes — Oe acordo com alínea "c" do art,

12 do*. Estatuto*, os as-unte*; oue nüo constam ds pre»sente Ordem do Dia somente poderão ser debatides 5»
a Assembléia assim o decidir ao aprovar a presenr«Ordem do Dia. Os referidos assuntes deverão ser enca-
minhades à mesa, por escrito, 30 minutos antes da
Abertura da Assembléia.

A Assembléia Geral Ordinária reunir-se-á em primeira convo-
cação, às 20:20 hs. e, em segunda, às 21 hs„ podendo então deli-
berar cem qualquer número de sócios presentes de acordo cem
§ 3.° do arl. 12 dos Estatuto:.

A votação será iniciada às ló:30 hs., do mesmo dia e serfc
feita através de chapas aue poderão ier organizadas por qualquer
socío, devendo porém, ser registradas na Secreiaria do Clube, at*
cinco .5} dias antes da Assembléia, com a assinatura de cencor»
dancia de todos os seus componentes.

Os sócios com mais de seis (6) meses d*» atraso nos pag*»mantos a que estejam obrigados, não poderão participar da Assem»
bléia nem votar ou ser vot.de, conforme estabelece o ? 2.° da
art. IO dos Estatutos, regulament.ido pela Resolução do CD.
n.o 1/65.

Rio de Janeiro, 51 cs marre de 1767

DS. M8ER10 CÂMARA
Prpsicente c» CO.
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Divertida venceu firme o
G. P. Costa Ferras domingo
com predileção pelo barro

Divertida venceu o Grande Prêmio Costa Ferraz, rea-

lizado domingo na pista de areia pesada — encharcada —

do Hipódromo da Gávea, surpreendendo com pule alia. na

direção de Josc Portilho, e beneficiada pela mudança de

raia determinada pela Comissão de Corridas por estar a

raia de grama impraticável para corridas.

Flanna correu de ponta, deixou passar Susa, mas logo

voltou a comandar as ações até a rela, quando surgiu Di-

vertida pelo meio de raia para livrar meio corpo de van-

tagem e conservá-lo até o disco. La Fiesta. estreante pau-

lista, correu pouco, perdcndo-se no bloco intermediário. ¦

Tf* Parco — 1 400 metros
Pista — Ar. — Prêmio
NCrS 1 100,00.

l.o Enase, J. Machado ...
2.o Salomé, J. B. Paulielo
3.° Santilina, O. F. Sil., ap.

ça. Tempo: 64"1|S. Venc: (2)
CrS 177. Dupla: (18) Cr? 30.
Placês: (2) CrS 18 c (1) CrS
11. Treinador: Paulo Morgtulo.

oo
57
50

6." Páreo — 2.000 metros
Pista — AP. — Prêmio
NCrÇ 1 920,00.'

Não correu: Caucusiann.
Diferenças: vários corpos e

11|2 corpo Tempo: 93"3|5.
Venc: (3) CrS 23. Dupla: (23)
Cr$ 43. Placês: (2) CrS 13 c

-'(3) CrS lfl. Treinador: José L.
Pedrosa.

2.° Páreo — 1 0(1 metros —
Pisia — AP. — Prêmio — NCrS
2 00fl,00.

1.° Séccioil, I. Souza  55
2." Harari, A. Santos — 55

i3." Hipos, .1. Silva  55

Diferenças: 1 corpo e 3 cor-
pos. Tempo: (iã"4 5 Venc:
(4) CrS 23. Dupla:' (13) CrS
27. riacês: (4) CrÇ 12 e (1)
CrÇ 13. Treinador: Valdomiro

k>. Oliveira.

3." Páreo — 2 400 metros —
Pista AP. — Prêmio — NCrS
1 600,00. (Ilnndicap Especial).

1.° Princesita, M. Silva .. 53
2.° Salamalec, P. Alves .. 54
3.° Tajar, J. Borja  55

Não correram: Carilá e Am-
bicão.

, Diferenças: vários corpos e
vários corpos Tempo: l(il "4 5.
Venc.: (lll CrS 31. Dupla: (12)
CrS 10. Placês: (3) CrS 12 e
(ll CrS 10. Treinador: Miguel
Gil

l.o Adelino, O. F. Silva,
2.° El Ciclon. J. Reis .
3." Nointot, J. Machado

up.

50

Não correram: Mogador e
Copag.

Diferenças: pescoço e 2 cor-
pos. Tempo: 13S"4 5. Venc.:
(7| CrS 30. Dupla: (34) CrS 38.
Placês: (7) CrS 21 c (4) CrS 23.
Treinador: João Araújo.

"." Páreo — 1 300 metros —
Pista — AP. — Prêmio —
NCrS 1 000,00

l.o Séstria, L. Santos ....
2." Ilopa. M. Henrique --.
3° Bonnie Bi. A. M. Cam.

56
5G
56

Não correram: Guirlanda,
Tua, Maharani e Liza.

Diferenças: 1|2 corpo c tvâ-
rios corpos. Tempo: í)0"15.
Venc: (5) CrS 10. Dupla: (34)
CrS 33. Placês: (5) CrS 13 c
(10) CrS 24.
E. dc Souza

Treinador: «João

8." Páreo — 1 300 metros
Pisla — AP. — Prêmio
NCrS 1 (100,00.

l.o Mocaní, F. Menezes ..
2.° Cantftgalo, J. Terres ..
3." Micro, J. Santana 

5(i
56
50

— 1
AP.

300 metros —
'remio — NCrS

4" Pá
Pista -
1 100,01!

(1.° Cambroelra, J. Briz., ap.
2.° Bigurrilho, L. Corrêa .
3.o Mctur, R. Carmo, ap.

53
51

Não correu Dintel.
Diferenças: 1 corpo e vários

corpos. Tempo: 87'°4 5. Venc:
(G) CrS 37. Dupla: (33) CrS
«!. Placês: (6) Cr$ 18, (7) CrS
21 c (10) CrS 21. Treinador-:
Jures W. Vianna.

/" Páreo — 1 000 metros —
1'Utn — AP. — Prêmio —
NCrS 5 000,00. (Grande Prêmio
Costa Ferrazl.

3." Divertida, J. Poriiiho
2.° Flanna, J- Machado ..
,3.° Susa, A. Ricardo ..

59
. 59

. 57

Girl,Náo correram: Good
Edição e Diamelita.

Diftrenças: 1,2 corpo e cabe-

Não correram: Xirol e Mala-
parte.

Diferenças: cabeça c 2 cor-
pos Tempo: 87"lfi Venc:
(71 CrS 41. Dupla: (34) CrS
32. Placês: (7) CrS 17, (11)
CrS 17 e (1) CrS 20. Treina-
dor: Saliliaíino de Amore.

9." Páreo — 1 000 metros —
Pista — AP. — Prêmio —
NCrS 1 100,00.

1.° Barquito, J. Borja .... 53
2.° Urutau, C. R. Carvalho 57
3." El Glorius. J. Reis ... 57

Diferenças: percoço e 3 cor-
pos. Tempo: 109","") Venc:
(2) CrS 98. Dupla: (11) CrS

(18. Placês: (2) CrS 2G, ll) CrS
13 c (7) CrS 20. 'feinador:
Roberto Morgado.

Mov. das apostas: CrS 
283 453 000. Concursos: Cr?
15 011 800. Total: CrS 
CrÇ 298 464 800.

Imperator é um dos bom
potros de E. Freitas para
esta temporada na Gávea

Imperator, um masculino, castanho, nascido em São
^atilo, de criação e propriedade do Haras São José e Ex-
¦edictus, que descende de Fort Napoléon e Fontaine cui-

dado por Ernani de Freitas é o melhor estreante desta se-
'mana entre os potros de dois anos no Hipódromo da Gá-
vea.

Verus, um filho de Hypério e Polly, treinado por Mi-

guel Gil e de propriedade do Stud Vale da Boa Esperança,
"também surge bastante credenciado esta semana a uma
boa apresentação, pois vem de Teresópolis já preparado
para competir com possibilidades.
/estreantes

PImmi

Bouçheron — Masculino, ala-
zão, nascido cm São Paulo lio
dia 14 cie outubro de 1963, íi-
lhõ de Alberigo e Boukhnra —

'Criação de Roberto c Nelson
Seabra e propriedade do Stud
Seabra — Treinador: Artur
de Araújo.

Imperator — Masculino, ala-
zão, nascido em São Paulo no
«lia 3 de julho de 1964, filho
üe Port Napoleón e Fontaine

Criação c propriedade do
Haras São Jo=é e Expedictus
—).Treinador: Ernani de Frei-
tas.

t Verus — Masculino, àla-
z-.io, nascido no Rio de Janei-
ro no dia 14 de novembro de
1954, filho de Hypério c Polly

Criação do Haras Cuiabá e
propriedade do Stud Vale da
Boa Esperança — Treinador:
Miguel GU.
' Maruco — Masculino, ala-
zão, nascido em São Paulo nò
dia 1 de agosto de 1964, filho
de Brave Buck e Xareta —
Criação de Orestes de Arruda

'Almeida c propriedade do Stud
Fábio — Treinador: Rodolfo
Costa. ':.

Mifalah — Masculino, ain.-
são, nascido em São Paulo no
dia 15 de outubro de 1964, fi-
lho de Pewter Platter e Vada-
kifalá — Criação do Haras São
Luis • propriedade do Stud
Vacances d"Eté — Treinador:
Henrique Toblas.

Gamly — Masculino, cas-
tanho, nascido no Paraná no

A partir da corrida de
amanhã à noite no Hipó-
dromo da Gávea, o Jóquei
Clube Brasileiro passará a
adotar o Cruzeiro Nóvo nas
suas modalidades de após-
tas, comunicando ainda que
para efeito dc apregoação e
apuração parciais e finais,
as apostas serão convertidas
em unidades do bilhete dc
menor valor.

Os rateios corresponden-
tes aos bilhetes ganhadores
serão referidos à unidade
dc NCrS 0.10 (dez centavos),
sendo ê.sse também o valor
minimo das aposta s de
acumuladas, Inclusive nas
inversões, cujo menor valor
será de NCrS 0.20 (vinte
centavos) por talão. No eál-
culo dos rateios serão des-
prezadas as frações de cen-
tavos para o.s casos de ven-
cedor e dupla, arredondan-
do-se o dc place. para a uni-
dade superior a meio cen-
tavo.

_ EXPLICAÇÕES

As pules simples de
vencedor, dupla e placé se-
rão de NCrS.0.50 (cinqüen-
ta centavos), NCrS 1,00 (um
cruzeiro novo), NCrS 10.00
íãez cruzeiros novos) e NCrS
50.00 (cinqüenta cruzeiros
noves). Para efeito de apre-
goaçãoe apuração parciais
e finais, as apostas serão
convertidas em unidades do
bilhete de aposta de menor
valor. O.s rateios correspon-
cientes aos bilhetes ganha-
dores serão referidos à uni-
dade de NCrS 0,10 idez cen-
tavos).

O valor minimo das
apostas de acumuladas se-
rá de NCrS 0,10 (dez centa-
vos), inclusive inversões, por
acumulada. A Importância
mínima apostada em cada
talão de acumulada será de
NCrS 0,20 (vinte centavos)
por modalidade de aposta,
No cálculo das acumuladas
multiplicar-se-á sucessiva-
mente a aposta Inicial, na
base de NCrS 0,10 (dez cen-
tavos), e os resultados par-
ciais, em pules, pelos res-
pectivos rateios apregoados
pela Seção de Pules, adicio-
nando-se ao produto assim

achado as bonificações re-
gulamentares. Esse resulta-
do se multiplicará pelo
número correspondente às
unidades de pules de NCrS
0.10 (dez centavos) contidas
¦na aposta, inicial do após-
tador,

O limite estabelecido no
Artigo 36 do Regulamento
de Apostas será de NCrS
500,00 (quinhentos cruzeiros
novos).

O valor das apostas
nos bettings e concursos se-
rá de NCrS 0,02 (dois cen-
tavv.si por combinação. A
importância mínima após-
tada em cada talão será de
NCrS 0,20 (vinte centavos),
correspondente a dez com-
bin;-ções.

Túrias as demais dispo-
slçõcs do Regulamento de
Apostas serão m a n t i cl a s,
subsi-ituindo-sc tão-somente
a expressão cruzeiro por
centavos e reajustando-se
cs seus valores à nova moc-
da.

ALTERAÇÕES DO CÓDIGO

Art. 210 — Serão vendidos
bilhetes de apostas em va-
lóres estabelecidos pela Di-
reíoria.

Ü único —- suprimido.
Art. 221 — Para efeito de

aprepoações e apurações
parciais e finais, as apostas
ssrão convertidas em unida-
des do bilhete dc apostas de
menor valor.

s iinico — Os rateios so-
rão calculados na base de
NCrS 0.10.

Art. 222 —
Vencedor — S u b t- r a 1-se

um deles. Os resultados des-
sas divisões somados a NCrS
0.10 serão, respectivamente,
o rateio de cada animal.

Art. 223 —
_ l.° — Os rateios serão

sempre em valores inteiros
de centavos e nunca infe-
riores a NCrS 0,10.

ji 2.° — No cálculo dos ra-
teios serão desprezadas as
frações de centavo para os
casos de vencedor e duplr.,
arredondando-se no caso de
placé, para a unidade supe-
rior às frações maiores que
meio centavo.

Suprima-se o 5 3.°.

Itacolomy tem agora o bom
exercício cie 39'" para 600
mostrando que pode repetir

Itacolomy voltou a sr exercitar muito bem. desta
vez, na madrugada de ontem, aprontando os 600 em 39".
com grande facilidade e iunto à cerca externa, tudo indi-
cando que tem de ser considerado a torça da prova, ape-
sar da presença de Maestro do Madrid. que é cavalo dc
melhor turma e que aprontou muito bem 300 em 23'' 2 5.

Bojudo. mesmo não sendo um especialista da areia, foi
outro que trabalhou bem e, normalmente, já que era ca-
valo que atuava cm turma muito melhor, deve compare-
cer à luta pclo.s primeiros postos, pois dominou a Fass Bier,
ao passar 1 300 em 85'', com sobras e ótima desenvoltura.
MACON

Macon (A

Comissários viram Mauro
inocente desta vez mas na
próxima irão suspendê-lo

Os Comissários de Corridas reconheceram que o bri-
dão Mauro Andrade, ao levantar sua conduzida Groelàn-
dia antes do espelho, não o fez com intenção dolosa, mas
advertiu severamente o piloto, fazendo-o observar que
com tal atitude estava contrariando o Código de Corridas
sendo, portanto, passível de penalidade.

Além da advertência para com Mauro Andrade, é de
importância assinalar as suspensões recebidas pelo apren-

"diz 
Ademir Fernandes, até o dia 30, por prejuízo causado

aos competidores, montando Gitano e, ainda, a outra que
impede o bridão Adálton Santos de montar até o dia 25,

por dificultar a partida, pilotando Harari.

RESOLUÇÕES

Notificar os treinadores dos
animais Divertida, Fair Girl,
Eiiaiie A. Quaréa, Azorcs. Old
Cat, Jandinha e Digrafo (indo-
eilidade);

Suspender, por infração do
Parágrafo 1.°, do Artigo 152 do
Código cie Corridas (dificultar
a partida), e de acordo com a
proposta do slartcr a partir cio
dita 23 do corrente até 25 o
jóquei Adalton Santos (Ha-
rari);

Suspender, por infração do
Artigo 160 do Código de Corri-

das (prejudicar os compeuco-
res), a partir do dia 23 cio cor-
rente até 30, o aprendiz Ademir
Fernandes (Gitano);

Multar, por infração cio Ar-
tigo 163, do Código cie Corridas
(desvio de linha) os seguintes
profissionais: Antônio Ramos
(Velooit-y) e Floriano Menezes
íMocanii em NCrS 10.00 eRan-
gel Carmo (Motur) em NCr$
15,00;

Multar, por infração cia ali-
nea C, do Artigo 34 do Código
de Corridas, Moacir Canejo
(Guardi) cm NCr$ 5.00;

Montarias para amanhã

dia 5 de setembro de 1964, fi-
lho dc Cigal e Dona Felicio-
na — Criação cie Antônio Jor-
ge Ribeiro do Camargo e pro-
priedadé de (Roberto Azurém
Furtado — Treinador: Válter
Aliano.

Mariú — Feminino, casta-
nho, nascida em São Paulo no
dia 30 de julho, de 1964, filha
de Kameran Khan e Lourinha
— Criação e propriedade do
Haras Ipiranga — Treinador:
Expedito Coutinho.

Invitation — Feminino, ala-
zão, nascida em São Paulo no
dia 22 de julho dé 1904, filha
de Fort Napoleón e Pirita —
Cria-ção e propriedade do Ha-
ras São José Expedictus —
Treinador: Ernani de Freitas.

Haca — Feminino, castanho,
nascida em São Paulo no dia
4 de agosto de 1964, filha de
Mât de Cocagne e Sica — Cria-
ção de A. J. Peixoto de Castro
Jr. e propriedade de Zélia G.
Peixoto da Castro — Treina-
dor: Manoel de Sousa.

Maria Cristina — Feminino,
castanho, nascida no Rio
Grande do Sul no dia 25 de
outubro de 1964, filha de Tha-
les e Guanará — Criação de
Valdir Leite Paiva c proprie-
dade do Stud Parati — Trei-
nador: Moacir Canejo.

Laura — Feminino, castanho
nascida em São Paulo no dia
16 de setembro de 1963, filha
de Takit e Gandia — Criação
e propriedade do Haras Ipi-
ranga — Treinador: Expedito
Coutinho,

1.» PÁKEO — As 201il5m — 1(
metros — NCrS 800,00.

1—1 Coccinclie, S. SUva ..
2 Lord Panthorn, I. 011-

veira 
2—3 Apls, S. C:uz 

4 Mlstral, L. Caries ....
3—fl Ekandlr, J. Veiga ...

Macon, A. M. Cami-
nha 
Questura, J. Borja. ,.

4—n Rscioxnn, II. SUva ...
9 Gitano, A. Ramos ...

10 Purus, N. correrá ....

KR.
I 56

54
58

56
58
54
56

¦•.' PÁOEO — As 20h45m
metros — NrS 1 300,00.

Kí.

l—l Bíchu-e, O. P. Silva .. 57
2 Falda, I. Sousa 57

2—3 Mlgulnha, A. Ricardo 57
4 Gtr/.elle d'Or, L. Car-

valho 37
3—5 La Garçone, J. Ramos 57

6 Cendrlllon, F. Pereira
Filho 57

4—7 Copacabana. Girl, F.
Menezes 57

3.' PAUEO — As 211H5111 — 1 m
inelrus — NCrS 800,00,

Ks.

1—1 Thar;ai, J. Machado .
" Giialv.z, I. Oliveira .

2—2 Itacolomy, J. Boría .." Halestina, J. Biizoia .
3 Carabranca, ,1. Portt-

¦ lho 
3—4 Maestro de Madrid, M.

Nlclevisk 
James Bond., M. Hen-

rique 
Paquera, n. correrA .

4—7 Resgate. M. Alves —
9 Mister Higglus, N. Ll-

ma 

53
'. 51

53
52

54

58

52
35

52

5.» PAREO — As 221l25m — 1 200
metros — NCr$ 1 100,00. (Betting.

Kg.

1—1 Mas Teu, J. rortilho 2 50
" Negra do Sui, O. Car-

úoto  s 55
2 Libório, B. Alves .... 3 56

2—3 Oalgo Branco, F. Me-
nezes  6 57
Guarapema, J. Santa-

11;-.  X 53
Zoila (»), F. Maia ... x 55

3—6 Bojudo, S. Silva  X 55
" Façs-Bler (*•), M. XI-

clevlsck  5 57
Flor de Caotus, C. R,
Carvalho  x 54

4—8 Duuols, J. Paulielo ., 57
. 9 Sabata, I. Oliveira ... 53

10 Estremoz, R. Penido 56" Untll, D. Moreno .... '54

6.' PAREO — ÀS 23 horas — 1 300
metros — JíCr$ 800,00. Betting.

Kg.

1—1 Sorridente. J. Tinoco 51
Arapova, J. Reis .... 53
Descanso, L. Correia 52

2—4 Llsca. O. F. Silva .... 53
Aracind, L. Santos .. X 57
Halmito. A. Ramos .. 2 53

3—7 El Emir, J. Terres .. x 57
" Galardllo, L. Acuíia .. x 54

Jude:;. J. B. Pauiieio 1 51
Osogada. n. correrá .. x 55

4-10 Ocar-V.'ay, O. Cardoso x 59
11 Majeste. J. Borja, ... x 52
12 Major Orion. S. Cruz . x 57
13 KcvÃly, O. F. Silva ,, x 57

-,.• PAREO — As 23h30m — 1 00(1
metros — NCrS 1 100,00. Betting.

Kg.

M. Caminhai
discau a reta cm 40". muito â
vontade e sempre juntinho à
circa íxtcrha.

Coccinclie, nue iliixou ótima
impressão na sua apresentação
anterior, pode perfeitamente se
reabilitar, Apte, Ekaittllr e Gi-
talio sí;c ns que mais próximo
ôeverão chegar.
CENDRILLON

Cendrlllon (F. Pereira F.°)
vindo de mais longe finalizou o
quilômetro cm 72", sem chamar
acenção. Desceu a reta em 42",
quase da mesma forma e a pis-
ta também contribuindo bas-
tante para isto.

Kidare, Rligtiinlia, La Garço-
ne e Copacabana Girl sáo ns
melhores, devendo um ilêssps
nomes se destacar no final.
ITACOLOMY

Itncolom.V (J. Borjai vindo
di1 mais longe, completou o
quilômetro em 74". de galope
largo. Trouxe pura a reta a
marca de 39"2õ, com grande
facilidade e sempre colado á
cerca externa. Maestro de Ma-
drid (M. Niclevislc), vindo de
mais longe, completou os 360
em 23"2õ, cjm seu piloto mui-
to sereno e Blue Sca (M. An-
drade) melhorou para 23", e' também ajustado nos últimos
metros.

Itacnlomj-, que vem de vitó-
ria, deverá reliclir, muito em-
hora asora lenha de enfrentar
concorrentes perigosos como
Tlianlal, Caraliranca, Maestro
de Maiírld e Blue Sea.
BEAÜREVERS

Beaurevers (J. Silvai os
1 300 em 02". ciei:;:,neio muito
boa impre. ..ão. Himation <J.
B. Paulielo) os 360 em 23",
muito ii vontade. Sotero (D. P.
Silvai a reta cm 44", de car-
reirão. Voltio <D. Moreira) os
1 200 cm 83 "2 5. agraciando a!-
guma coisa. Com A. Ricardo
no dorso, desceu a reta em
40"2 õ, dominando com facili-

4." PAKEO — As 21h50m 300
metros — NCrS 1 300.00.

Kg.

1—1 Beaurevers, J. Portl-
lho 37

2 Atirador. I. Sousa ... 57
2—3 Himation. J. B. Pau-

lielo 57
Ho-Nan, J. Brizola .. 57

3—5 Mr. Foca, J. Santana 57
6 Sotero, D. P. Siiva .. 57

4—7 Voltio. A. Ricardo ... 57
Massacre, C. Souíí .. 57

9 Batenzambá, C. R.
Carvalho , it

56
58
56
58

3 56

X 56

1—1 Ipirá, J. Portilho .... x
Excursor, A. Ramos . x
Itlnga, J. Terres  x

2—1 Menuft, F. Menezes .. x
Sapa, O. Ricardo ....
Dama Marieta, L. Cor-

rela 
3—7 Quanúsia, M. Henri-

que " Tia Ninou. n. correrá
8 Tabaieai. P. Lima ...

4—9 Gold Express, A. Ri-
carcio 

10 Bela Prenda. J. Voiga
11 Amir-El-Jabal, J. Bri-

zola 
" Pirina, N. Lima ....

5." PAREO: Zoila. (•), ex-Ro!?jida.
Físs-Bler (v,.i ex-Erimanto.

56
56
53

58
36

33
56

dade a um companheiro e.
Massacre ic Sousa), o.s 1 300
eni !>3"', partindo muito apres-
sacio para arrematar cie cãmu-
ra irmã. Aprontou na reia
oposta o quilômetro em 65",
com muito boa disposição.

Beaurevers, Himation, Voltio
e Massacre são os «tic decidi-
rão esta quarta prova do pro-
grama, devendo o fator .sorte'
influir bastante no resultado.
FASS BIER

Zolia (F. Maia) cieu um pas-
seio'iia pista assinalando 81!"'2/5 

os 1 200 e, Bojudo (S. Sil-
va) chegou agarrado com Fass
Bier <M. Niclevislc) em 85",
para Igual distância.

Guarapema. tem tudo para
vencer. Ficam Mas Teu. GalRO
Branca, Li b cri o c Dtinois
aguardando o fracasso «le Gua-
rapema.
EL EMIR

El Emir (J. Terres i n milha
em 110". cem sobras. Judex
i.l. B. Paulielo) a reta em
4.1"2/õ, sem ser exigido em
parte alguma. Ma-jesté <J. Bor-
jai melhorou para 40"2 5, cor-
rondo muito b;-m no final e,
Lisca (O. F. Silvai vkido de
mais distância- comp-tetou o?
3fi0 em 23", com algumas re-
servas.

Ocar-Way terá agora a sua
melhor oportunidade para se
reabilitar diante dc Sorriilcn-
te, Halmito, Judcx c Majesté.

IPIRA
Ipirá tJ. Portilho) desceu n

reta cm 3í)"2 '5, cnm rara faci-
lidade. Tabaieai (Lad.) o qui-
lometro cm 72". muito á vou-
tade. Pirina tJ. Brizola) me-
lhorou para 09"2/5. agra:1a::cio
muito e sua partida fei de 41"
de galope largo.

Ipirá 6 a melhor indicação,
levando-se cm conta os seus
recentes progressos, mas Piri-
na, Tabaieai, Gold Express e
Manuã podem perfeitamente
Kiiprranilê-lii.

Prêmio Paul Maugé marca
a volta dc Sinaleiro que
defenderá invencibi íidade

O Prêmio Paul Maugé marca a volta do líder da lur-
ma de dois anos — Sinaleiro — que colocará sua invenci-
bilidade contra os já ganhadores Mujalo, Brasamora, Fair
Kino c Urmarino na distância rie 1 20(1 metros, na corri-
cia de domingo.

Na tarde de sábado, a prova de maior importância é
a Prova Especial na distância dc 1 300 metros, que tem
em Kalapalo, Codajáz e Ceró seus nomes dc maior evi-
dência, e caso o tempo permita e a prova seia mesmo dc-
senrolada na pista rie grama como está programada, o que
parece difícil pelo menos até o momento.

SÁBA 130
11—1 300 — NCrS 1 300.00

Soldará 59, Cura-Leufú 57. Tni-
cha 57. Lady Manon 57. Free-
ness 57, Rondadora 57. Cava-
da 57 e Jocline 57.

2' — 1 000 — NCrS 1 100.00 --
Fair Miss. 58. Ana Maria 50,
E-pátuia 57. Noyelle 54. Joinha
54, Eslinga 54, Flora Alixia 50.
Maria Cambalhota 5G e Bela
Luiza 50.

31 — Prova Especial — 1 600
NCrS 1 600,00 — Lady Go-

diva 52, Lutinê 52, Fusão 52,
Carreira 54. La Française 54.
Estilheira 52 e Caucasiana 54.

•|. — 1300 — NCrS 1 100,00
Raure 57. Ardenza 55, Ar-

teira 54, Palmoa 54. Cantarola
50, Fine Champagríti 50, Cair.-
broeira 54. Flora Gabiróba 54,
Emencla 57, Fabienne 54 e Co-
bicada 57.

5t — 1 000 — NCrS 1 300,00
Cuore 57, Flattery 57. Re-

trespeet 57, Tom Jones 57. El
Maestro 57. Corcel 57, Dragão

57, Albião 57. S?n lsidro 57 a
Fcüço da Vila 53

o> — (Gramai — Prova Es-
pacial — 1 300 - NCrS 1 600.00

Kalapalo 50, Desatino 52.
í:-ts 52. Eivei 52. Codajaz 52.
Krivolo 52. Ceró 53. E-fio 60 t
Fioco 52

71 — (Gramai — 1300 —
NCrS 1 liüti.co — Tapirai 56,
Artisan 56, Laço 56, Atenon 56.
Lord Samba 56, Morani 56. Le-
naio 56, Luluca 56. Palpite In-
feliz 50, Royal Fox 56, Good¦ Looking 56, Falgamar 56, Leão
d,. Bagé 56 e Fk-hiri 56.

81 — 1300 — NCrS 1 300,00
Incat 57, Fenton 57. Fair

Boy 57. Eagamuffin 57. Vadico
57. Flanem- 57. Menso 57. As-
stian 57 e Snowking: 53

0) — 1 300 — NCrS 1 100.00
Plano 53, Sisal 58, Hai Tuto

54, Sinai 55, Levkieo 54. Es-
mont 55. Cheitan 57, Juc-Jo 5-1.
Seu Mozart 53, Espadim 54 c
Riley 56.

DOMINGO

Resultado dos concursos
Bolo de sete pentos — Sem vence-

dor, acumulando  Cr$ 5.629.493
Ceítiiig Duplo — 35 vencedores —

Rateios  Cr$ 95.576

— (Areia) — 1 600 — NCrS
1 100.00 — Elmer 54. Camaeu
58. Sinõco 56, Good Holtnd 58,
Paçoca 56. Escaldado 59 e P.a-
jau 59.

— 1 000 — NCrS 2 000,00 —
Mariú 55, Êsula 55, Invitation
55, Haca 55. Héia 55. Rangana
55, Aranée 55 e Maria Cristina

-- 1 000 - NCrS 2 000,00 —
Iníinito 55. Urbelo 53. Maruco
55. San Quenrin 55, Itararé 55.
Harari 55, Mifalah 55, Cadipó
55. Gai.ily 55 e Camury 55.

— 1 200 — NCrS 1 300.00 —
Lord Byron 57, Light-Já 57.
Feitiço da Vila 57. Foxbrldge
57, Taiamã 57, Manield 57, Ma-.
tagato 57, Salvatore 57, Hippo
57 e Peblo 57.

— Prêmio Paul Maugé —
1 200 — NCrS 4 000,00 — Obsta-
cie 55, Hanoi 55, Sinaleiro 55.
Mujalo 55. Suez, 55, Urmarino
55, Imperador 55. Fair Kino
55, Coarasol 55, Brasamora 55,

Hipos 55, Ulpiano 55 e Veras
55.

— 1 300 — NCrS 1 600.00 —
Laura 5(1, Vila Izabel 56. Le-
dermaus 56, Querença 56, Flora
Boneca 56. Actress 56, Gália
56, Gorja 56. Gava 56, Gabela
56. Gueba 56 e Diamelita 56.

— 1 200 — NCrS 1 300.00 —
Samotrácia 37. Kiriaki 57, Ki-
rinéa 53, Qunla 57, Casela 57.
Jandinha 57. Aitá 57. Fração
57, Ferónia. 57, Dolce Farnien-
te 37. Hetaira 57. Viação 57,
Vanga 57 e Virajuba 57.

li — (Areia) — 1 600 — NCrS
1 600.00 — Bodegon 56, Buche-
ron 56. Estouro 56. Malaparte
56. Guinéu 56. Hanover 56,
White 

'Hunter 
56. Vishnu 56,

Frist Cigal 56 e Eremita 56.
n — (Areia) — 1 000 — NCrS

1 100,00 — Cuidado 58, Nimbo
57, AKaliu 53, Cabuç.u 58, Bi-
gurrilho 5, Dom Otávio 56,
Dintel 56, Rudah 56, Blrk 55,
Tripoli 56, Ocelado 56. Éfeso
56, Bomarc 58 e Guardi 56.
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Palmeiras percle iiderança que

O í<ií </e Toninha, que acabou dando a vllárla no Snntos súbrc o Flamengo, jui comemorado por êle, Copeu, Pele c Lima

Bangu venceu Atlético Grêmio repete esquema e
em partida tumultuada tmi Palmeiras da ponta
Belo Horizoiit» (Sucursal)

o Bangu manteve sua posição
tle lidei* do Grupo A no Tov-
neio Roberto Gomes Pedrosa,
vencendo o Atlético Mineiro
por 1 ft O — gol de Cabralzi-
nho aos oiio minutos tio pri-
meiro tempo — com arbitra-
¦gem do juiz carioca José Tei-
xeira de Cnrvalho e renda de
NCrS 33 902,00 (Cr$ 32 milhões
902 mil amigos).

Aos 37 minutos do primeiro
tempo, o árbitro José Teixeira
de Carvalho, depois de con-
.firmar um gol de Fernando,
foi cercado pelos jogadores no
Atlético e após consultar o
bandeiriuha Joaquim Gonçal-
vas, voltou atrás alegando im-
pedimento, .mas expulsou o jo-
gador mineiro Vanderlei, aeu-
-sando-o de ter lhe dado uma
cabeçada.
GOL NO COMEÇO

Os dois times entraram em
campo assim:

BANGU — Ubirajara, Cabri-
ta, Mário Tito. Luis Alberto e
Pedrinho; Jair e Ocimar; To-
nho, Paulo Borges, Cabralzi-
nho e Aladim.

ATLÉTICO — Luizinho, Co-
nindé, Vander, Grapete e Dé-
cio; Vanderlei e Santana;
Buião, Neio, Ronaldo e Tião.

O Atlético começou bem o jó-
ta c teve duas oportunidades
de gol, com Tião e Ronaldo
chutando bem para Ubirajara
defender, mas aos 8 minutos",
Cabralzinho recebeu um cruza-
mento de Touho, matou no
peito e chutou livre, pois Van-
der havia falhado na cabeça-
da. O Atlético corria muiio,
mas o Bangu era um quadro
mais seguro c criava oportuni-
dades muito melhores para
marcar, explorando principal-
mente os laterais Canindé e
Décio Teixeira, que estavam em
tarde ruim.

Aos 37 minutos, em outro
cruzamento de Tonho, Fernan-
do —- que havia entrado em
lugar de Cabralzinho — estava
livre e marcou o segundo ten-
to do time carioca, mas os jo-

ei adores do Atlético náo gosta-
ram da marcação e cercaram o
árbitro reclamando impedi-
mento. O Sr. José Teixeira de
Carvalho — que não estava
agradando aos torcedores mi-
neiros desde o começo da par-
Tida. —¦ consultou um de seus
bandeirinhas depois de muito
empurrão e resolveu voltar
atrás, anulando o tento. Mes-
ino depois da anulação do gol,
houve muita confusão de cam-•po e o médio Vanderlei acabou
.sendo expuiso de campo.

PRESSÃO

Na etapa final, o Atlético
voltou com Variei em lugar de
Canindé e cresceu muito. O
Bangu jogava na base do con-
tra-ataque e os mineiros co-
meçaram a explorar a, tática
do impedimento, que ás vezes
não dava certo e deixava Ltii-
sinho em má situação. Décio
Teixeira continuava a ser o
homem fraco do primeiro tem-
po e o seu setor era bem cn-
piorado pelos atacantes ban-
guenses.

Aos 35 minutos, já com o*;
refletores acesos e muita, chu-
va, um torcedor atléticano en-
trou em campo, burlando a vi-
giláncia dos policiais, e agre-
tiiu o árbitro com uma bandei-
ra cio Atlético. Os jogadores
mineiros o seguraram até a
entrada dos policiais no gra-
mado, mas o juiz, já com o tor-
cedor contido, retribuiu a
agressão, enervando lôda a
grande torcida atléticana que
ficou gritando o resto do jogo"ladrão, ladrão". Por duas vê-
zes. quando os atleticanos re-
clamaram a marcação de dois
pênaltis, o árbitro já sc havia
envolvido como o.s jogadores.
Depois dn contusão, apesar de
o Atlético estar jogando com
apenas dez homens, teve mais
presença em campo c Edgar
Maia — que aos 38 minutos
¦entrou em lugar de Beto, per-
deu um gol certo, depois de"Ubirajara ter soltado a bola
aos seus pés.

Parto Alegre (Sucursal) —
Volmlr e Everaldo, seguidos
de perto por Alcindo, foram
os principais destaques do
Grêmio na partida em que
o Palmeiras perdeu a lide-
rança invicta, por 2 a 0, do-
mingo, no Estádio Olímpico,
mas esse resultado se deve
muito mais ao que a equipe
gaúcha fêz em conjunto do
que propriamente às atua-
ções individuais.

Volmir marcou o.s dois
gols e Everaldo cumpriu de
forma impecável o seu tra-
balho na linha de zaguei-
ros. assim como Alcindo. en-
quanto esteve em campo, foi
uma preocupação constante
para a defesa do Palmeiras.
No entanto, o sistema que
Carlos Froner vem empre-
gando, obediente a um rlgi-
do plano defensivo, decidiu
praticamente a partida.

INÍCIO GAÚCHO

O Grêmio começou a par-
tida com muita disposição,
lendo Volmir mandado uma
bola no travessão, logo aos
cinco minutos, na seqüência
dc uni lance em que Arman-
do Marques anotara impe-
dimento de Alcindo. Aos 15
minutos, outra vez Volmir
—- repetindo o que f i r. e r a
contra o mesmo Palmeiras,
dois anos atrás, na Taça
Brasil — aplicou uma série
de dribles em Djalma San-
tos, Djalma Dias e Zequi-
nha, só não concluindo para
o gol porque Djalma San-
tos recuperou-se e desar-
moti-o de carrinho.

Explorando bem o seu
ponta-esquerda, o Grêmio
íoi muito mais ofensivo do
que há uma semana, con-
tra o Santos, 'embora não se
descuidasse um só momen-
to do setor defensivo, onde
os quatro zagueiros joga-
vam plantados, tendo á
irente o libero avançado
Áureo.

Em muitos momentos, po-rém, Áureo deixou a defesa
por conta própria e foi aju-
dar Volmir, Babá e Alcindo,
este deslocando-se com fa-
cilidade, dando , trabalho
constante a Djalma Dias e

Minuea e perdendo pelo me-
nos dois gols certos. Aos 23
minutos, contudo, Alcindo
passaria cm profundidade
para Volmir, que driblaria
os dois Djalma e desviaria,
com muita calma, para o
fundo do gol de Valdir. Aos
43 minutos, o mesmo Vol-
mir, recebendo de Everaldo
— que trocara passes com
Alcindo, Sérgio Lopes c Pai-
ca, no meio do campo —
voltou a driblar os dois z.t-
guelros, foi à linha de fun-
do, driblou também a Vai-
dir, quando este saiu do gol
para fechar o ângulo, e es-
tabeleceu os 2 a 0, já a essa
altura com o Grêmio doini-
nando as ações.

TENTATIVA PAULISTA

A rigor, o Palmeiras nâo
passou de um líder inviclo
assustado, envolvido pelo
sistema adversário e pro-
curando, em jogadas isola-
das, igualar uma partida
que se inclinava totalmen-
te para o Grêmio. Em algu-
mas ocasiões, sobretudo en-
tre os dois gols, lançou-se à
frente, dando a impressão
de quc reagiria, mas toda a
estrutura de sua equipe —
Zequinha, Ademir da Guia,
Servilio e Rinaldo — per-
deu-se entre o reforçado
meio-campo armado pelos
pentacampeões gaúchos.

Armando Marques, com
boa atuação, foi o juiz, e as
equipes atuaram assim for-
madas:

Grêmio -- Arlindo, Alte-
mir, Ari Ercilio, Paulo Sou-
sa e Everaldo; Áureo e Sér-
gio Lopes; Paica (João Se-
veriano), Alcindo (Vieira),
Babá e Volmir.

Palmeiras — Valdir, Djal-
ma Santos, Djalma Dias,
Minuea e Perrari; Zequinha
•Dudu) e Ademir da Guia;
Gttllardo (Cardosinho), Ser-
vílio (Jalr Bala), César e
Rinaldo.

A renda totalizou NCrS
53 756,00 (cinqüenta e oito
milhões, e setecentos e cin-
qüenta e seis mil cruzeiros
antigos).

Bangu agora divide com Santos
Com a rodada de domin-

go, o Santos passou a lide-
rar isolado o Grupo B, no
turno de classificação do
Torneio Roberto Gomes Pe-
drosa, impondo-se com di-
Jiculdade ao Flamengo (1 a
0) e sendo beneficiado pela
surpreendente derrota im-
posta pelo Grêmio ao Pai-
meiras (2 a 0).

Ao mesmo tempo, o Ban-
gu mantinha-se firme na
ponta do Grupo A, derro-
tando, também com dificul-
dade, o Atlético (1 a 0), en-
quanto o Internacional fi-
cava sendo o outro vence-
dor do dia, valendo-se de
run pênalti para superar o
Ferroviário (1 a 0). Nas ou-
trás partidas, o São Paulo

Santos usou extremas
para vencer Flamengo
O Santos venceu o Fia-

mengo por 1 a 0, domingo à,
tarde, no Maracanã, aban-
cionando o jogo pelo meio,
através de Pele, para usar
os pontas, principalmente
Edu, que bateu Murilo sem-
pre com facilidade e foi o
autor do passe para o gol
de Toninho.

O juiz da partida foi Etel-
vino Rodrigues, que expul-
sou Carlos Alberto injusta-
mente e Oberdã com toda
razão, deixando, entretanto,
de marcar um pênalti cia-
rissimo de Pele em Pedri-
nho quando faltava um mi-
nuto para acabar o jogo. A
renda, apesar da chuva, foi
de NCrS 108 951.00 (Í08 mi-
lhões e 951 mil cruzeiros
antigos).

DESEQUILÍBRIO

Os dois times formaram
assim: Santos — Gilmar,
Carlos Alberto, Oberdã, Ha-
roldo (Joel) c Rildo; Lima
e Mengálvio (Zito); Copeu,
Toninho (Clodoaldo), Pele e
Edu. Flamengo — Marco
Aurélio, Murilo, Jaime, Di-
tão c Paulo Henrique; Jar-
bas e Américo; Paulo Alves,
Jair (Odon o depois Pedri-
nho), Ademar c Rodrigues

i Osvaldo i.
O jogo nem bem tinha

começado e Oberdã fêz uma
falta em Jair, mostrando
desde cedo como ia jogar o
meio da área do Santos.
Jaime e Ditão, por seu tur-
no, bcm cobertos por Jar-
bas também começaram
destruindo todas as lenta-
tivas pelo meio.

O.s dois times, então, pas-
saram a procurar os extre-
mas, e aí residiu o princi-
pai desequilíbrio da parti-
da. O Flamengo tinha ape-
nas um extrema, Rodrigues
— já que Paulo Choco joga
recuado — e este íoi domi-
nado com a maior facilida-
de por Carlos Albetro. O.s
extremas do Santos, ao con-
trário jogavam na frente, e
enquanto Copeu tentava
sempre as jogadas contra
Paulo Henrique sem grande
sucesso. Edu dava run pas-
seio em Murilo, cortando
ura para dentro, ora para
a linha de fundo, sem tomar
conhecimento do adversa-
no. Paulo Henrique, ciente
da velocidade de Copeu, fi-
cou plantado, enquanto Mu-
rilo ia â frente e chegava
sempre atrasado para blo-
quear Edu.

E foi de uma jogada de
Edu que nasceu o gol do
Santos. O extrema levou a
bola até quase a linha de
fundo, e de lá centrou com
violência para Toninho en-
trar e marcar com um toque

empatou com o Botafogo
(1 a 1), e o Coríntians com
o Fluminense (3 a 3). O
programa para esta semana
é o seguinte':

Amanhã k noite. Vasco x
Cruzeiro, no Maracanã;
Santos x Botafogo, no Pa-
caembu; e Internacional :<
São Paulo, em Porto Ale-
gre; sábado à tarde, Bangu

x Flamengo, no Maracanã;
e domingo á tarde, Vasco >:
Santos, no Maracanã; Sáo
Paulo x Fluminense, no Pa-
caembu; Ferroviário x Pai-
meiras. em Curitiba; Cru-
zeiro x Portuguesa, em Belo
Horizonte; e Grêmio x Bo-
tafogo, em Porto Alegre.

Flu empatou valendo-se
de duas substituições

de lado do pé, aos 14 mi-
nutos.

Essa toada inicial preva-
leceu durante todo o primei-
ro tempo: o Santos usava
seus extremas, tinha a en-
trada de sua área policiada
por Mengálvio, enquanto
que o Flamengo só podia jo-
gar pelo meio, onde Ademar
lutava sozinho contra a sua
gordura e a valentia de
Oberdã.

E o Santos, depois do gol,
íicou com Lima e Pele no
meio de campo, dando ter-
reno a Jarbas, Américo e
Paulo Choco para tramarem
i= té a intermediária, onde
morriam as jogadas.

ATAQUE

O Santos voltou para de-
cidir a partida no início do
segundo tempo, inclusive
usando Carlos Alberto para
as descidas laterais. Zito en_
trou no lugar de Mengál-
vio. em uma demanstracão
flagrante que o Santos par-
tiria para o ataque.

Antes dos dez minutos,
Rildo já havia chutado no
ângulo para Marco Aurélio
salvar, c Lima perdera uma
penetração fácil. Aos 15
minutos o Flamengo íaz en-
trar Odon no lugar de Jair
e pouco depois Osvaldo no
de Rodrigues.

Na primeira intervenção
de Osvaldo, Carlos Alberto
entrou firme sobre êie. O
juiz marcou a falta, cha-
mou Carlos Alberto, e como
êle não fosse acabou expul-
sando-o. O Santos íêz re-
cuar Lima para o lugar de
Carlos Alberto, tirou Toni-
nho e colocou Clodoaldo no
meio de- campo. Pele, que já
estava jogando recuado,
desceu ainda mais para
manter a cobertura no meio
de campo, correndo de um
lado para o outro.

O Flamengo tinha onze
contra dez, mas os seus on-
ze já não tinham mais fó-
lego. Haroldo sofreu uma
distensão e Joel entrou em
seu lugar, enquanto que o
Flamengo tirava o inexpli-
cável Odon e o substituía
por Pedrinho.

Faltando quatro minutos
para o fim do jogo, Oberdã
deu mais uma entrada vio-
lenta sobre Ademar e quan-
cio o juiz marcou ainda re-
agiu com um palavrão, sen-
do expulso imediatamente.

Com nove homens, o San-
tos se encolheu mais ainda.
a tal ponto que Pele fêz um
pênalti claríssimo sobre Pe-
drinho, que o juiz só não
deu por medo da reação dos
paulistas. O jogo terminou
com os jogadores do Fia-
mengo aos trapos, princi-
palmente Jarbas e Ademar,

São Paulo (Sucursal) *—
A inclusão de Samarone e
Jardel no segundo tempo
possibilitou a reação do Flu-
mlnense que, depois de es-
tar perdendo por 2 a 0, con-
seguiu chegar ao empate de
3 a 3 com o Coríntians, do-
mingo à noite, no Pacaem-
bu, e quase chegar à vitó-
ria nos instantes finais da
partida.

Para iniciar o jogo, as
equipes se apresentaram
assim formadas: Fluminen-
se — Márcio, Jorge, Jairo
Augusto, Altair e Severo;
Denílson e Roberto Pinto;
Mário, Jorge Costa, Cláudio
c Lula. Coríntians — Barbo-
sinha. Jair Marinho, Ditão,
Galhardo e Edson; Nair e
Rivelino: Marcos, Tales, Sil-
vio e Gilson Porto.

UM GOL DE INICIO

O Coríntians começou
atacando com intensidade
e, logo aos 5 minutos de iô-
go, Tales abriu a contagem,
num chute de fora da área
que surpreendeu Márcio.
Entusiasmado com a mar-
cação do primeiro gol, o ti-
me paulista insistiu. na
ofensiva e Nair e Rivelino
entendiam-se bem na ar-
mação do jogo de meio-de-
campo.

O segundo gol do Corín-
tians surgiu aos 24 mimi-
tos, por intermédio de Ei-
velino, depois tíe tuna tro-
ca de passes com Tales. O
ataque do time paulista
ainda tentou ampliar o pia-
car, obrigando Jorge Vitó-
rio — que substituiu Márcio

aos 37 minutos — a prati-
car difíceis defesas.
MAIS GOLS

Para a segunda etapa,
Tim colocou Jardel no lu-
gar de Denílson. e Cláudio
saiu para entrar Samarone,
aumentando desta maneira
o poderio do Fluminense,
que cresceu em campo e
passou a envolver o adver-
eário. Aos 17 minutos, Jor-
ge Costa, na cobrança de
uma íalta na entrada da
área, serviu Samarone. que
driblou dois adversários e
ft-^z o primeiro gol, inician-
do a reação do Fluminen-
se. Dois minutos depois, Sa-
marone confundiu a defesa
contrária com. uma jogada
Individual e deu o passe a
Lula, que eslava livre e fêz
o gel de empate.

Foi a vez do Coríntians
reagir e aos 20 minutos Al-
tair cometeu pênalti sobre
Silvio, que Nair converteu
no terceiro gol de sua equi-
pe.

Aos 33 minutos. Flavio
entrou no lugar de Sílvio,
numa tentativa de Zezé Mo-
reira no sentido de dar
maior agressividade ao ata-
que do Coríntians.

Aos 33 minutos. Dilâo
derrubou Jorge Costa den-
tro da área. dando oportu-
nidade a que Roberto Pin-
to empatasse a partida, co-
brando com exilo o pênalti.

A partida rendeu NCrS ..
21 713,50 (vinte e um mi-
lhões. setecentos c treze mil
e quinhentos cruzeiros an-
tigos) e o juiz foi o Sr.
C1 á u d i o Magalhães, com
fraca atuação.

Botafogo foi violento e
em a •• .••' 7 .

liUÍO
São Paulo (Sucursal) — Co-

metendo faltas seguidas para
conter as investidas do adver-
sário, o Botafogo conseguiu

-empatar cem o São Pa'ilo, do-
mingo pela manhã, no Paca-
embu por 1 a 1. apesar de errar
interiorizado tecnicamente du-
rante cs 90 minutes da parti-
da. Prado, acs 18 minutos, e
Paulo César, aos 25 minutos,
ambos na segunda etapa, assl-
nalaram os gols.

As equipes iniciaram o jogo
assim:

BOTAFOGO — Manga, Pau-
listinha, Chiqumho, Leoninas
e SDimas; Nei e Gérson; Rcgá-
rio, Aírton, Roberto e Paulo
César.

SAO PAULO — Picasso, Os-
valdo Cunha. Jurandir, Dias e
Tenente, Lourival e Pefeu:
Martinez, Nelsinho, Prado e
Canhoto.

Graças a. um bom trabalho
de Lourival e Fefeu no msio de
campo, o São Paulo prática-
mente jogou os primeiros 45
minutes no campo do Botafo-
go, que se servia de contra-
ataques, sempre anulados pela•firmeza demonstrada por Ju-
randir e Tenente.

Para a segunda etapa, Iaú-
ca substituiu Martinez nu pon-

ta-direita do São Paulo, en- ,
quanto jio Botafogo Valdecir x
entrou no lugar de Paulistinha
e Paulo César foi deslocado
para a ponta-direita, saindo
Rogério para entrar Afonsi-
nho na ponta-esquerda.

Aos 13 minutos, Prado abriu
a contagem, aproveitando uma
rebatida cio goleiro Manga
após um chute de Nelsinho.

Com a entrada dc Babá no
lugar de Prado, procedida no
minuto seguinte, o ataque cio
São Paulo perdeu bastante em
velocidade, ao mesmo tempo
que Gérson aparecia mais em
campo, pois a essa altura Lou-
rival já apresentava sinais de
cansaço. Acs 25 minutos, Paulo
César íêz o gol dc empate, de-
pois de desarmar Fefeu e dar
um passe a Sicupira, que l\v.
devolveu a bola dentro da
área.

Nos ros':.ales ::o minutos, n
partida caiu bastante cie nível
técnico, pois Valdecir e Chi-
quinho insistiam no jogo vio-
lento, que era revidado pelos i
atacantes adversários, princi-
palmente Nelsinho. O jogo
rendeu NCrS 28 7*43,50 (28 mi-
lhões 743 mil e 500 cruzeiros
velhos), e a arbitragem, de
Aírton Vieira de Morais íoi kapenas regular.
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Inter mereceu melhor
placar na sua vitória

A VEL DA DEFESA

'Curitiba (Sucursal) —
Enquanto o Internacional
mostrou um bom futebol
em sua vitória de 1 a 0 sô-
bre o Ferroviário, domingo,
no Estádio Dorival de Bri-
to, o bicampeão paranaense
decepcionou inteiramente,
cumprindo sua pior atua-
ção no Torneio Roberto
Gomes Pedrosa e colocando
em campo uma defesa os-
diante e um ataque fácil
de anular.

.0 resultado não reflete
bem a superioridade do In-
ternacional, que depois de
um começo aparentemente
favorável ao Ferroviário —
inclusive com grande chan-
ce de gol perdida por Pau-
lo Vecchio — dominou in-
teiramente as ações.

UM A ZERO
O Ferroviário teve uns

dez minutos de bom fute-
boi e mais dez em que se
manteve ao nível -do ad-
versário. Foi justamente
nesse periodo que Paulo
Vecchio, sozinho na marca
do pênalti, chutou o vento
e íoi desarmado por Luis

Carlos. Depois, então, o In-
ternacional se impôs, tendo
Davi passado a fazer o pa-
pel de pião, no meio-cam-
po, e dado origem a quase
tôdas as jogadas que leva-
ram os gaúchos ao ataque.

No segundo tempo, o In-
ternacional sempre domi-
nando. mas perdendo gran-
des chances com Davi e
Bráulio. e o Ferroviário fa-
lhando muito na defesa, ao
mesmo tempo que pouco
produzia no ataque, a par-
tida se manteve no ritmo do
periodo inicial. As equipes
atuaram assim:

Internacional — Guapo-
ré, Laurício, Scala, Luís
Carlos e Sadi: Lambari e
Élton; Carlitos, Carlinhos
(Dorinho), Joaquim ( Bráu-
lio) e Davi.

Ferroviário — Paulista,
Brando. Kavalis (Getúlio),
Pinheiro e Celso: Renati-
nho e Juarez: Pedro Alves,
Padreco (Jaime). Paulo
Vecchio e Humberto.

A renda foi dc NCrS
15 562.00 (quinze milhões e
quinhentos e sesenta e dois
mil cruzerios antigos).
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-Na grande área-

Angelina sofreu ameaça de
ruptura dos ligamentos e
fica 12 dias em observação

São Caetano do Sui, São Paulo (Especial para o JOR-
NAL DO BRASIL) — Novo desfalque vem de sofrer a se-
leçáo brasileira de basquetebol feminino, dentro dos pre-
parativos para intervir no Campeonato Mundial, com a
suspeita de fratura dos ligamentos internos do tornozelo
direito da jogadora Angelina.
, Angelina contundiu-se no treino de domingo, ao cair
de mau jeito numa disputa de bola. Imediatamente teve
o tornozelo engessado, por determinação do Dr. Jacó Uris,
e ficará em observação nos próximos 12 dias, após o que,
o técnico Ari Vidal saberá se ela terá condições para o

, Mundial, na Tcheco-Eslováquia
TERCEIRO CASO

A contusão de Angelina c
si terceira sofrida pelas joga-
doras convocadas para a sele-
çâo brasileira. Anteriormente,' Norminha também contundiu-
so no tornozelo esquerdo, an-
tos mesmo de haver sido con-
vocada, enquanto Maria Hele-
na já se apresentou São Cae-
lano com uma inflamação na
ttase do calcanhar direito. Am-
bas vem treinando, mas ainda
não se recuperara» por com-
pleto, prejudicando o esquema
Ue preparativos estabelecido
pela Comissão Técnica, pois
sáo jogadoras da equipe-base.
a exemplo de Angelina.

Embora bem alojadas e re-
cebendo excelente alimentação,
quase todas as 14 jogadoras da
seleção apresentam-se gripa-
das, em conseqüência, do frio
que íaz atualmente nesta Ci-

dade, agravado pelo íato de o
alojamento ficar sob as arqui-
bancadas de cimento armado
do Estdádio Municipal Lauro
Gemes.

Ari Vidal declarou que a
dispensa de Ncuzinba deveu-
se a ela não ter regressado de
Piracicaba dentro do prazo
que lhe íôra concedido, bem
como porqus a jogadora, no
pequeno periodo em que pas-
sou concentrada, demonstrou
pouco interesse pelo treina-
mento. A seleção fará exerci-
cios boje e amanhã, contra
equipes juvenil masculinas, e
quinta-feira à noite viajará
para a Cidade de Jacarei, on-
de iniciará a segunda íase dos
treinos.
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O time do Internacional atacou com perigo algumas vezes mas /nuitas tezes Juarez conseguiu aliviar

Grupo de McNair, Barcelos
e Pereira de Sousa ganhou
a Taça Trio em Petrópolis

Os golfistas Douglas McNair, Ramiro Barcelos e Ale-xandre Pereira de Sousa, jogando juntos conquistaram do-mingo. nos links do Fetrópolis Country Clube, em Nogueira,
a Taça. Trio. com um net de 136 tacadas, o quê lhes deu dois
strokes dc vantagem sóbre o grupo formado por Ronr.ldo
Willemsens, Eduardo Carvalho e Lauro de Luca, que fi-
caram no segundo lugar.

Robert Walker, com um net de 74 tacadas, foi o ven-
cedor da Taça do Capitão, oferecida pelo Capitão de Golfe
Gustavo Notari, seguido de perto por Ronaldo Willemsens,
que marcou um cartão de 75 net. Em virtude do não com-
parecimento de Alfredo Osório de Almeida, o golfista Edu-
ardo Carvalho íoi declarado campeão do clube, na segunda
categoria.
RESULTADOS

Os três melhores grupos de
jogadores concorrentes à Taça

. Trio obtiveram os seguintes
escores, individualmente: 1.°,
Douglas McNnir (86-5), £1;
Ramiro Barcelos (8Õ-15). 70 e
Alexandre Pereira tle Sousa
(ti3-17>. 06 tacadas net — to-
tal: 13C net; 2°, Ronaldo Wil-
lemsens (80-14), 66; Eduardo
Carvalho (86-13), 73 e Lauro
de Luca (97-21), 76 tacadas
net — total: 139 net; 3.". Fritz
Bosseljon (90-8). 81; Luís Al-
eivar (86-12i, 74 e Adalberto
Costa (88-13), 75 tacadas net
— total: 149 nel.

Na Taça do Capitão os re-
sultados foram estes: 1.", Ro-
bert V/alker (81-7), 74 net;
Ronaldo Willemsens (86-11),
76; Lars Norgren (81-5), 76;

4.c. empatados, Adalberto Cos-
ta (87-10) e Paulo Smith de
Vr.sconcelos (S5-S). 77; 6.°,
John Kiíchemann (97-17), 80;
7.°. empatados, Eduardo Car-
valho tl)3-10.i e Lennart No-
ren (103-17), 83: 9.°, Luis Al-
eivar (93-9), 84; 10°, Ramiro
Barcelos (96-11), 85 c 11.°.
Louro de Luca (104-16), 88
net.

A programação do Petrópo-
lis Country Clube chegará ao
seu final no próximo fim de
semana, quando strão distri-
bllídos os prêmios aos golfistaa
vencedores, no ficld-üay. No
sábado, está marcada a Taça
Profissional, uma homenagem
ao profissional Irineu Cruz,
na modalidade técnica, mcáal-
play, com desconto de 3 4 de
handicr.ps para os seus con-
correntes.

enis abriu seus torneios
a jogadores profissionais

Meibourne (UPI — JBi — A Associação Australiana
de Tênis decidiu, por oito votos a quatro, declarar seus
campeonatos abertos âos jogadores profissionais durante
um periodo experimental de nove anos, numa atitude que
poderá revolucionar o tênis no mundo, com o fim do es-
tranho amadorismo existente atualmente no setor inter-
nacional.

Os dirigentes da Associação Australiana, entretanto,
não incluíram Wimbledon no âmbito da experiência, ape-
sar do íato de estarem os Ingleses há vários anos lide-
rando a campanha, no sentido de que os campeonatos
mundiais não oficiais sejam declarados abertos a tôdas as
classes de jogadores.

_V-
Banco da Metrópole
do Rio de Janeiro

S.A.
Assembléia Geral

Extraordinária

Ficam convocados os se-
hhores acionistas a se reuni-
rem em Assembléia Geral
Extraordinária, às ló^Tioras,
do dia 28 de março corren-
te, em sua sede social, à Rua
Buenos Aires n.° 59, nesta

I cidade, a fim de apreciar o
laudo de avaliação, apresen-
tado 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

}e\ n.° 2 627, de 1940.

Rio de Janeiro, 16
de março de 1967.

a) Issae Luiz da Cunha Júnior

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-
tado 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
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SECRETARIA DE VIAÇÃO

E OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE

RODAGEM DO ESTADO DE MATO GROSSO' EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA
N.° 2/67

O Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, do dia
8 (oito) do corrente, publicou o Edital de Concorrência
Pública n.° 2/67, do DER-MT., para construção da ro-
dovia BR-364, trechos: Pensão Sêca-Jaciara (17 km),
Jaciara-Santa Elvira (37 km), Rondonópolis-Alto Gar-
ças (102 km).

O valor das obras que trata a citada Concorrên-
cia é de aproximadamente NCr$ 7.200.000 00 (SETE
MILHÕES E DUZENTOS MIL CRUZEIROS NOVOS) sen-
do 75% (setenta e cinco por cento) desse valor finan-
ciado em 15 (quinze) pagamentos quadrimestrais.

Os serviços a serem executados compreendem
terraplenagem (num volume estimado de 2.800.000
m3), revestimento primário e drenagem, devendo se-
rem realizados em 360 (trezentos e sessenta) dias
secos.

DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS
DE RODAGEM DO ESTADO DE MATO GROSSO, em
Cuiabá, 9 de março de 1967.

as.) Eng.° ELBIO BRAVO
DIRETOR GERAL DO DER-MT.

Secretaria de Viação e
Obras Públicas

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM DO ESTADO CO MATO GROSSO

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA
N.° 3/67

O Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, do dia
10 (dez) do corrente, publicou o Edital de Concorrên-
cia Pública n.° 3/67, do DER-MT., para serviços de ni-
velamenlo das secções de travessia, sondagens de re-
conhecimento, dimensionamento das bacias hidrográ-
ficas, cálculo das respectivas razoes, determinação dos
vãos necessários, anteprojeto das pontes, em concreto
armado ou protendido, projetos definitivos das mes-
mas esua execução.

O valor das obras que trata a citada Concorrên-
cia é de aproximadamente NCrS 2.200.000,00 (DOIS
MILHÕES E DUZENTOS MIL CRUZEIROS NOVOS) sendo
50% (cinqüenta por cento) desse valor financiado em 3
pagamentos: 20% em 12 meses, 20% em 24 e 10%
em 36.

Os serviços a serem executados compreendem a
construção de diversas pontes de concreto armado ou
protendido, em diferentes locais do Estado numa ex-
tensão aproximada de 600 m de ponte.

DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS
DE RODAGEM DO ESTADO DE MATO GROSSO, em
Cuiabá, 8 de março de 1967.

as.) Eng." ELBIO BRAVO
DIRETOR GERAL DO DER-MT.
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SÓ UM CONTRA

A proposta da campeonatos
absrtc? experimentais foi apre-
santaca pc-lo representante do
Estado de New South Wales e
o único representante a votar
contra foi o de Victoria, que
lutou até o fim para que o as-
sumo fosse levado outra vez ao
Ccnseiho de Tênis para nova
consideração.

Depois da votação, o lider
australiano na organiznção da
Taça Davis, Sr. Harry Hcp-
mun, afirmou: Tôdas as nações
no mundo do tênis, quer sejam
contra cu a favor de campeo-
iníos abertos, rirão da Austrá-
lin por causa desta príposta do
Estado de New South Wales."

Uma e m e n d a apresentada
pela Austrália do Sul no senti-
do que a Associação Austrália-
na designe seu próprio comitê
de investigações foi derrotada
p;r oito vetss a quatro.

Antes da votação os associa-
des foram informados de que
a decisão da Austrália deverá
estar nas mãos da Federação
Internacioral dentro de 10 dias,
pcis caso contrário cs campéo-
natos abertos ainda não pode-
rão começar este ano.

O Sr. Eill Edwards, Presi-
dente da Associação, declarou
que se a Austrália concordasse
em promover o tCnis profissío-
nal, poderia fazê-lo em detri-
ment; dos jejos amadores.

— Apoiando a medida esta-
remos desprezando jogadores
como Roy Emerson, Tony Ro-
che, Owen Davidson, John
Newcombe e outros, cm íavor
de alguns profissionais — dis-
se o Sr. Bill Edwards.

INGLESES SATISFEITOS

Lnndrcs iUri-JB> — Oi di-
ngentes do tênis inglês mos-
traram-se muito • satisfeitos
por ter a Austrália votado em
favor de campeonatos abertos,
por um periodo experimental,
mas estranharam que 03 mes-
mos australianos tenham ex-
cluitío Wimbledon da expe-
riência proposta.

Há vários anos as dirigen-
tes dc Wimbledon vêm fazen-
do uma campanha para quao seu campeonato, considera-
do como um campeonato mun-
diai nâo oficial do tênis, seja
declarado aberto a profissio-
nais, também por um período
experimental.

Monte Líbano continua a
reformular o seu tênis

O Departamento de Tê-
nis do Monte Libano poderá
contratar nos próximos dias
o técnico paulista Yerwant
Kassabian, sétimo no ran-
king da primeira classe de
São Paulo, dando prossegui-
mento à reformulação do
tênis no clube, iniciada no
ano passado, quando íoram
aumentadas as instalações
deste esporte, com a cons-
trução de novos vestiários.

O técnico Yerwant Kasiia-
bian, que conhece bem o tc-
nis, já tendo inclusive feito
cursos sóbre ésse esporte na
Europa e acompanhado fora
do Brasil jogos pela Taça
Davis. terá como principal
função a formação de novos
jogadores no Monte Libano,
estando Inclinado para isso
a usar o método de ensino
de tênis para crianças cria-
do pelo tenista carioca Ge-
orges Shalders.

NOVA FASE

Depois de construir novas
instalações para o tênis, no
ano passado, o Departamen-
to de Tênis do Monte Liba-
no vem procurando, dia a
dia. dar nova vida a este es-
porte dentro do clube. Com
a saída recentemente do
técnico Batista, que íoi pa-
ra a AABB, o clube passou
a procurar um novo técni-
co, quc pudesse não sòmen-
te continuar o trabalho do
anterior, na orientação de
sua equipe, como também
iniciar um trabalho de base,
na formação de novos jo-
gadores.

O paulista Yerwant Kas-
sabian foi o nome indicado
ao Monte Libano, que já en-
trou em entendimentos com
o técnico a fim de trazé-lo
para o Rio. Mas não é sò-
mento a formação dc novos
jogadores a preocupação do
tênis do Monte Líbano, que
vem procurando também re-
forçar as suas equipes, já
tendo, inclusive, conseguido
a transferência de dois jo-
padores — Alfred Kanap e
Miguel Ferreira.

Atualmente, o Monte Lí-
bano está disputando os
torneios de quarta e quinta
Classe, por equipes, além de
ter vários de seus jogadores
presentes aos campeonatos
individuais de quarta classe
masculina e segunda e ter-
ceira classe feminina. No
domingo da próxima sema-
na serão reiniciadas as com-
petições internas, com o
Torneio de Handicaps, que
deverá contar com a presen-
ça de cerca de quarenta jo-
gadores.

RIO-SAO PAULO

Éste ano o Monte Líbano
voltará a patrocinar o Tor-
neio Rio-São Paulo, que al-
cançou grande sucesso nos
anos anteriores e contou
com os melhores jogadores
dos dois Estados. O Torneio
Rio-São Paulo, sempre
disputado no mês de setem-
bro, será antecipado este
ano para o mês de junho ou
julho, quando chove menos.
Aliás, com o novo impulso
no seu Departamento de
Tênis, o Monte Libano po-
dera, num futuro próximo,
prrticipar da campanha do
tênis carioca em busca de
uma solução definitiva para
o principal problema desta
esporte no Rio. que é a chu-
va, visando a construção de
quadra coberta, quc daria
oportunidade aos tenistas
cariocas de um maior in-
tercâmbio com jogadores de
outros paises.

Sem quadra coberta o tê-
nis carioca tende a ficar es-
tacionário, uma vez que ne-
nhum clube ou mesmo a
Federação poderá patroci-
nar torneios internacionais,
já se sabendo antecipada-
mente que se chover não po-
dera ser cumprida a progra-
mação. E como os tenistas |
internacionais tèm um ca-
lendário a cumprir, não po-
dem se sujeitar a ficar um
tempo maior do que o com-
binado numa .competição.

— Armando Noglíeira

Numa hora em que todos vínhamos de-
piorando o nível atual do futebol brasileiro,
vem o campeonato Pedrosa (por favor, encon-
trem um nome funcional para esse campeo-
nato) e nos delicia com uma sucessão de jo-
gos sensacionais. Faz muito que eu não via
uma temporada tão brilhante quanto essa da
Quaresma em que se reúnem, sem dúvida, os
melhores times do Brasil.

Sou tido por pessimista, mas não é ver-
dade; sou, isto sim, exigente em matéria de

.bola: faço questão de ver o futebol jogado
por quem tem competênciaj ciência e cons-
ciência. Assim como o Santos, o Cruzeiro, oPalmeiras, o Bangu e, a partir da última se-
mana, o Flamengo. O Flamengo não estava
no rol dos meus eleitos, mas, agora, está: con-
quistou um lugar de expressão entre os meus
candidatos à final do campeonato.

É evidente que o Flamengo leva muitahance, mas, desde que seu treinador nãoabuse do direito de errar na hora de Jazersubstituições na equipe. A saida dé Rodrigues,
anteontem, justamente na hora em que amaioria âo time do Sanios começava a can-sar, foi uma dessas mancadas imperdoáveis.
E em troca ãe quê? Dos chutes amedrontados
e desafinados de Osvaldo.

Sanãro Moreira costuma dizer, com mui-ta propriedade, que a pior coisa para os téc-nicos em geral são esses torneios em que se
pode trocar jogadores durante a partida. Éai, na hora ãe mover as pedras, que os gene-rais perdem os jogos e o emprego.

BOLAS DE PRIMEIRA — _ simplesmente
inacreditável que Santos e Flamengo tenham
concordado em rasgar dinheiro vivo, pois,
outra coisa não fizeram os dois anteontem,
jogando embaixo de chuva. Mais 24 horas e
o jogo teria dado 200 milhões, na certa. ///
O Presidente Abelard França, da ADEG, dá
uma satisfação aos árbitros: já mandou fazer
obras para dar ao vestiário dos árbitros um
mínimo de conforto. /// A briga, agora, é em
torno dos caronas legislativos: a Federação
Carioca de Futebol quer cassar os 100 ingres-
sos que, pelo convênio, são distribuídos aos
deputados estaduais. Se cortar esses convites,
fique a Federação certa de uma coisa: os clu-
bes não arrancarão mais nada via Assembléia.
/// Perguntei, ontem, a um repórter paulis-
ta qual a razão do afastamento de Ademar
(que espírito de luta impressionante o desse
rapaz!) do Palmeiras. A mesma resposta que
me deram quando, há um ano, perguntei de
Silva no Coríntians: indisciplina. Outro me
disse que o Ademar, no Palmeiras, era quem
mais falava — falava pelos cotovelos. Ora
bolas, o Palmeiras é um time de futebol ou
uma ordem ¦ de trapistas? /// A invasão de
campo por um torcedor do Atlético, domingo,
em Belo Horizonte, faz pensar no seguinte:
semana passada, um torcedor do Foggia jo-
gou uma pedra e feriu o rosto de Amarildo.
Era um jogo entre o Milan e o Foggia. No
dia seguinte, o tribunal se reuniu e suspen-
deu o campo do Foggia. Não digo que se fi-
zesse aqui, assim, porque, afinal de contas, o
clube não pode assumir a responsabilidade
pelo gesto anônimo das arquibancadas. Mas,
ao menos, que as autoridades cuidem melhor
a proteção dos árbitros e jogadores. Do con-
trário, o campeonato do Dr. Pedrosa vai aca-
bar em guerra civil da zona centro-sul, com
o Nordeste e o Norte assistindo de camarote
à secessão. /// O jogador Paulo César é, a
meu ver, a melhor semente que medrou no
campo do Botafogo, nos últimos tempos. Por
favor, Chirol, não abuse do talento do garoto
que no primeiro tempo é ponta-esquerda, no
intervalo, ponta-direita e, no segundo tempo,
ponta-de-lança. /// Nada mais próprio do
que a Semana Santa para o Cruzeiro arrema-
tar a maratona de quatro jogos em oito dias:
é a sua via crucis. /'// A maça funcionou per-
feitamente, anteontem, no Maracanã: o su-
jeito caía, o juiz Etel Rodrigues mandava le-
var para íora do campo. Nada de massagista,
nem de médicos fazendo encenação em torno
do jogador. /// Certinho o goleiro Marco Au-
rélio, do Flamengo, que jogou, contra o Cru-
zeiro e contra o Santos, de forma irrepreen-
sível. Um goleiro absolutamente seguro de
sua forma física e técnica. Quando amadu-
recer, será uma beleza. Benza-te Deus, garoto.
/// Que jogador deixou ir embora o Botafo-
go: Rildo. /// E que jogador ia deixando ir
embora o Flamengo: Rodrigues.

Associação de Cronistas de
Turfe do Rio de Janeiro

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente da Associação dos Croniíías de Turfe do Río de Jancirof> nei
termos da letra a do artigo 25 dos Esta"jtos, convoca es senhores }òç,\o%fundadores e militantes para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária,
no dia J9 do corrente, ãs 18 horas em primeira convocação e às 19 horas em
segund* convocação, ccm qualquer número para traf-nr da seguinte Ordem
do Dia:

ãl Levantamento e exposição das contas apresentadas pela Diretoria inte-
rior, na qual foram verificadas graves irregularidades;

b) Aprecl^ão e votação dc Regulamento do Concurso Semanal destinado,
exclusivamente, aos associados;

c) Assuntes gerais.

Rio de Janeiro, em 16 de Marcc de 1967

JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO MORAIS - Presidem. (P



Botafogo
sabe hoje se
-terá Gérson

Somente após a revisão mé-
dica que o Dr. LIdio Toledo
realizará na tarde de hoje, é
que o Botafogo saberá se po-
de ou não contar com Gérson
para o jogo de amanhã à noi-
te contra o Santos, em São
Paulo, pois o jogador sentiu a
sua antiga contusão na per-
na esquerda durante a parti-
da de domingo último contra
o São Paulo.

Os dirigentes botafoguenses
estão seriamente preocupados
com a série de jogos fora do
Rio, que vem obrigando o qua-
dro a viagens quase inccssan-
tes. O Botafogo, que voltou
domingo, retorna amanhã, pela
manhã, para São Paulo, onde
jogará com o Santos, viajan-
do sábado direto para Porto
Alegre, para enfrentar, domin-
go, o Grêmio, e quarta-feira,
o Internacional.

Caso Gérson não possa mes-
mo jogar, Admildo Chirol co-
locará no melo-campo Nei e
Afonsinho, o que só será re-
solvido depois da revisão mé-
dica de hoje à tarde. Se-
gundo ainda o técnico, o time
será o mesmo que iniciou a
partida contra o São Paulo,
pois tanto Dlmas como Paulis-
tinha apresentaram melhoras c
não deva*ão ser problemas.

Hoje á tarde, haverá um II-
geiro treino individual, com re-
creação e bate-bola, como
apronto para o jogo de ama-
nhã, quando o quadro tentará
a sua primeira vitória no Tor-
neio Roberto Gomes Pedrosa,
numa partida bastante difícil
contra o Santos, que está ín-
victo.

TEMPO DE ESPERA
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Cabralzinho sofreu forte lesão nos ligamentos do joelho e só quinta-feira vai saber quanto tempo ficará inativo

Carlinhos volta a treinar
mas só no coletivo é que
decide se enfrenta o Bangu

Carlinhos voltou aos treinos ontem à tarde, partici-
pando do individual ao lado de Almir, Rodrigues e Pedri-
nho, mas só fará teste com bola no treino de conjunto de
amanhã, quando Renganeschí decidirá logo se vai pro-
mover sua volta ao quadro na partida contra o Bangu,
sábado, no Maracanã.

O Sr. Veiga Brito, Presidente do Flamengo, disse, on-
tem, que não esteve com o Ministro da Justiça, Sr. Gama
e Silva, e que também não acha mais conveniente apelar
para o Presidente Costa e Silva tentando, uma permissão
para Almir jogar sábado, mas que o advogado Clóvis Saio-
ne está tomando todas as providencias junto ao Conselho
Nacional de Desportos.
SEM DOR

Carlinhos exercitou-se ontem
sem sentir dor no tornozelo di-
reito, onde sofreu uma violen-
ta entorse, e mostrou-se mui-
to satisfeito porque o local da
contusão está completamente
desinchado. O mêdio-apoiador
evitou, porém, bater bola por
recomendação do Dr. Pinkvas
Fizsman, que quer fazer um
teste decisivo com êle amanhã.

Além de Carlinhos, partici-
param do individual A1 m i r,
Rodrigues, Pedrinho e todos
os reservas que náo Jogaram
domingo. A apresentação dos
demais jogadores está marca-
da para as 15 horas e 30 mi-
nutos de hoje.

PROBLEMA CRIADO

Renganeschí até ontem ain-
da não havia decidido quem
sairá do time quando Carlinhos
voltar. O técnico tem-se man-
tido reservado quanto a êste
problema e ouve as opiniões
dos torcedores calado. Uns pre-
ferem que o meio-campo seja
formado por Carlinhos e Jar-
bas e outros a manutenção de
Jarbas e Américo, para queCarlinhos se recupero melhor.

O treino de conjunto de ama-

nhã à tarde será o único da
semana, tendo Renganeschí
marcado individual para os de-
mais dias. A concentração co-

.. meçará na tarde de quinta-
feira.

Zèzinho vai trocar hoje à
tarde, na Beneficência Espa-
nhola, o aparelho de plástico
insuflado do pé direito, por
um de gêsso. com o qual íica-
rá durante umas duas sema-
nas.

AMISTOSOS

O Flamengo já acertou dois•amistosos para quando fór a
Belo Horizonte, dia 2 de abril,
enfrentar o Atlético pelo Tor-
nelo Roberto Gomes Pedrosa,
e a Curitiba, jogar com o Fer-
roviário. De Belo Horizonte, o
Flamengo irá a Feira de San-
tana, enfrentar o Fluminense,
local, ganhando uma cota de
NCrS 7 000,00 (sete milhõe3 de
cruzeiros antigos).

O outro amistoso é em Fio-
rianópolis, contra uma seleção,
e será no dia 27 de abril. O
Flamengo ganhará NCr$ 
10 000,00 (dez milhões de cru-
zeiros antigos). No dia 30,
atuará em Curitiba contra o
Ferroviário.

O técnico Zizinho, bus-
cando dar mais objetividade
às jogadas ofensivas do
Vasco, treinou ontem, du-
rante cerca de uma hora, os
armadores Salomão e Da-
nilo a passar em profundi-
dade. sendo que muitas vê-
zes éle próprio íoi obrigado
a mostrar na prática seus
ensinamentos, a fim de que
os dois jogadores aprendes-
sem melhor.

O meio de campo conti-
nua sendo o problema mais
grave do Vasco, que já tem
três jogadores em experiên-
cia no clube — Didinho, do
Olaria, Zé Mauro, do Gua-
rafclnguetá, e Zadinha, do
Sâo Paulo — mas o técnico
ficou bastante satisfeito
com a produção de Salomão
e Danilo contra a Poriu-
gnésa dc Desportos, achan-
do mesmo que ambos ten-
dem a melhorai* e poderão
até resolver a questão.

ADILSON DORMIA

Antes do treino tático es-
pecial para os armadores,
os titulares fizeram um in-
dividual leve de 30 minutos.
Todos estiveram presentes,
sendo que Adilson, que re-
side no próprio Estádio de

Sâo Januário, chegou alguns
minutos atrasado. Zizinho
imediatamente procurou sa-
ber o que aconteceu com o
atacante e íoi informado
que Adilson ainda dormia, o
que provocou o seguinte co-
mentário do técnico:

— Na idade em que éle
está é melhor mesmo dor-
mir do que treinar. Além
disso, Adilson precisa ser
poupado ao máximo para
voltar a sua melhor forma.

No treino tático, Zizinho
usou Nado e Edinho para sc
deslocarem das extremas
para o miolo da área. Saio-
mão c Danilo ficaram no
meio de campo e o técnico,
antes de dizer-lhes o que
queria, fazia éle próprio os
lançamentos e não errou
uma vez sequer.

NüVO CRÉDITO

Antes do treino o.s jogado-
res sc dirigiram a Zizinho e
lhe pediram para que a con-
centração só se iniciasse lio-
je e nâo ontem à noite co-
nio estava programado. Os
jogadores argumentar a m
que ninguém melhor do que
eles estão desejosos da vi-
tória de amanhã e prome-
teram a mesma garra e es-
pirito de luta que tiveram

na partida de sábado passa-
do. Zizinho, em princípio,
não quis aceitar a sugestão,
mas acabou concordando
depois do treino, quando
reuniu os jogadores e disse:

— Vou dar-lhes novo cré-
dito de confiança. Não vou
andar atrás de ninguém pa-
ra saber o que vão fazer.
Vocês, que estão me pedindo
isso, é que sc devem preo-
cupar uns com os outros e
no campo, no dia do jogo.
saberei quem se cuidou e
quem não merece em defini-
tivo esta confiança.

O prêmio pelo empate
contra a Portuguesa de Des-
portos foi fixado ontem em
NCrS 00.00 (oitenta mil cru-
zeiros antigos) e será paço
hoje após o individual que,
Zizinho programou.

EXPERIÊCIAS
Para a partida de ama-

nhã. Zizinho não pretende
modificar a equipe que ini- .
ciou o jogo passado. Entre-
tanto, caso o tempo melho-
re e o campo fique seco,
Adilson poderá entrar no
posto de Bianchini. Assim, o
Vasco formará com Franz,
Jorge Luís, Brito, Fontana
e Oldair; Salomão e Dani-
lo; Nado, Bianchini ou Adíl-
son, Nei e Morais.

O meia Didinho se apre-
sentou ontem de manhã ao
Vasco e iniciou, com o Dr.
Nicolau Simão, seus exames
médicos. A tarde, o jogador
fêz exames radiográficqs e
hoje será observado pelo
Dr. José Marcozzi.

Também ontem o Vasco
acertou o empréstimo de Zé
Mauro e Zadinha. Zé Mauro
é do Gtiaratinguctá. meia-
armador de 20 anos dc ida-
de, e foi indicado ao Vasco
pelo técnico da seleção de
amadores do Estado do Rio,
Afonso Celso. Quanto a Za-
dinha, também é meia-ar.
mador, de 21 anos e foi in-
dicado pelo ex-jogador vas-
caino Nestor, que é seu trei-
nador no Bragantino. Zadi-
nha veio acompanhado pelo
ex-goleiro Rei, tem passe li-
vre c estava vinculado ao
Sáo Paulo.

Rei também ficou incum-
bido pelo Sr. Armando Mar-
ciai para tentar trazer por
empréstimo o ponta-esquer-
da Leónidas, do Londrina,
e o goleiro Barreira, do Fio-
rianópolis.

Os argumentos para Àlmir

O Flamengo poderá conseguir
que Almir jogue no sábado,
contra o Bangu. alegando quea punição do jogador deve ser
contada a partir do dia 23 de
dezembro, quando o juiz pro-feriu a sentença, e não do dia
8 de janeiro, conforme estabe-
lece a própria sentença.

Esse recurso do Flamengo
deve ser baseado no Código

Brasileiro de Futebol, que de-
termina o inicio da.s punições
no momento em que o juiz pro-
fere a sentença. O Flamengo
também pode alegar que tem
um time excitrsionando, oulro
disputando um torneio de aspi-
rantes e ainda teve um joga-
dor contundido tm jogo do
Torneio Roberto Gomes Pe-
drosa.

iTorcedor que agrediu juiz
foi o primeiro a conseguir
pular o fosso do estádio

Belo Horizonte (Sucursal)' — O motorista de ônibusda Viação Sao Cristóvão, João Pinto Pereira, que onteminvadiu o gramado para agredir o juiz José Teixeira deCarvalho, com o pau da sua bandeira do Atlético, e depoisíoi carregado como herói, pela torcida, é o único que atéhoje, desde a inauguração do mineirão, conseguiu pularo fosso que divide o campo das gerais do estádio.
A outra invasão foi em 65, no último jogo do primeiroturno do campeonato mineiro, quando o diretor MarceloGuzella e o técnico Mário Celso de Abreu saíram do túneldo Atlético para agredir o juiz Juan de Ia Pasión Artes,

que havia marcado um pênalti a favor do Cruzeiro, o quelevou os jogadores a brigarem com a Polícia, que foi pro-teger o juiz.

Posições só mudam no Grupo
B enquanto total de rendas
já passa de NCr$ 1 milhão

Depois, das vinte e cinco partidas já realizadas peloTorneio Roberto Gomes Pedrosa, o Bangu está como lidei*
invicto e isolado do Grupo A, enquanto o Santos passoua ocupar a mesma posição do Grupo B, ambos com sete
pontos ganhos e apenas um perdido, até anteontem.

Com as partidas da última semana, a .situação das
rendas também se modificou um pouco, ainda com Belo
Horizonte na liderança absoluta, mas já com o Rio figu-
rando em segundo lugar no total e em terceiro por mé-
dia. O torneio já rendeu NCr$ 1205 475,42 (um bilhão,
duzentos e cinco milhões, quatrocentos e setenta e cinco
mil, quatrocentos e vinte cruzeiros antigos), com uma ex-
cepcional média por partida realizada.
DOIS LÍDERES

Tim substitui Denilson por
Jardel e confirma a volta
de J. Vitorio e Oliveira

Tim vai afastar o médio Denilson da equipe do Flu-
minense, substituindo-o por Jardel, para a partida do pró-ximo domingo, no Pacaembu, contra o São Paulo, porachar que êle nâo vem se cuidando fisicamente e isto in-
flui em seu rendimento nos jogos.

De modo geral o pensamento do técnico agora é man-
ter a equipe que jogou no segundo tempo contra o Corin-
tians, conservando também Vitorio no gol, e Oliveira na
zaga, mas, no ataque, somente depois do treino de con-
junto de amanhã, é que vai escolher, entre Jorge Costa,
Samarone e Cláudio, quem é que vai ocupar as duas pon-tas-de-lanca.

' CaEralzmlío gessou a perna
e íica de fora na partida
de sábado contra FJ amenizo

Cabralzinho, que ontem engessou a perna, direita de-vido a uma lesão nos ligamentos internos do joelho sofri-da na partida contra o Atlético, estará ausente da 
'equipe

do Bangu no jogo de sábado, contra o Flamengo, e sòmen-te na quinta-feira, após novo exame, é que o Dr. ArnaldoSantiago dirá quanto tempo o jogador ficará inativo.
— Machuquei-me sozinho, num lance casual, quandorecebi a bola dc Ocimar, quase no meio campo, e parti parao ataque, pensando em pa.ssá-la a Paulo Borges, que vinhaem boa penetração. Entretanto, após driblar o zagueiroVãnder. senti uma forte dor no joelho, e cai cm camposem sequer poder me mexer — conta Cabralzinho.

Zizinho ensinou a Salomão e
Danilo como dar bolas longas

COMO FOI

Cabralzinho esclarece que. a
lesão deu-se exatamente no
momento em que girou o corpo
rapidamente, a fim de passai-a bola para. Paulo Borges, quese encontrava uns cinco metros
distante délc, na entrada da
grande área.

— No momento — diste —
embora doesse muito e tenhaficado^ imobilizado, pensei quonão fosse tão grave, como es-ta parecendo. Tanto è que fi-
quei durante uns cinco mi-
nutos fora do jogo, para logodepois voltar, pois a partidaainda náo estava ganha e euestava preocupado em sair do
time naquele momento. Entre-
tanto, o meu esforço foi inútil,
pois começou a doer mais for-te e fui mesmo obrigado n sair.No vestiário a situação piorou!Embora já tivesse colocado umsaco com gelo sóbre o ioelho,
a dor aumentava cada vezmais, e eu cheguei a desmaiar.
Isso tudo aconteceu por volta
do.s 25 minutas do primeirotempo. Ao iniciar-se o segun-
do eu já me sentia um poucomelhor, saindo então do vestia-
rio para assistir o resto do
jogo.

LAMENTO

Cabralzinho só lamenta ficar
fora do time. num momento em
que o Bangu é o líder do grupoA do Torneio Roberto Gomes
Pedrosa, e principalmente ás
vésperas do jogo contra o Fia-
mengo, no qual. segundo éle,não poderia faltar.

— Já estamos sem vários tl-
tulares na equipe — disse —
todos por contusão, e Isso, na-
turalmente, afeta bastante ofutebol dc conjunto, o que éa grande força de nossa equi-
pe. Contudo, confio muito nofutebol de Fernando, poisquando me substituiu, no jogocontra o Atlético, o féz de ma-neira admirável, mantendo otime dentro rio mesmo ritmo
de jogo.

Cabralzinho reafirma que
gostaria muito de Jogar contra

o Flamengo, porque acha quec'*_te virá para a partida coni
tra o Bangu com um espirito
de revanche, dado o resultado
do jogo final do campeonato
carioca, quando foi vencido oor3 a 0.

— Isso náo quer dizer queeu iria a campo a.perando uma"guerra" — declara. — o quescontece é que jogaremos sem
cinco titulares, e isso é uma
coisa séria num jogo difícil. *

ABSURDO

Comentando a partida con-tra o Atlético. Cabralzinho
afirma que foi um absurdo o'
juiz José Teixeira de Carvalho
ter anulado o gol de. Fernando,
alegando impedimento.

— Foi um gol perfeito — diz— uma vez que antes de Pau-
lo Borges passar a bola a Fer- ,nando. para ê«e chutar, ela
já havia tocado no zagueiro
Vender, do Atlético, o' queanulava completamente o im-
pedimento. Acho que o árbí-
tro agiu sob a pressão da tor-
cida.

Cabralzinho conta que seuscompanheiros ainda tentaram ,proteger o Sr. José Teixeira deCarvalho, que defendeu-se porsi mesmo, ciando dois socos norosto do torcedor.

TEMPO INCERTO

A única coisa que vem in-comodando o jogador no mo-mento, conforme éle declara,é não saber quanto temi.o fi-cará inativo. O Dr. Arnaldo
Santiago, que engessou a per-na direita de Cabralzinho on-tem pela manhã, já lhe disse
que vai retirar o gésso e fa-zer novo exame, na quinta.-fei-ra, quando então terá umaidéia do tempo que o joga-dor vai demorar para re-cuperar-se.

Fernando, Aladim e Ublra-
jara também voltaram coi/, li-
geiras contusões mas não che-
gam a preocupar, devendo, in- ,
clusive, participarem do indl-
vidual de hoje pela manhã.

Cruzeiro foi sempre melhor
e venceu Dcportivo Italia
eom facilidade por 4 a 0

Belo Horizonte (Sucursal) - o Cruzeiro, jogando d--baixo ae tuna chuva fina e fria, venceu, ontem à noite. n0\E-tadio Minas Gerais, o Dcportivo Itália, campeão da Ve-nezue a, por 4 a 0, gols de Piazza. Evaldo c Natal (21 empartida valida pela Taça Libertadores da América que ren-deu NCr§ 10180,00 (dez milhões, cento e oitenta e novemil cruzeiros antigos).
O jogo, apitado pelo juiz; chileno Adolfo Reginato 

'
agradou a pequena torcida presente, pois íoi movimentadodo primeiro ao último minuto. O Cruzeiro chegou ao finalcom 10 jogadores, já que Piazza saiu aos 35 minutos dosegundo tempo ressentindo-se de antiga contusão.
INÍCIO DIFÍCIL

UM HERÓI
José Pinto Pereira conseguiu

pular o fosso usando um pe-
queno guindaste colocado pelaadministração do estádio paraconsertos no local, mesmo as-
film arriscando-se a cair dc
uma altura de 4 metros. Entrou
no gramado sem que nenhum
soldado o visse c agrediu o
juiz com a bandeira preta e
branca que carregava.

Os próprios jogadores do
Atlético o seguraram e depois
o bandeirinha Joaquim Gon-
çalves o dominou e o entregou
aos soldados da Policia, que o
prenderam num vestiário do
estádio. Na saída do estádio,
João Pinto Pereira, que havia
deixado na arquibancada suas
duas filhas menores, foi carre-
gado como herói pela torcida
do Atlético.

—O Diretor de Futebol do
Atlético, Sr. Afonso Paulino,
disse ontem que o seu clube
vai enviar à Federação Cario-
ca de Futebol, um protesto"contra o árbitro José Teixci-
ra de Carvalho pela sua atua-
cão no jogo de domingo pas-sado, quando chegou a ser
agredido por um torcedor atle-
ticano, fato que se deu pela
primeira vez no Estádio Minas
Gerais*'.

O Sr. Afonso Paulino acres-
contou que o seu clube vai pe-dir também a anulação do con-
trato do árbitro Oltem Aires
de Abreu — que está ganhan-do NCrS 3 mil (CrS milhões'
antigos) por mês em Minas —
porque o Conselho Divisional
da Federação Mineira não foi
ouvido na contratação do ái-
bitro paulista, segundo o Sr.
Afonso Paulino.

¦

Por pontos ganhos, a situa-
ção dos participantes é a se-
guinte:

GRUPO A — Bangu, 7 — In-
ternacional, 5 — Cruzeiro, 4 —
Coríntians, 3 — Botafogo, 2 —
São Paulo e Fluminense, í.

GRUPO B — Santos, 7 —
Palmeiras, 6 — Flamengo, 5 —
Grêmio e Portuguesa. 3 — Atlé-
tico, Ferroviário e Vasco, 1.

Por pontos perdidos, a elas-
sificação é esta:

GRUPO A — Bangu. 1 - Bo-
tafogo e Cruzeiro, 2 — Corin-
tians e São Paulo, 3 — Flumi-
nense e Internacional, 5. •

GRUPO B — Santos, 1 -
Palmeiras. 2 — Grêmio, Pia-
mengo e Portuguesa, 3 — Fer-
roviário e Vasco 5 — Atléti-
co, 7.

RENDAS SOBEM

Com as últimas partidas rea-
lizadas, a média de renda au-
mentou, chegando agora, a NCrS
48 219,01 (quarenta e oito mi-
lhõcs, duzentos e dezenove mil
e dez cruzeiros antigos). E.lo
Horizonte é ainda a cidade que

possui o maior total e a maior
média, esta passando de NCrS
80 000,00 (oitenta milhões de
cruzeiros antigos). Já o Rio,
que ocupava o último lugar até
a semana passada, ultrapassou
São Paulo e Curitiba por mé-
dia c também Porto Aiegre no
total.

A distribuição do total de
renda, por cidade, é a seguinte:

Belo Horizonte
Rio 
Porto Alegre ...
Sáo Paulo 
Curitiba 

NCrS
. 330 489,00

319 108,92
2Ü. 877,00

: - J08 185,00
. 100 815,00

Foram realizadas sete parti-
das no Rio. seis em São Paulo,
quatro' cm Belo Horizonte,
quatro em Porto Alegre e três
em Curitiba. Desse modo, por
média, a distribuição passa a
ser esta:

Belo Horizonte
Porto Alegre ...
Rio 

_ Curitiba 
São Paulo 

NCrS

82 622,25
71 719,25
45 536,98
33 605.00
28 030.91

Mais futebol no Caderno B

PONTO-DE-VISTA

Tim explicou ontem que a
história de se dizer agora, queos jogadores afastados por éle
da equipe e que acabaram en-
trando no segundo tempo é quemelhoraram o time, levando-
o a reagir e empatar o jogo, é
muito relativa, pois eles cn-
traram quando todos já esta-
vam cansados de correr 45 mi-
nutos num campo encharca-
do.

— No ano passado todos cli-
zlam que a equipe do Flumi-
nense era um timinho. Enlre-
tanto, agora me criticam nor
fazer mudanças neste mesmo
time. Afinal, sc o time era
ruim, deviam me dar razão
quando faço mudanças paraacertar a equipe.

ATAQUE DIFÍCIL

Segundo o técnico, o que vai
exigir mais atenção dele no
treino de conjunto de amanhã
é o ataque. Isto porque, além
de ter que escolher entre Jor-
ge Costa, Samarone e Cláudio,
há ainda outro ponto que ele
também poderá estudar: é a
passagem de Mário para o
meio. No segundo tempo do
jogo contra o Coríntians Tim
pa.-sou Mário para o meio,
deslocando Jorge Costa para a
ponta, c êle subiu muito cie
produção. Finalmente, outro
jogador que a qualquer mo-
monto podo sair da equipe é o
ponta-esquerda Lula. pois o
técnico também não anda gos-tando de seu rendimento.

Severo e Samarone foram os
iinico5 Jogadores que não vol-

taram para o Rio ontem com a
delegação. Severo seguiu direto
para Pelotas, onde íoi acertar
com seu clube, o Esporte Clube
Pelotas, os últimos datalhes sô-
bre a compra de seu passe pc-
lo Fluminense, que pagará
NCrS 40 mil, sendo NCr$ 20
mil à vista e quatro prestações
de NCr$ 5 mil.

Quanto a Samarone. íoi a
Santos visitar seus parentes,
mas deverá estar no Rio hoje
de manhã.

A FILOSOFIA APLICADA

Talvez per ¦ causa da leitura
de Ccnfúcio. que levou para sé
distrair durante as horas de
ócio no Hotel Normandie. o ta-
to é que o técnico Tim não se
perturbou eom a exibição ne-
gativa que a equipe do Flumi-
nense fazia durante o. primeiro
tempo, contra o Coríntians,
convencido da suprema rela-
tividade das coisas.

" — Além "ile tudo, antes dojó-
go, anunciaram um minuto de
silêncio pelas vítimas da trom-
ba-d*água de Caraguatatuba e
eu, lembra,ndo-me disto, en-
quanto o time jogava mal e os
torcedores me xingavam das
gerais, compreendi que estes
acontecimentos eram muito in-
significantrs para perturbar
meu espirito. Tive assim a cal-
ma necessária para o momen-
to de fazer as mudanças, no
vestiário, e mostrar aos joga-
dores, com palavras tranqüilas,
que o iôgo não estava perdi-
do e eles podiam ainda reagir.

O Dcportivo Italia foi o pri-meiro a entrar em campo for-
mando com Fasano. Massinha,
Nésio, Vicente, Tenório c Men-
doza; Elmo e Tacaroche:
Dirceu, Pantera e Caixa. Sete
minutos depois apareceu o
Cruzeiro com Raul, Pedro
Paulo, Célton, Procópio e Dav-
son; Piazza c Dirceu Lopes;
Natal, Evaldo, Tostão e Hilton.

O jogo se desenvolveu mais
no meio do campo, durante os
seis minutos iniciais. Na pri-meira investida do Cruzeiro,
Massinha fêz falta em Hilton,
que teve de ser retirado parafora do campo a fim de ser
atendido pelo médico. *

Natal, aos 20 minutos, depois
do passe Tostão, chutou na
trave, mantendo o Cruzeiro a
pressão sóbre a meta adver-
sária durante dez minutos,
mas sem resultado positivo.

Aos 30 minutos, Dirceu Lo-
pes recebeu de Tostão e pas-
sou por toda a defesa contra-
ria e foi agarrado por Tacare-
cho quando ia finalizar. Piaz-
za, encarregado de cobrar o
pênalti, abriu a contagem.

O Cruzeiro substituiu Dirceu
Lopes por Zé Carlos no minu-
to seguinte e ainda contou
com mais duas oportunidades
tíe gol que não foram apro-
voltadas.

Os mineiros insistiram noataque desde os primeiros ins-
tantes. não dando tréguas ádefensiva do Deportivo Italia,
quo foi obrigada a recuar Ta-
caroche. tentando deter a pres-são adversária.

O Dcportivo, contudo, não
entregava os pontos, lutando
bravamente e sempre que pos-sivel tentava contra-ataque.

Aos 24 minutos, em novo ata-
que. Hilton, que avançara pe-Ia esquerda, cruzou para o cen- '
tro, onde estava Evaldo bem
colocado, chutou forte paramarcar o segundo gol para o
seu time.

Aos 35 minutos, novamente
no ataque, Tostão enganou os-
adversários e serviu Hilton, quecruzou para Natal colocar nas
redes de Fasano, que ainda
conseguiu tocar na bola. __

Piazza. contundido, deixou o
Campo, ficando o Cruzeiro cem
10, mas com a partida garan-tida, uma vez que a preocupa-
çáo dos venezuelanos nesse íi-
nal de jogo era a de prender "*
a bola tentando evitar a dila-
tação do placar. Mesmo assim,
aos 45 minutos, Natal, aprovei-
tando um bom lançamento de
Zé Carlos, ampliou a conta-
gem para 4 a 0. Não houve
tempo nem para nova saída de
bola.

Aírton acha que problema
jIo Cruzeiro c muilo jogo

— O técnico Airton Moreira
disse que o maior problema da
equipe do Cruzeiro é a série
do partidas, que está cansam-
do os jogadores, ainda mais
que. pelo regulamento da Taça
Libertadores da América, só se
pode fazer uma substituição
durante os jogos.

A equipe — que jogou ontem
à noite contra o Deportivo Iíá-
lia pela Taça Libertadores —
viaja hoje às 10h30m pela
VASP para o Rio, a fim de en-
frentar o Vasco da Gama ama-
nhã à noite no Maracanã, le-
vando todas os seus titulares e
ficando hospedada no Hotel
Plaza, no Leme.

DELEGAÇÃO

A delegação do Cruzeiro es-
tá assim formada: Chefe —
Carmine Furleti, tesoureiro —
Nicola Galichio, técnico — Air-

ton Moreira, massagista —
Leopoidíno, roupeiro — Pas-
cuacio, jogadores — Raul, Pe-
dro Paulo. Célton, Procópio,.
Tostão, Naital, Piazza, Néco, Ze
Carlos, Dirceu Lopes, Evaldo,
Hilton Oliveira, Vavá, Dawson
e Batista.

O Sr. Carmine Furleti, Di-
retor cie Futebol do Cruzeiro,
disse que não poderá aceitar ns
datas que a Federação Peruana
propôs pesa a realização dos
jogos pela Taça L-ibretadores da
América, cm tima. O campeão
brasileiro joga contra o Inter-
nacional, em Porto Alegre, no
dra 9 de abril, e em Belo Ho-
rlzonte contra o Bangu dia 12,
não podendo atuar no Peru nos
dias 11 e 13, mas concorda com
«s datas de 25 e 27 de abril
¦para enfrentar o Universitário
e o Sport-Boys, em Belo Hori-
zonte.
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PELE PEDE PASSAGEM
Acompanho o jogo sentado numa

cadeira numerada e rodeado de turis-
tas que, naturalmente, estão aqui para
ver Pele. A tarde está escura, chove
mais neste domingo âo que em todo o
Governo anterior. A multidão é apenas
razoável no Maracanã; há imensos
claros nas arquibancadas. Mas, em
compensação, nas gerais, um 7twr de
guarda-chuvas negros constitui um es-
petáculo magnífico. Meu coração torce
pela festa em si; simpatizo com am-
bos os times e gostaria que ambos fi-
zessem muitos gols. Mas atrás de nós
um homem de cabelos brancos, faná-
tico torcedor do Flamengo, escxitando
no rádio a partida que se desenrola
aos seus olhos, articula gritos anima-
lescos. "Juiz ladrão! Êsse ladrão é pau-
lista! Flamengo! Vamos quebrar o
Pele! Basta quebrar o Pele que a vi-
tória é nossa!" Trata-se de um tarado.
e tem um filho de 10 ou 12 anos que
macaqueia a tara do pai, gritando as
mesmas sandices paternas com as
mesmas entonações desagradáveis. Vo-
cês conhecem Gufto, aquele menino
prodígio da televisão, chatinho como
todo garoto excessivamente inteligen-
te e desembaraçado? Pois o filho do
tarado é uma espécie de Guto cheio ãe
um ódio obscuramente adquirido do
velho pai alucinado. Todo mundo,
aqui, está amolado com o pai e com o
filho; êste último é tão chato que mais
parece um anão. O pai do garoto ob-
serva o meu mal-estar e conclui, o san-
to homem, que torço pelo Vasco. Co-
meça a gracejar na minha direção (no
meio da multidão, sou o único barbu-
do):

— Eh-eh! Os barbudinhos torcem
pelo Vasco! Já que não podem ver o
Vasco vencer, estão agora querendo

ver o Santos ganhar... Eh-eh! Eu co-
nheço os barbudinhos...

E o filho-macaco apanha o tema
110 ar:

Eh-eh pai! O Vasco não é de
nada...

Eh-eh filhinho querido! Pele
não passou uma só vez pelo Ditão...
Êsse Pele não é de nada... Quero ver
êle passar pelo Ditão...

Neste exato momento, Pele não
apenas passa pelo Ditão, como o fas
num lance de g è n i o, perdendo e re-
cuperanão a bola em pleno movimen-
to, áe costas para ela que, obediente,
segue o mágico pé. É como se a bola
fosse um ioiô amarrado à chuteira ão
Rei por um barbante. Todo mundo —
inclusive alguns turistas que falam es-
panhol — se volta automaticamente
para o maníaco da terceira fileira:

Como é, meu chapa? Pele não
passa pclo Ditão? Hem?

Foi chato. Era um coro de dezenas
de vozes. O pai bobalhão e o filho idem
ficaram murchos. E mais ainda mur-
charam quando Pele, tendo jnais uma
vez ultrapassado Ditão, foi por êste
vergonhosamente abraçado pelas cos-
tas. O pai do menino teve apenas âni-
mo para murmurar, aliás com algum
senso:

Ê melhor segurar do que ma-
chucar... Eh-eh filhinho! Não é me-
lhor segurar do que machucar?

É, pai. Ê melhor segurar do que
machucar...

JOSÉ CARLOS OLIVEIRA - Fotos de JOSÉ ANTÔNIO
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"Passar
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4 milhões de oessoas
de 119 países visitarão

êste ano aFeira de Milão
^%%%% e você?

4MÊ&
Bem, se o seu caso é jechar bons negócios

em 67, é claro que lambem estará presentena FEIRA DE MILÃO. Cerca de 90 '
nações se farão representar nessa famosa mostra

internacional, expondo seus produtos edemonstrando o avanço cada vez maior da
tecnologia, no firme caminho do progresso.Entre os dias 14 e 25 dc abril, Milão será
o centro mundial dos homens de empresa,

pois oferecerá mil oportunidades de lucros
compensadores. A Alilalia eslá à dispo-

sição dos dinâmicos empresários brasileiros,
para lhes fornecer maiores informações

sóbre o assunto e proporcionar-lhes uma viagem
rápida e tranqüila, nos :eus confortáveis

DC:S, que saem do Brasil todas as quarlas-
feiras e sábados, com destino a Roma e

Milão. JE fácil visitar a FEIRA DE MI-
LAO. Chame a Alitalia... e boa viagem!

AL/TALHA -r
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JORNAL DO BRASIL - Rio
de Janeiro, terça-feira, 21

de março de 1967

— "Vai 
passar"
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2 — Cad. B, Jornal do Brasil, terça-feira, 21-3-67.
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POR QUE
UMA

POLÍTICA
NACIONAt

DA CULTURA
/

_ I _
EDUARDO PORTELLA

Para os que entendem a
cultura como um ornato, como
um objeto que compõe a perso-
nalidade do homem sem for-
talecer a sua humanidade, a
idéia do planejamento cultural
surge como uma interferência
espúria, perigoso precedente no
caminho da criação nacional.;
A estes caberia advertir que a
cultura é antes de tudo uma
peça ativa no esforço de trans-
formação da sociedade e que o
planejamento cultural se apre-
senta como uma conquista ra-
ciorializadora, sem que se des-
virtua num dirigismo qualquer
ou se torne uma repudiável ca-
misa de força.

Num país em processo de
desenvolvimento, a responsa-
bilidade da cultura se multipli-
ca. Daí não ser mais possível
condená-la ao papel secunda-
rio que sempre lhe foi reserva-
do pelas administrações bra-
sileiras. Porque, se nos cam-
pos paralelos da política ou da
economia se pode perceber
uma vontade unitária, na área
da cultura o que se evidencia
é a descoordenação, onerando
e fragmentando a tarefa cultu-
ral do Estado. Não tem havido,
por parte do poder constituído,
uma compreensão global do fe-
nômeno cultural, mas simples-
mente uma visão periférica,
onde as soluções particulares e
voluntárias tomam o lugar do
planejamento. Tudo isto se
agrava quando sabemos que o
desenvolvimento é ação inte-
grada e integradora, que se
desdobra ao mesmo tempo nas
faixas econômica, politica e
cultural. Deste modo, ou pro-
movemos o planejamento cul-
tural ou comprometemos o de-
«envolvimento.

Contribui para dificultar as
formulações neste sentido a
tendência a considerar-se a
cultura como um apêndice ou
um prolongamento supletivo da
educação quando, pelo con-
trário, a cultura preexiste à
educação, e encontra nesta a
sua fundamental técnica de
transmissão. O essencial, o
que constitui as formas de vida
de um grupo nacional, o que
configura a ação reveladora do
homem na História, o que pre-
cisa ser transmitido é a
cultura.

O empreendimento cultu-
ral num país em processo de
desenvolvimento tem de ser ne-
cessàriamente duai, na medida
em que se torna imprescindível
estender e elevar. Sendo o
consumo maior do que a pro-dução, a cultura se vê assedia-
da por uma obrigação quanti-
tativa. Mas, pela sua própria
índole, cabe-lhe uma função
predominantemente qualitàti-
va. Cabe a ela, especlficamen-
te, elevar os motivos da deman.
da. Só assim, defendendo-se da
massificação, estará realmente
a serviço do Homem.

A nossa civilização do
número, nas suas exigências
tecnocratas, divulgou o concei-
to ocioso de cultura, preferiu
ver nela um gasto oneroso e
não um investimento produti-vo. Entregue a essa orgia
quantitativa, esta civilização
corre o risco de se negar quali-tativamente, de trair o seu de-
ver para com a humanização
do homem. As modernas so-
ciedades de massa, na medida
em que substituem o homem
pelo número, estão sujeitas a
se transformar num vasto e
melancólico empório de coisas
desumanizadas. Por isto, e
com a finalidade precípua de
corrigir êsse desvio, é que se
enriquece a tarefa hoje destina-
da à cultura.

A cultura é uma relação me-
diada de sujeito e objeto. E o
seu caráter original se ilumi-
na quando procedemos à devi-
da hierarquização dos seus pia-nos. O empenho de objetivação
da cultura não pode nunca
transformá-la num bem passi-vo, palpável, coisa ou mercado-
ria. A cultura não pode estar
na dependência das oscilações
da oferta e da procura. Assim,
sem negligenciar os seus deve-
res objetivos, ela retira do su-
Jeito a sua força propulsora. E
é partindo dessas premissas
que devemos procurar caracte-
rizar a atividade cultural no
Brasil, conferindo a êste pro-
pósito um sentido operacio-
nal._
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O BAIXO VOO
DOS NOVIÇOS

HARRY LAUS FOCALIZA A ARTE JOVEM
EXPOSTA NO I.B.E.U.

Gilles Jacquard
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Ângelo Ilodick

Em Belém do Pará marca-se
encontro para antes ou depois
da chuva. No novo Rio, para
antes ou depois da luz. Outra co-
locação do problema: quando a
gente era criança, tinha a preo-
cupação de chegar em casa a de-
terminada hora com medo de re-
preensão ou castigo dos pais; no
7IÓU0 Rio a atenção ao relógio
se prende à eletricidade.

Em face destas desenvolvidas
condições atuais, as galerias de
arte têm que rnudar o horário
dos vernissages. A Galeria IBEU,
por exemplo, antecipou a inaugu-
ração da mostra 7 Novíssimos

ALCESTE TARABINI: Estudos
no Atelier de Gravura do MAM,
com Roberto De Lamônica, Válter
Marques, Rossini Pérez, Ana Letí-
cin. Exposições em 1968: Salão Na-
cional de Arte Moderna, Salão do
Paraná, Bienal de Córdoba, Alunos
do MAM. Premiado no Salão de
Qultandlnha em 1967.

ÂNGELO HODICK: Estudos no
Instituto de Belas-Artes e no MAM
(técnica de pintura), gravura com
Iberê Camargo. Exposições: em
1963 na Galeria Gead e no Institu-
to de Belas-Artes; em 1964 no XIII
Salão Nacional de Arte Moderna e
na Galeria Macunaima; em 1965 no
XIV Salão Nacional de Arte Mo-
derna e na Galeria Portinari, RS;
cm 1966 com os Alunos do MAM e
na Galeria Convlvium de Salvador.

ARTURO "WASHINGTON: Es-
tudos na Faculdade de Arquitetura
c na Escola de Belas-Artes de Mon-
tevidéu. No Brasil desde 1963. Ex-
posições individuais na Escola de
Arquitetura de Niterói em 1964 e em
Natal, 1965, a convite do Governo
do Estado. Participa do Jovem De-
senho em Sáo Paulo, 1965.

Quem se deu ao trabalho
de ler as biografias facilmente
concluirá que também* não são
novíssimos em matéria de expe-
riência. Enfim, a solução é re-
cordar êste mtnipoema de Fer-
nando Pessoa:"Pouco me importa."Pouco me importa o quê?
Não sei: pouco me importa".

Quando o leitor fôr visitar
a exposição da IBEU, poderá, se
quiser, seguir nosso itinerário,
começando pela esquerda de
quem entra. Encontra as gra-
vuras de Tarabini, em número
de seis, uma delas com uma
mancha vermelha colocada mais
ou menos gratuitamente. As de-
mais são em preto e branco, íl-
gurativas, em metal, sem ne-
nhum arrojo de concepção, re-
velando que o autor ainda é no-
viço. De boa qualidade, nada
mais.

Seguem-se os desenhos de
Jacquard onde grandes massas
negras são lançadas sôbre o
fundo branco. Formas Irregula-
res, algumas vezes ligadas por
estrlas, demonstram segurança
na composição. O comportamen-
to do artista, ondulando o su-
porte ou impondo a êle uma
curvatura, nos parece totalmen-
te inútil porque nada acresceu-
ta ao resultado.

Slloé, que Já conhecíamos,
nos decepcionou. Vimos em seu
atelier trabalhos de constru-
ções, ou montagens, que era o
que esperávamos encontrar. Em
vez disso, cinco desenhos ílgu-
ratlvos, a côr, bons, na verdade,
porém inferiores a outros que
conhecemos na citada visita.

A parte central da galeria é
ocupada pelos trabalhos de
Ivens. São desenhos a nanquim
(figuras) combinados com cola-
gens em que aparecem frases ou
letras, ou ainda completada a
superfície com chapadas negras,
vermelhas etc. O efeito do tra-
balho é muito bom, mas quan-
Ao isolamos apenas o desenho
verificamos que êste não o é.
Também nos parece errado o
procedimento de recortar letras
para formar palavras.

para as 18 horas, porque o perio-
do de trevas começa às 20. E
quem quiser visitar a exposição
nos dias comuns terá de subir ao
primeiro andar do n.° 690 da Ave-
nida Copacabana, entre 18 e 20
horas apenas.

Visitamos a exposição intrl-
gados com o novíssimo. Terá sido
usado em relação à idade? Ela va-
ria entre 20 e 25 anos, sendo su-
ficiente, portanto, usar o adjeti-
vo novo. Não se refere, certamen-
te, nem à técnica, nem à inven-
ção. Será que foi aplicado em re-
lação à experiência de cada um?
Vejamos as biografias.

GILLES JACQUARD: Estudos
na Escola, de Belas-Artes de Pnris.
No Brasil desde 1982. Exposições:
Galerie des Beiuix-Aris, Paris,
1961; Gead, Rio, 1983; Salão Naoio-
nal de Arte Moderna e Bienal de
São Paulo, 1965, além de participar
de uma coletiva n-a Galeria Chelsea,¦ de SSo Paulo, no mesmo ano; indi-
vidual em seu aíeZier em 1966.

IVENS OLINTO MACHADO:
Autodidata. Exposições: Salão Na-
cional de Arte Moderna, I Bienal da
Bahia, Leilão da Galeria Barcinski,
tudo em 1966.

SILOÉ AVILEZ: Estudos na Es-
cola de Belas-Artes em 1962/1965,
e com Frank Schaeffer e Iberê Ca-
margo. Exposições: em 1964, com o
Grupo TÍieo e na mostra 17 Ar-
tistas Jovens do Rio, RS; em 1966
no Salão Nacional de Arte Moder-
na, numa coletiva da IBEU e em
seu atelier.

VERA LÜCL. MENESES: Es-
tudos no MAM com Ivã Serpa. Ex-
posições: Alunos do MAM e cole-
tiva do Banco Nobre, tendo recebido
o prêmio de desenho nesta última
exposição. Com 14 anos ganha o
Prêmio de Viagem da KLM.

Na ala direita estão os me-
lhores artistas. Hodick apresen-
ta seis desenhos aquarelados, de
composição movimentada e per-
feito domínio da côr. Parente
de Duke Lee e Vergara, conse-
gue, no entanto, uma expressão
pessoal também pela temática
que é sua (Arena da Morte do
Ditador, Esboço da Casa áo
Homem são alguns títulos de
seus desenhos).

Os seis grandes desenhos de
Washington, executados a nan-
quim sôbre papel e plastificados,
revelam um artista seguro no
domínio de superfícies maiores,
sabendo sujeitar o tema às im-
plícações da composição.

Nosso Itinerário da mostra
termina com os desenhos de Ve-
ra Lúcia. São composições sur-
realistas a preto e branco (ape-
nas um em cores), onde as fi-
guras são bipartidas pelo tra-
tamento ora em traço contínuo,
ora tracejado ou pontilhado. Ao
contrário dos trabalhos de Ivens,
que mais funcionam de longe,
os de Vera Lúcia ganham com
a aproximação do espectador.

Para concluir é preciso jus-
tiflear o título desta reportagem.
Por que vôo baixo? Porque o
conjunto da mostra da IBEU
nos força a concluir que os no-
víssimos estão muito bem com-
portados, por assim dizer alheios
aos mais avançados movimen-
tos. Nada de pop, ou op ou
arte cinética. Talvez a limitação
imposta a desenho ou gravura
seja, em parte, uma explicação.
A exceção de Jacquard, abstra-
to, os demais optaram para a
nova figuração ou o surrealis-
mo, movimentos sem dúvida
atuais e que talvez mais se pres-
tem à apresentação dos dramas
pessoais — tão caros à juven-
tude — ou aos dramas de nos-
sa presente conjuntura social.
Dos sete artistas reunidos ne-
nhum apresenta talento supe-
rior e, em matéria de participa-
ção, estão situados abaixo da
juventude brasileira que lida
com cinema, teatro ou música.

Panorama
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A BOA REPERCUSSÃO DA CANÇÃO POPULAR
JUVENAL PORTELLA COMENTA O FESTIVAL DE SAN REMO

Uma canção de Testa e Sciorilll
denominada Non Pensare a Mc ga-
nhou o primeiro prêmio do Festival
de San Remo, que se realiza pela
décima sétima vez, numa competição
de nível bastante fraco, como se pode
deduzir do elepê lançado recente-
mente pela Fermata, contendo m^.is
13 músicas além da ganhadora.

Graças a um bom dispositivo pu-
blicitário, o Festival de San Remo
tem tido ao longo dos anos em que
é efetivado uma promoção externa
bastante eficiente, mas, e isto deve
ser dito, não é um certame de gran-
de qualidade. Não se tem Informa-
ções sôbre a repercussão do I Festi-
vai Internacional da Canção promo-
vido pela Secretaria de Turismo da
Guanabara, em matéria de divulga-
ção das músicas vencedoras, mas
acredita-se que tenha sido bem fraca.

Ao contrário, a composição pre-
miada em San Remo vai ser, em
pouco tempo, um sucesso cm muitos
países, graças, principalmente, às pro-
vidências dos empresários de discos,
sempre muito mais interessados do
que os nossos. Ê certo, tem-se que
ponderar, que no caso brasileiro po-
dem ser desculpáveis as omissões, ve-
sultados de uma experiência. O fato,
porém, é que não há uma máquina
aparelhada para espalhar pelo mun-
do uma só música brasileira e quan-
do acontece explodir esta ou aquela
canção por êste ou aquele pais,, isto
se deve ao esforço isolado dos inais
interessados.

O Festival de San Remo, dc cará-

ter apenas nacional, consegue ter di-
vulgada nos centros mais populosos
a maior parte das músicas concor-
rentes, principalmente nos países
menos desenvolvidos, mercê das fa-
cilidades que encontra em penetrar
nessas áreas, por falta de seleção e
de autoridades que se possam dedi-
car a esta tarefa.

Não me preocupo, com tais afir-
mações, em diminuir o festival dos
Italianos, apenas lembro que êle tem'
fácil acesso ao meio brasileiro en-
quanto as músicas do festival cá da
casa não ganharam os demais cen-
tros. Isto significa apenas que há,
a par de muita organização, o inte-
rêsse maior em fazer render o fes-
tival, além, é claro, das implicações
de ordem comercial, tudo Isto envol-
vendo o pais promotor.

O que salta aos olhos, já por ou-
tro ângulo, é o fato de que o certa-
me de San Remo cuida essencial-
mente da música local e consegue
tal projeção, mesmo com resultados
bastante discutíveis, em matéria de
qualidade, e o concurso brasileiro, de
âmbito internacional, não ter conse-
guido bom êxito externamente.

Mas, a hora é de falar no resul-
tado de San Remo e ém algumas mú-
sicas que dão a média do que êle
foi. A Fermata, que representa mui-
to bem os interesses da música eu-
ropéia aqui no Brasil, especialmente
a italiana, lançou um elepê, como
disse, contendo 14 das canções con-
correntes, entre as quais a ganha-
dora (FB-175).

Non Pensare a Me não é uma
música que se possa classificar de
boa, nem se pode dizer que é má. É
evidente que a roupagem orquestral,
aliás de ótima qualidade, e o mag-
nífico arranjo, deram um colorido
especial a uma melodia sem nenhum
elemento novo. Embora não sendo
da mesma linha de Dio, Come Ti
Amo, de Modugno, a vencedora do
ano passado, a composição de Testa
e Sciorilli se eqüivale em valor. Para
mim trata-se de mais uma muslqui-
nha italiana sem Ingredientes que
devam merecer Uma atenção maior.

Senti uma semelhança melódica
entre uma das músicas concorfentes,
Ê Piü Forte Dl Me, e uma composi-
ção italiana muito divulgada no Bra-
sil. Não sei bem se estou certo, mas
parece-me que é aquela conhecida
Amor, Escusa-me. De qualquer ma-
neira, Ê Piü Forte Di Me reúne maio-
res qualidades harmônicas e rítmi-
càs do que a ganhadora. Também
num bom plano figura Ciao, Amore,
Ciao. As outras, constantes do elepê,
não apresentam credenciais, algu-
mas das quais podendo ser incluídas
na categoria das sofríveis, Inclusive
três dentro da faixa do iê-iê-iê.

Através desta rápida apreciação,
pode-se concluir com a afirmativa
de que o Festival de San Remo deste
ano foi bem fraco, levando-se em
conta a mostra dada pelas 14 músi-
cas do LP, como também pelo que
possui a primeira colocada.

No plano das interpretações, pois

cada música tem um cantor diferen-
te, não se pode fazer censura, a não
ser com relação a Mara Donesi e ao
conjunto The Juniors. Os arranjos .
podem ser tidos com bons e o tra-
balho orquestral, entregue aos mães-
tros Giancarlo Chlaranello e Augus-
to Martell, aceitáveis.

Finalmente um registro: há uma
canção do tipo meio protesto — La
Rivoluzione —, num tom de marcha,
mas de pouca inspiração.

Lado 1 — Non Pensare a Me,
Testa-Sciprilli, com Cláudio Villa;

¦ La Rivoluzione, Mogol-Soffici, com
Giannl Pettenati; Ce Chi Spera,
Panzeri-Pace-Colonello, com Marisa
Sannia; Gi, Pallavicini-Amurri-Bon-
gusto, com Fred Bongusto; Ciao,
Amore, Ciao, Tenco, com Gabriela
Marchi, arranjos de L. Zuccheri; É
Piü Forte Di Me, Del Monaco-Polito,
com Antônio Marchese; e Bisogna
Saper Perdere, Cassia-Cinl, com The
Juniors. Lado 2 — Dove Credi Di An-
dare, Endrígo, com Sérgio Endrigo;
Io Per Amore, Pallavicini-Donaggio,
com Carmen Vilani; Cuore Matto,
Ambrosio-Savio, com Franco Tozzi;
Io, Tu e Le Rose, Pace-Panzeri-Brin-
niti, com Gabriela March; Uno, Come
Noi, Martuccl-Bertero-Marini, com
The Juniors; Per Vedere Quanto é
Grande II Mondo, Mogol-Donida, com
Mara Danesi, arranjos de A. Pizzigo-
ni, e Canta Ragazzina, Prog-Pattaci-
ni, com Marisa Brando.

ECONOMIA FINANCEIRA — (Um livro cuja publicação no
Brasil ocorre em momento
preciso, justamente quando
so operam numerosas retor-
mas no aparelho arrecada-
dor do Estado e na distri-
buição de suas rendas, é êste
Economia Financeira — In-
trodlição à Politica Fis-
cal —. do Professor Oi ia
Eckstein. Catedrático da fa-
mosa Universidade Harvard,
transmite o autor conhec!-
mentos básicos sobre que:.-
toes de tanta importância
como os princípios da tri-
butação, a teoria da dívida
pública, o âmbito da ativi-
dade governamental em *
função de suas despesas etc.
Volume de Zahar Editores,
em tradução de Lueiano
Mira!.
O PARNASO DE BOTELHO
— Os historiadores da lile-
ratura brasileira s e vi p r e
mencionam o nome de Ma-
nuel Botelho de Oliveira co-
mo.uni dos mais destacados ¦
no cenário das nossas letras
no século XVII. cujos ver-
sos. de inspiração ç/ongórica.
e marinísta, jà trazem, con-
tudo, visíveis manifestações ,
de nativismo. Seu único ii-
vro, Música do Parnasso.
apareceu em Lisboa em 17ÍIH.
e foi o primeiro do poeta
da então colônia, a ser ini-
presso. Tem a destacá-lo,
ainda, o fato de ser escri-
to em quatro línguas: por-
tuguês, latim, espanhol c
italiano. Por iniciativa das
Edições de Ouro, essa rari-
dade bibliográfica é impres-
sa pela terceira vez em três
séculos. Prefácio e notas do
Professor Ani e no r Nas-
centes.
POETAS DA INCONFIDÈN-
CIA — Péricles Eugênio da
Silva Ramos, um dos mais
destacados poetas da cha-
mada geração de 1945, é
também crítico e professor
de literatura, e nesta qua-
lidade é que se desincum-
be da tarefa confiada pela
Companhia Melhoramentos,
de organizar uma série dc
antologias com o que de me-
lhor se produziu em versos
no Brasil, de três séculos
aos dias atuais. O primeiro
volume dessa coleção —
cujo valor para o estudioso
nunca será exageradamente
destacado —, acaba de sair
do prelo, com o titulo do
Poesia do Ouro. Reúne poe-
mas, entre outros, de Tomás
A. Gonzaga, Cláudio M. da
Costa, Silva Alvarenga, Ba-
silio da Gama e Santa Rita
Durão.
MATEMÁTICA — A Cadeira,
de Didática dc Matemática
do Instituto de. Educação
promoverá no dia 22 uma
palestra das Professoras
Manhúcia Perelberg Liber-
man, Ana Franci e Lucüiu
Bechara. sobre A Matemáti-
ca Moderna no Ensino Pri-
mário. A palestra terá ini- '¦
cio às IS horas no auãitó-
rio do Instituto, na Rua Ma-
riz e Barros, 273. As três
conferencistas são autoras
de um método revoluciona-
rio no ensino da Matemáti-
ca ao primário e que foi
lançado há pouco pela
Companhia Editora Na-
cional.
DIÁRIO DE AMIEL — Colo-
cado na primeira fila dos
moralistas de língua france-
sa, Amiel destacou-se, tam-
bém, pela sua preocupação
em descobrir até onde che-
gava a capacidade do ho-
mem, cuja alma perserutou
profundamente. Das quator-
ze mil páginas por êle escri-
tas, apenas 500 foram rigo-
rosa mente selecionadas pa-
ra compor o seu Diário in-
timo, magnífica peça lit.e-
rária 'conhecida no mundo
inteiro, e que as Edições de
Ouro relançam, agora, em
tradução de Mário D. Fer-
reira Santos, com introdu-
ção de Bernard Bouvier.
"MEMÓRIAS DE SHER-
LOCK" — As Edições Me-
Ihoramentos estão publican-
do novamente os nove volu-
mes. nos quais se a c h a m.
contidas todas as aventuras
do clássico dos clássicos da-
literatura policial. A grande
criação de Sir Arthur Conan
Doyle permanece atual ape-
sar dos anos, resistindo, in-
clusive, ao surgimento de ou-
tros mitos no gênero, idti-
mamente. O tomo quarto da
série intitula-se Memórias
de Sherlock Holmes. um con-
junto de onze histórias, nas
quais o grande detective in-
glês põe à prova suas facul-
dades deâutivas, em busca
das soluções para casos mis- \
teriosos. Quinta edição. Tra-
âitcão de Joaquim Machado.
"PSICOPEDAGOGIA DO ES-
COLAR" — A moderna con-
cepção do problema da
aprendizagem, fundamenta-
da em bases cada vez mais
científicas (psicológicas e
sociais), permite que pro-
fessôres e pais vejam a cri-
anca sob nova perspectiva.
Hoje já não há dúvidas
quanto ã necessidade de um
diálogo perene entre adul-
tos e crianças, de maneira a
que estas possam ter os seus
interesses percebidos e con-
dicionados. Isolda Bezerra
de Meneses, num livro inti-
tulado Psicopcdagogia do
Escolar, ressalta essa tese.
Edição da Vozes.. Volume
n.° 11, da coleção Educar
para a Vida.

*
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CONSELHO FEDERAL DE
CULTURA — Conforme
lembra Andrade Murici no
jornal do Comércio de do-
'mingo, "o Conselho Federal •
<le Cultura, criado pelo De-
crcto-Lei n.° 74, dc 21 de
novembro de 1966, vem tra-
zer ao Ministério da Educa-
cão e Cultura a sua neces-
sária e liá tanto reclamada
complementação. Essa Se-
cretaria de Estado res-
sentia-se da íalta de orgao
coordenador e de planeja-
mento no terreno da Cultu-
ra. O Conselho deverá
ocupar-se também com os

'assuntos pertinentes à mú-
.sica e ao patrimônio artís-
tico nacional; a lei defere-
lhe competência para for-
mular a' politica cultural
nacional, no limite de suas
atribuições. Para atingir as
suas finalidades no , campo
da música, cabe ao CFC ar-

, ticular-se com escolas e ins-
tituições musicais, opinar,
cooperar, conceder auxí.ios,
decidir sobre as realizações
de espetáculos, concertos e
programas radiofônicos. Pa-

' ra isso, na composição do
Conselho há a Câmara de
Artes".

MAHAGONNY — Claude
t Rostand, no Figaro Litterai-

re, iala ãe Mahagonny, re-
cém-apresentado cm. Paris.
Sob o título Un Brecht Dont
II ne Reste que Wcill, elogia
a '•surprenante partition ãe

Kurt Weill", que respeita —
' aqui também — a sátira dc

Brecht "et l'a merveilleuse-
vient iüustré tjráce à une in-

veniion vuisicale forte cl ri-

che, cl à une maitrise de
' -facture incomparablc. Ma-

hagonny, que no ano pas-
sado alcançou tão arando
êxito também no Sca.la dc

Milão, foi composto em 1927,

npenas tres anos depois da

Ópera dos Tres Vinténs.

CLARA MARISI - Depois
, de tantas lutas para obter

aquela passagem aérea, que,
tantos obtém tão fácil e mu-
tilmente do Governo, Clara
Marisi foi para Tóquio de-
íender as cores brasileiras
na disputa do concurso or-
gani7,ado em homenagem ao
célebre soprano Tamaki

i Miura; teria devido inter-
pretar brasileiramente Ma-
dame Butterfly, lutando
contra 34 sopranos dc 20
nações, e não há dúvida de

, qué teria sabido fazê-lo com
•todas as honras. Infeliz-
mente, Clara foi logo aco-
metida de forto gripe que a
eliminou do certame.

MÚSICA EM JOINVILLE
— Joinville (Santa Catari-
nal acaba dc criar seu lnstl-
tuto Municipal de Música. A
escolha ão nome desse con-
servatúrio joi feita em elei-

ção: Vila-Lôbos recebeu 746
votos (então seu nome foi
muito merecidamente o cs-

] colhido); Carlos Gomes teve
'•' 307 votos; Beelhoven, 160,

Mozart, 56; Bach. 26. Muito
'bem; mas será possível que
em Joinville não se conheça
¦um tal ãe pe. José Maurício?

ULVI CEM AL — A siníô-
nica turca, de Ancara, exe-
cutou em Munique, tendo
como solista Suna Kan, o
Concerto para Violino, do

i compositor Ulvi Cemal Er-
lein. O crítico da Sueddeu-
tsche Zeitung escreveu ciue
"a obra vive na última fase
do romantismo, é temática-
mente atraente na escolha
das melodias, orientando-se
orquestralmentc por Sibelius
c Rimsky-Korsakov".

ORQUESTRA DO MU-
NICIPAL — Será aberto um
concurso para preencher res
27 vagas do Conjunto Sinlõ-

LÉA MARIA
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nico do Teatro Municipal.

GRUPO FOLCLÓRICO —
Acham-se abertas as inseri-
ções para o Grupo Folclóri-

. co da Guanabara do Conser-
vatório Brasileiro de Músi-
ca, sob a orientação do Ma-
estro Aéeio Alexandrino dc
Azevedo Santos. As aulas já

/.foram iniciadas no dia 11 do
corrente mês. A idade mini-

• ma para os candidatos é de
13 anos. As vagas são limi-
tadas.

PANORAMA é preparado pela
seguinte equipe: Fausto Wolff

(Televisão) — llarry Laus (Arte»
Plásticas) — Juvenal Portela (Dis-
cos Populares) — Lago Iitirnctt

(Literatura) — Miriam Alencar

(Cinema) — Uenzo Mussaranl

(Música) — Simão de Montalvc.r-
nc (Shows) — Yan Miclialski

(Teatro) — Wilson Cuiüia (Iu-
ternacional).
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llarry c Lúcia Stone na
jeslu do Alvorada, Brasília

Leia Trancoso n Marta Rochn Xavier de Lima
guração do ltamuruti de Brasília (Pulado dos

: mau-
Arcos1

BRASÍLIA: AS ÚLTIMAS

Brasília, agora, sob a chuva que cai

ininterrupta, está vazia, triste, com

pouco o que oferecer ao visitante. Os

hotéis, já esbanjam acomodações, os
restaurantes voltaram ao movimento
de rotina, pouco de nôvo acontece.
Dos últimos que ficaram na Capital,
depois das festas da posse, e à espera
de um avião que os trouxesse de volta
ao Rio, os Drault Emâni e o Deputado
Milton Cabral, com Miriam — que
voaram para cá na sexta-feira à noi-
te. No mesmo avi<ão, o Chanceler Ma-
galhães Pinto, com D. Berenice. tO
Chanceler, aliás, na quinta à noite,
fêz uma surpresa a sua mulher, ao
mandar preparar o jantar, já em sua
nova casa, ã beira do lago, na região
chamada Península dos Ministros.)
Outros que vieram ontem, de Brasi-
lia: o Embaixador Vladimir Murtinho
e Sra., os Olavo Redig de Campos
(esses foram habitues do restaurante
da moda, em Brasília, que é o Ama-
ral — na Cidade Livre, instalado em

casa de madeira, e cuja especialidade
é o cabrito).

O mais, ainda é o quem tem culpa,
quem não tem, na falhada organiza-
ção das festas da semana passada.
A verdade:
O O Cerimonial do Itamarati nada
teve a ver com a desorganização vc-
rificada no Congresso, que foi da res-
ponsabilldade e é regulada pelo Po-
der Legislativo. O Cerimonial, aliás,
náo pode intervir em ocasiões como a
da posse, pois o pessoal que funcio-
nou no Congresso é cioso de suas
prerrogativas.
O Por isso, por causa da descrganl-
zação, o Embaixador da Inglaterra,
Lorde Chalfont, foi agredido por um
deputado, tendo a briga sido aparta-
da pelo Embaixador Correia do La-
go. Lorde Chalfont, com muita elas-
se, continuou a sorrir por todo o tem?
po em que esteve ém Brasília.
O Os fogos de artificio foram quei-
mados antes da hora, sem que, no

final, ninguém os notasse, porque o
encarregado, ao vê-los molharem-se
sob a chuva, soltou-os por sua própria
iniciativa. Não esperou as ordens que
deveria cumprir, nem esperou a che-
gada do Presidente.
© Os convites — que foram mais
do que deveriam ter sido: quatro mil
—, além de terem sido distribuídos
pelo Cerimonial do Itamarati, como
era previsto pelo protocolo, foram
também feitos pelo escritório de Cesta
o Silva.
O Ainda gafes da festa do Alvora-
cia: dois convidados que aparece-
ram vestidos de dinner jacket; um
outro, com a faixa, da Ordem Nacio-
nal do Mérito colocado por defitro do
colete, tendo chamada a atenção pa-
ra o erro, foi consultar um diplomata
do Cerimonial e acabou mudando-a
no Jardim, escondido por um dos car-
ros estacionados.
O O que é de bom tom: diplomata
usar íardão com unuormes correspon-
dentes a categorias abaixo das suas.:

Por exemplo: os Embaixadores Pi-
mentel Brandão, Boulitreau Fragoso
e Meira Pena usaram uniformes de
Ministros e de Primeiros-Secretários.
Isto demonstra, segundo o protocolo,
que são diplomatas de carreira.

O O Embaixador Pio Correia, o úni-
co a mostrar a Ordem de Malta, ao
pescoço — éle, por sinal, é o único a
possuí-la, no Brasil.

• Pouco notado, mas presença sig-
níficativa, a do Chefe da Missão Espe-
eial do Marrocos: tratava-se de Sua
Alteza o Príncipe Moulas* Hassan, tio
do Rei do Marrocos, que foi à festa
com roupa de corte: um cafetã bran-
co e um fêz bordado a ouro.

O As mais belas jóias da festa: as
da Sra. Maria Teresa Castelo Branco
Castillo Miranda — ela é filha do Con-
de de Pombeiro e casada com o Con-
selheiro da Embaixada do México. D.
Maria Teresa usou as jóias de famí-
lia, herdadas da Marquesa de Bellas.
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AS CADEIRAS DE TENRE1RO
Joaquim Tenreiro, para o Itamarati de Brasília, preparou 120
cadeiras que já hi estão colocadas, no Salão de Banquetes. O modelo
original linha encosto de metal, mas Tenreiro adttptou-o, colocando
uni revestimento dc veludo vermelho para que mais conjôrto sejn
oferecido às senhoras, em geral vestidas com roupas decoladas
nas costas, convidadas pura os banquetes das prandes ocasiões
diplomáticos. A estrutura das cadeiras dc Tenreiro c de latão polido

« Três patrocinadores do con-
curso que a Petite Galerie lançou,
Concurso de Formas de Caixas, são
Nininha Magalhães Lins, José Carva-
lho e Giuseppe Baccaro. Fazer caixas
está na moda. E o prêmio para o ven-
cedor é de NCrS 1.500,00 turn milhão
e quinhentos mil cruzeiros velhos).

Dois cartazes brasileiros na boate
Tête des Artes, nos últimos dias, em
Paris, foram Eliane e Booker Pitmann.
Esta semana ambos estão de volta ao
Rio.

Retiro de Semana Santa vale pa-
ra todos. Dentre os que já estão con-
firmados para passarem o próximo
fim de semana na Aldeia de Arcozelo,
em retiro, o pastor protestante Ben-
jamim Morais, o beneditino D. Este-
vão Bittencourt e o padre grego S.
Georges.

Duas editoras americanas já pe-
diram á Editora Tempo Brasileiro os
direitos de tradução do livro de Cân-
dido Mendes, Memento dos Vivos (A
Esquerda Católica no Brasil).
o Melanie Jáner, nova diretora da

Associação Sueca do Riõ, já está tra-
balhando num programa de recepção
ao Príncipe Bertil, da Suécia, que che-
gará ao Rio no dia 3 de abril.

o No Bistrô, numa dessas noites de
chuva, o jornalista Adirson de Bar-
ros entrou com um cartaz onde se
lia: "O Ceará pede Negrão."

© Luísa Maranhão, uma moça que
está na moda: além de ter começado
a posar como manequim de moda,
com sucesso, termina também, com
Dasi Neves, um filme documentárioD3]
sowrsôOTe o cinema nacional.

Lúcia Burlamáqui, uma moça da
sociedade que se h.icia na arte de ía-
zer retratos de mulheres também de
sociedade. Os dois primeiros foram
os de Helô Amado e de Cristiana Ber-
nardes Proença.

As baianinhas do quarteto em Ci,
atualmente viajando pelos Estados
Unidos, acabam de fechar contrato
com a Universal Studios, para gravar
dois long-plays por ano. As me-
ninas, enquanto isto, cantam no Mé-

xico e em Porto Rico, e só voltam ao
Rio em começo de maio.

Depois da exposição de Scliar, or-
ganizada por Rubem Braga, na nova
Galei-la Santa Rosa (no hall do tea-
tro), será a vez de Caribe ali mqstrar
seus trabalhos, seguindo-se o primiti-
vo João Henrique. A decoração da
nova galeria, que será mais um ponto
de encontro da gente de Ipanema, é
Doli Teixeira Soares quem está ía-
zendo.

Também o que movimenta o Tea-
tro. Santa Rosa, esta semana, são os
ensaios da peça de Hélio Bloch, A
tilcera de Ouro. O assunto é bom:
uma comédia, caricatura dos meios
da propaganda no Brasil. Os figuri-
nos são de Kalma Murtinho. E Marí-
lia Pêra, que é uma das integrantes
do elenco, estréia numa nova âtlvida-
de: como coreógrafa do espetáculo.

Hoje de manhã estão desembar-
cando no Galeão os jovens que fazem
parte do grupo Sing-Out Deutschland
e que cantarão no Municipal, no dia
29. O grupo é formado de 150 rapa-

ESTRÉIA À VISTA
Benjamim ile Morais, Secre-
tário de Educação da Guana-
bara, Fernanda Montenegro e
Fernando Torres : os últimos
detalhes para a estréia da
Volta ao Lar, (íe //nroM Píri-
(cr, no Teatro Gláticio GU

zes e moças' que interpretam músicas
modernas em ritmo de beat.

o Com a idéia de oferecer uma orl-
entação de moda funcional para as
mulheres que dirigem automóvel, a
Shell vai fazer um desfile (com mo-
delos de José Ronaldo), no Museu de
Arte Moderna, em que a coleção apre-
sentada será chamada de Ela ao Vo-
lante.

o o ator Milton Rodrigues foi con-
tratado pelo produtor mexicano Ala-
triste (produtor dos filmes de Bu-
nuel) para um dos papéis masculi-
nos em La Cárcel de Cristal.
O diretor será Luiz Alcoriza. A super-
visão, do próprio Bunuel. E Toshiro
Mifune, o extraordinário ator japonês,
faz parte do elenco.

• Hoje, no Leme Palace Hotel, o
General Costa Cavalcanti, Ministro
de Minas e Energia, será homenagea-
do pelo grupo de onze deputados per-
nambucanos que o assessoraram du-
rante os últimos meses, antecedentes
à sua nomeação.

Reinicio de
temporada

Daqui por diante, ãe-
pois de passada a Sema-
na Santa, quando o pro-
grama ainda é esportivo
— praia, saída de barco,'
subida à montanha —
d alia sociedade carioca
reinicia suas atividades,
retomando a ronda de
jantares, coquetéis, es-
tréias, chás, 4Soupers,
que constitui o que a
própria sociedade cha-
ma de temporada.

Para os próximos dez
dias já há coisa a fazer:
>]< Dia 27, souper de Ana-
Amélia Madureira ão Pi- '
nho, que o marcara, an-
tes, para a próxima sex-
ta-feira, e que agora o \transfere para segunda
qui> vem. O souper é .
black-tie. para comemo-
rar o noivado de Ana
Amélia com Toni Faria
— filho do Embaixador
Antônio Faria, de Portu-
gal, que serviu, durante
anos no Brasil e agora ,
representa o seu pais jun-
to ao Vaticano.

% No sábado à Jioite,
houve despedida de Seve-
ro e Maria Henriqueta
Gomes, no Country. O
casal volta a S. Paulo,
onde morava antes de Se-
vero ser nomeado Minis-
tro do Governo Castelo
Branco.

:jc No ãia 25, sábado de
Aleluia, quem oferece um
souper (também em
black-tiej é o casal Toni-
Zaíãa Saldanha. Para
festejar o aniversário de
Scarlett Maia de Castro.,

jfc Na quarta-feira que
vem, dia 29, será a vez de
Guilherme Guimarães re-
ceber para coquetéis, fes-
tejando o aniversário de
Joãozinho Miranda.

^c Por fim: no ãia 1 de
abril, Beatriz Lerena con-
vida para jantar. É a
inauguração de seu nôvo
apartamento, na Lagoa
Rodrigo ãe Freitas — «m
apartamento duplex, co-
bertura, com um jardim
suspenso.

Como
gostar de
música

A importância ão mé-
todo Orff de música es-
tá no fato de que, por
meio de brincaãeiras, âe
tim passatempo aparen-
temente informal, as
crianças aprenáem a
gostar ãa música, âos
sons, aprendem a mane-
jar os vários instru-
mentos, a criar, inventar
melodias e ritmos, e, con-
seqüentemente, desen-
volver uma apreciação
musical áesde cedo. O
método Orff será pela
primeira vez aplicado no
Brasil pelo Conservató-
rio Brasileiro ãe Música,
a partir ãe abril, no cur-
so âe iniciação musical
ãirigião pela Professora
Cecília Conde.

Com a chegada de
cinco instrumentos es-
peciais (marimbas, xilo-
fone, metalofones e jo-
gos ãe sino) inventados
e adaptaãos especial-
mente para o seu método
pelo compositor contem-
porâneo alemão Carl
Orff e trazidos ao Brasil
pela Embaixada alemã,
o Centro de Estudos ãe
Iniciação Musical pode
iniciar a sua primeira
experiência com crian-
ças pequenas. A Profes-
sôra Cecília Conde expli-
ca que estes instrumen-
tos musicais são de per-
cussão e com sons mui-
to melóáicos. São sim-
pies, quase primitivos, e
com eles a criança poâe
criar, improvisar e
aprender a gostar da
música.



Cad. B, Jornal do Brasil, têrça-felra, 21-3-57

GILDA CHATAIGNIER
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Croqui b á s i c « <7.f coleção de
inspirarão africana. Saia-c a ! ç (/,
cinturão, botas c casaco hem mus-
culino, cheio dc limões e bolsos

t ¦' ^tf

'" ''"'-'tf ".¦ . :'y':' tWíffi^i.v ¦'-¦" 'tf .í ''.tf-, tfz wmtâ ¦ ¦ ¦ < '.
vtfy-:tftftftftf^¦-..tf-tftftf^"¦¦¦•¦:': ç®!»»»"*;.; :?,...

:,.'..';^::.~;:.:;;ií'*';,,..pj(..y:w».;.;.ft; ;í:f,rV'';)i-í:?.'<-;"':;. ;?ií"vÇ;":.. •v;:í* ¦

J^M$WmMM®È' '¦¦-¦'-tf •¦'' ¦ r-'^M'tf-

w0¥tf ¦:tf:tf:y';-yÊmS^tftf y '-"y-tf-y.: #&¦*

WÊÊÊÈKÊtf* ¦¦¦ f
I?'' >'*». -'A -%tf'M

'-. ¦tfmmm
m-SíwmK,i r- ^í^> ^

.¦.¦-¦A',':"! :'¦¦;.*¦< ;;,"'v'v ":¦.. ',¦ - ¦'., 'i'.'.'-;.",¦.¦. ';'••>" í'-.-""-:- :<:-v ^

¦VJBBK

' 
l».. ;-¦¦..

lJLjENTRí
PLUMAS

E "SAFARI"
WmÈ

>;.¦_¦¦ ¦:V'".^. 

'.'>'¦',",¦'' "'":

5'aÉSÍ ' <'<ii>™>> ' •-'' >'•¦'

...,v..,.^

(I slniss /hí vedete; bordou vestidos inteiros pnra /inrrn r/n coquetel,
cnm decoles quadrados, r/tririgris ciir/ni ou longas e comprimento discreto

A romântica coquete da
década dc 30 c o solitário
caçador das selvas africanas
uniram-se inspirando uma
das mais felizes coleções de
alta costura para a próxima
temporada. O encontro foi
no n.° 20 da Rue des Capu-
cines, em plena Paris. A res-
ponsável pela fusão dos dois
chama-se Nina Ricci, q u e
com muita bossa e classe
levou a melhor, fazendo
desfilar modelos exóticos e
sensacionais.

Da mulher coquete, da
trinta e tantos anos atrás,
tirou idéia para muita plu-
ma e bordados luxuosos,
sempre presentes nos vesti-
dos de noite. As musselinas,
os drapeados, o jeito diáfa-
no e esvoaçante dos longos
buscaram inspiração em
muitas modas que passaram.
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A coquete de 30 inspirou modelos para
ii noite: leves e fluidos como éste em
musselina de estamparia amarela c laranja

I
As plumas e os paillctés enfeitam toda a coleção; os
longos são dançantes, de cintura mercada e com
plumas arrematando u barra, o decote. e as mangas
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Vestido em xántiutgue dv estampado vivo. mangas i ry-s*
ola quemovimento eva se e g termina eni gi

A luz do dia, Ricci faz
brilhar cores fortes, bem
africanas. A inspiração veio
do sajari, da roupa dos ca-
çadores e do sol forte que
ilumina os trópicos. Foi a
mais esportiva de todas as
últimas coleções.

O duas-peças abandonou
a saia, troeando-a por um
culote ou uma saia-ealça.
As vezes até por um exótico
s7io;-í. Os casaquinhos são
cheios de bolsos e têm bo-
toes de metal dourado ou
prateado. As lapelas são
largas e o corte bem mas-
culino.

Laranja, amarelo, verde e
violeta, além do azul, foram
muito usados. O marrom e
todas as suas variações, a
começar por um bege bas-
tante suave. O xantungue
e a seda vestiram a moda
safari, que não deixa de ter
um certo quê de jar-west.

Os complementos, rústicos
quase sempre. Pulseiras es-
tranhas, brincos em argolas
enormes e só. Luvas, botas
e chapéus de couro cru. Os
chapéus lembram, bastante
o gênero gaúcho. Para a
praia há ainda chez Nina
Ricci muita inovação. Blu-
soes, maios e saídas em
musselinas ou renda que fi-
cam uma graça.
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PONTOS DO ARTESANATO DA

PENITENCIÁRIA DE BANGU
Curso completo: DO DESENHO À FORRAÇAO

Infcrmaçccs: tcl. 26-2239 (das 10 àj 18 lioras)
Rua Miç.ucl Lemos, AA - np. 803 — Copacabana
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DECOR
CURSO DE TAPETES
Pontos, riscos, marcação do trabalho e
forração: aulas em pequenos grupos.

LÃ ESPECIAL - TAPETLON

CONCURSO

JOVEM

,j-

FÃENZa

Você ainda 7ião está
recuperada do susto que
levou domingo — e que
susto maravilhoso — ao
tomar conhecimento das
bases do concurso JO-
VEM JB-FAENZA; é tão
bom, que é mesmo difi-
cil de se acreditar! On-
tem a redação esteve
cheia, com as primeirascandidatas, que já se sub-
meteram ao teste ãe se-
leção. Estamos esperando
que você venha, entre
14 e 17 horas, exceto a
partir de quinta-feira,
inicio ãa semana santa.
Traga uma fotografia,
caneta, carteirinha do co-
légio ou faculdade queestá cursando, certidão
de nascimento.

Não deixe ãe acompa-
nhar o concurso JOVEM
JB-FAENZA, diariamen-
te na página feminina do
JORNAL DO BRASIL. O
prazo para inscrições é
até o dia 28 ãe abril.
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H NÃO E BICHO PAPAOl

II ELOISA LACE

•DÜ VM ASPECTO AGRA-
DÂVEL AO SEU LAR.
APROVEITANDO O QUE

}.i TEM"

Consulta da Decoração (em sua casa):  NCr$ 25,00
Curso da Decoração, completo (tambem à noite): NCr$ 50,00

INSCRIÇÕES ABERTAS - Tal.: 47-2945
Dl
U
K3

STUDIO DE DECORAÇÃO DE INTERIORES
SOCILA — Av. Copacabana, 1 120 — 3.°
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petite galerie |
Horário para o recebimento de trcbalhoi do ^

CONCURSO DE FORMAS _
DE "CAIXAS" _

das 10 às 12 e das 16 às 19 horas, nos dias úteis. ¦
ATÉ DIA 31 DE MARÇO

PPvEMIAÇÀO E INAUGURAÇÃO:
dia 27 de ABRIL g

H 1.° prêmio PG  Cr$ 1.500.000 ¦
13 10 prêmios de aquisição de 500.000 cruzeiros cada tj
!J doados por 10 colecionadores U
tl petite galeria Praça General Osório, 53 27-5206 gb g

H

U

Rua Toneleros, 356 — Tel.: 37-5917 — Guanabara
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GAM (GALERIADE
ARTE MODERNA)

REVISTA MENSAL DE ARTES PLÁSTICAS

Artigos de Mário Barata, Flávio de Aquino, J. R.
Teixeira Leite, Clarival Valladares, Sérgio Ferro,
Frederico Morais, Antônio Bento, Marc-fierkowití

e Mário Pedrosa.
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NAS BANCAS, LIVRARIAS E GALERIAS
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Panorama

das aríss
plásticas

MINEIROS NO RIO — A Oa-
Jeria Cantu (Rua Barão da
Ipanema, 110-A) còiá apre-
sentando urna ecletiva de ar-
tistas mineira?, reunindo Clia-
nina Szejnbejn, Eduardo de
'Paula, Ildeu Moreira, Maria
Helena Andres, Maristela Tris-
ti/j. Sara Ávila de Oliveira,
Iara Tupinambá e Wilde La-
cerda. É .sem dúvida unm óti-
ma. oportunidade para se e.s-
tabelecer um confronto entre
mineiros e cariocas, já que os
mornas acima representam a
parte mais importante des ar-
listas das Alterosa-s.

CO.\"CL"KSO DE MÓVEIS —
Sub o pr.írecirio Co Co.r.s.'eliio
Internacional dc Socic;la3cs d;:
Dessiiho Industrial, a Erafoí
acaba de lançar um concurso
.saii o tema Hlúveij para a Ca-
h.i e o Escritório no Ano 2 <KI0.
iU coiusarnntis deverão sub-
ír.ilcr a julgamento desenhos
de móveis cuja orisfinalidadc,
forma, niatsrlal, fuiição ou
métedo de rahricação corres-
pniiilam ao ano 2 000. O pra-
zo cie cutrsga des trabalhos
vai alé 15 ch' outubro de 19G7.
líá prímio ttr.taderes: 10 mil
dólares para o primeiro lucrar,
8 e B mil para os seg-iinüo e
terceiro, alúm de aquisições de
B a 10 prnjetus par (i mil dó-
lares cacia uni. Um júri cie al-
I" çabarito, presidida par 2l..x
Bill, julgará os trabalhos. Fa-
ra as condições cie inscrição,
ciiriRir-se à firma Brafor (Éua
México, 21-A).

CONCURSO DE CAIXAS —
Até dia 31 de março perma-
necem abertas as Inscrições
ao Concurso de Formas de
Caixas cia Petite Galerie. Ca-
da artista poderá participar
cam apenas um trabalho, cuja
dimensão não poderá exceder
39 cm. de cada lado (caixas
maiores poderão ser apresen-
tadas sob a forma de maque-
ta, dentro da.s medidas cita-
das). A inauguração da expo-
sição e a entrega dos prêmios
será a 27 de abril, cabendo
ao primeiro colcnado 1 milhão
e meio de cruzeiros e mais
dez aquisições de 500 mil ca-
da uma.

SALAO MODERNO — A Ca-
mia-ão Nacional de Eelas-Ar-
tes estive reanida para a cs-
calha dos deis membros c.u:\
cie sua parte, selecionará o
julgará cs trabalhos cna.cor-
rentes ao Salão Nacional de
Arte Moderna. Com a nusên-
cia de Isabel l'm:s, oue se en-
contra viajando, e de Uoãri-
£0 de Melo Franco, que se fêz
represem tar, a Comissão re-
solveu indicar o crítico c lü-
retor do Museu de Arte Con-
tomporânea de São Paulo, Vál-
ter Zanini, e o pintor e pro-
fessor do Museu ds Arte Mo-
cierna, Aluisio Carvão. Cabe
ajara aos arlislas se articula-
ram para a formação de um
júri que dê sentido à exce-
lente escolha da Comissão.

CLARIVAL VIAJA — Para
lançar seu último livro. Risca-
dores de Milagres, seguiu para
Salvador o crítico Clarival do
Prado Valadares. Trata-se de
um estudo sóbre arte genuí-
na, como vem explicado no
subtítulo, publicado pela Su-
perintendência de Difusão Cul-
tural cia Secretaria de Educa-
ção do Estado da Bahia, abun-
dantemente ilustrado. A capa é
tíe Lêr.io Braga, segundo cie-
t?.lhe cie ex-voto original do
rlscador de milagres João
Duarte da Silva.

DEMISSÃO A LAMENTAR —
lainii-iifiaraes a demissão, a pe-cüílo, cie Diná L;;p:s Coelho, tía
Secretaria-Geral tía Fundação
Bienal de São Paul'). Durante
a realização das VII e VIII
Bienais, pudemos seguir de
perto sua atuação e verificar
a capacidade de trabalho e a
inteligência e amor que pu-
nha na execução das paradas
tarefas que lhe cabiam. Ao Ia-
<?o dos trabalhos re;rulares,
beneficiou a instituição cam
outras iniciativas como a lei
que isentou a Fundação de
impostos e taxas federai?; a
declaração de utilidade públi-
ca concedida ex-Officio pela
rre.-idêneia da República, à
anuência do Banco do Brasil
para a remessa oficial de im-
pnrtâiteias para o exterior, a
emissão do primeiro selo pn«-
lal comemorativo dc uma lua-
nal, a VIII; a escolha, por
concurso, do símbolo da Fun-
dação; o financiamento para
a aquisição de obras cie arte,
mantendo ainda cílreita cola-
horação cem o Itamarati nos
assuntos Iig-ados à Fundação.

DIRETOR DE CULTURA —
Registramos com prazer que
Marien Calixíe, representante
tío JB em Vitória, tenha as-
sumido o cargo de Diretor do
Serviço de Cultura e Turismo
tía Prefeitura Municipal de
Vitória, ES. •Estamos 

prontos
a cooperar cem êle, como nos
solicita, na medida do possi-
vel.

DE LAMONICA — O grava-
dor Roberto de Lamônica,
atualmente nes Estados Uni-
des cm gozo da Bolsa Cu;rge-
ílheim, vem fazendo sucesso
naquele país. Recentemente
teve suas gravuras adquiridas
pelo Museu de Arte Moderna
de Nova Iore,ue, Metropolitan
Miiseum, Museu de Ercoklin
o Biblioteca tío Congresso, cm
AVashington.

AS FOTOS PREMIADAS —
O JORNAL DO BRASIL e Fá-
tima Arquitetura Interiores
convidam para a exposição «
entrega de prêmies cio Concur-
so de Fotografias para Amado-
res JB-Kodak. amanhã, ãs
ll! horas, na Rua Domingos
Ferreira, 221-B.
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(Les Grands Cheminsl. Co-produfão fran-

ciHltaliuna. 1'roàlução ile Uaymontl Dantm.

Direção dc Chrisíian Marquand. Extraído da

obra dc Jean Giono com adaptação de Chris-

tian Marquand e E'. de la Salle. Fotografia

de Andreas .Vinding. Diálogos dc Paul Ce-

ganff. Cenários de .Tean-Andrc. Franscopa-

Eastmancolor. Com Robcrt Hossein, Renato

Sálvatorc, Anouk Aimée.

Unia longa e desnecessária cami-
nhada é percorrida por êste filme fran-

i cês, deixando ao espectador, no final, a
amarga impressão de t e m p o perdido.
Três personagens — o jogador e trapa-
ceiro, o chofer- e bom moço e a viúva
jovem — saíram de um romance de
Jean Giono e se perderam nas mãos de
um cineasta de primeira viagem, o tam-
bém ator Christian Marquand. Por trás
do diretor estreante, há um nome com
credenciais razoáveis: Roger Vadim.
For sinal, nessa oportunidade, êle terá
sido um mau conselheiro. O.s- Grandes
Caminhos resultou uma peça pretensio-
sa, dramaticamente árida e diluída.
Nada sobra cie seus personagens quc
tão primariamente representam o bem,
o mal e a solidão. (ALBERTO SHA-
TOVSKY).

Apesar do evidente capricho arte-
sanai que Roger Vadim põe cm iodos os
filmes que empreende (c, no caso em
questão, sua atuação não parece limita-
da ao trabalho dc produtor), logo ás
primeiras cenas Os Grandes Caminhos
desperta uma serie de suspeitas: título,
ritmo, impostação do personagem do
jogador (Robert Hossein) fazem prever
um filme poseur; a apresentação trn-
cada das artes do jogador, prcstiáigita-
dor e impostor, é de uma ingenuidade
do mais pueril filme amadorístico; as

coincidências dos eno outros
personagens centr: 's • - o
(Renato Salvaíc-rc) c o '.¦..;_¦

risia e a viúva (Anou
reatam o roteiro, buscado ..
de Jean Giono, con o romã:
lista do cinema fran.,.
o erotismo (a devier;:.'.
Anouk e sua entrego a d
diãamente não c o f o r t e
Christian Mare_<nc,::.d, po' •
ta e artificiei, Ápesior ..-;
faialismo, do ritmo jod.o
zas do roteiro (exce:
do de diálogos, com prc'__.. .'
finição dos personaç o ::•:}. o i
quand revela algu.::: t. ç "
o jogador, person- v.\v
pela raiz, ganha mva u ; •-
do filme, quando sua ....
morai se matéria!: :: ro:
cias, frankensiclni.;.ii:..3, :i:i
çáo sofrida pelos cc, redo:.
comportamento dedo.. 

'.';.j c
te, auiodesirutivo: (,",> dd
de notável expresso
mente visual — co-oio
janta dos f cise cs, o ar /..
impetra e o fugitivo cr.:
centro na floresta, vor c.
Marquand'se redd.no eco c,. -.
com momentos c::,o_.
zes peta sensibilidade rd
tração visual que mn.reo do
com alguns grilos d: tro.
tros entre os irós p, tvvv.::.'..
AZEREDO).

' O primeiro povo c
nho que o herói roo
ató chegar acs r; •
Garcia, espardml, AJ i
trapaceiro em jego dc co.:

v.m pequeno western (que não dispensa
ioclesive a cópia do truque final de Vera
Crus), o devido destino, O (nnor Salva-
lore-Lnouk Aimée é um pequeno amor
(_ ::o começa de maneira completamente
folsa do ido estudada c fica embasbaca-
i o o tompo 'todo, eem o que dizer. As
perspectivas não se abrem para nada,
nem para os personagens nem pura o
qua cs une c.i os separa, mas o filme
cotia que está lidando com grandes ca-

lhos, por traiar da amizade, do amor
c .lo. morte e por orientar a câmara, de
voz em quando, no sentido dos horizon-
tos. Ami, amo, amó — soletra Jean Gio-
n.o, e o diretor pensa também quc no
didcdisvio está a poesia. Nao ó preciso
fazer mais nada, depois de descoberto
o::e a trindade máxima da poesia tem
poeticamente as mesmas iniciais. Coro-
ao.d.o a. gratuidade, quando menos se
espora vem as indefectíveis explosões li-
ricos ndo se sabe a propósito ãe que
(doóerl Hossein dobranã-o-se com lágri-
mos nos olhos para apanhar uma jior),
mos que bom lembram os bombásticos
efeitos sinfônicos de. Reger Vadim, o pa-
ircclnaàcr desta infeliz estreia de Chris-
íion I.óorqúand na direção: medíocre
como ator, agora medíocre como reali-
oo. or. (dCdd HAROLDO PEREIRA).

ío cem?ca com um jogo de car-
:v:m jo; ;_. com Renato

,vi vv a tá o fim. O jogo da confiam
¦_.:, do. amizade suspeita, cu de uma

:_.':...,-"¦: : aventura peio interior da Fran-
ra? Gs Grandes Caminhos nada diz.
Aiailo tom o trabalho cie montagem,

~oo Reger Vadim, atrás do diretor
ian ív.rauend, sempre faz quês-

tão de mostrar uma cu duas habilida-

des que o identificaram, algum temp
antes, como o mágico tia nouvUle va-
gue. Confere: toda a presença de
Anouk Aimée na trama parece um tru-
que de circo, o amor fica reduzido a um
sofisticado silêncio, como se ama difí-
cil nas historietas de Vadim! Um cer-
to fascínio do relato original de Jean
Giono acaba diluído na busca inútil de
uma atmosfera, de um clima (vinte
anos do antigo cinema francos). de uin
mistério que termina no plágio. Aos
que não viram Cinzas que Queimam
(On Dangerous Ground), de Nicholas
Ray, a perseguição final até parecerá
interessante. (MAURÍCIO GOMES
LEITS),

Os Grandes Caminhes, ãe Chris-
tian Marquand acabaram numa rua
som saída. Com uma história mal cs-
trnturaãa, com personagens indefini-
dos, êle -prima pela falta de direção. Os
atores agem por si, ãesentrosaãos, cada
um atuando como pode. Robert Hos-
sein supera todas as suas apresentações
anteriores em matéria de má atuação.
Renato Salvatore, que com boa direção
consegue muito bom rendimento, está
apático e perdido. Salva-se Anouk
Aimée, atriz excelente, que consegue
desincumbir-se bcm da penosa tarefa
quc lhe. foi imposta. As seqüências se
sucedem sem a mínima estruturação.
Nem o colorido consegue ser uniformo
neste filme que, embora dirigido por
Christian Marquand. tem muito de
Roger Vadim, a começar pela trama,
que reíone elementos que lhe sâo caros,
o bem, o mal e o amor, mas que, infe-
lizmente, nao bastam para fazer um
filme. (MÍRIAM ALENCAR).
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Para quem não viu Bo Widerberg, Hans

Abamson e Lar-Magnus Lindgren, em festiva's,
ou perdeu Jorn Dcnner (Amar), em circuito co-
mercial, o Paissandu oferece esta semana um
novo contato com o novo cinema sueco. Alska-

, rinan (A Amante Sueca), filme de estréia de
Viígot Sjoman, é mais um cartão de visitas da
nouvelle-vague de Estocolmo. Bergman — o
público habituou-se com êle e é importante que
se assinale que, entre os jovens suecos, existe
uma corrente contrária, adversária mesmo, à
qual não dei ainda meus votos de solidariedade
e da qual não faz parte Sjoman, amigo, prote-
gido e exegeta do cineasta de Morangos Silves-
ires. O lançamento de Alskarinan, portanto,não tem o interesse de um Karlek 65 (Wider-
berg), pois sua temática e sua linguagem se-
guem o figurino bergmaniano.

O escândalo é a nota dominante na curta
filmografia de Sjoman. Seu segundo filme, 491,
conta uma história de incesto entre um irmão
e uma irmã e foi proibido até mesmo no paraí-so sueco por uma censura habitualmente alheia

,ao puritanismo. Foi finalmente exibido cem
cortes. Assunto que fascina o cineasta, o inces-
to é também o tema de seu último filme: Sys-
ponbadd, cuja ação se desenrola em 1732. A dis-
tância do tempo permitiu a Sjoman afastar-se
devidamente de sua matéria e, segundo suas

. próprias palavras, o ajudou "a contar uma his-' tória bastante moderna em tom de lenda".
Os cineastas italianos, franceses, japoneses,

poloneses e russos são a paixão desse autor quecomeçou pela crítica e estudou cinema na Uni-
versidade da Califórnia. Quando estreou atrás• das câmaras, tinha 37 anos e, de quebra, uma
experiência de romancista. Há 15 anos que êle
escreve mas só em maio de 1961 — em Paris pa-ra algumas entrevistas e alguns artigos paraum jornal sueco — Sjoman descobriu que'tinhade pegar uma câmara. Tudo começou num en-
contro com Alain Robbe-Grillet e Jean-Luc Go-
dard. Naquela época, escrevia o roteiro de Ais-
karinan a pedido de Bergman, aue tencionava
produzi-lo para um jovem diretor qualquer.Bergman tentou dissuadi-lo cia idéia de trocar a

un:

"'¦ :dd

....... -[-.r-i.., Q"r~iov?. mas acabou
;"__•. co.viição; LjOman íciia

:.-..'3 cm Cs Convidados para a
:..d",jasierna) . Além da ex-

...o i.v.iíÍYo para os estudiosos
: v .1 c._.'i'io de íiãnagens intitulado

. ,..:::. I. Bergman (P. A. Nords-
ag, Estocolmo) . Depois veio

ia, tm geral o que conta é o far-
; cvvev.u par ende todos come-

:oio' oon"-c:mg dominai. Não
t, nrm Chaplin, nem KeaLon,

ta tin icali:mo (sic). A realicla-
v. do cinco a 10 anos eram as
-o Ocote. Acs 15 anos, desço-

1 ; vo, nas brumas de Carne, um
do. por sinal.' "Em 195G, na Es-

; iv "universidade da Califórnia,
..:, fia aci contente ao encontrar

;, (A.ciar de fotografia de A Besta
¦.-.-'o) e Le Jour se Leve (Carne).

iv..!.!.in.'. aue é um tícs meus pre-
mi, poréfn, não me agrada mui-

iv.o o sou repertório de idéias
•xa do assunto."

v:s entre o seu trabalho de
oco t.atro revela: ''Acho capi-

. cinema quando se tem a mos-
.: t i everifor ao escrever um livro.

vatro qite eu mesmo mon-
... ca minha.estréia no cinema.

,í?.s as minhas experiências te-
.i.v.Vvvta-único: é preciso tempo

Ado possoal. Talvez uma d:se-
muito farde no cinema e

a a arrendei' e a dizer. Por en-
i t vvr quo comecei. É só."

. anos: Alskarinan (A
:), dd-1, r.lcnningen (litsralmsn-

. io num romance de Ulla
^ c cc: lites entre uma mulher

ren, e sua filha, Tina
3 ce'o rncs.no homem,

.ami), djslconóciád. (SÉRGIO
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i COLE E SILVA FILHO apresentam no
TEATRO CARLOS GOMES

ii supor-rovísfn

Com um
grando elenco c audaciosos stríp-toases
Diàriamento, às 17h30m - 20h — 22h

As 50_yjnd-i5-fci.,i5 o "ihsw" do liavoslis
BONECAS EM MINI-SAIA

NÃO HÁ CORTE DE ENERGIA
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G GRUPO OPINIÃO
Apresenta

À críte dc Cuba — A ílíiida de Homero — Reunião que
decidiu a bomba de Hiroxima — Morte de Kennedy —

Depoimento de uma camponesa do Victnam —

O complexo Mititar-IndustriaT

ONDE FICA A
(Estado Militarista)

ESTRÉIA AMANHÃ, ÁS 22H - R. Siqueira Campos, 143
Reservas: tels.: 36-3497 — Desconto para estudantes
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Pi Um elenco delicioso g
j" Carlos Eduardo, Dolabelln, Cecil Thiré, Célia (liar, Emi lio Di Bíasi, ra
Oi Gracindo Júnior, Helena Ignês, Ítalo Rossi, Juju, lafayette Galvão, IS
£j Lema Krespi, Mauro Mendonça, Napoieão Moniz Freire, Othonicl ^
p] Serra, Rosita Tomás Lopes, Sérgio Mamberti c Suiana painí jg
ti- —M1M-—M-,— 
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Hoje, às 21hlSm, no TEATRO GINÁSTICO i
13

ra Reservas: 42-4521 — Ar refrigerado ia
y.
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Após o sucesso do SARGENTO DE MILÍCIAS §

o GRUPO DE AÇÃO apresenta S
1,1 13
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de Augusto Boai e Guarnieri g
com: Jorge Coutinho, Ester MclUnger, Procópio Mariano outros: &5

3 Música: Edu Lobo — Direção: Milton Gonçalves |/j
w Hoie, às 21h30m — Reservas: 25-6609 __

_ TEATRO CARIOCA — R. Senador Vergueirc, 538 H
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TÓNIA CARRERO: "Nunca se viu escândalo lão «
inteligente no teatro nacional" §
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13
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com: Eriío Freitas, Hélio Ary e Labanca.

Direção cie Marfim Gonçalves
Cenário e figurinos do Roberto Franco

no TEATRO DE BOLSO — Hoie., òs 22h
Prar;,'. General Osório — Ipanema

Refrigeração perf>ji:a — Re:.: 27-3122
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Figueiredo Magalhães,
28ó - Sobreloia Cine

í-viíüSSSSiSlSlSaSS^I Condor-Copa
"E l.ilvei seja cst.i a mais correta t certa montagem brechtiana até j|

agora realiiada no Brasil" (Y. Michalsky — JORNAL DO BRASIL)
HOJE, AS 22H - RES.: 57-6651
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ESTUD.
NCR$
2,50

iiDE BRECHT A
! STANISLAW POMTE PRI TA'

"FESTIVAL DA BESTEIRA"
com Aldo do Maio, Camila Amado, Jaime Darcelo.. c Milton Carneiro [jj

Aguardem, dia 25, às Uh: "A ONÇA INVEJOSA"
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¦ NOVO ¦

REPERTÓRIO

I 9 ÚLTIMOS DÍAS I
o

;j

de Hermínio Bello de Carvalho g
VR
B_HOJE, ÃS 21H30M

H TEATRO JOVEM - P. de Botafogo, 522 Res 26-2569 |

TEATRO GLfiUCIO GUI .teatro o».
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ADRIANO KEYS cenário c llqurinos
PAULO TADILHA PERNAMBUCO DE OLIVEIRA
DELOHGL:S CAMINHA direção de
MARIA FERNANDA CARLOS KROEBER

Sob os auspícios do Serv. de Teatro da lUll ili Ei . da GD.

JOE ORIOII

Estréia amanhã, às 22h — Res.: 37-7003
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OFICINA A MAIS CARIOCA DAS PEÇAS
SOVIÉTICAS!!!
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AMANHA, AS 21H15M - Reservas: 52-3456

TEATRO MAISON DE FRANCE - Ar rerngersdo
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Aqora em TEMPORADA POPULAR

de Kdgcrd G. Alves
Dir. Floriano Faissal

5elo meses cm cena cm 45/64
eom: ANDRÉ VILLON, DAISY 1UCIDI,

LUIZ CARLOS DE MORAES, AGNES
FONTOURA, AYRTON VAIADÃO

PREÇO ÜNICO:

N C R $ 3,00

HOJE, ÀS 21H
no TEATRO RIVAL - Reservas: 22-2721
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TEATRO NÂGGMÀL DE COMÉDIA
Avenldn Rio Branco, 179 — Tcl.: 22-0367

Diàriamenle às 21h — Domingos ài 18 e 21 h

^_Êl_kM$^^_mé$^í^M^mÊ_sM^':*{"" '%&&*%
Dc Jorge Andrade

Prêmio Serviço Nacional do Teatro
Direção c cenários: Gianni Ratto

Figurinos: Bella Paes Leme, com um grande elenco yj
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Grupo Levante apresenta"0 
DO VALE
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H PREÇO: NCr$ 3,00 — Estudante o trabalhador sindicalizado: NCrS 2,00 _
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o TEATRO SANTA ROSAI
Tel.: 47-8641 - (Gerador Próprio) §

Texto de LUCIANO 2AJD — Dir.: RENATO PURO
com Morinês, Sílvio Aleixo, Maria Luiza Noronha

Hoje, às 21h30m
no TEATRO DE ARENA DA GUANABARA

Largo da Carioca, esq. Av. Chile — Res.: 52-3550
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R. Vise. Pirajá, 22

0 HOMEM DO
PRINCÍPIO AO Fl

ÚLTIMOS
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| com: FERNANDA MONTENEGRO - SÉRGIO BRITTO
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de Millôr Fernandes

FERNANDO TORRES
HOJE, ÀS 21H30M

A seguir: "A ÚLCERA DE OURO"
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CÂFÊ-TEÂTRO CASA GRANDE
BAR-RESTAURANTE apresenta

Ãs 3as.-feiras: JAIR RODRIGUES
Aos domingos, às 16h30m:
CLUB DO JAZZ E BOSSA

Avenida Afranio de Melo Franco, 300 — Estacionamento próprio.
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\ ORQUESTRA SINFÔNICA BRASILEIRA
SALA CECÍLIA MEIRELES

I

INICIO: 2 DE ABRIL DE 1967

j Regente: ISAAC KARABTCHEWSKY

MADRIGAL RENASCENTISTA
I

FESTIVAL HAYDN - MOZART
i

Inf.: Av. Rio Branco, 135 — Salas 918/920
SEISEaHSEíEEEEnKEEISaEPJSEEBEffiEHHSaEBEaEBaBBBS;^

fc.íSüKsaanHEJEiaaKSEEsaESBiEsiaaaiaEsaiaESHBaiaiiiBiaPiaaBBií^jn 
ORQUESTRA SINFÔNICA BRASILEIRA S

TEATRO MUNICIPAL |
INÍCIO: 1." DE ABRIL, AS 16,30 HORAS

1.° Concerto de Assinatura da Série "GALA"

Regente: ISAAC KARABTCHEWSKY
Pianista: JACQUES KLEIN

Beethoven — Chavez — De Falia
Inf.: Av. Rio Branco, 135 — Salas 918/920
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AMÉRiCO LEAL apresenta |-,IMfcH«WX'
no TEATRO RECREIO "' 
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NCR$ í,00

Espetáculo inédito no Rio
Das 1 Sh às 24h, 6 horas de espetáculo
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SEM INTERVALO - SEM REPETIÇÃO
De segunda a domingo

Atrações! Strip-tcases! Comicidade!
Com as mais lindas mulheres do "show

business" brasileiro
Rua Pedro I, 53 — Reservas: 22-8164
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ESTREIA
DIA 25
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SEA1ANA SANTA no TEATRO REPÚBLICA
Dias 23 e 24 - 5.° e 6.°-feira SANTA

VICENTE CELESTINO
e um grande elenco de artistas de Rádio,
Teatro e Televisão na linda peça-sacra"JES0S, REI DOS REIS"

(3 atos e 9 quadros)
Dia 23: às 20 c 22 hs. - Oia 24: às 16, às 20 e 22 horas
NAO PERCAM ESTE GRANDIOSO ESPETÁCULO!

Bilhetes à venda a partir de hoje — Reservas: 22-0271
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SÂBÂD0 DE ALELUIA
MALHE A SUA TRISTEZA

III IIMO VIÇO
Estréia sábado, dia 25, no

TEATRO DULCINA

Res.: 32-5817

Preço único:,
NC, 

g
Estudantes:
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NÃO PERCAM! ®

A GRANDE PECA SACRA

W?^iii
de J. Romão da Silva

SÒMEMTE
DIAS

23 e 24

B«
B

Poltrona Com um grande elenco dramático,
NCr$ 3,00 na maior história de Iodos os

Est. e Bslcão tempos. Grande montagem!
_NCr$ 1,50 Direção de ALDO CALVET
TEATRO CARLOS GOMES - Res.: 22-7581

- 20h e 22h
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Telefone para
e faca a sua assinsf-ura do
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III FES'
' 

TE IV
Acaba dc ser lançado o

regulamento do III Festival
Brasileiro cie Cinema Ama-
dor, uma promoção JORNAL
DO BRASIL-Mesbla. O Fes-
tival será realizado entre o.s
dias 23 e 1!7 de outubro e o
regulamento é o seguinte,
na integra:

Artigo 1 — O III Festival
dc Cinema Amador sc rea-
lixará no Rio de Janeiro, de
23 a 27 de outubro de 1*9(57.

Artigo 2 — O Festival é
de caráter nacional, e os fil-
mes inscritos deverão ser
rodados em território bra-
sileiro.

Artigo 3 — O Festival tem
por objetivo descobrir e in-
centivar vocações e estimu-
lar o gosto pela arte cine-
matográíiea.

Artigo 4 — Participarão
do Festival filmes em 16

c
CINEM..

EU REGULAMENTO
mm, mudos e sonoros, em
preto c branco e em côr. O
filme só será considerado
sonoro com a t rilha dc som
ótico na própria fita. Não
:-:r áo aceitos filmes com a
trilha sonora magnética ou
acompanhados de fita mag-
nótica.

Arligo 5 — Poderão par-
ticipar do Festival filmes de
ficção, documentário, via-
gem, reportagem, educação,
arte, desenho animado, fo-
to fixa. bonecos ou qualquer
outro gênero.

Artigo 6 — Não há liml-
tes de duração para os fil-
mes inscritos.

Artigo 7 — 0 candidato
poderá inscrever um filme
ou mais no Festival. Na fi-
cha de inscrição deverão
constar as assinaturas dos
principais participantes do
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filme, autorizando a sua in-
clusão no Festival. Os fil.
mes deverão ser acompa-
nhados de material infor-
inativo 'resumo cio argu-
mento e relatório ú.m con-
dições de filmagem i e foto-
gráfico (negativos de cenas
e das filmagens i. necessá-
rio á sua promoção.

Artigo li — Só poderão ser
inscritos filmes que tenham
sido realizados a partir de
janeiro de 1965. Não devem,
entretanto, ter sido exibidos
em nenhuma competição ci-
nematográfica.

Artigo 9 — Serão elimina-
dos do Festiva! os filmes
que tenham sido realizados
com a colaboração, em qual-
quer momento da prepara-
ção, realização e edição, de
profissionais do c i n e m a
(longa metragem, curta me-
tragem, reportagem, f i 1 tn e
publicitário) e de filmes pa-
ra a televisão, excetuando-
.se os serviços técnicos de la-
boratórios e de mixagem.

Considera-se profissiona 1
de cinema e de filmes para
a televisão, todo aquele que
tiver participado de qual-
quer realização profissional
(remunerado ou não, sindi-
calizado ou nâo). üm ator
de teatro que não tenha ain-
da participado de uma. ex-
periência profissional no ci-
nema. poderá prestar cola-
boração, mesmo dentro da
sua especialidade, a filmes
para o III Festival. Êste cri-
tério e válido para qualquer
outro membro da equipe.

Artigo 10 — Os filmes de-
verão ter obrigatoriamente,
ainda que de maneira su-
cinta, uma titulagem de
apresentação, da qual deve-
rá constar a menção: III
Festival de Cinema Amador
— 1967 — Uma promoção
JB/Mesbla — Deverão ser
enrolados em bobinas, enla-
tados e embalados para
transporte. Deverão constar
de um rótulo: título do fil-
me. a sua duração, mudo ou
.sonoro, nome c o endereço
do diretor, mencionando a
cidade, o Estado de origem.

Artigo 11 — Não poderão
ser inscritos filmes com de-
feitos materiais: partidos,
perfurações danifica-
das, emendas defeituosas
etc... O Festival não será
responsável pelos desgastes
decorrentes do u.so normal
dos filmes, ou por qualquer
acidente de projeção ou por
desvio no transporte.

Artigo 12 — Os filmes de-
verão ser enviados ao se-
guinte endereço: III Fes-
tival de Cinema Amador
JORNAL DO BRASIL/Mes-
bla — Relações Públicas do
JORNAL DO BRASIL —
Avenida Rio Branco, 110-1.°
andar — Rio de Janeiro —
Gb. Deverão acompanhá-los
uma ficha de inscrição que
será distribuída pela Dire-
ção do Festival. As despesas
de transporte do local de ori-
gem até o Rio de Janeiro
correrão por conta do prin-
cipiante. As despesas de de-
volução ficarão a cargo da
organização do Festival.

HE ¦-#m'*mt'*fimm!*zstâ??jsa35a^^^»«^'^^

I
.]
%ii

í-^ímx-.^^m^^w »^0- ^ü^ j^ncofofO MONSIRO1
l»WffiS«M«ífflll]8«
mítm.i mm ^

b^^K2SSS23SES3SaE3K223SaCK

tCBBBBBBBBBBBBBaflBBBBBBBlItCBaítSaBGmBUBBBBBISan

Artigo 13 — No Rio de Ja-
neiro, uma Comissão de Se-
lição, convidada pela Dire-
ção do Festival, composta de
cinco membros representa-
tivos cio.s meios cinemato-
gráficos, selecionará o.s fil-
mes que participarão do
concurso. Não poderá íazer
parte da Comissão de Sele-
ção quem tenha participado
da produção de um filme
apresentado.

Os filmes não seleciona-
dos serão, logo após o julga-
mento. devolvidos aos seus
realizadores.

Artigo 14 — O Júri do Fes-
tival será constituído por 10
personalidades representa ti-
vas dos meios cinematográ-
ficos e culturais brasileiros.
A Direção do Festival desig-
nará o presidente do Júri.
Não poderá fazer parte do
Júri quem tenha participado
da produção de um filme
apresentado.

Artigo 15 — O júri deverá,
atribuir os seguintes prêmios
a filmes mudos ou sonoros:
Melhor Filme — Melhor Ar-
jumento — Melhor Roteiro
— Melhor Fotografia — Mc-
lhor Montagem — Melhor
Música Originai — Melhor
Trilha Sonora — .Melhor i;:-
terpretação Feminina — Me-
lhor Interpretação Masculi-
na — Melhor Filme de Fie-
ção — Melhor Documenta-
rio — Melhor Filme de Ani-
inação — Melhor Filme Ex-
perimental. O júri tem a
obrigação de conceder o.s
prêmios estabelecidos. Pode-
rá ainda atribuir prêmios
extras, segundo o seu crité-
rio, a filmes contemplados
ou não com os prêmios obri-
gatórios.

Artigo 16 — A.s decisões cuv
Comissão de Seleção e do
júri são irrecorríveis.

Artigo 17 — Será solicita-
da ao produtor ou diretor
de cada. filme, laureado ou
não, uma cópia destinada à
Filmoteca de Cinema Ama-
dor dn JORNAL DO BRASIL,
situada em sua própria sede.
Serão ainda solicitados, como
empréstimo, aos filmes lau-
reados. os negativos de som
e de imagem, necessários ás
cópias de divulgação. A.s des-
pesas de laboratório corre-
rão por conta dos patrocina-
dores.

Artigo 18 — Os filmes
premiados poderão ser ins-
critos oficialmente em fes-
ti vais nacionais ou interna-
cionais de cinema, pela Di-
reção do Festival, dentro das
normas impostas por esses
festivais.

Artigo 19 — Os filmes pre-
miarios serão exibidos, ao
público, em todo o território
nacional, durante o ano dc
.1968, através de distribuição
programada pela direção áa
Festival. Essas exibições se-
rão feitas em cineclubes iou
qualquer outra entidade con-
génere) sem nenhuma fina-
lidade comercial. Exibições
comerciais poderão ser feitas
se parte da renda reverter
em beneficio do autor (ou
autores) do filme.

Artigo 20 — O diretor do
Festival resolverá todos os
casos não previstos uo re-
gulamento.

Artigo 21 — A participa-
ção no Festival implica a
aceitação desse regulamen-
to, em todos os seus itens.
Obs.: Todas as outras infor-
mações podem ser obtidas no
JORNAL DO BRASIL —
Avenida Rio Branco. 110-1.°
andar — Relações Públicas
— Tel. 22-1818 (ramal 44).
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Ai deliciai dat- comidas do mar num

restaurante sobre st ondns. Único no

Rio. Amplo «stacionarnento. Menu

especial para oi almoçou "rápidos".

IV. NESTOR MOREIRA; 11 - ia. 46-1S2S

DE 3.° A DOMINGO g
Excetuando Sexta-feira Sonla o sábado, quando haverá H

NOITE DE ALELUIA gi
Dir. Music. — Guerra Peixe is

Rua Barcta Ribeiro, 90 — Tel.: 36-3483 |g
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RSMBâll S IRESTAURANTE • BAR
lllIVriV B (junto ao Yatcli Club do Rio dc Janeiro)
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Aberto diariamente até àa 2 horat da mnnhs g|
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apresenta de terça

BOSSA
a domingo
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um show Mièle & Bôscoli com o coniunto de Mencscat

Rua Rodolfo Dantas, 91-B — Copacabana

Reservas: ,25-0877 (ató as 22 horas)
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* RESTAURANTE AO AR LIVRE
¦% MÚSICA JOVEM

Venha tomar seu chopp *> ouvir música moderna
com som eifereofômco

CORTE DO CANTAGALO - LAGOA
Estacionamento privativo: R. Gastão Baiana, 496 — Gerador próprio
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Descubra o prazer de patinar no gelo u
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Av. Prado Júnior, 258 - Tcl.: 57-.I0I9 §
Aberto ciiàriümcnto o partir cios 15 horas 9

°;* Ar refrigerado — Gerador próprio I?

g CONVIDAMOS PARA A "NOITE ALEGRE", SÁBADO |

HOJE E TODOS OS DIAS A PARTIR DAS 15 HORAS _
RUA SIQUEIRA CAMPOS, 143 |

SUPER SHOPPING CENTER «
GERADOR PRÓPRIO g
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DE ALELUIA. CARNAVAL! ANIMAÇÃOI
BRINDES E SORTEIOS!^wgfflmaBAIWPIURANTI

Onde se come betn
Av. Princesa Isabel, 263 —

i preços nzo<weis
Tels.: 57-6132 e 57-1S70
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Jornal do Brasil terça-feira, 21-3-67, Cad. B — 7

Panorama

cio teatro
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ESTUDANTES PEDEM
PERMANÊNCIA DE BAR-
BARA — O.s estudantes do
Conservatório Nacional de

| Teatro dirigiram ao Minls-
tro da Educação e Cultura,
Sr. Tarso Dutra, o seguiu-
te memorial, assinado pela
esmagadora maioria dos
aiimcs do estabelecimento:"O.s abaixo-assinados, alu-
nos dos diversos cursos cio
Conservatório Nacional de
Teatro, vêm, por meio dês-
te. requerer a V. Exa.
consideração ao seguinte
falo: na hora em que. por
medida cie razões políticas,
procexsuni-.se possíveis subs-

1 tituições do titulares dos
diversos setores e órfãos
desse Ministério, apelamos
para V. lixa. no .sentido
cie alentar para reivindica-
ção clc característica suma-
menlo técnico-cultural, no
quo concerne à permanên-
cia da Sra. Bárbara Hélio-
dora Carneiro de Mendonça

1 na direção do Serviço Na-
cional cie Toatro. pelos mo-
tivos que abaixo expomos:

1 — A convite do Govêr-
110 do Marechal Humberto

. de Alencar Castelo Branco,' a Sra. Bárbara Heliodora
Carneiro dc Mendonça as-
sumiu a direção do SNT. ent
1964, c ali. durante os três
anos de sua gestão, adml-
-listrou com invulgar acêr-
to e inteligência, abrindo
novas perspectivas aos des-
tinos daqui.c órgão, até en-
tão utilizado quase exclusi-•vãmente como meio de em-
preguismo o acomodações
políticas.

:í - - _ característica de,
sua administração o critério
absolutamente cultural que
Si"/, observar no que concer-
ne à distribuição das sub-
venções às companhias pro-
fissionais e amadoras.

—. O plano de assistên-
cia e equipamento aos tea-
tros oficiais em todo o ter-
ritório nacional, facilitando
e permitindo, assim, maior
intercâmbio entre os cen-
tros de cultura e as locali-
dades menos favorecidas.
Êste plano, elaborado para
funcionamento em comum
acordo com as Secretarias
dc Educação, tem tido rc-
ceptividade amplamente ia-
vorável por parte dessas
mesmas Secretarias.

— O desenvolvimento,
através de convênios com
editoras particulares, de pu-
blicações de material litera-
rio c didático, assim como a
aquisição de toda e qual-
quer publicação de nível
cultural relativa a teatro,
para distribuição em esco-
ias, bibliotecas, grupos ama-
dores etc, em todo o terri-
tório brasileiro.

ô — Também sob sua ges-
tão foi reeditada a revista
Dionisio,.. especializada em
teatro, de circulação sus-
pensa desde 1961.

O — A aprovação pelo
Conselho Nacional de Edu-
cação, do projeto que sa re-
fere às profissões teatrais,
cuja regulamentação e pro-
vidências finais estão em
íase de conclusão.

7 — O particular empe-
nho da Diretora do SNT om
apoiar e difundir o estudo
de teatro: sua Una pela de-
«apropriação, conforme de-
creto presidencial, do pré-
dio situado na Praia do Pia-
mengo, n.° 132, nesta Cida-
de, para a instalação do
Conservatório Nacional de
Teatro, c sua total reesim-
turaç.ão, ja que o mesmo se
encontrava no mais absolu-
to abandono administrativo
e, conseqüentemente, cult 11-
ral. por mais cie vinte anos

- — Ainda em referência
ao Conservatório, observe-se
que durante o ano de 1963
foram ministradas aproxi-
mamente 600 horas de au-
la; no ano de 19C4, portan-
to já na gestão da Sra. Bár-
bara Heliodora Carneiro de
Mendonça, tal número se
elevou para 1500 horas
anuais: em 1965 foram da-
das 2 600 horas e cm 1966
mais de 4 7í!0 horas de au-
la.

!) — Também a diminui-
ção do número clc alunos

, durante o curso restringiu-
' se a um mínimo, pois ern

1966, no vestibular realiza-
do para ingresso ao Curso
de Interpretação foram ad-
mitide-s 40 alunos e, no fi-
nal do ano, ainda freqüen-' tavam normalmente 32, dc-
sistência minima em com-
paração com 03 anos ante-
riores.

10 — Parte, ainda, do' plano de apoio ao teatro e
sua difusão pelo interior do
Brasil é o projeto de desti-
nar diretores recém-forma-
dos pelo Conservatório, em
regime de bôlsas-de-estu-

, dos.ao interior do País, on-
> de esses diretores teriam a

incumbência de. dirigir
grupos amadores.

Acreditamos, Sr. Minls-
tro, que a permanência da
Sra. Bárbara Heliodora Car-- neiro de Mendonça à fren-
te do SNT trará não sò-
mente a possibilidade de um
trabalho lúcido e objetivo
que pela primeira vez é le-
vado a cabo naquele órgão,
como também, c principal-'mente, estará V. Exa. as-
sessorado por uma das íi-
«uras de maior importàn-
cia e cultura na matéria em
nossos dias:'.

V

que fia pum ver
CÍNEMA

ESTRÉIAS
AUUtUltlO Ã IIAIIANA (Adul.
teria AlHtnliana), de Pasqu.ile
Festa Campanile. Comédia, Com
Nino Manfredi, C.ilhcrino Spa.ik,
A kim Tamiroff. Technicolor. -
Oiíoi.i: Un - I6h - 18h - 201)
22li. Rio (Tiiuca), São Benlo, Ni-
terói), (14 anos).

MlítriA ESPOSA £ UM SUCESSO
(II Succ.isoj, tio Dino Kl-.;. Co-
media cam a dupla masculina rle
II Sorpns-o (Aquele que Sabe
Viver, sob supervisão da dire-
lor D i r. o fiisi. Com Vittorio
Gnssman, Amou*. Airn.ee, J e n n-
Louis Trintignant. Império, Cop.i-
c.i-.n,,: | -lli ... ]_h IDti -
20h — 22h. Tiiuca: t_h - 17li
- I9h - 21 h. (18 anos).

O HOMÈÃT CIUÉ 
"Ri-(ííiTlÃãn

VVlio La.ghs), de Sórçjio Cor.uc-
ci. Italiano, adaptação da obra
da Viciar Hugo. Cera Jean So-
rei, Lisa Gastoni, Edmuncl Pur-
dom, liaria Occhmini, Eastmanca-
lor. Pl-ia (a partir das 10 horas
da manhã), Olinda, Mascote, Biu-
ni-Copacübaiia, Romário, Arte (Me-
riti), San,o Rosa (Caxias), Sanla
Rosa (Iguaçu). (18 anos).

CA-AMA UO PAI TOMAS (Onkel
Tom'j Cabin), de Ceira Radvanyi.
Drama sentimental. Adaptação dn
romance dt Harriet Beecher Sto.
wc. Produção alemã. Cem O.
VV. Fischer, Mylène Demongeo.,
Herbert to/n, Eleonora Rossi Dt.-
po e com a participação espe-
ein! do Juliette Greco e Eartha
Kitt. Eashnoncolor o Cinemasco-
pe. Scala: |.|h _ i0r. - ldli _
20h - 22h. (10 anos).

A AMANTE SUECA (ÁUkarlnnaní,'
SUeco dirigido por Vilgot S}o-
man. Drama. Realização da um
dos diretores mais prestigiados
da grupo nôvo sueco. Com Bibi
Anderson, Max Von Sydow, Per
Myrberg, Brlgitta VValberg. Pais-
sandu: do 2a. a 5a. às 18h -
20n - 22h. Sábado, dominno e
feriado a partir das l-l hora;.
(lt! anes'.

Pereira dc Almeida. Juvcniurla
em iaso de descoberta do sexo,
cenário de alia burguesia. Co-
laboração de Nelson Rodrigues
no refiro e diálogos. Com Ire-
ne Stefania, Luís Pellegrini, Célia
Eiar, Márcia de Windsor, tnila
Diniz, Frcgolente, Jorqe Dória,
Cláudio Mr.r_o, Jaime Filho. Ve-
nr.a: I5h30m I7h<10ni — IÇti
50,n - 22h. (18 anos).

A BÍBLIA (Tl>« Bi_K>, de John
Hustcn. Superprodução He Dino
de Laurentiis, limitada a trechos
d.-i Velho testamento. Com Mi-
chael Parks, UH.- Ilerrjryd, Ri-
chard Harris, Jchn Hu.ton, Ste-
phen Boyd, Ava Gardner, Pc*
ter 0'Toole, Gabrielle Ferzelti,
Eleonora Rcssi Drago. De Luxe
Color. Palácio: Mh.lOm - 17ii
50m - 21h. (10 anos.'.

f/i-NDO JOVEM (Mondo Nuovo)
de Vittcrio De Sica. Drama, Rea-
lizado na Franca. Sáo Lui.: Llh
15W0 - I7h20m - 19h - 20ll
<Mm - 22h30.il (18 anoi).

CLU3Ê DO l.-l.-l. (Ef Club dei
Clau;, argentino, de Enrique Car-
reras. Com Fernando Siro, Bea-
tri;- Bonnet, Alfredo Barbiere. —
Caxias. (10 anos).

REAPRESENTÁÇOES"
A PEQUENA IOJA DA RUA
PRINCIPAL (Obchod na Korse),
de Jan Kadar e Elmar Klós. Su-
perior a O Anjo da Moi»0 {dos
mesmos autores), êsse filme, pre-
miado com o Oscar e no Fesiival
de Nova lerque, centa cem ex-
traordinária humanidade, uma his-
tória ambientada na Eslováquia
sob tutela de Hitler. Com grandes
atuações de Ida Kaininska e José;
Kroner. Alvorada:. (14 anes).

lAUlA AMOROSA (Les FoTinTT
Em americana), de Rone Clement.
Tiübr cem senso de humor, ro-
leiro enqenhoso e segura d ire-
çâo de Clement. C o m Alain De-
Icn, Jone Fonda, Lola Albrlght.
Ricamar: 14h - lóh _ lBh -
20h - 22h. (18 anos).

DJANGO (Diaiigo), coprodução
itaio-espanhola dirigida por Ser-
gio Corbucci. W.sfom. Com
Franco l\',;ro, Loredana Nusciak,
Josr> Bodalo, Angol Alvarez. East-
mancolor. Bruni -Flamun.o, São
Pedro (Penha), Roq6ncia, (Casca-
dura}.

O MUNDO ALEGRE 
~DE 

HElò
(Brasileiro), de Ca,Io, Alberto de
Sousa Barros, baseado na pe'aRua São luil, 27, 8.o, dc Abílio

TEATRO E "SHOW"

UM AMOR SUSPICAZ - Comédia
de Bill Manhoff. Uma maça de
vida fácil invado o apartamento
de um rapaz metido a intelectual.
Dir. de Maurice Vaneau. Com
lona Magalhães e Carlos Alberto.
- Copacabana, Av. Copacabana
327 (57-1618, R. Teatro). 21h30m
sáb. 20h e 22hl5m; vesp., quinta-
feira, lóh e domingo, I7h
OH, OUE DELICIA DE GUERRA -
Musical ae Charles Chillon _
Joan Littlewood: Primeira Guerra
Mundial vista com bom humor.
-sp.Iáculo origina! de rara ale-
gria e vitalidade. Dir. de Ade-
mar Guerra (melhor ciiretor de
19ó6 em São Paulo com êste es-
pet.kulo). Com Napoleão Meni.
Freire, Eva Vilma, Célia Biar, Ro-
sita Tomás topes, Heiena Inés,
Mauro Mendonça, (talo Rcssi e
outros. - Ginárlico. Av. Graça
Aranha, 187 (42-4521), 21hI5m;
sáb.', 20h o 22h30m; vesp., 5j„
17h c dom., ]Bh.
AS CRÍÃDÃS - De Jean Genèt.
Du,:; criadas que tentam, dentro
d., um c!ima trág.co-pcêtíco, li-
bertar-se do domínio da patroa.
Dir. de Mõrlitn Gonçalves. Com
Hélio Ari, Érlco de Freitas e
Labanc.i. Bolso, Rua Jangedei-
ros, 28-A (27-3122): 22h; sáb,,
20h30m e 22h30m. Vesp. 5.a, |7h
= dom., 1 Bh.
RASTO^ ATRA.~~PcSa"de~~Joí.o
Andrade premiada no recente con-
curso do SNT. Um .ornem mer-
flulha no passado para compreen-
der melhor o presente e saber
preparar-se para o futuro. Uma
das mais sérias tentativas da neva
dramaturgia brasileira, numa mon-
tagem de grande força • imegi-
nação. — Direção rie Gianni
Ratlo. Com Leonardo Vilar, Re-
nato Machado, Iracema de Alen-
car, Isabel Teresa, Isabel Ribeiro
e grande elenco. TNC. Av. Rio
Branco, 179. (22-0367). _ 2!h
Vesp. dom., |8h. Até 15 de
maio.

FAMILTa" ATÉ 
" 

CERTO PONTO 
~-

Comédia (anteriormente apresen-
toda sob o título Familia Pouco
Família), de Gerald Savory, adap-
'ação de Marc-Gilbctt Sauvajon.

MÚSICA E RÁDIO
ORQUESTRA DE CÂMARA DO
CHILE — Concerto apresentando
Aihinonl, Telemarm, Vivaldi, Bach,
AVi.-.-.rt - ABC Pró-Aite - Muni-
cipal, dia 27, à: 21h.

MISSA DE COROAÇÃO- Oe Mo~
zart — Academia Sta. Cecília -
Igreja Cristo Redentor, dia 2ó,
às 1 Oi-,.

SING.ÕUT~"""DtUT5CHLAND -
Municipal, dia 29, às 20h4.r,n-.
FUNDAÇÃO BRASILEIRA BALLET

Feodorova — Municipal, dia
20,_às 21 h o dia 2, às lóh.
ORQUESTRA" DO MUNICIPAL--
Reg. Mário Tavares; viol, Oscar

MADAME X a" RÉ MISTERIOSA
(Modamo X), de David Lowell
Rich. Melodrama: concorrência às
telenovelas. Com tana Turner,
Jchn Forsythe, Ricardo Montai-
ban, Burgess Meredith, Ccnstance
Bennett, Keir Dullea. Technicolor.
Riviora: 14h - 16h - 1 Bh - 20h
- 22h. (18 anos).

IVÀ, O TERRIVEL/P arte 2 -
Rus.o, do Eisenstein. Segunda
parte do grandiloqüente e rebuí-

Dir. de Antônio de Cabo Com
Renata Frcnzi, Rubens de' Falco

_ eufros. Serrador. Rua Sen.
Danlas, 13 (32-8531),- 21h30m;
sáb., 20h c 22h30m; Vesp. 5a.,
íóh e ciem., Í7h.
ARENA CONTA ZUMBI 

"_ 
Comé^

dia hlstorico-musical de G. Guar-
nieri e A. Bca!, música do Edu
Lobo. Apresentação do Crupo de
Ação. Dir. de Milton Gonçalves.
Com Jorçte Coutinho, Ester Mel-
iin;;er, Procópio Marir.no, Maria
Aoarecida, Haroldo de Oliveira e
Carlos Negreiros, Carioca, Rua
Sen. Ve.-iiueiro ti. 23S (25-6609).
21h30m. Sábadoi 20h e 22hi
Vesp. 5a., 17h e dom., 18 li.
DE BRÈCHT A STANISLAW PON-
TE PRETA - Original espetáculo
cem uma inteligente encenação de
A Exceção o a Rogra, de Brecht,
na primeira parte, e com pos*
mas de Brecht e divertidas crôni-
còs de Sérgio Porto na segunda,
Dir. de Antônio Pedro. Com Ca-
mila Amado, Jaime Barcelos. AMI-
ton' Carneiro e Aldo de Maio.
Inauguração do Mini-Toatro. Rua
Figueiredo Magalhães, 286 (tel.
57-6651). 22h; sáb., 20h e 22h30m
vesp. dom., 18 hcríis.

b HOMEM DO PRINCIPIO AO
FIM — Volta da bela seleção de
textos de Milor Fernandes, num
espetáculo freqüentemente como-
venie, imensamente valorizado per
um esplêndido desempenho de
Fernanda Montenegro. Dir. de Fer-
nando Torres. Com Fernanda Mon-
tenegro, Sérgio Bri.o, Fernando
Torres e o Quarteto 004. Santa
Rosa. Rua Vise. Piraiá, 22 (Te!.
.'.7-8641). - 21h 30m t sábs.
18h, 20h30m e 22h30:n, dom.
vesp. 18h e quinta às lóh. Até
dia 26.

MÜLHER 0 KM - de Edgard G.
Alves. Com André Villon, Deise
Lucidi, Agnes Fontoura, Aírton
Valadõo e Lui _ Carlos í\q Morais
- Rival, Rua Álvaro Alvim, 33/37
(22-2721), 21 h; sáb. 20h e 22h;
vesp. 5a. e dom., 16 horas.

QUATRO NUM QUARTO - Come-
dia de V. Kataiev sôbre proble-
mas da juventude. Prcd. do Tea*
tro Oficina. Dir. de José Ce'so
Martínoz Correia. Com Ítala Nan-

ARTES-PLÁSTICAS
COLETIVA - Obras do acervo -

Galeria Bon.no — Rua Barrira Rt-
beiro, 578. Diariamente dai 10 às
12 e das 16 às 22 horas — Fe-
chada ao; domingo..

ACERVO - Aldemir Martins, Da
Costa, Krajcberg, Guignard e ou-
tros — Galeria Módulo — Rua
Bolívar n.o 21-A.

COLETIVA - Pintura - Galeria
Dovon — Avenida Copacabana,
1 133,- loja 12. — Diariamente,
das 18h às 24h.

GRAVURAS E DESENHOS - ÍYci
Calenda - Pintura — Galeria Giro
— Francisco Sá, 35, sl. 1 201.

Dcrgerth — Municipal, dia 31, _.
21 horas.

O.S.B. - I Concerta de Assina-
tura — Reg. Karabtchewsky. Sn-
lista Klein — Municipal, dia I de
abril às 16h30m. '

O.S.B. - MADRIGAL RENAS-
CÊNTISTA — Karabtchewsky
Haydn e Mozart — Cocília Mei-
rolus, dia 2, às 16h30m.

ABC PRÓ-ARTE - Recital Boetho-
ven — Jacques Klein — Munici-
pai, dia 3, às 21 h.

COMEMORAÇÃO CORAL.Slt.Ft_.
NICA DE PE. JOSÉ MAURÍCIO

Associação Canto Coral - OSB
Maestro Karabtchewsky — Sala

ACERVO - Dianira, Míílon Da

Cesta, Pancetti, Di Cavalcanti,

Anita Malf-tti, Portinari, Pietrina

Checcacci, Antônio Mala, A. BI-
chels, Holmes Neve* e outros —

Varanda — Rua Xavier da Sil-

veira, 59. _ Hor.i das 8 às 22 h,

sábado até às 13h. Fechada aos

domingos.

ACERVO - 
""Anna ' 

Bela 
' 

C-eiger,'
Anne Lefycia, Antônio Maia, Do-
mertico Lazzarini e ou.res — Mo-
rada — Av. Ataulfo de Paiva,
23-B.

MUSEUS
CASA DE RUI BARBOSA - A
casa e as relíquias ligadas à vida
cio grande homem público e sua
biblioteca do cerca da .10 mil vo-
furres compõem o museu — R^a
SSo Clemente n." 134 (telefonei
J6-5293 . 26-254S) - Hor.: de
12 ãs lóh 30m, exceto às «e-
gundas — Entrada franca.
MUSEU OE ARTE MODERNA -
Cursos e conferência;, exposição
permanente. Avenida Infante D.
Henrlaue (tel. 31-1871). - Hor.
de 12 às 19 horas, segunda a si-
bado. D- M às 16 horas, aos
domingos e feriados.

MUSEU D0""BANC0 DO~ BRASIL
— Recolhe e expõe documentos
e objetos de valor histórico lí-
gados ao estabelecimento — Ave-
nida R!o B'*nco n.° 65, 16°
andar (telefone: 43-5372) - Hor.
ae 12 às 15 h, d» seg. a sex-
ta. — Fechado aos sáb. c dom.
tntrada franca,

ACERVO - Artistas brasileiros -
Tinturas, gravuras, desenhos a

MUSEU DE CAÇA - Reúne anl
mais típicos da fauna brasileira.
Quinta da Boa Visia — Lado di-
reito da entrada principal do Jar-
dim Zoológico. (Tel.: 31-2045).
Hor. de terça a sexta-feira, das
12 às 17 h. Aos sábados e do-
mingos, 9 às 12 horas. — En-
trada franca.

MUSEU DE GEOGRAFIÃ-^-!^
põe as paisagens físicas e hu-
manas das grandes regiões geo-
gráficas do Brasil — Avenida Ca-
lógeras n.° 6-8 (tel.l 52-4935) -
Hor.: de 10 .s 12h 30m, exce-
to aos sábados ¦ domingos. —
Entrada franca.

MUSEU DE GEOGRAFIA E MINE.
RALOGIA — Compreende seções
de Mineraloflía, Geologia e Pa-
leontologia. Avenida Pasteur n.°
*?-. (Tel.: 26-.309). Hor.: de
12 às I7h 30m, exceto aos sá-
bados e domingos. — Entrada
franca.

cado experimento do cineasta
russo. Com Nikolai Tcherkassov.
Alnska; a partir das M horas até
meia-noite (1-t anos).

CONTINUAÇÕES
ANJOS REBELDES (Tno Troubla
with Angels), de Ida Lupino. A
excelente atrir. valia a direção
com a responsabilidade do fazer
a freira Rosalind Russell domesti-
-*r _ rebelde Hayley Mills. Com
June Harding, Binnie B_rnes. Ba-
seado numa novela do Jane 1r.\*
hc-y. Colorido. C..piiólip, leblon,
Roxy, Carteca: 13h20m — ] 5h
COm - 17h40m - I9h50m - 22h
(Livre).

AS PISTOLAS NÀO DISCUTEM (lo
Pistola Non Discutonc), de Mike
Perkins. Wostorn europeu em co-
produção. Cem Red Camercn,
Dick Palmer. Angel Aranda, Vivi
Bach. Cascadura, Impor...cr: 15h
- 17h - 19íi _ 211,, Icarai: 19h
e 21 h, Paz, Loopoldinaj UhSOm
16h30m -• IShlOm -- 19h50 -
21h30m. (14 anos).

DO BRASIL PARÃ~0 MUNDÓTli.
Jean Manzon. Documentário em
cores sôbre a viagem dn Presi-
dente Costa e Silva à _iiicn(i
Ásia, Estados Uriicics. Eastmanco-
lor. Royal: 16h - |8h - 20h -
22h, Br. ni-Botafoqa, Paraíso e
M»!lo. (Livrei.

MISSÃO" SECRETA EM VENEZA
(Tho Vonetían Affair), dc Jerry
rh.rpe. A aventura mio sai da
rotina: os chineses são os vilões.
Com Robert Vaughn, Elke Sem-
mer, Karl Bohem, Boris Karloff.
Còr <_5. Motro-Copacabana, Mc tra-
Ti|uca, Aiteea, Pailié (a partir de
llh20m - Para Tr.dos: l.ln _
lóh - 18h - 20h - 22h. _
Cinn lagoa Drive-ln: 20h30m e
22h30m. (18 anes).

JôGO PERIGOSO (Juago Poligro.
so), de Arturo Ripstein e E.
Eichorn (1.° episódio, cômico na
intenção), e Luis Alcorira (ten-
lativa de comédia negra, sem
clima - segundo episódio equi-
valendo a um média-metragem),
Produção mexicana filmada rio
Brasil. Com Silvia Pinai, Lecnar.
do Vilar. Eva Vilma, Milton
Rodrigues, Julissa, Leila Diniz. -
Madrid: I9h » 21 h. Moca Bonita:
I7h30m -¦ I9hl0m - 20h50m -
G'iria, lra;á: 15h - 18ll.IO.ii —
20h20m, H=ii,-.ne: 15h -- I7h -
l°h - 21h. [18 anes;.

TODAS AS MULHERES DO MUN-
DO (brasileiro), dc Domingos da

di, Renato Bcrr;h;. Dirce Migliac-
cio, Fernando Peixolo, *Franc'sco

Martin? e Etty Fraser. Maiscn de
Franco. Avenida Pres. Antô-
nio Carlos, 58 (52-3456), 21hl5m;
sáb., 20h c 22hl5m; vesp- 5a.,
17h, e riem., 18h.

A CASACA — Comédia de Zu!_i-
ka Meio. Dir. de Pernambuco de
Oliveira. Com Jorge Paulo. Arena
dn Gur.nab.ira. Apenas ãs segun-
das-feiras. 21 h.

A SAIDA? ONDE FICA A S.MDA?
— Peça documentária de Ferrciia
Gullar, Armando Ccst.i c Antônio
Carlos Fcntcura, sobro o perigo
de uma neva guerra mundial. Dir.
Jcão das Neves. Com Célia Hele-
nn, Oduvaldo Viana Filho, Luis
Linhares, Echio Reis e ou tre.. —
Opinião, Rua Siqueira Campes,
143 (36-3-197); 21h30m; sáb.,
20hl5m e 22ii2_m; vesp.. 5a., 17íi
c dom., ) Bh. Estréia hois.

REVISTAS
ELLA'S S OUTRAS BOSSAS
revista com texto e d.rer,oo ds
David Conde? e Gilberto Bre,..
Coni Nélía Paula e oulros. Mi-
guel Lemo-, Rua Miguel Lemes,
51 (47-7453); 211i30m.

DF COSTA A COISA VAI - Re-
vista dn Cotrí e Silva Filho. Car-
los Gomos, Rua Pedro I, 2. (Tel.
227581;: diariamente, I7h30m,
20h e 22h, 2.«-feira - Bonecas do
Mini-Saia, espetáculo de travesti,
escrito e dirigida por Jean-Jac-
quês.

MUSICAIS
EU CHEGO LA - Musical, apre-
sentação do grupo Levante. Cem
Jcão do Vale, Marine., Sílvio
Aleixo, Maria Luisa Noronha. -
Arena da GB - Largo da Carie-
ca, esq. da Av. Chile. (52-3550).
2Ih; vesp. sáb., e dom. 18h. e
5a., 17h.
ROSA DE OURO - Romontaõõni
rio bem sucedido espetáculo de
música popular, com Clementina
de Jesus — Jcvom — Praia cie
Botafogo, 522: 2lh30m; sáb., 20h
e 22h; vesp. 5a., 17h t dom.
18h. Últimos dias.

Cecília Meirelas, dia 15 de abril,
às 21 hora;.

DISCOTECA PÚBLICA DO ESTA.
DO DA OUANABARA - Música
erudita, /beria das 9 òs 19 ho-
ras, Avenida Alm. Barroso n.u
81 — 7." andar. Filmes: sextas-
feiras, òs 17 horas.

RADIO
RÁDIO JB~
JB lnf-rnia"-' 12h30m - lThlÒm
18h3_m, 2lh30m.

Reportar JB - 8h30m, 9h30m7
10h30m, llti30m, I4h30m, 15li

tapeçaria. Galeria Gomínl — Av.

Copacabana, 335-A (57-0183). -

Aberto diariamente das 15 às 22
horas, exc.fo oes domingos.

ANTÔNIO MANUEL o DÉCIO GER-
KARD — Descniios e colagens —

Galoria G-4 — Rua Dias da Rocha

n." 52, Copacabana (37-6388). De
segunda a sexta, de 14 às 21h30m

STEIA VIEIRA FERREIRA - Aqua-
relas — Silào do Ministério da
Edu...cão.

PINTORES 
"ATUAIS 

- Cybele VÕ.
ra Kanica, Vera Menesss, Vera
R .itman, Zélia Weber, G_orrjeto
e outros. Casa Grande Arquitolu-

MUSEU DOS TEATROS DO RIO
DE JANEIRO - Elementos e do-
cumentacãn referentes à vida ar-
tística teatral da Cidade. Aveni-
da Rio Branco (Satão Assírio) —
(Tel.: 22-2665). Hor.: das 13 às
17 horas, exceto aos sábados e
domingos.

MUSEU HISTÓRICO - Objeto: e
documentos ligados à nossa His-
fór ia nos períodos do Brasi l-Co-
lônia e Brasil-Império. Raras co-
íecões de Arte Sacra e Numis-
mática — Praça Marechal Ânco-
ra - (Tel. 42-5367). - Hor.:
de 12 ás 17h 15m, de terça _
sexta-leira. De 14h 30m às 17h
45m, aos sábados e domingos.
Fechado às segundas-feiras. En-
trada franca.

MUSEU VIIA-LÓEOS - Divulga.
Ção da obra de Vi!a-Lôbcs. Pa-
lácio óa Cultura. Rua _in lm-
prensa, 2.° andar. Hor.: das 11

Oliveira. A primeira comédia do
cinema brasileiro com personagens
autênticos: revelação de um jo-
vem diretor, estréia (cinematogrã-
fica) de uma atriz, Leila Diniz, de
grandes possibilidades. Também
um filme de bcm clima carioca e
numerosos charmes femininos (Jo-
ana Fomm, Isabel Ribeiro, Vera
Viõna, Irmã Alvarez e muitas cu-
trás).ópera: l.th - 151i.'0m -
17h20m - I9h - 20h40m -
2.'l20m. Coral, Paris. Palacn, Fl,i.
rida, Kelly, Bruni-lpancma, Fes-
li/.il, (a partir das Lllll. Caruso,
Marrocos, fíio Branco (Praça On-
.e), Britãnia, Bruni-Saonz Pena,
Bruni-Méiur (10 ;ino.).

ADEUS GRIM30 (/.dios Grinrjo),
cie Georytr Fiiiiey. V'.'-_.t-n. ,.»-
ropeu. Com Giuiiano Gcmraa,
Evelyn Stewart, Peter Crois. Cò-
res. Rlvoli, Bruni-Piedado, Alfa,
Matildo, Ai 1-!'<¦> t.í.io Copacabana,
Art-Paiácio IVicior, Art-Palácío Ti-
iuca: Llh - lili - lBh - 20h -
22h. (1Ü anes.!.

037 COMTHA A CHANTAGEM
ATÔMICA (Thunderball), de le-
rence Young, O quarto filme da
série James Bond, reabilitando-o
c!ci p.„;so meio om r_íso C(us *o\
007 Contra Goldfínger. Um bom
espetáculo no gênero. N'a iu-
ta contra o arquicriminoso Adcl-
fo Celi, 007 (Sean Ccnnery) tem
heras de recreio com Claudine
Auger, Luciane Paluzzi, Marlino
Beswick, Molly Peters. Cores. «
Oiíccn, Miramar, Rian, Arrcrlca:
l-tii - 16h30m - 19h - 21h30m
Sanla ílice: l.th.tim - 16h50m

I9hl0m - 21h30m. (18 anos).

DCUTCR JIVAC-0 (Doctor Jivanc),
de David Lean. Superprodução ba-
seada no romance ue Bcris Pas-
Ternak. Cem Ornar Sharif, Julie
Chrisliu, Gero Idi no Chaplin. Cò-
res. Vitória: Uh - I7!i30m -
21 ll. (16 anes).

Õ 
"GRÃN-Ê- 

GOLPE DOS SETE*
HOMENS DE CUPO (11 Grando
Cclpo tei 7 Ucniini d'Oro), de
Marco Viçar io. Segunda aventura
d.i quadrilha ccmendacla por Phi-
lippe Leroy. Com Rcssana Po-
desta, Gastcne Mcschin, Gabriel-
le Tinti. f:'>res. Rex: líh - 17h

19h - 21 h, Ctncbr-Crpaca...-
na, Ccndcr-Largo do Machado:
l.;h - lóh - lOh - 20h - 22h.
(1.1 anes).

VIAGEM FANTÁSTICA (Fantasti"
Voyago), de Picharei Fleiscner.
Uma eqjípe de médlccs miniatu-
ri:.ido.i viaja pelo cepo de um

A FINA FLCH DO SAMBA -
Show de música popular, c rgani-
zado per Sérgio Cabral e Tet.1-
^a Arã-;__. Cem elementos das
Escolas cie Samba Mangueira, lm-
perlo Serrano, Pcrte'a e Salguei-
ro — Opinião - Siqueira Cam-
pes n. 143 (36-3.197) ... Somente
àí segundas-feiras, 21 h_-r.;_.

PRÓXIMAS ESTRÉIAS
O VECS-lTll MR. SIOANE -
- Ccrnódia de J_e Crtcn. Dir.
de C.ir:rs Kroeber. Cem Mula
Fern.-nda, Paulo Pad.iha, Adria-
no Reis e cutres. Praça Gláucio
Giü. Estréia amanhã,
A" PENA E A LET-Trós come.
dias eni um ato, de Ariano Suas-
sur-. Direção de Luís Mendonça.
Cem Uva Mirio, Rafael de Car-
va iio «! Emiliano Queirós. F!gu-
rinos de Echio Reis. Teatro Jo-
vem. Estréia em abril.

Ò nOV'ÇC,~rle~ M.-,:t;.ir."> . ni."
Produção da f BT, com a cotj.
boracão do SNT - Co.n Dulcina,
Manuel Pára, Cléber Macedo,
João Benian, Ivan S e ri a, S"nla
Moi ais, Bruno Neio, Matozinho.
Dulcina. Estréia sábado de Ale-<
lu.j dia 25.

ÚLCERA DE OURO - Comedia
musical de Hélio Blcch, cem mu.
sica de Oscar Castro Neves, Ro*
berto Menescal e Edimo Krieger.
Dir. de Léo Jusi, Cem Flávio Mi-
glaccio, Cláudio Cavalcanti, R...
sana Ghessa e outros. Sanla
Resa. Ectréia em abri!.
OS 7 GATINHOS, de Nélscn Rn-
dri,j)ue;. Dir. de Álvaro Guima-
rãcr-, figurines e cenografia de
Rcberlo Franco. Cem Fregolents,
Thelma Reston, Jorge Ch^rques,
É/ico de Freitas, Carmem Palhares,
Hélio Ari, Dicnane Machado, Dia-
na Ant mar, Ana Rila c Tânia
Shor. Aprerentação do Teatro Po-
pular d.i CÔ — Miguel Lemos.

Estréia em abril.

UM FEDIDO DE CASAMENTO E
JUEILCU - De Tchoc.v. Apresen-
tação da Fundação Bra:iIoirii da
Teatro. Dr. de Sérgio Dicnísio.
Com o elenco da FBT — Tc^fro
Dulcina, às segundas-feiras. Pre-

30m, 17h30m, 20h3Gm, 23h30m,
0h30m.

Informativo Açjricola — 6h 30m,
ítiàríamente.

Música Também é Ncticia — das
lOh às lóh de hora em hora.

Marca do Sucesso — I2h25m,
18h2.m, 2Ih25m, diariamente.

Vocu é Quem Sabo —
51 h, diariamente, de 2a

Porr-,-ri._ ao Jcão — d
às 12h — diariamente,

Bolsa
diari,

do Valor

9h, I7h,
. a 63.

e 11h05m
de 2a. a

I8h45m —

ra b Dicorr.cão - Rua Gen. Poli-
chr_, 53. Botafogo - (24.-008).
VL/.DIMIR KO-VANKO 

"-- ~Pint_r 
is

— Galeria Cen dor - Chur ms ca ria
Gaúcha — Rua das Laranjeiras,
n." 114.

ISÃ'MORAIS - Pintura"- 
" 
SaTnj-

Germain, Barata Ribeiro, 41B,
sala i0r'.

CECillA ARRAES - Pintura -
Associação Atlética Banco do
Brasil — Av. Borges de Medei-
res, 819, cnm entrada pela Av.
Afranio dc Melo Fr.inc„.
niÕVÍSSÍKÕS - PbTtura, gra.
vura e desenho, Alceste Tarabini,
Ângelo Hodlck, Arturo V/ashing.
ion, Guies Jacquard, Ivens Oün-

às 17 horas, êacsIo aos sábados
e domingos,

MU;éU DA CIDADE - Reiiquias
historieis e curiosidades referen™
tes <_ fundação da Cidade do Rio
de Janeiro — Parque da Cidade

(telefone 47-0359). - Hor. de
llh 30m às 17 horas, exceto as
segundas — Entrada france.

MUSEU DO TNDIO - Utensílios
de caça o pesca, cerâmica mara-
[oara, ornamentos, máscaras, ri-
íuais e documentos fotográficos
das várias tri.:os de índios. —
Rua Mata Machado n.° 127 (te-
Icí-na 23-5-06). - Hor. rio 11
às 17 horas, de seg. a sexta-

Fechado _os sábados • dc-
rtiinTcs.

MUSEU. DE .ElAS.ARTES~^~Pií
tura. escu'tura, desenho e artes
gráficas, mobiliário €. objetos de
srle em gerai. G_lerics perma-
nentes: eiíranseirus e brasileiras.

clenti.ta, cam objetivo Cirúrgico.
Com Stephen Boyd, Raquel W.'_.'i,
Edmond 0'Brien, Dcnald Pleasan-
__, William Redlield, Arthur
Kennedy. Coros. Cachambi, Bo-
taf-<l.: 17h - 19h - 21h. (10
anos),

A~bESFÒRRÃ," de Gino Palmiso-
no. Melodrama brasileiro. Molo-
drama de juventude transviada, a
um p-i_so cia pornografia decla-
tada. Com Jacqueline Myrna, Isa-
bel Crisiina (Guy Lupo), Mata' cli
Ca*tO, Rildo Gonçalves e Tarei -
sio Mein. Petrópolis, Piraiá: Uh
— lSIvIOm - 17h20m — 19h -
20h.t0m - 22h20m. OS anos).

UMA LOURINHA ADORÁVEL (Bil-
lit-}, de Den Weiss. Comédia mu-
sical. Com Pally Duke, Jim Backus,
Jane Greer, Warren Berlinger. Cô-
r-y. Central: 14h — 15ll40m •-
17li20m - 19h - 20h40m - 22h
20m. Sáo Jcsé: 14h50m — lóh
30ni - I8h!0m - I9h-0m - 21h"0m, 

(Livre,.

VrÂG?M~PÃRA A M"cTr T E (TlT.
Reward), de Serço Br.urguiqnon.
Wostern americano. Com o gran-
de ator sueco Man von Sidow,
Yvette Mimieux, Efren 7.imbalist
Jr„ Gilbert Roland. Cores. D.
Pedro. (14 anos).

CEM MIL DôTÃRÊS~PÃRA RINGO
(100 000 Dellari ncr Ringo), do
Alberto dc Marlino. Westorn ita-
lo-espanhol. Core.-.. Cem Richard
Harriscn, Fernanda Sancho, Eleo-
nora Bianchi. Politaama: 15h —
17h - 19h - 21h. (14 anos).

R_NGO E SUÃ 
"PI.TOLA 

DÊ OURO
(Ringo and his Goldcn Pistel),
de Sérgio Ccri.ucci. V/estom ita-
liano, em cores, dublado em in-
gic-s. Com Mark Damon, Valeria
Fabrizi, Franco de Ron Giulia
Rubini, Cltordo Manni. Fluminon-
co: l/ii - ISh-IOm - 2t)li20m.
(14 anes).
"ÕTsiíVÃGÊSTTbe 

equipe mista
alemã-braslteira) — Aventura-rcti-
na. Cem AAiltcn leal, Emma Pe-
neüa. Collsçu: l.lh _ 15h40rh -
17h20m - I9h - 20h40ni - 22h
20ni. (10 anos).

ESPECIAIS
-ÍSSÓES PASSATEMPO - Alua.
lidr.des, C-.-.í.nnc., filmes cullu-
.'ais, comédias, dccuinont áreç.
Sessões contínuas des_ie as -0
da manhã. Cine Hora (Edifício
Avenida Cen! al, subsc'o). /*.?.,
deminaes e feriados, e>clu.;iva-
mente programas iníanlr;.

ços populares para estudantes,
tstré i re--jnda-foiia.
"SHOW"

CS 3 0E PORTUGAL - õ MaYã
José Vilar . lisb.ca d Nei-
ti* — Rua Circo de Julho n.°
305. Tcl.: 36-4.(53 - Show cem
Maria José Vilar c Florcncia Ro-
drigues - Dir. de Joaquim Sa-
raiva, à-, 21h30m e 22h20m

CcuvcíI - NCrS 2,50 - Fe-
chado às quartas-feiras.

ANTÔNIO A-.ESTRE E MARIA TE-
RESA. No Fado - Show - Rua
Barão de Ipanema n.° 296. Te-
lefcno 36-2026 - Couverl - NCrS
2,50.

MÃRÍÃ~ÕÃ"GRÃÇA - Adega d.
Évora — Show - Cem Maria da
Or.ua e Sebastião Rcbalir.iio -
Ccuvt-l - NCrS 1,60 - Fechado
às segundas-feiras. - Rua Santa
Cla-j n." 292 - Tel. 37.4210.
ÉL~ CORDOBÊS - Sh.w~~d.~i
qo-yo dc meia em meia hora. —
Rua Miguel Lemos, antigo San
Sebastián Bar — Consumação
NCrj 6,40.

PANTERAS A GO-GO - Show de
meia em meia hera a p_rtir d,.s
23 haras — Rua Beaux Arts —
Rua Rcdolío Dantas - Sem cou-
vort e con-umação: NCrS 5.
HELENA DE .IMA - 

"Sh-CT"-

meia-noite e meia. lo Candelabro.
Ccuvcrl NCrS 8,00 - de 2a. -

sáb. Dir. de Sérgio Vasque..
AS~~"pus."f, püssy] piissyTTT
CATS — Te>to de Sérgio Põrtc.
Cem grande elenco, à 'h — Ceu-
veit: NCrS 12. Ccnsumiiçãe: NCrí
fi. - Frcd's — Av. Atlântica.
UMA NOITE PERDIDA, cem Mlèl.
e luca — Música e dança. Com
Luís Carlos Miòle e Tuca, alem du
conjunto de Roberto Menescal —
Rui Ear Bossa — Rua Rcciclfo Dan-
las — a 1 hzra de 3,* a dem.
Couvnrt: NCr$ 10,00. Consuma-
ção: NCrS 5,00.

JAIÜ R0DR13UES - e o conjun-
to de Mario Castro Neves —
Casa Orando. Av. Afranio cie
Melo Franco, 300. NCr$ 5,00.

PROGRAMA PRIMEIRA CIASSE -

Hoje: às 13h05m: Romou e Ju«

lielo, de Prokofiev * Rcndó —

Alloriro Malta da Serenata para
13 Instrumentos dc Sopro, de

Moznrl * Pavana para uma Prin-

cosa Morta, dc Ravel " Dança

Húngara N.° 4, do Brahms * La

Bohòme, de Puccini * Páscox

Russa - da Suitj N.» 1 (Fan.
tasia), de Rachmaninoff * Vai-

sa de O Cava'eíro de Brcni«, de

Glière. As 22h05m: Vais» Mefis-

lo, dc Lirsl " Sinfonia N.° 2 cm
Dó Opus 73, de Brahms.

to Mach.do, Siloé Anlez _ Vera
Lúc;.i Alves Meneses. Galeria
IBEU, Ai. Nosso Senhora de Co-
pacabana, 690.
KE,ICR DOS PRAZERES~_™P7nt.rã
e JOVEM CRAVUSA NACIONAL
- MAM - Av. Beira Mar.

JOSÉ GUILKERME RIOS - Talhas,
desenhes, óleos e c.lagens —
M.eia Hataca. Rua Visconde Pira-
já, 47. Praça ^^n^_Gsório._
C O LETiVA DE~ ÃW-TAS 

~ 
MINEI.

ROS — Pintura de Chamina Szyn-
bein, Eduardo de Paula, lldi.
Moreira, Maria Helena Andrés,
AA'(iri-telò Tristão, Sara Ávila do
Oliveira, Yara Tupinembá e Wil-
clc Lacerda — Cantu — Barão de
Ipanema, 110-A.

Galeria de e:;pos;cões tempera-
rias. — Av. Rio Branco n.° 199.
Hor.: de turja a sexta das 12
às 21 horaj; sábados e domin-
gos, das 15 ò$ 18 hora*. Fe-
chado às segund.s.

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM
— Mais dc 100 .mil fotografias,
discos e gravações raras — Ar-
ciuivo completo do Almirante —
Prs^a Marechal Âncora, ao lado
na Igreja Nossa Senhera de Bon-
sucesso — Horário: das 12 òs
19 horas, exceio às segundas.

MUSEU DA REPÚBLICA - Antigo
Palácio do Governe, até a mu*
dança da Capital p..ra Brasília.
Recordações do mais de 70 anos
de vida 

"republicana. 
Rua do Ca-

teto sn.° (tel. 25-4302). Hoii-
rio: de 13 às 19 horas, de terça
a sextti-feira; do 15 às 19 ho-
res, sábados c domingos. Fech.-
do às segundas-feiras.

PERGUNTE /.
!,f «*5grt , r f, n í^1 ,,. „ 2e*gf£P

r. ***_!*
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AUTOMOBILISMO

VALDIR CERQUEIRA — Engenho Nôvo: "Des-
d?, (/i/t.1 Fcingio conquistou vários campeonatos mun-
âiais de automobilismo c abandonou as -pistas de
corridas, quantos c quais novos campeões surgiram?"

Nove campeões mundiais de automobilismo já
houve, desde que o argentino Juan Manuel Fángio
deixou o volante. Eis os nomes desses campeões: em
19ãH, Mike Hawthorn, da Grã-Bretanha; em 59, o
australiano Jack Brabham, que no ano seguinte foi
bicampeão; em 1961, foi campeão mundial de auto-
mobilismo o estadunidense Phil Hill; em 62, Granam
Hill, da Grã-Bretanha; em 63, o escocês Jim Clark; em
64, John Surtees, também britânico; em 65, outra vez
Jim Clark — e. em 66, Jack Brabham (o bicampeão
de 59-60).

CONFETE

ESTfiVAO BERNARDES
— Araxá. — "Surgiu de :il-
iruni falo interessante _
marcha Confete, do cama-
vai de nutros tempos?"

Essa música — última
gravação carnavalesca da
Francisco Alves, sua der-
rad.ira presença no car-
naval carioca (Confete...
pedacinho colorido de sau-
dade...) foi composta 16
anos atrás por Davi Nas-
ser c Jota Júnior, duran-
te as manobras da Escola
ria Aperfeiçoamento do
Ciciais. em G e r i c i n ó,
quando Jota Júnior e Luís
An.ônio eram simples ca-
pitâes e Davi Nasssr um
repórter —. vindo a inspi-
ração de um confete en-
contrato no bolso do um
ensseo, recorci.ináo unia
aventura camavalesca...

LANCHA

BENJAMIM LOBO —
Irajá. •— ".'.xh.le lancha
an ,:-,?ubnia...p.o?"

...Sem dúvida —. en-
centrando-se boa defini-
ção ric lancha anil-subma-
r';;t) no livro recém-publi-
cado pelo Contra-Almiran-
te Oscar de Sousa o Almei-
ria Material Flutuante,
edição do Instituto Técni-
co Naval do Cube Naval:
1* a n c h a Aníi-sumarino
icr.rac.eristicas): desloca-
m.r.to rie 20 a 50 tonela-
das. muilo veloz e de grau-
de mobilidade; armas an-
ti-submarino; e um peque-
no caça-submarino para
operar nas zonas costei-
ras —. sendo a lancha an-
ti-submarino também cha-
mada vedeta anti-subma-
filU).

HIDROMINERAL

VERA .SALES — Jardim
Guanabara — "\'ão (ie fa-
io criar na Amazônia uma
está ?i c i a h-drominc-
ral. Dará certn?"

Situa-se na zona atlánti-
ca do Pará o Município dc
Salinópclis, o primeiro mu-
i. cipio da Amazônia cen-
siderado estância hidro-
mineral e recentemente
instalado pelo governador
Alacid Nunes —, existindo
em Salinópolis fonte de
água o areias semelhantes
às de Güarapari —, deveu-
tio o Ministério das Minas
e Energia fornecer r.cur-
ses destinados ao desen-
volvimento da nova estãn-
cia.

TIÍ.TORETTO

WILTON FONSECA —
Juiz de Fora — "Qual a
divisa que o pintor italia-
no Tintorctto colocava à-
entrada dc seu atelier
avisando modestamente
que era influenciado por
Ticiann e Michelangelo —
e por que o artista . d ape-
lidado Tintoretto?"

Nascido c falecido em
Veneza no século XVI, o
pintor Jacopo Robusti íi-
cou sendo chamado Tin-
lorctto (il Tintorctto) por
ser filho de um tintureiro.
Estudou Tintoretto com
Ticiano apenas por alguns
meses, mas foi grandemen-
te influenciado pelo mes-
tre, a ponto de ter coloca-
do sôbre a porta de seu
atelier a seguinte inseri-
ção: Desenho de Michc-
lanpelo, cclorido de Ticia-
no. — Michelangelo. como
Ticiano, muito influenciou
a arte de Tintoretto.

EX-SOMADOI.

AFONSO . PADILHA —
Enirenho Nôvo — "Tam-
bcm nos Estados Fnidos
um senador acaba de scr
cassado?"

Por ter sido acusado 24
vezes de estar ligado a uma
oferta dc 100 000 dólares
em favor de traficantes de
narcóticos. Eugene Rodri-
guez, primeiro põrto-ri-
quenho eleito pelo Estado
d? Nova Iorque, dias atrás
íoi sentenciado a quatro
nnos de prisão por perjú-
rio e fraude, sendo que a
pena aplicada lhe tirou a
cadeira no Senado estadu-
nidense. Rodriguez. eleito
senador em novembro úl-
timo. foi considerado cul-
pado a 13 dc janeiro dês-
te ano, sem ter assumido o
mandato.

BANDEIRA

TERESINIIA CUNHA —
Lins rie Vasconcelos —
"Nosso pintor Décio Vila-
rrs, que d;.ci'hou a Ban-
deira brasileira para o
Governo ao começar a Rc-

pública, estudou no es-
traiifrciro?"

Nascido no Rio de Ja-
neiro em 1851. Décio Vi-
lares, apôs cursar a Im-
pcrial Academia de Belas-
Artes no Rio. seguiu pa-
ra a Europa nos seus 21
anos —, estudando em
Plorença com Pedro Amé-
rico e em Paris com Ca-
banel — retornando ao
Brasil nove anos depois,
aqui realizando obra nu-
m:resa. Décio Vilares fa-
leceu no Rio com 80 anos
em 1331.

VERBO

MOISílS BOZONI —
Gr.iânia — "João: A pro-
põsito (ln Cruzeiro .Nôvo.
dc um v.rlin usado no
amplo noticiário da nova
moeda, o correto é des-
mondar cu desameedar?"

O certo é... desamoe-
dar. quo o Dicionário de
Verbos r: Regi m .; s, cie
Francisco Fernandes, con-
í i g n a particularlzando:
Desameedar. — o mesmo
que desmonetizar: 'irar a
qualidade de moeda. No
recente Decreto presiden-
ciai que lançcu o Cruzeiro
Nóvo, Decreto n.° 00 190.
lemes no Art. 5." o se-
guinte: "As moedas me-
táiicas lançadas em cir-
culação até a vigência do
Cruzeiro Nóvo serão cesa-
moedadas pelo Eanco Cen-
trai, e o seu poder aquisi-
tivo cesse rá após trans-
corridos .12 meses daquela
data."

SEIOS

èJANCI DURAES — Ti-
juca — "Dos célebres se-
los Penny Blacks — pri-
meiros a circular no mun-
du — exisiem dc fato uns
200 no Museu Postal de
Londres?"

Daqueles primeiros se-
los postais do mundo emi-
tidos na Inglaterra em
1840 existem 216 exibidos
no Museu Postal britâni-
co e constituem a princi-
pai atração da mostra re-
centemente instalada no
Museu, criado também há
pouco.

AZEVEDO

JANDIRA BRENNER —
Petrópolis — "Nosso rn-
maucista Aluísio Azevedo,
bcm como o irmão Artur
Azevedo, escritor e trea-
Irólogo, eram filhos dc
um português?"

Eram Os dois intelec-
tue.is nascidos em São
Luís eram filhos do con-
sul português no Mara-
nbão Davi Gonçalves rie
Azevedo, c ambos, desti-
nados ao comércio pelo
pai. cedo abandonaram a
atividade comercial gra-
r-as à vocação literária —,
i.nortalizancio-se os deis
irmãos maranhenses co-
mo escritores, tendo sido
r.ml.o.s membros-flindado-
res da Academia Brasilei-
ra rie Letras.

SIGILO

ÍTALO RANGEL —
São Paulo (Capitall —
"Na nova lei de Impren-
sa, quanto às fontes do
informações e o direito dc •
sigilo profissional, o que
ficou valendo?"

No texto transformado
em lei, evitou-se a tempo
o perigo que, importava a
proibição pura. e simples
do anonimato contida no
projeto original, ficando
expressamente ressalvado
na nova Lei dc Imprensa
(Artigo 7." na sua parte
final): "Será. no entan-
to, assegurado e respei-
tado o sigilo quanto às
fontes ou origem de ln-
formações, recebidas ou
recolhidas por jornalistas,
rariicrrepórteres ou co-
mentaristas".

ATENÇÃO

Somente fazer pergunta
quem puder ouvir a res-
posta, através da RADIO
JORNAL DO BRASIL, de
2." a 6.-feira, de llh 05m
ãs 12h. — Aqui são publi-
cadas apenas algumas das"2 questões irradiadas por
dia. — Cnm muitas cartas
a pesquisar, o João não
envia resposta pelo Correio
nem informa p/ telefone.

Fazer uma só pergunta,
sóbre assunto de interesse
geral e que possa ter res-
posta em poucas palavras.Cartas para: Pergunte
ao João. RADIO JORNAL
DO BRASIL, Avenida Rio
Branco, 110, 5.° andar, Rio,
ZC-21.
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DEKALAFE
guerra uo "iê-iê-iê"

TALVANI GUEDES DA FONSECA
Fotos de CLÁUDIO KUBRUSLY

São Paulo — Dekalafe — ou Denise Kalaf —
tem 17 anos e muitas novidades para contar. Le-
vantou uma bandeira nova no iê-ié-iè brasileiro,
protestando contra tudo e contra todos, desliga-
da de qualquer grupo e disposta a levar sua música
até o público, principalmente o público jovem. De-
kalafe resolveu fazer assim porque acha que o ic-
iê-iê até agora só tem produzido músicas infantis,
sem conteúdo e — na maioria das vezes — im-
becis.

Antes de Dekalafe, praticamente não havia pro-
test song brasileiro. Jorge Mautner — escritor, poe-
ta, músico, compositor, pintor e crítico de arte —
tentou iniciar um movimento, no gênero, mas ter-
minou desistindo, sobretudo porque pretendia in-
troduzir um novo ritmo na nossa música, uma mis-
tura de baião com a balada americana. Nem as
letras dr. Mautner íoram aproveitadas. Veio Ronie
Von, falando de Antoine Saint-Exupéry, guerra, ter-
mira, e não tardou muito entrou na linha da jovem
guarda. Ronie, de protesto, só tem Coni Buy ime
Love, dos Beatles.

HORA DE PROTESTO

Sem grande publicidade, Dekalafe surgiu de re-
pente e em menos de dois meses, desde o seu lan-
çamento, é sucesso garantido em São Paulo. Das
festinhas do Mackenzie até o programa de Agnaldo
Rayol, foi vim salto. Diziam que De cantava bem,
que poderia ter futuro. Mas a timidez se apresen-
tava como obstáculo e a jovem estudante só pen-
sava no cursinho dc Psicologia, cujo vestibular
abandonou na véspera da primeira prova. Tanto
insistiram e aconselharam que Denise terminou
procurando um conjunto principiante — no
Mackenzie — e ligou-se à empresária Mônica
Lisboa.

Começaram os ensaios, com músicas da moda:
Roberto Carlos, Ronie Von, Beatles, Jerry Adriani.
Durante uma semana o conjunto ensaiou e Deka-
lafe aprendeu muito. Finalmente, o grupo decidiu"fazer algo mais sério", em vez das letras sem nexo
ou exageradamente infantis do iê-iê-iê. Arnaldo
Sacomani, membro do conjunto, apresentou suas

# músicas e Dekalafe escolheu algumas. Uma delas,
Mundo Quadrado, fala de Hiroxima, de mundo
imundo, de paz e critica discriminadamente a hu-
manidade e sua história.

VOZ E CORAGEM

Sem dinheiro, desconhecida e contando apenas
com a coragem, Dekalafe partiu para as televisões
e rádios. Mônica Lisboa conseguiu colocá-la no
Cõrte-Rayol Show, Hebe Camargo, Ronie Von e
Chico Buarque de Holanda. Todavia, o grande teste
foi no dia 17 de janeiro, no Clube Pinheiros, durante
a Convenção da Volkswagen do Brasil. Lá, vestida
com uma bata renascentista, despenteada e cir-
culando entre o público, Dekalafe teve que bisar
duas músicas.

Em fevereiro, nuína visita que fèz a Gravado-
ra Artistas Unidos, Dekalafe gravou This Boy e
Bang-Bang, como l*ste. "Saiu tão bacana — disse
o diretor da AU —'que hoje o disco está na praça
e é sucesso no Hit-Parade."

Mistura de Joan Baez com Maria Betânla, Da-
lida com Bob Dylan, Dekalafe canta sem medo.
Suas músicas, embora agressivas, pedem paz, com-
preensão e exaltam o amor entre os homens.

— Não tenho motivos para protestar contra a
guerra. No Brasil êste problema não existe, é o
que dizem por ai. No entanto, o mundo de hoje
está tão pequeno, tão reduzido, que não adianta
dividi-lo em nações.

Já Arnaldo Sacomani, o teórico do conjunto,
Informa que "Dekalafe é livre. Ela canta o que
sente: se é contra a guerra, o mundo quadrado
ou quem quer que seja, não importa. Pode ser
mesmo canção de amor".

Marilia: não entendo por que tanta gente complica us coisas
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Dekalafe contra o iê-iê-iê infu O encanto alegre ile Alariliu

bossa nova com ternura
MAURO CID

Fotos de HAMILTON CORREIA

A moça miúda, cie cabelos curtos, olhos
castanhos, meiga, olhar adolescente, simples
e sem pintura, que passa o dia de calças com-
pridas e blusas coloridas — seu traje prefe-
rido —, andando vez por outra na Praia de
Icarai, é a mesma mulher vestida de gala,
olhar penetrante e gestos expressivos que o
paulista habituou-se a assistir e aplaudir no
programa de TV Ensaio Geral, cantando com
sua voz rouca ao lado de outros nomes da
música popular brasileira. Seu nome: Marí-
lia Medalha.

Para o carioca o nome é ainda desço-
nhecido, pois, apesar de ter passado em Nite-
rói grande parte da sua vida artística, ela foi
lançada em São Paulo. Para a gente de Ica-
raí ela era a garota que sabia tocar violão e
cantar com jeitinho a bossa nova. No mais
eram alguns shows em colégios e faculdades
de Niterói.

Na sua roda de amigos estavam alguns
nomes que mais tarde teriam grande proje-
ção: os integrantes do MPB-4, Sérgio Men-
des. Êste tentou levá-la para o Beco, na épo-
ca, centro do movimento, "mas eu tinha 15
anos e não apitava nada, os velhos íoram
contra".

Marilia apareceu sozinha e como canto-
ra, pela primeira vez, na inauguração de uma
boate em Icarai: Petit-Paris. Seu primeiro
cachet: jantou de graça na boate.

Tendo uma irmã que morava ern São
Paulo, ia sempre visitá-la; assistia, porque
gostava, a diversas peças de teatro. Em uma
dessas viagens encontrou Gianfrancesco
Guarnieri e Antero de Oliveira, que lhe falou
de um show do Teatro de Arena: Arena Con-
ta Zumbi. Mais tarde conheceu Augusto
poal.

Isso já em fins de 1964 e começo de 19G5.
Em fevereiro de 65 recebe um chamado de
São Paulo: ia trabalhar em Arena Conta
Zumbi. Marilia queria cantar mas sua pri-
meira oportunidade aparecia como atriz. A
peça foi logo apontada como o melhor car-
taz teatral do ano. Para a jovem estreante
uma surpresa particular: foi escolhida pela
Associação dos Críticos Teatrais de São Pau-
lo como a melhor revelação de atriz do ano.

Vários convites apareceram para novas
peças, que Marilia não aceitou, pois deseja-
va cantar. Pouco depois è chamada para fa-
zer parte de um programa de valores novos
que a TV Excelsior ia lançar: Ensaio Geral.
Ali, hoje, canta ao lado de nomes como Gil-
berto Gil, Caetano Veloso, Taiguara e Sídnei
Muller.

Há quatro meses faz sucesso para pau-
lista ver. Mas Marilia tem planos próprios.
Primeiro um compacto simples que acaba de
gravar para a Philips: são duas músicas —
Menino ãe Agulha e Água Morta —, ambas
de Sídnei Muller, que ela jura "vai estourar
êste ano como compositor"; até julho quer
gravar seu primeiro LP.' E mais: "gostaria
dc trabalhar em um show montado por Boa!,
fazer teatro sério daqui há dez anos, cinema
e trabalhar agora no Rio, em boate ou
teatro".

Marilia Medalha não escolhe música
para cantar, mas acha muito boa a fase atual
de nossa música: o retorno ao chorinho e
marcha-rancho com Chico Buarque, "tudo
de maneira nova" e a força da música de
Gilberto Gil e Caetano Veloso que, com mais
Sídnei Muller, resumem o máximo de nossa
música de hoje.

Música-protesto e iê-iê-iê tem suas vali-
dades, estando a primeira integrada em uma
evolução natural de toda sociedade: "a mú-
sica rião poderia ficar ausente das modifica-
ções sociais"; a segunda é música de juven-
tude sem grandes conseqüências, "apesar de
mostrar algumas vezes as injustiças do
mundo".

Em meio às suas opiniões sobre músicas,
Marilia fala de coisas gerais: carnaval (já
gostou quando tinha 15 anos e procurava ai-
guma c.oisa. Hoje, realizada no amor, reduz
seu carnaval a ver escolas de samba. — Car-
naval é sempre a procura de alguém, quando
se encontra esse alguém não existe mais na-
da a fazer em bailes.

Sua diversão predileta ainda é ficar em
casa ou na de amigos tocando violão, conver-
sando sobre tudo e sendo fiel a sua filosofia
de existir: viver, trabalhar, amar e morrer.
— Não entendo porque tanta gente compli-
ca as coisas. Se o nosso destino é êste deve-
mos fazer tudo para alcançar as fases e
aproveitá-las.

Marilia considera-se definitivamente ra-
dicada em São Paulo, onde foi lançada, onde
tem um maior grupo de amigos, não despre-
zando, evidentemente, a possibilidade de tra-
balhar no Rio.
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Rio cie Janeiro — terça-feira, 21-3-67 Parie inseparável do Jornal

O JB HA 75 AMOS

O JORNAl. DO BRASIL cir- 21-3-1892 noticiava:
O Morre o histo.i.iclor August freeman.
O O Tibro inunda Roma.

O Greve de carregadores em Santos.
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MAPA DO TEMPO - JB

PRAÇA TIRADENTES
grupo de 3 salas, banheiro fren- ITOA. Tel. 57-0100 - CRECI 621.
tc praia imperatriz Leopoldina, U;VÈI-iÒÉ-SE lindo ap. de quarto, sã"-• grupo_3IO - 32-8899. Is, cozinha e banheiro. Entrega-se
VrNDO ap, 302, Praça di 

' 
Repú-'"'"12'" - Pre5o l-l facilitado. Ruo

blica 93, nt., sl. separados, da-t!cs Inválidas, 19ó. ap. 307 . Tia.
socupado, frente p!Campo San-:ti'ir no local. 5t. Djalma.
tatw GB NCr$ 13 000,00 à vista. 1'VENDE-SE um ap. sala,-nuartí, „, . .
Aceito eferta c Caixas. Chaves jardim de inverno ria frenie, à ;'tt0 ^" v<1" '' Vl$l'1 tlup"1 s!
cem o porteiro Carlinlios. Tratar Rua dos Inválida 190 70 ,-,„ 3 1'-< Ci2- d,!'-- empr., garagem,
Rua do Rosário, 61, sobrado, dasdar. lnformacõ»s 

'Av '.MpÍi-i 
S.T1 Pcr and- Po5P 3- lrol° co"1

andar, do luxo - Hall [ COPACABANA - Vendo
sls-, 3 qts., armários, 2 J rcrrjiediários 2 salas, 2 quarlos,

yrande viir., cepa- ci
impletes - -10 mi-1 nha

lho«s tle sinal e o rest
anes — Alugado c' centr. von-
cido. Venda exclusiva Waldernar
Donato. Telefones 43-8000 c ..
43-3700 - CRECI 5.

banheiro cr.\ cor, cozi-
arm. dep. completas. En-

zio que pode ser visto dôs 9 à;
llh. e das 19 às 21h., na Av.
Ataulfo de Paiva, 50, bloco C-2
— Leblon, cj qts. e demais de-
pendências. Tralnr Rua da Qui-
landa, 30, sala 209, c Fernan-
des - CRECI 400 - Tel. ...
52-2899.

GÁVEA - J. BOTÂNICO

JARDIM BOTÂNICO - Vendo
lípíirtimtento cnm solão, 3 quar-
tos com armários embutidos e
garagem com cerca de 110 m2 —
Tel. 46-1056.

terreno plano de 1 20O m2 c
quartos, banh,

401 Tels.: 29-2092

coz., casa de caseiro, galinheiro,
abrigo p| carros, árvores frutí-
feras. Preço CrS 46 COO 000
(NCr> 46 000,00!, cl parle fac.
18 meses. CIVIA — Trav. Ouvidor
17. (Div. de Vendas, 2° andar).
Tel. 52-8166 de 8,30 ás 18 horas
- CRECI 31. .., ... __ 1<Í05. - Tratar com MELLO AF-SAO CONRADO - Vendo apar- FONSO ENGENHARIA ITDA, nalamento. Sala, banheiro, k'tch-|Rua Constança Barbosa, 152, qru.

jo rvT' GUADALUPE - Vdo. luxuosa ca.
.,„„ „- r, , , - '•- 5a de 2 Pav- ,re,l,e do pastilhas,VILA ISABEL - Vendo-se aparta-;2 qios., 2 sls.,
monlo ¦ i qtos., 2 sls., coz. o bann. ..

«m faso da aco* cor, 2 varandas, ptas. e janelas.bamento, paia ©nlrtiga até sotnm-ldu ferro, Ent. de carro preço h
bro, cant 2 quartos, safa, emi. combinar c; pequena ent. Vtír na
nha, banhoiro a ároa — Entrada!£ua 17' C,1S'1 '6, quadra 31 e Tr.it.
CrS 6 iOO 000 e o saldo cm pres- Brandura, 515 - l. do Bicão —
tações drs CrS 200 000. Vor na AvJCe,°' 91 0195 - Vitalino.
28 de So^ombro, 2S4 a 560, apJMESQUITA' 

'- 
Terreno' plano, 

'me-
" dindo 25 x 100, situado na Rua

nett, varanda, saunas, piscinas,
grane parque, snlôes jogos, p!ay-
graund, estacionamento p| autos,
restaurante, telefone e ínterfones.
Tratar terça-feira, das 13 às 17
horas — Sra, Crosman, — Telefone
36-1843._ _
VENDO casa, sala, 3 quarlos, ba-
nheiro, cozinha, demais depen

po 401 - Móier - Tels.: 29-2092
e 47-3261.
VÍLA' ISABEL~-~Vondn.se 

"casa

com quarto, ;a!n, co-inha, bo-
nheiro d área'. Entrada úa CrS
4 000 000 o o saldo cm presta.
cõns de CrS 180 000 — Ver na R.j corinha, banheiro, depond. em-
Maxwoll, 195. Tr?lar e.n MELLO' pregada, ároa o quintal. Entrada
AFFOI1SO ENGENHARIA LTDA.,,do CrS 4 500 000 e o saido cm

Lidia, 115 c 117. Preço: CrS
e 000 000 (NCr$ 8 000,00) cl
50% financ. 3 anes. CIVIA -
Tr.ivj Ouvidor, 17. (Div. dt- Ven.
cias. 2." andar). Tel. 52-3166, de
8,30 ,'is_18 horas -_CI!FCI 131.
MEIER - Vondo-so apartamento

.uio com 4 quartos, sala, eopjt.

42-6763.

ZONA NORTE
em 2; trr.-íia Imediata. Rua Sa Ferreira

152 - Ap. 204_.
COPACABANA - Vendo vazlol- r oirTí-SU ÀA
saia e qunrlo separados, banhei- \->- ^-KI31UVAU

PÇA. DA BANDEIRA

13 às 16 horas com Trindade. iSá Tel. 37-692

. cozinha completos. Preço e1  —— . —
condições excepcionais com sinaf ATENÇÃO — Ocasião — Vendo 1
a combinar e saldo em 2 ano&jcasa 2 qts., sala, coz., banh., |ard.

jures. Informações, 22-2529.e quintal, na R. Pereira Lopes, 21
•1582. CRECI 511.

ZONA SUL
;t nciRIA - S. TERESA |NA0 PERCA t™po, nem ¦

cante, detxe-nos procurar pj V,
APARTAMENTO DE FRENTE - S. o imóvel que descia. D-
Vazio, 220 m2, vendo à Rua da n,C5 assistência na transação. Dc
Giória, n." 190/401, cem 4 qls., Ç'.° Leal 22-6885. L. Caneca,
í sls., 2 banh. sociais, jard. In-
verno, 2 qts. de empregades
ccmpl.

617 - CRECI 958.
VENDO o apartamen.o 202,"

io, que pcide i:ar visto das 14
às 18 hs, ,i líua Esteves Júnirr,
12 - Flamcnc.o c| A qts, e de-
mais dependências. NCrS 55 000

combinar. Tralar cj Fernandes,

domai s dependências
Ver no local c/ o Sr. Abi lio ¦
tr.-_.-3i ps;o tel. 23-9499 com ,
Sr. Ivan.
ACEI IO CAIXA OU IPEG ci si
nal, sl., 2 ots., deps. compl.,1 CSECI 400. Rua da Quilanaa,
olc. Rua do Russel. .Visitas, tel. 30, s.tla_209. Tel. 522899.
22-8936 .CRECI 1133. VAZIO - Conj. gde. ban~7o7
GLORIA - Vendo ap." coni. 

"à 
R- S. Verçj. 203 - 1209. Ent.

Rua Joaquim Silva, 11. Pronto2000, "i Caixa Econo. P. anti-
em 6 meses, 6 000 CiS novos.]9°- Esl. Prosp. vcr. port. 23-1214
Parle à visla, restante facilita-CRECI 644-
do. Tel. 47-3414. Dr. Marco,_JVAZIO," 2 qls-, sl., dep. emp.
CLÕKIA -• Ap. final constr. iaícompl. a. c| tanq. Todas P. gdo.,

tamos entregando a partir da ar> emb., coz., coz. S. Verg- 2381314, port. Finan. 36 500, com 10% de entr. saldo 6
anos, Rua Sõnta Cristina n.o 78.

lar Av.'Rio Branco n.° 120,

.'

^^'**S>ZZZ-fcZZlZ"''-•-•;:' ¦ !.:'-. •- ', ¦;. r ¦*.*¦¦:
^*<*tií(*£fcs<-¦¦*..'... " Glo\-, 

- V81!:.-,o apartamen.
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ÂEitecr^e seu classificado
u

Para a edição do dia 25, as Agências
do JORNAL DO BRASIL receberão Anúncios
Classificados até 5."-feira, às 17:30 hs. e a
Sede alé às 19:00 lis.

Na sexta-feira Sanla não haverá expe-
dienle no JORNAL DO BRASIL, devendo as
Agências e a Sede reabrirem no dia 2ó,
sábado. Atenderemos no seguinte horário:

Agências: de 8:00 às 11:00 hs.

Sede : de 7:30 às 12:30 hs.

Ver hoje
c] Coutinhi
Cl 771.

amanhã 14 às ló hs.,
Tel. 54-1990 - CRE-

dências -Terraço com 98 m2. De- na r,,,-, Constanea Barbosa, 152,1 prestações d. CrS 250 000,fronteJUnhangi. 46-4830 < ..|9rup0 m _ Méi„, _ Telefones:-Ver ns Sua Barão d» Santo An.
99-2092_o 49-3261. nelo, 232, ap. S-101 _ Tralar om,
VENDO - Rua Araxá, 145, casa fil1.10 

AffCNSO ENGENHARIA
pavimentos. sala visila 1 salão' A" na Rua Constanea Barbosa,
quartos, entrada automóvel etc';!52- 

'J'"?5 <01 - Míio' - Tí!'
Viiitar até 12 horas. Facilito. S. !22____Ü
Ecsolü. Praça Pio X n. 78, s1 80/ MEIER
CRECI C. 86. lies, n

SS4, o

CASA VAZIA, vendo, 2 qt.-,., 2
sls., co;., banh. completo, s/
intermediários. Rua Pinto Gue.
des 67 c/7, diariamente, 8 às
12h.
PRECISAMOS para clientes aps.
qu casas c/1, 2 o 3 qts,, tnosmo
Alugados, na Tijuca, Grajaú

do Pina, 96 — Loja
DENFICA - Ap. vaiio, c| 2 qts.) 30-5489.
sala, coz., banh, Vendo-s* Av.. ,,. ...
Suburbano. Enl.. 8 500 mil, prest.iRIÕ COMPRIDO - Ca

9.2092 c 49-3261.
- Vciidooi-íB aparlamen-
f!u.i Pedi o de Carvalho,

IVILA ISABEL - Terr 13 x 50 _;5i''- om P"---Jio dn 3 andares tom

|Vendo, neg. ocasião, na R. Con-!! ,, 
*^,s- '"^ a!v«,ni'^ Pi°"<«'selnciro Otaviano, 21 - Tratar c<! ,. aPi"-i embosso, parle

o Coutinho - Tel. 54-1990 - CRE- ?•?'""' "'draulica, loueas • aiv-
Cl 771. leics, apts, cem 2 quartos, satã,

iCoiinha, banheiro — 2 loj.is e/
ViVr"lsáb.r T,atãr',.a"Av!" P.r7s LINS-BÔCA DO MATO l'° mi -•-3.y*?? -*• Saragem,

Tolefone!
LINS VASCONCELOS

.escritura 6o compra de uma c

Prc=o: CrS 90 0C0 000 tom CrS
,36 COO 000 de entrada o o sol.50 do cm prostoçõos do CrS 

1 CSO 050 sem iuros — Tratar tomSuburbano. Enlt. 8 500 mil, prest.iRIO COMPRIDO - Casa - Vendo sa em construção no melhor pon- *,%', n ,*.'-¦ ,-T n._l,_S!üI.»17
200 mil s/i Tralar: Av Brás do centro terreno do 11x40, um pav.-to do Lins de Vasconcelos na1 ,,, 

A„F0NÍ° ENOENHARIA
Pina, 96, loja (Urt,o da Penda) 2 salões, 3 qls., copa cozinha, Rua Heráclito Graça, 305. Pelo Ho 

" " 'ÜÍ,Con5!j??a Barbosa,
Tel: 30-5489 - CRECI 2'J2. 2 banheiros sociais, living el bar, valor real, sem nenhum acresci-IJ"' a"tZ°..ÍV ~ '*?'",' ~ Te¦*•

:-.__.-_...  , .——oi ..:... i :.._?:_'. _. m„ _. _¦„,„ f,rn„i,j.., _,„ ifones: 2»-20'/2 e 49-3261.

Vecchio, 39,

23-1214 - CRECI 644.
VA.IIO fle.,r"conj. gde.', bnnh.,
co::. R. Bento Lisboa, 091003,
pari. Ent. 5 000. Fmanc. '2 anos.
Det. 23-1214 - CRECI 644.

"OS -|COPACABANA - X. Silveira -
V. uru, lindo ap. lateral, visto-
so. pintado, sancas, florões, 2
ôdeuí -.qt:-.,- f.aUo) cor., - banh.
ccmpl., área c; tanque, dep.
empreg., garag. na escritura 33
milh. c! 20 enlr. o rest. a comb.
- 426755 - CIIECI 590.

ANALISE S1NÓTICA EO MAPA - O ramo continental da
frente fria entrou em dissolução ao jiorte do Espirito Santo
e Minas Gerais, permanecendo ativo o r.mo marítimo. A
posição do centro do anticiclone polar, no oceono íi este
do Paraná e Santa Catarina, foz com que se verifiquem
chuvas intermitentes no litoral entre Vilória e Paranaguá,
devido à circulação marítima. Mova frente fria desleea-se
do sul da Argentina para Ncrdeite tiewenúo atingir o Rio
Grande do Sul nas próximas 25 horas. (Análise Sinótica do
Mapa do Serviço de Meteorologia interpretada pelo JB)

GLÓRIA - Vende-so aparlamen
to de frento cem snla o quarto
eçnjugado, cozinha, banheiro a2U<
lejados alé o teto cm côr. En. LARANJ. — C. VELHO
trada CrS í 500 000 e o sair
om prestações tio CrS 230 000.EÍA FINAL DE CONSTt.UCÃO -
Ver r.r, Rua do Fialho, 15, ap, Na Rua PI._helr.-_ Machado, 62,
103. Choves no ap. 105. Tratar!vendemos os ultimei o excel

Mollo Affcnso Engenharia tes apartamontos da nessa
Lida., na Rea Conüanea Barbosa, corporação, somente 2
152. grupo 401. Tcls. 29-2092 o j andar, de frente c] 2SÒ
',9•¦1-6,¦ _!Ccn;tando de: 2 salas, 4 quartos,
r, -l-r-rr riAlirtir-n r, banheiros, eoiinha, quorto o
k_,MILIl: — rLAiVIClNuU incn. ompron, aroa, garopem pri-

ivativa. CIVIA — Tiv. 
"Ouvidor,

APARTAMENTO - Flamenga - Ven- i 17 (Div. do Vendas 2." andar!,
de-se o apartamento 105 do pré- Tol, * 52-S1É6 do 8,30 às 18,00 COPACABANA
dio numero 174 da Rua Senador heras. ÍCR^Cl 131). zenas dc
Vergueiro, cem sala, dois quarlos,| LARANJêTrAs' - Ap,

por

COPACABANA - Praça Serzede-
Io, 15, ap. ijt. e sl. separados,
45 in2. Pronta e^Trí^-n, Edifício
novo. tt. xto. 23 milhõei à vis-
Ia. 37-4807.
COPACABANA" - Cindo 

"ap. 
cjt.

e sl. separados, pintado e vitri-
ficado, banheiro em còr. Pronta
entreoa. I5 5C0'<'i vista sem ofet*
ta. Ver à Av. Copacabana, 112,
ap. 706. Tratar 37-4807.

COPACABANA — Ap. todo íren-
lo, 100ni2, sala, salão, 2 qts.,
dep. cemp. Entrega vazio imedia-
ia. Ver..CjUfLlnuur íiora. Av. Co-
pacabana 7Al\ 

'ap. «101 — Facilito
parle. Tratar _3y930.
COPACABANA - Rua TorièlüTÕs
n. 200, ap. 601 - Vendo pron-
to. Alto padrão 280 m2, 1 por
andar. Acabamento para fino
gosto. A.mários prontos, elesed
e todo atapetado. Preço oca-
sião. Motivo viaqem, s n! a s em

. |mármore português (llhóis), 2
banheiros, sendo ] tcdo em már-
more — Marcar pelo telefone
36.1520.

. facilidades eje pae-a-í'0""' ..^*" e 49-3261.
nios ou permuta por uma MEIER - Vonde-so o lote n. V

blre-lKombi 1964 -- Tralar na Rua Mé- da Rua Fcd.-e Ildefonso Penalba,
148 - Sala 1 107. |304. Entrada CtS 1 000 000 • a

saldo cm prostacãos do CrS
200 000 s ' 

juros.' Trator om MEL.
LO AFFOtISO ENGENHARIA

raça Del|e,nprénada, 3 varanda:»' írciT, np"!lI?A-' "-1 Rua Constanea Barbesn.
vendo os eps.;Bn, étimo estada do conserva- „ ' Wo"ir ~ Tols-: 29-2092 ,.

101 e 202, c. sala, sala de al-;cs„ e/ sin|oeo. _ Entrada CrS .. l<9-_i261.r.iõto. 3 odes. qtos., cooa, coz.,]/ 50o 000 o o saldo em pres-,MEIER - VendonT-so aparlamen-
terraço, dep. compl. sinteco etc. taç5o! da Cri 3C0 000. Ver natos no Rua Pedro de Carvalho.

i_e_-.J'Íw:-2.3-2e.59.J.<LRECL,.02:>)!Chaves no n." 87 - Tratai eom dependências, gorogem. Po,» ,„.
RIO COMPRIDO 447, ap. 12, 2.0|MEllO ArFCNSO ENGCNHARlAÍtrsga om 6 meses. Com entrad»
nndar, vendo ótimo sala, 2 qto:.,) LTDA., na Roa Conçtinça Barbosa,^!» CrS 2 OCO OCO e o saldo fi-
dep. compl., pe(;as amolas. Ver 152, gruoo 401 — Méior — Tola* nanciado oo: intermédio da Cai*
no locol, trat. 23-2B59 (CRECI; f-nosi 29-2092 o 49-3261. xa Econômica cu Inslilulo-i fra.

902. Trotar em MELLO AFFÒNSOl ! 025)-  . ... , - !..,,.,„,',,„; !|',u/m.'','vn? 
ArF°r,S0 ENSE-

ENGENHARIA LTDA., na Rua Cons. SAENS PFflA -- Ent vario, Bal-: JACAREPAOUA N » ' "3 Ua ConM-""-
tança Barbosa, 152, qrupo 401 -lazer Lisboa, 19, ao. 202, vdo.l _  I", farbosa, 1S2, g,opo 401 -

Méier - Tels.: 29-2092 e 49-326112 qls., ll., COI., banh. comp., JACAREPAGUÁ - Vendo confort.lT?!?'0"" 29.2092 e 49-3261
fie. run, dup. empr. Ver di.ir. resldôncia toda cercada em mu-
Org. Orlando Manfredo - Barão "lha, em centro de lerreno co,n
Iguatemi, 86, lei. 48-0804 - Cre-1garagem, varandas, 3 qts., sala.

PRÉDIO EXCEPCIONAL c| 3 an- 2 qts. empr., quintal, -ardim r*. g,
i dares, elevador, compressor ... ragem. Proro Crí SO COO 000. S

1100 m2 área ccnslruida, força nal 50%, lesto 12 mese:
6000 HP. Telefone, etc. entrega .lamente proprietário. Rua Sam-j XIC0'_J.
imediata, ideal pj tipografia, al- paio Viann, 112. Tel. 22-437-4, das LINS — Vende-so apartamento
to yabarito, Indústrias tívi,, Co- 12 às 17 h^rõs. vazio, com 2 quartos, sala, co*
mercio ou Clínicas. Sinai 120 zinha, banheiro em côr, dep. ds
mil. Visitas 23-2232. CRECI 743. RIO 

^ 
COMPRIDO -j Praça Del|empregada, 3 varanda-:» óro:

PRAÇA DA BANDEIRA - Vendo- 
'

eo excolont* apartamento de
frente, cem 3 quartos, sala e
dumaii dependências, garagem,
prédio novo, para s»r entregue
em niiiío désto ano. Preço: CrS
36 000 000 - Enlrada: CrS 
16 000 000 •> o saldo em pres-
tíiçóos de Cr$ 774 960. Vor na
Praça da Bandeira n. 141, ap. i

, LARANJEIRAS - Ap. nesta rua
empregados, ata- com 135 m2. Vendo 00 troco per;s embutidos,, menores em qualquer zona. Tratar

c:m metade dias úteis - 43-7.512 - Sr. Nunes.

Te!. 23-8788 - Sr. Maí^s7 
ln,TlARANJEÍRAS - Vende-se, na R.

dependência
pelado, cem arma
arulejo até o tet* 

nancíada. Preço

lAIv.iro Chaves, 28, ap. 210, sl„
APARTAMENTO Saia, qts., coz.,'ot. sep., demais depend. Vazio -
banh., área, lanei., qls.. banh.,.Trotar Av. Rio Branco, 138 - 15.0
criada, tinho culro. 45-3983 - _ Tel. 32-8585.
CRECI 190. — —-

Vendemos de-
nps. conj., sep., de 1

2 qts. Chaves na Brilhante. Tet
lofones 57-5187, 57-2086 e ....
57-4638 - CRECI 243.

CÕPÃCABANÃT 
"LEME 

- Vendo
ap, sala, 2 qts., grande copa-co-
7Ínba, deps. de emp. e garagem
na escritura. Pronta entrega. 20
milhões de ent. e 20 em 2 anos.
Vcr R Gustavo Sampaio, 15Í1 -
ap. 1 004. Tralar 37-4807.

ACEITO CX. 2 salas, 3 qls., vis- BOTAFOGO — URCA
la d o mar, vazie, tenho outro, •- COPACABANA - Av. N. S
4 qts., salão, gar.. Sen. Verguei.1 AVENIDA RUI BARBOSA Copacabana, 109, ap. 302,
ro, fte, cutro Silv. Martins, sI.Jm z/./. r\\~ '' • • * 2 c'ls-' banheiro comoleto, cc.-i-
3 qts., 45-3983. CRECI 190. j1^- 00° — ^DTa |d IflICia- nha, qt. e banheiro de emprega-
APARTAMENTO" ceni. R. falssan- dei. Vende-SB ap. cl 2Ó0|^; EnT,r,°B(a Vaíl°n,Iíal<" C'"L
d-- 16' Vu-.dn i e-,1,1 e in « i ¦' . I "da. feiefonc 57-0100' '" m2 c| salão, sala de jan-62i.

4 dor-'COPACABANA ~ Vend"
quilino notificado. Pç. U mil. —
Ent. 7 mil. Rest. 24 :< 291 660 -
Ver procurar D. Yará no np. -102
Tr. 42-2294 - M. Pereira.

CRECI

TEMPERATURA
E TEMPO
NOS ESTADOS

O SOL

lar, sala íntima,
milerios cj

FLAMENGO
em privilegiada locàli-lxiliar copa-cozinha,

Maranhão, Piauí, Ceará —
Tempo: Bom com nebulosída-
de. Temp.: Estável.

Paraíba, Pernambuco, Ala-
gaos, Sergipe — Tempo: In:,-
tá vel, chuva fraca: Temp.:
Estável.

Rio Grande do
nhão, Píauí —

Norte, Mara-
Idem.

Bahia, Minas Gerais, Espírito
Santo — Tempo: Instável com
chuvas. Temp.: Estável.

Rio- do Janeiro, Guanabara —
Tempo: Instável cem chuvas,
períodos de melhoria, Temp.:
Estável.

Goiás, Maio Grosso — Tem-
po: Instável cem chuves. Tem-
peratura: Estável.

São Paulo — Tempo: Bom
com nebulosidade no ínteri-
cr.. Chuvas fracas no litoral.
Temp.: Estável.

Paraná — Tempo: Bom coni
nebulosidade no interior. Ins-
táv«l no litoral. Temp.: Es-
távej.

5anta Catarina — Tempo bom
com neoulosídnde. Temp.: Es-
tdvel.

Rio Granda do Sul — Tempo:
Bom passando a instável cem
chuvas-, Temp.: Estável.

SÂO CRISTÓVÃO - Cenlro - Pas-
sa-se contrato novo de 5 anos, de
yrande loia, frente de ótima rua,
cem telefone e força, com jo-
brado, e pequena oficina meta-
lúrgica: Tel. 22-1650 - Sr. Ma-
chado, Rua da Lapa, 41.

LEME — Rua General Ribeiro da
Costa, 230. Vendo ap. sl., qt.
separados, b.mheiro, cozinha, j.
inverno. Tratar CITIl. LTDA. Te-
lefone 57-0100 -^CRECI 621.
LEME — Vencia Rua Anchieta,
16, ap. 203, de frente, vazio,
sala, 2 qts., dep. emp. pagto.
a combinar, Tel. 22-4163 — Sr.
Mario.
LIDO — Edificio Chopin, ap. 80j
— Av. Atlântica, 1782, talão, 4
quartos, copa-cozinha, 2 banhei-
res sociais e dependências. Va-
lor NCr$ <t50 000 - Chaves por-
teiro.
RUA FRANCISCO OTAVIANO,
112 - "Ap. 201 - Entre o Ar
poador e Posto 6. Vendo apar
tamento super-luxo 305 m2., 2
salas, 4 nuartos, dois banheiros,:"'- 

~ 
,"'f V'"?1

toillete, etc, 2 vogas na gar.,: 
Barão de Iguatemi,

gem. Obra em pintura. Ver no
local e tratar com o proprietá-
rio Sr. Oscar. Tel. 57-3188.

VENDO apartamentos vazios, mo-
bilíadcs na Av. Copacabana, 435
a partir de NCrJ 13 500, que
podem ser vistes no local na so-
breloja I, cj Fernandes — CRECI

SAO Cül.STOVÃO - Para entrega
vago ap. c| 1 sala, 3 qta., lianh.,
coz., área. Praco CrS 30 000 000
(NCr$ 30 000,00), c| 60% fi-
nane. 3 anos. CIVIA — Trav.
Ouvidor, 17, (Div. do Vendas,
9." andar). Tel. 52-8166 de 8,30
às 18__ho..i5 - CRECI 131.
SÃO CRISTÓVÃO - Bairro Sta".
Genoveva. Vende-se casa na R.
Sta. Pastora, 7 - 21;., 3 <)ls„
demais dep. Ver das 9 às 12h.
Tratar Av. Rio Branco, 13B -
15.° - Tel. 32-8585.

S. CRISTÓVÃO - Rua Sen. Ber-
nardo Monteiro, 197 — Vendo ca-
sa tipo ap. c/ 2 qts., sala ba-
nheiro, cepa-cozinha, dep. de
empr., qaragem. Preço 24 mi-
Ihões. Sinal 12 milhões. Saldo
combinar, aceito caixa. Inf. tel.
42-5772. Creci 480.

ci__8__. _
TIJUCA — Vendo ap. frente, sl.,
qt. separados, banheiro, cozinha,
WC de empregada, garaçeni. Rua
Conselheiro Zenha, 43. Trntar
CITIL LTDA. Tel. 570100. CRECI
621.

banh. e banh. de empregada, co-
zinha. A 10 minutos do Grajaú.I Tratar
Ver a Estrada da Pau Ferro, 328

Chaves no bar cm frente. Trat,
Tal. 30-3928 ou 431279 - Sr.

Francisco.
JACAREPAGUÁ"'-" Terrenos -
Taquara, Est. Síô. Efiqênia, jun-
tu ao Bandeirantes Tênis Club
sensacional lançamento cj peque

Méier.
MEIES — Vendo Roa Monsenhor

o i ap. 302 com
Chaves ãp. 304.

Jerónimo, 776
qts., e saía,

_ 53-3605 _- _Vazio.
MÉIER — Vondem-sa étimos apar-
tamentos — l.a locação - om
edifício :ôbro püotís, com doii

\ <\vsrizr., snla, tondo cozinha t»
; banheiro o a área em côr, dn-
, pcniJíiui.i do empregada o ga-1 ratjem. Todas as peças slo am>

,„ „ Dias. P^ra ontropa cm 90 d'<-ent. e preit. ,, 
partir 

de Cr$| Entrada CrS 3 000
Largo dn Tet

vZSy

fortável ap., 2.° andar,-diretamente com o pro-
de frenie, em majestosO|Prie!ário.

MASC - 5h53m
OCASO - 18hl4m

A LUA

NO RIO

^Sj
INSTÁVEL

MÁXIMA
MÍNIMA

26.1
18.5

CílESC.c
OS VENTOS

e o:uno
[apto. 

'de frente, sa'a e quorto,
armários, l.c-.j* i* banh. 18 milhões à vista.

,,,.•¦ . . Tratar local prop. — Raul Pont*
Vendo banheiros sociais, 1 au- péia, 195 ap. aos.

2 COPACABANA - R. Joaquim Na-
, r, .blico, 189, ap. 103. Vdo. c| sl.zaçao da Rua Senador .vagas para carros. Aca-a qt.«_njuq„ cor., banh. Ver de

Vergueiro, amplo e con-|bamento de luxo. .Tratar ,3 
^L^VrÉcí ÇiVtcWo-1400' <lns 9às ,Bhs- T",i,r Run

.. «o coi? 
' da 

Quitanda, 30, sala 209 — Tel.
. 

¦"¦-'¦"¦ 52-2899.
Avenida RJo:COPACAliANA _ Vendo excelen-

,. -, ,„, irei 
* 

ílc aP- ccn'- ,a- loCi,cão, peque-
ed. recuado c] jardim,:tsranco, Ml — lo. an-ha ent., saído a lonao prazo
solidamente const. c' im-^dar. Fone: 32-1039. roPATARAiiA

ponente ent. social, área Botafogo - casa v22ia - 16 COPACABANA ,....,n.c,
\ „nn , milhões de enlrada e 16 em 2 to 4 — Vende-Se OU per- VENOE-SE ap. vario, comi salas,
Cie oUU mA, composto anes. Saleta, sala, 3 qta., cozi- A.|« 4 quartos com armários, 2 banhei-

rio ^ cl™ A idnrmt »k banheiro o grande quarto mUta-Se pOf AV. AMIan- res sociais e dependências comple-
eie; o _.._ii-_c:., *-, »"HI». jt e,prüslt|,, ft tt» bink. d( fim _ inarlamnntn J 'tas com telefone e garagem. Ver
C armários embutidos amp. Não ac. Caixas. Necessita: lca «parlamento ae „., Rm PomBeu Loureiro, 32ap.
O U,„U- _. _t • .J I Pecl- abrn- Rua Sorocaba, 558, 'luxo com 360 IT|2. Pa-2 banhS. SOCiaiS de IU-;ca.a 1, ap. ÍOI. Chaves 37.4807.1 ,.r
xo, espaçosa copa-cozi-^tãfõgo^vindo'a,rdí'iren:i9a-se a diferença a com-
„i o j i|=" vazi0 c"m «la, 3 qtes., ba-lbinar. Tratar com o pro-nha, 1 deps. de empre- nheiro. cozinha, área de serv.,1 '

VAZIO, fie., salão, 70 m2 - 220
m2, gar., 2 banhs., v. mar, cop.,

IBarata Ribeiro, 153, ap. I 105. I"2-, pinl' í. óle0' .? 
t,,s- 2 a',d-

— - — P, Júnior. Financ. 1 anos — Det.
POS- 23-121-1 CRECI 644.

gedes e garagem. Preçols^, d5e0e^mpí- -p'eí0 40 ^ilhõe;-
NCr$ iouuuu,uu c
50% de enlrada, saldo

prieíário Sr. Henrique.
Saldo a comb. Inf,

150 000,00 clIOrbiplan - 52-1B37 - Creci, .' noite 36-2330.
I BOTAFOGO. Entrefla em 6 meses

a combinar. Aceito taro- ollra |LJX°- R- Venceslau Brás, 18.1 Copacabana,Otn.. 
ís!,i rn-? K_ar.li 1?

605, com o porteiro — Tratar
pelo Tel. 37-8196

IPANEMA - LEBLON

COMPRO pequenos np«.. Z. Sui
,1 I - nn riAOi * 'a'ó Barra da Tijuca, pago à vista,Pela manha. 22-9031 a |,1ÇI ¦-¦¦

Vendemos óti-

ço hipoteca, j. 12%. Neg. rá
pido e direto — 47-7074.
GENERAL GOMES CARNEIRÕTü.
124 — Sala e quarto seporadej

Qlo.,

SUL

FRACO

AS MARÉS

VVVJ/VV\
PREAMAR:

lhlOm/l.lm e 11 h55m/0,9iTl
BAIXA-MAR:

6h50m/0,6m e 18h45m/0,3in

TEMPO NO MUNDO (UPI-JB)

pOSta. Entrego VaZIO. 5 m„ rest. em 15 meses
Aiendo hoje e diària-:;^B|';-5379- Av" Copacabana,

mente das 8,30 às 19 BOTAFOGO - JUNTO A
hs. pelo tel. 42-9104. ;PRAiA _ GRANDE
-AVeEnNdo9 ap"íoSl!vnázioeref«'„?a8, P PORTUNIDADEI
coniugado c banheiro, cozinha — Construção acelerada
(mesmo). Preço 10 milhões. Sinal1 J ,. , „,-_
6 milhões, saldo a com!-,, iní.jcom a garantia da SER-
Orbipian^.52-1837_- Creci 483.;VENCO 

e de AA. HAR- iiéMo. CRECI 258.
FLAAAtNGO - R. Sena-ZAN & NUDELAAAN -iCOPACABANA
dor Vergueiro, 93. 90;Sa,áO/ 3 ou toS/ 

-,
m2 de conforto e valo-|ou 2 banheiros sociais,
rizaçao. Magníficos aps. copa.cozinha. Dep. com.
com excelente sala-li- ,etas_ ,„ a.

banh. 12 m. ent.I mo apartamento em final de'e quarto de empreejada, demais
Mnr- construção — todas as peçõs re

cebendo luz e ventÜação diretas,
totalmenle indevassável! c! sala,
2 amplos dormitórios c| armários,
banheiro completo em cores, boa
cozinha, área c] tanque, quarto
e WC de criada, garagem. Ver
na Rua Professor Gastão Baiana, IPANEMA — Para entrega vago
151 ap. 1008. Tratar na Predial ;ap. de frente c 1 sala, 2 qts.,
Aquarela - Rua México, 11 12.° banh., coz., dep. empreg. Pre-
andar. Tol. 52-3612 c "12-6874. ço: CrS 37 000 000 (NCrS ...
Primeira classe no ramo imobi- 37 000,00), cj CrS 20 000 000

(NCrS 20 000,00) fácil. 20

dependências. Tenho os aps. 503,
203 e 204, ocupados s| contrato.
Estudo entrega vazio, ocupados
CrS 22 000; vazios. 25 000. Fa-
cilito 18 meses. Paulo Valente —,
Prest. Varijas, 583 - sala 1 620.
23-8917 e .13-9614.

ving, 2 ótimos quartos, genS- 
'Tôc)

banheiro social, copa-1]:,_,_,,!-, a

I*ijj.. jses 
— CIVIA — Trav. Ouvidor,

um" 17. Div. de Vendas 2." andar).
Tias Unidades — Adqui- Tel- 52-8l66 de 8,3 às 18 horas

.... ri - CRECI 131.
ra.sua residência na Rua ,-5.IPANEMA — Aproveite esta •*-
Santa Clara n. 335 — celente oportunidade de adqurir

N, . 
. !reu aoartffmonto em IPANEMA, noao perca esta oportuni- Edifício Brasil (incorporação

as as oecas do dade de comDrar seuIcivia e construção, ja INI-
. a . p ç, ,fdg8 

ae ccn;Prar seu|CIADA, DA CIA. PEDERNEIRAS),i ;i'rente. A mais contorta-:apartamento de sala, 1 tem um dos melhores locais, i Rua
COZinha, depenaenciaS upl „ u„m nhnniarlap 9 nnarlnc fiVIse ne no lBar5° da T6r"!' s21' 1""'" "'
j. emnrpmriL _ r-iri piane|aüa,e 

i quarlos, todas as pe-|quin;l da Gi1rcU D.Aviu _ Edifí.cnijieyctud. vjard- residência da Zona Sul. [ças amplas, quarto de cl° do 4 pavimentes om terreno
gem. Junto a praia e aom Marquês de AbranWempregada, boa cozi-Ld0eJ ,°8°S0.Í« «2 ^ZéTèll
magnífico parque. ^Cr$I78_ condições de pa- nha, grande área de ser- L^SV^íSSrJ^202 110 mensais. Cons-

!irUf^nrunA SmSmuÍ" 8U« Possibilidades
gamento adaptáveis às|viço, Ianque e GARA-U 2 quaitos de empregada^ érea

r^lHAA A.-.«__-.^_- O „_-_^ -» d« serviço a garagem privativaOtM. Apenas S por an-|prs„ -.-..
Mais detalhes no locahdar. Sinal de Cr$

n.

Temperaturas máximas de ontem, e previsão do tempo pnra
hoje nas Cidades seguintes: Buenos Aires, 19^5, chuvas;
Santiúçio, 15°, bom; 

"Mcntevidtu, 
20°, chuvas; Lima, 24°6,

nublado; Boyctá, 13n6, nublado; Caracas, 24°, nublado;
Wíkíco, 13°, bom; Son Ju__n, 280, nublado; Kinsston (Ja-
niaica), 2ó°, ciiuvas; Pert cf Spatn (Trinidad), 31°, bem;
Nova Iorque, 4o, sol; Miami. 22», bom; Chicago, 3°, claro;
Los- Angeles, IS3, nublado; Londies, 8°, nublado; Paris,
11", nublado; Berlim, 7°, nublado; Moscou, 1°, nublado;

Roma, 16°, nubiado; Lisboa, 21°, bom.

da MARCHA ENGENHA-

Sobo&r!^
95. Av. Rio Branco

oaitir de CrS 58 424 000

|(NC"rS 58 424,00) - CIVIA - Trav.' ' 'Ouvidor, 17 (Div de Vendas, 2.

SÃO CRISTÓVÃO - Vdo. casas,
ent. 1 vazia, fte. rua, 1 e 2
qts., sl., cor.., banh. c| ent. a
partir de 2 300. Ver 14 às 17h„
dcm. 10 Js 12. Gen. Padilha,
232 — Org. Orlando Manfredo,

86 - Tel.
480804 - CRECI 82.
VENDE-SE ou aluga-se uma casa,
2 qunrtos, sala e boa área. Tra-
tar diretamente cl o proprietário

Rua General Pedra, 191, cl 1
Tel, 23-96)9 - ABEL.

TIJUCA-RIO COMPRIDO

ALTO BOA VISTA - V. casa, Es-
trada Gávea Pequena, 102 p/
25 000 novos. Aceito Caixa. J.
MALAFAIA, 43-9195 - CRECI n.
546.
AQUI na Praça Saenz Pena, Rua
General Roca, vendo espetacular
sp. de frente c| 3 qts., si., cor.,,
banh., área, dep. empreg. Ga-
ragem. O máximo em conforto.
Preço: 45 milh. cl 20 milh. de
entr. Apanhe chaves c- Bueno
Machado. R. Barão de Mesquita,
398-A. Tel. 34-0694 c 58-3233 -
CRECI 986.
A SUA DfFICULDADE é vender
seu Apartamento? Faça uma visi-
ta à R. Barão de Mesquita, 398--A
e converse cj Bueno Machado,
sem compromisso! Verá como
venderemos o seu imóvel em
prazo recorde. N5o custa tentar I
CRECI 986. Trabalhamos diária-
mente até 20 horaa.

AGORA venha ver os apartamen-
tes que temos à venda na Rua
Barão de Mesquita, 380 c' 2 qts.,
sl., coz., banh., área, dep. empr.
em fase de construção. Já esta-
mos na 9.a laje. Prédio c[ pis-
cina. Entrada: 1 milh. e 200
mensais. A única maneira de
comprar ap. barato. Um invés-
timento que vale a pena. Trate
cl Bueno Machado. Rua Barão
de Mesquita, 398-A. Tels. 34-0694
e 58-3233 - CRECI 986.

TIJUCA - Casa - Vendo - i q.,
2 s., yr<mde quintal - Telefone.
7m frente x 28m fundos.'Tratar|na ..... . H.«,. .. ,.«r,„ „«. v.r»|Bn,rllci, CrS 3 0Ü0 000 . o sal-
proprietário - Tel. 46-6317. 47 000 --Vendas Laryo da Ta-:do cm pr„,a,6os do Cr3 m£0
TUUCA - Casa - Vendo. R. \*™»- 

"0, Barraca Azul comi,;„.„„;..£, |a Caixa Eccn5,„:^
Maria Amália, 2 dors., sale, rl-p. Nll° °u Val° - «ECI 462. lou |n5l;!ut05, T-relomos do fl-
já financiada Caixa 20 milhões.{PRAÇA SCCA -- Lotes, grande nanciamento — Vcr na Rua Pau1»
Sinal 6 milhões até ài 12 horas facilidade. Rua Barone2a, 764 —'Sitvo Araújo. 276 (esquím d*-
— Tel. 36-6325 e açoite. Tel. 90-2027. ^_ Mário Calderaro). - Tratai cem
TÍJÜCA - Apf alio luxo, c| 2 VILA VALQÜEÍRÉ - Vendo C8sa'Mt"0 Affonso Engenharia ltda.,
qts., 1 sl., dep. completas, gti- de laje, sala, 2 qtos., ele, en- "a Rua Constança Barbosa, 152.

1 'rego vazia^ ent. ó COO, presiragem, pintura a óleo, arm. emi-
sinteco, sancas, persianas, luz
ind., azulejos em côr até o teto
— Entrego vario, vale a pena ser
visto. Ver e Trr.tar R. Radma-
cker, 48, ap. 302 - 45 000 c|
20 000 entr., rest. combinar —
Estudo propostas. Entre 13 e 19
hs. diariamente — la. locação.

TIJUCA Rt>síd:ncia — Vendo*

Telefones 29-3072:,s)i i cruoo 401
250. Ver Rua das Rosas,' 111, ° '"-3261.
lei. 22;41631JVlario. CRECI 648. MEIER - Caía de luxo, ent., va-
VENDO terreno no Parque daiz!a' ',llr!s e bxs- 6 fHs., 2 sls.,
Curicica cem 360 m2, ótimo lu-l2 salões, 4 bans. sociais,
cal. 3 200000. Ent. 2 milhões ?eP- 

empreg., gás, Ioda a óleo
e saldo em prest. 51 OCO. Tratar![?ie .Parquet.
Rua Barão da
21 c! 1.

bxs.,
salões, 4

empreg., çk
Infa. Org. Orlando

Gamboa, Ei.tradalM-yu'-'I;cb- B,râo Iguatemi, 86 -
1 48-0804 - CRECI 32.

CENTRAL
MADUREIRA - Casas de laie, ti-

se 2 pavimentos, 300 m2 dc irea;*"-'" ' ¦"""¦ ip0 *?.*• t|uar,°;,"'? ° ,df";a,i *=.
construída. Preço NCS 120 000;. ______- - _ pendências - Vendo c Crí 3 000
. combina,. Detalhei semente APARTAMENTO - Rua Marechal 

^ 
entr. facilitadcs- Ver na Rua

no local Rua Viscondo de Fl-lM-ls"rcnhas de Morais - Hall, Capitão Macieira, 260 - (Gentile.
gueiredo, 90 a qualquer hora. salão, três quartos, dois banhei- za do inquilino! e Iralar Av. Al.
_..„._.- ., —- TOS e demais depondoncía:, todo mirante Barrcsc, 97, i- 607 —
TIJUCA - Vendo vazio ap. 3L,aeorado ccmo Inclusive 22-1057 e 42-4917.

Miguel PreecoP43nooS fin Tef'n'i,yi,ic" í"1"'1?1 «"build.,, ; OLINDA - Vendo vazia casa, 2
52-1922 Sr Arv CRECI 670 vende-se 

motivo viagem. 00 mi. <„.., „',1, quinlal de 12v60, Rua
rtlZrZ 

- 
\i , !ll,ODi tonl :0% d0 '"""i*- Tra" Paulo de Mello, 262. Tel.

TIJUCA - Vendo vazio, ap. lu- tar polo lolcfono 45-0642 ccmlst.^JT Av Rio Branco 185xo, 2 salas, 2 qts-, grande ter- D, Irmã (hojo) ou dias ulcis das 602 - CRECI 670
raço banheiro em côr. Preço ...)3 j, 18 horas pelo telefono! sirnanc \i~j 

' 
. 

~~_To>>
35 000 a combinar. Tel. 52-1922 31.0190 PIEDADE 

- Vende-se lerreno 0,30
- CRECI 670. Sr. ARY. lx, 13. lo,<; l0- ' Rlja Jcio Pi-

  -. -ATENÇÃO - Zona da Cenlral _i nheiro, _ 426, entrada 3 OCO. In.
VENDO 2 qts., sala e l qt., sa* Compra e venda de casas, aps. *ormaçoes C,1D<"' 21 ou a Run Hcivs
Ia etc. Entrega 90 dias, peq.|vi|aSj ejCt n. Absalõo. CRECI* I rtque Scheid, 104, sobrado— En-
sinal, saldo 30 meses — Vá hoie 1085, ex-direlor da Iniob. El-I"enho de Dentro.
R. Silva Telle ~10.
VENDE-SE - Explêndida casa, no
melhor ponto da Tijuca, na Rua
Visconde Figueiredo, 88, que
pede ser vista de 2a. a 6a.,
depois das 12h. Terreno de 5,50 x
36,50. Trinta e cinco milhões com
16 à vista e restante em 24 me-
ses. Tratar t documentação cem
Dr. Simões — Run Alcindo Gua-
nabara, 17, 6°, 

'sala 
610 — Tel.

42-7290.

: Dourado, sua equipe PiEDADE Vcndom-sõ 3 essa».

ANDARAI - GRAJAÚ -
VILA ISABEL

A CASA de ieus sonhes está na
R. Caruaru. Seria conveniente não
trazer sua esposa. Certamente ela
vai gostar e se o Sf. não puder
comprá-la já, estará criando uni
problema em família. Preço: Crí
60 milh. c1 30 milh. de entr. I

cam que estào^ operando em sua'lado da Av. Suburbana, 2 de.
sede própria, à Av. Nova Iorque! negócio e moradia, outri só
71, gr. 301, Bonsucesso, ao lado moradia — Vendo juntas cu se-
da_Praça das Nações. Tel. 30-5724; paradas. Tratar cem o próprio na
ABOLIÇÃO --" Ferreira Sampaio,! "ua Haddeck Lobo, 127, casa 22,
42, esq. Av. Sub. Vdo. casas, 2
qts., íi., coz., banh., ent. de
2 700, prest. 86 mil. Ver 14

7h., dcm. 10 às 12h. Org. Or-,
lando Manfredo, Barão IquatemiJõO'
86 - Tel. 48-080.1 - CRECI 82.

ABOLIÇÃO - Vajio, vd. 2 qts..
2 saias, C07., banh,, quintal, fie.
de ru.i. Teixeira de Azevedo, 208,
t\ I. Org. Orlando Manfredo.
Barão de Iguatemi, 86. Telefone
48-0804 - CRECI 82.

ap. J01. Não atendo corretor,
RUA VILELA TAVARES n.~fS4~;
V. casas de 2 quartos etc. alu-

das sem contr. fin^ncindai
em 43 meses J. MAIA-

FAIA - 43-9195_-_CRECI_546.
SAMPAIO — Vertào 2 casas num
ímpio terreno GB — 6 andares ou
trcco.por ap. Zona Sul - 37-1900
o 5Ó-Í572.

SANTÍSSIMO -
plana, vende-se

APARTAMENTO com tolefone, va-ina, 55, sala 711.
íio. Enlrada parcelada. Fono: -VAZIA 

"-"Rua 
Tácito Ermeriz

<V8.,'"__-_R?_c-h_a^ __'l91, casa 17 - Bento Ribeiro -

Área 3 600 ml
prop. Uruguaia-- ' 

43-1759.

APARTAMENTO de frento. R. Uru-
ejuai, c! 4 qts., 3 banh. sociaiv,
dep. ccmpl. de empreq., gara-
gem. Preço: 11 milh. facilitado.
Obra da Oakim. Entrega pj 2
anos. Como investimento seguro

Tratar R.
!764 - Te!. 90-2027.

Saldo bem facilit. Apanhe chaves! BENTO RIBEIRO - Terreno, R.|2 qts., sl varan pequeno quin-
d Bueno Machado. R. Barão de Divisória, 30 - lole 23, 22-8833 loi, entrada 3 000, restante como

Mesquita, 398-A. Tel. 34-0694 e - Dócio leal- CBtcl ,53- Te-|_aluguel
58-3233 - CRECI 986. nho culr0!

IrTê^VmVír* í/—j VENDE-SE uma cas.i por acabarCASCADURA - Vende-se o .par- R vi,cr » )6) f|m
amento 202 da Rua Padro Te-L Camarista Meier. Tralar com

lemaco, 38, fundos, com 2 t''s*'lFr"inciíc
sala, cozinha, banheiro e ároa. t
Entrada CrS 3 500 000 e o sal-VAZIO sl., qf. sep., coz., banh.
do om orostaçõos de CrS 150 000 R. Mario Calderaro, 579J10I

é o que se pode cleseiar Venha ou financiado'pela Caixa ou InivEnt. 3000 finan. 3 
' 

anos,' Todos
A 15 MILHÕES Sinal, parle a iver cí Bueno Machado. R. Barão titules. Tratar ecm MELIO AF-j Santos,
comb. Saldo 24 meses, frente, M"^'''»' 39|-A. TeU. 34-0694 e!F0NSO ENGENHARIA LTDA., na|ó44
salão, 3 qtos.. pilotis, depcnd5.l-is-í^J--.7.___y__tL!._ytl.6\.._ __ :Rua Constanea Barbosa, 152, gr.
garagem R Morais c Silva, 86'ANDARAI — Vendo ap. sala, 21401 - Méier — Tols.: 29-2092 o
ap. 201. Tratar 34-5442, 32-5855 qts-, etc. ent. 8 000, presi. 270.49-3261.

23-1214 CRECI

CRECI 743.
AO SR. QUE PRECISA de um»
casa na Tijuca com todos os re-
quintes de conforto, aceite êste
convite: venha ver a mais buni-
ta casa da Tijuca com terreno
de 400 m2, dois pavimentes, ga-
ragem p! 4 carros, 3 varandas,
5 qts., 3 salas, depend. cor'pi.
de empregada. Preço: 220 milh.
c] UO milh. de entr. As rtiavts
estão cj Bueno Machado, R. Ea-
rão de Mesquita, 398-A. T(|0fo.
nes 34-0694 e 58-3233 - CRECI
986.

APARTAMENTO espetacular" na
Conde de Bonfim, de frente, 3
qts., saião, 2 banhs. sociais, cer,

prestações ender). Tol.: («)_52.8166, d. 8,30iL„;def)_ ernpreg., gara;am. Tem

I. Ver Rua Padre Champa-
nhat, 31, ep. 109. Tel. 22-4163.
Sr. Mario.

CACHAMBI - Vendo casa, 3 qts.,
2 salas, cor.., banh., terr. 11 x
23. Ver Bprceicna, 21. Org. Or.
tando Manfredo, Br,rão de laua-

CP.ECI
Barão

86. Tel.- 43-0304

VENDE-SE Rua Cuperlino. 274,
Quintino Bocaiúva, casa 4 ql?.,
2 s!s., cepa, coz., banh., quin-
tal; oulra nes fundes, qt., sl.,
C07., banh., área. Entr. 15 000,
resto financiado ótima oportuni-
d.ide. Entreqo varia.

(.EOPOLDi^A
ANDARAI — Vendo aps. de sl.,
qt. separados, banheiro, cozinha, |1(?ni
dependências. Rua Paula Brito,jg2,
611, entrega em 6 meses. Traier ---rrtrr.-tL7_r j"—¦ , ; . —_
CITIL LTDA. - Tel 57-0100 _ ;ÇAMPINhO - Est. Intendente ATENÇAO BCNSUCESSO - Ven-
CRECI 621. Magalhães, 323, cl 47, vd. 2 dem-se 2 casa* novas, de luxo, «|
¦ ,-i„,.- -p:— qts. sala, co?., bann., laia e3 ql 2 Ja|ls ccpa goragl,mALGUMAS pessoas nao acreditam tacos. _ Ver |oca|. 0rg. Orlando ;„£.. Nj Rua je.na FonloUfa. -
que nos dias atuais aindl se|Manfredo. BarSo da Iguatemi, 86!pICÍO . to„diccos a combinar.

Tel, 4S-0804 - CRECI 82. Nomeio urgente. Tratar

APARTAMENTO
i ta. locacâs, da

C03ERTURA -
luxo, cj 3 qts..

'Imente, e à Av. Rio Bran-lmensais de Cr$ 280_000!â' '8 
^'"- ^\ 

,3,)---A-
5A . _-» i _,«_- i- -, : IPANEMA - Leblon - Aparta-

_™':CO, 15Ó S, 805, OU peiOS- COnStrUÇaO-InCOrpora- mento de dente - vazio, com

22 2793 InformZí^ 
,eis- 52'7494 e32-3813:çSo da Imobiliária V,e-1^^^&v&moi

Z-, . 
~ m,orr,'QÇ°es;JÚLIO. BOGORICIN - nancio S.A. - Rua Teó- - ver das 9 is 12 horas, na Av.

o.., -.-.¦,'„..,;« no local aie CnEC| Ç5^ :j|0 0tôni( 58/ s| 1001 ;2 ¦^fa* pf^r™°-«: ¦ 
'

¦ U.1CA -Vende-se apartamento1— Tel. 43-9205 — Infor- 
'J'"!?' c- J* B* C- '•

VAZIO fie., 270 m2, 4 qts., 31 vaiio c-m saia, 2 quarlcs, varan-!„„„„. n- |„_,| Jsç o A '52-J'lO
si-., 2 banhs. c-p., co-„ 2 dep.! da envldl-aoed-t, sen, o-.nto de m-Ç-'~s no loc--' ütS y ° >
r:.-p. t:.;'.is o. gc'a. Vc- R. Ear- aoa. CrS 15OO0C30 à vis- 22 ílCrüô OU ef.T nCESOS :"v- J cils- lerreno

as 22 heras.

110 m2 de conforto. Preço: 40l Tel 34-0694
milh. c| 15 milh. de enlr., 400
mensais s! jures. Apanhe chaves
C1 Bueno Machado. R. B^r.ln do
Mesquita, 398-A. Teis. 34-0694 e
58-3233. CRECI 986 (sua esposa

iderar
Geraldo. CASA VAZ|A

Tel.

possa comprar um beíísíimo ep
pronto de qt., sala .eplrad-.a, ba-l , 

|„f do p, 
- r6, |oja (la,90 d,

nhe.ro c, box, coz., area, sinte- hA5Cc7cDUK2i;,„0 
"„„ 'do 

Vdo P«»h«). Tel. 30.5489. (CRECI 232)
co novíssimo, pintura neva por'"*-- CIC-' oTlinp nego cio. vao. |
treze milhões ci 6 milh. de en- 3 00° ,en,r- 

=aldl\ '9° !"'' .'".cr
Irada e 250 mensais sl jures. 

»«'• 
{.''""..o o u 

MaUr[c")-
Apanhe chaves cl Bueno Macha- '0'. «II, ?'2 

— Penha. Isalãq 
,c=pa, coi., banh-, terraço

do. R. Barão de Mesquita, 396-A. {CENTRAI — Vende-se terreno cj iOO m2, sancas, flcrões, pintu-
)694 e 5B-3233 — CRECI: pronto p] construir 15 aps. deira a ó:oo etc. Vende-se na Ru»

ÇSój jsata o 2 quartos, tado murado c :CustódÍ.i. 
Preço 29 milhões, enlr.

GRAJAU - Rua Com. JWartincli -Ipwl-rto aprovado. Ver Travessa;9 mi hões e o saldo em presta-
Vendo ap. sala, 2 qtos., banh.,! Bernardo, 95. Pre<o 6 milhões, cões mensais s/|'. Tratar na Av.
cozinha, dep. de empr., garagem.j50% i vista. Tratar c| Borges - 3rás dc Pina, 96, Icjn - (Largo
Preço 24 milhões. Sinal 5 m!-34.9647. ia Ponha). Telefone: 30-5489 —

'Ihões, saldo, aceito caixa — Inf.; ESTAÇÃO RIACHUELO — Vendn (CRECI 2321.

Alio gabarito.
tcl. 42-5772 - Creci 480.

23-1214 CKcCI 044. |J
nar. ím. escritórios. CRcCI 450.

urgente ap. Rua Flack, cem trcs A1ENCÃO — JARDIM AMERICA
:¦ ':.¦ s, 6 qls., 3 banhs. sec, GRAJAU — Vianna Drumond, 30Íquart_:s, sendo um independen- Vendem-se 1 letes, 1 comercial

' \cró. var., quintal, garagens, — Vendo ap. dc st., 2 quartos, le, sala, saleta, cozinha, banhei-' o cutro rcs-^cnclah Entr. 1 fiCO

VEMDE-SE casa desoc. isol., 2 próx. Largo 2a.-feire. R. Oscar banheiro, cr.-inha, área cem lan-iro, área. Tratar cem Dr. José, mil, prcst.100 mil. Tratar no
10/20 — Rua Pimente' Sinal 70 mil NCrS — cuc, depedências. Tratar CITIL na Av. Graça Aranha. 206, s;|Jardim Air?-':a — Rua Jorpalist*

120 Visitas 34-5442 32-5355. - CRE- LTDA. - Tel. 57-0IC0 - CRECI,301. Tel. 52-1642 - Facilito pai- Geraldo Roshj, '05 - Tnl-..: ..

C| 7.3 |621. 'te. ,91-2235 • 30-5439 - CRECI 232.jRsdent-.r, 2C8, lpa.-:rir;a
'milh. Ver 9 is 12 riiar. I<-



2 — CLASSIFICADOS - Jornal t!o Brasil, 3." feira, 21-3-67

Ani'ec.pe seo classificado
Não haverá expediente no JOR-

NAL DO BRASIL no próximo dia 24,
sexta-feira Santa. Mas o JB circulará
nesse dia com a sua edição habitual.
As Agências receberão Anúncios Cias-
sificados, para sexta-feira, até o dia
23 às 17:30 hs. e a Sede até às
19:00 hs.

UMA S
GOVERNADOR

TRANSFERE SE hlpr-.l, ca da"
Econômica de unia ¦... ¦...-;, ¦
cia, cem Icja em Hova I-
Serve para padaria, L.lr
Lama., 6.6. i:. !.i. 24-Có
Sr. Correia.

i c*% - rt (•
tWJi-iJ

_0 IMÓVEIS - COMPRA E VENDA O f,- 'EIS ALUGUEL
833

CCCOTA - Vendo ImiarosTtlôn-
cia cem 4 ni5.. c| armários cn-
butidos, ra|a ( lamliris, pi;o
Forceiaiilze.-, varam,'.-, c;;-a, c>*_r!t>_,.,
z.nita, (.'ou, (ín empreg., oarer-gm *-**-»-WSkü
embutida, telefono ele. NCrS ..
25 ODü cn nntr?tía, soldo cm ZO LOJA — Vci-r!

; meies. Mercar v...I:s nelo tcl. -t,~rc:,:ii.?.-'.;. [j.20.4284 - crrcci ;o*,\ 63-a - r„:
.GOVERNADOR - Vendo palace- ?XC- lr"31

le, ') qts., salão, reversível, dop.1"-'
emp. C|t., he'.p. ap. chofer, lo.il.OJA CENil.O
cilada om pedra, quintal em!lC0m2 sub:clc

II mármsro, escritório, garagem. jEua Smfa.u, |,
Tel. tratar R. Moniolo, 17o. íol.-cio. r,"'-, j vl*

.30ó. 22-5643 e 22S330. jnarici-elss. T

.VD
construção
or.mclc lo-
rondo um
o, outros

r- r-.les, lo

co^-^.^-^rSt^iS^^r^''^9 Guarcb ^eis _i,ArjnMA-LESLCN
:« cm, peneiro e tratar tratar BG|0 ,c|. ...í674 i Embalsqens 28-7532 _rflLU?.A*sE.u„, quarto'"e7n~ea.r_;

424686 ou ....\\7'Cçt C 
"¦ f', 0U,Sms* -!j4-179ó e 34-3230. "1-'"'°. i-o »p. io.) - inané,,Alugo qr. Ir. mob. c roupa, Alit^r, , "

120 uu vaga om qt. cie 2 60 MUDANÇAS STAP 
" ' 

?„, !," 
ed* Jo 4 '*'"• tro*

IGO-. Quarto, alugo jun. dir. a ccnib. bom\mbLÍ. _; 
,ò nft A urxtr, a t . ,", i 

°1 
lí,*" 

° 
?'"'" "''

i. fines moveis, roupas--. e lr.it. Av. Copac, 583 - '2,00 A HORA. I e CÍ O- , , -",,' 
"'" 30"r c' I- inv-. •-'<¦¦

C08. I__ „„„„,. 'U .?uar,° , separacro, coz., bani,..

- Ch
,., Av

;-:eoa este

moveis,
¦¦> 

_ iul. privativo no qí.
ninha senher idôneo.

26-<4.?/9 é tranqüilo.

ec-
160' ALUGA-SE ótimo q~uarto m'c"b7

ne oo.
tel. ed. I

nlt
tanque, dep!. Chav

iflSO,

praia

5 C")

¦ -O

*-|ILHÃ DO GOVERNADOR - Vc-:,.'- c!s*se ótimo leia medindo 15
¦ a lt_jn._;;;

lorério cem
ATENÇÃO -Casa nova o vaila,|PENHA - Vendo ap. 3 qt.c/ 3 qls. ,sa.a dup a, copa, cer., mais deps. con, 6 milhões de ent.'-«r „|lnQ „,..., F-,i-,,-„bonh. em cor. Dop. empregada, saldo 200 por mês. Rua Jaci 251 2400000 . CC',C 7 C>ZQNA cl!f
sancas, flcrons, terraço, lerreno ap 202 - , ,-? X," , ."m |,rc la"
cem 12x50 Vondo.sa m Rrn Mi ~ ¦•¦---- c'jes «o CrS 266 666. Vcr n.i Rua r,~ ¦. o . v,.,u.t ,a na Kua Ma- pENHA _ Ap£,„amcn|0 £| 2 o|5 |H„oIda LiÜ0| 2& _ (c,,,n n,n ,., LARGO DO MAC

de galeria, para .
Preco: NCr . 6."

L,*r

cn-
Pró-lio bcril
* .'.í.-.io, 660.

-**5. Por
¦ ar voivJc-se
¦r.t.-r no lo-

iViUDANÇÁ? GATO PR~E.{^7.8349.
IO armazena, transpor-1ãluga-se .,p."m7,' da r
Ia e embola cler.de 1940 õvT-p.°iaí-.,95i c'XC' '"¦ c.cn!

ri à r- «1 ,-, Küt-cs, kit., bnnh. iríit.ir APSA

'aP.'°dó 
^;'MUDÀNÇA? GATO PRfc

Rau

Tel. 45-3128.

ue' cTrãnelãí""Pre"co 
"26 

milhões 
PE,NHA - Apartamento c; 2 

"cits.,;ib ,

- Enl. 12 mühõos, prest. 303 ?,"_ 
C0J*' bani,., crea e| tanque, ca ao larÍ!, do Campo da Pc

Vendo-so na Rua Bcüsáno Porta, gutsa). Trntnr t!in MELLO AFFCt..
!r>

17
Tcl.

mil s/j. Ver o Iratar na Av. Brás ..** 
: 

„- 
* : V .

do Pina, V6, loj.i - (Icmo „'" 
'l.™," mi.hoes, ontrada ..... ,„ ,,,

Ponha). Tel. 30-5489. (CRECf 232).'2 ,U0 
""'• 

,prcs'- ,]5°. m: ''!• - Ccnslan-a Barbosa, 152, crupo 401 :?!;vlc

APARTAMFWTO 1 \,"'"„ 
"" Av* Bri,s do ?'"*¦ Ç6.. jVÍ'or - ™*-: 29-2092 o . ;v* ¦"

APARTAMENTO - Vendo sala, loja (Largo da Penha) - Telefcne 49-3261. islOsfllao, 2 cils., copa-coz., gara-:30-5409 - CRDCI 232. rrv,. *-., ¦-.-— . ,OJ/
gen, no V. J. Penha, prox. Lnr-„CM.., -. „ ,—- ,-— .- 'lhA..- Vcn<r|*' ter.-rno plano à lu''>

90 cio Bicão cl 6 entrada e 300 o j 
~" C:1S'1 2 q,í" *'¦ n,:"s 

'¦B'"1 
'^-"i01". d 2 500. Lnl. resf.lT ,.N--

Pl mõr„ Esl. Vicente Carvalho. ?, 1° Füirt'1 T'1 
"",; ]7'"i0- 

í1?" »T.raJa' 
Rui1 M="Í°lo. 175..A".»*.

1568 - Sobrado lV. É 6 00° cn,r- saltl° compilei.: 22-5643 c 22-8330. .sctulano. Pr.-r-: CS
. _ taluçiuel. Trat. R. Jonó Mauri- j |,',,A nA rni/r^.,, ^rr:Hl'K 125 0r

A. CARVALHO vende- Nã~Viíi ao' ,01' !l._212 - Ponha. ILHA UO GOVcRlN1 ADOlí !3 me
da Penha, op. c. 2 qts., s„ coz., PRECISAMOS para clientes apl— JARDIM GUANABAJi7 (n'
banh. e área Ent. 6 000, prest. ou casas cem 1, 2 o 3 qts.,„. «"«INMDM 

.„,, .

o? 
'Ir "¦ c*ró°s° Morais, mesmo alugados, do Bonsucossoi'^A 

— Novos terrenos na|llr-i". (Cüí

fúCcèfi^r^ H^S-V^^r^d6}',^ Galeão, Rua Ha-^-f^ _" "~ -1-5409. roldo Lobo e Rua Cam-«* <¦'¦<¦¦ ¦•=. ro, ir
baúba, !—--

PAIA DO FLAMENGO, 2 -
¦ iu-a-st ap. sl., 2 qts., dep. c

cs ci..:v££j.,0rraÇO 
<!e ,lsn"!* - Tel.

[F.ftRANJ. 
- C. VELHO

ii*ARA,-1J':l'!AS 
- Alucja-s"e 

"excí

Ouvidor, 32, 2.° and. de P¦*. 17 horas. lei.: 52-5007.
ALUGA-SE Sra. Clara, 142 ap'
807, sala, qlo„ banh.. kilch ¦--'

no iocnl

- ÍL.U''-VV 
SE f"J'1r,° '"obillado con,

TO armazena, Iranspor-ií^^^í^"-^nA"ulfo ""
fa e embala desde 1940|°AYí° DA T0RR£' 'm- '¦"¦ 20-s
- Tel. 45-3128 Alu-,

. tax
sala, 2 qts.' CrS 300
atlor. Chaves no 204.| 'V. uuviíjor, jv, /u --vi _a ]-7 It,-*. cv, ,,2'PÕSTO 

6 - Aluga-se T^agníficoí':1'^.5^
ap. n. 1203 da Rua Xavier da: 

'f' '-'

Silveira n. 40. Ver hoie das 10 F|/SDOR,"'> Oi:,,,,. r L 
*,-

-nd... ó5;22b¦coo-.-yyxxcic^To^AÍe,'-"!,:!5'- * ,;- *;*''^nlir
porle.ro. fiador idôneo. Traia, 

("AfÍO - Aluga perto da praia apresentar. Rosolvo na l,o,a 
* 
Av

P pessoas de Iratamenlo ap. de Rio Rranco, 105 sl 1819 r.i .* 2/-6930. "2-2503.
57-;S26.

Im6veis - Siqueira' ' 
600. Sr. SIK/a.

èCfCC vfS'° 
4 

Tn^Ua L^rcla:QIJ^T0 - ÃluoV.se"~6,]mo7"es
"nho, ji ao. 101 - Salota, poçcso, mobiliado, con, café

*«'*r)
i.,hi.*„.! T.l,  D' •' 

~ -"lota. Peçcso, mobiliado, con, caquarlo mdevassavel em ap. sala, quarlo c amuro embutido 'senhor H„ ,n.,^„ k-i i:. mebiliado cr rounas , „ I cozinha r h.,„l,„;,„ „..„.f X. _', 
b.':'"0r 

7" -"sponsabllrdacle

Ri-a Du-.-

-.. CIVIA - T ¦•

.'. -'e Von:'os '*

S"-8I66 r> s,:o
(cüeci i?r.

unfos à A.
A. Portuguesa, próximo:
à Praia da Bica.. Presta*
ções mensais a parlir cie

<" Cr$ 100 000 em 40 me-

A. CARVALHO vendei Na 
~Vilai30-5409

çla 
Penha, ap. vazio, qlos., s. coz.lprrJHA _""Ca.i íT'„,. 

" 
,t „~,

M0h- Tra/renAv 
"C 

il 
5°?' 

^'*A' 
10<7>, ÍÔ. IT condu c^

9?°: s 05 á,ií%i%9,mClVC°- 250C C/,8C0° """- "''
CRECI TOO VI-I41V. 

-U0 
ccmo c1lugl,e|. Tril, R Jcsó

A-^Xo^ruA Maurício, 101, s| 212 - Penha.
A. CARVALHO vende: Eu, Hí-!PFmMA 

~>,,:„„,-„„, *> 
, , -

glenópolis, ap. c. 2 qts 5 |P,ENHA 
-Olimo op.. Buploz, 2

coz., banh. e boa área. Ent. iq 
", -' °p' "T"?/", 9"XX^"l' "-' * ' uu U^U

5 000 prest 200 Trál B rárdn condu5a0 na P0'*'1- vdc>. 0 000, |
so MiraTs! 92;T'305i Bon.uce«.* ^'í? ccm0 allKJUel* '""¦ R- J°:ÍSeS Sem lUI'0S- P^oprieda-
cet_el pi-1219 creci 590. 

' ' 
tíJ_____.__J_lv_____12_______ de da CIA. IMOBILIÁRIA

A. CÂRVALHn"^»^;».""wT~\7;i7,iPRAÇA D0 CARMO - Vondo ca- crAMTA rnl 17 i r'"!..., 2 qtos. Entr. 3 000, pre*t. -"^N I LKUí.. — In.Or-
100000. R. da Coragem, ICO. _ L,™, n, p.t J_ r..,Vendas M. Absalão. Av. Mova I - SS Pa LST- d° ^3"
Iorque, 7i. gr. 301. creci 1085. leão, em frente à A ATel.: 30-5724. n .
RUA ENES FILHO~ Melhor tr7- 

P,°7U9U,eSa 0U n0S e2Cr|-| o,
cho. Casa 2 quartos, 2 salas, itOriOS dei COMPANHIA ' trato cli

A. CARVALHO vende: Na V
da Penha, casa vazia, c. 3 qts.,~., copa-coz., arm. emb. depend.
emp. Ent. 12 000, prett, 350. -
Irai. Av. Brás de Pina, 914, s
205. CETEL 91-1219 CRECI 590.
A. CARVALHO vendo: Na Vila

cnlr.-.da. R,-i,-~v
Vcr no lo-.?'

?. sala 1 6".:. : .:*
•;-' 7-4.: r-- -. \

LOJAS'""-" £ -;-;

imedil_ra cem 20 rr?
m2 c1 iiríiu, v'!r-n\
37-30C2 - Vendo cl
lito pnto.

ZOWA' K'0!iTi:
CASCADURA"-' I'.--
frato c'1; 5 <?r,:s( !.-:
ccir.ercln!, PO') m?, 7

3 SÜVf) C-- •

livre o •'(

A-.-r.!*,.r, 14

3 Sr. Cru;, |:

a, 
IPANEMA -" Alugado" aparíamer.:

,-ex mobiliado 
"chupas 

Xíc^lnha"; 
' 
l^CCcCrC^ 

>,rT 
CC, 

'E13L ^•Ij^i"^^'^'.^^'^
"-Í 

fraíí_.P 
mC","' '•"¦¦ oy\de"an comp ela. de empregada Tel. 3_-S_B0. ~| butldo. Primeira locaç.ío. Ru, Go...-,.i traba.be fora Unico inqui- e área de serviço ci tanquo. Ver .>,,,,„.,, * 

„ 
- -—____ ; mes Carneiro, 130, ap .108'u._.Tratsrjel. 25-4695. cl o porteiro. Trator Sr. Roberto 

Q.UART0 
,- P-sto 2 - Mob. ouíChaves local P'

-JCUAHiO _ Mõbilfado, 
"TrTndê"p-J1159- 

Al. NCrS 330,00. "?" 
um '""^ L'""° de f"tnlo,

.,,„_ rúnlco inquilino, sr. quo trabalhe ALÜGA-SE ap. Ronaldo de C-r- 52 Ô'V C' li" XXT'- 
Tel.rrlPANEMA - Aluga-se ap." 

' 
202°' f"«- Rua das Laranjeiras „. 107 valho, coniugado n. 2Í0 „„ 7r?I l„?í-fe---?i-!-2-?-S-I8_h.__l- _ C 

Ru-1 A^- Pereira Guimarães
ar cen- c:'-a 13 ap. 101.

2-i
fll iir-a —• r— ,— - — {tavel. Uo,: meies dopós..„.A.IUOA.SE ti costureira so peq. ço 120 mil. Tralar tel, 27-9Í4 í '-üss •-!• 43-3113.
quarlo c direito sala, máquina. Sr. Jesus, '•
Tel. 57.5599. Paulo. Q'ÜÃRTÒ"FvÃGS"„,7ã :,—'-**.*- IPANEMA - Alu".Slír_Ôv5T..
ALUGA-SE duas vagas cada"cVs:';h,c d,i Amb°r?le fami£í CC \^"nde' 

q'°- s"s- 2 •""¦»• <=6r.
* 000. R. Barata Ribeiro, 200 37 5078 U'Ln''* 

¦»•¦»'«'• Tel. área serv., qto., conversível. -''Oomes Carneiro, 130 ap. SOI cl

tio 3

-', |r r.l.-.o a óleo, sin
¦ i tv.:; fronic, uma v.i

l-.-rra 

^:=n..*;vcl 
no es|ocio-|ALUCA-SE 

-~apa7Ta",^nto"-sala—',

separados. Praia de Bota

BOTAFOGO ¦- URCA

.*. b - ra çado,! 
,CS°^J}4 - Chaves c,.

ALUGA.SE ap. Ronaldo de C-r- 52"Ô:'>« di 19 
' 

,« lei..-: 
"-«i-<cm« - Aluga-se np. 202

l^^2«°,a"ás:5?raS 
fi^«^õo^calT, 

I =-. - ^J e tia .et^
2-4245 - Niterói " ?-u ?0li, 

"Pazes, em an. confor- l?*"inP,,ro 
ÇO.inha. 

-Chaves na Rue'
Alllr-a^r 

* :* ,- - — ,cvel- Der; meies depósito. Prc- A,au"° *¦<¦ Paiva, 31. InformALUGA-SE n cosíureira -c\ nt--, rn 1'Jn m:i ¦.. «,-T ? r;,0, t«i ^-i i, , -. * ,,M-m'

"co. Ver Av.
/oo 

"'"'-"' lautos n'. onjpo 603,'Cotafpgo.
aríeir

8-1, ap. 201

t't L"í£l3

CA' VO E LOJA E 3
'Ai:r/.f/.ENTOS

cJd Penha, cnsa vazia, T.tf locn-i
9ão, c. 2 qts., s., cor., banh. | 

"XX 
. ...- -;  -,- ¦ ,

em côr. Ent. 8 000, orc-t 200 |0aQ». inquilino despojado. Olimo
Trai. Av. Brás de Pina," 914, s'j'=írcn° '2 * 30 

j?1'11'3- 
Tra/ar Dr.

205. CETEL 91.1219 CRECI 590 il,va G°mes ou bueno. Telefones

Ã"~CÂRVAlHfí •.--,' 
-,-22-7389 o 52-2985. Horário co-

o ,CA'-VALH0 wnila: Junio aj mercial.
P. rio Carmo, ap. vaílo, de fren-i „.,,„„ ,, - 

,
2 qtos., s„ coz., banh. e:R,AM,osL- Vcndo„ »»¦ c- 2 ais-,

área. Ent. 6 500, prest co-! "; oanh., coz., 2 áreas c. quin-
tal. Próximo à estação. Inf. R.
Uranos, 497, s. 101.

:. J-l

porteiro.
ALUGA-SE um quarto. Rua Al-|ap. 831. 1;-**,, I uomss carneiro, 130 ep

ÃIÜGAMTf vnr,.. r.,. {SEMANA 
SANTA, temporada, Àv.lPerleiro - 27-8664..-UA...tMi.i-.jc vanas para rao-izes. At antíf.i ? iip ,,, -(

dfMSá.'-,^^ 
Sdf "h-l?"* »" wlffiT;,enVI:h'ÃN^ - Vagas" ouquarto de

quente Av N SC 
' 
ri'0''""-- í1,0'"">™« 17-5295. 

"'"' 

^nle, 
grande e amplo, a 2 ru

?246 áp. JW 
S' C0PaCaba"Ú'SENHORA 

Só sluír 
"um" 

peíT^L"??,203 S" 
",ud»'"«- P^.

Allirn -- °, 
,nô'» ^ •'»l"lhe forí Tratai r.l 97nf77de 

A,,u>ecl°' '35 -
"1IA"' ,0 •"---'. "'""o ap. depois das 19 horas. 57-97.9 27*0-.77

2 sls.jpor favor. URION"— ai 
""¦ ——- ,

eX7"^' TEMPORADA - A trinla rnetroí 'luarlos, coz. mais depend. 
"Rua

(PjALUGA-SE apartomento de sala e•;uarto separados, banheiro, kitch-- netta, Rua Voluntários da Pátria,
"'. '"-'• 708 - Chaves com o'^'!orqr!;õ;n7023 Rua S5° josé!mob-^ ^- >y * «*-

I grandes, v.randa, dep•MUGA SE uni quarto. Av. Gomes
freire, 566. s/ L. Pedem-se refo- Ja praia, linda vista. Praça Ser-|T''bl">. 8 ap. 303. Chaves com_,r*edelo Corroa, 15, ap. 1001. _|PO't. Tralar Graça Aranha 57garantimos Tel. 

^56-1738- 
Chaves portoi,p.i=: -109. Sr. Eur-e! 7el.32.km!

^^!Cü C[^C,nC:^\MÜDANÇA'? GAIO PRE-

cozinha, banh. comp., alu^ 
Rug ^..^ pôrto 

"^ 
J

'gre, 36 - 5,° and. Tele-TcjÀ"'"- 
"v-

I .* ,;¦-, V.

boa

fone: 42-6957. Vendas
JÚLIO -BOGORICIN
(CRECI 95).

Isoo
-i Ac-, 6.0 lc

qada. Toneleros, 125i ap. 301
Tel.: 56-1389.

.. ALUGAMOS 
'-'ciTãp.

-aM.SE ans. na Rua Volun- o aluguel "BRILHANTE" 
sedones da Pátria, 416 - Botafo- própria Rua Hilário de .Gouvoi'

ro, cm la. Iccaâo, conslattdo ce 66, rjr. 516. Tel. 57-5137 -
m.ola sa'a ds jantar, 2 o 3 gran- CRECI 243.
es quartos,.cozinha, banheiro sç. ALUGO um andar Posto 5 bem v.r.Aerv|.| mobiliado, 3 quartos, 2 salas, 3 ,"„ Z. tu- "ò -}•-¦", 

*-*'"
casa de família. Praça Cruz Ver-
melha, 9, 4.o ,lnc|., a|, 20.
VAGA - Moça morando" só emifÊMPORADA - Aluoo an Vv","apartamento, aluga vaga . outra!2 qts., e dep. nSliado, 

"et

separados, íôrcJC B CCrCr ¦ f 
" s<"vl" mobiliado, 3 quartos, 2 sa',

Id, 
°T,?,? í'" 

.'° ,«"P-°fl7" 
->anh. dependências, tol., TV, má-

Vcndc-so moilvo: i'j'' ,'.a,r, 
"-1 »''°mda Lubo Ju-| quina do lavar, atapetado, ...

7 h- ¦ 7 l 
* 

CXC" 
-•"¦¦>"" » .umllla tratamento

ro-, nc_orr:03. Rua," ,,."-. ,°, d*ls 
I""30m ou çioragem por 3, 6 ou 12 meses.

- ¦ ¦ - qto. separado,! " " w' 'l vv ' '",-L*':mobiliado e/ geladeira e.c. Tei.|TO armazena, transpor." 
Moblliada, aiuqa-se," enii,a e embala desde 1940

Tel. 45-8128.

flCUÍ
57.3031.

Cenrif! r!e Urn

LOJA tJCV,>,
—,— ;V."r na !".' C--i

VENDE-SE terreno na Estrada dã 
'Pd. 

Melei -
Caçula, ao lado do n. 557, c' nho - ClrETI
750m quadrados - Tel. 47-5364 IO", 

" 
!'...,

Adão. I , 
*.', ~ '*' "

116
11.

ESTADO DO REO |cc

Tr-la Pr

!'-.:

ATENÇÃO - V. 
"da 

Penha - ....
tio 2 casas vazias em lerreno 10 ,.
34 jto. da Av. Braz de Pina, 1
de 2 qtos., s., coz., banh., va-
randa. Outra de qto., sl.,.coz
banh. Entr. 7 000 p| 250 - Trat.
Trnv. Brnndura, 5)ó ~~ L. do Bi-
cão da tel. 91-0195 - Vltallno.

, coz., banh, _
Eni. ó 500, prest. co*

mo aluguel. Trai. Av. Brás de
Pina, 914, :. 205. CETEL 91-1219
-_ÇRECI_590. IRAMOS - Cara 2 q!:., 

"sl.,

AV. BRASIL - Vendo o'!!™""?..?.!"-"0. v'1zi'1. P'°- Gás-Bras'.' Vd'o.' 7i7 
¦¦-¦.•¦•¦.

reno do esquina c| 14m da lesta-!'5000 c^ 5 O00 entr., prcit. 150.
da, 20m dc fundos. 280n,2. Actti-Irri"- R- José Maurício, 101, sl/
to oferlas. Tralar Av. Braí dei2'2 — Penha.

fei°'3o]V 
lC 

K£enhs 
-;ramos ""- 

Casríalía" 
"tipo"" 

apt! í~ -
Tei. 30-4204 - Creci 787. |2 qts., sl., copa, coz., boa área NITERÓI I ¦*'*''
AIENÇaO - V. ria Penha vendoIVdo. 18 000. c/ 8 000 enlr. sal. Vi'.'.
luxuosa casa 3 qlos.,'salão, copa,Ido como aluquel. Trai. R José mitcpoi rr—: "0-7rcoz., banh. em cór, varanda, ga- Mauricio, 101, sl/ 2P - Penha , _ 

V,cndo urn '"n- c-'r> ,„,, .,
ragem, dop. de empregada. Ent. baAinc™7~ò- " ,~ -\l CUXÍ0'- sala e drrpen-Jíno.;.. *,OJA VA. IA c-m
12 000 pl 300 -Tratar Trav „' 

a,p'- 3 C|ls" ''•' Pto-!Ru" Pfesidenle Pedreira, 1S9 £04 -'-¦"- na Pu:, ,'
Brandura, 516 - L rio Bicão _"iAv* Br'iS1'- vd°- •< 000 onlr.,j brgá. NCrS 25 000,00. I'5-B - Tr-;--r c
Ce.el 91-0195 - Viraiino. 

_K° áZt^Tot' -^212 
R" 

jf-TEROl 

"=—««1 
- Ilua O.ávVo 

ri° " 7C'rír" '¦

Ven-Peíl,.. ' 
"' " 2'2 -f*™'». 

18. «P. M5. Vendo, ...JlcJÂ— Pc-a-,.

RAMÕS^C^ÕTJrT Miguel cL^!^
Ferreira 117 - I o 2 qls., «I., gem. Preco: CrS 23 030, c.m"Crí r-M-."-coz., banh. e terr. Ent. parlir 12 000 enlr sa'do linnt r -, fttK - c':':*

12. Org. Orlando Manfredo Ba- S. A. - Rua Mó-lco 70 ino .' '•í"!c'""»- Iw.S

CR°EÇ|gB2 '. ' C' l"030-'-! 1007 3 - Tel. 2Mm-a)èvfâ.°\%'%.' \
VILA DA PENHA e BONSUCESSOH *** ¦"'" ~ 

?nKI 

'7r/-'"

- Vdo. terreno, r. calçada, água PETRÕP — COURPIAÇ IPENHÀ Co.¦¦¦ , 
"--""

e luz Enl 1500 p| mil. Trator ._.,„.„, 
-«**KHI.IAl_ - ,„,

Trav. Brandura, 516 - L. do Bi- ITAIPAVA
cão - Cetel 91-0195 - Vitalino. ;Pcn
VENDO p| construir llx40""n"i" iÁRlrA dX 1 30ÒX,1, p!an-,~do .....
R. Poranapanema n. 222 (R,-,-í™™- Grande jarrilm e ros;d.*-n. EjlADO DD PJO
mos). Tralar 4a. ou 6a. Tel • fla- vende-se. Rua Vise. Ila-
42-9321. jborat, 485 - Valparaiso. IÍOJA NCVÂ 

'- 
*, V

casas c| laie lrTntê~õl.PETRÓP0LlS ** Independência -I Trabalhadr r_s Ç*>e's ,'* 
VV-do

ciei.,
sala

L, , ,. ii n p^.fj m

lefono-.: 30-7168, .Õ-Í'947"lfrat"aT'tel
.0-6-62 o 

"Q-tQiiS, 
cotn 0 Di.lAiiiro" -.

Et-uordo ou Srta. Manoelina. TV «un 
Prf. 'C'

,,.,,..,.,- lv' rouP- "e Cíirnd, gt. e :ALUOA-SE quarlo p! casal c va- de frente - Dominnos Fcrm
L'a p- moças com refciròes em ]2S_- S05 - Tel. 57-4330

^CCC'Cs'ÉC% rf 
de ALUGO -~'aX 

~ÃlÍSn}üt~, 
fr_n.í!

CtTtlCc 7- 
T 'Ie ' * 3 meses, finamente mcb 40.6.36. Fornecom.se marmitas. E„|. ,e|„ „. s„b \ IZlôt PCA D4 BiMrFIP-¦ ^rx;xi7X7,,,x^7r:y'yC:C"'a' ""•57''53'- k «icwíwx/.

- ciuartol vKfjlOVAÜ

 ---...w, IIIV^II VI1-.JII

rCCq7 CC7 fora- - Ruajetc' linda vista indevassavel"

ZONA MORTE

Barl
rc-ieúncin. Ver
(¦¦ii diariamente
horas.

-—I parado. Trotar tel. 57-1531.
636ÍI406. Edif. AÍUGA-SE ap. dr,

tratar no lo- £02I Castilho
bính.

ATENÇÃO - V. da Ponha - Vdo.
casa e apto., vazios, 2 qtos., sl.,
coz,, banh., varanda. Ent. 5 000
P,' 200. Tratar Trav. Brandura, 516- L. do Bicão - Celel 91-0195 -
Vitalino.

ATENÇÃO" 
"-'"Militar""transferido

vende urgenie linda residência
em centro da grande terreno,

nu.ise luxo", c] 2 ata., sala,
cepa, coz., b. sociíil cores, Vrir.
sinteco, p. a óleo, ql, e banh
de

;r I r.

. '.'. c ¦

I * ' 'va 
/.'., .

'¦,;?.. l-.-i. l R.

o vrr'ti
do p'-

ra cl / j

VENDO 2
fundos c1
Enireno,

muralha
/azta. Ver

e frente i

garagem
trotnr

IVendo dois ólímss Ictes'plano. 
Tel. 57-30S4, 57.3594

I23-3294.
combinar.imp. Planta aprov, para j. --•'•'• •«-"¦• ¦•-' >-- nmoi. —

aps. Ver e tratar na R. Arqula "ancilino Motta, 429, V. Ponha; .¦'¦¦uti.

medes Memória, 297. V. Jardim ^,00 
NCrS Facilito 50%.. Tel. IpCTnr-jpf-.j lc

da Penha. Informações lr.l»fon.|^-2924 - Marques. 
__|rL' 

MJrULIb

AUXILIAR E RIO DOURolf6 aParlaíT^nfo,5 á~ S£'
jla-quarfo, banheiro e: ¦Jm'^™cci:ykitchnete e «J^ios, qua.;CEryTY0

20-4284, Geraldo. Ènt.: lYoOO,
saldo cotnbinaf. Parcelas etc. j
BONSUCESSO - R.a" Mesquileia ! -,
41, ap. 101. Ver no local, 2 cls i^Rt*?
1 sl. e deps. Tratar na Brilhante «"de-se prop. Uruguaiana. 55,
Tels. 57-5187, 57-2086 e 57-1638 SL____•__ -13-1759
- CRECI_243._ CASA no Vllar dos Teles - Ve'BRAS 

DÈ PINA - Vendo cá» .? .de ,riuar'°. 
'-'^, eoz-,

Vendi cí?^"*n rT' ,^ r* 't **-*5 *-
c7^,K.ís^,:;-;a ;¦..,

CON5-'• U(ul'.i

-.-..- -^ , ,,,Pl VL-IIUU U_5_

*J nts., I ei. e dependências, ler-
reno plano 240 m2 na Rua Pi.
ri_à, 43. Tol. 32-9066, próximo, de
Toda conducíio.

BONSUCESSO 
'-" 

Vdo. aprvaTiíT
trente, cj 2 qts., sl., coz., banh.,
varanda, gde, área e jardim. Vc-r

çle 
12 ès 18 hs. R. Fernando

Valdez, 41. ap. 102. Trat. Cy

nhoii terreno 12 x 36 - Parque

se prontos, e outros p
entrega em um ano, no*.'

do Hotel Sítio1"

CENTRO — Ve.*,r!o"se

ato.

VJLiCA 
~P Aluga.se « 100 metros

da Praça Saenz Pena, ao. pequeno
1_ .mcbidado, pelo prero de Crí

I- - ' * ' - 15 -"De CC, 
"e ALUGA-5E «Partamenir-wm—m^OOOp.. Rur, Camaraglhe, 9,\p.

parnr das ^7 
Cc 

• °-00 ' 
iClCCrCC 

~CXX:' 
c uma !a!a --Piados, em!?6- 

Ve' cí'" 
,° Porteiro e tratar

—__!45.5529 e°ne '¦•• ed'fici0 "òvo co';' elov.dor.|5i^!____í!__!_J_i. «ala 313.
1-OinFOGO - Aluqa.se o ap.' ------ '-- 

Iconlrato com fiador Ver o trai. —-
1 205 da Praia de Botafogo, 422,rBONS HADORES - Ofereço pa-ltar na Rua General Argote, 72. ANDARA! — GRAJAÚ -com 2 sls., 3 qts., garagem etc.,:r" alugueis em toda a Guanaba- APARTAMENTO DE FRFMTC \/'!A ICAnn ~-ultimo andar, linda visla. Ver com » -,R. Alcindo Guanabara n. Alus_-f, com duas varada. ISABEL

.' 
=-»0|»rto. o «l,der .»,.,.,„„ 

JCISA. .«b 
702 - Cinelandia. Tel. cuaríos, 0„,p!a ._nh. 

'bSir 
o AlUGOo ,

_. BOTAIOGQ,- Aluna-se vaga mô- 
completo 

e espaçosa área V ér R, , «?,- 
««I""- »P. 201 da

nr-i-r-; quarlos'ra trabalhe íora. Baso 60^0. -COPACABANA - Rua Constante!"" ""- Ida n. ES", .-„ -rnl 15La.,Bar«o. Sao Francisco, 10
\ 1-9. . Priii.i de Botafogo, 3-Í0 623 [Ramos n. íl-í - Aiuc;oi*se 0|Chavos cnn o zr-I.rhr,

r. Teresa - Alu-:BOTAFOGO - Aluqa-se 
' 

au"a7to'i-Par!a'r'!n'0.,2-. 
902 cc'"1 tres «8.0200. 5r. Amilton.

;,r.-;., na Rua Mon-lmobüiado, moças, rapais lra° ll^" ZmNC\ i50,0-00 .' '""ALUGO quarlos com
ibalhein íora. Travessa Visconde \7u .,' * C"hr 

do "rb- lavar e cozinhar, 3
A : ¦'..¦•-.,¦..',.•.¦,•,¦;,'-,—.!Mr-r.Vs. 236 -46-53.15 - 70 .00 i--?--l-í!-----'-e^--h-=rí-,-r depósito á Avenida

-."Ru." d'à"Ün';õ ^ÕÍATOGO^Ãiug^^p-uu'™1^^^ - Te""?- 3 me* .B_"_to_J__.
da Praia de Botafogo. 360 comi,";, 

''"p3* 
240 mll Ver

cio',"" alucam-se'»^'"». "I".- dependência,. |'d alma 
"ülrkh 

n 91
our.n.-s e ¦¦.-.! ,. Sh"ÍS na p°"":c> co'" o S- Jo- porteiro

7.C: XyC 
"ne 

42.3n3Ci- 
'"lcr™™" ,0lefa";CÕNJUGAD0,-alugucr,82-o^A^ ^aia 

quar.o separados',
--/o 6. lei-ícne - --t-.''r-  quarlo, sala enorme área ri ?«.. Quarto 

com direito cozinna, banheiro. 150.COO -
IBOiAi-OGO - Quarto. Rapaz, pa- - Ve o Iratar B v ,if D?L :', '""''^ c.«-i"bar, 3 meses cm Tel. 42-7507 - 2a à 6a

tipo ca.a, -/ 2 salas, 2 qts,, co- cem telefone. Tratar pelos tels -l.se„c'u;'r'0 !r,ecD* a Pe!ic-- 1/ l,-a-i.c*"?dom""o incluído.

Pni 
"7° 

n9CÍ 
CC7P- emP-'c9- 3.-42B8 - 36-5633. ' 

"l?;'"- 
iv1; R---a Senador furtado, APARTAMENTO óíbn7 "rintura

leU.12-33300 
'and0 D'"'"' '3 -^OPACAOAN^ ~ 

rAbno-quario'5*3' ¦'' -<°« -"- S-'- -A^-- I 
"P"- 2 

f«. 
2 qu.,™'. depend

^fC=o;-3 Alugo V^jo^R: raZ^duS/Te!. "C%!n °UTfJUCA-RIO COMPRIDo|vj?*ã 
Jataria m! _í?l Tf.

..: C porteiro, Aurimo. Telefone S?P-,ACAB^NA 7- 
Alu9a--e ap.lALUGO saía" de""i,-ente',' c-~ept-ã- ÁlUGO ^fc, V',— ¦! ; * *-*

?4-S054, r. 18 - José. ide 3 "ü!"<0^ itho e dependen- da independente, com m.Jeis casa 2 
',„ 

onIUoPold-- 
"• 5a*

_ :BOIAFOGO--"-Môca"^m-a^ ^^^ra^lò0'0'0"" "" ?^^ ^'\ »"•"" «»l * ?»' »'• •' - * 
"r, 

,^1
o quirlos. conj. aluga vaga com direitos 7\CCaCC\C: '¦--¦'¦3--  fino lra,D- A''- •,-"l-> de Fron-llocal das 9 às 16 horas T.V.8 esq. Pre- CrS 50 000. Tel. 46-4439 - Lour- ^°PA5ABANA 

~ Al"3a-se ap..!»', 467-A. |fone 48-5306 - Sr Artur''
ides__Martin*. M18 da Av. Copacabana, 1150, ALUGA-SE apãMam.nto"^'/"""^:: GRAJAU - 

'Ãluõa.s»'"".'Sui"/»'.--

ap. com IJURCA - AÍuFo bom ap. coniu- gl 
'tJZn^,5."". 

dÜ'lh 
,|,"" 

?B|(U9'd" 
em ^dS 

? 
'" Vj5t°"C•>«*"'l- caV," 0^!•-'-'iidor.c.as. 

gado com banheiro o cozinha, -cias Chav „,? n „ J• c x0' 
<lf*' i'en"; Paro a rua. de,,para residência, comércio ou

202,_;CrS 190 o ta-as. Tel. 26-6303. 
jpeixo.o níorm" 6es - hl.™ 

'C'0 
X> ,fiad<"-„ 

Ver e tratar -'nutria. Ver diariamente no ho!
Oio,ni.„ '43-311. 

ln'°""'^°" - lelatone na Rua Conde *de Bonfim, 59. I rarto de 7 às 16 hora

ver|Rua~ Ba

Tratar »_í--.AAcY,ui'a)- 
s»l»o"."3"q.a'rtcs aTrata, tal. 

ya,, 
dep. Chaves ç{ porteiro

-.; Tralar c, Mauricio, Tel
direito a 48-9993.

meses em;ALUGA.SF _ c?,,_ 7Pedro Se ' ?i -í; a Te°doro da
o d"é endênci" ' 

'"'- "la

IAÍ.ÜGÃ-SE urn quarto para soltei-i Tratar lei. 38-3239 --"'waldlr 
~

,ro (a! qui. trabalhe fora. Rua""ÃNb"ÃRÃi ~~i **'——-i .: Bonfim, 276 (Quitanda). Sáo Cis-' 
A^AI 

^ CCCCC°[Z

In

"'y 
qran-

ru carol
foro. R.i> 9:7.1. i

¦i1.. cro..!
Zacarias,
is. Tel.::

Mo Santos Imóveis.' CRECI 717itCrí,Tel. 49-5217. !

^^^T^^^r^t ^Taquara, do AssociaÇâc;Av;"^,.1,:,";ia:,
dà^_^.lr,issu' 6Ó0 "" Pi,"":dos Servidores Civis do^o'1-''-.,?
CASA ÊÃTmÈRÍTI - Ter. ÍoTõÕ 'BraS''' COnl Cfircj/O a lò-,'.!-'.*. Pas:,-,.ro V:"'
2 qts., s„ coz., banh., varanda,' das as oiscinas híni-a 

'"Cf 
7 Pr'VEí;v

área, muita fruta. 11 milhões com-»-r H'*-*-'"«--, nipi^a, 0 telef:r.u c .*.
itrnis ele. Tralar na Av.'lr'2- "al"r '-'•
] 3 cjg AA,i„ OO (^

Frei

BRAS DE PINA - Vendo" casa" 
"nã

Rua Abalba n.° 256, de saleta,
sala, 2 quarlos e demais depeit-
déncias. Procurar as chaves na
Rua Graúna n.° 370 com o Sr
Garcia. CrS 20 000 000 c| 50%
facilitados em 5 cincs T. P.
BRAZ 

"DE" 
PINA _ Vendo casa

rua cm frente à estação Oricá,
483, 3 quarlos, 2 salas e demais
dependências. Ver diariamente
entrega vazia, mora o próprio
Tratar a Rua Jo 

'

170.

3 500 e saldo a combinar cmi o
dono 5r. Matos -- Tel. 2-1-93 —

-_R._S. João, 27_s| 3.
CENTRO - Vaz 

'lobo 
- ótimo

BONSUCESSO 
'

Enl.

ter,-. 12 x 40, pleno, casa an-
tirja. Vdo. 13 000, c| 5 000 en-
tradn, saldo como aluguol. Traí.
Rua José Maurício 101, s' 212 —
Penha.

COELHO" NETO- - VÕndõ casl."
R. 

Jbciim, 55-1, esquina Rua

[Guaré, ótima. Tratar Oricr,.. Tel
38-4198 

_-_ Entrego va-ia.

COELHO NETO - Vendo 4 casa*
^ próprio. (c^cu 

3 vaz! .3 cj apenas
Maurício n.l15 000, de entrada, no mesmo .-_.¦-' mais 3 caras', deu tudo vario lí!""

subsolo
DARKE.
TERRENO

Maio, 23-D
— E d i í i c i c

•ros. Vor

tam! é.

imadamenic rio r*i
¦atar na saía 1 cCC. íx

BANCí

"Tan-ici SBe"'!s. K'Cr-- '0 000, o saldo

EM PETRÓPOLIS -
Venoe-se c' VSI3 mis. quad., n
perímetro urbano do l.o d,siri-,'"

23.0342.2 
""" 'ln';9'1S' TDÍefcnD:, EDIFÍCIO

TERRENOS - Por motivo de mi-'Enderc.-o r-"ed-s
nha transferencia do Rio, vendj FUA v,-,c,
diversos em Petrópolis, Avenida C 1 9.3 r-

NCr$|Bra-il, Alto Boa Visla, Cabo FrLVvcnd-, bo-^r . .*"
Curitiba, llaipava, Campos àc'(-.'^'.i 

""..,';--

Tel. 57.-034 - 23-3294. UA1A 
* •¦;**(!o^"_ '-

:;¦ ?

' :*>.

CCX Z° LEME - COPACA8ANA'^à^- .,e banheiro .t-QKACABANA - Alugo na Av.
: Ss 17 ho-lAILTON - Aluq". ãíITmobiliadus"! áado 

J,'' 
?97' 

apl- 002 "m ísi-
cio Pa-.o. 23,(1. 2 o 3 quartos, temporada lo„.!n0j0' ,"""'¦ S° ^ *pi- »/•'¦¦' 533iíÍ7.,5o4Ce"?7.7099RibeirO' Wl2,°- kRÍÍ., 

'//t.oV- 
JETíSp .' ^-UG? ^'^ ri? ^""-i5 V- „ "Ias, 

"quintal"e 
dep,.

--.*- 
ri li.-nV* 

;lar-as - Ch. c/ port Trai-,, XlX ' ... ™'a -•1«rda 652, Rua no Rua B. de Bom Retiro. 1630*. 
. IGO luxuoso 

;9de. 
dorm., c/|pr<lpr. na Ay.C Ri^0^^ 

•' « 
I Correia Vasr.uos 50 Rua Senado, sob. Ia locação. ÍC0 000 cruz.'

_ T«t . ¦to.ci»^ 'I verr.ueiro 111 - Flamenqo. ITratar 48-5912.

Rua_ Conde -de_ Bonfi.
ALUGO ap. 101. R. Antônio BasT-lGRAJAU - Proçã_V.r"dun - Alu"lio, 137, com sala, 2 qts., demais S"--0 un, quarto, moça ou rapa-dep., qt. criada. Ver das 10 às "a Rua Duquesa de Bragança 452h:.\1SlL GRAJAU - Ái7~ ' 

" '
uga-so Ccis.1 com

i.r Irbanh. P/
' 

Ioo-

2 moçasli/ _0'i 11." Tai.V 52.5137'"
ap. Dcnr Inha|C' direitos em suntuoso ao Pi-" 

1/".'. iunto praia. R. Fi0uéire.'rCOPACABAMA - Aluga-se
ap. 1 201 - temporada.do Wa-ialhães, 108,

37-2197.da Içre-
ALUGUEL FIADOR cem 6 imó-

uma va-jVeis - Irrecusável - Forneço -
, íi n-,ò* Pracn Tiradontes n.° 9, saia" 802
Teiiícn-j1 - í«sifT_ ao Cín ojn a Sõo J_.se

C'-'c! imóveis,
, proprietário
rrooenrlado por

S--ri.-i.lo no ALUGUEIS?

--..-rSí?_.r!5i_0-_.. í COPACABANA - Alugado 
"ap"

vasa para uma ou duas1903, Av. Copacabana, 945 con

IC

- mocas com todos direitos. NCrS
,r.0,00. Av. Copacabana, 256 ap
702. Tel. 22-1016.

-,-— — rísío da Veiga
Arraniamos casas, Tel. 520135.

lugado, varanda, banheiro, kitch
Ver com Jorgo na portaria, Tra-
tar na Adm. Adriática. Rua Eva-

35 sala 708 -

ALUGO quarto uma ou duas rnol MARACANÃ - Alusa-se íSíTill
cas, com direitos 

' 
telefone. Rua|i«ento 305. R. São Francisco Xa-Gen^Roca, 524, d 3 - Tiiuca. vier, 342, sl., qt., jar. Inv., co;",

ALUGA-SE quarto para rapaz sob ?'• 
:7p-, e",p* cl"'/e! locai. Trai

is Anuta: ¦..*.* _!ti-r Dr* Jcão. Tel. Niterói 2-53Ó3.
VILA 

"ISÀ8EL"""'-""' 

AlSía-se .ni 
'

. .„,.,., lependente, pintado de
. 2 qls., qio. empr nov°. com ou sem móveis, pa-
Tel. 48-6126. íra uma ou duas mocas que tra-

 ap. 205, da R. Dias
da Rocha, 26 

'28 - No Posto 4
completamente mebiliado e c-m
telelone. Ver com porteiro, Sr .rr**-
Carneiro e tratar no lei. 32-6035 Jír'""rias 19 às 22 horas. 'ALUGO boa casa Praça""'., 

"p^i-l^no

teiro. Rua dos Artistas, rjó3 -

Joua
bca área

gará, 537, ap. 302."vd.". qt»'" ,8t.'an,ei ° alu9uel PaS- e ... ."' 'obra dinheiro. — Tratar Guaracy.., banh
local. Org. Orland
Barão íguatemi, 86
48-0804 - CRECI 82

nd. tEresópolis-frieurgo
¦>7^.ia Ir.c:,:

V. urg.
30 m2 i

vo::io,

.---.--wwt.j* _ «rraniamt
/¦-'- at.:., lojas o fornocemes as mo- ' - --,

". ¦'='"* ¦ i'*ro- fiadores da Guanabara. - COPACABANA

, apartamen. «ua do Rcíftnrio. 37, _| 1 J03'ME-, 
Rua Constante Rai ^ ^ Vífe 

°no. 2 "'ALUC

Av. - Pro-
prietano alugn temporada ou ànc

131, ap.' 907. qt., sl. conj.Qade

coz., banh. cam., arpa Ver v" "'"¦" 
~ i>m«*i vjuardtyi

Manfredo. |^rre,,a,3nB,m 
- 

í.l?, 
°i'°. d.e M'lio-I.F.RI.BURGO 

,~ 
Ve"'h confortável |,csl. a rcmb. ^.„\.-

liyo.

.Aluguel 180,00 taras deoó-itõ'"'^?-^^--— 
'c'-~

¦ res. Chaves porlaria. Tratar p| 
COPACABANA - Aluga-".

sinteco.
:ra e telefone. 47-4566.

Telcfc !56, 303

CORRETORA SUBURBANA LÍDÁ

e 
{andamento),

st-I IRAJA' IT

CRECI (Urocesso cn
 «^...., ,,„„,_, ,,eS-t

lena .erra, tctalmentc £t?0.
(mobiliada dc varanda, sala de SALA

, Vende-se excelent"e:",i!r fi 
Ia"1'". --Ia de iantar,!?"1''

Compra - Vende - Administra" 
"p- v;,fio- 3. q'05- sala- S»ra-I f, 

'™Pl<» quartos c: armários em-l,"' v,3 
°*,d 

^'*"'•' nem, dependências. Entrada butldos. Sendo 1 cem banh. prr.l!

Toir
i é c-n-.crcianlo S-'r

cm r<', hrriTS. — Av
n." 4?,

_ 47-810J.
Recém- ÃVENÍDA ATLÂNTICA, 3 806r-.Ap. 424. (W. Alasca) Alugo c|IZllCjC^C^y

qls., qto. emp..,
48-6126. Ira >-,,na ou d...» , ..... ,

ALUGO 
"<iua,,o"-"i„dependenterpo".|'hem ''=r*- T°'' 58"9581-

°7 
rCCC ,¦' Pls},t, *"-*ui,«-lviLA ISABEL""- Em edifícWca-

tlCiCCtT'C\'CCCSiA9Cda de c;ns,'uir- " »ndá?,,"2
7'.J 

,cr,1s* Tel. 54-1147, Sr. An- ap:. p0r andar, si pilotis, alu-tenor 
Jcom_depo_s,.o|^  Jpo CXCe!en:e apartamento todo

ALUGA-SE riuarto gde. para pes- de frenle, 2 salas con|ug„ 3
soa oue trabalhe fora. Rua Con-'quartos, banheiro completo, am-
de_de_Bonfí.,,, 768. |p!as cozinha e área com Ianque
ALUGA-SE ótimo ap. frente sl IdoPenc--'ncias completas empre-

_ 2 Qts., arms. embutidos, qt 
'é g" ' .'¦'a-ia «utomovel, persianas

ip. banh. empreg. Rua São Miguel :° ,""'nas,„7 
Rua He'!cr cic Bo!*

2 185 ap. 102 - Chaves cj portei: 7,77 v,1.0'- f 
*J '01 -.Final

2a.-feira a sáb. ua Ru.^y.soDnce de Abaele

2 cem-Car^rtisr*'' pm«. «w. *» Poricr.p"u. •""¦ Ver a Rua Ferreira Cantão,ico.mP' do emP- -
enn„. .í68 _ Ap 3Q) Tra(;|r Ay. r.q soiro. Lcca| privj|eg|ac|0- preço

Branco, 108, sl 912. Tel. 27-8936 í "e rara ocasião - 18 milhões a
IRAJA- VÍÍd7be;;«ima"casac: 

«í"':!™^-_ «-5920 o 36-2657

2 quartes ultramcderna. N:s fun*
cj:i, tem ln guartos alugados, a

frente dou va.-ia c! apenas

rício, 101, s/ 212 13
Tel. 30-1336

CIRCULAR"bXTENHÃ"- 3 m|l
lhoes enl. p| 120 dias. Vdo. ca-
sa, 2 qts sl., czr., banh., terr.
7x20 e 1 terr. 8x15. Rua Ira.

cem banh. pri- -Q ' 
, / 

'

lavatórios. Dep. I? .mM"5T! /-r>.i!'-'."
" cosa para ca- i C.CCvr C' 

"" *

puá, 187 _ Ver dom. 10 às \2 7r777r7'0" 
"/V

e 3as Org. Orlando Manfredo, i ^, ' 
° "C* 'ertanto <

Barão íguatemi, 86 - Tel ' 
aluguel paga o a'noa -obra d:

48-0E04 - CRECI 82. 
nheiro - Tratar c; Guaracy Cor

HIGIFKirtRnnc* A-.'.;.  
rolagem, Praça Oito de Maio nXlTCrli 2áoT." 1"' *'¦*' 3°3' Cí JeSM'-nh0 - !CRE

f!" K?:' feanh-. escrit. imediata
Ver Fcli.x Ferreira, 150, 14 às 17
.«as dom. 10 às 12. Org. Orlan
op Manfredo, Barão íguatemi, 86
Tel. 48-0B04. CRECI 82.

Cl (processo em andamento).

3 SALAS VAZIAS - 
"p" 

-,
Santa Luzia, 799, tu. K.

MURI-NOVA FRiíÜRGb-"--" Na ! C~d°Q" •3"-J- -'-4-'l?
Suiça do Brasil vendo-se linda ¦°ís--. cr:

.-'-J- completamente mobiliada. | rrit.l a c-rii6 000. m.2, quatro quartes, vista!tONA ~':*;!-
magn/fica. Primeira prcprledade i~—
na subida à esquerda do Hotol : APART'.MEMO - C '
Orly. Tel. Rio 32-Í8G1 (escrit l cí:'~-l, e
27-7ES8J.-cr.!d.). , 

esq
TERESÓPOLIS' - Mitifica

.'iUDANÇ
:'J Guarda AAóveis

"ans 20-7532
-1/96 o 34-8230.'

c!t'L:o cv ros

V
casa ,

Cün,,:
i rin alto luxo - Ern terrono

11 000 n-,2, cam piscina. To-

INHAÚMA - Albano Fragoso
• 14, ep. 201, esq. Álvaro Mlran
. da, vendo 3 qts., sl. cor., banh.|lalmei,to mobiliado o c-m tape-

M(^M^"^^LEG^"r-vdí|preS''' Oró" Orlando Manfredo'' í," li^CCC Z^QuLÍTCluxuoso ap. c| ar refrigerado, 3 Barão íguatemi, 86 - Tel.: ... Ucs peto dó CV-o PiíhXt. *•-

Cetel 91-0195 - Vitalino.

I. I."
Facllil ¦ ,.: .1 !

mas p E-crJicr..'o'
eotrega ;,co,ara ,,a .r.i
cotena (<slo 41 i'o f.
bali, saleta, 2 ••'-- I
Preço: KC:.; ?3 0*.'.* *!i

13 meses. CIVIA _' **-

,.',, v.

uma quadra praia, c 3 qt
salas, depend.' empreg., pinturairo, „, , „ ,oil
nnva, garagem. Run RenúbÜCri Pt»*1 ai tir rc'_ ;-  Tratar PALMARES — Av. Graça

* * ¦• Jnheiro"icVmapie,c:,,U„iIi 
^^JSíJsL^l 

"in^^nhe^ 

ti a', 2g.a'^ {tMíT% vCC UU""" 
~

|Ver no local de 9 às 12 horas d„! COPACABANA - Aluga-so a?. NCrS 120,00, depósito oui delcf o!*V -.;.„.,- "' ¦ •'f*6556* . _
.-O " •, ".'"urina. 1S0 cruzeiros novos e ta-l . sala' quarto separado, mob.,rom folha. Rua llaplru 612 c loAbtL 

- Aluga-so ólimo
>: A LUSIta-l::*s. - C| fiador. Sei., sint. Rua Barata Ribeiro, 663 I ALIlGliFK** r,.„ 

- '-, epartamento, na Rua Heber de
308. Tel. 42-3330. oua'cfuer b„i7,„ T„ -f -Ta"" ?ÔSCC'> 

]44- °P* ,0'' Orande sa-
COPÁCABANA-ci-m-Vd_r-o".-d,: ?cnas. |C «i'% g S FrTn" Vea' ZT*' 

<°<"L".™h!' h°*

reitos -Alugam-se vagas ou^í* eU». 26, s. .1,9'' {,CC iCt . preoad^ 
'^Chaves "aps 

302 .*S fiST
DA-SE 1 nu_,ta-pS,-.-,alTul 

eV7,VU3 /ígíL 
C,Ue 'raba-Cre_c,__743. 38.4031, 

J3-2232. o" paralela a RuaTng Gama L6-'
rs. Rua Barata Ribeiro, 200, —-!",„ 

.'*'• 
37--°Z°r | ALUGAM-SE 2 quarlos para casal bo. Tel.: dias úteis 43-0627 -

trabalhe fora na Dorninoo 28-1690.
,.., 302 cl 

6 - Rio Comprido. LINS - BOCA DO MATO- -* ¦* :- '.- ' - Aluga-se ap. ALUG-A-SE um apartamento d* i
ALUGO quarto mob. a uma^plT-IÍCg.^iC wm00'C?a Ani' CM"°X 

ua:a conjugados, banhs,.|
Adrb ---• !>¦¦¦-•;¦¦¦ 60,00. Rua 5 de Julho „,.,'• „ 

'*' 22''ó°ó ~ Chavcs c '° e kl,:h
in. 349, ao. 306 - Tel. 57-6051 X'"0"0-

ALUGO quarto mobiliado a cava-,,
r heiro. Av. Cop-cabana, 748, ap.ic
105. Tcl. 57-0770.

-."niia,

povlinent.
, com 2

á R.
41,1

277.
•ALUGAM.S"! "'"^ a 

"'"Sr,aTqS:^f 
j«"fl

,,-'. traba'hem fera - Av. Ccoacaba- i---- ---- -
V_;'ílr-______- 1003. - 50 mil. jCOPACABANA

COPACABANA- Vaga para rapaz] ou mocas que ,, ,-..
.rencias. Crí 00 000, Rua Barão de Itapagipe,

440
QUARTO GRANDE de fundos In-

Rua" General Ro. dependente - Alugo pode lavar.
Praça Saenz Pena.|coz'n^ar- 80 mi'* ou conjuntos

— R. Alcmdo Guanabara n. <~Calo
On-*

•se cu alu-

JARDIM AMERICA - Vendom-so Ru*1 1:si Maurício 101, sj 212

dução, vazia, apenas 7000 . 
¦.----,....... v- ¦

!4000 entr., prest. 100 mil Tr-' I r\ü,'te ¦ £p'?s* Ed--6 de Julho- Av.'¦'¦ '••-• 'Oliveira Botelho,' 210. Ver no lo
Penha cal. Trctar tel

Anita.
37-9327 - Don.-.

3 horas. (CRECI 101)

CHA NCÜÍ_
ESCRITCRK.

do e,:o

Dantas

al ou dois rapa-'Al-UG0
Aníba! Ecnav-;.

¦v. Salvadcr dr-

) /' ¦«¦-..<_-, -vainiuiiu HIU-JIIKIU.T. **-* ** T

E3 ijemporada. Tel. 37-2391 - AdolfoW apartamentos para u 
~i -,r.'Dantas 

n 16, op. 602. ' ... „ , „ 
_!_ 5.-Ia 70-

R. Lins de Vasconcelos.

2 casas novas o vazias, caria ci
/ ql:., sala, eci., banh., ludo 20 „t,7,k
milhões, ont.: 9 milhões o o sal.1?™10 '"'^r Av- Suburbana. 

C/> vi «ç M |r-IIAí-!l Fan-a • Cdo inferior ao aluguel - Tralar 
Frcn" £= Viaduto Del Castillo *»*-*AlAS — M. IGUAÇU —'^•'¦'V'' .-,J

no Jardim América _ Rua Jo,. 
'Cd'"C 

l? 
x ?9' Plano- ^atar NILÓPOLIS r-'", Luonaltl- Geraldo R=(ha, 205 1 g;--|Mv« 

Gomes ou Bueno. Tel. r""3
Tejef.-nes 91-2335 o 30-5489 _'22-7389 e 52-2985 - Horário CAXIAl - Vondo casas vazias rrrt- C-

Iwmerciil. !Í,un'*?a° 
.Centro. Entrada a partir :,nV de n"'-1 000 até 3 500. Restante «mo mordei, il

CRECI 232.'

JARDIM ÃM"É"R"lCÃ""r-l:omp,am. PILARES" 
~Vendo "ca.a"""va"*ia"~2

VrVr*- •Tr.S".,' 
At'»8r7sy*fen2 »'¦•- ^.""ooS"^

dek, n. 96"-1ric";. /eíéfone" L83 ?!!!íí #»••..'¦'-- .-"•'• 3 «0
3^*-l_S9_e^9j-2335.

OLARIA - Casa

NOVO ,- la. lo.-a
por NCrS 2 CO'.O,

para

O — Aktr»n a moras ou
da ref-rínclas. R. Rr.-

do Sul, Í3 - Méier .
Tr^frrr das 10 heras em

'Vp*6°2- (temporada. 
O 

"l.° 
comtemporada curta cu , -.uni

mga, oP. mob. 2 saas, 2 qts., sala, 2 quartos, depen-
depa. emp., arm. emb., 4-" *¦> ,A
Ianque, tol., utensílios, _. 
alugam-se - Para temporada garagem. O 2.° com sa-í
furta cu Icnga, ótimos aps. mo. '

Cinelandia. Tcl. [ JACAREPAGUA

1C7, ai'o'a Icja t
7Ci'-\^:i r.o

aluguel. Tratar Av. Rio-Petrcpón»,

LS7?. !! 7 Caxias ci Altamiro ou. —, —,„ H(U.( _ci-rt, enir. .1 juu Aoelino — Tel. 32-23
prest. 1 200. Rua Engenho do Ma- 

"'"

to, 55, esq. Av João RI Cr, I v""!"" 
~ 

^rquo Latayole -

Vendas N AbsalSn âJ. m . 
Vendo-se excelente lerreno 10 x

Iorque 71. gr. TOI! CRECI' 1085 
' 

I 
En"ad" NCr? Íü0-C0- Sil'do

Te1' 30-5724 , *J0 pr'120- Vcr Rua Divid
 J_  |de Almeida, ao lado do n. 261

ROCHA MIRANDA - Vcnde-so' l5L2i!'-.<_
confortável casa cl 3 qtos., ra- N0VA IGUAÇU - Vcndenwo Ver- ^CWA K*npT=•¦ - - **¦ 25 COO por mês. Posse1"

¦sr»-*
UjÍj, -e:i9.

ndes, cem geladeira, utensí*
lies, roupa cama ele. Dasimar

ll.tda. Barata Ribeiro, 90. conj.

LWo"-"'"03' 
Td!- 36*2972 c 34-3822.

m Bl-JÃVÈNIDA COPACABANA - Posto
hora-.6, um quarlo mebiliado pl 1 ou

.2 rapazes. 200 mil e também 1
''-'• .-.o. SD3,:".lcra,_70 mil. Tel.: 47-9643.

L.cl_'"I___i-|ALUGAM".fE~^_ã7^aT^ir7ã:"a-se mc:ade;nrrre:. Av. N. Sra. Copacabana n.
o sala. quar-;_33/404. Tel. 57-3204,

ADMINISTRADORÁnMOB. L. H.l- Ap. salão. 2 ats. cirande-, dc;A

42-2067.

^ciências 
de empregada e 1 

J 
JlíCC 2™,!$°de^t°.JC'?'lJ^"l.t Z¦m™™;], Oarsoem D 9 ° rr,.-,-, c=_l?e,*l8í f saragem. Informações Rua Ituvorava n. 960 - Lsr.-j'" "^ Freguesia — Jacarepaguá.ia, qjhrlo separado e fiador??? - inocisávei, ótimas

dependências de empre- íúmcnt«irlai*
gacia. Ambos mobilia-
dos. Tratar com o Sr.
LUIZ - Tel. 42-8611.

irrocusavei, OíimaS! __..__
ias. Apanho Iodos do- CENTRAS.

anresonto. Rosnlvo:

com ie!i

-*-'.!« — Vende-se va
aa, urgente, ólimo ponto. Sl
«r., 3 cls., bem trat. Pos-.-.-
hom gosto. Rua Ncomia Nunes
621 — Tem telefone.

OLARIA^ Vendo
2 q-, 2
funde
I
retw, tu. ,,a. ,, ..•:.,.,.. j; ;,,.

40 Ramos, das 7 às 8 ou 17 -. ^ . , , „,,¦.¦,,

Kj. t,l<.V..ji-dJ .w>. ;c::a
A I-'

COPACABANA' - Funcionária alu-
3a va_a a moça cu cavalheiro
em sou confortável ao. com tele-

jfene. Tratar tel._ 57-6135.
|COPACABANA - N. S. 44l.""Alu

na hora. Av. Rio Branco, 180, APARTAMENTOS" - Alugam-Se clsl. IS19. Tel. 32-2503 das 8 às I, 2 e 3 qts., sala c dependen-10 o oas 13 as 18 horas.  leias. Contrato com fiador. Vel-
Ml JOAN TAS 9TAP D ,ríl,ar na Rua Barbosa da Sil.
.rfCrC .^ 7. ~iva' 95 - P'^l™ d" R-a Ana
12,00 A HORA - Tele- N=n.
fone 29-9r,ó4 apartamentos grandes" *-1-'^- 

_ .Alugam-se na Rua Santa Cala-
PRAÇA SAENS PENA - Alugo olrir". 327, Mesquita-Est. do Rio ¦-
ap. 119 da Rua Camaragíbe n, Tratar n;1 R1-''1 Buenos Aires, 302

~a 
pnra moça, cem'

urgenie 2 casas 
"rcr"lvcJ "sa cl 3 dlos., sa-'""-""» "

undesV-'^^or^rTV ^° 
""»¦ 

^FR"™ -.dartrataTn^
3 SOO, c. 4 500. Ver Trav ÍS'Si»,.*» Diamantes, 1538. Tel. 5U" 

dos Andradas, 96, sala 1 101- C.,7 DA 
'•*

eto, 26. Tre. Felisberto8 Freire,]| i 
9^ó Av- Ri" B"-o, 108 JÇçu nelo telefone 43.3690. I^ 

" « '«« P«

ifiote' das 7 " 8 - '7ii!;a 912' INOVA IGUAÇU - Ven" K»^- «:»>•-* .
_•_! J. . 

... 'O**.,

Calote

¦'¦¦ider V

1 673

ro ao SI.I ..ll Lu 
A|U':'',P. "9 -<» Rua Camaragibo n. Tratar na Rua Uuenos Aires, 301

. -alao, 2 qts. grande.-, dep. 7 X?;.ji V ,'.f " 
"7-'9' do :ola • I"-'-1"0 -e"i"gade, - Guanabara. Chaves na Rua Pa-

frente, sinteco. Rua Rodolfo Dan- 
™cbll'---°- Chaves com o portei-banheiro e co-inha - 170,00. -|râ, 75 ao lado.

.'. 37. ap. 902 — 525 mais taxas. I-,'----  [V°r com o porloiro e Iratar na ALUGA SF Ar,.,i.mAn,r. ri t r,,,..
st. C:nç. Dias, 84/602. Tele- COPACABANA - Aluna-se ou^"" São José n. 90, sala 2 003 .„ . la|! Cn JSml?o Ln,ZCne 52-0932 - CRECI 636. vende-se na R. Belfor, Roxo, ,,,;- Telofone: 52-319*. - CRECI .Contrato cí fiador Ver àÂTenW»

AVENIDA COPACABANA, 819,'^C/CCCJ°C C "» 
,2 C"C"'1"'-~' Suburbana! 9 té 

' 
d!s Vh ií'lí)

rmC CZlt 
' h,"nU- d^*i--UARrO GRANDE - Alugo ca- apartamento n.o 202."em,3/!? "e 

rC^CCtc 
"Z 

C-C"LCCC f^trC' 1°^°^ 
~ '"'"^.1, „„»

União Imobiliária Ltd,; , è Av fin 845 -Muda Bon-|imcs. Solução na hora. NSo co.
Erasmo Braga, n 29^ 0r 503* '~ "'"..?' bramos taxa. Av. Río Branco n.
Te,.8)42-46e6 ou 52-5003: CRElj^™ 2~_^ 

'

_. 1 ^02 - Aluga-se ap. ccn|., p.l'ifins conierc, de frente ç' sin-—, |toco, ia. locação. Tel. 42-3330 eL-rrueiro : 20-9335.
Ia;.'o d»
cj-río.,
ara cem.

cintoco. NCrS 
' 

13 rjOO.OO."" Finan" Sr"

22.893a" 
lcncJO prilztJ- Tel

• as a; insta!;

imenío, no me-C^UH^CCn^l
ary". 

""  """""' u,u i inor bairro residencial, MlJ_____rJí--. s--?-íbi. _
vaz lobo - ve^io a casa va|3 

clu;!r,os' 2 banheiros,!ESTADO DO RIO¦¦ia. 2 quartos, sala, banheiro, co-igaraçem, 2 CTiTOS etc.

I ALUGO ap. 3 qts., salão, coz.,
*:3!tli,, dcp. ernprea., garapem.
Av, Copacabana 1 039, ap. 302.

OLARIA -ut-flM 
A-IKANDA - Casa variado eXCe enOLARIA - Vende-se excelente vendo 2 qls., sala e quintal Pre-lr. 

c/'Lt*"-r'
ap. 2 quarlos, sala, cozinha, dep. ÇO 12 000. Rua Anaenor PSrlo : • IOO aCOOuIc-mpl. área c; lanq. |0do em 156. Tc'. 52-1922. CRECI 670 1 IU l •
cintoco. NCrS 13 000,00. Finan. Sr. ARY. ¦A-to/u |hor b.lirrc

ENIO
. q-o

15 I,

zinha. varanda, çrande área FA7ENDA
terraço, tipo 

"É'rasÍíia.'"Ênt!" 

NCrS eíC- lra,dr 2.°-íeir_. Telj- Rio-Frlburcio!
8 000.00 e 40 prest. de NCrS
250,00. R. Alice de Freitas
302. proprietério.

2_328 cu 2327. Ruth. (B
lado. lcl.

prieí.r

31-32, lad
c:m o prc

OLARIA - S6"tem 2 aps., ent.'
1 vazio, ent. 4 900, facll., 2 qls.,5'., ccz., banh., cemp. e I casa
terr 10. x 22, prest. sl juroi"-Ver 14 as 17h., dom. 10 ás 121,.
Leopoldina Rego, 488, Org. Or-lando Manfredo _ Barão de Iqua- VFNCP c---i <' temi, 86 - Tel. 48-0804 - CRECI 

VLNUc_So uma área de lerreno
82. LKtLI "rn 7 400 ,„2 com 14 lote;
ÕLARÍA --~W\r7c71,aT~¦TT,t.~ ílesmemb.r'1c'« «rom frente para
sl., copa coz 2 hülk' ' 

'i3 n,a3' lun,° eo P^<* Boa Via-é"f#^^ErJ*l^à^ , .if-it. h. j_>',e Maurício. 01 _ m.ai r„. . estação Mi- •<-

P-^Prtsd. vazia"de q, 
-jS*^^ * -^^ " 

f 7' 
^ ^^Í''0"^0' te!eíC-' «

ia. demais dep. Apenas 1750--__.  _ peiõcla e com divisões, otimamente deccde enlr. 4 oarc. 2nn rin -1 „,.. ilVAZ LOBO *™ ^» ti* _..:; "v-ll": v-ccc/

Safa ci© Csliítq
Vendo sala com saleía ds espera, ba-

¦> - íi..;.

i-':
ÍV--:-ríle

,:rr:-:20 |5;
f .¦¦ro,,-.,!' ¦'

r"0 035. _;';:

í-iciT.rio c:- ;"'

''f:-r 'tÍÍu

ía O. SÕ. - ;-

— PAISSANDU . ALUGA-SE va

, bani,, c kitch Copacabana.
' !¦*, aVmario') 

mil -. fe!

para
" 

14l7 1

10 cunrto corr

a c- ni telefcne. -

quarta para
27-9651

ia para rapar, em
CrS 60 000, um

c.-.sa! cem direitos.

R. Féli

COPACABANA"-"Posto "4 
- aTu

go apartamento de qto., e sal;
Çonj., coz. e bonb. Base: NCrS 

j ^75

QUARTOS - Alugam-se c/ de"
pendências, a casa! cu rapazes de
respeito. Av. Paulo da Frontin n.

50. Tralar na Av. Erasmo' Br.iga,.
299 s| 503 - Creci 814. ISALA ci banheiro. Aluga-se

yy^^CC^^C^ «PACABANA - A.u.o na Ru, ÁTme'^. ^eZ^At
« 7A t.»i Cf.nai a

3J.7655.

* 
,.  "."""-"1 

icm-1-.ut-Ai.AllflNA - A ugo na Ruai A me da, 6 esc

ac-modacSn, r°C C'\ 
A"'P!»I Hüario de Gouveia n. 74 - p 

"a 
Tel. 57-8914.

» "CCt%°i 
^[aíía,a l___L:.r»0áfad'de„1.Tdê_ciaí,,d2 ^ "^ '" ™

eicne. — rriiyr^-1:—=. —- í 5aia' oepcnacnc:as decmpie

¦ A uga-:e ótima casa,
riucs salas, 2 qts. c

!P. na R.' Caleto, 99.
casa 6. T-atar na Rue

-i, 15, com 5.-.- Car.

• it.NCO - Aluça-se ap. 108
Salvador, 30, sala, qt.

. cnr., área. Tralar tel.: ..2 - i-r ., .. NC?5 230 00. -

ALÜGA-SE P/ TEMPORADA elcei.
ap. de sala e t|to. c- geladeira e'Io mobiliado. R. Barata Ribel-

418, ap. 406. NCrS 250,03
Var c/ port. Trata- Dr. Ernani

57-3502 ou 22-7391. *

ÍUGA-SE ao. 811 da Ãv7""cõ".
ibana, 796, pintado de novo,

•tada. Tralar pelo lei. 43-1853 c
«-9334. Com o_Sr^ Pedro.
FIADOR?"?? 

"Não 
dependa da ter-

coiroi ó só apanhar do cir mon*
tes a apresentar. Ros?Ivo, na ho-
ra. N53 cobro adiantado. Fiador
irocussável, óllmas ref. banci.
rias. Av. Ria Branco, 185 sl. ..
t819 dai 8 às 10 o 13 às 18

frente,
Ne,
com

iga-se na
¦- 22, ap,
sala. 3

R. Bati!
202, d:

qts

sa. oemais aep. Apenas 17501,,-.-, (JCiQ*.
de entr. 4 pare. 200 do 3 en, 3ÍVAZ ^OBO aps. de 1-2-3"quar- r-,,-1-,meses. O saldo em forma de 5o'os "'a' d"P- Vendo financiado;ra"*-*
alugueis de 75 s,iuros. Chaves,L- «onômica, I.P.G. Montepio
«L'a Couto 278 r1 1 -\ (Ctc. Av Bra* rtc p;^3 m* *' i .
aluDucis de 75 s, iuros. Ch„ve. -. .. .,-. ¦..¦,.
Rua Couto 278 cl 3 cl Bezerra. !_5i_£,v B'« de Pina, 274. tel
Vendai N. Absalão - CRECI 10S5 :_______

Tel! 30-V572ÍOrqU9' 
?' S'Up° *'•'viciSTSi CARVAlÍcTTTe^

HbNHA - P». Carmo pto. con':fe„"'.!.f 
*& "trCCC 

1

Preço de ocasião.

Tratar pelo fone: 31-218? - 3,-n,£:
Sr. ARNALDO.

-jnjLiq_do. Chaves com por)eiro,i 1017 oni o as iu
Sr. Caraldo. Tratar com Samuel, heras. Tol. 32-2503.
,^0-0429. ri Aii/tn
Ainr-^—rj-: .-.- 'FIADOR pora casas, aparlamon-
"LdbU dois ótimos quartos alto e leias. Irrccusivois. Temos

Icav. do respeito c ref. sendo I ^proprietário • comerciante Solu-..», .., . ,,
- Aluoa.Vn' »„,7ÍT , 

'rente, mobiliado, c vista ção rápida om 24 horas. - Av. (CRECI 05'.
:rC'CCu7n ,p/ ? 

m3r e cu''8 pequeníssimo 13 do Maio n." 47, sala 1 603. TTíiTr_ 
' 

ai~•rs. 2 salas Preço de fundos. Tratar tel. 36-0502 Tel 42-9957 
VJUÇA 

."" A!u0as2 "a Rua Ma-
rmaçoos polo leia- «| ur.a ec'F„ j'*."— 

r,7.,r.r- ...--. rla Amaua, 302, ap. 201, con,ALUGA-SE lindíssimo ap. cem sa.jFIANÇAS p, residência • caias saleta, salão, 3 quartos, co-inhais e quartos espaçosos, dando comerciais, administradora abona!banheiro completo, dependências
Djalma Ulrich, nm Aa L--** Ct- *-¦--- "¦ -¦¦-• • •

[banh., co?.., varanda o dep. Alu-
Suei C/S 350 000, contr. c fia-
dor. Ver das 13 às 17 horas.
Tratar tel. 52-9721,

TIJUCA — Alugo um quarto a
pessoa que trabalhe fera. Rua
Gen. Espírito Sto. Cardoso, 181.
TIJUCA — A!uya-se junto cu se*
parada, casa de dois pavimen*
tos, 3 qts., duas salas, demais
iep. Ver Rua Professor Gabizo,
100. Marcar visitas. lcl. 43-0740.

106 8, sl. 1 109. Tel.

ALUGO ap. de quarto e sala m
dcp. na Rua Magalhães Correia
n. 75. Base: 150 mil. _
ALUGO ind., casas, aps. do Rocha
a Austln, Triagem a Caxias, T *

lér- 2 qts. de 50, 70, 90, 100 c 120
-'- NCrS if fiador. R. Lucidio Lago,

138, i/ 4. Méier, até I7_ horas.

ALUGA-SE ap. na Ãv. Amaro Ca-
valcônti, 923, cl sala, 3 qts.,
coz., banh., área c; tanque. Tra-
... APSA. Trav. Ouvidor, 32, 2°,
deJ2 ás 17 horas. Tel. 52-5007.

ÃBÒLÍÇAÒ - Ãluga-se ótin7a"ía^
sa do frente, cl 2 qls., sala, be- \
nheiro, cozinha e área ci tan-
que. Preco NCrS 180,00 de alu-
guel. Ver na Rua Figueiredo Pl-
men tol, 21, procurar chaves na
casa 3. Tratar no L. S. Fren-
cisco, 26-10, s| 1 003. Tel.: ..
43-8009^

ALUGO sala grande, com direi-
to a lavar e cozinhar. R. Filguei- 

*

"^ 
jícdos para rua

¦a t .
13 /,'.

Mar-í-02, ao. 203

(Cl

?m 48 horas. Sta. Clara, 60, s| Ide empregada, cozinha, copa
3, das 9 as 12, esq. Copac. !â,-ea cem tanque. Chavei com

porteiro - 341397.FIADOR??? - Irrecusável, garan".

Ir"--' 
:r

ii'¦:»'(?''

r-l-.r tu 1
I' r-ic*-;o,

ít-oci /*rr|.

— Alugamos a
. -ado. Ver R.

«es n. 37, ap. .. jALUGAMOS por" tomporada~aps. nnui

XXC P.7,',-' ,20r.!CC'b'':C,' 
cu mals t"-'1"» -times. Solução na h-ra." N53CO-S FLKO S, CIA. Av. N. S. de Copacabana n." bramos la*a. Av. Rio Branco n

,qo ci —'—'-¦ rM- Tol': _7-9358. _ 106 8, sl. 1109. Tel. 35-7655'lOío/cRECI 

E05q'U" 
AlUGA*3E -Posto" 3. 3 ótirnos HOTEl - Aluqam-se quartos 3C2_

ugadçs, frente, mobiliado, c'bons para turistas, asse-lo e con.|fiJUCA

Lima n.o 69 - Rie'chuelo."

ALUGA-SE casa, 3 qts., du7s sa-
ctc. nacessi tando de pin tu-

por 200,00. Ver hoje Av. Er.
nâni Cardoso, 1Ô5 — Cascadura.
Tratar amanhã Rua Senador Dan-

. 117, s/ 909. Dr. Custódio,
das 10 às 12 horas.

ALUGA-SE 
"casa. 

Rua Afonso Fer*
reira, 59, c/ IV. Chaves c,' III.

TIJUCA — Aluga-se ap. sala, doli
qts., depend, ccmpie.a empreg.,<¦_-¦ ¦. i .. ... i...;.--, t.* - ¦ t

Rua Félix da Cunha, 124, ap. Tratar cum Sr. Ramos, Rua forres'
Te!. ¦í2-j3?0. Sobrinho, 1 — A*",éier.

Quarto, alucis-se a ca-,ALUGA-SE ap. 2 quartos, sãüT
OC _.rl ____.•__ I_-_L_ __!..._ _ .«.a-a um quã7 íádlo n/"'„ ÍClh' Efu,ll*.do' 

C' 
Cm 

p,,M luril,JS' a!5t';° ° *on. TIJUCA - Ouarto, aluga-se" a ca- ALUGA-SE ap. 2 qua"rlos, saía,
::< senho, 

"idôneo 
único iatã, .'',* kitchnete 

azu- forto, perto da praia, diárias mé- sal, p. Iav„ coz., 85 mil, ambi0n.r7.nha, na Rua Ada n. 186
no. Tel. 25-4790. 'SlCl S'"'e"' 

'"'¦ pl ,el* \±c"\nRua Saln' Rom'm' ¦"- T-1-!'8 '-mlllar. Rua do Bispo, 210,201, portão III. Tratar Rua G27-5700, esq. Sa Ferreira. das 12 ès 17 horas. ,-alo Coelho n. 194 - Piedsde,

;•



O IMÓVEIS - ALUGUEL © EMPREGOS
ACEITA-SE liador cu I i
posito. Aps. a partir d-

iês de-]RAMOS Aluga-se

110, 150,
C íríjugado:
c J qtos.,
Territorial Amazonas

Nr,,. .•-. . "P- 2 q..|CENTRO - Aluga-so sala I 212, CONSULTÓRIO MEDICO
,.-,, .,,. -,, ™ Ta'a' 

c?z'"h"' banheiro, garagem. Vise. Inhaúma, 50. Tel. 
180. 200, 240 c 300. Trav. Sargento Ferreira, 1"

, qtos. separados, 2'"
da Z. Norte a Sul.

(Creci
l.l lli1

19 h). 30-4031, 23-2232.

RIO DOURO
area.ALUGA-SE qto. J. cor.

Engenho do Mato, 37, esquin.i
Av. João Ribeiro. Atende-se seg..
feira.

RAMOS - Ruo Tambaú, 660
7|nii304 esquina de N. S. das Gra

lg. S. Franco. 26, sala 1119' m"5'', nò™- fren,e'. s,a'°° c 
_ 

2
9-5-vj (quartos. Choves portaria com Si

,..^.,,,r-l » .Martínho — lóO mil. Tratar Av.
ALUGUEIS? - Arraiamos casas, Erasmo Braga, 227 snla 1302 -
¦aps., loias • fornecemos os me- Dr. Rocco,
lhores fizdores da Guanabara, R.
do Resende, 39, sala 1103. AUX.
ALUGA-SE casa com 3 quartos, 2
tolas, com tôdas as dependen-
cias, na Rua Guarani n. 32. -
Chaves cm frente no n. 35 —
Quintino. Tratar por tc!
32-1454 - OLIVEIRA. _
ALUGA-SE vaga a rapaz que
traga referencias — Telefone
28-3947. _
ALUGO porão de qto. o safa
a dois rapazes ou casal sem f
Ilio:, na Rua Oito de Setembro
n. ]4Ü — Méier — Caciiambi, je
guir Rua Baldraco.
BONS FIADORES - Ofereço pa.
ra aluguéis em toda i Guanaba-
ra. — R. Alcindo Guanabara n.
34, sala 702 — Cinelandia. Tel.
42-2667.
ENGENHO NOVO - Aluga-se
casa, quatro qts., sala, col, va-
'Í.oda, ótimo local. Rua Araújo

ao n. 108. c| VII. No local
,, tel._ 30-0791.

IENIÍO NOVO - Jacaré -
, itug, ótimos aps. novos, centro
do terreno, bem localizados, ga-
ragem. Cadete Polônia, 514. Cha-
ves Sr. Antônio — 31-0957.

CENTRO
42-962:

.~A\ CENTRO — Aluga-se saia comer
p.| ciai com banheiro. Ver na Av.

Marechal floriano, 143, sala 1 002
Chaves ccm porteiro. Preco:
1S0 000. Tratar no L. de S.
Francisco, 26, 10.o andar, sala
1 003. Teh 43-8009.
CENTRO"- Salas,"

ALUGA-SE sala de írente, casal
doso ou 2 senhoras (aem filhos).

Rua Cardoso Quintão n. 188. —
Tomás Ccelho.
ALUGO casa, qto., saia, côzT,
benh., área grande coberta e
tanque, alug. 100 mil cruzeiros.
Rua João Lisboa, 21-A — Terra
Nova.

Aluga-
se, horário üa manna a clínico
cu pediatra, bcm mobiliado, re-
frlgerado, na Av. Copacabana,
de írente. Tel. p,' 36-0545.
SALA COMERCIAL - ÁTuSí^
em edifício comercial, com saleta,
kitch., banheiro completo. Av. Co-
pacabana, 1 Oóó, s/ 809. Chave-.

Aluga-so grupol^l P°"a'ro. Tnlar tc!. 25-1663.
do 2 na T. do Paço, 23. CÍiavWSALÃO arando òe frente com tc,
com portoiro. Tralar 54-2788. Alug. pi (ins profissionais. - Ip
CONSULTÓRIO MÉDICO -- PaiJ^nga, 46, Tel. 25-0484.
sa-se centrato novo e vendem-se -t/am a M/-\n«r
as instalações e lelelcne na Av. ZONA NORlE
Rio Branco. Tratar tel. 22-9333,1
das 15 às 18 horas, diariamente,!ALUGO sala comercial
dias úteis.

Cl.

f Dt í OPA AflAIKl l.oUU.UUU

ASSIFICADOS - Jornal do Brasil, 3.".fcii 21-367 _ 3

ESTAÇÃO H. GURGEL - Alugo
ap. 2 t|ts. Pr. 140 OOO. R. Pedro
Labatut, 36.
VILA 

"RÕSMOS 
- Aluga-se oti-

nra casa de quarto, sala cozinha
banheiro e grande varando. Ver

Rua Alecrim n. 721, fundos
Chaves por favor com'o Sr.

Amâncio no 689 - Tratar com
Dr. Marinho na Rua das Mar-

recas n. 29 - gr. 403, depois
das 17 hora*.

ESTADO DO RIO
ENGENHO NOVO - Aluga-se ca-
sa, c/ 2 qts„ duas salas, dep.
empr. R. Manoel Miranda, 268.
Chaves no 312. Tel. 42-4546,
Sr. Paulo. _
FIADOR para casas, apartamen-'to o lojas. Irrecusáveis. Temos!
proprietário « comerciante So!u- Tratar
cio rápida «m 24 horas. — Av.
13 de Maio n.° 47, sala 1 603
Tol._42.9957.
FIADOR para aluguéis. írrecuii-
vel. Solução imediata. Atende-se
/) qualquer hora, inclusive do
mingo,. Tol. 49-5547.

PETRÓP. - CORREIAS
ITAIPAVA

CONSULTÓRIO DENTÁRIO - Alu-
ga-se moderna instalação, na Av.
Rio Branco — Tel.: 42-5020.

ESCRITÓRIO 
"NO" 

CENTRO. -
Passo mobiliado com telefone —
Aluguel barato — Cinco bureau;
modernos, jacarandá, tapeie —
iluminação fluorescente. Telefo-
ne 42-1922, a partir das 10 ho-
ras da manha.
ESCRITÓRIOS 

""-"Edifício" 
Banco

Je Tóquio. Pres. Vargas, 583 —
Alugo 3 cu 4 salas juntas e ou-
tra isolada, 250 e taxas. Tratar

ver na sala 1 620: 23-8917. -
Paulo Valente.
EDIFÍCIO AVENIDA CENTRAL -
Av. Rio Branco, 156 — Escritório,
passo centrato sala moderna, ins-
talada cj 3 telefones, ar refrig.,
andar alto, lado sombra etc. — (VEIRATralar c| Sr. Oliveira. Tels.: ---I

Iskye. R
422. Ver
22 heras.
SALA -
terreo —
de Scusa

14
42.

Ccncle dc Br-
porteiro Mcííéf
Tralar tel. 34-514
MA~DUREIRA - AÜJ5Õ
WC na Rua Carvalho
37 - sala 112 - Tra-

'.-nu a, ;•*. triai a*i m !J.!AH-.r EM» ^

Orq;
Mnr|irl.

tar na Rua México, 74
905 - 52-2752 - Silvio.
SALA - Para escritório cm Bon- |
sucesso. Centrato 5 anes. Alu- juuel o mínimo. Tratar na Ruo,
Ur_ancs,_497, s!_10l.
SALA - Aluga-se de fronte para!
negócio. Tratar na Rua do Mí.t™-1
so n o S"

ESTADO DO RIO
ALUGA-SE EM CAXIAS - Nã
Centro, ó salas comercie-is na
Avenida Presidente Vargas n.c
28]. Tratar e vor no local cu

Guanabara, tei. 32-145*1. OLI-

Os se

nização mundialmente famosa, em fase de grande expansão no Bras
possuam qualidades de relações públicas, versatilidade, boa apresen;,/; :o c

rão curso de especialização

vos qu

lecionados

oferece oportunidade a

muita ambição.
e assistência técnica permanente.

!E 25 S 45 ANOS
Procurar, para decisão imediata, o SR. MAURICE ROZANES,

30m 12 ho ras e das 14 às 18 horas, no HOTEL TROCADERO - Avenida
Favor rnsfcar entrevista pelo Telefone 57-1834.

somente HOJE, terça-feira, dia 21, das Sh
A tlântica, 2 064.

42-6437 e 52-3107.

FIADOR — Aluguel imóveis, <a<
sas, aps. lofas, proprietário «
comerciante, credenciado por
bancos e comércio — Solução na
Jiara. Av. Rio Branco, 185, sala
*04 — Ed. Marquês d» Herval.
MEIER — Aluga-se ap. de doll
qts., saleta, deps. e area. Alu-
guel de 150 000. Fiador pro-
prietario ou desc. em folha na
Rua Coração de Maria n. '106 —
ap. 101. 
MEIER — Todos os Santos — Alu-
gamos o ap. 303 da Rua Getú-
lio. 349, c| sala, 2 qls., e de-
pend. Depósito 3 meses. Chaves
no local. Tratar: CIVIA — Tel.
52-8166.
MADUREIRA —"Aluga-so easa dl
qu.irto, saía, cozinha, banheiro
«rea. Aluguel CrS 100 000 t, mais
laxas — Vor na Estrada da Por-
iola, 554, casa 6 — Tratar em
MELLO AFFONSO ENGENHARIA
ITDA., na Rua Constança Barbosa,
152, grupo 401 - Móior — Telo-
Tonos: 29-2092 • 49-3261. Chaves
na casa 7.

ESCRITÓRIO - CENTRO - Luxo,
com telefone, ar refrigerado, Iam-

_...._ ..„._._  brls, tapetes, móveis de estile.
PETRÓPOLIS — Aluga-se casa mo- Passo centrato, vendo instalações.
biliada, c| tel. Rua D. Pedro n. Base NCrS 8 000. Tel. 26-1189 -
571. — Temporada ou contrato — Aceito participar negócio sério.

32-8940 ou 22-7403. EDIFÍCIO BÜLLDOG -""ÃhTqlm-
PETRÓPOLIS — Alugo casa, comi** grupos de salas na Rua Saca-

qts., duas salas, com móveis, dura Cabral, 81. Tol.: 43-8944 —j
Semana Santa. 38-0614. GEORGINA.

C GRANDE - SANTA COZINHEIRA para re:
CRUZ - SEPETIBA \'A!A A,SA0'l'S

taurante cl PR
:sa-se para ra
Álvaro dc rc!

_____ (P I
»e!l PROFISSIONAL n.p iMnficTBiA ,pre

SEPETIBA - Seman
temporada, aluga-se
Lulsa casa mobiiiada
sala etc. Tratar tel.
Paulo.

¦ eus saica
{referencias
jScudado r'.I6-CO30.

2
para

CAXIAS - N. IGUAÇU -
NILÓPOLIS
NILÓPOLIS - Alugn-se loia e mo-
radia por NCr$ 100,00. Tel
25-3262 - Chaves ao lado.

LOJAS
CENTRO

IMirar.da n. 16 - Pilar,
i Sanla oulcOZINHEIRA - Preclta-se cen
na Praia D. referencias. Rua Cirão de Jagua
erm i qts., ribe, 192 _ Ipanema.
90 np'!/ Qr - —  -U ¦"" "'¦ COZINHEIRA - Precisa-se cen.

prática, tralar Rua Barata Ri- PRECISA-SE

m\/nnCí">r beiro, 473, ap. 510.
 UÍVKSOU',5 COZINHEIRA - 70 mil. 

~Prec°».

PASSA-SE sala mobiiiada com Referências, Avenida Ailínlica,
ar condicionado etc. no melhor jCABO FRIO - Aluno bca casa\- '"O =;.. 101. Forto Cilio Ri.',n.
cento comercial do Rio dc Janet- 'pento esplendido para SomanajCepacabann.
r°,' 

£X: 
R,'° Bra"« n. IC9 -ISanla. Favcr telefonar 58-0718 - COZlN'-fE'R*" - Preclsisn ,1-,

lifSnfoi «ii"""5?' A'°h 
K'V!2h°.>?. »"=""""> P«J? <"*!. forno o fogão. Ekícoso VsferSrí PRECISA

^°"^5?^-_-_C«ntro. jCASA DE CAMPO - Miguel PÍ ei». Pana-so bem! Buf F.cf««r|«»i"'"' <=
, ÍS 

~.A,UP° Av- Rl° Branco,: reira - Dispõe de ap. c águaiGaslSo Baiana 43 ai. 701. Ccoa.'^''1!c,"";r"e
5' tQ 

_"}?¦ }°'-'onc. completamen- ciuonte, piscina etc, recebe hóspe-1 eatano, ao lauo Riía Miguel Lo-'401-te mobiiiada, armários, fichários, des para a Semana Santo. Inf. rimes. .PRECISO dmáquinas de escrever, prateleiras i Almeida das 19 às 22 heras têr.l almoço 60etc. Tudo em aço, próprio para ça a quinta-feira, dia 21-22 c 231CASAL SEM FILHOS precisa
grande firma, aluguel razoável.jde 67. Tel. 22-0113 Iprcgada cor.:

iCISA-SE do uma
la-e- salçadinhos
na h'-.y.er n. 25-A

enhora
ia Rua

PRECISA-SE do uma lavadeir.
pratica e referencias. — ^
se bem. Av. Atlâniica n.u
2 838 -¦ ao. 702 - 1 ratar
ir. KENRIQU;.
PRECISA-SE de un-a 

~ova*dê:7

passadeira e outres serviços
jves, dorme no emprego,

mpregada-cozinhar f?z. clu.e£,ão de còr, com D

PROFISSIONAIS DE INDÚSTRIA CISA.SE de

e uma cr.;
:inlur — v,
i Rua Fon
52 - Tc cí

METALÚRGICOS E
;POf.DADORES

no empre-
49-6479, das

e arrumar, dermín
go. Informações]
9 em diante.
PRECISO empregada, casal, dorme
emprego, Rua Caning, 21. Tel
27-C;65.

E de em-ire
cutros serviço
Silva n. 133

a a para
i R.
ap.

Lídia dos 14 heras em dian
Rua Ribeiro Guimaraas n. Ç'

17_^-__TeL 48-00S4.
PASSADOR - TINTURARIA ^
Precisa-se com pratica de maqui-
na, que saibn lavar — Pacs-ie
bem na Rua Dr. Bulhões n" 9-
B — Ênn. de Dentro — Te'eio-
ne 29-6590.

não PRECISA-SE de funüeirc
»ona líca em sco ínoxídave

àjSenador Alencar
Cristóvão.

.PRECISA-SE
dernacão com p

|feccão de blr.ee

mo^as ccm pr,i-
em pé na Rua da

18-A.

ro ccm
I na

291 -

Fonseca
C

Te CS

Auxilia
átíca,
. Iratar
. 29-A

ao.

iCcneeiç^i
cie encd-; PRECISO de um rapaz

para con.jviÇ" de pensão, tem
Rua|R- cJos_ Andradas, 161.
SSo! PRECISA-SE de" moca"pãrã

pé. Rua Lucidio Lago,em
[Mei!

SOLDADOR -
Soldador ccm ;
mento tíe peças
sn!d,i elétrica -
menfe no horat

Pre amos cl* 1•ótica de enchi.
de iraloros ccm
Tratar diária-

Ccnier

IPCGRAFIA - Precisa-se de
nprersor Minervista - Paga-se p/1PRÊCISA-SÊ d

P

para ser-
moradia.

cate
96E.

niiíheiro - é biscate — Trat
Tel.: 34-0745.

Rua Doutor Nunes n. I 130
Olaria - Pedi

:cm dccumenic.
se

inf. tel. 47-9Ó26.

MEI£R — Alugo quarto mobília-
do em ap. de familia para moça
ou senhora. Tratar pelo telefone
49-0598, D. Dora.
MEIER — Alugo quartos ensaios
com depósito, pode lavar « cozi-
nhar. Rua Maranhão, 199.

ALUGA-SE ou vende-se prédio de
3 qts.,, sala, coz., banh., loja e
sobrado 250 m2 cj força e tel.
R. Lapa^J 13, das 10 às HSh^
CENTRO - Aluga-se com contra-
to dü 5 anos, sem luvas, loja, a
Rua Frei Caneca n. 398. Aluguel
NCrS 400,00. Ver no local.
ALUGAM-SE duas' lojas juntas ou...
separadas, servindo para qualquerJD

t[yo transfercnciíi
TREZE~ DE MAIO - 47-2504 -
Aluga-se fins comerciais cl banh

SEMANA SANTA em S. LÕuren
NCrS 60,000 per pessoa, in-

passagens, ótima alimen-
Jpçao e passeio a Caxambu, Lam-,
barí e Cambuquira. Saída a 23i^CZ!N
(vários horários) e regresso 26

, tarde. Hospedagem no Hotel ílranste-|va. iur.tn .m p,-,.

negocio, na Rua Lec-ndro Martin
58. Tratar com Sr. Ernesfo.
LOJA — Passa-se contraio novo,
4 portar., própria p/ bar ou lan-
chonete, precisando pequena re-
forma. Aceitam-se ofertas. Av
Marechal Floriano, 19, C Arlindo

VAGA — Com tel., em escritório
sobrado, ccm secretária para re-
ceber recados, 120 mil. R. Frei
Caneca, c/ Moncorvo Filho. Tra-
lar 53-7604 - 22-3230, Sr. Alvo
TREZE DE MÃJÒ'^23 

' '

h-'Se hA?'Ò^A, \eM°T- 
2, 

5" »«H»ivamente fatas, bem mobiliado, atapetado,!
máquinas, cofre e Instalações —i

52-2822, das 14 às 17 h.
Ercilia, à noile 57-0852, mo-

cluidas

junto

nnr emprego. I
gem-se referênc

Rua Andrade
Coleto.
EIRA -

Iratar Rua
ap. 1 CC2

1301

i'9.

be

Pertence, 42

lalmoço,
em- Imída n.
dor-[Isidro n

i 
¦

Rua
135 •

Dor
Anil,

- Co

'. 
15-0360|:Rt'^,í^ "CrS

aP-i lòrre; Hcmorr. n
- Vila Isabel.

cozinhi
CD-

Dcscmbarçjador
Tijuca.

TINTURARIA - Preciso.se lava-
pora.dor e _incça parai baltão. R. So I CARPiMTEiROS —

MARCENEIROS

CD7.
60 030 i

321, ap

leira.
o V.

201

dor Correia,
IINTURARIA~ -

15-A.
ProcÍ;a-r.e ce

pasiadeira com pratica na Rua
Pereira Nunes n. 237 Vila
Isabel.

rejue
liar. Todi

ca quartes ccm água corrente
Cosol em ap. diária NCrS 25,0J
Reservas, informações, folcqra-
lias: Av. Rio Branco, 108 1 70o -
32.9258, 56-1294, Srta. Neusa.

frente - 37-0465

MADUREIRA - Aluga-se caso c
2 qts., duos solas, quinta! i
precisando reparos. Rua Olívi;
Meia, 92. Tratar tel. 23-5239.
MEIES - Aluga-se na R. Mediria"
53, ap. 201, s., 2 qt:,., demaii
dop. Trator Av. Rio Branco, 138
15.» Tei. 32-8585.

LOJA - CENTRO - Passa-se c
contrato de 5 anos, de uma lo-
ja ccm instalações, máquina re-
Çjistradora, balcões, vitrinas etc.
Tratar na Av. Rio Branco, ]L6,
subsolo, lo|u 134. (Ed. Av. Cen-
Irai).

ZONA SUL

MUDANÇAS? A Lusita
na Guarda Móveis —

34-1796

kitch
32-2687
3 SALAS VAZIAS - Ponto bon-
- Sanla luzia, 799, esq. R. Bran.
co. Alugo ou vencio, 57-4019 —
Souza das 15 horas.

ZONA SUL

fins comerciais
lete,

ALUGO -
loja "L", Rua Francisco Si, 95

. 25 m2. CrS 370. Rua
Clemente 98, loias 5, 6, 7, 9

15 m2. Cr$ 315. Tcl. 27-5416.
COPACABANA - Alugo loja. R
Toneleros c salões para grandes
escriiórios. ln. locação, proprie-

. lário._48-54j)4_ «_34-3461 .
LOJA — Botaíogo — Passo con-

| trato, montada c' agência auto.
Embalagens 28-7532 — iScrve i««iquer negócio. - po

~ ia oaon I'"2- Rua Re'"'l Grandeza, 193 lo-e J4-8230. ha l.
MF.IER - Alugo aps. 2021402, na l°J* EM COPACABANA -Pas"
flua Conego Tobias, 158 — 250,00 5a's# contrato d» uma loja
* taxas, entrar pj Rua Lope« üa
Om — Portcltó. Tel.! 36-1873,
MEIER - Cachambl, alug. ap,

r em prédio de I por «ndar, sala
S/., 2 qtos., gr., coz., banh., so-
ciai, dependências de empreg. 2
varandas, para pessoas de fino
gosto. Aluq. NCrS 250,00. Rua
Itomarocá, 111, ap. 201, todos
o: dias. Tratar tel. 49-4582.

ALUGA-SE
residencial na R. do C
3 salões, bar.h., coz., arca.

APSA. Trav. Ouvidor, 32,
12'17 heras. Tel. 52-5007

lA
s COZINHEIRA para

:e referências, Kua
ro 149, ap. 1 20;

I COZINHE.RA - Pri
J senlicra do meia idade
I víal fino e passar aíri

casa ccm crianças.
:nlri:'cs « quo .e'a

casa
Gon-

fel
ZAiZ-S

)[a no

Cráenado:
mongo, 286'"' 

;3. ai

0 mil. Proia
ap. 1 £02.

:nde-sn só p

TINTURARIA - Precisa-se""^
.passader pora máquina Hoffman.

pi.tuSA.5E de uma empregada, Av. 23 de Setembro n.° 362 -
oara ^ ajudante de cozinha, raolTel.: 38-0050.
traballia domingo nom Feriado. TINTIISAPVÁ 

"~"fn7T, "o ' '¦ "
CrS 4C 030 - Rua da AIÍSn-l„ I» n,« A,-Al 

"A^V'
"-'! n n46 2 passadetras. Rua Gen, Ei-
\A,Si, A:--—:-'- ¦¦'¦;- —: pirito Sonto Cardoso, 643-A.Miwis/.-it c:t' cozinheira arru-.T|MTnp \o\ •>
adora - Copacaoana n. 252 . I^^h-ff".,Prec,s'VSe ao u,n

,,„. 52 passader hcffman e de um cai-
-,?, ,,1?!pò-E=ní-.f—_, 

— '- 7-. vr •-e"° c„ Pratica. Poga-se bem. -
pa.a ln-jPRECoA.SE de coo.nheira saiba: tratar Rua do Riachuelo, 191 _na rcupe iCormlior bem - urgente. Volun.[Centro

Por.ein.so! lá rios da Pátria n. 139, ap. 803 hiwencnrsaeclávcl.l- Bclafer.-,. DiVcRSOS

ir empní
Garibaldi

Peço rc

. E';igem-j:
cs Carnei-'"

27-37CS.',

CARPINTEIROS -Precisam-se -
Rua Amaelinga, 335 — Cordovil.
CARPINTEIROS -" P.-ecisam-se r
telhado na Rua 24 de Maio
797.

TIPOGRAFO - Compositor. Pua
a|Sao José, £6, l.o. Tel. 22-0571.
-[TIPOGRAFIA - Precisa-se de com".
.. Ipositcr competente e coledeira*

ide envelopes sanfona. Rua Sao-:Cnrlovõo, £09.
TIPOGRAFIA" --"Vreciso^.io 

";(A

impressor minervista na °. Frei
!Cnr.eca_nL_237. PRECISA-SE de" 1_ .prática, na Sua' TORNEIROS - FRESAD.'8'1

ríipoz paru
jir<n:<3 har em caipira ciue saiba
| fazer salgadinhos. Rua Cc-,-nn
jVelno, 985-C, falar c Adriano
cu Manuel.

| PRECISA-SE 
~de 

cozinhei^-ÍSm
práI ca de lanches - Rua Urano-.,
1 400.

'PRECISA-SE de môç
- prática de lanche -
'!Silva, 8.

urgenve com
Rua Rodrigo

copeiro, Cen
Buenos Aires n.

,i - AJUSTADORES
n.

CARP
Preci;,

TORi^
burbe

;iRO - Precisa
ia 6B5ò - PÜ£

SAPATEIROS

da!.,
Josrvl

1
nhã,
COZINHEIRA""TRIVIAL- FÍi

m (* PrecisE-se para cozinhar,
ll <J passar. Paga-se bem a

mperenle. Fcvcr nâo s
,-..,. , senter :e n^D tiver c.:n;rUlima para lanchonete, pa- Podem-se referencias co c

282, pelaria, farmácia ou quitanda,Me trabalhou — Rta D_.Sn.

y%\ 
fornecedora para navios, de pó-1 §4.3070 

' 83 ~

_. 'jsi,° 
de ferragens ou outro ne-JcÒZINHE'RA "-

COPACABAMA -- Alugo de fren-!sócio qualquer, passa-se contra-itrivT.il (Inc
te, pintado a óleo, sinteco, grupo|to cie 5 anos. Aluguel IsICrS 

:mcn:o con

FR
casal
:ínha

ue 3 salas, saleía, banh. com-
pleto ( 90 m2), aluguel CrS , .
500 000. Ed. comercial. Rua Mi-
?uel de Lemes, 44, grupo 204
esq. Copacobana. Inf. 43-0740 —
ROBERTO PEREIRA.JCRECI 85).
SALA - Aluga-se de fronte. Av.
Copacabano, 202, l.o l1ndar. Tel.
57.5443.

400,00.

los teb.:
Ma

p-

Boliil

Preci.

rcar entrevista pe-
31-2SS6 e 31-2991. 36-5239

runCiaS e üs c
umentes — loatíe acima Jc

Pagam-se 80 030 - Teia
Rua Xavier da bi:vei

ra n. 113 - op. 801.
COZINHEIRA QUE ARRUMÍ.'-"-
Cr3 óO m.l — iiua ,V'nn' e
ros n. 933, ap. 302 - Ü
¦ Cir..
CCZ.NHEIRA rj;. lavo

303,
preti

LAVADEIRA -
¦A. Ci! T;-iil!f ¦,

IMen

Tei:
Larno da
Américo.

- Preciso
para red
0, Piíares

Rua

- !.:A-oE de cozinheira para CASAL - Preciso, chácara, jar'.um filho que saiba co- dim, ela serviço doméstico. Tra-
em, traga referencias e tar Cnouri, 220. T-M 43-735B° rS-,;^!!™* - ^ciso no <!!•• í
ap. 301 - k-anema - u , 

V,sl? 
7. íe p'?"n cu,d'",r da

rencia J ti-dc n^rla e iardim, e eo para servi-
lees domósliccs - Exijo relerên.

LAVAD. E PASSADEIRAS'coPE|TRO~8F3AxiNEiRo-^ p,
, ,-,,,. p-,D-, D . -,--- -r cura-se com referências. Av. Vis-LAVAD.IRA -Preciso, lavando conde de Albuquerque, 435 -cm sua coro, c, documento. Tei- Lebl-n
xeira (io Melo, £3-402. InanemalnDcricn—j " '

., - fKrXIòü de uma acompanhante
precisa-se en ca-!e de cozinheira trivial simplesn.i Rua .Vvonj.-le!. 37-6571.

2j!.vendcns« n. 42 - Rio Compn-' ___r-,*_ „ — - — , ¦-
n_ .do. PKtCIbA-SE vigia ou casal par,tomar conta de sitio. Tratar Av. lENCAPRFGAnri 

" 
r™..,.--;

LAVADEIRA - Preciso.se na rJrío Branco, 156, s/ 2723. Telefo. Gvil Rua Teófilo Otoni 53-7:' Almeida n. 74. - n!>A2-^- Tratar 7h 20m à 9h 
'

Folga PRECISA-SE em hotel familiar umlTiaoades e domingos. — Cr. ..:raoao, bca
030

Av. Su
NTEIRO-MARCENEIRO 

) Dir.) trabalhar em efiei
na e colocação de armários fer
mico ove. Pago bom - Tratarj^rPT. nr.DC,
das 7 ás 11 horos na Rr- .,. ICORTADORES
Po.:soremL_ 93, fundes c
CARpFnTEIRÒ - Precí7a-sl'
pratica para engradamento
móveis — Pedem-se reíore*i
Tratar na Rua General P.- „,
n. 30 - GUARDA MOVEiS C'A.|0F|CIA1S DE LUIZ XV
RIOCA. jDO - "recisa-se na Rua LIcia
FABRICA DE MOVEIS - Precisa-3»5 

~„Lcias B c c - S-':;ar na Ide'
do meio oficial lupieiro. Rna1 - Brá! do.A'"*_"- ' IJ?-

xeira co Azevedo S6 porto do PRECISA-SE tio chanfladcr que
Abolição. Procurar Sr. i conheça móis serviços de psspon-l MECÂNICOS

DE
prática.

des D.N.B. - Av.
ri |- São Cristóvão.
°lp:;?:if.A.sc
"iCalumbi, 

22.
Ultl

PELES -
Cio dc
Pedro

sapateir

IPRECISA-SE ôiudante de forno n*
IPraça 3 de Maio n.° 8 — Ro-
cha Miranda.

IPRECISA-SE de um empregado cf
Iprálica de bar. Rua São Fran.
lcisco_Xavier,_ 278-C.
iPi.YciSA-SE"A um 

"cozinheTrõ "pí

jre:íaur?nte 
- ccir referencias e¦ um garçom na Rua do Rosar o'. 380jn. 96.

I PRÊfISÃ-sFdã czzkthei-A^AM.
¦ RuaiBrasll n, 12 698 - Mercado do

i£"0 Sebastião na Ruo Dois -. 57
COLA.: PRECISA-SE de garçonele 

"ur.-"Si'-

- ''ensâo Aída. Av. Mem
Sá n. 114.

CHOFl

Preci-
Caie

IRES E

MARCENEIROS
fábrica caixas

!JcJo Ribeiro í
PRECISAMOS de
pacitado na Rua
- Ramos.

marceneiro
Miitcfi n.

ti
Av. Brás de F
PRECISA-
ernheça

|to, uma pesp:ntod'eirar"|p'e"rfei'ta)|-— - um virador cbros finas - R...,. BORRACHEIRO -
1 PJ''1 General Eeiícrd, 190, s 201 - Feiipe Camarão

Est._ Rocha.
PRECISA-SE
ccn:erto na
n. Ei - to
SAPATEIRO

fre:

Rua Silveira Martins!5'

201.

! ELETRICISTA .
para.prálica - "Ti.

prec:sa-se. R.
36.

Vclítswagôn cnm
Av. 20 do

,OPÊRÃR!OS - MESTRES ciro AãlZiASS.
- CONSTRUÇÃO CIVIL!fcfRCÔr-'p,i

Pe-
sobre-

B:
rmej ;5

OUARTOS E SALAS - Alugam,
se, na R, Doutor Garnier, 179,
n.i Tijuco. Tratar na R. Senador
Munlz Freir_e_,_32 - Vila^ Isabel.
QUINTINO - Quarto 

"indp." "nio-

biliado, alugo a casal. Trav. Bit-
toncourt n.o 29. Ver local. Tra-
tar tei. 25-3946.

QÜiNTINÕ - 21 DE ABR\\A~2b— Alugo casa ripo ap. 3 qts.,
duas salas, 2 banhs. copa e coz.
com sinteco, entr. p/ carro.
RIACHUELO - Ãluga-se urnl
sa, com 3 quartos, 2 salas, com
sinteco e quintal. Rua Filaueira
Lima, 59-A, casa 3, daa Í2 às
17 horas.

Rua Barata Ribeiro, ponto da
movimento, esquina com 5 por*
tas, 1100 m2 mais jlrau. Contra*
lo novo d« 5 anos cj telefona
— Tratar a partir de segunda-
feira paio tal. 36-4337 com
Heitor.
LÕJÃT^~PãssãíT!õntrãtõ facili.'! ^ COPEIRAS
lüdo. Zona Sul, boa área, ótima
ocali.-.sção. 22-3996. CRECI 23,

Durma
nn r.v.i C;S"

emprogo

555

) [3 ass D.
'/ecrsa 5l>

Toiefone ..
no final do

DOMÉSTICOS
FROFÍSS50NAÉ5

DE ESCRITÓRIO 
"

à tarde.
LOJA GRANDE no Leblon pas"-
sa-se com telefone e instalações
por Seto Milhões. Informe» tel
27-66.13.

ZONA NORTE

, 
REALENGO - Aluga-se uma casa,
sala, qto,, coz., banh. Rua Dr.
Orelli, 141-F,

iEOPOLDINA

ENGENHO DE DENTRO - Alu"
gam*se 2 lojas de esquina, na R.
Dr. Bulhões, 524. A maior tem
4 poria;, luz e força, ônibus à
porta. Chaves no local.
LOJA tipo sala, com 23 m2.
Aluga-se na Rua Barão de Bom
Retiro, 1 630, com ou sem óti-
ma moradia de 3 ots., sala, quin-
tal e dep. Ponto de ligação de
totlo o subúrbio com a Zona
Norte. Grande movimento. Tra-

tel. 48-5912.

AMAS, ARRUMADEIRAS ni,a b„ «n»
i calcules. Trat
|35S, Triagem.

EMPREGADA" para Iodos servi
Ços. Pagamos bem, Exig. refo-jme forâ <io
rencias — Ru* Siqueira CamposM Bonifácio
n. 33 - ap. 803 _
EMPREGA"DA'POR HORA

para casal, meio

PRECISA-SE do um rapai quo to-
boa caligrafia o facilidade tle

à( Rua Cesta Lobo,
aié às 11 horas. I

PRECISA-SÉ de empregada," do>~ i-'90---
emprego, na R. Jo- COZINHEIRA - 3 pessoas. Preci-

931, op. 201 - so 23 a 30 onos, fino variado -
Todo

27-Í696,
leblon.

C02ÍNKEIRA""q"i]e entenda" deTan-í -,~11V
ches — Precisa-sa na Rua Conde AUA
rio Arirolcngo, 420 - Penha.
cozinheira" e"Tav5ò"eira'"5^i!í;uxiliír de escritório. -
família de fino travo - Paga-se! -." hipor-mcderninha. Entre
\'ivn -- Exigem-se referúncias. - \r\
Rua A'.artins ferreira, 24, Beta " 

ESCRITÓRIO s| prá.
vaoas

Rua Lu-

Tel. 49.4792 - rolga PKtLISA-SE em hotel familiar um Tavares,
° 

ÍASgaí" 
~ C,i ••|rapilZ'.,b" 

JP»'ínc;«, 
20 a 22 LÀ0SllKEIRO,~™aiStrado

-" E"-sa,s.-_ anos. Machado de Assis, 26 -Ipa-tilha d. (-AS- „ -
PRECISA-SE de passadeira.' RÜ"o" fj^engo. Tel. 45-8177. preciso! R Jiquiioé, 1-9 (fi'avares Lira, 67. - Largo do>RAPAZ para limpeza". Precioso Ibituruna, 

' 
P. Bandeira).

¦•" •'» Conde do Bonfim, B84. [PSECISA.fE de pedreiro 
"e

beiro hidráulico. Tratar n
Frei Caneca n.° 37, s'i

iOm, Sr.

hemen
as 11
óO-A -

sob
horos.

áo Cristos

Bonfim, 334.

DS ESCRITÓRIO

e Sas. no
3 323.

Ed. Av

Pre-iPRECISO
cisa-se para casal, meio expe-|ru,r,3r
diente. Av. Copacabana n. 479ídurnia
ap. 405. Ide Bonfim
FAMÍLIA estrangeira procura em. PRECISA Sc
pregada, todo serviço, 25 a 30,fodo o serviço
anos, com referências. Pompeu (Gouveia n. 77 -
Loureiro, 77, ap. 801 — 57-1539'i

(durma no—ifer.i Rua
701.

inipreg 60 mil - Re-
Campos, 142,

CIU2 I
Con- COZINHEIRA - Pr

Jtrivial, q
n»"r»|Paca-5C

ferencias
Sor.los, 24 -_ Praça So.(
COZINHEIRA - Prociso

ALUGUEL FIADOR com 6 imi-
veis — Irrecusável — Forneço
Praça Tiradentes n.o 9, sala 8021 - Junto ao Cinoma Sio Jo»í.
APARTAMENTO - Ramos"- Alu-
sa-se 1 cj sala, varanda, 2 quartos .banheiro, cozinha e área de
serviço. Aiuguel NCr$ 180,00.
Rua Paranhos 216, ap. 301. Tra-
tnr na Rua Santana, 184. Tele
Iene 32-5633.
-ALUGA-SE um quario independem
te, para moços solteiros ou se-
niioras que trabalhem fora. Rua
Jacurutã, 9U - Penha.
ALUGA-SE uma casa, saiã7~jüãr.
lo, cozinha, quintal, no Rua Delíi-
na Enes n.o 483, o preco
NC.-J. 130,00, fiador idòi
desconto cm fólh

1 de
neo ou

Penha Cir-

- Alupa-se pró
Rua João Silva,

cular,
ALUGO casa, sala, quarto, coz. cbanh. independente, 157 500, si
a casal sem filhos. R. Lobo Jú
mor 871 .
APARTAMENTO
prio para casal.
102 - Olaria.
ALUGO ótimo ap. sala, qtozinha, banh. Rua Oliveira Melo,
161 — Cordovil, c fiador.
APARTAMENTOS ÓTIMOS* -~Ãkf.
sam-se na Rua Washington d»Azevedo, 110/112, em Hiqiencpo'-

is. Vor no local das 9 is 12noras.
AIÜGÕ

IOJA — Pas:j-se o contrato, per
t:j a dois grandes conjuntos. Av.
Suburbano, 3 275-A. Tel. 29-5404.

Tijuca Alutia-s» ccm
Ru,

IOJA -
80 m3 e jlrau c| 16 m'2
Almirante Cochrane, 39 -
c! Borgo», 34.9647.
LOJAS — salões - Paro
cio cu indústria. — Alugam-se na
Kua Tenente Pimentel n. 140 -
Olaria. Tratar na Trav. do Ou-
vidor n. 32 - 2.° andar.

Santos.
de mocinha par

ajudar na ecrinha
emprego, na Rui

. 568, ap. 60.
de empregada par

Rui Hilário d
__203.

i RECI5A-SE da arrumadeira co
GOVERNANTA - Falando In. peira com co.-leira. Pocia-se bem variado, dormindo
gle* ou Alemão, com referências - Rua Dominyos Ferreira Av. Copacaba
par» 2 meninos, em idade ns-JIOO - ap. 801. '" ' ' 

27-3524
fino trato, ótimo[PRECISAfME l"arrumadeiraT"e 1'By.fr.tliÃDÃ~cw~tlii'i;ina JUceimheira para família do trota- rume, ccm dccuinentcs na«v. monto cm Ipanema. Só servomlra des Tali;

Jpessoas muito educad.is e com - Tel. 37-4S
JARDIM BOTÂNICO - Precisã-so,b°" Z5%6JlcÍ?i' Toi- 17.8833. EMPREGADA
d* empregada para todo serviço PRECISO arrumadoira-copeira. Pa- tr.-s serviços

Ordenado CrS 70 000. pa.-so m"ilo bem, ccm prática opa e boas relera.o.is
Rui iVnri-:iõ

Que durma

DACTILOGRAFAS
moças com bca

piro
.' aurma no emprego ¦
uito bem mediante re-
- Rua Dr. Pereira cios

Pena..
Trivial

no alunue!
1380 - Iel.

— Admitem-se
aoresenta^ão ci

idode entre 18 e 35 anes e per.feitas dactilógrafas. Av. Rio
Branco, 106-8, saio 1310.
DACTILÓGRAFA — ^Tuisõ, ria
Rua Evaristo da Veica n. 16 -
12.° andar^ sala 1 206.
OPERADOR REMINGTON p/~C
Velho, prática classific, balance,
res 130 200,00 - Av. Rio Bran
co, 151, s/loia, sala 09.
PRECISA-SE de menin.

il di

boni'
Rua

PRECISA-SE d.
Rua Isidro de
Maracanã.

SA-SE-'

;ia.
• ladriiheir,
Figueiredo, 31

às 3o
entrai - s

AUXILIARES
tica, _c primário. Vrtri,
através n[ sistema rápido,
çítíioJLago, 91 s 611.
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO - Pre
ci=j-re de um maior, ce bca ap^-
rencia e bca letra, pora serviços i'"tLIOA-St de menino menor quo; ítKVtNI E para pedreiro - Pre-ejerais — Rua da Alfândega, 122.Ua^bn e::rever à máquina cor. ciso de 2 na Rua AVirqucs de
ÁUXÍÍTaR 

"bom 
dací p' düriã" retame"'e- Apresentado por pai Abrantes, 164 - Flamengo,

asil), muita'?" 
'pesp:"!áv<;1'. C'i,k* ^rbo-jSERVENTE .

Av. R. Branco,! 
0--Ru:'-Sü-c,—Lí"s_Gcn2'13a'_731-íFrei Caneca" 

Sr. ANTÔNIO

elembro, 86 - Milt-n - D-.p.
t'csscal,
ELETRICISTA pan automóveis —
Precisa-se de um bom oficial —
Ruo Joaquim Palhares, 118-A -

i E.-: ácicí.
íã"-se" do" ofi-! LANiERNcTrÕ VÕ"fKS"---PrS"ciso"-"-":
esportes d. íi'£.tar nj Av. Drás de Pina, 2155

i. H::o a.é]- Iraiá.
Januário n. LANTERNEIRO""^-Precisa""-se nã

-i- Rua Srtcra dos Reis n. 4C na
Proca da Condeira.
LANTERNEIROS - 7 000 

"

Precisamos. Firma
.. R. Barão do Bom ReRua Ma. 573.

"¦ÍIANTERNêTrCS--""" 
Precisom-s-":

Sua Dias da Cruz n. 913 - En-
cenho d;- Lentro.
MOTCRISTÃS - Procitãmos pa"rã
completar nesso ((uadro. Mctoris-
tas ccm prática do serviço de
ônibus, várias vagos. Salário do
NCrS 12 340 diários. Rua Viana
Drumcnd n. 45 - Vila Isabel.
MOTORISTA"

atiro.
93-A -

rm bca prática
ecucáo dí ma-

prensagem de
Precisa-se —

bcm farurisla (A
prática 150,00 -

colar. Casa de
salário, idada
anos com boa apar inc.a.
Vieira Souto, 230. ap. 101.

entre 20

fienfica, S,
Bronco, 151

sola 09.
ESCRITÓRIO - 2 mo-

letra, solteiras p'

SECRcTARIA - Para escritório de
imóveis. Bca apresentação, Jor-
50 Casado, Corretor Oficial. -
fretar Ruo da Assembléia, 93 sala

da casal _..._.
Tel. 46-1784. ' [informação. Constante Ramos, 67'45 033
MOÇA - P^tose p/ serviço»' i& 6<" ~ Tel' 57-6Ç07- - Má
de um senhor. Av. Copacabana,! rmikiu r nnrnnai- pre
1102, ap. 1404. 'iCOZINH. u DOCEIRAS

"IMOÇA — Todo serviço menos !.-.¦Tratar var, pedem.5e referências. - CrS
..J60 000. Av. Afranio Meio Francr

Comér»l54, ap. 301.

94

- Cozinhar
leves — mui

l.r-.ii.
- 207

l5U_s/loja
AUXILIAREI
Ças doei;, bi

Crlst. 150.00 - Av.
sala 09.

AUXILIAR DE" ESCRITÓRIO -
o precisa de rapazes c
apresentação, bom de:cm-|

'">¦ I DEMONSTRADORA

Precisa-se
223 -

tima
bca

har em seu

h-!1604 _ 42-9.'66

c| vendedores"^
corretores

grafia para
Dep. de Credito

apesentado oíerec
lília cu e

Tel.: ...

mesmo
bco ap;

AGENCIA Alemã
Pana impostes

lescrita fiscai. Co

presrao
'3

Oloa,
tem

inheira.

ESCRITÓRIOS E
CONSULTÓRIOS

CENTRO

534,
cias.

MOCINHA - De 13 a 15 anos
p! serviçci leves — Precisa-se na
Rua Gurupi n. 15] — Grapú

Dormir no emprego.
OFEREÇO copeira - arrumadeira,
cozinheiras etc. Com referencias1 nes 3.'
e doe. Tels. 32-0584

Ag. Riachuelo.

se de uma,
'íoi fino <:

EMPREGADA - Que saiba Wi."
. nhar, NCrS 60,00. Trator dos 7

37-7191.Ms Sli 30m na Ruo Anta Gari-
á e baldi n. 38 - ao. 301.

i. „ ípsi" EA1PREGADA - Precisa- babas. Av. CcpacabanaL,,0 r-.:t„ , ¦ i 
^ ' '

ap. 402. - Ótimos reierún-vT? 
"lba ccr'"!'-1'. ",t"-'L" cu.ros serviços, em cosa do fa-

A'AGENCIA'SIACHULIO tem co-^-m fSmí' 
^^ ™'~

zinheiras, cop.-arrum. babás etc. rencias. TratarCcm doe. e informações. Telefo. i Viveiros de Cos
_ 

'_32-0584. D-rmir 
noe 32-5556jATÈfjÇ/-õ---_Cc"ornheiro7-p7?ci^'

Tratar na Rua oo Riachuelo
,Í3:3l5.A_crm_Sr. Jorge.

cm-1 AUXILIAR . Mocos Dal./ fat. dat./i300 C
dat. c-nt. Várias vagas, sal. !50-|vidi

,,,;.! 2C0. Secrel. d inolès 250. Av. P
Vargas, 435, s. 605.
>U...LIAR. Rap".' p' Centro e Z.
Noite. Esc. Dal./ foi. dat./
dal. noc. cor.t. Dat. Soe. Cob.
Cxa. noc. D Pos:. 150/203. Op.
Rui. prat. Conl. pl subúrbio, 230.

Precisa 62
sem prática. Exigem -so
rencia, facilidade de ex-

Salário inicial CrS ..
Tratar na Rua Mente-

327-B - Penha.
PRECISA-SE cs meças, senhoras
e rapazes ccm mais de \4 anes- Apresentar qualquer decunien-
to e um retrato - Sua A'aíde|
n. 50, iundes - Ca.noinho
Dona Sousa, das 9 às 13
todos cs dias.

DIVERSOS ' ' ' 
8COO

AJUDANTE 
~DE 

SERRALHEIRO"
Free sa-se com
rio Ferreira, n,
FERRAMENTEIRO

. . j 
na prcieçâo e e.

na trizes de injeção
— matéria plástica

jRua Ccrdovil, 315.
PSECISA.SE^m^copeiro^com^pVá.í^SSiCA DE PLASTICOS""-precin
lica de cozinha. Av. Suburbana'1'9 Pessoas com bastante prátici
n.° 10 033-C. Fiel Bitj Bar Ltda. en,: "1 lnieção do matéria plástico
PEDREIRO -"Para afvenaíiã 

~PS\Ahl:'sno. 
poliotilono e,o.) cem

csa-se na Rua Humbold. n.» 334. ^«acáo 
"dA-S-AAA^À

Bonsucesso, Sr. João. Prensanem 7l. £™°. ^'trones, referencias _
PEDREIRO --p7.15íSrüí7, etl^cer^fe^sas^n ánu^i,P0 

°PaÍS 
f*'™S 

--««"•IL'»' -na Rua Orestes n. 28 - Santo temáticas - Apresentar-se com do-lAlKAN1C0S E LANTERNEIROS
l:.r.ls19o  

leumentes na Rua Cordovil, 81 * |ESfECIALISTAS EM
_'_ _ 

* [Oti.ncs salários,
MECÂNICO AJUSTADOR - Me- R- Mons. Manuel Go
talúrgica no Jacaré piec's,i de Cristóvão — antiga Proia
meio oficial ccm pratica do p'ai- Cristóvão.

ír^atar ^in'1 o'sfl,sdcra 
- R" S''" Ké',0 'MOTORISTA--^-Precisos

kir.-K^r irrillila prática, de mais de 3 anes,
jrULtUOR 

— °reciia-se com al- ao idade, paga-se bem, trarer
Suma prolica paro pequenos ser- referências. Trotar depois das 10viços - Rua do Resende n. 60 horas. Rui Barõo do flamengo n.- Lo;a. _ |ra ap. 1001.
SERRALHEIRO 

' 
- 

" 
Precisa-se com l/HOTORISTA 

"- 
Preciso-.e 

" 
--Lo"

:ncia. Rua Mário Ferreira, n.°iia Doutos. Av. Ministro Edgard
Romoro, 58 - Madureira. Pro.

. ....,, metalúrgica. lr.-,Jc,Jr=r Sr- Choves.
troder e um aiudante. Rua M.vlipó, 115. Tel. 49-7821

VOLKS.
cempetentes, na

104. S.
de S.

ccm

GRÁFICOS
COMPOSITOR - Precisa-se de um
mencr p/ cartões de visita. Tratar
na Rua Buenos Airse, 208, 2." 198-A — Pila
ENCADERNAÇÃO"'"-"'PrecicvriTT^i SEÍIVEnIeS""

„ 3EÓ -
Tel. 49.7821 - Ja

Lucas

|VIGIA" NOTURNO -

IMPRESSOR de tipografia precisa-1 Preíoto 0'iso de I competente na Rua 7 cie' 1 rr9 — t
Setembro, 53 - 1." andor. Martins.

Precisa-:e c1
rcí-rrsnciõs, na R,
io de Melo n. .

andar ccm Sr.

mecânico" D£ cr &AN IA

GFIQQS E StiWiCQS

ll.Jlít ALFAIATES - CC3T.

I mes.
[nador
205.

otimo ordenado. Rua ie-
Dantas, 39, 2." andar, solaOFERECEM-SE Babá boliviana, ia.

copeira, primas, cada 50 mil ou

2275683°d° 
° SerV'5° " Te'' ••ICOZINHÉIRÃ~~- 

"Precis

;.,„'„,— trivial fino o variado, i
utfcKtet-bE empregada de cór cias. Paga-so bem. Av

carteira e rcic-i Q\ \£\'-c
a Rua Ministro|quena
o, 72 ap. 702. pessoaemprego. í Bronco,

EMPREGADA para cofinhar e ar-ipfÊciSA
rumar pora 3 pessoas. Pcdem-se m»nto -d
rc.crencias. Run Bolívar, 147 op. reril;s dl

de do

ISOI.

para serviços de casal,
balha aos domingos.
45-6177.

Não tra-
- Tel.;

ALUGA.SE com 112 m2 na R.
da Quitanda esquina da Ave-
rida Presi-Jc-Ve Varqcs - lratai
com o Senhur Aj.iuitu telefone
áj.0995'inir-A/ú 

cé ¦¦—:  OFERECE-SE moça praica emALUGAM-SE «alas Pi comercio ou serviço de pessoas oitrangeir,industria a Cr$ 105 000 men- - Doe. e reis. também, filho de
o^'"!, 

UV d°S 'Tél'A'" ,7]' ,ó =,,os ,ríb- f"". sr.ssec.iclc.;!
¦;°,°"°8r- Vef no ^?\: Pode fazer algo - Mllores de-!"'ALUGO 2 salas frente pi Cine-{ra'f,l?s favor cartas para o n,

_|landia c| telefone. R. Álvaro Al-100253, na portaria dêste Jornal.
vim, 48, ,| 512. Chave na por.;ÕF¥REC^EM"ÕS--6Ti^í^-W^,^d^í.iapU•' ni

babás, com car* '

Pessoa n. 2 010. Tel.: 26-0623
COZINHEIRA 

" 
- 

"Casal 
precisa

para cczinlinr e passar. Rcforên-
cias e carteira. Av. Copacobana
n. 12, a». 201. Telefono 
37-7928.

.o para .EMPREGADA -
referen-' ccm á,;Epitaco c;rnha

AA^:AS^^-_ «OCAS, rapazes e^.udan,e!r^.:^A1:EIR* T ^'^A
:E ESCRITÓRIO - Firma pe- "hem quinze mil cruzeiros pzlif.AS A l S' 

"" A-^A
luaiizado boloncento, dep. \f>». ^4 Sáo José, 90 sala 1210, 

' 
1° 

>-'-' -Cc"1 ° ?r-_JO«,E
250,00 oté 33 onos. Av. R. I Er. _PJo_. 'ALFAIATE 

- Precisa-se de ofi-
151, s loia, sola 09, I P7ÉCISA.-SE de vendedores"-^u-s']' Pa'='ós, calças, bule

E pessoas" ci 
" 

conheci-] bcb.das, Guanabara e Est. do L &"™^Z A,'?'
faturamenlo e serviços!- V'1'"" c:m Sr- Manoel, todosle„;lnd„, gn' „, Ai
escritório comercial - « dias. Rua Avelino de Olivei, :" ' ' ' 3 ' 20"

,Que re-.ida em Nilópolis ou No- n-° ^55 - Parque F.uminense
Precisa-so de", lourçu. Procurar Manuel Ri- PROPAGANDISTA _ Pr,--;,,. .."./¦

de aiudante dcbeiro, 4.a.fe|ra de 7 ás 10 ho- i urr-d,,-;, - Siládn o SS'. >'s do vendedora de roupas pron- 'P

BÍSívaí. 6%dB°i"j: MSKSoS!"™ d0 C"-\"TA «»*-"'«>*-; .wíiíi^ ,resuesia - u:°»nc "RSÍ
Xní--~--Í?---- [PRECISA-SE de 

'rapaz 
de escrito-' vFnÕÍDCÍRIs"- Imnortan,. ,-" 

CPSTUHEIRA MENOR - Predsõ "¦ 79 - NEFE
ADA - Prcciso-se, co- "? para o romo do oficina mecô-im. „ Cenfro nr k, f 

'"" 
f P?£". botees, casear e chu. PRECISA-SE

SÍK 
° a"-*-™A'" ~- D'!":e PreíerC"CÍa '!™ com idòlP^^ S AIA^A ™<«'S"»í 5Ó "«..«.l-ltc. esporte.

— Empresa ds ônibus
precisa competentes. Fi-
neza só comparecer se
tiver condições. Tratar
Rua Marechal Floriano

-'Peiiicío n.° 2 574 - N.
Iguaçu. (S
M EI Õ~-0 FICIAL Pl NTOR - Preci A.

Tralar na Av. Brós de Pina,

ESCOLA de Cabeleirtiros e Mani
curas - A mais moderna da Gua

eferecc-lhe a oportunída-
molher crdçnado do mo-1Jk.

menio. Curses rípídcs e eíicicn-;",'í ^5
fc-,. Rua Uruguai, 265 1 ° andar \rr~. --—'-"-*
WANICURA^PEDiCURhcom^^1^^^^

meça —petente - Precisa-se p/ salão dejpina 21^5
Francisco ;r'"-e-c reiro - Av. Copacabana,"33, 

s i 302 - Pi

Preciso c/
tiras cie

COZINHEIRA - Precisa-so
refeiências, para trivial variado. Isaiba

a-so acima do CrS 70 mil. — IVieir;Po

por- OFERECEMOS
tarja. Tratar no Banco Lowndes iras, copeiras~..Av- p- Varfla», 290-A. telra e boas referências. Telefo-i
ALUGA-SE, 220" mil, grupo cí-" ne Í2-4604
mercial, frente c! banh. Av. Pre^
sidente Vargas, 482 sala 1309.

de Carvalho, 329, ¦

Ri
- Cad
EMPRE'
zínhar \x\\

|na Ruo S.
ap. 602 — F.amengo.

çom|EMPREGADÃ" - Precisa-se-"
nhar na Rua Ant
18, ap. 1 001, no

escrito-
—i niecâ-•rumar nica - Da-:e preíercucia a

24 -quem cc_nlic;a poças do Vol.swa-
gen - Tralar na Rua Ângelo ôit-
lenccurt n. 83.

raia.
MOTORISTA p/ T." Coelho alé 35

- lanes, pratica de entrega, cart.«an-,assinada, referências 150,00, mo.'• - rondo porto ~ Av. Rio Branco,
|15l, s/|c|a, sala 09.

enodor, TO, gr. 204 - Cine-l-íg. »/ 302_-_Papa.se bom,
Adia- MANÍCUSÀ - PÍeclão", pago
COSTUREIRA - Precisa-se ur.oen-!rio- Visconde rie Piraiá, 640-
ta de vendedora de rousas Dron-!'Panem3' ^ar Vin'i

Tratar na Rua Montevidéu, 1327-Bj4V?w! 
,resuesiíl "  " 

Inên^Ta^Rui r'"; - '"n U- :; ;

y-LMs -COSTUREIRA" MENOR 
"r-prochõ|n:r;9 

-^!^'^ ^^VT hM"

zes com idade entre 20 « ni\jl~J~ 5........ „ %,_"5 i._s c^rri0' •"}--. trooc.har em-

pra-

35idindo

quej
;nío

COZINHEIRA

PRECISA-SE de uma mocinha à
Rua São Francisco Xavier, 254 ap.
301. Trabalhar 2 dias na semana.

apartamento* conjugados,
com banheiro completo e cozinha- Ver e tratar Rua Felisbelo Frei-I
ra n.o 135- Ramos.
ADMITE.SE bom fiador 

"ou

spòsito, pi aps. ,. pjrfjr'$ 140, 180, 200, 240, 280 „¦^0, da Z. Norte o Sul. Territo-
i.il Amazonas. Lg. S. Francisco

26, sala 1119 (7 às 19 hl -,
38-4031. 23-2232. (Creci 743' ALUGA-SE vaqa
CASA boa cõm bom rendimentoH'doí,/od?
mensal, passa-se contrato cm Ola-'--"- A-A-JL
ria. Tel. 28-7499. ! APARTAMENTO

.flÀDÕR par. ca.a,, apartam.n-í'0 cenlro1-
lo • lojas. Irrecusáveis. Temos -17 n , -. , ¦
proprietário • comerciam. 5alu '- ''mi°i °eP°'' =as

^ão rápida em 24 horas. — Av.

tedo
Tr,

'• COZINHEIRA

fo

ALUGA-SE na Av. Presidente Var-
gas, esquina com Uruguaiana — IPRECISA-SE cozinheira de forno
(Edifício Lisboa!, sala n. 1 719, fe fogão para casa de alto tra-
de frente para Presidente Vargas'tamento, uma folga semanal com— Chave', com porteiro. Tratar pleta, tem aiudante, dormir ...

telefone 34-5209. emprego - Ordenado Cr$ 200 3 
t,ue

'.'""ALUGO sala cT tileíone p! co.!'"A,'J/atar <-l Daura, tel iví. 
"T

 merclo, s luvas, preço barato,)"6'8180-
procisa reparos. Ver e tel. de- PRECISA-SE de" empregada pa'ralodo serviço. Sua das Laranieiras

n." 474, ap. 803.
PRECISA-SE empregada para to-' CÕZ INI-;f= IPÁ"do serviço de um casal, sabendo Precisa-cozinhar. Ordenado CrS 60 000,'no
Barata Ribeiro, 732, ap. 803. 74
PRECISA-SE mocinha honesta ser-lniinensc
viços leves np. uma moça. Ba. COZINHEIRArao Ipanema, 71, ap. 206. Tra-|soas. |„f,

 _ ;Paca-so b

POIS p' o
Acre, 39,

prepr.
1.0 f.

323461 R.

escritório mesa,
alvará. Rua S.

441.

. telefone, pon-
2.° pnv. p| fins co

lrr.cusív.ii.""TVmosi?,7erfl^i,s _[ 
P«tlçipaSão - Tel

ci.. I.J/-B52&, depojs das_12 horas.
ALUGA-SE uma étlma sal

- Tol. 36-0994.
EMPREGADA - Precis¦sc para ita coz'nhor e duro-a ...

m-sa refs. go - Poço referencias
|53 mil cruociros. Trotar

:o-se para [¦'"' Vosccnceios n. 197
¦n pratica 

'°2-

nho da EMPREGADA - Cozinha
Das 7 ção - Exijo referencias -

folga aos domincos no R.
Precisa-se do!icr Avi;a n. 132, ap. 601.

inhe bem, dê ian:or|S,!criz Peno.

14-1 
~ 

uSA':l 
N=!l=r OFEREÇO - Cozinheira e144 - Hodocck Lo ao. arrumadeira - /,<ãe o fl.

COZINHEIRA trivial Uno - Prr..:d=c. e referencias. To'
ciso-se pora cor nhor o arrumar(32-0584 e 32-5556 -' AG- Carteira ou referencios, R. Ro- CHUüLO.
dolfo Dantas n. 40 - 501.

ul BALC. E VITRINiSTAS

casal. Esiri.
_ 

'I. 27-6103.
COZINHEIRA - Õfêrõ:
pensão cu boteqjim cn
- Tratar na Eü*rada Fn
Pedra n. 743 - Oliri;
ís 11 horas.

BALCONISTA - Pro
. rapazes rie 18 a I
-Av. Tcmé do Sousa,

Elias.

Oue sai
em oro

e p3"!0
nJ R-|BALCCNISTA
- 'tp-íries e latlc!

|RL'n Vlrco ido
arruma-'MENOR 14 ,-

Dou Av. C,
OCA"
sta iraior,

nta cz
do de

noa, cas Eh 30m
ua Uruguaiana n.

Mo-
abana,
Precis.

Icja

794

:e dei:
Traiai
o Sr

443.
Loja. —

anos, aparência e prática clc
vendas úo balcão. Av. Rio Bran-
Co, 106-3, saia 1310.
VENDEDORES 

"- 
Bico - Precisa"

se para trabalhar junto a salões
de beieza e farmácias - Ccmis-
sâo de 15% — Rua Cardoso dc^of,

ctafoçp. Rua P.iú^a-
nem n. 2_5 _
CALCEIRO (A) - Precisa-se
Rua d,i Constituição n. I, -
Tratar c| Sr. Jorgs.
COSTUREIRA - Pr:7í7ííi ^Çcs de estofo - Pedem-re

Trator na Rua Ce-
¦0 - GUARDA

cão acabador
[e ecprrte.

j^lMarquês d
^_ ítc".cf. go.

'SALÃO" RIDAM -
de

Luiz XV,
.ttpr nte indusf

Trazer ferrarrentas.
Aprontes, 162 - I

amático ~ Iratar
ia, 18, |cja._
VENDEDOR —

admite ccm

erencias

p [mínimo um ano de carteira, rere-
0>cficias, decumentação em ordem.

Idade máximo 35 anes - Trator

Precisa"se Al^ 
Sr'„Rcch<1' "a.parte da ma.

|um monor de boa áparenefa, na ?'",„"" 
Rua 0re5,e;' 23 ~ Sa"'°

Avenida Suburbana n. 9 329-B.! 
...-, , - ., -- '--.v-v --a. . ¦ - ii;,:,- i,, --.; , ç. [•, p r i~ jw f'., t ç v - MECÂNICO df. autcniovcis --

a^s, 400, loia 3 - Ramos- neral Poiidoro n. 30 - GUARDA ««AeNHISTAS Precisa-se competente, trotar na
í VENDEDORES cu vendedoras para MOVEIS CARIOCA. CÃRTAZÍSTAS" -~ Necessitam Av' 

Msr"ch'"'1 Rondon, 2231, on.

P-S.sel^aVo^rna1'^^,^ ^ ^Kf ^J^TM&Vfc 
'T-^A^ 

^¦^^ 
'"' ^

do R. Djalma Ulrich, 23-A - lo^^i^^"^ Stl"l^ I^S|'i - 
'tlT^li. ™ 

P«CÍSA-SE de" lon,c™iro--"com

VENDEDpRES---Bob^íõçdRSnch:S,ín'i^: " "" *" IWSS^Â^S^ ^ ^A% 
"LstoS^^^

missão. Av. Nilo Peçanha,irnSTllPctÕAC _ : Uucr.«n T,.n.,, r-L _ n. i....!n- '"'

CCO.

:o uma ?at:o-
le e'ctrón;c3 .

eferencias con-er-
primar'0.

RIA- ,n

s 9h 30m;bara
216, 1 

"

- CrS 70 mil -
prat. rei., de for.

fogão, üca Moura Brasil
laranieiras (próximo Flu-

OFERECE-SE .
nheíras tr vial

|do srrviço semos
no

ótimas cen
>i cutra tj

mineiras. Tc!

gran
J3 do Maio n.» 47, saía 1 6ÒV., í1*5 edifício de osqulna, novo
i.l. 42-9957. i edifício Lisboa" na Av. Presi-
FIADOR para aluguéis. Irr.cu.i.i 

0en"'. Vargas._Tel. 57-0586. _vel. Solução imediata. Atend.-s« *. UG0 c°"i"nto 
"de 

salas na Av.* qualquer hora, inclusive do- Cí1"1' """oso, 6. Tel. 52-2516
nilnaos. T.l. 49-5547. |ALUGO por 200 

' 
000 mensais 1HIGIENOPÒLIS - Alugamos ap.|,a,!a, independente com moveis t

írente, e| sala, 2 qts., coz., bo- '.ni?ne - Centro - Tratar lel.
nheiro, garagem. 250 mil e ta¦xas, R. Pacheco Jordão,
201. _ BARROS FILHO
ITDA. (Administradores

i 420030.

84 ap.
& CIA

1936). Av. Rio Branco," 108, gru-
go 601. - 42-1040. _CRECI_805.'OLARIA - Alugo c] IX R. Leo-
poldina Rego, 372, sl., 2 qts.,coz., banh., ,(rea, varanda. Cha-
»es no local. Inf. México, 41 i
1203. Tels.!_ 22-6JI17_e_42-6748.^
OLARIA - Alugam-se 2 aps., na
Ku» Noemia Nunes, 629, ap. 201,
de 3 qts. e dep. emp. e 403, de
2 qts. c dep. emp. Próximo a
condução. Ver local c,' porteiro.•rat. TeJ._42.9948 » 28 7309.
RAMOS Alugo resid.
£fo. • jala amplos, copa
banh. compl. <• quintal
Iporanga n. 115 - Chs
121. Aluguel de 140 000.

Avenida Nova Iorque

CENTRO - Alugam-se
salas no Edifício Ouvi-
dor, Rua do Ouvidor,
165/169. Edifício Ca-
rioca, Largo da Carioca,
5, e Edifício S. Francis-
co, Av. Rio Branco,
87/97. Tratar com o Sr.
Milton, no Largo da Ca-
rioca, 5, no horário de
16 às 18 horas. Diária

tar hoje urgente.
PRECISA-SO uma doméstica.~Ani-
ta Garibaldl n. 10, ap. 801.
PRECISA-5E uma empregada 

~pã^

FAMÍLIA
mações tel.

em.

ra casal estrangeiro ccm 2 
"fi,

lhas, pago bem. Visconde Pira-
|á 455;504 - Ipanema.
PRECISO uma «mpregada para 

°2

pissoas, que saiba cozinhar e la-
var roupa, paga bem. Sá ForreirjXOZINHEIRA - Qu
188,404 — Copacabana. !'eira e referencia

ira üo trivi,
ipÍí pe--'.t'if — Tf1'
2Í-0. Ca.lÕFERECt.VÜ

„ _ rias esfera
COZINHEIRA - Pequena família 'êncics o do
precisa apenas para cozinhar, que! 52-/ÍIM.
durma no emprê-jo. Bcm orde 

"
nado. Av. Rainha Elizabeth, 7£S
ap. 501.
COZINHEIRA - Precisa-se com re-lpo
ferencia. Constante Ramo' " '
ap. 301.

diarista — c; :-
fino r. u Ic^ir e
57-7276.

ji IIKCISA-St c
urgência. Rua

"¦ nhe -,, de va-
::m i\Ar:.:. rcíe-
•tiA:.*, -.: -Aziiú

um
Lucidio

ihciro
Lago, 96-E

PRECISA-SE empregada. Rua Al-
fredo Pinto 66, ap. 203. Tijuca.
Referências. Ordenado NCrS .
40,00.

PRECISA-SE de"
Gue durma ...

Tratar nj Rua Dr.
72 cerr, referencias

píis:ar
ro n.
37-6529.

rcupa."14 -
Rua
ap.

Barata
602 -

re- PR;
67,'cczinhai

. ..mdo -i0 mil. D-u
car-jga nes deminges, ou da

s?;ba ""

Ribei-

empregada p^th, j;"-culrrs servir:;. Ordo- PRECISA-SE de~I^
moradia, foi- conista com pratica

15 em de v'.anemt na K"*
10in. 63

,..CÇ'i PARA AUXILIAR E
|CONISTA cm saiáo
|rc'ro - PrcciM.se ¦
Rua Marc-uès de Abrantes

-_ U RCSE - Flamengo.__ idcn.da

jP."EÇISA.£E do balccniita corri teira R
jrrçtica pera bar na Rua Sidôniofda Bra:
(Pa.^ n. -3 — Ca:cadura — NâoiC^niuce
lr.-.Lr::-3 „-s domlngt». 

,í0 M,L
F'..,.lACIA - Prec'5a-se balco-cu senhora
msla que aplique inierões. -
Trctar Rua Sá Ferreira, 44, Icja 1
PADARIA"- Precisa.stTdirrbãT:
cenist^s ccm prática - Tratar
I.. Getullo, 149 - Todos os S.in-

1 193 -Cmi

VENDEDORES para Fábrica de Be.
bidas — Precisam-se para Guano-

Estado do Rio. Tratar na
BERIA na Rua 13 de Maio, 695

Nova Iguaçu. — Est. do Rio.

COSTUREIRAS
prat.ca
elástica

259. M

em máquina d»
e de chulear.

n Rua Arqubs

Precisam-se ccm
embutir

Aprrscn-
Cordeiro,

-. ¦•«•« tyuot,u. — cai. OO KIO,

d! cE.b2*ei'WRt,EDbRAS*.°U' VEN°EDORESiSp,
, "-«..i... B;a aparência com pratica delp,,-,Tratar na p9|itcne (retrat0 , ó;üPo| _ p°e.l£"int-s n. 22i;,D io mll n-r ,,„rtiw. A„ ... ;MCÇ

CAMISElRA — Prccisa-sc de uma
que saiba fazer e pre-jar

Carlos entre 8,30 e 11 ho

ENFERMEIRAS -
LABORATORISTAS
ENFERMEIRO 

"

para trabalhar
dos Invólidos, 7J

oficina,
funde:.

o seu am
inlcçces err

q. bairro e dia. T. 45-£

" Aplrca-se ^cio,
em
Cel

pedido ou or-|""*""*'"*', ¦'"-'"-'c' "~ nt:i.iaein-se( i*
s cemissão - Rua Tei-ircm P'""tica em arremate. Apre-i-
eiro n. 377-H - Aveni-; :,c",'lr's0 na R'^ Arquias Cor-; _

- Lado da BOB'S - ceirr- 2Í9- Mr

derembaraçada, ...
trabalhado em venc'

p3ra visitar nessos

Tr.-.

jord.

RÚáiTiente, exceto aos"" bados.
o— t--i r-,1 ,,1'i,,; 

71 CENTRO - Alugo coniunto dê 2
V MENDES 72* 

~ "'"• 
„Rua, da °u"anda. 30. P,0.

ÍAMOS — Aluga-se um ap. comifone 22-5828."" '! 'a^ ápb°2e0/r"- MífÜl? -A'" ^ <'""' P«™' ¦•'- escritório. Aluga-se R. Imoeratriz
ILeopoidina, 22. P. Tiradentes.

uan,
OS — AÍugam-s* aps. 1.» lc"> i* amplo quarlo, sala.t-> i,„ Ru. p.".;.; 

--—..««-ICENTRO - Alugo de frente duas

COZINHEIRA - Trivial

Bulhões n COZINHEIRA - Precisi
Venceslau, 70 - Aíeicr.
COZINHEIRA - Precisa-se círnlnor
pratica, referen:!a5, carteira. —,oca.
Paga-se bom ordenado. Aveni- ppct
da AtiSntica n. 2 672. ap. 402 

'
— Esquina dc Santa Cara.
COZINHEIRA - Precisa-se
prática o referências. Rua
zaga Bastos, Õ7ü.

com
não

Her-

i---r-. : r-.ca aos d-.minq«," ou"do'"Í5 
"-"¦' '' '""'^ ""''

lo dias. Kua Frederico Meior,
rpartamento 302.

- Ie]¦: pREcTs7vSE~enipregada quo
i.nha bem e faça ledo serviço ile

variado, de casai, paga-so bem. Praia do iSanhara 
"dõ 

Copacabanaoassan- Flamençto, 194, op. lol. Tele!o.:- PSsto 5 
"-op3-'OM

r«:"Ria!"-recÍsa-se de" ™r^híhBiír-. I CONTADORES

bai-

ja tenha

enlii — Av. Rio branco
de 8 ás 10 e de 13 á
sala 6"-5.

recepcionistas"-

MODISTA S
i ta. Rua Tor'jCspacabana.

"s 
PRECISA-SE-

-I- ''aja-sa
165!tóv.lo n. 1

16 h j PRECiSA-SE
|de golas c

Iba fa;

Preci-

CÇAS — Admitem-se duas
p^ra serviços de hbora*o .- raar;a-se bem -- Aprese-irar-»»

na Rua Prer. Olimpio do Mel

PRECISA-SE molorista até 40 anoa'Secretárias, dactilógrafcs (as)1 rapai dep. Pessoal, ia turis-
ta _ moça, vendedores p' cami-
nhão e Cinc-roto — Kua do Ou-
vidor, 60, 2." andar s, 6.
MOTORISTA — Impprtante inclui-

_ tria preci-a. Tratar Rua Oresles,
128 - Santo Crislo.

c 
-[PINTOR" AUTOMÓVEL - Precisa"

so meio oficial. Rua Marquês de
Abranles n.o l;8, fundos. Tratar
cam Sr. Moaeir.

go -
qeral

266 -

de um
bem na
162." 
de

üli-o 7;FINiOR - Precisa-se, oficina de
horas.-""'-"'oveis. Semana de 5 dias.

Francisco Otaviano, 33 - Copa.— cabana.

semana
Frrire,

de
196,

uma
¦ colarinhos
uma cantis

arllgo5, TELEFONISTAS
¦ •V •¦• MUNDiAÍiriOCa;R;;CEPCIONISTA 

- Preclsa-so, Av.l«ECISA-SE
,- , . ~i^-AlU-MAL  Pres. Vargas, 418, sala 904 -!*«» A"»e'e

-re^uA-uc do caixeira de bai- Tratar Sr. Mario,
cao com prat.ca, Panificação Ei 

'
de Copacabana r.a Av. N

5 dias. Av,
sala 705.

am.so urgen- n. 1 511 - sala 202,
_ 11 heras e 13 ás 15

ISão Cristóvão.
nom njtelro MCÇA - Admite-se no Labora-
R'-a ->. cns-ltcrio Vita, na Rua Francisco Ma- PRECISA-SE eletricista comoeton-

Inuel n. 25 - Estação de Ria- •» ccm ferramenta, nara trabalhar
chuelo, dactilógrafa conhecendo linha Willys - Auto Kcnel lida.

Rua Mariaiva n.» 165, osquina da'
GARÇONS --¦-..

pregadeir
a que sai \

completa.;
Gomes ¦

de calce!ro
¦ Penha.

1012

PRECISA-SÉ de empregada"
pratica para todo o serviço,
lava e nem passa — Rua
mengarda_rK_ 585 — Méier.
PRECISA-SE de mo^TIeducada"
boa apresentação e noções e
tas do trabalho doméstico, r
durma no emprego. Exigem
referencias. Folga e' ordenado|COZINHEIRA
somente pessoalmente — Telefo-
ne 45-8235.
PRECISO empregada môçaT fami
lia peq. Machado de Assis, 73
ap. 402. Exijo referências. Dorme
fora.

de 15
IÓ.

E de uma cozinheira" 
Ç-s, trazendo um me-
anes. Rua Ge nto Lis- üo

loue

ECISA.EE

agencia.
importante.

TELEFONISTA

nã(J|PRECISA-S
casa dr

i zer cam

— Precisa-se
L. C.

prática

!Av. 
Jia

' PjíECISAM-SE comperentes moca
Rua da | ntcos, lanterneiros, olntricí^tas oa

cie uma cestureira pa-
família que saiba ia-

,:)rec'5a.<e ccm'1" ca'" !s5' Rua Ccnrle de B.ie
alguma pratica - Apresentar-se'|3endl' 90 quarto 5 - Catete. Tel
na Estrada Vc ha da Pavuna n I45'7310-

I 148 - Inhaúma.

|ra trabalhar om empresa do ôni.
Preri-i1""' Tr'"'1r R'-'a Marechal Floria-

2 574 - N. Iguaçu.
iro"

r.o

uma empregada u" '

arrumar e que|Jl"3.

2 meca para escri-
c;m pratica comprevada e

se> técnica em centabilida-
• Apresenta-se na Kua Ge-

José Cristino n. 66. - S.

DIVERSOS
BOY
horas

2sT?9fci5!'""[dactilógrafas - COY - Precisa-se

"• li horas

PRECISO de empregada todo oervi-o, menos lavar i passarLaranieiras n. 347 — C02 —
Telefone 25-7854.
PRECISA-SE dç empregada paratedo o serviço de tres pessoasNao trabalha domingo. Or-
denado dc 60 000. Exigem-se
referencias - Tel. 45-0607,

ISA-SE da
para cc-inhar i
ci? bcas referência;

com cem - Tratar na Ri
Gon- Amaral, 80 — Tcl.:

,?AGO 
"Cr$~8Ò~003" 

p0r r.
de trata- boa cozinheira, fazendo tan

para o;tcdos cs serviços. Exijo b o a .,
ferencias e dormir no einprtooliSÃrTTTn^picã "j  MOÇAS E

Conde Bonfim n.P ^PeMe^lina TTl"*"'! 
m" pa

2S0.C0 pref. 
"Sjlteira - Av. Rio

— Preci«a-se
dtarles. Exige

ÍCOPEIRO
'Lapa, 120,
COPEIRO só c 

""tática 
- Procl.|bt"' Tr'"a

sa-se - Rua Ministro Viveiros d»!"" Peixoto,

| 
Castro, 41-A. PRECISA-SE eletricista parati
COZINHEIRO 3.0. _ P,ecisa.>í:mo'Ícis c "rática da linha VV,
- Tratar na Rua do Rosário n.P R' Dr' Garnier, 700 - Rocha.

P3^' _ jPRECISA.SE de um motorista com'
Sa A~S. jCOPÕIRO - Precisa-se de 1 co-" ;",n=s 7e Ptítica. Tralar na Rua
BARSEIROS — MANfC iceiro e uma sarçonete - Trat!.™"!"" t!= Sapucaf, 94.

• Salvador de Sá n. 226.|AGBNCIAS ÜE CLASSIFICADOS:

-:cr'ano n. 35, «obrado. I
|AJUDANTES" ÒE CABELEIREIROS '

Preci«.ani-se competentes, ur-1''

i - Rua
itina. 604

Fami li
mento precisa cozinhe
trivial fino. Exigem-se referencias- Rua Antenor Rangel, 140
Gávea, tel. 47-4391, D. Crist
COZINHEIRA""trivial fino" passan.jPSECISA.SE 

"cie

do algumas pecas miúdas, dandoidemais serviço». Rreferencias para pequena familia 243, ap. 604. P» .
Te!. 27-4485. Ord. 80 000. Av 

'
Atlantjca,_ 3772, ap. 501.
COZINHEIRA

ESTENÓÍSRAFAS -i/l IOl:V^i SECRETÁRIAS

iiuca.
cczmneira c
Humaitá n.

e bem.
E cozinheira cemoeten-
suba p^ra Trresõrolis.

(40

PUECISA
_ to. Cuo

Proci;a.:0 c:uo'p;i?3-:e bem. Trat,
saiba ler a escrever o entenda bcm'ManalhScs, 643/4C2.
do eficio, para senhora só. ExhíPPFC1CA cc—T„—7 f"
gem.,. referência, . ,M d,.rmaVfifàfg ^.'TSK'.*no emprogo. Ordenado: "--'
70,00. Tolafonar 26-5545

iiranco^lSI^j/loia^sala 09.
DACTILOGRAFAS \l muita pratl-cj ICO 2C0 tcques redação práti-ca escrit. corresp. 250 — Av. Rio
Branca. 151, s.Toja, sala 09.

dê
Figueiredo DACTILOGRÃFÃTTl

; PRECISA-SE de
"a di'rma prática de cozinha, lri\

'«Cr? ..jdo. Só para almcço. Ru„
dock Lobo, 171, ap. 431.

ILOGRAFA - Preci
ic-a ccm bastante pratica. Ho-jPRECISA-SE de mocas boa apacom rario das 14 a, ISh 30m. Orde.jrencia. Bom saiario. Tratar nl'ana-|nado de CrS 35 CCO - Tratar n.iiRua Glaziou n. 5d'l^l':'1 .0'1s Na-'=^s n. 322, sala,- Pilares

1*02, das 8 ás 12 horas. 'ras.

para quatro I.ALISADEIRA - Precisa-se quei^AR BOQUEIRÃO DO PASSEIO- ;EN|R0 (Rcdoviária - E .tacão Ro-
- . . . - - Jf docur"en-isaiba pentear bem, na Av. Ma- precisa de moca ou raia: para 1™?'"!.™°?° Rio' 2-° and., loia

:. .?S Identidade. Chamar tel. rechal Ficrano n. 35, sobrado, ia ecoa ccm pratica na Avni ''0:> ° S'° Bo,ia - Av. Rio/Br.in-435239, deocis de 8 heras. UlimAMrcc' hT~.^,i,?TETSÍ.-5^í Ida Almirante Siivio de Noronha "¦ ^77 ~ lcia E - Edi/. São
!20 - Aeroocrto. l3or;a); ZONA SUl (Botafogo -

iãí^r|^c.db8a„Ba0,lfX: íífsí IT%

pentear muito bem na Rua An-M92 d^'h meio-dia. N . a w, ? ,"^Av-

^7,i0 tC^- "' "iaGARCCN ^^A^r^-^t^^'^ Su^

rencia e competente - PrccisojCOPEIRO E LANCHEIRO _—Pre". do perlc;a, 29 - loja E; Méi»r
para assumir a direção do sa'ão c'sa-.'e para lanclicnel» c' pratl 

~ Rua 0ias °'3 Cruz, 74 - loia
e duas mameuras. Tratar na Av. ca, ótimo lugar na Rua G-nerc' 3: P,nl'a - Rua PÜnio de Olivei-°'JÉ5A?n±" 

JlAiT2 - lJi- IB"a n. 913-A - ora,a aSenz ra, ti _ loia M; SSo Cristóvão -
CABELEIREIRO - Precisa-se tieiPena. ;Rua São luis Gonzaga, 1.-6 - l.o

...nor de-,
sembaraçado e com bca aparen-!gente. Rua Antònia Basilló, 4 ÍGARÇON - Precis

|c.a. para receber recades e fazer esquina Pinto Figueiredo, Tijuca. i títpics port. nolurno. S.xl'aquenas entregas. Tratar na Rua; CABELEIREIRO" - Precisa-se dep,rá,ica de casa fina, boa
uma (o) cempetente que saiba l™Da. e . rc'' .""' So-'"a1020.

Precisa-

serviço.

SENHORAS
íamos bem. Ensina-se
Ctimo p. pesseas am*' 

810.
MCÇA — Estudante da (.iuà'r-3
série ginasial e de cstenogrjfia,
batendo à maquina, eferece-íe
para trabalhar em escritório de
meio expediente — Telefonar pa.
ra 46-7250 - Srta.

Das 8

iinüa.

andtr
10

fornece iJ-„
Rua Generaln.o_803-A

EN'SINA-SE manicuri
material. Tratar das 20 ás 22 h MCÇA
de terça a quinta. R. Voluntários em cafezinho cc
da Pátria, 354 — Dona "

c-?m prati
Eciford n.'

301 - k-ia Fi; ESTADO DO RIO
[<Ouqus d» Ca::irs - Rua José ce

'Alvarenga, 379; Niterói - Av.Prec.sa-se para trabalhar-Amaral Peixoto, 195 - q-upo 204;
1» 1"h',""1 1'A™ 

~ Ru!"t_>°'"• >S««!U - Av. GovernadorNadir. Visconde Inhaúma, 51. Amaral Peixoto, 34 - loia 12).



.:¦_é.
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4 — CLASSIFICADOS — Jornal do Brasil, 3.n-fcir.t, 21-3-67 O EMPREGOS© OPORTUNIDADES E NEGÓCIOS

li):irma mundialmente afamacla da indústria farmacêutica alemã

MlULUj
procura

com experiência clínica de vários enos, para o planejamento e a di-
reção da experimentação clínica de novos preparados em desenvol-
vimento e para o esíudo de questões básicas atinentes à Medicina
no Brasil.

A atividade prevista estender-se-á a todos os centros científicos
do Brasil, exige grande autonomia em tomar decisões e, como pre-
missa, o necessário interesse científico. Ela possibilita o contato

permanente ccm as atuais questões da Medicina.
É provável um curso cie especialização na Alemanha.
Conhecimentos de alemão são muito desejáveis e o domínio

do inglês indispensável.
Interessados queiram dirigir-se urgentemente, com currículo e

fotografia, para a portaria déste Jornal, sob o número 315 271.
Assegura-se o maior sigilo no tratamento cia documentação e

ofertas.

r*. 
ttm&c.B H*S"J) classificado ¦¦i

Não haverá expediente no JOR-
NAL DO BRASIL no próximo dia 24,
sexta-feira Santa. Mas o JB circulará
nesse dia com a sua edição habitual.
As Agências receberão Anúncios Cias-
sificados, para sexta-feira, até o dia
23 às 17:30 hs. e a Sede até às
19:00 hs.

VIDRACEIRO - Capotciro, que
lenha prática em desmcntr-scm e
montagem dc vidres, maçanct.is
e fechaduras c trincos in:ra cíi-
cina de Vclks — Rua Padre II-
defonso Penalba, 355 - Iodes
os Santos.

DIVERSOS

ITLLCGCS produtos alimentícios ltda.,
" 

admite rapai com

O Instrução secundária e conhecimentos clc cont abi-
lidade;

O Experiência profissional em firma de renome;

O ótima apresentação e sólidos referências.

SALÁRIO INICiAl BASE: NCr$ 300,00

Apresentar-se, 4.a-feira, à Rua Lauro Müiicr,
loja A — Botafogo,

26,

(P

AÇOUGUE - Precisa-se de entre-1

Escrituraria
Pirma importadora oferece

uma coolcaçao para escritura-;

ria, com prática de livros fis-

, cais e que tenha boa caligra-
yador ccm pratica, rereroncas '
carteira na Kua Catumbi n. 46-AlfÍ0i Sábados livres. Respostas
ADMINISTRADOR dc granja -
Precisa-se com pratica o conhe- Para
cimentos lecnicos. Ordorndo ou ,
comissão de 30%. 26-9410. '

ADMITIMOS desenhista, proje-
lista cj prat. Z. Nort, pg. bem.
Vendedores balconista, cj prátí-
ca. Av. P. Varras, 435, s. 605.

BAR E LANCHES, om Madureira, CAIPIRA NA PENHA - Contraio VENDO firma ramo Dedetização-. TELEFONES 28, 40, 34 e 54 -
c.-nt. novo. Féria: 9 000, insta- direto - Aluguel baralo, f. 3,4 Sinloco, aparelhada, Tiiuca. 12,5IVcndo. Si nome, inst. rápida
lações novas, chopp da Brahma, apenas 8 da enlrada dos com- milhões. 50% facilitados. Loja1 CrS 1 500. João ou Mauro 42 450ÍI
salg ipiízas, prédio novo. Tel.: pradores. Caia muito lulrativa contrato 5 anoi ciou aceito so-'- 8,30/13,30.•¦• .-123-1509,. na Av. Pres. Vargas n.° - FENIX informa. Rua Alvaro Al-1 cio. Cartas p. portaria dósle Jor-iTÊLEFONF" 

'
ia comprar uu vendar... Antônio n,6 _ 9 u, ,M Confiança, vcn- vim oi 71» ,„,i r;„*\;,.A;, r...„l__i .... !. \,mr.-
Ouoirés... o, nada mais... Ef-j,, _ Amadeu Queirós.
ciência o rapidez. . . Av. Prcs, ¦ ¦"¦¦y;.nTnÃ" ~ 

6—Z
v/-..„,, rM ao „., !,? , BAH CA PíRa, chopp Brahma —
Vargas, *i<ití. /.." andar. ¦., , __ nr,.-.' ' ¦ _,-—í 1 vendo-se,- f. B 000, nao da co
ARMARINHO - Copacabana - R.l mida só salgados o bebida, cont.
Siqueira Campes, 243 loia 10 — nòvo. Aluguel Baralo, empresta

Amaro Magalhães. i,r.,r,n . , ----- — VENDO — Bar mercearia churraa*
CAIPIRA — Nona Norlo, féria 4 Cearia. Motivo viagem, contraio 5
milhões, contrato 5 anos, aluguel Unos, entrada 10 mil cruzeiros
35 mil vendo facilitado, trajar|nôvos. Rua 5 de Julho, IVi -

ícaraí — Niterói.Roberto - Rua Visconde de

Compro linha 29149
ciou cemo parle do pagamento —
Inscrição ano 53 — Rest. a vista,
urgenle - 49-6032.
TELEFONE - Vendo Todas as li-
linhas, Inst. rápida, negócio lio-

Vendo financiado cu á vista, es-'5;. dinheiro para aiuda da com- inhaúma 134, saia 417. Telefones íwrwnr-,"". 
','„.', 

Js7"7l'-'\i„i-;i.7 
"„! 

rlrõ 
U-Csí" 

^^"—Ii-^wTtí?"1IrM-jH-, A*\m; fA.Ii Mc n rn t__ A. T\-1C i innr VlNUU íllCrCCilf lil PGOKiafi OllJr-1 or- JO«0 — ICI, ../-'l/J.).tocado,_6tim»_féria. |prn. Av. N. S. Penha, 52-B - 43-2205 ou 43-5395. au,omóvd ...di, __ £oa cl ITELEFONE - Transfira inscrição
ARMARINHO - Vendo por niioj Nonu.ir». CAIPIRA - Zona Norte, feria 412 500 c outros negócios Trata'r|cu,ut,r0 '954 estação 37-47, Co-
poder ficar a tesla, com boas, liAR-MESCEARIA — Caxias, boa|mlnima 8 milhões, contraio sete Rua Aracoiaba 31 - M. Hermes. |pa"bana,_Dona_Lecnor, 26-4059.
Instalações e bom mevimento. copa, mor., lír. 1 890. enlrada: ienes, aluguel 30 mil, vendo fa- .rnwnn cn l,.ll,,„:„.„ „. „» TELEFONE 47 - Vendo — frnlar
Aluguel NCrS 30. Er,!. NCrS .-.2 000 Molivo viagem. Tr. Ura- cilitado. Tralar com Roberto - )[P,0E-S1 bSmlí. 

f'•" 
"° 

r T' dfretamento com o nraorie ár o
2.CG0. Ver Av. Braz de Pina. nos, 999 - Sob. Ramos. [Visconde de Inhaúma 134, sala """ PÇ"«o da Ga cria - Contro d ««•nento com o i'™P"et«no.

1783 - V. da Penha. | BÃR - Vendo-se em ólimo ta-.17. Tel. 43-2205 ou 4W395. LC«2Ü '%* 
J^^ 23-Sb - Sr.Voo^óu 477m

ARAAARINHO - Botafogo, ou sem cal no Leblon, NCrS 25C0O no- ARMAZÉM nona rural, vendo or-|moIiwo tj0 „='0 l0', corn. lorr.r, - O-3 Vara
s.ok. Tel. 26-0533 — Elias. ves com NCrS 10 000 de entrada!rendo ou aceito scclo. Boa ren-
AÇOUGUE"- Graiaú, vendo com!.r.mcisciuinho, tal. 52-4844, CRE-lçla, moradia. Porto cio Rio -

l:om movimento. Rua Jccé Vi.!^' 453 oas 9 tiS '' lis- oU| Inf. Gonzaga. Tel 52-0071.
cente 61-A 36-1762. i CAXIAS 

"- 
Vende-se 

".1 
loia:

AÇOUGUES bares arm -ins lo-iBA!! CAIPIRA - Bonsucesso fo- 900 m2 - Tem fur.-a, In/, foi

ias varias,'mercearias - Venha rio 7 
;0D 

horário comerciai con- pôslo gasolina - Alugo-se p|
vcr as qL,e te»10S ;-, ^"n^a n-"- P1""'0 ^ an-5. vendo e a|udo naloficina, industrias. Po:to gasolt-
pentos mais é-merciois da Ti-kompra. Tralar Oliveira C;mpos|na Av. Rio-Pelrópolis, 4 378 —" 

Engeníio Nôvo, Prar.i da 7 
ku'' rios Andradas 96, 9." an- Est. Gr»macho, cl Baptista. _

d:"- !CABELEIREIRO c boa freguesia -
BAR CAFÉ - Vila Isabel, féria Vendo barato. Motivo viagem. R.
ó 020 si comida, ótimo loc.i! —Marques de Abranlo, 64 loja 4 —
Vendo com 12 OCO dos comprado- Flamengo.
res,. Tralar Oliveira Campos - 

FARMÁCIAS - DROGARIAS -
Rua dos Andrcoas 90, 9-' and. Cuor CCJ),prar ou ve,lder? Miner.
3AR NA PENHA - Bom centra- vino, especializado, 14 js 17 h.
to, grande moradia, í. 3,5, ape- -

nLi3 7 dr> entrada dos compra-
dores. FENIX inf erma; R. Alva-
ro Alvim 21, 7." and. Cine lin-
dia com Amaro Magalhães,
BÃsTMINU ÍÃS na Penha - Bom
ccnlrato, horário curto, f. 2,
Vcndc-se p^r apenas 5 de

CAIXEIRO - Precisa-so para bar
e mercearia, com prática c ben
aparência — Rua VÜoia Tavares

i portaria deste Jornal

n. 00057.

iuca,
Bandeira efe. Bueno Machado.
R. Barão Mesquila, 393-A. Tc!.:
34-0694 o 58-3233 - CRECI 936.
AÇOUGUE — Vi-r.do.so ó Toa /'na
Néri, J 277 - Esiação dn_Ee:lia.
ANDARES para indústria - Alu"
gam-se, 2, juntos cu separados.
Tem força. P.ua da Laoa, 181. —
Tratar pelo lcl. 52-9001.
AÇOUGUE - Vende-se cu aceita-
se sócio, motivo d o outro ne-
nóeio, urqenle. Run Araçaluba,
19-A - Prara Ccr4ho_Ncto.
ATEKÇÃO — G.ir caipirinha, no
Catete, cent. nôvo. Casa de cs-
quina, féria dc 9 COO cl chopp
da Brahma, nc-óc;.:i convidativo.
Tel. 23-1509, na Av. P.-cs. Var-
nas, 1146 - 9.° .:-.¦!., na Con-
fiança, vende e ajuda — Ama-
dou Queirós.
ATENÇÃO — Bar caipirinha^ na
Zcnn Sul, cont. nôvo — Féria:
10 CCO, inst. finas, prédio nove,
c>*;m chopp da Brahma, saln Ivit.

Ijraríssima oportunidade, ír:nuc:ia
do fino traio. Tcl. ?3-0449, na
Av. Pres. Vargas, ll-'6 - 9.°
and. na Confiança, vondo. Ama-
d."U Queirós.
AQUI está sun oportunidade de
ficar rico! Vendo um dos melho-

, res bares c1 moradias dn Rua Ba-
irão Bem Retiro p?r preço bem' 
facililado. Venha ver sem com-
premisso cí Bueno Machidn —
R. Barco de Mosouitn, 398-A -
Tel. 34.0694 o 53 3233 - CRECI
935.

li AS PECHINCHAS as verei devem
. .nunciadas — Vendo mercea*

S(ria ccm moradia, telefone, bom
estoque no Rio Comprido. Pro-
o 8 milh. c| 4 milh. de entr.
150 mensais. AKiciel rie 100 -
Trate cl Bueno Machado. R. Ba-
rão Mesquita, 393-A. Telefone:
34-0594 c 58-3933 - CRECI 935.
AÇOUGUE, nôvo. vendo. Motivo
doença fico a 100 m. da C. da
Banha, Av. Nova York, i 15-A -
Bonsucesso — Tratar pelo Tel.:
38-4443 -_ Davi.
ALÜGA-SE comercio cu ind. 1."
and. frente, 3 amplas salas

01. Av. Rio Branco, 100 s!2-3
6Õ3
GARAGEM 

"- 
POSTO - Guarda

60 carros — vendo 15.0 m. l!s.
'> 503 do óleo, Uz 350 leb. -

. Preco doccaslâo — Contrato no-"}vc, alug. barato — Tralar na R.
e»| Lucidio Laqo, n. 91. -., 405. Tol.

conla. Ccniro do razoável acei.; TENHO 48|42 - Preciso 45143 -
1 j qualquer negocio — Tratar c| Sr, Araújo, até 17 hs. 43-7274
GERALDO das 0_ às 22 heras. |cu compro, 45|43.
VÊNDÊ-SE café" o" bar, pequena]TELEFONE - Tel. 26 -'"46," do
entrada. Tratar na Rua Oliveira janeiro 19.1o — Vendo pela me-
Figueiredo, 100, Largo de Vaz' lhor oferta — Tratar Telefones:
Lobo, pela manhã de 8 às 11 ho- 32-8940 cu 22-7403.
ra'- TELEFONE, inscrição de" 195Õ, c|
VENDO har mercearia, 6 portas 1'A-fincs, vendo pela melhor efer-
ent. 7 milhões, Motivo m. rama.: Ia. Est. 23 e 54 — Tratar cl Lauro,
(!. Rio Claro, 172 - R. Miranda.J34.6075. 

VENDE-SE - Casa de aves. com. TELEFONE
bem movimento, para 1 cu 2 só-
cios, lem moradia. Rua General
Roca n. 231 — Tijuca. Tratar ccm
Oliveira .Tcl. 32-1454.

149-0211trada dos compradores, FENIX
forma - Rua Alvaro Alvim 21  
f.o and! Cinelandia com AmarolHf ¦¦'¦-'—'' " •
Magalhães.

ANDRADE.
E FOTOSTA1I-

;CAS — Oficinas e escritório co-
mercial. Olivar vende na Penha.¦ . .RIA - Vende-se - Rua|0. nl0||lorc5 cln Leopoldina Tel.

Sr.ulo
ximo

61B-B — Cascadura, pró-
. Rua Clarimundo de Mc

BAR — Penha, instalações nc-
vas, não dá comidas, psr 40 cl
19, f. 5 m., bom contraio, alu-
quol 90. Tralar ci Geraldo, Pca.
Tiradentes, 9 s; 411.
BAR — Bonsucesso, casa mal tra-
balhada, entregue a empregados,
penío central, vende-se pr:r mo-
livo de outros ncqócios pi 33 c|
13, f. 3 600, contrato nôvo. Fa-
lar c! Gcrülda, Pça. Tiradentes,
9 sl 411.

VENDE-SE um lindo bar e *cz- 
[

tauranle, no melhor ponto do En-
nonho de Dentro. Tratar no lo- '

cal Rua Adnlín Berçjamini, 9j-C
VENDE-SE quitanda com 
evos. Contrato 5 anos. Aluguel 43-1464 ^_Sr._
30000. Rua BarSo de Guaratiba TELEFONE 58
n.° 7. Catete. _| i 503 000 à
VENDE-SE

Telefones
VENDO AS LINHAS

27x47 CrS 2 500 000
57x37x36x56 .. Cr$ 2 300 000
25x45  Cr$ 2 000 000
23x43  CrS 2 000 000
30  CrS 2 000 000
29x49  CrS 1 800 000

Vende-se inscrição
6c Ali, Telefonar pela manhã pa-
ra 53-9000._
TELEFONES - Compro o vendo [43-7270
todas as linhas — Tenho vários
para trocar, instalação rápida. Sr.
Gomes - Tcl.: 43-1464. _
TELEFONE- Ccmpro 27, 47, 36,
37, £6, 57, 25, 45 - Tenho di-
verses r?ra trocar. — Telef ene

, Gomes.
- Vendo - Cr$
vista. Tratar Sr.

bar resl. Rio-SãojHcnó. Tcl. 220062.
Paulo por motivo viagem. Red.JTELEFONE - Troca-te" inscrição
Presidente Dutra, quilômelro 5jrja CTB de 1951, por inscrição
ci Sr. Valenlirn no local diário- da CETEL (Zona de Jacarepaguá)

i- Tratar tcl. 37-3189 - Sr. Nes-

54x34  Cr$ 1 800 000
58x38  CrS 1 800 000
22x32x42x52 .. CrS 1800 000
26x4ó  CrS 1 600 000

Note bem estes telefones: só
recebo após a instalação em
sua residência, firma ou indús-
tria. Dou referências de servi-
ços prestados nestas condições.
Tratar Av. Rio Branco, 9, 3.°
and. s| 352, Sr. Jucá. Telefone:'

menlo.30-5531 - CRECI 422

restauranto típico" com 61ima^|DINHEIRO E HIPOTECASlTELEFONE 49. Passo hoie dentro
instalações o moradia, amplo es-j  -'da lei, instalação em 10 dias.
(acionamento, chooo, seleta fre- ATENÇÃO - Dinheiro - Emprés- 1 600,00 à viria. Telefonar para
guesia. Preco NCr$ 100 000. tames do 4 a 5.00 milhões sob
Telefone 52-2817 de 10 às 12 e hipotecas cu rotroveneJas de imó-
dc 17 às 10 heras. Dr. Ozimo. [vois. As melhores to;:ns. Soiu-

LANCHONETE - Sac. Cabral, ou-|^0_™/;B.hsJ=s:.Adi_n_nJ?.™s F1"
tra , Cinelandia, apenas 20 ent.,
férias 9 c 15. AlfSndcga, 111
í.05. Financio, Valério Corlos^^
LANCHONETE de luxo nõ Meier.
Inst. e cont. novos. Não paga alu-

F. 11 milhões. Vendo com

1 600,00 à
Rodrigues, 29-0910
TELEFONE~"~38, comercial. Vende-
se. Tratar 23-3257, 8,30 às 9,30
— Clcicler,

COMPRO AS LINHAS

27x47 CrS 2 100000
57x37x36x56 .. CrS 1700 000
30 CrS 1 500000
25x45 CrS 1 500 000

.*. ceilidões, Traier escritura. Av. __., ,,,.
13 do Maio. 23, 15." andar, sa. TELEFONE - Quer comprar ou
la 1 516. Tal. 42-9130. vender? procure João Ferreira,
a —i- „ *.,_- ír-.^r. --— Compra e vende qualciuer linha.
A, EANCARIOo - Emprosta-so Rua Leandro Martins, n. 22, sala
ate NCr$ 2G0. Solução ent 24; 30? — Tel.: 43-6088.
horas. Favor escrever para a por-
taria deste Jornal sob o n. 353.BARLANCHONETE - Penha 20 milhões do entrada. Ajudo na Maria deste Jornal sob o n. 353,1 

^ff^E n~h3 
Cc^Pr°.; cvend°

grando casa pl 3 sócios, bem lo-j ccmpr,i. T. Rua Silva Rabelo, 10 ACIMA do 1 milhão empresto cmkg 47 57 0 outros Mário' Rui
causada, p| 80 cl 40, f. 9 m.,|s:. <C - Meier - Ronaldo. junta cu mais hipotecas de pr<ó-| Icándrci M.rtins, 22 s. 309' Tele-
cent. nôvo, aluguel 200, loja e LANCHONETE — Vcrtdo-tc, boajdios mesma em conutreçãc. — 

jfene 43-6588,
sobrado. Prccurar Geraldo, Pça. fíria, conlrato de 5 anos, aluguel Trotar Av. 1'ros. Vargas, 2S0, sala TD/.rÀ cc . 

' 
.n ?T5

Tiradentes. 9 sl 411, | 25 000. Ver e Iraiar Av. Gere-;910. ™°CA-SE jum 
lei fone da CTB

BAR-RESTAURANTE - V~ende-se n,»,"'° Dantas, 152-A - Jacarepa-]CAPITALISTA 
' 
- Preciso, 

"que 
-— " '' ' ~'"' '"''"^

Laboratório
admite:

Auxs. cobranças, auxs. con-CAIXA - Mô-a - Precisa-st
muita pratica de padsna na
São Salvador n. 87 - Laranjei-:tabilídade, faturiclas, mocas-

! cíats., noticias, eletricista-ma-
CONFEITEIROS - Precisamos 1
oficial o uni ajudante ccm prá-
tica na Rua Dias da Cruz n. 120

CAIXEIRO DE PADARIA" 
"com

pratica -- Precisa-se na Rua Dics
da Crur. n. ól7.
CAIXEIROS COM PRATICA DE
ARMAZÉM - Av. Copacabana
n._791_-_FELICIO.
CAIXEIRO - Precisa-se com pra-
tica dc tinturarla na Rua Uru-
guai n. 203.

ivjí,, torneiros-mees., soldado-
ros. Semana 5 dias. Rua Ura'

tios, 1 091, 1.» — Ramos.

Mêças
- Daíllówaía
Precisa-sc com boa letra c

nm® seção ciie i@orasica e
Auxiiiares ete Esctifóri®
Indústria em fase de grande expansão, admi-

le para chefiar seu departamento, pessoa possui-
dora de sólidos conhecimentos de cobrança. Ne-lsaia' 310, eso. Presidente Vargas
cessário curso secundário, id.:de acima de 25|^^rvsS&«o uma cadei-
anos e experiência comprovada. Para auxiiiares
são também necessários os mesmos requisitos.
Rua Frei Caneca, 392.

melhrr nento dei Circular da
Penha, oi Í0 cl 19, f. 7 m. con-
halo novo, ain. 90190. Tratar
ci Geraldo. Pça, Tiradentes, 9
sl 411.
BAR - Largo da Abolirão, fér. 5
r-nranlo s. comida cont,
alurj, 50 vdo. c. 14 de ont
menos a c~mb. na hora. Tr.
Siivana, 107, Piedade. Salgado.

BARES, cafés, caipiras, lanchone'
tes, açougues o mercearias, ven

cm qualquer parte do Es

«OO, Sapataria H. Gurgel.
9U0, queira financiar Iransaçoes c| cau--..
LANCHONETE -- Passo cont. lo-| telas de ióias da Caixa - Ren- TELEFONE — Vendo —
ja iunlo R. Uruguaiana, nutra já da acima de 10% Tei. 4Ü-Q9Z0. „
montada Sac. Cabral. Alfandeqa, Sijva. 'Urgenle — tstaçao 36 —
111 si 405 - Valério - Em- CAUTEIAS - Ouro velho, 

"praia. 

JQ$ 2 000 000. Tratar
PTO.IO. I »i -,r L.MUanln, _¦**¦ IS-.ii m. m-mlr. I

23.43  CrS 1 200 000
29x49  Cr$ 1 000 000
26x46  CrS 1 000 COO
38x38  CrS 1 000 000
22x32x52x42 .. CrS 1000 000
54x34x48x28 . CrS 1 200 000

Tralar com o Sr. Jucá. Av.
Rio Branco, 9, 3.° and. s| 352
- Tel.: 43-7270.

Telefones
Compro desligados, pago Cr$

1 000 000. Escritório, Av. Rio
Branco, 9, 3.° and., s/ 352
— Sr. Jucá. (P

uaitac!o da Guanabara, com pequedcp., mostra zelador. Ru
Luiz do Camões. 75. quase es-]na enlrada o o restante financia.
quin? cia Avenida Passos, tele-U,, em io anos. Ver o Iraiar OU-
fone 37-4737 e 25-7971. ..{veira Campes, Rin. dos Andradas
ARMARINHO nos Pilares cl p. re-'n.° 96 — 9." andar, emprestamos
sidêncin; f. 3 o 5, contrato 5, dinheiro para a enlrada.
novo, ai. P0, estoque U milhões §AR CAIPIRA, Ramos," ruã prin-"
acima. Vendemos porlas a' don- cjBal, féria: 3 0GO, pode dobrar '!"• a=,m, movimento, vendo, mo-
tro por 15. Duraria 7. Ajudo aL |írin, vendo com pequena en. "J™ saudo- Ru0 da ''«"gem n.
compra. Rua d.-. Conceição 10.ó trada - Tratar Oliveira Campos, '' ¦ 

Rua dos Andradas, 96 - 9." an- POSTOS, GARAGENS - LAN
dar. _|CHPNETES

— Quer comprar cu vcnüer

rias, brilhantes etc. Pago ms... „
' o SIMERCEARIA - Vendo conlrato Rua Uruguaiana n. IC!, s; 509 42-3004 — JOdO.

ou ncvo Teixeira de Castro 410, -A - Tol. 32-6111. 1 
TF.LErONES"- Cedo 31 o preciso!• or. tdnaldo._ _____ _. COMPRAM-SE cautelas de jóias, 34 37 57, 03 « 25 „ 45 -T(T|ii/-_ç p çririPnAnPC

MCRCEARIA - Jacarepaguá bom ouro velho. R. Uruouai, 2Ó5 - Rcc(,a _ T„l . t-.ll-r:-. 1IIUHJ» C SUl-ltUAUt5
contrato, f. 3. ¦ Apenas 2,5 dos Tijuca.
compradores, nosecio do grande COMPRAM-SE cautelas de
íuluro. FENIX informa - Rua_ Al-Ida Glixa Econômica, curo velho/.

Praça Tirjdcnfos, 69, sala 2\\varo Alvim 21, 7." and. Cine-
landia com Amaro Magalhães.
OFICINA mecânica do automó-
voi: funcionando estação Olaria.
Vendo. Tel.: 30-5372 - Mário.
OFICINA MECÂNICA ci" acesso-
ries. Bom movimento, vendo,

23-2GC3.

J T.ElEf.°!NES ~„ C?do ° 
.T«Ís;„üí-i SÓCIO" - Com capital 

""para "ser-

|0iasjna_, linhas - Rocha - Tcl 23-25Ü3. viçc_ dc corretagem - Tenho es-
IJTEI.EFÒNE 30 — Vondo urgente, critório cí telefone'— Tratar Av

2.0
JíTe

46-763° Jcsé.
TELEFONE - Compro, vendo tô-,

Pres. Vargas, 529, sl 806 - Tel.
23-6364.

das as linhas. Tenho diversos pa- SANTA PAULA QUITANDINHA
ra permuta. Negócio honesto. ¦CLUBE Vendo título sócio

ra dc engra Tralar na Rua

DINHEIRO X AUTOMÓVEL - Não
venda seu cerro. Resolvo seu pro-
blema sob garantia carro. R;ipi-
coz o sigilo 43-3975 -- Oliveira.
DINHEIRO - Viúva do irmão
masson necessita de ajuda em ca-;'J_r~'.  "J:  ROCIOS — Pr»ri«n r-- ¦•¦_- r->--»-.i
r'**r rirt om„,áítim„ ,,r-...,-,i-, „,'t:> a vula, sem intermcd anes — puviua 

- preciso, com capitai
rator de empréstimo urgenle,. pa-|Trr,(,r ,„, _.?_7*-,__ r it,,-,;, n,|para aufo-escola, para lá. í

Tratar com José, tel. 46-2882.
TELEFONE 23 cu 48 ; Vondo um
lí-jado. CrS 1 600 mil, pagamen-

Eletricista FNM
Grande organização precisa de

ricista especializado em carros FNM.

BAR CAFÉ ¦
de moradia

Vende-se com qran-
féria: 4 CIO. Moti-

Imperatriz Leopoldina, n. 14, esq. vo doença, horária comsrcial, en-
Luís de Camões, Praça Tire- trada: \2 C03. — Tratar Oliveira
dentes.
DAR cl minutas em Olaria
trato de 5 anon, ói
F. beirando os 3

Con-
a moradia.

Apenas 7 de
entrada dos compradores. Fênix
informa. R. Alvaro Alvim, n. 21,
7.°, Cinelandia, c. Amaro Maga-
lhães.

prosseguir montagem negócio. „ 
rM

PADARIAS, BARES| Resposta p. portaria désie JornalIRua 'Jruí'u='0"''1

proprietário individual quitado,
pela melhor oferta. Sr. ítalo
Tel.: 22-4951 e 22-4024.
SÓCIOS 

"

na|para auío-escola, para táxi, para" ' 77-97Í3,
Macedo.

BOTEQUIM - Junlo Centro,
mac opa, cent. novo, feria 3 203j-írentc de estação, residência, Ter
ent. 5, aceito sócio. A!;ândega,4 milhões, enlr. 12 m. - A. C

«.7274 c Araúio ..„,.
n. 118, sala B09| barrache^ro. Uroente. Tel.

...:. ... :. -::.. ITELEFONE 28 ou 40 ligado. ln&.,," ,"sn'5 J;""'. 
S-r'~- -

N.1o o faca sj primoiro procurar niMuciDci d 7- 1 1 o . ca.so por 25 cu 45 ligado, scm|JITULOS DE CLUBES - Compr»
Andrade que I lio prepo rcionarí PJSN"E'DR° 

~u P'eCi:° tl= ] 
r. 

2 "" "ônus 
o sem intermediários Tra- L1".» •_ _Ç._«": Vondo Joclr.y.

un bom no.-ócio cu Lm ótimo fe, 
Pdf°, b?SnQHO ^,7 

\'
i',7 A-,. Andradaq n" clicnto - Infs. na Pea Lucidio!ran,,as- "-¦ "u-u/ou - oliva. _ R Urugualana n. 110, sala 800'

olm9 gõ índar 
f"K'"-,!'' "' 

Lago n. 91 - saia 405 - Méler DINHEIRO - Necessito cl urgôn- ™íjÕn1s 30 36 o 57 - Vel96 - 9." anoav \3W_ 
„,.„»„, _ A.NDRADE. cia 1 milhão. Dou cautelas de l™- Cj- 

:UJ 5f';",? 
° 5L,Z V%, 

,
BAR-CAFÉ - Bonsucesso, feria:-—.---—— ———.  "ióias como garantia e bons iu- 

riD 
„ 

h0|í,'c 
i' ui?!Sn v! tt£{,

ú G03 mal trabalhada, horário!PASSA-SE o controlo do uma =£i-t_._,«, D,„ u„,_,„„_,J_ qn. ,„.„!„, mcl.icr cforlo. MAURO - 23-8910 ,

|lar to!. 43-7274 com Araújo na M 26-7642 - l. Guerra. 
I TIJUCA T. CLUBE - Prop. transf.

'Ia servindo p| costureira, alfaia-comercial, tem ólima moradia
Vondo c financia parle da entra- le, ou mesmo para
da. Tratar Rua dos Andradas, 96, !e costura; cl Insta1
9.0 andar. i2i.0_?0P_. P.rc!°

BÃR, caldo de cana, paslela

!- Eunico.

111, 5/ 405 - Valério Carlos.

,0 , BAR no Eng. do DÕrTtro. Insl. for-
v5'"~imica cent. nôvp. Tem kr.a mora-

dia. Casa mal trabalhada. F. 4
'"Imilhões. Vendo 18 m com 8. —,

ga-se bem. Tralar à Rua General Padilha^ü&benio,eioas?'m - Ü?J-

jr.u Lina. Pacso p/ nomo na hera
TELE

Pa-

-—! prática do escritório. TrMOr na 64 — Manutenção. NB. Esta rua fica per
EMPREGADOS forneiros e ajudan-IL , „ . , .„„ , „ !, i /— i \/
les confeiteiro. Rua Ronald Car-;nuil ci° Ouvicor, 132, 1° an-fQ <__\0 CampO OO VaSCO.
valho, 275 - Copacabana. dar com D. Tosia. '
EMPREGADO ciclista para tcdo

choaria).
n.o 297

MS coi
Rua Conde de Bonfim

Tijuca.
FAXINEIRO -¦ (BICO}"-- Preciso
com pratica de pedreiro trabalha
só 3 horas pela manhã — Tiju-
ca - Tel. 54-1147 - Telefonar
depoÍs__das J0 Jiqras."LUSTRADOR" 

- Precisa-se et prá-
tica - Rua Montevidéu, 1327-B
—• Penha.
MENOR - Para droqrãria em~ZÕ-\àz moças enlre 13 e 25 anos,
pacabana, de_preferêncía que mo-,com curso ginasial ou equiva-

.lente, boa aparência, datilógra-

(P

Loja dc decorações precise

Ré-arsjseores

re na Zona Sul. Tralar: A\
sidente Varoas, 446, s| 1 907.
Entre 10 c 12 horas. 'in, sem pratica no ramo. Tra-
PRECISAM3e~dois caixeiros comi lar à Rua Barata Ribeiro, 636-A
prálica de armazém. Rua Siquei-1 dDS 9 às 12 horas.
ra Campos, 63-A.
PRECISA-SE de um caixeiro ccm
prálica de botequim. Kua da
Cqncsição, 179 — Centro,
PRECISA-SE um bom torneiro pa-
ra ii noite, com ro.crincia. Pa-
daria Piedade, Rua Goiás, 602.
PADARIA precisa do mocas para
caixa com pratica e empregados
balcão com pratica. Exigem-se re-
ferencias. Praça Taquara, 41 —
Taquara — Jacarepaguá.
PRECISA-SE — Acompatihanta pa-
ra senhora dcenlo, com piáíica o
raforêncins. Dormo no emprego,
saída semanal. Rua das Palmei*
ras, 35 - Cctafcçtc.
PADARIA FRANCESA - Rua da
Gamboa n. 87 (Saúde). Precisa-se
dc ajudante de mesa.
PRECISAM-SE do moças com boa
aparência, para caixa, garçonete.
Paqa-se bem. Rua du Catete, n.
323-B - Casa S. Paulo.
PRECISA-SE íorneiro para traba-
lho diurno. Rua São Carlos, 31.
Estácio.
PRECÍSÁ-SE caixeiro com bastan-
to prática de balcão de padaria.
Pedem-se referenciar, — Rua São
Carlos, 31 - Eslácio.
PRECISA-SE oficial de confeiteiro".
Largo óa Carioca, 2-C.
PRECISA-SE de aiudínto do for-
no de padaria com pratica e
boas referencias — Rua Prefeito
Olímpio de Melo n. 1 255.

PRECISA-SE do caixeiro c1 pr.fi-
ca de armazém n,i Av. N. S.
da Penha n. 564-B - Ponha. _
PRECISA-SE de padeiro' na Rua"
cho Gabriel n. 647 — Maria da
Graça.
PRECISÀVSE de" caixeiro c. p~rã-
tica na Padaria Anua na Rua
Anita Garibaldi n. 83-P,.

Precisa-se de rebarbadores
com práiica. Tratar h Rua dos
Arcos, 28 —12. C. Sr. Delfim.

eiro
r>m.,«__--%

Indústria no Jacaré, preci-
sa de oficia! competente, para
rervico em série sob desenho.
Melo oficial não serve. Rua
Silva Rogo, 35.

Motorista

Precisa-se bem educado, para fa-
mília de tratamento. Prática mínima
de 5 anos. Idade mínima 40 anos.
Tratar na Rua Araújo Porto Alegre,
n.v Grupo 1 109. (P

Ronaldo.
BAK só minutas, tudo nôvo. Féria
S. Preço 35. cl 16. Caipira no
can!ro :6 salg. Feria 3. Preco 16.
c1 6. Caipira om t. Cristóvão. —
Preço 22. cl 9. Dar de luxo c!
moradia. Fória 5. Prero 35 ci 17.
Caipira em S. Cristóvão. Tudo no-
vo só salg. Féria 5. Enl. 10. —
Caipira no centro. Eni. 10. Fi-
nanciados Rua Acre 55 sl 904 —
Araúio.

¦_ula cie cortei—-.---_(,_-_ - - 
Fi;. TELEFONES 29, 49, 30, 58, 25,

Ot!3. Aluguel Ul . U A f'lUIL''uuv'-L ,-'45 57 47 93 o 43 - Crmn-o
2Í9000 preço 3 000 000 com n»"=J0' comerciante o oulros,. 10;. ' . 

; MAURO - 23-8910
1500000 cie ent. Ver Av. N. S. « " ™»e.. Tel. 42-5924. acima;?,„* "|h30ra 

J. 18h30m.
de Copacabana 819 s 602 coinlNCrj ' ÜGu- .Ucii-e^Mi;~v„—7__— ^—.- 4,
o porleiro. Tralar tel. 29-7539. IeMPRESTAM-SE 2, 3, 5, 7, IO,|UlEF°ífE 29' A% 

."' -*7'- ?6
POSTO DECA50LIMA E OARÃ.|'S. ™ «30 milhões com hip. ou 

^M^^sÔ! oU^oTo
í";'-'^ — Vnnft« ,,r*_r_ H-> frn*r^¦ retrevendas. Rua A cindo Guana- _: ?-J._r llIzz:-JtL",JL".."'— _
-.^Mãt^i^J:""- 

\b»-. 
25. «, 1,03. Tel, 42-5BB4. 

JEIEFONE 
99. 49, 30 33, SB, 26 o

lilr. 80 mil - 300 lulirif. - 2 EMPRESTAMOS dinlieiro por con-1??...-- Von'lí' .Sü s/ ncmi>-

BAR NA TIJUCA - Doa moradia.
Alug. 30. F. 3.500 sem comida'Ótima 

para um casal. Pl 22 mi
ihões, com U). Ajudo na entrada.
Rua Silva Rabelo, 10 sl 209 -
Meter — Ronaldo.

Dia3 _ Ay. Amaral Peixoto n.°
350. sM2 - N.Jçn.acu._.__

BÃR 
"RESTAURANTE 

somente mi-
nutas. Vende-se ner! ? Teatro
Municipal, chopp Brahma, 14 mo-
=£S', 

H^ri^ 
'^.'""nriorie^rTol"^"!" 

P»»' 2 '^"">'- Preco delnabara 25, CrS 1103
*.rolo.,S„í?05' '"'• propr,eiarl° 150 000 enl. a comb. ccm J. 42-5884.
loia 42-5.01. ÇASTANHEIP.A 8 CIA..- "_ReiÍHIPÓTECA~ob_imoveis" 

Zona Su
BAR tij)

MAURO - 42-4502 cu Joio.boxes, fer. sup. a 13 000, —ita de alugueis do imóvsis ccm
ç.„t Contr. do 5, aiug. 150. Ctimoimais da ano. Rua Alcindo Gua-(TELEFONE 31 - Vendo Hun

Telefone: — E:(.->!íc!ccÍc!o a 11 anos na R,
Uruquaiana, 55, sala 719. Tolefo-
no 

'23-3570.

BAR tipo cr.ioira, ótima oportu. du postos o garat-ens" - RuaV Tijuca - 5 a 100 milh. Solução TELEFONE 52
nidade, contrato novo, teria ect- Haddodt Libo n. 75, sobrado. rápjda. Non. direlo com a pa'rte!- Eslobolecido•¦- 3 mil novos, sem_comilla|_ Auidlio técnico o f;llanc^iro, •¦a de i mil noves, sem conluiai— Aunilio técnico
ótima instalação. Ver R.:a ria _ Tol. 48-94:5.
América 44 - Santo Crislo - Ed-r.
son.

compro pequenos ap.
42-5641.

para renda.

Vendo — Hugo
11 anos, na R.

Uruquaiana, 55, fcala 719. Tclefc-
22-3570.

POSTO DE GASOLINA NA ZONA JUHCS MENSAIS - Aplique seulTELEFONÉ 38 - Vondo - Hugc
—,v -—,—>— fUl EM l.°.CAÍ BÊ'N1 PRIVILEGIA- dinheiro com seourar.;a o recoba - Eslobelccido o 11 anos, na R.

BAR o mercearia na Praça dr, Car-jOO - clima oporíunidado do |uros ,oc|o mis. Fernando Sá -Uruquaiana, 55, sala 719. Telofo-
mo, casa do esquina ci tel., bom «rapia, o nenocio eslá raal ad- Kua da Alfândega, 49, Li. Tel. no 23-3578.
estoque, pequena moractia, oiimti.niiníslraoc, pedenuo vender o tlo-;/-, n. i<; iveitc^wr a>* \i~~_i—"ü—'
féria, ent. 7. Esl. Vicente cie bro. Lit. 170 mil. Fai 600 lut"., w ,Í, ,,, —_v— «LEFONE 

43 - Vendo - Hugo -

Mg 
' PARTICULAR cemnra a.retamer.tj E:labc,c:iclo a 11 anos, na R.
!picmissòrias vinculadas do vcn.l Uruguaiana. 55, sala 719. Teloforarvalho 1 560, seb. cont. nôvo, feito à firma,

BOTEQUIM"- Vende-se. Bom pa-IJem vinculo 4 companhia. TralarjF

ra casal. Tralar à Rua Maria ORG, JORGE NETTO - R. Rosa-

Amália n. 17 - Tijuca. no, 15o, 3.», s| 301. CRECI 263.

BAR"""E"MEPXEARÍA~"- Venclõ, POSTOi DE GASOLINA EM MA-

ólimo ponto para padaria. Con- _n'-;'-EI.I!A, - Olimo con rato novo,

F 3 500 sói traio r.õvo com moradia, ólima [°'i° a .firma. Aluguel, barato

! féria. Rua Arapá, 165. Tel.: .
10-1825 com Azevedo.

... —.. tiú-,., i.uinua ijji ii; ii.t i:i
BAR E CAPE - Vendo faz íó• Tr. 0RG, _oít(lr NETT0

100 mil. Faz 250 lubf
seu capital nã:

| facilitamos parlo da entradaR. 
Ro

155, 3.<>, 301. CRECI

t BAR cm Olaria
Ina cepa. Hcr. curto, tem tele

jfene — Prédio e instalações no-
var,. ccntrslo 5 nôvo, oi, 50 —
Vendemos por 17, entr. 7 — Aju-
do a compra. Rua c;i Conceic.io.
105, •' 310 - Antônio.
3ÃR-VÍÍa'"da~ Penha - Per. 3""£Òb|Coul
so na cepa, tcin granda residen-K*' 7/\.
cia do 3 quartes, sala, cor. gde. BARBEARIA
quintal, coni. novo, alui. 150. O lher Iccal de Botafogo. Prcfoj^üncs a começar. A!tit]uol om

• meüicr ponto, prcf;o 13 entr. 8,[baratissimo p^r motivo de via- ^ rocobo c!o 4 \r,\^-_, Ob..: Acei
nem. Ver e tralar Praia Botafo-ha on) n,-,?i3i imóvel varie. 

"

c!ü imòve.s, ompresta-so cj
garantia imóveis. Tol.: 36-1220.
SOBRE 

" 
AUTOMÓVEIS," duplica-

tas, ações ou outrcs valores, cr,,
dez meses, acima NCrS | COO.

Ohs.r Sol Rua Sá Ferreira 204, 2°.
sufi dento

Lit.

a do 3 milh, Aluguel barato
bom contrato. Apenas entr. 6
niih. Por mfs 150, tratar com, o 

p0STõ"DS GASOLINA E MODER.
NA LANCHONETE NA GUANA.
CARA. Lit. 350 mil. Fao Í00 lubfs.

Vende-se no me- Vendo muilo ó'eo lubf., controlei

Tcl.: • 1990

ACÍÍÍ13 C^S

23- 3578. _
tlxLEFONES — Vondn o compro
tô;!:is as tinhas, antes do fazer
r.c^ócics, comprindo ou venden-
d?, consulto. Hugo — Estabolo-
cido a 11 anos, na Rua Uru-
qttaian."», 55, snla 719. Telefone
?3«?578,
TELEfCiVE 47 - Vendo - Hugo
— Esí--Ií decido a 11 anes, na
Roa ll.-uou.-.iana. 55, sala 719.
Telefono 23-3578.

monos 50 mil. Tel._54-2744.
VENDO - T. T. Madureira, 5
cofas — Título do Fluminense.
late Jardim M% Libano. CÍ. Fe-
dera!. Tiiuca Tênis — Copalcme
e outros — Av. Rio Branco, 156f
sl 2 925 - Tel. 32-6215 - Jua-
níta.__

LEILÕES 
 "

ANIMAIS — Autorizado pela Se-
cretaria de Economia do Estado,
leiloeiro Gastão fará leÜSo do
Animais na Av. Bartolomeu do
Gusmão, 1 120, hoje, têrça-íotra,
21 de marco de 1967, às 10,30
heras. Mais inf. tel. 52-0233.

OFORTUNIDADES
DIVERSAS

din'ne!ro
cão 105 sala 310.

da Con
Antônio. 3-'.0, loja 1 — Sr. Lope; do

ElErÕNE — Ccmpro desligado
. ru cm transferência, Pago o má-

Fazemos hipoteca cu retro- hdmn — Tel. 43-1464 — Gomes.

endíi de prédios ou aps, n3 TELEFONE — Inscrição de 1952, ./t.,,nr cr- r__rr ,, . ,„,
,.,._. ' . li- i, 10 ai -ti, r^r*-, t^i VENDE-SE uma carroça de tru
vViI-lGB, solução em 48 horas ~*^-\s__9s&s J'á L' :" J- '¦'"-"  <::

BARBEIROS. Vendem-ic 4 cadei-
ras Brasil e demais instalaçõei.
Tudo um bom estado. Rua Dona
Romana, 281, Engenho Nôvo.
CASCA de pau-d'areo. Dispomos
para grandes quantidades do ver-
dadeiro pau-d'arco óa Bahia. Sò-
mento atenderemos pedidos aci-
ma de 100 quilos. Favor procurar
Sr. Generoso. Rua Dr. Miguel
Vieira Ferreira, 73, ap. 202, Ra-
mos. Entrega apó* 12 dias da
encomenda.
ENCERADEIRA comercial - Vcn^
dose nova. República do Peru,
305.
INSTALAÇÕES — Vendem-se co-
merciais para desocupar lugar —
registradora e vitrinas na Rua da
Carioca n. 36.
PAU 

" 
D'ARCO da Bahia. Trarei

da minha fazenda encomendai
alé soxla. Tol.: 46-8332 (ma-
nha).

!©fü@ÊIE ecaosc®
Precisamos com prálica comprovada,

com o nível ginasial e conhecimento de|BAR~TÁNCHONE. Jcaipira

BAR com residência no mo'hcr DAR - II. Liv-,.nento, preciso Tr. OP.S. JOROE NETTO - Rual
pcnlo de J,-;oropa'uá. F. 4 503., de sócio com anonas 2 m. Casa Rosário, 153, 3.", _| 301. CRECI
casa para ficar rica, instalaçÕss movimentada. Tratar: Alfândega n.° 2c3. _^
roqulares. Vendamos por 10 dc| 111, s1 _405 

- Valério - Carlos. PENSÃO COMERCIAL - Com
ontrada. Ajudamos a compra — míip.cs? — Casas Comerciais.. .! hom movimento, passo con-
Rua da Conceição 105 sala 310. pãrà" cnmprsr cu vender... An. traio. Ver c tratar na Rua
Anlonio. ... tPoi-i Quoiróo... c, nada mais... do _Senado,_ 326,_sobrado_.
BAR no molhor ponto da Po- Eficiência o rapidro... Av. Prcs. .,.,.,'"' ,, .
nha, f. 4 900 ins:a'a.3cs de lu- Varnas, 446 - 2." and. IPADARIA DE ESQUINA, ferias
ao, contrato 5 novo, aluo. 70 b-AFÍ B. p _ óúmr7 D-W"~csai \'.\"0' 

"ü0 vcnce le!,° nem >e"
Edificio v«ndem-s nor 37 ont 171 , , ,¦ P" . p-mo' Vq' b das, não entrega na rua, fer.coiiicio i-nocm-s |._. -i o.ii. ir r . a 3 c,tociue. Rua \,, 1,,;ii,í,„. ._,. » .,, Á r¦¦¦¦udo na compra, Rua da Cen- -¦,,„, '. 

,, -nn Rrií do Pi L in,l"°-s en,r- ,-•' "'¦ "¦_,>:•
'au'na ' ' 

jD.iis - Av. Amara Pe xoto, 350,

multo fociliiada.: 22-4337, das 12 às 18 horas.
11.

'tas, motivo de viagem, tratar: Si-

coiçrc, 105.
Presidente Va

310.
Antônio. s! 12 — N. Iguaçu.

|Pcnhn, for. 3, instalações cie luxo. Ilha
mecânica geral. Dirigir-Se à AV. R. Bran- Só a 

'instalação 
valo' o preço"-]6 500000 facha ia 9 horas, entr.

i t r\ /1 i r\ ir* \ r\- • \ Cl .Edifício, prero 22 entr. 10, em-1 13 COO. Lanchonete nova. Féria
CO, NO/I 12 — I . and. UlVISaO Oe bele-|presto dinheiro. Rua da Cencei- 13 000, entr. 40 _000. Tel. 96-0315.

105 sala 310, esquina Presi- CAIPIRA cenlro, 5 de fória, edi-

melhor ponto dal PADARIA,
Governador. Féria |enlreguo a empregada.

cêo, de 8 às 12 horas, com uma fotogra-|Sen
fia.

te Varo Antônio.

i mmivü

PRECISA-SE de Mensageiro ex-
periente ccm referências para a
Embaixada do Ceilão. Entrevis-
ias nos dias 20 e 21 do março
entre 9 c 12 horas da manhã, na
Rua Ministro Viveiros de Castre,
]4h j.° andar. Será dada pre-
ferência aos que tiverem conhe-
cimentos de inglês.
PRECISA-SE rapa.-: com prática
de balcão, na Panificação Brasil,
Rua Torres Sobrinho, 1. Meier.
Exigem-se referencias.
SERVENTE-^" Precisa-se"" pa ra"ira-
balhar em edifício em Ipanoma
c/ prática e comprovado em car-
teira — Trazer carta de recomen-
dação — Tratar na Rua México,

Precisa-se com prática. Paga-
to bom. Kibras S.A. — Estra-
da Meriti — Caxias, 1 759, em
frente ao matadouro. Condu-
cão: ônibus Süo Joao-Caxlas da
Empresa de Transportes Flôro:

/D BAR cm Irajá fer. 2 700 sem co-jeem 15 dos compradores. Caipira
v mida, conlrato 5

Vendedor

ficio e contrato nôvo, vendemos
mprado
íéria, horário

(ór. 5 500., ... _
tenho 3l301- Tel

oro
Q |ÓSSS

Compro, pago até 2 milhões

por quilates. Jóias, cautelas cm
neral. Aíondo a domicílio. Sò-
menlo jóias do grande valor.
Rua do Ouvidor, 169, 3.° si

3233.

TELEFONE - Vendo inscrição de Copacabana
queira Campos 18, ap. 1 107

. . , , . . Idinneiro, Rua Cen' etçao iüj
Grande industria de moveis procura vende-.sio esq. Presidei te Vargas

dor de categoria, salário fixo mais comissões e
prêmios de produção. Enviar curriculum, com fo-jma

(P.iografia, para a portaria dêsle Jornal sob o n.°U't'P-86 
642.

novo, al.lcentro,"0, 
linda esquina, edifício insta- mercial, linda esquina, vendemos di

lacões de luxo, vendemos por com 35 tlos compradores. Caipira
ló, entr. 6 530. N.B.: Esfa Cinelandia, o molhor do local,
casa está totalmente abandonada chopp da brama, pastéis salgadi-
Rua da Ccncoiçoo 105 sala 3IO.In!l3s 0 bebidas, vendemos rela-
BAR Caipirinha bem IccaÜzcdo c|jtivamente barato por motivo de
ótima residência, vazia. f\ 3 500 vtaçcm. Caipira ct-ntr^, 25 ds
só na copa, contrato 5. ól. 70. R. féria ótimo contraio, horário co-
200, instalações do luxo. Vende-;mercial, própria para 4 sócios,
mos p:r 23, ent. 10, empresto ivendemos e ajudamos. Caipira

Idinneiro, Rua Ccn> cição 10j saIa'cen!ro, 14 de fúria, poucas minu-
tas, fciioop, instalações de luxo,

v:ndo 2, entr. 15 m., facilito
num, A. C. Dias — Av. Amara!
Pciioto, 350, sj 12 — N. Iguaçu.
PENSAOi- Vende-se, ótima mora-
dia, Rua Carlos Seidl, n. 215,
ap. 201. Caju.
PADARIA EM RAMOS

7
Contraí*

aluouel barato f. 0.5
venrie-se com 15 rie entrada dos
compradores. FENIX Informa —
Rua Alvaro Alvim 21, 7.° and.
Cinelandia com Amaro M3galh3es.
PADARIA LANCHONETE esquina
no Kccha forno lenha, fazendo
bom movimento, entrada 20 mi-
lhões, Tratar na Rua Senador
Ddnta._117, sala 605. 42-1508.

PASSA-SE uma sapataria vareio c
Antônio. Iquasi nãti' paga aluguel, vende-iconserlos, em Copacabana e uma

BÁR~i| mercearia fina," tem óli-mcs com 40 dos compradores, -[oja nova, vazia, na Rua Senador
• -¦ - ¦ "¦ " ¦ ¦ ¦ " .---.- ..- barata *<\-

residência tipo apartamento;ICOPACABAMAi Caipira Av. 12 Vergueiro, Iratar

500, 50% na opa, boa esq.ide féria, horário curto, pequeno DCir° °-ay-

Edificio/ ólimo estoque de mer-aluguel, vendemos com 35 dosiPADARIA CONFEITARIA - Pas-j

(p caderin. Vendemos portes aden-[ccmpradores. Raul Pompéia, cat-|sa-se csntr^.to de ótima loja pa-;re

m__'U
EÜ1S8

[étas cautelas

1955 (11 on.-s) - Estarão 28-48.
Base .100 000. Tel.: 58-4259.
TELEFONE 26 -Troco por 25 ou
45, falar diretamente tel
25-5390. '
TRANSFERE-SE" inscrição telofo-
ne 1950, estação 27/47. Urgente.
Aceita-se ofertas. Tel. 23-3946
— Sr. Ernesto.
TELEFONE 

"est. 
29749 - Transfi-

ro insc. 1948. Inf. 49-1661.
TELEFONE 52" -Vendo-se ur-
cente. Tratar: Sr. Carvalho —
Tcl.: .'.S-0S05.

VENDEM-SE caixas de madeira
para embalagem — Tratar telefo-
ne: 34-5209.
VENDEM-SE balcões, cadeiras e
mesas e outras. Rua Senador
Dantas, n. 5.

VENDEAA-SE instalações de luxo
com balcões, prateleiras e vitri-
nes, servindo para boutique, ca-
misaría e outras finalidades. Pre-
ço de ocasião — Rua Bolivar,
45-C.
VENDO diversas garrafas ameri-
cana de 6 m. para oxigênio me-

TELEFONE - Vendo 2 inscrições.Reinai. Ind. Lobo Júnior, 1287-

pela nicíhor cíerla 27-<17 de 52 "¦ ____..
o 54 - Adalberto Vámszer. Rua|
Edoar Werneck, 204 — Jacareoa-

TELEFONE - Inserirão de 47 —
Vendo por CrS 300 mil - Esta-

Compro rv.go o real valor ção 30-58. Tel.: 58-7865 — Já

aluai, /«cedas. Preferência nt*. "'« confirmada.
TELEFONE PARA RECADOS -
Biscateiros cu firmas — Usem te-gócios ce vulto. Alendo a

domicílio. R. Uruguaia no, Gú
7.° and. s] 703. Tcl.: 43-2312.
Esq. c!o Cuvidor.

4 a 200
milhões

Vendedores
Precisamo:

Vendedores (as)
Importante organização admite com ou sem sã'

mpi
entr. 9 ajuda naipira com 5 do fória, possibili-; ra instalação deste «ramo
Conceição 105 sl. dades de fazer muito mais, vcn-,-ratar na Rua Visconde
P. Vargas — An- demos com 15 dos compradores.[fl 306-A.

I— Frincesa Isabel caipira com 11 PADARIA - Vende-se, f. 17000
Estação de Braz de Pina,;de íéria, edifício, chopp da bra-1debaixo de edifício, cont. nòvo.|n. 23, 15.° andar, sala 1516.

iro per 20,
compra. Rua
310, esquina
tônic.
BAR
f. 6, quase só bebidas o salga-í"!'1» instalações nevas, ccm 32 Aluguel barato. Motivo desaven- |e|( 42-9138
diniics contr. 5 ai. *',J, lem tel. jdes compradores, temos grando. ra entre sócios, rara oportunida* j—* '¦
Edifício instalações óa luxo, ven-negócio. Figueiredo Magalhães,! de, emprcsta-se dinlieiro para mr.i pRQH'!:';
demos por 17 do entrada, ajudo caipira com 20 de féria, chopp ajuda da compra - Av. N S. '—u' w - V,-J

compra. Rua Conceição 105,!da brama, salgadinhos o cachaça,|da_Penha, 52-B —_Nogueira.
310. vendemos cu admitimos sócios.: pôSTO GASOLINA —Madureira,

leicncs para seus recados de ne-
c;ócir. no Ccníro cu bairro. Tra-
lar 22-3230 cu 58-7604, mesmo
domingo. Trstar Sr. Rodrigues.

P-BX — Ccmpro e vendo, em tô-
das as linhas. Tenho grande cx-
periência no assunto e posso fa-
nar transações rápidas. Tratar
com Sr. Jcsé - Tel. 46-2832 -
45-7639.
TELEFONES - Atenção - liidus-

Emprestemos sob hipoteca oujtrial eu comerciante — ¦

trovando de imóveis. Solução Í_ls5^isSes 
'i-.0.^1" 

, 
<>?'* '"f.3

PoX) comerciais estação 23'43,
anos 1955 e 1956, todas no mes-
mo n:me. Aceito ofertas —' Tel.
466910 - Raul. 

TELEFONE — Preciso urgente pa-
ndo na hora: 23-43; 25-45;

Buffet Miami
Serviço para 100 pessoas q

jantar americano. 2 perus, 3

pernís de presunto, 5 kg fa*

rofa a brasileira, 10 kg sala-

da com maionese e mais 3 200

salgadinhos variados, Cham-

panhe, bebidas, garçons, co*

peiros e todo material para
servir. NCr$ 400,00. Rua Dr.

Noguchl, 42. Tel. 30-2301 —

VcndoTãiBalthazar ou 30-9105 — Nilza.

Ver e em AB horas. Adiantamos para* 
certidões. As melhores taxes.
Trazer escritura. Av. 13 cie Maio

'. 
? ,C°m 

Pri"''prática, 
pessoas dinâmicas com boa apresentacão/BAR em olaria - f. 3 soo só ?hB6'aíOBD'",,° ^e" &.% 

"c "i.i;"".'pl. 'T"*°_\' 'HZ 
Tedamos: aiutla de custo , ." . . , ,, . , . \"' copa; hor. curto, tem lelofo-\'"°"j Bnttsass cio io^j e u ragcns e loucas e material de

2.a serie ginasial, para trabalhar com merciaoriame, prédio c instalações ncvas,!r"l!ho=s-_.Aiu.da.mes nes,as, e.nlr;"' construção, tenho 4 p. vender
issao. Exigimos: boa apre- •_ i. t- l /' -l \/ [contraio 5 novo, ai. 50. Vende- rf.-:. o. Crisluvao, temos oe J cia -„Qm situadas, grandes negócios.

;de alta qualidade e tacil colocação. Vendas aoL™ ,,„ 17 =ni. 7 At,,dn .-, uni com 10 dos compradores, r. com cortador. 24 Maio, 1309,
senlação. Apresen.ar-so hoie ajpúb|im 

em gera|. Possibilidades acima de NCr$ -\^m^ í^m 105-salã outro^om ch^^cie^éria

part.r das 9 horas com Cariei-'500,00. Adiantamentos semanais por conta de bar" e~ar/wazem de esquina í™ e=!:-;r.:nha á" V^-í6'"' ba'

u'd\°'m™hj.' " A'uís!o "a par'lro P^fi^ional à Rua Dias da comissões. Apresentar-se com documentos na Rua!?"™ SJ.^^ríl? J"."*íó . n * ^"'bISÍIs'-» - '¦ - "''¦ ^'--
SENHOR oferece seus serviços depu*. 155 sala c-°4 - Edifício México, 111, conj. 501, COm O Sr. Antero Jordão.i- Sr. Moisés. 

' Mlitadase Grande aiuda d

sob.

PENSÃO — Andar no cenlro com
2C0 m2. Passo contrato de 5

Tcls.t 31-2886 e 31.5991.

3Ú56-37.57; 27-47; 30. Láoaro
Av. Presidente Vargas, 590, sl
B06. .Tel. 23-6302. _
TELEFONE — Cedo no seu nome
- 35-50-37-57; 30; 27-47; 23-43;
25-45. Lázaro, Av. P. Vargas,
590, sl 806. Tel. 23-6302.

limpeza em troca de ca.a c coí
da e pequeno ordenado. Chama;
tuísa. - 36-1557.
TORNEIRO, precisa-se, na Ru;
Bolivar, 92, Poslo 5 — Copaca
bana.

Mesbla.

Dourador
Maquino — Precisa-se.

dos Inválidos, 127.

Rua

Viajante

fln IR M HjSA

Precisa-se qut. conheça lodo
o Pais. Ofertas c) curriculum'
vitae e pretensões para a por-'INDÚSTR!A (Aluguel,
taria diste Jornal, sob o núme- Compra, Venda **ic.)
ro 356226. |.. 

r_

GALPÃO - Em São Cristóvão, c;
100 m2, aluga-sc na Rua Sena-
dor Bernardo Monteiro, 236. Tel.
28-7959, cj o Sr. Machado.
GALPÕES e áreas Industriais te-
nho pl vender — Av. Brasil (São
Cristóvão — Ramos e adjocôncias
— Trat. 30-1336 — Salgado.

OKTÜí
NEGÓCIOS

nuiiHiii|Íll

DAR tipo Caipira, feria 3
lhões, entr. 5 milhões
Aluo. 25 000 - Tratar Av. Bra
de Pina 295, sob. Penha - Ar
naldo.
BAR E_LANCHES, cm ..
esnt. prédio novo, casa de es-jd

parle. Ramos, Penha, Ola- QUITANDA com mor. e heb. fe-|CETEL
.ria, Bonsuecíco, centenas de cai-[ria 2 300, entr. 3 3C0, olug. 50 .çp—' 'n,r- fN** 

piras para principiantes ccm en-'mi!. Tratar Avenida Braz de Pina ^
iradas desde 3 mi.hõos. A nossa 295_sob. Penha — Arnaldo.
Organizado tem caipiras cm qual-joÜITANDÃ - Cent." Olaria mor.
quer ponto ende o sr. se queira Ufa, 3 030, ent. 4 500, molivo

nsecesso, jcstabelecer, ccm o dinheiro que viagem - Tr. Urancs, 999, sob.! 
'.^""^"cilío

' 
sponha e facilidades inigualá- Ramcs.

CEDO - 37 - 57 - 38 - 26 - 46 -
29 - 49 - 27 - 47 - Preciso, 25
- 43 - 23 - 43 - 22 - 32 - - Ave
P. Vargas, 529, s| 710 - Caldoi-
ra - 43-3124.
COMPRO tel." 29 nus" tenha o
número 29-8000 a 29-9999 chamar
Sou:a_— 53-3922.
CETEL, compro urgente dois tele-1
fene:, sendo um comercial e ou-
tio residencial, ò vista. Tratar p'
te!. 90-1448, qualquer dia.

Vendo tc'efoncs da __ ... ., ,
CETEL. Erta-ão 90, 91, 92, 93,", <7 -Vendo no seu nomo.

91, 99. Tratar te'efcne Gemes, 4.-K6.1.

90-0508 — Qualquer dia e hora. Z6, 37, 65 o 57 — Compro à vis-

LINHA 2ôf Vendo" direto sem in-la_- Gomes - 43-WA. __
termediáries. Chamar Sr. Gabriel, 25, <!5 — Comnro. Pago heje.

Gomes - 43-1464.

mo negocio
Para quem dispõe de um»

equipe de vendedores — Gua-

nabara finas colchas de renda

e lençóis, pintados a mão —

Fácil colocação. São verdadei-

fortuna.
Ver mercadoria em Santo*

TELEFONE 31 - Compro urgen- .... ;óias_ v, pode ganhar umj'
le. Fago 1 300 à vista. Tratar i
com José. Tel. 46-7639.

TELEFONE 27-47 compro, pagol
à vista até 2 100. Tratar com Jo- c| Sr. Severi — Av. Vicente de

tol. 46-2882. Carvalho, 26 ap. 303. Valor
TELEFONE 25-45 compro, pago m0slruário Cr$ 500 000.

|à vista até 1 500. Tratar ccm
José 4Ó-2SE2.

i
quina, grande opertunidade. Tc!, iveis Aludamos a
23-0449, na Av. Fres. Vargas n>

PRAÇA DA BANDEIRA - tab
Homeopático vd. c| máquinas! ramente comercial

1146 - 9.°. na_ Ccr.ficnça, ven-
de — A. Queirós
BAR, caldo de c^na, cont. nôvo.
Féria: 13 000, semente bebida,
Ínsta!3f;õc5 novas — Horário ou-' 

Tel. 230449,

- ,l,VrZ° -e^Ui!ANDA
iuro de loi. Org. Contábil Cruzei- Contrato r

Av. 13 de Maio, 23
509 a 518 ccm Eduardo.

salas

prod. reg., estoque firma antigo.'na Av. Prcs. Varoas, 1146 - 9.° Cem. Praça Oito d- ..  ., .
Infs. Org. Orlando AV nfredo -land'., na Confiança - Vende -|s. 303. (CRECI processo em an.;2, ent. 2, casa pequena, boa de

- ! PASSA-SE uma insc. ano 49. Tra*|VENDE-SE uma inscrição de tele-
em Jacjropaguo -L 

Ru3 c n , (:e;dncr, 65. fono |inha 2949:1954 - Preco:
vo, 8. Vende-se __ Nc $ 80„ Melhores Inf. Tel

ccm apenas 7 d:' entrada oos:t.u.A- — venc-c-se hnna lò com ._ r,Q^ . ...
compradores - FENIX informa -7 troncos e 30 ramais - Tratar!í?.V.ydJ:_-Ii_lo.eiH:

¦Rua Alvaro A!vim n 21 7 o! direlo ccm o Sr. Messias — Pelo VENDO inserirão telefone co-
CAFÉ e bar. Temos vários c. en-_ Cine|ântlia c=m A'n,aro Ma-'tel. 31-3635. Wcial, 14 anos para centro -
trada reduzida, somente no «u-L,,h5M- :pASS0 TBlEF0NE 

" 
_._"~~ Preco: Tratar: 23-0299 - Aceito ofer-' G^li;o^7^;!QUITANDÃ^7Tl^S^"-f^ll900,00_a visla, sem interme>-

"i-i.

Barão de Iguatemi, 86
480304 - CRECI 82.

SOBRADO - Alugo grande
dústria ou comercio — Aristides i y.n
Lobo, 128, chaves t infs.'na lo-]
ja, d Sr. Antônio — Rio Corn-
prido.

Tcl.:! Amadeu Queirós.
BAR CAIPIRA, cm São Cristóvão,(COLÉGIO - Vendo
ccm*. nôvo. Fória: 14 000, zo-
mento om bebida:, inst. tinas,

d-i Brahma, salg.'pizzas. —
Tel /.3-15C9, na Av. Prós. Varoas,
1 146 — 9.° and., na Confiança.
Vende. A. Queirós.

danientoh
jejdtário. Tretar Edifício Odeon sa-j

| trabalhar, muito" estoque. Tr. R*Jlo 610. Sr. Gonçalves. 
.,-. 'Siivana, 107, Piedade. Salgado — PASSA-SE inscrição telefone CTBIrom c.,:-..BS|ji,do Ruil q^^). |de ,95o. Tratar: Tel. 91-0382.

Vende-se, R. Sõoj TELEFONE""- Compro 2540 NCrS|
instalações, iccal privilegiado com mt , ,., ...

alernal e primário (so- TINTÜRARÍA Mmcío
ai-internalo e externalo) por NCrS Franc^co Xavier, 653 - Telefone! 1 600 - ?7|57 NCrS 1 CCO - 27'47
0 era CO Te!-- 57-3C31. I43-S<£6. iNCrS 2 200 - Pano hr-:e em di- Vendo telefones, tenho to

AFÍ E" BAR em Vila Valquilr"i!j'N™"»AR'A - Passa-: contra-1 nneiro Oliveira 31-368', _ das as linhas, documentos en-

para
caiionagem

Vende-se grande estoqua na-

cional D estrangeiro, para de-

rocupar lugar. Ver • tratar à

Rua Senador Bernardo Montei-
ro, 28'44, c| Sr. Silva.

to de loia ccm 170 m2, ótima TELEFONE - Troca-re -'3 por 33

w TimniwnnTiTiiTTTnrTV --mam

caf: _
Bem contrato, f 2,5 com pos- .. ,...,.,

INDUSTRIA - Vende-se com mar-ISAlõES - S. CRISTÓVÃO - Alu-BAR CAIPIRA junto co Meier fé-lsibilidades de melhorar. Apenas P-'a ?,. nc^,tlJ-r%.'. ^'li'. '.'a íu ,2Q2-, 
Tr,1l,,r ,cl- j0-"-9 d" ,8,

cas, palontts. conlrato, boa clien-]oa.se cu vendo-so cm prédio mo-;ria 6 530 instalações o contraio 3.5 de entrada dos compradores |-ua Visconde oe _Hiraia JUÔ-A. as 19 horas.
tela, s|pass!vo, Zcna Sul, boas | derna próprios p<?ra escrríórler.1 neves, ótima co;:a, vendo e a;u- FENIX informa. Rua At varo A!-: VENDE-SÍ; peq Jeno armazôm — TELEFONAS — tnrcnc.io 27!d7 -

—Baaa—BBMBMB agia | co -a;-*... 22-3996 - CRECI 23; laboratório ou rficina - NELSOli.do na compra. Rua dos Andra-vim n. 21, 7." and. Cinelandia Mrlivo não p >dcr tomar conla.lA.no 1950 - Está chamada. Cri
« tares. '— 53.8210 r. 78. Idas 96, 9.o anoar. iconl Amaro Magalhães, IBarato. Rua B, rreiro, 1072.- J630 mil. Sr. Jcrio ¦— 42-4008.

carlório. — Tels.: 43-8211 —

43-146-1, Sr. Gomes.

Representante
Guanabara

Prático em organizar venda

de barcos cargueiros • passa-

geíros, p! colchas cie renda, Ien-

; çóis, colchas pintadas a mfio,

lençóis pintados a mão, ver*
dadeiras ióias. Sr. Severi —

Av. Vicente de Carvalho, 2ó ap.

303 — Santos.

tí:

'-•?',



O UTILIDADES DOMÉSTICAS O ANIMAIS E AGRICULTURA O MAQUINAS E MATERIAIS O EMSSNO E ARTES O DIVERSOS O VEÍCULOS ciassificados - iwm| rf9 ¦„,*, 3.«.feIr;, 211.47 _ s

TILIDADES
DOMÉSTICAS

MÓV. - DECORAÇÕES
ATENÇÃO — Compro móveis
usados. Tel. 48-4119, qun com-
praroi dormitórios Chipendale,
Rústico, moderno ou Império
salas conjugadas, claras • n
dornas • Império — Pago b
o alendo rápido. Tel. 48-411».

ATENÇÃO — Compram-se móveis
usados, procisa-se do grande
quantidade de dormitórios » salns
de jantar chipendale, pau marfii
caviúna. Luis XV, rústicos e <
loniais. Paga-se o valor máximo
o atende-se rápido em qualquer
bairro. Tol. 48.0148.

ATENÇÃO — Ccmpram-se móveis
usados. Chipendale, Marfim. Ca
viúna. Império. Rústico. L. V. -
Salas, dormitórios. Tel. 33-0111.
Em tôda cidade.
AGORA compro móveis usados.
Pago bem. Tel. 22-0967. Chipan-
dele. Marfim, Caviúna. Império,
Rústico l. V.

SAIA DE JANTAR Cerejeira luis
XV, Lustr.es Bficcar.it antigo, cama
dourada cj pinha de cristal. Von-
do. Rua Mascarenhas de Mcv
rais, 120.
SAIA JANTAR Jacarandá, NCrS
280, sofá-cama NCr$ 60, poltro-
nas Gely NCr$ 40, camas, col-
choes mola. Av. Copacabana,
1039, ap, 302.

ATENÇÃO - Moveis - í
Fábrica que V.S. pode escolher
modelo n seu gosto e bem fun-
cionável armários embutidos sob
medida, demos sugestões sem
compromissos, veja o nosso mos
truario e preço, venda a1 prazo
— Rua Gcneral_Pedra_118. _
ATENÇÃO — Compranvse móveis
usados, precisa do grande
quantidade de dormitórios, salas
do jantar Chipendale, pau man
fim, caviúna, Luís XV, Império
jacarandá, Rústico, Colonial. Pa
ga-se o máximo. Atende-se na
hora. Tel. 48-4558.

ANTES DE MOBIUÁR s| casa, ap.,
escrit. ou consult. Visite RIO
ANTIGO. Rua Toneleros, 112 -
Copacabana, será uma surpresa
O melhor preço da praça, móveis
colonial holandês, espanhol, ame
ricano, brasileiro e muitas novi
elude;. ' Agradecemos sua visila.

BERÇOS - Vendo 2, com co!
chão, um com grade movei. NCrS
50,00 outro comuni NCrS 20,00.
Estrada do Saco 505.

BARATISSIMO
rio para casal,

Vendo dormitó-
stado de novo,

por Cr$ 150 mil e uma sala com
bar espelhado, juntos ou separa,
dos. Rua Haddock tôbo, 303-C,

CHIPENDALE - Dormitório para
casal em estado novíssimo, por
preço baratissimo, sala do ines-
mo estilo, apenas Cr$ 155 mil
juntos ou separados. Rua Had-
dock lobo n.J03-C._
CHIPENDALE - Dormitório de ca-
sa!, muito bonito e em ótimo ei-
tado,- por CrS 150 000 c uma
saIa de jantar no mesmo estilo,
CrS 100 000, juntos ou separados.
Rua Haddock tôbo, 181.

CAMAS de solteiro, estado novas,
vende-se. República do Peru,
305.
DORMITÓRIO - Chipendale para
casal, sala Chipendale. Vendem-
se barato, desocupar lugar. Run
Haddock Lobo, 206.
DORMITÓRIO Rústico para casal,
mesmo estilo, vendo. Preço CrS
90 000; uma sala Rústica, 60 mil,
juntos ou separados — Rua Had-
dock Lobo, 206.

DORMITÓRIO CASAL - Marfim
e caviúna, vendo por 450 mil.
R. Gal. Artigas, 436, np. 306 -
Leblon, até 12 horas.'DÕIMIÍÒ'RÍÕ-~Mode7nõ 

pl ca-
sal, muito bonito, em marfim ou
caviúna, igu* 'zinho a novo. Snla
do mesmo esS Io. Vendo p] preço
vantajosíssimo, juntos ou separa
dos. Rua Haddock lobo, 303-C.

PAU MARFIM - Dormitório de
casal, em estado de novo. Ven-
dc-se por Crí 150 000 _ uma
sala de jantar também pau mar-
fim, coni., P"' CrS 100 000, |un- „ , ,, t .
tos ou separado. Rua Haddock V.?±_J.U!> tia Relação, A terreo

GELADEIRA estado cie nova ame-TV PHILLIPS 21" marfim, ólimo
rícana, prateleira na porta, ga-
veta para carne e legumes, 8,5
pés, 130 mil. Rua Rainha Gui-
Ihermlno, 154, ap. 201 - Le
blon.
GELADEIRA Frigidaire 7 pés oti-
mo estado e funcionamento, 150
mil. Rua Ministro Viveiros de
Castro 71 ap. 703 (tido).
GRANDE" LIQUIDAÇÃO - 40 ge"
ladeiras a sua disposição desde
120 000, muito gelo. Pinturas no-

Lòbo,_181-B^
SOFÁ-CAMA, máq. foto. Flexaret,
Olivetti port., livros. Oferta. Ve-
nancio Flores, 506-401.

SOFA-CAMA direlo da fábrica,
liquidação, total, sofá-cama, par
tir 57 000. R. México, 41, sala
604. _
SOFÁ - Pari" a part". De estilo,
coisa boa, 3 lug. Almof. soltas.
NCr$ 100,00. Anlõnio Parreiras,
94-807.
SAIA LUIZ XV - Vendo com-
pleta, verdadeira obra de arte,
urgente, pj desocupar lugar. R.
Pereira Nunes, 271.

GELADEIRA - G. E. America,
na, modelo superluxo, ótima,
vendo urgente, R. Souza Lima,
48, ap. 412,_ Copacabana.
GELADEIRA FRIGIDAIRE rolillnea
7,5 pés, luxo, vendo, 230 mil.
Rua Edmundo Lins n. 38, ap.
303. Próx. Siq. Campos. Copa*
cabana.
HOJE — 40 geladeiras serão I
quicladas desde 120 000, muito
gelo. Pinturas novas, Rua da
Relação, 55, térreo.
REFRIGERADOR GE -
quase sem uso, vendo,
doro da Silva 495.

7 pés,
Rua Teo-

TÉCNICO — De geladeira, ar con-
dicionado, todas as marcas e pin*
tura no local c! garantia. Tel.
27-7589- Antônio. _
VENDO geíadeVa" GE, 9 pês, 1966
superluxo, interior colorido, mag-
nética, fino gosto. Preço ocasião.
Av. Copacabana, 610-J.

aparelho, imagem perfeita nos t
canais. Urgente 180 000. R. Ba
rata Ribeiro. 4111202.
TV 

"TELEKING 
2,1" como nova]

imagem completa nos 5 canais

A VISTA - Compro 1 TV, 1
ladeira modorna, 1 stéroo. Pago
hejo o molhar proço a qualquer
hera. Joi. 37-6517. _
ATENÇÃO — Compro televisão
de qualquer tipo, estóroo e Hi

1 RCA 9" 165000 e 180000;Fi, - Negócio Mo à vista. Te-
lefone 57-1596 e golndeira.R. Barata Ribeiro, 411|202.

TV STROMBER" CARLSON 23" -
Ano 64 — Marfim completa em
tudo. Urgente 285 000. R. Bara
la Ribeiro, 41Jj202._
IV EMERSON 23" pouco u7o"
Vendo motivo urg, Crí 250 000
Afonso Pena, 159, ap. 103.
TELEVISÃO PHILIPS 23, último
tipo, vendo 460 mil. Rua Souza
Lima, 48, sp, 412, Copacabana,
Tel. 47-5008
TELEVISÃO 21 pol., marfim tela
panorâmica, verdadeiro cinema
nos 5 canais, urgentíssimo, 160 000
Rua Taylor, 31, ap, 624, (Glória),
TELEVISÃO ADMIRAI 21" - Per
feita, um cinema nes 5 canais -
Ocasião, Crí 195 000. Rua Do
mingos Ferreira 187, ap. 37, 4.°,
TEIEVISÃO EMERSON 14", lipo
portátil, americana, funcionando,
Av. Copac. 698<1 104 - 120
mil.
TV 21" Decorama GE, moderna,
nova, func. perfeito, urgente.
CrS 270 000. Av. N. S. Copaca
bana n. 1 182, box : 7 .

SAIA DE JANTAR - Moderna,
em pau marfim, em estado da
nova. Vendo por Cr$ 150 mil.
Rua Haddock lobo, 303-C. i
SAÍÃ"""DE JANTAR - Chipendale, I
conjugada, clara, maciça. Cr$ 150;
mil para desocupar iuaar. Rua I
Hadc(ock tôbo, 181. '
VENDE-SE dormitório do casal 60
mil e 1 snla de jantar. 100 mil.
Ver Rua Pará, 262 casa 7. Praça
da fiandeira.
VENDO por motivo da mudança,
dormitório Chipendale. — Preço
180 OOO - Rua Uruguai, 380
Bloco E - Ap. 602 - Tijuca.

VENDE.SE uma mobília do sala
de jantar, peroba maciça er
talhada a mão. Estofada em pi
lica verde. Preco NCr$ 80,00.
Rua Visconde de Cairú 165 —
Tijuca.
VENDEM-SE todos os móveis, sala,
quarto solteiro, I cama de casal
todo novo, 1 geladeira Frigidaire
etc. Rua da Glória, 318, ap. 203.
VENDE-SE uma sala de 9 peças,
muito bonita, baratissimo. Av.
Prado Júnior 181, np. 1 102.
VENDO dois lindos armários de
estilo. Rua Dr. Souza Lopes 55,
np. 101 — 3.a rua da Farani.'
VENDEM-SE 2 camas solteiro,
cabeceiras estofadas, colchões
molas. Tudo Cr$ 160 000. Praça
Eugênio Jardim 39-502 — Copa.
VENDE-SE TV GE, 19 

"polegadas,

americana, com pouco uso. Cr$
360 000 - 47-2437 .
VENDE-SE móveis usados de sa-
la e quarto, de tedos os tipos
e peças avulsas. Rua General Ar.
ligas 325-D - Leblon.
VENDEM-SE urqente, finos mó-
veis quarto, sofá, poltronas, me-
sinhas, outras peças avulsos. Tel.
27-3946.
VENDE-SE uma sala de jantar
Chipendale, cm estado dc nova,
por CrS 100 000. Rua Haddock
Lobo, 181.

Ar Condicionado
FRI-AIR
Gabinete aço Inox. garanti-

da 10 anos. Assistência tíeni-
ca direta da fábrica. Facilita-
ie. 22-1778 - 424865 -
30-3024. -

RÁD. - FONÓG. - TVs
A.B.C, STANDARD ELECTRIC
PHILCO, ADMIRAL, G. E„ ZENITH.
Novas, na embalagem, com ga
rantia de fábrica, de 11', 13",
16", 19" e 23". Preços inferiores
às liquidações. Rua das Marre
cas, 43. Tel. 42-4774.
ATENÇÃO 22-9008 - 52-9782 -
Televisões com garantia de tô.
das as marcas a partir de NCrJ
120,00. Temos caixas p. radlola,
Fazemos adaptação do seu rádio.
Rua Vise. do Rio Branco, 59,
loja.
ANTENAS DE TV - Instalamos
antenas para todos os canais —
Serviço perfeito • garantido. Tel.
48-5552. _
ATENÇÃO - Compro 1 TV, gela-
deira, stereo e ar cond. Pago à
vista. Melhor preço. — Telefone
37.5774 .

DORMITÓRIO casal vendo urgen-
íe o duas camas solteiro, colchão
molas. Souza Uma 16, ap^ 502.
DORMITÓRIO - Particular vende
urgente, novo sem uso, por npc-
mu 225 mil. R. Catete, 46, apt,
1„ de 2.a a 6,a i„ a qualquer
hora,
DORMITÓRIO Chipendale, comple
to, claro, gavetas curvas. Está
como nóvo. Artigo de luxo. Ven>
de-se muito barato. Ru» Haddock
lobo, 18J_-B.

ESPEIHO PAREDE -" Moldura
dourada, novo, 1,60x80 — Custou
180, vendo 70 mil — Av. Copa-
cabana,_ 1 299J08. TeL_27-8439.

FORMICA- Mó«iis - Saldos
para copa e cozinha, Conjuntos de
5 peças desde NCrS 50, temes
diversos modelos. Única fábrica
que vende e entrega direto ao
consumidor. Rua Frei Caneca 117.
GRUPO" ESTOFADO SUPERLÜ."
XUOSO — Tecido coco ralado,
lodo vulcaespuma, outra c| almo-
f «does 50 Itos em couro (corvlm)
armação iacarandá, jogo mesinhas
c| mármore egípcio negro outro
c! rosa, espelho oval, outro retân-
guiar, moldura dourada, mesa re-
donda c1 cadeiras em palhinha
arca, console, arquinha, cama ça-
sal tudo em jacarandá, mesinhas,
abajures c console dourado, estan-
te desmontável c| barzinho, outra
em mármore, arca e mesinha de-
cape c| mármore verde, estéreo
Hi-Fi e rádio Philco. Tudo sem
uso pl desEiz noivado. R. Ronald
Carvalho, 275, ap. 302. lido.

Tenh o tra ns porte.
GRUPO ESTOFADO VULCAESPU.
MA, jogo mesinhas c| mármore ro-
se e par abajur. Não foi usado.
Aceito ofertas. Tol. 37-7350. R.
Dias da Rocha, 31, casa 4. Faci-
Uto transporte.
GRUP"o~EStÕFÃDO ÍSdõ vulca e
Nozag, almof. soltas, jogo 2 me-
sinhas mármore negro, jogo esto-
fado a Puff em corvim, sofá Iu-
>uoso, mesinhas jacarandá, már-1
more rosa, espelho moldura ouro
folha, jogo mesinhas Luis XVI¦
redondas (inéditas), espelho redon-
do, abajures japoneses, jogo me-j
sinhas decapê, estante etc. Tudoj
sem uso mesmo, transporte grátis. |
R. Gustavo Sampajo, 676, ap. 808.'
Túnel Novo j

VENDEM-SE dormitórios o salas
jantar claros ou escuros, colchões
mola:, camas, cristaleiras, bufetes
e outras mais peças avulsas. Aqui
encontra tudo barato, estado de
novos. Pres. Vargas 2 963-A.

Armários
embutidos

BEL LAR

Montado cm sua residência,
no prazo do AS 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.t 27-7319 r. pjfavor. Rua
Francisco Sá, 35, sobreloja
209 — Copacabana.

Calafate
Super-Synteko

Raspa-se pj cera, preço sem

concorrente. Orç. grátis. Tel.:
57-8583.

ATENÇÃO - Compro TV, gela-
deira modernas, Hi-Fi, stéroo pia-
nos. Tel. 57-1596 - Negócio ri-
pido, hoje a qualquer hora.
À VISTA — Compro e pago hoje,
1 televisão, 1 geladeira. Resolvo
rápido. Telefone a qualquer hora.
3^-3652.
ATENÇÃO — Compro televisão,
stereo a geladeira. Pago melhor
pre$o e atando a qualquer hora.
T.l. 37-1215.
À VISTA - Comprei TV, I b*
ladeira modorna, stereo — Pago
hoje o melhor prego a qualquer
hora.Tel^ 37-6517.
ALTA FIDELIDADE mod. 67 mé-
vel jacarandá, sem uso, 8 alto-
falantes, nova, slereo, custou
1 380. Vendo 300 mil. Av. Copa-
cabana, 1 299-108. Tel. 27-8439.
ALTA" FIDELIDADE - Novinha, s|
uso, som espetacular — Vendo
urgente, 280 000 - R. Dias da
Rocha, 31, casa 4 — Copacabana
- Tel._37.7350 - Qualquer hora.
APARELHO TVGE 23" marfim,
ótimo funcionamento, Cr$ 300.
mil. Av. Copacabana, 610-J —
Galeria.
ARCA jacarandá c. 1 m. NCr$
100,00, cama de solteiro, nova,
NCr$ 35,00, cômoda nova, NCr$
30,00, cadeira balanço estofada
NCrS 50,00. R. Paula Freitas, n.
6ó,_ap. 509.
ATENÇÃO. Radíõvitroías e telê-
visões a maior liquidação. Tenho
a partir de 120 mil. Funcionando.
Várias marcas e tamanhos. Av.
Gomes Freire, 176, sala 902.

IV PHILCO - Compra-se de pai
ticular para particular .Tel.: .
23.4113.
TELEVISÃO Philco Briofcass 19"
americana, portátil, novinho. NCri
350,00 — Rua Xavier da Silveira,
40, ap. 401 - Tel. 36-3652.
TVS STANDARD ELECTRIC e Ze.
nith, 23" e 11", luxo, mod. 67.
NCrS 399 novo3, garantia de fá-
brica. Aceito troca. Facilito o sal-
do._Tel^J615102. _Até_às_22 hs.

Alta Fidelidade
Modelo 67, sem uso — Ven-

do 280 000, urgente, com ga
rüiitia, 4 rotações, controle ele-
trônico desligando tudo quan-
do finda programa, 11 vil
vulas, várias ondas, toca-dlsco
Stahdar eletrônico. Rua Oig& dt
Rocha 31 casa 4. Tel.: 37-7350
— Pertinho do Cine Copaca
bana.

Compro 1 TV
Te!.: 36-1852

Televisão
compro

Pago. o máximo func. ou

pequeno defeito, negócio
rápido à visla. Tel. 43-0450 —

St. José ou Francisco.

MAQ. OU APARELHOS
DOMÉST. (Lavar, Passar,
Costurar, Ar etc.)'
ATENÇÃO - Máquina de 

'lm

endix Economat automática. —
Vendo, 150 mil. Rua Edmundo
Lins n. 38, ap. 303. Próx. Siq.
Campos. -» Copacabana.
ATENÇÃO - Motores~"ll0, 220
VT-1|4 1|3 HP a partir de 20 mil,
máquinas todas as marcas moder-
nas. 50 mil. Rua Leandro Mar- Toros, 

"gãzeÜlcádõr 
pequeno etc.

tins, 38 - Centro. _. Camarrjo - R. Lino Teixeira
ENCERADEIRAS - Espetacular 11- n.o 11. lel. 28-8411.
ciuidação. Electrolux pela metade
do preço, Arno, Lustreno, Real
dc 89 000 por 49 mil, Citylux,
Walita, Epel de 79 por 46 mil,
outras por 35 mi!. Rua da Ca-
rioca, 20, sobrado. Entr. pela joa-
lheria.

COMPRO geladeira, televisão
máquina costura, máquina escre

32 2563.Tcl.
MÓVEIS — Vendem-se cama ca-
sal completa, guarda-vestidos,
mesas, poltronas, duas geladei<
ras, rádiovitrola e televisão, con-
junto de ferro, louças de casa
etc, rádios, piano francês, açor-
deno, quadros. Rainha Elizabeth
571, 9.') andar. Tel.: 27-3847.
VENDEM-SE 2 camas solt. (oca-
randá — Marquesa — sem uso.
NCrS 120. 1 maq. lavar Torga,
med. 61 em perfeito estado. NCrS
300 e 1 sofá Epeda 3 lugares
precisando forro. NCr$ 50. Rua
Almirante Alexandrino 548 ap.
301. Santa Teresa. Ver na parte
da manhã,
VENDEM-SE moveis de escritório
em bem estado. Informações no
Tel. 28-0299, Sr. Machado.

TELEVISÃO - ótima, 165 mil.
Geladeira, muilo gôio, 160 mil
Juntes cu separados. Ac. ofei
tas. Rua Chavos Faria, 220 fur
dos, ap. 301, São Cristóvão.

ENSINA-SE violão e guitarra.
Acompanhamento iê-iè-ié, bossa
nova. Zona Norte. Edgar, 38-53-14
e 38-5302. Zona Sul, Sérgio, telo-
fone 42-35-13.
GRATUITO - Inglês o Taquigra
fia, curso de 3 meses Cinelandia.
Rua Álvaro Alvim, 24, cir. 601 .
Tel.: 37-6249.
INGLÊS - Nível ginasial o ãlfã
betização, inclusive crJdnsõs. Tra-

VENDE-SE uma máquina Vigorclli
portátil e duas camas de solteiro
cem colchão. Rua Aristides Lóbc
112, no. d07 - Rio Comprido.
Só na parle da manhã.
VENDE-SE 1 geladeira GE imp.,,, ,. .,, , ,. -
9 pós, 200,00; I sofá-cama Pro^ KC.Rua o^lab1' 

1\> "»• 305 -
bel e 2 poltrona:, 100,00; 3 Méier- 20 °°0 Pl i"8l.
lustres cristal 8 e ó lap. o 4 lan- INGLÊS para principiantes e mé-
ternas 359,00. Tel. 43-9294. -dios, método fácil. Aula: Cr$ .,
D. Ana! 2 500. Prof. Dócio, 52-4631 à lar

de ou 27-0047, ramal 4J,_à noite
INGLÊS — Americano, ensina na
casa do aluno ou escritório, cen-
versação, viagem, tradução gra-
matica — 45-1352

VIOLÃO, guitarra, canto, aulas
ind., método eficiente, prático,
em 10 aulas. Alendo apenas com
hora marcada. 29-2759 - Prof.
Medeiros.

ANTIGÜIDADES

Mc
Te!,: 36-

Compro antigüidades. Tape-

les, porcelana, biscuit, móveis,

cristais, prataria e piano,

ima&s e
ANIMAIS

CHIUHAUA - Vendo lindo: fi-
lhotes, ótimo pedigree. Telefone
38-2473.

PEQUINÊS - Vendo lindos filho-
- Tel. 49-0655.

SEMENTES E ADUBOS
VENDE-SE penisco sementes de
pinheiros resinosos de Portugal,
Rua do Senado. 147, Tel. 48-1698
- Sr. Dias.

TRATORES E IMPLEM.
AC7RÍCOLAS
TRATOR fORD 1951 - Equipado
cem plaina o arado. Tretar Rua
Marechal Floriano Peixoto, 2 574
. Nova Iguaçu. Tels. 2327 e 2328.

EQUIPAMENTOS PARA
SÍTIOS E GRANJAS
VENDE-SE 1 chccadelra elétrica c|
capacidade de 6 mil volts. Infor-
mações pelo tel. 22-7944.

E MATERIAIS
MÁQ. INDUSTRIAIS
GERADOR IRNE 40 KVA c| qua
dro, vendo. Aceito oferta. Tele-
fone 54-1917.
GERADORES e Máquinas - Ven-
demos grupos geradores, motores
em geral, e muitas outras má
quinas — R. Sacadura Cabral, 230

Tols. 23-5251 e 43-6107.

GERADORES - Máquinas - Com
pranios e vendemos, de vários
tipes e tamanhos — Rua Sacadu-
ra Cabral, 230 - Tels. 23-5251

43-6107._
MAQUINA EXTRUSORA - 60 mm
para sacos plásticos, fios diversos

encapamento. Praça 11 de Ju-
nho, 19-A, loja, Sr. Pedro.
mXqlíi"na~de pesponto"simgér
31-15. Vendo 250 000. Rua Qua-
lur:, 18 — Rocha Mirando.
MOTOR A ÓLEO - 26 HP, oca-
sião. Vendo 1, absolutamente nò-
vo, partida, tanque, radiator. Pre-
sidente Dutra, 590, junto Poslo
Pres.
MÁQUINAS P| CONFECÇÃO -
Vendem-se (3) 2 cortes, 1 costura
e balcão. Rua Carioca, 32, cj por-
teiro. Tel. pj favor 47-5707. Acei-
ta-se oferta.
VENDESSE. 1 tratador pl me-
tais, 1 moinho, I misturador,. ,1
balancim. pj ladrilfios, prensa
comprimidos,, corte couro etc,
copiador, escrever no estado, ser-
ra circular, de fita, tico-tico Acer-
bi, decengrôsso reformado, em-

ladeira manual, balança, mo-

MOTOR DIESEL, 6 cil., Palmer,
funcionando. Aceiío oferta, Tele-
fone 54-1917.
VENDEM-SE máquinas para calça-
dos balance pontiar, pespontar,
chanfrar couros, lixar salto, lixar
sola, rachar sola e 10 instrumen-
tos. Preço de ocasião. Tratar Av.
Getúlio Moura, 2207 — Nilópolis
— Estado do Rio.

INGLÊS — Americano ensina nu
casa do aluno, conversação, gra-
má tica, negócio, traduções via-
çons 

- 45-1352,

PROFESSOR c/ registro de dire-
tor. Apresentar-se para admissão
imediata. Sigilo absoluto. Profes
sor Mendes, Almirante Condido
Brasil, 218, Maracanã.
PRECISA-SE de Prof. dlHStomí
tica. Ciências, Música, Francês par?
o turno matinal. Ciências e Por-
tugues para turno noturno e dire-
tor para o lurno vesoertino. Rua
Tabornri 822, Drás du Pina, (
bus 905 o 334.
PROFESSOR (A) de inglês. Precisa-
se para Bonsucesso (2 500 por au-
Ia). Tralar Av. Presidente Vargas,
529, sala 1 906.

PROFESSOR com registro para co-
légio: Francês, Português, Mate-
matica, Dojenho, Química, Fisica,
Biologia, Inglês. Para os 3 turnos.
Prof. Mendes, Almirante Cândido
Brasil, 218, Maracanã, depois das
12 horas.

ROFESSORES - Port. Mat. Geo-
grafia, Inglês e Cont. Manhã e
noite. Est. Vicente de Carvalho,
880.
PROFESSOR - Inglês, Alomão,
Francês, Português, a domicílio.
Recados tel. 32-3521, Sr. Peter.
Telefonar pela manhã.

PRECISA-SE de professor de Geo-
grafia e História registrado no
MEC para os turnos da tarde e
noite. Tratar na Rua Dr. Mi-
guel Vieira Ferreira n.° 646. Ra-
mos.

MÁQ. E EQUIPAM.
DE ESCRITÓRIO

COMPRO televisão qualquer es
tado, marca, ano, funcionando ou
não. Negócio rápido à vista, a
domicílio. 57-0222.

Super-Synteko
legítimo

Com garantia. Praça Fio-
riano, 19, sala 66. Tels.: —

52-0316 e 30-7051 (também
aos domingos no 2.° telefo-
ne) — Facilitamos pagamento.

MOVEIS DE QUARTO - Casal -
Estilo francês. Vende-se. Rua Sá
Freire, 104-A - Tel. 34-3513.
MOVEIS — Fabricação própria— Por motivo de obras urgen-
¦físsimas, liquidamos todo esto-
que de moveis modernissimos por
preces abaixo do custo para de
socupar lugar com máxima ur
gência. Modernissímo dormitório
completo de 680 apenas 380.
Colchão de molas pj casal da
120 por apenas 90. Conjuntos ds
sofás estoTados em legitimo Vul
crom o pura espuma. Moveis dt
fórmica do» últimos modelos •
milhares de peças avulsas pelo
menor preso do Rio. Sem com-
petição. Compre já para não ta
arrepender. Praça das Nações
394-A. jonsucesso. Tel. 30-7646.
MOVEIS E ESTOFADOS -^Ago^
ri no Centro da Cidad* na Rua
7 da Setembro, 207, pelo vito.
rloso sistema Luso Brasileiro
toma li di cí, sofi-canu am
napa ou vulcouro nas mais lin-
das coras da 110,00 por 54,90;
maravilhosos grupos astofados
de 230 p| 104,90. sofan.tes com
bandeja am formica da 99,00 p!59,00, conjuntos superluxo, será
cama • duas poltronas cama
350, por 240, camas d» lona
flu, d* 36 por 24,00 - b.
liches com ascada mágica dt
99,00 por 54,00 - Assim como
dormitórios, salas, armários du-
plex, arcas, cama marquesa, cô-
modas, mesas am jacarandá, for
micas, copa, cozinha a muitos
artigos para conforto do stu
lar. Tudo paios prtfos mais bai
xos do Brasil. Movais Jolaite —
Ga!eri« das Lonas — Rua 7 da
Setembro n. 207 — Tal. 43-3664

Super-Synteko
VITRIFICADORA ARCO-ÍRIS

ITDA. (APUCADORES
AUTORIZADOS)

FACILITAMOS
Fone: 29-6851

FAMÍLIA americana transferida
venda ludo em eslado da novo,
Gravador Sonny mod. 521, rá<
dio transistor Sonny mod. 911.
bateria e antena nova para TV
Sony, estéreo Columbia, toea-dis-
cos portátil com transistor. Rua
Fonte da Saudade, 166, somente
dias 31 a 12, terça » quarta.
RADIO PILHAS, calça Lee, nov|.
dades p| presentes cam. v. mun
da cnm. tergal capas, saias, b!u

:, vestidos, Drecos pj revenda.
R. México, 45, 2° andar, sala
205.

FOGÕES - AQUECED.
FOGÃO — tenho vários Alfa,
Cosmopolita 4 bocas novos, li-
quido 70 mil gás engarrafado.
Av. Roma 347-A — Bonsucesso.
VENDE-SE um fogão novo a gás
engarrafado Heliogás, A bocas,
com 2 buiões, por 65 000. Tel
46-2203.

GELAD. - AR CONDIC
AR CONDICIONADO Admirai, 1
HP, pouco uso, cap. 11,500 BTu
ótimo func. 500 mil. Av. Copa-
cabana, 610-J.
ATENÇÃO - 40 geladeiras serão
liquidadas desde 120 000, muilo
gelo. Pinturas novas.' Rua da Re-
lação_55 terreo.
AR CÒNDICIONADO~~Weiring-
house, 1 HP, ótimo funcionaria
to. 450 mil. Rua Senador Dantas,
19, sala 205. Tol.: 22-5700.

RECEPTOR transoceanic Braun
portátil, transit. T. 1 000, 15 im*
xas, luz, pilhas ou bat. Tudo nco,
nóvo, 1 500 marcos na Alemanha,
vendo _NCr$ 980,00 - 57-6102.
STEREO — Alemã, Pertebauum õ
Bner I. discos autom. 12 discos,
pouco uso, vale 600 mil. Vendo
hoie 300 mil. Av. Copacabana
6KIJ.
TELEVISÕES - Tenho de" 17, 19
e 23 polegadas. Várias marcas e
tamanhos, portáteis e de mesa,
A partir de 120 mil. Av. Go
mes Freire, 176, sala 902.
TELEVISÕES -"Grande liquidação
GE, Philco, Standard, Emerson,
Philips, 23, 21, 19, 17 e 12 po-
legadas, ótimo funcionamento.
Venda a parlir de 130 mil. Rua
Senador Dantas, 19, sala 205. Te-
lefone 22.JÍ700.
TV SEMP" -"Alvorada 59~c"nís.
ainda na embalagem original. —
Vendo duas por CrS 550 000,00
cada uma. Preço de ocasião. —
Telefone 52-1617, D. Cléa.
TELEVISÃO — Temos os melhores
preços e as melhores marcas co-
mo ^ Philco. GE. Estan. Elétrica,
Philips e outras a partir de
100,00 Cr$ novos, veja exposição
no Ponto Sonoro à Rua Mayrink
Veiga, II - Gr. 302.
TELEVISÕES de 14" a 23" a par.
tir de 100 mil, as melhores mar-
cas, cinemas nos 5 canais. Rua
do Senado 322 entre Av. Mem
de Sá e Rua Riachuelo.

MAQUINA do lavar Dendix, su-
perautomátíca, moderna, estado
de nova, urgente, por 235 mil.
Rua São Luiz Gonzaga, 1 028-A
— São Cristóvão.
MAQUINAS da Costura usadas,
Marcas: Singer, Pfaff, Elna, VI-
gorelli, Elgin etc. Vendo aómen-
ta em lotes. Tratar pelo telefo-
n» 2-8694 - Niterói, de 2a. a
sábado. _
VENÍiIaDOR alemão antigo fun-
cionando, para teto, c. 4 palhe-
Ias, <le 110 v e 500 rpm. Ver
na Run Vde, do Rio Branco, 52,
s/ 22, c. Sr. Cardoso.

VESTUÁRIO
ATENÇÃO — Belíssimas perucas o
partir do NCrS 120,00. Não i cha*
marix, venham vor pira crer. Ra*
bos, inteiras a franjas, da caba-
lo natural. Facilitamos o pagto,
Rua Gen. Polidoro, 185, ap. 701.
Tel. 46-9732.
PERUCAS inteira fabricante vende
90 mil cida à vista. Demonstro
em sua casa. Tel. 52-0777, José
Carneiro.
TERGAL PÁRA CORTINAS -
- Vond«-s. - 37-4962.
VENDE-SE um vestido de noiva,
tam. 42/44. Tralar pelo tel. ..
29-1367.
VENDO grinalda francesa e ves
lido de noiva. Tel. 38-2207.

Revendedores
e bouíiques

Saias, blusas, vestidos, slacks,
maios, conjuntos, artigos fi-
nos das melhores fábricas cam.
v. mundo, cam. tergal, capas,
sabonetes, preços p| revenda.
(Trocam-se mercadorias). Rua
México, 41 sala 604.

Ternos usados
Tel.: 22-5568
COMPRO A DOMICÍLIO

Calças, camisas, sapatos etc.
Pago melhor que qualquer
outro.

Geradores
Não tenha problemas com a

FALTA DE ENERGIA...

A solução está aqui

GERADORES WILLYS

de 40 - 25 - 12,5 e 5 KVA
Com todas as facilidades na
Agência Campo Grande de
Automóveis Ltda.

fc+z, ''raia do Flamen-
IWI go, 244 A-B -

Jel.: 25-9776 -

)Av. Cesário de'Melo, 953 -
Campo Grande.
1010 « CETa

(P

ALUGUEL E VENDA - Do máqui
nas de oscrovor e calcular, mo-
dornas, novas e reconstruídas.
Grande facilidade de pagamento.
— Ico Importação — R. Rodrigo
Silva, 42, í.o^andar. Tel. 52-0651.
APARELHOS intorcomunicadores
poça demonstração. Tol. 52-8489
diversos tipos, trnnsistoriiado,
8 52-0651.
COFRES — De parede, de mesa,
do apartamento, comerciais,
quivos etc. Financiadas até em 5
pagamentos iguais, na Rua Regen
te Feijó, 26. Consulte-nos ou pe
ça a visila de nosso representan-
te pelo lel. 22-8950.
COMPRA X VENDA -Consertos

reforma do máquina de escrever,
somar, calcular e mimeógrafo.
Facilidade de pagamento e garan-
tia absoluta. Rua Riachuelo, 373,
gr. 505. Tel. 22-5665.
MAQUINA DE ESCREVER -Von-
do Olivetti perfeita 30 cm. NCrS
60,00. Tcl. 38-2473, desocupar
lugar.

Tela.: CO
94-1171.

MESA - Vende-se de imbuía,
própria para conferências, 3 mts.
de comprimento x 1,20 de larqu-
ra. Av. Rio Branco, 135, gr. 809.

iTelefono 3K1445.

JMÀQUINA DE ESCREVER - Royal.
moderna, mesa, carro grande, má*
quina e fabulador automáticos,

jperfcita,_NCr$_UO,00. 57-0722.

| VENDO máquina de escrever ale-
mü "Típpa" 

portátil — Tôda aço
do Ruhr - Perfeita. Preço base:
NCrS 180,00 e binóculo Omega
30 x 50. Lentes azuis. Ocasião.
Base: NCRS 110,00. Favor telefo-
nar 45-3641 (12-13,30).

Máquinas
cartonagem

Vende-se instalação completa
constando de diversas riscadei-
ras alemãs, conjunto automático
de dobrar e forrar etc. Ver e
Matar à Rua Senador Bernardo
Monteiro, 28:44, c| Sr. Silva.

MAT. DE CONSTRUÇÃO
CIMENTO Paralso-e Mauá - Ti-

VIOLÃO E GUITARRA em 10 au-
Ias — Mótcdo Vídoxa — Ensino
em alio nível, único no Brasil.
Bases pedagógicas, psicológicas e
didáticas. Um curso mal orien-
tado pode prejudicar os estu*
dos do seu filho. Qual o "curri-
cuturn" ideal no plano di bi-
giono mental. As consultas não
são pagas. — 47-9904.

LIVROS Ê PUBLICAÇÕES

de ICM
Coltição de 3 livros de ICW,

NCr$ 15, Registro Único NCr$
7, Livro de Preslação de Ser-
viço NCr$ 4, Guias de Trans-
missão. Pap. Lola do Conta-
dor — Rosário, 161, sob. Tel.
52-3021.

INSTRUMENTOS
MUSICAIS
AÀA" PIANOS ESTRANGEIROS E
NACIONAIS NOVOS - Casa es
peclalizada vende bem financia
des por preços de ocasião. Rut."anta 

Sofia n. 54. — Saenz Pena,
À VISTA -- Compro 1 piano de
cauda ou armário, mesmo preci-
sando consertos. Resolvo rápido
n_quiilcjucí _hora. 36-3652.
A CASA MOTA PIANOS - Euro-
peus, novos, Pleyel, Wetmar,
PetroF. Cauda e armírio a prazo,
menor preço. 2 de Dezembro, l]2
- Catete.
COMPRO UM PIANO - De qual-
quer marca — Mesmo precisando
ric reparos — Solução rápida à' 

Ia. - Tcl._45-1130.
CASA~MIUAN PIANOS'- Naclo-
nais, estrangeiros, cauda, arma-
rio, 10 anos de garantia, a prazo
sem juros. Ouvidor, 130, 2.°
andnr.
COMPRO í piano do particular
para particular — Negocio rápido,

vista, Tenho urgência. Tel. a
qualquer hora paro 57-0960.
GUITARRA AMERICANA - Vendo
com amplificador guitarra, recém-
:hegada des Estados Unidos. Te-
etono 57-9604.

GUITARRA elétrica importada. -
Vendo urgente. Ver na Av. Co*
pacabana n. 581-211 — C. Co-
mercial. _____________

VENDE-SE uma bateria em per-
feito estado. Cr$ 200 000. -
Tel. 56-1998.
VENDO guitarra Rei 3 

"cristais

alavanca CrS 350 000. Aceito
oferta. Tels. 3S-5844 38-5302.
VENDE-SE 1 piano estrangeiro c\
86 teclas, 2 pedais, cepo de me-
tal, em estado de nóvo. Preço
1 500 000. Rua São Salvador, 851
403. _
VENDEM-SE PiÀi-iÒS^ - Bem fÊ
nanciados, por preço de ocasião.
Rua Santa Sofia n. 54. Saenz Pe-
na. — Casa especializada.

ecipe seu
Para a edição do dia 25, as Agências

do JORNAL DO BRASIL receberão Anúncios
Classificados até 5.a-feira, às 17:30 hs. e a
Sede até às 19:00 hs.

Na sexta-feira Santa não haverá expe-
diente no JORNAL DO BRASIL, devendo os
Agências e a Sede reabrirem no dia 26,
sábado. Atenderemos no seguinte horário'

Agências: de 8:00 às 11:00 hs.
Sede : de 7:30 às 12:30 hs.

AUTOS ben» (o baratos): Volk»,
60 a 65, doido 1 3S0 mil, V«mag
sedan 60 a 67 desde 1 1S0 mil,
Oordini 63 • 64 . 1 200 mil,
Dauphine 62 e 63 - 850 mil,
Vcmaquot 59 t 67 d.lde 9BD mil
» muitoi outrot. Estrangeiro» •
grando variedade deide 500 mil,
O saldo V. Sa. ó quem foi.
Troca-se. Rua Condo d» Bonfim,
40.A. Rua São Francisco Xavier,
342_-_Texas._
AUTOS - 

"Ford 
36, SlaildSTd

Vanguard 51, Oldsmobile 53,
ac. geladeira TV, etc. parte psgto.
R. Sousa Barros, 15 — Eng. No-
vo, ac. oferia, troco.
aIrÕ 62 - Vendo de particular
a part. ótimo estado. R. Maga
Ihães Couto, 41 -A — Méier.
AERO WILLYS 62 - ótimo esta-
do, pouco rodado, luperequipa-
do. Vendo e financio 15 meses.
Siqueira Campos, 23-A. Telefone
3ó-3435.__
AUSTIN 51 A-40 -Camioneta;
vendo NCrS 950,00. Ver Rua Ca
merino, 81, garagem Rica S. A.,
Sr. Barbosa.

I VERSOS
PROFISSIONAIS
LIBERAIS
ADVOGADO - Reclamações
trabalhistas. Dr. Borges. Av. Fran-
klln Roosevelt, 126 sobreloia 207
(11 às 14).
CONTADOR aceita escritas avul-
sas mesmo atrasadas. Informações
s| compromisso. Rua Buenos Ai-
res, 140, sala 501. Tel.: 43-6912.
CONCEITUADA 

"firma 
de refrige.

ração conserta bebedouros, gela-
deiras de qualquer tipo, executa
Instalações comerciais de refrige-
ração. Tels. 57-3532 e 42-7453.
DETECTIVE MACHADO - Investi-
çacões particulares, longa pratica
máximo sigilo - Tel. 28-0299.
DETECTIVE particular, Seixas -
Sindicâncias, dia e noite — Te-
lefone 49-9907.

REPRESENTAÇÃO - Porto Aleglc
— Pessoa credenciada (professor)
vastamente conhecida, desfrutan-
do de magníficas relações, prin-
cipalmente nos meios escolares,
deseja uma representação gue lhe
permita empregar o seu tempo e
ganhar alguma coisa. Dispõe 'de
tempo e muita disposição para o
trabalho. Informações no Rio:
Tel. 23-8788. Sr. Marquei Pe-
reiro.

DETETIVE SANTOS - Investiga-
ções particulares, garantia o rt
ferència. Atendo das fi às 13 ho'
ras. Tel.i 26-3556.
LEGALIZAÇÕES cie firmas. Me
lhores_inf._tel. 23-9098, Sr._lberè
PINTURAS E REFORMAS _ prazo
Nâo deixe de verificar nosaoi
pre;os. Tol. 49-2242. Sr. Gomes.

Casamento
No exterior, pj procuração,

e religioso, desquite, pensão,
etc. Consultas grátis de 15h30m
— 17h30m ou hora marcada —

Tel. 52-5761. Dr. Macedo. Rua
Sen. Dantas, 19, sala 902;

Clínica de
Doenças Sexuais

Trat. da impotência — Pré-
Nupcial. Orientação Dr. Gllvan
Torres. Av. Rio Branco, 156,
sala 913. Telefone: 42-1071.

DECLARAÇÕES E
EDITAIS

raca
Ã praça ou a quem interessar possa, a firma

MERCEARIA FETETE LTDA., estabelecida na Rua
Senador Vergueiro, n.° 272-6, com o comércio de

AERO 64, excepcional estado a
qualquer prova, à vista, troco e
fac. 2 800 ent., s. 18 m. Rua 24
Maio, 316 — 48-2701. _
ALUGUE" umVolk» 66 o dirija 

"v!

mesmo, sem fiador, sem burocra'
cia. Única gar. exigíve! cart. de
mot, Relr. 3x4. Tel. 48-3493
Rua^Dr. Satamini, 161-B.
AERO WILLYS 63" - Cr$ 2 400,
estado realmente ótimo, mecani-
ca magnífica. Saldo a prazo. -
Barata^Ribeiro, 147.
AERO 64 - Vendo todo equipa
do, côr azul. Rua Hilário de Gou-
veia,_ 88.B_-_ Copacabana.
AERO 66 — Equip. único dono,
esi. de novo, entr. de Cr$ 4 £00,
rest. a longo prazo. R. S. Franc.
Xavier^ 30-A._
AERO WILLYS 65-5 marchas,
estado novo. Vendo e facilito —
Rua Hndock Lobo, 382 - Tel.
34-2458. _
AERO 65 - l!ndl"côr, tâdã pro.va fleral. Vendo, troco, facilito.
Cerqueira Daltro, 82 - Posto em
Cascadura.
AERO 64 — Superequipado. Pou-
co redado. Vendo, troco, faci-
lito. Cerqueira Daltro, 82 Pós-
to em Cascadura.
AERO 63 — Bordo, iuperequlp3-
do, capas curvin, etc. Vendo,
troco, facilito. Cerqueira Daltro,
82 ¦- Posto em Cascadura.
ÃERÕ WÍLLYS 1963, n6vo, vale

pena «ver, equipadissimo. Faço
qualquer prova. Facilito. Sousa
Lima 363.
ÃERO WI ÜY~S 65, com 16 000
km, ridio, tranca, ref. paracho'
que. Facilite e troco. R. Boli-
var 125-A. Tol. 37-9588.

AERO WILLYS 65, equipado, em
eslado de novo, com 23 000 km
rodadas, peia melhor oferta. Ruo
Júlio do Carmo, 94, c/ Soeras-
Tel. 43-8430.
BOA COMPRA, boa troca t bom
negócio o otnigo fará adquirin-
dou um Vemag novo na TEXAS
com todas as garantia:. Visite»
nos na Av. Atlântica, «jq. de R.
Djalma Ulrich no Posto 5 • Ru*t
Conde Bonfim, 40 onde encon.
trará milhares do planos •dapté"
veis às condições que V. S. po«
de t deseja comprar. Aceitamot
seu veículo usado como parte ét,
pagamento. TEXAS,
COMPRO enrros nacionais. Pago
à vista. Tel. 34-7743. Sr. Hélio
Trigo.
CÔNSUL 1954. Vendo e facilita.
Rub Haddock Lobo 382.
CADILLAC 1961, flcet-wood, iu.
perequip. Ent. 6 OCO, saldo com.
binar. Troco. Uruguai, 226-B.
CHEVROLET 1«27~4 poria», me.
canica 100%, ent. 1 000 lalda
combinar. Troco. Uruguai, 22Ó-B,
CADILLAC 51 - Base 1 milhão^
bom est. parte mec. 100%, fa-
cil., troco menor. Ru* TaborarL
687_- B. Rno. __
CHEVROLET 1949 -Luxo" 

"p_n_

mec, 4 ports., superequip., ven-
do pela melhor oferta. R. Ferdi.
nando Laboriau, 45 — Telefonn
58-5967.
CHEVROLET SS. 1963. O mõü
novo do Rio. Troco por rocies,
nal. Av. Atlântica I 536. Tela.
fone 36-1323.
CHEVROLET Impala 60, o mal»
novo da Guanabara, pintura dei
fábrica, tapetes originais, hidra-
mntico, direção e freios hidráu-"icos, 

vidroí elétricos, rádio, &
cil., 4 portas, c| coluna. Facilitei
parte ou troco. R. BolivBr 125.
Tcl. 37-9588.
CITROEN 52 - Autenticamente
novo 600 mil entrada. Cerqueira
Daltro, 82 - Posto «m Casei.
dura.
CHEVRÒLÉÍ~52"~-~iaíi7~p7ontã
para rodar. Vendo, troco, faci»

to. Cerqueirc Daltro, 82 — Pôi-
to em Cascadura.

AUTOMÓVEIS novos Vemag pa
a a praça. Qualquer quantidade

já emplacados e com taxímetro
desde 4 000 de entrada e o saldo
V. S. determina como deseja pa
gar; Em Copacabana na Av.
Atlântica, esq. da Rua Djalma
Ulrich, no Posto 5. Tel. 47-7203

- No Tijuca, na Rua Cond» de
onfim, 40 - Tel, 48-6463.

ATENÇÃO. Proprietários de~VÕÍics
wagen de praça — A Texas está
fazendo troca de Volkswagen po
Vemag 4 portas, financiando i
diferença a longo prazo, na Av.
Atlântica esquina da R. Djalma
Ulrich o na Rua Conde de Bon-
fim 40. N. B. Entrega o Vemag
67, novinho já emplacado na pra>
ça, com a côr que lhe desejar. —
Texas.

^5?íb?of?;ih\7,'^büã^\Per:Mercearia' declara c>ue está em entendimentos
gaihão d» ferro, posto,- 34-7990 para a venda do citado estabelecimento comercial

AERO WILLYS 63, rádio, capas,
busina musicada, 3 800. Ur-

gente. Barata Ribeiro 207—302.
Geraldo.

Sílvio.
TIJOLOS furados, muitíssimo ba
rato, pedra, areia, ferro etc. Di
reto óa fonte. Pedido pelo tele-
fone 30-6983.
VERGÃLHÔES DE FERRO - Vciv
dem-se 5 toneladas de 1:4" a Cr$
395 por quiio. Rua Proclamação
n.° 556 — Bonsucesso.

DIVERSOS
CAIXA-"REGISTRADORA NATIO-
NAL — Nota somada, fita c
cupom. Vende-se. Av, Nilo Pe-
çanha, 357 — Caxias.

Gersaores ocasião
Vendemos Diesel 37 K.W.A., 50

K.W.A., e 2 K.W.A. Rua Cardeal Arco-
Verde, 1331 - São Paulo. (P

COLÉGIOS E CURSOS £YR.S? 
"c ° ,c ." - *:'• »».,-

Ginásio — Clássico — Cientifico
AULAS - Português, Matemática ""_< "" »«" Ginásio, 85% apro-
e Inglês, primário até ginásio. D. "d?s .- Malriculas_ abertas -

Carmem, 54-3841, das 14 òs 16 P'°f<>5soros do Colomo Peoro II.
h0r»s Av. Copacabana, 1 072 gr. 302.

Tol. 57-6477.
GRATUITO — Português, curso de
3 meses. Cinelandia. R. Álvaro MATEMÁTICA - Curso Secunda-
Alvim, 24, grupo 601. Tels.t .. rio. Ensina-se. Tel. 54-2787, Srta.
37-6249. iNiara.

TELEVISOR GE 16" americano
mod. 1967 — Vendo urgente. 470
mil. Av. Copacabana, 610 loja J.

GELADEIRA Admirai, retilinea.
estado de nova, perfeita. Vendo
230 mil. Av. Gomes Freire, 176,
sala 902.

MILITAR transferido vende mo^
veis e vários cbietos. Rua Se-
nador Muniz Freire, 70, ap. 101,
fundos. Tel. 58-4990.
MOVEIS colonial, vende-se. Rua
do Resende 113, casa 36/201
MOVEIS - Chipandele - Vende-
se perfeito estado, pouco usado,
12 peças. Tratar Rua Ligia 391
.— Barbearia, c| Sr. Juca.
MOVEIS de tala Rústico mexica-
no, peroba, completo. Vendo,
preço 100 mil. R. Maria Freitas
21, ap. 302 - Madureira. Tr
c| Guiomar.
PAU MARFIM - Dormitório para
casal, em bom estado por Cr$
150 000 e uma sala pau marfim
Cr$ 120 000. Também separados.
Rua Haddock lobo, 206.
POR MOTIVO de mudança"^- È3__«P
dem-se móveis de quarto

GELADEIRAS - Vendo lote 
"com

defeito. Rua Senador Dantas, 19,
sala 205. Tel.: 22-5700.
GELADEIRA "Gelomatic", 7V.
pés, perfeito estado. Vende-se,
urgente, NCr$ 150 00. Rua Ria
chuelo. 44, 3.° and., s. 306.
GELADEIRAS - Liquidação a par
tir de 110 mil, GE, Philco, Frigi-
daire e outras, ótimo funciona-
mento, de 6, 7, 8, 9, 11 e 12
pés. Rua Senador Dantas, 19, ta-
Ia 205. Tel.: 22.5700.
GELADEIRA IBEZINHA - Golo
matie - Vendo ainda n» embala-
gem de fábrica. Preco de ocasião- Cr$ 200 000,00 (Duzentos mil
cruzeiros). Telefone 48-9336
ÇELADEIRA - liquido, tenho
varias. Clímax, Frig. e Adm. a
partir de 80 mil. Av. Roma 347-A
— jíorisucesso.
GEtAD'ÈIRA~Frigidaire luxo Í2
pes. Nova, perfeito funciona-
mento. Vendo urgente. Av. Co-
pacabana 209 ap. 807.
GELADEIRA CLÍMAX - Vitoria -
Otlmo estado 8 pés. Vendo urg.
180 000. Motivo viagem. Rua Ro-
drigues Santos 344 ap._101.
GELADEIRA 8 pés Brastemp, mo-
derna, poria aproveitável 190 mil
urgente. Rua Gustavo Sampaio

911 (Leme).

?a- geladeira Dupiix Crosiey, i4 reira Carneiro, 371

TELEVISÃO - Atenção - Preci
samos vender 100 aparelhes TV
ate o fim do mês, marcas Phil-
co, Arlel, Teleking, Admirai,
Semp, S. Eletric, G.E. e outras
de 13, 19, 23 polegadas a pre-
ços 50% a menos das tabelas
com autorização das fábricas, no-
vas na garantia dupla, à vista
ou a crédito, aceitamos sua TV
usada como parte de pagamento,
pagamos 200 mil pela sua TV
usada, ademais tem seu crédi-
fo na hora, entrega na hora, fu-
turas reclamações na hora. Ver
a exposição na Estrela de Prata
na Av. Copacabana n. 5811211
- C. Comercial. Tel. 36-1852 -
Informações.
TV GENERAL ELETRIC 

"21'

cinema nes 5 canais. Cr$
250 000. Pode trazer mecânico.
Barata_Ribeiro,_185, ap. 601.
TV~ PHILCO 

"23 
p.~e~uma vitro"

Ia Simer funcionamento perfei-to. Vendo urgenle. Av. Copaca-
bana, 209, ap. 807.

Um

ÓCULOS - CINE-FOTO
BINÓCULO prismático Omega
30 x 50, lentes ezuií, vendo um
novo com estojo. 110 mil. Tel
42-0364.
FUMADOR novo, Nicon Super 8
Tel. 43-5219 - Peter.
KOWAFLEX "S' - Nova, lente
1.2, MX, disparador autem., fo-
tom. embutido, 35mm — Dr. Pe-
drei_-_ 52-7049.
MAQUINA de filmar Crown,-8
mm, Reflex 200M, automática —
200 000. Tel.: 26-9326.
PROJETOR DE SLIDES alemão

Pradolux-Leilz", semi-automáti.
co, novo. Vende-se Ótica Nobre -
Galeria Empreg. Comércio — Loia
10,_Av. R._Branco.
PROJETOR de cinema !6~mm. SÕ-
noro, Bell & Howell 302, mo-
dernissimo c[ gravador próprio,
uma só mala, 750 cruz. novos.
57-0222^
VENDE-SE RolIeyfTéx novo rnodè".
lo. Barato. Tel. 43-5219 - Peter.

aos Srs. Antônio Alves Teixeira e Isaac Rodrigues
Ferreira ou firma que venham a organizar, con-
vidando por esse motivo todos aqueles que se
julgarem credores da mesma, para se apresenta-
rem no local acima dentro de 5 (cinco) dias a
contar da presente data, para fins de direito.

Estado da Guanabara, 17 de março de 1967.
MERCEARIA FETETE LTDA.

a) Youssef Brahim Trefi — Sócio Gerente

Âssoci
ri

ermanos
abarastado

ASSEMBLÉIA GERAL
De ordem da Presidência, convoco os Senho-

res Associados para a Assembléia Coral Extraor-
dinária que será realizada no próximo ¦*,'..: ?*, às
16 horas, no Jardim Zoológico, constando da Or
dem do Dia Assuntos de interesse geral.

as.) Jadir Vogel
Secretário Geral

AUTOMÓVEIS - Volkswagen 65,
equipado, Rural 63 4:2, Simca
60, Dauphino 63, Ford 46 tixi,
todos revisados, entrada a par-
tir da 1 200. Rua Riachuala n.
48-A -__ lapa. __
AERO 62, lindo, equipado! ex-
cliente. Fac. c/ 1 800, saldo até
20 meses. Troco. R. 24 de Maio,
19,_fundos;_Tel._28-75J_2.
ÃERÕ 61, excelente, c/ radio.
Fac. c/ 1 500, saldo até 18 me-
ses. Troco. R. 24 de Moio, 19,
fundos. Tel. 28-7512.

CHEVROLET 50 - Mecânica, au.
têntico de praça 3 200 000, l

ista. Ver IAPI da Penha tm fren-
te ao SAMDU.
CHEVROLET 58 - Mec. 6 cil. cj
coluna exc. estado. Entr. de CrS
3 500, rest. longo prazo. R. S.
Franc. Xavier, 30-A.
CITROEN 49. 11 L bat. pneut
mecán. novos 750 mil, ac. ofer-
ta. Preciso dinheiro. R. Senador
Bernardo Monteiro, 220. Telefono
28-4711.
CARRO PACKARD conversível, c».
pota e pintura nova, máquinn
perfeita, todo bom. 850 000 —
400x9_de_5O_-_37-6778.
CHEVROLET Bel-Air 57, étimo et-
tado, 8 cil., hidr., dir., hidr., úni-
co deno, troco carro nacional. •*
Av. Suburbana, 2422. Tel.
30-7063.
CHEVROLETH 46 - Chevrolet 50,
vendemos, bem finonciadoi. Av.'
Nilo Peçanha, 1193 - Caxiai.
CHEVROLET IMPALA 58 - Ven.
do aceito oferta, troco. Av. Bra-
sil, 2 332 -_"A lusitana".
CHEVROLET 1938Í bom de'~pneui,
pintura e forração. Ent. 250 —
Av. 28 de Seiembro, 191-B —
Alfaiate.
CHEVROLET 58 - Avariado, 6 cil.
mec, 4 p,, c. coluna, pneus no*
ves, rádio original, doe. leoal,
I 800 ou melhor oferta. R. Mi-
guel Angeio, 436.
CHEVROLET CORVAIR 62 - Com-
pacto, perfeito estado, o mait
novo do Rio. Tratar 37-8226.
CADILLAC 56 - Coupé de Ville

A mais novt do Rio. Vendo,
troco, facilito. Av. Suburbana,
10 438 - Cascadura.

AERO 62, estado de novo. Ven-
do e facilito. — Rua Haddock
Lobo, 382. Tel. 34-2458.
AERO WILLYS 1964, c| 25 mil
km autênticos, único dono, cor
azul, equipado, trcco e fac. R.
C. de Bonfim; 577-A. T. 58-3822
AERO WILLYS 62, azul Jamaica
pneus noves, mecânica a qual-
quer prova. NCrS 3 350 000 eo
1.° que chegar. Felipe Camarão,
número 138.
AERO WILLYS 65, superequipado
completamente novo. Troco, fa-
cilito. Rua Conde de Bonfim.
577-B. Tel. 58 6769.

ÍCULOS
i AUTOMÓVEIS

TOCA-DISCO S. Eletric 3 v.üT-
cidades, marfim est. de novo
custo 540 mil. Vendo hoie 250
mil. Av. Copacabana n. 581|21l— C Comercial.

DIVERSOS
ATENÇÃO — Compro um piano,
uma geladeira, um TV, um este.
reofono • um ar condicionado —
a quilqu.r hor» par» 36-3652.

Equipamentos eletrônicos
Vendem-se equipamentos de Estúdio

e Transmissor usados. Ver na Rua Conde Pe-

em bom estado,'um sumier pés, importada," gavetas, porta ""' 
V ILcilIB Qe

geladeira Frigidaire, 7 pés. aproveitável, ótima p. família Carvalho tplofnncs. ^D flR/M lnza Jarros, 136, casa 16. grande, 260 mil. Av. Copacaba-1°' 
TeleT°ne. JU-Ü044. (PSouza _

PRATA portuguesa contrastad», "a- 61°-J
particular venda lindo s.rviço d.lGELADEIRA GE, 11 pés, porta

i 
* 

o ' S 
W .? •,lSum"! í«li gavetas, cong. horizontal

ulvai. Preço razoável. Vendo por- estado de nova, 270 mil. Av.
que preciso. T.l. 57-514?. |N. S. Copacabana, 610-J.

ung
rasteiro

Cursos especiais de:

SECRETARIADO PRÁTICO - 10 meses
Matérias: Português Taquigrafia, Dacli-

lografia, Matemática, Prática de Escritório e
Relações Públicas.

ESTENODACTILOGRAFIA - 10 meses
Matérias: Português, Taquigrafia, Dac-

tilografia — Trio básico indispensável na
formação de perfeitos estenógrafos e ta-
quígrafos.

Ensino essencialmente prático, por pro-
fessôres assíduos e rigorosamente especiali-
zados.

PORTUGUÊS, MATEMÁTICA, PRÁTICA DE
ESCRITÓRIO, RELAÇÕES PÚBLICAS e INGLÊS,

EM NOVAS TURMAS.
TAQUIGRAFIA — Aprendizado em qualquer
dia e hora, pelo método: "Prep.-Paulo Gon-
çalves", adaptado ao inglês, francês, alemão
e italiano, e turmas especiais de aperfeiçoa-
mento (homogêneas), para qualquer meto-
do, nas velocidades de 20 até 140 ppm.

Em 1966 o C. T. B. preencheu em 100%
as vagas dos concursos públicos de Taqui-
grafia, realizados na Guanabara, e obteve

95% do total de candidatos aprovados.
DACTILOGRAFIA - Aulas das 8 às 22 ho-
ras, em máquinas novas — Método C.T.B. —

PRAÇA FLORIANO, 55 - 12." (C1NELÀN-
DIA) - TELS.: 52-2972 e 52-0618.

ATENÇÃO - Propriolirio do
Volkswagen da praça: a TEXAS
ostá fazendo troca do Volkswa
gon por Vemag 4 portas, finan
ciando a diferença à longo pra
xo na Av, Atlântica esquina de
Rea Dialma Ulrirh e na Rua Cen
do da Bonfim, 40 — N. B. Enlre-
ga o Vemag 67 novinho, já eni'
placado na praça, com a côr quo

| 
V. S. desejar. TEXAS.
AUTOMÓVEL -
aborrocè-lo. Vejo

Compro sem
domicílio nc

horário de sua preferência. Pa
90 hoje. - Tel. 38-3891.
AGORA até às 10 horas da noite
você pede comprar seu Vemag
na Av. Atlântica, esq. de ft.
Djalma Ulrich. Todas as cores e
tipos. Financiamos a Icngo prazo
e açoitamos troca per qualquer
automóvel — Tel. 47-7203 — Te<
xas.

AERO 65 — Equipado.
6 400. Sr. Gabriel ou

iRubens. Tel. 38-1559 ou
58-5202.
AERO WILLYS - Compro sem
aLcrrecê-lo. Vejo a domicílio no
horário de sua preferência. Pa.
go hoje. Tel. 38-3891.
ALUGA-SE Kombi com motorista
pura entrenas ou viagens. Tele-

jícnc 26-4440.
AERO WIUYS 63, 

"ostado 
do nò-

vo. Vende-se. Tratar Albino.
Tel. 362000. _
AERO 62, bom, pneus b.b., tran-
ca, cinto de segurança — Cr$
3 520 000. R. Pacheco da Ro-
cha, 137.

AERO 64, único dono,
excepcional. 5 200. Tra-
tar Sr. Gabriel ou Ru-
bens. Tel. 38-1559 ou
58-5202. _
ÃERO WILLYS 1965, 5 marchas,
verde, novíssimo, facilito com
CrS 3 500 e Síldo a com-
binar. Rua Conde Bcnfim, 66-A.i
Tel. 34-9509.

ATENÇÃO - Ao comprar ou Iro
car o seu carro lembre-se que
só a Texas tem o carro que você
procura nas condições que peda
pagar! Aero Willys 61, 62 e 63
Dauphine 60, 61, 62 e 63. DKW
Vemag 59, 60, 61, 62, 63, 64,
65 e 67 OK Belcar e Vemaguet,
Gordini 62, 63, 64 e 65. Simca
Tufão 66. Rural Willys 62. Volks-
wagen 59, 62, 63 e 64 e muites
outros com entrada a partir de
690 000 o prestações de 120 000.
Na troca sempre a maior ava
Ção. R. São Francisco Xavier, 342

Maracanã e Rua Conde Bon
fim, 40, Tijuca.

ÃERÕ" 
"WÍLLYST966~ 

Eitãdo-de
novo, equipado, vendo, troco, fa
cilito. Rua Haddcck Lobo n.° 386

Tels. 28-6596 e 2a_007h
AERO WILLYS 1963 - Grená.
equipado, estado de nóvo. Vendo
troco, facilito. Rua Haddcck Lobo,
n.° 386 - Tels.: 28-6596 e ....
28-0071.
ÃÉSO WÍLLYS 6Í - Última si-
rie, vendo à vista NCr$ 2 500,
particular. R. Dom Meinrado, 37

48-6932, até 16 horas.

AÉRO~WILLYS~66 - Oiííma sé-
rie, com 7 mil quilômetros, côr
cinza madrugada vende-se com
CrS 5 600 000, restante CrS 
270 000 mensais. Tratar pelo tel.
37-8196.

ÃÊRcTwiLLYS 64 
~ 

único áonõ,
superequipado, bem conservado,
vende à vista. R. Barata Ribeiro,
280,, ap. 602. Tel. 37-0555 - Sr.
Ametov.
ÃERO-WÍUY~S— 796"5~-^>ífTo"jr
1965, conservação esmerada, per-
feitíssimo. Vendo à vista NCr$
7 100. Aceito Volks parte pagto.
Rua Ccnde Bonfim, 42 fundos.

AEOT WILLYS 1963 - Radio,
* ".. capas napa. Ent. NCr$

2.U,.,;0 o 15 prest. NCrS 300.
Lavradio, _206-B. Tel. 42-020K_
AERÓ 62 sinal 1 80Ò resto lon-
go prazo, radio, capas, único do-
no. Av. Mem de Sá, 14-A junto
Rua do Passeio 22-4229 e 32-5397.
AERO WILLYS 65, 4 m. cor pre-
ta. Vende-se NCrS 6.600,00.
Tamb. fac. Rua Frei Caneca, 452.
ÀEKÕ~ WILLYS 1963 -~Vendo
apenas 3 740 e Simca 63, no-

nha por 3 480. Tratar na Rua
Pereira de Siqueira, 79, Tijuca.
ÃERCr"60r62r~63~è~64. ím^ê
cavei estado geral. Vendo, troco

íinancio. Paim Pamplona, 700
- Jacaré. Tel.i 49-7852.

CITROEN 48 - Bom estado. 300
mil de entrada e 10O p| mil.
Av. Suburbana, 10 002 — 3.° an-
dar — Sala 305 — Cascadura.
CITROEN 51 - ótimo de tudo^
pneus novos, bateria, rádio, pisca-
pisca, tranca de direção, desliga-
dor de circuito etc, forração no.
va. Faço qualquer experiência. —
Ver na R. Visconde de Piralí n.°
490-C, com o Sr. Emilio ou à not-
te na R. Santa Clara, 219, Sr.
Neves _— (Garagem).
CHEVROLET 

"50,_6timS 
ísTãdT,

mec. a tôda prova. Vendo, finan-
cio c/ 800 mil, saldo a longo
prazo. Afcnso Pena, 66-B.
CHEVROLET7Í964^lmpala","4'"ptr.
6 cil. mecânico, dir. hid. Rai-
ban, azul e pérola. Doe. Em-
baixada. Ac. troca ou facilito.
Rua Conde Bonfim Ó6-A. Telefo-
ne 34-9909._
CITROEN - Vendo" ou troco p]
Dauphine. Pref. tixi. — Tel.
48-5181. Rua Maior Ávila, 345,
ap. 203.
CITROEN 1961 

'"- 
(Sapo), muita

bem conservado, tudo original •
funcionando. Carro para conha,
cedor, Cr$ 3 900 ou troc» ¦ fi>
cilito. R. Maria Amalia, tt —
Tijuca.
CHEVROLET convarilvel - Van.
da-ie, modelo Malibu-SS, V-í, hl.
dramática, moter 325 HP. To-
dos impostos pagos, •quipadful.
ma. Facilita-se. Ver Rua Viicon-
da ds Pirai., 2**. Tal. 37411*.
Ext. 702. Ipanema. 

AUIOMOVEIS - Compro Aero
Willys 64 ou Volks. 65 - Tele.
fone 52-6725, Marinaldo.
ÃERO 62, Simca 66, OKW"todos
os anos, Volks 60 a 65 e mui-
tos outros, desde 1 380 mil. 5ó
na Texas (Rua Conde da Bon
fim, 40-A.
AERO 1966 

"t 
1965 - Vermelho

gelo, completamente novos
uperequipados. Estudo troca

São Francisco Xavier, 400. Tel.
48-5476.
AERO V/ILLYS 1964, Cima Gra-
fiti, Superequipado, ótimo esta-
do. Vendo, troco, facilito. R
S. Fco. Xavier, 398. Tel. ...
28-3776.

AERO 61 - UH. série, rádio
trans., capai, nunca bateu, tran-
ca, 4 pneus novos, mecânica cem
por cento — à vista ou 2 milh.
enlr. — Si Faraira, 328, apt. 705.

AUTOS da praça: DKW 63, 65 a
67, desde 2 300 mil, Gordini 62
a 64 desda 2 000 mil, ate. Acei-
tamos o seu auto, emplacado ou
nio, como parta de pagamento.
(Em qualquer estado, marca ou

AERO 64 balido, meihcr oferta.iano). O saldo em prestações que
Vor Rua Guaratinguetá n.° 55. qualquer um pode pagar. Rua
Tratar Rua Alfredo Barcelos 572 Ccnde do Bonfim, 40-Á.
Sr, Nélio. AETO WILLYS 62, «uperequlp..

AERO WILLYS 1965, superequi-
pado, ótimo estado, vendo, 1ro<

facilito. R. S. Fco. Xavier,
398,_Tel. 28-3776.
AUTOMÓVEIS A PRAZO -
Volkswagen 1966 3 000 000 -
Volkswagen 1962 2 000 000 -
Volkswagen 1953 1000 000 -
Dauphine 1960, 900 000 - Kom
bi 1961, 1960, 1 500 000 - DKW
1964, 3 000 000 — Vemaguete
1961, 1 500 000 - Simca 1960

1 500 000 - Skoda 1948, 380 000
— O restante a combinar. Av
23 de Seiembro 189 - Tel.i .
48-8181.

AERO 04 — Bern conservado e
equipado com maquina em ex-
celente performance. Ver no es-
(acionamento da Ev. Veiga (Es-
cola de Desenho Industrial), com
o lavrador. Negocio urgente è/v
só com particular.

COMPRO seu carro tem ¦ borre-
cc-lo. AVtjo no horirlo d« aua
preferência • pago hoja am dl»
nhelro._TeL_38.3891.
COMPRO - Voikswãgen, pago 1
vista na hora, negócio rápido.
R. Laranieiras, 122-A — Telefona
25-3953 - Não atendo • domi-
cilio.
CHEVROLET 1958 - "Station
Wagon", 6 cilindros, mecânico,
4 portas. Mecânica 100%. NCri
4 500 — Rua Marquês de Pint»
do, 64. Tels. 45-9165 • 25-3443.
vrolet 1927, em perfeito «stado,
freio a óleo. Tratar com Rocha
na Rua Frei Luis n. 100. Edi*
tora Vo2es Ltda. — Petrópolis.
CALHAMBEQUE - Vende-se Cha-
AERO 1964 - Conservadissimo —
Entr. NCrS 2 500 a 10 prest. d«
NCrS 410 - Lavradio, 206-B. Ttl.t
42-020L
DKW — Compro tam aborreci-la»
Vtjo no horário da tua praferin-
cia a pago hoja am dinhaira. —
Tal.: 38-3691.

AERO WILLYS 67, para faturar,
cores a escolher, fazemos troca.
R. Jullo do Carmo, 94, c/ Soa*
res,_tel. _43.B430.
BÉRLÍNETA 63 - Vendo em per-
feito eslado por melhor oferta
hoje. Rua da Passagem 119.

DAUPHINE - Compro iam abor-
recfi<lo. Vejo no hjririo da tua
preferência a pago hoja am éU
nheiro^ T.l. 38-3891.
DKW VÈMAG na' Zona Sul, na
Texas, com o leu tradicional pia*
no de trocas a com esquemas de
financiamento inéditos na Gus-
nabara, onde os clientes escolhem
a modalidade da pagamento qua
melhor lhes convier. Venha Co-
nhecer os recentes modelos 67
cem linhas cores. Av. Atlântica
esquina da R. Djalma Ulrich no
Posto 5.
DAUPHINE - «1 - V.nd. bara-
to, motivo viagem, todo nove.
Qualquer prova, particular. Tra-
tar c| Juvenal, ati 11 horaa. Rn
Antônio Joii Bittencourt, til —
Nilópolis.

DKW VEMÃGUET"6:Túnico dono)
equipada. A vista NCrS 3 900.
Tel.: 37-0929.

BELCAR e VEMAGUET 60 a 67.
Só na Texas desde 980 mil. Sal-
do em vários planos suaves. Tro-
ca se. R. Conde de Bonfim, 40-A.
BEDFORD UTILITY - Excelente
estado de mecânica. Precisa pin*
tar. Bem calçado. Vendo. Ver
c tratar na Rua Elias da Silva,
11. Piedade. Não atendo por te-
leFone.

CHEVROLET 1958 BEL-AIR 4 p.AERO 65 e.xcp. est. vendo. Ver facilito e troco. Av. 
' 

Brás dejsem coluna, radio ori. p. b!b.
cm frenie ao IPA5E. R. Pedro Pina, 274. 30-7830, «pós 10 Vendo por 4 500 mil. Rua Ana
Lessa GB 23-1019. Tel. 32-2359.'horas. JNeri, 770,

DAUPHINE 1959 - Espetacular.
Eslado de novo. Azul. Entrada
de 850, saldo em 16 meses. R.
Riachfelo, 33. Tei. 22-703^
DKWBELCAR 65, 5 500 km, *qui.
pado com Rádio Motorola, pneut
cinturados etv. Ver das Mh is
1 Bh A Rua Sampaio Viana, 72,
Rio Comprido. NCrS 5 500,00.
DODGE Utility 953 -Vendo «ro
ótimo estado. Entrada NCri ,,

000,00. Resta em 10 prest. da
NCrS 200,00 por mês. — Tal.
540115.
DKW""VEG"AG 1962, Belcar, no.
víssímo, troco ou facilito. Cr$

000 000 e saldo a combinar.
R. Conde Bonfim, 66-A. — Tal,
34-9909,

í'-t.i



6 - CLASSIFICADOS - Jornal do Brasil, 3.°-feira, 21-3-67

JEEI1 54, 4 cil, vendn. trocn, fa-
cilito com 800. Av, Alem de Sá
253-B.  
JEEP 60, quase novo, vendi
à vista. CrS 2 350 000. Av. Su-
burbona, 4149 - Del Castilho,
JEEI> 51, excelente. F.ic. el 700
nll. R. 2-1 do Maio, 19, fundos.

Antecipe seu classifica
Não haverá expediente no JOR

NAL DO BRASIL no próximo dia 24, VXX. Tk-Xs\-iX """"

sexta-feira Santa. Mas o JB circulará [$^.1"' 
°™o, »

nesse dia com a sua edição habitual.
As Agências receberão Anúncios Cias-
sificados, para sexta-feira, até o dia
23 às 17:30 hs. e a Sede até às
19:00 hs.

DAUPHINE 62 - 63 c/ rádio cx
cepcional estado. Gastei 1 200 na
máq. e suspensão tenho n. f. pa-
ri provar. Urg. 1 860, financio c/
1 000- Afonso Pena, 66-B.

DKW VEMAGÜETE 1963, 
~ 
equipa"

tio, estado de novo. Vendo, troco
e facilito. Rua'Conde de Bonfim,
41-A.

DAUPHINE - Vendo
urgente, todo reforma
do etc. Entrada 1 200,
saldo 110 mil por mês.
Tratar C. Valdir, R. Ge-
neral Gurjão, 326 —
Caju. (B
DKW SEDAN 1963 - ótimo es-
tado, equipado. Preço Cr$ 3 600,
TroCo, financio. — Real Grande-
zt, 23B-B - 26-9992. _
DAUPHINE 63 - 100% de ma-
quina e lataria. Perfeito estado
de conservação. Pequena entrada
c o laldo a longo prazo. Auto-"Prazo. 

Conde de Bonfim, Ó45-B
- 38-1135 e 38-2291.
DKW VEMAGÜETE 62 - Perfei-
To estado de conservação, 100'
de máquina e lataria. Entrada
desde Cr$ 1 500 e o saldo em
10, 15, 20, 25 e 30 meses. Av.
Almirante Barroso, 91-A — Tel.
.42-6138.

ESPETACULARES linhas Aeru-Di-
namicas apresenta o Vemag 67
V. S. poda vor o adquirir na
Av. Atlântica, esquina cio R. D|n1-
ma Ulrkh, no Posto 5, cm Co-
pacabana até às 10 hci.it da noi-
te - Tel. 47-7203_-_JEXAS. _
FORO TAUNUS 52, in 12 -Pin-
tura e máquina nova c rádio.
Ver Pinto Figueiredo, 2ó. Lan-
chonete Fernando.
FORD 1953, coupé, mecânico,
ent. 1 250, saldo combinar. Tro.
co. Rua Uruguai, 226-B.
FORD 1955 - Hid., 4 pis. em
bcm estado geral, base NCr$
2 200. Aceito ofertas. R. Sen.
Vergueiro, 138 - I 105 - Tel.
25-1069.

todo gera
Ido combi-

nar. Troco. Uruguai, 226-B.

JEÊP DKW 1962, o/ capota de
nylcn, motor novo, calotas de
íuxo, otimo. 1 930. S. Barata
Ribeiro, 254, porteiro. jDu troco
JÍT 1964_-^~25 min.m, 

"cò7 
curo

velho, metor 200, excepcional —
Ac. Hcca. Rua Gen. Espíriro Snn-
to Cardoso, 37-1 (esq. c| R. Uru-
guat — Tijuca).
JEEP"wTi-LYS 63 - Estado 0 km
motor novo 300 km rodados. CrS
1 500 e 15 x 200. Rua Conde do
Bonfim, 42. _
JEÊP 64 supernovo - 1 400 mil
Igual nõo h.i! O saldo a comb.
fvua Conde de Br.níin 40-A.

FORD F-100 - 1964, últ. série,
toda 100%. Ver e tratar de 2.'1
a sábado. Depósito de Cimento
Barroso Magno. Estação de Mag-
no — EFCB. Srs. Álvaro ou Afon-

— Estudo financiamento, a
mais bonita da GB. '

JEEP 57 - 700 mil, em perleilo
estado geral {4 cilindros) redu-
zida. Salvo a comb. Rua Conde
de_Bcnfim,_40-A.__
JK 1960 — Único dono. Mecanl-
ca a toda prova, Vendo, troco,
financio. Real Grandeza, 238-B
26-9992.

JIPE WIUYS 63, eslado garal
bom. Rua Boa Visla n.o 158.
Tel. 38-0693, com Sr. José Pc
dro cu Antenío.

Vendo, troco, finan-TÁXI VOLKSWAGEN 64

Fmncísco Xavier 400.
40-5476.

MERCEDES 1959, completamente; SIMCA 62
roca. Sâo cio
lei ]- Ti.

— f inancínd
neusjpada com radio, canas e lateraisiTAXI GORDINI 63 - Pronlo plloerleitr£;!;!0. Vulltrcn olt- li"*» ""o. Fa-trabalhar - 1500 mil entrada, zabeth~>uv u« unii.Hni d 1001 licito com CrS 800 do entrada A

por_ mês. R. 24 rie Maio, 411} n. Maria Amalla, 67 -¦ Tl-uca. |d.

Tel. 1-7163.

¦-¦-'¦ '¦¦¦«•¦ '•¦'"¦¦ '-'¦•¦ -¦»¦'¦¦ ¦¦' 
P*^™ ontVada"."^^
'• IR. Siq. Caninos, 244. Tel.: 37-2141 47-38B0 cu 27.0721

SIMCA CHAMBÒR0"í9-rr Equi--<ln«ncl.d5. TAXI DF qoTOíi -iBcllrs"""- ' 
'

iinoninv in n • ¦ ¦• . ' -- IAA Uc OU U jj, D2QUOHO esta'MERCURY 49 -Equipado, pneus |pada com radio, canas a laterais, ÍAXI GORDINI 63 - Pronto olloerfeitn „ barato. - Rainha Eli
- Sr. Salvador,

urbana, 10 002 — 3.° an.
Sala 305 ~ Cascadura.

Cumpro sem abcrrocê*[TAXI E PLACA - Comnro t> unn.l 1Q-Í l-i.-TV 
"&h'or-t^"U 

nn"u*°Jt"'\

Tc!s.:|do novo,
(co carro nacícna

57 - 301
IVOLKSWAGEN 63 - uilin
rie, todo equipado. Vendo NCrS

° VEÍCULOS
66 -Superequipado, os- VOLKSWAGEN 1961 a 1962spetacul.ir, vendo, finan-! bos esl. de novo: últ. série

Fundos.
MERCURY 48
máquina nova

Vendo urgente.
Facilito parte.

Tel. 58-8078.Araúio Lima, 47
MORRIS OXFORD 50 - Vendo em
bom estado, por «penas 9B0 mi!
à vista ao primeiro que chegar
Av. Suburbana, 2422. Tel.: . „.
MORRIS ÒXFOÜD - Vendõ-Yo
bom de tudo. Pede trazer moca-
nico. Rua Podro Alvos, 75
Araúio.
MERCEDES BENZ 50-51" vendo,
ótima íin. parte, troco Voikswa.
gen. R. Tcrres Homem, 150. Te
lefcne 48-7770.

KARMANN-GHIA - Igual a novo,
superequipado, de comerciant
único proprietário que possui dois
carros— (comprado em 29-9-64).
Vendo, eventualmente aceito Kcm-
bi ou VW como parte de paga
mento p/ facilitar negocio. Tele-
fone 27-9090 - Dias úleis.

OLDSMOBILE 66 - Cuilass. su-
preme, 4 portas, teto de vinil,
todo equipado Preço 24 500 —
Tel, 47-1919 - Edgar.
OPEL RECÕRD 60 - Vendo por
NCrS 4 100. Aceito trcea.
Documentação 100%. Tol. 43-5691' 

noite 49-1205 -_Carlcs.

OLDSMOBILE 62 - F-85
— Cutlass, conversível,

novíssimo, lodo equipa-
do, branco, capota pre-
ta, forração bordeaux.
Ver e tratar à Rua Eduar-
do Guinle, 23, com o
porteiro, Sr. Manoel —
Bolafogo.

TAXI Gordini 64
¦ Cr$ 3 G£0 000 Rl_SIMCA - Compro sem abcrrBCÔ- TAXI E PLACA - Compro e ven- 193 leia I. Aberta até 2Ó"'ho™s'.'|VOLKSWAGEN 1964 últimafrS.f«ES5--Ha^a^s r,s-„ ^. A-tfátki

ro. ioi. jii-ou»! veicules nevos e usades, ônibus, ,, r, , ,n t'i ,,VMi n Bimli on-pin 5A7 ino nCI«Sí"A íiJIJ i -i l--.„'„L- ,_ r ' TO HH Ciliü IU. UI, 'lO-JU/O. DO- '-••"¦'•1 tílOOlTO íUi-Juj.. — U\~51MCA 63(4, l.a sm. Aceito ofer- caminhão otc. — Av. Suburbana .,*__„ n,-„.;i
4551232. (Sr.n.°.10 033, sl. 219 - Cascadura,''1 '¦....

29-15B6.
VOLKS 1962
feito estado e f

Vendo em per-
3.'i

.e, un..
trcco e facilito. R C

577-A - Tel. 58-3822.
VOLKSWAGEN 60, 

"bem" 
conter.

antigo, co deno
Ide Beni

eal. Grandeza, «"O, 35, fundes, Sr. Antônio. I deríe con, 2 500 de entrada? Toli.Sr ÁntônTo 
' '"'" 47-"ÍU '

Mal: Ávila
PAULO ou cl porteiro).
SIMCA 1962 Chambord, mõtõr
novo (Tufão), susoensão nova,
linda cor, troco e facilito. R. C
Bonfim, 577-A. Tel. 58-3822.
SIMCA Tulão 64. Mcdêlo 65, 2
lindos cores, pneus novos, lata-
ria impecável, única dono, supe-
i equipado, excep. estudo, á
vista ou troco. Rua Felipe Ca
marão, 138. 48-0962.
TAXI DE PRAÇA - Vendo ur
gehte. Haddcck Lobo, 66. Crur
Tel. 48-4300.
lAXI Vjolkswagen 62, Capelinha,
côr azul, bam estado. Troco
facilito. Tel. 52-0009, Sr. Fe
nando.

TAXI Gordini 62, equipa.!.-. ajVOLICS. 65 - Sedan, estado dí
i .. ... —Ivisla cu financiado. L. da Pas-OK, superequipado, azul, vendoPLACA - Vendo, façoj5,gen)) 71!.A, ,rCco Volks. menor valor ou Kar^

.,. a TAXI GORDINI" 1965 - Prento!"l."i,nn'Ghl'1,„6.2- "• Détío Vilares,

ioi lm rc-á--'.

oo lado do Pcsto Almirante
TAXf E
permuta. lenho desp. oficial. Dou
seu carro emplacado n
Rua Emílio de Meneses
Piedade — Scares.
TAXI — Carro compro -— Ro-Í|r7ua
dando ou parado. Paqo à vista' -'¦— . „ n r--v- ...

TAXI Chevrolet 52. excelente, c/ Lll! 1.3.Ç00 km originais
_./. '\/r\i i'í

vende-se
500. Tratar «-'bado rn do

qo Rua 13 de Maio, 1 240 -

mann-Ghia 62. R
.„ ..?í-9iJ1P_-_ '01
!n.|VOLKS 66, côr rubi, rádkTTnlã
N. tron, capas Vulfrom. Preco CrS

5 700. R. Bolivar 125. N.

KOMBIS — Aluqnm-se com meto.FORD 40 — 4 portas, todo novo
rádio original, etc. Vendo, tro-t .
co. facilito. Cerqueira Daltro, 82 »sl» Para P«quona»T fr alas. vU

Posto cm Cascadura. | gens excursões. Tol. 52-6938
— Ernesto.

DE SOTO 48 — Taxi capei-, ven
do, serve para permuta. R. do
Senado, 248 — Ernesto.

DKW VEMAG - NOVOS
OU USADOS - Antes de
comprar ou trocar é de
seu interesse visitar a
GÁVEA S.A. - Rua
São Clemente, 91. Tele-
fone 46-1414 - QUE
TROCA E FINANCIA. (B
DAUPHINE 60 a 63, Gordini 64
t 65, Volkt 60 a 65, Vemag se-
tfan e Vetnatjuet 60 a 67, Simca
66, etc. desde 650 mil. Saldo a
comb. Rua Conde Bonfim, 40-A
DAUPHINE 62, em otimo estado,
equipado. Vendo c/ 900 ent, e
130 mensais. Machado Coelho, 91
— Estácio.
DAUPHINE 63 -
pneus novos, rad

Supernovo,
de teclas,

muito lindo. Vendo urgente 2 150
—- Av. Heitor Beltrão, 57, ap.
301. Tal.: 48-7183.

DODGE 51 c 53. Utility em óti-
mo eslado geral. 1 600 000 e
2 200 000. R. Sousa Barros, 15
— Eng. Novo. Aceito oferta e
Irocoj
DKW Vemaguet 64. mod. fooT
todo «quipado, placa 4 números.
NCr$ 4 800,00. - Marque» de
Abrantes,_ 56, _às_J 5 horas.
DAUPHINE 63. Vendo urgente,
ótimo estado. Facilito parte. -
Araújo Lima 47. Tel. 58-8078.
DKW VEMAGUET 60 - Ótimo es-
tado, pneus novos, rádio ele. por
«penas 2 250 mil» Ver Rua Lauro
Muller, 36-311 -_Botafogo.

DAUPHINE 61 
"ò"tima"conservãção

mecânica toda prova. Financio
tom pequena entrada. Restante
alé J5 meses-_26-8214._
DKW Vemaguet 62" excelente íãí
pint. estof. etc. mec. qualquer
prova mod. caíç. Preço 2 720.
Praia Botafogo 360-209. 100%.

FORD 51 — Mecânico, pneus b.

p=rnmêrR°.!'24ta WS m ílKARMANN GHIA 66
Fundos.
FORD 1954 — Mec. 4 portas, pia-
ca centena em belíssimo estado
geral. Vendo e facilito. Rua Ha-
dock Lobo, 382. Tel, 34-2458.
FISSORE 1965 no mais absoluto
estado de novo, radio, banda
branca etc. NCrS 6.900,00. Rua
Sâo Clemente, 71. 46-6404.
FISSORE 1965 - Completamente
novo, rádio. Vendo ou troco por
Volkswagen._Tel. 37-2768.

FORD 50 — Rádio, 5 pneus no-
vos, 400 ent. 10 x 140. Estudo
outras possibilidades. — Goiás,
1_116_-JJuintino.
FORD 50 - 4 portas, preto,
máq. relif. 1 350 à vista ou SOO
e 70 p| mês. R. Ana Nsri, 662,
cj 17, ap. 101. Aceitooferta. _
FORD 51 — 0 mais novo da
GB. Vendo, troco e facilito. Su-
burbana, 9991 A e B, Cascadura.

2.° série, equipado, fa
cilito c| NCr$ 4 000, res-
to a combinar. Alcindo
Guanabara, 24 - 19.°
- Tel. 22-5219 à noite
56-1311. Sr. Pedro.
KOMBI — Ccmpro sem aberrocâ-
Io. Vejo no horário de sua pre-
ferencia e pago hojo em dinhei-
ro. - Tol. 38-3691.
KOMBI — Compro urgento do 57
a 67 qualquer estado pago à vis-
ta Tel. 49-8132 - Sr. Santos, no
hora do sua preforüncia.
KARMANGHIA 1963 e 1964,'vá-
rios superequi pados, novíssimos.
Facilito até 20 meses. R. Con-
de Bonfim, 66-A. Tel,_3£-9909.
KOMBI f964 - Standard, nivis"
sinia, Iroco ou facilito com Cr$

TAXI Volks. 63, Cao., radio.
Preco à vista CrS 4 900. R. Pre
sidante Earrcto, 107 - Estácio.

OLDSMOBILE 60 - Dinamic 88
N'cvo, tudo cem por cento, vidro
ray-ban, tipo Impala, direção hi-
dráulica. Vende-se urgente, po-
dendo facilitar parte do paga-
mento — Preço 7 500. Telefones:
22-5700 ou 42-4724. Rua Senador
Dantas, 19, sala 205. Cinelándia.
PICK-UP Willys 64, muito nova,
4x4. Vepdo ã vista, estudo fi-
nsneiamento ou trocn. Ver R. do
Matoso, 202. Tel. 54-1316. _
PLIMOUTH 52 - Coupê, toda
100%. Base 1 700 mil. Fácil.,
troco menor. Rua Taborari, 6B7
- B. Pina.

TAXI Volks 63, ampl. a 15 dias,
azuf-claro, equip. radio etc. O
mais novo da GB. Vendo e fa-
clllto a combinar - 27-2521.

TAXI CHEVROLET 1951 - Moca-
nica, Copôla, em excelente osta-
do garal. A _ vista 3 300 mil. Rua
Felipe do Oliveira, 4. Túnel Nivo.
TAUNUS 15m 58. Vende-se por
motivo de viagem. Tratar à Rua
Maria Amália, 17 — Tijuca
TÁXI Dodge 51, pequena, moc,
rádio, estado excepcional. Fac.
1 600 mil. Rua Haddock Lobo,
60 -^_Sr. Cruz ou Tuninho.
TAXI CHEVROLET 52, mec, 

"óti"

mo estado, prento para rodar,
facilito com I 500 mil. Haddock
Lobo, óó — Toninho.
TAXI - Compro Volks 65|67 -
Boa entrada — Rua Uruguaiana

104 - -ala 509-A - Hern5.
nl -_Tol. 32-6111.
TÁXI GORDINI 1964 -2: 600 000

restante a combinar, Av. 28
Setembro, 189 - 48 8181.

PLYMOUTH 1959, Fury. - CrS
3 500. Novíssimo. Av. Ailânti-

1 536. Tel. 36-1323.
PEUGEOT 403, ono 58 - Vende-
se, CrS 2 100 mil. Ver Av. Ataul-
fode Paiv3 209-A. - Leblon.
PICK-UP WILLYS 66 - Tração" 4
rodas, ólimo estado, vendo ur-
cente, aceito troca, facilito c|
3 000 mil entr. Tol. 48-7756.

FAEiRICAÇÃO VEMAG 67 para a 2 500 e saldo até 20 meses

praça à longo prazo sem fiador,
completamente emplacados e com
taximetra. Tratar na Av. Atlân-
tica, esq. da Rua Djalma Ulrich,
Posto 5 e na Rua Conde de
Bonfim, 40 — Vendas por inter-
médio da nova Texas.

FORD CONVERSÍVEL 1957, V-8,
mecânico, completamente _refor-
mado. 4.9 via. Rua Marquês de
Pinedo, 84. Tel. 45-9165.

R. Conde Bonfim, 66-A. Tel
34-9909.
KARMANN-GHIA 64 verm. tala
larga crem. cj courvin, volante
Porch radio Telespark, teclado,
3 f| único dono s| batida ac.
troca fac. Rua Escobar 91. Tele-
fone 34-6200, 34-6056.
KARMANN-GHIA 65 vendo, ra-
dio ali. teclas, capas, fino tra-
to, troco Simca ou Volk?

PICK-UP UE SOTO 54 - Vendo.
Troco. Facilito cem 1 000. Av.
Mem de Sá, 253-B.

GORDINI — Ccmpro sem aborre- Almirante Tamandaré, 47 apto
cê-lo. Vojo no horário de sim pro-
íorência 0 paqo hoji em dinhei-

Tcl. 38-3891.

DKW 63 Vemaguet único dono.
pouco rodada, excepcional con^
servaçâo. NCr5 3 500. Telefone
26-8214.

DKW Vemaguet 1963 - Vendo
ho[e melhor oferta, radio, etc.
Humaitá, 261 apto. 308. Telefo.
re 26-6321.
DAUPHINE 59 - Vendo, equipa-
do cj rádio, ótimo est. do rnecá-
nica e ótima conservação. Rua

-Haddock Lobo, 382. Tel. 34-245B.
Luisinho.
DKW VEMAG 67 0 km - Em

.Belcar, Vemaguet ou Fissore só a
Texas lhe oferece o melhor ne-
gócio da cidade. Planos da finan-
elamento de acordo com sua con-
veniência. Na troca sempre a

¦maior avaliação. R. São Francisco
Xavler,_342-E —_Maracanã.

' 
DKW VEMAGUET 19637"IliimTff
ríe, equipada ,estado de novo —
Vendo, troco e facilito. Rua Con-
Í*e_ ^JL Confim, _41 -A.

, DKW 59 — Vemagucte, toda pa-• ra 62 - 1 200 mil entrada, tro-
,eo. Cerqueira Daltro, 82 — Posto
em Cascadura.
DAUPHINE 63. c| rádio, mecâ-

-nica excelente, >| batidas, bom
: estado, única dona. Urgente. —' 

Tel._47.996J.
DAUPHINE 1961, 1962" e 1963;' novos, vale o pena ver. Faço

..qualquer prova. Garantia mecâ-
' p'1^._Facilito. _ Sousa Limo 3Ó3.

bÒDGE"Utíliy 50^ de úniccTdonõ
16 anos, estado impecável. Fa-• cilito com I 500 de entrada. Rua
Bolívar T25-A. _J-_Tel._37-9588J
DAUPHINE 63, novo", p7ntu~rã"~di
fábrica, urgente — 57-5187 ou
57-2086,

•DE SOTO 4"8 - Mec, 6 cil., rá~
dio original, 6timo estado NCrS
850,00. Rua Santana, 77 s|202 -
Sr, Ari.

DKvV Vemagueto 60, otimo esta-
do. Ent. 1100 cruzeiros e o sal-
do cm 13 prest. de 170 m. Av.
Suburbana, 2908, ap. 101

• DAUPHINE 63, esl. dê nZ^T,
100%, troco ou fac. c. 1 000.

; R^JVligue^^ngelo, 436.

;: r DAUPHINE 19637~íít7's~érie, úni-
co dono, est. de novo, de novo
troco e facilito. R. C. de Bon.

; fimL_577-A;_Tol1_58-3822.
i .DAUPHINE 63, eciuipado", em es-

i tado excepcional. Troco, facilito.
Rua Conde de Bonfim, 577-B.
__ .5li6IÈ'>':
DKW 64 sinal 1 800 resto longo

.prazo camioneta motor c| garan-. lia. Av. Mem de Sá, 14-A iunto
Rua Passeio 22-4229 ou 32-5397.

GORDINI 64 - Equip. c| radio
Vende-se urgente com 1 mi-

Ihão de entrada - 23-1780 -
CONCEIÇÃO.
GORDINI TEIMOSO novo, 20 mil|até 15 meses. Real Grandeza n.o
km, estofado, cremado, CrS 1800 238-B - 26-9992.
fac. «31 prest. de CrS 76 •"il-iKAEMÃNN-GHIA • 1962 -'"Equipa

503
KANDANGO 1961, bom estado,
facilito. Run São Francisco Xavier,
254-B em írente oo Colégio Mi
litar.
KOMBI 1964 - 3.a série." Eslado
de 0 km. Vendo, troco, financio

PACKARD 51, mecânico, maqul-
n:i 100%. 550 mil à vista, ou
300 mil de ent. e 6x100 mil.
Rua Chaves Faria, 220, fundos,
a,3. 301 — S. Cristóvão.
PLYMOUTH 55 - 

" 
Conservadíssi-

mo, equipado. Facilita-se — Tel.
25-8651 - K. Bento_ Lisboa, 116.
RURAL 1966 - luxo", 4x2, super.
equip., vordo-pnlma e gelo, su-
per nova — Vendo fac. — Rua
Cabucu, 116, Lins, tel. 49-S8E0.'(
RURAL 

"WILLYS" 
1963 - Tração!

simples. Preco CrS 3 500. Finan-'
cio. Trcco. Rua Real Grandeza,
238-B - 26-9992.

hora.
301

Rua Emílio de Mane-
- Piedade — Soares.

TÁXI VOLKSWAGEN 56 - Mcí
ó2, bom- eslado, tá;u Cap., vendo,
trcco p| Chevrolet praça 48 a
5I._R._Miguel Ângelo, 43ó.

TAXIS CHEVROLET 48 - 2.300;
Chavrolel 49, 2.120; Cliovrolet 50,i iax
2 500, bom estado ou sò as p!a-
cas e taxi. - R. Miguel Anije
lo, 436.

radio. Fac. c/ 1 500, saldo e;«|VOLKS. 65, com rádio,
18 meses. R. 24 He Maio, 19, Vulkron, estado de novo
fundes. Tcl. 28-7512. 5 200. R. Bolivar 125-A
TAXI Gordini 65, c -celente. Fac
c/ 2 700, saldo ató 18 me-c
R. 24 de Maio, 19, fundos. Tel
28-7512.

cana',
• CrS
- Fa

cinlo e troco. Jel. 37-9588.
VOLKSWAGEN 61, alnérênizãdõ
radio, capas, bcl.io psll-cristal.
espelho lateral, tranca, reforço

TAXI DODGE 1946 pr.-nto p
trabalhar. Ent. 900. 

"íroco

carro particular. Av. 28 de
tembro, 19 l-B - Alfa iate.
TAXI VOLKS 62 - 2 500, saldo
a combinar. R. Miguel de Frias,
n._75.
TAXI DKW 63, othTK. estado.
Troco e facilito. Rua Riachuelo
n.o 388, até às 20 horas.

GORDINI 6'. o Volks 64,|"c Pr"cCh.?tÜÜJ! n^°s,Sldor de
•.,r,,:o. troco, facilito até ,5 ntefe CR£„?, «V»0' *• ^"

TÁXI AERO WILLYS - Vendo ba-
ralo, está 100%. Rua Taylor, 24 -
Lapa.
TAXI DKW 62 - Olimo estado,
único dono, vendo financiado. R.
Siq. Campes, 244. Tel. 37-2141.

plíic.i c
Av. Pres.

TAXI Chevrolet 49," em bo
llôdo, com radio cu só
taxi Cap. Níag.
Vargas,_26íl3.
TÁXI - Vendo Chevrolet Í939
cu transfiro licença e taximetro
Capelinha. Rua Orastes, 13, ap.
202 - Santo Cristo.
TÁXI CHEVROLET 4l" - Vende-

e ou placa e taximetro. Rua
Campos da Paz, 132. Rio Com-
prido.
TÁXI — Vencío 2~ taxlmetrcs,
marca Capela, completamente no-
ves. Tal, 37-2768.
TÁXI' VW 62 - ôtlmo estado"
Vendo 8 facilito parte. 520009.
TAXI Capelinha, vendo c instalo,
blindado, n. consta, oficina auto-
rizada — Taxirci — Rua Ibira, 10— Jacaré.
TÁXI~VOLKS - Vendo 64,
mo estado, equipado, ;r vi
NCrS 6 200,00. Tel.: 27-9202.

ses. Av. Mem de Sé, 253-B.
TAXI Gordini í'i, 2 "9;i".0:s •¦ni.
tor novo, «fctado geral 100%,
pronto p/ t,-e'salh,ir. Sald.-> a
ermb. Trrco. R. São Francisco
Xavier, 342 — Maracanã.
TAXf Aero Willys 61, equipado,
ctimo estado. Ver e tratar. Rua
Uranos, 331 - Bonsucesso.
TAXI Chevrolet 51. mcccnicn,
em bom estado. Vendo por moti-
vo de outro ne~cc'o. Rua Frei
Caneca, 220, Sr. Reis.
URGENTE'"- Troco mou"VolksóS,
est. de 0 km, eq. valor 5 000,
p;r cutro Volks de mencr valor,
de part, a part, — Tel. 48-1967.
VOLKS 63, azul, equip. c/ radio,
capas de nana, etc. 4 milhões a
vista. Tel. 32.7655, Sr. Francisco.

—mnu iu .im ii !¦¦¦ ii l. .1 i inrrTmnirm i:wiBaaji.-^a^.>jM-i.M ¦.T,mTi^_- —- --,,

WLW_k_7mS^i_MÊm^_ir^m

PONTO BE PARTIDA PARA ÜM BOM NÈSSCIO
•«Bffi3fflL2i3£2*j^333SB*a^^ I Xavier,

VOLKS 60, adaptado 62, com
mrter novo de acosto 66, equi-
pado radio, 3 faixas, 2 alto-fa-
lantcs, canas otc. único deno,
chapa 46.43. NCrS 2 800,00. Ver
area interna do Gin^-t'-:! Prr-
tugues. «Rua Graça Aranha com
o guardador.
VOLKSWAGEN -~ Vende-se um
em ctimo estiido. Ver o tratar a
Rua Cuba. 512 - Penha Circular
- Tel. 30O671_.
VOLKSWAGEN 66, última 

""série",

azul atlântico, radio imnorta-
i dp, capa napa, p~uco rodado.
i Vendo cu troco. Barão Mcsqui-
Ita 125.

VOLKS 62 - Vende-se. Ver Rua
Afonso Pena, 10, Silvio.
VOLKSWAGEN - Compro sem
aboncce-lo. Veio no horário co
sua preferência o paqo hoje om
dinheiro. — Tol. 38-3891.
VOLKSWAGEN 1959 

"-" 
Vende-se

modificado 1965, estado impocá-
vol. Tel. 47-3000 - Miranda.
VOLKSWAGEN 67,~0 km 46 HP,
pronta entrega, facilito, trcco e
recebo carro como entrada. Rua
Laranjeiras, 122-A - 25-3953.
VENDA sou carro sem abarroci-
mentos. Ve;o no herário du sua
preferência e pago hojo em di*
nheiro. — Tel. 38-3391.
VOLKSWAGEN 196S — Otimo
Trcco Volks menor valor. Av
Brigadeiro Lima e Silva, 1176 -
D. Caxias.

48-9645
VOLKS 1961 - Sinc. equipado,
estauo excepcional, 3 600, aceito
oferta. Tel. 48-9645.
VEMAGUET 62, bom eslado, fac

Rua São Francisco Xaviei
em frente ao Colégio Mi-

lito.
254. B
mar.
VOLKSWAGEN 1964~~ 3.a iéritT,estado de novo. Pouco uso. Uni-
ÇO 

doro. Equipado. Vendo cutroco mencr valor. _ Barão deMesquita, 129.
VOLKSWAGEN 59/""c"c"mervadissi-
mo, superequipado, radio ameri-
cano, pneus brancos. Vondo ur-
Ciente. R. São Januário, 28 ,-b
VOLKSWAGEN 19Ó5~,Íd. Tw!Verde, superluxo, radio Teles-
park 3 faixas, capas ele. Tele-
fone 300107. JVoço 4 900.
VOLKSWAGEN 1963~"- 

"'uitima

sene, azul, equipado, radio 3faixas etc. 3 900. _ Av. Brasil
n." 8377 - Fernando.
VOLKSWAGEN 1964 

" 
-'"Equipa",

do cor azul, otimo, facilito com
2 500, rest. a combinar. Rua Fi-
güeira de Melo, 162-B - Lui;-
VOLKSWAGEN 1963 _ p0ürV

mpecavel estado, equipado,
facilito parle. Rua Antunes IA.t-

494 - S. Cristóvão.

hkgml Wfi
Volks, Gordini 66, Kombi o

Sedan. Av. Prado Júnior, 16-B,
osq. Av. Atlântica — Telefone:
37-4055, sala do Turismo --
Tçü. do Lido — Diners, Real-
"-'r- (P

VOLKSWAGEN 65, equip". c"< ra".
dio, capas napa etc, cor vinho,
ótimo estado, particular. Vendo e
facilito parte. Tel.i 27-2521

VOLKSWAGEN 1967, 0 km, .16
HP, l.n série, modelo I 300, va-
rias cores, concessionário Rie.
Todas garantias de fabrica. Ven-¦ ou troco menor vi lor. Rua

rão_ de Mesquita, 129.
VOLVO ano""5l" - Vendo ou tre-

_ico por Kcmbl £9. Ver na Rua
Nilton Prado, 12. Sr. Gcmos -
Sao Cristóvão,
VOLKSWAGEN 

_66r'mõd7"67r 
7^

ciarantia, equip. Troco e facilit;
Rua Riachuelo, 388, ató às 20
horas.

Âfuga-se
Volkswagen

Para passeio ou negócio cf
ou sem motorista a partir de
Cr$ 20 000. Pça. Demélrio Ri-
beiro, 99. Tol. 36-7766, logo
na salda do T. Novo.

Chevrolet
Station-Wsgon

Wagon 64, excepciono! es-
lado, vendo, troco, financio —
Fone: 36-7300.

VOLKSWAGEN 62 - RÍri7Ihn""a
conservação. Linda côr pérola.
Mecânica impecável. Ent. 2 200,
saldo prest. 160 mil. Rua l.o
Março, 7, 6.0 and., s/605, Dr
Roberto: 31-3024 e 31-2637 de-
pois das II horas.
VOLKS - Compro ds 53 a 57.
Pago à vistn os melhores preers.
Tel. 49-1357 - Jorge. Do 9' is
20 h-ras. Diariamente.

„,,,,..  .„ r ... , VOLKSWAGEN 1964, modelo 65VOLKSWAGEN 19ó5, ótimo esta- (mcdeltnho)Ho, vendo, troco, facilito. R. S, fip ,„,,,.-,;
Fc,,. Xavier, 398. Tel. 28-3776. «n«rvaS5o
VOLKSWAGEN 1962, ótimo es-!48.íl375
tado, vendo, trecn, facilito. R

VOLKSWAGEN 62/63 -Vende-se,
equipado, ctimo estado de con-
servaçâo. Preço 3 650. Ver e tra-
tar na Rua S:jl. Ferreira, esq. dc
Barreiros. P. gasolina Ramos.
VOLKSWAGEN 64, 

"equip.Tfãcif

e troco. Av. Brás de Pina, 274,
tel.: 30-7830, após 10_horas.
VOLKS 67 - Zero km particular- Vendo-se à vista, tirado em
cooperativa pela nlnlhor ofertai com

49-6457 - Dano.

Concorrência

Tel.

1964 Pontlac, Sedan, 8 mecá-
nico, rádio placa 16-9570. 1964
Chevrolet Biscayne, Sedan, 6
mecânico, rádio, placa 10-99-49.
As propostos deverão ser en-
viadas com um cheque no valor
de NCrS 500,00 e entregues
ató 15h30m do dia 22 do cor-
rente. Maiores informações

Goodman. Telefone

VOLKSWAGEN 1965"
Atlântico. Vende-se,

Azul
ricamenti

Dr.l

Xavier, 398. Tel.

VOLKSWAGEN 1963,
Otimo eslado, vendo

equipado,
troco, fa-

X? iPa» ',. " 'hui"" "rre ni™ P°«« roda-
XXt , fj 1P c"T'cl°- Trn!ar f^ Tel. 29-4Í -
pouco rodado. Tol. Carlos r>Preço bom.

VOLKS 63(64 - Compro paia
meu uso somente bem conserva-
do, pago bom preo. - Tel.
¦13-8728, chamar Antônio Pereir?.
VOLKS • 55,

152-8055 - R. 458.

; (P

VOLKSWAGEN 1964, vemielho-
vinho, tcdo equipado, pouco ro-
ciado, lataria, pintura e máqui-
mi estado excepcional. Cr$ ..
4 300 000. Tol. 48-8875.

RURAL ó-I carro novo suporequipa-
do radio tranca 2 100 km linda'
cer, 4 000 cruzeiros. Rua Gene-
ral Roca 190 apt. 201. Tiiuca.

Tol._52-6565._

GORDINI 64, equip. -
1 200. Saldo até 18 me-
ses. Sr. Gabriel ou Ru-
bens. Tel. 38-1559 ou
58-5202.

do, ótimo estado geral. Vendo,
troco, financio até 15 .meus. Real
Grande:a, 238-B - 26-9992.

GORDINI 1965 o 1966 vários, ex
celentes, superequipados, troco ou
facilito até 20 meses. Rua Con
de Bonfim 66-A. Tel. 34-9909.
GORDINI II 66 5 000 km 100%
vendo Rua Alfredo Barcelos 572
Olaria. Sr. Nélio.

GORDINI 63 - Bordo, todo equ
pado e com pneus novos. Mecâni-
ca sem defeitos, lindo carro. —
NCr$ 1 mil de entrada. Rua Ma-
ria Amália, 67 — Tijuca. __
GORDINI 62/3~- Excepcional es-
tado, rádio eít. mec. a toda pro-
va. Vendo ou financio c/ 1 400,
saldo a longo prazo. Afonso Pe-
66-B,

GORDINI 1963 - 
Çom rádio -

Pneus novos. Bordo. Troco, fa-
cilito. Lind} carro. Suburbana,
10 033. Fundos — Cascadura —
Sr. Wagner.
GORDINI 64 - Estado de zero

Com rádio etc. Troco por
carro maior. Vendo financ. Su-
burbana 10 033. Fundos. — Cas-
cadura.
GORDINI 63 - Impecável, A vis-
ta ou a prazo, cl 1 300 de en:.,
rest. a combinar. R. 24 de Maio

325.

KOMBI 60 — Luxo, perfeito fun
cionamento, motor, lataria 100%
único dono. Ver e tratar à Rua
Conde de Baependi, 23, ap. 901
— Flamengo, após as 19 horas.

KOMBI salda 61, Standard, parf.
4 portas, único dono, equipada.
Ioda 100%. N. B„- Máq. nova,
urqente 2 650 á vista. R. Dr. Pa-
dilha, 213. Tel. 29-4997.

GORDINI 63 - 100% de má-
quina e lataria. Perfeito estado
de conservação. Entrada desde;
CrS 1 500 e o saldo em 10, 15,
20, 25 o 30 meses. Av. Almiran-
te Barroso, 91-A - 42-6133.

GORDINI 62 a 65 desde 1 100
mil. Saldo facilitado. Troca-se —
Rua Conde de Bonfim, 40-A.

966, eslado de
uso, único dono.

DKW VEMAG 1001, 64 « 65-Rio,
1 890,00. quase novos, equips.

. Saldo a comb. Troco. Rua São
francisco Xavier, 342, Maracanã.

¦ DAUPHINE e Gordini - Todos os
«nos e cores. Entr. a partir de
é90,00. Trocamos. Saldo dentro' «le suas condições. R. São Fran-

;- _i!_ Xa"'iir, 342 - Maracanã-

DKW VEMAG 60, 61, 62, 63,
64 e 65 - Não compre o seu
DKW usado em qualquer lugar I

, A Texas - concessionária DKW
tem o Belcar ou Vemaguet usa-
,do que você procura, revisado

?ior 
pessoal treinado na própria

abrica. Entradas e formas de
pagto. de acordo com sua con-
yeniencia, Na troca seu carro
(nacional ou estrangeiro) sempre
vale mais. R. São Francisco Xa-
vier, 342, Maracanã e Rua Con-
de Bonfim, 40-A - Tiiuca
DAUPHINE 63. Impecável estado
geral. Vendo, troco e financio.' Paim Pamplona, 700, Jacaré -
Tel,: 49-7852.

—-DKW VEMAGUET 63, Sedan 63.
Impecável estado geral. Vendo,
,r«C ¦S^'infncio; Palm Pamplona
n.° 700, Jacaré. Tel.: 49-7852.
DAUPHINE 60 - Vendo bom es'-
tado 1000 000. Saldo a combi-

mar., R. Miguel de Frias. 75.
DAUPHINE 1962 - EquipSo",
Otimo estado. Vendo, troco, fa-
tihlo. R. S. Fco. Xavier, 398¦-Tel. 28-3776

GORDINI II
novo, pouco
equip. rádio, rodas cromadas etc.
Vendo ou troco menor valor —
Barão de Mesquita, 129.
GORDi NI 1963 - Ra d io, 2 200.
R. Barata Ribeiro, 207, ap. 302
— D. Sônia. Hoje.
GALAXIE — Vende-se peia me»
Ihor oforta. Equipado com rádic.
vitrola, ar condicionado. Côr mu!
colesto, ano 1960. Procurar Dr.
Magdalena, Cidade Universitária
-30-078^

GORDINI" 64-1093, ótimo estado
geral, nunca competiu, com rá-
dio. 2 850 000. R. Sousa Barrrs,
15 ~ Enq. Novo. Aceito oferta,
troco, facilito.
GORDINI_63, cl rádio, pneus no-
vos, mecânica á qualquer prova,
à vista, Iroco e fac. com 1 300
cnt., s. 18 m. Rua 24 de Maio,
316 - 48-2701.
GORDINI 65 - Equipados. Só
a vista CrS 3 550 000. Real
Grandeza, 193 loia I. Aberta até
20 horas.

KOMBI 1965, perfeito estado, fa-
cilito. Rua São Francisco Xavier,
254-B em frente ao Coléyio Mi-
litar.
KÒMBJ - Vbndc-so ótimo eslado,
forração vuteron, pintura nova
sincronizado, transf. para 1966.
Rua doMatoso, 112 — Sr, Joel,
KOMBI - Vondo ai» 59, Stan.
dard transformada 62. Ver à R.
Milton Prado. 12. Sr. Gomei -
São Cristóvão.
KARMANN -GHIA 1964 -""Estado
de novo, amarelo e capota pre-
ta, todo equipado, preço à vis-
ta CrS 5 500 000. Tratar peles
Tel. 49-3456 ou 49-1617 cl An-
tônio Pires ou Sr. AugusMnho.
KOM8I 65—-~" Vende-se, quase"
nova, 18 000 km rodados, tranca
direção, rádio japonês. Só teve
2 donos. Rua Gonzaga Bastos,
294 sobrado, em Vila Isabel. —
Sr. Armando. _^
KOMBIS |3) 60, 61 e 62. Srs". re-
vendedores (no Eítado). Vendo pj
melher oferta. Ver e tratar Rua
Campos da Pnz, 114. — Rio Com-
prido.
KOMBI 62, St. Vendo, Troco. FÍ
cilito com 1 500. Av. Mem de Sá,
253-B.

KOMBI 59, toda neva, Ia. sin-
cronlzada, mecânica a qualquer
prova, 2 350 mil à vista. Av. Su-
burbana, 2422. Tel.: 30-7063, fac.
e trcco.

KARMANN-GHIA ó4"Ve"nde"sí;
estndo de novo, azul, equipado.
Trotar cem o Sr. San!, telefones:
37-5534 e 34-8080. Rua Gustavo
Sampaio n. 358, ap. 1 003. —
Entrada pela Rua General Ribei
ro da Costa. Base NCrS 6 000,00.

RURAL — Ccmpro sem aborrocô
lo. Vejo no hrrário do sua pre- ,
forencia o paqo hoje om dinhei-
ro. - Tol. 36-3891.
RURAL 64 -4x2, Cr$ 2*000, mag-
nifico estado. Toda original. Sal-
do até 15 meses. — Barata Ribei
ro, 147.

4.000
3.000
3.000
3.000
2.0SO
2.200
2.000
1.800
2.500
5.000
2.000
1 .500
1.500
1.500

RURAL WILLYS 1961. Estado cx-
celente. Máquina na garantia.
Nova de fabrica. Entrada de 1 800:
saldo em ló meses. Rua Ria-1
chuelo 33 ,__TeL_22-7036.
RURAL 63 - Vende-se NCrS i
3 500,00, ólimo estado. R. Gua-1
xupó, 139 — Tratar com porteiro.!
RURAL 1962" 4 por 4 mecânica'
em estado de 0 km. Vendo no
estado per 2 600. Aceiio ofçr.
Rua Ana Ncri, 770.
RURAL 63, Standard 4x2, equip".
vendo, troco, facilito com 1.800.
Av. Mem de Sá, 253-B.

66 - ITAMARATY, estado de novo 
66 - VOLKSWAGEN, estado de novo .'.
65 — BELCAR, eslado de novo 
65 - AERO WILLYS, excepcional 
65 - GORDINI, ótimo eslado 
64 - SIMCA JANGADA, excepcional 
64 - VEMAGUET, impecável 
64 - GORDINI, cem rádio 
64 - VOLKSWAGEN, excepcional
63 - CHEVROLET, Bel-Air, excepcional 
63 - AERO WILLYS, ótimo estado 
63 — SIMCA, ótimo estado 
62 - KOMBI, ótimo estado 
61 - SIMCA CHAMBORD 

PAGUE O RESTANTE A
LONGO PRAZO

Aceitamos seu carro usado como
parte do pagamento.

Rua São Francisco Xavier, 189
Tels..- 48-0616 e 34-8338

Av. Princesa Isabel, 481
- -Tel. 57-0113.

capas lu-
3 faixas,

tem batida. —
Tel. 43-8875.

alemão, equip, cem
rádio. JTel. 30-8206.
VOLKS 54 - Equip. Vendo. Tro-
co. Faciliio com 1 200. Av. Mem
de Sá, 253-3.
VEMAGÜETE 56 - Vendo. Troco.
Facilito cem 1 000. Av. Mem dc
Si, 253-B.

ir !°io5ivf' 
l0r' 398-JVOLKSWAGEN 1965,

[jel. 28-3776, XOi R[ld;0 Telesp.ick.
VOLKSWAGEN 1967 0'K azul.|com teclas. Nã

2 facilito. São Francisco Ccnservadlssimo
400. Tel. 48-5476. | VOLKSWAGEN 

~1966/"\-,7.ul-at!,W

VOLKSWAGEN 1966, superequi- tico, luxuosamente superequipa-
pado c-mplotamente novo, único do, pcuco redado. — Telefone-
dono. Estudo troca e facilidade. |48 

8875. Sr. Basiiio. IVOLKS 66, azul e 65, verde,'ami.ao Francisco Xavier, 400. Tel. jVOLKSWAGEN 1963, azul-gôlfoTP«s excepcional estado e supere-..o-..i,o.  
i3ia sliriCá CrS 3 600OOO. - Rua quipades. Aceito troca Volks 61-

jVOLKS 60 a 65 desde 1 200 mll, Jaceguai, 82, au. 10] — Ma- 64 ou peq. enlrada, rest. a com-'idos revisados e equipados — racanã. binar. Rua Barreiros, 210-C - Ra-
cores. Saldo a comb. -VOIKSWAGEN 1961, 1962719"ó5mc!- _. Kua Conde de Bonfim, o 1966, superequipados, ¦ excelen- VOLKS 62, excelente cst.7 equip.

varies, troco ou facilito até]a qualquer prova à vista, trcco

rraaora
Tijuca

Vária
Trccü
40-A
VOLKSWAGEN 59, NCrS 1 190,00,
alemão, equip. p/ 62, et radio,
capas etc, novíssimo. Saldo a
comb. Trrco. R. São Franci.-CD

I Xavier. 34Q _ ft,.,..,.,.,,,^
VOLKSWAGEN Í964, eauip., oca-
râo, 4 2?0 e cutro 59, adapta-
do o/ 65 n-r J> P..0. o--i Peroi-
ra_de Siqueira, 79 — Tiiuc».

.VAGCN 1961 equipadoX»
excelente ertado geral, Crí

3 180 á visla. Rua Ana Neri,
770.

l'M ris òl
(j VOLKSW

| 
serie, er,

RURAL WILLYS 62, 1 490,00, 2x4,
superequip., quase nova. Saldo a
comb. Troco. R. S. Francisco Xa-

r, 342 — Maracanã.
RURAL 63, 4x2, em otimo esta-
do, único dono, equipada, radie

tranca. Tel.: 42-4603.
SIMCA 62, linda, equipada, cx-
celente. Fac. c/ 1 400, saldo até
20 m. Trcco. R. 24 de Maio, 19,
fundos. Tel. 28-7512.

VOLKSWAGEN 62-64 - Ent.
1 700 e 2 SOO. Saldos em 20 e
16 meses. Lavradio 205-B. Te-
lefono 42-020! .

IVOLKSWAGEN 67 mod~l 300" O
km cor bege-nilo, est. preto.
Vendo ou trcco. Av. Pres. Wil--n- 210 s| 413. Tol. 42-9263.

STUDEBAKER 51 - Champio, 6j
cil., mecânico, rádio, pneus no-
vos 1 200, à vista ou 600, c 100
per més, R. 24 de Móio, 41? — 

]Fundes.
SIMCA CHAMBORD r963^-~VÍ^j
do precir.ando lanfernagem c ca- r
pas, o resto perfeito. Três mi-{
lhões à vista cu | milhão à vis-1
ta e 10 de 255. Telefonar para
46-3559.
SIMCA 63, superequiparia, estado
de nova, última série, qualquer
prova. Vendo, troco e fac. Av.
Suburbana, 2422. Tel._30-7063.
SIMCA 62, la. série, equip.ida,
capas, rádio a toda prova, 2 350
mil à vista, ao í.°. Troco c fac,
Av. Suburbana, 2422. Tel
0-7063.

SIMCA 63 — Equipada, ótimo
estado geral, vermelha e gelo.
R. Sousa Barros. 15 — Eng. Mô-

Aceito oferta, troco e faci-
lito.

MATRIZ-

R. do Riocliuelo, 132 -

Fundos tcl. 22-2188

(Flomengo)
Praia do Flomengo, 300-Á

tel. 4&-0SS4
.(Copacabana;

R. Dorata Ribeiro, 10>A

tel. 36-1003
(Tiiuca)
R. Maiiz t* Borroí, 748

tel. 34-7479
(Aeroporto)
Aeroporto 5. Dumont

tcl. 22-3002

um VcSks, Simca
ou Kosiéi
para passeio,
uu neuócios.

À6

Pyí
»r

LOCADORA DE
AUTOMÓVEIS
"STAR" LTDA,
INFORMAÇÕES:

tcl. 22-2979

VOLKSWAGEN 65-64 radio, capas]
sinal 2 000 resto a lengo prazo.
Av. Mem de Sá 14-A Junto R.
Passeio 22-4229 ou 32-5397.
VOLKSWAGEN 1960 ótimo est.
NCr$ 1.500 e 15 prest. NCrS
200. Rua do lavradio, 2QÓ-B. Te-
lefono 42-0201.
VOLKS 66-65 capas radio sinal
2.500. Reto Icnqo pra?o. Av.
Mem de Sá, 14-A, juntn R. do
Passeio,_22-4229 _e_32-5397.
VOLKSWAGEN 64. Verde Ama-
zcnes, 3.r1 serie, 4 pneus noves,
capas napa, único dono, exce-

I lente est. à visla ou troco. Fe-
lipe Camarão, 133. 48-0962.
VOLKSWAGEN ' I9Í0, "equipado]
capa de napa. Vendo, troco e
facilita. Rua Cendo de Bonfim,
número 41-A.
VOLKSWAGEN"" 1965, eduíído"]
ólimo estado. Vendo, trcco e fa-
cilito. Rua Conde de Bonfim,
número 41-A.

KÕMBI 63 - Vcnde"se, estado
de neve, único deno, pneus no
vos, equipada, a visto 3 /80 mil
Tel.: 46-0475 - Jrflenle,
KOMBI 66 - Verde e marfim De
Luxe, 6 500 km, no seguro, Faci-
lito parle. — Tratar 42-9083
42-9382 - Sr._TobiasJ__
KOMBI 64 luxo. Só a vista" CrS
4 550 OCO. Real Grandeza 193
ja 1 .Aberta até 20_hcras.
KARMANN-GHIA 64 motor PorcKé
importado otimo conservação.
Freio disco suspensão importada
26-B214.
KOMBI 63 — Vendo em bcm es-
tado. Rua da Passagem, 119.
KOMBI 65 Standard, único dono,
ótimo estado. Entr. de Cr$ 2 500,

Equipado .últ. sé- "£;J0"?.0 
/"»• 

R- S' FranciscoGORDINI 63
rie, exc. estado ^ *.-.. —. .....
1 500, rest. longo prazo. R. S.1 KOMBI 1963 - Superequipada

Entr. de Cr$

:ranc. Xavier, 30-A.
GORDINI 1965 em belíssimo es-
tado geral. Vendo e facilito —
Rua Hadock Lobo, 382 - Tel.
34-2456. _
GORDINI 1966 supereqüipãdõTTs"-
tado de novo, 13 mii km; à vista
ou financiado até 15 meses. Rua
Barão de Mesquita, 218
28-3338.

Vendo e faculto. Rau Hadock Lô-
bo, 382 - Tel. 34-2458.
KOMBI 1965 - Estado de nova,
financiamos. Ver e tratar. Av.
Crasil, 10 lll. Autobris,' S.A.:
Fone.: 30-9459 e_ 30-4498^ _
KOM3I 62," luxo. Urnente, 2~62<j
bom eslado, 1.° que cheaar. R.

Tel.iMiguel Ângelo, 436. Aceito tro-

GORDINI. Táxi 1965. Troco e
facilito. Av. Atlântica 1 536. —
Tel. 36-1323.
GÒR"ÒINl" lll - 67 - A^istli
NCrS 6 000,00 ou NCrS 4 000,00
e 10 de NCrS 300,00 - Guaxupé,
139 - Tel. 38-2826.
GORDINI 63 - S.-equipado, todo
original. Facilito com I 500 ent.
ou troco por Dauphine. Av. Hei-
tor Beltrão, 57-301 — Telefone
48-7183.
GORDINI II, 1966, superequipa-
do, em estado de 0 km. Troco
e facilito. Rua Conde de Bonfim
577-B. Tel. 58-6769.
GORDINI 66 e 64, vendo, troco,
facilito. Av. Mem de S 253-B.

¦DKW VEMAGUET 1960. Vendo,
Iratnr com o Sr. Correia, de 9
às 14 h., Ru« Marquês de Pom.
bai, 125, 2.o andar (Centro).
Tel. 22-5083, R. 415.
£MPLACAMENTO na praça - Vi-
•ito a nova Texas em Copacaba.
ria na Av. AtlSntica, esq. Rua
Dialma Ulrich ou na Tijuca à Rua
Cond* de Bonfim, 40 e adquira
• mu Belcar novo completamen-
te emplacado ít com faximetro,
pronto para trabalhar, pagandoete em 24 meses ou no 'plano de

GORDINI 63, 9B0 000, grená",
motor novo, equip., c/ capas
napa etc. Saldo a comb. Troco
R. São Francisco Xavier, 342 -
Maracanã.

KOMBI 1961, de luxo, barato,
3 170 e Mercury 46, com Ó50 e
o resto a prazo. Rua Pereira de
Siqu2íra,_79, Tijuca.
ITAMARATI 66, vermelho] na ga"-
rantia. Aceito Iroca. Tel.: 30-4891,
Jcsé.
IAÃPALA 5~8 — Duas portas, 8~cl-
lindros, mecânico, perfeiio estado
de funcionamento. Traiar Rua Ba-¦ata Ribeiro, 189. Tel. 57-1330.

GORDINI 62, 63 t 64, NCrS
980,00, varias côres, equips., no^
vissimos. Saldo a cemb. Troco
R. São Francisco Xavier, 342 -
Maracanã.
GORDINI 

~6V64~Uwecívif~il.

tado geral. Vendo, trcco e fi-
nancío. Paim Pamplona, 700 -
Jacaré^ Tel.: 49-7852.
GORDINI 65, última"sérier~côr
verde, pouco rodado, pronto pa-
ra rodar, vendo ou troco p( me-
nor valor. Barão de Mesquita,
125.
JEEP WILLYS 58 - Em bom es-
tado. Vendo, troco t financio.
Paim Pamplona, 700 — Jacaré.
Ttl.t 49-7852.
JAGUAR 53, Marck VII bom es-

INTERLAGOS - Conversível, 65
grenat, metálico, 21 000 km ro-
dados, em meu nome. Tratar tel.
37-8226.
IMPALA 1961 - SPORT CUPÊ -
Marfim, eom interior vermelho -
equipado cem vitrola de fita a
televisão de 4 polegada;. Do.
cumentação 100% — Sujoito a
qualquer preva — Rua tia Pro-
clamarão n. 085 — Bansucosso.
ITAMARATY" 1966 - Chianti, equi-
pado com 9 000 km, na garantia.
Vendo, troco e facilito. Rua Had-
dock Lobo, n." 386 — Tels.: ..
28-6596 e 28-0071.
INTERLAGOS ti COUPE - Pint.
metal, rodas crem. vol. FO mo.
tor. susp, caixa 100%, Iroco. Hua
Joaquim Nabuco, 50.

SIMCA Tufão 64, equip-, otimo
eslado. Trcco o facilito. Rua
Riachuelo, 388, alé às 20 heras.
SIMCA CHAMBORD - Vende s_e
ótimo estado de mecânica, pin-
tura, estofamento. Ver para crer.
Ano 1902 última sórie. Tratar com
o próprio pelo Tel. 38-0050 —
Rocha _Fragcso n. 31.
SIMCA óó supernova 18 m. km,
c| rádio (2 alto-falantes), capas
de napa etc. 2 600 mil. Rua Con-
de de Bonfim, 40-A.
SIMCA RALLYÍTTDfXÕ 65 -
Conservação impecável, estado
Oe novo, revisado, s|equipado.
Aceita-se troca e facilita-se. Tel.
25-8651 _ RED1 S.A.

Wf/!/'V/_V_-_W/'m' WifK^tMMmm_mXl!Jimm
6GEHCIB
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FIQUE CIENTE! TEMOS UM PLANO DE
VENDA PARA CADA CLIENTE

19Ó6 — ITAMARATY, equipado excepcional estado
1966 - AERO WILLYS, equipado, impecável
1965 - AERO WILLYS, ótimo eslado.
1965 - GORDINI II, equipado.
1964 - AERO WILL-YS, estado excepcional
1964 - GORDINI, ótimo estado
1963 - AERO WILLYS, equipado
1961 - AERO WILLYS, ótimo estado

TODOS OS CARROS 100% REVISADOS
RUA MARIZ E BARROS N.° 774/776

TELEFONES: 48-7454 - 34-9316

VOLKSWAGEN 65 o 64, supere-
quipados, varias coros, estado

[OK. Trrco, facilito. Rua C-r.de
de Bonfim, 577-B._T._58-67ó9.

IVOLKSWAGEN 67, de 
'46""h"P~

(Tigre}, csr verda, com toda ga-
rantia. Troco, facilito. R. C.-nde
Bonfim, 577-B. Tcl. 5S-6769.

20 meses. R. Conde Bonfí,
66-A. Tel. 34-9909.
VENDE-SE Chevrolet 39 luxo 

"de

praça preco 1 500 00 ou placa e
taxi I 100.00. Rua Delgado de
Carvalho, 57. Tijuca,
VOLKSWAGEN Í9ó] ult. serie
superequipado o mais novo da
Guanabara modelo 19ó6. Radio,
capas ele. 1 800 saldo até 20
meses. Rua Cendo de Bonfim
66-A.J-el. 34-9909,
VOLKSWAGEN 67 0 ks", azul real
¦16 HP, ainda no revendedor.
T/atar pelos tels. 38-ló«l5
91-2304.
VOLKSWAGEN'"" 65 pérola"
courvin, luxo, radio cj FM ó te-
cias fatura de único dono s| ba
tida ac. troca e fac. R. Esco
bar 91. Tel. 34-6200 e_34_ó056.
VOLKSWAGEN 66 - Verde, 12Ü00
km único deno superequipado,
NCrS 6.000,00 a vista. Vor e
tratar Praia cfo Flamengo, 168 ap.
1004. __
VOLKS 62 

' 
- 2a. sé7ÍíT~ótímõ

estado geral. Ver Haddock Lobo,
2-12 — Farmácia com Antônio.
VOLKSWAGEN 1960 - Equipado".
ótimo estado. Vendo, troco, fa-
cilifo. Rua Haddock lobo, n." 386
- Tels.: 28-6596 e 28-0071.
VOLKSWAGEN 19ó"2 - Ótimo es-
tado. Vendo, troco, facilito —
Rua Haddock Lobo n." 38ó -
Tels. 28-6596 e 28 0071.

VOLKSWAGEN 1963, 1965 e
i 1966, tedrs equioados, est. de
[novos, revisados troco
C. de Bonfim, 577-A.

158-3822.

! lac. R
Telefone

VOLKSWAGEN 64 e 1960, am-
bes equipados. Vendo e facilito.
Sua Hadtl-ck Lcbo, 302. Telefo-
tie_34-245e.
VOLKSWAGEN 67, 0 km. Vendo
Ircco, faciiilo. - Rua Haddock
Lcbo, J32._2e[L_34-2458.
VOLKS óó, nrená, vendo pouco
rodado. NCr$ 5 700. Rua Tor
res Homem, 1154/101. Telefone
58-7105.

SIMCA TUFÃO 64, ó"5 e 66 -
Lindes, revisades, completamen-
te equipados. Aceita-se troca e
faclllta-se. Tel. 25-8651 - Rua
Bento Lisboa, 116 — Revendedor
Simca -^ REDI S.A.
SIMCA JANGADA 64. - ôtlmõ
estado. Vende-se 3 milhões e 400.
Rua São Clemente, 496 ap. 504,

D. Aracy. Telefone 46-7547.
SIMCA 63, sincronizada, toda |nova, 3 100 primeiro que che-
9ar. Avenida Edson Pessos, 87-A
- Tel. 38-6823. Pedro.

SIMCA 62— Equip. O
mais bonito da GB. Cr$
2 900. Tratar Sr. Gabriel
ou Rubens. Tel. 38-1559
ou 58-5202.

(P

J3ELACÂP í

VENDO ou Iroco - VW 61
NCrS 1 800 entrada, 11 presta-
cces NCrS 2^0. R. Tenente Pes-
selo, 29, 32-0360, João.

QUALIDADE ALIADA À GARANTIA
1967 - VOLKSWAGEN, .16 HP.
1967 - D.K.W. BELCAR, côr verde-mar.
1965 - KARMANN-GHIA, côr vermelha.
1965 - VEMAGUET, motor novo.
1965 - VOLKSWAGEN, Grená e outro prata
1965 - SIMCA CHAMBORD, côr a.-ul.
1965 - VOLKSWAGEN, Teto Solar, Vermelho.
1964 - VOLKSWAGEN, Excepcional estado.
1964 - VEMAGUET, 1001, excepcional.
1963 - DAUPHINE, Còr Azul-Claro, el rédio.
1963 - GORDINI, ótimo 

'estado.

1961 - VOLKSWAGEN, Equipado.

COMPRAMOS, TROCAMOS, FINANCIAMOS
Rua General Polidoro, 81.

Telefones: 46-3586 - 46-0831.
Av. Atlântica, 1 536 - Telefone: 36-1323

PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL PARA AUTOMÓVEIS
E CAMINHÕES NACIONAIS E ESTRANGEIROS

MATRIZ E FILIAIS:
R. Senador Alencar, 19 - Tels.: 34-2199* - 28-3359 - 34-3449

Avenida Brasil, 6987 - Telefone: 30-5889
Pôsfo de Baterias — R. Francisco Eugênio, 90 — 28-7433
DISTRIBUIDORES DA GENERAL MOTORS DO BRASIL S.A.

VCLKS 62, motor novo, tala lar-
98, eram, pnous naves, Moto-

,radio 3 faixas, m^is novo e
equip. GB, à visla, Est. fin. Alra-
neo de Melo Franco, 42-404. Tel.
27-3827.
VOLKSWAGEN 66 - Único dono,
pouco uso equipado, só à visía.
Rua Joaquim Silva, 69.
VOLKSWAGEN 61, todo equipa-

Como você deseja, 1 600,do.
combinar R. Dom Meln*

37 - 48-6932.
saldo
r:ido,
VOLKS 62, superequipado., chn-

[pa milhar, à vista pu fin, com
1 SOO de enl. fi. 

'24 
do Maio,

325.
VOLKSWAGEN alemão, mod. 62,

st. rie nevo, otimo carro, Iroco
u fac. c/ 1 200. R. Miguel An-
elo, 436.

VOLKSWAGEN 1967 - OK, tigre-
vermelho, forração prela. Vendo,
trcc.i, facilito. Rua Haddock Lobo
n." 386 - Tels.: 28-6596 e ....
28-0071.
VOLKSWAGEN 61, transf. 62 -
Riidio marc, Gazol., capas e!c. —
Vendo ou financio c/ 1 500, sal-
cio a longo prazo, Afcnso Pena,
66-B. _
VOLKS 65 em ótimo estado —
Vendo urgente. R. Gcnzaga Bas-
to, 166-B - 28-0934.
VOLKSWAGEN 63 -'Vendo em
Ótimo eítado cem capas etc, azui,
fac. cem NCrS 2 000 de ent. -
Rua Cendo Bonfim, I 328.

VOLKS 64 e 66 
~^

Troco e facilito. — Rua
Haddock Lobo, 379-B.
VOLKSWAGEN 1964, última sé-
rie, carro novo de tudo, vende-
so ou troca-se. Preço NCrS ....
¦I 450,00. Ver Rua São Cleiren-
te, 92. Tel,; 26-7191,
VOLKSWAGEN 1965 - 2> série,
cem 22 m. k. Qrro novo de tu-
do, vende-se. NCrS 4 350,00. Vei
Kua São Clemente n.o 92. Tel.:
26-7191.

fac. c| 1 800 ent., s. 18 m. R.
24 de Maio, 3 [6 

- 48-2701.
VÕLKS 59, excelente est. mêcã"
nica a qualquer preva n vista,
trcco e lac. c| 1 400 enl., s. 18
m. Rua 24 AWo, 316 - 48-2701.
VOLKS di!, ótimo est. a qualquer
preva, à vista, trcco e fac. com

500 ent., s. 18 m. Rua 24 dc
Maio, 316 - 48-2701.
VOLKS 63, ótimo est. é quaü
quer prova, à vista, trcco e fac.
cj 1900 ent., s. 18 m. Rua 24
Maio, 316 - 48-2701.
VOLKS 66, único dono, cereja,
pouco uso, à vista, troco e fac.
c| 3 000 ent., s. 18 m. Rua 24
Maio, 316 - 48-2701.
VOLKS 00, óíimo estado, tranca,
rádio, trans. para 62, còr vinho.
2 980 mil à vista. Av, Suburba-
na, 2422. Tol. 30-7063^
VÕLKS - 54, 55, 61, 62, 63, 65.
impecável eslado geral. Vendo,
troco, financio. Paim Pamplona

Jacaré. Tel. 49-7857.

Aero 65, Karmann-Ghia 65,
Aero 63, Interlagos 63. Volks
61, Oldsmobile 60, Chevr. 56,
Chovr. 53, Pontiac 50. R. Con-
cie de Bonfim, -I2ó.

Karmsnn-í
1967

ina

52 HP - Marfim, 0 km -
MCrS 9 600,00 à visla ou à
pra-to. Tel. 52-9337 — Darcy.

Locadora Junlor
aluga

11 a m a r a I y, Karmann-Ghia,
Volks, Kombi, equipados com
rádio, com ou sem motorista.
Rua da Passagem, 98. Tels.: —
46-3800 - 46-3136, filiado «o
Diner's, Realtur, Inlerlar.

700

VOLKSWAGEN 65, pérola, super-
novo, equipado, rédio, capas na-
pj etc. Muitn bca mecânica. —
Urgente, 4 980 000. - Telefone
54-3017^
VOLKS. 1953, ítimo estado, rá-
dio Blaupunkt. Rua Tte. Posso-

29, Sr, João: 32-0360.
VENDE-SE um carro De Soto, ano
53, todo equipado. Ver e tratar
na Rua Catumbl 125, das 8 à<
18 horas.
VOLKSWAGEN 62, última série.
Vendo à vista. R. Senador Cor-
reia 42-404.
VOLKSWAGEN~66 - NâvõTveT
melho, equipado, único deno. ¦
Rua Barata_Ribeiro, J53, loja 40:
VOLKS 

"61 
- SincronizãdõrCrS

1 600, cl rídio, tranca, capa
pa, lanl. 65 etc. Saldo até 15
meses. Barala Ribeiro, 147.
VENDE-SE Kombi carroçaria 

"ãbêr"

ta, em bcm estado, à Ladeira
Tabajaras, 3I6-A. Tel. 37-5131 -
Manuel.

Oldsmobile 67
4 pts., c] ar condicionado.

Cougar 67 — Chevrolet 67 —
4 pts., mecânico — Muslang 67

8 cil., hidra. — Cutllns 65
Ar condicionado — Falcon

63 — Equipado — Alfa Romeu
Julia Sport —¦ Cutllas 63 —

Clclsmobile 62 — Rua Barata
Ribeiro, 197-A — Tel. 57-3176.

(P

VOLKSWAGEN 65 - Equipadissl-
mo, estado novo. Vendo NCrS
5 250.00. Tel.: 57-7357, Felipe, 12
às J8 hs.
VOLKSWAGEN 66 - Estado de
novo, superequipado, uso part.,único deno, á vlsfa 5 7S0 mil -
Tel.: ,16-0475 - Urqente.

Sinc. Lau

VOLKSWAGEN 59 - C| rédio, ca-
pas etc, mecânica 100°-o, vendo
à vista cu estudo financiamen
to, dc particular. NCr$ 2 800. -
R, Don Melnrado, 37 - 48-6932.
stó 16 horas.
VOLKSWAGEN 63 - Rádio,- equi-
D3do, único deno. Azul. — Tei.:
36-0940 - Felipe.
VOLKSWAGEN _64 - Vendo úni
co deno, mcdêlo 65, equipsdo,
14 COO km, estado de novo. Rua
Barata Ribeiro, 153, sala 403. -
Tel.: 36-4013. _
VOLKSWAGEN 65 - Reaimênié

òvo — Equipado, bom gòslo,
financio. Trcco. Av. Suburbana,
10 002 - 3.° andar - Sala 305
— Cascadura.
VOLKSWAGEN 60 - Equipado -
1 400 mil entr. c 200 p| mes.
Av. Suburbana, 10 002 — 3.0
andar -_Sala_305_- Cascadura.
VOLKSWAGEN 60 -Otimo esta-
do geral, com rádio etc. Troco e"acilíto. 

Suburbana, 10 033 —
Fundos — Cascadura — Wagner.

VOLKSWÁGlN~lÕTT,r7õdiõrcí j 
VEMAGÜETE-! 96l"~~EÍtndo~de

pa, .trenca, estado de novo. Fac. nova< f^dio. Pneus noves. Troco
c/ 1 400, saldo alé 20 mes-sje facilito. Suburbana, 10 033 -
Troco. R. 24 do Maio, 19, fun. Cascadura - Sr. Wagner.
dos. Tel. 28-7512. jVÕLKS 61 -

Trcco
bana, 9991 A
VOLVO 

~195f
VOLKSWAGEN 64, lindo, c/ ra- nom-
dio, capa etc, estado de novo.
Fac. el 2 700. Troco. R. 24 do
Maio, 19, fundos, lcl. 28-7512.
Ssldo alé 20 m.
VOLKSWAGEN 62, equipado, cx.
ce:ente. Fac. c/ 1 800, saldo até
20 me:ps. Trcco. R. 24 de Maio,
19 fundos. Tel. 23-7512.
VuLKbWAGEN 63, superequipa-
do, etsado de novo, pouco ro-
dado. Fac. el 2 COO. Troco. R.
24 de Maio, 19, fundos. Telefone
23-7512.
VOLKSWAGEN 65, vinho, exce-
lente. Fac. c/ 2 900. Troco. R.
24 de Maio, 19, fundos. Telefone
28-7512.
VOLKSWAGEN 64 - Todo equi-
pado, rádio, capas, tranca, etc.
único dono. Vendo urnente mo-
tivo cempra 67. Rua São Salva-
dor, 24 c! Santino.

Sincronizado, todo
»u facilito. Subur.
e 3 — Cascadura.

— Tipo 444. Esta-
do de 0 km. Vendo cj 1 000 de
entrada. Saldo c| 164. pl mês.
Real Grandeza, 238-B - 26-9992.
VOLKSWAGEN 1964 - õtimo~eT-
tado Qeral. Vendo urgente pl CrS
4 270. Troco. - Real Grandeza,
238-B -^26^9992.

VOLKS" 64, c| rádio Telespark,
tranca de capo e direção, capas 1
etc, ótimo estado. CrS 4 500. R.1
Honório de Barros, 23/505, car-
ro_de um só deno.
VOLKSWAGEN 6]~Sincr7Te~quI
pado, NCrS 3 2S0.CO. Aceito efer-
Ia. Rua Ana Neri, 770. - Tel.:
34-0172^
VOLKS 64 — Côr clara, vendo
tcdo equipado, nunca bateu. Fia-
manto. Rua Gravalaí, 21. — Tcl.:
48-9091.

VOLKS 1961
Tcl.: 43-95-13
VENDE-SE Karmann.Ghia 1964~
Azul polar, equipado, rádio Mo-
torcia, tecla, um só deno. CrS
ó OCO 000, somente à vista. Tele"-
fonar 45-5034, das 18 is 21 lio-
ras, falar Cardoso.
VCLKS 65 — Vendo um novo,
equipado; Aero 64, em bom e-.'a-
do_ 4 200._ CETEL 94-K>53._
VOLKSWAGEN" 54 - Cabrület"
vidres rayban só a vista NCrS
2.800,00. Real Grandeza, 193 loia
I. Alé 20_ horas.
VOLKSWAGEN 62 - Vendo em
perfeito estado. Rua da Passa-
nem, 119.

veículos de carga
CHEVROLET Brasil, 1953 - 

"Üma

jóia. Vendo. Tratar com Josó ou
Luís na Praça Alberto Monteiro
Filho n. U — Jacaré. Tel. .,
29-1632.
BASCULANTE C-MC 52 -Vendo
melhor oferla. Tel. 54-1917.
CAA1INHÃOZINHO FORD 

~ 
F-3,

ano 50, bem calcado pronto oa-
ra trabalhar, facilito NCrS 750,
snldo a combinar. Barão /.'es-
quita _ 125^_
CAMINHÃO Chevrolet 64 semi.
novo, é difícil encontrar Igual.
Bem calçado, bcm de tudo. pre-
ço de ocasião. Ver Estr. do Rio
do A n.° 659. Viaduto C. Gran-
de. Tel. por favor 94-1292. Sr,
Nelson.
CAMINHÃO FORD 

"l96Í~V 
1959

— Em perfeito estado, financia,
rços. Ver e tratar. Av. Brnsil,
10 lll. Aütcbrás, S.A. Fone:
30-9459 c^ 30-4498.
CAMINHÃO Faroo 1951 - Ven.'
de-se. Ver em Guadalupe. Pós-
to Petrobrás, c! Ribeiro.
CAMINHÃO Chevrolet 60. Êni
bcm estado. Vendo, financio, tro-
co carro passeio. Paim Pamplona,
700 - Jacaré. Tel. 497852.
CAMINHÃO Chevrolet 59. Em
bcm estado. Vendo, troco, carro
l?5sseio financio. Paim Pamplona,

VOLKSWAGEN 1965 gelo, abso-i 
7°°- ~-J^'-é-'.-Mv 

.'":7«2-__...
lutamenle novo. NCrS 4.95000 CAMINHÃO Chevrolet 58. Em
Rua_São Clemente 71. 46-6404. |bom estado. Vendo, financio,

trcco carro pesseio. Paim Pamplo*
lia, 700 - Jacaré. Tel. 49-7852.

VOLKSWAGEN 1966 com radio',
capas, tcdo? os crcm<idcs-novo.r.'„.
NCrS 5.800,00. Rua Sâo Clemen- CAMINHÃO Basculante 58, F-600
fe 7) — 46-6404. '~ Tcdo bom ou trcco passeie,

j—iBaso 3 100. - Avenida Edson
Passos, 87-A. Tel. 38-6823. -

Equipados. 
"Entrada"ã "partir "dei 

—c"des- -
2.500 saldo em 16 meses. Rua CAMINHÃO Morcodes Bem 1957

VOLKSWAGEN 1963, 1964. Todcsi
revisades. Or. mais noves do Rio.

Riachuelo 33. Tel. 22-7036.
VOLKS 65 - Único dono, exce-
lente estado. Entr. de CrS 2 5C0.
rest. a Icnao prazo. R. S. Franc.
Xavier, 30. A.
VOLKS 59 Alemão, equip. estãd
excepcional. Entr. de CrS 1 500,
rest. longo prazo. R. S. Francisco
Xavjer^O^A
VOLKS 67 - 0 km 46 HP dlver-
sas côres, prenta entrega. R. S
?ranc. Xavier, 30-A.
VOLKS 61 - Ul~sérle, equip.
único dono, ótimo estado. Entr.
I 700 ,resí. Icnqo prazo. R. S.
Franc. Xavier, 30-A.
VOLKSWAGEN" 65 

" 
azul,"-.üpirè"-

quipado, 4 900 à vista ou finan-
ciado até 15 meses. Rua Barão
do Mesquita, 21B - 28-3338.

VEMAGÜETE 1966 - Na .garan-
tia, impecável. Rua do Russel,
344 — Garagem — Sr. Felinto.
VEMAGÜETE CAIÇARA 63~
NCrS 3 200,00. Tcl. 30-8563.

financiamento que lhe convier, lado, facilito com 200. Áv. MeiActiti-it lambim troc». de Sé, 253-B.

i;*t^™3^»-^n.,liiliiMTiw

VOLKSWAGEN 60, 61, 62, 63,
64 e 65 — Lindos carros, entra-'
das desde CrS I 500 e o saldo
em 10, 15, 20, 25 e 30 meses, jAv, Almirante Barroso, 91-A1

Tèl._ 42-6138.
VOLKSWAGEN 1959, 60, 61, 62,
63, 64 e 65, todos 100% do má-j
auina e lataria. Perfeito estado;
de conservação. Pequena entrada!
e o saldo a longo prazo. Auto-j
Prazo. R. Conde de Bonfim, n.i
645-B - Teis. 38 1135 e 38-2291.
VOLKSWAGEN 60 - Otimo 

"es-

tado 1 500 0'JO. Restante o com-
binar. Rua Miguel de Frias n. 75.j
VOLKS 63 — Luxuoso carro, ré-i
dio, capas orininalíssimas. 4 200,1
aceitando ofería. Tel. 48-9645. |

WILLYS
com seu mixto

e possante
PICK-ÜP

CABINE DUPLA
íi,._, 5pb==J,

e toda a linha do
UTILITÁRIOS, você
encontra.com todas
as facilidades, na

M

AGÊNCIA CAMPO GRAN0E
OE AUTOMÓVEIS LTOA.

Av. Cesário de Melo, 953
Csmpo Grande - Teh;.
1010 - CETEL 9-1-1171
Praia do Flamengo. 244
Lojas AeB-Tel.25-9776

Torpedo, 6 ton. Em ófmo esta-
do. A vista 4 300 mil. Estudo
financiamento. Rua Felipt do Oli-
voira, A. Ttmol Novo.
CAMINHÃO GMC -""Reduzido,'
CrS 800,00. Tratar R. Lopes de
Sousa, 41 - Pça. Bandeira, das
7 às 16 horas.
GAAC Furgão, ano 50. Vende-se
à vista, Cr$ 1 500 000. Av. Su-
burbana, 4 149. Del Castillo.

AUTOPEÇAS E REVEND.

| Rua Riachuelo, 360-A I
1 tels.32-5823 / 32-151 li

PLACAS e
do. Tel.: :

taximetro (Cõo,.,
0-6554 - Dutra.

TAXI — Vende-se placa e taxi-
metro G. Wozaric, preço CrS
1 100.00. Rua Deloado de Car-
valho, 57. Tel. 48~-8362.
TAXIMETRO Capelinha compielo
n.o 36 837, cem- Nada Consta.

|Vendem-10 também luminosos —
Bartolomeu Mitre, 354, ap. 101.

OFICINAS
ATENÇÃO -""Vende-se ou alu-
ga-se oficina mecânica cem cu
sem ferramentas oe!a melher-firta. Rua Rccha Frinoso, 31 —

i Vila Isabel com Antônio.

t-

f.

%> vm


