
TEMPO: bom. TEM-
PERATURA: elevada.
VKNTOS: Norle, ira-
ro«. VISIB.: bon. MÁ-
X1MA: 31.7.MÍNIMA:
18.6. (Alais dcliillips na
J.a pág. «lo Caderno dn
Classificados) Rio de Janeiro — Quinta-feira, 23 de março de 1967 Ano LXXVI — N.o 63

Revisão
í. A .JORNAL DO BRASIL - Av.
Pio Branco, 110/112 - ind. lei.
JORBRASIt - GB. - Tei. Rede
Interno 22-1816. — Sucursais: S.
Paulo —Rua Barão de Itapolinin-
cia, 15), coni. 21/22, Tal. 32-8702,
Brasília — òetor Comercial Sul,
Ed. Cenlral, 6.° nnd. gr. 602/7,
Tol. 2-8866. B. Horizonte — Av.
Afonso Pena, 1 500, 9.° and. Tel.
2-5843. Niterói — Av. Amaral
Peixoto, 195, çir. 204, Tel. 5-509.
P, AlearB — Av. Borges de Me-
cleiros,"915, 4.° and. lei. 4-7566.
Recife — Rua União, Ed. Sumaré,
j.1003, Tel. 2-5793. B. Aires -
Fiórida, 142, lojas 10 e 14, Tel.
40-3955. Correspondentes: Belém,
S. Luís, Fortale/a, Natal, João
Pessoa, .Maceió, Salvador, Curiti-
ba, Montevidéu, Washington, N.
lorciue, Paris, londres. PREÇOS: -
VENDA AVUtSA - GB c E. do
Rio: Dias úteis, Cr§ 200 ou NCrS
C.S0 — Domingos, Crí 300 ou
NCrS 0,30;SP, 0F e BH: Dias
li.ois, Cr$ 300 ou NCrS 0,30 -
Domingos, CrS 4CO ou NCrS 0,40;
Estados do Sul: Dias úteis, Cr$
300 ou NCrS 0,30 — Dominqos,
CrS 500 ou NCrS 0,50; Nordeste
(alé PBl: Dias úteis, CrS 300 cu
NCrS 0.30 - Dominqos, CrS 5C0
cj NCrS 0,50; Norte (RGN aié
A/W: Dias úteis, CrS 500 nu NCrS
0,50 — Domingos, CrS 800 cu
NCrS 0,80; Oeste IC-O, MT): Dias
úteis, CrS 30O ou' NCrS 0,30 -
Domingos, CrS 500 ou NCrS 0,5c
SEP.VICO POSTAI (BRASIL!: Ano,
CrS 45 000 ou NCrS 45.00; Se-
mestre, CrS 23 000 ou NCrS
23,00; Trimestre, CrS 12 OCO ou
NCrS 12,00 - ENTREGA DOMI-I
CILIAR: Trimestre, CrS 18 000 oui
NCrS 18,00; Semestre, CrS 36 000!
ou NCrS 36,00. - EXTERIOR (V.
AÉREA! - EUA: Mensal USS 10;
Trimestre USS 30; Argentina: PAS
60 e PAS 100; Uruguai: 58, dias
úteis t 515, domingos.

ACHADOS E PERDIDOS
AS DUAS pessoas, que dei carona
ri a Gordini preto, contatar José
Raimundo, tol. 32-4260, para
reaver seu omb ru lho.
AUTO PEÇAS BONFIM pede a
quem encontrou o seu alvará de
localização entregar na Avenida
Brasil 1337 que foi estraviado.
RODOIFÒ Pato Carvalho, residên.
Io na Run Voluntários da Pátria,
n. 395, c Felislnho Rodríguez,
residente na Rua Arquias Cordfii-,
ro, n. 235, portadores respecti-
vãmente d-'is Carteiras de Estran-
çjeiros r.s. 672 573 e 331 572, ten-
do perdido suas cart pi ras pedem
x quem achar entreqar na Av.
Rio Branco, n. 9, s. 222, com 5r.
Carlos.
FOI esquecida no dia 22-3-67 num
1áxl Chevrolet, cm frente ao Ar-
mazém n. 2, uma pasta de cou-
ro, com papéis e algum dinhei-
ro dentro. Ouem a devolver na
Rua da Gamboa. 279 (Sr. Mau-
ricio) será gratificado. 43-7209 ou>
57-6450.
MARCOS Melo Wild perdeu car-
leira* profissional e de Identlda-j
de, recibo do título de eleitor cj
um talão tíe cheques. P'.»de-se a
quem achou entregar a D. Mario
José, na Av. Gen. Justo, 3ó5,|
ó.° andir.
PERDEU-SE uma carteira prolis
«onal de música n.° II 490 GB
— pertencente a Alberto Aran-
tei Barreto, residente na E. Gui-
iherm» Marconi n. 76 — ip.
¦403.

PERDEU~.SE um diploma 
~ "da

ocíonlologi* poi t (intenta a Àrle-
te Ferrdlra da Silva, expedido p!
Faculdade do Odontologia do;
Diamantina — Minas Goraíi, —!
Pedo*s» a quem o encontrar en>
trp^ií-lo na Rua Lacerda Coutl-
niio n. SZ — lol 57-5227 -
Copacabana — Gratifica-se bem.
PERDEU-SE Carteira do-CREÀ~-'
5 356-D, informações para Aveni.
da Presidente Vargas, 2 560 - 9.»

EMPREGOS

DOMÉSTICOS
AMAS, ARRUMADEIRAS
E COPEIRAS

AGENCIA RIACHUELO tem cop.,
arrum., babás, cozinheiras etc.
Com documentos e informações.
-Jlels. 32-0584 e 32-5556.
ARRUMADEIRA - Precisa-se' para
serviço diário e que saiba passar.
Pede-se referências. Tratar na Rua
Saturnino de Brito 158 ap. 101.
Jardim Botânico. Tel. 46-2706,
das 8,30_às 18_horas.
ARRUMADEIRA - Procurando-»
para casal sem filhos, preferen»
ci* estrangeira, 25 anos para ci-
ma — Salário ató 80 000. Tal.
47*5647. Rua Tonenta Arantes
Filho n. 89 — Gavoa.
ARRUMADEIRAS^ copeiras E ba
fcás, Precisr.-se, ótimos ordenados.
Rua Senador Dantas, 39, 2.° ln-
dar, sala 206.*A~R~RUMÂDEJRÃ-COPEIRA 

- Pre-
c'sa*se com muita prática e que
íiiba cozinhnr para os dias de foi-
qa da cozinheira KS em 15 dias.
Dorme no emprego. Referências
mais de 6 meses e carteira. Pago
bem. Rua Muniz Barreto, 13-402.
Botafogo_ (atrás da Sears).
ARRUMADEIRA-COPEIRA - Pre-
cisa-se para família de tratamen-
to. Exigem-se referencies. Av.
Ataulfo do Paiva, n." I 165/301.
ARRlWiÃDEIRÀ-COPEIRÃ -~CrS
50 mil. Precisa-se c/ prát. e refs.
Rua Moura Brasil, 74, Laranjeiras
(próx. Fluminense).
ARRUMADEIRA-COPEIRÀ~~Pra-
<isa-so. Paga-se bom. Podem-sa
referências. Copacabana. R. Pro*
fessor Gastão Baiana, 43 ap. 701.
Ao lado da Rua Miguel Lemos.
BABÁ -~ f-, isa-s* môja de boa
•tparéncia, caprichosa com refo*
réncias para crianças em idade
¦escolar. Pnna-s» bem. Rua Sacopã
15 — Lagoa.
BABA — Precisa-se p7 3 crian-
çat no colégio. Paga-se — CrS
50 000. Tratar no R. Jardim Bo-
tánico, 321, ap. 201.
BABA' — >?recisa-se para 3 crian-
ças — Apresente-r-se com do-
cun.entoa e referencia na Rua
Sá Ferreira n. 44 — I 111 — Co-
pacabana.
BABA' — Precisa-se com pratica
c boa aparencia para menino de
um ano e meio. Exlgem-se refe-
réncias — Rua Honório de Bar-
ros n. 18, ap. 805 — Transver-
s?l à Rua Senador Vergueiro —
Ordenado de CrS 50 COO.
BABA' — Precisa-se de compe*
lente. Paga-se bem. Exigem-;e
referencias — Rua Toneleros n.
146 - ap. 603 - Tel
57-3190.
BABA — Preciso. Rua Òüveira
Figueiredo, 110, fundos, ap. 102
— Vaz Lobo.
COPEIRA-ARRUMADEIRA - Com
prática de serviço, apresentando
referências. Paga-se bem. Não
se atende por telefone. Tratar
pela manhã na Rua Leôndo Cor-
reia, 200.
CASA COM TRES PESSOAS ne-
cessita de empregada para todo
o serviço. Sossego e bom orde-
nado. E' favor se apresentar
somente pessoas dc categoria.

de leis de Castelo está fora de co.
A ULTIMA VISÃO
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Favelados do Cantagalo desceram o murro porque seus barracos foram deslriúdus para não cair sôbrc a Cidade

A revisão da legislação
revolucionária não será pro-
posta ao Governo Costa e*
Silva, segundo afirmou on-"
tem em Brasilia o Ministro
da Justiça, Sr. Gama>-Êf Silva,'
que está disposto ápena& a
realizar estudoS*paraií;bfcíe-
ná-la e sisteiríátizá-la.

Entende o 
'Ministro 

Ga-
ma e Silva que cabe exclusi-
vãmente ao Presidente da
República, no âmbito do
Executivo, a deliberação só-
bre leis baixadas pelo Govér-
no da Revolução. Admitiu
haver certo tumulto no Di-
reito Positivo brasileiro,"com a concorrência até de
normas colidentes, e de tal
forma que uma consolidação
da sistemática é realmente
indispensável".

Lembrou que já no seu
discurso de posse anunciara
a disposição de proceder à
racionalização dos códigos
brasileiros, e assinalou queestá estudando o processo a
ser utilizado na elaboração
de anteprojetos cie leis com-
plementares à Constituição e
de outras regras jurídicas in-
dispensáveis à execução de
textos constitucionais!'

É intenção do Governo,
segundo disse, melhorar a
codificação nacional, e paraisso já programa o reinicio
dos trabalhos visando â con-
clusão dos estudos sóbre os
diferentes projetos de siste-
matização do Direito brasi-
leiro. Entre eles inclui os
Códigos de Direito Civil, Pe-
nal, Processual e do Traba-
lho. (Página 3)
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Igreja hoje
recorda a
Última Ceia

Com a missa In Cena Domi-
ni, seguida da desnudação dos
altares em todas as paróquias,
a Igreja recorda hoje a Última.
Ceia, na qual Jesus Cristo trans-
mitiu aos Apóstolos o Novo
Mnndamento — "que vos ameis
uns aos outros assim como Eu
vo;; amei" — e instituiu o Sa-
cramento da Eucaristia.

Na Catedral Metropolitana,
pela primeira vez será o Viga-
rio-Geral Dom José de Castro
Pinto — e não o Cardeal-Arce-
bispo Dom Jaime de Barros Câ-
mara — o ofieiante da Missa
Solene da Ceia do Senhor, que
está marcada para as 17h.

Embora nas repartições íe-
derais c estaduais já não haja
expediente hoje. o comércio, a
indústria e os bancos funciona-
rão normalmente, e as barracas
de peixe das feiras livres pode-
rão atender até às 18h.

Amanhã, Sexta-Feira da
Paixão, todas as igrejas proce-
derão. às 15h, ã solene Função
Litúrgica da Paixão e Morte do
Senhor. As agências de anún-
cios do JORNAL DO BRASIL
permanecerão fechadas, haven-
do necessidade, portanto, cie que
o.s clientes entreguem o seu
material no máximo até às 19h
de hoje na sede. O JB não cir-
culará no sábado. (Página 15)

ELA julgam (JarioCCl SClítC tCTTCL Trezentoscla Princípio de Crime vai
recusa de OTAN agiam abril será o perder
HoChiMinh tremer em 5 bairrOS para a URSS fim do corte o alvará

. ,0 Presidente Johnson, em
um de seus primeiros atos ao
regressar da Conferência do
Guam, convocou ontem os lide-
res democratas e republicanos
das duas Casas do Congresso
para apresentar-lhes os resulta-
dos da reunião e tratar da res-
posta de Ho Chi Minli ã sua
carta, que chamou dc "lamenta-
vel obstáculo à. paz".

A proposta de negociações
formulada pelo Secretário-Ge-
ral da ONU, U Thant, e cujos
lermos são ignorados, foi acei-
ta com emendas pelo Governo
do Vietnamé do Sul, mas não
provocou uma reação em Hanói,
onde o órgão oficial, N h a n
Dhan, denunciou a carta de
Johnson a Hó Chi Minh como"prova da politica de duas ca-
ras dos EUA". (Página 2)

Vasco e
Cruzeiro
empatam

Em uma das melhores par-
tidas do Torneio Roberto Gomes
Pedrosa, o Vasco empatou com
o Cruzeiro por lal ontem ã
noite no Maracanã, com Tostão
marcando para os mineiros, de
penalidade de fora da área, c
Oldair empatando num pênalti
claro em que Procópio segurou
a bola com a.s mãos antes que o
juiz notasse a marcação de um
impedimento de Bianchini pelo
bandeirinha.

Jogando na retranca, o Eo-
tafogo conseguiu empatar com
o Santos por 0 a 0, no Pacaem-
bu, enquanto o Sáo Paulo con-
tinuou p&rdendo, desta vez para
o Internacional, cm Porto Ale-
gre, por 1 a 0. Com esses resul-
tados, o Bangu distanciou-se na
liderança do grupo A e o Pai-
meiras voltou a liderar o grupo
B, em companhia do Santos.
(Páginas 19 e 20)

Os moradores tio edifício n.°
17 da Rua Barão de Oliveira
Castro, no Jardim Botânico,
abandonaram ontem cm pânico
seus apartamentos, ao sentirem
que a terra tremeu, impressão
idêntica que tiveram também —
por volta das :Jlli30m — mora-
dores de. Ipanema, Leblon, Ti-
juca c Santa Teresa.

A Delegacia dc Policia dc
Mançaratiba. localizada no lito-
ral fluminense, a 93 quilômetros
do Kio, comunicou às 22 horas a
um funcionário do Serviço de
Meteorologia do Ministério da
Aeronáutica que também na-
quela cidade foi sentido um li-
g-ciro tremor de terra, por volta
das 21 horas.

O Observatório Nneiona 1,
imediatamente consultado, in-
formou que o sismógrafo não
registrara qualquer indício dc
um tremor tle terra no Rio, mas
que se ocorreu algum abalo sis-
mico só hoje poderá ser obtida
a confirmação, quando fôr reve-
latia a chapa do aparelho, que
c substituída a cada 24 horas.

Fürras policiais expulsaram
ontem os moradores da Favela
tin Cantagalo, cin Copacabana, c
lego depois dezenas de operários
começaram a derrubar os bar-
racos, conforme orientação do
Instituto de Geotécnica, que en-
contrau na limpeza da área a
soluçáo para que não caiam ou-
trás barreiras, como aconteceu
há três dias. (Páginas 11 c 16)

Comércio denuncia
Negrão como inepto

Trezentos funcionários da
OTAN, inclusive vários america-
nos, foram denunciados ontem
como espiões soviéticos, pelo pá-
ra-quedista italiano Giorgio Ri-
naldi, preso em Turim, na Itá-
lia, ao desembarcar dc volta de
uma visita à Espanha, com os
bolsos cheios de microfilmes de
bases militares secretas em ter-
ritório espanhol.

Um adido da Embaix.nda da
URSS cm Roma. Yuri Pavlenko,
apontado por Rinaldi como seu
contato oficial, foi declarado
persona non grata pelo Governo
italiano e embarcou ontem mes-
mo para Moscou. Outro funcio-
nário da Embaixada soviética
também teria sido apontado co-
mo membro da rede — a maior
já descoberta no Ocidente. (Pá-
gina 8)

Mudança no
INC faz
suspense

Os cortes de energia clétri-
ca no Rio deverão encerrar-se
praticamente em princípios dc
abril com a entrada em íuneio-
namento dos grupos geradores
14 e 16 da Usina Nilo Peçanha,
que fornecerão 140 mil kW. e
definitivamente suspensos em
maio, com a recuperação dos
outros geradores da usina.

Durante a reunião promovi-
da ontem pelo Sindicato dos Lo-
jistas, foi recebida com entu-
siasmo a idéia do lockout como
forma de protesto contra o ra-
cionamento, mas logo substitui-
da pela criação de uma comis-
são para dialogar com as auto-
ridades, porque alguém lembrou
que o lockout poderia ser en-
quadrado na Lei de Segurança
Nacional. (Página S)

O Governador Negrão dc Ll-
ma, em reunião com os Secre-
tários de Segurança e de Jus-
tiça e outros àuxiliares, ontem,
decidiu assinar nos próximos
dias um decreto determinando
a cassação dos alvarás dc cr <
lotéricas, hotéis, boates e bares
autuados mais de uma vez.

Na reunião, feita quase em
segredo, o Governador exami-
nou as denúncias sobre corrup-
cão policiai, pedindo a seus au-
xiliares que preparem, durante
a Semana Santa, um esquema
para o combate ao lenocinio,
jogos de azar e tráfico de entor-
pecentes e ao Diretor do Patrl-
mônio que apure o número de
íortalezas de bicho instaladas em
próprios do Estado. (Pág. 16)
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Novo Governo sanha
simpatia de Lacerda

As entidades empresa-
riais cariocas, manifestando-
se na reunião de ontem do
Conselho Diretor da Associa-
ção Comercial do Rio de Ja-
neiro, classificaram a admi-
nistração do Sr. Negrão de
Lima como uma das mais
ineptas da história da Cida-
de, "que iêz regredir 100
anos em poucos meses", e
prepararam protestos que
irão até a área dos ministros
militares.

A palavra de protesto a
ledos os Ministros do Govêr-
no Costa e Silva será levada
por uma comissão- especial-
mente constituída pelo Sin-
dicato do Comércio Lojista
do Rio de Janeiro, sob a pre-
sidência do Sr. Osvaldo Ta-
vares, quando serão solici-
tadas ao Governo federal
providências urgentes para a
solução dos problemas ca-
riocas.

Os trabalhadores apoia-
ram imediatamente o movi-
mento das classes produto-
ras e diversos sindicatos do
Rio oficiaram ao Clube dos
Diretores Lojistas dando con-
ta de sua "inteira solidarie-
dade aos protestos e movi-
mentos de repúdio à inefi-
ciência do Governo esta-
dual" que, segundo o do-
cumento. traz grandes pre-
juízos a toda a população.

O Clube dos Diretores Lo-
jistas reuniu ontem repre-
sentantes da indústria e co-
mércio cariocas em seu ai-
moço semanal na Mesbla,
buscando, com deputados fe-
derais e estaduais presentes,
seluções que evitem a conti-
nuação do fenômeno do es-
vaziamento econômico do
Rio, sobre o qual já se fazem
pesquisas, segundo o Sr. Má-
rio Leão Ludolf, Presidente
da FIEGA. (Página 11)

A nomeação do Sr. Durval
Gomes de Garcia para o Insti-
tuto Nacional do Cinema causou
grande estranheza a diretores e
produtores, que ontem ouviram
pela primeira vez o seu nome e
souberam que êle, além de ami-
go do Ministro da Educação, Sr.
Tarso Dutra, é dono de uma em-
presa que produz jornais cine-
matográlicos no Rio Grande do
Sul.

Outras nomeações assinadas
ontem pelo Presidente Costa e
Silva feram a do novo Superin-
tendente da SUDAM, engenhei-
ro João Válter de Andrade, a cio
Si. Alfredo Américo da Siiva

para a Presidência da Compa-
nhia Siderúrgica Nacional e a do
Professor Carlos Alberto Del
Castilho para a Diretoria do
Ensino Superior. (Página 4)

O ex-Governador Carlos
Lacerda afirmou ontem es-
tar satisfeito com os pronun.
ciamentos de posse do novo
Governo, e revelou que vai
procurar, nos próximos dias,
alguns de seus amigos que
dèie participam, "homens
b e m intencionados, com
quem se pode dialogar".

Desautorizou o manifes-
to da frente ampla divulga-
do em Brasília, dizendo que,"para começo de conversa,
qualquer manifesto teria de
exprimir o pensamento do
Dr. Juscelino Kubitschek,
traduzido na carta que pu-
bliquei, e o meu, e nenhum
de nós permitiu que se prepa-
rasse nenhum documento".

O Sr. Carlos Lacerda cias-
sificou de "leviandade" o
manifesto divulgado pelos
jornais, e diz não saber a

quem atribuí-la. Vê no do-
cumento a exigência de uma
nova Constituição, "muito
semelhante à de 1891", e diz
não ser isto o que estamos
pretendendo, pois "reivindi-
camos, sim, dentro de uma
posição reaíista, a revisão da
atuar'.

Em São Paulo, o Depu-
tado Renato Archer esclare-
ceu que "o esboço de mani-
festo da frente ampla é re-
sultado da posição de ape-
nas uma área parlamen-
tar importante". Acrescen-
tou que êle deverá ser segui-
do dc vários outros textos,
"preparados pelos demais
setores integrados no movi-
mento, e que serão fundidos,
posteriormente, em um do-
cumento final e único". (Pá-
gina 3)

Rua Tone'eros
COPEIRA

COPEIRA - ARRUMADPIRA -| EMPREGADA - Prscisü-se para
Prscisa-se de mocn d» M a 21(*|udar cm lodo serviço em casa

.anos que dc ráfí>ronc'cS c J.<r-|de casal e que possa dormir no
a ma no alutj-jel — Av. Copaea- [ local, trarer referências. Trat

EMPREGADA todo ícrviSo pessoa EMPREGADA para auxiliar servi-: EMPREGADA para arrumação e,EMPREGADA - Precisa-se, para i OFERECEMOS ótimas a.-njma-i PRECISA-SE d. en.pr.9adj paraIPRECISA-SE para casa d. fami-
sà. Deve cczinlur bem, ter mui-jeos domésticos - Que durmajeozinha - Precisa-se na Ataulfojtodo o serviço de 3 pessoas eldeiras, copeiras e babas, ccni|todo serviço de uma p_assoa so.lia d. tratamento .mpregida c|

231, ap. 802. bana n. 484

Para fomíli
ARRUMADEIRA. -COPEIRA

Av.dss 8 às 10 horas
Precisa-se, qu. 

"psT-lban'''- 
! ^ aP- 604.

de trato, com re-,!9 alguma roupa na Rua Estêves- rAipppr,AriAferenoas recentes e documentos,júnior, 56 - Prac. S. Salvador.'-- Ordenado de Crí 90 000, 252 T.l. 55.2909. Paga-s. bem. r , ... 77
da Avenida Conacabana a. 2011 - - Barão Iflunteml, 77, ap
- Telefone 37-4790. i CASAL precisa mocinha p' arru.' EMPREGADA Preciso

Copa-|de Paiva n,
204.

470 ap. 803. (morar no emprego. Rua São Fran-jcarteira e boas referências

I EMPREGADA
parModo o serviço d. 3

adultas tm casa modesta. Paga

cííco Xavier, n.P,,CÍ""".s?o«JÊM>«5ADA-: _903_ ao._ 202;
Precisa-:-e para

52-4604.
OFEREÇO copeira

eift*[Casa do tratamento. Exigem-se referencias das 7 ii 15 horas pi
! referencies. Praia de Botafogo, j lavar, passar e alguns serviços"' 

132, ap. 201 ^_ ^l^* limpeza. Tratar pela manh*
Visconde de Albuquer-

32o556'"~

arrumaaeira, ','

ta prática e rerpons-.bííidacfe. 'fora, 
NOS 50.00 na Av.

Apartamen to grande. EAÍga re-jeabana n. 1 292 — ap.
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ina acusa URS fl f* orçar nanoi a negociação
Generais
marcam dia
da eleição

Saigon (.UPI-JBi — Os
membros do Conselho das Fôr-
ças Armadas do Vietname do
Sul concordaram ontem, em
princípio, em marcar para 3
de setembro as eleições presi-
denciais previstas .pela nova
Constituição do país, aprovada
pela Assembléia Constituinte,
sancionada, pelo Diretório Mi-
litar e pelo Gabinete e ainda
dependente de homologação
pelo Concelho.

Pela nova Constituição, o
Governo legal do Vietname do
Sul será chefiado por um Pre-
sidente da República eleito em
pleito direto. Simultaneamente,
serão eleitos os membros da
câmara alta do Congresso Na-
cional. Os membros da câmara
baixa seriam escolhidos a 1 de
outubro.

FORMALIDADE

Somente dentro de duas se-
manas o Conselho das Forças
Armadas deverá aprovar oíi-
cialmcnte a nova carta. Como,
porém, o Diretório Militar e o
Gabinete já a aprovaram, sem
vetar qualquer de seus dispo-
sitivos, considera-se que o exa-
me pelo Conselho será mera
.formalidade.

A nova carta íoi apresenta-
ria oficialmente pelo Primeiro-
Ministro Cao Ky em sua reu-
nião com o Presidente John-
son na Conferência de Guam.

CANDIDATOS

Fontes bem informadas dis-
seram ontem que os principais
lideres militares do país esco-
lherinm um candidato comum
à. Presidência da República.
Os nomes mais prováveis são
os do Primeiro-Ministro Cao
Ky — apesar do suas afirma-
ções de que pretende voltar à
vida militar — e do Presiden-
te do Diretório Militar e Chefe
do Estado, General Nguyen
Van Thieu.

JVestmoreland
vai à Zona C

Saigon (UPI-JB) — O Gene-
rai William Westmoreland, Co-
mandante das forças america-
nas no Vietname, visitou cn-
tem, no campo de batalha, cs
soldados de infantaria que na
véspera romperam o cerco de
2 500 vietcongs, dando morte
a cerca de. 600 dés.tes, num dos
mais sangrentos encontros de
toda a g u e r r a, na, Zona de
Guerra C. perto da fronteira-
com o Camboja.

Antes da visita de Westmo-
reland, grandes tratores arras-
taram para túmulos coletivas
os cadáveres dos guerrilheiros
•mortos pelos 500 americanos
defensores da posição, enquan-
to várias patrulhas procuravam
nas imediações outros corpos,
cuja descoberta poderia elevar
para !)00 as baixas do Viet-
cong.

BAIXAS AMERICANAS

As torças americanas perde-
ram nessa batalha apenas 31
homens e tiveram 109 feridos.
O correspondente Alvin Webb,
da UPI, que estava no campo
de batalha, escreveu em seu
despacho que por três vezes cs
guerrilheiros atacaram, che-
gando a quase dez metros do
pôsto de comando, antes de ser
repelido.1-, pelos americanos."Por algum motivo que não se
descobriu qual fosse — acres-
cetnou — a ofensiva decres-
ceu e os guerrilheiros voltaram
atrás "

O General Westmoreland
condecorou vários soldados e
cumprimentou a unidade, com-
posta na maior parte de recru-
ias. "pela coragem com que
seus homens enfrentaram o
ataque maciço das guerri-
lhelros."

RUMO À LUTA
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de
fuzileiros americanos desembarcam nn província ile Quang Tri, c_m operação de busca e destruição (UPI)

íohnson diz que a carta
Ho é novo obstáculo à paz

Washington (UPI-JB) — O Pre-
sidente Johnson reuniu-se ontem, por
20 minutos, com os líderes democra-
tas e republicanos no Senado e na
Câmara dos Representantes, para rc-
latar-lhes o.s resultados da Coníerèn-
cia de Guam. e afirmou que a respos-
ta de Ho Chi Minh à sua carta de 8
de fevereiro Toi um "lamentável obs-
táculo à paz".

Johnson chegou de Guam na ter-
ça-feira à. noite e sua primeira ini-
ciativa ao desembarcar foi a convo-
cação dos líderes do Congresso para
o encontro na Casa Branca. Na reu-
nião. Johnson reiterou a disposição
de "continuar em busca da pa7,".
REPUBLICANO

Ao sair do encontro com o Pre-
sidente, o lider republicano na Cá-
mara dos Representantes, Gerald

Ford. declarou estar convencido de
que "realizamos progressos'' na con-
dução da guerra. Ford comentou,
também, a afirmação de Ho Chi
Minh, em sua carta a Johnson, de
que o Vietname do Norte teria gran-
de apoio nos Estados Unidos.

— Não o culpo por acreditar nis-
so — disse Ford. — Quando lê infor-
mações sóbre as profundas divisões
no Partido Democrata, Ho Chi Minh
deve acreditar nisso. E enquanto
acreditar, duvido que se mostre dis-
posto a sentar-se à mesa das nego-
ciações. Ho supõe que, quanto mais
resistir, melhores serão a.s condições
de paz.
DEMOCRATA

O líder democrata no Senado.
Mike Mansficld. afirmou que as diver-
gências entre Johnson e o Senador

Keimedv acha que linha
Washington (UPI-JB) — O Senador

Robert Kennedy considera o malogro da
olerta de paz do Presidente Johnson a
Ho Chi Minh a melhor justificativa das
sugestões que fêz recentemente e o Go-
vêrno rejeitou de imediato.

A reação de Kennedy à divulgação
da correspondência Johnson — Ho Chi
Minh provavelmente ampliará o abismo
que já o separa do Presidente Johnson.

— Desde que nosso desejo, públi-
camente declarado, é levar a guerra para
a mesa de negociações, posso apenas di-
zer que gostaria que tivéssemos encam-
pado a proposta do Premier Kossiguin,
agora confirmada na carta de Ho, e in-
terrompidos os bombardeios, em troca do
inicio de negociações — declarou Kenne-
dy ontem.

Kennedy referia-se aos malogrados
esforços do premier soviético, cm sua vi-

sita a Londres em fevereiro, em faver da
suspensão dos bombardeios e de um gesto
recípreco dc paz por parte de Hanói. No
início dêste mês, Kenneriy discursou no
Senado, exortando o Governo Johnson a
aceitar como boa a palavra empenhada
por Kossiguin de que o fim dos bembar-
deio levaria _ negociação.

Personalidades do Governo rejeita-
ram a sugestão de Kennedy dizendo não
haver qualquer indicação de Hanói no
sentido de que tal iniciativa levaria as
partes à mesa de conferência

Nesse momento, porém, nada se disse
sóbre a troca de cartas, em fevereiro,
entre Johnson e Ho Chi Minh. O comen-
tário dc ontem de Kennedy dá a entender
que êle considera essa correspondência a
confirmação da validade de sua proposta.

Além disso, Kennedy observou que,
na carta a Ho, Johnson interpretava a

Robert Kennedy sóbre a suspensão
dos bombardeios são "mais uma ques-
tão de semântica que de objetivos".

Acrescentou estar ciente dos "ex-
traordinários esforços" de Johnson
para iniciar negociações de paz. Res-
salvou, porém, que não tinha conhe-
cimento da troca de cartas entre
Johnson e Ho Chi Minh, da qual só
foi inteirado após a publicação da
carta de Ho pelo Governo de Hanói.

KENNEDY

Também ao fim da reunião, o Se-
cretário de Imprensa da Casa Branca,
George Christian, não quis comentar
a declaração do Senador Robert Ken-
nedy de que a correspondência John-
son—Ho Chi Minh confirma a vali-
dade dc sua proposta de suspensão
dos bombardeios.

pesiçao norte-vietnamita como se impli-
casse a exigência clc cessação incondicio-
nal e permanente dos bombardeies. Mas,
disse Kennedy. a resposta de Ho mencio-
na apenas uma cessação "incondicional'*
des ataques, sem exigir a suspensão
"permanente".

Kennedy lembrou que em seu dis-
curso ao Senado propusera a escolha de
alguma organização internacional para
policiar o período de negociações, de mo-
do a impedir que os norte-vietnamitas
usassem a trégua como cobertura para a
infiltração de homens e armas no Sul.

— Depcis disso, se as negociações não
resultassem em nada, poderíamos reto-
mar nossa posição militar — concluiu
Kennedy.

H o n fr-K o n s, Jtosc o u
(UPI-JB) — A China acusou
ontem a União Soviética de
tentar impor ao Vietname
do Norte a aceitação das
condições dos Estados Uni-
dos para o fim da guerra
no Sudeste asiático, en-
quanto a União Soviética
acusava os Estados Unidos
de partirem, com a Confe-
rencia de Guam, para "uma
nova etapa na intensifica-
ção da agressão".

O pronunciamento sovié-
fico figurou em artigo do
Pravda, assinado por Ber-
nard Vasilyev, que afirmou:
"Ao recusar o caminho das
negociações de paz. Wash-
ington conta com uma so-
lução militar para o proble-
ma. A ccitina de fumaça
das palavras de paz foi ago-
ra suspensa depois de ser
usada como - camuflagem
por muito tempo."

COMÍCIO
A acusação chinesa, por

sua vez, foi formulada em
comício na cidade de Xan-
gai, a maior do pais. por
Cheng Ming-fu, Vice-Presi-
dente da representação da
cidade no Comitê Nacional
de Paz, e encam nada pela
emissora local, em trans-
missão ouvida em Hong-
Kong.

FC nega a
Hong-Kowj f UPI-JB) — O

jornal Star, de Hong-Kong,
afirmou ontem, atribuindo a
notícia _ ."fontes de informa-
ção própria", em território
chinês, que o Presidiam do
Partido Comunista rejeitou"recentemente" um plano de
Mao Tsé-tung para o envio de
tropas ao Vietname.

Segundo o Star, a proposta
de Mao foi combatida pelo Pri-
meiro-Ministro Chu En-lai, em
cuja opinião a entrada de tro-
pas chinesas na guerra do
Vietname seria um convite aos
Estados Unidos nara atacarem
o território da China. Além
disso, exporia o Exército Po-

ant fêz proposta aoa dois Vietnaines
Nações Unidas (UPI-JBi — O Go-

vèrno do Vietname do Sul comunicou ao
Secretário-Geral da ONU. U Thant. que
aceitaria as propostas de negociações
apresentadas por êste, mas nâo nos têr-
mos originais. O Governo do Vietname
do Norte ainda não respondeu a propôs-
ta idêntica, cujos detalhes continuam sob
sigilo absoluto.' Essas informações foram dadas on-
tem por fontes cas Nações Unidas, ao
mesmo tempo que o NÍian Dan, órgão
oficial de Hanói, denunciava a carta de

RIMO A HAIPHONG

Johnson n Ho Chi Minh. divulgada há
dois dias. como "prova da política de
duas caras dos Estados Unidos".

POSIÇÃO DE SAIGON

Segundo as fontes da ONU, o Go-
vêrno de Saigon discordou dos termos
propostos por U Thant para o cessar-fogo;
mas ofereceu uma contraproposta,
acompanhada da exposição de suas opi-
nióes sobre o conflito. Além disso, o Go-
vêrno sul-vietnamita teria oferecido "am-

pia cooperação" com os esforços de paz
de U Thant.

Em Saigon, na terça-feira, o Primei-
i'o-Ministro Cao Ky anunciou que seu
Governo fizera propostas diretas de paz
ao Vietname do Norte. Foi a primeira
vez que se anunciou publicamente qual-
quer iniciativa dessa natureza.

O Governo de Hanói continua a
manter silêncio sobre a proposta de

U Thant, mas voltou enteai, no editorial
<;; Nhan Dan, a protestar contra a po-
litica de Johnson.
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A Phoenix parte tle Hong-Kong, com oito paeijistas, levando medicamentos para o í telhaine do A'orle (UPI)

Nas atuais intrigas da
política de duas caras dos
Estados Unidos, os norte-
americanos recebem ajuda
bélica e colaboração politi-
ca dos revisionistas soviéti-
cos — disse o orador. — Os
revisionistas soviéticos in-
trigam e. com grande astú-
cia, colaboram com os impe-
rialistas norte-americanos,
tentando induzir a Repú-
blica Democrática do Viet-
name á capitulação e á
aceitação das condições c
exigências norte-america-
nas para a realização de
conversações clc paz.

Segundo a Rádio de Xan-
gai. um representante da
Guarda Vermelha reiterou a
oferta dessa organização,
anunciada há dois dias pelo
Diário do Povo. de Pequim,
de mandar voluntários ao
Vietname.

Nós, guardas verme-
lhos, apoiamos resolutamen-
te a resistência contra os
Estados Unidos e a luta pa-
triótica do povo do Vietnã-
me. Quando o povo irmão
pedir e o Presidente Mao
ordenar, nós. os guardas
vermelhos, iremos imediata-
mente para a primeira linha
de luta e. lutando ombro a
ombro com o povo vietnami-
ta, obteremos a vitória —

disse o representante da
Guarda.

PREPARATIVOS
MILITARES

Comentando as teses ex-
postas no comício, realiza-
do no 17." aniversário do
início da participação mi-
litar americana nas opera-
ções de antiguerrilha na-
antiga Indochina francesa,
disse a Rádio de Xangai que."todos os oradores condena-
ram energicamente os revi-
sionistas soviéticos, por se
ferem convertido em cola-
boradores do imperialismo
norte-americano".

A emissora informou que
participaram do comício re-
presentantes do Exército
Popular de Libertação chi-
nés, dos guardas vermelhos,
de grupos regionais e da
Frente Nacional de. Liberta-
çáo do Vietname do Sul
(Vietcong). Não esclareceu,
entretanto, se estes últimos
figuraram entre os oradores
que teriam denunciado a
política soviética.

Acrescentou a Rádio de
Xangai que a guarniçâo da
Cidade já está em prepara-
tivos para lutar em favor
do Vietname do Norte e con-
tribuir para "o afastamen-
to dos imperia listas".

Viao tropas para o Vietname
pular de Libertação a uma
verdadeira matança".

O plano de Mao, disse ainda
O jornal de Hong-Kong. não se
limitava a prever o envio de
tropas para o Vietname: previa
também o reforço das guarnl-
ções na fronteira com a União
Soviética, c a ocupação da Ilha
Quemoy, situada diante da
província de Fukicn e ainda
hoje em poder do Governo de
Formosa.

Chu En-lai teria concordado
com o reforçamento das guar-
nições de Sinkiang, no Noroes-
te da China, onde é mais agu-
do u problema de fronteira
com a URSS. Os reforças de-
veriam, porém, adotar as maio-

res cautelas para não dar cau-
sa a quaisquer incidentes.
MAO INCONFORMADO

O Star acrescentou que a re-
cusa de seu plano deixou Mao
furioso e disposto a renovar a
proposta, na próxima sessão do
Congresso do Partido Comu-
nistii. Tal adiamento prática-
mente liquidaria o plano, pois
com a revolução cultural em
andamento não há qualquer
previsão do Congresso partida-
rio em futuro próximo. O pró-
prio Comitê Central do Parti-
do reuniu-se em agosto do ano
passa do., pela primeira vez em
quatro anos. p depois não vol-
tou a reunir-se.

Pacifistas americanos navegam para Haipliong
Hong-Kong (UPI-JB) —

A chalupa Phoenix, tripu-
lada por oito pacifistas ame-
ricanos e carregada de me-
dicamentos no valor de dez
mil dólares, navegava on-
tem, normalmente, rumo ao
Porto de Haipliong, no Viet-
name do Norte, a p e s a r cie
todas as advertências do
Governo dos Estados Uni-
dos.

Enquanto i.sso. especula-
va-se sóbre a possibilidade
de as belonaves americanas
que patrulham a.s costas do
Vietname do Norte intercep-
tarem a Phoenix, obrigando-
a a voltar para Hong-Kong,
onde os pacifistas iniciaram

a expedição. Fontes ameri-
canas, porém, negaram pro-
cedência à especulação.

COMBUSTÍVEL

Ao sair do Porto tlc Hong-
Kong. por volta do meio-dia,
a chalupa cruzou com vá-
rias belonaves americanas,
em visita à colônia britam-
ca. O Dr. Earle Reynolds,
cheíe da expedição, eslava
no leme. Seis horas depois,
a Phoenix já estava em
águas do Mar do Sul da
China.

Depois de advertirem o
Dr. Reynolds das possíveis
conseqüências legais da via-

gem. autoridades do Consti-
lado Geral dos Estados Uni-
dos em Hong-Kong comu-
nicaram às companhias pe-
troliferas americanas c; ti e
náo deveriam fornecer com-
bustivcl a. Phoenix sem li-
r.ença especial. Os paciíis-
tas recorreram, então, a
companhias não america-
nas.

O Dr. Reynolds informou,
pouco depois de levantar
âncora, que atenderia a ou-
tra advertência do Consula-
do americano e passaria ao
largo da ilha dc Haiuan e
de qualquer outro território
da China.

Revolução cultural liquidou Stalin
Henry Shapiro

Especial para o JB

Moscou tUPI-JBi _ can
sua feroz campanha anti-so-
viética. a Revolução Cultural
chinesa parece ter tido, pelo
menos do ponto-de-vista so-
viético. no mínimo um efeito
salutar: provocou a regressão,
quando nâo a liquidação dos
esforços no sentido de deter a
desestalinização e de estinm-
lar a reabilitação do Stalin na
URSS. •

Os soviéticos tiveram, na pes-
soa de Mao Tsé-tung, uma boa
visão das males do culto da
personalidade. Agora, já di-
zem: "aqui. nunca mais".

Na verdade, a decisão de dei-
xar morto o fantasma de Sta-
lin e de não recompor sua
imagem foi tomada pelo 23."
Congresso do Partido Comu-
nista da União Soviética em
março de 1966, o primeiro Con-
gresso depois da queda de
Kruschev.

Stalin foi então inteiramen-
te ignorado, permanecendo de

pé, portanto, as acusações an-
teriores que o davam como
ignorante, incompetente e co-
mandante-chefe indeciso. Ao
lado disso, pub 1 i c a v a m -se
livros e artigos em que alguns
méritos de Stalin eram reco-
nhecidos. Vieram porém os chi-
neses, em defesa de Stalin
contra as acusações dos "re-
visionistas modernos", e sua
campanha contra estes e seu
culto à personalidade du Mao
não deixaram de afetar a opi-
nião pública soviética. Os ar-
tigos e memórias que elogia-
vam Stalin vagamente foram
interrompidos.

No ano passado, uma confe-
rència dos mais eminentes
historiadores de Moscou con-
denou, quase por unanimida-
de. as atrocidades da era sta-
linista c o papel de Stalin na
direção da guerra. Os comen-
lários ao papel de Stalin no
pré-guerra e ao seu trabalho .
no início do conflito foram ou-
tra vez negativos.

Se ainda, existissem pendo-
res emocionais na União So-
viética pela reavaliação dos
feitos de Stalin. dissipar-se-
iam com a defecção para o
Ocidente de sua filha Sve-
tlana. Oficialmente, a única
coisa que se disse a respeito
íoi que Svetlana deixou o país
para dar sepultura na Índia
aos restos do marido e que é
problema particular seu deci-
dir quanto tempo ficará no es-
tyangeiro.

Mas se muitos soviéticos po-
dem aceitar as explicações ofi-
ciais, há milhões de outros que
ouvem regularmente as trans-
missões das emissoras de rá-
dio estrangeiras e que tiveram
conhecimento de tudo que se
publicou sóbre o caso em Zu-
rique, Roma, Nova Deli e
Washington. A defecção de
Svetlana — única sobrevivente
dos filhos de Stalin — não
contribuirá para prestigiar o
nome do ex-ditador.

Crise econômica explodirá em 68
K. C. TJutler
Especial para o jB
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Londres (UPI-JB) — A
China enfrenta grave crise
econômica e a ameaça de
novo período de fome, em
virtude da desorganização
provocada pela revolução
cultural, disseram ontem
fontes diolomáticas de Lon-
dres, com base em informes
confidenciais recebidos de
território chinês.

Os informes dizem ser im-
possível superestimar os
efeitos da atuação dos guar-
das vermelhos sobre a eco-
nomia chinesa nos últimos
meses. Segundo a opinião
dos especialistas em econo-
mia chinesa, tanto no setor
industrial como no setor
agrícola os efeitos da crise
só se manifestarão daqui a
alguns meses e sobretudo
em 196S.

É praticamente certo, di-
zem esses especialistas, que
a China venha a sofrer
grandes reveses econômicos,
comparáveis aos dolorosos
efeitos econômicos do cha-
mado "Grande Salto para a
Frente", de 1958, que dei-
xaram o país à beira do de-
sastre.

Há também sintomas de
que o Governo não consiga
manter os niveis normais de

abastecimento, pelo menos
em algumas regiões do pais.
Por isso já se fala em áreas
de "calamidade", que exigi-
riam assistência imediata.

Mas o impacto maior da
última experiência maoísta
de novas técnicas revolucio-
nárias só aparecerá mais
tarde, já no fim do outono
e no próximo ano. Dizem os
informes que a principal ta-
refa do momento é manter
no campo os camponeses
que querem ir para a cidade' 
e levar de volta os que já
foram. Essa seria a tarefa
do Exército.

As Forças Armadas tam-
bém têm instruções para
superintender e ajudar a
semeadura da primavera;
nesse sentido, o governo
vem fazendo apelos urgen-
tes e insistentes a todos os
militares.

Acredita-se, porém, que
serão inevitáveis grandes di-
ficuldades no próximo in-
verno. As melhores informa-
ções disponíveis dizem tam-
bém que serão precisos vá-
rios anos para reparar os
prejuízos já causados à eco-
nomia do pais, a um preço
que será alto tanto em

custos materiais como em
vidas humanas.

Segundo a Rádio de Pe-
quim, em transmissão ouvi-
da em Tóquio, a nota íoi
entregue ao encarregado de
negócios da embaixada bri-
tanica na capital chinesa e
afirma que o governo da
Grã-Bretanha tem permiti-
do que os norte-americanos
utilizem Hong-Kong como
"base de agressão ao Viet-
name".

Na Cidade do Vaticano,
o Papa iniciou domingo as
celebrações da Semana San-
ta com um apelo _ paz
mundial "baseada no amor
e na fraternidade e não na
supremacia e na corrida
armamentista".

Falando na Basílica de
São Pedro, no sermão do
Domingo de Ramos, o Pa-
pa não fèz qualquer refe-
rc-ncia direta ao conflito do
Vietname mas deixou claro
que era essa uma de suas
grandes preocupações ao
pedir 

"a paz mundial, uma
paz que ensine o homem a
respeitar os demais, a co-
laborar fraternalmente, a
não apoiar suas esperanças
na supremacia e na corrida
às armas".
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e Silva nao proporá
Lacerda renega manifesto
da "frente55 por não o ter
assinado nem Kubitschek

O ex-Governador Carlos Lacerda negou ontem auten-
ticidade ao manifesto divulgado em Brasília nela _ rente
ampla ao dizer que. "para começo de conversa, qualquer
manifesto teria de exprimir o pensamento do Sr. Juscelino
Kubitschek, traduzido na carta que publiquei, e o meu, e
nós não autorizamos qualquer documento".

Afirmou estar satisfeito com os discursos de posse do
nôvo Governo e assinalou que sua posição se define como
favorável ã "redemocratização com desenvolvimento, la-
tôres interdependentes". Os que integram a jreiite ampla.
segundo sustenta, estão dispostos a encarar cada situação
de um ponto-de-vista coerente, "mas sem cair num falso
radicalismo de boca".

LEVIANDADE

O Sr. Carlos Lacerda classi-
fica de leviandade o manifesto
divulgado pelos jornais, e afir-
ma não saber a quem atribuí-
la. depois rie advertir: "iam-
bém não estou atrás disso".

Naquele documento —
acrescenta — exige-se uma no-
va Constituição, muito seme-
lhante á rie 1801. e não é isto
o que estamos pretendendo. O
que reivindicamos, dentro de
uma posição realista, é a revi-
são da a*.u.il.

Revelo ainda o ex-Gover-
nador da .".-uanabara que pre-
tende procurar, nos próximos
dias, alguns de seu.s amigos
que participam o Governo Cos-
va e Silva:

Sei que são homens bem
Intencionados, com quem se
pocie dialogar,

ANJOS E DEMÔNIOS

Jamais pretendi negar —
afirmou — o 31 cie março. Os
que pensam que todos os inales
do Brasil nasceram naquela
data estão querendo passar por
anjinhos e pôr a pole de de-
mônios nos que tomaram a
iniciativa de promover o mo-
mento.

Lembrou que sua principal
divergência com o Governo
instalado pela Revolução se
deve principalmente ao fato de
que éle "náo desmantelou a
oligarquia, anterior ao 31 cie
março".

Para o Sr. Carlos Lacerda,
n Lei tíe Segurança e a Lei de
Imprensa não podem coexistir,"mesmo com a Constituição
que ai está". Acha que não há
motivo para aplicar "uma lei
que se sabe má. desde o

—Inicio".

Rebate o argumento de que
r,ó depois de sua aplicação se
deverá concluir ou não pela
sua revisão afirmando ser"fá-
cil ver que elas não têm apli-
cação". Diz que "o próprio Mi-
nistro da Justiça não se sen-
tiu cm condições de aplicá-la.
Se a lei não presta, não há o
que modificá-la".

PARTIDO

Informou que a tarefa se-
guinte dos membros da frenie
ampla será a constituição do
terceiro partido político, mas
ressalva que o movimento não
tem qualquer caráter de hosti-
lidade ãs Forças Armadas.

Acha por isso que o do-
cumento divulgado em Brasi-
lia. embora constitua uma con-
tribuição ao quadro geral, foi
muito precipitado.

Sobre a chamada Guarda
Vermelha da ARENA, disse o
ex-Governador que náo gosta
cie contrafações:

— Tem gente morrendo por
causa disso, e aqui no Brasil
se inventa essa brincadeira de
mau gosto.

FRENTE E GUARDA

O Deputado Djalma Marinho
um dos principais articulado-
re.s da chamada Guarda Vcniic-
lha, afirmou ontem que o seu
movimento não é necessária-
mente hostil á frente ampla
liderada pelos Srs. Carlos La-
cerda e Juscelino Kubitschek.

Entende o parlamentar, en-
tretanto. que o possível suces-
so da Guarda implicará o apa-
recimento de dificuldades pnra
as articulações rios integrantes
da frente, que verão diminui-
do o número dos que pode-—riam a dera1 a seu programa.

Archer encara memorial
como opinião <lde alguns

São Paulo» (Sucursal) — O
Deputado Renato Archer escla-
remi, através de um amigo seu
em São Paulo, que o esboço de
manifesto ria írente ampla, é
resultado da posição "de ape-
nas uma área parlamentar im-
portante". e deverá ser seguido
dc vários outros textes. prepa-
rados pelos demais setores in-
tegrados no movimento, e que
serão fundidos, posteriormen-
te. num documento único.

Por outro lacio, apurou-se
não haver previsões para o lan-
çamento definitivo rio manifes-
to ria. frenle ampla, que deverá
refletir, além do pensamento
das correntes oposicionistas, o
resultado de uma .série de con-
tatos que vém sendo mantidos
nai área governamental.

JÂNIO ESTUDA

Políticos da área jonisia in-
formaram que a. divulgação de
uma das minutas do programa
da frenle não alterou a posi-
ção cio cx-Presidenle quanto á
possibilidade de sua r.desão uo
movimento.

Continua êle disposto a uma-
ter contatos com os represei!-
tantes da frente ampla e a ana-
lisar seus objetivos, só ingres-
sando na mediria em que tal
f.titude signifique o domínio de
um instrumento capaz dc cie-
volver-lhe os direitos políticos.

O Senador Lino cie Matos.
Presidente cio MDB paulista e
representante cio pensamento
do Sr. Jânio Quadros, reiterou
ontem que o MDB sò apoiará
a. frente ampla enquanto ela
.significar apenas um movi-
mento. e náo a tentativa dc
formação de um terceiro Par-
tido.

Afirma ser mesmo favorável
à expulsão dos oposicionistas
integrados na frente, se as ar-
tioulações visi rem ao surgi-
mento do uma terceira, agre-
miaçáo.

APROXIMAÇÃO

Belo Horizonte (Sucursal) —
A divulgação de um manifesto
por lideres da frente ampla"teve o mérito de abrir cami-
nho para tuna aproximação
com o MDB, já que as teses
defendidas pelo movimento
coincidem em quase todos os
pontos com ns leses do Parti-
do", segundo afirmou ontem o
Deputado oposicionista José
Maria Magalhães.

Entre as teses que a Oposi-
rão preconiza e que constam
do manifesto, incluem-se. se-
gundo o parlamentar, a da
anistia ampla, a da redemo-
eraíização do Pais. a chis elei-
ções diretas e a da revogação
de todos os editos discricioná-
rios.

Lançamento no E. tio Rio
será no início <le abril

Niterói (Sucursal) — A visi-
ia do Sr. Carlos Lacerda a
Niterói, Baixada Fluminense e
Campos, para o lançamento ofi-
ciai da Írente ampla no Es-
tado do Rio, íoi adiada para a
primeira quinzena de abril,
porque, neste fim de més, o
principal articulador do movi-
mento já assumiu compromis-
.sos considerados inadiáveis em
diversos Estados do Pais.

A informação foi fornecida
pelo Deputado Paulo Hervê
(MDB), ex-lider da extinta"UDN fluminense, ao analisar o
programa minüno da írente.
ampla, que comparou a "uma

plataforma de Governo que po-
deria de lato situar o Brasil
entre as grandes potências
mundiais, como padrão dc dc-
mooraoia representativa e de
esforço em favor do desenvol-

vimento econômico de seu ter-
ritório".

Entre as últimas adesões íi
frenle ampla, segundo revelou
o Deputado Paulo Hervê, es-
tão as dos ex-integrantes dos
antigos PSD e UDN de Rio
Bonito, filiados à ARENA e
obedecendo à coordenação do
Presidente da Câmara local,' Sr.
Morais Filho. Do mesmo Mu-
nicipio, já anunciaram adesão
ao movimento os membros do
MDB. liderados pelo Sr. Leir
Morais.

Nos meios rurais, segundo o
Sr. Paulo Hervê, o cresci-
mento da frente ampla tem si-
do acelerado, em trabalho co-
ordenado pelo Sr. Eugênio
Freire de Morais, ex-Secrelá-
rio de Agricultura do Governo
Paulo Torres.

Brasília (Sucursal) — O Mi-
nistro da. Justiça. Sr. Gama e
Silva, afirmou ontem á im-
prensa, em seu gabinete, que
não 6 sua intenção propor no
Governo a revisão da legisla-
ção revolucionária, mas ressal-
vou que, como anunciou em
seu discurso de posse, preten-
de proceder, na área de seu
Ministério, a um estudo pnra
ordená-la a sistematizá-la.

Disse ainda o Ministro Ga-
mn e Silva que ninguém lgno-
ra haver certo tumulto no Di-
reito Positivo pátrio, cem a
concorrência até de normas
colidentes, e de tal forma que
uma consolidação da sistema-
tica é realmente indispensável.

PENSAMENTO

No inicio de sua entrevista,
o Sr. Gama e Silva disse que
certas noticias publicadas por
alguns órgãos da imprensa na-
cional não expressnram, ílel-
mente, o seu pensamento.

Acentuou, em seguida, que
está estudando o processo a ser
usado na elaboração de ante-
projeto de leis complementa-
res ã Constituição e de outras
regras jurídicas indispensáveis
à execução de textos constitu-
cionais.

Pretende o Ministro Gama e
Silva também que sejam rei-
niciados os trabalhos para a
conclusão dos estudos sobre os
diferentes projetos de codifi-
cação do direito pátrio, como
o Civil, o Penal, o Processual
etc.

PRESIDENTE

Ao Presidente da Repú-
blica, que já se manifestou só-
bre o assunto — esclareceu o
Ministro — cabe. no âmbito do
Executivo, a deliberação sobre
revisão de leis baixadas pelo
Governo da Revolução.

Quanto à ação do Con-
gresso Nacional — lembrou —
o assunto é da exclusiva com-
peténcia dêste Poder da União,
a quem cabe agir dentro da
esfera de ação que lhe asse-
Barram as normas constitucio-
nais.

Afirmou porém que o Minis-
tério da Justiça não tem ne-
nhuma decisão sobre o chama-
do caso Hélio Fernandes, con-
tinuando a matéria em estudos.

GAE1NETE NO RIO I

No Rio. o Gabinete rio Mi-
nistro ria Justiça recebeu, atra- jvés rio telex, confirmação de I
Brasília de quo o Sr. Gama e j-Silva não pretendo iniuiViii:
na legislação do Governo Cas- |
telo Brnnco, mns tào-sòmente
melhorar e racionalizar a co-
ciificnção brasileira.

O trabalho de atualização de
leis data de muito tempo, no
Ministério da Justiça, e se re-
cord» que o ex-Ministro João
Mtmgabeira foi de certa for-
ma o seu precursor. O estudo
teve andamento na gestão cio
Sr. Abelardo Jurema, mns foi
interrompido em abril de 19114.

Curitiba (Correspondente) —
Os dirigentes da ARENA pa-
rnnaense estão, como os lideres
oposicionistas, engajados no
processo de revisão dos decre-
tos-lei.s baixados nos últimos
dias do Governo Castelo Bran-
co. O Deputado General Alipio
Aires de Carvalho, que repre-
senta o Paraná na Câmara
federal, afirmou ser esta "a
oportunidade de consolidação
dos atos legislativos baixados
pelo Marechal Castelo Branco,
de maneira a se juntnr os pe-1
cincos representados por essa
legislação".

NORMAS INAPLICAVEIS

O Deputado Túlio Vargas,
licicr da ARENA na Assembléia
do Paraná, declarou ser ne-
cessaria a revisão da legisla-
ção oriunda do Governo Cas-
telo Branco, -que suscitou
equívocos e perplexidades, pelainaplicnbilidacle cie suas nor-
mas. O caso da recente Lei de
Segurança e do decreto sobre
sigilo são um exemplo disso".

Para o Deputado Abrahão
Miguel, vico-lider da ARENA
paranaense c considerado como
o principal jurista do Partido
no Legislativo estadual, o "De-
creto-Lei do Sigilo vem nmor-
daçar a denúncia, com séria
restrição à atividade parla-
mentar e a função da im-
prensa.

Comissão da Costa e Silva

ponte vai prepara ida
a

vai
eremias

Niterói (Sucursal) — A co-
missão de técnicos que estuda
a construção da Ponte Rio-Ni-
terói. nomeada pelo ex-Minis-
tro Junrez Távora c mantida
pelo Ministro dos Transportes,
Coronel Mário Andreazza, tem
encontro marcado para segun-
da-feira com o Governador Je-
remins Fontes, a quem infor-
mará sobre o andamento do
seu trabalho. O encontro foi
marcado pelo representante do
Estado do Rio na comissão, en-
genheiro Ciro Pinto Bravo, quc
recebeu instruções cio Ministro
Mário Andreazza.

ao exterior
Brasília (Sucursal) — O Mn-

rechal Costa e Silva mobilizou
ontem sua assessoria especial
para realizar estudos prepara-
tórios n respeito da agenda de
trabalhos da Conferência dos
Presidentes Americanos, cm
Punta Del Este, programada
pnra meados de abril. O Se-
cretário de Imprensa, jornalis-
ta Heráclio Sales, confirmou
ontem à noite a participnção
do Presidente Costn c Silva
nesta conferência, acrescentan-
do que durante seu afastnmen-
to, possivelmente a partir do
dia 13, o Vice-Presidente Pedro
Aleixo assumirá o Governo.

Shazar
saúda nôvo
Governo

Brasilia (Sucursal) — O
Embaixador de Israel, Sr. Sa-
muel Divon, levou ontem ao
Marechal Costa c Silva uma
mensagem de cumprimentos do
Presidente dc seu pnis, Zal-.:*
man Shazar, e conversou com*
èle sobre a possibilidade cie
ser ampliado o plano de irri-
gação que técnicos israelenses
realizam no Nordeste, em co-
labornção com a SUDENE.

O Sr. Samuel Divon, quefala correntemente o portu-
guês. revelou ao Presidente
Costa e Silva o .seu entusias-
mo com o que viu no Piaui,"onde em terras que antes não
davam nada. por falta de água
para a. agricultura, os técnicos
do meu país e da SUDENE es-
tão realizando um trabalho da
maior importância para o Nor-
deste brasileiro".

STANGL, NADA

À saída do Gabinete presi-
deliciai, ao ser interrogado só-
bre a posição de Israel em re-
lação ao pedido clu extradição
do carrasco nazista Franz
Stangl, o Embaixador Samuel
Divon respon cl eu lacônica-
mente:

— Nada tenho a dizer sóbre
o assunto. Nada tenho a di-
zer sôbrc isso.

que leis 9sejam revistas

EDIFÍCIO

Rua Senador
magnífica loc

junto à praia e a 10 minutos do centro
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Edifício em centro de lerreno com amplos e confor-
táveis apartamentos de sala-living, 2 quartos com
armários embutidos, banheiro social, copa-cozinha,
dependências de empregada, garagem e play-ground,
com tradicional acabamento Canadá. Faça êste exce-
lente negócio, adquira ainda hoje o seu apartamento
em nosso Stand de vendas no local, aberto até às
22 horas ou em nossos escritórios.
INCORPORAÇÃO REGISTRADA NO 9,° OFÍCIO DO REGISTRO GERALDE IMÓVEIS NO
LIVRO 8T ÀS FOLHAS 90 SOB O N.* 33 1
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Sinal
NCrS ^fF*Á\ 00

Mensalidade

Cota de terreno
NCrS 3.400,00
Cota de construção
NCrS 20.187,07
Preço total
NCrS 23.587,07
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AV. RIO BRANCO, 173 - 12.° -TELS: 22-5458 - 52-4515 - 22-5360 E * 32-9191

Presidente mudou-se para o
Alvorada ontem e assistiu
a primeiro filme no subsolo

Brasília (Sucursal) — Com a ajuda de uma camio-
neta oficial, que realizou o transporte das malas e das pe-
c_uenas embalagens com pertences individuais desde a
Granja do Ipê, o Marechal Costa e Silva promoveu, on-
tem, a sua mudança definitiva para o Palácio da Alvo-
rada, onde deverá residir nos próximos quatro anos.

Para comemorar a mudança, da qual só veio a tomar
conhecimento ao lim da tarde, quando concluiu seu ex-
pediente no Palácio do Planalto, o Marechal Costa e Silva
usou pela primeira vez, à noite, o pequeno auditório do
subsolo do Alvorada, para assistir, em companhia de Dona
Iolanda, ao lilme Vinte Mil Léguas Submarinas.

ANTECIPE _EU CLASSIFICADO

DESPACHOS

Hoje pela ...anl-ü, ainda no Pu-
lácio da Alvorada, o Marechal Cos-
ta e Silva r_c.berá para desp»-
-..os o Ministro do Planejamento,
Sr. Hélio Belt.So, e o Ministro
dos Transportes. Coronel Mário
Andreazza.

Amanhã. <_ue é dia santo, o
Marechal Cesta e Silva náo pre-
tende trabalhar. A lancha presi-
deliciai Gilda Jã foi preparada, e
sua (T.tarniçAo. composta de dois
marinheiros, encontra-te de so-
b rea vi so para a eventualidade do
Marechal dar um p.__e.o nó lago
pela, manha.

Não haverá expediente no JORNAL DO BRASIL, na Sexta-

feira Santa. Mas o JB circulará nesse dia com a sua edição ha-

bitual. As Agências receberão Anúncios Classificados, hoje,

até as I7h30m e a Sede até às 19 horas.

No sábado as Agências reabrirão às 8 horas recebendo

anúncios até 11 horas e a Sede abrirá às 7h30m até ai 12h30m.
!
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Coluna do Castello —i

•

Ministro amortece o

pendor do Presidente
Brasília (Sucursal) — Deixando trans--pirar seu pdnlu-de-visLa "pessoal contrario a

intervenção ão Presidente ãa República na
solução ão conflito ãe atribuições entre o
Vice-Presidente da República e o Presidente
ão Senaão Federal e, mais do que isso, favo-
rável à tese ão Senaãor Auro áe Moura An-
ãraãe, o Ministro âa Justiça estará contri-
buinão para reduzir o impacto da influencia
presidencial na condução desse assunto. Des-
ãe que no mais alto escalão áo Executivo não
liá unidade na. apreciação da matéria, os
meios políticos como que se sentem liberados
para não tomar ao pé âa letra a recomenda-
ção que, por intermédio ãos seus líderes, fêz
aos seus correligionários o Presidente Costa
e Silva.

Êsse dado parece tanto mais importan-
Le quanto os manipuladores da maioria no
Congresso entendem que a solução prcconi-
zada pelo Cliefe áo Governo terá maior ou
menor possibilidade de êxito na medida em
que seja mais ou menos intensa a manifesta-
cão ão pensamento presidencial.

Há indícios de que uma dupla mobiliza-
ção se processa em favor do Sr. Moura An-
ãraãe. a ão Senaão e a âa representação re-
gioiw.7 pois os paulistas se inclinam, por sua

ia, a tomar posição contrária ao Vice-
ente da República, chegando mesmo

ãéles a aliciar votos na área periféri-
stado em favor da prevalência do que
Interesse político ãe São Paulo. ___ cia-
novimentos ãêsse tipo são estimulados
tude dc um Ministro paulista, que te-
iradamente deixado perceber sua so-
ade à posição ão Presidente do Se-

Costa e Silva dá três dias
a Jrassariiuio para resolver
caso dos interinos do INPS

Brasilia (Sucursal) — O Presidente Costa e Silva deu
prazo até sábado ao Ministro _________i__i_s Ba____tní_.9 para con-
cluir, "coni seriedade c sem emoção", o.s estudos sóbre asituação dos funcionários interinos exonerados do Institu-
to Nacional de Previdência Social, visando à possibilidadede readmiti-los.

No mesmo despacho, o Presidente assinou decreto no-
meando o Sr. Ildélio Martins. Presidente da Ordem dos
Advogados do Brasil, seção de São Paulo, para o cargo de
Diretor do Departamento Nacional do Trabalho, que êle
ocupou durante os sete meses do Governo do ex-Presiden-
te Jânio Quadros.
OBRIGADO A MUDAR
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No Rio. funcionários do Mi-
nistério do Trabalho Informa-
ram que o Ministro Jarbas
Passarinho deverá transferir
definitivamente, e no menor
espaço tle tempo possível, o
seu gabinete para Brasilia,
devido às dificuldades que en-'
contl'011 paru funcionar aqui.
Uni Secretário-Geral, a ser
designado nos próximos dias,
será seu representante na Ci-
tlacle.

O Sr. Jarbas Passarinho
tem-se referido com freqüên-
cia, segundo alguns dos seus
assessores, às dificuldades en-
contradas para compor o Ga-
binete do Ministério, onde até
o momento apenas dois seio-
res estão com seus novos di-
retores escolhidos: o Departa-
mento Nacional do Trabalho
e o Departamento do Admi-
uistração, para o qual foi de-
signado o Brigadeiro Roberto
Brnndini, paulista, e ex-en-
carregado de um IPM em São
Paulo. O Ministro não quer
convidar pessoas de sua con-
fiança, quase todas residentes

no Pará, porque as verbas pa-ra pessoal são irrisórios, nfio
sendo possível pagar bem a
quem vier de longe viver no
Rio.

MUDARA TODOS

Segundo a assessoria do Mi-
nistro, serão substituídos todos
os diretores de departamentos,
inclusive o Presidenle do Ins-
tituto Nacional tle Previdência
Social. Para o lugar tio Sr. José
Nazaré Teixeira estão cotados
os Srs. Plínio Cantanhede, Alim
Pedro e Luís Carlos Vital.

O Coronel Jarbas Passari-
nho confirmou em seus cargos,
a través de portaria assinada
ontem, antes de viajar para
Brasilia, os Srs. Eduardo No-
ronha e Renato Gomes Ma-
chado. chefe e subchefe de seu
gabinete, Esperitliãc Espor
Paulo, Assessor tle Imprensa,
todos nomeados pelo ex-Minis-
tro Nascimento e Silva, e no-
meou o Sr. Romulo Gonçalves
subchefe de .s-eu gabinete em
Brasília,

residente ouve Comandante
da PM de Minas e estuda
revisão do Decreto-Lei 317

Brasília (Sucursal) — Com os subsídios de um
relatório verbal dos Coronéis Milton Campos e Pe-
dro Geraldo, que the foram apresentados pelo Vice-
Governador de Minas Gerais, Sr. Pio Canedo, o Pre-
sidente Costa e Silva está examinando a conveniên-
cia de reformular o Decreto-Lei 307, que alterou a
organização das Polícias Militares estaduais.

Fontes da Presidência da República fizeram
questão de esclarecer ontem que, ao contrário do quefoi noticiado, o Presidente Costa e Silva não recebeu
qualquer memorial daqueles dois oficiais da Polícia
Militar de Minas, limitando-se apenas a ouvir suas
ponderações em torno da necessidade de revisão da-
quele decreto-lei.

Lino de Matos quer eleição
direta em lugar de novo
órgão de relações públicas

São . nulo e Belo Horizonte (Sucursais) — o Presiden
te do MDB de São Paulo. Senador Lino dc Matos disseontem que "a melhor forma de auscult.r a opinião pú-blica é realizar eleições diretas", ao comentar a idéia doGoverno do Marechal Costa e Silva de criar um
essa finalidade e a de divulgar os planos
governamentais.

O principal problema nas eleições diretas, segundo n
.senador "é que a vontade cio público muitas vezes é ma-
nipulada por meio de diversos instrumentos de distorção,
fazendo artificialmente com que em diversas ocasiões a

aos inf.rêsses fundamentais do

órgão com
e realizações

INCOMPREENDIDO

Ponte tio Ministério tio Exér-
cito declarou onlem nesta Ca-
pitai nfio entender a posiçãocontrária dn Policia Militar
de Minas Gerais ii aceitação
tle um Comandante daquela
arma escolhido pelo Governo
federei, por considerar a im-
portància que o fato teria pa-ra a Segurança Nacional e
por acreditar que uma PM es-
tadual só poderia sc sentir
prestigiada com êsse coman-
do, "pois todos os Comandan-
tos escolhidos são oficiais de
gabarito".

A mesma fonte lembrou que
o.s Comandos das Polícias Mi-
litares dos Estados, quando
exercido por oficiais do Exér-
cito, propiciaria um maior en-
trosainento entre lócias as uni-
dades e o Governo central,
possibilitando n organização
de um esquema de segurança
nacional.

— Um Comandante estranho
ao quadro permanente da Po-
lícia. Militar facilitaria a pe-
netração da unidade junto a
outros setores da vida públi-
ca. por estar desvinculado de
qualquer ligação ou compro-
misso anterior,
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íecisão do Presidente âa República,
'. sabe, está senão conduzida politica-
idos líderes ão Governo no Senaão e
ara, que serão chamados a se pronun-
etivamente sobre a reforma ão regi-
zomum, através da qual se pretenáe
\ue a presidência áas sessões confim-
i ao Vice-Presidente da República. O

¦ que poderá ser ãa iniciativa âe 20
senadores ou áe SO deputados, será encami-*.'.„aâo no Senador Moura Andrade que, como
Pr..tiente âo Senaão, poâerá argüir sua in-
comtiia.cionaliâaáe para. lhe negar encami-
nhamer.to; áccisão áe que se recorrerá ao pie-
nário do Senaão que a manterá ou rejeitará,
depois de ouviãa a Comissão ãe Justiça. Será,
portanto, da Casa em que reina o Sr. Moura
Andrade que partirá a decisão preliminar e
caberá, portanto, ao Senaãor Daniel Krieger
vencer a parte mais difícil da batalha.¦ '.iâerança âo Senaãor Daniel Krieger
lem exercido amplamente sóbre aquela

gislativa, mas não se üeve menospre-iflucncia-de-iaiôres-especiais-qne po-e contrapor à palavra de ordem do'ante. O tema apaixona e divide os se-
i, que o estudam escrupulosamente,
nbém sob o impacto das emoções quem o Senaão. Ainda recentemente, o

i" Carvalho Pinlo encomenãou áe São
:ópia áe tudo quanto se escrever sobre
.ia para. que a estuãe nesse pequenoãa Semana Santa. Igual proceáimen-o ienáo outros senadores, qtte se pre-
para decidir com pleno conhecimento
¦a.
questão, áe qualquer forma, será áe-
oelo Congresso, programanâo-se inclu-
mãências no sentido de evitar a pro-de fatos consumados. Sabe-se, por

pio, que o fato áe assentar-se na pre-.. 2 o Sr. Moura Anâraáe na primeirado Congresso não dirimirá a dúvida,•ue, tal coisa acontecendo, será levan-
testão áe ordem que, em última aná-

devolverá a âecisão ao plenário.• vendo viajar para Punta dei Este oal Cosia e Silva, o Sr. Pedro Aleixo•á no exercício da Presidência âa Repú-¦i quando se reunir pela primeira vez o
graso, no âia 18 áe abril, circunstância

que i • si mesma retirará ao ato áe presidir. qualquer aspecto ãecisório.
•ngrandecimento de Minas
üarou-nos o Governador Israel Pi-
que, com a integração âa política áoado e a constituição âa frente minei-mi propósitos construtivos. Através âa
los mineiros poâerá trabalhar melhor
granâecimento de Minas e para que oofereça uma contribuição positiva aoi t administração do Marechal Costa e
Sr. Israel Pinheiro mostra-se chocadoespeculações políticas suscitadas por• ciativa. Homsm sempre empcnhaáo

oa execução âas tarefas que lhe são con-sua tendência política é simplificado-
medida em que tende a concentrar

tOa.os os esforços na consecução ão objetivomtece que, em Minas, êle será, assim, uma'ilha ãe objetiviâaáe e concentração num mar

Tarso compõe assessoria
com nomeação ile diretores___#

do INC e Ensino Superior
Brasília (Sucursal) — Foi nomeada ontem parte da

assessoria do novo Ministro da Educação e Cultura, Sr.
Tarso Dutra, destacando-se o Diretor do Instituto Nacio-
nal do Cinema, Sr. Durval Gomes de Garcia, e o titular
da Diretoria do Ensino Superior, Sr. Carlos Alberto Del
Castilho, Professor da Pontifícia Universidade Católica.
do Rio.

Ontem, o Ministro da Educação foi ao Rio representar
o Presidente Costa e Silva num almoço oferecido pela re-
vista Manchete, devendo retornar a Brasília este fim de
semana, para continuar os estudos sóbre o aproveitamento
dos excedentes universitários.

Belo Horizonte (Sucursal! —
O Comandnnte-Geral da Po-
lícia Militar de Minas Gerais,
Cel. Milton Campos, chegou
ontem a esta capital, reuniu-
do-se imediatamente com o
Governador Israel Pinheiro, a
quem transmitiu os resultados
de seus encontros com o Ge-
neral Jaime Portela em Erasi-
lia. que prometeu estudar com
o maior interesse as reivindi-
cações: da PM mineira.

O Cel. Milton Campos disse
ainda ao Governador Israel
Pinheiro que o Governo fede-
ral, segundo os entendimentos
mantidos com o General Jai-
me Portela, eslá interessado
em examinar todos os aspectos
conflitantes do decreto do ex-
Presidente Castelo Branco,
uma vez que reconhece não
somente as tradições da Poli-
cia Militar de Minas, como
ainda sua participação decisi-
va na revolução de 31 de mar-
ço de 1964

O Cel. Milton Campos deu.
ainda, ciência ao Estado-Maior
da Policia Militar dos resul-
tados dos seus contatos, leitos
em companhia do ex-Coman-
dante José Geraldo de Olivei-
ra. tendo havido, inicialmen-
te, compreensão para a atitu-
de do Governo federal.

A oficialidade, ao tomar eo-
nhecimemo dos entendimentos,
decidiu aguardar a solução do
Governo federal, com a cer-
teza de que a posição da Po-
lícia de Minas, bem como a.s
suas tradições, serão reconhe-
cidas pelo Governo federal.

Por outro lado, o Coman-
dante da ID-4, General Diós-
coro do Vale. em novo couta-
to mantido com o Governador
Israel Pinheiro, asseverou o
bom clima de entendimentos
existentes entre a Policia e o
Exército, "que sempre se ve-
ri ficou e que culminou com a
Revolução de 31 de marco de
1964.

última vontade seja oposta
indivíduo".

INFLUÊNCIA.-

Argumentou o Senador Lino
de Mulos oue. geralmente, a
opinião pública sofre a influ-
êncin dos diversos meios de
persuasão dominados pelos de-
ten tores do poder econômico.
prejudicando o resultado das
eleições diretas. ¦

— Assim, é comum lnuitas
vezes o cidadão sair de casa
com a idéia de votar no can-
didnto A, decidir-se no meio
cio caminho a votar no candi-
dato B, e acabar votando no
C — comentou. — Mesmo as-
sim, é a forma mais legítima
de consultar a opinião pública.

O Sr. Lino de Matos é de
opinião que o Presidente Costa
e Silva "tem excelente oportu-
nidade para consultar a opi-
p.ião pública, sem precisar re-
correr à criação de órgãos no-
vos: basta elaborar, com pra-
v.a fatal, um projeto tle Refor-
nm Constitucional revogando o
Ato Complementar do Maré-
chal Castelo Branco que. de
uma penada, prorrogou o.s
man tia d os de quase 30 mil
pessoas, com mandatos de
Prefeitos, Vice-Prefeitos e ve-
readores.

— ii suficiente — finalizou
— determinar a realização de
eleições nos municípios dos
quinze Estados privados devo-
tar pelo Marechal Castelo
Branco.

VEADO APLAUDE

O Presidente do Sindicato
dos Jcrnalistas Profissionais de
Minas Gerais, Sr. Virgílio de
Castro Veado, considera a cri-

ação de um órgão permanentede relações públicas do Govèr-
no, anunciada pelo Secretário
de Imprensa do Presidente
Ccsla e' Silva, "uma iniciativa
de alto interesse nacional c o
indício da revisão da Lei deImpren..i. porque ninguém fi-
cará bem informado se o po-vo continuar cerceado em sua
liberdade de críticas".

O Sr. Virgílio de Castro
Veado analisa a criação do nô-vo órgão como ¦•uma das pri-meiras manifestações do atual¦Governo no sentido de confir-
mar que entramos, rie íato,
numa. fase de consolidação de-mocrática; pois o sigilo ab.so-
luto, exigido em algumas dasúltimas leis do ex-Presidente
Castelo Branco, é incompatível
com a própria profissão dos
elementos encarregados dos se-
tores de informação do pú-blico".
ESPERANÇA RENOVADA

Baseado na esclarecimento
do Secretário de Imprensa do
amai Governo, jornalista He-
ráciio Sales, de que o Presi-
dente Costa e Silva reconhece
que "a opinião pública tem o
direito de saber o que faz c o
que fará o Governo, da mesma
-erma que êste tem a obriga-
ção de manter o povo informa-
do sóbre suas atividades", oSr. Virgílio Veado acha que"isto representa a renovação
da esperança dos jornalistas
em verem revogadas algumas
distorções existentes na Lei de
Imprensa, porque só assim eles
terão condições de manter o
público bem informado".
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NOMEADOS

São as seguintes as demais
nomeações, que, como as ou-
trás duas, deverão ser publi-
cãdãS no Díarüõ uncial que' circula, hoje:

Secretaria Geral — Professor
Edson Franco, que deixa, o car-
go de Diretor do Departamento
Nacional de Educação.

Departamento Nacional rie
Educação — Sr. Celso Kelly,
membro do Conselho Federal
de Educação e ex-Presidenie da
Associação Brasileira de Im-
prensa.

Divisão Extra-Escolar — Sr.
Jorge Boaventura Sousa e Sil-
va. mantido no cargo.

Instituto Nacional de Edu-
cação de Surdas — Sr. Murilo
Rodrigues Campeio, mantido.

O nome do Diretor do INC
é desconhecido da cúpula mi-
nisterial e dos meios ligados ao
cinema na Capital.

HOMEM DA SUDAM

Despachando com o Minis-
tro do Interior. Sr. Afonso de
Albuquerque Lima, o Presiden-
te Costa o Silva assinou on-
tem os decretos de nomeação
do novo Superintendente da
SUDAM, engenheiro João Vál-
ter de Andrade, e do novo di-
rigente da Superintendência
do Vale do São Francisco, en-
genheiro Humberto Rangel
Duarte.

Nesse mesmo despneh o, o
Presidente da República esco-

lheu os tres nomes, que serão
agora indicados em mensagem
ao Senado, para os cargos de
Governadores dos Territórios
do Amapá. Rondônia c Rorai-
ma. Sao eles, respectivamente,
o General Ivanhoé Gonçalves.
o Tenente-Coronel Flávio de
Assunção Cardoso e o Tenen-
te-Coronel Hélio da Costa
Campos.

Por outros decretos assina-
dos ontem, o Presidente Cos-
ta e Silva nomeou o técnico de
administração Belmiro Siquei-
ra para o cargo de Diretor-,
Geral do Departamento Admi-
nis tra tivo do Pessoal iex-
DASP), concedendo exonera-
cão ao Sr. Luis Vicente Bel-
fort, de Ouro Preto. O General
Humberto Peregrino foi no-
meado Diretor do Instituto Na-
cional do Livro.

VOLTA REDONDA

O engenheiro Alfredo Amé-
rico da Silva íoi nomeado on-
tem pelo Marechal Costa e Sil-
va para a Presidência da Com-
panhia Siderúrgica Nacional.

Entre os decretos de nomea-
cão divulgados ontem à noite, no
Palácio do Planalto, estão o do
Sr. Otelo Sarmento Sena Lima,
para o cargo dc Inspetor-Ge-
ral de Finanças do Ministério
cio Interior; o do Sr. Dalmo
Leme Bragana para Secretário-
Geral do Ministério do Interior
e o cln advogado Luis Rafael
Maia para a Consultoria-Ge-
ral desse mesmo Ministério.

São 1'aulo (Sucursal) -_-_}t_mdo _ situação de ~Cara~
guatatuba melhorar, a oficia-
lidade ria Força Pública vai
estudar detalhadamente o De-
creto-Leí 317 rio ex-Presidente
Castelo Branco, que transf or-
ma as Forças Públicas em Po-
lícias Militares subordinadas
ao. Exército.

Alguns jurista.!; serão solici-
tados pela Força Pública para
riar parecer, interpretar, solu-
cionar cs pontes controversos
rio documento e sugerir inclu-
soes ou supressões, caso o De-
creto-Lei 317 mereça.

Alguns oficiais identificaram
no decreto a definição "de uma

Paulista quer tempo
para estudar decreto

situação que se vinha prolcn-
gando per mimo tempo, cau-
sando prejuízos á população
rie São Paulo", admitindo, cn-
tretanto. que "o que náo é
ideal é que o ex-Presidente, no
assinar o decreto rio Sr. Car-
les Medeiros e Silva, legislou
em caráter amplo, esquecendo
as características próprias cie
cada milícia, como o caso ria
paulista, onde o efetivo da
Força Pública, mais a Guarda
Civil e a Policia Marítima
(quase (10 mil homensI, cor-
responde a aproximadamente
quatro vezes o efetivo do Exér-
cito em São Paulo".

ônibus em
vai ouvir

•decidiu a umenta r
í Mias antes

ínn
A nova tabela dos preços cias passagens de ôni-bus, já com as tarifas majoradas em 40',., ficou

pronta ontem, mas não será divulgada agora porquepassará antes sob o crivo dos Ministros do Planeja-mento e da Fazenda, Srs. Hélio Beltrão e DelfimNeto. de acordo com o enquadramento das finançasestaduais ao esquema do Governo federal.
A iniciativa da Secretaria de Serviços Públicosde levar à consideração dos Ministros do Planeja-mento e da Fazenda os estudos e cálculos das novastarifas, corresponde à exigência do Governo federalde adaptação da política financeira estadual às di-retrizes básicas do plano nacional de contenção .inflação.

Durval é desconhecido
pela jrcnle de cinema

Secretários têm promessa
de que ficarão mas ainda
não pararam as alterações

O Governador Negrão de Lima negou ontem que vã
iniciar a mudança do seu Secretariado logo após a Sema-
na Santa, em atendimento a uma recomendação que lhe
teria sido feita pelo Presidente Costa e Silva, e disse quea noticia "por enquanto não passa de mera especulação".

As alterações na Administração, iniciadas com as in-
vestiduras do Sr. João Batista Melo Guimarães como Chefe
de Gabinete da Secretaria de Governo e do Sr. Ari César
Sucena como Secretãrio-Executivo da CEPE-1, prossegui-ram ontem com a passagem do cargo dc Secretário de Go-
vêrno do Sr. Humberto Braga para o Sr. Eduardo Portela
Neto.

ENQUADRAMENTO
Esta iniciativa, segundo um

porta-voz do Secretário de
Serviços Públicos. General Mil-
ton Gonçalves, "é fato rotinei-
ro e está perfeitamente enqua-
drada na política de bom én-
tendimento que há entre o Go-
vêrno tia. Guanabara e as au-
toridades financeiras da Pe-
deração". A reunião entre au-
toridades estaduais e federais
foi marcada, para a próximasemana.

O Secretário de Finanças do
Estado, Sr. Márcio Moreira
Alves, também será consulta-
rio em relação ao aumento dos

preços das passagens de ôni-
bus. "a fim de opinar em sua
área cie ação, pois a majora-
cão de preços influirá na ar-
r.cadação do Estado, uma vez
que a. Secretaria de Finanças
recolhe das concessionárias de
transportes coletivos um im-
posto sóbre as permissões pa-ra exploração''.

Atualmente existem aproxi-
mariament. 800 linhas de ôni-
bus operando no sistema do
transportes da Guanabara,
através da Companhia de
de Transportes Coletivos, do
Estado, e das 120 empresas
particulares.

uma
concentração num mar¦culação. variação e subjetiviãaãe po-Ninguém pensa tanto nem calcula

politicamente quanto o mineiro, porsncia o material humano com que lida¦jue se compõe o Governador Israel Pi-

;'¦{

de esj.
litica.

i tanto
. coinch

e com
iiheiro
Martins felicita Costa e Silva

. ? SJ_^lrtbls R0ãrifjues, Secretário-Gc-rut úo MDB, cumprimentou o Marechal Cos-ta e dilva por sua investiáura na Presiden-cia aa República. No telegrama, faz votos
paru. que assegure ao País plena restauraçãodasjrc-nquias democráticas, clima áe pacifi-cacau, ampla liberdade ãe toãos os ciâaâãos
propiciando, através âe segura política eco-nomiçq a retomada áo desenvolvimento e ãooem-estar sociais.

.___ Justiça decidirá
- pwsolidando opinião pessoal do Presi-dente Costa e Silva, o Ministro âa Justiça

. aco,;_elhou-o a entregar à Justiça a decisãoe o- caso criado pelo jornalista Hélio Fer-wana:s. O Sr. Gama e Silva entende quemtinpm em vigor os atos no que não con-fluem com a Constituição. Assim, por exem-
pto, o èonfinamento poâe ser decretado' des-
_f._""' 

a Justiça considere adequada à me-

Carlos Castello Branco

A classe cinematográfica ca-
rioca estranhou a indicação da
Sr. Durval Gomes de Garcia
para a Presidência rio Institu-
to Nacional de Cinema, por ser
o mesmo totalmente desconhe-
ciclo do produtores e diretores,
sabendo-se apenas que é pro-
prietário de uma firma produ-
tora de jornais cinematográfi-
cos, no Rio Grande do Sul.

O produtor Luís Carlos Bar-
reto declarou que estava per-
plexo, mas ressalvou que "se
èle íoi indicado pelo Ministro
Tarso Dutra é porque deve es-
tar capacitado para a missão
de ser imparcial, lúcido e lutar
para- manter as conquistas in-
dustriais e artísticas que o ci-
nema brasileiro obteve nos úl-
timos anos".

ESPANTO E
RECOMENDAÇÕES

Disse ainda o Sr. Luís Car-
los Barreto que o Sr. Gomes
de Garcia será merecedor desua confiança desde que, "co-
mo primeira posição, náo seenvolva com grupos que estão 

'
interessados em modificar a lei
de exibição obrigatória de fil-mes brasileiros, conquista ár-dua que se tornada sem efeito
praticamente destruirá; um ci-nema que já conquistou 27
prêmios internacionais para oBrasil, em apenas dois anos".

O diretor Gláuber Rocha,
embora revelando seu totaldesconhecimento do nome do
Sr. Durval Gomes de Garcia,
declarou ser êste digno de um
crédito de confiança ató quese manifeste a politica a ser 

'
adotada pelo INC.

— Essa política deve, no pia-no industrial, promover o dc-
senvolvimento da produção ci-
nematognifica brasileira e ser
igual para todos os produtores;no plano cultural, deve voltar-
se para o verdadeiro cinema
artístico que se faz no Brasil

Finalizando, Gláuber Rocha
manifestou sua esperança em

que o Presidente do INC abra
um "diálogo franco c inteli-
gente com os produtores e di-
retores do cinema brasileiro".

Os diretores Gustavo Dahl e
Paulo César Sarraceni sóbre a
indicação do Sr. Garcia, consi-
deram muito grande a sua res-
ponsabilidade' no sentido de
afirmar como indústria o cine-
ma brasileiro em seus setores
de produção, distribuição e exi-
bicão, o que só poderá acon-
tecer com o apoio total do Go-
vêrno.

Declararam ainda os direto-
res ser de grande importância
que, na regulamentação do INC,
seja ouvida a classe cinemato-
gráfica, pois não pode ter pre-
conceitos estéticos nem políti-
co-partidários".

O diretor Carlos Diegues, que
fêz A Grande Cidade, espera
c.-e o novo Presidente do INC
faça uma política de desenvol-
vimento e renovação, nos mol-
des do que o Governo está se
propondo ti realizar em todos
os outros setorec.

A indicação de um nome
desconhecido na classe cinema-
tográfica. opinou o diretor Ar-
nalrio Jabor, faz temer um fu-
turo personalista para o INC,
já que íoi feita sem nenhuma,
consulta à classe. Ofereceu al-
gumas sugestões ao novo Pre-
sidente, e as considera vitais pa-
ra o cinema brasileiro: a regu-
lamentação do INC, ouvindo a
classe dos produtores; a idéia
de que o Instituto não é um
órgão paternalista nem uma
autarquia estagnada e que de-
ve dar condições aos produto-
res para crescer; a promoção
de uma politica. progressista: e
que náo se tome qualquer de-
liberação importante sem ouvir
a classe, porque *'se isto acon-
tecer e o INC se transformar
num órgão de estagnação rio
cinema brasileiro, nós mesmos
partiremos psra destrui-lo de
vez. e da melhor maneira pos-
sivel".

FUTURAS MUDANÇAS
Anuncia-se com certa insis-

tência a vinda do Deputado
Reinaldo Santana para a Se-
cretaria de Serviços Sociais, no
lugar do Sr. Vítor Pinheiro,
da forma a possibilitar que o
suplente Amauri Kruel garan-
ta sua cadeira na Câmara Fe-
deral. O Chefe da Casa Civil,
Sr. Luís Alberto Bahia, que
segue no próximo mês para os
Estados Unidos, justifica que
o seu afastamento é de caráter

transitório, come n t ando-se,
ainda, uma possível saida
do Coronel Alair Miranda da
Casa Militnr.

Perguntado sóbre as críticas
que lhe féz o Deputado Raul
Brunini, acusando-o de haver
abandonado a Guanabara com
inúmeros problemas para ir
bajular o Presidente Costa e
Silva, o Governador disse não
ter tomado conhecimento de-
las e assegurou que náo toma-
rá.

v

Negrão deixa de oficializar
cartórios vagos do Rio,
burlando uma lei estadual

Djalma vai intensificar as
articulações visando a
ampliar "Guarda Vermelha'

Estimulado pelos primeiros resultados positivos nas
sondagens que vêm .sendo realizadas em áreas civis e mi-
litares, o Deputado Djalma Marinho l ARENA do Rio Gran-
de do Norte), considerado como o ideólogo da chamada
Guarda Vermelha, programa para depois da Semana San-
ta o reinicio de seus contatos, em nivel mais amplo.

Os Srs. Abreu Sodré, Paulo Pimentel e João Agripino já
íoram ouvidos sóbre os propósitos da Guarda Vermelha,
que, segundo seus adeptos, "nada mais é do que a expres-
são mais notável do pensamento tanto da ARENA quanto
do MDB e de todas as áreas políticas não comprometidas
partidàriamente".

íi estadua
O Governador Negrão de Lima, desde que assumiu o

Governo, já desoficializou por decreto vários cartórios do
Rio, desobedecendo lei estadual votada por iniciativa do
ex-Governador Carlos Lacerda, que tinha por objetivo,
acabar com as nomeações de afilhados políticos e trans-
formar as serventias judiciárias em cargos a serem pre-
enchidos por concurso.

Para atingir o objetivo ilegal sem que os escreventes
tomem conhecimento de seus atos, o Governador Negrão
de Lima não permite que os seus decretos sejam publica-
dos no Diário Oficial do Estado, tornando-os públicos ape-
nas no Boletim Oficial, órgão de divulgação muito res-
frita.

BASES

Na ARENA, a Guarda con-
ta com as simpatias dos Srs.
Gustavo Copanema e Milton,
Campos, e até do Senador Da-
niel Krieger, Presidente da
agremiação.

Segundo se informou, o li-
der da ARENA decidiu, para
ajudar o movimento, atender
duas de suas reivindicações:
autorizar a comissão destina-
da a estudar a reformulação
do programa partidário e am-
pliar de 11 para 15 o número
de membros dessa comissão.

O Deputado Rafael de Al-
meida Magalhães, um dos in-
grantes da Guarda, está en-
carregado, com outros, de re-

presentá-la nos trabalhos da
comissão de revisão do pro-
grama da ARENA. Também
terão essa atribuição os Depu-
tados Djalma Marinho e Gil-
berto Azevedo.

A decisão do Sr. Daniel
Krieger decorreu da reação
desfavorável encontrada pela
designação, entre outras, do
Sr. Filinto Muller, considera-
do como incapaz de exprimir
uma . tendência revisionista e
inovadora.

Depois da Semana Santa, a
Guarda vai procurar os três
.Ministros militares, General
Aurélio Lira Tavares, Almi-
rante Augusto Rademaker e
Brigadeiro Márcio de Sousa e
Melo.

O GRANDE GOLPE

Os primeiros decretos de
burla â oficialização não tive-
ram como conseqüência ime-
diata a nomeação de afilhados
políticos para os cartórios %¦_-¦
ges porque, segundo um grupo
dè escreventes que descobriu a
manobra, o Governador preten-
de abrir um precedente com
transferências de Escrivães e
Tabeliães que já estavam in-
vestidos nos cargos,- para, em
seguida, começar a preencher
os quase 20 cargos vagos quehá na Justiça do Rio.

A desoficialização dos cartó-
rios vagos vem se concretizan-
do da seguinte maneira; ha-
vendo uma vaga num cartório,
em virtude de aposentadoria ou
morte do titular, um outro ti-
tular, de outro cartório, requer
sua transferência para o lugar
vago. A transferência é auto-
rizada pelo Corregedor da Jus-
lica e, então, o interessado pe-de ao Governador que de.soíi-
cialize o cartório, alegando
possuir direitos adquiridos. O
Governador, então, baixa o de-
creto, desoficializando o cartó-
rio, permitindo, em consequen-

cia. que as custas sejam em-
bolsadas pelo Escrivão.

Acontece, porém, que o dono
de cartório que pede a trans-
ferencia não tem direito ad-
quirido à desoficialização, por-
que o cartório vago após a lei
votada ao tempo do ex-Gover-
nador Carlos Lacerda ficou
automaticamente oficializado.
Embora o dono do cartório te-
nha direito de obter a transfe-
rencia. juridicamente não pode
pedir a desoficialização.

Mas o Governador defere os
pedidos de transferência com
desoficialização, porque está
pretendendo preencher cerca
de 20 cargos vagos, com remu-
neração superior a NCrS ....
2 C00.00 (dois milhões de cru-
zeiros antigas) por més, e na-
da melhor que o precedente
para justificar a desoficializa-
ção total, segundo denúncias de
um grupo de escreventes pre-
judicados pelos decretos do Sr.
Negrão de Lima.

Até agora, segundo os mes-
mos informam es. já foram de-
«oficializados os seguintes car-
íórios: 3." Ofício de Notas, 9."
Oficio de Notas, 13.° Ofício de.
Notas. Interdições e Tutelas e
3." Vara de órfãos, 2.° oficio.



ESPERANÇAS RENOVADAS
Jornal do Brasil, quinta-feira, 23-3-67, l.o Cad.
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Cortes
a recuperaç

acabarão em abril com
ão de 2

Os geradores da usina Nilo Peçanha dependem de muito pouco para fornecer mais 1-10 mil b. Guanubaru

iz
u

íente da Central Lufthausa sugere que
criada linha de ônibus

erm
ue déficit ê§le ano

assa

se "5 a

ões usando o Galeão à Cida
O Superintendente da Central do Brasil, engenheiroAntônio Alves Vilhena, revelou, ontem, em entrevista co-letiva, que o déficit da empresa, este ano. computadas asdividas do Governo, o atraso na folha de pagamento e"sn ™™i« com fornecedores e empreiteiros, vai aNCrS 106 000 000,00 (cento e seis bilhões de cruzeiros an-tigos).
Também os seis mil excedentes dos quadros oa ferro-via. segundo, o Superintendente, representam NCrS30 000 000,00 (trinta bilhões de cruzeiros antigos) agra-,vando os encargos da empresa, agora obrigada a reduziro n u m e r o de scus trens, pois não deve reintegrar 90maquim.stas que testes do ISOP deram como neuróticos

aüe
O Chefe de Relações Públicas da Lufthansa no Riosr. Peter Muller, sugeriu, a exemplo cias grandes cida-des do inundo inteiro, a criação de uma linha de ônibusdo Aeroporto do Galeão para a Cidade, a fim de quc osturistas tivessem uma alternativa entre os táxis e umtransporte barato.
A colocação de um terminal de ônibus no Galeão é umareivindicação também da Cruzeiro do Sul, que, diante dastarifas altas cobradas pelos táxis comuns e depois pelacooperativa que explora o serviço com exclusividade, se viuobrigada a, fretar ônibus especiais para transportar à Ci-

ciade os passageiros quc usam seus Caravelles.

MAIS HORAS •

Explicou o engenheiro Alves
Vilhena que, em conseqüência,
dos resultados dos testes psico-
técnicos, o quadro dc 210 ma-
quinistas da Central do Brasil
ficou reduzido a 120 homens.
que teráo de trabalhar, de ago-
ra em diante, cinco heras ao
invés de três, única solução eu-
centrada para que sejam man-
tidos 400 trens em tráfego mas
duas principais faixas de liorfi-
t;:.s, isto é, entre cinco e oito
horas e 18 e 21 horas. O.s oito
trens que circulavam durante
a madrugada estão reduzidos
a quatro.

Lembrou também o Superin-
tendente da Central que a cm-
presa precisa admitir, o mais
breve possível, 80 maqutnistas
para que a situação se norma-
lize, levando-se em conta que,
além do afastamento daqueles,
pelo menos seis homens faltam
ao serviço, diariamente, parali-sando, conseqüente, seis cem-
posições.

Com referência ao déficit
deste ano, esclareceu o' enge-
nheiro que éle é superior ao do
ano passado em NCrS ..
2 000 000,00 (dois bilhões rie
cruzelrcs antigos), pois somente
o último aumento salarial au-
mentou em NCrS 38 000 000,00
(trinta e seis bilhões de cru-
zeiros antigos) o nosso déficit
anterior.
GRATUIDADE

Revelou em seguida o Supe-
rintendente da Central que.ba-soado em decreto do Governo
anterior, vai eliminar a gratui-dade de transporte, inclusive
para militares. Jã manteve en-
Ktndimentes com o Ministério
do Exército, que vai pagar as
passagens dos praças. Também
vai acabar com o torniqtiete
exclusivo dos militares.

Lembrou ainda que "as 78 es-
tações suburbanas da Central
do Brasil dão um prejuízo

seiscentos milhões de cruzelrcs
antigos) e um atraso de NCrS
2 400 000,00 (dois bilhões c
quatrocentos milhões de cruzei-
res antigos) ao pessoal da linha
cio minérios, que é a mais pro-¦cituiv-a, e teremos, então, uni¦débito total que _ao podemos
pagar."

— Além de tudo isso — disse.
o engenheiro Antônio Alves VI-
lhena — o Governo federal de-
ve à Central do Brasil NCrS
23 300 000.00 (vinte c'trôs bi-
lhões e trezentos milhões do
cruzeiros antigos), assim dis-
crlminados: NCr$ 7 000 000,00
(sete bilhões de cruzelrcs anti-
gos), sob a responsabilidade de
autarquias e Territórios Fe-
derais; NCrS 1 500 000,00 (um
bilhão e quinhentos milhões tle
cruzeiros antigos), dos Estados
e municípios; NCr$ 9 000 000,00
(•nove bilhões e novecentos mi-
lhões de cruzeiros antigos), da
Companhia Siderúrgica Nacio-
maj; NCrS 1 100 000,00 (um bi-
lhão e cem milhões de cruzei-
ros antigos), da Contadoria Ge-
ral de Transportes, c NCr$ ...
3 000 000,00 (oito bilhões de
cruzeiros antigos) da Cosipa.
EXCEDENTES

Aludiu, após, o engenheiro
Antônio Alves Vilhena à in-
ilação dé empregados da Cen-
trai. Os seis mil excedentes do
quadro de 42 mil dão um pre-Juízo de NCrS 30 000 0011,00
(trinta bilhões de cruzeiros an-
tigos), anualmente.

— Tudo isso — concluiu —
faz com que não tenha qual-
quer interesse em permanecerr.a Superintendência da Cen-
trai. O novo Ministro dos
Transportes, Coronel Mário
Andreazza, que é homem de
idéias largas, habituado a re-
solver problemas da macro-
economia, fará o que achar
mais conveniente. Vim paraexecutar um programa queconsiste em transformar a
Central numa empresa de

ALTERNATIVA

Disse o representante ct.i
Lufthansa que uo entanto é
a favor da Cooperativa de
Transportes cie Passageiros
«io Estado da Guanabara, além
dos ônibus, porque as coisas
melhoraram muito depois queela começou a trabalhar no
Galeão, acabando com o.s abu-
sos do.s motoristas de táxis.— Antes da inauguração dos
serviços da transportes — cs-
clareceuo Sr. Peter Muller —,
os estrangeiros eram roubados
pelos táxis, aproveitando-se .s
motoristas dos que não fala-
vam o português para lhes «»-
brar preços astronômicos em
dólares. Atualmente, os passa-
geiros que se utilizam d«a co-
operativa têm a garantia de
um bilhete c a delicadeza dos
motoristas.

A Lufthansa defende, no
entanto, a necessidade de 11-
nhas de ônibus entre o Galeão
e a Cidade, porque nem todos
os passageiros estão dispostos
a pagar táxis, principalmente
o.s turistas, que sempre se in-
formam sobre a existência de
transportes coletivos.

— Não seria necessário co-
locar ônibus de dez cm dez
minutos, por exemplo — disse
o Sr. Peter Muller —, mas em
horários fixos que poderiamser de hora em hora ou de 30
em 30 minutos. O turista ge-ralmente chega conl vontade
de aproveitar todas as oportu-
nidades para conhecer o Rio e
não se incomodaria de esperai*,
pois começaria na própria via-
gem de ônibus.

Acrescentou o representante
da Lufthansa que os homens
de negócio não fazem questão

cie pagar uma corrida de car-
ro e por isso não lhes inte-
ressa saber se é um táxi ou
carro cia cooperativa.

— Quem paga pelo carro
dois dólares em Nova Iorqua
ou dois marcos cm Francfor-
te não se Incomoda em pagar
NCrS 11,00 (onze mil cruzeiros
antigos) do Galeão para a Cl-
dacie. porque para êle pouca
diferença íaz. O ônibus é im-
portante, no entanto, para o
turista que aproveita suas eco-
nomias ao máximo e para o
pessoal de serviço dó aeropor»
to e das empresas dc aviação.

SERVIÇO PRÓPRIO

O Serviço de Relações Pü-
bllcas da Cruzeiro do Sul in-
formou que a empresa íol
obrigada a oferecer transpor-
te especial aos passageiros que
embarcam ou desembarcam no
Galeão, porque do contrário
teriam muita dificuldado em
deslocar-se entre o aeroporto
e a Cidade.

Para cada jato Caravelíe
que chega ou sai. a Cruzeiro
do Sul freta pelo menos dois
ônibus especiais, que transpor-
tam gratuitamente não só os
passageiros da empresa, como
também de outras companhias
rie aviação.

Os passageiros de vôos Inter-
nacionais (a empresa tem
aviões para Buenos Aires e
Montevidéu), não podem ser-
vir-se dos ônibus, no entan-
to, porque a Alfândega os obri-
ga a estar no aeroporto com
uma hora de antecedência, en-
quanto os passageiros de voes
domésticos chegam já para o
embarque.

O racionamento cie energia
elétrica na Guanabara estará
praticamente encerrado uos
primeiros dias de abril, com a
entrada e:u funcionamento dos
grupos geradores 14 e lt: do
Usina Nilo Peçanha, com uma
capacidade de 70 mll Kw cada
um, e será definitivamente
suspenso cm fins de maio, com
a recuperação dos outros qua-tro geradores. da usina, quefornecerão mais 230 mil Kw.

Esta previsão se confirmou
cotn a abertura de todos os
grupos geradores e com a cons-
tataçáo de qu? só deveriam
ser trocadas as bobina.-: de três
e estas já se encontravam no
Cais do Porto porque haviam
sido encomendadas anterior-
mente para atender a qual-
quer eventualidade.

Os grupos geradores 14 e 16
serão os primeiros a entrar em
funcionamento, porque o tra-
balho de recuperação foi faci-
lltado com a necessidade tí<;
troca de todas a.s bobinas —
180 em cada um.

O gerador número 14 está
quase pronto para entrar em
funcionamento. Todas as bo-
binas foram colocadas e as li-
gações das séries completadas.
O rotor — parte <nie gira den-
tro cio estatui-, onde se encon-
tram as bobinas —-, depois de
ser secado durante um més.
numa temperatura de 100
graus, foi colocado em seu lu-
gar. A série será submetida i,
ter.ie nos próximos ciia.s.

O grupo lu' está mais atra-
sado O seu rotor está sico
mas não foi colocado no lugar
porque turmas de trabalhado-
res ainda estão colocando as
bobinas para depois fazerem as
ligações das séries.

O trabalho de colocação cias
bobinas e ligação das séries é
demorado porque só pode ser
íeito per seis pessoas para o
primeiro caso e quatro para o
segundo: três cm cima o três
embaixo; duas em cima e duas
embaixo, respectivamente.
Cada dia são colocadas 23 bo-
binas e segundo técnicos cia
Westlnghouse, este é um bom
resultado pois a firma só con-
segue colocar 30. Ao todo 38
homens estão trabalhando na
recuperação dos geradores, e
segundo o engenheiro Fernan-
cio Melo, Assistente da Dire-
ção da Usina, o número é mi-
íiclêiíte pois mais dõ que isso
atrapalharia os serviços.

OS DEMAIS

O grupo gerador número 12,
com capacidade de 45 mil Kw,
estará pronto para funcionar
cm fins de abril. O seu rotor
já seco está sendo montado no
estator.

O de número 11 também com
capacidade de 45 mil Kw está
com o rotor em processo de
secagem e o estator de Iim-
peza. Os grupos 13 e 15, com
capacidade de 70 mil Kw cada,

estão sendo submetidos aos-
processos de secagem dos ro-
tores it limpeza dos estatores.

O grupo 13, cujos trabalhos
dc recuperação deverão termi-
nar em fins de maio, nâo leve
suas bobinas trocadas e o pro-cesso de secagem está sendo
feito com o auxilio de dois ge-radores — máquinas de solda—, mas as duas partes já estáo
montadas uma na outra.

O grupo .15, com a mesma
capacidade, está com o rotor
tora do lugar para secar e as
bobinas terão rie ser trocadas.
As estragadas já foram refira-
cias e antes da colocação das
novas estão sendo soldadas as
barras de isolamento do es-
(ator.

CS PAINÉIS

Os painéis de controle, lo-
csi-zaàos no segundo andar,
estão sendo remontados e sc-
gundo o Sr. Fernando Melo
mais de 30 par cento cios cabos
foram substituídos e os demais
recapacies.

Acrescentou o Sr. Fernando
Melo que é na parte dos painéis
que se vé o .paradoxo de uma usi-
na hidráulica: "Ela tem que
funcionar á base cie água e no
entanto esla centena de apa-
reinos e medidores niío podenem sentir o cheiro dela."

As turbinas que movlmen-
tam os geradores já estão re-
paradas e pintadas, pois foi a
parte menos atingida porque
funciona mesmo cetn a passa-
gem da água que traz lama e
detritos, o que não ateia suas
engrenagens.

O funcionamento cios gerado-
res, entretanto, ainda depen-
de dc um outro lator: da re-
cuperaçfio total do canal de
descarga, obstruído pela água
e pela lama. e que somente hft
poucos dias foi desentupidl», fi-
cando faltando a reconstrução
da emurada quc conduz a água
ao encontro da descarga das

Usinas cte Pontes. Este traba-
lho est-á previsto para terminar
uo fim cio més.

— Após isso — afirmou o Sr.
Fernando Meio — poderemos
experimentar os geradores queestiverem prontos, para podermandar energia à Guanabara.

Acrescentou o fir. Fernando
Mela que a Light- tinha-eons-

gerado
L<>i de Segurança impede"lock-out" dos lojistas

'es

Apesar tío apoio entusiasma-
«io de tcdos cs presentes á su-
gestão de lm Ituuf. do comer-
cio em protesto contra o racio-
namento, durante a reunião de
entem no Sindicato dos Lojis-
tas, a idéia foi substituída pelacia criação de uma comissão
para dialogar com as autori-
dades, depois de lembrada a
penalidade prevista pela nova
Lei de Segurança p.tra êsse
tipo cie movimento.

Com a participação do Clube
dos Diretores Lojistas, da ACI-
SUL. e do Sindicato das Em-
pregados no Comércio, ficou
decidido que o Sindicato dos
Lcjistas va! preparar um ma-
nifesto para ser enviado aos
Ministros do Trabalho e das
Minas e Energia, mostrando cs
problemas cio comércio com o
racionamento, ficando uma co-
missão cie representantes en-
carregada de entrar em emen-
dlmentos com o colegiado que'coordena c.S cortes.

REUNIÃO

-Mais de 50 proprietários <-*
diretores de empresas do Rio,
reunidas ontem no Sindicato
cies Lojistas, concordaram em
que as suas principais reivin-
dicações são o racionamento
per cotas e o término da proi-bicão de iluminar as vitrinas,
considerada medida lndispen-
táve! como estimulo cie vendas.

Caso êsse.s pedidos não pos-sam ser atendidos, cs lojistas
acham que cabe á Light cu-
contrar outra solução satlsfa-
tória. como concessionária do
serviço, que tem obrigação de
atender bem a seus fregueses,
como fazem os próprios lojis-
tae-:.

O Presidente do Sindicato
dos Lojistas, Sr. Osvaldo Tava-
res, sugeriu que fosse incluída
entre as reivindicações a pre-
paração de um esquema de ra-
cionamento.por cotas para ca-
sos cie emergência, já que a

mesma .situação pode se repe-tir nos próximos anos.

OPINIÕES

Durante as discussões que
surgiram na reunião, um gru-
po foi de opinião de que toda
a culpa pela falta «le luz ea-
bia á Light, porque não tem
peças ou geradores de reserva
e também porque nada íaz pa-
ra retirar peças suas para t
Usina Peçanha, presas na Al-
fandega por culpa de um con-
forente, segundo contou o Sr.
Sílvio Cunha, Vice-Presidente
do Clube dos Lojistas e Diretor
da Associação Comerciai.

Enquanto isso, outro grupo,
liderado pelo Sr. Augusto Ribei-
ro de Araújo, achava que »
culpa t do Governo, porque não
fiscaliza a Light, como fazia
be. tempos, não tomando qual-
quer providência pelo não cum-
primenio dos contratos, por
parte da Light. O Sr. Lufs Ali-
jio de Lima afirmou ainda que"não queremos nenhum enten-
dimento com a Light, porque
ela não respeita nada. Sòmen-
te a opinião pública é que pre-
cisa ser mobilizada centra ela". ¦

O Sr. Augusto Ribeiro cie
Araújo, depois de defender o
lock ou: como mediria indis-
pensável para apressar uma so-
lução para o problema do racio-
namento, recebeu o apoio e
aplausos de todos os presentes,
dizendo ainda que a suspensão
rios cortes durante o carnaval
e nos jogos do Maracanã ser-
ve apenas "para engabelar o
público", porque sem carnaval
e sem futebol não Iriam atu-
rar o racionamento sem uma
reação.

mudo um sistema perfeito de
curiais de drenagem para evi-
tvir os efeito* da.s chuvas, mas
qua o índice pluviométrico áas
que caíram em fins do janeirosuperou qualquer cálculo.

— Nossa Usina -— frisou —
íoi construída obedecendo ás
normas mais recentes e se
chuvas idênticas caíssem em
qualquer parte do mundo o rc-
sultxido seria o mesmo. Aao-
ra. de posse de dados recentes,
estamos ampliando a rede de
canais de drenagem que su-
portará chuvas muito mais for-
tes que as que caíram.
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anual à empresa de NCrS r™»» empresa de
1 000 000,00P(um biSi-crul SK !^ ° Jr-^^í.de cru.zen-os antigos). Junte-se a isso
o débito para com cs fornece

jã estava quando assumi, pois
jamais admiti ninguém por in-
dicação de políticos. E com es-

Cecil Roth chegará amanhã
ao Rio para conferências
sôhre civilização judaica

Sala do Turista tem guicliè
postal que atenderá também
a moradores de Copacabana

Foi inaugurado ontem na Sala tio Turista, no Lido emCopacabana, um guichê postal que servirá não só aos tu-natas, mas também aos moradores do bairro de acordocom o Plano de Desenvolvimento de Tráfego Postal do De-
partamento de Correios e Telégrafos (DCT) e em breveserá inaugurado um serviço de câmbio do Banco do BrasilO Administrador Regional de Copacabana. Sr. JúlioCatalano presente à inauguração, afirmou que aos poucosa sala de visitas do turista, tanto nacional como estran-
piro, ira se tornando um ponto obrigatório de reunião detodos que visitam o Rio, pois ali há todas as informaçõesnecessárias .<tnhrr> n nwtn -Pníc» v

Mrlrn^te* 
CeCÜ •Ro.th' esPecialis^ em estudos his-«oiicos judaicos e o principal redator da Enciclopédia Ju-

caHfl'n,qiie,Será 
e,dUada bl™^e no Brasil, cesemba -caia as 7 horas de amanhã no Aeroporto do Galeão de-vendo pronunciar uma série de conferências no Rio PortoAlegre e Sao Paulo sobre assuntos ligados à sua especia-

necessárias sobre o nosso Pais
INFORMAÇÕES

lidade.
Nascido em Londres, em 1899, o Professor Cecil Roth dl-p ornou-se em 1924 pela Universidade de Oxrord ondedirigiu a cadeira de Estudos Judaicos de 1939 a 1964 Atualmente e professor-visitante de História na Queens Univer-«H3T, de Nova Iorque, tendo fixado residência em Israelonde e catedrático nas Universidades Bar-Uan e Hebraicade Jerusalém.

PROGRAMA

Autor de vários livros sobre
a História Judaica (entre os
quais Kistória dos Marranos,
Os Judeus na Inglaterra, Os
Judeus na Itália, Os Judeus na
Renascença, A Espanha da In-
qtiisição e A Contribuição Ju-
dia para a Civilização), o Pro-
íesor Roth concederá uma cíi-
trevista à imprensa, no dia 27,
às 10 horas, na ABI.

Sua primeira conferência
será neste mesmo dia, às 21
horas, na Hebraica Sociedade
Cultural (Rua das Laranjeiras,
34fl), sobre o tema Os Judeus
no Mundo «lc Hoje e de Ama-
nhá; na terça-feira, fará uma

palestra na Faculdade de Filo-
soíia da Universidade Federal
do Rio de Janeiro, antiga
FNFi, às 17 horas, a respeito
da Influência dos Judeus Luso-Ibéricos na Civilização Mun-diai.

Em seguida, o Professor Ce-cil Roth partirá pnra Porto
Alegre, onde falará dia 29 noCn-culo Social Israelita. No diaseguinte, estará em São Pau-
lo. para pronunciar conferên-
cias na Faculdade de Filoso-
fia do Estacio e na Associação
Brasileira e Hebraica de São
Paulo, devendo partir no dia
2 de abril para Lima, dando
prosseguimento à sua viagem
pela América Latina.

A recepcionista Ivone Ros-
signeux, uma das três ai ò ç a s
encarregadas de fornecer infor-
mações íios turistas que pro-curam' aquele serviço, esclare-
ceu que a maioria dos visitan-
tes é de americanos, seguidos
de argentinos, alemães, france-
ses c uruguaios, sendo que "rus-
so só houve até hoje um único
visitante".

Inaugurada em dezembro do
ano passado, a Sala do Turista,
no Lide, já recebeu 800 visitan-
tas, todos à procura de infor-
mações sobre os passeios turis-
ticos no Rio e no Brasil, e prin-cipalmente quanto à vida no-
turna carioca: quais as me-
lhores boates e os locais cmde se
pode ir sozinho para se diver-
tir dançando o samba brasi-
sileiro.

Além do gnichê postal, inau-
(jurado ontem, e de nm serviço
de cambio do Banco do Brasil
a ser Instalado breve, está, sen»
do elaborado um plano no sen-
tido de promover exposições
Típicas de várias paises, através
de suas embaixadas. Há dois
meses a Sala do Turista vem
atendendo aos turistas também

pelo telefone 36-6309, das 9 às
22 lioras.
PITORESCOS

Segundo a recepcionista
Ivone Rassigneux, o fato mais
pitoresco por ela presenciado
íoi o nervosismo de um rapa:;
argentino, recèm-casado e queestava .passando a lua-de-mel
no Brasil, que procurou a Sala¦do Turista, para. saber como
poderia localizar sua esposa, cie
quem se perdera om São Paulo
após uma confusão surgida na
viagem de avião daquela Ci-
dade para o Rio. Apesar des
esforços de todas as recepcio-
nistas, nada pôde ser feito e o
rapaz saiu desesperado, e uma
semana depois voltou com a es-
posa ao lado.

Quanto ás reclamações, a
malcria delas é sobre a expio-
ração que sofrem os turistas
quando apanham um táxi,
principalmente durante o car-
naval, quando não houve um
só turista que ao visitar a Saia
do Turista não indagasse des
preços reais das corridas.

Ultimamente, apesar de ser
pcuco a movimentação de tu-
ristas, todos indagam se no Rio
não há sol no verão, pois vie-
ram principalmente devido à
propaganda feita no exterior do
ensolarado verão carioca.

Ante a estranheza de alguns consumidores de que as contas de energia não estejam re-fletindo, na medida de sua expectativa, reduções substanciais no consumo, após o ini-cio de vigência dos cortes, e até, em alguns casos, assinalem aumentos, a Rio Light esclare-ce o seguinte:

^ anotação do consumo, para fins de faturamento, é feita mensalmente, através da lei-tura dos chamados "relógios de luz". Os apontamentos colhidos pelos marcadores sãolançados depois, em cartões perfurados- para processamento nos computadores eletrônicosAssim, afora o serviço de marcação, toda a contabilização é mecanizada, e os computado-res rejeitam automaticamente quaisquer erros excepcionalmente cometidos.

0? medidores são aferidos periodicamente, sanando-se de imediato eventuais irregulari-
dades em seu mecanismo. A margem de erros no faturamento, portanto, é ínfima e

prontamente corrigível.

Qs desligamentos não implicam necessariamente em diminuição compulsória do consumo.
Este varia segundo a utilização, em maior ou menor escala, dos equipamentos elétri-cos, nos períodos de suprimento regular de energia.

£ certo que há aparelhos de funcionamento permanenle (como as geladeiras), que pa-ram durante os cortes, e há desligamentos noturnos que impedem, por algu,,ias ho-ras, o uso de lâmpadas, rádios e televisões. O consumo desses equipamentos, todavia é tãobaixo em relação ao dos demais que sua paralisação, naqueles períodos, pouco influi nofaturamento.

Para exemplificar: uma geladeira, durante 24 heras de funcionamento, consome em mé-dia 1 kWh, enquanto um ferro elétrico comum, que pode ser ligado fera dos períodosdos cortes, consome aproximadamente 1 kWh em apenas 2 horas e uma enceradeira 7 kWhem cerca de 4 horas. Pára consumir 1 kWh, um televisor precisa, em média, funcionar se-
guidamente 5 horas e meia e uma lâmpada de 60 watts precisa permanecer acesa durantecerca de 16 horas e meia.

Como o atual racionamento por corte de circuitos não impõe economia, não há que es-
perar-se redução forçada do consumo residencial, a não ser que os próprios consumi-dores economizem espontaneamente.

Qs consumidores comerciais, impedidos de iluminar vitrinas, fachadas e anúncios, e os
^ condomínios, impossibilitados de ligar elevadores durante os cortes, estes, em conse-

qüencia, têm reduzido o consumo, o que as contas seguramente refletem.
Para os consumidores que pagam "taxa de demanda", o DNAE estabeleceu, em Portaria,regime especial de faturamento.

RIO LIGKT S.A. - Serviços de Eletricidade (P
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Um místico
cia cultura

Josué Montello

Ao ler a noticia dc que fa-
leceu em Lisboa, no come-
ço desta semana, o Professor
Fidelino de Figueiredo, cies-
viel o olhar da página de
jornal que tinha nas mãos
e contemplei a fileira de
seus livros numa das estan-
tes de minha snla de traba-
lh-.

-siim deles, apanhado ao
acaso para sentir a vitalida-
de do grande morto na pe-
renidade de seus grandes li-
vros, reli estas palavras con-
soladoras, com as quais o
mestre, numa hora de desa-
lento universal, mitigou o
travo das suas amarguras:"Só dispomos dum meio de
sair de nós e de sobreviver:

labor da inteligência. Só
podemos construir um capi-
tal permanente: o saber. Só
podemos amoedar êsse ca-
pitai num valor: a cultura,
que. é o valor da vida, que
à própria vida se confunde.
A cultura — eis a medida de
valor de todos os nossos
atos, o critério de juízo ciue
a todos envolve, até os dos
místicos, na sua desesperada
aproximação de Deus."

Escritas ao clarão da fo-
gueira mundial da última
Grande Guerra, quando não
se sabia para que lado ia
¦pender a vitória das armas,
essas pai -as do mestre

^português ¦¦•'* revestiam de
sentido ¦ postolar, Eram a
síntese do código de valores
que o !evr, • i muito moço, a
empunhar v, na pena escla-
recedora < combativa, na
polêmica das idéias, e a gal-
gar uma c-átedra, sob a
cúpula de várias universi-
dades, n;t ?:iha coerente e
obstinada c. mesma prega-
ção.

Na visita ,ue ha dez anos
lhe fis, na Mia casa de Al-
Valade, em Lisboa, pude co-
movidameiitf! testemunhar
que esse apostolado das
idéias, que c Professor Fide-'2iru5.de Figueiredo converte-
ra'na substancia e sentido
de sua vida, era ainda a ra-
7,ão de ser de suas horas en-•ferinas, dando-lhe o alento
que suplantava eventuais
desesperos..

Vitima,' i or grave eníex-
vaidade, qut aos poucos lhe
dificultara s movimentos e
contraíra o dedos, além de
lhe tirar a articularão da
palavra, nestre sentava
toda*; a^ Ela .ihãs à sua me-
«a de -trabalho para bater
nas teclas da máquina de
escrever com um dedo tei-
jiioso, na luminosa redação
de/novos ei saios de :itcra-
tura e história.

Córca de uma dezena de
livros, se náo estou em erro,
foram escritos as sin.-. Em
nenhum deles o mestre dei-
xou transparecer a sua re-
volta contra o destino im-
placável. ¦ daí, do princi-
pio ao ími. a unidade de
sua obra de escritor, no pia-no das idéias superiores.

Samuel tman, que o co-
locou i itre os homens apai-
xonados di Io destino da cul-
tura, ciou- g com isto o ti-
tulo ou,- ; is profundamen-
te o ttji ....

!,o russo, Sérgio
Tcharkho' e, discípulo e
con! rniafio de Pavlov, en-
controu o Professor Fidelino
de Figui lo a exata, con-
celtuacão i o r a 1 de seu
apostolad, no rigor destas

i n h a s 'Devemos estar
prontos i lizer que. se a

ração vida é ineompa-
cultura, é a pri-

que i, preciso sacriíi-
car- ir.ais vale renunciar-se

ser bloJògicamente são,
que à felic: ade que aos po-de dai a -. .ltura."

Não jxidcQdo falar, paracorresponder à visita que eu
lhe fazia, o mestre garatu-
java com uma ponta de lá-
pis mun bloco de papel e ia
dizendo o que lhe vinha ámente para entreter o nosso
difícil diálogo. A certa ai-
tura, pós ao papel êste sus-
piro de desalento: "Sou uraex-homem".

Mas (lão era verdade. Afigura viril ali estava, irre-
dutível na sua combativida-
de, lumim ia na sua dou-trinação tíe idéias, coerente
no sei: tesouro de aprofun-
dade saber, cérebro intacto
à fragilidade da condição
Humana.

Dep,.,;; de Teófilo Braga,
ninguém trabalhou mais
que Fidelino de Figueiredo,
no campo da história litera-
ria de Língua portuguesa. E
levou sôbre Teófilo esta
vantagem. subordinou a sua
obra à teoria dos valores es-
téticos, em lugar de subor-
diná-la, rigidamente, às
convicções filosóficas ante-
rio; es a essa obra."Só o homem morto não
tem problemas" — afirmou
o me:,tre português, num de
seus grandes estudos. Não
tem problemas) sim; mas
deixa problemas. No seu ca-
so, os problemas que êle nos
lega são os que se relacio-
nam aos alôres eternos do
espírito, bjeto perene do
suas meditações de crítico,
historiador e ensaísta da li-
teraturs

Coisas cía Polítiti ca

D;rr,T,or-Pres;donte:
C. Pereira Carneiro

fíio. 2o tle março dc 1%7

Diretor:
M. F. rio Nascimento Brito

Hdttor-Chefe.
Alberto DhiPs

Ação Homogênea
A chamada Cc tão anunciada) Operação-Im-

pacto está-se realizando de alguma forma. Não
segundo o original prometido, mas desconebava-
damente. Na verdade, vários impactos podem ser
identificados nos discursos c nas declarações mi-
nisteriais, a parlir da posse. Assim o .Ministro ila
Justiça, quando preconiza, praticamente, a revisão
ila legislação revolucionária. É o caso também do
Ministro do Trabalho, quando prega a liberação
lolnl dos sindicatos e a abolição dos atestados de
ideologia. De certo modo, o Ministro da Educação
também promove o seu impacto particular, no
campo dos excedentes e tio estímulo aos esportes.
O Ministro Delfim Neto, ainda que uni tanto
subliminarmentc, sempre transmitiu ao empresa-
rindo nacional a esperada mensagem de alívio,
e os conceitos do Ministro da Coordenação Eco-
nômica contêm algumas notas de impaciente re-
visionismo, ao menos cm termos de atitude mental.

O que sc sente, porém, é a ausência do potler
coordenador dos impactos singulares e específicos,
a falta dc uma liderança de Governo. Ninguém
sabe até que ponto o Presidente da República
autoriza os vôos revisionistas dos seus ministros.
O próprio Presidente silencia nos longcs de Bra-
sília, enquanto os ministros falam uma múltipla
linguagem; e o saldo de tudo isso é uma sensação
de vazio — sobretudo de vazio executivo.

Dir-se-á qne unia semana de governo constitui
ridicularia de tempo para qualquer avaliação de
liderança ou tie eficiência. JXão esqueçamos, po-
rém, que o Presidente Costa e Silva cr-lá eleito há
seis meses, sem nenhuma possibilidade dc contes-
tacão. Aconteceram os seminários, houve milha-
res tle conversas e entendimentos, e nem assim
<i nôvo Governo conseguiu até agora organizar-se
tle todo c super/ir vários impasses criados em torno
tle posiçõcã-chaves da Administração Federal.

O momento parece propício para uma afir-
inação tle liderança presidencial. Não se trata de
querer demonstrações de autoridade pela via do
cxclusivismo e muito menos do autoritarismo. O
que se espera do Presidente Costa e Silva é que,
sem mais delongas, imprima ao seu Governo, o
loque da ação homogênea. Falem quanto queiram
os ministros, porém dentro do mesmo ritmo de
idéias e objetivos e seguros do aval do Presidente.
Um tal comportamento projeta, fatalmente, efei-
tos de autoridade, que são necessários não só
para conter" acolhimentos, exaltações e impruden-
cias, senão também para orientar os mansos, os
esperançosos c os de boa-fé em geral. O vazio da
perplexidade só nos poderá conduzir.a alternati-
vas desalcntadoras.

Ligação Rio—São Paulo
As chuvas dêste ano evidenciaram a precarie-

dade tios eixos rodoviários em torno dos quais
giram a produção c o consumo, na área de maior
densidade populacional. A ligação entre o Rio e
São Paulo foi duramente atingida pelos temporais
e, na seqüência das chuvas fortes tle verão, todo
o sistema de estradas, troncos e transversais, ficou
afetado pelas conseqüências. Neste momento, as
comunicações tia Guanabara com o Sul do País
são precárias, porque só existe unia via de escoa-
mento, que é a estrada para São Paulo. Para o
Norte, a situação não é melhor: a queda de bar-
reiras na Estrada do Contorno, na Serra de Pe-
Iróptilis. estrangulou o fluxo da Rio—Bahia. No
Estado tio Rio, vários trechos estão diretamente
atingido,- pcln prolongamento das chuvas.

A primeira conclusão que ocorre fazer é re-
Ia tiva a qualidade das obras entregues ao tráfego.
Mas a pressa com que foram construídas e a ne-
cessidade urgente, que as reclamava servem dc
desculpa técnica e prolongam uma discussão inú-
lil. O mais prático é verificar que o movimento
de veículos nessas estradas excedeu os cálculos
e as expectativas. Em lugar tle procurar culpados
tio passado, o certo é empenhar recursos e vonta-
tle de fazer, no presente, a fim tle dotar esta rc-
gião tlc estradas alternativas.

Desde a construção da Presidente Dutra, no
final da década de 40, foi reclamada a duplicação
da rodovia que encurtou o tempo de transporte
entre os maiores centros produtores e consumido-
res do País. Até hoje, as obras tle construção da
segunda pista da Presidente Dutra continuam,
com rigor técnico, mas incompreensível niorosi-
dade. Quando ficar pronta, possivelmente já não
será suficiente. A.s chuvas desta temporada mos-
traraiu que é indispensável dispor tle alternati-
vas reais. Não basta construir duas pistas, onde
será possível maior velocidade no tráfego mútuo,
com maior segurança de trânsito, se a ocorrência
de uma catástrofe pode atingir a ambas. A alter-

nativa que se pede é através da utilização de
outra topografia. Já está projetada e tem trechos
em andamento a ligação entre o Rio c São Paulo,
pelo litoral. Deixando o Rio pela Restinga de
Marapendi. cia se lançará paralelamente ao litoral,
muna região de grande beleza natural c cuja im-
portancia econômica foi estrangulada pela ausên-
cia de comunicações, até Santos. Em sua área tle
serviço,, ainda no Estado do Rio. estarão os Portos
tle Angra tios Reis e Mangaratiba. a Baía de Ja-
cuecanga, e toda uma seqüência de cidades de.
potencial turístico e econômico, no trecho paulista.
Uma falsa noção de que estrada pelo litoral é
destinada a passeios significou, para a rodovia, a
denominação equívoca de estrada de turismo e,
em conseqüência, os governantes parecem en-
vergonhados de tocá-la para a írente.

Se há uma lição a tirar das calamidades, que
se traduziram em diferentes provas do nosso atra-
so, não há dc ser bastante concluir que houve
pressa, descuido, irresponsabilidade na constru-
ção tias estradas, Houve tudo isto, e certamente
mais c pior. A lição que já podemos retirar da
experiência é qne não podemos viver mais sem
alternativas. O Rio e São Paulo, os dois maiores
centros, econômicos e populacionais, separados
por quatrocentos quilômetros, não podem depen-
der de uma única ligação rodoviária, nem uma
só estrada de ferro.

Êste c apenas um aspecto de um problema
cuja solução só será compatível com a importàn-
cia das duas cidades quando dispusermos tlc uma
rede de alternativas, num sistema tle interligação
capaz de superar as contingências e vencer o im-
previsível. Outros aspectos importantes estão im-
plicados, a começar pelo interesse estratégico —
ou da Segurança Nacional, de que tanto se fala.
Como tornar efetiva essa Segurança, se a própria
ligação entre o Rio c São Paulo é tão precária?
A necessidade de uma solução é óbvia, as soluções
estão equacionadas. Falta apenas a determinação
de fazer.

Presidência do Congresso
A controvérsia eni torno da Presidência do

Congresso ocorre numa hora particularmente in-
grata: aquela em que o potler civil mais precisava
afirmar-se. pura a recuperação necessária e ur-
gente tio seu papel institucional. Em vez tle uni
quadro de coesão, o que se vê na cúpula da classe
política é uma nova perspectiva tle dilaeeramenlo.
Dois homens ilustres, altamente situados na Re-
pública, são levados a disputar uma posição sôbre
a qual nenhuma dúvida deveria pairar, não só
pela sua importância na estrutura tio regime, mas
também por tratar-se de matéria de- definição
constitucional. Uma Constituição nasce já trazen-
tio no sen bojo numerosos fatores de controvérsia,
como se a classe política brasileira fosse realmen-
te incapaz de cumprir com um mínimo de aptidão
as suas atribuições fundamentais-.

Pretende-se que a crise seja dirimida pelo
Supremo Tribunal Federal, sob o fundamento
de que os diversos dispositivos referentes à com-
petência do Vice-Presidente da República e do
Presidente do Senado, para o caso cm debate, são
ambíguos e conflitantes. Êssé encaminhamento
parece-nos ainda mais agravante tias culpas do
poder civil, menos no aspecto jurídico da conten-
da do que pelo que significa de debilitação parao Congresso, quando mal se iniciam a nova legis-
latura e um período de desejada e proclamadarestauração democrática.

A contradição do texto constitucional é só
aparente, ainda que abra os flancos ao sofisma e
à chicana. Ninguém pode negar de boa-fé que o
espírito do constituinte foi o de atribuir a Pre-
sidência do Congresso ao Vice-Presidente da Re-
pública. Mais do que isso: o Congresso recém-
extinto tendia predominantemente para devolver
ao Vice-Presidente lodo o papel que lhe inscreveu
a Constituição tle 1946, inclusive a Presidência
t!o Senado. Só não o fêz por força do acordo
estipulado entre o Governo e o dispositivo políti-
co de controle do Senado. Daí entender-se que
totlo o Congresso, maciçamente, se pôs à disposi-
ção tios objetivos recôntiitos, extra-acôrdo, do Sc-
nador Moura Andrade, vai enorme passo.

Nada mais fácil do que recapturar a verda-
deira intenção do legislador nessa matéria delica-
da, sem necessidade de pedir a interferência de
outro Potler— cujo veredicto poderia estar conta-
minado tle frio e perigoso jurisdicismo. Que o
Congresso decida, êle próprio, a questão, numa
interpretação autêntica tios textos controversos.
Não se conlünda, porém, unia solução de autono-
mia tio Poder Legislativo com uma decisão a favor,
ou contra o Sr. Pedro Aleixo, a favor ou contra
o Sr. Auro de Moura Andrade. Pede-se uma deci-
são institucional, com vistas ao corpo inteiro do
regime e ao permanente, e nunca um arranjo
caricatural, feito de vontades e interesses híbridos.

Quais são os novos
limites da liberdade

Brasília — A esta allit-
ra, lima semana comple-
ta. está desvendado o sc-
grêdo: o impacto ê não
haver impacto. F como a
queda de avião: o baru-
lho cresce, cresce e cul-
¦mina* com urna explosão;
o'silêncio seguinte é igual
ao qua reinava antes de
tudo começar, mas pare-
ce. mais profundo, chega
a ser palpável.

Sete ãcas de silêncio.
Relax. Mas o Governo, na
realidade, está-se fazem-
do de morto. O Marechal
Cosia e Silva adotou um
ritmo nôvo. Seu corcel é
andaáor, refuga o galope.
Não houve prisões, nem
demissões, nem persegui-
ções. A ^coletividade res-
pira. Os ministros assu-
mem com discursos poU-
micos, contestam o que
foi Jeito antes, produzem
o desafogo e depois se re-
colhem ao silêncio. São
apenas sete ditis, mas o
normal é que uma equipe
mostre-o jôgo.nos primei-
ros cinco minutos. O
?nais é questão de fôlego.

Como resultado, há
uma calma exagerada.
No salão, iodos se entre-
olham, tímidos, à espera
de que o par mais afoito
se lance à primeira con-
tradança. Nem Governo
nem Oposição. O líder
oposicionista m a n t é m
amáveis entendimentos
com o Ministro da Jusii-
ça, em torno da causa
comum, que no caso se
exprime pelo tratamento
a ser dado a um jorna-
lista ameaçado. Com dis-
cretos acenos de cabeça
dos governistas, a Oposi-
cão desanca a Lei de
Segurança deixada pelo
Presidente que passou.

Aguardam-se as medi-
das, e é mesmo provável
que elas surjam logo, e
procurem levar ao plano
econômico e financeiro,
às relações com os tra-

balhadores e estudantes,
à política exterior, a dis-
tensão observada nos
meios politicos própria-
mente ditos.

O que fal ttt
Tolerância, diálogo, rc*

novação. — todas as pala-
vras que agradam são
usadas sem parcimônia
pelo nôvo Governo, que
só não enfatiza uma ãi-
las: a liberdade. Conta-
do, há quem julgue sar
esta a palavra essenevd,
única veraaaeuu garan-
tia de cumprimento das
demais promessas.

O legado do Governo
Castelo Branco não foi
propriamente a política
econômic o-financeira.
Esta era e é conjuntural,
varia ao sabor de deter-
minadas circunstâncias e
mesmo ao longo ãe exe-
cução severa, como a que
sofreu sob o comando dos
Ministros Campos e Bu-
lhões, muitas foram as
mudanças inevitáveis, ai-
gumas bem marcantes.
O que se deixou para
permanecer foi a legisla-
ção de segurança.

Aí, sim, m ont o u-s e
uma estrutura rígida. Na
Constituição, na Lei de
Imprensa e na Lei de Se-
gurança. Tão rígida que,
tendo sido abrandada ao
votar-se a Constituição e
mais ainda ao deliberar
o Congresso sôbre a Lei
de Imprensa, voltou a ser
endurecida no decreto-
lei, assinado à sorrelfa,
no momento da troca de
presidentes.

A. essência

Por mal feita que seja,
essa legislação, em espe-
ciai a Lei de Segurança,
é a expressão de uma .
idéia que, sem prejuízo
de seu fundamento ser
quase absurdo — pois ela
se sustenta na hipótese

da Terceira Guerra Mun-
diai —, empolga o poder
nacional, no momento. E
é inútil alegar-se que n%o
pode ser boa uma lei qi e
é tão mal feita, porque o
anonimato protege o
eventual rubor dos a::io-
res — e a essência fica,
O Marechal que assina
assume a responsabiliãa-
de, consciente de que um
dos princípios'do caráter
nacional é que ninguém
jamais responde pela res-
ponsabilidade que assu-
miu. Ao tomar posse na
Presidência, o Marechal
Costa e Silva percorreu
com o olhar, quase sur-
preso, o plenário e as ga-
lerias que aplaudiam a
afirmação do Presidente
do Congresso, áe que o
País voltava à ordem
constitucional. E os pri-
meiros atos pareceram
justificar a esperança
contida naqueles aplau-
sos.

Logo em seguida, po-
rém. fica-se sabendo que
a atitude inicial do Go-
vêrno é resistir às mu-
danças na legislação de
segurança. A enrijecer
tal atitude, o que o nôvo
Governo estará ofereceu-
do não será um regime
ãe liberdade, mas vm re-
gime em que, se todos se
comportarem bem, pode-
rá haver liberdade.

Uma das verdades sor-
bonianas que deve estar
oculta num envelope ro-
titlado "ultra-secreto" é
que todo assunto cansa.
Quinze dias, um més no
máximo é o*que a opinião
pública suporta discutir,
seja uma grande vitória
ou uma catástrofe. Sc o
decreto-lei ãe segurança
nacional resistir um mês,
desaparecerá dos edito-
riais e será uma lei defi-
nitiva e definidora de
um regime em que todos
serão livres para concor-
dar.

Bernanos e a guerra
Tristão th Athayde

O único homem de gé-
nio de quem até hoje me
aproximei foi, sem dúvi-
da, Georges Bernanos.
Estava longe de ser um
pacifista. E tinha mesmo
pela guerra um respeito
especial, que nunca che-
guei a compreender, mas
que êle sabia exprimir
com aquele furor verbal,
análogo ao que Sten-
dlial, outro puro homem
de letras íilibélico, cos-
tumava chamar de "íú-
ria francesa", aplicada
às qualidades bélicas
tradicionais do seu povo.
Pelo menos até. 1940...

Pois a guerra, desde
essa data ao menos, mu-
dou de aspecto para seus
p r ó p r io s admiradores
ainda vivos. Se é possí-
vel admirar o próprio
horror... Mas o fato é
que a humanidade sem-
pre embelezou e dignifi-
cou as próprias armas
que imemorialmente a
dizimam e cobrem de
sangue, miséria e dor.

Georges Bernanos,
aliás, tinha qualquer
coisa de um autêntico
cruzado, não dos que
se desmoralizaram nas
monstruosidades come-
tidas em Constantino-
pia, mas dos que sonha-
vam, sinceramente, co-
mo um S. Bernardo, em
conquistar o mundo pa-
ra o Cristo, na ponta das
espadas consagradas a
reconquistar, n a q u e le
momento, o túmulo de
Cristo. Não era à toa,
aliás, que esses feudais
colocavam uma cruz no
copo das suas durinda-
nas... E os bispos as
abençoavam! Essa guer-
ra cavalheiresca e pura-

mente heróica era a que
Bernanos apregoava, ao
ler-nos trechos de uma
carta de um donpnicano
que se tornaria depois
famoso como escritor, e
até mesmo autor de uma
vida de Cristo, o P. Bru-
ckberger, aò descrever
seus duelos a baioneta
nos campos de batalha
franceses em 1940.

O que 
'então fazia Ber-

nanos trovejar contra
Hitler era o fato, antes
de tudo, de ter âesmorá-
lizado a guerra. Berna-
nos — que prefaciara o
France Juive de Drum-
mond, e portanto curtia
um ressentimento, não
secreto (sempre ignorou
o segredo...) contra os
Judeus —, não via em
Hitler ct exterminador
dos israelitas, ou o esma-
gador da Áustria ou da
Polônia, ou mesmo o
vingador do diktat de
Versailles contra a sua
própria douce France. O
que enfurecia o autor de
Sous le Soleil ãe Satan
contra o autor do Mein
Kampf, era acima de tu-
do o fato de ter "deson-
rado as virtudes guerrei-
ras".

E por qué? Porque ti-
nha colocado os instru-
mentos bélicos acima
dos seus próprios mani-
puladores. Porque tinha
motorizado a • guerra.
Criado a guerra totalitá-
ria, em que não havia
mais o front e o arrière
famosos (e reais...) em
1914, quando o próprio
Bernanos combateu na
cavalaria. Os cavalos vi-
raram tanques. As baio-
netas foram substituídas
por metralhadoras. A

morte chegava do céu
pelos bombardeiros ou
de distâncias que torna-
vam i n v i s í v eis os ca-
nhões, Os soldados, que
já em 19-14 se haviam
convertido em castores
nas trincheiras inunda-
das, morriam em 1940
sem saber como, pela
concussão de morteiros
invisíveis. Enquanto a
própria distinção entre
militares e civis desapa-
recia e a luta de homem
a homem, se convertia
na matança indistinta
tíe ¦ homens, mulheres e
crianças e no terror sis-
temático para desmora-
lizar o inimigo!

Foi isso que Bernanos
— na sua memorável
campanha de resistên-
cia, aqui no Brasil, con-
tra Hitler e depois con-
tra Pétain, já então por
outros motivos — de-
nunciou com o seu furor
dialético irresistível. E
bem me lembro de uma
conferência sua, na ABI
do Rio, em que já atri-
buía o início dessa "des-
moralização" da guerra
pela sua mecanização,
aos americanos, quando
vieram participai- em
1.917 da luta, no bolsão
de Saint Mihiel, contra
os alemães. O que não
impediu que houvesse
também campos de cru-
zes de jovens america-
nos, nos campos de
França, e poetas como
Archibald McLeish ou
Thomas Merton cantas-
sem, em nênias doloro-
sas, a morte de seus res-
pectivos irmãos de san-
gue, nos mesmos campos
onde, pelas mesmas ar-
mas, morrera Péguy.

-



Jorna! eio Brasil, quinta-feira. 23-3-67, l.o Cad.

Tarso esclarece que não
apresentou sugestão sobre
problema dos excedentes

O Ministro da Educação, Sr. Tarso Dutra, desmentiu
ontem a noticia de que teria entregue ao Presidente da
República quaisquer sugestões ou um programa básico para
o aproveitamento dos excedentes, "porque não os tenho".

Acrescentou apenas ter revelado ao Presidente a boa
compreensão que encontrou por parte dos reitores das uni-
versidades e diretores das faculdades, na reunião que man-
teve recentemente no Rio.

SAÚDE SERA BEM DE TODOS

SOLUÇÃO DIA 28

O Sr. Tarso Dutra afirmou
que o Governo não pretende
protelar suas decisões e apre-
sentará a solução para o caso
dos excedentes no dia 28. seja
esta favorável ou não. Ontem
recebeu uma comissão de cx-
cecedentes que foi agradecer
as providências que estão sen-
do tomadas pelo Govêmo fe-
deral

O Ministro da Educação dis-
se ainda à Imprensa que de-
sen volverá programas a longo
prazo c de grande alcance, o
que exip.irá planejamentos bem
elaborados. Considera que sua
meta no Ministério é de dar
soluções definitivas para os
problemas mais sérios da edu-
cação nacional, e a única de
emergência é a dos excedentes.
VERBA É PROBLEMA

Sobre os .problema s para
aproveitamento dos excedentes
cil ou o das verbas necessárias
para qualquer tipo de solução
como o mais premente e gra-
ve, mas concluiu estar certo de
que os recursos, caso seja pre-
ciso. serão fornecidos por ou-
trás áreas ministeriais.

O problema das anuidades e
disposição dos estudantes de
não pagarem as taxas estlpu-
ladas, não íoi abordado pelo
Ministro, "porque se trata de
matéria regulamentada em lei,
e só estudarei o assunto caso
necessário".
NOMEAÇÕES

O Sr. Murilo Miranda será
o novo Diretor da Divisão de
Educação Extra-Escolar do Mi-

nistério da Educação. O Sr.
Augusto Maia irá para a di-
rcção da Biblioteca Nacional e
o Sr. Adonias Filho para a do
Museu Histórico Nacional. Pa-
ra a Rádio Ministério da Edu-
cação estão sendo indicados os
Professores Gildásio Amado ou
Eremildo Viana (atual Dire-
fcorj .
ACAMPAMENTO

Ostentando cartazes e faixas
escritas com tinta verde, que
segundo eles simboliza a espe-
rança no Governo Costa e
Silva, os excedentes das esco-
los de Engenharia do Rio
acamparam ontem à tarde em
frente ao Clube de Engenha-
ria, na Avenida Rio Branco,
em sinal de agradecimento ao
apeio que vêm recebendo do
Ministro da Educação, Sr. Tar-
so Dutra.

Os excedentes fizeram uma
campanha-relámpago de assi-
naturas, colhendo cerca de 30
mil em menos de duas horas.
O documento deverá ser cn-
tregue na próxima semana ao
Ministro Tarso D u t r a, em
quem os estudantes dizem con-
fiar e "com quem esperamos
contar para que. nessa matri-
cuia se efetive o mais rápido
possível."
GAMA PILHO

A Sociedade Universitária
Gama Pilho e a Faculdade de
Ciências Jurídicas do Rio da
Janeiro realizará às ,21h do
dia 31, na Rua Manuel Vitori-
no, 553/625, a solenidade de
abertura dos cursos de 1967. A
oração de sapiência estará a
cargo do Prof. Arnold Wald.

Estudantes reabrem luta
para não pagar anuidade

Os estudantes cia Universi-
dacle Federal do Rio de .lanei-
ro reativaram ontem a campa-
nha contra o pagamento das
anuidades, que está se reall-
zando, por enquanto, através de
cartazes colocados nas portes
cias Faculdades, tendo a Facul-
dade de Filosofia marcado pa-
ra o próximo dia 30 uma as-
sembléia-geral onde serão de-
batidas as principais diretrizes
do movimento estudantil dêste
nno.

Também a Faculdade de Me-
dicina e a de Ciências Econõmi-
cas continuam em assembléia
permanente, onde os problemas
do movimento estudantil são
levados ás turmas novas atra-
vês de planflctos distribuídos
em todas as turmas. A Facul-
dade de Ciências Econômicas
morcou uma . assembléia-geral
para o dia 29, às 20h.

ALGUNS PAGARAM

Até agora, cerca de 600 alu-
nos da Faculdade de Filosofia
já efetuaram o pagamento das
anuidades, que êste ano obe-
dece ao mesmo ritual do ano
passado: NCrS 28,00 (vinte e
oito mil cruzeiros antigas) pa-

gos em duas parcelas. Para fa-
cultar o pagamento e evitar
que alguns alunos sejam impe-
didos de comparecer ao guichê
das Faculdades a Reitoria dis-
tribuiu ontem uma nota oficial
onde declara que todas as
agências do Banco do Brasil es-
lão recebendo o pagamento das
anuidades.

A Faculdade de Arquitetura
já arrecadou cerca de NCr$
12 000,00 (doze milhões de cru-
zeiros antigos) na cobrança das
anuidades. Embora ainda não
tenha o número exato dos quo
Já efetuaram o pagamento, a
direção da Faculdade de Arqui-
tet-ura disse ao JB que uma
grando parte já procurou o
guichê da Escola, sendo tam-
bém considerável o número dos
que entregaram o requerimen-
to pedindo isenção.

Os estudantes afirmam que
não pretendem, por enquanto,
levar o movimento às ruas,
achando que é necessário em
primeiro lugar o recrutamento
dos alunos novos a fim de que
a campanha tenha maior nú-
mero de adeptos, dentro do que
chamaram de "espírito de reno-
vação das diretrizes".

Faculdade no Recife não
quer matricular rapazes

Recife (Sucursal) — Os 35
rapazes excedentes da Facul-
dade de Filosofia de Pernam-
buco da Universidade Federal
estão ameaçados de perder o
ano porque a Diretora da Fa-
culdade de Filosofia, do Reci-
fe, madre Nogueira, recusou-
se a aceitá-los, para manter
a tradição da Escola, que há
26 anos só matricula moças.

A freira alega que faltam á
Faculdade de Filosofia do Re-
cife, agregada à UFP, insta-
lações para ambos os sexos,
enquanto a Presidente do Di-
retório Acadêmico, Glauce Bci-
ró, defende a matricula dos
excedentes, afirmando que"não haverá problemas, pois
as alunas já conviveram com
rapazes nos cursinhos pré-
vestibulares".

ARGUMENTOS

O aproveitamento dos exce-
dentes íoi sugerido pelo Reitor
Murilo Guimarães á madre
Nogueira, que depois de estu-
dar o assunto durante três
dias, respondeu negativamente.
Um outro argumento usado
pela freira íoi o de que mui-

tos pais só permitem o ingres-
so de suas filhas na Faeulda-
de de Filosofia do Recife por-
que sabem que ali não estu-
dam rapazes.

Sobre o impasse e referiu-
do-se às alegações da, madre
Nogueira, o Presidente do DCE
cia UFP, acadêmico José Oto,
disse que "os estudantes de
Pernambuco continuarão a lu-
tar pelo ingresso'dos excedeu-
tes na Universidade, principal-
mente agora que as argumen-
tações paxá o não aproveita-
mento dos 35 rapazes são as-
mais ridículas possíveis e não
tem cabimento num País como
o nosso, de baixo nível cultu-
ral".

CONSELHO EM SERGIPE

Aracaju — O Conselho da
Fundação da Universidade Fe-
deral de Sergipe, criado por
decreto presidencial, tem a, se-
guinte constituição: Dom Lu-
ciano Duarte, Desembargador
Antônio Xavier Assis Júnior,
Srs. Atiro Brito Porto, Clóvis
Conceição. Carlos Alberto
Sampaio e Francisco Barreto
Sobral.

Castro Lima afirma que não
liá congelamento salarial,
mas critério para reajuste

O Secretário-Executivo do Conselho Nacional de Poli-
tica Salarial, Sr. Francisco de Castro Lima, declarou on-
tem que não existe uma política de congelamento salarial
no Brasil, mas sim um critério uniforme e rigidamente
aplicado para todos os reajustes salariais, ao contrário
da anarquia que existia anteriormente.

Este critério consiste, segundo o Sr. Francisco de Cas-
tro Lima, basicamente nos seguintes pontos: espaçamento
mínimo de um ano para os reajustes salariais; reconsti-
tuição do salário real médio da categoria nos últimos 24
meses e a inclusão de fatores correspondentes à produti-
vidade nacional e ao resíduo Inflacionário.

países, como é o caso da In-
glaterra que, a partir de julho
do ano passado, estabeleceu
uma política econômica que
impunha, entre outras provi-
ciências, a contenção de sala-
rios e preços.— A partir de janeiro últi-
mo esta política foi ligeiro-
mente relaxaria, esperando-se
que a partir de junho próximo
os seus resultados se esgotem,
proporcionando, daí em dian-
te. a promoção de reajustes
salariais de um modo geral
não superiores a dez per ceu-
to, concluiu.

A POLÍTICA

— Ao invés de reajustar sa-
lários cm intervalos cada vez
menores e em percentuais ca-
da vez mais elevados, como se
_.az:a nos governes anteriores
— disse o Secretário Executl-
vo do CNPS —, a política sa-
larial agora é um instrumento
positivo do Governo, critério
que vem sendo utilizado com
êxito em vários paises.

Citou, a seguir, o Sr. Frou-
cisco de Castro Lima. exem-
pios de política salarial ado-
tada com êxito por diversos
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O Ministro vai executar experiência quc fez há trinta anos

Ministro da Saúde anuncia
ano para que caaa unia

cidade tenha seu hospital
O Ministro da Saúde. Sr. Leonel Miranda, anunciou,

ontem, três dias depois de assumir o cargo, quo será im-
plantado no Brasil, de acordo com a.s diretrizes do Pre-
sidenfe Costa e Silva, um novo sistema hospitalar, nos mol-
des de uma experiência feita em 1932, no Rio de Janeiro,
e que será ampliada, agora, em todo o País.

Consiste o plano em levar a medicina a todo o tem-
tório nacional, a cada cidade do interior, que deverá ter scu
hospital ou ambulatório, construído com os recursos du
cada comunidade e mais o auxilio do Ministério da Saúde.
O novo sistema aproveitará as Santas Casas, que passarão
a integrar a rede nacional dc hospitais.

O PLANO

De conformidade com o pia-
no de ampliação da rede hos-
pitalar, todas as comunidades
espalhadas pelos mais longin-
quos pontos do interior parti-
ciparão, através de contribui-
ções coletivas, paru a constru-
ção do seu hospital ou ambu-
latório. Emissários do Minis-
tério visitarão, dentro em bre-
ve, todas as cidades brasileiras,
onde procurarão despertar' o
interesse de cada coletividade
para a implantação de seu
hospital. Para isso, deverá ser
criado uni Consslho Hospitalar
em cada região, que será o
ponto de partida para a exe-
cução do grande plano.

O Ministro Leonel de Miran-
da. que clinica há mais de 40
anos, acentuou que conhece
bastante o problema da falta
de médicos em muitas regiões
do Brasil. Mas o Governo Cos-
ta e Silva quer a medicina
mesmo na mais remota cidade

cio interior. Na. proporção em
que isso fôr sendo conseguido,
poder-se-á fixar mais fácil-
mente a.s populações em suas
regiões e mesmo o problema
da reforma agrária poderá ter
mais fácil solução.

— Há uma verba, no Orça-
mento dêste ano, para o Mi-
nistério da Saúde, de NCr$ ..
220 000,00 (duzentos e vinte bi-
Ihões de cruzeiros antigos). fi
muito pequeiía para um plano
de tal envergadura, mas vou
iniciar contatos com entidades
estrangeiras para o estabeleci-
mento de convênios, que pode-
rão ajudar a execução do pro-
grama. Depois voltarei ao Pre-
sidente da República, para pe-
dir-Uie maiores recursos.

Enquanto isso, aproveitará a
rede hospitalar já existente,
contribuindo para que cada
unidade possa melhorar os
seus serviços e ampliar a ca-
pacidade de atendimento.

Lira leva a Costa e Silva em
Brasília promoções que Alto
Comando aprovou ontem

Uma lista de promoções aprovadas na reunião de on-
tem do Alto Comando do Exército, quando também foram
discutidos aspectos da reforma administrativa e o pro-
grama comemorativo do 3.° aniversário da Revolução, será
levada hoje pelo Ministro Lira Tavares ao Presidente Costa
e Silva, que deverá assiná-la depois de amanhã.

Embora a lista tenha sido mantida no mais absoluto
sigilo, sabe-se que os nomes dos Generais-de-Divisão Car-
los Luis Guedes e Siseno Sarmento são os mais cotados
para as vagas de General-de-Exército. Serão preenchidas
ainda 10 vagas de General-de-Brigada e quatro de Gene-
ral-de-Divisão.

ASSUNTO PRINCIPAL

Abertos os trabalhos às 9 ho-
ras, foi examinado, de saida, o
assunto considerado principal
— as promoções —, começando
pelos estudos sobre a íé de ofl-
cio de cada um dos cândida-
tos às vagas existentes. Em se-
guida, cada um dos membros
do Alto Comando íêz a sua
exposição dos interesses da
corporação por que responde,
tendo o Ministro do Exército
prometido atender a todos eles
cie acordo com as possíbilida-
des econômico-íinanceiras do
Ministério.

Após a discussão das altera-
ções que a Reforma Adminis-
trativa introduziu no Exerci-
to, passou a ser debat-do o
programa dc comemorações do
3.° aniversário da Revolução.
O Ministro Lira Tavares deu
conhecimento aos demais
membros do Alto Comando de
que o temário dos festejos in-
cluirá a explicação do signí-

ficado de 31 de março de 1964:•'inicio do processo revoluclo-
nário ainda em desenvolvi-
mento"; tratará das realiza-
ções do Exército, da importán-
cia da Revolução na fixação
de novos rumos poiiticos pa-
ra a democracia brasileira c da
posição do Brasil no conceito
internacional.
PROGRAMA

O programa das comemora-
ções será o seguinte:

Dia 31, leitiua da Ordem do
Dia Ministerial. Inaugurações
dc obras em Brasília e em ou-
tros pontos do País. Nas diver-
sas organizações militares as
comemorações começarão, dia
26, com a inauguração do ci-
cio de esclarecimentos sobre a
obra revolucionária, no País e
r.o Exército, através de todos
os órgãos de divulgação. Cada
Quartel-General indicará ofi-
ciais para pronunciar palestras
nas emissoras de rádio e tele-
visão.
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STM arquiva representação
contra juiz que general do
Recife acusou de sabotagem

Por decisão unânime, o Supremo Tribunal Militar de-
terminou o arquivamento da representação feita contra o
Juiz-Auditor da 7.;l Região Militar (Recife) pelo Coman-
dante daquela região, General Rodrigo Otávio Jordão Ra-
mos, que alegara resultar "extremamente negativa para
as autoridades militares a atitude sistemática do juiz em
rejeitar denúncias oferecidas contra elementos subver-
sivos".

Ao justificar a sua decisão, o STM afirma que "as re-
soluções daquele tribunal são .soberanas e não admitem in-
terferências", Paia o Comandante da 7.íl RM, o comporta-
mento do Juiz-Audiior eqüivale "a uma espécie de revoga-
ção' do Ato Institucional n.° 2, com reflexos psicológicos
profundamente negativos para o combate à ação dos que
atentam contra a segurança naciona.".

Sobreviventes de Áiischwítz
que moram em Minas acham
ultraje presença de Stangi

Belo Horizonte (Sucursal) — Os únicos quatro sobre-
vlventes do campo de concentração nazista de Auschwltz— Joseph Nichthauser, Fritz Leopoldo Gluck, Simon Edel
c a Sr.'1 Sara Reiss —, todos residentes nesta Capital, diri-
giram ontem um oficio ao Supremo Tribunal Federal, cm
que afirmam que "a presença impune de Stangi neste Pais
constitui ultraje insuportável", e apelam para que "não
continue vivendo entre nós, valendo-se de liberdades demo-
cráticas que nunca respeitou".

—- Ouça a voz dos poucos que sobreviveram — dizem
cies —, pois por ela se traduz o protesto de uma multidão
lúgubre, muda e invisível de 700 mil sombras, vitimas do
carrasco nazista, cujos crimes são tão grandes que não
.se pode cogitar em perdoá-los e prescrevê-los. Que Deus
ilumine o STF e o faça decidir de acordo com a justiça.

RAZOES

Ao relatar a matéria, o Mi-
nistro Ribeiro da Costa afir-
mou que "nenhum general, ne-
nhum oficial — e nem mesmo
êste Tribunal — pode intervir
nas decisões soberanas de um
juiz-auditor. Por causa dessa
interferência indébita em as-
suntos da Justiça Militar é que
\mi juiz-auditor foi demitido
c teve os seus direitos políticos
cassadas por dez anos, injusta-
mente".

Referia-se o Sr. Ribeiro da
Costa ao ex-Juiz-Auditor Lau-
ro Schuck, da l.a Auditoria, da
3.11 Região Militar (Porto Ale-
gre), exonerado de suas fun-
ções pelo ex-Presidcnte Caste-
lo Branco, em virtude de uma
representação feita pelo Gene-
ral Justino Alves Bastos, quan-
cio no Comando do III Exér-
cito.

O Presidente do STM revê-
lou ao tomar posse que o ato
do Governo demitindo o juiz
íoi aplicado sem quc fosse con.
sultada aquela Corte de Justi-

ça, à qual o magistrado estava
subordinado, admi nistrativa-
mente.

HABEAS CONCEDIDO

O ex-Deputado José Harol-
do Martins Magalhães, que foi
considerado como incurso na
Lei rie Segurança Nacional, por
ter comprado e mantido em seu
poder uma metralhadora, sob
o pretexto de ter sofrido um
atentado, obteve habeas-cor-
pus üo .STM, também por dc-
cisão unânime.

O Almirante Figueiredo Cos-
ta, relator da matéria, disse
que concedia a ordem porque
a denúncia nâo faz alusão a"ir._en..:áo criminosa do acusa-
do. ' O Ministro Saldanha da-
Gama afirmou que "isso é o
resultado da nova conceitua-
ção cie segurança, nacional".

Entende que "isso é trabalho
para Delegado de Polícia e
não para julgamento da Justi-
ça Militar". O General Peri
Beviláqua, por sua vez, classi-
íiceu o processo como "mera
perseguição política".

Gráfica do Fio imprimiu
manifestos de Curitiba

Curitiba (Correspondente) —
As investigações preliminares
desenvolvidas pelo DOPS para
descobrir a procedência dos
manifestos do Partido Comu-
nista Brasileiro lançados em
Curitiba surtiram ontem os
primeiros resultados ao desço-
brir-se que o documento íol
impresso na Guanabara, na
mesma gráfica que há três
anos imprimiu um manifesto
assinado pelo então licier do
PCB. Sr. Luís Carlos Presi es.

O DOPS chegou a esta con-
clusão através da análise dos
caracteres tipográficos e do
próprio papel utilizado paia
a Impressão do manifesto. As
investigações c o n c entram-se.
agora na localização dos ele-
mentos quo serviram de con-
tato em Curitiba, encarregai.-
do-se da coordenação e da dis-
tribuição do panfleto.

Apesar do sigilo que envol-
ve as investigações, transpirou
ontem que o DOPS possui in-

dícios capazes de identificar
um dos elementos implicados
na distribuição do manifesto.
Oficialmente, entretanto, nada
íoi revelado a este respeito pois
as autoridades policiais suspei-
tam de que o número de pes-
soas envolvidas seja superior a
três.

A suposição de que a dis-
tribuição dos panfletos reveia,
a existência de uma célula ati-
va do Partido Comunista no
Paraná não preocupa as auto-
rid.ides policiais, convencidas
de que existe apenas um gru-
po de elementos que faz o
papel de contato sem possuir
autonomia de ação.

-isses elementos ao que se
supõe poderiam não ser do Pa-
rar.á. Caso esta hipótese seja
comprovada no decorrer das
investigações, o problema da
localização e identificação dos
autores do manifesto será con-
íiado aos órgãos de segurança
de âmbito nacional.

VOZ DO SANGUE
Dizem os quatro ex-interna-

dos de Auschwitz que íoram até
o Supremo Tribunal Federai,
que é o órgão competente para
decidir sobre os pedidos de ex-
% r a d i ção do nazista Franz
Stangi, "porque a voz do san-
gue dos nossos irmãos clama
por nós desde a terra", e por-
que, "íencio sido salvos cias
câmaras de gas e dos crema-
tórios por um milagre divino,
instituimo-nos porta-vozes daa
700 mil vitimas inocentes e in-
defesas. E acrescentam:

— Está nas mães de Vossas
Excelências o pedido de extra-
dição do carrasco nazista
Stangi, para ser julgado de
acordo com a lei do país onde
cometeu seus crimes. Se atos
legais, como casamentos, são
julgados de acordo com a lei
cio país onde foram contraídos,
que êste critério prevaleça tam-
bém para a proscrição de atos
criminosos contra a humani-
dacie. Que um criminoso, culpa-
do da morte rie 700 mil pes-
soas e cujas penas, se pucies-
sem s?r somadas, totalizariam
20 milhões de anos, bem mais

ie

do que toda a. história da vida
d o. homem na terr*, não veja
os seus crimes prescritos cin
apenas 20 anos, no prazo que
tru lei estabeleceu para crimes
comuns, cometidos em momen-
tos de fraqueza condenável,
mas humana, e não para cri-
mes de genocídio cometidos du-
rante longos anos contra po-
pulações indefesas, c que sô-
mente pararam com a derrota
total do III Reich, derrota esta
que tantas vidas custou aos
aliados, e ao Brasil, em par-
ticular".

Apelam os sobreviventes do
campo de concentração nazis-
ta na Polônia para que "o cul-
pado n&o continue vivendo en-
tre nós, valendo-se de liberda-
des democráticas que nunca
respeitou, zombando das som-
brns de suas vitimas do de-
sespêro dos sobreviventes c da
memória daqueles brasileiros
que deixaram suas vicias nos
campos de batalha de Monte
Castelo e Montese, para defen-
der as instituições « as con-
coitos, aos quais a presença
impune de Stangi neste Pais,
constitui ultraje insuportável".

para ser Governador está
à disposição do Maranhão

Brasília (Sucursal) — O Deputado Henrique La Roc-
que (ARENA —- Maranhão), l.0-Secretário da Câmara acei-
lou o lançamento de sua candidatura ao Governo do Ma-
ranhão, em 1970 e enviou telegrama ao Senador Clodomir
Millet, dizendo estar "à disposição do Estado e do povo,
para dar continuidade a uma vida pública calcada na mais
absoluta desambição pessoal, mas permanentemente preo-
cupada em servir".

O lançamento do Sr. La Rocque à sucessão do Gover-
nador José Samei íoi feito em São Luis, pelo Sr. Clodomir
Millet, frisando que o l.°-Secretário da Câmara e o depu-
tado mais votado no Maranhão, nas eleições parlamentares
tle 15 de novembro último, "é o candidato ideal para o
Governo maranhense".

PREMATURO
li tradição naquele Estado o

lançamento prematuro do can-
didaturas ao Governo, o que
vem acontecendo desde 1946. O
Sr. Millet foi um dos respon-
sáveis, também, pelo lança-
mento dsi candidatura vitoriosa
do Sr. José Samei.

O Sr. Henrique La Rocque,
no telegrama que enviou ao
Senador Clodomir Millet, afir-
mou que se sentia honrado com
o lançamento do seu nome e
elogiou o comportamento do
Sr. José Sarnei á frente do Go-
vérno do Maranhão.

o que a Standard Electrica
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TRI-SELECTOR MASTER, o mais perfeito
seletor.de canais do mundo. Chave da har-
monia entre SOM E IMAGEM. Garantia de
sintonia automática, nitidez permanente e
longo alcance. Para toda a vida.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA
E o que garante para toda a vida, o perfeito
funcionamento do seu televisor ou estéreo.
Aparelhos de alta precisão técnica, exigem
uma assistência realmente técnica Para isso
a Standard Electrica treinou e formou um
corpo de profissionais na própria fábrica. £
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com peças genuínas. Confie somente neles.
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Espião preso aponta 300 agentes da URSS na OTAN
ilitares entregam Governo

cie Serra Leoa ao candidato
que o povo repeliu na urna

Freetoum, Serra Leoa (UPI-JB) — Os militares que
derrubaram o Governo eleito domingo forçaram ontem
os Conselhos Distritais a nomear 12 membros para a As-
sembléia, a fim de dar maioria a Sir Albert Margai, que
apesar de derrotado nas eleições, já anunciou que forma-
rá um Gabinete ce-m oficiais do Exército e civis.

Siaka Stevens, cujo Partido obteve 32 cadeiras na As-
sembléia contra 27 do Partido de Margai, íoi deposto no
momento em que tomava posse como Primeiro-Ministro e
continua preso por ordem do Comandante do Exército,
Brigadeiro David Lansana, da mesma tribo e partidário do
candidato derrotado, a quem agora entrega o Poder.

O ESPIÃO QUE VAI PARA O FRIO

PROTESTO

Ontem á noite, uma multl-
dão cercou o Palácio do Go-
vêrno, onde estão presos o
Primeiro-Ministro deposto e to-
dos os que assistiram à sua
posse, inclusive o Governador-
Geral, Sir Henry Lightfoot-
Boston, para protestar contra
o golpe mas foi reprimida pe-
lo Exército, que matou quatro
manifestantes.

Os (resultados oficiais das
eleições de domingo davam 32
cadeiras para o Partido do
Congresso, de Stevens, 

'27 
pa-

ra o Partido Popular de Mar-
gai, que estava no Governo
desde 1964 quando assumiu o
poder em lugar de seu irmão,

Sir Milton Margai, c 7 cadel-
ras para os independentes.

REVIRAVOLTA

Faltava preencher 12 ca-
deiras, reservadas aos chefes
tribais e que pela Constituição
deveriam ser designados pelo
Governa dor-G e r a 1, que está
preso por haver dado posse «o
candidato eleito.

Ontem a Rádio de Freetown
anunciou que cinco indepen-
<lenden.es aderiram a Margai,
dando a este 32 cadeiras, e que
o partido de Stevens agora
tem apenas 31 cadeiras. Para
dar maioria absoluta a Mar-
gai, o Exército fêz que os Con-
selhos Municipais nomeassem
os membros para as 12 cadei-
ras a serem preenchidas.
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Expulso pelo Governo como espião, o iidido soviético Puvlenko deixa".i Itália'com a jamilia (UPI)

mais
a prorrogara por

meses seu programa
na economia

rondres (UPI-JB) —.O Primeiro-Ministro Harold
Wilson anunciou ontem, em Livro Branco apresentado ao
Parlamento britânico, a prorrogação por 15 meses da con-
tenção rígida de salários d preços e dos podêres extraor-
dinários que o Governo trabalhista exerce atualmente.

O Secretário do Congresso dos Sindicatos (TUC), Ge-
orge Woodco.k, criticou violentamente a continuação do
programa de austeridade econômica, qualificando-a de"injusta e impraticável", enquanto Harold Wilson defen-
dia a política oficial das severas criticas dos líderes tra-
balhistas, em reunião da Comissão Executiva Nacional do
Partido Trabalhista.

Peça de Peter Weiss contra
colonialismo português sai
de cartaz em teatro sueco

r Estocolmo (UPI-JB) — Sai de cartaz hoje naSuécia a Canção do Horrível Demônio, *uma peça de
protesto escrita por Peter Weiss, tendo por tema aopressão colonialista dè Portugal em suas colôniasafricanas.

O autor, sueco-alemão de origem, é esquerdistaconvicto e engajado no que chama de luta contratodas as formas de imperialismo e capitalismo".
SUCESSO LIMITADO

REAÇÃO

A mensagem do Governo ao
Parlamento provocou forte rea-
ção nos sindicatos operários,
que constituem uma das bases
da. força política do trabalhis-
mo. George "Woodcock decla-
rou aos jornalistas, na sede¦central do TUC — que possue
oito milhões d. associados —¦
que o Conselho Geral da enti-
dade analisará minuciosamen-
te a decisão oficial e que a seu
ver o Governo quer impor "a
máxima resti Ição" mas os sin-
dlcatos insisíirüo na adoção de

: um sistema v. untário de con-
tençãf!,

O Governo instaurou a poli-
tica de aliste idade no ano
passado, eom luração prevista

;-, ate junho, do presente ano, a
.í;íim de defender o valor da li-'-bra 

esterlina, ameaçado pela<fi inflação.
ft'.. Nos termo:, do projeto ori-
'ginal, preços > salários deve-

riam ficar tc -almente conge-
lados e na piátlca os aumen-,

tas ficaram sujeitos a "seve-
ras restrições".

O Ministro da Economia,
Michael Stewart, declarou on-
tem na Câmara dos Comuns
que o Governo tem o deseja
de restabelecer o regime de
controle voluntário "assim que
seja possível" mas pretende
conservar os podêres extraor-
dinários para poder impor o
cumprimento dessa politica em
caso de necessidade.

Stewart prometeu fazer, após
o recesso da Páscoa, uma de-
claração sóbre o prazo pelo
qual o Governo considera ne-
cessário conservar os podêres
extraordinários. Até então as
conversações com o TUC e com
a Confederação das Indústrias
Britânicas (CBD, que repre-
senta as grandes empresas,
continuarão.

O Livro Branco, no entanto,
adverte de que os aumentos
automáticos de salários fica-
râo suspensos pelo menos pormais 15 mes.s e que as majo-
rações que forem autorizadas"deverão ser justificadas".

MspmAa e Portugal firmam
ijicôrdé para construírem
jiüãCH uma usina nuclear

' Lisbt (UPI-JB) —- Os Governos de Portugal eEspanha ttraram em acordo para a construção eInstalaçac le uma usina nuclear, com previsão defuncionamento para daqui a seis ou sete anos, queserá localizada em área a escolher, talvez no sudeste
p.ortugues, perto da fronteira com a Espanha Suacapacidade será de 500 megawatts.

Portugal aumentou recentemente seu orçamen-to para os trabalhos de pesquisa nuclear e justificaa necessidade de manter a usina atômica, porque a
^garte continental do país não tem petróleo, tem pou-co carvão e depende, sobretudo, da eletricidade pro-vemente das usinas hidrelétricas.
ESFORÇOS
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Portugal ik há muito se in-
<"¦ produzir energia

fonte nuclear. As
lesc-nvolvem des-
sive nas univer-
a-iação dai Junta
Energia, Nuclear

- esforços e ace-
1 lhos.

¦• Francisco Leite
i?nado para diri-

; pesquisas nuclea-
.Ügàl, como Presi-

flenf: de um órgão que reúne
<lo_?. institutos de pesquisas de
encr/la nuclear. O órgão fun-
cionf. como entidade autônoma,
com capacidade para vender e
compr-'.- urânio, enquanto a
Junta está subordinada a dois
departamentos principais: um
laboratório de pesquisas e um¦ ¦ depavtamen-•¦:> de prospecção de
mineração e produção de
Urânio.

Sste último departamento
emprega seiscentos operários
«íp-Cializadcs, e técnicos em
minsra .ão cie urânio distribuído
em vár : regiões do território
contin.i,.:l português, estando
o principal na região de Vt-
geiriça. t. nordeste da Cidade
da Guarda. Aa reservas de urâ-
nio na área metropolitana da
Portugal sáo estimadas em mais
de sete mi! toneladas.

EUA AJUDAM

O Laboratório de Pesquisas
íol conciliei, em 1961, e nêlotrabalham, atualmente, 98.
cientistas, dos quais 30 por cen-

to são mulheres, além de 300
outros empregados especiali-
zados.

í_se laboratório está lo-
cnlizado em Sacavém, perto do
aeroporto de Lisboa. Seu equi-
pamento inclui um reator atô-
mico e um plano piloto paraa produção do metal puro com
capacidade de produção de
sessenta toneladas anuais. Tó-
das essas cifras, naturalmente,
podem ser aumentadas dentro
c!os planos de expansão ado-fados, bem como o número
de cientistas, técnicos c ope-rá-rios.

Entre os cientistas estrangei-ros que foram a Portugal pa-ra ajudar o desenvolvimento
desses planos, está o norte-americano Glenn When, daAgência Internacional de Èner-
gia Atômica.

Em entrevista recentemente
concedida no Rio de Janeiro,
o Professor Francisco Leite
Pinto disse que "o fato de um
país possuir ou poder fabricar
bombas atômicas não signifi-
ca que éle seja neeessàriamen-
t« uma potência atômica. E
embora Portugal seja um dos
três países que, na Europa, tem
o urânio metalizado — os ou-
tros são Espanha e França —
para ser uma potência atômi-
ca teria que possuir uma
excelente íôrça aérea, parale-
lamente a um dispositivo de
segurança externa muito bem
montado e com objetivos ób-
vios.

Outras peças de Weiss, co-
mo Marat/Sade e O Processo
foram recebidas sem muito en-
tusiasmo, tanto pelo público
quanto pela crítica em Esto-
colmo. O mesmo acontece com
o Horrível Demônio, a sua "pe-
ça mais socialista", um drama
musical de protesto contra o
regime de Salazar, em Portu-
gal.

Weiss chama seu trabalho
de "musical 

politico" c de-
monstra nele sua intenção de
chocar o público, ein vez de
diverti-lo. Os críticos, com
muito poucas exceções, foram
bastante cáusticos ao atacar o
autor pela falha de não produ-
zir o efeito desejado — indig-
nação contra a opressão co-
lonial.

Ante a reação de quase in-
diferença geral, o pequeno tea-
tro de vanguarda em Estccol-
mo, onde a peça esteve duran-
te dois meses após a première
mundial, foi obrigado a ofere-
cer entradas a preços reduzi-
dos. Assim conseguiram os or-
ganizadores lotar a casa nas
últimas noites, com grupos de
jovens suecos esquerdistas.
¦PORTUGAL EM VERSÃO

A peça 6 toda um ataque ao
domínio português nos territó-
rios africanos de Angola, Mo-
çe.mbique e Guiné Portuguesa.
O texto é baseado em relatos
de refugiados, cm estatísticas,
fatos históricos e declarações
oficiais do Governo português.

Uma das canções diz:
"Quanta gente vive em seu
pais ? Somas- cinco milhões em
nosso pais. Quantos civilizado-
res vivem em seu pais ? Cem
mil civilizadores vivem em
nosso país. Então há cinqüen-
ta de vocês para cada civili-
zador ?"

O colonizador português, um
personagem, canta: "A missão
de nossa civilização é baseada

no amor cristão pelo nosso ir-
mão. Estamos fazendo uma
contribuição de sacrifício para
criar a harmonia entoe os afri-
canos e o Ocidente, nas pro-
vincias cie além-mar que há
cinco séculos nos pertencem."

Numa canção sóbre a colo-
nização portuguesa em Ango-
la. o arcebispo de Luanda saú-
da a administração portuguesa
e chama Portugal de "potêu-
cia mundial."

DITADOR A SEU MODO

O "horrível demônio" domi-
na a cena na forma de uma
enorme escultura em ferro vc-
lho, feita pela esposa de Weiss,
a artista sueca Gunilla Palms-
tiernav, criadora dos cenários
das outras peças de seu mari-
do. Ésse prsonagem, horrível
mas artisticamente imponente,
é contra o liberalismo, o sócia-
lismo, o comunismo e a demo-
cracia, governa o país e as pro-
vincias de além-mar como um
ditador, com a ajuda de Deus
e da Igreja Católica.

Na cena final, sete atores,
representando os povos de An-
gola, Moçambique e Guiné,
massacram o monstro enorme,
enquanto cantam um hino de
libertação.

FICÇÃO E REALIDADE

Peter AVelss, que nâo faz se-
grêdo de seu desejo de qua
tudo isso aconteça na realida-
de, escreveu a peça sem ins-
trução quanto à direção -das
cenas. Desse modo os atores
do pequeno teatro de ava.it-
ga-rde apresentaram a forma
final sob a supervisão do pró-
prio autor.

Antes de ser exibida fora da
Suécia, partes da peça serão
reescrit-as para que sejam in-
cluidas nela acontecimentos
políticos de Portugal bem como
a suposta opressão contra a
oposição na mãe-pátrla.

Paquistão comemora 20
anos de independência

O Paquistão comemora, hoje, sua data nacional. Paisou- «cupa duas zonas, nas extremidades noroeste c nordestedo subcontinente indiano, teve cm Mehammed Ali Jinnah oprincipal fundador do Estado paquistanês. Era líder da _iR_Muçulmana desde 191C c muito trabalhou para a reforma cons-titucional e para que o pais se tornasse um domínio separadoda índia.
O Paquistão não tinha indústrias ate que sc tornou in-ie-pendente, cm 1947, nw hoje pede se gabar dc scr. entre ospaíses cm processo dc desenvolvimento, um dos que têm umaeconomia das mais dinâmicas.
Pais agrário, exportava suas colheitas para importar bonsdc consumo. O quadro mudou e agora sc fala cm usinas si-dcrurgicas. indústria petroquímica, indústrias d<- máquinasoperatrizes. construção naval, trens de construção inteiriçamontagem de aviões pequenos, cm suma, a base de um cnm-p exo de indústria pesada. I)e 1960/65, período do segundoplano qüinqüenal, o crescimento médio anual do produto na-t"m'._.-rU..° fnÍ,dC G''c- ° tcrceir,> Dlrm<> qüinqüenal, iniciadocm Wfi_. dinamizara a taxa de desenvolvimento da indústriae promovera o aumento da exportação dc produtos manufatu-rados no pais.

- '\° V21?"0 da independência, o Paquistão produzia quaseli) ,_ aa juta em bruto do mundo, porém não havia uma únicafabrica que industrializasse a fibra. Até a capacidade de ureti-saírem era limitada, e somente uma porção insignificante .Iacoiheiia era enfardada- no país. A maior parto da colheita las.r prensada na Índia c era exportada através de Calcutá. Domesmo modo. o país produzia 1 500 000 mil fardos de algodãocm rama, que eram exportados sem heneficiamento. Fios doalgodão, que eram importados.
Hoje, a, situação mudou c, sc se tomar, para o coniuntoda produção industrial, o indice 100 para o periodo 1959/60

o índice1!.." 
tCrenl0s> p:lra ° -idêntico período de 1964/65,

O Paquistão diapõe ágata, de indústrias dc'enlatadoscarnes, produtos avicolas, cacau preparado, chocolate c con-feitos, cha e cafe solúveis, metais não íerrosos, como o alu-
^i!._, _ . 

C' .c ,umb0' zillC0- O uma variedade de produtosacabados. Projeta-se um programa ambicioso para as indús-
_?„„ ™_S.Cat** a,S°da0> artiSüs <>e juta, papel para iniores-
._.rLT_ ;Sem> P"eVf. ^auto. farmacêuticos, refinarias de
_•,_>_„*-.!. 

mÍ"era1, Ciment0' mii1"i™ operatrizes. equi-
_rn_ ó ,Í1,7e,,?10S_aut0motorcs ctc- A 1"aior Indústriado pais e a do tecidos de algodão, com 19 fábricas. Segue-sea de artigos de juta, com 24 unidades. Não havia indústria de
S^SS-iSíl1 e-m m--foram fabrkados «WW M0S_.£para bicicletas; esse numero subiu para dois milhões em 1985.I. ja começa a produção de pneus e câmaras de ar para vei-
_£i_ Kí™',A, pr1d"ça° dc fertilizantes subiu, em 1965. a
fo. .tos 

",..I..V1 'onC!a"-aS.e Cla a,,ranec todos os "Pos: uréia,losfatos, sulfato dc amònia e nitrato de amònia.
*.(.i„.i_erCC'r0 P'an0 1uinn-«''nal. iniciado em julho de 1955,
br caH„ .1.'T T"»* dc desenvolvimento no setor da fá-'
bi.h„e_ dc rúpTai 

* Pr°<1UÇâÜ* CUm Um '"^"mento de 12,8

Governo da Somália soberana
põe luto de três dias pelosmortos da Somália francesa
_,-,_,_?0gHdÍSo°* Mjibuti (UPI"JB) - O Governo da Re-
ontem ht ^malia 

Cex-Somália anglo-ltaliana) decretou
Ü 

t 
f 

dLaS 
fde 

lut0 oficial em memória das pessoas
_ _-o_t 

"S^a-íeira em Djibuti por soldados franceses,
. n,-ni 

aS does01'^ns W se seguiram ao plebiscito dedomingo na Somália Francesa.
,. ,As tr°Pa.s francesas terminaram ontem uma revistaotal nos bairros africanos de Djibuti, onde moram maisde 40 mil pessoas. Cerca de dois mil africanos sem do-
da Som°_i 

6 Serã° expulsos Para a República

Eslocolino responde a
Chanceler de Portugal

Malmoe (UPI-JB) — Em
resposta a violento ataque
desfechado pelo Ministro por-tugüês Franco Noaueira. das
relações exteriores, contra o
Governo sueco e seu Chance-
ler Torsten Nilsson, o Minis-
tro de Comércio da Suécia,
Gunnar Lange, declarou-se"satisfeito 

que os líderes por-tuguéses tenham conhecimento
da opinião sueca em favor daind.pendéncia para as colo-
nias portuguesas".

Falando perante uma reu-
nião do Partido Social Demo-
crata, em Malmoe, Lange afir-
mou que "a Suécia manterá a
sua posição quanto às colo-
nias portuguesas e continuará
dando apoio aos movimentos
africanos de libertação".

DECLARAÇÃO
PORTUGUESA

Ao comentar a "campanha
de hostilidade" na Suécia, con-
tra as coisas de Portugal e a
política ultramarina portuguê-sa, o Chanceler Franco No-
gueira havia afirmado: "Se aSuécia sente relutância cm
nos fornecer produtos seus,

porque isso nos ajuda no Ul-
tramar, então basta que nos
dispense das obrigações dc Es-
tocolmo e que nos peça paracomprarmos noutro país o quecompramos na Suécia".

Como membros da Associa-
ção Européia de Livre Comer-
cio (EFTA), Portugal e Sué-
cia concfdem-se facilidades al-
fandegárias recíprocas e assim
s; beneficiam de vantagens
negadas a outros paises cm
seus mercados.

MOÇÕES

Lange anunciou que o Go-
Vêrna su3co vai demonstrar
seu apoio às colônias africa-
nas por meio de moções juntoàs Nações Unidas e com ou-
trás medidas concernentes àeducação de refugiados de Mo-
çambique e Aiigola, atualmen-
te na Tanzânia e no Congo."Ap-sar disso", concluiu "ja-
mais pensamos influenciar aslideranças p o r t u g u ésas por
meio de pressões na esfera co-
mercial. Isso seria apenas
uma demonstração inconse-
quente''.

RESULTADOS

Uma declaração distribuída
cm Mongadíscio pelo Conselho
de Ministro diz que o Governo
se nega a reconhecer os resul-tados do plebiscito, no qualG0,9% cio eleitorado votaram
contra a independência do ter-
ri tório.

As duas mil pessoas detidas
pelos franceses nos bairros
africanos de Djibuti, homens,
mulheres e crianças, foram le-

vadas para campos de refugia-
dos, onde esperam o embarque
para a República da Somália.

Outras seis mil pessoas ti-
nham já sido retiradas de Dji-
guri, depois dos distúrbios de
agosto e setembro do ano pas-
sado.

Nos choques da última se-
gunda-feira, 12 pessoas morre-
ram e 22 ficaram feridas, en-
tre as quais dois fotógrafos da
UPI.

Divisão tribal explica
resultado do plebiscito

Segundo o Serviço de Infor-
mação e Imprensa da Embai-
xada da França, a população¦ da Somália Francesa é de
120120 habitantes, distribui!
dos numericamente entre osseguintes grupos étnicos:
43 600 afars, 29 800 issas, 3165
árabes e 7 655 franceses (deorigem metropolitana, incluin-
do militares).

Por ocasião do plebiscito dodomingo último, havia 39 031
eleitores inscritos, dos quais22 000 afars. 14 700 issas, 1408
árabes e 923 franceses.

O número reduzido de elei-
tores franceses de origem me-
tropolitana explica-se, porque,
para ter direito a voto, era
preciso provar estar residindo,
no mínimo, há três anos no
território. Esta medida excluía

ii r- /** .'... _

os militares, que, conseqüente-
mente, não poderiam ser aeu-
sados de terem influído sóbre
o resultado do referendo, ex-
cluía, também, os estrangeiros
em trânsito, incapazes de ates-
tar uma residência prolonga-
da por não dlsporem de car-
teira de identidade.

Desses estrangeiros — ao to-
do 33 000 — 4 500 foram expul-
sos pelas autoridades locais,
antes da votação, não só por-
que não estavam em regra, co-
mo também em virtude de
suas atividades políticas. Tra-
tava-se, na maioria, de soma-
lis. Em compensação todo
aquele que posuísse uma car-
teira nacional de identidade
francesa estaria salvo da ex-
pulsão.

Turim (UPI — ,TB) — Um
pára-quedista italiano, Gior-
gio Rinaldi, proso como cs-
pião da União Soviética, re-
velou ontem os nomes de
300 funcionários cia Organi-
zação do Tratado do Atlân-
tico Norte — OTAN — in-
clusive n o r t e-americanos,
que estariam envolvidos na
rede de espionagem — a
maior de que sc tem noti-
cia no mundo ocidental.

Porta-vozes do S e r v iç o
Secreto italiano informaram
que a rede exercia suas ati-
vidades em toda a zona do
Mar Mediteràneo e em vá-
rios paises da Europa e do
do Norte cia África, acres-
centando que inúmeras pes-
soas já foram detidas em
Marrocos, Chipre, Somália e
Grécia. Um porta-voz da
OTAN declarou onlem que
é "inacreditável" a revela-
ção de Rinaldi.

O PRIMEIRO EXPULSO

Até agora acredita-se que
haja pelo menos dois fun-
cionários da Embaixada so-
viética na Itália envolvidos
no caso. Um deles, Yuri
Pavlenko, que exercia o car-
go de adido, foi apontado
por Rinaldi como o seu con-
tato oficial para recruta-
mento de espiões.

Na manhã de ontem, o
Ministério do Exterior ita-
liano comunicou á Embaixa-
da que Pavlenko havia sido
declarado persona von gra-
ta, devendo, portanto, aban-
donar o pais dentro de 48
horas.

Acompanhado pela mu-
lher e o filho, o diplomata
abandonou a Itália ontem
mesmo, seguindo para Mos-
cou, a bordo de um avião
comercial tcheco. Funciona-
rios cia Embaixada levaram-
no até o Aeroporto de Fiu-
rnicino.

O TERCEIRO CASO

Ignora-se o nome do se-
gundo funcionário envolvido
na rede, tendo as autorida-
des italianas informado que,
logo que seja confirmada a
sua colaboração cem os es-
piões será imediatamente
expulso.

Outros dois diplomatas
soviéticos, Alexei Solovov,
expulso da Itália em 1958, e
o Coronel George Endochi-
movich, que também deixou
o pais, teriam sido contatos
de Rinaldi.

Êste é o terceiro caso de
espionagem, eni menos de
cinco meses, com a partici-
pação de diplomatas do Les-
te Europeu. A crise expio-
diu 42 dias após a visita ofi-
ciai do Presidente Nicolai
Podgorny à Itália.

A REDE

Rinaldi não soube dizer o.s
nomss inteiros de todos os
espiões, c de alguns apenas
revelou o apelido. Ao que
parece a rede espionava um
submarino nuclear norte-
americano e o centro de ra-
dar de Ferrol, na costa sul
cia Espanha.

Porta-vozes do Serviço Se-
creto informaram que a ré-
de era gigantesca e conti-
nuava desenvolvendo-se e
chegaram mesmo a afirmar
que se tratava possivelmen-
te da maior rede de espio-
nagem já descoberta no Oci-
dente.

PRISÃO

Giorgio Rinaldi, sua mu-
lher Angela Maria e seu mo-
fcorista Armand Girarei ío-
ram detidos há uma sema-
na em Turim, mas a prisão
só foi revelada terça-feira.
Girarei foi apanhado quan-
do valtava à Itália, de uma
visita ã Espanha. Em seu
pocier a Polícia encontrou
microfilmes de bases mili-
tares secretas em território
espanhol.

Durante uma busca na
ca.sa de antigüidades que
pertence a Rinaldi, os agen-
tes encontraram documen-
tos semelhantes. A senhora
Angela Maria, que tomava
conta da loja, trabalhou pa-
ra os fascistas na época cie
Mussolini.

SUSPEITA

O Serviço Secreto suspei-
tou de Rinaldi. a primeira,
vez. quando o viu acompa-
nhado por um oficial sovié-
tico. A suspeita cresceu à,
medida que os agentes co-
mecaram a investigar a po-
sição financeira de Rinaldi.
que melhorava rapidamente,
e descobriram que no pas-
saxio havia batido recorde
de contas não pagas e pro-
missórias náo resgatadas.

Os agentes de contra-es-
pionagem apuraram que Ri-
naldi tinha fácil acesso às
ba_es, por causa de sua fa-
ma como pára-quedista e
instrutor.
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¦7eriio íilipino pagara
res pela cabeça

cie gçueiTiliieiros ks
Manilha, Filipinas íUPI-JB) — O Governo das Filipi-

nas elevou de 12 para 20 mil dólares a recompensa ofere-
cida a quem capturar, vivo ou morto, Pedro Taruc, líder
do movimento guerrilheiro Hubkalahap (HUK), formado
durante a ocupação japonesa na última guerra mundial s
dado várias vezes como tendo sido dominado.

A medida foi anunciada pessoalmente pelo Ministro
da Defesa do Presidente Ferdinand Marcos, Mata, que se.
mostrou otimista, afirmando que agora será mais fácil
para o Exército esmagar os Huks porque o movimento es-
tá confinado às planícies centrais cia ilha de Luzon, região
de camponeses pobres e sem terra.
FORÇA

Documentes apreendidos re-
centemente pelo Exército reve-
Iam que os Huks dispõem de
vasto aparelho de sustentação
financeira, que compreende ré-
de de hotéis, agências de se-
guro e casas bancárias, e tèm
planos para. formar nos pró-
ximos cinco anos um Exército
regular com 20 mil homens.

Apesar do otimismo do Mi-
nistro da Defesa, um alto ofi-
ciai norte-americano disseque
se o Governo íilipino não rea-
lizar com urgência a reforma
agrária e elevar os níveis dc
padrão de vida, atenuan-
do o crescente descontenta-
mento popular, a situação no
país poderá explodir dentro de
um ano ou ano e meio.

APOIO

Formando durante a última
guerra para combater os in-
vasores japoneses, o movimen-
to guerrilheiro dos Huks se

manteve mobilizado depois da
guerra, mas já ai para tomar
o pocier, ressurgindo várias vê-
zes, após períodos de hiberna-
ção, graças ao apoio que tem
no campo.

Apesar de todos os recursos
bélicos que vèm sendo empre-
gados há mais de 20 anos e
das elevadas somas em dinhei-
ro oferecidas a camponeses po-
bres para denunciar os lide-
res guerrilheiros, o movimen-
to nunca foi totalmente domi-
nado e só em 1966 matou cêr-
ca de 100 funcionários do Go-
vêrno.

TÁTICA

Recentemente um alto fim-
cionário da cidade de Angeles,
onde fica 'situada a Base Aérea
de Clark, peça básica da rede
militar norte-americana no
Pacífico, teve de deixar o pais
por causa de ameaça dos Huks
e só voltou depois de pagar 10
mil dólares aos guerrilheiros.

Princesa baleada em Madri
é transferida eni segredo .
para clínica psiquiátrica

Madri (UPI-JB) — A Princesa Maria Beatriz de Sa-
vóia, filha do ex-Rei Humberto da Itália, foi transferida
ontem, secretamente, para uma clínica psiquiátrica de
Madri, depois de receber alta do Hospital Ccncepción, on-
de fora internada sábado, com um ferimento de bala no
peito.

Afastada a hipótese de acidente durante uma caçada— a primeira que se levantou —, acredita-se agora qiie a
própria princesa tenha disparado a arma inadvertida-
mente. A bala perfurou o pulmão, passando perto do co-
ração.

manhã, quando ainda dormia
sob efeito de anestésicos. Co-
nhece já o Dr. Lopes, com
quem acabara de realizar um
curso de enfermagem, na vés-
pera do incidente.

O toureiro Victoriano Valen-
cia, par constante da Prince-
sa nos últimos meses e que sc
encontrava fora, regressou a
Madri tão logo soube do caso,
mas não lhe foi permitido ver
Maria Beatriz, no hospital.

SONOTERAPIA

Fontes autorizadas do Hos-
pitai informaram que a Prin-
cesa, de 23 anos, se recupera
bem do ferimento Será, ago-
ra, submetida a um tratamen-
to de soneterapia na Clínica
Psiquiátrica do Dr. Lopp/i
Ibor, a apenas alguns quartei-
rões de distância do Hospital
Concepción.

Maria Beatriz foi removida
em ambulância comum, pela
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Jornal do Brasil, quinta-feira, 23-3-67. l.0 Cad.
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«3 ANTES DA BRIGA

:liam suicídio a meia ae
.gar

Washington (UPI-JB) — A ameaça do Presiden-
te Nasser, da República Árabe Unida, de levar o cha-
mado Terceiro Mundo a recusar-se ao pagamento das
dívidas contraídas com entidades financeiras ociden-
tais íoi qualificada por observadores de autodestrui-
d ora.

A Agência Internacional de Desenvolvimento
(AID) e o Banco Mundial não quiseram comentar a
declaração de Nasser, publicada ontem no diário li-
banes Al Shaab, pró-nasserista, mas observadores
que preferiam se conservar anônimos disseram que
a efetivação da ameaça destruiria o crédito interna-
cional das nações envolvidas.
BLOQUEIO

As nações do Terceiro Mun-
do "simplesmente deixariam de
receber ajuda", disse um obser-
vador, acrescentando que seria
dificil á RAU ou qualquer ou-
tra nação afastar-se de esque-
mas internacionais como o
Fundo Monetário Internacio-
nal e outros agrupamentos fi-
nanceiros rie que são mem-
brcs.

Corno exemplo das conse-
qüêncMs desse alhoamemo,
disse o, observador, há o caso

da Indonésia, cuja economia
desmoronou pouco depois cie
ter o pais se retirado do FMI.

Não houve reação às pala-
vras de Nasser. na Europa, e
os jornais não fizeram comen-
tários.

Os representantes dos Presi-
dentes americanos, atualmente
reunidos 'em Montevidéu" para
organizar a reunião de cúpula
rio Hemisfério, não quiseram
íazer comentários sobre a pro-
posta dc Nasser. alegando não
conhecerem o texto oficial da
declaração.

A República Árabe Unida
c sua política exterior

Kamal Aboul-KJieir
Encarregado <1. Negócios da I1AU

ü Governo da República Ara-
be Unida tem reiteradamente
proclamado que a sua polkica
externa se baseia nos seguintes
princípios fundamentais: tra-
balho pola paz. mundial com
base na justiça, proibição de
armas atômicas e desarmamen-
to, luta contra o colonialismo e
cooperação para o bem-estar
popular.

Em seu programa de traba-
lho pela paz mundial, o Govèr-
no da RAU Inclui o repúdio às
alianças militares, a condena-
ção dos blocos militares a ado-
ção da politica rio não alinha-
mento.

Justificando a condenação
das alianças militares, diz o
Presidente Nasser: "É preciso
trabalhar a fim de que a paz
cubra a Terra, que é bastante
grande para que caria um nela
encontre seu lugar. Por isso
condenamos as alianças milita-
res. que significam guerra".

A condenação dos blocos mi-
litares. amplamente expressa
nas resoluções ria Conferência
de Bandmng, é outro ponto
fundamental da política exter-
na da RAU. O Governo decla-
ra que o país não ariero ao blo-
co ocidental ou ao bloco orien-
tal. "porque a sua política se
baseia numa rigorosa neutrall-
dade e numa coexistência pa-
cifica que o levam a repudiar
pactos militares e a definir cia-"amente as suas relações com
os outros países, alheio às res-
pectivas ideologias sociais e po-
liticas".

A RAU adotou assim uma
politlca independente, evitan-
do ser envolvida no conflito
existente entre os dois grandes
blocos mundiais. Não opta por
nenhum dos dois campos e ma-
nifesta o seu desejo de traba-
lhar pela paz. Sua fórmula 6
a do "neutralismo político e a
do não alinhamento''.

Discursando em Porí-Said.
em líiDT,. disse o PresicVente
Nasser: "Apesar dos provações
por que passamos, optamos pela
politica rio não alinhamento e
da neutralidade positiva, a fim
de aumentar o campo dos par-
tidários cia paz, pois se o mun-
cio .so dividisse e. dois campos
e os Estados se filiassem a um
ou outro campo, a guerra seria
inevitável e a humanidade so-
freria os seus horrores. Pregan-
cio hoje o neutralismo positivo
c o não alinhamento, trabalha-
mos para atenuar a tensão in-
ternacional, afastar o espectro
da guerra e consolidar as bases
da paz".

O Governo da RAU conside-
ra a política do não alinhamen-
to não apenas como uma fór-
mula a serviço da paz, mais
ainda como um principio e um
ato de fé; admite que a refe-
rida política proceda da cons-
ciência nacional e se inspire no
próprio sentimento popular.

A fim de consolidar a sua
política de paz mundial, o Go-
vérno da RAU advoga a inter-
dição das armas atômicas e o
desarmamento. Opõe-se à po-
litica de força manifestada não
só na criação de zonas de in-
fluencia como também em ma-
quinações de pressão politica
e na discriminação racial."Nossa política externa, diz o
Presidente Nasser, combate tais
maquinações dos grandes Es-
tados, que usam os pequenos
Estados como instrumentos pa-
ra alcançar os seus objetivos.
Nossa resistência se concebe
porque a pressão se inclui na
categoria disfarçada dos atos
de violência e porque leva a
uma agravação da tensão in-
ternacional e coloca o mundo
à beira da guerra".

O Governo da RAU declara
<iinda que defende a Carta das
Nações Unidas e o chamado"espirito de Bandung'", que
trabalha em prol de uma co-
operação internacional mais só-
lida para estreitar as relações
sociais, econômicas e culturais,
baseadas na absoluta liberda-
de, no auxílio mútuo e no di-
reito que cada nação tem de
escolher o seu modo de vida:
e' que sua politica externa visa
o entendimento e a cooperação
com todas as nações do
mundo.

O Presidente Na.sser, discur-
sando nas Nações Unidas afir-
mou "estar convencido de que
ali as oportunidades de sucesso
para uma ação eficiente a ser-
viço da paz são maiores do
que alhures", e que "a coope-
ração internacional, colocada a
serviço do bem-estar dos povos,

é uma das mais poderosas go-
rantias ria, paz mundial".

A RAU tem procurado lor-
falecer relações amistosas com
os países do continente ameri-
cano e com os da Europa Oci-
dental e Oriental. Em suas re-
lações econômicas com os pai-
ses do Leste europeu, diz o Go-
vérno da RAU, não se vê obri-
gada a qualquer concessão no
terreno das ideologias políticas.

No campo de sua política
afro-asiática, o referido gover-
no tem dado destaque aos se-
guintes princípios: apoiar o di-
reito dos povos à autodetermi-
nação e auxiliá-las no sentido
de conseguirem a independen-
cia; empenhar-se para acabar
com a política de força. A pro-
pósito, declarou o Presidente
Nasser na Conferência de Bon-
dung: "Nosso pais, que e.síêve
sob o jugo do domínio duran-
ie longos anos, coloca-se ãgo-
ra em defesa da liberdade e
do bem-estar dos povos e apoia
o princípio de autodetermina-
ção dos povos, capacitando-os
a alcançar seus direitos legííi-
mos, dc acordo com as previ-
soes da Carta das Nações Uni-
das".

A RAU tem firmado com os
países africanos e asiáticos tra-
tados visando estabelecer rela-
ções cordiais.

No plano regional, o nacio-
nalismo árabe constitui a base
da politica externa da RAU.
Declarou o Presidente Nasser
sobre o assunto nas Nações
Unidas: Proclamamos nessa fé
na nação árabe unida falando
a mesma língua, pois a uni-
ciade cie língua significa
unidade dc pensamento. Além
do mais, a nação árabe sem-
pre usufruiu a unidade histó-
rica, o que eqüivale à unidade
de consciência".

O governo da RAU tom pro-
clamado freqüentemente a sua
fé na unidade árabe, na Orga-
nização da Unidade Africana,
na solidariedade afro-asiática,
na cooperação para a paz, na
união espiritual do mundo
islâmico, na confiança na mis-
são das Nações Unidas e na
obediência ã respectiva Carta,
oriunda dos sofrimentos des
povos no decorrer das duas
guerras mundiais.
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Conchilu abraça Roberto, carinhosamente, antes tio rompimento final
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Divórcio em Porto Rico faz
Governador perder prestígio

WUUani. Landrey
Especial para o JB

rói to Rico (UPI-JB) — O divórcio de
Roberto Sanchcz Vilela, atual Governador
de Porto Rico c protegido de Luis Munoz
Ma rin, atrai atualmente maior atenção
popular que a campanha para o pleois-
cito de julho, que decidirá o síatus poli-
tico da ilha: país independente, 51.° Es-
tado americano, ou a manutenção do
status quo.

O escândalo significará certamente o
fim da carreira política de Sanchez, devi-
do à reação do povo pôrto-riquense em
geral ao que à primeira vista é um caso
particular do Governador. .

RUMORES

Os rumores de que algo não andaria
bem entre o Governador e sua mulher de
mais de 30 anos datam de algum tempo,
envolvendo também uma antiga auxiliar
do Governador, uma jovem loura que já
pediu demissão. A crise tem influenciado
negativamente a imagem pública do par-
tido de Sanchez. o Partido Democrata Po-
pular.

Decidindo-se. finalmente a um pro-
nunciamento público, o Governador decla-
rou no aeroporto segunda-feira passada,
dc volta de uma conferência em Washing-
ton, que havia uma "irreconciliável e irre-
vogável separação" entre èle e sua esposa:
a declaração teve imediata repercussão na
ilha inteira.

DIVÓRCIO

A esposa de Sanchez, Dona Conchita
acrescentou outro dado ã crise dirigindo-se
a uma estação de televisão e tornando
pública sua decisão de não conceder o di-
vórcio, "levando em conta as duas filhas,
o.s cinco netos do casal e sua condição de
católica apostólica romana". O Governa-
dor. após entrevistar-se com seus correu-
gionários e assessores, insistiu no caráter
irrevogável de sua decisão.

Em seu pronunciamento, o Governa-
dor declarou fazer absoluta separação en-
tre sua vida particular e suas obrigações
para com o povo pôrto-riquense, dos quais,
afirmou èle, jamais se descuidou.

Constituclonalmente, nada há que o
Partido Democrata Popular possa íazer,
já que Sanchez pretende completar os 21
meses restantes de seu mandato. Sabe-se,
no entanto, que o atual Governador não
se candidatará ii reeleição.

A decisão de não se candidatar nova-
mente deve ter sido custosa pára Sanchez.
Quando elegeu-se em 1964, como sucessor

¦ de Luís Mufioz Marín, maior personalidade
política da ilha, e o seu primeiro Gover-
nador eleito, era crença geral que Sanchez
governaria Porto Rico por muito tempo.
A polêmica sobre sua vida particular, que
tomou vulto quando sua secretária pediu
demissão em janeiro, eleve certamente a
maior parte de sua repercussão ao impor-
tante período que atravessa Porto Rico.
A depender do plebiscito marcado para 23
de julho. Porto Rico deverá tornar-se ou
independente, ou o 51.° Estado dos Esta-
dos Unidos, ou continuar como "Estado
livre associado" aos Estados Unidos, com
a atual dose de autonomia e o atual acessp
ao mercado interno americano.

O atual slatus político deve-se a Luis
Munoz Marm, ainda a figura mais impor-
tante na politica pôrto-riquense. Munoz
percorreu a ilha recentemente, fazendo-se
acompanhar por Sanchez e angariando vo-
tos para a continuação daquele stalus.
Aliás, aqueles que negam validade ao pie-
biscito de julho afirmam que a interven-
ção governamental p.sará excessivamente
no resultado. Independentemente do re-
sultado cio plebiscito, a última palavra só
poderá sir dada pelo Congresso dos Esta-
dos Unidos.

OPOSIÇÃO

Os principais opositores à manutenção
do status quo são os partidários da trans-
formação de Porto Rico no 51.° Estado
americano. Seu lider, Luis Xerre, é contra
a discussão do divórcio do atual Gover-
nador como tema da campanha do plebis-
cito, o que não impede que muitos mem-
bros do Partido Democrata Popular conti-
nuem temerosos quanto aos prejuízos que
o escândalo causará na imagem que o pú-
blico tem do Partido.

Senado americano dilicuka
ajuda para América Latina

Washington íUPI-JBi —
A Comissão de Relações Ex-
teriores do Senado voltou
ontem a criar problemas a
proposta do Presi dente
Lyndon Johnson para um
aumento de 1 bilhão e meio
de dólares no programa dc
ajuda dos Estados Unidos ã
América Latina nos próxl-
mos cinco anos.

O Senado — para a maio-
ria dos observadores politi-
cos — será um sério obstá-
culo ao esforço do Presi-
dente Johnson em obter
a aprovação da ajuda antes
do início da Conferência dos
Presidentes, "marcada 

para
dia 12 de abril. Os senadores
reclamam, esp ccialmente,
do íato de o Executivo nun-
ca os ter consultado an-
teriormente na tomada áe.

certas medidas de poli-
tica internacional.

Alguns senadores critica-
ruiu duramente o pedido do
Presidente Johnson para
qne o Congresso se compro-
meta antecipadamente a
aprovar o programa de aju-
da econômica no valor de 1
bilhão e 500 milhões — qua-
tro bilhões e 72 milhões cie
cruzeiros novos — e tam-
bém. a expansão comercial
da América Latina sem co-
nhecer os detalhes cio pia-
no.

A Comissão cie Relações
Exteriores do Senado que
estava discutindo o pedido
da ajuda decidiu suspender
alé depois do recesso da
Páscoa — possivelmente 3
de abril próximo — seus de-
bates sobre 0 projeto de lei

pelo qual o Senado daria
seu apoio às gestões do Pre-
sidente em Punta dei Este.

O Governo norte-ameri-
cano exerceu uma enérgica
pressão para que o Senado
aprove o pedido dc ajuda
¦antes da Páscoa, pura evi-
tar uni debate no plenário,
do Congresso pouco tempo
antes da partida de John-
son.

O Presidente da Comissão
cie Relações Exteriores, Se-'nador William Pulbright,
propôs um projeto de reso-
lução que expressa a opi-
nião do Senado de que
devem ser mantidas rela-
ções amistosas com a Amé~
rica Latina, e que o órgão
estudaria com agrado qual-
quer proposta concreta íet-
ta na reunião.

Chancele.}- do Chile assegura acordos
Santiago (UPI-JB) — O

Ministro de Relações Exto-
riores do Chile, Gabriel Vai-
dés, afirmou ontem, em en-
trevista coletiva q u e dos
seis temas da agenda pre-
sidencial que estão sendo
discutidos pelos represen-
tantes presi denciais cm
Montevidéu, três deles es-
tão solucionados com amplo
acordo.

— O Presidente Eduardo
Frei — acrescentou Valdés
— deverá viajar no dia 11
de abril próximo ao Uruguai,

juntamente com o Presiden-
te da Venezuela, Raul Leoni,
que passará pela Capital
chilena antes de seguir pa-
ra Punta dei Este.
DESENVOLVIMENTO

Sobre a Conferência dos
Chefes de Estado, o Chan-
celer chileno declarou que
os Presidentes pretendem,
principalmente, acelerar o
desenvolvimento, e a inte-
gração continental. Ressal-
tou que, no momento, não
se deve falar sobre a possi-
bilidade de novas ajudas fi-

naneciras, por ser êste ás-
sunto "extremamente con-
troverticio e fácil de ser de-
turpado pela imprensa".

A Aliança para o Progres-
so — continuou Valdés — .
um dos temas que mais preo-
cupa os Governos latino-
americanos. Devemos lem-
bar no entanto que a Alian-
ça somente tem seis anos de
vida e agora se trata de ana-
lisar quais os setores onde
a aplicação da Aliança po-
deria provocar maiores be»
nefícios à coletividade.

t<*%
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unicações locali-
necessário mencionar

A Usina Siderúrgica da Bahia S.A. - USIBA, uma das indústrias consi-deradas prioritárias paia o desenvolvimento do Nordeste, lembra a Iodas os
pessoas jurídicas do País que poder, descontar até 50% (cinqüenta por cento),
de seu Imposto de Renda oe orôrrio com os artigos 34 e 18 dos Planos Diretores
da SUDENE. As pessoas jurídicas (comércio, indústria, bancos, etc.) que quiseremutilizar esses incentivos, devem estar alentas para os esclarecimentos- seguintes:

1 . Para fazer jus ao benefício é imprescindível indicar, expressamente,
na Declaração de Rendimentos ao Departamento do Imposto de Renda que
pretende gozar dos favores previstos no Art. 18, letra "b", da Lei n." 4.239/1963
e fazer aplicações em projeto agrícola, industrial cu de telecom
zado no Nordeste do País, cujo nome específico não
na ocasião;

2. A. pessoa jurídica depositante tanto pode apresenfar um projetoà SUDENE, para aplicação daquela importância, como pode participar de oroje-
tos de terceiros. Nesta última hipótese, a depositante está dispensada de colocar
recursos próprios complementares que é de responsabilidade do grupo em-
preendedor. . -

3. A aplicação em projeto de terceiros pode ser feita sob a forma
de participação societária — a mais usada — cu sob a forma de créditos em
nome da pessoa jurídica depositante com juros eslabelecidos sem a interferência
da SUDENE.

A. Não há cobrança de taxa de transferência, nem qualquer outra des-
pesa adicional para a transferência do depósito para o Banco do Nordeste do
Brasil S.A. (BNB), (Ari. 2Í, § 1.° da Lei n.° 4869, de 1.12.65).

5. Para absorção de recursos depositados de acordo com os artigos 34
e 18 já foram habilitadas, pela SUDENE 402 empresas, comprometendo mais
de NCrS 350.000.000,00. Encontram-se em análises inúmeros projetos solici-
tando recursos da ordem de NCr'3 250.000.000,00.

6. O prazo para apresentação ou indicação de projetos é de 1 (um)
ano, contando a partir do vencirnenío da última quota, o que pode ser prorro-
gado, a critério cia SUDENE. O prazo para a efetiva aplicação termina no dia
31 de dezembro do terceiro ano seguinte ao vencimento da última quota e
não podendo ser prorrogado, pela SUDENE.

Para esclarecimentos mais amplos o interessado poderá dirigir-se:

a) São Paulo: Rua 24 de Maio, 77 - 8.° andar - gr. 805/6

b) Guanabara: Av. Almirante Barroso, 72 — 5.° andar

c) Salvador: Rua da Grécia, 8 - 5." andar — s/505/6 (P
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-Informe 1
Trégua

O scí que brilhou nestes últimos dias
talvez tenha sugerido ao Governo Ne-
grão de Lima que cie pode agora respi-
rar aliviado, porque aparentemente es-
tamos livres dos terríveis toros que nos
últimos dois anos se abateram impicáo-
samente sóbre os cariocas, nesta época.

Será uma conjectura errônea. Pois a
verdade é que êste sol brilhante, ameni-
zado pela brisa que anuncia o outono,
é apeiias uma trégua da, natureza a
êste destroçado Estado da Guanabara,
antes que êle se transforme no estado
de calamidade pública, para sempre.

Daqui a mais alguns meses a atual
Administração do Estado entrará no seu
segundo ano. E, a menos que comece a
fazer outra coisa, teremos no fim desse
prazo apenas explicações e justificativas.
Explicações c justificativas que podem
ser até aceitáveis, compreensíveis, mas
que não resolvem o problema fundamen-
tal ãos cariocas, que reivindicam apenas
um minimo de condições para continuar
vivendo aqui.

Já não se fala das chuvas nem das
ench'. ntes, que, apesar das explicações a
justificativas, poderiam ser minimiza-
âas í;e'as turmas de limpeza não deixas-
sem os detritos acumulados à beira das
calçadas, esperando a próxima chuva.
N&o são só as chuvas; tudo o mais. ou
quase tudo o mais, neste Estado, está a
reclamar a presença do Governo.

. '.amos caminhando rapidamente,
par;: o limite ão insuportável. Não se
trata, ,'c saber de quem é a culpa, o que)
¦' irrelevante. Trata-se, principalmente,
de criar um sistema qualquer que evite

<s ea iocas, aos pagantes ãe impostos,
ci; sr abores que enfrentam todos os

i trânsito da Cidade é um inex-' inferno, a água some ãe vez cm
, o gás já. ãeu para faltar, há o

ionamento de energia, os ônibus ex-¦vmente lotados, a falta ãe po-
orrupção da Policia, as favelas,

s camelôs, o ultrajante espetáculo dos' os que nas principais artérias d.a
Ciiladi expõem as suas chagas-áçamo'se
estil"?: °).i numa vitrine a mw&ar a ra-
díogra i a âa antiga Cidade Maravilhosa.

os

V

ces;
cia,

sc-á que sempre houve isto e o
Rio. Pode estar certo. Pode ser.

Mus i licito ès_e conformismo? Será
torar toâos estes problemas, co-
)artíssetnos da ilusão de que o

tempo se encarregará de resolvê-las?
Evidetiternente, não. Evidentemente, não.

Uma cidade como o Rio ãe Janeiro,
uma ãas maiores ão mundo, merece mais
âos seus governantes. E os governantes
é que têm o dever de desçoorir o que
se espera que façam. Importante é que
façam, de qualquer maneira, com a lei,
sem a lei, contra a lei. Se fôr para fa-,
vorecer a comunidade, até contra a lei;
os prejudicados recorram à Justiça.

f\
O que não é possível é manter por

mais tempo esta atitude acomodada. Te-
mos uma situação excepcional, proble.
mas âa maior gravidade, muitas díficul-
dades a vencer. O Governo trate de agir,
enquanto pode. Use a lei, que está ao
seu lado, mobilize tudo, os cariocas to-

dos, a iniciativa privada, tudo, tudo. Es-
ta é uma guerra que precisamos ganhar
durante a trégua. Na próxima chuva,
não sabemos quem continuará vivo pa-
ra esperar que o Governo governe.

Caixa alta

Às vésperas da posse do Presidente
Costa e Silva, o DNER pagou aos em-
preitèiros da praça do Rio a importán-
cia de 5C bilhões de cruzeiros antigos.

Essa providencia deixou os bancos
de caixa alta nos últimos dias.

Desligado

Acabrunhado com a doença de sua
mulher, o.ue está se recuperando de de-
licada intervenção cirúrgica na Suiça,
o Senador Vitorino Freire veio da ce-
rimônia de posse do Presidente da Re-
pública o dirigiu-se imediatamente à
sua fazenda no Estado do Rio, para"desligar-se do mundo".

Temporariamente sem ânimo para
as conversas e especulações políticas,
nega o Sr. Vitorino Freire o mais remo-
to fundamento a qualquer notícia en-
volvendo seu nome. E avisa:

— Se desejam intrigar-me com o
Presidente Costa e Silva, estão perdeu-
do tempo, porque nada reivindico do
atual Governo nem atropelo os passos
de qualquer postulante de cargos da no-
va administração.

Gentileza

Os jornais publicaram recentemen-
te declarações em que o Sr. Gentil Bar-
reira, suplente de Senador pelo Ceará,
manifestava a disposição de renunciar
à sua suplência para assim facilitar a
renúncia do Senador Meneses Pimentel,
o que abriria uma vaga a ser disputada
pelo ex-Presidente Castelo Branco.

Os círculos políticos cearenses, ain-
da não refeitos da surpresa, estão glo-
sando o pronunciamento do Sr. Gentil
Barreira, sem nenhuma dúvida muito
gentil e muito barreira. Para começar,
poucas coisas aborrecem mais o Maré-
chal Castelo Branco que a simples con-
jetura sobre a sua eleição graças a um
tal artifício; para continuar, o Sr. Gen-
til Barreira é apenas suplente, e como
tal não tem exatamente a que renun-
ciar. E se tudo não bastasse, o provecto
Senador Meneses Pimentel é conhecido
no Ceará como político que nunca dá
vez a suplente: antes do Sr. Barreira, o
suplente era o General Onofre, que mor-
reu. coitado, sem jamais ter chegado a
assumir.

Expectativa

A' informação filtrada ontem pelo
Palácio do Planalto, no sentido de que
o Presidente Costa e Silva não endossa
o movimento revisionista esboçado nos
últimos dias, agiu como um tranqüili-
zante na área militar, onde já se no-
tava certa inquietação diante dos pro-
nunciamentos relativos à Constituição
e à Lei de Segurança Nacional.

O silêncio governamental diante do
movimento que se ia alastrando, com
uma nítida conotação revanchista, pôs
em guarda e na expectativa os círculos
militares ligados ao Governo.

Embora haja, mesmo naqueles cir-
culos, quem considere necessário rever
no futuro a legislação revolucionária, a
opinião mais generalizada é a de que
neste momento qualquer tentativa con-
seqüente naquele sentido seria profun-
damente inoportuna e inconsiderada.

Lance-livre
© O ex-Presidente Castelo Branco vai a

Belo Horizonte, nos próximos dias, par-
ticipar das comemorações do S0.° aniversário
de seu sogro, o Comendador Artur Viana.

© O diálogo entre os Srs. Carlos Lacerda
e Rafael de Almeida Magalhães agora

é epistolar. CL já escreveu quatro cartas a
Rafael.

O Vem ao Rio em abril, para um curso no
Conservatório Nacional de Música, o

... maestro Guenther Mittergradnegger, famoso
regente do Coro Madrigal de Klagenfurt, na
Áustria.

Um grande especialista em doenças car-
diacas virá da Alemanha, breve, para

examinar o Sr. Assis Chateaubriand. E, gra-
ças a isso, o Marechal Juarez Távora eco-
noinizará uma dispendiosa viagem à Europa,
onde ia consultar o mesmo médico.

O Professor Cecil Roth, especialista em
assuntos Judaicos, chega amanhã ao Rio,

para uma série de conferências. Falará tam-
bém em São Paulo e Porto Alegre.

Simultaneamente com o próximo lança-
mento de seu livro Seu Filho Fala Bem?,

Pedro Bloch fará uma série de conferências
íôbre triagem da voz e da fala, matéria em
que é a maior autoridade do Brasil. A ga-
guelra, a rouquidão infantil, as dificuldades
do aprendizado da leitura e da escrita a
vários outros problemas são exaustivamente
abordados no livro.

Seguem hoje para Chicago, como repre-
sentantes oficiais da Escola de Medicina

e Cirurgia do Rio de Janeiro, os médicos
Silvio Esberard Leite e Artur Otávio Kos,
que farão curso sóbre cirurgia do ouvido no
Third Workshop on Microsurgery of the Ear.

O Ministro Jarbas Passarinho esteve
muito bem anteontem, no programa de

Gilson Amado, na TV Continental. Cometeu
ura pequeno equivoco ao dizer — e repetir— que o Manifesto Comunista, de Marx e
Engels, é de 1847. Errou: é de 1843.
O Está no Rio, em entendimentos nara

resolver o problema do abastecimento
e do tratamento dágua de Manaus, o Sr.

Alberto Resende Rocha, Secretário de Pia-
nejamento do Amazonas.

O O Sr. Otávio Marcondes Ferraz, ex-Pre-
sidente da Eletrobrás, sofreu um distúr-

bio circulatório e está internado no Instituto
Brasileiro de Cardiologia. Seu estado é sa-
tisfa tório.

© Em grande reportagem sobre a nova
geração de arquitetos latino-americanos,

a categorizada publicação Progressive Archi-
tecture—destaca Oscar Nif.ir.pypr e. Sérgio
Bernardes como os arquitetos que mais in-
íluenciaram os novos e, entre estes, Paulo
Case e Luís Acióli, em arquitetura, e Sérgio
Rodrigues (Oca) em arquitetura de interio-
res e desenho de móveis.

O O Conselho Superior de Cultura Cine-
matográfica, recém-instalado, fará se-

gunda-f eira próxima, às 18h, a sua primeira *
sessão ordinária. Vão ser discutidos proble-
mas relativos à organização interna do Con-
selho no início efetivo de suas atividades.

O Assumindo a Consultoria Geral da Re-
pública ainda em abril de 1964, o Sr.

Adroaldo Mesquita da Costa encerrou as
suas atividades no Governo Castelo Branco
lendo emitido pareceres sóbre os 263 pro-
cessos que encontrou e mais 593 que entra-
ram depois — o que resultou na publicação
de 19 volumes de pareceres.

O Maria Dolabela voltou a compor jinglcs
e usou toda a sua experiência de comer-

ciais para apresentar-se no concurso promo-
vido pelo Jornal dos Esportes, onde figuram
nomes famosos da música popular brasileira.
Foi uma pena, porém, que a apresentação
dos candidatos, na televisão, tenha preju-
dicado o trabalho de Maria Dolabela, já
que a orquestra tocou muito alto e impediu
fixar a letra.

G Há um movimento para levar à direção
do Serviço Nacional de Teatro o Sr.

Meira Pires, do Rio Grande do Norte. Mas
há também uma enorme onda contra a in-
dicação. O Sr. Meira Pires é autor de uma
peça chamada Senhora de Carrapicho — e
quem põe tal título numa peça não podedirigir o SNT. alega-se.

Castelo se mostra alegrte
cm«.
e

ose
as sitas cassacões

UM HOMEM FELIZ

O ex-Presidente se mostrou
muito tranqüilo desde a che-
gada á despedida, hora e meia
depois, fazendo questão de
cumprimentar a todos pessoal-
mente. Após alguns minutos
de conversa na sala da dire-
toria, subiu em companhia de
outros convidados .para a Cin-
tina Batatais, no quarto cn-
dar. À cabeceira da mosa fi-
cou o Senador Afonso Arinos,
ladeado, à direita, pelo Marc-
chal e, à esquerda, pelo Sr.
Daniel Pereira. O almoço cons-
tou de carne assada, arroz,
feijão e espaguete, tendo o ex-
Presidente Castelo Branco re-
•petido o prato. Na sobremesa,
êle preferiu pudim João Ter-
nura.

A certo altura, o Sr. Daniel
Pereira perguntou pelas cas-
sações.

Na sua grande maioria
elas foram devido à corrupção
— respondeu o Marechal.

Mas não íoi possível ex-
jplicar os porquês pela impren-
aa?

A imprensa è que omitiu
os pareceres das suspensões.
Não houve, naturalmente, in-
teresse cm divulgá-los.

A ¦ conversa passou, então,
para as grandes figuras do
(Exército, tendo o nome do Ge-
neml Tasso Fragoso merecido

o maior número de elogios,
embora Caxias e Osório tam-
bém tenham sido elogiados de-
moradamente, tanto pelo ex-
Presidente como pelo Sr. Afon-
so Arinos.

ITALIA SAUDOSA

O Marechal Castelo Branco
revelou que continua lendo to-
dos o.s dias os principais jor-nais do Pais:

Preciso estaa* em dia com
o que ocorre.

O seu grande desejo, segun-
do revelou à mesa, é rever a
Itália, "onde estiveram enter-
rados os corpos dos expedido-
nários brasileiros mortos na
guerra".A vontade é de percorrer
de novo aqueles campos, mas
incògnitamente, com calma,
para relembrar os dias e as
noites de luta contra o na-
aismo.

A revista Manchete estava
interessada em publicar, a
exemplo do que fará com o ex-
Governador Carlos Lacerda, a
sua autobiografia, mas éle pre-
fere "deixar passar um pouco
mais o tempo".

Após o almoço, o Marechal
Castelo Branco ainda se demo-
rou um pouco na editora, de
onde teve de sair pelas esca-
dns, pois os elevadores estavam
parados, devido à falta de luz.

tho aBanciona o jr arque
Piamengo e não executa

o proieto de aiomso nei
O abandono do Parque do Flamengo pelo atual

Governo está impedindo que o projeto do arquiteto
Afonso Eduardo Reidy seja desenvolvido, e solucio-
nado um dos mais graves problemas do Parque: a
introdução da sinalização para impedir que as pistas
se transformem em local de corridas de automóveis.

A ex-Presidente da extinta Fundação do Parque
do Flamengo, Sra. Lota Macedo Soares, afirmou que
o Parque está completamente abandonado e que no-
vos projetos não podem ser executados porque a ins-
tituição é tombada pela Divisão de Patrimônio do
Estado.
LIXO

— O Parque do Flamen-
go é hoje uma lata de lixo
— acrescentou a Sra. Lota
Macedo Soares —, não há
a sinalização prevista no
projeto do arquiteto Afonso
Eduardo Reidy, que foi com-
pletamente desvirtuado, pois

nem os play-grounds estão
sendo construídos.

— Já que não fazem na-
da — concluiu —, pelo me-
nos deviam limpar o Par-
que, que deve funcionar co-
mo uma área integrada à
Cidade e não como algo
isolado, sem fiscalização e
sem guardas.

Virgílio Calvo volta para
Costa Rica entusiasmado
com discurso de Magalhães

O Vice-Presidente de Costa Rica, Sr. Virgílio
Calvo, que voltou na manhã de ontem para seu País
depois de assistir à posse do Presidente Costa e Silva,
declarou antes de embarcar, no Galeão, que ficou
muito impressionado com o discurso do Ministro Ma-
galhães Pinto definindo a nova política exterior bra-
sileira.

O Sr. Virgílio Calvo, que também gostou da "ma-
neira carinhosa e sincera com que os brasileiros tra-
tam os estrangeiros", afirmou que Costa Rica já se
prepara para participar da conferência de cúpula
marcada para êste ano em Punta dei Este, estando
várias comissões preparando planos e sugestões sô-
bre o problema do desenvolvimento.
DESEQUILÍBRIO'

Disse o Sr. Virgílio Calvo
que o maior problema do
Governo de seu país, no
momento, é um ligeiro de-
sequilibrio na balança de
pagamentos, pois vinha im-
portando mais do qufc ex-
portando. Isso gerou uma''
situação difícil para a eco-
nomia interna, mas o Go-
vérno não perdeu tempo e
limitou toda a importação,
sem eliminar as facilidades
para os projetos de desen-
volvimento, que têm priori?
dade.

A estabilidade política de
Costa Rica foi explicada pe-
lo Vice-Presidenté como''uma herança de nossos an-
tepassados, que lutaram
muito para consagrar uma
Constituição democrática".
Além disso, o país extin-
guiti suas Forças Armadas
deixando apenas uma guar-
da para manter a ordem,
quando é necessário.

— A experiência tem sido
válida e nós não pretende-
mos afastar-nos dela, con-
cluiu.

Kennel quer

Acompanhado apenas do seu motorista particular, o
ex-Presidente Castelo Branco chegou ontem de surpresa
à Livraria José Olímpio, onde foi recebido pelo Sr. Daniel
Pereira e almoçou em companhia dêste e do Senador Afon-
so Arinos, pois o dono da casa havia saído para uma ho-
menagem, no Bife de Ouro, ao Governador Luis Viana Filho.

Antes do almoço, éle tomou uma batida de limão e
bebeu, enquanto comia, tuna cerveja. A conversa, sempre
alegre, começou pelas cassacões de mandatos e direitos
políticos que o seu Governo realizou e depois passou para
as grandes figuras do Exército brasileiro, das quais a pre-
ferida do ex-Presidente é "a figura intelectual de Tasso
Fragoso".

overeraft
quer vender
ao Bra.

Deverá chegar ao Rio ho-
je, às 14h30m, um represen-
tante da British Hovercraft
Corporation, Sr. T. A. Gà-
varie, a fim de realizar uma
série de palestras junto às
autoridades e discutir as
possibilidades do emprego
do hovercraft — veículo quese locomove sóbre almofa-
das do ar — no Brasil, seja
comercial ou militarmente.

O hovercraft é um vei-
culo anfíbio, podendo pas-sar da água para a terra
sem necessidade de docas
ou rampas especiais. Pan-
tanos, rios, terrenos aciden-
tados não são problema pa-ra o veiculo britânico, quealcança, em águas calmas,
a velocidade máxima de
133 km/h. Atualmente, oito
p.íses já se utilizam dos 35
hovercrafts produzidos.

ra
casas para
os músicos

O Banco Nacional da Ha-
bitação assinou convênio
ontem com a Cooperativa
Habitacional do Conselho
Regional da Ordem dos Mú-
sicos da Guanabara para a
construção de 528 aparta-
mentos na Pavuna, no va-
Ior total de NCr$ 
6 695 000.00 (seis bilhões e
seiscentos e noventa e cin-
co milhões de cruzeiros an-
tigus)..

Outro convênio do BNH,
com a Cooperativa Habita-
cional Lar Gaúcho, prevê a
construção de 300 unidades
residenciais em Porto Ale-
gre, no valor total de NCrS
1 455 406,00 (um bilhão,
quatrocentos e cinqüenta e
cinco milhões, quatrocentos
e sessenta e seis cruzeiros
antigos).

rx vai
a
fazer jardim

O paisagista Burle Marx
viajou ontem para Porto Rico,
onde vai projetar os jardins
fronteiros do El Dorado Hotel,
um dos mais luxuosos daquele
país, devendo voltar ao Brasil
dentro de oito dias.

O outro projeto imediato do
Er. Burle Marx é o ajardina-
mento dos parques de Salvador,
por encomenda da Prefeitura,
e em setembro comparecerá ã
Exposiçíio Internacional de Par-
ques e Jardins, na Cidade de
Halruche, na Alemanha Oci-
dental.

PRIMEIRA CRÍTICA
moralizar
*6 
pedigrees"

O Presidente do Kennel Clu-
be do Brasil, Sr. Barone For-
zano. disse ao embarcar no
Galetlo que irá defender na
reunião anual dos clubes ca-
ninos, em Monte Cario, a mo-
raliüação da expedição de
pedigrees para cães de' ra.ça.

O representante brasileiro,
que leva ainda a procuração
da Presidente do Kennel Clu-
be da Argentina, D. Dora Al-
dee Swartz, quer a extinção
rios clubes que considera clan-
destines — os não filiados á
Federa.tion Agnologique Inter-
national — e que são os res-
ponsáveis pelos pedigrees fal-
sos.

CONTRA ESTATIZAÇÂO

Outra tese do Sr. Barone
Forzano será contra a estati-
zação pretendida pelo Brasil e¦Argentina para os registros de
cães. Acha que os atuais orga-
nismos, agindo de acordo com
os princípios da iniciativa pri-
vada, vé-m atendendo satisfa-'
tòriamente a todos os interes-
sados, e a maioria dos cria-
dores é contrária à estatiza-
ção.

gr o
Ely Azeredo
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Assistindo a O Grupo (The Group) no Festival dp Berlim,
I96C, nos sentimos acossados por duas perguntas até hoje — àsvésperas do lançamento comercial normal, no Rio — sem res-
posta satisfatória. (1) Por que levar à tela, sem transfiguração
cinematográfica, um romance conhecido por milhões rio pes-soas, operação comercial que encontraria em cada espectador-
leitor, forçosamente, um opositor? (2) Por que enviar s. um
festival internacional cie arte cinematográfica a ilustração pí_-
lida de um romance, uma obra que, na "tradução einemato-
gráfica", não fica acima da subliteratura de Grace Metalious
Peyton 1'lace (A Caldeira do Diabo)? Também cabível, a pro-
pósito, a eterna perplexidade do cine-espectndor ante a mui-
tiplicidade de circunstâncias que fazem um artista como Sid-
ney Lumet ser apenas tagarela e prolixo, depois da eloqüência
e da visão de tragédia evidenciadas em um grande filme corno
O Homem do Prejo (The Pawnbroker).

Não cabe na Primeira Crítica sequer uma síntese da trama
de O Grupo. Oito protagonistas femininas, um clã de colégio,
tomando os mais diversos rumos sentimentais e sociais na
vida exterior, conhecendo nas duras circunstâncias da condição
humana a fatuidade da maioria de suas ilusões colegiais. Por
exemplo, enquanto Libby (Jessica Walter), a escritora, vive em
solidão em meio à turba que consagra o seu sucesso literário
nos coquetéis, a aparentemente fria e insular Polly (Shirley
Knight) se realiza plenamente scb cs prismas sexual c emo-
cional, em suas relações cem dois homens. Mesmo quem náo
conhece o romance (o nosso caso) pqde ser fiador da preo-cupação realista de Mary McCarthy: o encontro com as per»sonagens numa sala de projeção desperta vontade de conhe-
cê-las realmente, Intimamente, na leitura do livro. Cada uma,
dessas existências, epidèrmicamente tocadas pelo filme, nos
interessa como uma espécie de trailler de uma aventura humana
fértil em experiências. Mas nossa curiosidade não se satisfaz
ao longo dos cento e cinqüenta minutos de projeção.

Nossa citação da subliteratura filmada e televisada do
Grace Metalious se deve ao ar de gratuidade, de ousadia paraimpressionar os burgueses, que impregna a realização de Sid-
ney Lumet. Narcisismo, lesbianismo, sadismo — notícias, não
drama, não vivência, no Grupo filmado. A superficialidade do
roteiro de Buchman e da direção de Lumet retira ao diálogo
e ao gesto a desejável força de revelação. As falas parecem,muitas vezes, scb medida para a transcrição nos cartazes, ã
procura de um sucesso de escândalo. Escândalo gratuito de um
fume que, surpreendentemente, conclui-se da maneira mais
dura e anticomercial que o espectador possa imaginar.

Saldo positivo? Algumas interpretações, como as de Can-
dice Bergen, Shirley Knight, Joanna Pet tet. Se dependesse do
grupo de atrizes seria um filme bastante interessante.

g
na Aineiica

_!» o primeiro-

o estômagotapa
Porto Alegre (Sucursal) — O diretor do Insti-tuto de Gastroenterologia e Nutrição da FaculdadeCatólica de Medicina de Porto Alegre, Sr. José Mar-tins Job, é o primeiro médico na América do Sul ausar a gastrocâmara, máquina que fotografa o esto-mago em cores.
As fotografias do estômago são tiradas por umacâmara diminuta, munida de filme com 5 milíme-tros de largura e com 32 poses. A lente se localiza

no fim de um tubo que é engolido pelo paciente, quesofre apenas uma anestesia na garganta, com anes-tésico usado por dentistas.
INCIDÊNCIA

Segundo o Dr. José Mar-
tins Job, o câncer gástrico é
encontrado com maior in-
cidência no Japão, Finlân-
dia, A1 e manha Ocidental,
Itália e Portugal. Como no
Rio Grande do Sul vivem
muitos descendentes de emi-
grantes daqueles países, a
incidência da moléstia no
Brasil é também no Sul.

Com a gastrocâmara é
possível o diagnóstico pre-
core do câncer gástrico.
Além de tomures e úlceras
cancerosas, o aparelho loca-
liza gastrites, úlceras be-
nignas e carcinomas em ge-
ral de modo mais rápido que
os sistemas tradicionais,
com uma margem tíe erro
muito reduzida.

Escritores e professores
elogiam prêmio literário
da Esso para estudantes

O Prêmio Esso de Literatura para Universitários
foi considerado por professores e escritores ouvidos
pelo Jornal ãe Letras uma iniciativa cultural de
grande interesse para o País, servindo para esti-
mular os jovens e apressar o aparecimento de novos
escritores de valor.

O escritor Adonias Pilho considerou-o uma "peça
inspiradora de vocações" e o Reitor da PUC, padreLaerte Moura, disse que é um "estímulo importán-
tíssimo", tendo o poeta e crítico literário Lago Bur-
nett comentado, que êle prova "que não está havendo
rutura no processo da evolução literária".
EXEMPLO DE CONFIANÇA

O Diretor da Biblioteca Na-
cional, escritor Adonias Filho,
declarou que "a promoção da,
Esso, em colaboração com o
Jornal dc Letras, já ultrapas-
sada a íase de experiência, pro-
va o muito que se pode reali-
zar em proveito da cultura",
acrescentando que o prêmio "se
converteu em base não apenas
de promoção de leitores, mas —
e principalmente — em peça
Inspiradora de vocações. Há
escritores nascendo à sua som-
bra. E por isso me parece,
mais que um exemplo admira-
vel de confiança na inteligên-
cia criadora dos universitários,
o reconhecimento de que a mo-
cidade não pode existir fora
da convivência com as artes".
ESTIMULO

Afirmou o Reitor da Pontl-
íicia Universidade Católica, pa-
dre Laerte Moura, que o prê-
mio "é iun estimulo que con-
sidero importantíssimo para os
estudantes brasileiros e. ao
mesmo tempo, uma oportuni-
dade valiosa de revelar talen-
tos de grande valor para aa
nossas letras, como aconteceu
o ano passado — segundo o
testemunho dos membros da
Comissão Julgadora, que íica-
ram muito bem impressionados
com a cultura e o talento de
Diana Bernardes que, por si-
nal, é nossa aluna na PUC".

SEM RUPTURA

Na opinião do poeta e crítico
literário Lago Burnett. o prê-
mio tem como grande mérito "o
de demonstrar aos céticos que
não está havendo ruptura no
processo da evolução literária,

através da revelação de nume-
rosos talentos jovens, aptos a
concorrer, em pé de igualdade,
com valores consagrados".

SURPREENDENTE
O Prêmio Esso-Jornal 6b

Letras já teve no ano passa-
do uma repercussão surpreen-
dente entre os nossos alunos da
Universidade — afirmou o Pro-
íessor de Filosofia da Univer-
sidade Federal do Rio de Ja-
neiro, José Carlos Lisboa,
acrescentando! — Não se tra-
ta, evidentemente, do êxito da
uma promoção em si, mos do
seu conteúdo, de sua oportuni-
dade, de seu significado para
o estudante universitário. Os
novos valores, que abundam nos
cursos superiores, encontram de
repente uma chance que não
se lhes oferece quase nunca,
tais as vantagens que o Prê-
mio lhes dá.

ATRAÇÃO
A universitária Marina Lang

que representou os estudantes
na enquete do Jornal de Le-
iras, comentou que "apesar de
estudar Medicina, gosto de li-
teratura".

O Prêmio Esso de Lite-
ratura para Universitários, pa-
ra mim, é mais do que um
estímulo — acrescentou. — O
prêmio principal, uma. viagem
a Portugal, é uma atração á
prrte. e acredito que nenhum
estudante brasileiro perderá
essa chance de concorrer a um
certame de tão alto gabarito.

Parabéns â Esso e ao Jornal
de Letras pela instituição desse
prêmio. Estava faltando mes-
mo quem olhasse para cs uni-
versilários que gostam das le-
trás.
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Comércio achaque A LEI DO MAIS FORTE

Governo Negrão é
da Históriao pior

A administração do Gover-
nador Negrão de Lima foi du-
Tavmente criticada ontem pe-
las entidades empresariais do
Rio, que na reunião do Conse-
lho Diretor da Associação Co-
merclal do Rio de Janeiro, a
denunciaram como uma das
mais ineptas da História ca-
rioca porque "em poucos me-
ses fêz a Cidade regredir 100
anos".

O Sindicato do Comércio Lo-
Jista da Guanabara constituiu
Comissão presidida pelo Sr.
Osvaldo Tavares, para levar
nas próximas horas, "o protes-
to das classes produtoras e da
população carioca a todos os
Ministros do Governo Federal,
inclusive os militares, contra
a Inação e o descaso das au-
toridaries estaduais" e solici-
tando providências urgentes
para resolver os problemas que
nfügem a Cidade.

PROTESTO GERAL

Todos os membros da Direto-
ria da Associação Comercial do
Rio de Janeiro em sua reunião
de ontem, presidida pelo Sr.
Antônio Carlos do Amaral Osó-
rio, fizeram violentos protestos
pela falta de ação do Governa-
dor Negrão de Lima em solu-
cionar os simples e mínimos
problemas. O Sr. Sílvio Pa-
checo, falando perante o pie-
nário que o aplaudiu demora-
damente, referiu-se às denún-
cias feitas pelo JORNAL DO
BRASIL relativas à inoperân-
cia do Governo estadual "que

.não é capaz nem de tapar os
buracos da Avenida Presidente
Vargas que a Secretaria de
Turismo abriu para a decora-
ção do Carnaval", acrescentan-
co que a situação da popula-
ção e cio comércio é "tétrica,
negra e tíesesperadora pela fal-
ta de energia, água e dos ser-
viços públicos fundamentais
indispensáveis à uma. grande
cidade".

— Nós hoje vivemos de vela
na mão diante das covas aber-
tas na Cidade peio Governo,
cemo a prantear o seu velório,
porque o Rio, com a atual ad-
mlnistração, está moribundo —
cii.sse.

O Presidente cia Associação
Comercial, Sr. Antônio Carlos
do Amaral Osório, como os
membros do plenário, aprovou
todas as críticas, .anunciando
que a classe produtora "está
alerta írente a incúria do Go-
vérno estadual".

Afirmou o Sr. Amaral Osó-
rio que o Sr. Negrão de Lima
dispensa à entidade a maior
cordialidade quando esta apre-

senta sugestões para resolver
os problemas que enfrenta a
Cidade, mas. que, "isso não è
suficiente, mesmo porque os
melhores amigos, apesar de .se-
rem amáveis por vezes são in-
competentes para administrar".
Não há a menor hostilidade
nisso, — frisou — mas é npe-
nas uma verdade que é com-
provada seguidamente.

CAOS

O Sr. Nilo Sevalho, membro
do Conselho Diretor da Asso-
ciação Comercial, afirmou' na
ocasião que as classes produ-
toras e principalmente o co-
mercio¦ carioca não podem
mais asisstir impassíveis à au-
sência de providências para
resolver o problema do racio-
namento de energia elétrica,
que está levando o caos às
suas atividades. Ressaltou que
a crise tende a se agravar no
futuro, porque anunciam os
técnicos meteorologistas que
no próximo ano a atividade
solar será mais intensa, o quo
deverá provocar piores chu-
vas, "e não se viu nada de
parte do Governo estadual quo
indicasse estar êle preocupado
com o problema". Disse ainda
que apesar de a Rio-Light es-
tar anunciando que continua
invertendo NCrS 4 milhões
(quatro bilhões de cruzeiros
antigos) para ampliar sua
precária produçfto energética,"isos ainda não passou do pa-
pel e dos buracos".

Criticou ainda o Governo do
Sr. Negrão de Lima por ter
arquivado o projeto que pre-
Via a instalação de várias usi-
nas termelétricas na' Cidade, o
que viria solucionar o proble-
ma das crises de energia, pois
aquelas usinas não estariam
sujeitas aos fenômenos clima-
ticos, e, ainda, de ter conge-
lado as obras de construção
da usina termelétrica de Santa
Cruz, uma das que foram pro-
jetadas pela administração
passada.

PROVIDÉ-NCIAS

A comissão dc empresários
constituída pelo Sindieixo do
Comércio Lojista, composta de
quatro membros das classes
produtoras, já pediu audiência
ao Ministro das Minas e Ener-
gia, Coronel Costa Cavalcanti,
para solicitar providências no
sentido de acabar com o racio-
namento de energia elétrica
imposto pela Rio Light, "por-
que o comércio não pode mais
suportar a crise da retração de
vendas e arcar com os prejuí-zos dela decorrentes".

Lojistas è deputados
em busca da solução

Preocupados com o "esvazia-
mento econômico do Rio", re-

/ presentantes da indústria e do
comércio cariocas reuniram-se
ontem no almoço semanal do
Clube dos Diretores Lojistas, no
Mesbla, para trocar idéias com
o objetivo de evitar a progres-
são desse fenômeno, cujas orl-
gens maiores, segundo a maio-
ria, está na política econômico-
financeira do País a partir de
1964.

Segundo o Sr. Mário Leão
Ludolf, a escassez de água nos
últimos anos, a crise de ener-
gia elétrica que já dura 15
finos é as dificuldades para se
conseguir um telefone — que,
agora, parece, serão sanadas —
siiém do alto preço cobrado pe-
lo metro cúbico, de água (o
maior do Pats) são algumas
das causas desse esvaziamento
a serem combatidas.

FAVELAS EM QUESTÃO

Embora a maioria concordas-
se com a opinião de que as ía-
velas sejam, realmente, um dos
íatôres do empobrecimento in-
dustrlal e comercial do Estado,
provocando, inclusive, a emi-
gração de empresas nos últi-
mos finos, os interessados con-
sideram o problema o mais
complexo possível, sendo que o
Deputado Gama Lima — pre-sente à reunião — considera
que o problema deva ser solu-
cionado, também, pelo Govêr-
no federal, levando-se em con-
ta que a maioria desses fave-
lados é composta' de imigran-
tes de outros Estados.

Um dos diretores da COPEG
Sr. Augusto Vilas Boas, consi-
dera êsse aspecto também bas-
tante complexo, afirmando quea favela é exatamente uma
conseqüência, e que, anterior-
mente, outras coisas precisam
ser resolvidas, como a educação
do favelado, barateamento dos
transportes e locais de traba-
lho próximos às suas residên-
cias:

— Para citar um exemplo —¦
continuou — imagine-se oGo-
vérno construindo um hospi-
tal numa favela. Dentro de
poucos dias, êsse hospital tai-
vez fosse completamente des-. .'¦
truído pelos próprios favelados.

Segundo projeto —.já ape-
lidado "SUDENE carioca" — a
ser apresentado à Câmara pe-lo Deputado Rubem Medina,
qualquer melhoramento das
condições de vida do favelado
dependerá economicamente da
COPEG, do Banco Nacional da
Habitação e de agências es-
trangeiras, e um dos seus itens
inclui a proibição da evasão
dos 50' o do capital arrecada-
do no Estado da Guanabara no
Imposto de Renda para o Nor-
deste, fazendo com que éle se
concentre somente na obra de
recuperação do favelado ca-
rioca,

O Sr. Augusto Vilas Boas,
depois de afirmar que a cria-
çáo da "SUDENE carioca" éuma nece.ssid.ide, eíolar eeeu
que a COPEG não dispõe rie
muitos recursos para e&sa aju-

da, mas que com uma associa-
ção de esforços o problema po- •
dera ser resolvido da melhor
maneira possível.

ESVAZIAMENTO
ECONÔMICO

O Presidente do Clube dos
Diretores Lojistas, Sr. Jorge
Geyer, afirmou que está ha-
vendo um esvaziamento eco-
nômico no Estado, baseando-se
nos dados coibidos entre os
quase 100 Clubes dos Diretores
Lojistas, localizados cm várias
cidades, esclarecendo que és-
ses dados comprovam que o
Rio encontra-se nos últimos
lugttres, "não porque estivesse
vendendo menos mercadorias,
mas por causa do empobreci-
mento do Estado".

— Um levantamento feito cm
setembro do ano passado —
afirmou — chegou à conclusão
de que o índice de crescimen-
to econômico do Estado é mui-
to menor em comparação com
outros, diminuindo sensível-
mente o poder aquisitivo do
carioca. Para resolver êsse pro-blema precisamos de ajuda dos
Governos federal e estadual,
levando-se em consideração queas favelas são um pedaço do
Nordeste, pois grande partedos moradores se origina delá.

AS CAUSAS REAIS

O Presidente da Federação
das Indústrias do Estado da
Guanabara, Sr. Mário Leão
Ludolf, afirmou que está ha-
vendo realmente uma estagna-
ção no desenvolvimento eco-
nômico do Estado, enquanto oslocalizados na Região Centro-
Sul vêm obtendo um índice
de crescimento elevado, inclu-
sive com a ampliação dos seus 

"
parques industriais.

Na sua opinião, vários ía-
tôres contribuíram para a que-da do poder aquisitivo de 1964
para cá, todos eles motivados
pela política econômico-finan-
ceira adotada pelo Governo,
com a restrição do crédito e adisciplinação dos aumentos sa-lariais. Disse que já íoram
mantidos entendimentos com aSecretaria de Administração doEstado para se descobrir as
causas reais da íalta de expan-
são do Estado.

Em seguida, o Sr. Leão Lu-
dolf enumerou outras possíveiscausas: a escassez de água nos
últimos anos, a crise de ener-
gia elétrica desde 1952 e dlfi-
culdades de telefones, afastan-
do o investimento no Estado.— As Indústrias estão pa-
gando NCrS 0,15 (150 cruzeiros
antigos) mensalmente por me-
tro cúbico de água fazendo com
que as que necessitam bastan-
le do líquido, como a petro-
química e a de mármores, porexemplo, se vejam atrapalha-
das para funcionar, uma vez
que ê.sse preço é um dos mais
elevados do Pais, não se le-
vando em cúnta a grande car-
ca tributária ii3s suas despe-
sas.

Prédios tremeram em cinco
bairros do Rio, dando a
impressão de abalo sísmico

Os moradores do edifício n.° 17 da Rua Barão de Oli-velra Castro, no Jardim Botânico, aguardavam esta ma-dragada a chegada de engenheiros do Instituto de Geo-técnica, para explicar o tremor sentido por volta de 21h30mde ontem, sensação idêntica à observada em prédios de
quatro outros bairros tía Cidade.

A impressão de que houve um abalo sísmico no Riocomeçou a se generalizar porque o fenômeno foi sentido
nao só naquele bairro e em Ipanema, Leblon, Tijuca e.Santa Teresa, como também na Cidade fluminense tíe
Mangaratiba, a ponto de a Delegacia do Polícia local en-trar em contato com o Serviço de Meteorologia da FAB.

Mo
Os barracos da Favela do Cantagalo começaram a ser demolidos para que não caiam sòbrc os prédios de Copacabana

radores do Cantasalo saem
e a favela vaiíôrça abaixo

Os moradores do Morro
do Cantagalo, que tiveram
os seus barracos condenados
pelo Instituto de Geotécni-
ca, foram obrigados . ontem
a abandoná-los, a j u dados
na mudança por soldados
da Polícia Militar, m a s a
maioria saiu sem ter aonde
ir morar.

Os favelados, desde a que-
da dewma barreira do Mor-
ro do Cantagalo, que dá pa-
ra a Rua Barão da Torre,
estão apreensivos quanto á
sua sorte, porque muitos
não encontraram um lugar
para onde se transferir e
estão dormindo na rua ou
abrigados no barracão da
Fundação Leão XIII.

EXCEÇÃO

A Favela do Morro do
Cantagalo é um lugar paca-

to, onde não há marginais,
segundo os seus moradores,
e a associação dos morado-
res não permite que se cons-
truam novos barracos.
Quando alguém abandona a
favela não pode vender o
barracão, pois êle será doa-
do à familia que estiver com
sua casa em situação pre-
caria.

A queda ria barreira ina
segunda-feira criou o clima
de inquietação que aumen-
tou com a ordem de os mo-
radores abandonarem o lo-
cal, já que anteriormente
estavam em litígio com uma
firma construtora interessa-
da em construir um prédio
de apartamentos na Rua
Barão da Torre. Para per-mitir a construção do edi-
ficio seria necessário des-
truir 26 barracos na encos-
ta, a fim de possibilitar a

construção de uma parede
de contenção, conforme De-
creto do Governador Negrão
de Lima, regulamentando
obras nas encostas de mor-
ros.

Os moradores dos 26 bar-
racos não queriam sair sem
uma. indenização, que de-
pois de muita discussão foi
acertada com a firma cons-
trutora. Contudo, os favela-
dos atingidos não se conten-
taram com os NCrS 250,00
(250 mil cruzeiros antigos)
oferecidos pela firma.

Segundo os favelados, a
firma construtora, em en-
tendimentos com o Depar-
tamento de Recuperação de
Favelas, aproveitou-se do
deslizamento da barreira
para forçar a retirada dos
barracos ameaçados, sem
que nenhuma solução fosse

encontrada visando a trans-
ferir os favelados.

O Sr. Wilson Pereira dos
Santos informou que a bar-
reira caiu por culpa da fir-
ma construtora, que colocou
um trator no topo do morro
revolvendo o barro, para
que ocorresse mn desliza-
mento.

A maioria das íamí-
lias já removidas foi Je-
vada para terrenos no Es-
tado do Rio, ou para casas
de parentes e amigos em
outfas favelas. Os desabri-
gados alegam que não está
havendo a assistência neces-
sária, "pois se reclamamos
junto às assistentes sociais
leite para as crianças, elas
respondem que não
amas-sêcas".

o PÂNICO

Quatro famílias disistiram de
esperar que o.s técnicos do Ins-
tituto de Geotécnica chegas-
sem para o exame dos qtmtroandares do prédio 17 da Rua
Barão de Oliveira Castro, re-
tirando-se com alguns dos per-tences para casas de parentes.Os moradores dos 3° e 4."
andares disseram que o tremor
foi tão forte que mexeu com
cadeiras e sofás, fato confir-
mado por Dona Neide Pile, qunviu o sofá arrastar-se pela sa-
la, enquanto ela assistia a um
programa de televisão.

Quase todos correram para a
rua e só à 1 hora da mariru-
gada começaram a voltarprin-
cipalmente quem mora nos 1."
e 2" andares, onde a sensação
rio tremor foi bem menor. A
maioria, porém, preferiu ficar
do fado de fora, inclusive ve-
lhos e crianças, esperando o
término da inspeção. Pouco
antes, lá estiver.i uma guarni-
ção cio Corpo de Bombeiras,
que revistou o subsolo e os de-
mais andares, nada encontran-
do de anormal, que acusasse
perigo iminente para o prédio,
onde moram 80 pessoas em
seus 25 apartamentos.

MUITOS PEDIDOS
Enquanto os moradores do

prédio n.° 17 da Rua Baráo
Oliveira Acácio passavam a
madrugada ao relento, aguar-
dando os técnicos do Institu-
to de Geotécnica, o plantão do
Palácio Citianabara informava
às lhlOm de hoje, que o en-
genheiro Jorge Soares da Ro-
dia, assessor do diretor do ór-

gão, havia realmente infor-
mado que o.s engenheiros iriam

, vistoriar o prédio "ainda na
noite de hoje".

— Êsse "ainda hoje", po-
rém, é muito relativo — acres-
centou o funcionário de piau-
tão —, porque o volume de.
pedidos de vistorias ciue esta-
mas recebendo em decorrência
do abalo sísmico é enorme. Ê
possível que as vistorias en-
trem pela madrugada a den-
tro e que o engenheiro Jorge
Soares não dé conta do recado.

SUPOSIÇÃO

O astrônomo Muniz Barreto
disse ao JORNAL DO BRA-
SIL que acredita tratar-se do
uma pedra de grandes propor-
ções que tenha. se deslocado
na montanha da Tijucn, em lo-
cal desabitado, mas que refle-
tiu sóbre os bairros que a cir-
cundam .

Acha o Professor Muniz Bar-
reto que, na encosta da Tijuca.
que dá para a Zona Sul, é co-
mum o deslizamento de pedras,com grandes estrondos e pe-
quenos abalos apenas geológi-
cos. Disse ainda que última-
mente estes deslocamentos de
pedras ao longo da montanha
têm sido constantes, mas con-
sidera muito difícil localizá-los
perque a encosta é extensa e
cs deslizamentos são ás vezes
pequenos, mas causam gran-
de estrondo.

A chapa do sismógrafo do
Observatório Nacional, quefuncionou durante o dia de on-
tem e que poderá acusar um
abaio sísmico, será revelado
hoje por volta do meio-dia.

Instituto de Geotécnica
passa à área da SI

sao

Uma retração no merca-
do imobiliário vem-se re-
gistrando nos bairros loca-
lizados em encostas, princi-
palmente em Laranjeiras,
Cosme Velho, Glória e San-
ta Teresa, conforme infor-
mação do Departamento de
Avaliação da Bolsa de Imó-
veis do Rio de Janeiro.

Embora seja impossível
apresentar, por enquanto,
um levantamento das con-
seqüências dessa retração,
que será mais sensível nos
próximos meses, -já se no-
tou na Bolsa de Imóveis
uma queda nos pedidos de

Prédio em encosta perde o seu valor
• avaliação para aquelas
áreas.

DESVALORIZAÇÃO

De acordo com os peritos
do Departamento de Ava-
liação da Bôísa de Imóveis,
os proprietários de imóveis
localizados em encostas pa-recém estar ainda na ex-
pectativa das medidas do
Governo, que vem interdi-
tando os prédios ameaça-
dos por deslizamentos de
pedras e barreiras.

— Quando os prédios fo-
rem liberados, muitos pro-

prietários se interessarão
em vender os imóveis, por-
que continuará o perigo nas
próximas chuvas. Para ven-
der imóveis mal situados,
serão forçados a baixar o
preço até encontrarem com-
pradores. A desvalorização
é imprevisível, mas será
muito grande, porque as
mesmas razões que tem o
proprietário para vender
um apartamento levam o
comprador a não compra-

Acham os peritos da Bôl-
sa de Imóveis que ainda é
muito cedo para se ter

idéia dessa desvalorização,
pois ela não poderia ser me-
dida. no momento, pela que-da do volume de ofertas no
mercado imobiliário.

Mesmo os proprietários járesolvidos a desfazer-se dos
imóveis ameaçados ou mal
situados não os põem à
venda no'momento, porque
o efeito psicológico das úl-
Umas catástrofes contribui-
riam para desvalorizá-los
ainda mais, em'muitos ca-
sos afastando toda possibi-
lidade de vendas.

Acaso revela perigo em Santa Tere
Um acnss ííz com que os mo-

radores tío n.° 77 da Rua Her-
menegildo de Barros, em San-
ta Teresa, soubessem ontem
que o prédio está interditado
desde o dia 3, embora até ago-
ra ninguém do Estado tenha
comunicado que eles és tão
ameaçados pelo edifício n.° 29
da Rua Dias de Barros, que
poderá desabar.

Um edital do Departamento
de Edificações — prevendo o"uso da Força Pública", caso
os moradores resistissem a
abandonar suas residências —
íoi colado num muro ao lado
e, por curiosidade, um açou-
gueiro, que mora no andar tér-
reo, apanhou-o há d i a s no
chão, porque despregara do
muro, e deu uma lida só poralto, sem perceber que se re-
feria exatamente a seu prédio.

A DESCOBERTA

Foi a leitura dos Jornais de
ontem que levou os moradores
do n.° 29 a descobrir que deve-
riam abandonar o prédio de-
vido à ameaça do n.° 77 da
outra rua.

— Essa tal de Força Públi-
ca nunca apareceu por aqui.
Parece que élcs quiseram só
nos intimidar, evitando maio-
res problemas — comentaram
alguns.

O temor, porém, íêz com queduas das quatro familias qúemoram a!i se mudassem. As
demais dizem que não saem"pela mesma iazão de outras
famílias pobres, que não sa-
bem p.ara onde Ir".

DISPLICÊNCIA

Na Travessa Manuel Lebrão,
também em Santa Teresa,
ocorreu um fato igual há um
més: funcionários do Departa-
mento ds Edificações afixaram
um edital mos fundos do nú-
mero. 26, determinando quetrês casas fossem abandona-
das imediatamente, "caso con-
t.rário será pedido o concurso
da Força Pública". As casas
estão ameaçadas por uma bar-
reira das encostas do Morro
de Santa Teresa, onde Já ocor-

O'
reram deslizamentos após os
últimos temporais.

A Sr." Rosa Gonçalves, uma
das moradoras, expôs a situa-
ção de todas as famílias:

— Como nunca mais apare-
ceu ninguém do Estado paraaros expulsar daqui, resolvemos
continuar ficando, pois a en-
costa não nos parece muito
perigosa. Quando chove, nós
salmos por medida de pre-caução.

SEM PERIGO

Os apartamentos 307, 308,
407 e 408 do edifício n.° 23 da
Rua Santo Amaro não estão
interditados, ao contrário do
que foi divulgado pela Admi-
nisfração Regional de Santa
Teresa. O síndico do edifício,
Sr. José Pinto de Morais, ex-
plicou que um engenheiro do
Instituto de Geotécnica apenas
aconselhou o condomínio a fa-
zer um nôvo reboco no muro
atrás do edifício, que sustenta
pequena elevação, além de er-
guer outro pequeno muro, num
plano pouco acima. Também
p:r segurança, já está sendo
desbastada parte do barranco.

— O muro é de pedras — ex-
plicou o síndico — e muito se-
guro. Os moradores dos apar-
tamentos supostamente inter-
ditados estão tranqüilos, poisnão há nenhum perigo maier.

A Administração Regioíial
divulgou que o edificio 802 da
Rua Joaquün Murtinho tam-
bém 'está interditado, o quesurpreendeu as famílias quehabitam três dos oito andares
do prédio, que está em fase fi-
nal de construção.

O encarregado da obra in-
formou que ela coiuinua com
seu andamento normal, pois íoi
liberada pelos engenheiros do
Es:ado, já que o construtor.
General João Cândido cie Araú-
jo Oliveira, providenciou a
construção de um muro do
contenção na encosta ao lado
ôo prédio.

Os apartamentos 313. 314 e
414 do edifício 196 da Rua San-
to Amaro, 211 e 212 do edifício

sa
140 da Rua Cândido Mendes,
além das casas 157, 159, 163,
e 7 e 8 da vila 113, parcialmen-
te destruídas pelo temporal rie
fevereiro, são os únicos locais
efetivamente interditados, de
toda a lista fornecida ontem
pela Administração Regional
de Santa Teresa.

A vila n.° 113 da Rua Santo

perderem o ano, já começaram
a pedir transferência para ou-
tros estabelecimentos oficiais.

PEDRA IMAGINARIA

Até agora, poucas pessoas
viram a pedra, mas alguns vi-
zinhos admitem que ela existe
só na imaginação dos profes-

O Instituto de Gectécnica, o
Departamento de Obras e o
Departamento de Parques pas-
saram, a partir de ontem, a'in-
tegrar a estrutura da SUR-
SAN, a fim tíe permitir que ê?-
ses órgães contem com maior
¦auxílio financeiro e se benefi-
ciem de maiores recursos me-
cànices e humanos.

O Superintendente da SUR-
SAN, engenheiro Geraldo de
Carvalho, disse que aquele ór-
gão, de heje em diante, pas-
se.rá a cuidar da Cidade não só
aias grandes obras como tam-
bém r.a limpeza das galerias,
calçamento de ruas e ne fecha-
mento de buracos, pois "neste
Estado, o que não fôr estrada
pertence à SURSAN".

RACIONALIZAÇÃO

Sáo tantos os problemas da
Cidade que cs vários departa-
mentes da Secretaria de Obras
decidiram adotar nôvo sistema
de trabalhai, principalmente
para a remoção de iama: o Rio
s.erá dividido em zonas e cada
departamento agirá isolada-
miente, evitando que os traba-
lhos sejam tumultuados'.

O Departamento tíe Limpe-
za Urbana limpará as Ruas
Baráo da Torre, o Corte do
Cantagalo, a Fonte da Saúda-
de, e Ruas Tabatinguera e
Itapiru; ao Departamento de
E;tradas de Rodagem caberão
também o Corte do Cantagalo,
a Rua Humaitá, a Lagea e a
Estrada da Tijuca; o De-pana-
mento dc 0'ovas desobstruirá ns
galerias do Contro até o En-
genho Nôvo.

O Departamento de Es,goto3
Sanitários também agirá, des-
de o Ceniro da Cidade até o
fim da Zona Sul, enquanto a
Usina de Asfalto prosseguiu
ontem, em regime de 24 horas,
a Operação-Tapa-Buracos.

Amaro continua ameaçada por -sores, "que prolongam assimdeslizamntos que ocorrem com
chuvas mais fortes e • que jásoterraram parcialmente as ca-
sas 7 e 8. O barro que desce do
morro penetra pelo corredor
da vila, enlameando todas as
oito casas. As 'donas de casa da
vila pediram ontem ao Institu-
to de Geotécnica o descarrega-
mento da encosta, "para evitar
que todas as casas sejnm in-
terditadas".

INTERDIÇÕES

Sete prédios estão interdita-
dos em Botafogo e Laranjeiras
e a demolição da maioria dê-
les será pedida pela Adminis-
fração Regional de Botafogo,
porque estão pondo em risco
prédios vizinhos.

Os prédios são os seguintes:
Rua General Góis Monteiro,
188; Rua Correia Dutra, 15, e
Rua das Laranjeiras, 371, 377,
379, 379-A e 381. Em frente ao
Palácio Guanabara, íoram ini-
ciadas obras para drenagem
das águas pluviais que descem
das encostas existentes' atrás
da sede do Governo carioca.

ESCOLA PARADA

As crianças do bairro de
Fátima ainda não sabem
quando voltarão a freqüentar
as aulas da Escola Guatema-
la, que foi interditada no co-
meço do mês — devido (i uma
pedra que poderá cair sóbre o
prédio — e até agora a Secre- .
taria de Educação não divul-
gou o laudo tícs engenheiros
sobre a segurança da escola.

Algumas das 25 professoras
que ali trabalham foram on-
tem á escola, a fim de atender
sos pais que. temerosos com a
possibilidade de os seus filhos

as férias de janeiro". Outros
afirmam que a pedra está por
trás ^da vegetação.

Segundo as professoras da
Escola Guatemala, o laudo dos
engenheiros foi mandado para
a Secretaria de Educação, há
umas duas semanas, mas como
o relatório não falou na pedra,
o Secretário Benjamim de Mo-
rais resolveu providenciar uma
nova vistoria. A direção do
colégio, porém, não recebeu
qualquer comunicação sóbre a
situação do prédio.

LAMA NO ANDREWS

A direção do Colégio An-
drews, em Botafogo, desmentiu
ontem que o estabelecimento
esteja funcionando preeària-
mente e, segundo explicou,
acontece apenas que a Rua Vis-
conde Silva — onde funciona o
curso .primário — está há dois
meses praticamente interdita-
da pela grande quantidade de
lama. '

Para evitar acidentes, a dire-
ção do Colégio decidiu suspen-
der as aulas por alguns dias,
coincidindo com a Semana
Santa, a íim de reiniciá-las na
próxima segunda-feira, quandoespera que a Rua Visconde Sil-
va já esteja limpa, afastando as-
stni possíveis perigos para as
crianças.

DIretcres do Colégio St ela
Maris, no Leblon, decidiram
reiniciar as au!.as só na terça-
feira, temendo c.ue -a Avenida
Niemeyer ceda ao peso cios ôni- ¦
bus oue servem à escola.

Cs pais cos alunos queixam-
se de que o.s filhos estão sem
estudar há duas semanas, "o
que poderá prejudicá-los no
fim do ano".

PONTOS CRÍTICOS

O Corte do Cantagalo c a
Ladeira-tío Sacopã são os pon-
tos mais críticos e, no primei-
ro, além do DER e do DLU, foi
necessário que o Departamen-
to de Urbanização contratasse
empreiteiros para solucionar os
•vários problemas surgidos ali.
O Departamento de Obrtis en-
carregou-se de desobstruir as
galerias e ainda atua na ladei-
ra com três mil homens, mais
ou menes

Alguns engenheiros do Esta-
do confessam que são tantos os
pretolemas graves que "chega a
ser difícil estabelecer a ordem
de prioridade" e que "a essa
altura, é impossível realizar um
trabalho preventivo, pois o Rio
já não pode ser recuperado
entre uma chuva e outra".

NOTA OFICIAL

Segundo uma nota oficial
distribuída pelo Serviço de Re-
lações Públicas da Secretaria
tíe Obras, as providências to-
madas, desde sexta-feira pelos
diversos Departamentos, íoram
as seguintes:

— O DER atendeu a iun
deslizamento ocorrido por obs-
trucão criminosa de uma ga-
leria transversal na Estrada
Grajaii—Jacarepaguá. Outro
deslizamento na Rua Senador
Nabuco, onde várias pedras
ameaçavam cair na Rua Itapi-
ru. Desobstrução de barreiras
nas seguintes estradas: Canoas,
Rocinha,' Av. Niemcj'er, Fur-
nas e Édisan Passas. O DER
interditou as Estradas tíe Fur-
nas e Redentor e ontem ini-
eteu obrai em írente ao n.° 121
da Avenida Niemeyer, onde a
queda tíe uma muralha pro-
vocou um abatimento na pista.
A obra prejudicará o tráfego,
obstruindo meia pista.— O Departamento de Ur-
b.inizaição tDURBi concentrou

seus efetivos nas encostas quamargeiam a Lagoa Rodrigo de
Freitas, observa o comporta-
mento dos Rios Pedras, Tln-
gui, Acari, Joana e Jacaré, quetransbordaram dos seus leitos
em determinados pontos, além
de agir preventivamente con-
tra pedras nas Ruas Embaixa-
dor Macedo Soares, Negreiro
Lobato. Trabalha também no
deslizamento de encosta na
Rua Almirante Guilhobel.

— O DLU opera em toda a
Cidade, em regime de emer-
gência, e mantém o serviço tíe
coleta normal. O Instituto cie
Geotécnica inspecionou todas
as solicitações feitas, tendo
seus engenheiros providencia-
do a evacuação de diversos
barracos. A Usina de Asfalto
pretende' concluir o recapea-
mento asfáttico da Rua Conde
de Bonfim e iniciará a Ope-
ração-Tapa-Buracos em diver-
sas ruas da Cidade.
LIMPEZA

A limpeza das ruas da Zona
Sul será concluída nos próxi-mos dias, mas a Zona Norta
só ficará limpa dentro de mais
10 dias, devido à deficiência
tíe caminhões e de homens, que
foram cedidos a outros órgãai
do Estado, segundo informou
ontem o Departamento de Lim-
peza Urbana.

A não ser a Estrada do Cor-
covado, todas as outras do Rio
estão abertas ao trânsito, mas
o Departamento de Estradas de
Rodagem recomenda que a Es- ¦
trada de Furnas não seja usa-
da à noite, porque há o perigo
de novos deslizamentos, em ca-
so de chuva. A Estrada do Joã
dá passagem a um só veiculo.
POUCO PREJUÍZO

O Diretor do Departamento
de Estradas de Rodagem, en-
genheiro Segadas Viana, escla-
receu ontem que, de um modo
geral, as chuvas não prejudi-
caram demasiadamente es es-
tradas cariocas, pois — apesar
de muito trabalho — já íoram
liberadas ao tráfego.

As obras da BR-101 serão
reiniciadas na próxima semana.
Com as últimas chuvas, os tre-
chos já construídos no Pontal

, de Semambetiba e na Grota
Funda íoram danificados.
PEDRAS

O Departamento de Urbanl-
zação informou que prosseguem
os trabalhos de consolidação da
encosta e desmonte de pedras
na Rua Senador Simonsen. Na
Rua Major Vaz, realiza-se o
desmembramento de pedras e
a conformação de talude, en-
quanto na Rua Almirante Gui-
liicbel faz-se o desvio tíe águas,
através da construção de ca-
naletas.

— No Túne! Santa Bárbara,
a contenção da encosta prós-
segue rapidamente, de forma
que em 10 dias o problema es-
tara solucionado, apesar de que*
as chuvas do último íim de
semana prejudicaram o anda-
mento do trabalho — disse o
Diretor do DURB, engenheiro
Joaquim Chaves.

CANALIZAÇÃO

O Diretor do Departamento
de Saneamento da SURSAN,
Sr. Paulo Cesta, anunciou on-
tem a abertura tíe quatro fren-
tes de trabalho nas cbras de
canalização do Rio Eerquó.
cuja conclusão, dentro tíe íeis
meses, impedirá definttivamen-
te as enchentes em Bctafcgo.

As novas galerias totalizarão
911 metros de extensão e as
suas interligações ãs cbras já
coniluidas possibilitarão a c,r-
naiizaçào des águas pluviais
para o Interceptor Oceânico
tía Zona Sul.

'•¦ 
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sina, mineira reclamei

preço único de combustível
para competir nos mercados

Belo Horizonte (Sucursal) - A- Federaglo .a« 
^ús-

_4.«_. Mims nreocupada com a discriminação feita pelo

CróseíhD Nacional do Petróleo em relação ao Estado, onde

o óleo combustível é adquirido por preço.snpgor.ao ío -

Secido em São Paulo e Guanabara, pediu ontem, a inter

Sei do Governador Israel Pinheiro .iunlo aquele oi-

R'sentido da uniformização dos preços do petróleo, a

m de -evitar prejuízos para a economia mineira

O pedido fei o ao Governado-* tem em vista, princi-
riaimente o fato dc que os industriais mineiros tlcarao

OSSm d°a compeüçlo no terçado interno se pagarem
mai. caro a gasolina e os derivados do petróleo, ü-iiesi

Ste do Sindicato dos Distribuidores de Combustível de

Stoas Sr Wolney Fernandes, no entanto acha impôs-

ÍSLa idéia da unificação dos preços do petróleo em Mi-

nas na base em que é vendido na Guanabara, porque este

Estado ainda não refina o petróleo bruto.

UNIFICAÇÃO

A unificação dos preços do
petróleo para uma determina-
da região só será possível -se
em cada uma delas houver uma
irefinaria, segundo informou o
Sr. Wolney Fernandes, acres-
c.entanclo que. em Minas, isto
_ó será possível tom o térmi-
no da construção cia Refinaria
Gabriel Passos.

O oleoduto inaugurado re-
centemente não pode trazer a
unificação dos preços pelo fn-
to de transportar o petróleo
refinado diretamente do Rio
para Minas. Haverá, segundo
o Sr. Wolney Fernandes, pos-

Tunísia deseja encomendar
petroleiro e cargueiro
de fabricação brasileira

O Governo da Tunísia manifestou dc-sejo de comprar
navios de fabricação brasileira, segundo informações trans-
mitidas ao Itamarati pelo Embaixador Frederico Chermont
cie Lisboa, chefe da missão diplomática do Brasil em Túnis.

As autoridades tuniJianas desejariam, inicialmente,
encomendar um petroleiro de 50 mil toneladas, um car-
gueiro de 6 a 7 mil toneladas e um navio-cisterna de 4
mil toneladas para transporte de vinho e óleo vegetal.

sibilidacles disso somente quan-
do o oleoduto transportar o pe-
tróleo bruto. Para éle, a úni-
ca preocupação do . Conselho
Nacional do Petróleo ó prepa-
rar para o fim do mês a nova
tabela de preços da gasolina
e derivados do petróleo, que
deverão sofrer um aumento na
base de 30 a 40'; .

Este aumento, segundo o Pre-
sidente do Sindicato dos Dis-
tribuidores atende a três exi-
gêncins: o aumento da taxa
do dólar, o Imposto sobre Cir-
culação de Mercadorias, e o
reajustamento exigido pela no-
va moeda, que não prevê os
decimais dos cruzeiros antigos.

NEGOCIAÇÕES ;... !

As negociações *s òbr e essa
operação dependem pri mer-
dialmente das conúiçõssòe efe-
dito e financiamento que o
Bra§ll possa oferecer íi Tuni-
sia, além do prazo de entrega
dos navios. Em troca, a nação
africana ofereceria, como parte
do pagamento, 300 mil tonela-

» das, de fosfates ao Brasil, cujo
prioo no mercado internacio-
nalc de USS -15 por tonelada.

h.i informar o Itamarati, o
Embnixacor Chermont de Lis-
boa ressaltou que a venda dês-
ses navios representaria a aber-
tura de noves mercados para o
Brasil, dc acordo com a pre-
ocupação atual da política ex-
terlor do Pais.

Legislativo pede a Israel
a fusão ricos

caírem

Eletrobrás mostra à Câmara
que investiu em Ürubupungâ
NCr$ 51,4 milhões até agora

Brasília (Sucursal) — A Eletrobrás jã investiu nas
obras das Centrais Elétricas de Ürubupungâ —- CEL USA —

NCr$ 51040 000,00 (õl bilhões e 40 milhões de cruzeiros an-
tigos), segundo informação do Ministério das Minas e Ener-

gia, respondendo a requerimento do Deputado Paulo Ma-
carini cmdb-so.

Acrescentou que a Eletrobrás, entretanto, não dispõe
de elementos suficientes para definir sua participação íu-
tura na realização de conjuntos de usinas da CELUSA, ja
que o maior investimento é o da Usina de Ilha Solteira,
assunto em estudos por um grupo de trabalho da empre-
sa e do BID. >

para d
Belo Horizonte (Sucursal! — A Assembléia Legislati-

va de Minas encaminhará, na próxima semana, oficio ao

Governador Israel Pinheiro solicitando que informe se a

fusão dos três bancos oficiais do Estado será ou nao efe-
,tivada pois somente uma definição do Chefe do Executi-

vo poderá melhorar a posição dos estabelecimentos, cujo

volume de depósitos oscila para menos justamente durante

© período de debates em tomo do assunto.
O encaminhamento do oficio ao Governador será so-

licitado ao Legislativo pelo Deputado Jorge Ferraz que
apresentará, como principal justificativa, um levantamen-
to da posição da rede bancária nacional mostrando que
após o início dos debates os três bancos oficiais perderam
os lugares que ocupavam anteriormente.

— Por outro lado, disse que
ee apenas isto não justificasss
aima definição do Governador,
podemos apresentar um levan-
tamento feito pelas entidades
dos .bancos sobre a posição da
rede bancária que nos demons-
ira o prejuízo sofrido pelos três
bancos oficiais, após o início
dos debates cm torno da íu-
pão: o Banco de Crédito Real
que ocupava o quarto posto
entre os 30 principais bancos
do País caiu para o sétimo lu-
Siar; o Mineiro da Produção,
que estava em décimo-prlmel-
ro lugar caiu para o décimo-
terceiro; e o Hipotecário e
Agrícola, que havia conquista-
do o trigésimo-segundo caiu
para o trigésimo-sexto lugar.
Isto vem demonstrar como a
fusão 

"exerce uma influência
negativa no público, concluiu
o parlamentar.

PREJUÍZO

Entende o Deputado Jorgo
Ferraz, que "apenas um pro-
nunciamento do Presidente doa
três bancos ofici? is do Estado,
Sr. Maurício Chagas Bicalho,
concedido ao JORNAL DO
BRASIL, garantindo que a te-
se da íusão está afastada de

''qualquer cogitação, não é sufi-
ciente para nos garantir de
que esta medida não será ado-
tada. È necessário que o Go-
vernador Israel Pinheiro tam-
bém se pronuncie, principal-
mente agora que o Presidente
do Banco Central, Sr. Dénio
Nogueira, íêz seu pedido de re-
núncia e se anuncia uma série
de modificações na politica
cconômico-íinancelra do anti-
co Governo".

DO EXTERIOR

O Ministério das Minas e
Energia disse também que até
agora as usinas de Urubupun-
gá já receberam empréstimos
do exterior que totalizam
USS 85 milhões, dos quais...
USS 72 milhões conseguidos
até abril de 1964. e USS 13
milhões após a revolução.

Dos empréstimos obtidos an-
tes de 1964, apenas USS 19 mi-
lhões (25%) íoram * utilizados
o dos conseguidas depois do
anovimento revolucionário, 90%
dos recursos já íoram empre-
gados.

As entidades estrangeiras
que forneceram empréstimos

sáo as seguintes: Baldwin-
Hamilton Co, com 173 mil dó-
lar.s, totalmente aplicados;
Bucirus-Erie Co. 1 milhão de
dólares, já utilizados 779 mil;
Grupo Industrial Elet.ro Me-
calliche per Inpiantial Este-
ro, 15 milhões de dólares, uti-
hzados 3 milhões; do mesmo
grupo, outro contrato de US$
43 milhões, já aplicados 3 mi-
lhões de dólares; Shotert Ltd.
US$ 1.1 milhões, já usados 10
milhões. Depois da revolução
de 64, íoram obtidos do BID
e da Bucirus-Erie 13 milhões
c 350 mil dólares, já aplicados
13 milhões e 194 mil dólares.;

INSTITUTO BRASILEIRO DO CAFÉ

a

Chamamos a atenção dos interessados para o
adiamento da Concorrência de Alienação de Viaturas,

marcada para o dia 27-3-67, a qual será realizada no

dia 30-3-67.
Maiores esclarecimentos poderão ser obtidos na

seção de compras do IBC - Rua Sacadura Cabral,

208 — 3.° and.

as.) Mario Roberto Malecha
Chefe da Seção de Compras

(P

fa OS TRINTA PRINCIPAIS BANCOS DO PAIS
O Banco Central enviou

ontem ao Juiz da Primeira
Vara Cível, Sr. Orlando Leal
Carneiro, o processo de li-
çjuidação extrajudicial do
Banco Prolar, pedindo a de-
cretaçâo da falência, e o se-
qüestro dos bens dos seus
diretores c, em seguida, pa-
ra que seja estendida a fa-
lència à firma Prolar S.A.
que ter-se-ia beneficiado das
irregularidades no Banco.

Os prejuízos que teriam
sido causados aos deposi-
tantes do Banco Prolar por
seus diretores, Srs. Benicio
Ferreira Filho, Manuel Fer-
reira Neto, Manuel Lopes
Gunzales e ícaro de Aguiar,
segundo o relatório assina-
do neio Sr. Dênio Nogueira,
atingem a NCrS 4 782 593,82
milhões (quatro bilhões, se-
tecentos e oitenta e dois mi-
lhões, quinhentos e noventa
e três, oitocentos e vinte mil
cruzeiros antigos). Receben-
do os autos do Banco Cen-
trai, o Juiz Orlando Leal
Carneiro abriu vista dos do-
cumentos e do relatório ao
Curador de Massas Falidas,
Sr. Joel Ferreira Dias, a
quem, por lei, compete a ini-
ciativa de requerer a íalên-
cia solicitada.

Os
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BANCOS

• Estndo de Sfio Poulo 
Brasileiro de Dcsconlos 
Lavoura de Minas Gerais 

Nacional de Minas Gerais ...

Mercantil de São Paulo 
Moreira Salos 
Créclilo Real de M. Gerais ...
Comércio e Ir.cl. de S. Paulo
Estaclo da Guanabara 

Coinércio e Ind. de M. Gerais
Federal Itaú 
Comercial do Est. S. Paulo ..

-Mineiro da Produção 
First National City Bank 
Bahia ¦
Mercantil de Minas Gerais ...
Noroeste do Est. de S. Paulo
Econômico da Bahia 

Eslado do Rio G. do Sul ...
Português do Brasil
Bank of London J. S. América
Minas Gerais 

-São Paulo 
Predial do Est. R. Janeiro ..

Boavista

Brasul dc São Paulo 
Mineiro do Oeste 
Irmãos Gbimarãci 
Lar Brasileiro 
América do Sul 

FONTES: Dado» coletados pelas

Disponível
Caixa

33.555,6

56.655,3
37.436,0
33.609,8
47.823,7
27.407,6

31.637,5
30.074,8
27.643,5
33.529,3
23.987,9

25.174,8
27.786,7
25.917,7
23.513,7
24.992,6
20.631,1
16.971,0
18.830,9
16.836,6
18.723,1
16.029,5
15.231,0
16.544,4
17.398,8

22.254,5
29.314,5

15.783,5
19.405,7
15.569,0

entidades dos bancos.

Realizável NSo exiglvel
Cepilal e Resorv-t

620.733,4 73.561,4
354.102.4 56.291,3
456.522,0 38.631,9
279.818.5 28.384,8
266.124,9 35.448,1
289.845,7 28.310,2
343.714.0 29.534,8
223.965.3 34.037,5

565.712.7 15.798,5
180.597.4 24.577,1
185.965.8 21.007,5
151.043.9 24.011,4
181.421,2 20.118,8
160.389.1 8.810,5
196.131,9 24.631,6
117.872,6 11.360,6
113.395.5 13.694,5
138.142.6 15.213,0
127.741.5 12.696,0
124.271.6 14.736,4
131.645.8 17.857,7
143.144.6 15.294,3
129.682.9 20.742,9
114.961,9 14.840,2
91.305,3 16.794,4

101.575.2 18.559,1
100.361,0 8.821,3
119.805,0 17.085,1

131.701.3 24.815,9
103.863.7 10.835,5

Quadro do BC/Semanal n. 256.

_ IIDEPEIBÊiCIl EA.
FINANCIAMENTO, CRÉDITO E INVESTIMENTOS

CORREÇÃO
PREFIXADA %a.a.

Renda mensal
qualquer que
seja o prazo
de vencimento

% ao etiês
Consulte seu corretor ou dirija-se à
R. da Quitanda, 159 - 2.° andar - Tels.: 23 0590 e 43-0526
R. Siqueira Campos, 43 - Gr. 613 - Centro Comercial de Copacabana Tel. 37-9451

Exígível
Depósitos

348.499,9
275.794,3
2-19.197,7
218.610,0
207.504,0
205.460,2

200.771,0
165.794,6

164.704,1
134.902,8

132.906,6
128.530,6
125.666,4
116.463,5

112.592,0
96.052,6
94.641,4

94.040,8
91.730,3
91.088,9
90.382,6

89.672,1
89.20A7
88.939,6
85.436,0
59.391,0
82.602,3
82.534,3
80.580,5
79.804,9

BOLSAS E MERCADOS

DÓLAR
Compra 2,70
Venda  2,715

LIBRA
Compra ,... 7,530
Venda  7,630
LIVRE

O mercado de ctaiblo livre
abriu ontem calmo e inaltera-
do, com o Banco do Brasil c os
bancos particulares comprando
o dólar a NCrS 2,70 e vendendo
a NCrS 2,715: a libra a NC.S

A Bolsa de Valores negociou,
ontem, 993 065 titules no valor
de NCrS 1 100 223,81 sendo que:
317 382 títulos íoram vendidos
no Pregão da ManhA na Impor-

. tiincla dc NCrS 800 310,40, 471 813
tt:u'.cs vendidos no Pnagíio d_
Tarde no valor de NCrS 
293 600,80, 2 271 titulos vendidos

MOEDAS
7.5-1380 c a NCrS 7,59249. Fechou Marco Alem. 0,(17939 0.68472
Jialterado. Li_a 0.00-W22 0.004360

.franco Suíço 0,62329 0,82811
MANUAL Coroa Dln. .. 0,39069 0,39421

Corra Norueg. 0,37748 0,38091
Na abertura do mercado de Franco Franc. 0,54545 0,54931

câmbio manual, o dólar-papel Corsa Sueca 0,32799 0.52723
r-egutou cem compi\«lor.-_ a NCrS Xellm Aust. 0.104499 0,100428
2,70 c vendedores a NCrS 2,715; Escudo Port. 0,093900 O.Gp1",B39
a Ubra a NCrS 7.530 e a NCrS Peseta 0,945090 0,015898
7,630. Fechou, inalterado. Peso Argent. nominal'nominal

Peso TJrug- .. nominal nominal
O Banco do Bra-.il e os bnn- US? Convênio 2.70 2,715

cos pai'ticulara_ operaram às se- I RPC 7,5-:::f!0 7.59249
guintes taxas: Ouro Fino

GR  3,033 2436 3,055 1223
Mocri.s Compra Venda
Dólar :. 2,70 2.715 TAXAS DO MANUAL
Dólar Can. .. 2,49580 2,51137
l?_ra  7,54380 7,582-19 Moedas Compra Venda
Franco Belga 0,051324 0.05476! Dólar 2.70 i'.7i5
Florira  0,7-1749 0,75300 Libra 7.530 7,630

Franco Franc.
Escudo Port. .
Peseta Esp. .
Lira Ital
Franco Suíço
Peso Airgent.
Peso Uru::. ..
Franco Belga
Bolívar 
Marco 
Dólar Can. .
Coroa Sueca .
Coroa Dir.. .
Coroa Norueg.
Eíxudo chll. ,
Florim 
Guaranis . .
Poso Boi IV. .
Peso Coiomb.
Peso Mexíc. .
Xellm austr.
Sol peruano .

0,540 0.330
0,094 0.09530
0,045 0,04579
0,00430 0,00440
0,620 0,630
0.00780 0,00850
O.0029 0,0033
0,050 0,055
0,585 0,593
0,675 0,685
2,480 2,520
0,316 0,525
0,370 0.3S0
0,370 0,300
0 370 0,375
0,740 0.7SO
0,018 0,020
O.160 0,200
0,100 0,140
0.200 0,213
0.100 0,105
0,085 0,005

BOLSA DE VALORES
no mercado de trações no valor
de NCrS 3 25-1,61 e 3 600 ven-
dldos no mercado de ofertai nr>
valor de NCrS 3 058.00. Vinde-
ram-£e também Its-fci-fts de Cãm-

bio na Importância de NCrS ..
335 500,00. Índice BV-102,8 com
alta de 0,6. As maiores altas

apresentados no Pregplo da Ma-
nhfi, íoram nas ações da Aços
Vilares Ord , Ferro Brasileiro,
Nova América Pop-t. e Sa.mi.trc;
cc.and_-.-e com baixas as ações
da C B.U.M.. Sid. Nacional
Por:., Klbon. Brasileira, de Hou-

pas e Brahma Oxi. No Pireg&o

da T<ii-de as; maiores sitas vor_-
ficaram-fie nas ações das bcguln-
tes Cias.: PaullMa Força o Lua
V. N. 0,20, Força n Luz de Ml-
nas Gerais, Moinho Flumlnens»

o Carioca. Industrial Pnèf., apre-
sentando baixa apenas as «tçòea
da Deodoro Industrial.

MÉDIA S/N BOS TÍTULOS PARTICULARES DA BóLSA DO 11JO DE JANEIRO

22-3-67
4035

21-3-67
4012

15-3-67
4302

8-3-67
4210

Março de 1966
3698

(Elaborada pela Organização S. N. Ltda.)

FUNDOS MÚTUOS DE INVESTIMENTOS

FUNDO CRESCINCO
COND. DELTEO 
FUNDO HALLES ....
FUNDO FEDERAL ..
FUNDO ATLÂNTICO
FUNDO VERA CRU21

Valor
lata da Cota ült. Dist.

NCrÇ Cr?

21-3 0,01 !0.00 março
22-3 0,26 10,00 março
22-3 0,50 33.00 dez.
13-3 1,16 30,00 nov.
16-3 0,27 12.00 Jnn.
16-3 3,69 140,00 dez.

Valor
dn Fundo

Cr? 000

40 403 3P3 FUNDO TAMOIO ....
•1 380 505 I FUNDO S3S (Sflbbá)
1 782 292 pukdo BRASIL ....
¦'¦'¦¦'•¦ "5 

FUNDO NORTEC ...1 0S0 715
639 400 FUNDO SUL BRASIL

Vnlor Valor
>ata Ua Cota útt. Dist. do Fundo

NCrS CrS Cr$ 000

22-3 0.09 48,00 dez. 194 705
20-3 0,12 1,00 dez. 200 192
23-1 0,24 2,50 dez. 167 272

9-3 0,73 20,00 mato 63 642

16-3 1,22 17,00 Jan. 42 943

VENDAS REALIZADAS ONTEM NA BÓI.SA DE VALORES

_(ots Quant. Cot. Açora riiipim. Cot. A . ô e i Quant. Cot.

PREGÃO DA MANHA

B. DO BRASIL ... 1 700 4.80
IDEM S10 4,85 |
IDEM 3 550 4,90'
IDEM 3 016 4,95

AÇÕES DE CIAS.
DIVERSAS

A. VILARES. Fref. 500 1.81
IDEM 3 000 1,82

A. VILARES. Ord. 300 1,04
IDEM 800 1.65

ARNO 2 600 0,69
IDEM 8 EOO 0,70

C. B. U. 1 90» 0,51
IDEM 1 000 0.52
IDEM 500 0.53

BRAHMA. Pref. ... 1000 1,97
IDEM 400 1.93
IDEM 4 700 1,99
IDEM 30 700 2,00

BRAHMA, Onl 300 1,92
IDEM .-.' ,.--. 5 300 1,93
IDEM 4 300 1,94
IDEiM 200 1,95

D. DE SANTOS ... 7 000 0,63
IDEM 15 400 0.69
IDEM 2 600 0,70
IDEM 600 0,71

DONA ISABEL .... 4 000 0.69
IDEM 10 200 0,70

_.. BRASILEIRO .. 3 EOO 0.90
IDEM 5 000 0,01

AMÉB. FABRIL ..38 000 0.43
IDEM 3 000 0.44

SOUSA CRUZ, Port. 500 2,54
IDEM 31 000 2,55
IDEM 1 600 2.56
IDEM 1 100 2.63

SOUSA CRUZ. Nom. 670 2.55
N. AMÊR.j Port. .. 2 803 0,77

IDEM -- Nom. ..
B. MINEIRA 

IDEM 
IDEM 

SID. NAC. Port. .
IDEM 
IDEM 
IDEM 
IDEM 
IDEM 

SID. NAC, Nem. .
HIME 

IDEM 
KIBON 
L. AMERICANAS .
B. ESTRELA, Preí.
MESBLA, Pref

IDEM 
IDEM 

MESBLA, Ord
IDEM 
IDEM 

M. SANTISTA ....
PETROF.r.AS 

IDEM 
IDEM 
IDEM 
IDEM 

B. DE ROUPAS ..
IDEM 

SAMITRI 
IDEM 

S. P. ALPARGATAS
IDEM ....

V. R. DOCE. Port.
IDEM 
IDEM 
IDEM 
IDEM
IDEM 
IDEM 

W. MARTINS 
WILLYS, Pref

200
J500

50 SOO
2(1 800
12 500

3 600
3 300

19 50!)
5 009

700
5 200

000
2 500

200
8 600

900
500

14 500
100
SCO
100
400
C00

1 530
12 200

100

1

A ç õ e % Quant. Cot.

2
3
1
3

. 24

000
000
400
coa
2C0
000
300
300
500
SCO
300
409

1 200
45 000

1 000

0.
0.70
0,77
0.78
1.02
1,63
1,64
1,65
1,60
1,117
1.60
0,57
0.53
2.35
1.95
1,08
0,80
0,81
O.K
0.Ü2
0,83
0.84
1,05
2,95
2.96
2.97
2.98
3.00
0.53
0.5-i
0.36
0,87
1,00
1.01
3.40

3,-iO
3.47
3.20
0.01

IDEM 
IDEM 

WILLYS, Ord. .
IDEM 

DEBÊNTURES

PETROBRÁS ...
IDEM 

LETRAS
HIPOTECÁRIAS

B. E. 
IDEM 

300 0.62 i PREGÃO DA TARDF.
6';0 0,63 I

3 000 0.70 ! AÇ6ES DE CIAS.
500 0,71 : DIVERSAS

15

500
700

TÍTULOS
DA UNIÃO

OBRIG. REAJDST.

PORTADOR, 1 ano
PORTADOR, 5 Unos

IDEM 
IDEM 

REAP. ECONÔM.

1956 
1957 

TÍTULOS
DOS ESTADOS

LEI 14 
LEI 303 

IDEM 
, LEI 82!), Piano A .

IDEM 
I LEI 820. Plano B .
¦ TITS. PROGRES. .

IDEM 
IDEM 

| B. E. 
| DEOD. 7NDUST. ..

1.00 ! IDEM 
0,20 :- BEAS. EN. EL. ...

IDEM 
PAUL. DE F. E LUZ

— V. N. 1,00 
PAUL. DE F. E LUZ

0,60 — V. N. 0,20
0,65 IDEM 

IDEM 
F. E LUZ DE MI-

NAS GERAIS ...
IDEM

F. E LUZ DO PA-
RANA 

70 26.30 S. B. SABBA, Pref.
187 22.35 — Nom
130 22,40 | CASA JOSÉ SILVA
100 22,50 ! — Ord., Port. ...

1 TDEM 
DOMINIUM, Pref. .

I TRANSP. COMERC.
510 0.63 E IMP

10 177 0,63 CASA SLOPER ....
OCIDENT, INVEST.

CRED. FIN., Ord.
Nom., integrallz.

i IDEM. 50V- integr.
0,73 ! PET. IPIRANGA ..
0.72 ! PET. UNIAO, Pref.

2 OOO 0.35
500 0,46

18 000 0,47
21 500 0.23
11 000 0,28

300 1,17

250
1 123
1 707
1 359

15

0,73
0,72
0.72
0.7.1

1 304,00
305,09

PETROMINAS
M. FLUMINENSE .

IDEM 
C. INDUST., Pref.
C. INDUST., Orei.
ANT. PAULISTA ..

12 000
45 000
12 000

8 000
20 C00

7 000

100

400
800

14 300

349
100

27 500
256 300

30O
464
100
i00

200
530
7C0
600

1

2 30pp,00 CIMENTO ARATU 1 1C0

UM
0,29
0,39

0,25
0,28

0,27

1,13

1.24
1,25
1,00

1,00
0,42

1,20
0,70
0,52
1.20
0,97
0,94
0,93
0.52
O.ÕO
1.47
1,91

I

VENDAS REALIZADAS ONTEM EM LEIKAS DE CAMBIO

Empresa Prnzo
((ua;..

Vnlor
Venal

Emprusa .';;._ o
(-im)

Valor
Venal

Empresa, Piaao
(dir.s)

Vs!or
Venal

COM CORREÇÃO MONETÁRIA

CRESA S/A

30. + 6','_ 180
30.Í, +6% 191
30% +6% 251
30',. + 6V. 281

2 500,00
4 OCO.CO

11 C33,CO
10 030,00

30',, + 6'i ...

NOVO RIO

13,500.;. -f 3f0

S. B. SABBA
30., -f 3.. ...

160

180

3 000,00

100 000,00

15 000,00

VERBA S, A

14f0 + 3.i ..
14'_p + 3% ..

23,60r_ + 5..

23,12% . 5,5_

180

180

300

330

80 000,00

I0O 000,00

40 000,00

20 000,00

PREÇOS FINAIS:

Nova Iorque (UPI-JB)

BOLSA DE NOVA IORQUE

Preços finais na Bolsa de Valores de Nova Iorque ontem:

A J Ind Chrysler 41 Int Tel & Tel 86-5 8
Ailied Chcm .. 40-58 Col Gas 27-l|8 Kroger 23-3 4
Aiiis Chal .... 26-13 Con Ed 34 Lockheed . ... 61-3 8
Am. Can 52-3 Cont Can .... 48-5'8 Loews Thea ... 46
Am Forn Pow 19 

Cont 
Stl 31-58 Lonostar Cem 17-3,8

Am Met Cl ... 43-58 Cord Pd 49-1*4 Mobil Oii 43-3,4
Amor Std .... 21-5,8 Crown Zell ... 47 Mont Ward ... 26-1,2
Amer Smel ... 62-12 Curtlss W 22-1(2 Nat Cash R. ... 91
Am T & T ... 61-12 Du Pont .' 151-3,8 Nat Dist 44-1*4
Anaconda . ... 83-14 East Air L .... D7-12 N Y Contr ... 77-3.4
Atian Rich ... 84-38 Eastman 148-1.4 Otis Elev 43-1,2
Bendlx 38-3J4 Tord 51-14 Pac G El 34
Betf* Stl 37 Gen Foods .... 74 ..8 Phtlllps P 54-3,4
Can Pac 61-3,8 Gillette 49-5;8 . Pub S E G .... 33-7;8
Ches & OU ... 89" Grace W R .... 32-1,2 RCA 46-3,8

Rep Stl 
Sears 
Sinclair 
Socthern R ..
Std O Ind ...
Std O N J ...
Studebaker . .
Swlft 
Texaco 
Texas Guií ..
Textron . ...
Timkcn . ...
Un Carbide .

• Union Pacific
United Aircr .

48
50-3,4
73
3-1-1*8
52-3 8
63-5,8
51-5 8
53-34
77-13

105-14
70-3J4
40
57-*.;2
43-1Í4
91-1|4

Utd Frult 
United Gas .,
U S Steel . ..
U S Gystim ..
U S Rubber .
U S Smeltins
Warner Bros ..
West Air Br .
Woolwth . ...
Westg El 
Alllen Ine ...
Home Ô11 A .
Husky Oil ...
Norf 6o Ry ..
Syntex 

31-
65-
45-
67-
•a-
53*
23-
36-
23-
53-
11
18-
12
35

3;8
-14
78
l;2
3 8
¦5 8
•12
¦5S ,
•14
•71»

¦1',-* '

-7|«
-5,8

MERCADORIAS
CVFE—RIO *4630 *acos á° -t-*5*11*10 do R1°* SaIdEsS 10 000. ZÃlsttncla 33 985

. . EtlCOS.
Estivei o inalterado íoi como regulou, ontem, o mercado de

. ..  rr ___.. --___¦__/«i ..___ _.r-.rt_1-_ nn Hri-ltp rm-

PRODUTO

ARROZ (Sc. 60 quilos) .
Amarelão 
Agulha 
Blue-Rose 
FEIJÃO (Sc. 60 quilos)
Jaio
p-t-to
Mulntlnho 
OVOS tCx. 20 dz.) 
Grande 
M.dio 
AVES (p/quilo) 
Vivas 
MILHO (Sc. 60 quilos)
Amarelo mesclado . ...
Amarelo híbrido

GUANABARA

mercado estável
35,00 a 39.00
33,00 a 36,00
30.00 a 33,00

mercado estável
20.00 a 23.00
22.00 _. 25.00
19,00 a 22.00

mercado estável
31,00 a 32.00
29.00 a 30.00

mercado estável
1.70 _ 1,85

mercado estAvcl
12.00 a 13.00
13,00 a 14.00

SAO PAULO

mercado «stAvel
32,00 a 39,00
28.70 a 31,50
23,20 a 30,00

mercado estável
17.00 a 19,00
20.70 a 22,70
16.00 a 17,00

mercado estável
32.00
30.00

merendo estável
1.00 a 1,15

mercada fraco
7.90 a 3.10
8,10 a 8,30

BELO HORIZONTE

mercado estável
38,00 _ 40,00
35,00
34,00

mercado estável
21,00 a 24,00
24.00 a 26.00

sem negociação
mercado estável

32,00 i 33,00
30.00

ausente d*
mercado
mercado ©.-.ta-vel

11,00 a 12,00
XXX

ALGODÃO—RIO

O mercado de algodão em rama regulou calmo e com oi

preços inalterados. Entradas 218 fardos de Sao Paulo e 165 d»

firme e inalterado. Entradas Minas, no total de 383 lardos. Saldas 400. Existência 2 611 íaxdoa.

EiStavei e ii_a_ieri.u-- íui wuiu i,-b**'**ui «___-,.... - 
café disponível. O tipo 7. safra 1966/67, íoi cotado ao limite an-

terlor de NCrS 4.00 por 10 quilos. Não houve vendas, e o mercado

lechou Inalterado. O IBC nào declarou o movimento estatístico.

AÇÚCAR—KIO
Regulou o mercado de açtic;

CEREAIS E DIVERSOS:

(Convênios M. A. — CONTAP-USAID/BRASIL).

COTAÇÕES DO DIA 22-3-67



.Tomai do Brasil, quinta-feira, 23-3-67, I.° Cad. — 13

Beltrão segue domingo rumo ComérCIO "dé 
gêil6íQ$ líegã

a Washington e substituirá .
Campos no Conselho do CIAP pagameiltO UC ÍLM mãJOrãdO

O Ministro do Planejamento e Coordenação Geral, Sr.
Hélio Beltrão, seguirá domingo para Washington, a fim de

participar da reunião do Comitê Interamericano da Alian-
ça para o Progresso, onde deverá, também, substituir o ex-
Ministro Roberto Campos que representa o Brasil, o Haiti
e o Equador no Conselho do órgão.

Segundo informou o Gabinete do Ministro do Planeja-
mento, durante sua estada em Washington o Sr. Hélio
Beltrão não negociará qualquer empréstimo ao Brasil,
"tratando-se apenas de uma viagem destinada a formalL-
zar a transferência da representação nacional no CIAP".

AGENDA

A agenda de debates da reu-
niâo do CIAP obedecerá aos
seguintes itens: situação eco-
nómico-socinl ria América La-
tina, em 1966; ratificação rie
informações submetidas ao
CIAP por países latino-ame-
ricanos; experiências deriva-
das do último ciclo de estu-
dos por países e diretivas cor-
respondentes a 1967; conside-
rações gerais sobre reuniões
de Presidentes e Quintas Reu-

niões Anuais do CIES;_ apre-
sentação e consideração do
Fundo de Pré-Inver.sáo para
integração econômica da Ame-
rica Latina e resultados cia
última reunião de peritos só-
bre promoç.ao de exportações
latino-americanas.

O Minlslt',0 Hélio Beltrão c
o Sr. Roberto Campos deve-
rão seguir para Washington
no mesmo a vi ã o, trocando
idéias sobre o.s problemas e
programas do CIAP.

quer reconquista cie
mercado para café e propõe
novos nomes para IBC e IAÁ

Brasília (Sucursal' — O Ministro da Indústria e do
Comércio. General Edmundo de Macedo Soares e Silva,
confirmou haver submetido à consideração do Presidente
Artur da Co.sta e Silva, sem entretanto revelá-los à im-
prensa, os nomes para a escolha dos novos Presidentes do
IBC e do IAA.

Adiantou o General Edmundo de Macedo Soares e Sil-
va que a escolha de novo Presidente para o IBC não re-
presentará, necessariamente, a mudança da política ca-
íeeiro. cuja responsabilidade cabe ao Conselho Monetário
Nacional, mas admitiu a necessidade da reconquista dc
mercados, lembrando que nossa perda, no Governo passa-
do. foi de 22%.

O Sindicato do Comércio Va-
rejista de Gêneros Alimenli-
cias do Estado da Guanabara,
resolveu, ontem, aconselhar a
todos os seus associados que
náo paguem os 40',. acresci-
dos ao cálculo de estimativa
do Imposto sõbr. Circulação
rie Mercadorias, cobrado pela
Secretaria rie Finanças, «alegar--
do que a classe está oprimiria,
e sem condições ds recolher o
acréscimo.

Durante asssembléia-geral cio
Sindicato, quando a decisão íol
adotada por unanimidade, o
representante da Secretaria dc
Finanças, Sr. Antônio Elói cie
Oliveira Salvador, pediu um
prazo cie dais meses para ser
efetuado o confronto, mas íoi
obrigado a baixar o tempo para
uma semana em conseqüência
das reclamações.

REVISÃO

O Sr. Elói Salvador revelou
que levará o problema ao Se-
cretário de Finanças, tendo a.s-
segurado que "será necessária
uma revisão no regime de es-

timaíiva. mas não sua elimi-
nação, oferecendo-se, cm segui-
da, para pessoalmente ínzer
uma avaliação e servir da con-
sultor a alguns comerciantes
que ameaçavam "fechar as
portas amanhã mesmo".

ISENÇÃO PARA «MÁQUINAS

A isenção do ICM. na sairia
das fábricas, de máquinas,
equipamentos ou aparelhos de
produção nacional, quando na
primeira operação realizada
pelo respectivo fabricante, íoi
proposta, pela Federação dns
Indústrias do Estado da Gua-
nabara c pelo Centro Industrial
do Rio de Janeiro, no Secretario
de Finanças da Guanabara, Sr.
Márcio Alves, para que esse o
incluísse 110 convênio a ser íir-
mado pelos Secretários da Re-
gião Ccntro-Sul.

Elaborada pelo Departamen-
to Jurídico da entidade, a su-
gestão foi encaminhada ao Sc-
cretário Márcio Alves, em oíi-
cio, tendo o Presidente ria
FIEGA-CIRJ, Sr. Mário Leão
Ludolf, afirmado que "a isen-

ção destina-se a incentivar a
produção de máquinas, equi-
pamentos e aparelhos que vi-
sem à implantação ou amplia-
ção e explorações de indús-
Irias e empreendimentos cujo
interesse econômico fimdamen-
tal tenha sido reconhecido pelo
Poder Público, para inerc-men-
tar a indústria brasileira".

CAMPANHA CONTRA

Belém (Correspondente) —
Regressou, ontem, ao Rio. o
Prefeito Stélio Maroja, anun-
ciando uma campanha nncio-
nal de revogação do ICM, in-
formando ter mantido encontro
com o Ministro Delfim Neto,
ria Fazenda. íazendo-lhe am-
pia exposição dos efeitos cin-
nosos do Imposto para os mu-
nicipios paraenses e a imprati-
cabilidacie da sua execução, en-
quanto o líder do Governo na
Assembléia Legislativa retirava
¦seu requerimento pedindo a re-
vogação co ICM ao Presidente
Costa e Silva, sob os mesmos
argumentes.

Exportações de 640 mil t.
de milho renderam para
o Brasil US$ 50 milhões

São Paulo (Sucursal) — A exportação brasileira de
milho atingiu, cm 196G, o total de 640 mil toneladas, apro-
ximadamente, sendo que 449 734 saíram peio Porto de
Santos, rendendo ao Pais cerca de USS 50 milhões, con-
tra USS 28 milhões em 1965, cerca de 560 mil toneladas —
segundo informação do Presidente da Associação Nacio-
nal dos Exportadores de Cereais — ANEC, Sr. Fernando
Eugênio Martins Ribeiro Jr.

A previsão para este ano é de saíra boa, com exce-
dentes exportáveis, calculando-se que o eixo São Paulo—
Paraná, deverá apresenta:.' um acréscimo de produção da
ordem de 800 mil toneladas, em comparação com 1966.
Admite-se. ainda, um excedente exportável de um milhão
de toneladas, depois de realizadas a.s deduções referentes
a quebras, aumento dc consumo interno etc.

is minério _.-_
í!q Brasil

ao1

Empresário contra "fúria fiscal"

CAFÉ

— Ou o Governo se preocupa
com o café — afirmou textual-
mente o General Edmundo de
Macedo Soares e Silva — ou
acaba de vez com o café no
Pais. Adiantou, ainda, que o
novo Presidente do IBC deve-
rá se preocupar com a recon-
quistt. de mercados, sem con-
trariar os compromissos assu-
midos pelo Brasil no Acordo
Internacional do Café.

REVISÕES

O Ministro da Indústria e do
Comércio, ainda durante o des-
pacho com o Presidente Costa
e Silva, apresentou uma expo-

Farina
assume

Foi empossado na manhã de
entem no cargo de Diretor da
Carteira de Crédi.o Geral do
Banco do Brasil — CREGE —
2." Zona — o Sr. Boaventura
Farina, que substitui o Sr. An-
tónio Jcsé Loureiro Bcrges, in-
dicado para a Presidência do
Banco Nacional de Crédito Co-
operativo.

A posse do Sr. Boaventura
Farina foi realizada durante a
reunião de Diretoria do Banco
cio Brasil, em cerimônia sünples
e Informal, tendo o Sr. Nestor
Jost empossado o novo titular.
A Carteira de Crédito Geral —
2.a Zona — compreende os Es-
tades de Minas Gerais, São
Paulo, Goiás e Distrito Fe-
deral.

sição de motivos justificando a
necessidade da republicação do
Decreto-Lei n.° 265, 'que criai
a cédula industrial pignoratícia
e alterou o uso da duplicata,
para o que, cm conseqüência,
íica adiada por um mês a data
da vigência do diploma legal.

._ exposição de motives aflr-
ma ser necessário maior prazo
para que as empresas possam
atender ás determinações do
decreto e, ainda, para que pos-
sam ser adotadas as medidas
preliminares para a sua exe-
cução plena, incluindo a pró-
pria definição do que sejam
bens de consumo e bens de
produção.

Travancas
vai
de imposto

As Implicações rti> Imposto
dc Renda nas Empresas será
o principal tema dos debates
entre o Diretor do Imposto de
Renda. Sr. Orlando Travan-
cas, e um grupo de empresa-
rios, que estarão reunidos às
17h 30m rio próximo dia 30
no Instituto de Pesquisas e
Estudos Sociais — IPÊS.

O Sr.- Orlando Travancas
deverá esclarecer as dúvidas
dos empresários em relação
ao tributo através de uma ex-
planação livre para, em se-
guida, responder a perguntas
sobre todos os pontos relacio-
nados com as modificações
introduzidas na legislação do
Imposto de Renda.

São Paulo (Sucursal) — A
Associação Comercial de São
Paulo enviou memorial ii Se-
cretarla ria Fazenda de São
Paulo protestando contra "a
fúria que tomou conta rios iis-
cais no tocante no recolhi-
mento rio Imposto de Circula-
ção de Mercadorias", e que
vinha sendo objeto de recla-
mações por parto de empre-
sários da Capital e do inte-
rior.

O Sr. Daniel Machado dc
Campos. Presidente ria .nii-
dade, estranhou a atuação dos
fiscais, "quando é sabido que
o crédito fiscal do Estado cs-
tá suficientemente amparado
-pela adoção, na esfera esta-
dunl, do princípio da correção
monetária. Além disso, há o
acréscimo de 50 por cento nos
tributos estaduais, bem como
suas diferenças e multa s,
quando inscritos para cobran-
ça executiva".

SUGESTÕES
"Tendo conhecimento —

prossegue o Sr. Daniel Ma-
chado de Campos — dc que
existem numerosos autos de
infração lavrados pelas auto-
ridades, cm grande parte de-
corrente das dificuldades na
integração das novns disposi-
ções tributárias sobre o ICM,
conforme no3 tem chegado ao

sa ae
Rio de
(ESTADO DA GUANABARA)

SUPERENTENDENTES-EXECUTIVOS
A BOLSA DE VALORES DO RIO DE JANEIRO está re-

crutando candidatos aos cargos de SUPERINTENDENTES-
EXECUTIVOS.

Exigências básicas:

(1).—* Curso Superior.
(2) — Experiência comprovada em cargos de direção.
Cartas com curriculum detalhado, devem ser dirigidas

ao Superintendente-Geral da Bolsa de Valores do Rio de
Janeiro (GB), até 31 de março de 1967.

Honorários — NCr$ 1.500,00.
Mais informações na Secretaria da Bolsa.
Praça XV de Novembro, 20. (P

SUDENE
MORAES S.I.

Artigos 34/18 da Sudene
Aplicação de recursos derivados do Imposto ds Renda
em tradicional empresa do Nordeste, produtora e ex-
portadora de óleos vegetais.

DISTRIBUIÇÃO EXCLUSIVA
DELTEC S.A.

Investimentos, Crédito e Financiamentos
Capital e Reservas: NCrS 652.152,29
Carta de Autorização do Sanco Central n,° 25
Inscrição no C. G. C. n.° 33314154
Av. Rio Branco, 99 - 17.° andar - Tel,: 23-1991

conhecimento através de nos-
sos associados, sugerimos as
seguintes providências:

A) — que se reformule a
parte referente ás multas, na
legislação estadual, .por demais
elevados, aplicadas em propor-
çáo ao valor das operações,
mns não em relação ao débito
fiscal, como deveria ser. cm
virtude de que são suficientes
os instrumentos à disposição
das autoridades competentes,
pnra a defesa do crédito iis-
cal do Estado;

B) — que se permita ao con-
tribuinte defender-se, em pri-
meira instância administrati-
va, independentemente da ga-
rantin da instância; e, nns
instâncias superiores, com ga-
rantias proporcionais;

O que sc* baixem Instruções
no sentido de que fiscalização,
dentro do prazo razoável, de
pelo menos 6 meses da vigên-
cia, não da lei, mas do regu-
lamento baixado pelo Decreto
n.'! 47 702. de 17 rie fevereiro
de 1907, instrua e oriente os
contribuintes sobre ns novns
disposições legais a respeito do
Imposto de Circulação de Mer-
cadorias, mediante recomen-
ciação, por escrito, nos livros
e efeitos fiscais, a fim de que
se situem plenamente as res-
ponsabilidadc.s, nos casos de
má-fé ou intuito claro de so-

negação, evitando-se, nesse pc-
riodo, a l.avratura de autos de
infração, salvo em relação a
essas hipóteses (má-fé ou in-
tuito claro dc sonegação', de
molde a se procurar, apenas, a
defesa do crédito fiscal, ou se-
ja. o pagamento do Imposto
de Circulação de Mercadorias
devido:

D) que, no lado da reformu-
lação ria. parte concernente às
multas, nn legislação do Im-
posto de. Circulação dc Mer-
cadorias, se atendem aos as-
pectos acima mencionados, es-
tabelecendo critério seguro que
propicie âs pequenas empresas
tenham os seus livros escritu-
rados pelos escritórios de con-
tabilidade, permitindo, para
esse fim, a saída das livros e
d o c u m e n t os do estabeleci-
mento;

E) que se modifique o siste-
ma dc recolhimento do impôs-
to para que seja feito quinze-
nalmente, e que motivará sen-
sivel desafogo administrativo
ás empresas em geral, facili-
tando a escrituração dos livros
fiscais;

I*') que se conceda prazo pn-
ra a liquidação dos débitos do
ICM nos primeiros 90 dias na
aplicação da lei, independeu-
temente de qualquer punibili-
dado. mesmo que haja auto de
infração."

Comércio de Minas dá apoio Cultura do
à política econômica e faz trigo em
campanha de esclarecimento ampliação

Belo Horizonte (Sucursal) — Em apoio à politica eco-
nômico-financelra anunciada pelos diversos pronunciamen-
tos das autoridades federais, a Associação Comercial de
Minas iniciará, na próxima semana, uma intensa campa-
nha junto ao.s empresários mineiros objetivando conscien-
tizá-los ao novo processo que se desenvolverá, a fim de
conseguir a sua integração efetiva no conjunto de medi-
das governamentais de desenvolvimento e de combate a
inflação.

A atitude da Associação Comercial é a primeira me-
dida de uma entidade das classes produtoras para colocai*
na prática a tese defendida pelo Ministro da Fazenda, Sr.
Delfim Neto, em seu discurso de posse, segundo a qual
"para realizar o desenvolvimento econômico temos de mo-
bilizar toda a sociedade brasileira e fazê-la conscientizar
o processo".

Pais. Uma primeira circular
esta sendo preparada pelo De-
partamento de Estudos Eco-
nòmicos e Sociais da entidade,
mostrando ao empresásio, prin-
cipalmente, que o aumento da
produtividade de sua empresa
lhe darã maiores lucros do que
o simples aumento de preços.

CAMPANHA

A campanha da entidade se-
rá realizada de forma indireta,
a fim de forçar uma mudança
gradual do empresário, até que
èle sinta a parcela de respon-
sabilidade que lhe cabe no pro-
cesso de desenvolvimento do

Curitiba (Do Correspondeu-
te) — O Pai"aná está iutegra-
do no projeto de cunho nacio-
nal para ampliação da cultu-
ra do trigo, mediante a crin-
ção de áreas de experiência
cm municípios das regiões
Norte e extremo-Oeste do Es-
tado.

Nesse sentido foi firmado
convênio entre a Secretaria de
Agricultura, o Instituto de
Pesquisas e Experimentação
Agropecuária do Sul e a Ação
Moageira de Fomento ao Tri-
go Nacional, entidade privada
sem fins lucrativos.

Pelo convênio será procedi-
da a experimentação de varie-
dades desenvolvidas nos Esta-
tíos do Rio Grande do Sul,
Sáo Paulo e Minas em muni-
cipios-bn.se do Norte e extre-
mo-Oesie paranaense para a
verificação de adaptabilidade,
época dc plantio, rendimento,
adubação e ensaio de compe-
tição de variedades.

EXPORTAÇÕES PASSADAS

O Sr. Martins Ribeiro a tlr-
mau ainda no relatório apre-
sentado à Diretoria da ANEC,
que o milho exportado em 1965
era de má qualidade, muito
úmido, tendo sido prejudicado
ainda pelos maus serviços de
transporte c porto.

Finalmente, a elevação
abrupta da taxa de câmbio, cm
pleno nno exportador, criou sé-
ries problemas dc respo.siçáo
do dólar, em virtude da impôs-
sibilidade rie cumprimento dos
contrates, por ínlta de produ-
to, quantitativa e qualitativa-
mente, bem como agravou íi-
nanceiramente a questão das
indenizações devidas ao exte-
rior. O Governo alegou não
terem os bancos financiadores
efetuado o repasse de cambio,
autorizado pelo Banco Central.
Os exportadores pagaram por
omissão alheia. E a .maioria
deles teve de abandonar o
mercado em 1900. cm face cios
prejuízos oriundos da reforma
cambial.

Afirmou que, no ano passa-
do, carregaram-se 55 navios
cm Santos, com rendimentos
79 TÚ superiores aos de 19S5,
não tendo havido despesas de-
correntes de sobreestndia de
navios. Acrescentou que, em
196G, a qualidade do milho foi
muito boa, restabelecendo-se o
crédito do milho brasileiro no
mundo, tendo ficado esclnrect-
do que a má ocorrência dc 19S5
foi episódica",

— Houve estabilidade cam-
bial durante a safra — pres-
seguiu o Presidente cia ANEC
—, o que permitiu solução har-
monlosa, para contratos qu?
não puderam cumprir-se. E a
eliminação de várias taxa*; e
tarifas, ao se criar o CONCEX,
bem como o congelamento das
que permaneceram, deram cer-
to desafogo e tranqüilidade
quanto às despesas portuárins,
Da mesma forma, os fretes
mantiveram-se estáveis. O que
não funcionou satisfatòriamen-
te em 1960 íoi a classificação,
pelo Ministério da Agricultu-
ra. pois a falta de pessonl ha-
bilitado e de aparelhamento
rio Ministério e da Secretaria
da Agricultura criaram sérios
problemas aos exportadores,
Influindo até em critérios dis-
pares e contraditórios, tendo
acarretado danos tle centenas
de milhares de cruzelras novos,
com com reàespacho. desne-
cessados do cereal".

VOLUME DE EXPORTAÇÃO

Segundo dados preliminares
obtidos pela ANEC, exporta-
ram-se 4*19 784 toneladas de
milho pelo porto de Santos em
IDfiG, sendo 304 202 toneladas
de milho novo e 145 556 de
milho velho; 444 973 de milho
a granel e 4 811 de milho en-
sacado; 335 75G de milho de
firmas particulares e 114 028
de milho da comissão de íi-
nanclamento à produção.

Pelo Porto de Paranaguá e
Antonlna saíram, ainda, cerca
de 180 mil toneladns, o que dá
um total aproximado tle G40
mil toneladas, se computadas
a.s exportações por outros por-
tas. Em 19G5, segundo dados
oficiais do Serviço de Estatts-
tica Econômica e Financeira
do Ministério da Fazenda, ex-
portaram-se 5G0 mil toneladas.

o que ciá uma vantagem de
14'... parn o ano passado.

Do milho produzido em 1985,
foram exportados, naquele ano,
cerca rie 5G0 000 toneladas c,
no ano passado, um total de
146 000, sendo que o milho pro-
duzido em 1GGG foi totalmente
exportado, o que cleu um total
de 1 201 000 toneladas nos eiols
anos.

CAMBIO E PREÇO

O Sr. Martins Ribeiro in--formou ainda, que "ao câmbio
anterior de NCrS 2.20 por dó-
lar, e tendo em vista o novo
Imposto sobre Circulação — que
significou um numento fiscal
de 32''; pela compra e venda

o milho tornou-se gravoso.
Com a elevação do dólar a.
NCrS 2.70. na base do atual
preço mínimo garantido uo la-
vrador, haverá possibilidade de
competição no mercado inter-
nacional".

— Será preciso, porém, que
os custos operacionais de 196G

prosseguiu —. sejam manti-
des. Caso os fretes, cnpatazias
estiva e outras taxas c tarifas
cobradas no escoamento da sa-
ira se elevem, a situação po-
dera se alterar.

Acrescentou que, em 1967,
além de haver mais milho pnra
escoamento, há dois outros ía-
tóres que indicam forte movi-
memação da saíra: a inexis-
¦tência de estoques oficiais e
particulares de milho velho,
maior número de exportadores
e a permanência da Comissão
de Financiamento da Produção
à margem do mercado.

ESCOA«\IENTO DA SAFRA

Salientou que, para melhor
escoamento da safra, será ne-
ce_s_rio que o dispositivo do
Decreto-Lei 79 que modificou a
lei de preços mínimos e previu
a possibilidade de financiamen-
to aos comerciantes que com-
provem o pagamento aos pro-
autores de no mínimo, o valor
dos preços oficiais fixados, seja'
efetivamente a.pi içado. O Sr.
Martins Ribeiro salientou que
isto é necessário para se evi-
tar o atravessamento no inte-
rior por parte de especulado-
res. A má comercialização da
grande safra: que se espera po-
dera redundar em redução
apreciável no próximo plantio,
retivnndo-se, assim, a possibili-
dado de prosseguir a seqüência,
observada desde 19G5, na for-
mação de saldos exportáveis de
milho.

— Os exportadores e autori-
dades devem agir em 19G7 ten-
do sempre em vista que o Bra-
sil precisa e pode manter po-
sições permanentes no merca-
do internacional de milho. De-
vemos, mesmo, preparar-nos
para colocar anualmente, nos
mercados externos, 3 milhões
de toneladas. O primeiro pas-
so é o incentivo ao agricultor,
mediante assistência técnica .
financeira e garantia de pre-
ços compensadores. Mas, ao
mesmo tempo, deve-se melho-
rar, com urgência, a nossa in-
fra-estrutura, criando-se me-
lhores condições de armazena-
mento, conservação, transporte,
classificação e embarque ma-
ritlmo do cereal.

para o
O aumento das exportações

de minério brasileiro para o
Japão, através do navio Tstterf-
kitshimaru, que fará sua vio-n
gem inaugural ainda éste mês.
com capacidade de 72 mll..;
-toneladas, íoi motivo -de.
comemoração ontem, no Tc.'-'
rose Clube, quando es-'.''
tiveram presentes ao coquetel-
representantes da Companhia.
Vale do Rio Doce e úa Mit'-;
subishi Shojl do Brasil. ..¦

O contrato cie 15 milhões on.
toneladas, firmado entre o Bra-;
sil c o Japão, estava na expecv,,
tativa da conclusão do Pòrtij,
de Tubarão, cm Vitória que,
ontes cias obras, só podia rece--:
ber navios oe pequeno port-.
Sendo que o Tsukushimarv^.
pronto para conduzir o primei-'
ro carregamento de minério,
chegou ontem no Porto de Tu.?,,
barão.

AUMENTO DA EXPORTAÇÃO"

O navio gr_uic)elro Tsukuslil-
maru, de Nippon Yussen Kai-
sha. Tóquio, ntrocou ontem v.o
Porto de Tubarão, em Vitória,,
de onde fará o primeiro car-
rogamento de minério brasilei-
ro para o Japão. O navio, com.
capacidade de 72 mil toneladas,
destina-se ao tráfego regular do
transporte de minérios entre o„
dois países o está preparada
para, nlém do minério, condu-
zir os prodtit03 derivados c!<s
petróleo.

Apesar do contrato entre a
Companhia Vale do Rio Doe»,
e a Mitsubislii Shoji do Brasil
tar sido firmado em 19G6. Sõ-
mente agora, com a conclusão
do Porto dc Tubarão será exe-
cutndo, abrindo novas perspec-
tivas â exportação brasileira <ío
minério, cm vista da capacida-
de de transporte do navio.

Ao coquetel em comemoração
â, viagem inaugural, estiveram
presentes o diretor da Agência
Marítima Laurits Lachmann.
Sr. Laurits An ton von La-
chamnnn; o Presidente da Mit-
subishi para o Brasil, Sr. Shir*
r.ai. o Embaixador do Japão, o
representante do Presidente; da
Componhia Vale do Rio Doce,
Sr. Sousa Brasil c outros mem-
bros da diretoria desta Com-
panhia,

Dívidas da,
êde vão a,

s4,
Uma .série tle providências

urgentes destinadas a neutrali-
zar a crise financeira que aíe-
ta os empreiteiros e íornecedo-
res da Rede Feroviária Federal
será esquematizada na Associa-
ção Ferroviária Brasileira no
segunda-feira, dia 27, para re-
cebimenito de NCr$ 40 milhões
(40 bilhões de cruzeiros anti-
gos) em dividas antigas na
RFF.

Os empreiteiros e íomecedo-
res da Rede realizaram ontem
assembléia na sede do Clube de
Engenharia a fim de deliberar
"sôbrc a aflitiva situação" em
que se acham su.is respectivas
empresas, em face do enorme
atraso no pagamento das ía-
turas emitidas contra a autar-
quia do sistema ferroviário bra-
sileiro.

Observam os representantes
da classe atingida que o pro-
blema voltou a assumir aspecto
dramático para os fornecedores,
os quais já suspenderam os
recolhimentos de suas contri-
buiçócs de previdência social
por falta de numerário, além
de terem sido forçados a atra-
sar salários de seus emprega-
dos. Os fornecedores e emprei-
teiros desejam receber o paga-
mento até o fim do corrente
mês,, de uma parcela dos fa-
turas vencidas e já «tn Tesou-
raria.
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Cenlro —

Av. Presidontt Vergai, 529
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Av. N. S. Copacabana, ÓOS-A
Ipanema —

Rua Vise. Piraiá, 258-A
SAO PAULO

São '?au!o — Av. São João, 299
RIO GRANDE DO SUL

Alegrete
Bagé
Bento Gonçalves
Cachoeira d.o Suí
Campo Dom
Candelária
Canela
Canoa.
Caràzinho
Caxias do Sul
Cerro largo
Cotiporã
Cruz Alia
Dois Loteados
Dom Pedrito
Encruzilhada cio Sul
Ere chi/n
Esteio
Estréia
Felir-
General Câm<SM
Geiúiio Vsrgas
Gramado
Gravata.
Guaíba
Guapcrc
Guarani dat Mí.scet
Igrejinha
Ijuí
Itaquí
Ivoli
Jaguar!
J-tguõtão
Júlio de Castiihot
Lagoa Vermelha
Montenegro
Mostarda.
Nova Petrópolis
Nova Prata
Novo Hamburgo
Palmeira das MissCes
Pas.«o Fundo
Pelotas
Quaraf
Rio Grande

Centro
Cidade Nom

Rio Fardo
Rosário do Sul
Sínt'An3 do Livramento
Santa Cruz do Sul
Santa Maria
Santa Rosa
Santa Teresa
Santa Vitória do Paimer
Santiago

Snnto Ângelo
Sdo Borja
São Francisco dc Assis
São Francisco de Paula
São Gabriel
São José do Norte
São José do Ouro"5ab 

Leopoldo
São Luís Gonzaga
São Pedro do Sul
São Sebastião do Caí
Sapirango
Soledade
Taquara
Ta qua ri
Três Coroõ;
Tròs de Maio
Três '?assoi
Tupancirerã
Urufiuaiana
Venáncio Airei
Vcranópoüs

SANTA CATARINA
Araranguá
Blemenau
Brusque
Caçador
Campos Novo»
Canoinhas
Cõpinzal
Chapecó
Concórdia
Criciúma
Cur,tÍb=no*
Fiorianópoils

Centro
Estreito

Itaial
Jaraguâ do Su!
Joaçaba
Joinville
Laguna
Lajes
AWaviiha
Orloães
Palhoça
Palmitos
Pinhalzinho
Rio do Sul
São Bento do Su!
São Francisco do Sul
São Mlquel do Oeste
Taqgará
Tubarão
Urussangt
Videira
Xanxeré
Xsxfin

PARANÁ
Curitiba

Centro
Juvevê
Portão
Supermer.ado

Guarapuava
Jacarczlnho
Pai.nas
Paranaguá
Paio Branco
Ponta Gioss»
Rio Negro
3ãr» Josó dos Pinhais
União da Vitória
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RESUMO DO BALANCETE EM 3 DE MARÇO DE 1967

ATIVO PASSIVO

trn caixa t cm depósito no Banco do Brasil 5. 

Depósitos no Banco do Brasil, S.A. a ordem do "BANCEN-

TRAL", tm moeda corrente e em epóürres e obrigações

federais 

Empréstimos, descontos r. adiantamentos 

Agências no Paia

Correspondentes no País 

Correspondentes no Exterior 

Outros créditos . . 

Imóveis, móveis, material de expediente t instaia.óei 

Títulos a valores mobiliários 

Resullado» pendentes 

Contas de Compensação 

NCrS

11.298.9S3.41 j Capital « reserva» 

Depósito à vista * * prazo

Títulos redescontados 

17.59*1.591,79 Agências no Pais 

66.175.102,43 I Correspondentes no Pí.s ...

43.093.865,81 Correspondentes no Exterior

1.222.36-1,3-1 ' Ordens de Pagamento 

7.095.067,75 i Outros créditos 

5.770.358,60 ! Reiultados pendentes 

14.365.525,35

2.629.036,25

5.246.141,55ft
163.348.759,96

337.845.872,24

Contas de compensação

19.348.721,73

86.247.423,47

4.172.447,34

27.837.319,53

2.569.762,59

2.118.581,17

17.319.104,38

8.086.177,42

6.797.369,60

163.348.759.96

NCrS 337.845.872,24

Jcsi R. úm Almeida Neto

Arg»u E. Dílhl

fsrnando Wilson Stfton

Eduardo Emílio Mavrel MüIUr

Ody SÃ dos Santoi

Daniel Monteiro

Saul Rolim

CheFo da Contabitided*

TC - CRCRS - n.o 8.390

Diretores
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Petróleo Brasileiro S/A

REGIÃO DE EXPLORAÇÃO DO NORTE-RENOR

EDITAL DE LEILÃO
1. A Região de Exploração do Norte - RENOR — situada ò Rua\

Senador Manoel Barata, 532, Belém-Pará, fará realizar leilão no dia 2 de

abril de 1967, para venda dos seguintes equipamentos:
n) Máquinas móveis:

5 - Tratores de esteira, "INTERNATIONAL - TD-IG";
2 - Tratores de esteira, "ALLI5-CHALMER - HD-10";
2 - Tratores de esteira, "AUIS-CHALMER - HD-19";

— Trator de rodas agrícola, "WALL", motor MWN;
— Escavadeiras "INSLEY", com lança apropriada para operar como

GUINDASTE, equipadas com "clamlsholl" o caçamba de arrasto;

1 — Escavadeira "KOEHRING" transformado em sucata, possuindo lança

e "clamishell";

— Motoniveladora, "TROJAN",-

— Betoneiros, "REX";

I — Lote formado de dois tratores "CATERPILLAR D-7", cm estado
de sucata.

b) ^Tibarcíiçãoi

1 — Rebocador, denominado "NAGIB", com casco de madeira, com-

primenlo 13 metros, boca 4 metros, tonelagem bruta 17,500 to-
neladas, capacidade para 25.000 quilos, motor GM-6-71, 160 HP,
motor auxiliar MWN, modelo KD/12, 11 HP, 2.000 RPM. acoplado
., gerador monofásico "IRENE" tipo EME 11/4 de 7,5 KVA a
1.800 RPM.

?.. O leilão realizar-se-á no Base do Tapanã-PETROBRÁS, situada na Es-

trada Belém—leoaracy, em Belém-Pará, às 9.00 horas do dia 2 de abril
da 1967 e será apregoado por leiloeiro <ia praça de Belém.
3. Os equipamentos serão vendidos no estado cm que se encontram.
A. Os interessados que desejarem examinar os equipamentos ou qui-
terem maiores detalhes, deverão se dirigir á Base do Tapanã, no horário
do 7,30 às 17,00 horas, nos dias úteis, ou escrever para o endereço do

1.° item — atenção da Comissão de Alienação.

Belém, 10 de marro de 1967.

¦a) Ct.wio B. Melo
Superintendente do RENOR

- Umo comploto orgoniioçõo bancário |
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DNER vê como liberar em
30 dias tráfego para ônibus
e carga na Serra das Araras

O DNER está estudando a possibilidade de liberar,
dentro de aproximadamente um mes, o tráfego de ônibus
e caminhões de carga em mão dupla na Rodovia Presi-
dente Dutra, na Serra das Araras, e talvez na próxima
semana seja feito teste com Tim ônibus para ver se real-
mente a estrada já suporta o peso e se o tráfego não trará

problemas para os trabalhos de recuperação.

Apesar das chuvas que caíram no último fim de se-
mana o tráíc-go de carros de passeio pelas duas pistas
não sofreu interrupções, mas para não Interromper por
demais as turmas de trabalho, estabeleceu-se o horário dc
7 às 11 horas para subir — sentido Rio—São Paulo — e

11 às 18 horas para descer,

rói—-Campos); normal naRJ-2
(Tronco Norte Fluminense),
entre Niterói—Friburgo, Bom
Jardim—Cordeiro—Mncuoo —
Valáo do Barro, estando pre-
cárlo entre esta última locali-
dade e São Fidélis: RJ-ãl (Rio
Bonito—Araruama.), liberada,
wim tráfego precário; na RJ-
1(1 (antiga Rio—Silo Paulo—
Angra dos Reis, tráfego precá-
rio pela queda de barreiras e
iin.s entradas dos seus túneis,
impedida à noite; RJ-18 (Pi-
raí—Barra do Piraíi, liberada,
¦tráfego precário: RJ-129 (An-
gra dos Reis—Parati). impedi-
da; R.J-117 (Cabral—Paracam-
bi—Mendes—Ponte do Rocha)
precário, somente para carros
leves; RJ-118 (Paulo de Fron-
tiu—Ferreiros), precário; RJ-
67 (Mncaé—Glioério), já libe-
rada; RJ-09 (Conceição de Ma-
cabu) e RJ-26 (Loreti—Traja-
no de Morais» já liberada, en-
quanto o tráfego para Saqua-
rema está sendo feito através
de Ponta Negra c Jaconé, em
Maricá.

LIBERADAS

Niterói (Sucursal) — O De-
parlamento de Estradas de
Rodagem liberou às 14 horas
de ontem o tráfego de veículos,
através da Rodovia Rio Boni-
to—Araruama (RJ-51), para as
Cidades do Araruama. São Pe-
dro D'Aldeia, Cabo Frio, Ma-
cae e Campos, que ainda é lei-
to em caráter precário.

O traiego cie veículos ainda
é precário entre esta Capital e
as Cidades de Petrópolls e Te-
resópolis, através das Rodovias
BR-4 e BR-5. e tanto o DER
como o DNER recomendam
que os motoristas dirijam com
cautela, pois as estradas se
apresentam esburacadas em
alguns trechos.

COMO ESTÃO

As estradas fluminenses apro-
sentam o seguinte quadro: trá-
Jogo normal na RJ-1 (Nite-
rói—Manilha—Bio Bonito);
interrompido na RJ-5 (Nite-
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Telefone para £a.~IOÍO
e faça a sua assinatura do

JORNAL DO BRASIL

Universidade Federal
Fluminense

CONCURSO PARA CONFECÇÃO DE UM BRAZÀO
DE ARMAS DA UNIVERSIDADE

, Encontram-se abertas, até o dia 28 de abril,
as inscrições para o Concurso de Confecção de um
Brazão de Armas da Universidade, com prêmio de
NCr$ 500,00 para o melhor trabalho. Maiores in-
formações no Departamento de Ensino da Reitoria,
no 2.° andar no Hospital Universitário Antônio Pe-
dro, na Rua Marquês do Paraná s/n, em Niterói,

as.) Milton Lessa Bastos
Diretor do DE

(P

VIMbK E INDUSTRIA DE SÃO PAULO S/A
FUNDADO EM 1889

Cad. Geral dos Contr. — Insc. n.° 61,364.022

SEDE: São Paulo — Estado de São Paulo

194 Departamentos distribuídos em todo o País

RESUMO DO BALANCETE EM 3 DE MARÇO DE 1967

ATIVO

Em Caixa e em Depósito no Banco do
Brasil S/A 

Depósito em dinheiro no BANCENTRAL
Obrigações Reajustáveis do Tesouro Na-

cional, à Ordem do BANCENTRAL
Títulos do Tesouro Nacional 
Depósito no Banco do Nordeste do Bra-

sil S/A, à Ordem da SUDENE
Títulos Descontados e Empréstimos em

C/ Correnies
Títulos e Valores Mobiliários
Imóveis e Instalações
Agências e Correspondentes 
Resultados Pendentes 
Contas de Compensação 

NCr$

23.150.784,41
28.873.264,09

6.702.989,04
60.893,95

1.112.989,76

110.425.584,73
10.056.555,45
27.012.915,18
77.495.616,78

4.583.543,62
145.054.148,02

434.529.285,03

Capital 
Aumento de Capital
Reservas 
Lucros em Suspenso

Depósitos:

PASSIVO

NCr$

15.000.000,00

19.285.267,83
31.146,20

a vista .
a prazo

Agências e Correspondentes
Resultados Pendentes 
Contas de Compensação . ..

NCr$

34.366.414,03

161.867.936,80
5.391.839,67

79.980.268,45
7.868.678,06

145.054.148,02

434.529.285,03

S. E. ou O.

São Faulo, 14 de março de 1967
DIRETORIA

Diretor Presidente  Thecdoro Quartim Barbosa
Direfor Superintendente Roberto Ferreira do Amaral , A, , d..i_.:s_ c i_,„!-,.._. i , n- i ¦ i -Jo^e Alvares Rubiao rilhoUiretor Justo Pinheiro da Fonseca .„~ . r,„,_,!_,„n:,„,_,. r* ¦ a ¦ ii João de CarvalhoUiretor Caio de Paranaguá Moniz
Diretor . ..  Caio Ramos Jr.
Diretor  Thomaz Gregori
Diretor  Luiz Calos Villares Barbosa

Gerente Geral
Contador CRC.
Sp. n.° 7607

ense querGovernador flu
confirmar se doente mental
recebe tratamento desumano

Niterói (Sucursal) — Com base em denúncia com-
provada por uma Comissão Especial d-s Parlamentares, de-
slgnada pela Assembléia Legislativa, o Governador Jere-
mias Fontes vai abrir um inquérito administrativo para
confirmar se de íato os doentes mentais do Hospital Psi-
quiátrico de Jurujuba recebem tratamento desumano c vi-
vem em promiscuidade.

A Comissão Especial de Parlamentares foi presidida
pelo Deputado João Ésio Caldara (MDB), que disse estar
pronto a fornecer maiores dados ao Governador, "para pu-
nir os que tentam transformar o Hospital Psiquiátrico num
novo inferno verde, negando alimentação e tratamento eli-
nico adequados aos internos".

SUPERLOTAÇÃO

No Hospital de Jurujuba, a
Comissão constatou que o esta-
ibelecünento oficial, mantido
pela Secretaria de Saúde, conla
somente com 300 camas, mas
abriga, mo momento, 239 mu-
Iheres e 1GS homens, a maioria
portadora de casos avançados
<le loucura. A comida servida
aos doentes, .segundo os depu-
tados. é insuficiente e eles para
passear se Utilizam de pátios
internos não cimentados, que
formam grandes poças de lama.

Em síntese, a Comissão con-
siderou as seguintes irregular!-
dades -no Hospital Psiquiátrico:
1 — alimentação precária: 2 —
alimentos sujeitos a deteriora-
ção, pois o hospital não dispõe
ds frigoríficas; 3 — condições
rudimentares de higiene; 4 —
dormitórios c-m numera ínsufi-
ciente e em estado precário,
sem lençóis, travesseiros e rou-
pas dc cama cm quantidade su-
fíciente; 5 — falta de material
humano e técnico adequado;
li — os pacientes não sáo tra-
fados em obediência ás mais
rudimentares regras de higie-
me; 7 — os vencimentos dos
funcionários sãj baixes e não
ttiá estímulo para o recruta-
mento de novos servidores; 8
— os internos vivem em com-

pleta promiscuidade- social, isto
é, homens misturados com mu-
Iheres; 9 — não há peliciamen-
to médico sôbre os internados;
10 — sujeitos a acidentes, pela
falta 'de condições mentais, os
doentes não recebem socorros
médicos de urgência (um deles
levou uma pedrada na boca ps-
la manhã de um determinado
dia e só foi medicado no dia
seguinte); e 11 — a ociosidade
e falta de recreação para os in-
ternos é total.

O Deputado João fisio Cal-
daru afirmou ao JB que "o
quadro que presenciou lio Hos-
pitai Psiquiátrico foi cios mais
tristes, e o Governador Jere-
mias Fontes — que tem reali-
zado tantas Incertas em órgãos
estaduais, para apurar irregu-
laxidades — já deveria ter ba-
tido de surpresa no estabele-
cimento, para constatar pes-
soalmente as duras verdades a
que assistimos".

Concluiu dizendo que "o pro-
blema é mais de Polícia do que
tíe administração, porque os
responsáveis pela manutenção
cio Hospital Psiquiátrico devem
ser responsabilizados, criminai-
mente, pois não podemos ad-
mitir que doentes mentais se-
jani tratados, num Estado que
se diz civilizado, como bestas
humanes".

Missa na Igreja São Daniel
é um sacrifício duplo por
causa no completo

A Igreja São Daniel, em Mangúinhos, está completa-
mente abandonada pelas autoridades estaduais: o mndei-
rame, todo comido pelos cupins; as instalações elétricas,

queimadas; a viu-sacra, de Guignard, corroída pela maré-
sia; as paredes, manchadas pela infiltração da água.

Os paroqulanos estão revoltados com o descaso, pois
o templo é tombado pelo Patrimônio Histórico e eles já
pediram "um milhão de vezes" que o Governo tome pro-
vidências para recuperá-lo, sem serem atendidos até agora.

SOL NA LAMA

Projetada pelo arquiteto Os-
car Niemeyer, a Igreja São
Daniel foi terminada em 1Í1G0,
no Governo Sete Câmara. Em-
bora o meio da nave esteja
cedendo, há lá duas missas
ac-s domingos, mas sem luz,
pois a instalação elétrica foi
destruída pela infiltração.

Cerca de 300 famílias mo-
ram nas redondezas, e para
assistirem à missa são obriga-
das a atravessar o caminho
completamente alagado, onde c
preciso cuidado para que os
automóveis não atolem na
lama (para chegar à igreja,
entra-se pela Avenida dos De-
mocráticos, â altura do n. 150,
logo após deixar o Viaduto de
Bonsucesso). Os moradores
afirmam que já fizeram várias
queixas no DER, mas sempre
receberam a mesma resposta:

"Vocês tenham paciência, n,
lama secará com o sol".

— E nós aqui — lamentam
0.5 moradores — votamos em
peso no Sr. Negrão de Lima,
pensando que êle seria uma
esperança para os que vivemos
em locais que narecem até des-
protegidos por Deus.

As via.s-sacras, feitas espe-
cialmente para o local por
Guignard — e que valem hojo
uma fortuna — estão com as
molduras já estragadas pela
maresia, que ameaça atingir
em breve a pintura. O cupim"está passando bem", segundo
disse um fiel. que comprovou
a afirmação batendo com um
lápis, de leve, na madeira, que
se esfarinhou inteiramente. As
instalações elétricas estão tó-
das, sem c_reeção, queimadas,
e cs apelos feitos diretamente
à Rio Light. _ também não
adiantaram nada.

e
Previdência Social

Aviso às Empresas
Nd forma do Decreto 60.139, de 2ó/l/67, as empresas que se encon-

trem em débito não-superior. «. NCr$-600,00-(seiscentos xiuzeiros—novosL
considerado até 25/10/66, poderão liquidá-lo parceladamentc, com isenção
das muitas e correção monetária, desde que firmem o respectivo acordo
até o dia 31 de março próximo.

Os interessados deverão procurar os respectivos setores de Fiscalização
das Delegacias dos ex-lnslitutos, onde sc encontram malriculaclos, para maio-
res esclarecimentos.

a) Murillo Corrêa da Silva
COORDENADOR ESTADUAL DO INPS

(P

Ministério da Guerra
DEPARTAMENTO DE PROVISÃO GERAL

DIRETORIA GERAL DO MATERIAL BÉLICO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.° 1/67

AVISO N.°l
O Presidente àe Comissão do Concorrência ds Diretoria Geral do Material

Bélico comunica aos interessados que foi publicado no Diário Oficial do Estado
da Guanabara, do dia 9 de março de 1957, página 3398, o Edital da Concor-
rencia Pública n.° 1, a ser realizada no próximo dia 25 da abril, para aquisição
dos artigos constantes dos Grupos de Material abaixo especificados, cujas rela-

•ções poderão ser obtidas pelos concorrentes na sede da Diretoria, no 17.°
andar do Edifício do Ministério da Guerra;

— 56 — Pneus e câmara» de ar; 28/29 - Motores de combustão interna, suas
partes componentes e órgãos anexos de motores de combustão interna;
34 — Máquinas e ferramentas para trabalhar metais; 38 — Equipamentos
de construção, conservação de rodovia;; 41 — Equipamento de segurança
industrial e centra incêndio; 43 — Bombas e compressores; 46 — Equipa-
mentos e produtos empregados no tratamento d'água; 47 — Canos, tubu-
laçces, mangueiras e acessórios; 48 — Tanques para depósito de líquidos,
válvulas, registros, torneiras e congêneres; 49 — Equipamentos para oficinas
de manutenção, reparação ds viaturas automóveis, de armamento, de comu-
nicações e de engenharia; 51 — Ferramentas manuais em geral; 53 — Fer-
ragens e abrasivos; 54 — Estruturas pré-fabricadas e andaimes; 55 — Ma-
cleiras de lei, madeiras para embalagem; 59 — Partes componentes de
equipamentos elétricos e eletrônicos; 61 — Motores e condutores elétricos;
62 — Acessórios elétricos e lâmpadas de iluminação; 66 — Aparelhes e
material de laboratório; 68 — Produtos químico» Industriais; 79 — Máquinas
e artigos usados para limpeza; (30 — limas, esmaltes, vernizes e laças,
p;ncéis, vedar.tes, impermeabilizantes e corantes; 91 — Combustíveis, luhri-
ficantes e produtos afim; 93 — Materials não metálicos, manufaturados e
sam {manufaturados; 95 — Barras, chapas finas t perfis metálicos; 99 — Artiyos
não enquadrados nos Grupos anicriorei.

Rio de Jsnciro, GB, 21 de março de 1967

OVIOIO ABRANTES - Coronel
Presidente da Comissão de Concorrência (P

l.oanquciro libanês íousseí
Beidas em liberdade vigiada
por ordem de Gama e Silva

Brasília e São Paulo (Sucursais) — O Ministro da Jus-
tiça, Sr. Gama e Silva, determinou ontem que fosse con-
cedida liberdade vigiada ao libanês Youssef Khalil Beidas
— acusado de fraudar a falência do Intra-Bank e fugir
para o Brasil —, determinando que a sua decisão fosse
comunicada ao Supremo Tribunal Federal.

Imediatamente, após o relaxamento de sua prisão pre-
ventiva, fundamentado no Dccreto-Lei de 1938 que proíbe
a extensão da prisão preventiva de extraditando por ma is
de 60 dias, o banqueiro libanês internou-se na Beneficên-
cia Portuguesa de Sâo Paulo, devido a um abalo do slstn-
ma nervoso, motivado pelo depoimento prestado em Bra-
silia.

INTERPRETAÇÃO

Segundo o parecer do Con-
sultor Juridico do Ministério
da Justiça, Sr. Miguel Jeró-
nimo Ferrante — sobre o
qual se baseou o Ministro Ga-
ma e Silva —, a prisão pre-
ventiva de Youssef Bedas não
poderia estender-se por mais
de 60 dias, na hipótese do Es-
tado requerente (o Líbano)
não apresentar pedido formal
tle extradição, acompanhado
tios documentos probatórios.

Embora ainda continue sob
ameaça tio enfarte, o banquei-
ro libanês retornou a Sâo Pau-
lo, revelando a amigos estar
mais tranqüilo e confiante na
sua vitória na Justiça, deven-
do permanecer internado no
hospital até o inicio de abril,
quando seu pedido de extra-
tlição será julgado pelo STF.

O advogado José Frederico
Marques, que acompanhou o
depoimento de Youssef Bedas
perante o Ministro Osvaldo
Trigueiro, sexta-feira última,
em Brasília, afirmou que o seu
constituinte "deixou boa im-
pressão, falando com naturali-
dade, franqueza e sem nervo-
Sismo, apesar de se ter emo-
cionado a ponto de não poderevitar o choro em certa oca-
sião''.

O advogado informou tam-
bém que Bedas negou a íalén-
cia fraudulenta do Intra-
Bank. Acrescentou que, mesmo
cm Beirute, o banqueiro não é
mais tido como causador tie
uma falência fraudulenta, uma,
vez que a Corte de Apelação
sustou o decreto tle íalêncía do
Juiz do Comércio.

Praça XY terá em 30 dias
iluminação a mercúrio com

postes e 8 refletores
A Comissão Estadual de Energia Elétrica prometeu que

concluirá nos próximos 30 dias a obra de iluminação a
vapor de mercúrio da Praça XV e adjacências, inclusive
o parque do cais do mercado e o Largo da Rua 1.° de
Março, através da instalação de 64 postes equipados com
luminárias e mais oito refletores que serão instalados em
pontos estratégicos da região.

. A obra custará NCrS 55 000,00 (55 milhões de cruzei-
ros antigos), e entrou ontem em sua fase final com a con-
clusão da rede de dutos e a colocação de 18 dos 6-i postes
que serão instalados. Resta ainda, além dos 46 postes e
oito refletores, a construção de três caixas subterrâneas
para instalação de refletores necessários á ativação eis
luminárias.

CONSEQÜÊNCIA

A conclusão da obra permi-
tira à Secretaria de Serviços
Públicos dar continuidade ao
programa de iluminação da
Cidade, especialmente na Zona
Norte, pois a inauguração tio
novo sistema possibilitará a
retirada de dezenas de postes
de- iluminação com lâmpadas
incandescentes que existem
atual m ente, e transferi-los
para outros locais.

Os trabalhos foram iniciados
em 19 de janeiro e sua con-
clusão está prevista, para 15 de
abril, prazo relativamente cur-

to considerando-se qus íoi ne-
cessaria a construção de 1 500
metros de rede de duetos sub-
terrãnea ao longo de vários
quarteirões e cruzando os pas-
seios da Praça XV. O tráfego
intenso de pessoas nesta re-
gião obrigou a CEE a impor
condições especiais de traba-
lho à empresa vencedora da
concorrência pública para a
realização da obra, determi-
nando que a maior parte cia
execução do serviço fos.se rea-
lizada à, noite, para causar o
mínimo de transtorno possível
ao público.

Arzua vê possibilidade de
mudança de repartições
do Ministério para Goiânia

Brasília (Sucursal) —- O Ministro da Agricultura, Sr.
Ivo Arzua, que regressou ontem da Guanabara, esteve pela
manhã em Goiânia examinando as fazendas do Ministério
e verificando a possibilidade da transferência de algumas
repartições para aquela Cidade.

Ao chegar, o Sr. Ivo Arzua seguiu imediatamente para
o Ministério da Agricultura, tendo trabalhado até de ma-
drugada informando-se sóbre todos os processos mais ur-
gentes e preparando os que serão levados ao Presidente
da República.

MUDANÇA

Além de preparar a pasta de
despachos com o Presidente da
República, o Ministro Ivo Ar-
zua dedicou-se, também, a to-
mar providências para a trans-
ferência do Ministério para a
Capital da República, confor-
me as determinações do Presi-

_dente -Costa., e Silva-.
A transferência do Ministé-

rio não se deverá limitar à
cúpula administrativa, mas à,
maior quantidade possível de
órgãos e, conseqüentemente,
de funcionários. O sistema de
transferência será baseado na
opção do funcionalismo.

Instituto do
Açúcar e do

Divisão Administrativa
Serviço do Material

AVISO N.° 3
Aquisição de Válvulas

para Tanques

O Instituto do Açúcar
e do Álcool comunica
que a CONCORRÊNCIA
ADMINISTRATIVA N.° 2,
marcada para o dia 28
do corrente mês às 16
horas, fica transferida
SINE-DIE.

Rio de Janeiro, 22 de
março de 1967

as.) Joaquim Ribeiro de
Souza

Diretor da Divisão
Administrativa

(P

O Ministro do Interior, Ge-
neral Afonso de Albuquerqua
Lima, que chegou pela manhã,
despachou á tarde com o Pre-
sidente da República. Esteve,
no início da tarde, na Funda-
ção Bra.sil Central, tomando
conhecimento de suas ativi-
dades.

O Ministro das Minas e
__Energia,_-__D_eputado _C_osta_____C_a______
valcãnti, estará em Brasília sá-
bado, a fim de despachar com
o Presidente da República. En-
quanto não houver necessida-
de de empossar vários auxi-
liares, o Ministro Costa Cavai-
cânti não poderá estabelecer-se
nesta Cidade. Segunda-feira
será empossado o Presidente da
Eletrobrás, Sr. Mário Bhering.

"Banco

Intra S/A."
Em conformidade com o que ficou

deliberado na Assembléia Geral Ex-
Iraordinária dêsle Banco, realizada
eos 16 de janeiro de 1967, ficam
convocados os Senhores Acionistas,
titulares de ações eo portador, a
comparecer, na sede social, na Rua
XV da Novembro n.° 317, na cida-
de de São Paulo, Capital do Estado
de São Paulo, ou na filial desta O-
dade, na Rua da Alfândega n.° 5?,
dentro do prazo de 90 (noventa)
dias, contados a partir de 27 ds
março de 1967, para substiluí-ias
por ações nominativas quo coube-
rem, com o correlato preenchimen-
Io dos registros no livro compeíen-
le. Findo o prazo ora estabelecido,
será convocada Assembléia para de-
cidir sôbre o destino das açòes des
eventuais portadores aue deixsrem
de atender a esta convocação.

São Paulo, 21 de março de 1967,

BANCO INTRA S/A.

José Ab«
Diretor Presidenta

Jorge Kalil

Diretor Superintendente
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Lafaiete passa
GEIPOT
a raujo

O General Antônio An-
drade de Araújo receberá
às llh 30m de hoje, do Sr.
Lafaiete Prado, o cargo de
Superintendente do Grupo
Executivo de Integração da
Politica de Transportes —
GEIPOT -—. em solenidade
a que comparecerão, além
do Ministro dos Transpor-
tes, Coronel Mário Andreaz-
za, o da Fazenda e o do
Planejamento. i •

O novo Superintendente
do GEIPOT, que vinha diri-
Kindo desdé maio do ano
passado a Estrada de Ferro
Leopoldina, é formado pela

. Escola Nacional *de Eng*e-
nharia e tem, além de ou-
tros cursos militares, o da
Escola de Aperfeiçoamento
de Oficiais e Escola de Co-
mando e Estado-Maior do
Exército.

Paraná vai
comprar suas
ações à TTT

Curitiba (Correspondente) —
Para , asumir o controle acio-
nário da Companhia Tclefò-
nica Nacional, concessionária
da International Telegraph and
Tclephone. .seguiu para os Es-
tados Unidos o Presidente da
TELEPAR. General Junot Re-
belo Guimarjes.

Após a viagem de nove ho-
ras. o General manterá coma-
tos imediatos com os Direto-
res cia ITT, permanencendo
nos Estados Unidos apenas o
tempo suficiente para a tran-
sação, que só deverá ser re-
solvida definitivamente na pró-
xima segunda-feira, por causa
da Semana Santa.

ESTATUTOS NOVOS

Quando regressar ao Paraná,
,Já com a.s ações em seu poder,o Sr. Junot Guimarães convo-
cará todos os acionistas da
CTN para debater a modífi-
cação dos estatutos, apresen-
tando também a solução paraa encomenda do equipamento
de micro-ondas feita pela com-
panhia.

Passageiro
quer saltar
mas não pode

Passageiros dos ônibus quefazem o percurso Rio—Sâo
Paulo queixam-se da prática
adotada atualmente pelas cm-
presas, cujos veículos não pn-ram mais para lazer saltar
pessoas durante a viagem, es-
pécialmente à entrada da Ci-
dade. levando-as diretamente
à Rodoviária Novo Rio. A re-
clama ção foi formulada ontem,
na redação do JORNAL DO
BRASIL, pelo Sr. Lourival
Hostin Samy, um dos passa-
geiros.

Segundo afirmou o Sr. Lou-
rival Samy, os motoristas dosônibus alegam, ao serem solici-
tados a parar em algum pon-to da Avenida Brasil (Bon-
sucesso ou Penha), que têm or-dens expressas do Departa-
mento do Trânsito para sò-mente deixar passageiros naRodoviária Novo Rio, "obrigan-
do-os assim a tomar táxis".

Assume novo
Prefeito
de Curitiba

Curitiba (Correspondente) —
Tres solenidades, todas concor-
ridas, marcaram a posse donovo Prefeito cie .Curitiba, SrOmni* Sabag, qUe substitui oatual Ministro Ivo Arzua nachefia do Executivo da Capital-paranac-nser

Igreja evoca hoje na missa
palavras de Cristo na Ceia

Jornal do Brasil^ quinta-feira, 23-3-67, 1.° Cad. — 15

Com a missa in Cena Daminl
pela primeira vez oficiada pe-
lo Vigário-Geral Dom José
do- Castro 'Pinto, ãs 17h, e as
cerimônias do lava-pés e da
sagração das santos óleos, a
Catedral Metropolitana recor-
da hoje a Ultima Ceia, na qual
Jesus transmitiu aos Apóstolos
o Novo Mandamento e inst.-
t-lliu a Eucaristia.

A Catedral antecipou para as
17h de ontem o Canto cie Ma-
tinas que só ás Õh dc hoje se-
rá recitado pelos monjes de
São Bento, acrescido das Lau-
des, e às 7h pelos frades fran-
ciscanos, durante o Trlduo Sa-
cro, na Igreja de Nossa Senho-
ra da Paz, em Ipanema.

OFÍCIO DIVINO

O oficio de Matinês, na Ca-
tedral foi presido pelo Monse-
nhor. Virgílio Lapenda, presi-
dente do Cabido Metropolitano,
com a participação dc mon-
senhores, cônegos, padres e-
seminaristas — cerca de 100
pessoas, ao todo —, durante 50
minutos.

As lições do 1.° Noturno —
Lamentações do Profeta Jere-
mias — foram cantadas pelos ,
Ccnegos Adelino Coelho, Teó-
filo Rocha e Nelson Didier: as
do 2." Noturno — Comentários

da Santo Agostinho sabre os
Salmos — pelos Monsenhores
M á r i o Novarctti, Francisco
Pinto e Armando Lacerda; e
as do 3." Noturno — Epístola de
São Paulo aos Coríntios — pe-
.los Monsenhores Francisco
Bessa, João *d'Ávila e Cipriano
Bastos.

Um candelabro triangular,
colocado cm frente do altar-
mór, tinha 13 velas acessas, 14
das quais foram sendo apa-
gadns sucessivamente depois do
canto de cada salmo. Uma vela
era branca e as outras amare-
las. A branca — simbolizando
a luz de Cristo — não í^i apa-
gada. 

'

CEIA DO SENHOR

As principais cerimônias de
hoje- são a Sagração dos San-
tos óleos — que se*realiza ape-
nas nas catedrais — e a Mis-
.sa cia Ceia do Senhor, com o
Lava-pés. Na Catedral, a Sa-
gração dos óleos dos Cate-
cúmenos, Crisma e dos Enter-
mos será às 9 horas, e a Mis-
sa da Ceia do Senhor será às
17 horas, durante a qual serão
lavadas os pés de 12 mutilados
de guerra, representando os
Apóstolos.

A Missa da' Ceia do Senhor
será celebrada com solou ida-

des especiais nas seguintes
Igrejas: à.s 17 li, na Catedral,
Mosteiro de São Bento, Nossa.
Senhora de Copacabana, Nossa
Senhora da Paz de Ipanema
(com mais duas missas às 18 e
1!) horas). , Santa Teresinha
(Túnel Novo) e São Judas
Tadeu; à-sMíih, na Candelária
e São Sebastião (Haddorl;
Lobo): e às 19 h, na. cie São
Francisco Xavier.

SENHOR MORTO

A Paróquia de No...a Senho-
ra do Brasil, na Urca, está
convidando cs fiéis para a vi-
sitaçfto rio Senhor Morto, na
cripta do Monumento aos He-
róis de Dourados e Laguna,
amanhã, a partir das 12 e até
as 22 horas do Sábado Santo.
Essa é a única solenidade e
celebração pública no Rio, dó
vez que no Srfbado Santo não
há oficias religiosos.

Todos os anos. a procissão
cin Sexta-Feira Santa, da Pa-
róquia da Urca, leva a inigaem
do Senhor Morto cia Matriz
de Nossa Senhora do Brasil
liara o Monumento da Praia
Vermelha, que permanece fe-
chado o ano inteiro e sòmen-
te é aberto à visitação públi-
ca por ocasião das comemora-
ções da Semana Santa.

Peixe ficará na feira até às 181i
Autorizadas pelo Governo es-

tadual, as barracas de peixe
nas íeiras-livres permanecerão
lioje em funcionamento até às
18h, havendo, segundo o De-
partamento de Ãbnstecimen-
to uma disponibilidade cio mais
cie mil toneladas do produto.

Embora amanhã não' haja
feira-livre, a CIBRAZEM mau-
terá em funcionamento, espa-
lhados pela Cidade, 23 postos
de venda de peixe fresco e con-
gelado, de acordo com uma ta-
bela organiaada pelas autorida- '
des.

OS POSTOS

O Estado manterá barracas
de vencia nos seguintes locais:
Rua Arnaldo Quintela (Bota-
fogo); Rua Barbosa (Casca-
dura); Rua Joana. Angélica
(Ipanema); Rua Sousa e Sil-
va (Saúde); Rua Estéves Jú-
r.ior e Sandor Correia (Cate-
te); Rua Pinto Guedes (Tiju-
ca); Rua-Alzira Brandão (Ti-
jucá); Rua. Felicio dos San-
tos (Santa Teresa); Rua José
Queirós (Bento Ribeiro); Rua
Carolina Santos (Lins); Praça
Santos Dumont (Gávea); Av.

.Júlio Furtado (Grajaú); Rua.
Antônio Rego (Olaria); Rua

Em Niterói, o Arcebispo
D. Antônio de Almeida Moraes
Jr. celebra missa, hoje, às fl
horas na Catedral, com bên-
ção aos enfermos e catecúme-
nos, dentro da programação
oficial da Semana Santa, que
prevê, para amanhã, procissãoem todas as paróquias, ceie-
brando o encontro de Nossa
Senhora com Cristo a caminho
do Calvário.

Em Recife, um Cristo mu-
lato, sem barba, trajando calça
e camisa como qualquer ho-
mem do Nordeste, é a.principal

Major Conrado (Cordovil);
Rua Manuel* Miranda (Eng.
Novo); Rua Carinhnnha (Ma-
galhães Bastos); Rua Itaim
(Colégio); Rua Engenheiro
Julião Castelo (Méier); Rua
Capitão Felix (Vista Alegre) e
Rua Colina (Ilha do Governa-
dor).

OS PREÇOS

Somente nos postos de ven-
da de peixe da CIBRAZEM se-
rão afixadas tabelas de preço
para os diferentes pescados: a
anchova custará NCrS 1,20 (mil
e duzentos cruzeiros antigos) o
quilo; corvina. NCrS 0.90 (nc-
vecentos cruzeiros antigos); ca-
anarão congelado, NCrS 5.40*
(cinco mil e quatrocentos cru-
zeiros antigos); camarão sal-
gado, NCrS 4.75 (quatro mil,
setecentos e cinqüenta cruzei-
ros antigos); filé dc pescadi-
nha, NCrS 2'.60 (dois mil c
seiscentos cruzeiros 

'antigos);
xerelete, NCr$ 1,20 (mil e clu-
zentos cinzeiros antigos); pes-
cadinha. NCrS 0,95 (noveccn-
tos e cinqüenta cruzeiros an-
tigos); pescadinha evisecrada,-
NCrS 1,40 (mil e quatrocentos
cruzeiros antigos); filé de mer-

Nos Estados
figura da peça de Isac Gordini
Filho Emanuel, Deus Conosco,
fundamentada em textos de
Mateus, Marcos, Lucas e João,
mas incluindo músicas como A
Banda e Disparada. Considera-
cia "peça maldita" por algu-
mas ordens religiosas Emanuel,
Deus Conosco teve dificuldades
dc local para ser representada
até que o Padre Helder Cama-
ra, tomando conhecimento do
seu conteúdo, não hesitou em
levá-la para as igrejas de sua
Arquidiocese e autorizou a sua
representação na S e ni a n a
Santa.

luza (nacional). NCrS 1.40 (mil
e quatrocentos cruzeiros anti-
gos) — argentino — NCrS 1,30
(mil e trezentos cruzeiros an-
tises) e bonito NCrS 0.80 (oito-
centos cruzeiros antigos).

O COMÉRCIO \

osO comércio, a indústria e
bancos só deixarão do funcio-
nar amanhã, sexta-Felra da
Paixão, quando estarão fecha-

, das a maioria das boates, ba-
res e. teatros. As agencias de
anúncios do JB também não
funcionarão, e a Direção soll-
cita acs clientes que entreguem
seu material até as 19h de ho-
je, no máximo, na sede. O JB
não circulará no Sábado Santo.

Não foi ainda elaboraria a
lista de plantões das íarmà-
cias, ficando a critério dos pro-
prietários funcionar ou não na
Sexta-Feira da Paixão. Quanto
a cinema c teatro, as únicas
programações religiosas são A
Bíblia, de Dino de Laurentis,
c a peça Jesus, Rei d«s Reis,
com Vicente Celestino, no Tea-
tro República. O Cine Ramos
reabrirá hoje para exibir A
Vida dc Crislo, fechando logo
depois.

*0 Km Fortaleza, as solenida-
des litúrglcas da Paixão prós-seguem hoje com a realização
da missa Cbrismatis na Cate-
dral Metropolitana, oficiada pe-lo Arcebispo D. José Delgado.

_ Em Belo Horizonte, os fiéis
começaram ontem a viajar pa-
ra as cidades do interior, prin-
cipalmente Ouro Preto, Congo-
nhas, Santa Luzia, São João
dei Rei e Diamantina, a fim de
assistirem às cerimônias da Sex-
ta- Feira da Paixão.

Quinta-feira, a Eucaristia

Ao empossar ontem o Prefei-
to Ornar Sabag, em cerimônia
realizada pela manhã no Pala-cio Iguaçu, o Governador PauloPimentel disse de sua satisía-
çao "por haver indicado umhomem que o povo, se houvesseeleições diretas, certamente le-varia para a Prefeitura".

Destacou ainda o Governador
a unanimidade com que a As-sembléia Legislativa acolheu
seu indicado, e transferiu ime-diatamente uma atribuição aonovo Prefeitq: "Conquistar de-fmitivamente o povo da Capi-tal, com trabalho, fledicação
espirito de sacrifício e grandesempreendimentos."

Perante a Câmara Munici-.
pai, em sessão extraordinária,
o Prefeito prestou compromis-
so legal, chegando a chorar de
emoção. Em seguida, na sede
da Municipalidade, o Sr. Ornar¦ Sabag recebeu o cargo do Pre-
feito interino, Vereador Acir
José, em ato que contou tam-
bém com a presença do Gover-
nador do Kstado.
ARACAJU TAMBÉM

Aracaju (Correspondente) —
A Assembléia Legislativa ho-
mologou a indicação feita peloGevernador Lourival Batista do
nome de Gileno Lima paraPrefeito de Aracaju. O novo
Prefeito, que era Interventor
municipal desde fevereiro, re-
cebeu o apoio das bancadas do
MDB e da ARENA

Os candidatos eleitos no piei-to de 12 de março serão em-
possados dia 30 do corrente,
tanto os novos vereadores da
Capital como os vereadores e
prefeitos do interior. Serão
exonerados os intervento-
res municipais nomeados pelo
Governador Lourival Batista.

A Quinta-Feira Santa é o dia em que aIgreja lembra a instituição, pelo próprio Cristodo Sacramento da Eucaristia, "na véspera deSua paixão": por isso, se assim fosse possiveldizer, a missa, da Quinta-Feira Santa é a missamais missa de todo o ano, porque durante todoo ano o sacrifício reproduz o que nasceu naQumta-Feira Santa e é próprio dela.
Por isso mesmo, a missa da QuintaFeirafaanta é chamada missa In Cena Domin!, e,a náo ser em casos excepcionais, quando umasegunda pode ser autorizada, não se reza maisdo que ur.in em cada paróquia, sempre vesper-tina. Na parte da manhã, apenas nas sedes dedioceses, reza-se a chamada Missa, do Crismaonde se faz a sagração dos óleos.

SAGRAÇÃO E LAVA-PÉS

_^A_sa.gração dos_óleo____da_Missa-do-Crisina-

Departamento de Pescpiisa
• dos retomam o manipulo (faixa usada no bra-

ço esquerdo), e o celebrante também a planeta
(ou casula), e voltam para o meio do altar",
onde o celebrante diz o l'ater nosier em silèn-
cio e uma última oração, após a qual "os 12
homens, depois de reverência ao altar e ao
celebrante, são reconduzidos aos seus lugares;
se sáo clérigos, para o presbitério; so leigos,
para o lugar designado para esse fim."

A cerimônia, do Lava-Pés pode ser realizada
também separada da missa, seguindo sempre a
mesma ordem. Quando é realizada como parteda missa In Cena Dnmini. o celebrante reto-
ma o sacrifício onde o interrompera, isto é,
passa ao Ofertório e segue a missa normal-
mente.

EVANGELHO

é a, bênção do óleo dos catecúmenos (que sãoos batizandos), dos enfermos, para extrema-un-
çoes, e preparação do óleo do crisma, tudo fei-to pelo bispo. Uma pequena quantidade dessesóleos é distribuída para todas as igrejas dadiocese, onde servirá para os batizados e ex-trema-unções do ano todo. Na Missa, do Crisma,nao se distribui a comunhão.

Quanto à cerimônia do Lava-Pés, que com-
pleta a liturgia da Quinta-Feira Santa, é rea-hzada. "se razões de ordem pastoral o acon-solharem", como diz a Liturgia da SemanaSanta restaurada em 1955 pela Sagrada Con-gregaçao dos Ritos, do Vaticano, depois da ho-milia cia missa In Cena Domini. Consiste, se-guiirin o texto da mesma liturgia restauradaha 12 anos. em cerimônia que se desenvolve naseguinte ordem:"No meio do presbitério, ou na próprianave da igreja, preparem-se bancos para 12homens, cujos pés serão lavados: tudo mais
que for necessário esteja preparado ém cimade uma mesinha.

Então, o diácono e o subdiácono. ou doismaiores dos ajudantes, conduzem as 32 homensescolhidos, dois a dois. no lugar preparado, cn-quanto a schola (coro) ou o próprio clero pre-sente inicia, cantando ou recitando, as antífo-nas, os salmos e os versículos próprios".As antífonas, salmos e versículos a seremcantados principiam pela que diz: "Eu vos douUni novo mandamento: que vos ameis uns aosoutros assim como eu vos amei", disse o Se-nhor (João, 13, 34) e pelo salmo 118, 1: "Feli-
nes os puros em seus caminhos: os que andamlia lei do Senhor". Seguem-se mais sete anti-Xonas seguidas de um salmo, sempre. Em ca-sos excepcionais, as sete primeiras antífonas esalmos podem ser dispensados, mas nunca ti 

'
oitava. Enquanto isso, o celebrante procede ã.cerimonia do Lava-Pés, deste modo, ainda se-
gundo o mesmo texto:"Cinge uma toalha, e estando dispostosem ordem as que serão lavados, bacia e águaservidas por acólitos, o subdiácono segura o pédireito de cada um c o celebrante, ajoelhan-do-se diante de cada um, lava-lhe o pé e oenxuga com a toalha apresentada pelo diáco-no" (quando não houver diácono e subdiáco-
no serão sempre substituídos pelos ajudantes)."Terminado o Lava-Pés, o celebrante lavae enxuga as mãos, em silêncio. Em seguida to-

Nessa missa fu Cena Domini, como na se-
gunda-feira, interrompe-se a seqüência de nar-
rativa da Paixão no Evangelho. O texto evan-
gélico da missa é a própria narrativa do Lava-
Pés de Jesus em seus discípulos, com o desta-
que que João, autor do texto, dá ao diálogo cn-
tre o Mestre e Pedro.

As narrativas da Paixão, na Semana San-
ta, iniciadas no Domingo de Ramos (São Ma-
teus), continuadas na terça (São Marcos) eontem (São Lucas), terminam amanhã, Sex-
ta-Feira Santa, com o texto de São João.

DEPOIS DA MISSA

Terminada a missa In Cena Domini é rea-
Jizada imediatamente a solene trasladacão. do
Santíssimo Sacramento, que é levado no cibório
a local predeterminado, onde deverá ser con-servado até a comunhão do dia seguinte —
quando não há missa, mas faz-se a distribuição'
da comunhão.

A trasladacão é solene, acendem-se velas e•faz-se a procissão de costume, da qual parti-cipain o celebrante, os diáconos e todos os aju-dantes, sempre incensando o Santíssimo. Trás-
lndado o Santíssimo, todos os adoram de joelhos
por um breve espaço de tempo, quando o ce-
lebrante e os ministros sacros voltam ã sa-
cristia onde trocam os paramentos brancos porroxos e voltam ao altar-mor, para dar inícioâ desnudação dos altares. Do altar-mor, ceie-
brante e auxiliares passam aos demais'— sea Igreja os tiver — e é feita a desnudação
completa. Só náo se desnuda o altar prévia-mente escolhido para a permanência do San-
tíssimo, que será então adorado pelos fiéis, com
a retirada do sacerdote.

O Santíssimo é mudado de lugar exata-
mente para a cerimônia de desnudação dos al-tares, que marca o fim da última missa daSemana Santa. Agora, os altares estáo prepa-radas para a alegria da cerimônia da vigília
pascal, na noite cie sábado. Durante toda aSexta-Feira Santa e o Sábado não há missas.A Sexta-Feira é reservada apenas para uma
solene ação litúrgica vespertina pela Paixão emorte do Senhor. O Sábado Santo é despido
de cerimônias, a não ser a solene vigília pas-cal, iniciada em geral cerca de uma hora an-
tes da meia-noite, quando, sendo já domingo,
celebra-se a missa da Ressurreição.

DEDICA TÓRIA ESPECÍA L¦ \wgmi
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uimicos do Jânio reaparece em público
querem para autografar seu livro

melhor nível de Português em Sâo Paulo
Os técnicos químicos diplo-

mados, que trabalham no Ins-
tituto do Açúcar e do Álcool,
fs/.em um «pêlo ao Presidente
Marechal Artur da Costa e
Silva para que seja regulamen-
tada a profissão naquela Au-
tarquia, atribuindo-lhes um
melhor nível.

Os funcionários disseram que
estão sendo enquadrados no
nivel 12. como técnicos em la-
boratorio, função essa que não
necessita de qualquer habilita-
ção na profissão de químico,
e que as atribuições e encar-
gos que são conferidos aos téc-
nicos dc laboratórios estão
muito aquém des atribuídos
aos técnicos quimicüs.

São Paulo (Sucursal) — Desde que retornou da In-
glaterra o Sr. Jânio Quadros só voltou a aparecer em pú-blico ontem, quando deu uma tarde de autógrafos no sa-
guao dos Diários Associados dc sou livro Curso Prático daLíngua Portuguesa e sua Literatura.

. Sem óculos e com a caneta de um de seus assessores oex-Presidente da República ofereceu o primeiro livro àatriz de TV, Isaura Bruno, que interpretou Mamãe Doloresna novela O Direito de Nascer, depois de beijá-la c a'c 
'

çá-la.

PUC inicia
curso sôhrè
Constituição

A Faculdade de Direito
da Pontifícia Universidade
Católica vai instalar, no
próximo dia 28 de marco,
as 20h30m, o primeiro cur- *
so sôbre a nova Constitui-
ção, no qual serão aborda-
das as mais importantes al-
teraeões incluídas na nova
Carta, nos campos econômi-
co, jurídico, social e politi-
co.

Foram convidados a pro-
ferir conferências o Minis-
tro Gama e Silva, os pro-
íessõres Caio Tácito, Célio
Borja, Celestino de Sá Frei-
re Basilio, Evaristo de Mo-
rais Filho, Gilberto de
Ulhoa Canto, Haroldo Vala-
dão, Mário Henrique Simon-
sen, Seabra Fagundes e Tc-
mistocles Brandão Cavai-
cánti, além do ex-Ministro
Carlos Medeiros Silva.

Carvalho ê
contra a

cão

tora-

POPULARIDADE

Com uma hora de atraso em
relação à hora marcada para o
início cia tarde cie autógrafos
da I Feira do Livro, o cx-Pre-
sidente Jânio Quadros já con-
seguira duas coisas: reunir
tuna pequena multidão, cal-
culada em 500 pessoas, e, se-
gundo um janista tradicional,"criar o suspensa necessário".

Aclamado com gritos cie "vi-
va o Professor Jânio", o e:<-
Presidente da República res-
pondia com acenos, abraços asorrisos. Um velho janista, de
aparência humilde, lembrando
que ontem se comemorava o14.° aniversário do movimento
22 de março, quando o Sr. Jà-
mo Quadros se elegeu -Prefei—-___-'¦__:_]
to de São Paulo, em 1953, íéz
um discurso relâmpago.

O Deputado Carvalho Neto
afirmou ontem que a renúncia
cio Governador Negrão de Lima
é a solução para as problemas 

'
do Rio, mas não defende a in-
tervenção no Estado por consl-'-
derá-la antidemocrática.

— Acho que renunciar ao car- ;'
go, o Sr. Negrão de Lima não .
fará. Portanto, a ARENA deve '¦¦
ficar em oposição a tudo que jjestá errado, o que afinal será,,
em todo setor da administra--;
ção, mas nunca se pensar cm jintervenção — acrescentou o '
lider da ARENA. .':

O primeiro deputado a pedir l
ft renúncia do Sr. Negrão da '
Lima foi o Sr. Mauro Maga- !
Ihães. que mantém entendi- !i
mentos para a realização, no '
próximo més, de um comício [

1T rim cie pedir a. re-

HOMENAGEM AO R. G. DO SUL

nuncia do Sr. Negrão de Lima :-
ao Governo do Estado.

Din.s após o pronunciamento |do Sr. Mauro Magalhães, o i
Deputado Raul Brunini, em I
Braíilia, pedia a intervenção jfederal no Estado como medi- 1
da destinada a salvar o Rio do i
abandono em que vive, I

íí

íí
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° °Mreem* ontem em Parada de Lucas, vm almoço en, homenagem ao Rio Grando',c 

, / í Parltcparam o Presidente da Assembléia Legislativa daquele Estado, DepZãoCar.los Santos "'"fi*"™™),,'«._«., à sua esquerda o Sr Ari Bttrger, vendo-se ainda osSlm.c Tarso Dutra (este de óculos). Os convidados joram saudados pelo Sr. Oscar Bloch
falando ao microfone '

rio Andreazza

GOVERNO. O COMÉRCIO. •
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Vma das
carioca ao

vitrinas de A Exposição Modas, na Rua Gonçalves Dias, traz uma homenagem do comércioi Marechal Costa e Silva, 2SP Presidente da República, e a todo o seu Ministério, evprUtdndostm esperança em um Governo desehvolvimentisla

ANTECIPE SEU CLASSIFICADO
Para a edição de amanhã, as Agências do JORNAL DO

BRASIL receberão Anúncios Classificados, hoje, até as 17h30m
e a Sede até as 19 horas.

Na Sexta-Feira Santa não haverá expediente no JORNAL
DO BRASIL, devendo as Agências e a Sede reabrirem sábado,
funcionando no seguinte horário:

Sede : de 7h30m às 12h30m
Agências: de 8h às llh

Paris . UPI-JB) — O jor- jnal Combat publicou ontem,;
em sua página de cinema,;
uma critica favorável aa*
filme Os Fuzis, realizado'
por Rui Guerra, que será!
exibido nesta Capital a par- '¦
tir de abril. O público fran- \cês já conhece outro filmei
de Rui Guerra, Os Cafajes-j
tes, que também recebeu'
elogios da critica. *i

..Sergipe quer
êste ano seu
canal de TVi

Aracaju (Correspondente)' —
Esboça-se em- Aracaju um mo-
vimento em prol da instalação
êste ano da primeira, estação
de televisão de Sergipe. Os
projetos já foram elaborados
e as negociações com o CON-
TEL para a concessão do ca-
nal encontram-se adiantadas,
contando inclusive com o apoio
do Governador Lourival Batis-
ta.

O radialista Naigson Mene-
ses, do grupo paulista interes-
sado na concessão, manteve
entendimentos com os técnicos
encarregados dn projeto da
emissora, que terá" um alcan-
ce de imagem de 200 quilôme-
tros, cobrindo todo ' o Estado,
o nordeste da Bahia e partede Alagoas, O cálculo está em
NCrS 500 000,00 (quinhentos
milhões de cruzeiros antigos)..

Alagoas caça
pistoleiros
com 2 cães

Recife (Sucursal) — A Se-
cretaria de Segurança, de Ala-
goas pediu ontem à Policia de
Pernambuco que empreste seus
cães para a caçada aos pisto-leiros G.iffo e Crispim — sus-
peitos do assassinato do ex-
Deputado Róbson Mendes —
que há dias estão encurralados
na Serra do Gurgi.

O Secretário de Segurança,
Coronel Adauto Barbosa, queontem regressou a Santana de*
Ipanema com dois cães poli-ciais, chegou à conclusão de
que os pistoleiros não teriam
escapado ao último cerco se
seus seguidores, jà cansados e
nervosos, contassem com a
ajuda de animais treinados em
capturas.

Segundo o Assistente Mili-
tar da Secretaria de Seguran-
ça de Alagoas, Major Agnelo
Santos, o rigor da caatinga
obrigou alguns homens a pedirsua volta a Maceió, tornando
cada dia mais difícil a captu-
ra de Gago e Crispim, que são
afeitos ao terreno e escapam
com facilidade aos cercos.
Acrescentou que agora, entre-
tanto, com a ajuda dos cães
da Policia pernambucana será
mais fácil perseguir e captu-
rar os pistoleiros.
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Reconstrução de Caraguatatuba começa já com lus e telefone
JB-Kodak entrega a autor
de "Os Bons Amigos" prêmio
do Concurso de Fotógrafos

Com um coquetel realizado às 21 horas de ontem na
Fátima Arquitetura (Rua Domingos Ferreira, 221, Copaca-
bana), realizou-se a entrega dos prêmios dos ganhadores
do I Concurso de Fotógrafos Amadores JB-Kodak, cujo pri-
meiro lugar coube à foto Os Bons Amigos, de Virgílio Cunha
Filho.

O concurso foi realizado durante 23 dias, durante os
quais foram recebidas • numerosas fotografias que, depois
de selecionadas e julgadas, sagrou-se vencedora Os Bons
Amigos, vindo em segundo lugar E Agora?,' de Henrique
Silva da Cruz, em terceiro Chuva, de Rogério Dias, e rece-
beu menção honrosa Anârópodos I, de W. Pena.

COMEÇO DE CARREIRA
sssssjm""" •¦¦¦¦-¦

KtEMIOS

O vencedor do primeiro lu-
gar no I Concurso de Fotógra-
fos Amadores, Virgílio Cunha
Filho, recebeu uma máquina
Kodak e um medalhão de ou-
ro e os outros vencedores, além
de uma máquina fotográfica da
Kodak, receberam, pela ordem,
medallia.s de ouro, prata e
bronze. n

A solenidade de entrega dos
prêmios estiveram presentes
numerosas pessoas, entre as
quais os Srs. Antônio Guima-
rães Leite, representante da

Kodak, e Paulo Serrado Filho,
pelo JORNAL DO BRASIL.

Virgílio Cunha Filho decia-
rou ao JORNAL DO BRASIL
que era motorista do Departa-
mento Nacional de Estradas
de Rodagem, mas como sabia
tirar fotografias," foi aprovei-
tado no Departamento Foto-
gráfico da autarquia. É a pri-
meira vez que participa de um
concurso dessa natureza.

A fotografia com que venceu
o I Concurso cie Fotógrafos
Amadores representa um me-
nino com a cabeça, encostada
na de uma cabra, sobre uma
elevação do terreno. Os vencedores do concurso Jü-Kodah; todos jológrujos amado. receberam seus jirémios

Polícia impede imprensa de Governo .negrão assinara
ouvir depoimentos sobre baixa preço cassando alvarás
espancamento de Bertilier do açúcar autuadas mais de

decreto
casas

uma vez
O comissário Nilton Lavin, assessor da Inspetorla Ge-

ral de Polícia, impediu ontem que a imprensa assistisse
aos depoimentos do comissário Cícero Fontes e do detective
Jorge Paiva, da Delegacia de Roubos e Furtos, sobre o es-
pancamento do aeroviário Bertilier Gonçalves por policiais.

Tanto o comissário Cícero Fontes como o detective
Jorge Paiva estavam de permanência na Delegacia de Rou-
bos e Furtos na noite em que Bertilier disse ter sido agre-
dirln ali.,,a ,palmatória,-o- que lho provocou ferimentos e
fraturas diversas.

AMEAÇA DE FORÇA

O Sr. Nilton Lavin, ao proi-
bir a entrada dos repórteres,
gritou com brutalidade que"imprensa aqui não entra nem
para saber se vou bem de saú-
de" e que "usarei até a fôr-
ça, se preciso" para barrar os
jornalistas, que íoram impedi-
do.s até do permanecer nos
corredores da Inspetoria Gorai.

Apesar das ameaças, os re-
pórteres foram informados por
outros funcionários que os po-
üciais interrogados disseram
nada ter visto a respeito de
espancamentos.
LAUDO COMPROVA

O laudo médico que chegou
ontem às mãos do Delegado
Alexandre Stockler, que pre-
side a sindicância na IGP, es-

clarece que Bertilier, além das
fraturas da perna e da bacia
decorrentes da queda, apresen-
ta também ferimentos por ob-
jeto eontuso ativo, o que quer
dizer que íoram usados palma-
tórias ou cassetetes. O laudo

* desmente a afirmação do de-
legado Aluisio César Fernan-
des de que os seus detectives
náo espancaram Bertilier e
que a própria vítima não fêz
tal acusação, "tratando-se o
noticiário a respeito do caso
apenas de mais uma campa-
nha visando a desmoralizar a
Policia".

O médico legista que fêz o
exame de corpo de delito em
Bertilier c os médicos e cn-
íermeiros que o atenderam no
Hospital Sousa Aguiar serão
ouvidos pelo delegado Stock-
ler na próxima semana.

Delegado diz que tópico
de notícia é mverídico

O delegado Newton Vitor do
Espírito Santo, da 22.a DD, es-
teve ontem na redação do
JORNAL DO BRASIL pararefutar um tópico da matéria
publicada no domingo, dia 19,
sob o título Já Indentificados
Policiais que Jogaram Acrovl-
ário pela Janela, alegando que
é inteiramente inveridico.

— Náo tem qualquer funda-
mento — disse o delegado — o
tópico onde é mencionado meu
nome, pois o caso a que se re-
feriu o repórter foi devidamen-
te apurado em inquérito regu-
lar presidido pelo então dele-
gado de Jacarepaguá, Sr. Ed-
gar de Figueiredo Façanha,
sendo distribuído ao 1.° Tribu-
nal do Júri, onde tornou o nú-
mero 2 900-58.

O.s acusados — continuou
o Sr. Newton Vitor do Espirito
Santo — foram absolvidos em
1964 pelo juiz sumariante da-
quêle tribunal, e nunca foram
envolvidos no caso quaisquer
detectives, pois a vítima, de
nome Orozimbo Silva, que cs-
tuprou duas menores na loca-
lidade denominada Gardênia
Azul, em Jacarepaguá, fora
apanhada no local por familia-
res dos ofendidos e populares,
linchada, falecendo já no xa-
drez da delegacia quatro dias
depois.

Nessa ocasião eu me en-
contrava de serviço, como co-
missario de dia. O caso foi es-
tudado cuidadosamente no 1.°
Tribunal do Júri e nenhum po-licial íoi envolvido, concluiu.

AVISOS RELIGIOSOS

fum% Silo EtLilElt
(FALECIMENTO)

Seus amigos e colegas da Refinaria de
Petróleos de Manguinhos S/A. cum-
prem o doloroso dever de comunicar

seu falecimento em acidente de automóvel,
ocorrido na Bahia, dia 19. O corpo será trans-
ladado para os Estados Unidos onde será se-
pultado.

Bj5h_i

(FALECIMENTO)

A família de João de Lacerda Paiva
cumpre o doloroso dever de comuni-

car seu falecimento ocorrido ontem, e con-
vida parentes e amigos para o sepultamen-
to hoje, às 15 horas, na cidade de Rio das
Flores, Estado do Rio de Janeiro. 0 féretro
sairá da Prefeitura local. (444

Brasília (Sucursal) — O Ma-
rechal Costa e Silva autori-
zou, ontem, o Ministério da
Indústria e do Comércio a bai.
Xa-r portaria reduzindo o pre-
ço do açúcar refinado, parao consumidor, de NCr$ 0,46
(quatrocentos e sesssnta cru-
zeiros antigos) para NCr$ 0,44
(quatrocentos e quarenta cru-
zeiros antigos).

Durante ainda despacho com
o Ministro Macedo Soares, o
Marechal Costa e Silva autori-
zou também a baixa cm NCrs
0.10 (cem cruzeiros antigos)
no preço do quilo do açúcar
Cristal, consumido por 85% da
população brasileira. Para re-
gularizar o abastecimento de
açúcar na Guanabara, o MIC
mobilizará ns 17,5 toneladas do
produto estocadas em São
Paulo.

PAGA OU PERDE

Além dessas medidas, resul-
tantes do entendimento nianti-
do no Rio entre o Presidente
do Instituto do Açúcar e do
Álcool e os fornecedores de
açúcar, o Ministério da Indús-
tria e do Comércio, segundo
adiantou o Sr. Macedo Soares,
tornará obrigatório, aos distri-
buidores, o pagamento imedia-
to. aos produtores de açúcar —
sob pena do corte sumário de
seu crédito junto a órgãos ofi-
ciais.

Essa medida visa atenuar a
crise financeira que vem preju-dicando os produtores do Es-
tado do Rio, na zona Campos-
Macaé, de São Paulo e do Nor-
deste.

Hildebrando
planos

de Fontenele
O Departamento de Tràn-

sito pretende modificar, an-
tes do fim do mês, se pos-
sível, todo o sistema de trá-
lego da área do Maracanã,
seguindo os mesmos moldes
das famosas operações do
ex-Diretor do DT, Coronel
Américo Fontenele, cujos
métodos são condenados pe-
la atual Administração.

Os responsáveis pela Di-
visão Técnica do DT pia-
nejaram a Qperação-Mara-

O Governador Negrão de Lima assinará nos próximosdias um decreto determinando a cassação dos alvarás de
casas lotéricas, hotéis, boates e bares autuados mais de
uma vez e impedindo que as pessoas ou firmas que os diri-
gem continuem administrando outros estabelecimentos.

A decisão foi tomada ontem, no Palácio da Guanabara,
numa reunião do Governador com os Secretários da Se-
gurança e da Justiça, o Comandante da PM, o Superinten-
dente da Polícia Judiciária e o Delegado de Costumes,
convocada por causa da campanha do JORNAL DO" BRASIL
contra o lenocínio, a contravenção, o tráfico de menores
e de entorpecentes no Estado.

cana, de acordo com os es-
tudos realizados durante a
gestão do antigo Diretor do
Trânsito mas as alterações
são mantidas em segredo,
por determinação do atual
Diretor, General Hildebran-
do de Góis Cardoso.

SIGILO

O Diretor do Departamen-
to de Trânsito resolveu
manter a Operaçâo-Mara-
cana em sigilo "até que os
detalhes finais do assunto
sejam resolvidos pelo De-
partamento de Engenharia",
mas a finalidade da im-
plantação das modificações
naquela área é "facilitar e
melhorar o acesso aos bair-
ros da Zona Norte, especial-
mente os da Tijuca, Gra-
jaú, Andaraí e os localiza-
dos ao longo dos trilhos da
Estrada de Ferro Central do
Brasil.

"PLANO DE ARROCHO"

A reunião foi feita* no maior
¦Sigilo, mas depois pessoas li-
gadas ao Governador informa-
ram quais íoram as principais
decisões, acentuando que as de-
núncias sobre a corrupção po-licial foram examinadas demo-
radamente.

Além do decreto de osssação
dos alvarás, que está sendo
preparado, o Sr. Negrão de Li-
ma pediu a seus auxiíiares um
plano de combate ao lenocínio,
jogos de azar e tráfico de en-
torpecentes, que começará a
ser feito durante a Ssmana
Santa, já tendo recebido o ape-
lido de plano de arrocho.

O Diretor do Departamento
do Patrimônio do Bltado, Sr.
Benedito da Barres, que foi
chamado à reunião, recebeu
ordem para apurar quantas
fortalezas de jogo de bicho ou
casas de lenocínio estão insta-
lados nos próprios do Estado.

Um representante da Policia
Federal, cujo nome não foi re-
velado, recebeu instruções para
determinar a expulsão dos es-
trangeiros radicados na Gua-
nabara envolvidos nos crimes.

IDÉIA ANTIGA

A cassação dos alvarás, que
foi elogiada pelos escalões não
comprometidos da Polícia, é
uma idéia antiga dos funcio-
nários honestos da Secretaria
de Segurança. Dizem eles que
a medida é o melhor meio para
combater o lenocínio, o jogo,
o tráfico de menores e o co-
merclo tle entorpecentes. Nas
constantes batidas policiais são
feitos muitos flagrantes, mas a
punição geralmente é a sus-
pensão provisória. Logo depois
os estabelecimentos voltam a
funcio nar, as contravenções
continuam, pois seus proprietá-
rios, mesmo processados, não
se corrigem.

LIMA PREOCUPADO

de policiais, os elementos liga-
dos à contravenção já tinham
sido informados sobre o decre-
to da cassação de alvarás e es-
tavam alarmados. Diziam queJoão Batista Lima, o Lima dns
Hotéis, diversos banqueiros de
jôgo-de-bicho, carteado e pin-
guelim e donos de inferninhos
de Copacabana como o Plaza,
Hi-Fi, e da Barra da Tijuca,
como o Seven-To-Seven, o Bar
do Soto o Garoto, o Xá-xá-xá,
o Barra do Mar, o Praia Linda
que já foram autuados várias

vezes, estavam em pânico por-
que seus estabelecimentos de-
verão ser fechadas imediata-
mente.

Lima. que explora. 300 ho-
téis suspeitos e há dois meses
.suspendeu a caixinha de su-
bórno por estar brigado com
cs policiais, prometeu dificul-
tar ao máximo a salda do su-
bórno. Afirmou quc ató ai-
giufs políticos que são conside-
rados seus amigos e protetores
irão sofrer "se sair mesmo o
monstro que anunciam".

NINGUÉM COMENTA

No gabinete do General Da-
rio Coelho e em outros setores
da Secretaria de Segurança,
como também na Delegacia de
Costumes, ninguém quis co-
montar o decreto, dizendo que"está muito cedo para abordar
um assunto tão importante".

DEFESA

Alheia à reunião que se fazia
no andar superior, a Assesso-
ria de Imprensa do Palácio
Guanabara divulgou uma nota
oficial "rebatendo as falsas
acusações* que vêm sendo diri-
gidas à Secretaria de Seguran-
ça Pública por um matutino
quanto à falta de repressão aos
jogos de azar, em geral, e ao
jogo do bicho, em particular".

Diz a nota que a Assessoria
de Relações Públicas da Secre-
taria preparou um relatório
sobre o assunto esclarecendo
que chegaram ã 19,a Vara Cri-
minai 2 441 processos em 1961,
2 966 cm 19G2, 3C31 em 19(13,
2 865 em 1964 e 3 422 em 1965
e que no primeiro ano da atual
administração o número de
processos subiu para 3 730.

NA TV

O General Dario Coelho, em
entrevista a uma estação de TV,
disse que a Secretaria de Segu-
rança Pública vem sendo mui-

;rítieftda^-i atida c so-
bretudo incompreendida, mas
ninguém se lembra de citar o
valor de seus servidores, como,
por exemplo, os 50 policiais quemorreram no cumprimento do
dever.

Comentou que encontrou a
Polícia cheia de vícios e defei-
tos, mas na época a imagem
popular era de ordem e efici-
ência dos policiais e, agora,
quando os maus servidores ío-
ram punidos ou demitidos, a
imagem continua falsa, pois as
falhas têm sido mostradas.

Delegacia de Costumes
prendeu 100 bicheiros

A Santa Marta
Agradeço um» graça alcançada.

- C. M.

Ao Papa Pio X
Agradeço graça alcançada — MA-

RIA DO ROSÁRIO.

A Delegacia de Costumes
preindeu nos últimos dias quase
uma centena de bicheiros após
ter sido anunciada a* participa-
ção da Pclícia Militar no com-
bate à contravenção e seus de-
tectives, que já comentam que"nunca se viu tanto trabalho
na Delegacia de Costumes", es-
tão autuando também os apes-
tadores

O detective Hugo Guima-
rães, quase às 18 horas de on-
tem, entrou num cassino que
explorava carteado, piríguelim,
bacará e jôgo-do-bicho train-
qüilamente na Rua Teófilo
Otoni, prendendo quatro con-
•traventores e mais de 20 após-
tadores, que foram autuados
pela Delegacia de Costumes.

TRABALHO DEMAIS

Nos últimos dias. segundo se
acredita por ordens de supe-
riores para comprovar que a
Polícia Civil nâo precisa do au-
xilio da Policia Militar para
combater a contravenção, ío-
ram presos 13 bainqueiros de
bicho e botkuiakcrs e muitos

bicheiros. O comentário era de
que "nunca se viu tanto traba-
lho na Delegacia de Costumes.

O Delegado Silva Júnior,
após dizer que está trabalhan-
do até de madrugada, afirmou
que sua ação é rotineira e que
a Polícia "jamais poderia fi-
car alheia às criticas honestas
dos jornais, tão honestas e'verdadeiras que apenas uma
mudança na rotina dos traba-
lhos tem dado excelentes resul-
tados". Explicou que antes o
trabalho não era tão intenso
por causa da falta de meios
materiais e de homens.

OUTRA VERSÃO

Diversos banqueiros ligados a
policiais, por sua vez, estão in-
terpretando a intensificação do
combate ao jôgo-do-bicho como
uma tentativa de arregimenta-
ção de maior escrita e que te-
rão apenas de renovar um
acerto antigo. Em último caso,
terão de parar completamente
o jogo, cemo já fizeram os ban-
queiros das zonas das 23." e
-5.° Delegacias Distritais.

São Paulo (Sucursal) — Ca-
raguatatuba começou, ontem à
tarde, a apresentar aspectos de
cidade com vida normal, em-
bora ninda persista a maior
parte dos efeitos da grande de-
vastação havida na localidade.
As ligações telefônicas com São
Paulo foram restabelecidas e é
possível chegar-se até lá por
terra. Parte da cidade voltou a
ter luz e as casas atingidas
estão sendo reconstruídas por
seus habitantes.

O.s dois maiores problemas
agora são n. falta de água, que
está racionada, e a falta de ali-
mentos. ônibus já estão ligan-
tío Caraguatatuba a São Sebas-
tião, mas desta cidade até San-
tos o transporte é feito em na-
vios da Marinha de Guerra e
da Frota Nacional de Petro-
leiros, que trazem pessoas e le-
vam alimentos.

GOVERNO AGE

Depois de reunião com o
Diretor-Geral do Departamen-
to de Estrados de Rodagem e
engenheiros do setor, o Seere-
tário dos Transportes, Sr. Fir-
mino Rocha tíe Freitas, anun-
ciou ter determinado o estu-
do de um plano de emergên-
cia para restabelecer a liga-' ção de Caraguatatuba cotn
Sáo Paulo.

Para impedir que, futura-
mente, se repitam a.s quedas
de barreiras e isolamentos, o
Secretário determinou estudos
que assegurem « interligação
das várias rodovias ciue servem
ao litoral, além de medidas de
proteção especial às estiladas
de zonas montanhosas.

COORDENAÇÃO

As Secretarias de Saúde,
Transportes e Segurança Pú-
blica trabalham cm conjunto
para normalizar a situação na
Cidade. Enquanto a Secretaria
de Saúde dirige os trabalhos
tíe atendimento aos feridos,
promovendo a vacinação em
massa e combatendo os focos
de mosquitos, com petrolizado-
res do Serviço de Malária, a
Secretaria de Transportes «do-
ta medidas de recuperação das
estradas para reabrir o tráfego
imediatamente. A Secretaria
tíe Segurança promove o poli-
clamento e auxilia no transpor-
te de viveres e flagelados.

O Secretário de Saúde, Sr.
Válter Leser. pediu ontem que
o Serviço Social do Palácio do
Governo providenciasse agora
o envio de alimentos, pois re-
médios, material cirúrgico e
curativos já são suficientes,
como também roupas.

Dona Maria de Abreu Sodré,
mulher do Governador, iniciou
através do Serviço de Assis-
tência Social uma campanha
no sentido do conseguir ali-
mentos, titensílios tíe cozinha e
roupa de cama. O pedido de
cigarras, que também se esgo- '
taram, foi atendido pela Se-
cretaria do Trabalho, através
da ponte-aêrea.

LEVANTAMENTO

Equipe de engenheiros, to-
pógrafos e fotógrafos do De-
partamento de Estradas de Ro-
dagem esteve ontem em Cara-
guatatuba, realizando o levan-
tamento da estrada que liga a
cidade a São José dos Campos,
totalmente destruída na re-
gião da Serra do Mar.

O Prefeito Geraldo Nogueira
já tomou conhecimento de que
o Governador Abreu Sodré for-
mou iun grupo de trabalho que
estudará as providências' ne-
cessárias para reconstruir Ca-
raguatatuba no menor prazo
de tempo possível. Soube, tam-
bém, que esse grupo, formado
por representantes das Secre-
farias de Economia e Planeja-
mento, Saúde, Transportes, In-
terior e Turismo, tem 10 dias
para apresentar um plano.

A partir do planejamento, as
primeiras verbas serão libera-
das. Segundo o Prefeito, serão
necessários NCrS 1 milhão (um
bilhão de cruzeiros antigos)
para a reconstrução de Cara-
guatatuba.

perigoso e várias pessoas esta-
vam feridas, mas mesmo as-
sim todos foram retirados, tor-
nando desnecessária a ação de
pára-quedistas, que estavam
prontos para saltar sobre afa-
zenda, ontem à noite.

A MOBILIZAÇÃO

Aumentou ontem para sen
o número de helicópteros que
trabalham na localização e
salvamento e na ponte-aérea
de São Sebastião e Ubatuba
para Caraguatatuba: dois da
FAB, dois da Marinha, o do
Governo do Estado e um rio
Banco Brasileiro de Descon-
tos — cedido pelo ex-Gover-
nador Laudo Natel, que per-
tence ã Diretoria daquele es-
tabelecimento de crédito.

O Rebocador Tritão, do Ser-
viço de Socorro e Salvamen-
to Marítimo do 1.° Distrito Na-
vai, e o navio-tanque Mato
Grosso, da Frota Nacional de
Petroleiros (FRONAPE), co-
ordenados pela Capitania dos
Portos de São Paulo, comi-
nuam encarregados do trans-
porte rie gêneros alimentícios,
água potável, combustível, me-
dicamentos e demais utilida-
des enviadas para Caraguata-
tuba.

Enquanto isso, dois helicóp-
teros da Marinha realizam
missões de socorro e salva-
mento na ároa afetada pela
catástrofe. O navio-oceanográ-
fico Almirante Saldanha íoi
liberado e já se encontra em
outras missões. Ontem á tar-
de. o rebocador Tritão resga-
tou e levou para Santos mais
26 pessoas vitimadas pela tra-
gédia.

FRONAPE AJUDA

O navio-tanque Mato Grosso
chegou a Santos com 800 sobre-
viventes da tromba d'água.

Caraguatatuba dista 70 mi-
lhas de Santos e cinco mi-
lhas de São Sebastião, onde a
Petrobrás constrói um terminal
para descarga de petróleo.
Acha-se totalmente ilsolada do
restante do Es:aclo, pois a ro-
dovia que a liga a São José dos
Campos foi destruída. O acesso
ao local só 6 possível por vias
aérea c marítima.

Segundo notícias de Sáo Se-
bastião, o acidente em Cara-
guatatuba não prejudicou o
ritmo da obra do Terminal, que
prossegue acelerado, devendo
ser inaugurado em princípios
do ano que vem. Todos o.s re-
cursos da Petrobrás na região
foram colocados à disposição
das autoridades encarregadas
cios socorros ãs vítimas.

ISOLADOS

As famílias que ainda ontem
estavam isoladas na Fazenda
dos Ingleses, numa das mon-
tanhas próximas de Caragua-
tatuba, passando fome c sem
eomiinicações, foram todas
atendidas por helicópteros, que
levaram mantimentos em pe-
quenas quantidades.

Os helicópteros começaram
ontem a retirar as pessoas pa-
ra lugares seguros, carregando
duas por vez, com exceção do
aparelho do Governo do Esta-
tio, que transportava sete. As
condições de salvamento foram'
agravadas porque o terreno é

COMBATE AO TIFO

Doze mil pessoas íoram va-
cinadas até ontem ,ã noite
contra o tifo, segundo infor-
mação do Secretário de Saúde,
Sr. Válter Leser. que ficará em
Caraguatatuba até que a situa-
ção se aproxime da normalida-
de. O secretário informou
também que 14 soldados da
Força Pública, que ajudavam
no salvamento das pessoas fe-
ridas, intoxicaram-se com ali-
mentos deteriorados e íoram
removidas para a Santa Casa
de São Sebastião.

De início, as autoridades
pensaram, que os soldados es-
tivessem atacados de tlto —
náo divulgando esta impressão
para evitar pânico entre os ha-
bitantes.

FALTA DE AGUA

Cálculo ontem realizado pe-
lo Prefeito de Caraguatatuba,
Sr. Geraldo Nogueira da Sil-
va, prevê a existência na Ci-
dade três mil flagelados, apro-
ximadamente 300 famílias de-
sabrigadas, estoque de gêneros
alimentícios esgotado e o abas-
tecimento da água em estado
precário.

A água potável transportada
de Santos, por meio de navio,
só chegou até São Sebastião.,
Daí para Caraguatatuba, o
transporte foi feito em ca-
minhões, mas só até o bairro
de Caputera, distante do cen-
tro da Citíatíc.

dera improvisar uma rêdc dfagua.

COMUNICAÇÕES VOLTAM

As ligações telefônicas comCaraguatatuba foram restabe-
lecidas ontem à tarde, com
apenas uma linha. Antes, fun-
cionavam seis e <t Companhia
Telefônica tío Estado rie São
Paulo avisou que essa única
linha atenderá também Uba-
tuba, São Sebastião c IlhaBela.

O centro da Cidade desde
ontem tem luz e os bairros quereadquirirem condição de vicítt
também serão iluminados por-
que a linha de força que ser-ve á região não íoi afetada,
nem a subestação da serra.

As linhas distribuidoras, en-
tretanto, foram destruídas, masuma equipe de 40 homens emais cinco engenheiros da
Light trabalham desde segun-
da-feira.

A ligação rodoviária comCaraguatatuba está sendo fe;-ta a partir de São Paulo, pas-«indo por São Sebastião. Aviagem se faz em más condi-
ções. sendo, portanto, «jnciudesaconselhada.

A FAMÍLIA DO PREFEITO

D. Josefina Cúri. sogra rioPrefeito de Caraguatatuba
chegou ontem à ta.rcíe a SãoJosé do.s Campos, onde mora.
Com ela, estavam os quatronetos, Leila. Lilian, Sônia eEmílio, que passaram com aavó 12 dias na Cidade onde oSr. Geraldo Nogueira da Sil-va é Prefeito.

No DC-3 da FAB t|iie R,transportou. D. Josefina con-tou que, ao tentar escapar da.s
águas, quebrou um braço. As-sim mesmo, conseguiu* man-
ter-se junto ao muro de casa,
onda a lama atingia um me-
tro de altura.

No bairro do Rio do Ouro.
contou ter visto dezenas dn¦pessoas amontoadas sobre
troncos de árvores, gritando
por socorro, e uma mulher
grávida quis se salvar, pulan-do um muro, e o esforço fêz
com que a criança nascesse
ali mesmo.

D. Josefina disso que mãe
e filho escaparam vivos, "mi-
lagrosaments".

Leila, rie 12 anos. filha do
Prefeito Geraldo Nogueira da
Silva, informou que a profes-
sôra Adolfina, rie Caraguata-
tuba, atolou-se até o pescoço,
sendo recolhida depois, por
uma da.s equipes de salvamen-
to.

PONTE AERFA

Cerca* de 30 toneladas de me-
dicamentos, alimentos e agasa-
lhos já íoram transportados
por aviões da FAB para socor-
rer as vítimas das inundações
de Caraguatatuba. Dois aviões
<?-47, três do tipo Regente e
quatro helicópteros estabelece-
ram uma pente aérea entre
São José das Campos e Uba-
tuba, transportando em suces-
sivas viagens os recur.503 ne-
cessários.

O Serviço de Busca e Salva-
mento (SAR) instalou um sub-
centro cm São Jcsé dos Cam-
pos, nas dependências do Cen-
tro Técnico de Aeronáutica, e
após 36 horas de ininterruptos
¦trabalhes, oficiais tía FAB ori-
enfaram a construção de uma
pista de emergência, medindo
aproximadamente 500 metres,
para acelerar ainda mais os
atendimentos, ainda que nela
só possam operar aviões de pe-
queno porte. Por isso, foram
recrutados Paulistinhas, Re-
gentes e Regentes-Elos, estes
últimos submetidos aos testes
finais no Centro Técnico de
Aeronáutica e aqueles da Es-
quadrilha da Base Aérea de
Cmnbica.

Um serviço de água íoi im-
provisado com o desvio de um
córrego para a caixa de água
central. Porém, segundo o Pre-
feito, se houver alguns dias ce
sol — ontem o tempo esteve
bom — o riacho secará. Por
isso, foi determinado o racio-
namento e cerca de oito mil
pessoas, que constituem a po-
pulação da Cidade, estão sob
racionamento. A preocupação
das autoridades sanitárias é
clorar a água estancada, trans-
formando-a em potável e evi-
tando o perigo de' epidemias.
Ao mesmo tempo, o Governo
do Estado providenciou tubos
de plástico, com os quais po-

Além disso, tuna equipe de 15
pára-quedistas (PARASAR) da
FAB entrou em atividade e ou-
tra equipe, da Esquadrilha de
Controle e Alarme (ECA-1),
pertencente a. Base Aérea de
Santa Cruz, usa os seus equi-
pamentos de transmissores e
receptores para assegurar um
perfeito serviço de comunica-
ções entre Caraguatatuba e São
José das Campos, onde funcio-
na o subcentro do Serviço de
Busca e .Salvamento, apare-
lhado para mobilizar os recur-
sos disponíveis.

Sodré proibirá prédios em encostas
O Governador Abreu Sodré

enviou ontem tuna tese ao Ins-
tituto Geográfico e Gelógico
de São Paulo, fixando sua po-
sição contrária à construção
de qualquer habitação em lo-
cais perto de morros e pedin-
do ao Presidente do órgão, en-
genheiro Felicíssimo Júnior,
um estudo e um pronuncia-
mento sobre o assunto.

Com base nesse pronuncia-
mento definitivo, o Sr. Abreu'
Sodré fixará a posição oficial
do Governo de São Paulo só-
bre a matéria, prevendo-se que
seja determinada uma proibi-
ção permanente à execução
desse tipo de edificações.

MAIS AJUDA

A abertura dc um crédito
especial de NCrS 500 000.00
(quinhentos milhões de cruzei-
ros antigosi foi determinada
ontem pelo Governador Abreu
Sodré ao Secretário da Fazen-
da, para atender às necrssida-
des mais urgentes de Cara-

guatatuba, ao mesmo tempo
em que dez toneladas de ali-
mentes ícram enviadas pelo
Governo estadual para aquela
Cidade, pela VASP.

RESPOSTA IMEDIATA

O Governador paulista, que
viajou ontem à tarde para o
Rio, na manhã de hoje irá
por avião até Ubatuba, de on-
de seguirá em helicóptero até
Caraguatatuba pela segunda
vez. a fim de inspecionar a
região devastada e confirmar
o que lhe disse, ontem, o seu
Secretário da Saiide, Sr. Vál-
ter Leser: "situação controla-
da em Caraguatatuba. Mande
mais alimentos e desinfetan-
tes".

Duas horas depois do apelo
do Secretário, um avião cta
VASP já transportava para
Caraguatatuba duas toneladas
de leite em pó, fornecidos pe-
lo Departamento Estadual da
Criança: três toneladas tíe

açúcar, doadas pela Cia. União
dos Reíinadores: tambores da
cloro: 35 mil doses de vacinas,
e mais cinco toneladas de fei-
jão, arroz e carne* seca.

Durante a reunião de ontem
com o Secretariado, o Gover-
nador pediu ao Secretário dos
Transportes, Sr. Firmino Ro-
cha que seja feita uma refor-
mulação geral do sistema viá-
rio do Vale do Paraíba, dos
litorais Norte c Sul. principal-
mente da Via Anchieta.

Para íazer o transborde da
água dos navios à população
de Caraguatatuba, foram cn-
viados mil metros de man-
gueira de alumínio e o Sr.
Abreu Sodré autorizou & Cia.
T. Janer a instalar um poço
artesiano, que irá abastecer a
toda a população da cidade.

Ainda por ordem do Gover-
nador. o Secretário da Saúde
permanecerá em Caraguatatu-
ba até que toda a população
não mais necessite de assis-
tência.
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r. roca nao deu vez a

Ernani de Freitas acompanha sempre cam atenção os exercícios dos seus animais procurando observar tnila e qualquer detalhe

Brasamora Binóculo
gosta de
raia seca

Faustino Costas disse que
se a pista de grama ficar
quase seca até domingo,
Brasamora deverá ser o seu
escolhido juntamente com
Fair Kino para tentar rou-
bar a liderança de Sinalei-
ro entre os potros de dois
anos, fazendo desta manei-
ra o forfaitde Coarasul, que
estaria melhor numa can-
cha bem pesada.

A corrida de Brasamora
na pista alagada não agra-
dou ao treinador espanhol,
que chegou ã conclusão que
seu pensionista na raia de
grama mais macia deve en-
tão correr tudo quanto sa-
be. Quanto ao trabalho,
Faustino Costas diz que não
mandou Júlio Reis aperta-
lo mas gostou dos seus
1 200 metros em 82" 4/5 com
sobras visíveis.

BOM FAIXA

Sobre o faixa, Fair Kino
— que deve correr em qual-
quer pista — Faustino Cos-
tas declarou que êste potro
vem evoluindo bastante nas
últimas semanas, e tem
mesmo o melhor trabalho
dos três, tendo ganho do
companheiro Coarasul coin
82" nos 1200 metros so-
brando visivelmente pelo
centro da raia, e isto muito
o animou, tanto que acredl-
tá numa boa atuação deste
potro, mesmo sendo a pis-
ta de grama uma interroga-
cão nas suas possibilidades.

— Sinaleiro parece ser a
força destacada, mas nes-
tas carreiras existem muitas
reviravoltas. Acredito que
secando mais a pista de gra-
ma Brasamora possa dar
um grande susto no atual
lider.

NA FRENTE

Faustino Costas finaimen-
te disse que não dá ordens
aos jóqueis, mas agora está
inclinado a pedir a Júlio
Reis — se fòr Brasamora -—

que corra este seu potro
na Irente a todo risco, por-
que èle parece não gostar
de vir de trás para uma
atropelada forte no final. Já
Fair Kino não parece ter
preferências, pois tanto cor-
reu bem na frente como

—vindn do bloco traseiro,

J. C. Moraes

Estréia de potro faz
bater forte o coração
jovem do velho Ernani

Ernani de Freitas, com mais de cin-
qüeirta anos de turfe, divididos entre o
treinamento dos animais e alguns anos co-
mo jóquei, conserva a mesma chama que
o consagrou no esporte, sentindo as mes-
mas emoções com uma vitória ou derrota,
e vibrando intensamente com êxitos clás-
sicos. x,

Olhando para seus vinte e cinco ani-
mais que estréiam, filhos de craques que
passaram por suas mãos, o velho Ernani
lembra com saudade de Fort Napoledn,
Blackamoor, Aragon, Fastener, Maki, Que-
bee e outros, alguns mais recentes, com o
mesmo carinho de outras décadae, com a
mesma paciência dos primeiros dias, aten-
to aos mínimos detalhes, a doma, aos tra-
balhos de raia, aos trabalhos do starürig-
gatc. Sabe que a responsabilidade de trei-'
nador, ganhador de muitas estatísticas, é
cada vez maior, e começa o seu dia de tra-
balho às 5h30m, porque tem de treinar e
preparar cerca de setenta animais do Stud
Paula Macha;dCL..Nos int,ervalos_ainda acha
tempo para conversar com amigos pelo te-
lefone sóbre possíveis barbadas, auxiliado
por dois segundos-gerentes, um dos -quais
Orlando, o acompanha há muitos anos.

Mantém um clima cordial com o pa-
trão e amigo, Francisco Eduardo de Paula
Machado, filho do saudoso Lineu, com
quem iniciou, argumentando, com a expe-
riência de uma vida de alegrias e apreen-
soes, e reconhecendo no conhecimento de
Francisco Eduardo um dos fatores do' su-
cesso do Stud. várias vezes vencedor de es-
tatisticas cio Rio e São Paulo, na catego-
ria de proprietário e criador.

A vida de Ernani é um rosário de hu-
manidade, sentimento e correção. Não fi-
cou rico com a profissão, mas se tivesse rie
começá-la, novamente o faria sem pesta-
nejar. "Vibra 

e vive com o turfe, pelo turfe.
Pensa em Imperator, que estréia domingo,
no Prêmio Paul Maugé, como pensou em
Devon, Heliaco, Heron e tantos outros que
arrancavam lágrimas de emoção do públi-
co. É sempre mais um alazão que poderá
se tornar craque, para alegria do velho
Emáni, exemplo de uma geração.
° Único responsável

O treinador Emâni de Freitas, respon-
sável pelos animais do Haras São José e
Expedictus, justifica o retardamento da
estréia dos potros na atual temporada, no
fato de terem chegado com atraso do Ha-
ras — novembro do ano passado — mas
que isto é apenas um detalhe, porque tan-
to êle como o criador Paula Machado, acha
mesmo que não há necessidade de se apu-
rar os animais no inicio de campanha,
mesmo perdendo alguns clássicos da cam-
panha.

Ernani destacou Imperator, filho de
Fort Napoléon e Fontaine, um bonito ala-
zão, como dos mais adiantados da cochei-
ra, e por isso mesmo foi um dos primeiros
a ser inscrito no Prêmio Paul Maugé, prin-
cipal prova de domingo no Hipódromo da
Gávea.

— Imperator está preparado para cor-
rer de igual para igual com os demais, já
ganhadores. É um animal roncador, que
já veio operado da fazenda em São Paulo,
mas é ligeiro e manso nos trabalhos de

— Brasamora sempre me
chamou a atenção pela sua
velocidade desde o pique de
saída, e isto não pôde ser
explorado na última vez
pelo estado lastimável da
raia de grama, mas agora
estando mais firme, espero
que tudo seja diferente.

BANCO LAR
BRASILEIRO S/A.
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

CONVOCAÇÃO

São convidados os Senhores Acio-
nistas a reunir-se em Assembléia
Geral Ordinária no din 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 lo-
mar conhecimento e deliberar sô-
bre a aprovação das Contas, Balan-
ço, Atos da Diretoria e Parecer do
Conselho Fiscal, relativos ao 41.°
Exercício Social, terminado em 31
de dezembro de 1966 e, de acordo
com o previsto nos Estatutos, fixar
o número de membros da Diretoria;
proceder a respectiva eleição, fixar
a remuneração global do Diretores
e eleger os membros, efetivos e
suplentes, do Conselho Fiscal, fixan-
do-lhes a remuneração.

Os representanles legais e os pro-
curadores de acionistas, entregarão
na sede do Banco, até a véspera da
reunião, os documentos que com-
provem suas qualidades (Art. 23 dos
Estatutos).

Rio da Janeiro, 16 de março de
1967 — a) Jorge Oscar de Mello
Flores — Diretor Presidente — Paul
J. lakers — Diretor Vice-Presidente.

<P

a armamento.

Trabalho para esclarecer
Imperator trabalhou 1 200 metros em

83", em raia anormal, e o seu floreio é en-
carado pelo profissional como bom, levan-
do-se em conta o estado da pista quase
impraticável. Já revelou ser pronto de par-
tida, ligeiro mesmo, e se não sentir as
emoções de estréia, poderá chegar coloca- >
do ou até mesmo vencer.

—Fontaine nunca deu produto ruim,
explicou.
0 Filosofia de treinador

Emáni de Freitas tem uma filosofia
para animais estreantes. Acha que um
produto inédito pode ganhar, sem surprê-
sa, se mantiver os nervos calmos, sem se
importar com o ambiente desconhecido do
prado em dias de corridas, fardas colori-
das e a presença de outros animais.

Um potro é como um homem em
ambiente que não conhece. Entra >e fica
calmo e produz o que sabe ou se perde
pelo nervosismo. O treinador sabe até que
ponto o animal poderá ir. Mas existe o
imprevisível.

'/ 
¦

Salto de unia letra
Os criadores de um modo geral, os

grandes criadores, conservam um critério
para batizar os produtos nascidos a cada
ano, seguindo a primeira letra do alfabeto
até o final, retornando sucessivamente ã
letra A. O Haras São José e Expedictus, pu-
lou de G para I, quebrando uma tradição
de muitos anos.

Como a letra H coincidia com os anl-
mais do Stud Peixoto de Castro, parece que
o Sr. Paula Machado preferiu um adianta-
mento, para evitar confusão de nomes.

Melhorar êste ano
Ernani considera os potros da atual

geração, nascidos em 1964, melhores do que

íaiirevers no jareoBi
: ganhando, eom facilidade

Mr. Foca adiou mais uma vez a esperada vitória de
Beaurevers no quarto páreo da corrida de ontem á noite
no Hipódromo da Gávea, no percurso dc 1 300 metros, de-
senrolada na pista de areia pesada, ganhando até com
relativa facilidade, enquanto o pilotado de José Portilho
conservava a formação da dupla 12, impondo-se a Hima-
tion no final.

No próximo dia 28, o Professor Otávio Dupont completa
50 anos de serviços prestados ao turfe brasileiro como mé-
dico-velerinário, e deverá receber um título de sócio hono-
rárlo do Jóquei Clube Brasileiro, iniciativa de um grupo
de amigos já contando com o apoio da diretoria do clube.

Kalapalo na areia passou
os 1400 metros em 95"2/1
e A. Machado fazia posição

RL.3UL.TADOS

1." 1'AIÍEO — 1 COO ll.clrts

1.° Còccluelle, S. Silva  56
2.° Apls, S. Cruz  28
3.° Questura, J. Bcc-Ja  .ío

Vencedor NCr$ 0.01C. Dupla (13)
n.oi-l. 1'lacês: (D 0,011. (3) 0,010
c (7) 0,018. Tomiio: lll"4/5. Nilo
norreraiii. Purus e Kbdoxnu.

2." PAIIEO — 1 300 melics

1.» Copacabana, Glrl, F. Mai. 37
2." La, Garçons, J. Ramos .. 57
3." í'ald.i, I. Somsa  57

Vencedor: (7) NCrS 0,052. Du-
pia (3-1) 0,0!I7. Placês: (7) 0.025,
(5) ((,020 c (2) 0,025. Tempo:

88" 2,5.

(1) 0,1111 c (.1) 0,013. Tempo: 88"
.Nãn correu Balciuuunbit,

5.» PAKEO 1 200 metros

Cardosoi.» Ncg.-a do Sul. O.
2.0 Zolla, V Maia .
3.» Galgo Branco, F. Meneses 57

Vencedor: (1) SCrS o.uis. Uu-
Pia: (12) 0,028. Placês: (D 0,011,
(5) 0,015 e (3) 0,012. Tempo: 80"
•15. Não correram: Guatapcma,
Salilita D Untll.

«." 1'AKEO 1 300 juetrus

57

Sl

1." PAKEO — 1 200 metros

os do ano passado, descendentes de Ara-
gon, Blackamoor, Dragon Blanc, Ever Rea-
dy, Fastener, Fort Napoléon, Maki, Ossion
e Quebec, reforçados agora pelos italianos
Alipio e Haseltine. Alipio por exemplo, é
apontado como excelente reprodutor, mes-
mo com poucos produtos. Foi inteiramente
aprovado na nova missão, e mesmo impor-
tado. é tido como negociado por preço mui-
to abaixo de suas reais qualidades. Haselti-
ne descende de Tenerani, irmão de Ribot
— craque invicto em três países, Itália, In-
glaterra e França, e Hopeful Duchess, por
Hyperion.

Além do sangue régio dos pais, ex-
plica Emáni, o potro necessita de capricho,
alimentação, pastagens, tudo influindo pa-
ra o aprimoramento da raça. Naturalmente
o número também contribui muito.

® Reforma completa

O Haras São Josc e Expedictus vem-se
atualizando nos últimos anos, enfrentando
vários problemas como a importação de ga-
ranhões já aprovados, reformando mesmo
seus métodos, e contratando também pes-
soai especializado, como o administrador
Joseph, que já foi dos irmãos Seabra, e que
tem na sua folha de serviços, o craque^s-
corial, um dos melhores animais nascidos
no Brasil.

Joseph é muito bom. Honesto e tra-
balhador. Sua eficiência aliada aos conhe-
cimentos e tino administrativo dos irmãos
Paula Machado, vem f ratificando a cada
ano. O potro vem bem nascido e criado do
Haras. aqui sendo domado, em grupos de
três diariamente pelo cavalariço Lajes, que
aprendeu comigo. Na época da doma, èle
só se dedica a isso. O domador tem de ser
calmo, paciente, não castigando o animal
de forma alguma, porque da doma depen-
dera o seu sucesso nas pistas.

9 Muitas etapas
O potro, uma vez domado de boca.

passa ao treinamento de saúde, para a for-
mação muscular, fortalecimento dos teu-
does e mesmo o coração. Isto dura aproxi-
madamente de cinco a seis meses. Depois
inicia os trabalhos preliminares de raia,
que são acelerados à medida que revelam
precocidade, seguindo posteriormente para
o slarting-gate, trabalhos de alinhamento,
até o dia da estréia. Animal bom mostra
logo velocidade nos exercícios. Mas para se
antecipar um prognóstico sóbre se será era-
que ou não, requer mais tempo. Tempo e
campanha, logicamente.

Os mais precoces
Emáni selecionou Imperator, Itararé —

já corrido — e Invitation como os mais
adiantados, sendo que Ivrogne já estava
pronto para correr quando foi acometido
de dores de canela. Guana por exemplo, de-
verá estar nas pistas brevemente.

25 animais para estrear
O Haras São José e Expedictus tem,

aproximadamente, cerca de 25 animais pa-
ra estrear nesta temporada, incluindo os
três de domingo, e mais oito da relação,
que não foram licitados nos leilões de no-
vembro.

Prefere jócpicis avulsos
Ernani de Freitas é muito franco quan-

do se refere a jóqueis aos seus serviços.
Acha que um profissional precisa ser ex-
cepcional para ser primeira monta, como
o foram Zuniga, Ulloa ou Salfate, preferin-
do contar com homens na categoria de
avulsos, como é no momento José Macha-
do, garoto jeitoso, de muitas qualidades,
mas sem a experiência que só os anos tra-
zem.

De tudo. um pouco
Suez terá a direção de José Silva e não

,1. Borja, como saiu em nota oficial da Se-
cretaria du Comissão de Corridas. """ Snor-
pion. Helena Vampa, Osco, Iluminata, Mais
Linda Magnasco. El Mutrero e Xampu de-
ram entrada na Vila Hípica da Gávea, pro-
cedentes de outros Estados. *** Grã pas-
sou de Nelson Pires para Paulo Morgado.
D. Emáni de Rubens Silva a Armando Ro-
sa.. Belém, de O. M. Fernandes a Roberto
Morgado. Prestânciu, Severino Câmara a
Célio Tourinho e Redoxan de Francisco cie
Abreu a Hélio Cunha. *** Fiapo esteve ou-
tem na raia de areia de Cidade Jardim, re-
velando bom estado técnico. Vai ser pre-
parado para atuar 710 G. P. São Paulo, no
segundo domingo do mès de maio. Êle e
Falsiaff do S. José. *** O potro texano.foi
enviado ao Haras Pirassununga, onde será
tentada a sua cura dos joelhos. Sabe-se que
não serão aplicadas pontas de fogo, após o
tratamento dc radioterapla. * * * Belmiro Ro-
drigues e Licinio Salgado fazendo inspeção
nas vilas hípicas pela manhã. Trabalho efi-
ciente e de relações públicas. *** O Jóquei
Clube deveria tomar a iniciativa de man-
dar Unipar os ralos da Praça Santos Du-
mont. Qualquer dia chove outra vez e o
clube não terá corridas. O repórter, na ma-
nhã de sábado, ficou ilhado cerca de qua-
tro horas com fotógrafo a tiracolo.

1." Tharuü, .7. Machado ... 53
2.0 M. de Madrid, M. Nic. .. 53
3.° Blue Sea, M. Andrade .. 55

Vencedor (1) NCr$ 0,019. Dupla:
(13) 0,024. Placês: 0,013 c 0,015.
Tempo: 80" 2/5. Nfto correram:
Giraluz, Paquera c Resgate.

;.» Aráclnd, L. Santos ...
2.» Descanso. I. c-
3.° J.udex, J. B. Paulielo

Vencedor: (5) nos o,iió7. Da-
pia: (12) 0.051. Placês: (5) 0,028,
Cl) 0,0211 u (8) 0.033. Tempo: 83"
3/5, Xiló correram: El Emir, Oso-
cada e Ncvaly.

i.° 1'AKEO 000 metros

53

5G
Du-

-l.11 r.iKEO — 1 300 metros

1.° Mr. Foca, J. Santana .... 57
2." B.saurevers, J. Portllho . 57
3.0 Himation, J. B. Paulielo 57

Vencedor: (5) NCrS 0,030. Du-
pia: (13) 0,031. Placês: (5) 0,012,

1.» Excursor, A. Ramas ..
2.° Quamisiu, M. Henriquo
3.0 Ipíríi, J. Portilho 

Vencedor (2) NCrS 0,068
pia: (13) 0,087. Placês: (2) 0,02(1.
(7) 0,027 e (1) 0,019. Tempo: 67"
2/5. Não correu Tia Ninon.

Movimento geral de apostas:
NCrS 2ü(i OSli.OO (duzentos e ses-
senta e .seis milhões, noventa e
quatro mil c novecentos c sfsstn-
ta cruzeiros antigos).

Programas completos
de sábado e domingo

SÁBADO
1.» PÁREO — As 131l20m 1
metros — NCr? 1 300,00.

1—1 Freaness, .7. Machado 1
2 Trucha. M. Silva x

2—3 Lady Mau., A. Ramos 3
4 Jocltne, J. Martins ... x

3—5 Cokleríi, J. Pinto 4
6 Cavada, B. Carmo .... x

4—7 Bondadora, F. Per. F.u :;
8 Cura-Leufú, M. Andr. 2

2.» PAItKO — As IShSOm 1
metros — NCrS 1 100,00.

:—1 Flora Alixl-a, L. Santos x
2 Esllnga, M. Silva 3

2—3 Joinlia, M. Alves x
4 Bela Luiza, J. Santos x

3—5 Fair Miss, J, Queiroz, 5
(j Maria Camb., O. F. Sil. 1

4—T Noyelle, S. Silva 2
8 Espitiüa, J. Ramos .. 4
" Ana Maria, F. Per. F.° x

300

Kg

Kg
56
54
54
56
58
56

56

G.° PAREÔ — A.s 16 horas — 1 30U
metros — (Prova Especial) — Gra-
ma) — NCrÇ 1 600,00.

l—l Floco, F. Pereira F.o 52
" Estlo, J. Borja >: 00

2—2 Codajaz, F. Estcves .. 52
3 Desatino, M, Silva .. 52

3—4 Kalapalo, A. Ricardo 56
5 Sivel, J. Machado 52

•1—0 Este, A. Ramos 52
7 Ceró, F. Mola 53
3 Krlvolo, J. E.ols 52

7.» PÀKEO — As 161l35m — 1 300
metros — NCr$ 1 600,00. (Betting)
— (Graça).

Kg

3." PAIIEO — As UhlOm — 1 BO»
metros — NCr$ 1 600.00. (Prova
Especial).

Kg
1—1 La Fran., F. Per. F.o x 54
2—2 Fusão. S. Silva  X 52

3 Caucaslana, J. Pela .. .x 52
3—4 Lady Gocliva. J. Mach. 1 52

5 Carreira, A. líamos .. x 54
4—0 Estilliclia. J. Tinoco . x 52

7 Lutlncv J. Portllho ... x 52

-I.' PÁKÈO — As 111150111 — 1 300
metros — NCr$ 1 ItlO.OO.

.'2 56
50

11 50
fi 5(1

10 56

1—1 Emenda, A. Ramos ... :>7
2 Flora Cab., J. Tinoco 54

2—3 Fine Chain., M. Hetir. 53
Artelra, O. F. Silva .. 54
íiaiirc. J. Oliveira ... 37

3—G Fabienne. J. Machado 54
Palmoa, S. Silva 54
Ardinza, J, Borja ... 55

4—9 Cambroeira, J. Brizola 54
10 Cantarola, H, Carmo 56
11 Cobiçada, S. M. Cnm 57

1—1 Goori Look., J. Mach.
Falgamar, L. Acufia ..
Lenáio, L. Borja 

2—1 Palpite mr.. D, P. SU.
Laço, F. Estêves 
Atónon, J. Terras ....

3—7 Plchuri, A, Ramos ..
8 Mocan, F. Mene/.e.y ..
ü Royal Fox, F. Per. F.o

10 I/uhtca, p, Alves 
4-11 Taplral, A. Ricardo ..

12 Lord Sam., A. M. Cam.
13 Artisau. C. Morgado .
14 Leão d? B.. J. Brizola

Ji.» PAIIEO — As 171llllin 1
metros — NCrS i 300,00 (1
ling).

l—l Fair Boy, O. Cardoso x
2 Vadlco. P. Alves 1

2—3 Flaneur, A. Ricardo .. x
Raaaniuílin, J. Silva x

3—5 lucat, J. Reis x
ti Snovvklng, J. Machado x

4—7 Asiiian, J. Borja x
Mengo, J, NegrcUo .. x

9 Fentoii, A. M. Caminha 2

56
56
50

3IID

Kg

9.' PAIIEO — As nii45m
metros — NCrS 1 100,00 -
ling).

5.' PAREÔ — As 13h25m l
metros — NCrS 1 300,00.

l—l Coure, A. Ricardo x
2 Retrospect, J. Portllho x

2—3 Ton Jones, J. Brizola 4
4 San Isidro, J. Pinto x

3—5 Corcel, A. Ramo.* x" Diagão, J. B. Paulielo 3
C Flattery, A. Marcai .. 5

4—7 El Maestro, L. Correia 2
8 Aibião, M. Silva 1
8 Feitiço da V., N. Cc-r. x

Kg
1—1

57 \i
57 2—4
57 5
57 8

57 11
57 9
57 4-10
57 11
53 12

Seu Mozart, L. Santc-s
Juc-Jac. H. Carmo ..
Riley, J. Queiroz 
Espadlm, O. Cardoso .
Levitico, R. Penido ..
Hal-Tmo. H. Silva ..
Egis. P. Alves 
Sinai, A. Heis 
Pleno, O. F. Silva ...
Cheitan. A. Ramos ..
Sisal, J. Pinto 
Egmont, L. Carlos 

1 300
(llet-

Kg
58
51
56
56
54
54
57

DOMINGO
1.» PAIIEO — As 131120111 — 1 COO
metros — NCrÇ 1 100.00 — ( .rela).

Kg
1—1 Rajan. P. Alves 50
2—2 Escaldado, A. Ramos 5!)" Paçoca. R. Penido ... 58
3—3 Elmer, A. Hodecker .. 54

4 Slnóco, R. Carmo ... 5t>
4—5 Good Hound, A. Rlcur. 58

6 Camaícu, C. Morgado 58

ii." PAIIEO — As Klli —
metros — NCrS l (lito.oo

1 300

ooo

Kg
55
55

55
55

000

Kg
55
55
55

2." PAREÔ — As 13h50in 1
metros — NCrS 2 000,00

1—1 Héia. A. Santos 3" Haca, I. Souza 8
2—2 Estila, J. Tinoco .... 6

3 Maria Chlstlna, A. Rie. 1
3—4 Malriu, M. Silva .... 7

5 Aranóe, J. Reis 2
4—tí Invitation, J. Machado 5

7 Randana, L. Correio .. 4

3.o PAIIEO — As 141i20m 1
metros — NCrS 2 000,00

1—1 Hararl, A. Santos .... 2
2 Balnly. O. Cardoso .. 10

2—3 Itararé, .1. Machado .. 4
4 Mifalah, L. Santos ... 3

3—5 Urbclo, C. Morgado .. 6
0 Camury. J. Santana .. o
7 Sau Qucntln, F. Per. 8

4—8 Infinito, M. Silva 7
9 Cadipó, P. Alves 1

10 Maraco, j. Borja .... 5

•1." PAREÔ — As 141150111 200
metros — NCrS 1 300.00

Kg
1—1 Feitiço da Vila A. Rle. 57

2 Peblo. J. Brizola 37
2—3 Foxbrldge, M. Andrade 57

4 Salvatorc, J. Portilho 57
3—3 Lord Byrou, J. Pinto 57

Monield, L. Carvalho 57
Talama, J. B. Paulle. 57

4—8 Matagato, L. Alvaren. 57.
9 Llght-Já, A. Ramos .. fi 57

10 Hlppo, J. Santana .. 57

5.» PAREÔ — Às 15h25m — 1 200
metros — NCrS 4 000,00 — Prêmio
Paul Maugé.

1—1

2
2-3

3—0
7

Cava. A. Ricardo ....
Gabeia, A. Santas ....
Ciorja, J. Borja 
Gália, F. Estêves ....
Vila Izabel, J. Portilho
Ledcrmaus, A. Marcai
latira, J. Pinto 
Ciueba. M. Silva 
Dlamelita, A. Ramos
Qnerença, J. Torres ..
Flora Boneca, L. Cor.
Actress, P. Alves

7.» PAIIEO — Às 161i35m —
metros — NCrS 1 300,00 —
ting).

1—1 Virajuba, T. Tinoco ..
Fraçèo, A. Ricardo ..
Viação, J. Santos ....

2—4 Altft. C. R. Carvalho ..
5 QuaU., F. Menezes ..
0 Ferônla. A. Santos ..

3—7 Klrlakl, O. Cardoso .." Kirinéa, R. Carmo ..
Casela. P. Alves 
Hctalra, M. Silva 

4-10 Dolce Farnicnte L. Alv.
11 Vanga, A. Hodecker ..
n Jandlnha, A. Ramos ..
13 Samorríicin, M. And.

Kg
56

10 36
56
56
56
56
56
56
56
56
5<!
56

200
(llet-

Kg

57
57
57
57
57
57

f. 57
53
57
57
57

5

Kalapalo, demonstrando que ostenta realmente uma
grande forma técnica, trabalhou o.s 1400 metros — na '
areia — cm 95" 2/5 com A. Machado fazendo sempre po.si-
ção no seu dorso, tanto cjue jamais procurou alertar o pen-
sionista de Expedito Coutinho no percurso.

Good Looking, sempre progredindo de trabalho para
trabalho, açora com J. Borja, marcou 88'' 2/5 nos 1 300
metros, tendo dominado de passagem um companheiro de
Stud que lhe serviu de sparring neste floreio. Chegou com
sobras incríveis no fim do exercicio o pensionista de Ernânl
de Freitas.

JOCLINE

Jocline U. Martins) os 1 300
em 91"l/õ, deixando excelen-
te impressão como também a
pouco mais do centro da pis-
In e Eondadora CD. Moreira)
aumentou para 92", ap;radnn-
do muito.

Frcetiess está sobrando, e
não deverá perder. Lady Ma-
non. Solderã c Rondado, n de-
cidiião a formação da dupla.

ANA MARIA

Piora Alixia (L. Santos)
chegou sobrando ao lado cie
Guaiapá (H. Vasconcelos) em
69" o quilômetro. Bela Luiza
(J. Santos) os 1 200 em 87"
2/5, muito ii vontade. Fair
Miss (Lad.) melhorou pn.ra
83"2,'õ, com sobras e Ana Ma-
ria (P. Pereira. P.) o quilôme-
tro em 69", com grande faci-
lidade e sempre pelo miolo da
raia.

Flora Alixia, Joinlia. Fair
Miss. No.yelle c Ana Maria são
os melhores nomes devendo
entre elas surgir a vencedora.

FUSÃO

Fusão IS. Silva) vindo de
mais longe completou os 1 500
em 105", com alguma, facili-
dade. Caucasiana fJ. Reisi os
1 400 em 100", muito contido
e sempre pelo centro da pista.
Lady Godiva (Lad.i vindo de
mais longe completou os 1 300
em 92"4,5. de galope largo.
Carreira (J. Quintanilha) os
1 400 em 100", demonstrando
neste floreio melhor desen-
voltura e Esiilheira (J. Porti-
lho) chegou agarrada com
Snowking (A. Ramos) em 95"
2/5 os 1 400. "¦

La Françalse apesar de
muito corrida é força incon-
testa, diante de Fusão, Lady
Godiva c Esiilheira.

FLORA GABIROBA

Flora Gabiroba (J. Tinoco)
chegou com rara facilidade ao
lado de uma companheira em
91" os 1 300. Pine Champagne
ÜT. Henrique) os 1 200 em 86",
nâo deixando muito bom lm-
pressão. Raure (I. Oliveira)
vindo cie mais longe completou
o quilômetro em 72", à. vonta-
cie, e Cantarola (A. Ramosi os
1400 em 93" 2 5, cie galope
largo e sempre a mais do cen-
iro do pista.

Emenda, Fabienne, Cambroei-
ra, Cantarola o Flora Gabiro-
lm, decidirão a quarta prova.

SAN ISIDRO

San Isidro fJ. Pinto) muilo
leve assinalou para a milha o
excelente tempo de 109", com
algumas reservas e pelo centro
da cancha. Corcel (A. Ramas)
chegou agarrado com Dragão
(A. Ricardo) em 98" os 1400.
Flattery (A. Marcai) os 1400
em 101". suavemente. El Mães-
tro (L. Correia) aumentou pa-
ra 103", deixando boa impres-
são. Aibião (M. Silva) os 1 500
em 105", com sobras.

San Isidro se confirmar èsle
floreio é um nome que se im-
põe, mas em caso contrário po-
dera perder para Corcel que na
última apresentação foi derro-
tado cm cima. Cnorc, Tom
.loncs c Aibião decidirão as de-
mais colocações.

KALAPALO

Codajaz iF. Maiai os 1400
cm 99" 2 5, de carrelrão. De-

«atino iM. Silva) os 1300 em
89", com sobras. Kalapalo 'A. •
Machado) 05 1400 cm 95" 2 5,
com alguma facilidade- e sem-
pre p?lo miolo cia raia. Sivel...
(O. Cardoso) agradou muito o
seu floreio de 82" 1 5 os úiti-
mos 1200. Este (A. Ramos)
igualou, partindo cm ritmo :
mais acelerado. Ceró (P. Maia)
vincio de uma passada cie fifi"
o quilômetro trouxe a marca
cie 84" 2 5 o.s 1 200. a meio cer- .
ror e juntinho à cerca externa.

Kalapalo cm pista normal cli-
licilmente deixará fugir esta
oportunidade. Floco. Codajaz,
Sivel, Esic e Ceró são os que
mais próximo deverão checar
e com condições de surpreender,

GOOD LOOKING

Good Looking (J. Borja)
não encontrou muita dificulda-
cie em dominar a um compa- ¦
nheiro em 83"2|5 o.s 1 300. Le- .
naio CJ. Borja) chegou agar-
rado com Leer (J. Reis) em
91" cs 1 300. Palpite Infelizi,
iD. P. Silvai aumentou para '¦
92". sobrando ao lado de um
outro. Laço 'P. Estêves) náo
se empregou neste floreio cie t
ü-i"3 5 os 1 300. Royal Fox
iLnd.i levou a pior para Nico-
lé (F. Pereira F.°) em 69" o ,
quilômetro. Taplral iC. Mor-
gado) os 1 300 em 92"2 5, com
sobras. Lord Samba (A. M.
Caminha) melhorou para 90"..
25, numa pista bem melhor e
arrematando com muito boa
ação.

G-ocd Loolcinjr se não ma-
nheirar 110 final, dificilmente
será derrotado. Talpitc Infeliz.
Lord Samba, Piehuri e Laço, na
expectativa, -.loga-^-ROpoisr ¦ ¦ "' —¦

FENTON

Fair Boy iO. Cardoso) cí
1 300 em 91". com sobras. Fia- .
neur (L. Carlos) vindo tie
mais longe finalizou o quilo-
metro em 67". dominando a
uma companheira, com facili-
ciado. Ragamuffin (J. Silva)
os 1 300 em 93"2.5, suavemente.
Ineat CJ. Rei.s) melhorou para
93", um pouco solicitado no fi-
nal. Snowking (A. Ramos) le-
vou a pior para Groa CH. Vas-
concelos) em 88" os 1 300 e
Penton (A. M. Caminha) os

1 300 em 89"2 5, com grande fa-
cilidade 1- sempre a mais cio
centro da pista.

Snovvkiilg que reaparece mui-
to movido, pode perfeitamente
levar a melhor, não sendo ctm-
tudo barbada, não só pela lou-
ga ausência, como também pe-
la presença de Fair Boy. As-
suan. e Feiüon, que andam
multo bem .

EGIS

Seu Mozart (L. Santos) os
1 300 em 91"3;5, com sobras.
Juc-Jac tJ. Negrelo) melho-
rou para 90"2'5, deixando mui-
to boa impressão. Empadím.
(O. Cardoso) deu um passeio
na cancha de 86" os 1 200.
Egis (P. Alves) os 1 300 em
90"2 5, com grande facilidade.
Cheitan (A. Ramos) os 1 300
\*m 04"3i5, de galope Irjrgo.
e Etigmont. (S. M. Cruz) me-
lhorou para 92", não deixan-
do qualquer coisa a destacar,
somente que arrematou desta
feita mais firme.

Egis e Espadlm sáo os me-
lheres devendo a sorte decidir
quem ê o melhor no momento.
Seu Mozart, .Tuc-.Tac e Cheitan
lutarão á parte para decidir as
demais colocações.

Sinaleiro e Kalapalo
são pontos de Ricardo

x 57

Ricardo declarou que está
atravessando, possivelmente, a
melhor semana profissional do
ano, pois conseguiu para as
reuniões de sábado e domin-
go, excelentes oportunidades,
das quais faz questão de colo-
car a cie Kalapalo em primei-
ro plano, esperando somente
para obter a vitória que não
aconteçam as costumeiras chu-
vas.

Falando com relação a Si-
naleiro, mostrou qtie «credita
na repetição e, embora com a
elevação do percurso, os po-
trinhos passarão por nôvo tes-
te explicando, porém, que lhe
causou admiração a coragem
do pupilo de Artur Araújo que
parecia dominado pelo arremn-
te violento de Hanói, quando
reagiu com muito brio.

A respeito do programa de

sábado Antônio Ricardo dei-
xou ciaro que Kalapalo pare-
ce ter melhor categoria que os
rivais, devendo conseguir a, vi-
tória em pista de grama, mas
demonstrou confiança nas de-
mais montarias, afirmando que
espera, inclusive tinia grande
atuação de Tapirai, na grama,
quando poderá surpreender o
favorito Good Looking.

Sóbre Cuore disse se tratar
de tmt cavalo que não sua e
que estará melhor situado, ago-
ra, com ci temperatura mais
baixa e mesmo na pista de
areia, onde mesmo rendendo
menos vai brigar pela primei-
m colocação, mas salientou que
Corcel é sério adversário. E,
comentando acerca de Flaneur,
disse que o êxito é bem pos-
sivel, respeitando apenas a
presença de Fair Boy.

8." PÁKEO — As ITlilOm — 1 600 I
metros — NCrS 1 fitiil.no — (llet- i
tine) — (Areia).

Kg
1—1 Prlst Ciscai, L. Ocuüa. 56 !

2 White Hunter. J. B. P. 56 |
2—3 Boucheron. H. Penido 56

4 Hanover. J. Santana 56
3—5 Malaparte, J. Borja .. 56" Gltlnéu, J. Reis 56

6 Bodegon, A. Hodecfcer 56
4—7 Estouro, O. Cardoso 56

8 Vlshmi, A. Santos .... 36
0 Eremlta, D. Neto .... 56

9.» I-AIIEO — As 171i45m — 1 000
metres — NCrS 1 100,00 — (net-
UiiR) — (Grama).

Kr

2—3
4

-i—9
10

Sinaleiro. A. Ricardo
Mlljálo, A. Ramos 8
tllplano, J. ÍTcitrello .. 10
Hanol, J. B. Paulielo 6
Hipos. A. Santos 1
Verus. M. Silva 9
Urmnrino, F. Pereira 11
Obstacle, J. Portllho 7
Suez. J. Silva x
Imperator, J. Machado 12
Brasamora. J. Reis .. 3
Coarasul. J. Reis 2
Fair Kino, F. Estivei x

1—1

2—3
4

55
50
56
53

Birk. F. Menezes 4
Rudnh, N. Llmn x
ílfeso. J. B. Paulielo 3
Bisurrilho. L. Acufia x
Cubuçu, A. Santos .. x
Occlatlo, P. Alve-s .... x 56 I
Guardi, A. Ricardo .. x 56
Cuidado. A. Hodcclter 7 58
Nimbo, A. Ramoá fi 57 J
Altalln, R. Carmo ... 5 £3 :
Bomarc, .1. Portllho .. 9 58 |
Trtpolt, J. Martins .. 2 36 |
Distei. X. Correrá .. I 56 '

Don OctAvlo, I. Souza 8 56

REDE FERROVIÁRIA FEDERAL
SOCIEDADE ANÔNIMA

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
/

CONVOCAÇÃO
Sáo convidados oj senhores acionistas a se reunirem em Assembléia

Geral Extraordinária a ser realizada no dia 30 de março do corrente ano,
às 15 horas, na sede da Empresa, à Avenida Presidente Vargas número
309, 21.° andar, com a sesuinte ordem do dia:

a) tomar conhecimento da resolução adotada pelos atuais membret
da Diretoria de colocar seus mandatos è disposição da Assembléia
Gorai;

b) decidir sôbrc a recomposição da Diretoria Colegiada da Empr$M
nos termos estatutários;

c) tratar de assunros de interesse geral.

Rio de Janeiro, 21 de março ds 1967

.61 HÉLIO BENTO DE OLIVEIRA MELLO
Presidenta {!»
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Cadinhos volta contra Bangu
e Américo será ponta-de-lança

EM RITMO DE JOGO

"SM

Embora tenha cansado
um pouco no treino de con-
junto de ontem à tarde, na
Gávea, Carlinhos correspon-
deu à expectativa do técni-
co Renganeschi, que já de-
cidiu promover sua volta ao
quadro contra o Bangu, sà-
toado, c deslocar Américo
para a ponta-de-lança ao
lado de Ademar.

Babá, que joga tanto na
ponta-esquerda como na
direita, de 21 anos, ex-jo-
gador da Portuguesa san-
tista e que está com o pas-
se na mão, foi a nota de
destaque do coletivo, che-
gando mesmo a arrancar
aplausos dos torcedores com
seus dribles rápidos e suas
penetrações inteligentes.

CANSAÇO NORMAL

O Dr. Pinkwas Fizsman
esperou a saída de Carli-
.nhos do campo, ao final do
treino, para saber como êle
tinha se sentido ao chutar
a bola depois de muito tem-
po inativo. Carlinhos expli-
cou que nada de anormal
sentiu no tornozelo direito,
onde sofrerá uma violenta
entorse, mas que apenas
estava um pouco cansado. O
Dr. Pinkwas Fizsman disse
ao jogador que esta é uma

ULTIMO ESFORÇO

reação normal de quem fi-
cou muitos dias parado.

Renganeschi, mais uma
vez, declarou que ainda não
tinha decidido a volta de
Carlinhos e que só resolve-
ria a escalação do time sá-
bado. Entretanto, o técnico
manteve Carlinhos durante
os 35 minutos do coletivo e
afirmou que Carlinhos de-
monstrara já estar bom de
novo. Como a produção do
ataque com Paulo Choco,
Américo, Ademar e Rodri-
gues foi boa, Renganeschi
vai lançar mesmo a equipe
que treinou.

BABA PROMETE

Apesar de ter participa-
do do coletivo somente no
primeiro tempo — alegou
que está há mais de 15 dias
parado — o jogador Babá
teve uma boa atuação na
ponta direita, agradando a
todas as pessoas que foram
á Gávea assistir ao coleti-
vo. Babá é rápido, dribla
bem e gosta de atuar na
base de penetrações para
receber a bola na frente,
em lançamentos.

O jogador disse que chuta
com os dois pés, tem 21 anos
e há alguns dias, conseguiu
seu passe em troca de uma
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" juiz ajusta Clay enquanto Folley tentava levantar para jupir ao
nocaute <\ue decidiu <r lata

Cas .um Clay mantém título
vencendo Folley por nocaute
no sétimo assalto da luta

Nova Iorque iUPI-JB) — O pugilista norte-americano
Cassius Clay manteve ontem a sua invencibilidade como
campeão mundial de todos os pesos ao derrotai* o desafiai.-
te Zora Folley aos 8 minutos do sétimo assalto' de uma
luta programada para 15, nocauteando-o com um tremeu-
cio direto de direita no queixo.

Zora Folley, depois de se mostrar ligeiramente mais
agressivo que o campeão até o fim do terceiro assalto, foi
lançado à lona no quarto, atingido por um duro goloe de
direita na cabeça. Daí até o sétimo assalto, a supremacia
de Cassius Clay foi total.
A LUTA

l.° assalto — Inicio lento. Os
dois -pugilistas dançam em vol-
ta do ringue. Folley perde um
golpe de direita, mas arremete
contra Clay, que dança cm
frente üo adversário. A .seguir,
Folley lança umn esquerda no
estômago de Clay. Nos primei-
.os minutos, os golpes são pou-cos. Folley retoma a iniciativa
com um direto no estômago cio
campeão, que não golpeia, co-
mo se estivesse poupando as
mãos. Folley volta ao ataque e
desfere um débil golpe de ca-
nhota, seguido de uma direita
que lhe permite levar o cam-
peão ãs cordas. Folley mantém
a canhota avante e protege o
rosto com a direita.

Durante dois minutos, a ação
è mínima. O desafiante volta
a atacar com a canhota e uma
direita que não alcança o ad-
versário. mas em seguida des-
fere outro idêntico, atingindo
Falley na cabeça.

2." assalto — Folley ataca no-
vãmente com agressividade e
lança um golpe leve de direi-
ta à mandíbula do campeão,
seguido de três rápidos golpesde esquerda. O desafiante con-
tinua no ataque e acerta uma
esquerda no corpo de Clay.
Folley persiste no ataque «o
corpo de Clay, que dança em
torno do desafiante com as
duas mãos baixas. Folley acer-
ta outra esquerda no corpo de
Clay e continua trabalhando
contra o corpo do campeão,
quando soa o gongo.

3.° assalto — Folley parece
intrigado com o dançar conti-
nuo do campeão. Este começa
a abrir um pouco o seu ataque,
lançando jabs de esquerda. Os
dois pugilistas trocam violentos
golpes no centro do ringue. Foi-
lev ataca a linha baixa do
campeão, buscando baixar a
guarda rie Clay, que inicia uma

série de jabs de esquerda no
momento em que soa o gongo.

4." assalto — Os pugilistas
trocam golpes logo de inicio.
Folley continua sendo mais
agressivo, mas coube a Clay
acertar um duro golpe de di-
reita na cabeça de Folley. Ian-
çaudo-o à lona.

O desafiante sa ergue à con-
tagem de quatro e apresenta o
nariz sangrando.

Folley volta a atacar, mas há
violenta troca de golpes. Folley
insiste no ataque e erra vários
golpes, ao passo que Clay mar-
tela. com segurança o adversa-
rio até sonr o gongo.

5." assalto — Os segundos de
Folley lograram conter a he-
morraria nasal do desafiante
anies de iniciado o assalto.
Clay aumenta sua- mobilidade
e lança jabs de esquerda con-
tra Folley, que continua con-
centrando seu ataque no corpo
do campeão. Folley acerta duas
canhotas no rosto de Clay, se-
guidas de quatro diretos. Con-
ludo, golpes de esquerda do
campeão fazem Follev estre-
mecer.

0.° assalto — Clay assume a
defensiva e aLaca a fundo. Foi-
ley acerta o seu melhor golpedo combate, lançando um di-
reito no rosto do campeão. Mas
Cia.- não sente o golpe e giraem torno de seu adversário,
até que soa o gongo.

7.° assalto — Clay vai para o
centro do ringue. Folley tem a
íace inchada e o olho esquer-
do quase fechado. Depois de
trocas de golpes entre os pugi-listas, o campeão desfecha um
tremendo direto com a direita
no queixo de Folley, que vaià lona. Tenta levantar-se à
contagem de seto, mas giraatordoado contra as cordas.
Ainda luta para ficar sôbrc as
pernas quando o juiz comple-
ta a contagem dos dez segun-
dos e dá por encerrado o com-
bate.

parte dc luvas e prêmios
atrasados a que tinha direi-
to na Portuguesa santista.
Um amigo o trouxe para o
Botafogo, mas o comentaris-
ta José Maria Scassa o con-
venceu a ir para o Flamen-
go. Babá tem l,66m de al-
tura e seu nome é Jarbas.

Enquanto Babá treinava,
um repórter chegou perto
do Sr. Flávio Soares de
Moura e perguntou:

Quem é aquele ponti-
nha?

O Sr. Flávio Soares de
Moura não respondeu. O re-
porter insistiu e somente
quando chamou Babá de
ponta foi que o Diretor do
Flamengo falou :

Aquele não é um pon-
tinha. É um bom ponta-di-
reita. Chama-se Babá e po-
dera vir a ser um senhor jo-
gador.

GOLS DEMAIS

O treino durou 85 mlnu-
tos e terminou com o escore
rie 4 a 4. Para os titulares
marcaram Paulo Henrique.
Rodrigues, Américo e Adc-
mar e, para os reservas Pe-
drinho 2, Almir e Jair. Os
titulares treinaram com:-
M arco Aurélio, Murilo

(Leon), Ditão (Murilo), Ita-
mar e Paulo Henrique; Car-
linhos e Jarbas; Paulo Chô-
co, Américo, Ademar e Ro-
drigues. Por sua vez, os re-
servas formaram com Rena-
to, Leon (Abelardo), Tinoco,
Zé Carlos e Altair: Pedrinho
e Rodrigues: Babá 'Cam-
pista), Jair, Almir e Osval-
do.

Ditão saiu por sentir dor
de cabeça e Jaime foi pou-
pado cm virtude de estar
com sinovite traumática no
joelho direito. Ambos, se-
gundo o Dr. Pinkwas Fizs-
man, não constituem
problema. Hoje, o Flamen-
go fará um individual à tar-
de, concentrando-se a se-
guir.

O goleiro Devi to, da Por-
tuguêsa do Rio, deverá co-
meçar hoje um período de
experiência no Flamengo. O
funcionário Aristóbulo de
Mesquita já voltou de Reei-
fc, onde acertou com o Es-
porte Clube Recife o rece-
bimento da dívida de NCrS
10 000,00, feita pelo clube
pernambucano por ter Jar-
bas e Paulo Choco empres-
tados em 1966.
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Basquetebol feminino deixa
São Caetano para começar
a concentração em Jacareí

São Caetano do Sul, São Paulo (Especial para o JOR-
NAL DO BRASIL) — O selecionado brasileiro de basquete-
boi feminino deixa esta Cidade na tarde de hoje, dirigin-
dp-se para Jacareí, onde iniciará a segunda fase de con-
centração. dentro dos preparativos para intervir no V Cam-
peonato Mundial, na Tcheco-Eslovaquia.

As 14 jogadoras em treinamento, sob a dir-sção de Ari
Vidal e seu assessor, Paulo cie Tarso, permanecerão em
Jacareí até o dia 30. período em que procurarão aprimorar
a parte tática c intensificar os exercícios coletivos, possi-
bilitando á dir-sção técnica realizar as duas dispensas fi-
nais e armar o elenco que irá ã Europa.

RECEPÇÃO EM JACAREÍ

\ Na manhã de hoje. a. seleção
Vara o último treino em Sáo
Caetano, nas dependências do
Estádio Municipal Lauro Go-¦ mes, onde se acha, alojada.
Depois do almoço, as jogadoras
seguirão em ônibus especial pa-
ra a Cidade de Jacareí. sen-
cio recepcionadas- peio Prefeito
Jcsé Cristóvão a rouca, e pela
diretoria do Tri&non Clube,
que cedeu suas instalações pa-ia abrigar a delegação.

Durante a permanência em
São Caetano, as convocadas fo-
ram submetidas a treinamento
que objetivou, em especial, a
recuperação ffsica cio elenco.
Diga-se de passagem, a fina-
liciade não chegou a ser alcan-
çacia de tocio. pois Norminha,
Maria Helena e An gel int»
acusaram contusões tio certa
gravidade e as demais sofreram *
fortes gripes, em conseqüência
cio frio. Vale esclarecer que na
Tcheco-Eslovaquia, local cio
Mundial, a* temperatura nesta
época do ano oscila entre 15 a
25 graus, durante o dia, desceu-
cio de 8 a 0 grau, á noite. As-
sim, em São Caetano, as bra-
sileiras tiveram uma. leve ante-
visão cio que lhes poderá suce-
der na Europr..

A ias. inicial rie concentra-
cão visou também aprimorar
a parte cie fundamentos e as
armações táticas de defesa
centra ataque e vice-versa, sen-
cio utilizados como spanrlugs
jogadores cie equipes juvenis
masculinas. Em Jacareí. Ari
Vidal afirmou que pretende
concentrar o treinamento na
parte coletiva, u fim de deli-
near a equipe que irá ao Mun-
dial. Norminha e Maria Hele-
na continuam em recuperação,
enquanto o caso mais grave, no
momento, é o de Angelina, que
só no começo da próxima se-
mana retirará, a bota de gêsso
do tornozelo esquerdo, parasa-
ber se houve realmente ruptu-
ra des ligamentes. A jogado-
ra encontra-se sob os cuidados
dos médicos Jacó Uris c João
De Vicenzi. Embora nos trei-
nos de São Caetano não hou-
vesse preocupação de observar
o rendimento individual, de-
ve-se fazer uma referência a
Marlene, que vem crescendo
de produção a olhos vistos.
Também as novatas Neusona,
e Darci têm agradado à dire-
ção técnica.

TABELA DAS
ELIMINATÓRIAS

De um modo geral, as joga-
dora. mostraram-se satisfeitas
com o sorteio que apontou a
ordem dos adversários do Bra-
sil. no grupo eliminatório da
cidade tcheca de Gottwaldov.
Acham que será bom estrear
contra o Japão, teoricamente o
mais fraco da chave. A Bul-
gária, considerado o mais di-

/flcil, ficará para o jogo mime-
ro dois e, na hipótese de uma
derrota, o Brasil decide a cias-
sificaçáo em seu último ccm-
promisso, frente á Alemanha
Oriental.

A tabela completa das elimi-
natórias do V Mundial Femi-
nino é a seguinte: em Gottwal-
dov: dia 15 cie abril — Brasil
x Japão e Bulgária x Alemã-
nha Oriental; dia 16 — Brasil
x Bulgária e Japão x Alemanha
Oriental; dia 17 — Brasil x Ale-
manha Oriental e Bulgária x
Japão; cm Bratislava: dia 15— Coréia do Sul x Itália e
Cuba x Tcheco-Eslovaquia; dia
16 — Cuba x Coréia do Sul e

Tcheco-Eslovaquia x Itália; dia
17 — Itália x Cuba. e Tcheco-
Eslováquia x Coréia do Sul; em
Brno: dia 15 — Estados Uni-
cios x Austrália e URSS x Iu-
gosiúvia; dia 16 — Austrália x
Iugoslávia e URSS x Estados
Unidos; dia 17 — URSS x Aus-
trália e Estados Unidos x Iu-
goslávia.

A Federação de Basquetebol
da Tchcco-Eslováquia oficiou
ontem à CBB, comunicando que
o turno final, em Praga, terá
apenas quatro dia.s tíe dura-
ção. desenvolvendo-se entre 19
e 22 de abril, com a participa-
cão dos ciois países classifica- "
dos cm cada- chave eliminató-
ria. Entretanto, de acordo com
o Regulamento, os jogos efeti-
vados nesta fase não se repeti-
ráo no turno final; assim, por
exemplo, se Brasil e Bulgária
passarem às finais, o resultado
do jogo eliminatório entre am-
bos será- computado no turno
final.

Em Praga, as jogadoras dos
países participantes do mun-
dial ficarão alojadas no Ho-
tel Soldarita, enquanto os de-
legados e autoridades da FIFA
irão para o Hotel Paris. A de-
legação brasileira viajará dia
3. ás 19 horas, pela Lufthan-
sa, exibintlo-se em Berlim, dia
5, e em Dusscldorf. dia 8. O
primeiro amistoso será contra
a seleção cie Berlim Ocidental
e, o segundo, contra o Clube
ATV-1877. Há possibilidade de
outra apresentação na Alemã-
nha, bem como de exibições
na França. Holanda, Itália e
Portugal, após o mundial.

INDICAÇÃO DE
JORNALISTA

A Confederação de Basq.ue-
tebol convidou oficialmente o
Comitê dos Cronistas de Bas-
quetebol para, se fazer repre-
sentar na delegação brasilei-
ra que participará do V Cam-
peonato Mundial Feminino. As
inscrições estão abertas até as
18 horas do dia 27, segunda-
feira, na sede da CBB. Dia 28,
às 18 horas, o Grande Conse-
lho do Comitê estará reunido
para estudar as inscrições e
fazer a respectiva indicação,
dentro da seguinte ordem do
dia:

a) Indicar o jornalista paraintegrar a delegação brasilei-
ra ao V Campeonato Mundial
Feminino; b't Proceder à en-
trega de permanentes da FMB,
para a temporada de 67; c) In-
terèsses gerais.

BRASIL DESIGNADO

A Comissão de Zona Sul-
Americana da FIBA telegraíou
ontem à CBB, comunicando quedesignou o Brasil para repre-
sentar o Continente, no 1.° Mun-
dial para jogadores até l,80m,
programado para junho, em
Barcelona. A designação ocor-
reu cm íace de o Paraguai
não ter respondido a consulta
sobre as datas para a "me-
lhor de três" com o Brasil. O
Sr. José Simões Henriques,
chefe da delegação brasileira
ao Mundial Feminino, deverá
viajar dia 29, para Madri, a
fim de participar, no dia ime-
diato, do Congresso prepara-
tório para o Mundial até l,80m.
Dia 3, a delegação feminina
viajará chefiada pelo Sr. Ivã
Raposo, que participará do
Congresso Técnico da FIBA,
em Munique. Caso o Sr. Ivã
Raposo não confirme seu em-
barque. a chefia provisória ca-
berá ao Sr. Fábio de Barros
Gomes.

Um tremo muito movimentado - ;m qual Jornm marcados oito r,ols - mostrou que o Flamengo está pronto para enfrentar o Bangu

Governo paulista espera Martim Francisco testará
passar feriados para criar
a co missão antidoping

São Paulo (Sucursal) — Depois dos feriados da Se-mana Santa, o Governador Abreu Sodré deverá assinar o
decreto instituindo a Comissão Permanente para Previsão
e Repressão cio Dopping, cujos estudos já foram procedi-cios pelo Serviço de Higiene e Segurança da Secretaria do
Trabalho.

A Comissão terá a incumbência de formalizar a legis-
lação sobre a matéria, prevendo o enquadramento do
Dopping- como delito penal, bem como sua inserção no
Código Desportivo Nacional, a fim de legalizar a fiscali-
zação, prevenção e repressão ao uso de estimulantes.
ATRIBUIÇÕES DA
COMISSÃO

Em seguida, a comissão dc-
verá agir na prática, utilizan-
cio-.se, inclusive, do eletrofluo-
..metro, aparelho destinado a
identificar os estimulantes en-
contrários no exame de urina.
São a.s seguintes as nove enti-
ciades que serão representadas
na comissão: Serviço de Fisca-
lização do Exercício Profissio-
nal, da Secretaria de Saúde;

Setor de Entorpecentes da Se-
cretaria da Segurança Públi-
ca; um membro indicado por
caria uma rias federações es-
portivas; Comitê Olímpico.
Brasileiro; Forças Armadas:
Serviço de Higiene e Seguran-
ça da Secretaria do Trabalho;
Associação dos Cronistas Es-
portivos; Departamento de
Educação Física e Esportes; e
Sindicato dos Atletas Profls-
sionais.

Fidélis e Ladeira hoje
pensando no jogo com Fia

O técnico Martim Francisco disse ontem que vai cs-
calar Fidélis e Ladeira para o jugo do Bangu de depois de
amanhã, contra o Flamengo, desde que esses demonstrem
bom entrosamento com o resto cia equipe, no treino clc
conjunto que dará hoje pela manhã, quando pretende de-
finir o time.

Martim acredita na recuperação física dos dois joga-
dores, mas teme que cies não produzam um bom futebol
de conjunto, em virtude de terem ficado bastante tempo
fora da equipe. . ca.so isso seja nota'do no apronto cie hoje,
pensa em manter o mesmo time que vem jogando.

Schillipack e Màriozinho
começam a. defender hoje
seus títulos em Curitiba

Com a participação de golfistas profissionais e ama-
dores — de três categorias de handicaps — começa hoje
pela manhã, nos links do Graciosa Country clube, o Cam-
peonato Aberto do Graciosa, torneio que anualmente é
disputado nesta Cidade, durante a Semana Santa, reunin-
do jogadores do Paraná, São Paulo e Guanabara.

Caberá ao profissional Emílio Schillipack, do Graciosa,
defender o titulo conquistado no ano passado, quando con-
seguiu derrotar Mário Gonzalez, do Gávea, que desta vez
estará presente novamente. Entre os amadores, Mário
Gonzalez Filho tentará obter o tricampeonato da catego-
ria scratch, aquela onde não são descontados os handicaps.
UM BOM TORNEIO

Marcado para ser disputado
muna época em que todas as
atividades particulares estão
paralizadas, por causa dos fe-
riados seguidos, o Campeona-
to Aberto do Graciosa tem tu-
rio para integrar o grupo dos
grandes torneios de golfe no
Brasil. Se na categoria de pro-

fissionais realmente são en-
contrados vários problemas
para ciue o torneio ofereça
prêmios compensadores, pelo
menos entre os amadores se-
ria interessante que, a cada
ano, fosse incentivada a vin-
da dos melhores golfistas de
cada Estado, principalmente
os que jogam na categoria
scratch.

NADA FEITO

O técnico também preten-
dia- escalar o lateral Ari Clc-
mente, mas este aintl a nãu
chegou a uma conclusão sobre
a renovação do seu contrato.
O Presidente Eusébio cie An-
drade pensa em viajar para
sua fazenda, mas disse que
antes deixará um contrato fer-
mulado, pensando na hipótese
de o jogador assinar antes do
jogo de depois de amanhã. Ari
Clemente, entretanto, acha
pequena a proposta do Bangu.
que lhe ofereceu NCrS 700,00
(set.centos mil cruzeiros an-
tiges) por mês. entre luvas e
ordenados.

O pensamento dos jogadores
cio Bangu é fazerem o impôs-
sivel por uma vitória no jogo
contra o Flamengo, porque
acham que, se eles mantiverem
a posição de lider até depois
dessa partida, as coisas se tor-
narão bem mais fáceis dai em
diante, uma vez que a partir
da próxima semana a equipe
já poderá contar com vários
titulares que estavam contun-
didos. faltando apenas a re-
cuperação de Cabraizinho.

ALEGRIA

O motivo de alegria ontem
no Bangu foi a notícia dada
pelo Dr. Arnaldo Santiago de
que o médio Jaime vai retirar
o gêsso da perna na segunda-
feira. O jogador recomeçará
os treinamentos imeriiatamen-
te após a retiraria do gêsso.
mas estes constarão de exerci-
cios leves para ir recuperan-
do aos poucos a condição fisi-
ca. Mas o próprio Jaime acha
que dentro de 10 dias já po-
dera participar dos jogos, uma

4*"! ***%

íh<-t*-c(*>-

SOCIEDADE DE CAPITAL ABERTO

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os Senhores "Acionistas 

para se reunirem em
Assembléia Gerai Extraordinária na sede da Companhia, à Rua Can-
delária n.° óò, às 14h30m, do diü 28 do abril próximo, a fim de
deliberar sobre umn proposta da Diretoria para o aumento do ca-
pitai social do NCrS 75.000.000,00 para NCrS 100.000.000,00, sen-
do a parcela de NCrS 20.518.496,12 mediante a correção monetária
de bens do seu ativo imobilizado, nos tôrnioi do art. 3.° c seu
parágrafo 4° da toi n.° 4.357, do 16.7.64, a parcela do NCr$ ..
4.089.940,00, mediante o incorporação do soldo da reserva do ma-
nutenção de capital de giro próprio relativa ao exercício de 1964
e a parcela de NCr$ 391.563,88 mediante a incorporação do parte
da reserva de manutenção de capital de giro próprio relativa ao
exercício de 19Ó5, ambas essas reservas constituídas nos termos do
art. 27 daquela Lei n.° 4.357, de 16.7.64.

De acordo com o disposto no artigo 10 dos Estatutos da Com-
panhia só poderão lomar parte na Assembléias

a) — Os possuidores de ações nominativas ou nominativas en-
dossáveis inscritas em seu nome nos livros próprios da
Companhia até 8 (oito) dias antes da realização da Assem-
bléía, mediante apresentação da prova de identidade e,
quando representadas por procurador, exibindo o respec-
tivo instrumento.

b) — Os possuidores de ações ao portador que comprovarem o
depósito das respectivas ações na sede da Companhia ou
em estabelecimento bancário até 5 (cinco) dias antes da
realização da Assembléia.

Rio do Janeiro, 21 de marco de 1967.

H. M. Mill
Diretor-Presidente.

vez que costuma recuperar-se
rapidamente cie qualquer con-
tusão. Quanto á forma física
cie acha que não há grandes
problemas, faltando apenas
readquirir fôlego, pois conti-
nua com seu peso normal.

Ontem houve um individual
dc 45 minutos, bastante puxa-
do, não participando Sabará,
por estai- gripado, e Cabrálzl-
nho, com contusão no joelho.
Cabraizinho conseguiu uma
dispensa com o técnico Mar-
lim Francisco, c embarca hoje
para Santos, onde passará a
Semana Santa com sua fa-
milia.

Gabriel, irmão de Cabralzi-
nho, que o trouxe para o Ban-
gu, estreia depois de amanhã
no time de juvenis, que par-
ticipará do Torneio Inicio, sob
o direção cio técnico Plácido
Monsores. O jogador é visto
em Bangu como o substituto
ric Cabraizinho c o próprio
Martim Francisco disse que o
escalaria no lugar do irmão,
no jogo clc depois de amanhã,
ca.so êle estivesse mais entrosa-
do ccm a equipe titular, pois
gosta muito rin movimentação
rio jogador em campo.

O técnico Pedro ioi contra-
t.itlo como auxiliar de Plácido
Monsores. e Brasileiro, o pre-
parador físico, passou a ser o
responsável pela equipe de as-
pirantes.

1
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SOCIEDADE DE CAPITAL ABERTO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
'Ficam 

convocados os Senhores Acionistas para se reunirem em
Assembléia Geral Ordinária na sede da Companhia, à Rua Candeia-
ria n.° 66, às 14,00 horas do dia 28 de abril, a fim det

fl) — Deliberar sobre o relatório da Diretoria, Balanço Geral •
demonstração da conta cie Lucros e Perdas relativos eo
exercício encerrado em 31 de dezembro de 1966.

b) — Deliberar sobre uma proposta da Diretoria para a eleição
de mais dois Diretores, com as funções previstas no artigo
27 dos Estatutos, pelo risto do mandato ch atual Diretoria,
isto é, até a data da Assembléia Geral Ordinária que de-
liberar sobre as contas do exercício de 1967.

c) — Eleger o Conselho Fiscal para o exercício de 1967.
d) — Deliberar sobre os honorários da Diretoria e do Conselho

Fiscal para o exercício de 1967, observando quanto àque-
les, o disposto no artigo 17 dos Estatutos.

De acordo com o artigo 1.° dos Estatutos da Companhia só
poderão tomar parte na Assembléia:

a) — Os possuidores de ações nominativas ou nominativas en-
dossáveis inscritas em seu nome nos livros próprios da
Companhia até 8 (oito) dias antes da realização 6a Assem-
bléia, mediante apresentação de provas de identidade e,
quando representados por procurador, exibindo o respec-
tivo instrumento de mandato.

b) — Os possuidores de ações ao portador que comprovarem o
depósito das respectivas nções na sede da Companhia ou
em estabelecimento bancário até 8 (oito) dias antes da
realização da Assembléia.

Acham-se à disposição dos Senhores Acionistas, na sede social,
os documentos a que se refere o artigo 99 do decreto-lei n.° 2.627,
de 26.9.40.

Rio dc Janeiro, 21 de março de 1967.

H. M. Mill
Diretor-Presidontc.
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Va •sco e uruzeiro empata:
em • A*

JOgo de primeiro tempo excciente
Em partida excelente no

primeiro tempo e razoável
no segundo, Vasco e Cru-
zeiro empataram por lal.
ontem à noite, no Maraca-
nã. pelo Torneio Roberto
Gomes Pedrosa. Os gols ío-
ram marcados por Tostão,
cobrando falta de fora da
área aos 15 minutos, e Oi-
dair, convertendo pênalti de
Procópio aos 25, tudo no
período final.

O Vasco mostrou ó t i m a
disposição no primeiro tem-
po, quando chegou a ser li-
geiramente superior ao seu
adversário. O ritmo da par-
tida caiu no segundo tempo,
em virtude do cansaço das
duas equipes, mas o espe-
táculo agradou cm cheio ao
público, que proporcionou
renda de NCrS 55 982,20
(cinqüenta e cinco milhões,
novecentos e oitenta e dois
mil e duzentos cruzeiros an-
tigos). O juiz foi Olten Ai-
ves de Abreu, com atuação
regular.

BOA PARTIDA

As equipes se apresenta-
ram com as seguintes for-
mações: Vasco — Franz.
Jorge Luís. Brito. Fontana e
Oldair: Salomão e Danilo:
Zèzinho. Adilson. Nei p Mo-
rais. Cruzeiro — Raul. Pe-
dro Paulo. Célton. Procópio

¦ p Neco; Zé Carlos e Dirceu
Lopes: Natal, Evaldo, Tos-
tão e Hilton Oliveira.

O jogo se desenvolveu cm
ritmo veloz e o nível técni-
co foi excelente desde o ini-
cio. Logo no primeiro mimi-
to, Adilson fêz uma linda
jogada pela direita e deu a
Salomão na área, mas Pro-
copio conseguiu salvar a si-
tuação.

O Vasco jogava com Zèzi-
nho no trabalho de vaivém,
pois éle recuava para auxi-
liar o meio-campo quando
o adversário tinha a posse
da bola e avançava para
acompanhar as manobras
ofensivas. Salomão, desde o
início, preocupou-se cm vi-
giar de perto os passos de
Tostão, preferindo depois
plantar-se na defesa e es-
perar que o adversário viés-
se com a bola para ofere-
cer-lhe combate, num duelo
bonito e equilibrado.

Aos 15 minutos. Evaldo
recebeu ótimo passe de Tos-

. tão e chutou para a meta,
mas Franz espalmou a cór-
ner. O Vasco desperdiçou
boa oportunidade aos 20 mi-
nutos, quando Raul saltou
nos pés de Morais e conse-
guiu desviai* a comer o ar-
remesso do ponta-esquerda.

A partir dai, o Vasco este-
ve ligeiramente melhor e
voltou a ameaçar aos 25 mi-
nutos. quando Zèzinho ca-
beceou por cima saltando
no cruzamento de D a n i 1 o.
Pedro Paulo, um dos pontos
fracos da defesa do Cruzei-
ro, salvou um gol certo ti-
rando a bola de Morais
quando êste estava pronto
para marcar, aos 35 mimi-
tos.

O Cruzeiro reagiu no ii-
nal e chegou a vez de Tos-
tão jogar íora boa chance,

Wí
m

chutando por cima do tra-
vessão ao3 38 minutos. Aos

40 minutos, Dirceu Lopes
desperdiçou talvez a melhor
oportunidade do primeiro
tempo, chutando muito bem
depois de receber de Tostão.
O goleiro Franz se esticou
todo e conseguiu defender.

O Cruzeiro voltou com
Vavá no lugar de Célton e
o ritmo de jogo, muito ve-
loz no primeiro tempo, não
pôde ser sustentado no sc-
gundo. Contudo, ainda as-
sim vários lances de grande
beleza foram executados pc-
las duas equipes.

A primeira hoa oportuni-
dade da última fase foi per-
elida por Evaldo cabeceando
por cima do travessão depois
do cruzamento de Natal, aos
10 minutos. O gol do Cru--
zeiro foi produto de uma
falta de Brito sóbre Dirceu
Lopes, aos 15 minutos, nas
imediações da área. Os jo-
gadores do Vasco protesta-
ram e Tostão bateu com ca-
tegoria, entrando a bola no
canto esquerdo de Franz.

O Vasco substituiu Zèzi-
nho por Nado e Adilson por
Bianchini, aos 16 minutos,
enquanto o Cruzeiro tirou
Evaldo e colocou Marco Au-
rélio em seu lugar aos 22
minutos.

Aos 25 minutos, Naclo lan-
çou na'área para Bianchini,
que estava impedido. O za-
gueiro Procópio, vendo o
bandeirinha levantar a ban-
deira, cortou o passe com a
mão, mas o juiz não havia
assinalado a infração do
atacante do Vasco e marcou
o pênalti. Os jogadores do
Cruzeiro reclamaram, mas o .
juiz manteve a decisão. Ol-
dair chutou para a rede, sem
chance de defesa para o go-
leiro.

O Vasco quase chegou a
marcar aos 35 minutos,
quando Morais cobrou um
comer da esquerda e Nado
aproveitou o rebote para
chutar forte na trave es-
querda de Raul. Logo em
seguida, Pedro Paulo saiu
machucado e foi .substituído
por Dawson.

O juiz prejudicou o Vasco
aos 38 minutos, quando in-
terrompeu a partida para
advertir o zagueiro Vavá,
que cometera falta em Bian-
chini quando éste havia le-
vado vantagem no lance e
penetrava livre para marcar.

O Cruzeiro desperdiçou a
última oportunidade no mi-
mito seguinte, quando Ol-
dair falhou, mas recuperou-
se a tempo de prensar o
chute de Marco Aurélio pa-
ra a meta. Dai até o final
o jogo, as duas equipes, vi-
sivelmente cansadas, nada
mais conseguiram de posi-
tivo.

Destaques foram Salomão,

Oldair, Tostão c Dirceu
Se o Vasco fêz ontem a

sua melhor partida no Tor-
neio Roberto Gomes Pedro-
sa. com boas atuações indi-
viciuais de Jorge Luis. 01-
dair, Salomão e mesmo Zè-
zinho — êste só no primei-
ro tempo — o Cruzeiro tam-
bem jogou bem, com ótima
exibição de Tostão e Dirceu
Lopes e também de Zé Car-
Ios.

O zagueiro Pedro Paulo,
do Cruzeiro, mais uma vez
esteve muito mal, quer na
marcação de Morais, quer
quando passava a bola —
sempre para o adversário —
mas a bobagem de Procó-
pio, colocando a mão na bola
sem que o juiz apitasse, aca-
bou por nivelá-lo ao com-
panheiro de time. Jogador
por jogador os dois times es-
tiveram assim:

VASCO

FRANZ — Fêz uma boa
partida, mostrando-se cal-
mo e seguro e ainda com
bastante reflexo, ao defen-
der um chute à queima-rou-
pa de Evaldo e outro de
Dirceu Lopes, da meia-lua,
ambos no primeiro tempo.
No gol de Tostão, nada po-
deria fazer, pois a bola en-
trou no ângulo depois de
encobrir a barreira, que lhe
tirava a visão do lance.

JORGE LUÍS — Jogou
muito bem, tanto na mar-
cação de Hilton Oliveira —
que afinal não lhe deu tan-
to trabalho assirn — como
com a bola nos pés, passa n-
cio sempre bem. Quando foi'preciso, driblou mas não en-
feitou as jogadas. É um za-
gueiro sério.

BRITO — Teve a infelici-
ciade de cometer uma falta
boba. na entrada, da área.
sóbre Dirceu Lopes, que pro-
vocou o gol de Tostão. No
resto, esteve bem na marca-
ção e na cobertura, embora
usasse um pouco da violen-
cia. como em algumas reba-
tidas de perna esticada, bem
perigosas.

FONTANA — Foi regular.
Habitualmente violento, êle
ontem não jogou assim,
procurando barrar o ataque
do Cruzeiro sem cometer
faltas. Fêz boa cobertura
mas também foi muito au-
xiliado pelo meio-campo do
time.

OLDAIR — Como Jorge
Luis, cumpriu uma atuação
destacada, tanto no primei-
ro tempo como no final,
anulando quase que comple-
tamente o ponteiro Natal.
Falhou apenas nos chutes
de longa distância mas, em
compensação, bateu muito
bem o pênalti de Procópio,
deslocando Raul.

SALOMÃO — Fêz uma ex-
celente partida, cercando
com habilidade o ataque do
Cruzeiro pelo miolo e lan-
çando sempre boas bolas

para o ataque. Sua tarefa
foi ajudada pelo trabalho de
Salomão e Zèzinho.

DANILO — Não demons-
trou o fôlego de Salomão,
mas ajudou bastante no
trabalho de marcação a Dir-
ceu Lopes, Tostão e Evaldo.
No primeiro tempo, formou
com Zèzinho e Salomão um
meio-campo perfeito.

ZÈZINHO — Seu primei-
ro tempo foi excelente. Cor-
reu com uma disposição in-
crivei, fazendo, pela direita,
o meio-campo do Vasco e
ainda encontrando tempo
para fugir algumas vezes
pela extrema, embora não
aproveitasse a marcação à
distância de Neco. No final,
como se esperava, acabou
cansado e substituído por
Nado.

NEI — Deu bastante preo-
cupação â defesa do Cru-
zeiro. principalmente no
inicio, quando levou uma
pancada na perna e deixou
o campo por alguns minu-
tos. De frma maneira geral,
demonstrou muita luta, mas
nâo fêz as boas jogadas de
outras ocasiões, já no Vas-
co.

ADiLSON — Passou mui-
to pouco tempo com dispo-
sição física para criar pro-
biemas aos seus marcado-
res. Cansou logo e, como
vem fazendo desde algum
tempo, passou a prender a
bola demais, prejudicando o
ataque. Bianchini entrou em
seu lugar, no segundo tem-
po.

MORAIS —- Marcado por
Pedro Paulo, o elemento
mais fraco da defesa do
Cruzeiro, êle poderia ter
conseguido muito mais. se
forçasse a jogada da linha,
de fundo, ou mesmo o des-
locamento para o meio", co-
mo algumas vezes no pri-
meiro tempo, quando perdeu
um gol frente â frente com
Raul. muna bola que lhe
cruzaram até a área.

NADO — Entrou para dar
maior agressividade ao ata-
que, pois Zèzinho já não ar-
mava nem atacava, de tão
cansado. Driblou para lã,
driblou para cá e acabou
dando um chute na trave, no
final do jogo, para dizer por
que veio.

BIANCHINI — Substituiu
Adilson, também no segun-
do tempo, mas não teve
muito tempo para enten-
tender-se com Nei, já esgo-
tado, e cometeu o erro de
jogar muito recuado, che-
gando a salvar algumas bo-
las em sua própria entrada
da área. Lutou e correu bas-
tante, porém.

CRUZEIRO

RAUL — Provou mais
uma vez que é um bom go-
leiro. Tranqüilo, firme, bom

reflexo, saindo certo do seu
gol, chegou a fazer pelo me-
nos duas excelentes defesas,
salvando seu time, uma de-
las num chute de Morais,
que entrou livre na área.

PEDRO PAULO — Apesar
de ter jogado melhor do que
na partida contra o Flamen-
go, quando esteve péssimo,
foi muito ruim. Não sabe
marcar, não sabe apoiar,
não sabe dar cobertura a
seus companheiros, enfim,
não sabe fazer nada. Se o
Cruzeiro quiser mesmo fir-
mar-se definitivamente co-
mo um dos melhores times
do Brasil, tem que arranjar,
com urgência, um substi-
tuto para Pedro Paulo.

DAVVSON — Mesmo en-
fcrando nos últimos minutos
do jogo. sem poder apare-
cer muito, foi melhor do que
Pedro Paulo.

CÉLTON — Muito bom.
embora inexperiente. Fez
algumas faltas duras no ini-
cio do jogo, porque estava
sozinho, pois Procópio fa-
lhava na cobertura. Tomou
algumas bolas, dentro da
área, de Nei e Adilson de
forma perfeita. Sabe se an-
tecipar numa jogada e sa-
be entregar a bola limpa
para seus companheiros,
Pode vir a ser um grande
zagueiro.

VAVÁ — Se nunca foi um
bom zagueiro, hoje está pior
ainda. O mesmo que tem de
mais velho e .de mais ex-
periente do que Célton tem
de pior. Andou confundiu-
do-se com a bola, que sem-
pre se enrolava em seus pés.

PROCÓPIO — Eslava jo-
gando um pouquinho me-
lhor do que contra o Fia-
mengo, mas mesmo assim
muito mal. Quer ser tran-
quilo demais e sempre aca-
ba por errar. Olhava muito
para seus companheiros pa-
ra passar a bola e. cm no-
venta por cento das vezes,
entregava-a ao adversário.
O pênalti que fêz é para
desanimar qualquer time.
Embora realmente o ban-
deirinha tenha marcado o
impedimento, êle jamais
poderia segurar a bola com
as mãos como o fêz. Não se
compreende como um joga-
dor experiente como Procó-
pio, que já jogou nos me-
lhores clubes do Rio e de São
Paulo, cometa uma boba-
gem daquelas, pois o juiz
não havia confirmado a
marcação de seu auxiliar.
O Cruzeiro precisa também
arranjar um substituto pa-
ra Procópio, se não quiser
ter muitas decepções.

NECO — Não chegou a
jogar bem, mas depois de
Célton foi o melhor da de-
fesa. Andou errando em vá-
rias bolas, mas parece que
não tinha boas condições
físicas para jogar.

ZÉ CARLOS — É mais
fraco do quc Wilson Piazza.
mas isso não quer dizer que
seja mau jogador. Pelo con-
trário, é muito bom, apenas
com menos categoria do
que o titular. Errou alguns
passes, inclusive tomando
algumas bolas de Dirceu
Lopes para entregá-la ao
adversário, mas de uma
forma geral esteve bem.
Talvez não esteja tão en-
tresado como Tostão, Dir-
ceu e Evaldo como Piazza.

DIRCEU LOPES — Per-
íeito. É impressionante co-
mo corre o campo todo. de-
tendendo, apoiando e ata-
cando de forma perfeita.
Fèz algumas jogadas exce-

. lentes e deu dribles espeta-
culares. Não há dúvida, é
craque.

NATAL — Mesmo bem
marcado por Oldair, não es-
teve mal. Entende-se per-
feitamcr.te com Dirceu c
Tostão e às vezes entrega-
lhes a bela sem olhar. Cor-
re muito, dá combate ao
adversário quando êste pe-
ga a bola em sua defesa. Ao
atacar procura, com vivaci-
dade, levar a bola à linha
de fundo.

EVALDO — Se já era bom
no Fluminense, hoje é me-
lhor. Não é um ponta-de-
lança entrão, que vai dispu-
tar bolas divididas, mas
forma com Tostão, Dirceu,
Zé Carlos ou Piazza o ponto
forte do time do Cruzeiro.
Habilidoso, bom driblador, é
sempre um perigo na área
para o adversário. Quando
se faz necessário que êle
volte para ajudar o meio-
campo, o faz com perfeição.

aiARCO ANTÔNIO ¦— Jo-
gou pouco tempo e quando
o Cruzeiro perturbou-se com
o gol do Vasco e por isso
não teve oportunidade de
mostrar seu jogo. Mesmo as-
sim, no pouco que fêz. dei-
xou claro que tem estilo in-
teiramente diferente de
Evaldo e por isso quebra a
harmonia do meio-campo e
do ataque do bicampeão mi-
neiro. Mas não é mau jo-
gador.

TOSTÃO — Excelente.
Fêz jogadas espetaculares,
como um passe cie curva pa-
ra Evaldo. Sabe, como pou-
cos. limpar a jogada e tem
uma categoria impressio-
nante. Dribla com incrível
facilidade e quando tem
oportunidade de chutar é
um perigo. Bateu, de forma
genial, a falta que deu o
gol ao Cruzeiro. Esteve mui-
to melhor do que contra o
Flamengo.

IIÍLTON OLIVEIRA — O
mais fraco da linha do Cru-
zeiro. Não pôde nem usar
a sua velocidade, pois Jor-
ge Luís o marcou de manei-
ra implacável e acabou
mesmo dando um baile no
ponta do Cruzeiro.

Tini acabou com o treino
dizendo que Flu não ganha
nem de time de hospital

O treino de conjunto do Fluminense ontem de ma-
nhã estava tão ruim, mas tão ruim mesmo, com os titu-
lares perdendo dos reservas por 1 a 0, gol de Amoroso,
que aos 40 minutos Tim chamou os jogadores, passou-lhes
nma reprimenda e mandou-os para o vestiário, dizendo-
lhes que, daquele jeito, eles não ganhavam nem de time
de hospital.

Outra medida do técnico foi chamar o juvenil Sergi-
nho para treinar ainda em conjunto, hoje à tarde, entre
os titulares, mas já explicou que sua atitude terá mais a
finalidade de dar um susto, pois não quer promover Ser-
ginho agora, achando que os titulares estão tão ruins que
são capazes de liquidar com sua carreira.

— Outro mal também e sô-
bre o qual já estou cansado de
falar é o da lei de transíe-
rencias. O interesse do joga-
dor hoje é se indispor com o
técnico ou os diretores para
ser vendido e ganhar 15% sõ,-
bre o passe.

Botafogo empata jogando
na defesa contra Santos

O CRITICO

O que mais irritou o técnico
íoi a absoluta pasmaceira do
time principal, com os joga-
dores perdendo a bola e pare-
cendo sem pernas para tentar
recuperá-la.

Q profissionalismo no
Brasil está aliás numa hora
difícil — desabafou. Você pe-
ga um rapaz que vem do inte-
rior. paga-lhe NCrS 800.00 por
mês e êle, em vez de progre-
dir, regride, pois compra logo
um carro e resolve levar vida
de bacana, indo a boates e
restaurantes.'

A solução — continuou
— seria fazer como na Itália,
onde os ordenados são peque-
nos mas os prêmios muito al-
tos. Assim, o Jogador que está
barrado trata logo de se es-
forçar, porque perde um dl-
nheiráo por mês. Aqui não.
Estou com o Amoroso fora do
time simplesmente porque êle
não se empenha nos indivi-
duais. Como não lhe faz po-
rém tanta falta o dinheiro dos
prêmios, êle continua tal como
antes. Só quer treinar em con-
junto, mas na hora dos indl-
viduãis se omite. O Amoroso
aliás é um caso à parte, pois
é casado e não vai a boates.

OS CRITICADOS

Os titulares treinaram com
Vitorio. Oliveira. Valdez, Altair
e Bauer; Jardel e Roberto Pin-
to; Mário, Samarone (Jorge
Cesta), Cláudio e Lula (Gilson
Nunesi. Os reservas contaram
com Humberto, Jorge, Caxias.
Silveira e Ivã; Alves e Peque-
no: Sídnei, Amoroso, Pedro e
Gibirinha.

Márcio e Denílson foram os
únicos dispensados pelo Depar-
tamento Médico, mas Denílson
fêz depois uma gináítica apar-
te com o auxiliar técnico João
Carlos. Severo e Jairo Augusto
estavam fora do Rio. Jairo de-
ve chegar ainda hoje, vindo de
Caratinga, e Severo, que está
cm Peiotas, vai se reunir à de-
legação em São Paulo.

Há dentro do Fluminense
muita gente que advoga a pro-
moção imediata do meia Juve-
nll Serginho ao time titular,
no lugar de Roberto Pinto.

São Paulo (Sucursal) —
Com ótima atuação de Man-
ga e jogando sempre com
preocupação defensiva, o
Botafogo empatou com o
Santos, ontem á noite, no
Pacaembu, por 0 a 0. Ape-
sar do resultado, o Santos
manteve a inve ncibilidade
no Torneio Roberto Gomes
Pedrosa, embora passando
para o segundo lugar, com
o Bangu isolado na lide-
rança.

O juiz da partida foi Air-
ton Vieira de Morais, que
anulou um gol considerado
legitimo, de Toninho, aos 32
minutos do segundo tempo.
Os jogadores do Santos
também protestaram pelo
encerramento da partida
um minuto e meio antes do
tempo. A renda somou NCrS
28187,50 (vinte e oito mi-
lhões, cento e oitenta e sete
mil e quinhentos cruzeiros
antigos).

BOTAFOGO NA DEFESA

As equipes começaram as-
sim: Santos — Gilmar. Car-
Ios Alberto, Oberdã, Harol-
do e Rildo: Lima e Zito; Co-
peu, Toninho, Pele e Edu.
Botafogo — Manga, Paulis-
tinha, Chiquinho, Leònidas
c Dimas; Nei e Afonsinho;

Rogério, Sicupira, Aírton e
Paulo César.

Logo nos primeiros insT
tantes da partida, o Santos
já demonstrou sua preo-
cupação em tentar o gol,
enquanto o Botafogo se fe-
chava na defesa para evitar
a movimentação dos ata-
cantes adversários. Aos 2
minutos, Pele driblou dois
adversários e serviu a Edu,
que foi desarmado por Pati7
listinha dentro da área.

Nos m i n u t o s seguintes,
Pele e Toninho a r m ara m
boas jogadas. Contudo o sis-
tema defensivo do Botafo-
go. com os dois ponteiros re-
cuados, não permitia o
avanço do ataque do San-
tos. Por outro lado, apenas
Airton e Sicupira atuavam
no campo do Santos, auxi-
liados uma vez ou outra por
Paulo César, que confundia
Carlos Alberto com jogadas
Individuais.

Até os 20 minutos, o jogo
desenvolveu-se pràticamen-
te no meio de campo, pois o
Santos não conseguia ven-
cer a barreira armada pelo
time caricca. Aos 21 minu-
tos, Carlos Alberto arrema-
tou de fora da área. na ten-
tativa de surpreender Man-
ga. que, todavia, agarrou a
bola com firmeza.

Daí por diante, sucede-
ram-se tentativas frustra-
das do ataque santista de
vencer o bloqueio contrário.

JUIZ PREJUDICOU

O Santos voltou para o se-
gundo tempo disposto a
abrir a contagem, embora o
Botafogo continuasse a em-
pregar um sólido sistema
defensivo a fim de garan-
tir o empate.

Nos 10 primeiros minu-
tos. Manga foi obrigado a
praticar difíceis interven-
ções. enquanto Paulistinha
e Chiquinho cometiam fal-
tas nas imediações da área.

Aos 20 minutos, Rildo dei-
xou o campo contundido,
sendo substituído por Men-
gálvio, passando Lima para
a lateral esquerda. A esta
altura, com Zito já apresen-
tando sinais de can€aço, o
Santos caiu de produção,
obrigando Pele a recuar pa-
ra o meio de campo para
auxiliar Mengávio.

O técnico Antoninho ob-
servou a falha e colocou Bu-
glê no lugar de Zito. (BO
mesmo tempo que Zéllo e
Valtencir entravam no ti-
me do Botafoço, saindo Ro-
gério e Dimas.

O Santos prosseguiu jo-
gando no campo adversário,

sendo que Gilmar realizou
poucas intervenções, ao
contrário de Manga. Aos
32 minutos, Aírton Vieira
de Morais anulou um gol
legítimo de Toninho, api-
tando impedimento do ata-
cante, embora Paulistinha
lhe desse situação de jogo.
No minuto seguinte, Edu
chutou comi violência de fo-
ra da área, mas Manga de-
fendeu com firmeza.

Até o encerramento da
partida, o Santos — embora
ressentindo-se da lentidão
de Mengálvio ao distribuir
as bolas para seus compa-
nheiros — tentou ainda o
gol da vitória, através de jo-
gadas individuais de Pele e
Edu. Todavia, os defensores
botafoguenses apelaram pa-
ra o jogo violento e Manga
não permitiu o êxito dos
atacantes santistas na co-
branca das faltas, pratican-
do ótimas intervenções.

Quando Aírton Vieira de
Morais apitou o final do jô-
go, os jogadores do Santos
— que já haviam protestado
por ocasião da anulação do
gol de Toninho — reclama-
ram junto ao juiz, alegando
faltar um minuto e meio
para o término da partida,
mas não foram atendidos
em sua pretensão.

l\a grande ãrea
Armando Nogueira

Só um time de alto nivel técnico é capaz
de jogar cinco partidas em 11 dias, ganhando
três, empatando uma e perdendo uma só vez.
Vi o Cruzeiro jogar ontem à noite, com ape-
nas 50 por cento de sua potência tísica e, ain-
da assim, fazer uma exibição primorosa, na
melhor clave artística de Tostão, Dirceu Lo-
pes e Evaldo.

. O time do Vasco quase ilude os menos
avisados: correndo muito no primeiro tempo,
chegou a dar impressão de que jogava me-
lhor. Na verdade, tinha apenas superiorida-
de física sóbre uma equipe que se deixou mas-
sacrar por um calendário brutal de cinco jo-
gos em 11 dias.

Sob o plano técnico, porém, o Cruzeiro
foi a equipe da partida; se não ganhou foi
porque seu zagueiro Procópio, num gesto pre-
cipitado. pôs a mão na bola na suposição de
que o juiz aceitaria um sinal de impedimento
do bandeirinha. O juiz não aceitou e puniu,
corretamente, o pênalti.

Um problema que se vai agravar: as re-
lações entre Gérson e o Botafogo. Gérson,
que sempre defendo como jogador, anda
criando casos, como profissional: por tudo e
por nada, deixa de treinar, por tudo c por
nada, explode com os jovens da equipe, ini-
bindo-os durante treinos e jogos.

É ãe esperar que, em nome da hierarquia,
o alto comando do clube faça enquadrar Gér-
son, exigindo dele que seja, pelo seu nome e
prestigio, um exemplo diante de todos os co-
legas; do contrário, o time perde cada vez
mais o rumo, o jogador perde o respeito e o
clube acabará perd.en.do seu grande jogador.

Isto não é intriga, não é onda — é, ape-
nas, a expressão da verdade quc me chega
através ãe pessoas responsáveis e intimamen-
te ligadas aos bastidores do Botafogo.

Se Gérson está querendo ir para o Vasco,
atraído pelos 15 por cento do valor da trans-
ferência. não é êsse o papel que lhe compete
representar.

A TAÇA BARIRI

O Olaria vai propor à Federação carioca
que o campeonato carioca volte a ser dispu-
tado em dois turnos integrais, com 12 clubes.
Ai está uma idéia que não se pode desprezar.
Acho que a Federação devia aprová-la, sem
discussão. Seria uma temporada sensacional.
O Olaria não cita os participantes, mas, está
na cara: Flamengo, Botafogo, Fluminense,
Vasco, Bangu, América. Santos, Palmeiras,
Cruzeiro, Coríntians, Grêmio e Atlético.

E o Olaria, certamente, entraria com a
taça: Taça Bariri.

BOLAS DE PRIMEIRA — Recebi do jorna-
lista português Luis um livro cujo subtítulo
é: A história do maior jogador de futebol do
mundo. Como cheguei d capa. lendo de baixo
para cima, imaginei que a obra se referia a
Pele. Mas, não, o livro é sobre a vida de Eusé-
bio. /// Agradeço à escritora Clarice Lispec-
tor pela homenagem ãe sen telefonema: sa-
bê-la interessada em futebol é uma alegria
para mim. //.:' Acuso, muito grato, a carta
ão leitor Aluisio Gavazzoni. /// Bilhete se-
creto que me permito mandar ao jogador
Paulo Henrique, do Flamengo: Se você calça
39 ou 40 e se ainda tem aquelas sapatilhas
antiderrapantes que uma fábrica deu de pre-
sente à seleção de 66, para os individuais,
confesso que gostaria, ao menos, ãe vê-las (se
é que não lhe ocorreria presentear-me). O
caso é o seguinte: no meu clube ãe peladas,
agora, a âiretoria resolveu proibir as minhas
chuteirinhas ãe borracha, que sempre usei,
achanão que era um privilégio odioso. Na
realiâaâe, a âiretoria do meu clube não vinha
suportando era o equilíbrio físico e, por con-
seqiiê?icia, psicológico, que as chuteirinhas
me garantiam, enquanto eles, ãe tênis e com
os músculos cansaáos pela idade, vivem às
quedas dentro e fora da área. Aguardo a sua
generosa resposta, na certeza de que não ãe-
sapontará êste humilde lateral-esqueráo que
o aãmira mas não pretende atrapalhar a sua
carreira de titular, no Flamengo ou na se-
leção.

I • vence ícao quer
novo comitê

por 1 a 0
Porto Alegre (Sucursal)

— O Internacional venceu o
Sâo Paulo por 1 a 0, ontem
íi noite, no Estádio Olímpi-
co, com um goal conquista-
do por Lamhari aos 7 mi-
nutos tio primeiro tempo,
cm partida válida pelo Tor-
neio Roberto Gomes Pedro-
sa.

No decorrer da partida, o
São Paulo colocou Nene no
lugar dc Fefcu, mas a subs-
tituição não produziu rcsul-
tados e o Internacional sus-
tentou a vantagem. O juiz
foi Komualdo Arpi Filho e
a renda somou NCrS 
31858,00 (trinta e um mi-
lhões, oitocentos e cinqüenta
c oito cruzeiros antigos).

As equipes foram as se-
guintes: Internacional —
Edson, Lauricio, Scala. Pon-
tes c Sadi; Lambari e Liíon;
Carlinhos (Carlito), Bráu-
lin, Dorinho c Davi. São
Paulo — Fábio. Osvaldo
Cunha, Jurandir, Dias e Tc-
nente; Lourival c Feíeu
(Nene); Fcrrcti, Nclsinho,
Prado e Canhoto.

para s
São Paulo (Sucursal)— Prevendo a futura

criação de um campeo-
nato brasileiro de clubes.
o Presidente da Federa-
cão Paulista de Futebol,
Sr. João Mendonça Fal-
cão, enviará ao CND uma
sugestão no sentido de
que seja criado o Comitê
Nacional de Árbitros, já
no ano que vem.

Acha o dirigente que a
inclusão de equipes de
outros Estados no Tor-
neio Roberto Gomes Pe-
drosa torna necessária a
existência de um órgão
de maior amplitude do
que os Departamentos de
Árbitros das respectivas
Federações. O Comitê,
além de coordenar o tra-
balho dos juizes, evitaria
as queixas que se têm re-
gistrado.
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Salomão e Danilo pelo Vasco e Dirceu e Tostão pelo Cruzeiro armaram as melhores jogadas
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Dirceu, quando tinha a bola dominada, passava como queria pela defesa do Vasco

Vasco x Cruzeiro foi o
melhor jogo

O Vasco empatou com o Cruzeiro por
1 a 1, no Maracanã, o Botafogo com o San-
tos, por 0 a 0, no Pacaembu, e o Internado-
nal venceu o São Paulo por 1 a 0, em Porto
Alegre, em resultados que beneficiaram o
Bangu e o Palmeiras.

a rodada
go e Portuguesa, 3 pp; Ferroviário, 5 pp;
Vasco, 6 pp; e Atlético 7 pp.

As próximas rociadas são as seguintes:
Sábado — Bangu x Flamengo, no Ma raça-
nã. Domingo — Vasco x Santos, no Mara-
cana; São Paulo x Fluminense, no Pacaem-
bu: Ferroviário x Palmeiras, em Curitiba;_ ... , . UU, A-V,ll.UVJ,aUU ,/V IUU1R11ÜO, \*lll \s\J.l.J.UUJCKO Bangu isolou-se mais ainda na lide- , Cr^B0Íro, 3C portuguesa, cm-Bete-fiemente

Embora sempre marcado, Tostão conseguiu, em muitas oportunidades, enganar a defesa do Vasco

rança do Grupo A, já que Cruzeiro c Bota
fogo perderam um ponto cada, enquanto
que o Palmeiras voltou a ocupar a liderança
do Grupo em companhia do Santos, que
também perdeu um ponto.

COLOCAÇÃO

A colocação por pontos perdidos é a se-
guinte: Grupo A — Bangu 1 pp; Botafogo,

%$&$' •? ¦*&t»~«(fm-f» Cruzeiro e Coríntians, 3 pp; São Paulo, Flu-
minense e Internacional, 5 pp. Grupo B —
Santos e Palmeiras, 2 pp; Grêmio, Flamen-

Grêmio x Botafogo, em Porto Alegre.,
Com a renda de ontem, o Rio passou a.

liderar a arrecadação bruta, com NCrS
M75 091,12 (375 milhões. 91 mil e 120 cruzei-
ros velhos), seguido por Belo Horizonte, com
NCrS 330 489,00 (330 milhões e 489 mil cru-
zeiros velhos); depois Porto Alegre, com
NCrS 318 735,00 (318 milhões e 735 mil cru-
zeiros velhos); São Paulo, com NCrS .......
196 372,50 (196 milhões, 372 mil e 500 cruzei-
ros velhos); Curitiba, com NCrS 100 815,00
(100 milhões e 815 mil cruzeiros velhos).

VITIMO RECVRSO PARADA OBRIGATÓRIA
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Muitas das jogadas ãe Evaldo terminaram aos pés de Brito, que o marcou severamente, mesmo perto da área
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4 violência com que Brito rebateu algumas bolas assustou os adversários Pele foi sempre combatido quando se aproximava da área do Botafogo, como neste lance com Nei



A NOVA MANEIRA DE VER

Luisa, que já foi a menina Leolele que
cantava Úliimo Desejo na Rádio Guaíba, de-

pois a Cota de Barravenlo, que ria da vida
e seduzia o amado de lemanjá, a mesma
Luisa que durante dois anos cantou a Li-
berdade por todo o Brasil, está calada
agora.

Só seu corpo fala, herança de negro
e de índio, que torna mais exóticos os mo-
delos sofisticados que ela mostra. Luisa
Maranhão agora é manequim.

Já havia convites desde muito tem-

po, mas naquela época o cinema ocupava
lugar maior no coração ds Luisa. Por pouco
não foi lançada antes de Luana, manequim
negro paulista de muito sucesso. Mas a

gaúcha de nome Leolele, que ern dialeto
africano quer dizer sexta-feira, preferiu
esperar. E a oportunidade veio agora, com
desfile num programa de televisão e fotos
de moda para uma revista, Luisa tão à von-
tade no pallazzo-pijama como nas roupas
simples de Zulmira, a sofrida companheira
de Tião Medonho no filme já aplaudido em
Veneza e em Londres. E brevemente a Eu-
ropa verá a própria Luisa, já eom planos

para desfile na Cote D'Azur em julho,
quando será o único modelo.

Até lá, Luisa fica por aqui. Sai à rua
para fazer as fetos de reportagem. Junta
gente, pára o trânsito o o homsm sério:

Quem é essa moça, alguma artista
estrangeira?

Puxa, como deve ser cansativo este
trabalho. Como será que cia consegue fi-
car imóvel tanto tempo?

Luisa não os ouve nem vê, não é Luí-
sa mas o próprio símbolo da sofisticação
do modelo que está vestindo. Mas o co-
merciário que também parou a reconhece:

Esta não é a Luisa Maranhão? Já a
vi num filme.

O homem de gostos simples se es-
panta um pouco diante da nova sofistica-

ção da atriz.

Nem êle nem gente mais experimen-
tada, como os costureiros europeus que só
agora se lançam à procura de manequins
de côr. E também elos se surpreendem com
os recursos até hoje pouco e;:p!crados de
uma raça pródiga que se pode lançar em

qualquer campo com certeza de sucesso.

GLÓRIA NOGUEIRA

LUÍS A
Fotos de EVANDRO TEIXEIRA
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/.hísi/, encanto nôvo em cenário antigo, veste saia longa c blusa de malha da Boutiquc João de Barro
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A Odeon começa o ano musical
com três discos destinados aos jovens,
um dos quais — Richard Anthony —

MOFB 360 — é assunto hoje nesta
coluna. Richard é um rapaz que can-
ta em francês e o faz de maneira bas-
tante deficiente, contando ainda com
uma ajuda desfavorável dos técnicos
da gravação. Quem ouvir o elepê vai
constatar, de imediato, as anormali-
dades de som, a falta de melhor dis-

tribuição dos instrumentos e a ausên-
cia de direção.

Não estou anotando estas — visi-

veis — falhas apenas para compro-
meter o intérprete, mas para mostrar

que as importações de certos gêneros,
músicas, músicos e cantores conti-
nuam bem ruinzinhas. Richard, a meu

ver, não tem muito valor como intér-

prete, pois sua voz é feia, não possui
ritmo, peca pela rigidez no transmitir
e não tem repertório.

Estas e outras deficiências não

permitem que se faça uma análise
melhor do elepê, nem que se possa
cotá-lo bem. Ainda que lamente ter
examinado mais um fraco trabalho es-
trangeiro, resta saber que a Odeon está
começando a gravar o segundo volume
do elepê Rosa ãe Ouro, que em 1965
mereceu o título de o melhor.

* * *

Depois de ouvir e falar de tanta
coisa má, finalmente posso dar uma
boa informação: Roger Williams está

UM COMEÇO RUIM
DISCOS POPULARES | JUVENAL PORTELLA

de LP novo na praça. Trata-se de ou-
tro lançamento da Mocambo — LP
40338 —, intitulado Bom Free, nome
da canção do filme A História de Elsa.
Roger fêz um disco que não é nenhu-
ma obra-prima, mas agrada principal-
mente para os que gostam de ouvir
uma boa música, sem grandes com-

promissos.
A seleção de músicas é perfeita-

mente aceitável, principalmente para
os dançarinos. Quem quiser, poderá
tranqüilamente dar uma festinha
usando o piano e a orquestra de Roger,

pois não haverá qualquer problema de
som ruim, repertório desagradável,
andamento desagradável etc.

Outro bom elepê é o da Polydor
— representada entre nós pela Philips

 com o excelente músico e compo-
sitor Bert Kaempfert, que ano passa-
do viu sua composição Strangers in
the Night vitoriosa em todo o mundo.
O disco está no mesmo nível do de
Roger Williams, isto é, reúne os mes-
mos predicados nele anotados.

Recomencro a boa orquestra de
Kaempfert como um agradável mo-
mento para se ouvir música repou-
sante.

Richard Anthony é assim: Lado 1 —
La Terre Promisse, J. & M. Philips-Dela-
noe; Run For Your Life. Lennon-McCart-
ney-Chaouwelle; The Sun Anrt Shine Any-
more (Le Soleil Ne Brille Plus), Crewe-
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Gandio; As Tcars Go By iPuisque Je Pen-
se Ancore A Toi), Jayger-Richard-Oldham-
Gerald: Pretty Flamingo (Sur Notre Pia-
ge), Barkan c Homeward Bound (Un Au-
tographe SVP), Simon-Richard Anthony.
Lado 2 — Sunny, Bobby Hebb; Sounds Of
Silence (La Voix Du Silence), Paul Simon;
Out Of Time iBabyl, Jagger-K. Richard;
Ali I See Is You (Je Ne Vois Que Toi),
Westlike-Weisman: Un Sourire (J'en Ai
Tant Besoin), R. Neivman, c Monday Mon-
day, J. Philips.

Roger Williams lem éste repertório:
Lado 1 — Bom Free, Black-Barry; The
More I See You, Gordon-Warren; Stran-
gers In The Night, Kaempfert-Singleton-
Snyder; Cherish, Kirkman: Eaelweiss, Rod-
gers-Hammerstein II, e Olhos Negros, ar-
ranjo de Roger Williams. Lado 2 — Sun-
ny, Bobby Hebb; Guantanamera, Marti-
Angulo-Seeger; Jimmie's Train, Henry
Mayer; Hawall, Pearl Of The Sea. Hoagy
Car michael: Samba de Verão, Marcos e
P. S. Vale-Gimbel; Theme From "The Bi-
bic", Toshiro Mayuzumi.

E o de Kaempfert reúne: Lado I —
Strangers In The Nigllit, Kampfert-Sin-
gleton-Snyder; I Can't Give You Anything
But Love, McUugh-Fields; But Not Today,
Kaempfert: Time On My Hands, Youmans,
Adamson-Gordon; Milica, Kaempfert-Reh-
bein, e Mexican Shuffle, Lake. Lado 2 —
Shaw Me The Way To Go Home, King;

Two Can Live On Love Alone, Kaempfert-
Rehbein; Every Sunday Morning, item;
Boo-Hoo, Heyman-Lombardo-Loeb; Tijua-
na Taxi. Goleman, e Forgive-me, Kaemp-
fert-Rehbein.

PRESENÇA REAL DE
CRISTO NA EUCARISTIA

MARTINS ÃLÕNSÕ™ÈXP.LICA A CELEBRAÇÃO DA QUINfAT-FEIRA SANTA

O que a Igreja celebra hoje é a
instituição do maior dos sacramen-
tos:~a Eucaristia, sacramento tio ver-
dadeiro corpo e do verdadeiro sangue
de Jesus Cristo para alimento dos
fieis e como Sacrifício da Igreja, o

qual, além de propiciar a graça divi-
na, contém o autor da própria graça.
Alimento espiritual dos fiéis e merao-
rial da paixão e morte de Cristo. Pelo
seu sacrossanto conteúdo, é chamado
Corpo de Cristo, misterium sanetum,
augustissimum. Pelo efeito, é comu-
nhão, comunio, pax, charitas, viati-
cum. E no correr dos séculos, tem sido
o Santo Sacramento, o Santíssimo,
Summum Sacrum, Sacrum convivium,
Sacramentum venerabile.

Todos os grandes escritores da
Igreja, nas diversas épocas da huma-
nidade, exaltaram a significação c o
culto da Eucaristia, refutando a nc-

gação e o erro de alguns maus exe-

gctas, até chegar-se à definição dog-
matica que proclama a verdade in-
contestável da presença real dc Cristo
no Sacramento da Unidade. Não dei-
xaram diividas os conciliares de Tren-
to de que no Santíssimo Sacramento
da Eucaristia está presente real, ver-
dadeira e substancialmente — veie,
realitas et substantialiter — o corpo
e o sangue, juntamente com a alma
c divindade de Nosso Senhor Jesus
Cristo. São duas as verdades desse

princípio: a presença real de Cristo e
a integridade de Cristo presente em
corpo, alma e divindade.

Na Escritura são inúmeros os tes-
temunhos da presença real, sendo in-

variáveis as confirmações bíblicas da

doutrina eucarística. Assim também
na Tradição. A Patrística exprime a

sua fé na presença real. São Justino
destaca o ensino da Igreja: a realiza-

ção, a preparação do corpo eucarísti-
co faz-se por meio da oração de ação
de graças recebida do Senhor. Desde
os tempos mais remotos» tôda a Igre-

ja do Oriente e do Ocidente crê e en-
sina a presença real. Tcrtuliano foi o

primeiro a caracterizar a Eucaristia
com a expressão simbólica de figura:
figura Corporis Christi. São Cipriano
compôs um tratado de notável erudi-

ção sobre o maior dos Sacramentos e
os padres gregos pós-nicenos se mani-
festam entre os mais denodados dc-
fensores da presença real.

Todavia, o lado humano da Igre-

ja, como em todas as épocas da his-
tória do Cristianismo, não faltou des-
ta vez com a sua divergência. Enquan-
to na Escritura e na Tradição, na pa-
lavra dos santos doutores da Patrís-
tica, da doutrina ensinada nos concí-
lios, essa presença real c permanente,
essa integridade perfeita, é ampla-
mente reconhecida e anunciada, ou-
vem-se em nossos dias vozes de algum

ponto da Terra, não de adversários da
fé mas de estudiosos da ciência de
Deus, reincidindo num velho tema e
no erro antigo, por vezes esclarecido,
para afirmar que a presença real está
somente no uso, no momento da co-
munhão, e que as partículas consa-
gradas que se conservam, nelas não
permanece o Corpo do Senhor.

Ora, a verdade dogmática não

admite uma permanência com inter-
rupções. Jesus Cristo, ao ministrar

pela primeira vez a Santíssima Euca-
ristia anunciou: "Isto é o meu corpo,
este é o meu sangue'. Não disse: "Is-

to será o meu corpo; este será o meu
sangue". A nós que admitimos e cre-
mos na presença real e na permanên-
cia de Cristo sob as espécies consa-

gradas, causa-nos estranheza que pre-
sumiveis eruditos teólogos não tives-
sem, antes de lançar a dúvida nos es-

píritos desprevenidos, consultado os
documentos do Concilio de Trento, nos

quais veriam que alcançados foram

pelo anátema os que entendiam que a

presença real de Cristo na Eucaristia
estava limitada ao uso, isto é, ao mo-

mento de receber o Sacramento.

Conforta-nos, a esse respeito, a

palavra sábia, prudente e oportuna
de Paulo VI na enciclica Misterium
fidei. E não seria necessário que fa-
lasse o Chefe da Igreja. O mundo cris-
tão crê firmemente na plenitude do

grande Sacramento instituído na noi-

te em que o Redentor se despedia dos

seus diletos amigos e deixou com eles,

e até nós, a lembrança imorredoura
do seu amor. Deu-nos o Sacramento
da união do homem com Cristo, pois
o mesmo Cristo acentua essa união
comparando-a à sua união com o Pai

Celestial. O Sacramento se une a Cris-
to, nos incorpora a Deus. Sinal de uni-
dade, vínculo da caridade, fonte e ápi-
ce da vida cristã e de tôda a evange-
lização, proclama o Sacrossanto Con-
cilio Vaticano II, pela Eucaristia a
Igreja vive e cresce.

PERNA ARTIFICIAL INSTANTÂNEA

Doze bailarinas e sete bailarinos, che-
fiados por Arthur Mitchell e pela coreógra-
fa Glória Contreras, integram este nóvo
conjunto que sábado passado estreou, com
bastante êxito, abrindo a temporada artis-
tica do Teatro Municipal. Sem o auxílio
de cenários e eliminando todo lugar-co-
mum do batidíssimo repertório clássico-ro-
mântico de sempre, soube prender o públi-
co que conseguira alcançar, bem ou mal. o
ancoradouro da Cinelandia depois das tra-
vessias nos rios e nos lagos da Cidade Ma-
ravilhosa. E lhe proporcionou um espe-
táculo novo e corajoso, nobre e dinâmico.

O programa compreendia Concerto de
Bach (o único número escassamente sin-
cronizado), Encontro com música sem sa-
bor de Dickinson, Alusões sóbre duas obras
de Webern (executadas em fita magnéti-
ca), pas-de-ãeux do Agon de Strawinsky,
Divertimento de Krieger. As coreografias

 menos a de Agon, que é de Balanchin
 são de autoria cia Senhora Contreras;

libertadas das imposições e das vaidades
das divas da ponta dos pés, vivem moder-
namente, perfeitamente ligadas ao estilo e

ao conteúdo das várias músicas escolhidas,
com uma fantasia atualizada sem exage-
ros nem fáceis literaturas, graciosamente
romântica (e até com alguns momentos
brasileiros no finale) em Krieger, com um

classicismo sem friezas em Bach, alcan-

çando seus momentos mais importantes
em Webern. Do Webern do decafônico e

sintético ao máximo (11 quadros, em pou-
cos minutos) a inteligentíssima coreógra-
fa conseguiu captar e traduzir em movi-

mentos a mensagem e o espírito, com ce-

nas não menos sintéticas, de uma beleza
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da literatura

e uma novidade de meios que logo prende-
ram os presentes, continuando num crês-
cendo de intensidade que concluiu — ad-
miràvelmente — nos trinta segundos do

quadro íinal. Lembrem-se desse quadro fi-
nal, amigos, quando lhes dirão que ballet
é apenas Cisnes, Tchaikowsky, ponta dos

pés, etcétera.

Mas também o bailado de Krieger ob-
teve uma realização coreográfica aderente
à bonita música do Divertimento juvenil;
o autor — que, pouco antes, me confes-
sava não acreditar na possibilidade de se
adaptarem passos de dança a uma composi-

ção nascida para o concíêrto — deve ter
acabado gostando e concordando.

Quanto ao pas-de-ãeux de Agon, tra-
ta-se de uma das quinze partes do bailado

que Igor Strawinsky escreveu por enco-
menda da Cidade de Los Angeles e para
o New York City Ballet, em 1957: por oca-
sião dos festejos em honra dos seus 75
anos de idade. George Balanchin criou a
coreografia, e Arthur Mitchell dançou so-
berbamente, com altíssima classe, cance-
lando a impressão modesta por êle deixa-
da na exibição de Encontro. Com o mestre,
em Strawinsky atuou a nossa Alice Coli-
no; apesar das inevitáveis comparações,
Alice confirmou suas raras qualidades mi-
micas e poéticas, que tinham sido eviden-
ciadas também pouco antes, na obra de
Anton Webern. Aliás todos, bailarinas e
bailarinos, mantiveram-se à altura do em-

preendimento, colaborando com um entu-
siasmo que os longos ócios forçados ainda

não diminuíram. Glória Contreras, como
bailarina, limitou-se a Encontro, atuando
com autoridade e plasticidade. A Orques-
tra do Teatro tocou sob a batuta atenta
do maestro Henrique Morelenbaum.

OS DONOS DO MUNDO ••-
Depois dc presidir durante
oito anos a Subcomissão do
Senado norte-americano
contra o truste e o mono-
pólio, Estes Kefauver escre-
veu um livro que. a g o r a,
aparece publicado pela Civi-
lização Brastlei)'a com o ti-
tulo Em Poucas Mãos — O
Poder do Monopólio na
América do Norte. Escrito
cam clareza e objetividade.
o livro demonstra de forma
impressionante o d o m i nio
exercido pela s poderosas
corporações industriais dos
Estados Unidos, sendo mui-
/os os exemplos fornecidos
quanto à indústria farma-
cêutica, automobilística, si-
derúrgica e panificadora.
Em Poucas Mão.s é um livro
esclarecedor, onde 0 leitor
pederá encontrar resposta,
para. muitas perguntas que
vagueiam pelo submundo da
politica brasileira e interna-
cional.

NELSON INTEIRO — Foi
concluída a edição, era qua-
tro volumes, dc todo o tea-
tro de Nelson Rodrigues. O
.último volume, que a.s Edi-
ções Tempo Brasileiro aca-
bam de lançar, reúne as pe-
ças O Beijo 7io Asfalto, Oito
Lara Resende ou. Bonitinha.
mas Ordinária e Tória Nu-
dez Será Castigada.

DE CABECEIRA — A Edi-
tora Cviilizaçào Brasileira,
lançou o volume 29 do Li-
vro de Cabeceira da Mulher.
contendo variado material
de autores nacionais c cs-
trangeiros.

PERSONALIDADE — O au-
tor de P er so n a lidade
e Adaptação, que acaba de
sair com o selo de Zahar
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MEDICINA ASCÂNIO MONTEIRO
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Com ajuda de duas ben-
galas, um homem começa a
dar seuá primeiros passos
com sua nova perna artifi-
ciai. Duas enfermeiras acom-
panham de perto seu andar
vacilante, prontas para am-
pará-lo, caso êle escorregue.
Mas êle anda sozinho.

Não haveria nada de ex-
traordinário nesta cena —
presenciada centenas de mi-
lhares de vezes por ano nos
hospitais através do mundo
— se não fosse por uma coi-
sa: a perna direita do pa-
ciente foi amputada apenas
um dia antes.

Este acontecimento no-
tável deu-se, pela primeira
vez, há quatro anos, no Hos-
pitai Konstancin, de Varsó-
via, Polônia. O paciente cha-
mava-se Stanislaw Domski e
o médico que lhe permitiu
realizar tal façanha, me-

diante um nóvo processo or-
topédico, é o Dr. Marian
Weiss, Diretor do Centro de
Reabilitação Konstancin.

De lá para cá, o Dr.
Weiss aplicou seu método,
com êxito, em centenas de
outros casos. Saudado como
um marco médico da mais
alta importância, o processo
de Weiss está agora sendo
usado em sete centros medi-
cos dos EUA, num programa
intensivo, visando a torná-lo
padrão na maioria dos casos
de amputação de perna.

A técnica desenvolvida
por Weiss permite que uma
perna artificial temporária
seja adaptada imediatamen-
te após a amputação, habili-
tando o paciente a ficar de
pé e andar — com ajuda de
bengalas — no prazo de 24
horas. Até recentemente, o
tempo usual de demora en-

tre a amputação e o ajuste
da perna mecânica era de
três a 12 meses, após o que
o paciente tinha de aprender
a andar outra vez."Nos centros involuntá-
rios de nosso cérebro — ex-
plica o Dr. Weiss — nós te-
mos um computador. Êle es-
tá programado para coman-
dar o ato de andar e manter
o equilíbrio do corpo de acôr-
do com impulsos nervosos
enviados pelos músculos das
pernas. Quando uma perna
é amputada, o cérebro fica
privado destas mensagens;
depois de algum tempo, êle
não sabe mais como reagir
automaticamente, de modo a
permitir-nos ficar de pé e
andar."

Mediante extensos estu-
dos eletromiográficos, Weiss
mediu as diminutas corren-
tes elétricas geradas pela

musculatura do coto e.. da
perna não amputada, Seus
gráficos mostram um declí-
nio da produção elétrica tan-
to no coto — o que indica
uma atrofia progressiva dos
músculos cortados — como
também no outro membro,
se bem que em menor grau,
em conseqüência do repouso
prolongado.

A resposta para o pro-
blema — diz o médico ale-
mão — é fazer o paciente
voltar à postura vertical e
tornar a andar antes de que
o cérebro perca seus refle-
xos automáticos. Para se
conseguir isto, é vital preser-
var algumas funções da
musculatura do coto.

Para funcionar, um
músculo tem de ser mantido
sob certa tensão. Doutro mo-
do, êle se enfraquece e atro-
fia, o que é exatamente o

que acontece numa amputa-
ção convencional, quando os
músculos e nervos são ape-
nas cortados e deixados sol-
tos. Pois bem, basicamente, a
operação de Weiss consiste
em atar as extremidades li-
viés dos músculos ao osso,
de forma a permiti-los sobre-
viver e continuar transmi-
tindo mensagens ao cérebro.

Atando firmemente os
músculos livres à extremida-
de do osso, consegue Weiss
uma acentuada redução na
inchação do coto, causada
pela interrupção da circula-
cão sangüínea e linfática
lios tecidos cortados. Este
problema era uma das prin-
cipais causas da demora na
adaptação do membro arti-
ficial.

Weiss adapta o membro
artificial temporário, com o
paciente ainda sob anestesia,

utilizando dispositivos proté-
ticos especiais e um suporte
de gêsso de Paris sóbre o cô-
to. A nova técnica promove
a cicatrização com um mi-
nimo de inchação e outras
complicações.

Um dos últimos pacien-
tes tratados pelo Dr. Weiss
é um h o m e m de 20 anos
cujas pernas tiveram que ser-
amputadas. Sua passagem
pelo Hospital Konstancin foi
filmada. O filme, de 35 mi-
nutos de duração, mostra o

paciente desde o momento
em que foi internado no hos-

pitai até a hora da partida,
quando êle caminha rápida-
mente para sua motocicleta
— andando sóbre duas per-
nas artificiais — liga o mo-
tor com o pé e segue para o
trabalho.

Psicologia da Universidade
da Califórnia, em Bcrkeley,
Richard S. Lazarus, que já
escreveu numerosas obras
sobre a matéria e cujas pes-
quisas são utilizadas pelos
serviços de Saúde Pública,
dos Estados Unidos. O livro
estuda diferentes aspectos
da pessoa humana em face
do seu ambiente, da socie-
dade e de todos os conflitos
que lhe possam advir do
processo de ajustamento às
exigências do meio em que
vive. O apresentador da
obra, na versão brasileira, é
o Professor Antônio Gomes
Pena, Catedrático na Faetil-
dade Nacional de Filosofia.
Tradução de Álvaro Cabral.

MAIS PERSONALIDADE —
Um livro de grande interês-
se para os religiosos e para.
os leitores que desejem co-
nhecer experiências e obser-
rações da psicologia aplicc-
da é o que acaba de ser lar-
cado pela Editora Vozes, sob
o titulo de Realização da
Personalidade na Vida Reli-
giosa, dos jesuítas John J.
Evoy c Van F. Christoph,
ambos da Gonzaga Univer-
sity. nos Estados Unidos. A
obra reúne palestras minis-
tradas a freiras em diversas
comunidades do referido
país. O texto foi traduzido
por Sérgio do Amaral e a
capa do volume desenhada
por Eduardo Barbosa.

MANUAL DE POLÍTICA —
Entre os temas mais impor-
tantes estudados no livro
de James Hadfield. Manual
de Política, aparecido recen-
temente, destacam-se o his-
tórico do desenvolvimento
do Estado, as suas relações
com o cidadão, o comunis-
mo. o Governo dos Estados
Unidos, o regime da União
Soviética e algumas reali-
dades econômicas e sociais
básicas dos paises em de-
senvolvimento. O autor
acrescentou ao texto ti m a
relação de livros para con-
sulta, que recomenda ao?
alunos da disciplina estu-
dada. Volume da Biblioteca
de Ciências Sociais, série de
Zahar Editores. Capa de
Érico. Tradução de Vera
Borda.

POESIA PARNASIANA —
Trinta e nove poetas brasi-
leiros são apresentados em
Poesia Parnasiana, coleta-
nea organizada para a Me-
lhoramentos por Péricles
Eugênio da Silvu Ramos, co-
mo um dos volumes da séiie
de antologias com que sc
enriquece a coleção Panorà-
ma da Literatura Brasileira,
da editora paulista. Na in-
troãução estuda o seleeio-
nador os principais aspectos
do parnasianismo no Brasil
e suas raízes estrangeiras, e
na apresentação de cada
poeta resume dados essen-
ciais sóbre o homem e sua
obra. Bibliografias dos au-
tores e a seu respeito, indl-
cação do texto usado para
reprodução e inúmeras no-
tas são outros motivos a re-
comendar o livro a estúdio-
sos de nossa literatura.
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ALELUIA NA MADRUGADA
Aleluia será o inicio de

inúmeras modernizações no
Sacha's, inclusive com a
lhauguração do sistema luz
variaç, que é o mais moder-
no no seu gênero. Foram
instalados no Sacha's qua-
renta refletores embutidos,
dotados de lâmpadas co-
loridns de tal modo dispôs-
tas que permitem a forma-
ção de um arco-íris, além
clc oitenta e uma diferentes
disposições cte focos de luz.
Tudo combinado com o sis-
tema sonoro da casa, cujo
ritmo da música comandará,
eletronicamente, as varia-
ções da luz. No Pink Pan-
ther haverá a chamada
Noite da Malhação Bossa
nova, com prêmios aos me-
lhores fantasiados. No Saint-
Tropez, agora sob o coman-
do de Enrique Abelleira,
acontecerá, sábado, noitada
elegante, organizada pelo
colunista Marcos André. No
Plaza, a Aleluia será come-
morada alegremente, com
sorteios de prêmios e outras
brincadeiras. Neste dia. em
caráter excepcional, não
haverá a programação Tar-
de Jovem, a fim de que a
boate seja, condignamente,
decorada.
SAMBA NO GELO

O Gelorama acaba de
acertar com Clóvis Bornay
a apresentação de uma par-
te da escola, de samba Uni-
dos de Lucas no grande un-
fiteat.ro do Shopping Center
de Copacabana. Em princi-
pio, serão duas apresenta-
ções semanais, às segundas

JOSÉ CARLOS OLIVEIRA CABELOS COMPRIDOS
Na 2.a Junta de Conciliação c

Julgamento, o Juiz Viãigal Jacinto
Medeiros aco!...en a reciamaçâo do
comerciaria físmo Avtòvio dc Kos
contra seus patrões. Bento traba-
Ihava numa loja e foi despedido.
Agora, s-. não o quiserem Ac volta,
os patrões serão obrigados a pagar a,
indenização a que èle tem direito.
Bento foi despedido porque usava
os cabelos compridos.

Ao dar ganho de causa ao co-
merciário. o Juiz mencionou imune-
ras celebridades cabeludas, vivos e
mortas, de Voltaire a Roberto Car-
los. Só não citou Paulo Mendes
Campos e eu. que não figuramos
entre as pessoas célebres por um
motivo ou outro, mas que fomos os
cabeludos pioneiros desta Cidade.
Agora mesmo, o Paulo está com
uma cabeleira que o torna parecido

com oulro.poeta, o Carlinhos Ban-
delaire. Quanto a mim. tenho uma
amiga que me define assim: "Você
tem a careca mais desgrenhada do
Brasil."

Não posso entender a razão pela
qual tanta gente sensata se sente
autorizada a proibir a entrada de
r a p a z c s cabeludos nos colégios,
quando não os perseguem nas ruas,
como ocorreu recentemente em São
Paulo. Nas cidades do interior, eles
são apontados à execração pública:
em Paris, só podem circular com um
mínimo de oito francos no bolso,
porque muitos andarilhos confim-
dem cabelos compridos com idéias
(e argent de pochej curtas. Que é
que representa, afiliai, uma cabelei-
ra masculina que não tenha ido ao
barbeiro nos últimos três ou quatro
meses? Em que é que isto danifi-

ca a ordem social, moral, legal, as-
tronômica? Já li todas as leis bola-
das pelo Marechal Castelo Branco,
às quuis por sinal dei o apelido ca-
rinhoso de napalm dos pobres, e
não encontrei nelas um só parágra-
fo destinado a estabelecer o tama-
nho e a forma do corte de cabelo
para homens. Ditadura chata esta.
pois terminou antes de ordenar o
caos! Onde anda aquele maníaco
privilegiado, Carlinhos Mede iros
Silva, que não providencia isto?

Comigo, e com Paulo Me?!.ües
Campos também, o problema é mais
de preguiça do que de estética ou
protesto. Já não somos jovens co-
mo Roberto Carlos, mas em com-
pensação não contemplamos a ju-
veiituàe com asco. Sempre fui um
assíduo freqüentador de barbeiros,
até que um dia me deu uma pregui-
ca monumental e nela me refugiei

com esta indagação apavorante:"Quem foi afinal o Príncipe Dani-
lo?" Desde menino me ensinaram a
cortar os meus cabelos no estilo
Príncipe Danilo, e eu puletamente
(ou pateticamente) me rendi aos
costumes da minha tribo. Naquele
dia, porém, resolvi abandonar as an-
ligas crenças c sujeições, e lá se foi
o cabelo crescendo, crespo e rebelde.
Não doeu; não passei a escrever
nem melhor nem pior; apenas co-
meeei a ser olhado com desdém pe-
los barbeiros do quarteirão.

Felizmente, agora, eslá firmada
jurisprudência na Justiça do Tra-
balho. Quem dá duro para ganhar
algumas dezenas de cruzeiros ve-
llios por mês já se pode dar a êste
pequeno mas não desprezível, luxo,
que consiste em amedrontar as Da-
lilás de mini-saia com. o aspecto (ou
o espectro) de Sansão.
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cm cada apresentação os
elementos da escola. Aliás,
o Gelorama acaba de adqui-
rir um gerador próprio tão
potente que c pensamento
da direção iluminar toda
a frente do Shopping Cen-
ter.
MUSICA VIVA

Carlos Machado acaba cie
tomar providência que já
estava tardando: aboliu no
Fred's discos e fitas grava-
das e colocou, daa 21 horns
em diante, dois conjuntos
de danças, dirigido» pov
Lauro Miranda c Jean D'Ar-
co.
INAUGURAÇÕES &
ESTRÉIAS

Sobradinho, de. proprleâa-
de de Amilcar Pittiglianí,
foi inaugurado semana pas-
saãa. Está situado em Ipa-
nema, ao lado ão Casteli-
nho. Sarau teve. sua abertu-
ra transferida para S de
abril próximo, pois as obras
de decoração estão atrasa-
áas. O Gaslight inaugurou,
oniem, nova fase de funcio-
namento. A boate, que esta-
va fechada há dois meses,
agora funcionará com livre
trânsito para qualquer nm.
Anteriormente, era exclv.si-
va para sócios. Francisco
Jose estreou, ontem, cm
grande estilo, na Adega de
Évora, onde. ao lado de Ma-
ria da Graça, cantou, em
dueto, um pot-pourrl dos
melhores sambas dos últi-
mos tempos. Lucas, pianis-
ia de mão cheia, estará, a
partir da próxima semana,
tocando para jantar, no Lis-
boa à Noite.

ÚLTIMAS

O Alberto Fadei vendeu o
La Rondinella e é, agora, o
novo concessionário do res-
taurante e bar do Estádio
do Maracanã. 6 Pub, bar-
zinho do Leme, fazendo su-
cesso e se tornando um dos
lugares mais agradáveis de
Copacabana. • O Leme Pa-
lace Hotel vai começar a
servir feijoada aos sábados.

• O Chez Toi funcionou, sá-
bado, lotadísslmo. Wilson
Simonal ali chegou à meia-
noite e teve que esperar
mais de cinqüenta minutos
por uma mesa. • O Nino's
comprou gerador próprio. 9
Giovanni é novo maitre da
cave Le Candélabre, onde
Helena de Lima continua
sendo a grande atração. O
Sumaré, restaurante do Cen-
tro da Cidade, vai adquirir
gerador próprio, pois seu
movimento caiu muito com
o racionamento de luz.
Aliás, o Sumaré é o mais nô-
vo pento de encontro do
mundo político carioca e
possui uma das mais belas
decorações do Rio, com ser-
viço internacional de real
gabarito..

AS MONJAS
DE EDUARDO

"Eduardo é o único ho-
mem admitido nos sombrios
jardins de um monastério
onde circulam, sob os hábi-
tos negros, pavorosos dra-
mas humanos", assim diz
Roberto Duailibi, homem de
publicidade, que apresenta o
pintor Eduardo, ta mbem
profissional da mesma ativi-
dade, e que. agora, na pró-
xima semana, a partir cio
dia 3, inaugura a sua uri-
meira exposição no Rio —
na Gosldi, com o tema de
monjas como assunto exclu-
sivo.

"Vindo das nuvens cinzas
de Toledo, ende uma monja
seria apenas parte de algum

-qwaclro de Ei -G^acü, inseri-
da ali naturalmente, a pai-
sagem tropical do Rio cau-
sou-lhe o mesmo choque
provocado nos primeiros po-
voadores." Eduardo é espa-
nhol e na sua terra mesmo,
na Universidade de Madri,
completou seu curso de ju-
risprudéncia. Sua tese O
Maquinismo e o Homem va-
leu-lhe aprovação e reco-
mendação para publicação
pela banca examinadora —
mas foi vetada pela Comis-
são cia Censura do Governe.

Os vinte trabalhos que o
pintor exporá na Goeidi pos-
Mbilitaram-lhe a construção
de grandes superfícies geo-
métricas, enquadrando sem-
pre a face da figura huma-
na como atributo expressio-
nista.

Vindo da Standard Propa-
ganda, onde trabalha co-
mo Diretor de arte, êle se
inicia, nos meios de artes
plásiieas cariocas, com essa
mostra que vale a pena vi-
si tar.

A MODA
DE AGORA

Para os jantares, soupers
c festas que estão por vir,
nes próximos dez dias, Gui-
lherme Guimarães e João-
zinho Miranda, costureiros,
pieparam novos vestidos
longos que circularão pelos
saiões do Rio, êste ano. Ves-
tidos longos porque agora,
mesmo que não sejam black-
tie os jantares, as mulheres
ve;.tem-se de comprido para
serem mais ainda sofistica-
cias.

Segundo a.s mais moder-
nas linhas, recém-lançada.;
na Europa, Guilherme ter-
mina os vestidos de Beatriz
Lerena: um careta dc mate-
lasse de Staron (não é cio-
qué, que está completamen-
te superado ), combinado
com um pantalão. Tudo
branco. Branco também é o
vestido de Carmem Mayrink
Veiga, que chega no domin-
go de Buenos Aires, para es-
tar em forma no inicio da
temporada 67 da Cidade.
Seu vestido é comprido cie
um lado, curto do outro. Ti-
po túnica, e de gorgorão.
Helena Gon dim vai usar
crepe grògc, com busticr
bordado em forma de lis-
trás, com pérolas e strass.
Lilia Xavier da Silveira, um
ínurreau amarelo, também
cie crepe — sem feitio ne-
nhum, para valorizar um co-
nhecido colar amarelo, de
bolas graúdas, que possui.

João Miranda prepara os
vestidos de Scarlett Maia de
Castro: branco, de f listão,
aberto dos lados e com ca-
vas exageradas, ã Cardin. O
de Sônia Gadelha é de cre-
pe bege, com bustier dra-
peado. E o dc Nono Sève. um
vestido-combinação, em bro-
cado azul. branco e ouro.
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AS CHAPINHAS QUE
DÃO. CORAGEM

Jucá Chaves, que já ler. música criticando a Operaçáo-Ban-
deirantes no trânsito paulista, foi pessoalmente entrosar ao Co-
ronel Fontenelc, durante uma conferência no Macltcnzic, al-
Rumas Chapinhas do Lalau cnm as inscrições Abaixo o Fon-
Fon c Viva o Fon-Fon. As Chapinhas do Lalau, que cm menos
de uma semana transíormarain-se cm coqueluche entre os cs-
tudantes paulistas, são a versão brasileira dos bottom, distin-
tivos europeus usados pelo povo c'm sinal de protesto ou de
aipoio a determinados movimentos. Stanislaw Ponte Treia criou
vinte frases para as chapinhas, entre as quais: Subversivo è a
vovòzinha, È a tua, Não sou nnig mas dou sorte, A carne e
fraca e cu também, Queremos o terceiro sexo em segundo e
Sou casado mas pego serviço extra. Km São Paulo os estudan-
les já criaram até uma competição: quem usar mais chapinhas
com frases mais agressivas, mais sc aproxima de um estado de
desinibição c coragem.
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Na Páscoa dê
um pouco de si;
htí tanta gente
precisando de
você.

LÉA MARIA
A COMÉDIE NO RIO

Esta semana, estréia
em Paris mais um espe-
táculo da Comódic Fran-

çaise, que por sinal eslá
incluído no programa I

que a companhia trará à
América Latina (Rio no
roteiro). Trata-se da co-
média Caprichos de Ma-
rianne, de Mussct, com
mis-en-scène de Maurice
Escande, a qual fará
conjunto com O Cântico
dos Cânticos, de Girau-
tl o u x, mis-en-scène de
Jacques Charon O se-

g u n cl o espetáculo da

tournée da Coméciie pela
América será Ei Cid. com

a atriz Tânia Torrens

pela primeira vez fazen-

do o papel do Infante.

MARIA: A ARTE
DO JINGLE

Dentre os que sc ins-

creveram no concurso de

] i n g 1 e s do Jornal dos
Esportes está Maria Do-

labella Mamana, que iiá

anos vem trabalhando
nesse iipo de música, sem

fazer a letra, o que agora
aconteceu pela primeira
vez. O jingle de Maria (e
o de Monsueto) são os

dois únicos que falam em
Mário Filho.

VISITANTE

Chegou hoje de manhã
ao Rio, procedente de

Francforte, a atriz sueca
Harriet Anderscn — que
é uma das artistas prefe-
ridas de Ingm ar Berg-
man e uma das mais ta-

lentosas intérpretes do
cinema moderno. Dentre
muitos, outros filmes
H a r ri e t trabalhou no

muito conhecido Sorrisos
de uma Noite de Amor.

"IÊ-IÈ-IÊ" DE ALELUIA

Uma festa de Aleluia:
coisa rara, hoje em dia.
Está programada para
depois de amanhã, no

Sacha's, que ao mesmo
tempo inaugurará a bos-
sa de iluminação seme-
lhante à do B ate a u —

luzes de várias côrcs, jos~
forescentes, incidindo sô-
bre a pista e sobre os
dançarinos. As luzes va-
riam segundo o ritmo das
músicas tocadas. E como
a boate habitualmente é
de iê-iê-iê, calcula-se que
as luzes sejam ãe tons os
mais violentos.

CECIL, LISPECTOR
E FERNANDA

Cecil Thiré até o mo-
mento é o único ator con-
firmado para trabalhar
no elenco de Volta ao
Lar, de Pinter, que Fer-
nanda Montenegro está
montando — e cujos en-

saios começam depois da i
Semana Santa. Em maio,
no Teatro Gláucio Gill.
Fernanda se apresentará
também com o texto de
Clarice Lispector, .-1 Pai-
xão Segundo G. H.

O AMOR PELO BRASIL

Faleceu ont e m, em
.Londres, a crítica ãe teu-
tro Claude Vincent, que
por muitos anos viveu
entre nós, onde t i n li o.

coluna diária, em jornal
carioca. Claude. há ul-

guns dias havia escrito

para Pascoal Carlos Mag-
no dizendo que o seu

maior desejo era o de
morrer no Brasil, terra

que adorava.

AS ÚLTIMAS DA ÜD

Êste ano, a Feira cie
Utilidades Domésticas de
S. Paulo — uma das fei-
ras que mais faturam,
no Ibirapuera, e que
mais atraem multidões
— terá uma atração es-

pecial preparada: a vin-

da d,a Condèssa Toulou-
sc Lautrec, célebre pelas
suas receitas culinárias

(e descendente do artis-
ta), para dar um curso
de alta cozinha francesa
aos paulistas. Durante
todos os dias do curso, á

noite, será servido o pra-
to que tenha sido a lição.

O serviço do Restaurante
B a i ú c a é que ficará
responsável pela inter-

pretação das receitas da

condèssa. Só isto. ao que

parece, chamara a pre-
sença dos gastrònomos
do Rio e S. Paulo.

Também da Feira, de

UD: a General Electric

vai lançar, no seu stand,

um rádio, um novo tipo

de secador de cabelos e a

famosa .escova de dentes

elétrica, sucesso em todo

o mundo. Os três produ-
tos serão colocados à

venda ao mesmo tempo

da abertura da Feira.

MOLIÈRE EM S. PAULO

Segunda-feira passada,
no Municipal de S. Paulo,

foram entregues os pré-
mios Molière da Air

France aos melhores ão

teatro. O Governador
Abreu Sodré entregou o

de Natália Timberg. E

dentre os estrangeiros
convidados à festa esti-

veram Natalie Nerval, da

Comédie Française, que
interpretou La Voix Hu-

maine, de Cocteau; c

Mlle. Mercade, Michel
Duchaussoij e Bernard

Dheran, que trabalharam
em Feu la Mère de Ma-

dame, âe Feydcau.

PÁSCOA TRADICIONAL

Aqui. no Rio. uma das

famílias que comemoram
a Páscoa do modo o mais
tradicional é a família
dos Nabuco. Filhos, netos

e respectivas ramifica-

ções familiares comemo-
ram o domingo com mis-
sa às sete e meia da noi-

te, na capela da casa da
Rua Icatu, jantar e de-

pois as crianças vão pro-
curar os ovos escondidos
no jardim.

PINTURA
DE DO~MINGO

Os pintores de domin-

go inauguraram numa
terça-feira — anteon-
lem- — a exposição de
seus trabalhos, reunidos

que foram por Helô
Amado, em seu aparta-
mento de Copacabana.
O quadro que mais cha-
mou a atenção foi o áe
Jorge Guinle: vm nu,

artístico. Os outros eram
de Raimundo Castro
Maia (uma marinha e

uma floresta); de Sílvia.
Amélia Ferraz (seu ma-
rido, com paletó e gra-
vaia); de Lúcia Burla-
maqui (retratos); de Re-

nato Graça Couto, Lu-
dana Alencastro Guima-
rães (dois abstratos, ent,
azul, e bege): de Maria
Luísa Sertório, D. João
de Orleans e Braçança e
Maurício Bebiano. Todos

apareceram no vernissa-

ge. menos os dois últi-
mos.

FESTA DE TRADIÇÃO

Já se tornou tradicio-
nal, no Rio, o baile da
Embaixada da Inglater-
ra, patrocinado pela Em-
baixatriz desse país — no
caso, Lady Russell —.

que todos os anos é orga-
nizado tendo em vista

proporcionar fundos pa-
ra o Ambulatório da
Praia do Pinto. Desta
vez já está marcada a
noite: 12 de maio. Antes,
no entanto, a Embaixa-
triz Ana, Maria Alba, da
Espanha, também como
acontece todos os anos.
oferecerá um chá para
reunir as patronnesses
que movimentam a festa.
O chá está marcado para
a tarde do dia 5 de abril.

AS MAIS BELAS FOTOS

Desde ontem à noite

estão em exposição as fo-
tos do Concurso JB-Ko-

dak, ma Fátima Arquitc-

tura. O vernissage foi

feito à hora do coquetel e

os três melhores fotógra-
fos foram premiados com

medalhões e máquinas
ãa Kodak. A exposição

vai ficar aberta durante
duas semanas.
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SINAL VERDE PARA .ELAS

COMUNICAÇÃO DE MASSAS-
O Rio cie Janeiro é uma Ci-

dade fantástica, que vive de
anúncios urgentes: agora o
Serviço de Meteorologia anun-
cia ressacas na praia. Que
tomem muito cuidado os pes-
cadores e os banhistas extern-
poráneos. Ressaca não avisa
ninguém. É exatamente como
a outra, causaria pelo uísque.
Castiga logo de manhã. Antes,
os meteorologistas anunciaram
uma certa massa iria proce-
ciente cia Patagônia. Tocio.s
pensaram logo em pulôver, ca-
sacos dc lá, e blusas de manga
comprida. Dc anúncio em
anúncio, estremecemos com
Caraguafatuba e com as edl-

ções extraordinárias cio rá-
ciio. "Uma notícia urgente, que
estamos divulgando em primei-
ra mão". Alguém perdeu seu
ente querido no meio do ven-
daval. Ou o calor está causan-
do desidratação na Cidade. Tu-
cio é novidade, no cotidiano
carioca. "Aviso aos barcos. Não
passem pela zona do Forte de
Copacabana, porque vai haver
exercício de tiros dc canhão."
E sei não anunciaram o outo-
nc-, porque é a estação dos poe-
tas. das folhas mortas, das
brisas vespertinas e das cartas
de amor. Como seria o anún-
cio do outono? "Atenção, se-
nhoras e senhores. O Rio dc

Janeiro acaba de entrar no ou-
tono. Precavenham-se a.s almas
sensíveis. As autoridades já
tomaram as primeiras provi-
dências". "Nossos ouvidos cap-
tam a anunciação do óbvio, 24
horas por dia. O comunicado
mais irônico é a frente fria da
Turra do Fogo. Entramos no
outono perplexos. O qus virá
agora? Chuvas? Sol de tostar?
Novas tempestades de vento?
Frio? Ressacas? Resta ao ca-
rioca apelar para a metafísica:
"Um dia de chuva é tão belo
como ura dia de sol. Ambos
existem. Cada mn é como c".

Há um conceito geral que
diz serem as mulheres me-
lhores que os homens em
dois campos cie ação: o vo-
lante e a politica. Náo vamos
entrar nos detalhes da ques-
tão, preferindo mesmo admi-
tlr que cias são racionais,
tranqüilas e inteligentes na
direção de um automóvel. A
proporção fica para cada um
julgar e resolver.

E. segundo alguns técnicos
do assunto, esta superiorida-
de não é nada fácil de con-
seguir. Depende de muitos
pequenos pontinhos, segredos
e grandes soluções que é pre-
ciso ter á mão, para qualquer
emergência. Vejamos o que
se deve fazer para estar co-
locada entre "us melhores"
na direção:

Para manejar bem um
volante de automóvel, é bom
dispensar o uso das luvas. O
contato direto da mão au-
monta a s e n s i b i lidade de
quem dirige. Em todo o caso,
para quem não pode dispen-
sar o uso, são mais acense-
Iháveis a.s luvas de lã, fibra
.sintética ou algodão grosso,
por serem m a i s aderentes.
Nunca luvas forradas de fèl-
tro ou peles;

os mantos ou casa cos
compridos, em geral, atra-
palham movimentos que de-
vem ser livres. Podem perfei-
tamente ser abolidos, pois
nunca faz um frio intenso
dentro de um carro fechado;

cuidado também com
estola.s, foulards e lenços de
.seda, que podem prender a
cabeça e o pescoço;

a.s pulseiras e os brace-
letes são importunos. Perigo-

sos também, pois facilmente
ficam presos á alavanca de
câmbio ou â manivela da
janela:

os óculos náo devem ser
escuros nem claros demais,
sendo ambas as coisas preju-
cliciais para o asfalto ou a
estrada;

—- sapatos altos costumam
ser Incômodos. S a n cl á lias
também. Os de-tipo mn.-assim
são ideais para viagens lon-
gas o cansativas,

Ainda no capitulo cias "me-
lhores", quando viajam com
unia criança ao lado nunca
esquecem que:

Numa viagem cie mui-
tos quilômetros a percorrer,
fazer paradas repetidas e de
quinze minutos, no minimo.
Estas pausas evitam c h ò r o.
crise de, nervos e acidentes
também. Devem ser feitas a
cada 100 quilômetros rodados;

nunca deixar uma cri-
anca em liberdade completa
dentro do carro. Os bebês de-
vem ter segurança especial e
os maiores um cinto especial

que serve para prendê-los ao
banco;

não se deixa jamais uma
criança sozinha dentro de um
automóvel parado. Ê perigo-
sissimo e pode trazer sérios
dissabores. A.s mães que se
afastam, mesmo por um mi-
nuto e deixando o garoto dor-
mindo, arriscam-se a ter gra-
ves problemas;

também em caso de lon-
gas distâncias, o melhor é
partir cedo pela madrugada,
qua neio o.s pequenos ainda
conservam um pouquinho de
.sono e tranqüilidade;

levar líquidos suficien-
tes para uma emergência.
Eles não querem saber de es-
perar;

no caso de crianças de
mais idade, a melhor solução
é fazer coni que elas se in-
teressem e tomem parte no
caminho. Ir explicando o mo-
vimento e a sinalização, a
paisagem e o nome das ruas
Per muito tempo, podem es-
quecer suas "artes" tradlcio-
nais.

Abasse?

Desenho de KAPHAEL

__-3_WB-gCCTg_-»-g_-83__ga38S .f fggSC IBBBXBXESXi aatB3_g_ng asas SUSEB135 2S3S5

AMANHÃ É
DIA DE
ABSTINÊNCIA

Para os espíritos realmente
cristãos, a Páscoa é a maior
festa <lo calendário lit.úrgico da
Igreja, uma vez qua se come-
mora o cumprimeno da missão
cie Cristo na Terra, ensinando
aos homens o valor do sacrifi-
cio. E. na mesma semana, es-
tamos em festa pela criação
da Eucaristia, em luto pela
cruelficação e em júbilo pela
Ressurreição.

Por esta razão a hutnanida-
de, geralmente pobre em inter-
pretações, glonfica coelhos
que põem ovos de chocolate,
malha o Judas e come mais
peixe que habitualmente, qua-
se sempre sem .saber por quê.

No funcio. há fundamento
cristão em todo esse simbolis-
mo, uma vez que o coelho é a
imagem da proliferação da fé,
o ôvo a célula-mater capaz de
dar vida — no caso a vida
cristã —- e o girassol, que mui-
tas vezes se acha estampado
nos cartões de Páscoa, nada
mais é do que a figura poética
do homem em estaclo de gra-
ça sempre voltado para Deus.

A abstinência de carne é
obrigatória amanhã — Sexta-
Feira da Paixão —, e se tem
por tradição comer peixe, ou-
tra figura simbólica da Igre-
ja, evocando o sinal dos primi-
tivos cristãos, lembrando o epi-
sódio de Emaús. Para quem
cumpre o preceito cristão, aqui
estão duas receitas típicas da
Semana Santa: uma de nossa
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colunista dc culinária Rute
Maria e outra do gourmet
Carlos de Laet, Secretário de
Turismo da Guanabara.

GALANTINA DE PEIXE À
RUTE MARIA

Ingredientes: 1 quilo de pei-
xe de boa qualidade, 1 cebola
grande, 3 colheres das de sopa
de manteiga ou margarina, to-
mates, 1 colher das de sopa de
maisena, miolo de pão, 1 xitra-
ra de leite mal cheia, 1 ôvo,
farinha de rosca, azeitonas, 1
quilo de batatas, cheiro verrie,
sal e 1 pé de alface.

Modo de preparar: Limpe
bem o peixe, lave-o e deixe-o
em vinha d'alhos. Depois cie 1
hora, leve-o ao fogo para co-
zinhar cm água c sal. Quando
estiver cozido, escorra a água
e desfie bem a carne, Procure
retirar todas as espinhas. Dou-
re a cebola ralada na muntei-
ga bem quente, junte os toma-
tes picados, mais ou menos
uns três. Junte também o
peixe, a maisena desmancha-
da em 1 colher de água morna,
sal e mexa bem no fogo, até

engrossar. Retire a mistura do
fogo, embeba o miolo do pão
no leite, o ôvo, o cheiro verde
picado, misture tudo e coloque
numa fôrma tintada com man-
teiga. Polvllhe a superfície com
farinha de rosca e leve ao fór-
no, deixando dourar a galan-
tina. Na hora de servir, tire da
fôrma com cuidado. Sirva bem
quente e cm volta coloque as
batatas cozidas e as azeitonas.
Enfeite o prato com alface.

ROBALETE À CARLOS
DE LAET

Limpe o robaletc (badejo
e namorado também servem) e
tempere-o de véspera, carre-
gando no limão. Leve-o inteiro
ao forno e vigie-o de vez em
quando, umedecendo com azei-
te tou óleoi ligeiramente.
Quando estiver no ponto, de-
pois de virá-lo no assador, re-
tire-o. O inólho já deve estar
sendo confeccionado. Partes
iguais de manteiga derretida e
creme fresco (ou o de lata, sem
soro). Tempere com sal, pi-
menta-do-reino, sal de aipo e
adicione alcaparras. Conserve
quente sem deixar ferver para
não talhar o creme. Se não
encontrar peixe fresco na Se-
mana Santa, aplique êste mô-
lho no haddock defumado, que,
sendo importado, é mais bara-
to que j nosso pescado. Mas
êste haddock é cozido no leite
em dez minutos de fervura, no
máximo. O robalo, como o
haddock, sirva com batatas co-
zidas. Mitigue a sede com um
vinho branco bem seco ou com
champanha on the rocks. o
que faz com que o mesmo per-
ca um pouco de gás e se con-
.serve sempre gelado.

CONCURSO
JOVEM
JB-FAENZA
Não estamos procurando

exatamente um manequim.
Nem tampouco uma intelec-
íual. Trata-se apenas de
achar uma jovem do silhueta
e traços harmoniosos, fina e
bem educada, culta e desem-
baraçada, que seja bem o
símbolo da nova geração. A
jovem-padrão não deve ter
nenhuma pretensão a miss,
nem vedetismo de modelo fo-
tográfico. Deve ser uma jo-
vem simples em todos os sen-
tidos e que tenha vontade de
trabalhar conosco.

A eleita terá um contrato
de um ano com o JORNAL
DO BRASIL-FAENZA, para
posar com modelos nossos,
representai" o Jornal nos
acontecimentos oficiais do ca-
lendário da Cidade e nas
promoções internas. Além
disso, receberá um guarda-
roupa completo cem a famo-
sa etiqueta da malharia FA-
ENZA — todo inédito, mo-
derno e feito sob medida para
ela —, renovado de acordo
com a.s estações do ano. Esta-
mos certas de que você está
interessada.

A inscrição deve ser feita dià-
riamente — de segunda ã sexta
— no JORNAL DO BRASIL —
Avenida Rio Branco, 110, 3.° an-
dar — entre 14 e 17 horas. Lem-
bramos (|iie as candidatas devem
apresentar-se com uma fotogra-
fia, certidão dc idade c cartel-
rlnha do colégio ou faculdade
que freqüenta. No momento da
inscrição, f,-»7.-sc um pequeno
teste versando sòbrc conheci-
mentos gerais.
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D E C O R
CURSO DE TAPETES
Pontos, riscos, nWcaçào do trabalho e
forracão: aulas em pequenos grupos.

LÀ ESPECIAL - TAPETLON
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(GALERIA DE S
ARTE MODERNA) |
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NÃO É BICHO PAPÃO R^'° <na "" do clion,e)
REVISTA MENSAL DE ARTES PLÁSTICAS

Rua Tonelero», 356 — Tel.: 37-5917 - Guanabara

Artigos de Mário Barata, Flávio de Aquino, J. R.
Teixeira Leite, Clarival Valladares, Sérgio Ferro,
Frederico Morais, Antônio Bento, Marc Berkowitz

e Mário Pedrosa.
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NAS BANCAS, LIVRARIAS E GALERIAS
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ELOISALACE
STUD10 DE DECCRAÇ/,0 E INTERIORES

CURSO DE DECORAÇÃO, COMPLETO 1
(TAMBÉM À NOITE'): NCR$ 50,00 |

INSCRIÇÕES ABERTAS (47-2945) NA

SOCILA'- Av. Copacabana, 1 120 - 3.'
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Horirio para e recebimento de trobalhot do B

petite galerie
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CONCURSO DE FORMAS |
DE "CAIXAS" b

dai 10 àt 12 e dat 14 á, 19 hcrai, noi diai úteis. H
ATÉ DIA 31 DE MARÇO JJ

PREMIAÇÀO E INAUGURAÇÃO: «j
dia 27 de ABRIL 

g
'•• P'ímio PG  CrS 1.500.000 »

10 prêmio» de aquisi;áo de 500.000 trujeiroj ts.dt jy
doados por 10 colectonadorci B

peii». ealerle praça General Osório, 53 57-5206 Bb "

a
a
a
g W-9

c^

S
£ W aa-J U£ as <> a
r
ii
r<m
B
13
Haa
Tm,

B
B

ai.

H

YOGA
ACADEMIA HERMÓGENES

R. Uruguaiana, 118/12.°
AVISA SEU NOVO HORÁRIO
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TURMAS | MASCULINA FEMININA
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Panorama

das artes
plásticas

VITALIDADE NA ENBA
— Um grupo de alunos c'...
Escola cie Beia.s-.-V-.es resol-
veu pôr em funcionainento
nosso principal organismo
oficial didático, isto tr, dina-
mizá-lo para além des currl-
culos escolares. São todos
d-"> Diretório Acadêmico e se
chamam: Germano Blum,
Urlan Aguiar dc Sousa, An-
tônio Sérgio Benevento, Ser-
pa Coutinho e Sérgio da Sil-
veira. Imaginaram éies pro-
mover a revisão da arte bra-
sileira a partir ún Missão
Francesa, mediante exposi-
ções e debates que já con.
tam com a adesão cie pro-
fessôres, críticos e artistas
que compreendem o alcance
da iniciativa.

Cinco são as exposições
didáticas planejadas. A pri-
meira engloba os anos 30 eJ.0, com discussões sobre o.s
antecedentes do movimento
moderno, a Semana de 1922,
Pau Brasil c Antropofagia:
a segunda reunirá os figu-
rativos expressionistas; se-
guir-se-á uma exposição oe
abstratos geométricos e ou-
tra de abstratos não geomé-
tricôs. A última mostra se-
rá dedicada ii vanguarda
atual.

Simultaneamente, os mo-
ços resolveram ressuscitar a
Galeria Macunaíma — boa
galeria mal aproveitada —
fazendo mostras individuais
paralelas, já que as outras,
de maior envergadura sc-
ráo montadas no Saião rio
Diretório. A primeira clehrs
será dedicada a Aloísio Za-
luar e já. está marcada pata
a próxima segunda-feira,
dia 27.

Na mesma data será iaau-
gurada a primeira exposição
do circulo tíe debates, ore-
ecirotc-ítra—rtruini—ua.jr.nM.s
de Viscónti, Marques Júnior,
Belmiro de Almeida, Henri-
que Cavaleiro, Segai!, Anita
Malfatti, Tarsilíi cio Ama-
ral, Di Cavalcanti, John
Graz, Zina Aita. Martins Ri-
beiro, Vicente do Rê?o Mon-
teiro, Almeida Prado, Inácio
da Costa Ferreira, Portinari,
Pancetti, Cícero Dias, Ca-
ribé. Santa Rosa, Guignard,
Mareier, Goeicti. Mohalyi,
Vòipi, Djanlrn, Bruno Gior-
gi. Ismael Néri e Campofio-
rito.

Como se vè, o piano é ant-
bicioso e o.s jovens idealistas
estão tendo bastante dificui-
dade em reunir cbras de to-
dos estes artistas para a
abertura da primeira expo-
sição. Os colecionadores
particulares e os próprios
artistas têm sido sensíveis
aos apelos que lhei são diri-
gldos no sentido de emprés-
tar trabalhos para a mostra
que terá a duração de ape-
nas duas semanas. Quanto
ao Museu Nacional de Be-
las-Artes (cujo Diretor é
professor da própria esco-
Ia) e o Museu de Arte Mo-
derna, segundo nos lnfor-
maram os organizadores,
não querem ceder as peças.
A coisa mais comum nos
museus da Europa e dos Es-
tados Unidos é encontrar-se
um vazio na parede com
uma etiqueta que indica o
empréstimo cia obra para
{•sta ou aquela entidade.
Por que o MNBA não age se-
melhantemcnte? Quanto ao
MAM, com o acervo quase
sempre em depósito por fal-
ta de espaço para exposi-
ções, a coisa ainda é mais
simples. Reconhecemos que
há o problema do seguro,
mas sáo tantos cs alunos da
escola que um serviço de
plantão pode garantir a in-
tegridade das obras. Com
boa vontade tudo poderá ser
resolvido a fim de que a in-
tençâo salutar dos meninos
dc Belas-Artes não caia no
vnzio por falta de coopera-
ção.

ENCONTRO EM NITE-
RÓI — Encontro é uma fir-
ma que reúne livraria, dis-
coteca e galeria de arte. Em
Niterói, situa-se nu Rua Ti-
radentes, 71, loja 2, e atual-
mente promove uma exposi-
ção de Arte Jovem, reunin-
do artistas daquela Cidade
que sc enquadrem no deno-
minaâor comum da pesqui-
sa de novas formas de cz-
pressão.

MINEIROS EM ABRIL —
Uma carta de Colina Fer-
reira que nos chegou antes
de 18 de março, falando da
Inauguração "no próximo
dia 18" da mostra cie artis-
tas mineiros na Galeria
Cantu, levou-nos a um equi-
voco. A abertura será a 18,
sim. mas de abril. Fica feita
a retificação. Mas quem ti-
ver ido à Cantu cm face de
nossa informação náo per-
deu viagem porque o acervo
da casa é da melhor espé-
cie, reunindo trabalhos de
Bandeira. Krajcberg rtc,
que merecem ser vistos.
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NO TEATRO MUNICIPAL
— O conhecido jornalista
Hildon Rocha acaba de ser
nomeado Assessor de Im-
prensa. Possa èle anunciar-
nos muitas manifestações
musicais importantes e vi-
vas, teatrais e concertisti-
cas, que coloquem nova-
mente o nosso máximo tea-
tro no lugar de destaque
eme seu passado — e seu
custo mensal — pedem im-
periosa e urgentemente.

MAIS UM "BALLET" — .-1
r.ààio Ministério da Educa-
ção c Cultura, juntamente
com a Sociedade Amigos da
Dança, apresentará em 7 e
9 de abril, vo Municipal, o
Bailei da Aldeia num pro-
grama inteiramente nôvo.
O coreógrafo convidado De-
7iis Carey, atual diretor ão
Ballet Nacional do Chile,
prepara um bailado sobra
música do compositor mexi-
cano Rivuelta. Renée Wells
apresentará um bailado
com música eletrônica. Co-
laboram ainda, como coreó-
grajos, Erie Wcincr e Mon-
ro Fonseca, sendo Gerrit
Maretzki que responde pela
direção artística do conjun-
to. remontando o bailado
Aubade cot» música de
Francis Pov.lenc, na coreo-
grafia de Serge Lijar. O
ballet conta agora com mais
a presença de Aldo Lotufo
e Eleonora Olcosi, além de
Heloísa Meneses, Eliana Ca-
minada. Irene Orar.em. Al-
ãemir Dutra, Clarice Dac-
7:1011. Norma de Luca, Vera
Aragão, Cristina Martinelli,
Glória. Meneses. Válter Car-
cioso e Ivã.
CONCURSO DE CANTO --
O III Concurso Internacio-
nal dc Canto cio Rio de Ja-
neiro será aberto em 10 cie
Junho, no Municipal, sondo
já agora numerosíssimos os
concorrentes inscritos. Esta
sendo esperada a visita de
mais de GO observadores dos
países americanos, alem dos
i-rinvirlnrlnr; H-, p.ni,,;,, . jUfe,

20 ANOS DE LAPA

manha etc. À margem cio
Concurso, a SBRAC está
organizando t a m b é m a
apresentação de concertos e
bailados com música de
compositores b v a .s i 1 eiros.
Haverá a apresentação cie
macumba, capoeira, excur-
sõos a pontos turísticos da
Cidade e visitas a museus
e igrejas.

... E OUTRO CONCUR-
SO DE CANTO — O XI Con-
curso Internacional de ln-
terpretação da M tísica
Francesa, será dedicado as
obras do célebre Grupo dos
Seis parisiense: Auric Du-
rey. Honegger, Poulenc, Mi-
Ihaud e Tailleferre, O con.--
curso será realizado na Sala
Corlot de Paris, de 5 a 7 de
maio. Para maiores esclafe-
cimentos, escrever ú: Mme.
Ma.rcalle Gerar — 4 bism
Square Desnoueites, Faris,
17,.".

AUSTRÍACOS NA. ESPA-
NHA — A Tonkuestleror-
che.ster da Região Federal
da Baixa Áustria, e um gru-
po de cantores cia ópera do
Eslado de Viena tomarão
parte de 3 a 20 dc outubro
próximo cm um festival de
Viena, que se organizará cm
Bilbao. O programa da ma-
infestação compreenderá ai-
.cruns concertos, entre eles
um com composições de
Johann Strauss, assim como
a apresentação da ópera
Cosi' Fan Tuite, dc Mozart.
Três meses antes dêste fes-
tival, artistas do ballet da
ópera Nacional de Viena
tomarão parte, de Ií a 13 de
julho, cie um festival coreo-
gráfico em Palma de Mai-
orca.

SUCESSO. DE LAÍS —
Laís de Sousa Brasil reali-
zou, com muito êxito, um
recital cm Brasília, no Au-
ãitório da Escol a-Parque.
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Bororó: nunca / 11 i
dc beber na boêmia

O difuso p n .. sntl o da Lapa
será lembrado numa só noite

A velha Lapa vai reviver no dia 31 as his-
tórias fantásticas que criou no Rio Antigo. Seu
luxo, mulheres bonitas, cafés-concêrto e figuras
da política brasileira serão lembrados por quementre elas viveu: os boêmios da Lapa. Como ho-
menageado, estará aquele que é considerado o
último dos boêmios do bairro e ainda hoje um
dos mais conhecidos do Rio: Bororó.

Poeta, letrista inspirado e cronista da sua
época, Bororó vive os seus 70 anos da mesma
maneira como iniciou sua vida boêmia: trocan-
do o dia pela noite, sempre numa roda de
amigos.

Apesar de a festa do dia 31 ter como motivo
aparente a comemoração da aposentadoria dc
Bororó, funcionário da Fazenda Pública, o quese verá nos Tenentes do Diabo, clube onde será
realizada a homenagem e ao qual Bororó per-tenceu como associado, é uma reminiscência da
Lapa de 1915 a 35.

Tudo em Bororó é assim: há sempre a pa-
lavra Lapa e uma infinidade de histórias que
ninguém sabe contar como éle. Em sua casa,
passa horas a revirar o arquivo, de onde saem
nomes e casos da boêmia. Ao fim de cada olha-
dela o verso saudade: "Lapa, berço de amores
e de orgias; Bairro de alegre popularidade; Teu
passado revive em nossos dias, Na tela como-
ven te da saudade." (primeira estrofe do poema
de Bororó, .4 Velha Lapa, em 41 Quadras),

— Sinto-me o mesmo jovem de 20 anos de
idade e largaria tudo que tenho hoje aos 70 pa-ra ver reunida outra vez a velha turma.

Essa fase de Bororó é de preparo para en-
trar na boêmia da Lapa. Até então, sua turma
vivia de "bifurcar cs morros e as casas de có-
modos". Era o único que escrevia músicas e mui-
tas delas eram para os ranchos que então domi-
navam: as Mimosas Cravinas e o Lírio do Amor.
Seus companheiros eram poetas em formação e
alguns repórteres, cobras da época.

Aos 15 anoõ. Bororó parte para a Lapa em
companhia de Henriquinho de Melo Morais.
Aqui Bororó pára para fazer uma ressalva: —
"nunca a Lapa foi bairro de intelectuais; os
boêmios passavam por ela para ir ao congresso
dos Tenentes ou às pensões alegres".

O grande ponto dos boêmios era a casa da
Maricota, na Rua do Riachuelo, 103. Os boé-
mios: Juvêncio Pinto Lopes (Bibiú), Calheiros
(Sararé), Baiano, Zeca, Espiga e entre eles Bo-
roró, que compunham o grupo dos Anjinhos do
Tenentes do Diabo.

E Bororó nos dá no seu poema A Velha La-
paem 41 Quadras a imagem perfeita da noite
boêmia que levavam: "Ruas escuras, lampião

na esquina, pensões alegres, prostituição onde
imperava D. Cocaína — a coquelucheJ de uma
geração.

Os cabarés —- repletos de surpresas — de
Cícero, de Pickmam, Cezarin... polacas, brasi-
leiras e francesas, dos coronéis fazendo-se o
béguin.

Danúbio. Novo México, Brasil, Primor, ao
som da música, ao fragor do tapa... Lili Lei-
tão compõe, e faz furor, o tal Lá pela Lapa que
Garapa...

Zuavcs e Congresso dos Tenentes, a cam-
pista, a roleta, o bacará. Deputados e antigos
intendentes... e a roda que vivia ao deus-
dará."

Bororó revive ainda as mulheres que agi-
tavam as noites da Lapa, das quais, segundo
êle, "nâo havia mortal que não ouvisse os vul-
gos das mulheres nos bordéis — a Galinha áo
Bloco — que era Alice —. a Mariquinha áos
500 Réis. c fala da Ernestina Buldogue. Ade-
laide Bebedeira, Anita Boca Torta, Sinhá Sete
Ventos e Alice.

Os valentões que vez por outra se metiam
a desfazer a noite da Lapa ficaram gravadosna memória, de Boronó. que. no entanto diz
nunca ter sido perturbado por eles. Dentre os
mais famosos valentes: Gira, Espanholinho,
Sátiro, Alfredo Bombeiro, Leãozinho, Belisário
da China, Russo da Pirajá, Moleque Januário,
Brca, Buldogue da Praia e Pedro Zarolho. A
sombra desses valentões estava o investigador
Januário, que a todos perseguia.

A Lapa aristocrática vivia então nos ca-
bares de luxo: Palace Clube (onde está a Saia
Cecília Meireles), Assírio e Fênix. No High Life
desfilavam o luxo, a boêmia e as francesas que
ostentavam jóias por todo o corpo e dançavam
com seus coronéis ao som de orquestras como
Andreozzi, Cozaren, Sousa, Pickmam e os Oito
Batutas, onde estavam Dunga e Pixinguinha.
— Aos sábados, diz Bororó, o uso do smoking
era obrigatório e era um mundo feérico com
roletas e bacará, tudo sendo jogado com fi-
chás de madrepérola. A bebida era o champa-
nha francês — Cordon Rouge, a 50 mil réis
e não se conhecia o uísque. Nos bares, a bebi-
da era batida de limão.

Bororó vivia então de expedientes — "com-
prava uma casa e vendia. Títulos e ações, ven-
das de carro, tudo era negócio, e, se fazia 100
mil réis por dia, não mais trabalhava. Foi a
única época em que tive dinheiro. Tinha en-
tão 33 anos".

Saíram nesse tempo poemas e canções es-
cri tas por Bororó dedicadas às mulheres da so-

ciedade, que hoje ainda éle não revela os no-mes porque "muitas estão casadas e são figu-ras de proa do grand-monde".
Sei- cabo eleitoral era obrigação de todos

que freqüentavam a Lapa, e Bororó tambémtinha os seus políticos: Irineu Machado Me-telo Júnior e Mota Coqueiro.
O grupo de Bororó já contava com mais no-mes de nossa* música populcr: Caiulo da PaixãoCearense, Astério de Campos, Patrício Teixeira,José Augusto de Freitas. José Rebelo da SilvaRogério Guimarães (o Esquerdinha), João B.da Silva (o Sinhô), Carlos Cruz, índio das Ne-ves, José Lins ãe Morais (Caninha) e Noel Rosa.Bororó teve também granáe amizade com AriBarroso, dele contando grandes passagens.
Quando fala da música, daquele tempo, des-

crevenâo a época do maxixe e do tango, danças
que imperavam na Lapa, Bororó fas menção
também ao desligamento que hoje se verifica em
nossa expressão m u sica l: "hoje grava-se na
base do dinheiro e divulga-se na base dos mi-
lhões de cruzeiros. Sou ainda, na poesia e na
música, por Ernesto Nazaré, Vila-Lôbos, Eduar-
do Souto, Noel Rosa, Anacleto de Medeiros, Ores-
tes Barbosa, Irineu de Almeida (o Batina), La-
martine Babo, Custódio Mesquita, Bilac, Gilca
Machado, Mário Pederneiras e Álvaro Moreira".

Bororó é contrário à chamada* poesia social:"vejo em tuáo um fundo de DOPS". Gosta da
poesia lírica e não vè necessidade áe se colocar
o morro na estrofe para cantar autenticamente.

Há uma saudade imensa áe Bororó áe re-
viver os cafés freqüentados pela boêmia áe seu
tempo: Trianon, Suíço, Chave de Ouro, Nice,
Belas Artes, e lá encontrar ãe nôvo Oscar Lopes,
João áo Rio, Mário Rodrigues, Zeca do Patrocí-
nio, Luís Peixoto, Raul. Pederneiras, Calixto,
Bastos Tigre, Luís Edmundo, Fritz, Di Cavai-
cânti, Trinas Fox, Alvarus, Justino e ver a Lapa"escoadouro 

para quem subia a Mem de Sá ou
descia pela Rua ãa Lapa para ir até o Café La-
mas, no Largo do Machado".

Até 1935 a Lapa foi Lapa para Bororó. De-
pois veio a Cinelandia, que Bororó orgulha-se ãe
poder dizer "fui fundador", onde as confeita-
rias Brasileira e Americana eram o ponto ãe
encontro. Isto entre 1932 e 40.

— Tempo áo Clube dos 40 — onáe só en-
trava homem — na Rua Álvaro Alvim, 24. E
Bororó completa: "nosso primeiro baile de gala
foi no Teatro João Caetano, em 1932, e lá com-
pareceram 12 interventores dos Estados, um su-
cesso".
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MUSEU DE ARTE MODERNA
DE ó A 24 DE ABRIL
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PINTURA
Iberê Camargo
João Carbogini Quaglia
Carlos Scliar

OBJETO
Gastão Manoel Henrique
Farnese de Andrade

GRAVURA
Fayga Ostrower
Maria Bonomi

ESCULTURA
Mário Cravo Júnior

DESENHO
Roberto Magalhães
Aldemir Martins

Homenagem
Ismael Nery



Cad B. Jornal do Brasil, quinta-feira, 23-3-67
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GRUPO OPINIÃO Comunica
QUE A SESSÃO ESPECIAL PARA A

CRÍTICA E CONVIDADOS
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A SAIDA?
K
S MARCADA PARA HOJE, 5.°-feira, foi transferida

para o DIA. 25, sábado, às 22h30m
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Rua Siqueira Campos, 143 £
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m Um elenco delicioso a

Carlos Eduardo, Dolabella, Cecil Thiró, Célia Biar, Emilio Di Biasi, g

Grncindo Júnior, Helena Ignôs, Halo Rossi, Juju, lafayette Galvão, B

Lema Krcspi, Mauro Mendonça, Napoleão Monii Freire, Othoniel B

Serra, Rosita Tomás lopes, Sérgio Mamberti e Suxana Faini g
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Hoie, às 17h e 21hl5m no TEATRO GINÁSTICO ¦
«j a
ia Reservas: 42-4521 — Ar refrigerado a
ia a
íiüanBSníBBíBHBBBHBaBlSBBBBBHBBaBaBBBBBUBBBBBBBa

gaHBHHBSaiiãOBHBBBnaBHBEraBBHBHBBHHBBBBBBBBBBBa
Após o sucesso do SARGENTO DE MILÍCIAS

o GRUPO DE AÇÃO apresenta
a
Ba

aade Augusto Boal e Guarnieri
com: Jorge Coutinho, Ester Mellingcr, Procépio Mariano e outros: ¦

Música: Edu Lobo — Direção: Milton Gonçalvei H

Hoie, .'is 17h e 21h30m — Reservas: 25-6609 H
TEATRO CARIOCA - R. Senador Vergueiro, 238 B
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Grupo Levante apresenta

0 VALE
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Texto dc LUCIANO ZAJD - Dir.: RENATO PUPO

com Marinés, Sílvio Aleixo, Maria Luiza Noronha
Hoje, às 17h e 21h30m

no TEATRO DE ARENA DA GUANABARA
Largo da Carioca, esq. Av. Chile — Res.: 52-3550
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K PREÇO: NCrS 3,00 — Estudante e trabalhador sindicaliiado: NCrS 2,00 ü
3
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Ca

Figueiredo Magalhães, M
28ó — Sobreloja Cine n

Condor-Copa jj
"E talvez seja esta a mais correta e cerla montagem brechtiana ató *
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agora rcaliiada no Brasil" (Y. Michalsky — JORNAL DO BRASIL) S

HOJE, 
ÁS 22H - RES.: 57-6651 M

De 3/> a 6.- «DE BRECHT A i
uctTsÒ STANISLAW PONTE PRETA" |"FESTIVAL DA BESTEIRA" |

com Aldo do Maio, Camila Amado, Jaime Barcelos • Milton Carneiro Q
Estréia sáb. e dom., às 16h, "A ONÇA INVEJOSA", peja infantil ¦
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¦ NOVO -
REPERTÓRIO

7 ÚLTIMOS DIAS
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Ctde Hermínio Bello de Carvalho

HOJE, ÀS 21H30M |
a TEATRO JOVEM - P. de Bolafogo, 522 • Res.: 26-2569 ¦
6i3SHiíJISB)EiE!GICIBBBBBB8BII!BBBaBBBaBBBBBBBBBBBBBBíff
|L,33BcSEIBEaKIBE]ESBBQ!:HiaBISIdBBBBBaBBBBBHBaBBBBBaBB9

«
Baa
B
H

Cl
H

TEATRO GLRUCIO GILL,
MARI* FERNANDA apresenta

TEATRO OA PRAÇA)

ATIL
cenário e fiptirinosADRIANO REYS

PAULO HADILHA PERNAM8UCO DE OLIVEIRA MDELOKGEÜ CAMINHA direçáo do •"•••ei™ gMARIA FERNANDA CARLOS KROEBER jj
Sob os auspícios ic Shv. it Ttalio di Steret, i> Educ. dt CB. Ba

B

HOJE, AS 21H - Res.: 37-7003 - Bilhetes » venda §
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A MAIS CARIOCA DAS PEÇAS í
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UARTO
HOJE, ÃS 16H E 21H1SM - Reservas: 52-3456
TEATRO MAISON DE FRANCE - Ar refrigerado

Amanhã tem espetáculo, is 21hlSm
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Agora em TEMPORADA POPULAR
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de Edgard G. Alves
Dir. Floriano Faissal

Sete mesos em cena em 65/66
(3 eom: ANDRÉ VILLON, DAISY IUCIDI,

IUIZ CARLOS DE MORAES, AGNES
B
I?
Cl

no TEATRO RIVAL - Reservas
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FONTOURA, AYRTON VALADÃO

HOJE, ÀS 16H E 21H

PREÇO ÚNICO:

NCR$ 3,00

22-2721
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VENHA AJUDAR O PRÍNCIPE A
ENCONTRAR A DONA DOS
SAPATINHOS DE CRISTAL 1

3.° MES DE SUCESSO

GATA B0RRALHEIRA"
Dir.:, Cen. e Fig.: NELSON MARIANI

Administ.: EDMUNDO CORTEZ JÚNIOR
SÁBADOS E DOMINGOS, ÀS 16H

Teatro de Arena da Guanabara
Largo Carioca — Reservas: 52-3550
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TEATRO NACIONAL DE COMÉDIA I
Avenida Rio Branco, 179 — Tel.: 22-0367

OiÀriíimenro à% 21 lt — Domingos às 18 « VAU'MAWmMWmm
De Jorge Andrada

Prcmio Serviço Nacional de T«atfo
Direção * cenários; Gianni Ratto

Figurinos: Bella Paes Lemo, com um grande elenco
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»no TEATRO SANTA ROSAS
5 R. Vise. Pirajá, 22 - Tel.: 47-8641 - {Gerador Próprio) ü

1 0 HOMEM DO •—— S
ÚLTIMOS

4 DIAS«PRINCÍPIO AO FIM
de Millôr Fernandes

5 eom: FERNANDA MONTENEGRO -

FERNANDO TORRES
HOJE, ÀS 16H E 21H30M g

U, A seguir: "A ÚLCERA DE OURO" a
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estacionamento próprio ~
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CAFÉ-TEATR0 CASA GRANDE
EAR-RESTAURANTE apresenta

Às 3as.-feiras: JAIR RODRIGUES

Aos domingos, às 16h30m:

CLUB DO JAZZ E BOSSA

Avenida Afrãnio de Melo Franco, 300
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ORQUESTRA SINFÔNICA BRASILEIRA
SALA CECÍLIA MEIRELES

INICIO: 2 DE ABRIL DE 1967
Regente: ISAAC KARABTCHEWSKY

MADRIGAL RENASCENTISTA
FESTIVAL HAYDN - MOZART

lnf.: Av. Rio Branco, 135 - Salas 913/920
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ORQUESTRA SINFÔNICA BRASILEIRA "
TEATRO MUNICIPAL

INÍCIO: 1." DE ABRIL, ÀS 16,30 HORAS
1.° Concerto de Assinatura da Série "GALA"

Regente: ISAAC KARABTCHEWSKY
Pianista: JACQUES KLEIN

Beethoven — Chavez — De Falia
lnf.: Av. Rio Branco, 135 — Salas 918/920
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| AMÉRICO LEAL apresenta |jmd:MSPiV
| no TEATRO RECREIO

NCftiliOO
Espetáculo inédito no Rio

Das 18h às 24h, 6 horas de espetáculo
SEM INTERVALO - SEM REPETIÇÃO ESTRÉIA

De segunda a domingo qia oc
Atrações! Strip-tcnsesl Comictdatle! ,

Com as mais lindas mulheres do "show dS
buiineii/' brasileiro *| oU

Rue Pedro I, 53 — Reservas: 22-BH4 °"
A partir do dia 25, ÂNGELA MARIA comanda iodas nt atrações fcj
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SEMANA SANTA no TEATRO REPÚBLICA
HOJE E AMANHÃ

VICENTE CELESTINO
e um grande elenco de artistas de Rádio,
Teatro e Televisão na linda peça-sacra"JESUS, REI DOS REIS"

(3 atos e 9 quadros)
Hoje, às 20h e 22h — Amanhã, às 16h, às 20h e 22h

NAO PERCAM ÊSTE GRANDIOSO ESPETÁCULO!
Bilhetes à venda — Reservas: 22-0271
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MALHE A SUA TRISTEZA
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0 NOVIÇO
Estréia sábado, às 21 h

TEATRO DULCINA
Res.: 32-5817

Preço único:
NCr$

Estudantes:
NCr$ |
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NÃO PERCAM!
A GRANDE PEÇA SACRA

A.ME^SAGEíH
- DO !SAÍtM ¦:'

de J. Romio da Silva

SOMENTE
HOJE

E
AMANHÃ

Poltrona
NCr$ 3,00

Est. e Balcão
NCr$ 1,50

Com um grande elenco dramático,

na maior história de todos os
tempos. Grando montagem!

Direção de AIDO CALVET
TEATRO CARLOS GOMES - Res.: 22-7581

17h30m - 20h e 22h

5 TÕNIA CARRERO: "Nunca se viu escândalo tão
inteligente no teatro nacional"

AS CRIADAS
leia

com: Erico Freitas, Hélio Ary é Labanca.
Direção de Martim Gonçalves M
Cenário e figurinos de Roberto Franco B
no TEATRO DE BÓISO - Hoie, às 16h30m 22h \\

EÍ Praça General Osório — Ipanema V

J| Refrigeração perfeita — Res.: 27-3122 2
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SEXY TIME
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agora muilo melhor! Com NÉI.IA PAUIA — SPINA —

BRIGITTE BlAIR t um time de PIAYBOAS

e o melhor STRIP-TEASE da noile

De 3.° a b.°. s 23hl5m — Sábs., às 20h30m e 22h30m
Doms., às IBh, 20h30m e 22h30m

RESERVAS: 56-1954

O QUE HÁ PELO MUNDO
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1
E AS OUTRAS MULHERES?
Pablito Ortega, que poderia — com muita propriedade — receber

O apelido de Roberto Carlos argentino, deixou ladas «.< mulheres
do numdo. Na joio, o instante em que suas frenéticas jãs perdiamo adorado solteirinho e Evangelina Sulazar ganhava um marido *-

se transformava em noticia

VOLUNTÁRIOS PARA
O MUNDO

Uma semana internacio-
nal destinada a recrutar jo-
vens bacharelandos de uni-
versida^es e colégios esco-
ceses para. trabalho volun-
tário na América Latina «
em outrar, partes do mundo
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foi liá pouco realizada na
Escócia.

A semana teve por fina-
lidade principal atrair mé
dicos, engenheiros, profes-
sores, cirurgiões- veteriná-
rios, urbanistas e peritos
florestais paru aquele mo-
vimento.

Uma série de debates em
universidades, colégios e
hospitais realizou-se eiu
Glasgow, Edimburgo, Dim-
dee, Saint Andrews e Aber-
deen. Destes debates parti-
ciparam representantes do
Ministério do Desenvolvi-

gasaBE^gB;

AMANHA, METRO-COPACABANA e METRO-TUUCA
e AZTECA, SESSÕES DESDE O 1/2 DIA!

mento Ultramarino da Grã-
Bretanha.

Alguns voluntários parti-
ciparão de cursos de treina-
mento durante o próximo
verão na 'universidade de
Edimburgo antes de parti-
rem com destino à América.
Latina, África, Ásia c outras
partes do mundo.

O Edinburgn universHw
Settlement — onde esses vo-
luntários preparam-se para
desempenhar suas tarefas
nos paises em. desenvolvi-
mento — criou em 1964 um
Centro Escocês de Serviços
Internacionais, e íoi .solici-
tado a realizar Inquéritos
em toda a Escócia cm nome
do Ministério do Desenvol-
vimento Ultramarino e de
outros 22 organismos vo-
luntários internacionais.

O Centro está trabalhan-
do agora com cerca de 203
organizações diferentes e os
voluntários escoceses podem,
escolher entre 46 países pa-
ra a realização de seus tra-
balhos de campo.
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Descubra o prazer de patinar no gelo

apresenta

FESTIVAL DE TEATRO DE COMÉDIA
RENATA FRONZI - RUBENS DE FALCO - RAUL DA MATTA

'^./'íi-Sr."-' "Hii '*-. - ^^y-XÍ-**.'it^-*:i,-:iíX?..'X}'Á-í.- <"'i*'.!vv%

a comédia mais fresca do ano no Teatro mais
refrigerado da Cidade

Às terras, quartas e quintas: preço único de Cr$ 3 000
Reservas: 32-0531 - HOJE, ÀS 17H E 21H30M
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i Descubra o prazer de patinar no gelo «
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(Sábado, à$ 16 horas)

1 Alice no País das

h HOJE E TODOS OS DIAS A PARTIR DAS 15
RUA SIQUEIRA CAMPOS, 143

SUPER SHOPPING CENTER
GERADOR PRÓPRIO

Diariamente, * partir das 22li, música jovem para dançar

com "OS ESTRIDENTES"
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Rio. Amplo estacionamento. Menu gg
especial para ox almoços "rípídot". 
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(Sábado, às 17 horas)

S TEATRO DE BOLSO - Reserve já: 27-3122
íSOLeMARI
I RESTAU RANTE • BAR |

(junto ao Yatch Club do Rio de Janeiro)
Aberto diariamente até àt 2 horat da manhé

SHOW & BOIT

H(iunto ao Yatch Club do Rio de Janeiro) r»
Aberto diariamente até àt 2 horat da manhé tfUi
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RESTAURANTE AO AR UVRE gana
Venha tomar seu chopp tt ouvir música moderna |g

com som esfereofônico Kl
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MÚSICA JOVEM
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£ Os PLAYBOYS exigiram a volta do show |// e c w t i aa c /> 5
aa

DE 3.° A DOMINGO
Excetuando Sexta-feira Santa e sábado, quando haverá B

NOITE DE ALELUIA ||
Dir. Music. — Guerra Peixe a

Rua Barata Ribeiro, 90 — Tol.: 36-3483 9
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I CORTE DO CANTAGALO - LAGOA 1
g

5 Estacionamento privativo: R. Gaitão Baiana. 496 — Gerador próprio «
a
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| no TEATRO MIGUEL LEMOS - Rua Miguel Lemos, 51 g a

' apresenta de terça a domingo

"UMA NOITE PERDIDA
COM TUCA E Mlt,c"

Desc. 50% p/e5t. ^
(1
BBC.BDEE!BEEiaE:i}nHBBERaBBaBBaBBBBflBBB«.^ '-EEr.EBaBBEaBBEEEaEBBBBBBEBBBESSBSBBECHSBfflnÚ MRRaEBaEBaBBBBRBBnBBBOaBBBBBaaBBBaEEBBRBaBk:

um show Mièlo & Bòscoli com e conjunto de Mcneu.il

Rua Rodolfo Danlas, 91-B — Copacabana

Reservas: 37-9663 (até as 22 horas)
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iiÓifE PLAZA aa
Av. Prcelo Júnior, 25B — Tel.: 57-4019

Aberto diariamente i partir das 15 horai
Ar refrigerado — Gerador próprio

CONVIDAMOS PARA A "NOITE ALEGRE", SÁBADO
DE ALELUIA. CARNAVAL! ANIMAÇÃO!

BRINDES E SORTEIOS!
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iÊSÍÁÜRANTE
Onde se come bom a preços razoáveis

Av. Princesa Isabel, "03 - Teis.: 576132 e 57-1870
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Panorama

do cinema

O Vidas Socas, de Nelson
Pereira dos Santos, está fa-
zendo uma série dc exibições
em cineclubes franceses.
Deus e o Diabo na Terra do
Sol, de Gláuber Rocha, en-
trou em cartaz, há dias, em
circuito comercial que inclui
vários cinemas. O Desafio
foi lançado no Luxemburgo,
pequeno cinema do Quartier
Laün.

0 O cinema novo tcheco e
húngaro, considerados de
primeira qualidade, estão
fazendo sucesso de bilhete-
ria em Paris. Um dos exem-
pios é Milos Forman, que te-
ve o seu Les Amours d'une
Bionde entre as melhores bi-
lheterias do ano passado.
Atualmente, filma em cores
Fogo nos bombeiros, com
seus colaboradores habituais
Ivan Passer c Jaroslav Pa-
pousei*.

O Os escritores latinos es-
tão em pauta: depois dc An-
ianioni adaptar um conto do
argentino Júlio Cortazar e
realizar com èle The Blow-
Up,Louis Mall eanuncia que
seu próximo filme será Le
Partage des Eaux, adaptação
de um romance cubano de
Alejo Carpenlier. Por falar
em Malle, seu último filme.
Le Voleur, com Jean-Paul
Belmondo e Oenevièvc Eu-
jold, está fazendo ótima car-
reira fios cinemas parisien-
ses.

9 Jean-Pierre Léaud é ou-
tro ator que se prepara pa-
ra passar à direção. O Me-
nino dp Les 40Ó Coups. cie
Truffaut. já agora um ra-
paz de vinte anos, atuou em
Masculin-Féminin e Ma.de in
USA, de Godard. t freqüen-
tador assíduo cias sessões da
Cinemateca, mesma escola
que formou Polanski, o pró-
prio Godard e tantos outros.

DESPEDIDA — Rochele
Taylor se despede da United
Artist?, onde atuava come—

que im pwa wer

divulgadora, e através dc¦uma carta agradece aos pro-
fissionais da crônica cine-
matográfica a atenção dis-
pensada.

FILME A JATO — Antes
de partir para Canis, onde
vai acompanhando seu fil-
me, Todas as Mulheres do
Mundo, o diretor Domingos
cie Oliveira vai realizar o
•seu episódio no filme As Do-
ces Criaturas, que terá Pau-
lo José no principal papel.
O diretor do segundo episo-
dio será Roberto Santos.

CAMINHOS DA EXIBI-
ÇÂO — Div er sos leitores
continuam enviando suas
reclamações contra o pessi*
mo estado dos cinemas ca-
riocas e suas respectivas pro-
jeções. O Cinema de Arte
Alaska. continua batendo¦recordes de reclamações: na
últi7ii a semana, enquanto
apresentavam, um festival
de filmes japoneses, como o
intervalo entre as sessões
fosse de vinte minutos os cs-
pectadores eram expulsos do
cinema: a explicação dada
era. de que como a sala de
espera é pequena as pessoas
também não poderiam es-
perar na sala de projeção.
A solução era mandar" to-
dos para a rua, para que de-
pois voltassem. Enquanto is-
so. o cinema Copacabana em
sua mini-tela apresentava
Os Grandes Caminhos, in-
teiramente mutilado, com
compressão de imagem la-
teral, cortes absurdos. Se-
gundo a ficha técnica pro-
jetada, Robert Hossein cha-
ma-sc agora Berfc Hossein,
e Roger Vadim, Ger Vadim.
O público continua sendo
ludibriado.

FILME VIETNAMITA —
A representação do Vietnã-
me do Norte apresentou re-
centemente cm Paris, em
.sessão especial no Estúdio
Renelagh, o filme A Tem-
pestade Começa, de Huy
Thanh e Le Huyen. A ação
se reporta aos tempos da
dinastia de Ngo Dinh Diem.
Um jovem soldado do exér-
cito de Ngo volta à sua ci-
dade natal no Vietname do
Sul e fica sabendo que o
marido de sua irmã, um re-
volucionário, fora enterra-
cio vivo pelas tropas do Go-
vêrno. Éle não se irrita:
guerra é guerra. Mas, sob
suspeita de ligações com os
comunistas, também a sua
irmã é presa. Irritados com
sua força moral, os soldados
de Ngo matam-lhe o filhi-
nho. Ela não cede. O jovem
soldado recebe então ordem
d. um oficial americano
para matá-la. Finalmente
revoltado, êle mata o ofi-
ficai americano enquanto a
população local e os guer-
rilheiros expulsam as tropas
dc Ngo. A crítica tem visto
o filme com certa simpatia:
a história é melodramática,
os personagens não tem psi-
cologia própria (na verda-
de. são todos iguais) _ o
filme não é nada sutil. Mas,
para o Vietname do Norte,

i' o essencial era mostrar o
número de torturados e de
crianças mortas, através de
um documentário sobre um
pais onde a destruição é a
verdade de cada dia! O fil-
me não s?rá apresentado
criTÍercinlniente.

CINEMA

ESTRÉIAS
OS PRAZERES DE PENÉIOPE
(Ponclo|.o), de Arthur Hiíier.
Comédia sofisticada. Com Na-
taüe Wood, lan Bannen e Li!i._
Kodrova. Panavision o Metro-
colnr, P.it.ió, IVio.ro Copacaba*
na. Metro Tijuca, Azlcea, Rica-
mar, Par.-., o dos e Mauá; 1-lh —
lóh _ 18ti - 20h - 22li. O

P_iiié „ p.-ríir de meio-dia. (Li-
vre,.

ADULTÉRIO à 1TAUANA (Adul.
.-.-rio AiritalianaJ, dc Pastiuale
Fc.ta Cai.ipar.ile. Comédia. Com
Nino Manfredi, Catherine Spaak,
Akim Famiroff. Technicolor. —
-....,_: Ml, _ |í,»i .. IBh - 20h
22h. Rio (Tijuca), São Bento, Ni-
terói), (1-1 onos).

MINHA ESPOSA É UM SUCESSO
(II Su-cesso), de Mauro Morassi.
Vil tsr Jo Gas; man e Jean-Louis
Trintignanl voltam a reuni r-sa
sob o patrocínio de Dino Rísi
(Aqutí.o quo Sabe Vivor), mas,
dessa vez, o diretor se limitou a
supervisor e o aí cr france.; tem
papel secundário. A comédia ó
.rági!, embora novamente inte-
ressante o personagem dé Gass-
man. Cem Anouk Aimce. Império,
Cr pacabana: Kh — lóíi — 18b
— 20b - 22h, Capitólio (Petró-
polis). (18 anes;.

O HO./.ÍM OUE RI (Thi Mon
YVl.o Uugl»), dc Sérgia Corbuc-
ci. Italiano, adaptação da obra
de Victor Hugo. Com Jean So-
rei, Usa Gastoní, Edmund Pur-
dom, liaria Occhínt. Easlmanco-
lor. Plaza (a partir das 10 horas
nr, manha', Olinda, Mascote, Bru-
ni-Copocabana, Rosário, Arte (Mc-
riti;, Cino lagoa Drive-ín às
20h30m e 22h30m.

A CABANA DO PAI T O M A S
(Onkol Toms Kucttc), de Geza
Radvanyí. Drama sentimental.
Adaptação do romance de Harriet
Beecher Stower. Produção alemã.
Com O. W. Fischer, Mylène De-
mongeot, Herbert Lorn, Eleoncra
Rcssi Drago e com a participação
especial de JuMette Greco e Ear-
lha Kitt. Easlmancolor e Cinemas*
cepe. Sc.-.'..: 1 .h - lóh - 18h -
20h - 22h. (10 ano.j.

A AMANTE SUECA (Al.ksrinn.n).'
sueco dirigido por Vik;ot Sjo-
man. Drama. Realização de um
dos diretores mais prestigiados
do grupo novo sueca. Com Bibi
Anderson, Max Von Sydow, Per
Myrberg, Birgitta Wal berg. Pai«-
sanelu: di> 2i. i 5a. às IBh —
20n - 22h. Sábado, domingo i
feriado a pôr tir das U horat,
.18 anos).

TEATRO E "SHOW"

UM AMOR SUSPICAZ - Comediu
de Bill Manhoff. Uma moça de
vida fácil invade o apartamento
de um rapaz metido a intp.eçíyal,

Jornal do Brasil, quinta-feira,, 23-3-07, Cad. B —

PERGUNTE AO JOÃO
DJANGO (Djangc), copredução
fta.o-espsnhola dirigida por Ser-
gio Corbucci. Wostorn. Com
Franco Nero, Loredana Nusciak,
José Bcdalo, Angel Alvarez. East-
mancolor. Bruni-Flaineifo, São
Pedro (Penha), Regência (Casca-
dur,.).

O MUNDO ALEGRE 
~DE" 

HCLÕ
(Brasileiro), dc Caries Alberto de
Sousa Barres, baseado na peça
Rua São lui:, 27, 8.°, de Abílio
Pereira dc Almeida. Juventude
em fase de descoberta do sexo,
cenário de alta burguesia. Co-
laborarão de Nílson Rodrigues
no reteiro e diálogos. Com Ire-
np Stefân.a, Luís Pellegrinr, Célia
Biar, Márcia de Windsor, Leila
Diniz, Fregolenle, Jorge Dória,
Cláudio Marzo, Jaime Filho. Vo-
neza: 15h30m . 17h_0m — 19I1
50,11 ¦• 22h. (18 anos).

A BÍBLIA (fhõ ¥lbl_,_ de JchiT
Hustcn. Superprodução de -Üino
de LaurentÜs, limitada a trechos
do Velho Testamento. Cem Mi-
chae: Park., Ulla Bi.r_.ryd, Ri.
chard Harris, Jchn Huston, Ste-
phen Boyd, Ava Gardner, Pe-
ter 0'Toole, Gabrielle r_rzctti,
E.oonora Rossi Dra-jo. De Luxe
Color. Palácio: l-li/IOm - 17h
-Oni — 21 h. (10 anes).

REAPRESENTAÇÕES

CLUBE DO lí-IÊ-IÊ (GI Club doi
Clnii), argentino, de Enrique Car-
rer.-s. Com Fernando Siro, Bca-
triz Bon net, Alfredo Barbiere. —
Prc-iclonli.: l.|h 50m — 16li30m
- lehlOm - 19h£0m - 21h30m
Eticm: I7h..0.n - I9hl0m -
20h50m. D. Podro. (10 anos).
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VIDA DE CRISTO _ Hoie nos
seguintes cinema;: Royal, Bru-
nl-Botafogo, Rio Brnnco, Marro-
COS, Bruni-Méior, Bt-Jiii-Piodado,
Alfa, Paraíso, Ramos, Santa Ho-
lena, Sanla Cociüa, Sanla Rosa,
(Iguaçu), Santa Rosa (Caxias),
Melo, Contrai (Caxias), S. Jcáo
(Meriti), S. Francisco, Pilar, Pai,
Ipanema: I7h30m - IÇhlOm -
20h50m, Ti;uca: |.|h50m - 16ii
30ni - IBhlOm _ 19h50m -
21h30m. (Livre).

A PEOUENA IOJA DA RUA
PRINCIPAL (Ob.hod na Korse),
de Jan Kadar c Elmar Klós. Su-
peric. a O Anjo d„ Mcrto (dos
mesmos autores), esse filme, pre-
miado com o Oscar e no Festival
de Nova Iorque, conta com ex-
traordinária humanidade, uma his-
tória ambientada na Eslováquia
sob tutela de Hitlcr. Com grandes
atuações de Ida Kaminska e Josef
Krcner. Alvorada:. (14 anos).

MADAME X A RÉ MISTERIOSA
(Madame X), de David Lowell
Rich. Melodrama: concorrência às
telenovelas, Com Lana Turner,
John Forsythe, Ricardo Montai,
ban, Burgess Meredílh, Constança
Bennet!. I.cir Dullea. Technic.-ior.
Rivicra: Uli - lih _ |8h - 20h
- 22h. (18 ano-,).

ESTRELAS DO BALLET RUSSO -
Cem o seguinte programai La-
go dos Cisnes, A Fonlo do
Bach t ..sarai e Chnma <i_ Paris.
Hoje no AJasIta a partir das 14
hcr,._ até meia-noite. (Livre;.
O REI DOS REIS (King of Kings),
cfe Nicholas Ray. Drama sacro.
Com Jeffrey Hunter, Viveca Lind*
ferds, Rita Gam, Carmem Sevi-
lha. Technicolor. Hoje e ama-
nhâ no Pax: I5h - 181. - 21 h.
(Livrei.

AS PISTOLAS NAO DISCUTEM (__
Pistol. Non Discutono), de Mike
Perkins. Wostorn europeu em co-
produção. Com Rod Cameron,
Did. Palmer. Angel Aronda, Vivi
Bach, Madrid e Cachambi: 191.

<i 21 h. Moca Bonita: |7h — 19h
- 21 h.

TODAS AS MULHERES DO MUN-
DO (brasileiro), de Domingos <Je
Oiiveira. A primeira comédia do
cinema brasileiro com personagem
autênticos: revelação de um jo-
vem diretor, estréia (cinematográ-
fica) de uma atriz, Leila Dmiz, de
grandes possibilidades. Também
um filme de bom clima carioca _
numerosos charmes femininos [Jo-
ana Fcmm, Isabel Ribeiro, Vera
Viana, Irmã Alvarez e muitas cu-
iras). Coral, Paris-Palnce, Flò.
rida, Kfllly, Bruni-I panem.., Fi*»*
ti.nl, (a partir das |4h), Caruso,
Britania, Biuni-Saens P(-na. (18
anes;.

ADEUS GRINGO (Adios Gringo),
de George Finley. Westorn eu.
repeu. Cen Giúliano Gemr.iíi,
Evelyn Stewart, Peier Crcr.s. Cõ-
res. Rivcli, Biuni-Picdado, Alfa,
Matilde, Art-Palócio Copacabana,
Ait-Pa.ácio f/.éicr, Art-Palácio Ti-
iuca: | .h - lóh - 18h - 20h -
22h. Rio-Palace. (14 anos).

14li - lóh - 16h _ 20h - 22h.
Cenlral: 14li - 16hh _ |8h -
20h - 22h. (14 anos).
VIAGEM FANTÁSTICA 

" 
(Fanlastic

Voyago), de Richard Fleischer.
Uma equipe de médicos miniatu-
riiados viaja pelo corpo de um
cientista, com objetivo cirúrgico.
Com Stephen Boyd, Raquel W_':.i,
Edmond 0'Brien, Donald Pleasan-
ce. William Redfieid, Arthur
Kennedy. Cores. Vitória (Ban-
gu): I5h _ 17h - 19h - 21h.
(10 anos).

ESPECIAIS
SESSÕES PASSATEMPO' Atua-

CONTINUAÇÕES

Paul A eumaii. \
('oi'limi J.a.-t::iila

A CORTINA RASGADA (Tom
Cuilain), de Alfred Hitchock.
Suspenre. Com Paul Newman e
Julie Andrews. Cc ler ido. Sò-
mente hoje no São luiz: l-Jh
lóICOni _ |9h _ 2Ih30m. |18
anes,».

Dir. de Maurice Vaneau. Cem
tona Mngalhees e Carlos Alberto.
- Copacabana, Av. Copacabana,
327 (57-1818, R. Teatro}. 21h30m
sáb. 20h e 22hl5m; vesp., quinta-
feira, lòh e d o mi nno, 17h.

OH, QUE DELICIA DE GUERRA -
Musical de Charles Chilton e
Jocn Lit tle wood: Primeira Guerra
Mundial visla corr. bom humor.
Espetáculo original de rara ale-
qria e vitalidade. Dir. de Ade-
mar Guerra (melhor direlor de
1966 em São Paulo com este es-
petáculo). Com Napoleão Mem-
Freire, Ev.-, Vilma, Célia Biar, Ro-
sita Tomás Lopes, Helena Inés,
Mauro Mendonça, ítalo Rossi e
outros. — Ginástico. Av. Graça
Aranha, 187 (.2-4521), 21hl5tn;
sáb., 20h e 22li30m: vesp., 5a.,
17h o dom., IBh.

sáb., 20h e 22h30m; Vesp. 5a.,
.6!i e dom., Í7íí.

ÀREI-IA CONTA 
"ZUMBI 

- Como-
-|:, lTt_.õ-:i -¦•- = (- ¦¦ dn G, Gws—

AS CRIADAS _ De Jean Gcnít.
Duo; criadas que tentam, dentro
de um clima trágico-pcético, li-
berlar-se do domínio úa patroa.
Dir. de Martim Gonçalves, Cem
Hélio Ari, Érico de Freltss e
L&banca. Bolso, Rua Jangadei-
ros, 26-A (27-3122): 22ll; sáb.,
20h30m e 22h30m. Vesp. 5.-, I7h
e dom., IBh.

RASTO ATRAS - Poça de Jorçe
Andrade premiada no recente con-
curso do SNT. Um h_>mem mer-
gulha 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 cie grande força e imagi-
nação, — Direção de Gianni
Palio. Com Leonardo Vilar, Re.
nato Machado, Iracema de Alen-
car, Isabel Teresa, Isabel Ribeiro
e grande elenco. TNC. Av. Rio
Branco, 179. (22-0367). - 21 h
Vesp. dom., I8h. Alé 15 ds
maio.

FAMÍLIA ATÉ CERTO PONTO -
Comédia (anteriormente apresen-
tüda seb o titulo Familia Pouco
Família), de Gerald Savory, adao-
tação de Marc-Gilbert Sauvajcn.
Dir. de Antônio de Cabo Cem
Renata Frcnzi, Rubens de' Faico
e outros. Serrcc-cr. Rua Sin.
Damas, 13 (32-8531); 21h30m;

MÚSICA E RÁDtO
MISSA DE COROAÇÃO - De t'a-
zart — Academia Sla. Cecília —
Igreja Cristo Redentor, domingo,
às 18h.

ORQUESTRA 
"DE 

CÂMARA" DO
CHILE — Concerto apresentando
Albinoni, Te.cmann, Vivaldi, Bach,
Mcrarl — ABC Pró-Arto - Mur.i.
cipal, segunda, as 21h.

SING-OUT OEUTSCHIAND -
Municipal, dia 29, ás 2Ch45m.

FUNDAÇÃO DHASILE1RA BALLET
—¦ Feodorova — Municipal, dia 2,
às 16 heras.

ORQUESTRA 00 MUNICIPAL -
Reg. Mário Tavares; vio!. Oscar
Bcrçierth — Municipal, dia 31, ãs
21 horas.

O.S.B. — I 
"'Conrêrto 

de Assina-
tura — Reg. Kjrabtchewsky. So- '

ARTES-PLÁSTICAS
COLETIVA - Obras do acervo _
Galeria Boníno — Rua Barafa Ri-
beiro, 578. Diariamente das 10 às
12 e das 16 às 22 horas - Fe-
chada aos domingos.

AC.RVÒ - Ãldêm.. Martins, Da
Costa, Krajcbcrg, Guignard e ou-
tros — Galeria Módulo — Rua
Bolívar n.° 21-A.

CÕTÉtTv^_nSini_ra~~-~__ií.i_i
Devo.. — Avenida Copacabana,
1 133, loja 12. — Diariamente,
das 18h às 24h.

GRAVURAS E DESENHOS - Luci
Calenda — Pintura — Gn'-,-ria Giro
— Francisco Sá, 35, sl. 1 201.

MUSEUS
CASA DE RUI BARBOSA - A
casa e as relíquias ligados à vida
do grande homem público e sua
biblioteca de cerca de 40 mil vo-
lumes compeem o museu — Rua
São Clemente n.o 134 (telefones
46-5293 * 26-2548) - Hor.: de
12 as lóh ÕOm, exceto às se-
gundas — Entrada franca.

MUSEU DE ART. 
"MODERNA---

Cursos e conferências, exposição
parm_ncnte. Avenida Infante D.
Henrique (tel. 31-1871). - Hcr.
6e 12 às 19 heras, segunda a _ã-
bado. De 14 ài 16 horas, ao»
domingos e feriados.

MUSEU DO BANCO DO BRASIL
— Kecalhe e expõe documentos

nieri e A. Boaí, música de Edu
Lobo. Apresentação do Crupo de
Ação. Dir. de Milton Gonçalves,
Cem JcK:e Coutinho, Ester Mel-
lin^er, Procóoio Ma ric. no, Maria
Aparecida, Haroldo de Oliveira e
Caries Negreiros. Carioca, Kua
Sen. Vergueiro n. 233 125-6609).
21h30m. Sábado: 20h e 22!::
Vesp. 5a., I7h e d...m., 18 h.

DE BRECHT A STAMSLAV. PON^
TE PRETA - Original espetáculo
cem uma inteligente encenação da
A Exceção o a Rogra, cie Brecht,
na primeira parte, e com poe-
mas de Brecht e divertidas crôni-
cas dr. Sérgio Pòno na segundo.
Dir. de Antônio Pedro, Com Ca-
mi Ia Amado, Jaime Barcelos. Mil.
ton Carneiro e Aldo de Maio.
Inauguração do Mini-Tea.ro. Rua
figueiredo Magalhães, 286 (tei.
57-6651). 22h; cio., 20h e 22h30m
vesp. dom., 18 hora:.
O' KÒmEM 

"DO' 
PRINCIPIO AO

FIM — Volta da bela seleção de
textos de Milor Fernandes, num
espetáculo freqüentemente como-
vente, imensamente valorizado por
um esplêndido desempenho da
Fernanda Montenegro. Dir. dc Fer.
nando Torres. Com Fernanda Men-
tenegro, Sérgio Briío, Fermndo
Tones e o Quarteto 0C4. Santa
Rosa. Rua Vise. Piraiá, 22 (Tel.
47-3641). _ 2 lh 30m e sábs.
18h, 20h30m e 22h30m, dom.
vesp. I8h e quinta às lóh. Só
até domingo.

ANJOS REBELDES (Tiio Trcubln
v/ilh An_icls), de Ida Lupino. A
excelente atriz volta à direção
com a responsabilidade de ía7er
a freira Rosalind Russell domésti-
car a rebelde Haylcy Mills. Com
June Harding, Binnie Barnes. Ba-
seedo numa novela de Jane Tra*
hov. Colorido. Capitólio, Leblon,
Rt-i-I, Carioca: I3h20m - l.íii
30m - 17h40m - 19h..0m - 22h.
(Livre1. Cascadura: 14h50m — I7h

I9h 10,11 21h20m. Impera-
ter: MhSOm - I7h _ I9hl0m

?1 h20.i-., leonoidina: |.th50m
-• 17h - |9l.l0m - 2lM20.il.
(Livre).

da Guanabara. Apenas às segun-
das-feiras. 21h.
A SAIDA? ONDE FICA A SAÍDA?
Pega docu,.'_rtt-.ht- do Ferrciru-
Gullar, Armando Costa e Antônio
Carlos Fontcurc, sobre o perigo
de uma nova guerra mundial. Dir.
Jcáo das Neves. Com Célia Hele-
na. Oduvaldo Viana Filho, Luis
Linhares, Echio Reis e outro;. —
Opinião, Rua Siqueira C.imp-s,
143 (36-3497); 21h30m; sáb..
20hl5m e 22h30m; vesp., 5a., 17n
e dom., 12h. Estréia hoje.
O VERSÁTIL 

'/,".R. 
SLOANE-"-

-¦ Comédia de Joe Or:on. Dir.
r!e Carlos Kroeber. Com Maria
Fernanda, Paulo Padilha, Adria-
no Rei* c outros. Praça Gláucio
OiK. (Pça. Cardeal Arcoverde)..

REVISTAS
ELLA'S - OUTRAS BOSSAS -
revista com texto e direção da
D.ivid" Conde t Gilberto Brea.
Con. Néfia Paula e outros. Mi-
yucl Leme;, Rua Miguel Lemes,
51 (47 

"'453/; 
2]h30m.

D* COSTA A COISA VAI - Re.
visla de Cólé e Silva Filho. Car.
l-s Gemes, Rua Pedro I, 2. (Tel.
22-7501); diariamente, 17h30m,
_0h e 22h, 2,°-feÍra - Bonecas da
Míni-Saia, espetáculo do trave?ti,
escrita e dirigido por Jean-Jac-
r-ues. Fechado hoje e amanhã.

MUSICAIS

MULHER 0 KM - de Edgard G.
Alves. Cem André Villon, Deiso
Lucidi, Agnes Fontoura, Aírton
Valadão e Luís Caries de Morais
- Riva», Rua Álvaro Alvim, 33'37
(22-2721), 21 h; sáb. 20h c 22h;
vesp. 5a. 

*e 
dom., 16 hera*.

QUATRO NUM OUARTO _ Como-
dia de V. Kataiev sobre prebie-
mas da juventude. Prod. do Tea-
tro Oficina. Dir. de José Celso
Martínez Correia. Com Iraia Nan-
di, Renato Borghi, Dirce MigÜac-
cio, Fernando Peixe to, Francisco
Martins e Etty Fraser. Maison do
France. Avenida Pres. Antô.
nio Carie:., 58 (52.3456), 21hl5m;
sáb., 20h e 22M5m; vesp. 5a.,
17h, e dom., I8h.
A CASACA _ Comédia de~ Zu!..i-
ka Melo, Dir. de Pernambuco de
Oliveira. Com Jorçje Paulo. Arena

lista Klein — Municipal, dia 1 da
.¦bril ás 16h30m.
'Õ.S.B. 

- MADRIGAl RENAS-
Clir.riSTA - Karabtchewsky
Haydn c Mozart — Co;ília Mei-
reles, dia 2, ás 16h30m

EU CHEGO LÃ _ Musical, npre
sentação do grupo Levante. Cem
J.âr* dn Vaie, Marinés, Sílvio
Aleixo, Maria luísa Noronha. —
Arena da GB — Lf*rgr> da Cano-
ca, esq. da Av. Chüe. (52-3550).
21h; ve-.p. sab., e dem. I8h. _
5a., 17h.

R-SA DE OURO -~Remontagêm
dc bem sucedido e.petácuio de
música popular, ceu Clementina
de Jesus — Jovem - Praia de
Botafogo, 522: 21h30mi sáb., 20h

e 22h; vesp. 5a„ I7h e dom.
18h. Uítimos dias.

A FINA FLOR DO 'SAMBA -
Show de música popular, organi-
zado per Sérgio Cabral e Tere-
sa Aragõ. Com elementos das
Escolas dc Samba Mangueira, Im-
pério Serrano, Portela c Salguei-
rc — Opínico — Siqueira Cam.
p:s n. ',43 

.(36-3497) - Somente
às scnund.is-íeiras, 21 hurc_.

SI — 7." andar. Filmes: tex tas-
feiras, às 17 horas.

PvÂDSO

AilC PRÓ-ARTE - Recital Beelho-
ven — Jacques' Klein — Munici-
pai, dia 3, às 21h.

COMEMORAÇÃO CÒRAÍ-SÍNFò".
MICA DE PE. JOSÉ A1AURÍCIO

Associação Canto Coral — OSB
A-.;*ostro Karabtchewsky — Sala

Cecília Meireles, dia 15 de abril,
as 21 horas.

DISCOTECA PÚBLICA DO ESTA-
DO DA OUANABARA - Música
erudita, 

"berta 
das. 9 ás 19 ho-

ras. Avenida Alm. Barroso n."

ACERVO - Dionira, Millon Da
Cesta, Panceiti, Di Cavalcanti,
Anita Mal fat ti, Pcrtinari, Pie t riria
Checcacci, Antônio Mata, A. Bl-
chels, Holmes Neves o outres —
Varanda — Rua Xavier da Sil-
veira, 59. - Hor.: das 8 às 22 h,
sábado até às I3h. Fechada aos
domingos.

RADIO JB
JD Informa - 12h30m _ 17h30m
laiiôOm, 21h30m.

Repórter JB - 8h30m, 9h30m,
I0h30m, llh30m, I4h30m, lõh
30m, 17h30m, 20h30m, 23h30m,
0h30m.
Informativo Agrícola - 6h 30m,
aíàrlamente.

Música Também é Notícia — dai
lOh às lóh de hora em hora.
Marca do Sucesso — 12h25n
ieh25m, 21h25m, diariamente.

tapeçaria. Caloria Geminí — Av.
Copacabana, 335-A (57-0188;. _
Aberta diariamente das 15 òs 22
horas, exc-ito aos domingos.

STEIA V1EÍRÃ-FERREIRA - Aqua-
relas — S ilão do Ministério da
Edu.ação.

ACERVO - Ar.na Bela Geiger,
Anna Letycla, Antônio Maia, Do-
meníco Lazzarini e outros — Mo-
rada — Av. Ataulfo de Paiva,
23-B.

ACERVO — Artistas brasileiros —
Pinturas, gravuras, de:enhos e

c objetos de valor histórico li-
gacies ao estacciecimen.o — Ave-
mda Rio Bf--nco n.° 65, Io a

«ndar (telefone: 43-5372) - Hor.
ce 12 às 15 h, de seg. a tex*
ta. — Fechado aos sáb. e dom.
Entrada franca

MUSEU 
~DE" 

CAÇA - Reúne 
""an.'

mais típicos da fauna brasileira.
Quinta da Boa Vista — Lado di-
reito da entrada principal do Jar-
dim Zoológico. (Te!.: 31-2Ó45).
Hcr. de têrja a sextA-felra, ca»
12 às 17 h. Aos sábados e do-
mingos, *> às 12 horas. — En-
traria franca.

MUSEU DE GEOGRAFIA 
-_-~__.

põe as paisagens físicas e hu-

PINTORES ATUAIS - Cybelc Ve-
tr, Kanica, Vera Meneses, Vera
Rui.man, Zélia Weber, Gaorçeto
e outros. Casa Grando Arquitotu-
ri e Drcoracão — Rua Gen. Pcü-
doro, 53, Botafogo - (24-4008).

VLAD1MIR KOWANKO - Piniuras
— Galeria Condor — Churrascaria

manas das cirandes regiões ç;eo*
gráficas do Brasi: _ Avenida Ca-
lógeras n.° 6-B (te!.: 52-4935) —
Kor.: de 10 l3 12h 30m, exce-
lo aes sábados e domingos. —
Enlrada franca.

MUSEU" DE geografia" e mIne.
RALCGIA — Compreende seçoe«
de Mineralogla, Geologia e Pa-
lecnt.logia. Avenida Pssteur n.**
404. (Tei.: 26-0309). Hcr.: ds
12 às 17h 30.li, exceto aos sã-
bados • demingos. — Entrada
franca.

MUSEU DOS TEATROS DO RIO
DE J-NEI-0 - EVn-niM e do-
cumenteção referentes à vi:!a ar-
tístíca teatral da Cidade. Aveni-

007 COMTRA a chantagem
ATÔMICA (Tliundorball), de Te-
rence Young. O quarto filme da
série James Bond, reabilitande-o
do passo meio em falso que *ci
007 Contra Goldfinger. Urn bem
espetáculo no gênero. Na íu-
)a contra o arquicrímlnoso Adol-
fo Celí, 007 (Sean Ccnnery) tem
horas tíe recreio com Claudine
Auger, Lucíane Paiuzzí, Man ino
Beswick, Molly Peters. Core... —
Odeon, Miramar, Risn, América:
1-lh - 16h30m - 19h - 21h30m
Senta Alice: 14h.|5m - 16ii50ni
I9hl0m - 2lh30m. Pcirópclis,
Odeon (Niterói): 14h _ 16h30ill
- I9h - 21h30m. (18 anos).

DOUTOR JIVAGO (Doctor Jlva0o),
de David Lean. Superprodução ba-
senda no romance de Bcris Pas-
Tsrnak. Cem Ornar Sharif, -Julii
Christ;,,, Geraldine Chaplin. Cò-
res. Vitória: l.th - I7li30m -
21 h. (16 nnos).

Õ GRANDE GOLPE DOS SETE
HOMENS DE OURO (II Grande
Colpo do! 7 U o min! d'Orc), de
Marco Vicario. Segunda aventura
•ia quadrilha comandada por Phi- •
liope Leroy. Com Rossana Po.
desta, Gastone Moschin, Gabriel-
le linli. Coros. Rox: I5h - I7h
- 19h - 21h, Condor-Copacaba-
na. Condo r-L ar go do Machado:

ENCONTRO COM A MÚSICA PO.
PULAR - Show informal com vá-
ria! personalidades da música po-

•pular, C_-r;oca, Rua Sen- Verguei-
ro, 238 (25-6609). Somente és
sextas-feiras, à meia-noite.

PRÓXIMAS ESTRGIAS
A PENA E A LEI - lrès cerné"
dias em um ato, de Ariano Suas-
suna. Direção de Luís Mendonça.
Com Uva Nino, Rafael do Car-
valho e Emiliano Queiró-. F.rui-
rines de Echío Reis. Teatro Jo-
vfim. Estréia em abril.

O NOVIÇO, dc Martins Pena.
Produção da FBI, com a cola-
boraeão do SNT - Com Dulcina,
Wanuel Fora. Cléber Macedo,
Jnão Benian, Ivan Sen a, Sin ia
Morais, Bruno Neto, Matozinho,
Dulcina, Estréia sábado de Ale-
luia.

ÚLCERA DE OURO - Comédia
musical cie Hélio Bloch. com mu.
sica de Oscar Castro Neves, Ro-
berlo Mene.cnl e Edimo Kriegc-r.
Dir. de Léo Jusi. Com Flávio Mi-
glnccio, Cláudio Cavalcanti, Ro-
Lana Ghessa e outros. Santa
Rosa. Estrela em abril.

OS 7 GATINHOS, de NélisiTRi.'
drigues. Dir. de Álvaro Guima-
r.ies, figurinos e cenografia da
Roberto Franco. Cem Fregolenle,
Thelma Reston, Jorge Cherques,
£rico de Frcitcs, Carmem Palhare:.,
Hélio Ari, Dienane Machado, Dia.
na Antanaz, Ana Rita e Tânia
Sher. Apresentação do Teatro Po-
pular da GB - Miguel Lemos.
— Estreia em abril.

UM PEDIDO DE CASAMENTO E
JUBILEU - De Tchecov. Apresen-
tação óã Fundação Brasileira da
Toa tro. Dir. de Sérgio Dionísio.
Cem o elenco da F3T -- Teatro
Dulcina, ãs segundas-feiras. Pre-
ços populares para estudantes. —
Estréia segunda-feira.

MEIA VOLTA, VOLVER"-'"Seie.3Ô
de textos sobre o Brasil de hoje,
coordenada nor Oduvaldo Viana
Filho. Produção do Grupo Opi-
nião. Dir. de Armando Costa,
Com Agildo Ribeiro. Odete Lara,
Oduvaldo Viana Filho e outros.
Eôlso. Estréia em abril.

"SI-.OW"
LUIZA SALGADO E MARIA JO-
ft VILAR - Lisboa à Noi.

Você í Quom Sabá — 9h, 17h,
21 h, diariamente, de 2a. a 6a.

Porgunte ao João — de 11h05.r.
às 12h — diariamente, de 2a. a
6a.-feira.

Bolsa do Valor»* — l8h-15m —
diàriaiTiÊ..:.-;:.

PROGRAMA PRIMEIRA CLASSE~_-
Hoje: às 13h05m: Trt.* Roí* do
Oriente, de J. H. Hopkins *
Les Filies do Cadiz, de Delibes
* Pro.údio, de Prokcfieff * Suíta
Sigurd Jorsalfar, de Grieg *
Corpus Chrlsti, de Albéniz *
Allogro — da Suíte Sinfônica An-
tar, de Rimsky-Kortakoff * Po«-
«ia, de Fibich * 3.° Movimeato
da Sinfonia Popular, de Rada.
més Gnatalli. Ãs 22h05m: Aber-

Gaúcha — Rua das Laranjeiras,
n.° 114.

TsÃ MORAIS - Pintura - Saint.
Germain, Barata Ribeiro, 418,
sola 109.

CECÍLIA ARRAES - Pinlura -
A'..cc:acão Atlética Banco do
Brasil - Av. Borges de Medei-
rc., 819., com entrada pela Av.
Aírânio de Molo Franco.

.""NOVÍSSIMOS _ Pintura, gra-
vura e desenho. Alceste Tarabini,
Ângelo Hcdick, Arturo Washing-
ton, Gilles Jacquard, Ivens OÜn-
to Machado, Sílcé Anlez e Vera
Lúcia Alves Meneses. — Galeria

da Rio Branco (Saião Assírio) —
(Tc!.: 22-2885). Hor.: das 13 ès
17 horas, exceto aos sábados e
dümingcs.

MUSEU 
"HISTúRICO_~Obieteí~í

documentos ligados à nessa His-
tória nos períodos do Brasü-Co-
lônia e Brasil-Império. Raras co-
le-;ces de ArTe Sacra e Numis-
mática — Praça Marechal Ânco-
ra _ (Tel. 42-5367). - Hor.i
de 12 às 17h 15m, de lèrça <
sexta-feira. De 14h 30m às 17h
45m, aos sábados e domingos.
Fechada ès segundas-feiras. En-
frad. franca.

MUSEU DA IMAGEM E DO SOlÃ
— Mais de 100 mil fotografias,

lidades, desenhos, filmes cultu-
.'ai;, comédias, documtíntár!os.
5er.sóes contínuas desde as '0
da manhã. Cine Hora í Edil í tio
Avenida Central, subsolo). ..os
domingos e feriados, e>clu3Íva-
mente programas infanti..
AQUELE CUE SABE' VIVER (II
S.rpasso), de Dino Risi. Histó-
ria de um estudante que se
cícixa envolver com uma espé-
cie de p.ayboy, cuja ética ie
limita à perfcrmiince de seu
carro esporte. Com Vitlorio Gas-
smen, Jesn-Louis Trintignant, Cs*
therine Spaak. Hoie no Cine Ba-
renesa ás 21h30m.

f.M.VHA" LUTA (Don Blcdigi Ti-'
don), de Erwin Leiser. Dccumen-
tario de montagem sobre a as-
consáo, terror e queda do Ter-
cairo Reich. Produção sueca do
berlinense Leiser, 1959. A par-
tir de hoje em sessões continues,
no Museu dn Imagem a do Som.
ACON1ECEU NUM APARTAMEN.
TO _ Comédia cem Kim Novel.,
Jack Lemmon, Fred Aííeire. Ho-
ie às 19 heras, apresentação do
Clube de Cinema Charles Cha-
pün, no Sindicato dos Trabalha-
dores em Empresas de Combus-
ttveis e Minérios na Rua Mexi-
co, 11, 5.0 andar.

SEMANA SANT/T-T
PROGRAMAS
ESPECIAIS
JESUS REI DOS RETS -T>_7a" com"
três atos e nove quadres. Com
Vicente Celestino e grande elen-
eo. Teatro Ropública, hoie às
20h e 22h e amanha" às lòh,
20li e _2h.
A MENSAGEM DO SALMO -
Versão lírica da Vida de Cris-
to do escritor J. Romão da Sn-
va. Direção e cenário: de Al-
do Cs,vet. T(a|r0 Carlos Go-
me., hoie e amanha às 17h30m,
20h t 22h.

I» - Rua Cinco ds Julho n.»
305. Tel.: 36-4453 - Show cem
Maria José Vilar e Florência So-
drigues - Dir. de Joaquim Sa-
raiva, às 21h30m e 22h30m
- Couvert - NCrS 2,50 - Fe-
chado às quartas-feiras.

ANTÔNIO 
"MESTRE 

E MÃRÍA^TÊ".
RESA. No Fado — Show — Rua
B_rão de Ipanema n.° 296. Tf.
lefone 36-2026 - Couvort - NCrt
2,50.

FP.ANCÍ5CÕ""jOSt" E 
"MÀRÍÃ"bÀ

GF.A.ÇA — Adoga dtt ivorj —
Show _ Com Maria da Gra-
ca e Sebastião Robalinho
Couvort - ,'!Cr* 1,80 - Fechado
às segunda--feiras. — Rus Santa
Clara n.» 292 _ lei. 37-4210.

EL CORDOBES - Shcw de a
go-go de meia em meia hora. —
Rua Miguel Lemos, antigo San
Sebastián Bar — Consumarão
NCrS 6,40.

PANTERAS A GO-GO - Show de
meia em meia hora a partir das
23 horas — Rue Beaux Arti —
Rua Rodolfo Dantas — Sem cou-
vort e consumação: NCrJ 5.

HELENA~DE 
" 
IIMÀ-"-^".

meia-noite e meia. Le Candct&bre.
- Couvert NCr' 8,00 - de 2a. d
sab. Dir. de Sérgio Vasquer.

ÂS PUSSY, PUSSY, pússyTTT
CATS — Texto dc Sérgio Pôrie.
Com grande elenco, 2 shcwi:
às 23 horns e I hora — Ceu-
verl: NCrí 12. Consumução: NCrJ
3. — Fr«d's — Av. Atlântica.

UMA NOITE PERDIDA, com Mièle
e Tuca — Música c dança. Com
Luís Carlos Mièle e Tuca, além do
conjunto de Roberto Menescal —
Rui Bar Bossa — Rua Rodolfo Dan-
tas — à 1 hora de 3.d a dom.
Couvert: NCrJ 10,00. Consuma-
rão: NCrS 5,00.

UMA NOITE MO ZI-CARTOLA -
Zé Kétl, Cartola e Nelson do
Cavaquinho — Casa Grande.
Av. Afranio de Melo Franco,
300. NCr$ 5,00.

BADEN POWEll Ê NORMA
BFNGEL — Zunium — Diária-
mente à lh. Couvert: NCrJ ,.
10,00.

TRIO MOSSORÓ _ Chei Toi 
"-'

Rua Cinco de Julho — Semente
na feijoada de sáb. Sem couvoit
e consumação.

tura Rosamunda, de Schubert •

Alexander Nevslty, de Prokoíieff.

RÁDIO MEC
A MÚSICA TAMBÉM CONTA A
HISTÓRIA - 17h05m, focalizará
a conclusão da primeira porte do
Oratória da Paixãe Segundo São
Mateus, de Bach.

INTÉRPRETES FAMOSOS - Í6Í7
30m, focalizará hoje Alexandre
Brallowsky interpretando Cort-
certo em Dó Menor, de Saint-
Saens, com a Orquestra Stnfòni-
ca de Boston, sob a regência de
Charles Munch.

RÍQUIEM"- 
' 

22h05m',~_preser..ar
ção do Réquicm de Verdi com
comentários do Professor Erc-
mildo Viana.

IEEU, Av. Nossa Senhora de Co-
pacabana, ó90.
HEITOR DOS PRAZERES - Pintura
e JOVEM GRAVURA NACIONAL
- MAM _ Av. Beira-Mar.
•OSÉ-GÜÍlHE~RME 

R10'S - talhas,
desenhos, ólees e colagens —
Meia Pataca. Rua Visconde Pira-
já, 47. Praça Gen. Osório.
COLETIVA DE ARTISTAS mInEÍ-
ROS — Pintura de Chamina Szyn-
beín, Eduardo de Paula, lide
Moreira, Maria Helena Andrés,
Maristela Tris tão, Sara Ávila dc
Oliveira, Yara Tupinambá e Wü-
de Lacerda — Cantu — Barão de
Ipanema, 110-A.

ci:cos e gravações raras — Ar-
auivo completo do Almirante —
Praça Marechal Ancora, ao lado
da Igreja No.sa Senhora de Bon-
sucesso — Horário: das 12 às
19 horas, exceto às segundas.

MUSEU DE BELAS-ARTES - Pin-
lura, escultura, desenho _ artes
gráficas, mobiliário c objetct de
arte em gera!. Galerias perma-
nentes: e_trcngeir_s e brasileiras.
Galeria de exposições têmpora-
tias. - Av. Rio Branco n.° 199.
Hor.: de terça a sexta das 12
às 21 hora:; sábados e domin*
gos, das 15 às 18 horas. Fe-
chado às segundis.

\ .já%
TÊNIS DE MESA

mJí^CIf°,?AL,VA0 
~ PetróPO^ - "No próximoCampeonato Mundial de Tênis de Mesa, quais os pai-ses mais credenciados?"

.. .China, Japão, Suécia e Iugoslávia serão os prin-cipais concorrentes ao titulo no Campeonato Mun-diai de Tems de Mesa que terá inicio a 11 de abril
próximo na Suécia, no estádio coberto de Johannes-hov em Estocolmo - sabendo-se que o.s suecos HasAiser e K.iell Johansson (campeões da Europa) já es-tao treinando há quase 1 ano para o certame, cujaoespesa e prevista num total equivalente a 54 mi-lhões de cruzeiros antigos.

TOXICOMANIA

WAGNER RA - Lrtilm.
— "Snhrc a (oxioomniiiu,
(inc. livro adiíil cm norlu-
guês o Joio indica?"

Êste, da Civilização Bra-
sileira — A Droja: Quem
Toma, O Que Toma, Por
Que Toma. Reunindo cm
133 páginas (edi.ão T.9CC>
importantes trabalhos de
médicos e Jornalistas, como
os Drs. Oswald Morais cie
Andrade, Milton S. Bar-
bosa. Cincinato Magalhães
Freitas e as repórteres
Ana Arruda e Teresa Ce-
sário Alvim, êsse pequeno-
grande livro. A «roga, ie-
almente estava faltando
na especialidade. Suljen-
lenda isso nesso leitor pe-
los titulos das diversas
matérias do livro reco-
mendado: Histórico da To-
xicomania. do Dr. Os-
wald Morais de Andrade:
Toxicomania e Legislação,
Or. Os-v-kl Morals-de An-
drade e Dr. Milton S.
Barbosa; Mescalina e
I.SD-25: as Drogas Permi-
tidas; A Mitologia da Ma-
conha — OHtjcm e Trata-
mento do Vicio, Teresa
Cesario Alvim: A Bolinha,
Idem: Quem Toma Dro-
gas no Brasil — Quanto
Toma. — O Que lom?.: A
Repressão à Droga; O Tra-
tamento do Vicio: r-ntre-
vista com o Dr. Cinclna-
to Magalhães **reitas; O
Estado e a Droga; l;m Vi-
ciado Fala, de Si Próprio,
reportagem de Ana, Arru-
dn. — Ao Professor Os-
wald Morais de Andraae,
Presidente reeleito da As-
.sociação Médica do Esta-
do da Guanabara, agrade-
cernes ter indicado o livro
ao ouvinte-lsitor rio Per-
junte ao João.

METROPOLITAN

FILIPE RENZZETTI —
S:To Paulo (Capital) —."Xa ocasião do acaba-
mento das obras do nôvo
Metropolitan Opera Hou-
sc, de Nova Iorque, é ver-
dade que a Itália, Áustria,
Alemanha e França dc-
ram grande contribuição,
material e artística?"

Deram —, sabendo-se
que da Itália de Vercü
velo o mármore branco pa-ra a escadaria que dá
acesso ao foycr; da Aus-
tria íoi a Viena de Schu-
bert que mandou 21 lus-
tres de cristal —, enquan-
to. da Alemanha. Bonn fa
terra natal de Beethoven)
doou 10 milhões de mar-
ccs para o palco —, tendo
a França mandado o pin-tor Marc Chagall para fa-
zer a decoração, 

"valendo
ainda mencionar que o nn-
ti_*o Congo belga ofereceu
madeiramento espet.nl pa-ra o auditório.

VERSALHES

ELISIO VIANA — Bo-
tafogo — "Rui Barbosa,
após ter brilhado em Haia,
chefiou cm Versalhes a
delegação do Brasil?"

Não. Foi Epitacio Pes-
soa. então Senadir pe,aParaiba, que chefiou s de-
legação do Brnsil no Con-
gresso dn Paz cm Versa-
lhes. Rui Barbosa fora
primeiramente escolhido,
mas recusou ;>. mis.-.ac. d
Tratado de Versalhes
(19191 foi firmado n? Ga-
leria dos Espelhos do Pa-
lácio de Versalhes.

ORÇAMENTO

MANUEL BUENO SAN-
TOS — Botafogo — "Na
Idade Media, governantes
como Carlos Magno faziam
orçamentos para um ano
de governo como atual-
mente?"

Faziam —. peio menos se
sabendo que o Imperador
Carlos Magno determinou,
por volta do ano 800, na
Capitular, dc Villis, a rea-
liznçâo de um inventário
anual da propriedade, em
livros especiais para as re-
coitas e as despesas.

COMPROMISSO

ISMAEL SANTANA —
Belo Horizonte. — "Na
nova Constituição brasi.
leira já promulgada, em
que Artigo é determinado
o juramento que o Presi-
dente da República deve
prestar ao tomar posse do
cargo?"

No Artigo 78. cujo pa-
rágrafo l.° dispõe o se-

guinte: O Presidente pres-tara o .seguinte compro-
misso: Promeio manter,
defender e cumprir a
Constituição, observar as
leis, promovi.".- o bem ge-ral e sustentar a união, a
integridade ç a indepen-
dência do Brasil.

MiRAGEA.

DAGOMIR FURTADO— Copacabana. — "Que
explicação tem a miragem,
como ilusão da visla nos
desertos?"

A miragem é um efeito
ótico devido á reflexão to-
tal da luz solar na .super-
íicie comum n duas cama-
cias de ar diferentemen-.
te aquecidas, .sendo a ima-
gem vista comumente em
posição invertida — e
quando a superfície de re-
flexão é horizontal ficar.-
do acima dos olhos, dá aimpressão de um lençol de
água onde os objetos estão
refletidos.

-URUBEBA

EUCLIDES NEVES —
Carangola. — "O valor
da planta Jurubeba, contra
doença., do fígado c só re-
conhecido pela homeopa-
tia, ou também pela alo-
patia?"

O emprego terapêutico
aa jurubeba (Sola.nnn
patiiculattim), verifica-.se,
quer na homeo.iatia, querna alopatia. Nn homeopa-
tia, segundo o autor cio li-
vro Farmacopcia Homeo-
[tática, M. Pena, constitui
a jurubeba poderoso tôni-
co e ótimo de.sobstruente,
aplicado nos ingurgitamen-
tos do fígado e baço,
como nas hepatites pró-
priamente ditas.

MONNET

ALCIR PINHEIRO —
Gávea — "Que nome tem
o economista francês con-
temiioràneo que costuma
citar frase famosa de um
rei árabe?"

Êsse economista é Jean
Monnet. autor do planodo Mercado Comum Eu-
ropeu —, sabendo-se queMonnet costuma lembrar
a seguinte frase do Rei
Ibn Saud (pai). — "Em
minha mocidade, encon-
trel-me com Deus no de-
serto, e Ele me ensinou o
segredo do sucesso: paramim, mesmo os obstáculos
são oportunidades".

CIGARROS

MARY KESSELMANN
— Urca — "São para mu-
lheres somente os cigarro.,
de alface introduzidos na
Inglaterra?"

Tais cigarros sem nico-
tina, de alface, fabricados
no Texas, foram postos ã
venda num supermercado
de Londres e tiveram des-
de logo maior aceitação
por parte das mulheres,
embora sejam pnra todos
os fumantes que evitem a
nicotina, recebendo os ci-
garros de alface o nome
de Bravos.

CARAPINIMA

JOSÉ GOMES RIBEI-
110 — Bonsucesso. —"Entre os condenados à
morte da Revolução Per-
Tia-mbucana dc 1824 houve
um chamado Cnrapini-
m*.?"

Sim. executado no Cea-
rá. Tinha o nome comple-
to de Faliciano José da
Silva Carapinima. Na
Guanabara, a memória
desse participante da Re-
volução Pernambucana de
1824 é perpetuada em
Bangu, na Rua Carapini-
ma.

ATENÇÃO

Somente fazer pergunta
quem puder ouvir a res-
posta, através da RADIO
JORNAL DO BRASIL, da
2.* a 6.a-fcira, dc lih flõm
às 12h. — Aqui são publi-
cadas apenas algumas das
22 questões irradiadas pordia. — Com muitas cartas
a pesquisar, o João nãn
envia resposta pelo Correio
nem informa p/ telefone.

Fazer uma só pergunta,
sobre assunto de interesse
geral e quc possa ter res-
posta cm poucas palavras.Cartas para: Pergunta
ao João, RADIO JORNAL
DO BRASIL. Avenida Rio
Branco, 110, 5." andar, Rio,
ZC-21.
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INTELIGÊNCIA / U M_á F/.SyJO DO VAZIO URBANO

Ic-ic-iê / a revolta comportada

A frase virou um lugar-comum: o Rio é
um imenso tambor que repercute no Brasi) in-
teiro. Da reforma íonteneleana no trânsito aos
postes com polainas, aqueles com faixas azul
c branca, tudo acaba sendo imitado, mais cedo
ou mais tarde, em outros lugares.

O escultor baiano Mário Cravo, certa vez
disse:

— O normal dessas reportagens de pes-
quisa, como, por exemplo, O Que a Jovem
Brasileira Pensa sóbre o Sexo, é que a mé-
dia de opinião, se existe, não representa, real-
mente, a realidade. Representa, sim, o pen-
samento da jovem da Zona Sul, do Rio, ou a
cio Morumbi, em São Paulo. O comportamento,
no caso, da moça da Tijuca ou da moça de

Feira cie Santana é inteiramente ignorado e,
ao mesmo tempo, é inteiramente diferente cio
cias jovens de centros urbanos mais cosmopo-
li tas. Isso é mais do que óbvio.

Tomando como base esses dois conceitos
— o da repercussão dos fatos o coisas cariocas
e o dc que nem luclo o que c carioca ou pau-
lista c também brasileiro —. o cineasta Amai-
do Jabor, 27 anos laquèJc de O Circo, premia-
cio pela falecida CAIC e que só não ganhou
o prêmio de curta-metragem do FIF por pre-
conceitos de formai, está levando para a Se-
mana da Crítica, em Cane.s, a convite, o seu
primeiro longa-metragem: Opinião Pública.

Trata-se de um filme cinema-vcrdatle só-
bre o comportamento da classe média brasi-
leira. Som direto, câmara na mão e entrevis-

tas francas que rão desde o depoimento rio
funcionário burocrático que há mais de trin-
ta anos faz a mesma coisa, na mesma .sala,
na mesma mesa e na mesma cadeira até o
dos jovens, o da turma da música iê-iè-iç c
o.s fenômeno., de fanatismo religioso _ de
curandeirismo.

•Jabor ousou, pôs o dedo nas feridas e
conseguiu o impacto. O seu filme lem sido
compreendido pelo espectador comuni íem
Salvador, por exemplo, Opinião Pública ren-
deu mais do que Todas as Mulheres do Mun-
do). Para a gente carioca, o filme, nessa 'no-

ra de uma cidade impraticável, talvez sirva
também para uma tomada maior dc conseién-
cia.
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OLHA QUE COISA MAIS LINDA / CARMEM
O leitor deve se lembrar de Carmem.

/ Caraien Caminha. / Vinte c dois anos. /
Um metro e setenta e quatro. / Morena. /
Falsa magra. / Linda. / Aluna do curso de.
Artes Decorativas da Escola Nacional dc
Belas-Artes. / Como diria o poeta Vini-
chis, uma catedral de mulher. / O leitor
deve estar lembrado de Carmem, porque
ela já foi candidata a Miss Guanabara. /
Pelo Montanha Clube. / Uma experiência
que ela não achou nem boa. nem má, ape-
nas divertida, pois foi miss por acaso. /
Carmem é carioca mesmo, de três gera-
ções. / O que c tuna raridade. / E além
do mais é uma carioca nômade. / Ou seja,
nesta cidade que poucos cariocas conhe-
cem, Carmem Caminha nasceu em Copn-
cabana, outra raridade, / morou em Eo-
tafogo, / mudou-se para Lins e Vascon-

colos, / passou uns tempos no Andarai, /
já teve casa no Grajaú, / apartamento no
Flamengo, / sítio em Jacarepaguá. / Sem
contar com alguns anos na Paraíba e nos
Estados Unidos. / Evidentemente, Carmem
nos declarou que adora viajar. / E que
quer arranjar uma bolsa em Paris, para
completar o seu curso. / Carmem não tem
outras informações a dar ou coisas trans-
cendentais a dizer. / Apenas declara que
não gosta de boate, / tem uma quedinha
pelo Flamengo / c usa biquíni. / Mas, pu-
xa, finalmente encontramos uma moça que
não diz que o Pequeno Príncipe é o seu
livro de cabeceira, que adora Proust, e que
considera os Beatles o máximo. / Se Car-
mem, por um acaso, acha isso, não disse.
/ Nem nós perguntamos.

AS ATRIBULACÕES DE
UM "CARIOCA'' ____

{OU A VERDADE SOBRE AS SUECAS)

As honras da página,
hoje, são para o repórter
ARMANDO STROZENBERG,
nosso cunoctTeni Paris". De-
pois de seis meses de estu-
dos (èle é bolsista da Fa-
culdade dc Jornalismo), Ar-
mando apresenta o seu pri-
meiro relatório, nâo muito
confidencial, sóbre as con-
dições existenciais dos ca-
riocás. E tem a coragem de
arrostar todas as conse-
qüéncias, ao afirmar, alto e
em bom som. que, em Pa-
ris, poucos são aqueles que
fizeram realmente o que es-
tá escrito nas cartas ou
aquilo que, depois, é con-
tado, para uma platéia em-
basbacada, no Zepelin. Em-
bora frise sempre que a lei
das exceções também iun-
ciona.

Parti (Via VARIG) — Um
ar desbotado, sapato mocassim
fabricado em Jundiai, cabelo e
c a p o t e compridos, com frio
(sempre.), livro (que tanto pode
ser Les Citations de Mao como
Oublier Palerme, de Edmonde
Charles-Roux), jornal (Le Mon-
de, è claro) e semanário de
atualidades (Nouvel Observa-
teur) sob o braço — eis um ca-
rioca a mais cm pleno prome-
nade parisiense.

Ha quase quinhentos. Isto
sem contar brasileiro que se dia
carioca. Sim, porque para o
francês, brasileiro só faz senti-
do se fór carioca. Daí se ver, com
freqüência, paulista explicando
Castelinho, gaúcho falando de
surf e mesmo baiano analisan-
do Lacerda — todos, para todos
os efeitos, cariocas puros.

Tentemos — e não é difícil
— acompanhar um carioca 7/ies-
7/10, em plena Paris. É quase
meio-dia, hora ideal para loca-
iizá-los. Vê-se um, saindo do
r.uarto, cara de sono.

(— "Cariocas quase não co-
nhecem nossas manhãs. É que
dormindo éle supera dois pro-
blemas: o cansaço habitual e a
obrigação de consumir o petit
dejenettr" — afirmação de um
porteiro de hotel do Quartier
Latin, o bairro carioca).

Meio tonto ainda, éle cami-
nha sem .saber exatamente para
onde. Por motivos óbvios, não
dá a menor bola para os inú-
meros buracos que se abrem
atualmente nas ruas de Paris.
Passa uma francesa bonltinha.
Êle lança um olhar que crê iul-

Jo___s_íj|
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Portanto, èle está próximo da
frustração maior do carioca em
Paris — chegar ao Brasil sem

minante (seus olhos sc abrem,
realmente, desta vez).

Mas o carioca se dá quase
sempre muito mal com france-
sa bonitinha. Explicam os e?t-
tendidos — cariocas de mais de
três anos de Paris — que fran-
cesa bonitinha não aceita três
defeitos comuns a quase todo
carioca: sua agressividade, sua
pressa e, principalmente, sua
dureza. Por isso carioca em Pa-
ris acaba quase sempre é nos
braços de no máximo... outra
carioca.

Sorte grande carioca em Pa-
ris é namorar menina de excur-
são.

Não dá trabalho. Ela tem
sempre que seguir viagem...

O Uma enorme frustração

O nosso carioca já está len-
do a primeira edição do Le Mon-
de, procurando uma noticia de
pé de página que seja do famo-
so Irineu. E bebe um cafezinho
num bistrò qualquer. Como qua-
se todo carioca em Paris, êle
também é de esquerda e conhe-
ce, no minimo, um exilado po-
lítico de certa projeção. (Ter
um cassado de estimação é pro-
va de status, dizem na colônia.)
Em tempo: a frente ampla fes-
tiva tem célula ativa e impor-
tante em Paris, quase toda ca-
riocá.

Antes da conta, um telefo-
nema: — "O que é que se tem
pra hoje de noite?" — pergun-
ta, depois do ça va? habitual.

Do outro lado do fio, uma
voz, também carioca:

Ainda não sei. Depende
do telefonema daquela sueca de
ontem, lembra? Não sei não,
mas acho que vou levar outro
bolo, entrando pela tubulação
mais uma vez, pra variar...

O fato é que o carioca do
outro extremo da linha já tem
passagem marcada para voltar.

ter leito pelo menos um progra-
ma de sueca. Outro fato impor-
tante: trata-se de um carioca
cios bons, isto é. aquele que não
esnoba brasileiro, pois mantém
contato com a colônia.

O Umn questão de clima

Ao almoço, quase sempre
inicha .O negócio é jantar
bem"), segue-se um pulo aos es-
critérios da VARIG. na Avenue
Montaigne, para um cafezinho.
Ii de bom tom conhecer pelo me-
nos uma das recepcionistas, tó-
das com um longo treinamento
para aturar brasileiros. Depois,
uma olhada nos jornais e revis-
tas, para saber, entre outras coi-
sas, da enchente do dia, da alta
do dólar etc. O carioca consta-
ta, então, a veracidade daquela
máxima de um jornalista ce;;-
rense que viveu em Paris:

''Pelos jornais e revistas que
chegam â VARIG. a gente vê
que no Rio não acontece nada,
a não ser as mulheres de sem-
pre."

Já um pouco cansado ('__ o
clima"), de volta ao h o t e 1. Há
cartas de casa, da namorada,
do amigo. É preciso responder.
Dizem os entendidos que cario-
ca em Paris não faz nem um
terço do que cita nas cartas. Ao
final da segunda carta uma so-
neca, que ninguém é de ferro.

f_; noite. Nosso carioca, de.
terno dc • paletó jaquetão ("A
gente fica com pinta de galã
italiano. Isso marca com as sue-
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cas, tá?"), passeia devagar pe-
Jo Boulevard Saint-Germain,
passa pelo Deux-Magots, pelo
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"_'lore, 
e da. uma olhada no Dru-

gstore e na Brasserie Lip. Reco-
nhecimento feito. Material dis-
ponível: nenhum. Um novo te-
lefonema para o amigo cario-
ca, conforme o combinado. Co-
mo era previsto, a sueca, nada.
O Um problema sério

Glória de carioca bacana —-
o que não é absolutamente o ca-
rio do nosso herói — é chegar no
Castel, ou no Now Jimmys, ou
mesmo no The Cage, e ser rece-
nhecido, não importa per quem.
-_ a realização, ou melhor, são
no mínimo cinco relatórios mi-
nuciosos enviados para o Bra-
stl, no dia seguinte, par aviou,
dizendo que esteve com Bob Za-
guri, Guy Castejá. ou a Bettina.

Duda Cavalcanti é son dú-
vida, a carioca mais de Paris.
Por isto tantos cariocas se di-
zem seu amir/o intimo. O cario-
ca é, sem dúvida também, o
é t r a ng er que mais depressa
aprende a andar de metrô. Mas
não gosta: acha flitigante e
acha. melhor o de Londres ("fis-
te negócio de subir e descer cs-
cadas c viajar em pé acaba can-
sando...").

Carioca em Paris á quase
sempre a menor gorjeta, náo por
pão-durismo, mas por dureza
mesmo. Carioca cm Paris lem
também problema sério. De rc-
pente, seus cabelos começam a
cair. Alguns dermatologistas,
principalmente entre os que tra-
balham para os organismos li-
gados âs bòlsas-de-estudo, já,
apelidaram o fenômeno de rcac-
tion capillaire carioca. E não há
cura á vista.

Carioca em Paris tem mui-
to. í: com eles que as noites pas-
sam. Os papos vão de Mao á
Torre Eiffel. Do Nordeste á.
Quinta República. Aliás, cario-
ca em Paris quase nunca sabe
se é por ou contra De Gaulle. E
acha a esquerda francesa tão
ou mais mixuruca que a de seu
Pais.

Mas onde é que anda o nos-
so carioca? Na Embaixada não
pode estar, sâo raros os brasilei-
ros que lá vão. — 'Dormindo",
responde, sorrindo, o porteiro
do Hotel du Levant (talvez, dos
hotéis do Quartier Latin, o mais
carioca). Então, é certo: ama-
nhã é dia de carta contando a"sensasional noitada de on-
tem..."

____g_s_____a_ i" sa _______ ri ____

GENTE DA NOITE / GERALDINO, O GARÇOM, E LINARES, O «BARMAN»
Um é carioca de Ararunma, no Estado do

Rio. O outro é carioca da Galicia, na Espa-
nha. Ambos são dois personagens íundamen-
tais da noite do Rio. Geraldino e Linares.
Geraldino é fundamenta! porque se abrissem
uma escola para garçons atenciosos, compe-
tentes e discretos, èle, sem dúvida, .seria um
professor catedráíico. Linares, também. Ma-
nuel Trillo Linares é barman. Garçons c bar-
men clc categoria internacional, são poucos no
Rio. Donde a importância de Geraldino e dc
Linares.

Geraldino Marinho cie Oliveira, 46 anos,
32 de profissão. Começou aos 14, "num bute-
co muito fuleiro, na Rua dos Ourives". Casa-do. Pai de dois filhos: Edson, que está na Ae-
ronáutica, e Fernando, que está completando
o curso cientifico, para fazer vestibular.

Do fuleiro buteco ao Le Bateau. toda uma
vida, segundo êle, "nada monótona, mas porvezes incerta". Geraldino esteve no Vogue e
no Copa (qual o grande garçom que não pas-_ou por ali?) Foi do Clube do Cinema, do Iate

e do Chalé. Êle só foi para o Chalé porque fe-
cliaram o Black Horse.

Se Castejá reabrisse o Black Horse eu
voltaria pra lá. Poucas casas noturnas houve
no Brasil como o falecido Black. Apesar do
que se disse, o Black nunca foi nada daquilo.
E, olha, o ambiente era mais acolhedor, ape-
.sar da agitação, e a clientela mais amiga, sem
exagerar na falsa intimidade.

Tendo servido a três gerações de clientes,
Geraldino conhece bem o problema do "o Sr.
sabe com quem está falando?" ou "Geraldino.
querido, tudo bsm? Me arranja um lugar..."
As atenções de Geraldino são iguais para to-
dos. É claro que, de vez em quando, êle se es-
quenta ou esnoba os mal-educados. Paia al-
guns, entretanto, Geraldino tem uma atenção
mais do que especial. Uma atenção quase pa-
ternal.

São moças e rapazes, clientes antigos,
que eu praticamente vi crescer, da idade doj
meus íilhos, jovens que se divertem mas não

fazem da noite uma finalidade na vida. Moças
e rapazes de responsabilidade. Muitos deles,
hoje, aparecem de vez em quando, apenas pa-ra matar as saudades do Black.

Geraldino é tão querido pelos seus jovensclientes que um deles até o convidou para o
casamento. E lá estava Geraldino, na fila dos
cumprimentos, entre convidados que, talvez,
nao fossem tão íntimos e tão conhecedores do
casal como êle, que havia acompanhado as
brigas, o namoro, o noivado e o casamento.

No bar. Linares. Um outro Geraldino,
apenas mais falador, mais piadista, um tanto
gozador. Foi do Copa, do Iate, do Black e do
Country, do qual tem mais saudades. Linares
entende não só de drinques complicados como
também de penduras. De vez em quando ele
assume a caixa, toma conta de tudo, conhece
a todos para saber se pode ou não haver pen-
iluras.

— É bem verdade que no Bateau essa his-
tória de drinque complicado não existe, a mo-
cada vai é de uísque nacional mesmo.

VV***:%
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AGÊNCIAS DE CLASSIFICADOS

CENIRO

Rodoviária - Estação Rodoviária Novo Rio, 2.°, ioja 205
Sâe Sorja - Av. Rio Branco, 177 - loja £ Edif. S. Borja

ZONA <Ul

Botafogo - Praia dc Botafogo, -100 — SEARS
Copacabana -- Av. N. S.a de Copacnbiina, 610 — Galcrlí

Rilz.
Flamengo — Rua Marquês de Abrantes, 26 — loja E
Cósto 5 - Av. N. S.ai de Copacabana, I 100 - loia £

ZONA CENTRO
! ESTACIO - R. bJaquim Palhares,'293, 

ap. sala, 2 qts., i. inv., cot.,
! banh., dcp. emp., frente, 7.0 rn2,

vende mag. e amplo conjugado,! P?Sa? ampla.. Aceito fin. C. fc.
André Cavalcanti, 7 - Chaves | nômica c

CENTRO

AGENCIA FEDERAL DE IMÓVEIS!

'FLAMENGO - Vcndc-se - Av.: APARTAMENTO - Qto., sala se-l APARTAMENTO -- Praia Botafo. APARTAMENTO DE COBERTURA COPACABANA -
Osvaldo Cru:: npnrtamento, hall, parados, alvenaria pronta. Entre-. no, 360, ap. 1 022 — 3,° bio-
2 sala», 3 quartos, demais de-ga prevista 18 meses. 5 500 á, co - Sala, 2 qt., ban. cor., ónp.
pendência». 50% à visls, saldo vista ou 7 COO a pr,-.7c. Ver Rua emp. areo Ac. C:a. Ver local o
a -combinar, lnf. 45-307.1. ;d,-,s Laranjeiras n. 371, ap. 408. traiar México, 148, gr. 303. lei.

sinal Sr. Paulo. 43-1527.

síndico, 52-4211 _ CRECI 781. >MONCORVO FILHO, 97
APARTAMENTO - Vende-se. Ge-; rv, „-,>,, „ „„!, „„,.....
neral Caldwell n. 278, aP. i 002. - Quarto e sala separa-
Ver no local. 5U% enlrada. Acei-,do, COZinlia, banheiro 6

dep. de empregada. —
loca-

FLAMENGO 
"- 

Últimos magnlfl. £Llu

anteío Volki 62 em di
36-7595 ou 25-1503 _
acei ro p/ vender s/ ap. vazio Frente, novo,
en, 10 dias ou ocupado eni 30.L- \/^„ .,„ t„„^i
lnf. 38-4031, 32-5855. Tratar c'jÇaO. Ver HO lOCal O ap.
Antônio, Territorial Amazonas. —

(CRECI 743). 52-1512 - 42-8942.

ATENÇÃO- Saúde. R. Conselhei-
ro Zacarias, 22. Casa antiga, vn-
zia, 3 qí.., 2 sis. etc. Terreno de
9x18. Corretor no local. 30 mll,
entr. 50%, rest. 30 meses. Aceita
proposta. Trat. R. Fred. Meier n.
15, sl. .304. CRECI 1 074. Tel.
49-3633.

AVENIDA)3 DE ,\\AIO - Ven-
do op. ccnj. kit c ban. comp
30 m2, vozio frente, nnci,

32-1106. CRECI 166
tos «parlamentai n vemds - To-IAPARTAMENTO - R. Soaees Ca-i BOTAFOGO - Gen. Sevcriano,
dos do fronte, linda vista para bra I, 58, sala, 2 qts., copa-co2., 180 — Vendo ap. treme. So a

jardiní, pilotis e omjdep. empreg. Ver <ip. 205. NCr$ vista. Tratnr com Décio. Tel.2 
Mias, 15. Entrega 10 meies, tr 430519. CRECI 42.• ¦ 

42-7750 - CRECI 497. IBÕ"TÃF"_GÕ~""-Tendo' vazio», pin-
itnclcs, ap. conj. poí;e imediata.

Ã Itun Pinheiro Machado hl, vcn- Proço 8 500, cnr. 5 SCO e 15
demo. oí últimos e excelentes!prest. de 200. Ver Praia de Bo-
apartamnntos do nossa Intarpora-Jtafogo, 356, ap. 554 c] David

das 9 às 20 horas
PREDIAL AQUARELA

o mar
ritmo acelerado — Hall,
3 ótimos dormitórios, armários,
2 banheiros saciai», copa-cozinha,; m f,NAl DE CONSTRUÇÃO
2 qunrtoi o bnnnoiro de empre-;
tjadas, tjarníjüm. Comtrurãn n%-
inerndn com a garantia da SISAl 

'

Wr na Praia do Flamonqo, 63,: . . , ¦ ;-. ¦¦' cao, sornento dois aps, por andar, j— _reci Cw*.
d« frenlo < 230m2, constando BOTAFOGO' -Vendei

imais eleps. NCe$ 70 mil
37-4990 - CRECI 971.

ACEITO ap., sala

Ulfi-
¦nas unidades — Adqui-
ra sua residência na Ru<j
Santa Clarn n. 335 —
Não perca esla oportuni-

Tratar emi
Rua Mé-, aparta-

303 e tratar pelos leis.
32-3813 e 52-7494 -
JUUO BOGORICIN -
CRECI 95.
PASSA-SE uma casa toda refor-
mada nn Ru-i Morais c Vale. Tra-
lar Ruo da lapa, 83.

PRAÇA CRUZ VERME-
LHA — Apartamentos re-

,el':sidenciais numa rua
alio,

ros. ou escrit. Ver e Iratar.
32-1106. CRECI 166. .... . ,
atenção - centro, vd. R. Re-Itranqüila bem pertinho
sende, 99, aps. 205 e S. L. 204 (Jo Centro
sj e qt. sep., bann. comp., co-
zinha. Enl. 50%, saldo, 30 me-
ses. Ver das 10 às 171] - Tcl.
52-7773 - Mendes.

ÃfcNÇÃÕ - Centro. Vd. ap.
502 frente. Vazio, conj. amplo
banh. tomp., C02. Todo pintado
a óleo e piso de sinteco. Ent.
50% saldo curto prazo. R. Ge-
nerol Caldwell, 187 - Sr. Cor-
reia das S ás ISh. Traiar R. Ro-
cario, 148 sob. Tel. 52-7773 -
Mendes.
CENTRO -Vendo Av. Gomes
Freire, 788, ap. 905, ap. conju.
rjiicio, entrego vazio. Base 9 500
_ TratarJ3rion_38.4T98.
CENTRO — Ap. vazio. Ent. ime.
dinta, pintado, como novo, sin-
teco, 2 f., s., coz., banh., ent.
social e de serviço — Rua
Washington Luiz — 6 milhões e
mais 300 00 — Mensalmente —
Tel. h3j8658. ____
CENTRO - 

' 
Vendo 

'Í 
saias Edif.j.,. ,

Pte. Kennedy — Imob. Brilàni-P^ "IC.
",li'ipy-c^\mà 'óó "Irôs ltda.rol. 5_-344_ e 32-005B.
CENTRO - R. Washington VüiV,
58, np. 5, sl., querto separados,
coz., banh., frente, pecas amplas,
entrada 6 milh. Preií". 250 mil.
Sr. Paulo, 43-1527.

CENTRO 
'""

>ico, 11 - 12." andar - Telt.il "•' 2 "!"?' 4 tlua,,<,sa 2 banhei- mento na Rui, Marquês de Abran-
5243612 • 42-6874 - Prim.ira '"' c°zml.a' qusr,° * dap: "."tes. Sala, quieto separados, ba-
Classe no Ramo Imobiliário -•"P'»?;;, "«»• 

T9a»3™ Jrl«|'-|nhelro e cozinha, Todo mobiliado
CRECI 258 va' Cl ' Ouyi°or ,7.c «tapetado e telefone. Preco CrS
r.-ViaWioA a-; '—- I (D!v. do Venda» 2." andar). Tol.'22 OOO OOO em 2 (dois) anos. Tra-FLAMENGO - Vende-se um ap.! S2-B166, da 8h30en às 18 horas, tar polo ta-lcfonc 22-0977
snln, quarto conj., banh., coz.,l/çgf:ç| 131"
vazio. lnf. Eudes—Imóveis —! -
Av. Almte. B.-.rroso, 72, s 305.
Tel.: 32-1477 _ CRECI 870.
FLAMENGO - Vendc-sc um
apartamento na Run Paissandu,
179, ap, 503, com -laia, 2 quar-
los, 2 banheiros, cozinha e uma

Grande sala, 2 qts., demais ele frento. Rua B. Ribeiro, 20o" - COPACABANA
deps. Terraço play-ground. Pò-sto NCrS 15 OCO c 50. Rest. a com-
6 - 37-4990 - CRECI 971. binar. Chave com porlciro - Tel
A ÍO METROS da praia, v"ista~pi S7Pi"-6.-

o mar, 2 salas, 3 cits., 2 banhs., COPACABANA - Vendo sala va-
ria c garagem, IS OCO c 50%
Financ. Imob. Britânica Lida.

2 q,s.r con,oVc[íI?V«3 c 66 _ Tcl* 320-,SÕ dade de comprar seu'parte de pagamento de oulro, 7.^-r'- —_—— ___ .
saias, 3 qls- 2 banhs., quadra (COPACABANA - Compro ap. apartamento de Salel, 1'da 

praia, visla pi o mar - Tel.'en-"e Pml° 3"!. ""m- ''" 10°:.
37-4990 - CRECI 971 .
àvenidã""atlántica
— Excolente negócio,
andar, andar alto,
qts., C AE e demais
150 milhões a combinai
moses. lnf. o chnves n

LARANJEIRAS
I BOTAFOGO --' Vol. Pátria, 1. -

e com
ampla sala, 2 quartos,
sendo 1 reversível, ba-
nheiro e cozinha comple-
tos, dependências de
empregada. WC, área de
serviço e tanque. Play-
grourid e GARAGEM. -
Todas as peças de fren-
te, amplas e claras. PRE-
ÇO Cr$ 11 880 000, en-
trada única de Cr$ 400
mil e mensalidades SEM
JUROS de apenas Cr$
144 mil, na RUA CAR-
LOS DE CARVALHO,

RMÃOS TO-
— Informa-

ções diariamente no lo-
cal RUA CARLOS DE
CARVALHO, 52, entre 8

. e 20 horas, ou no Dep.
_..,..,— — Ótimos apartamentos; ia /-*
•m con-.trurão bem adiantada, |de VendflS Av, Graça
acabam brito esmerado c_~ - -- '

rantia de Pites & Santos

cirande áre.i e dependência de
empregada. Tratar no loca!

FLAMENGO"- Aps. de
luxo cj 2 salas, 3 qts., 2
banhs., copa, cozinha,
deps. e garagem. Prédio
sobre pilotis cl 2 aps

p| and, todos de frente.
Obra já em revestimen
to com a garantia SER
VENÇO. Preços a partir
de 57 000,00, pagamen
to grandemente facilita-
do. Ver até 20 horas na
Rua São Salvador, esq.
com Ipiranga. Vendeis
PAN-IMÚVEIS, R. Mexi-
co, 119, Gr. 801 -Tels.
52-5256 e 22-3032 -
CRECI 704.

,i BOTAFOGO
elevadores, em terreno1.C!. obre
de 1 200 m2 c| belos iar-i^. 12

FLAMENGO - R.
bro, 62 — V. ap
Ia, den., área c
- 34.COO c 50%,
nar. Tcl. 36-0612.

UlTlcl' Vendo ap. ainda tf uso, grde. s
... , !«, quarto, co7.., banh. c 

' 
boxe,

Oportunidade única pa- vista p-' praia, todo pintado a
r-a .-«/sr-,1- Uarvil "Ç/i I a >• °'eo' fe,° rsbaixdo, armáriora morar bem! bolarLmbulido. Prcs=. NCíí 220oo,oo
Barão de Corumbá". — I- Tratar tels. 43-6494, 22-1090.

. m 1 1 o 1 Miguel. - CRECI 750.
Conslrucao de luxo c| 3| _ __._"* — Entrega em 6 me-

luxo. Rua Venceslau
qt., aala, coz., banh.

. . ..-.. .- ,*n. 5 m. ent., rest. em
dins e play-qrounds, em 15 meses. Av. Copacabana, n.r n . I J 1 088-B. 27-5379 - Marco;.incorporação na Rua das BÕTÃFÕGO-^GiirPoiidõ?»—
Laranjeiras n. 513, no!v. urg. lindo sp. vazio, sinteco,
. * . j /~ w it_ pintad, sala, qlc, seleta, srea
inicio de Cosme Velho. íc ,lW_. fldo, varanda, 19 miih.j
- Excelentes e amplosIcreci 59oald° 

" c°mb' tí'675S'

apartamentos cl 2 e 31 -"„-„ D". 
". (I 

rt 1 IBOTAFOGO — Perto praia —

qUartOS. Todos C 2 ba-jluxo, p| onlr. Rua Marquês de

nhoire-ic >:e-ir-i,iie; pm rnrpe; Abrantes, 219 ap. 801, 3 qls.,:nheiros sociais em cores.u^ dnp_ emt)( 9ilragem etc. _
ArmáriOS embutidos. Ga- Vende-se. Ver hojo. Tel.i 

, ... 131-285). IMOB. LUIZ BABO. -i
ragem, c| boxe privati- creci 466. Pre,o 55 mühòes.
vo, já incluído no preço, botafoòo - c| telefone' -
^ - |_: -.4-i'Rosid, vazia, 3 ctts., sl., dep.Cozinhas c| azuleps atéLmp, „e.( vi„do.st> p; 4S m. „Ha;
O tetO etC. PreCOS a par-'Ru» Mundo Novo n. 34. Ver ho-
4- -1 Ma- <• on 

"e-aran 
nn 11 íe- ?<"f,> R"' Marques de> Olen-*-r de NCr$ 28 900,00 c| W Tei.i 31-1021. - c,«(i 466.

sinal de NCr$ 600,00 e barão de iucína, 55 r Ven-
1 'do ao. luxo, A qís., «nino, 3

prestações mensais de banhs., pilotis, garagem (obra
MCrí háfí Df) lnri-irnoríi-:Pror"!l ' ano!' P°r :0 mill'ões.iNL_r^> ów,uu. incorpora ;Tr.... com Fro.ini S6,S5U

do AUXILIADORA;creci 552.

em 12
 TAS50

LOPES IMÓVEIS - CRECI 416.
Av. Almto. Barroso 91, grs. 604
605. Tols.: 42-5321 - 42-7556 a
42^5237.
APARTAMENTO - Sjh,
cot., banheiro, ]. inv., vazio, R
Olaviano Hudson, 16-1 009, e;q
Pç. Arco Verde. Preço a combi-
nir._Vor no locol.
AV. COPACABANA, 1085 - V.
em ed. nôvo na s|l„ em div:.
ands. e na coí^ert., unidadi
saleta e saía seps., banh.

- Pago e 2 quartos, todas as pe-11 - Sr. ças amplas, quarto de
Copacabana - vde. 

"finai.empregada, bòa cozi-

S; 
dqi',f2nb2;hi"£ 

^!a":'nha' grande área de ser'
ampla co,-., área c tanque, depe.iVicO, tanque e GARA-
empreg. Preço: Crí 33 milhões,\n.PKA A^,m„.r 1 .
tendo pnrte financ, visita ,.^tM. Apenas 3 por an-
partir de hoie -Rua Min vív. dar. Sinal de Cr$Castro, 18, esq. Princesa Isabel,] '

sem Intermediário
- -._.. em 2 anos. Tcl. 36-5:

Poslo 5 Victor.
n ap. p

1 salas, 3
dop. Base:

das 9 às l7hs. ~- Construção dL
quarto,; Kosmos — Dolalhos. Tel. 31-0831

IÇRECI 446).
COPA' - Velo! Final const. de
írenle _ 

— Sala, 2 quartos, banh.,
co?.., área c' tanque, deps. emp.— Preco espetacular: Cr$ 21 mi-
Ihões cl pirte financ. — Visitas

de^no local R. Min. Vlv. Castro, 18,
elc. c;q. Princesa Isabel - (Conslru-

às 17 hs.
(CRE-

I ótimas p; i*o ou renda imedia- tora Ko;moç;, das 9
ta. Tratar cliret. cl Sr. Levi, clia-, Detalhes: Tcl. 31-0831

I riamente na c' 405. Tol. 57-0935. Cl -146).
APARTAMENTOS de alto luxo -|COPACÂ8ANA7~Ap. sTlãoTlrõ
300 o 370 m2. Preços NCrS 150 quartos, 2 banh., gae. Poslo S
a 180 mil financ. Praça Cardeal Tel. 56-098.!.
Arcoverde e República do Peru,:cbPAC'ÀBANA~^~VS"nd?í
37.l?90_.r_.Çl,.E£! 

_9Z.L iPrcço dc ocasião, a 100 metiua,
AVENIDA ATLÂNTICA, 3 806 -d» Praia. Av. Prado Júnior, 145
Posto 6, frente mar. Ap. 1 104!»P- 904, salela, sala, quarto e
conj. qrde. 35 milhões, sendo |SJvsranda, com ou sem telefone.
à virta e rest. a combinar. Cha- Tratar Honorival, 8 à^ 13 c das
ves no ap. I 205 — Tel. 47-1849.' 16 as 18 h.

APENAS" 5 
"milhões^entr"." 

(vazio, CÕBÊRTtjRÀ_CÕpac."*"
comb.) ap. conj. Visitem R. Gral..2 banh. 50c. etc,
Azevedo Pimenlel, 7 ap. 1 005 -¦'mr. Vendo, 75 m,
Te!.: 52;8727 - CRECI 375. prop. Tcl. 37-7105.
AVENIDA COPACABANA, \\2lp.^*^9^J!l^LÉL c01
602 - Vende-se, feenlc, salela, COPACABANA - IÍ. Pompeu Lou-ala, 

quarto, banh., coz. inf.,'reiro, 148, ap. 102. Vdo. 3 qts.

op.

balão, ^ qls.
cir. terraço,

f.ic. Trat. cr
Av. Coflhr.'.

I. 60 dias.

1 100 000 e prestações
mensais de CrS 280 000

Construção-lncorpora-

ção da Imobiliária Ve-
nancio S.A. — Rua Teó-
Filo Otòni, 58, s| 1001 2

Tel. 43-9205 - Infor-
mações no local das 9 ás
22 horas ou em nossos,
escritórios. CRECI 450.
COPACABANA"'- Õbra"ii' iniciai
da - Rua Barata Ribeiro, 52 —
Vcndem-so apartamentos com 149»
m2, c, salão, 3 dormitórios com
armários, 2 banheiros sociais, co-
pa, cozinha, demais dependen^
cias o garagem. Acabamento dn
luxo. Enlrada 2 550 o 500 cru-
roires por mês. Mais detalhei no>

:loca! das 9 ãs 22 horas diária-
mente, cu na Av. Pres. Vargas,
446, grupo 1206. Tels. 23-0216 ..
23-1330, Miguel Bonió.

COPACABANA
bonito ap.

Vendo ci
vazio, nôvo, 4

:iado

to ao" contro" comercial, iodos com
sala, quarto, banheiro • toiinhii
americana. Escritura pública ime-
diala. Ver na Av. Presid«nto Var*
gas, 1 733, das 8 às 20 horas.
Tratar na PREDIAL AQUARELA.
Rua do México n. 11, 12." andar,
Tels.: 42-6874 • 52-3612 - Pri-
meira dasso no ramo imobilia-
riu - CRECI n. 258. _
CENTRO" -" Vende-se ap."5IO da
Rua do Rlochuelo, 70, c sala,
quarto, cor., banh. e i. de in-
verno. Chaves c| porteiro. Tratar

sV-iuiaAranha, 174, s| 516. -

2 de Dezem-i .
2 quartos, ia- ÇâO

armários v'i:ioii)DFniAI C rrjMÇ 
: BOTAFOGO — Apartamento c

saldo a combi- PKtUIAL b.A. - LUINi- 2 ^ sala> co;„ 
'bnnil. 

e dep.
jTRUCAO DA PAN AME- compl. de empreg. NCrS 10 000

FLAMENGO - V. ap. sl„ qi.- dii~AMA nc fkircuUA lde sinal' !'"lcio locililado. Tratar
RICANA üt tNGtNHA- ALIANÇA IMÓVEIS - Pça. Pio

RIA S.A. Todas as de-!^c9R9EC7 i36° 
"""' Tc'': 23'5"'

mais informações no lo

sep., banh., co?., j. , inverno —
R. Silveira Martins, 157, vazio
- 20,000 c| 8,000. Saldo 30 me-
ses - Ac. Caixa. Tel. 36-0612.
FLAMENGO

lei: 32-5353
442).

Ap. Vdo. luxo,

Li_m:i_i 4 qllj ci Bfmi embi 2 |,an(,£i
copa, coz., dep, empr., varanda,
garagem pj 7 Volkn. 170 milhões
lac. 50%. Ver Rua Russel, 710,
9.°, c1 porteiro. Tratar Aram. —
Tel. 43-1040 ou 58-0241.

cal, até as 22 horas ou
BOTAFOGO - Terreno x Apar-
mento — Aceita-se troca de ler-
¦'¦g ¦"¦.¦¦*<—=jj—-che*—ag&34*:—*s—Ria-

CORRETORA NACIONAL - Av..2 sl:., var., dep. compl., banh.A mai;
Pres. Antônio Carlos, 615, 2.o coz. Ver loc. depois das 13 is; por andar, sala, 2 quartot, gran.
pav. Tel.: 52-1236. 118!l - Tratar 230738. .de cozinha, banh. com boxe,
ATENÇÃO -' Va.' Sn."quer"ven- COPACABANA"""-"""Ven"do""V'J °.rea C' ,a.nclue', deP-_ CT,P-L V«
der seu imóvel (mesmo alugado)..frcnle à Praça Arcoverde, ao: P- p="'5,n?; 

r-'oe:^Pon'ioe"°'Pagto. a vista em curto prazo.'- salão 3 qts., coz banh I?.27' "'^ 903 _ CRECI ,02 "'
Procure o corretor especializado'área e cien. empreg. R. Earatá .F,nÃnC131- escritório, na R. Evaristo da Ribeiro, 1891102 - Visitas

35, gr. 212 ou 32-2493 local c' propriet. ou 23-4745.
COPACABANA -~1 sala. 3

AVENIDA COPACABANA - Vdo. ,:|'' ^n'"- cozinha c deo.
so. c] 95 m2 de sl., 3 q:s deps' ?J^'1 <ic' Rua Wascarenhas Morai;

45 mil., lin. 2 anos'ou Cie' ,29- Siníl 25 OCO e o ..aldo
2 anos

Iní.' P. P.P""
creci 409. "..3.L0681.  ga.5e a c|iferen(;a a com-
APARTAMENTO cie qlo. e saTa .COPACABANA - Vendo coni. li Trntar mm n nm.separados. Vendo-se no Shopping 9'Onde frente, banh. c coz. |8 Dinar- I ralar COm O prO-

Ver e traiar tol. 37-7655, ™ll7õts i visla._Tral.ir_ no local prietário Sr. Henrique.

Veiga,
¦ CRECI'409.

quar-

COPACABANA - Pós-
ío 4 — Vende-se ou per-
muta-se por Av. Atlân-
tica — Apartamento de

(insc. antiga), ci 5 mil sinal. Fren- 2 anos. Ver no local. Mario Pai- oAn r, p
.alugado - Iní, 32-2493 _ va_r_C_RECI H5 - fels. 31-2972 lux0 Com oÒU ml. Pd-

Cent,
Saul P.- -m-Crc:i ¦ c-jV.——  ^_„ ^-4—^-——„-,.¦¦¦„¦.-...—^ _,

. .... ., ... ^-aÃOMINISTRÀÇÃÒ-Frdíx"-"i/nndo COPACABANA - Vondo ótimo ap. Pe'a manha. 22-9031 Õ

^^rte,ePmbfoP,066-7^^:l»P' ^' ™& »t'3 ^ , *;..!; o^rlo separado, cPo. noite 36-2330.
Fone-,: 42-9543 o 32-36.11. jC, armários, banh. em cor, cozi-;?nhf' • 

nban',0"=.compleio. 
Lcca-, _ 

•'•• area, depend. emp. e g,-,. fiados 
na Av aj. s. oo Copaca. COPACABANA - Vendo ap. c1 2

. f0."'1' 
"T45 ~ Chavos com o por- qts., 3s|5o c dcp. compleio. Ver

Cop. 709, grupo ''"»- 1'"" p€l" 'e-: "3-Ç3:!'' o á Rua Min. Viveiros de Castro.
6-4002. Creci_210. 43-)8o3, tem o Sr. Nicodcmos. £0, ap. 404. Traiar pelo telefone."""-- 

COPACABANA - Vendo ótimo ap. 31-1431 cu 31-3714. Aceito Cai-

, :.ip- 1 sala, 
'jardim 

de" Inverno, ÍV*1' í T-"" 
"P»,'^\ co- "_c/ .'mil. deJOCrS 15 mi'. __— Construção aceleradan quario i vcsií.úío coz banh'f. , • b»"hm"> comploto. loca- copacabama - atenção -Inadcs na Av. N. .£. c'e Copacaba. OPORTUNIDADE - Vendemos na»

Av. Copac 709 grupo 
"*'J,45 _,ch'1vcs ccm <• porloiro Rua Sá Forroira c' sala, 3 qts..

VENÇO e de M. HAR-lE1- Tel- 36-4002. Creci 210. r.:1"!?'."« '"'"í "a'7,056 a°,u«^á" dVl- •""*'¦¦ yvy 5«" 6»

ZAN & NUDELMAN - AjWAÕ^rAp.-pô-^ór^.;^.,^ LP0o1",. ^:'odomo,334i±" íoml5 ?±V .VlÜ
Salão, 3 ou 2 quartos, 1 Pr.™ sPa,ardc"orni.,n°^ aíliôWcÃSÃNA-.-tó. i»h«.ü;ijt«ft ^ ZTL^' ' h nnart/u A «,..,. t u. ___ (11 — obra ia iniciada — uilimnt s"' 4IW_ A/- A,n?'0, oarroso yi.

ZONA NORTE

Campo Grande — Av. Cesário de Melo, 1 549 — Ag, da
Guandu Veículos

Caceadure — Av. Suburbana, 10 136 — Largo Cascadura
Madureira — Et trada do Portela, 29 — loia E
Méier - Rua Dias do Cruz, 74 - loia B
Penh» — Rua Plínio de Oliveira, 44 — loia M
5do Cristóvão - Rua Sío Luís Gonraaa, 156 — 1.° and.
Tijuca -- Rua General Roca, 801 — lojo F

ESTADO DO RIO

Duque d« Caxia» — Rua José de Alvarenga, 379
Niterói — Av. Amaral Peixoto, 195 — grupo 2G4
Novn Iguaçu — Av. Governador Amaral Peixoto, 3-1 —

Io]» 12

MAPA DO TEMPO - JB

:^py~2-
„]~~*Sfrt*rt ixrckiiertüir

Wk m~-J\p

W^- I» -V- ::: 1>ÍK -
ANAUSE SINÓTICA DO MAPA - Erenle fria localizada no
Estado de Snnta Catarina, devendo atingir os Estados do
Paraná, São Paulo e parte sul dos Estados de Mato Groüo
e Goiás no decorrer do dia 23. Os Estados da Guanabara
e estado do Rio à noite do mesmo dia com chuvas, tro*

voadas esparsas e declínio de terr.psratura. Frente inter-
Tropical atingindo os Estados do Amazonas, Pará, Maranhão,
Ceará e Piauí com chuvas intermitentes. (Análise Sinórica
do Mapa do Serviço de Meteorologia interpretada pelo JB)

TEMPERATURA
E TEMPO
NOS ESTADOS

Maranhão, Piauí, Ceará —
Temoo: Instável, chuvas ( Ín-
termitentes. Temp.: Estável.

Rio Grand* do Nortt, Parri-
ba, Pernambuco, Alagoas,
Sergipe, Bahia — Tempo:
Nublado, pnncadai ocasionais.
Temp.: Estável.

Minas Geraii — Tempo: Bom
com nebulosidade. Temp.: Em
nlevaçao.

Espírito Santo — Tempo: Mu-
blado. Temp.: Em elevação.

Rio d» Janeiro, Guanabira —
Tempo: Bom, passando a ins-
tável à noite. Temp.: Elev;1-;
da durante o dia, estável ô
noite.

Goiás, Mato Grosio — Tem-
po: Bom, passando a instável,
com chuvas ao Sul do Esta-
do. Temp.: Elevada ao Nor-
te e em declínio no Sul.

São Paulo — Tempo: Bom
passando a instável com chu-
vas. Temp.: Elevada, dedinan-
do no fim do período.

Santa Catarina, Paraná —
Tempo: Instável, chuvas e
trovoadas ocasionais. Temp.:
Em declínio. .*

Río Grande do Sul — Tempo:
tnitável, passando a bom.
Temp.: Ainda em declínio,

O SOL

pyx.
t

- NASC. - 5h57m
OCASO - 18h04m

A LUA

CRESC.£
OS VENTOS

NORTE

_
*

NO RIO FRACO

BOM

MÁXIMA
MÍNIMA

30.2
18.3

AS MARÉS

vWl/w\
PREAaVÍAR:

lh50m/l,3m e 13h20m/t,3in
BAIXA-MAR:

8h/0,4m e 20hl5m/0,lm

TEMPO NO MUNDO (UPI-JB)
Temperaturas máximas de ontem, e previtào do tempo para
hoie nas Cidades seguintes: Buenos Aires, 190, nublado;
Santiano, 180, bom; Montevidéu, 190, nublado; Lima, 23°8,
nublado; Bogotá, 908, nublado; Caracas, 24o, nublado; Mé.
xico, 140, nublado; San Juan, lio, parcialmente nublado;
Kingslon (Jamaica), 32o, 10l; Port of Spain (Irinidad), 290,
bom; Nova Iorque, 0O, neve; Miami, 210, claro; Chicago,
3°, nublado; Lei Angeles, 21 o, bom; Icndrei, 10°, nubli.
do; Paris, 13°, sei; B-rlim, 1)0, nublado! Mcicou, 0o, neve»
Roma, 190, l0|. Lijboo, 19o, bom.

RUA RIACHUELO - Vende-se ap.
frente, qto. e sla., etc. Vnzio —
Sinal 9 milhões. Reat. comb, —
Tel. _42-)36ó.
RUA RIACHUELO, 265:1204 -
SI., qí., coz., snlelò, 'M m2 —
2 p; andar, claro indevassável.
13 mil._ Faci£lo - Tcl. 28-6127,
RUA DE SANTANA, 77 - Vendo
apartamento de 2 quartos, sala,

com AA. GUERRA, Av.|p<-
Rio Branco n. 134, 4.°,
s' 407 - Tels. 22-4368
e 46-2782. CRECI 4.

aps em con: truçáo,'

:nha,

BOTAFOGO — JUNTO Ai"sem- Preco NCrS ''sooo.oo"» "¦<"*¦ n« - u.™-.

Predial Palermo, Rua Senador D,-,n-|salela, varanda, cozinha, banhei-
tas, 117, s,' 905, Tcl. 57-1325, — ro. Informações no apartamento
CREC! 455. i80t do mesmo edifício ou pelo

 -- ílelelon» 23-0999.
CENTRO - R. Riachuelo, 252,1..?°. —- -„- -- ; v,- r,-r-
ap. 202. Vdo. 1 qls., sl., co3.JSAuDc. - Pr'tJ Hermonia. Vdo,

banh. En!. 15 milh. Tratar l. S. 
',<"'¦ m27-*- 

^"^''2 ,C^'?1
Francisco. 26J515 - Tel. 23-07B8. entre ns. 343 i 347 - Ent. 50/o
^V-airnA w~j— -,--,- soldo prest. 250 mil, Tel. o.e-7773
CEaNTRO — Vendo apartamento|_ Mende-
de frente na fíu^ Sacadura Ça-

VENDE-SE õ Rua Santana, 196
ótimo prédio de 2 pav, recém-
construído para pequena ind. e
com. c| apenas NCrS 10.000 de
entrada, uai. diretamente cj o
prop. oelo tel. 43-6285.

braf — Aceito Volks 65 em di-
ante como parta cio pagamento,
- Tratar pelo tel. 23-0991.

CENTRO — Vendo andar inteiro
com 500 m. Vaiio. Av. Pres.
Vara»s, 463, )2.° 42-6817, das 11 VENDE-SE predio no Centro, zo-
â„ ]2h30m. Ohv.iea. |n, bancário, 3 pavlmentos, de
ESTACIO — R. EstAclo, 115, ap.! socupado, livre e desembaraça
¦110, Vdo. sl., 2 qts., dep., va- do, negócio direto com o pro-
7Ío. Enlrada 6 milhões, saldo prietário, área AB0m2 — Tratar:ji
combinar. Tratar 23-0788. 'Tel. 58-1753

-i PRAIA GRANDE l5_9l-_l°i-.

Antecipe seu
Para a edição de amanhã as Agências

do JORNAL DO BRASIL receberão Anúncios
Classificados, hoje, até 17:30 hs. e a
Sede até as 19:00 hs.

Na sexta-feira Santa não haverá expe-
diente no JORNAL DO BRASIL, devendo as
Agências e a Sede reabrirem sábado, fun-
cionando no seguinte horário:

Sede : de 7:30 às 12:30 hs.

Agências: de 8:00 às 11:00 hs.

OPORTUNIDAD E!^dw|ni$tração. Fida

com a garantia da SER-jf,,^6^' em»- Rui1 Mi''uel '"

quartos et arms. 2 banhs., coz.,- . , . . ;j quartos c1 .. „  tl,,
OU 2 banheiros SOCiaiS, área, quario e banh. empreg f1"5,
copa-cozinha. Dep. com-i9?"981?-~-Preto-8-0-milhõ" ; "

ges. 604 605. Tels.
42-7556 o 42-5237.

42-5321d a sala, 2 quartot, coz.,
n dependências completas'

CRECI 971 •t'ft c-mprogada — Pro«;o a partir COPACABANA — Apto, R. Tone-.

pletas. 2 amplas gara-latenção - Pechincha - Ái" Mr,<NÇ*nn24WD .co-m *Jn'Ld;ler3!' y°?d°mai '. ,"'»• 2.,.S"-
— , Uil-, i ,ir i, •'"' NCr5 2 600 o prestações do NCrS e dop. pj empr. Sinal 20 milhon»

OeilS. Todas as pecas de '„. °'. Í' -'. Jf"";' coz" 
,.Src=- 2S0,00 - Informacòos <./ REVI) Chavos . inf. na TASSO LOPES

?-„.-.„ A „.:, ^ynr.l Síi.! „*, „ P?n yPJ '?¦ m":S- A- CONSTRUTORA E INCOR. IMÓVEIS - CRECI 416. Av. Alm.
frente. A mais Conforia-.»'0" ont.- í,29 mllhoea f,nen. poRADORA - Av. Rio Branco.ÍBarroso 91, gr,. 604 e 605. Tels!

4Ó41 CRECl"971°" "3' '8'° andar ~ Tcls' "3-2305 42-532) - 42-7554 o 42.5237.
¦XTENCAri Á Jr I mn ¦>'—- '.¦^Sl* ~ Co"0,<" "° lotoi COPACABANA - Vende-so ap,

. , a^af^.rmt^L32^2 o1?' °" 19 h""' de frente, Pôslo 4, nôvo, .alete.
R. Marques de Abrantes lotis. posto 6. s,-,i..-»:r. iivinn. .». rnDArADAMa a i*_ i?aLa' ' .flu«"o, 2 banhs., coz..

37-4641

vel e bem planejada|findo. 
"'37-4041

residência da Zona Su

ZONA SUL

GLÓRIA - S. TERESA .APARTAMENTO conj. R. Paisian-
Idu, 162, alugado t] cont. e in

VFcmi-i a ccncDAi nc^TuriV/cíciPUi no notificado, '?ç. 14 mil —
AGENCIA FEDERAL DE IMÓVEIS E< ? „ R J4* 2Ç M0 .
Vendf,'„?.U" 

9MtT ,,\Vmir 1.1' Ver procurar D. Iara no ap. 402ap. frente, 1 qts., saio etc. lei. T; 400001 u u ¦„
52-42)1 -CRECI 781. \Z - Tr....'"-2294--..M.._PereJ.r?. ..

vi . i AVENIDA OSVALDO CRUZ 139. MIjbE.SE oar« à Rua Pedro Amé.|l'ARA PRONTA ENTREGA
V.nd.-s. apa,l_am.nlo]Voniio , ap! , 20)/2 d. luxo, i rVco, 

" ~ a Kua Petiro A.ii- ,__ ,.,. __,„ ,.„.:.,... ,.

APARTAAÍENTO DE FRENTE
Vazio, 220 m2, vendo à Rua d.
Cvlória, n.» 190/401, com 4 qls.,
2 sl»., 2 banh. sociais, Urd. in-
verno, 2 qts. de empregados
comp!. e demais dependências..
Ver no local c/ o Sr. Abílio e
travar pele tel. 23-9*199 com o
Sr._ Ivan.
GLÒRÍA - Venelo ótimo ap. 2
ql., depend. completas, linda vis-
i.i, frente, vazio, inicial — NCrS
25 000, restam» a combinar —
Tel._32-0313
GLÓRIA"
do Frente, com sala » quarto ton

ad_, ' . .,' F , I9V tü.MVIia
ãdos ate o teto em cor. Entrada CRECI 744

CrS 6 500 000 o o saldo em prec-1 — - — "

tações d. CrS 2 300 000. Ver na CATETE
Rua do Fialho, )5 ap. 103. Cha-
ves no ap. 105. — Tratar em
MELLO AFFONSO ENGENHARIA
LTDA., na Rua Constança Barbo-
ia, 152, giupo 401. — Telefones
29.2092__.J9.3261.
GLORIA - R. Santo Amaro, 

"89,

ap. 303. Vdo. sl. qt. sep., banh.
coz. Ver loc. Tratar L. S. Fran-
cisco, 261515 - Tei. 23-0788.
GLORIA - R. Cândido Mendes,
331-, ap. eC-2. Vde. :!., 2 qts..
coz., copa, banh compl. — Entr.
15 milh. Tratar L. S. Francisco,
20,515 - Tel. 23-0788.

'APARTAMENTO - De aala, iar-
dim ds inverno, quarto separado,

I banh. com boxe e banheiro, gran-
de cozinha, área de serviço, WC
e quarto de empregada -- Pre-
co: CrS 26 000. Ver na Rua Cor-
rei» Dulra, 166, ap. 307. _
APARTAMENTO VAZIO - Vendo
em estado òi nòvo,_ qt. e sl.
(sep.), coz., bonh., área 8 milh,
de ent., saldo ern prest. de 260
mil sem juros. Ver Rua Santo
Amaro, 36, ap. 204, cl porteiro

-- Tratar 52-2E77 - CRECI 961.

FLAMENGO — Aos iáiLAF'AN-l'"|RAr> - Vendo ap. u-|suas possibilidades
ranjeiras, ocupando todo S.°

em pintura cj salão, 2 "'

ou 3 qts., banh., coz,,
deps. Prédio sobre pilo-
tis c| apenas 4 aps. por
andar. Preços a partir

178. Condições de pa-
fqamento adaptáveis às e h""'"- *",?': 2.v.,ai.-,= ...
*i ., .,'. . ragem — Mal

jantar
ros, copa

,, living, sa
5 quartos, 3 banhei-
cozinha, área, 2 r,'r.

age
embutidos. Uni

• , , 1,11 il- CRECI 971.
último andar.' Sala c living 76'Mais detalhes no local ãpXrtãmTntõ"
m2, 4 qt!.. sendo 2 c| closed, 'c|e 

Ç às 22 horaS diária-: 180 m2.
escritório, sala pj TV., grande'

de 30 an
| andar, 37--í^

COPACABANA — Alto .informações das 14 às 18ii
luxo - Prontos, cj habi- £ £^-to 

'"r^L 
lt

>se. Aps. de salão, 3 xas.
:jts., 2 banllS., COZ., C0P„A,:ABANAn, " R"a Tonoleros

— , n. 200, np. 601 — Vendo pron-
¦ Super luxo - deps. e garagem. Tele- to. Alto padrão 28o m2, í por

enlretja dentro 60 dia:,, (nnr, intprnn íintpre-i ptr '"'nd!,r- Acabamento para fino
pcrlo da praia. Ver Rua In... '°''^ lmernO, SIITieCO eTC. gosto. Armários prontos, closed

ap.,

cozinha, 2 qls., e 2 banhs. p.imente, e a Av. RlO Bran-iqulm Nabuco, 149 - Tel.i ... Nada ÍClual r.O aènero o '-<l° atapetado. Preco oi
empreçi. refrigereçao lotai do; i r- I onr t ;22-6764. ? , ? -i >, n 

' 
«'»o. Motivo viagem, salas em

força e garagem p 2 car.|cor '°° 5i 0UJ' ou peiOS ______ .pagt0. facll. Ver na Rua mármore portuguôt (Ilhóis), ?
¦'"Va 79Ú 

""• C| GUÍ 
ite!S' 

52"7494 e 32-38 13i(A2R38°aAD3?0R ml). ^^Jt Bulhões de Carvalho 'banheiros, "«ndo9 
, loldo em enár.

de 34 000,00 pagamen-liARANjEiRAS - Vende-.e, na r. JÚLIO BOGORICIN -^\^'^^^(*2, até 21 horas. Pan-fe: P 
' '

to arandemente facilita- 
Alva'c' c^ves.' 2,6' ""; ?,10'. sl" CRECI 95. P- Francisco otaviano, )i2 - Pe-iirnrWei,; pua AAéxiro Copacabana - Vende-s. <as*iu yia luciiiBiue launia qt. ,op„ demais depend. Vazio -, -..--- _.---_-_ ...... ças excepcionalmente bem divi-i""uvelb' Kud 'ViexiCO, Loopoldo Miguês. 139.

do. Obra C a garantia Tratar Av. RI, Branco, 138 - 15.0 BOTAFOGO - R. Arnaldo Quin-.diclas. Construção s acabamento! 1 19, gr. 801 - Tels. . . !ch.y« ní 137. P_. S?
CCDV/CMre-i \/«, .,, D,.-- Tel' 32-8585. 'ela, vendo casa e qto., sala, M, Gc,me! dc A|me:t)í Fernan-Uo coc_ nn irni DIIPIFX rriRPBTiIRA 1;,-^StRVhNCO. Ver na Rua !rA„,,,,.._,.- v,r,j-—-;n. :b^h„ co.-., area de serv., alug..dej. Av. Almirante Barro-o n " 52-5256 e 22-3032 —'DUPLEX COBERTURA - Luxei e
r- ra * i.ar LARANJEIRAS -Vendo magni- s con|f. Entr. , e 75000OO. ln.:on aruoos íi)m íi.L. .rnrn -ir, conforto no melhor ponto da Ru»
Correia Dulra, 145, até fico «p .frente: Gon. Glicério n. 3,.0U57 _ Novali. CRECI 596. M2.50We 421231 TAI _ Ta"- ''"^ ' UM°'"-
18 horas. Vendas PAN-tos, dep.f area"'envldrVaç«da,qUar:|lOTA.FOG0. - Ap. Ru. Reali bate Administradora. CRECI 84. JCOPACABANA
IMÓVEIS, Rua México,
119, Gr. 801 - Tels.
52-5256 e 22-3032 -
CRECI 704.

mário embutido. Sinal 40 000 e|Ci.-,nd»sa, de frtnle, andar alio,! AIE.CjçAo""- Motivo transfere",';8*80 v«nd», ieinlo á Prai;
rest. combinai
LARANJEIRAS - ÕTi"""I"Te"sTd'ú"uxo. Magnífica vista

zeiros novos¦ 
pagto.

Preço 150 COO cru-
Estudo forma da

troca imóveis

salas, 4 qls.
CRECI B72.

Tel. 52-1460 -

novo, c| sal», 2 qls., banh.. cox.,:Cia estado, vendo - Copacabana!Ru» Pa-a Feeilas, 19 ap. 104, do Sul" Detalhes c1 Sr. Costa Guedes,
qlo. e wc p eenpr., a. _.'>_• j — Ap. vazio. Qunrio, sala, co.?i-!2 1'J-, sl-, quarto d» oenp., san- 36e)68S -- CRECI 279
'""....-"".Íi-V; .r.i,v,e.,„*-'íí'!n,"! e b- completo. Bísc NCrS.">, sinteco elc, p! familia de

na TASSO LOPES IMÓVEIS. CRE- 18 000,00 - Financiados "
Ci 416. Av. Almto. Barroso, 91, tel. 30-1585

.,,.., „, ¦- .f .GUSTAVO SAMPAIO - Vdo. va-
•J„l.o„ Tratargoslo. P ent. sem luros, em 41L, 2 , sncJ. „, ,

... ,„,. . ,. .... avelson. .moses c 18 m. 600 do enlr., le',.  -'

i- SiS7.« ao m« 
''¦ ' ' "APARTAMENTO 

vaüio. Vendo. „ «» Pi ¦"« '' i""""'- Tel.: ' 
* '

... ,.»"•, ° A2'51:>7-.. ... .Gustavo Sampaio, 410/304. Cha- 31_51 _ CRECI 466, ..... .. ,
.. , .  110 em. la. locação aps-í"a R1» d" 

,1"°".°''". (_" ^
lugado, co.inha, banheiro arule-1^^?^).^ *4°27S! - 

d' 't1 ' * 
<* 

"T'0.' U^'°\ 
auarlos" ánif 

"LT 
h.nh 

'.m "",' Ve'ul° Ó'm° °p- CÍ 2 t,IS"'^' 
í,0^','"1"' 

l2° 'l°>' ,9 - banh. em íòr, co, leo50 2a--f_e«" c.Joaquim M-^/ov — 
[cozinha e dependências. Sm„l!qu_rtob, arm. emb.. bani». *mlSa|a# copa, coz., garagem, etc. Tel. -2-5641. 'ra-rif-rn pf«rn 1fl milho»» Oft~

<"i."';' 
2_f0p«i">NC,SP"" — _-_^-Ny--_-RJ--gl- BÃTaTa~¥bEIR0 13 - VendoNista Vea^Sa. ta. tb 

'< 
L.PP™<- * Copa - Temos vario,

íâ Óóllno , m K?\' ,,l;„!EDIFICIO REGRAN - Inicio de ap„ quarte, sala, coz., banh., Rua 5 de Julho, 202. ao. 803 - 'PV _ 
}¦ 

3, 4 e 5 qlos. Saia.
48 000,00 tom NCrS 23 000,00 venda. 0tim0! ,partamenio de área < deps. empr., 4 por and. Tel. 52-1460 - CRECI 872. "J°"'„ dep,', „?f,' 

- "eialheis
^eianc. 2 onos. CIVIA - 

JraV.j ,,oii sola. banheiro comolc! íundos. sinteco - CrS 96 nnn ;™..r«..,...- -„;.„—_rl~-6B33 e 52-9791.
Ouvidor (Div. do Vendas 2.° an-

GLÓRIA - Aps. de
2 qtos., sala, deps. e ga-
ragem. Obra já em al-
venaria com a garanria
SERVENCO. _ Preços a
partir de 26 600,00 com
pagamento em 3 anos.
Ver até 20 h na R. Cân-
dido Mendes, 236 (iní-
cio de rua). Vendas:
PAN-IMÕVEIS - R. Mé-
xico, 119, Gr. 801 —
Tels. 52-5256 e 22-3032
- CRECI 704.

dependências.
desde 5 CCO e o nfildo facilitado

Vend. ur conto cob.r-ie financiados em 30 meses. —
leera espetacular. Ci 1)6 m2. Preço]Propriedade e Construção da
20 000 000. Enlr. a comb. Saldo Imobiliária lt;,cal ltda. Vendas
2 anos. Ver R. do Calei., 274,(exclusivas Mario Paiva - Creci
ap. C-03. ORG. DANIEL FERREI- US- Tels.: 31-2972 e 31-0881
RA. R 7 Setembro, 88 - 2.» — Corretor no eocal de 9 a> 12
T.l. 32-3638/42.0975. CRECI 236. diariamente.

FIAMENGO - Vend. Urgente, ap. P«*IA DO__ FLAMENGO, 328 _
Junto íio Consulado Britânico —
EDIF. LYON de alto luxo, sô-
bre pilotis, vendemos magníficos
apartamentos em início de cons-
trucão, com living, sala de lantar,
3 ótlmw quartos, 2 banheiros

c. saleta, sl. c. arm. emb., qt.,
coi., banh., comp. 50m2. fron-
le, «nlr. 7 000 000, saldo 36 me-
sos. Açoito caixa ou IPEG. com
sinal. R. Bento Lisboa, 108
ap. 502, Das 13 is I9h. ORG.r . , ...
DANIEL FERREIRA. R. 7 S.l.m-!'0.c"*,s azulciade» em cor^te o

beo, 88 - 2.°. Tel. 32-3638
42-0975. CRECI 72t.

Rua Corrêa Dutr

NCrS 17 entr., mais 24
••1660. Visitas - 45-0259.

ct,s-'ina Rua Gustavo Sampaio n. 4-3''
Ba- 1 002. Tel. 57-8925.

BARATA RIBEIRO 13 - Vendolvista. Veia 
"5a. 

6a
Início dc ap., quarto, sala, coz., banh., Rua 5 de Julho, 202, ap. í

apartamento delárea _ deps. empr., d por and, Tel, 52-1460 — C3ECI G72.
3S, sala, banheiro comple-! íundos, sinteco - CrS 26 000, j COPACABANA — Vendo"

i , , . , ., „,., , . ,„ , |to c dependejncias de empregada, cm 12 meses — Aceito Cx. Econ.lc,ua,;0 C0I banh Prero 7"soo',l|NDO a". frente, vendo Av,
ií'1'li t 

''¦ 
r%!íí6 «?> 

M° " V'lr-"' na oaregem. Rua Real Gran- com sinal de CrS 6 000 - Tra- \Z"\ 2 SM'prest 
' 
100Tm co". Prado Júnior, q. sala separado»

18,00 hora», (CRECI 13)). J doza, 278, esquina de Mena Bír-jtar 23-9154 - Santo., da. 9 í«|?|2?ío. Teí 22 6910 - Rua Mé. 9- cozinha, 12,o and. Antunes.

sala, h .¦:-._„¦

RUA LARANJEIRAS — Vdo. ap. reto. Obra em início de alvena-!l7 horas.'
c| 130 en2 de salão, 3 qts., 2
banhs. sec, deps. garagem. Ed.
de luxo. Pilotis, NCeS 46 mil fi-
nane, em 2 nnos. Vazio. Ver
só com o corretor. R. Ev. da
Veiga. 35, s| 212 ou 32-2493 -
CRECI 409.

truçáo. Tel. 22-6910
Ixico, 741602. CRECI 651. 52-6565Tel _na. 4.u„sieuç„u ei .c.ewmemo oe.ejAKAIA KIBEIRO, 298, ap. fren.!cõTA"c"ABÃ"NX^^"r_!o"deri"^.:ÍÈa\\E" - R. 

"Gustavo "Sampaio;

Gomes cie Almeida, Fernandes -U,, lado da sombra, alto luxo, 3|,c |00 „,2 tals salão 2 q?s ,U38 - luxo, final const. fte., 3
¦Jf?Ke?oaS08T**.a ve"-J'ls:u5?7"f « Pts.. 3 banheiros, garagem etc. £p. comp En rego vazio imediots.. salão, 2 banhs., 150 m2

42-5099. TAL - Taubatç Admi- NCrS 90 000,00. Tratar 9 às Uh J£ Wr qq hoT Av Cop n 'garagem. Otimo negócio - Tcls
,:5:aclo0,!a.,"„Av-.e,no'dil Alm* Bar* no local, com proprietários. 1748, a". % - facilito 

Pp'a,te;22-7226 
e 37-4794.

- Tratar tel. 32-9930.
HANS STADEN 10J204

teto, copa, cozinha, irea de ser-
[viço, quarto e banheiro de em-
[pregada, qaragem. Construção
MARCHA ENGENHARIA ITDA.
Vendas: JUUO BOGORICIN, -
CRECI 95, Av. Rio Branco, 156,
laia 801 - Tels. 52-8774 e ..
22-2793. Informações no local,
diariamente até _s 22 hora..

GLÓRIA - R. Cândido Mendes,
v. ap. sala, qt. sep., banh., coz.,
garaeiem. 22,000 ci 8,000, saldo
em 30 meses. Ac. Caixa — Tel. jde 10 às 12. Trator no local ou
36-0612. p! tel. 42-5622, c| Almeida. CRECI
GLORIA - 

"Vende-se" 
llídeTT^. ._—T_f____ oc''-5JÍ.°-

lamento do frente, grande sala, FLAMENGO — Desocupado, pa-
dois bons quartos, copa, cozinha,[gamento à vista, ap. com aala
banheiro compleio em corei, jar- e quarto separado, banheiro, co-
dim de inveeno. Acabamento de;::in',a. dep. empregada. Rua Cor-
)a. Preço: 40 milhões c/ 15 de!™ Duíraa 56, ap. 69. Chaves
entrada. Entres,-, Imediata. Aceito ic; porleiro. Trnlar com GEORGES
Caixa. Ver e tratar na Rua C3n- — _ MASSET (CRECI 1 131) -
dido Mendes n. 335, 8." anda-r,,""11 Díbrel, 79, salas 407 a 410
802. Tel. 42-0799, das 8 às II,- T*1- ¦_¦__ ou 43-1335.
14 às )6h. Dias úteis. Sr. Lucia-|FLÁMENGO — Desocupado, pa

FLAMENGO
Vendo ap. frente, £_let_, sl.,

e qt., sep. i. Inv. coz., e ban.
Tratsr Rua México. 148, gr. 303.
Tel._ 32-1 )06._ CRECI )6ú.

FLAMENGO - Ap. nôvo. Rua
Paissandu, 179-811, 2 qts., ll.
coz., banh., área cl tanque, ga-
ragem, cond. NCr$ 2ô. Aceito
Cx". c1 sinal 6. Chav. c| port.
Válter. Tratar 42-7750 - Cava-
das. CRECI 497.
FLAMENGO - Grande ao. de; . ,
luxo com garagem, linda awsiaicozinna, bann. e area C|
para o parque, mobiliado ou nãoUannttta An-nae R r\\ an.Teatar tel. 45-3731. ianque. 

Apenas o p| an-
flamengo - Vendo ap. íoi. R.jdar. Obra em ritmo ace-
Barão dc Icarai, 14, qlo., 2 ais., Iprarln
dep., garag. Visitem. Facilito. H. Ic,au'-,r

Silva, R. Gonc. Dias, 89 s| 405.
Tels.: 52-3886" - 52-3840 ....
29-8903 _-_CRECI 648."FERREIRA 

VIANA, 61," ap. 103
Vendo ap. de 2 qts. e 2 sa-

lai, vario o deps. Ver dia 24

RUA DO CATETE, 116 -
Ótimos aps. para renda,
revenda ou moradia. —
Sala e quarto separados,

|a em alvenaria,
lnf. no locai. NATAN
BERMAN - R. 7 Setem-
bro, 66, 3.°, tels
52-2281 e 32-6172 -
CRECI 8.
RUA BUARQUE DE MACEDO, 42
op. 502, .alo, 2 quartos, depen-
ciências «mpregoda. 35 milhões.
52-3732.

BOTAFOGO - URCA

AVENIDA RUI BARBOSA
N. 666 — Obra já inicia-
da. Vende-se ap. cj 260
m2 c| salão, sala de jan-
tar, sala íntima, 4 dor-
mitórios c| armários, 2
banheiros sociais, 1 au-
xiliar copa-cozinha, 2

_ LEME — Vendo ao. frente, 3
qf., coz., dep. empr., gnrflyem,'!f nP Af ARA M A-. j qts., 2 sis., 2 banhs. etc, «rr,
nnr .nri pf,.'n 1 /J!,.i. ; - _ r/-S4_/-\DMlNrt — aMpi. fjna| consteucão. Pimenta

prontos de saleta, sala, •=_*'._____?<?!.336- 
kite-h Prei ;LEME - A0- Vonde-se c| 4 qts.,

.„; ,.,., ,,,,. ,„,...,. „.4^„  —~  —,..- ,. Mie.li. 
rie- -rande área social, para família

DRE O. F. DE MAYOR IMÓVEIS:'tado, ar condicionado • telefone,!dIO C apenas 6 POf an-l''0 tratamento ou embaixada _

37-2784 - 46-6648 - CRECI 931. 3 qls. c/ arm. .mb., 2 sis., 2; . „ 
'¦ 

,V. „„,„ „„K i^ Gustavo Sampaio, 194. Ea,.
-¦—.varanda., copa, col. dep. emp. I"°r, C| VISTB para O mar. ficio Monterei. Falar na porta"bán'!2 

saragens. 90 milhõ.s. 40% fin. j PrecO 3 Dartir de .ria, 
com _- 

'¦ '

.r": Tel. 36-378B. Falcão. CRECI 745. T„ *„A 
£ ,' 

°e MINISTRO
<¦......- -. .. . -119500,00 c] pagto. em tro - vonov

- BELO ap., vendo à vista dupla s!;~ Tratar tel
,, , r- , « .^'3 qt., coz., dep. empr., gariReal Grandeza, novo sala, 2 qts.,U 3nd pÔ5.0 3^ SJc arms ban.. COZ., dep. empreg propric,ár;0. Te|. 37^923.30 milhões c 50% fac. 1 ano.!-—;-—- — „
Ver 5.a t 6.»-feira, das 15 òs j BELO AP. LUXO 200m2, PSsio 5,a)0 hanh
17 horas no ap. Venda ALEXAN-jAv- Cop. todo_ decorado, atape-H ' .'"'"""•

REAL GRANDEZA, 193 - Vazio, X'
nôvo, sala, qt. sep.,, co- '— ¦"
Entrega imediata. 18 miitio __ . _.
40% fac. Visita, prop. 46-6648 BELO ap. 100m2. Salão, 2 gran.
— 37-2/--J. j des qts,, banh., coz., dop. emp.,

URCA _ Vende-se Tp"artamento f.'0». 
•'.<•" milhões c/ )S d.

20 meses. Ver até 18 h!"„»'"

Sr. João_ Pedro.
VIVEIROS" DE 

~*C'ÃS-

quarto, sala
banh., área com tan-

garagem, fundos — CrS

^con, ,X-Squar,,avmar^° ?'¦»'• 
*% » %% úd.Kha Av. N. S. Copacaba-lg^- vw. c» «.a.^».

da envidracad. sem quarto de ÍSSli»^ 
*• Ch"»,na, 1137. Vendas Pan-W.|RÍm -^*_"d«

empregado. CrS 15 000 000 à
Rua México,

9 á; 17hs.: _ ll 11J r ci^uuii. _i_ ij _ uu ijuu u v t->- ,
Vagas para CarrOS. Aca-; ta c 0 restante a combinar. Tel. I COPACABANA - Vendo exce. ImOVeiS. av^c ,»,^„,<.w,a ooe-iriion ,„ „- r„..r.^„
bamentode luXO. Tratar! "-8788- lenfe „. •coni 1,.locação, n 8Q1 _ Te|sJ:X Ul 

"»« 
l^e Sf

com o pro-I^Vs^^r^^ -K VttT__? ^52-5256 e 22-3032 _|{_- &£"% SJ_. 
F^

prietário. - Avenida Rio 
^ 

Tei. 52-)46o - c^eçi 
^_n°|__ fren,jCRECI 704. paula freitas 89 - Vendo

Branco, 131 - 15.° an- VENDE-SE apaitam.n.. d. .alai'' .<> »'\ «H-, «nl«»B coz., COPACABANA - V. ap. sal», 3 ap*c.lü^trh,a,1 lfâ%+ 
2,^t'i

dar. Fone: 32-1039. ^ r5'_..:-.^_.H!.va*:^ ^ ^<y>: »«'• -'?'•
tes Imóveis - Creci 717 - Tel. 3 50% cl 15 000"i - F Caixa!*:0' ^'^em- 

"¦", à°.,""tâ°i
49.5217 ,n£ÍA i-' 

'.lVW |a ,. ' 
t i dep. de empregada. Ver. NCrS4y.Q4i/. ,10,000 financio a combinar. Tel.. Ra; nnr, m fil WlílO

CONJUGADO nôvo, P. 6, BTTe 136-0612. |»'.l Ve?I ' 
C-rvalho, d. frente, kit., banh. c0>ACABÃNÃ - Ru. RodolfoFpA0°?0* 4°» 6 « c/3 ÍFSi.Vendo, HÇrlBI.,-- Tel. |D nta, ,, _ Vende-se o ».|„ «J «.*• 

^ 
6,e\T 

pídÍ%Z
 701, cj 2 qts., sala, |ard,m dc ,ivo 0;er,as _ 37.3734 „

Vende-se ap.'inverno, dep. compl. empr., ata- j0.é6_8 — CRECI 931.

Rua São Clemente
lamento 702.

APARTAMENTO _ Botafogo -
Vendo c! 1 sala, 1 qunrio, ba _
nheiro e cozinha. Entr. 1 500_ -IvENDÕ iindo ap.
prest. mens. 191 mil. — .NAO|t]ep> empt ch

496, apar-

42-7750. CRECI 497.

sl., 2 qts.,

TEM PARCELAS - Tratar cl o Sr. I"*ero' -T. Voluníáriõs da Pátria,
Gomes, 23-2220. Av. Rio Branco, (137 ,,,. 504 - Ini. 46-2191.
37, gr. 401. iiamcee '. COPACABANA - Vende-se ap.'inverno
A»*""**c'e7> 1 rin e-Dll-7  X -r,i "'°?'''e, ° i|"':"'*"T15n-| bem localizado, Rua Duvivicr, 37/ peta"ao c! piso c azulejo até o.-,,
AV. OSVALDO CRUZ —to 71 da Praia de BotafoBO n. U-04, com 2 salas e3 quarlos, ba- teto, banheiro, cozinha, área en-;RUA BARATA RIBEIRO prox

,,,.-,.,„ , -|An<! rHunlpy rl vjçtn Pc-'i3 
- Varanda, sala, saleta,.hall nhe,r os_. coiinh ae d ep. d e em pre- vidraçada c; tanque. Ver no lo-'Constante Ramos, ap. 3, qts

VAZIO - 2 qtos., sl„ dep. cinp.i"PS. QUpieX C| VISia eS-^ quartos, banhearo. co-inna e; 0d_.|a Ver nQ |0Ct1, 
pcom 

„ Zela.Jca|. |sala, cor-, dep. empr. frente, 2. I i PaJDUll IttCI MU IUMI -UHI U »
a Praia de '"" dt;ervlco' dependência de:dor e tra„r e| ,_,,. 37.7774, and. NCrS 50. Fac

GLORIA
_ gamento à vista, ap. com sala, ¦Pr»i»_do__RUSS|lL n.» 426 ap. 30).

Vdo. urg. ót. ao. fte. Iciuarto, banheiro, kit. c varanda,; 
'"""

"' , "* . *' , (raetfn «1»-. — iirJlm -J- D. ..... I 1

m!i 4Í^.!T''v^iJlo^;PetaCular Pj a t'rala "gle^re^dX^va-ga^r-^agêm -1^1'""^°'° "'* 
f'"A\n W^"K~l°mXT\ 

F=o &»™«'"»." CEADAS - CR.
ap. 314 - C| porl. Finan. 3 anos.lBotafoqO. Pronta entre-; Visitas no local - Tratar preço'COPACABANA _ Vendemos itl- reira, 159, 8.0 andar. 2 sis., 2 c, J97
Tenho outro fle. Mesmo prédio.l , , .„„ „IDr. Carlos Augusto - 52-7333 e ,m° apartamento em rinal de cons-bhs., 3 qts., 2 qts. emp., .para-.
Del. 23-1214 Creci 644. ,qa, nOVOS. 1 de 400 m2;32.3339. truçáo. - Todas as peças rece- gem, 200 m2. Preco 140 mil. - L._„, __,„.,j- '„nj. ,-.
s/ATln" "ce ' ...4,„--' í J oon o /¦ i ' _______ bendo \vz e ventilação diretas, to- Chaves porteiro. Tratar proprle- ^f P°s, coniugado, grande, kit.
yAZi0. -T—FJ?!n,n90!. LUX0 ~e 1 de 280 m2 (incluin-,FMP mPAr.RANi talmente Indevassáveis com sala/lírio, 36-1294. bann.^ armírio. NCrS 16,

RUA TONELEROS prox.

fin.

Siq.

n uo ku_3_l n.M lato ap. _U1. \ A I. ;¦¦¦construção da PEDERNEi-do terraços). Alto luxo .

10 Caixa, cl sinal. Motivo força?10"0 e „l,.nd» vi!'" ^-«..«_ ",
._' ' Tearn.a at, Hs -. A -1 fin

LEME - COPACABANA
APARTA/.1ENTO

2 amplo, dormitórios c| armários, COPACABANA - Vaga garagem Iroèrf _« Edif. 
LIMOGES, 

t-K^ ' '•*'¦¦
fac. Det. 42-7750, CAVADAS

., , — banheiro completo em cores, boa L. V+nAn.*»Vende-se em ..__-_l_ ....^   _...„_("• venae-se

obre Sta. 2 BANHS. SOO, GARAGEM ETC. I

maior — 45-4038 — Co.la. Teresa e Baia da Guanabara. Tem — D» FRENTE. — Vende-sc fi-:mil

. - Ipnoe.aac cm ,.oz;nha área com tanque, quarto «v Cooacabana 435 Tratar te' RU4. SANTA CLARA, 308 - Ap.
de construção. Obra por ad- c wc do cri.d q8ragem. Ver a^.çí?"'''1"'1'' 

'*"' 708. 
Vago _ sala e quarto ;P.

respectivamente. — menlslraçao pela Conslailora Ceio- nB RuJ professor Gaslão Baiana,I ", . - -  , . . _, -,,,_.'•'¦ •"-» < ""co.-. _,<-..iw _j..i,.<;, . . _ píirador-, banheiro, kit. Preço
oua ii.iun ee. ¦ V -'«lefone. Rua do Russel, 496,ínant. - Bas. 85 m. - VER HO-.|nf - v:.|t-,c. MATAM 

"!,' 
?m 

«Pfr amento com 30B,)5|i , j 003. Tra)ar na p_.edii,| COPACABANA - Vendo ótimo NCrS 20 000,00. Sinal. NCrS ...RUA FIALHO, esq. Ben,. Cons-ap, 601. Cnavos cl porteiro. TRA-ÍJE. - TEI. 3l-1851|3M*21. _!lnr- e VISIiaS. INAIMIN m2 a Rua 5 Julho, 223 Um por;Aquarela. - Rua México, 11, 12.0 ap. de „|a „ qüar.0 separados 5 000,00. Aceito Caixa - Ver no
u ll 

"Br 
?'?;' ,',,,S'.,D<!<1' 

C0,zn','iTAS C0M GEORGES MASSET -:CRECI 466. Al.ncâo: 200 m2. iBERMAN — Rua 7 de ?'?tii,r- Tra,or Dr- Jedidio. Tel. Bndar. IcL 52.34)2 , 42-6874. -e deps. de empregada c! qto. local, chaves com porteiro -
banh. NÇrí 15. fac. Ver ap. 103 (CRECI 1131). Rua Debret, 79, s7ênoIs*e~SÍriieiientõ sala doi.lc ,, no 

U 
29-3000. ^Primeira classe no ramo Imobl-reversível - Tel 46-1903 - Sr. Tratar 27-7488.

vldaf CRECI P497 50' Ü„'a424?373Sa 4'° ~ Tel* 42'6728 ouaTs. ^r telarqué iLcSo, iSetembrO, 66 - 3." - APARTAMENTO - Vendo, 2 qtsJliirlo. - CRECI 258. ISOUSA. RUA SANTA CLARA - Vdo. ap.¦DÍi"a':VcMi*«ie--»>*-,\eeTA-e4-|T-:inV 
í - 53-301. Ver com o poeleieo. iTe S. 32-6172 e 52-2281 !salé,' dSP*- final construção. Rm rãpACABANA - PôItT5^VeT. COPACABANA - Rua Bolivar sl-, qt. sep., banh., ccz., vista:

302 IfTSSm 
CS.yTw ' 

ér»' BAM^°o°nr 
¦Zj^-£8?mr 

\™D0 •"' *'¦ 1, banh., .,, J CRECI N 8 ItSi' Tel"' 38 2132"' 
' '' *P'desocupado, 

bon ta° 
'cobertura 

Pr*»-. Av. Atlântica - Vendo deslumbeanle,' NCrS 20 mil. fi.OU4, ap. . qio.., .aia, coz., area Io - 1 por andar, pelotes - «n-i _ 20 málhô.. Enlr.H. 50o,li~ —KCv-l IN. O. '606. Tel.: 38-2132.  , ,, J" 
, 

n .... ap. fundos, claro, peças amplas, nanc. cu Cx. nsc. ant ga), c

Se 
34.7^ 

^â^das^CR.cfí^^x^o'5 
mconV.,7cãr 

_mo,r 

" 
*""<• 

" 
»-« RCo^Í. ATENÇÃO"-- Rua" Humailá-.^^LAWCA. 2 856 _ Ap vazio.Lla^Vepa^do.^Tnheifo, S,,' -^-.J salas etc' 45 milhões 5 mll. sinalLV.xio. 

^'hera¦¦¦' -Kc- to luxuoso - construção de pr... „ , 73 6„6 ,J £ |;f pi| J00 3 s palácio Cilamps Elisees. Vendo (anque e grande área descoberta, com 50% - Santos - 42-90o4 p| ver, 32-2493 - CRECI 409.
- 

„nl.' d"." mtS ^SANTOS SfÂWNl^^gTnte lindo ap na 
'- 

<* rnl. 3 amp. dorm. t ar- melhor oferta, ode. luxo. Fte. -R,J 
BeiforT Roxo, 231. Preço CrS - 30-3309 - CRECI 922. RUA RAULPOMPEIA - Vdo". aot

c h.H 5 ..)!.. ,m?l.n.?m \t' Praia do íSl n.°ito q., «™ emb., 2 banh. cór, orad. Praia. Chave porlelro Martins. :250OO000. Tratar pelo telefone COPACABANA - Vendo Rua lérreo c sl.-qt., 40 m2 - NCrS

ío. d^LilM^r^Mj:; 3 
¦__:-"»_. 

tileí"™? £n™_Q0 vl_i..! «PJ-eor.. «.rKna. cofre, ar APARTAMENTO - Transfiro di-,22-0977. Belfcrd Roxo 316. ap. 503. sa- ,3 mil, fin ou P; Cx (Insc, an-

APARTAMENTO 202 - Vende-'- nheiros sociais, copa e sozinha!" à visla. Traiar Av. Rio Bean-: cond. telef. Salão de festas, nar.; reitos de um a ser construído COPACABANA - Otimo ap. fren- I». 3 qls . dep. comp. do emp. tiga), c, 2 mil sinal Inejuillno'¦ aji.erj, s.ca. ?, aop., . loimna..^ 
^ j«|b 512 -Teixeira lelc- Ver local das 9 às 17 ho- no Pasto 5. junto à praia. Tcl. te, v,-.7Ío, sala, 2 qlos. e dep.25000000 dt entrana, restante Faz acordo - lnf. 32-2493 -

tratar México, 148, nr. 36-7839. Guimarães. emp. c 17 mil. Ent. saldo a com- a_ ccenbinar. Teatar pelo telefone CRECI 409.

497.

CATETE - FLAMENGO
copa e coz.

NCr$ 55 000 <¦ Combinarj2 quartos e banheiro d» empre. _
Flamengo. R. Esteves Júnior, í_ gadas, garagem — Ver na Av.!.._.... _ .._...—- (Ver da; 14 às 18 hl,-, 4 qt;„ OSVALDO CRUZ, 137 - das 9 LARANJ. — C. VELHO
laia, cozinha, den. de emprega- s 19 hora* — Tratar na PREDIAL'
da, área c Ianque. Tratar Rua, AQUARELA - Rua México, II, LARANJEIRAS - Ap. ncsla rua,'1"", 3 qls., deo. empretj., e'c. Copacabana. 1285
da Quitanda, 30, sala 209 coinl)2.1' andar - Tols.: 52-36)2 . com 135 m2. Vendo cu troco por Tel. instalado, 18 enlr. 22 comb. iqts., dep.. gara-j
Fernandes. CRECI 400 — Telefo-] 42.6874 - Primeira Classe no Rn- menores em qualquer rena. Tratar, Tr.rar c prop. - R. Humaitá, .ô*..Muitas benFeitoiia

ne 52-2899. |mo imobiliário - CRECI 258. idias úteis - 43-7512 - Sr. Nunes.ic/ 1, ap. 201 - Tcl. 26-4783. - lnf. 52-0932.

303. Tel. 32-1106. CRECI 166.

[APARTAMENTO DE FRENTE - Sa
ADMINISTRADORA IMOS. L. H. . bin.ir. Ver aP.ua Felipe cie Oíive-32-6284.

Duplex cobertura Posto 6. Av. [','• 7 ??'. i0J .cLJuVeVn0„C_I:lCOPACABANA
2

n, terraço
sinal 50

la Imóveis R.;a S. Jc;é, ÒC 703 2enai de aps. coni.

RUA SA FERREIRA, 152, ap. 204
Vendemos de- — Proprietário vendt 2 ía'_s»

.. , , . .. ,., sep., de 1. sendo uma reversível e^i quarto,- 22-4151. CRcCI 167. e 2 qis. Chaves na Brilhante. Te. 2 quartos c] arm., banheiro em
COPACABANA - Vendo ap. tri-: lefones 57-5187. 57-2086 e cór, cozinha c| arm., óep. com.
plex ci 400 m2 - Tel. 37-4131.'57-4638 _ CRECI 243. pistas, Facilita, Entrega imadiais.

.-.;:;^4a>V. " ¦«" '."!-;<:¦ 
_¦ í>í--_í "• - ¦, -



2 — CLASSIFICADOS — Jornal do Brasi?, 5.°-feira, 23-3-67

PRÉDIO PARA INDÚSTRIA LEVE
Vende-se prédio de ótima construção, com 2 pavimentos e 3 915

m2 de área construída em terreno de 3 700 m2, com força ligada, me-
sa telefônica, em rua asfaltada, transportes à porta. Possui elevador,
caixa forte subterrânea, cisterna com capacidade para 50000 litros, po-
ço artesiano e locais próprios para cozinha, refeitório e estacionamento.

Ver e tratar no local, de segunda a sexta-feira, com os proprietá-
rios, à Rua Maxwell n.° 460 (falar com Sr. Fleming, de 8 às 11 e de 14
às 16 horas).

RIO COMPRIDO - Av. Paulo do TI II |(~ DRPA MA AO
Frontln, ap. Ed. pilotis, novo, 

' IJU(-^ — UtJKA NA ó.a

RUA FRANCISCO OTAVIANO, n.MPANEMA - ALTO LUXO - ApJMAGNIFICO ap. duplex c! 800
112, ^ap. 201 entre o Arpoadorlna Rua Prudente do Morais, von-
« Pôslo 6. Vendo apartamento domos com salão, 4 qts,, 2 banhs.
superluxo, 305 m., L2 solas, 4 soe, 2 qts. p' ornpr., garagem.
qunrtos, dois banheiros, toilete Baso: 135 milhões a combinar —
etc, 2 vagas na garagem, ObralChaves o inf, na: TASSO LOPES!tas, 2 qts , empregada
cm pintura. Ver no local e tratar IIMÔVEIS - CRECI 416 - Av.|qas na gaiagem pj entrega em
çom o_ proprietário Sr. Oscar —Almirante Barroso 91, grs. ótMIóOSifms de 67 excelentes condições

m2 de área no melhor Donto de
Ipanema ci 2 salões, 6 dormi tá*
rios, 2 terraços (frente e íundos),
3 banheiros soe. salão de fes-

Tel. 57-3188
UNICO A VENDA - Otlmo ap
e| sala, 2 qts. otc, cl ou s| ga
ragem, Parte constr. finan. pela
COPEG em 33 meses após habi
te-se neste ano. Tralar c| Sr. Cos
ta Guedes na R. Fco. Otavlnno,
67 - Posto 6, das 10 às 12 e
16 às 18 ou 36-0682 - CRECI
n.o 279.
VENDE-SE vazio,' - Ap. sala,
quarto, conj. banheiro, kit, ga.
ragem const. H. C. Cordeiro
Guerra, la. locação, Av. Copa-
cabana, 1213 - 

'706. 
Chaves c'

o porteiro. Base 20 000. Tol.
27-6784 - 22-6403 _r Luciano.
VAZIO - Fie."3 qts., 220 

"m2, 
2

banh., cop., coz,, vista mar., gar.,
pint. a oleo. Finan. 2 anos. Av.
P. Júnior - Det. 23-1214. - C.
644.

VENDO ap. MM, Rua Ronald
de Carvalho, 292, sala, 2 quartos,
dependências completas, andar
alto — CrS 35 milhões. 20 milhõe:
de entrada, saldo combinar —
Ver e tratar no local.
VENDEM-SE apartamentos, na R.
Ministro Viveiros de Castro, 72
e Barata Ribeiro, 67, ambos c|
3 quartos, sala, banheiro, co-
linha etc. Tel. 36-1934 - D. Eva.
12 às 14 horas.
VENDE-SE ep. q. s. o saleta. R.
S. Campos, 85-912. Tratar no lo-
cal, de 9 às 12 e 14 às 18 h.
VENDO ou troco por peq, ap.
Zona Sul ótima casa Barra de São
João ci aala, 2 qts., coz., banh.,
roobilinda, cj gel., amer. 12", Lu-
minárias antigas, quadros etc, —
Tel. 36-2054. _
VENDO oep~. 905 da R. Barata
Ribeiro n. .418 — vazio, conj. .
cj garagem. Chaves portaria — alto
Infs. com Arnaldo — 42-8404
— Rua Araújo P. Alegre n. 70
____________ 215 _-__ CRECI 741.

VENDE-SE urgeníe apartamento
807 da Av. Princesa Isabel i
300, bloco A. Tratar Dr. Cer-
los Augusto - 52-7333 e ,
32-3539 - Visitas no local.

Tols.:
42-5237.

42-5321, 42-7556 e

LEBLON - Aps. já em
pintura c| sala, 1 ou 2
qts., banh., coz., deps.
e garagem. Preços a par-
tir de 20 000,00 c| pa-
gamento em 2 anos. -
Obra c| a garantia SER-
VENÇO. Ver na R. Bar-
tolomeu Mitre, junto do
1079, até as 18 h. Ven
das: PAN-IMÓVEIS -
Rua México, 119, Gr.
801 - Tels. 52-5256 e
22-3032. CRECI 704.
LEBLON - Av. Bart. Mitre, 980,
ap, 401 - Vdo. cl sl., 2 qts.,
banh., coz., área, WC emp. —
Tntrego vazio financ. 2 anos ou
Cx. (insc. antiga), c! 5 mil, sl-
nal --JÍ2-2493 

_-_CRECI 409.
LEBLON - Cobertura - Rua Car-
los Góis, 421 C-02, vende-se sa-
fa, 3 quarlos, banheiro, cozinha,
garagem e dependências. Preço
financiado 80 mil, à visla 65 mif.
Corretor no local. Informações e
vendas na PAR - Tels.: 32-1675
e 22-9435.

42-4544 e 22-7938. Creci 284.

GÁVEA - J. BOTÂNICO
GÁVEA - ATENÇAO - Êm rua
transversal à J. Botânico vende-
mos bola residência em contro
do terreno. Base: 165 milhões cj
50% a combinar. Chaves o Inf,
na: TASSO LOPES IMÓVEIS -
CRECI 416 - Av. Almte. Barroso
91, grs. 604:605. Tels.: 42-5321 -
42-7556 e 42-5237.
INCORPORAÇÃO CIVIA, constru-
ção Cia. Pederneiras — Estrutura
pronta • em alvenaria — Von
damos os ultimes apartamentos
do Parque laje) com 222 m2 —
osq. da R. J. Botânico (a 50m
do Parque laje, com 222m2 —
constando de 2 salas, 3 quartos
c/arm. emb., 2 banheiros, cozi-
nha, quarto e dep. empreg., ga*
ragem privativa. Preço a partir
de NCrS 57 250,00. CIVIA - Trv.
Ouvidor 17 (Div. da Vendas 2."
andar. Tel.: 52-8166, do 8l:30m
às 18 horas. (CRECI 131).
JARDIM BOTÂNICO - Vendo
ap. com 3 qts., etc. 45 milhões
facilit. Ver R. Pacheco Leão, 162|
303. Tratar: 22-1132 — (CRECI
525).

APARTAMENTO 607 - Finalzinho
conslrucão. Vende-se {Tijuca). —
NCrS 9 000, a combinar — Rua
Mariz e Barros, 1083, qt., sala,
cozinha, banh. (Ver 8 às 16 hs.)
Tralar c' Fernandes R. da Qui-
tanda, 30, sala 209 - Telefone
52-2899 - CRECI 400.

elevador, 2 qts., sl. etc. dep. de
emp. Frente. 35 mil, enlr. 505
res). 36 m. Tratar R. Fred. Aleíer
n. 15, sl. 304. CRECI I 074. T.
49-8633, Dias.
RIO COMPRIDO -~Ãp7 de fren-
te, sala, 3 quartos, dep. comple-
tas, garagem, cl sinteco e per-
sianas, vazio. Rua Maia Lacer-
da, 88 ap. 301 (livro de en- J-
chenles). 33 à vista ou 35 fa.|ud
cintados', chaves no 203. inf. play-around e aaraoem280803 o 56-5655 - Sr. Miguel.\_ Y W ' 

1 T^klt9^"}
RESIDÊNCIA' confortávef- dilu: 

PreS° &$ 15 900 000

LAJE — Apartamentos de
ampla sala, j. inv., 2 ou
3 ótimos quartos, copa-
cozinha, banheiro com
boxe, dependências
completas de emprega-

e serviço, pilotis,

IPEG. Ver de 10 às 17 horas.
Rua Maxwell, 42 ap. 201. Tratar
Cyrillo Santos Imóveis — Creci
717 - Tel. 49-5217.
COMPRO casa, 

'bairros: 
Vlla Isa-

bel, Engenho Velho, Maracanã -
Dou 10 milhões de entrada com
prest. de 500 mil. Inf. lel. Ni-
terói_- 2-1401_.__
GRAJAU -* Rua Gurupi, 114 ap.
201 - Vendo 4 qtos-, - Vazio

Chaves no ap. 101 — Tralar cl
DOClo - Tel. 43-0519 -^reci 42
GRA~JÃÜ - 

"Vendo' 
na R. Grajau,

Cr$ 1 milhão na promes.p:,4°L: S.? ÍS. 
de° 

3lfc
isa e mensalidades de'co'.'1p!- cmP"-"9ilcí» c_ elevador., fí-

com entrada de apenas

APARTAMENTO cobertura, vdo.
qt., sl., coz., mais deps. ót. ne-
gócio. 25 milhões c/ 50% à vis-
ta, restante financiado, vazio. Ver
R. Uruguai n. 199, ap.' C-01. -
Tratar c/ Machado, 58-0522. Av
28 de Setembro n. 345.
APARTAMENTO de frente com 3
quartos, sala, }. inverno, cot:._
dep. empreg., garagem, R. Gen'
Roca, um sonho em matéria de
conforto. Apenas: NCr$ 500,0C
mensais e NCr$ 20 000,00 de en-
trada. Apanhe chaves c] Buenr:
Machado. R, Barão de Mesotil-
ta, 398-A. Tel. 34-0694 e 58-3233
- CRECI 986.

LEBLON - Alugo sp. 307 - R
M. Canário, 24, perto Hosp. G
Vargas, I sl-, 1 qt. etc. Chaves

relador. CrS 260 mil - Tel
23-0024.

VcNDc-òe ap. vazio, com 2 salas,
4 quartos com armários, 2 banhei-
ros sociais e dependências comple-
tas com telefone e garagem. Ver
na Rua Pompeu Loureiro, 32 ap.
605, com o porteiro — Trotar
polo Tel. 37-8196.
VENDO em edifício garagem, uma
va-rja na Rua Figueiredo Maga-
Ihães, quase pronta — Roberto —
Tel. 57-8823.

IPANEMA - LEBLON
APARTAMENTO com quarto, sala
kltch., banheiro, final construção

Vendo ou troco carro nacional
Av. Ataulfo de Paiva n. 319
302 - Tratar no n. 31 - 401

dn mesma rua — Negócio ur-
gente.
APARTAMENTO 704 - Vende-se
vazio (Leblon), na Av. Ataulfo
de Paiva, 50, bloco C-2 (NCrS
55,000. a combinar). Ver 8 às
12 horas e de 16 ,is 20 horas, 3
qts., sala, cozinha, banh., tan-
que, dep. completas. Trntar R.
da Quitanda, 30, sala, 209 com
Fernandes - CRECI 400 - Tel.:
52-2899.
AVENIDA VIEIRA SOUTO, 416 -
Superluxo — Ulfimos apartamen-
los de 377 m2, edifício de 9 an-
dares na Praia cie Ipanema. Obra
em revéstintento de Gomes de
Almeida, Fernandes, Avenida Al-
mirante Barroso, 90, grs. 517-519
- Tels. 42-1236 e 42-5099 -
TAL — Taubaté Administradora —
CRECI 84.

AVENIDA VISCONDE DE 
~ALBÍf-

QUERQUE, 29 - Ullimos aparta-
mentos de 570 m2. Unicamente
para familia de altíssimo trata-
mento. Obra já em revestimento.
Edificio Vila-Lôbos — Construção
e acabamento de Gomes de Al-
meida, Fernandes. Av. Almirante
Barroso, 90, grs. 517-519. Tele-
fones: 42-1238 e 42-5099. TAL -
Taubaté Administradora. Creci 84.

BARÃO TORRE, 111, ap. 102 -
33 000, ep. 202 - 39 000, 3 qts.,
1 sl., dep. visitas diárias exceto
domingo._ Tel. 26-3089.
COMPRO ap. 2 sls.," 3~qts.;~2

LEBLON - Residência de
uxo e construção

recente no trecho mais
aristocrático da Zona
Sul. RUA CODAJÁS, ri-
camente decorada e -no-
biliada. Amplos salões
raciais, biblioieca;~5a1ao
de jantar, sl. de almoço,
copa, cozinha, salões de
festas e jogos, 4 quar-
tos, sendo um duplo, ar-
marios embutidos em tò-
das as peças, 4 banhei-
ros sociais em mármore,
bar, churrasqueira, gaia-
gem, parqueamenio,
PISCINA ACQUAZUL,
dependências de servi-
cais em separado, lavan-
deria, jardins, hortas, vi
veiros etc. PREÇO Cr$
900 milhões facilitados
em um ano. Detalhes e
visitas pelo telefone ..
32-5353 -__CRECI_442._
PRUDENTE DE MORAIS, 

'985--

Apartamento de 241 m2. Obra
em revestimento, prédio em cen-
tro de terreno com 12 andares.
Especificações de luxo. Quadra
da praia. Estacionamento privati-
vo além da vaga na garagem.
Construção e acabamento de Go-
mes de Almeida, Fernandes. Av.
Almirante Barroso, 90 — grs..*
517-519. Telefones: 42-1238 -
42-5099 - TAL - Taubaté Admi-
nislradora. CRECI 84. _
VENDE-SE casa desoc. isoli 2
pav., 4 qtos., terreno 10x20. R.
Redentor, 238. Ipanema. 120
mllh. Ver sexta, sab, dom.

LÃGÕA — Vendo ap. com 2
qtos., sala e demais dependências
Enlrega vazio. Ver à Av. Epitácio
Pessoa, 850 ap. 704 — Chaves
com porteiro.

LAGOA — Apartamentos prontos,
Av. Epitácio Pessoa, 870 entre o
Corte do Cantagalo e a Rua Mon-
tenegro. Os últimos apartamen.
tos do Edifício Matlsse. Todos de
frente, 201 (256 in2), 402 e 502
(23ó m2). Ar condicionado, água
quente e exaustor superluxo —
Construção e acabamento de Go.
mes de Almeida, rjemandes. Av,
Almirante Barroso, 

'90 - 517-519
- Telefones 42-5099 e 42-1238.
TAL — Taubaté Administradora.
CRECI 84._
LAGOA — Magnífico ap. c| sa-
lão, 4 quartos, 2 banh. sec, toi-
lete, copa-coz., 2 qts., emprega'
357 "T32 vagas 

"garanenr

Ihões a combinar. 57-6855. CRECI
1 064

Tm." errtprtr^i - Entr.—p[—carro.- "VenÜta compl:, garag."-etc."'3á ~-mf Ihõss

LAGOA - Cobertura 800 m2 -
Alto luxo. Base 350 milhões, fac,
Outro TRIPLEX 1 000 m2. Visi-
tas c. hora marcada ALEXANDRE
O. F. DE MAYOR IMÓVEIS -
37-2784 - 46-6646 -JÇRECI 93r
VISTA ESPETACULAR- - Lagoa',
vende-so casa c| 4 pavimentos,
tendo cada andar 200 m2. Serve
para* embaixada principalmente.
Cartas p| portaria dêste Jornal

ob o n.° 40 157 — Não aceito
corretores nem intermediários.
VAZIO - Frente, 2 qtos., sl.
dep. emp. copl. a_c tanq. Marli
Angélica, 752. Ent. 8 000. Finan.
30 mes. ou Cxa. peq. sinal, pia-
noantigo p| ver 23-121» c. 644

S. CONR. - B. TIJUCA
BARRA OU RECREIO - Compro
terreno próximo è praia, de pre-
ferencia, dando pequena entra-
da e o restante mensal. Telefo-
ne 36-6418. Aírton.
CASA DE CAMPO na Barra da
Tijuca — Vendo ou troco por
carro americano do ano, 2 quar-
tos, sala, cozinha, banheiro e va*
randa, área 1 500 m2 — Ver no
local na Av. das Américas, em
frente ao Aterro novo da BR-6
ou polo_Teb: 32-2)84 cl Vàltar
VENDO maravilhosa casa de cam-
po, frente pj o mnr. Av. Sernam-
betiba, próx. ao Recreio. Casa
de telhado bronco, c| belos iar-
dlns, Ini. no local ou tel. 47-7370
- Segunda-foira_-_ CRECI 363.
VENDO terreno. Recreio dos Ban
deiranles, entre praia e Av. Li
toranea. Tel. 36-1219.

AO SENHOR que está pensando
adquirir uma casa que seja a
ultima palavra em conforto, en-
tão não perca tempo! Venha ver
a mais espetacular residência da
Tijuca c| 2 pavimentes, num ter-
reno de 400 m2. Preço: NCrí
220 000,00 cl 110 000 do enlr.
e saldo a combinar. Apanhe chn-
ves cj Bueno Machado. R. Barão
de Mesquita, 398-A. Tels. 34-0694
e 58-3233______ CRECI JBi.
A" SUA GRANDE chance de rr.o-
rar num amplo ap. de frente, 3.°
and., na Conde de Bonfim, selão,
3 qts., 2 banh. sociais, cozinha
arca, dep. empreg.. garanem. 40
milh. _c| 15 mllh. de enlr. (400'
p! rnês $f juros. Duvidamos que
sua esposa encontre no ap.
um detalhe negativo. Apanhe
chaves c| Bueno Machado. R. Ba-
rão de Mesquita, 398-A. Telefone
34-0694 e 58-3233 - CRECI 986.

APENAS" NCr$ 2üÕ0,ÒcTd:! entr.
Saldo bem financiado. Vendo ap.
de luxo, frente, 3.° and. c/ 4
qts., 4 banh., salão, R. Uruguai',
construção pj entreo.i em 2 anos
e meio. Obra da Oafcim. Veja com
Bueno Machado, R. Barão de Mes-
quita, 398-A. Tel. 34-0694 
58-3233 - CRECI 986.

Vende-se a casa 14 em rua
particular na R. Uruguai, 408-A,
local :ossegado e aprazível NCrS
UO 000, a combinar - (Ver 8 às
20hs. entrar junto ao n.° 468).
5 qts., banh. luxo em cores, 2
salas, copa, cozinha, depend., ga-
ragem, varandas, quintal, frente
ajardinada. Tralar R. da Quítan-
da, 30, sala 209 - Tel. 52-2899,
cl Fernandes - CRECI .400. IBARAO DE MESQUITA
RESIDÊNCIA - À Estr. do|~ '
Itanhangá para entrega vaga em
terreno plano de 1 200 m2, c
varanda, snla, 4 quartos, banh..
coz., casa de caseiro, galinhei-
ro, abrigo p| carros, ávores fru-
tiferas. Preço: CrS 46 000 000
(NCr$ 46 000,00) com parte fac.
18 meses. Civia. Trv. Ouvidor,
17 (Div. de Vendas, 2,o andar),
Tel. 52-8166, de 8h30m òs ]8b
(CRECI 131).

APARTAMENTO - Vazio - FrontetJACAREPAGUA - Taquara. Oti-|ANCHIETA - Parou,-Vendo c; 2 qtos., sta-, coz., ma oportunidado para familia d»:Vcndobali., dep. etnpr. Aceito Caixa ou "

0 IMÓVEIS - COMPRA E VENDA

ular casa, lur, con, entrada 300 ml Tra-ííiamm eVo" „V'V? |5'Í-°°' 
'í0'1'0

I. depen- ,ar na Rua Glaziou 62 - Pilaíe ,!957 -1 /T B^f'"''^ 
"ECI

': 70 "¦¦¦¦ AiFNl-ar,""' .. '.,.,.. ., 
'n.' 

,"'- 2?.295, ao

Vazio - Frontal JACAREPAGUÁ  , ,,.. :, .
- -w úiiino tem

tino tratamento. Espetacula
com 3 quartos e demais
dônci.is completas. Preço: ,v ...
Ihóes. Trotar com Monte Viana!? * , 

" le'r<;"c'5 plano.,
- CRECI 1086 na Av. Geremario|*9ua ", '"-'¦ e1n,,'™'i de 70° mil
Dantas 665, ia'a 303. Telefone? , v_'-Ur-aa,, d= , 50 mil. Estrada JARDIM
CETEL 92-0004. jlntcnd_ente'__Magalnâes J303
JACAREPAGUA_-~òliina"-'opor.!íBOU<rÀO ~ Vende-se ca
tunidade. Vende-se excelent
propriedade na Risa ituverava, i,.-.-.,.,,, ,
1033, em terreno ci 8 000 m2Ml- ""íl. Tral,ar Avenida João Ri- de

[GUADALUPE - Casa duplex, comaoua,2 quartos ,a vista 5.500.

do do
lalupe.

•anco do Cr.-.sii.

SULACAP
lerreno—ramiífciãl 12 i'0

¦ ¦ ...sa' de!?.,500, facilita-se. Tratar:u quartos, sala, copa, cot. banh j 
•"l,ü Bocanera, 136" 

.t'A!-'-",',l;._':r"r'.300<íü0? _P'est!|MADUREIRA - Cascadura.

Gu.i-

Vende-r.a_
Preço:

Ruf,

local. Tratar Aliança1

RUA ITAPIRU, 1126, ap. 306 -
2 quartos, sala, dep. empregada
varanda, 10 milhões de entrada
e o saldo de 15 milhões, já
financiado pela Caixa em presta-
ÇÕes de 200 mil mensais, pintado
cl sinteco. Tel. 27-3665.
RUA DESEMBARGADOR ISIDRO.
155 — Vdo. ap. fie., final constr,
pilotis, 2 qts., sala, deps., ga-
ragem. Preço e cond. excepcio
nais. Motivo viaqem — Tels. ...
22-7226 e 37-4794._
RIO COMPRIDO - Vende-se 

"ap.

302 da Rua Tenente Vieira Sam-
paio, 120, cl sala, 3 quartos, coz.
banh., dep. compl. empreg., área
c|, tanque. Aceita-se Caixa. Vei
no local p! gentileza do inquilino
Tratar: Predial Palermo, Rua Se
nador Dantas, 117, si 905. - Tel.
52-4325 - CRECI_455.
RIO COMPRIDO- Casa, vindo,
2 quarlos, 2 salas, copa, coznha,
banheiro completo, dep. empre-
gada, garagem, pequeno quintal.
NCrS 55 000. Rua Dona Cecília
n.« 20.

A CASA é no centro de terreno
de 12x32m. no ponto mais cobi-
Çado do Grajau. R. Caruaru. Tem
varanda, 2 sls., A qts., coz., dep

SAENS PENA - R. Sabóia lima,
11, ap. 601. Vdo. c| excepcio.

vista, fte., 3_ qts., 2 sls.,
copa, deps. em côr, garagem —
Preço e cond. excepcionais —
Comb. Tels. 22-7226 e 37-4794.
SAENZ PENA - Vendo ap/nôvõT
vazio, quarto c sala separados e
demais dep. Negócio urgente.
Chaves c| zelador. Rua Clovis
Bevilácquo,_267, op._303.
SÃENS PEnÀ - Ént. vazio, Bal-
t.lzar Lisboa, 19, ap. 202, vdo.
2 qt!., sl., coz., banh. comp.,
fte. rua, dep, empr. Ver diàr.
Org. Orlando Manfredo — Barão
Itjuatcmi, 86, lel. 48-0804 - Cre-
ci 82.
SAENZ PENA - Vendo resld. -
triplox, em cenlro torreno. Ba-
so NCr? 120 mil - Trotar Dr.
José - Tols.: 28-0751 • 
32-4750.
TIJUCA - Saens Pena, Rua San"
to Afonso, 143, ap. 103. Vendo
Ia. locação, sla., 3 qts., dep.

Cr$ 225 000, SEM JU
ROS. Informações no lo-
cal diariamente. RUA

98 entre 9 e 19 horas,
ou no Dep. de Vendas
na Av. Graça Aranha,
174, s| 516. Tel 32-5353
- (CRECI 442).

estão c| Bueno Machado. R. Ea-
rão de Mesquita, 398-A. Telefo-
nes 34-0694 e 58-3233 - CRECI
?S6.
ATENÇÃO" - Meihõr"'trêchõ"-Ti-
jucá — Rua D. Delfina — Mag-
nlfico ap. c' salão, 3 qt., cj ar-
mario emb. 2 ban. em cor, gref.
copa-coz., pint. oleo, qt. WC
emp. e gar. edif. pilotis 60 m.

comb. Inf. México, 148, gr.
303. Tel. 32-1106 -_CR_ECI 166.
ATENÇÃO — Tijuca — Compro
ap. C; salão, 3 qts., gar., etc.
próximo S. Pena. pag. à vista.
32-1106. CRECI 166.
APARTAMENTO' desocupndorcom
2 qts., mais um reversível, dep.
completas, com área envidraçada.
Entr. NCr$ 11.000. - Rua Ten.
Vieira Sampaio, 88, ep. 303. —
Chaves no 102.
ATENÇÃO - TIJUCA - Cas. -
Vond. c/2 qts-, 2 »ls„ coz.,
banh., ároa c/tanque. Parte faci*
litada s/juros. R. Vise. de lla-
marati, 104 — c/V. ORG, DA-
NIEL FERREIRA. R. 7 Setembro,
88 - 2." Tel. 32-3638 f. 42-0975
CRECI 236.

ZONA NORTE
PÇA. DA BANDEIRA -
S CRISTÓVÃO
ATENÇÃO - Pça. Bandoira -

-¦..., ~ .,...., fc,Vend. grande prédio vazio, dan-
baniu, sociais, garagem, prédio!**0 frcn,«» p/ duas ruas. Vários
novo até 200 m da R. Maria Qui-I cômodos. C/ 200 m2 de área
teria ao Jardim de Alá. Prelen-Í construída. Facilitado e aceitam-
dente,.Sr. Jaime. - Tels. 47-76741so _°f0'tas. ORG. DANIEL FER-

52-5569,
CASA — Ipanema, dois pavimenl
tos, 70 milhões à visla ou 40
milhões cie entrada, saldo em 15
meses. Rua Monlenegro, 120. —
Dias úteis de 16 às 19 horas,
sábado, domingo e feriado. Tra-
1ar_coni Leonardo.
COBERTURA- novaT-BãráirdirtoT".
'• (Praça da Paz),- 240m2 de
area o mais 158m2 de terraços

vagas p/ carro, 200 milhões,
fin. Detalhes t.l. 36-3788. Falcão
- CRECI 745,"IPANEMA 

- Á Rua Ü,i~ái
Torro 521 (quas. esq. de Garcia
D Ávila) construção já iniciada
pola Cia. Pederneiras, em terre-
no de 1 000m2, õtimo ap. com
lB6,O0m2 construídos c/2 salas

quartos c/arm. «mb„ 2 banhs.,
coz., área, quarto a dep. emp,cg.,
garagom privativa. Preço: NCrS
58 424,00. CIVIA - Trv. Ouvidor
17 (Div. da Vendas 2.0 andar)

REIRA. R. 7 Setombro, 88 - 2."
Tol. 32-3638 a 42-0975. CRECI
n.« 236.
BENFICA PÊDREGULHO - Rua
Addon Milancz, 24 — Vendo úni-
co ap. fundos com qto., sala,
coz., banh., grande área, pecas
amplas desocupado. 1O50O mi-
Ihões c! 50% fin. 24 meses —
Santos - 42-9034 e 30-3309 -
Creci 922.
BENFICA - Ap. vazio, cj 2 qts.
sala, coz., banh. Vendo-se Av.
Suburbana. Entr. 8 500 mil, prest.
200 mil t/i Trotar: Av Brás de
Pina, 96, loja (Largo da Ponha)
Tol: 30-5489 - CRECI 232.
PRAÇA ÒÃ BANDEIRA - Vendi
se excelente apartamento de fren*
to, com 3 quarlos, sala • demais
dependências, garagem, prédio
novo, para ser entregue em maio
dóslo ano. Proço: CrS 36 000 000
- Entrada: CrS 16 000 000 . o

*a)do em prestações rie CrS ..,
T_j[-i_52-3166, de 8h30m às 18h. !77? '*0____y»r na Praça da Ban-

APARTAMENTO - Tijuca. R. Cde
de Bonfim, 1 349 — Em constru-
ção. Salão, 3 quartos, deps. com-
pletas. Frente. Andar alto. Entr,
2 milhões, prest. mens. 350 mil,
Det. e informações pelo tel. ..
23-2220. - Av. Rio Branco, 37,
gr. 401.

(CRECI 131).
IPANEMA — Vendo op.T-quãrtõ~ê
sala 3ep., qt., W.C. empreg. Lln-
da vista. 35 000 com 15 000 à
vista. - R. Visconde Pirajá, 596,
ap. 804.
IPANEMA - Em suntuoso Edifl-
cio já em alvenaria, ótimos apar-
tamentos, todos de frente, pilo-
tis, cj hall, selão, 3 dormitórios
com armários, 2 banheiros so-
ciais, copa-cozinlia, dependências

deira, 141 ap. 902. Tratar em
MELLO AFFONSO ENGENHARIA
LTDA., na Rua Constança Barbo-
sa, 152, grupo 401. - Telefonas
29.2092 a 49.3261.
RUA DO MATOSO, 125 - Von-
de-se 1 ep. quarto, si., coz.,
banh. e area, com pizo e sanca,
azulejado, faltando somente pin-turas._ Procurar Sr. Jorge.
SÃO CRISTÓVÃO 

' 
- Vond. 

"duas

últimos casan vazias. C/ sl., 2completas. Ver na Rua' Barão dai qts., coz., banh., quintal EntrTorre, 100, ap.306. Tralar nai2 000 000. Prost. 97 000. R. da

CRECI 44.

Praia, 49. Das 10 às 17h. ti
Souza. Salt. R. Ana Néri, 221
seg. R. Dias da Silva a Vigário
Morato. OP.G. DANIEL FERREIRA.
R. 7 Setembro, 88 — 2." Tel.-
32-3638 a 42-0975. CRECI 236.
SÃÕ"CRISTOVÃO - VèndõTerrT.
no 7,61 x_ 24 (já com recuo) e
servidão aérea passando pavt. su-
perlor a ter. 13,60 de frente. Rua
São Luís Gonzaga, 555. Angel Es-
__v?l____\-4 599 _-_CREC l_367.
SAO CRISTÓVÃO - Vendo ca-
sas 8,9. R. Gen. José Cristino,

eSlfe/kc^-^lii^-área de serviço, dep

APARTAMENTO magnífico de sa-
lão, 3 quartos c/ armários, banh,
c/ boxe e banh., copa-cozlnha c/
ann., deps. completas e gara
gem, de frente, and. alto. Ver
na Rua Uruguai n. 391 ,ap. 501
junto à Conde de Bonfim, alé
às 15 horas.
ATENÇÃO - Tijuca. Ap; 402, 3
qts., sl., dep. empreg. etc. Pint,
nova. 35 mil enlr., 15 mil rest,
500 p/ mês. Tratar R. Fred. Meier
n. 15, sl. 304. - CRECI 1074,
Tel. 49.8633.

APARTAMENTO - Vendo, com
telefone, sala, 2 qts., dep. emp.
área cj tanque, garagem, pint.
nova e sinteco, na Rua Vde. lla-
marati, 32J308, 30 milhões com
50%, ac. Caixa — Tel.; .
48-5234.
APARTAMENTO - Vendo vazio,
sala, quarto separados, j. inv.,
banheiro, cozinha, 16 milhões c
50%, parte já financiada pela
Cai.xa._Tel:: 57-9973 ¦
APARTAMENTO - 

"Vendo 
vazio,

Rua S. Clara, próx. praia, s'
jantar, dep. emp., sj qt. conj. 3
armários, 20 milhões, c] 50%,
2£.-_Ca]xa._Tel.: 57-9973___
ATENÇÀOl Aps. novos vaz., pron-
tos para morar. Grande sala, 3 ou
4 qts., 2 banhs., copa-coz., etc.
Dep. empr., garagem, sinteco.
Prédio em pilotis. Boa facilidade
nos pagamentos. Ver R. Almiran-
te Cochrane, 56.
APARTAMENTO de frente. No
melhor trecho residencial da ti-
jucá, 1 e 2 salas, 3 qts., ami.
emb. Copa e coz., dep. serv.
compl., garagem. Rua Uruguai,:
468. Fonseca. Predial Coliseu. {^'JS,'

BARÃO DE MESQUITA, 931 - ap.
101. Vendo, vazio, c| 3 qts., sa-
ln, copa e banh. em côr. Ver
dia 24 de 10 às 12. Tratar tò
seg.-feira. 54-2759 cl Joaquim —
CRECI 744.
CRS 22 000 000 Aceito Caixa -
Plano antigo, Tijuca R. Pereira
Soares, 36, ap. 101,_ 2 q„ de

CASA MUDA - R. Cascata," 83,
vazio, preço barato, 12 milhões
precisa reforma, aproveite óti i
mo negocio. T. R. Gonçalves
Dias, 89, Sr. Gilberto. - CRECI
950. 42-6688. Chaves n. 82. -
49-4252.

23-2859 -_CRECIJ 025. _
TIJUCA — Venda o seu imóvel
pelo Dep de Vendas da Imobiliá-
ria Belmont, consulte-nos sem
compromisso, temos clientes para
apartamentos e cnsns — Telefone
32.1106_____Creci 166.
TIJUCA - C. efe Bonfim, 74. -
Vende-se sase adiantada constr.,
ap. luxo c/ vest., saleta, living,
3 qts. c/ arms. cmb.r 2 banh. so-
ciais, saleta almoço, coz., deps.
completas, vaga p/ automóvel.
Ed. c/ salão de festas. Ver dia-
riamente no locnl. Tratar dire-
lamente com prop. e conslruto-
res. Jel^-S^.
TIJUCA — Vdo. ap. c| 130 m2
cl 4 qts., 2 salões, garag. Rua
Henrique Flciuss, 25/301 — Ac.
fin. ant. Cx. Tratar: 32-2199 —
CRECI 910.
TIJUCA — Sinal do apenas 370
mil o prest. de 200 mil, sem par-
celas intermediárias. Construção
já na l.a laje, ern rilmo acele-
rado. Aps. de sala e quarto, am-
pies e separados, banh. c coz.
Ver na Rua Joaquim Palhares,
2Ó7, quase esq. de Av. Paulo
Frontin, e ao lado da Igreja S.
Joaquim. Vendas exclusivas de
Waldemar Donato. - R. 7 Set.,
124 - 8.» and. - Tels. 43-8000
e 43-8700 - CRECI

TIJUCA — Grande ap. cobertura.
Rua Clovis Beviláqua, 267. Pre-
ço 38 000, em 18 meses. Telefo-
ne 31-0537.
TIJUCA - Vende-se ãp. 3 qts.,
sala dupla e demais dependen-
cias em edifício de luxo, pron-
ta entrega. R. Hadock Lobo, 379,
ap. 602. NCrS 52 000,00 c| me-
tade a vista. R. Alcindo Gua-
nabara, 24-1214. Tel. 22-7812

e 22-0020. CRECI 202 - A. J.
Góes.
TIJUCA - Alugo ap. 7037~r7
Uruguai, 249, 1 sl., 3 qts., gara-
gom. Chaves c| zelador. CrS 290
mil. - Tel. 23-0024.

TIJUCA — Apartamen-
tos DUPLEX de salão,
living, vestibulo, copa,
cozinha, dependências
completas de emprega-
da e serviço, três amplos
quartos, 2 banheiros so-
ciais, 1 toilette, parque
infantil, GARAGEM etc.
PREÇO ÚNICO Cr$ ...
15 900 000, entrada de
Cr$ 1 800 000 e mensa-
idades de Cr$ 350 000,

SEM JUROS. Obra em
franco andamento e já
na 2." laje. Ver diária-
mente no local Rua Con-
de Bonfim, 1349, entre
9 e 18 horas, ou dep.
vendas na Av. Graça
Aranha, 174, s| 516, tel.
32-5353 (Creci 442),
TIJUCA - Silva Telis, 37 - Pas-
so contrato const. ap. 2 qts, etc.
Fronte cj garagem, edif. 4 and.
Obra 4a. lajo, s! lucro, motivo
viagem — 26-1476.
TIJUCA - Vende-sa o ap. 802 

"da

Rua Mariz a Barros, 1 146, c| 2
qts., salão, varanda o dep. com-
plolas. Chaves cj porteiro. — Tol.
42-3373.

do construção. Entrada 5 000— Saldo a combinar. Peclio —
38-1734.
GRAJAU - Vdo. ótima casa du-
plex c| terreno 10x40 - Ver Sá
Viana, 32 - Preço 80 000
Tratar_32_2l99 - Creci 910.
GRAJAú — Entrega imediata ãp".
tipo casa, sala, 2 qts., banheiro,
copa, cozinha ,dep. emp., entra-
da p] carro .excelente área poden-
do construir. — Tel. 58-3849.
GRAJAU — Vende-se palacete c/
5 quartos, dois salões, copa, co-
zlnha, lavanderia etc. Rua Itabai-
ana n. 71. Financiamento em 2
:ln?.s-'_TriLaC_"!!- 45-IH4.
GRAJAU — Apartamento grande- Vendo Rua Teodoro da Sil-
va n. 993, ap. 102, vazio, salão,
3 quartos, sala de jantar, sala
de estar, garagem para dois car-
ros, entrada privativa pela Barão
Bom Retiro, érea grande. Ver no
local de 8 às 11 horas da ma-
nhã, cio dia 23 a 26 do corren-
te.

Ver
Imóveis. Pça Pio X, 99, 3." and
Tel. 23-5911. CRECI 16.
JACAREPAGUÁ - Praça Seca'-
Vdo. R. Luiz Beltrão, 603, casa

beiro 50, sala 202 - Pilo
se uma c.ico alio e bai. lu-xo, 1 salões, 4 qts. e demais dep"Iratar no local, Ru,-, Araújo, 309

MEIER - Vendo,, Ótimos «par-lamento, - u. |oea5j0j ,_ ,_,._ricio sobro pfloth
quartos, _aS_

de-
gnra«

APARTAMENTO - Vazio Sampaii- Vendo c 2 qtos., sla., cor., ,banh., área. Ver I!. Souza Barros
n\ ap. 201 - Chaves ap. |0i -1

22 \ 'íí-', •v^íwls^ ™'i! ".5^rcis - w»vps ii^f"
22 x 88, ent. 50°,o, saldo 36-Ãpcíj a r " 

c" ii banheiro e a área ommeses. Tratar R. Rosário, 146, r.ílf, , 
J ""lh20S., en'r. ap. pendência do empregado

sob, Tel. 52-7773 c| Mendes ' , " '. aZ'°, "" Comb- 2 W-. Bom. Todas a, pecas ,sô . i
JACAREPAGUÁ - Vendo 2 n^ &' ?04 £"% 

"' 
R.W^'.? 

•"•"<" ™ » 
"rtl

águas, qt-, sala, lerr. 10x30, ent. fi" 52 8727 CRm-m 
Ue'0, lr,d* NC'S 3 °°0 °°° " o sái-

3 500. Tratar Rua Regente limo e T,,u.,n 
' 

- !•"> em prctta;úei do Crí 229 ain
Silva, 550 - Tel. 52-1922 - M. 

*"NÇAO - Realengo _ Bairro financiado pola Caixa E.onômir,
Hermes. |f«"o« - Vend. loto pla„„ _]ou Instituto?. Tratamos do fln n10x21 C água, luz ,ic Ve, R. eiamenlo. Ver „a nua p,u|. JSAmericano Freire, lot, 5 -jva Araúj. „.o 276 t„'7?° 

*T

CÍ 236 "|LI0A., 
na Rua Constança Barbo-" "6- 'a, 152, grupo 401. _ T«lefonov

BANGU - Casa, compro" perii 29-2092 . 49J261. '""¦""»
da fabrica. Dou entrada 5 mi-!..r,r„ -
lhoes e 200 por mis - Tel.j MEI,EB - Vonde-se apartamento
300598 - Sr. Delqado. vazo com 4 quartos, soU, cops
BENTO RIBEIRO"- Ter, 10 x 46 " j 

' l?''"',"i''° .dopond. cm.
pronto para construir,.apenas 1 5"S?e'. ÍS! f 1u'n|at- Entrada
milhão de sinal e 130 p més -ld,! C,S. 4 500 M0 • « saldo em
Vor cl Sr. Francisco - R. Ma-IP/.0."!5.0" do. Ç'S -550 °00.

MARACANÃ - Vise. Itamarati,
esq. Dep. Soares Filho - Vdo.
terr., 10,40 x 31 e 11,60 x 31 c
casas 2 qts., 2 sls., coz., banh.,
quintal, desmemb. Ver 14 às 17h
dom 10 às 12h - Org. Orlando
Manfredo — Barão Iguateml, 86

Tel. 48-0804 - CRECI 02.
PALACETES - Vdo. vazio do 4
qts., 3 sls., inals deps., ót. ne-
gocio. Ver nos locais, R. Eng.
Gama Lobo, 326, outro R. S F
Xavier, 609 c R. Major Barros n.
58. Tratar Machado, 56-0522. Av.
28 de Setembro n. 345.
PRÉDIO-- Reformado nTl 87~-
Visconde de Santa Isabel. Ter-
reno 9x44 — Não tem recuo. Fôr-
ça, luz. Vendo com loja 110 m2
ap. grande oporl. Ver trat. Fe-
lipe 58-7615 - 38-9617.
RUA BARAO DÉ" MESQUITA .-
Para entrega vago ap. frento cj
1 sala, 3 quartos, arm. embutido,
banheiro, coi., quarto e dop.
empreg. Preço: NCrS 30 000,00
cl pari. financ. 2 anos. CIVIA

Trv. Ouvidor, 17 (Div. de

JACAREPAGUÁ -Vende-se najGal
Praça Seca ap. com 3 quartos,
sala, coz., banh. o quarto de
emp. Infs. Eudei — Imóveis —
Av. Almte. Barroso, 72, s| 305
Tel.: 32-1477 -__ CRECI 870
JACAREPAGUÁ" -" Vendo, 

" 
pertodo Floresta Country, terreno pia

no, arborizado, c| 22 m. de fren-
te c pequena casa. 18 milhões c
8 de entrada, rest. 2 anos. Jardin
Clarice, 31-0497 - CRECI 688.
JACAREPAGUÁ - Estrada" Tre
Rios — Vendo a mais bonita ca-
sa com 2 quartos grandes, ts-
Ia, boa coz., grande banh, e
mais 1 ap. nos fundos. Vale o
pena ver cl telefone e ar con-
dicionado. Tratar Sr. Amin -
22-2376 - 49-7505 _ CRECI
902.
PRAÇA SECA - Casa vazia, 2
qts., sl., varanda quintal etc. Ver
Rua Cindido Benicio n. 2080, c'
9. Enlr. 5 milh. Total: 15 000. -
Tratar R. Fred. Meier n. 15, sl
305. CRECI 1074. Tel. 49-8633
Dias, Luiz.

J AC AR EPA GUA - Compra Tvên-
da de Imóveis. Loteamentos em
geral isto é com a Lançadora de
Empreendimentos Monte Cristo
Ltda. CRECI 1086 na Avenida Ge-
remário Dantas 665, laia 303. Tel
CETEL 92-004.

42.0975. CRECI 236.'

Vl),r "™Rua Ba'''° d» Ss"t° An-
nolo, 232 ap. S-10I. _ Tr?l.ir «m

fina10 
AFf„°NS0 ENGENHAR*

LTDA. na Ru» Conitanra Barbo-'^i-?ti_i__utz^:!°n"
MEIER - Vondam-se 

"oparl.lme„.

!<«' 
"a R"? P„ad"' do Carvalho.

Vendo-se MagalhãeTBÍr-Sfp-onllSn"- 
_Z"l" 

*-**?£
tos - Rua Irineu Brito 120, salalontrog, em 6 „, , 

'
2 quartos, cop. co:-. banh. "'-da de CrS 5 nnn *','?"gem etc. Aceito Caixa o» IPEGI ffij.",.^ ?,0°°° SSLitL"^
CASAS PARA RENDA vendo jun'- Caixa Econômica òu 

"««nile

estação 9 casas de telhas ej Tratar om MELIO AFrCNSO EN-

; de Albuquerque, 32
30-6854 - Sr. Onofrc.

CASA VAZIA - Centro Madurei-
ra. R. Ewbanck Câmara 21, sl. 3
qts. deps. Ent. 6 500, prest. igual
aluguel. Rua Maria Freitas 73,
sala 301. - A. J. Lins - CRE-
Cl 36.

CASA

to
tijolos,
por 9
prazo, 2 de

terreno de 22x50 tuclojGENKARIA ITDA-., na Rua Consvista ou 20 milhões aliança Barbosa, 152, „,upa 401
...H - Tols.: 29-2092 ¦ 49.37/.1

por mes. Tratar na Avenida Su-Miler. ~
burbana 10002 sala 309. Eiiia.|,,-,r„ t. .-
noel. CRECI 634. lel. 90-1316 _:''1EI[R - Vcndom-so apartamen.
Aceito propostas. ¦__¦_¦ na Rua Pedro de Cnrvalho

1551'. em prédio de 3 andares c'CASCADURA - Vendo otimo op. j12 aps., toda alvenaria prontaterreo com 2 quarlos sl. c. b. faltando apenas ombísso d,i,i«area. vazio aceito IPEG 15 mi- elétrica, hidráulica, louras'.,,,,.
lhoes, pequeno sinal. Trotar na R.Meios, aps. com 2 quartos salaGlaztou 62 - Pilares. cozinha, banheiro, 2 l„j„, 

"m

CASCADURA - Vende-so ótimo!'0 m3 " 3 v',ol,! do garagem,aparramonto no cotação de Cas.^'"0 c'! 90 000 COO com C-Ç
cadura com 2 quartos, sala, cczi-36 00° O00 tle entrada * o sal.

PARA SUA FAMÍLIA NO
MELHOR CLIMA DO RIO
NUM DOS MAIS LINDOS
PONTOS DE JACARÉ-
PAGUÁ - Ótimos lotes
residenciais com 60 me-
SeS Dará nanarl Piia'P,ld"! Tc|êmaco, J3, fundos, ap"'1 ^0 000bes para pagar! Kua 202_ ,_„_,.____._ d; CrS' 3 m 0'00^|wello affonso engenharia
Ouari, esquina de Ge-!° «»ldo em prestados do CrSllTDA" na Rua Constanra Barbo-:130 000. Tratar om MELLO AFFON-"' ,5'. S'uno 401. - Telefone,

nha, banheiro e área. Ver n Ruai^0."111 nresiarõos do CrS
om inror Tmf esm

ssía s «st \.\Ln m"]!a n°de,Góis <a ^oo pas í^i0 tz sws; rs&x
(creci i3i). metros do Largo da Fre-S?,"5'™" Barbosa, is?, 8rupo meier - Vende.s

_ . . 40. Tos.: 79-7Í195 . á0.1*>Ai . ,1. o... b_.i_ ...
vonde-sa.casa guesia). - Informações S™" 

2M0" ' 49'í:61' 
kl^lt 

'""f""
\r.l«

.'dSS.Shdfr^ííáS diariamente no local

j£\ln\'t,%?T_™,dr9 4s .'8 horas, in

VILA ISABEL
com 2 quai
banheiros.
di
e o saL_ .... . „„ vl_, ., ,270 000. Ver na Rua Maxwell, njClUSIve Sábados e do

lllnUtTuét: »M:'LA,ír pingos, ou na IMAZA

uu, iw& .'"úfâr m- - Rua Buenos Aires'
VILA ISABEL - Vend. urganl».
Motivo viagem. Cisa vazia, com
vnr., jar., saleta, salão, 2 qts.,
copa-co:., • ym p0fâo habitávcl.
C/ 40m2_ banh., quintal. Enlr,

44 — C/proprietária D. Julieta.
ORG. DANIEL FERREIRA. R. 7 do
Setembro, 88 — 2.°. Tolofono»:

42-0975. CRECI 236.
USINA - TIJUCA - Excepcional,
palacete luxo, 3 pav. Frente 2132-3638
ruas. Terreno 840 m2., garagem, VILÃ ISABEL
dep. empr. Precisa reparos. Pre- Ent. 50% saido 20 meses. R.
ço: NCrS 120 000, parte finan- Conselheiro Otaviano. 72 - Lote
ciada. Ver R. Fontes Castelo n. 6. Construção imediata. Agua,
16. Tratar 57-3220 e 58-1646. luz e calçada. Tel. 52-7773 -

ÜM GRAN D E PON- -"d<"'
rr, OAriA ».^n»nlVILA ,SABÍL " Ru'' Sousa Fran-
TO. . . PARA MORARlco, 790, ap. 201. Vendo com 2

q. 2 salas e deps., local até 20

23, 4.° andar - Tel.
43-7871 - CRECI 421.
Aguardamos sua visita.

in nnn nnn ci i «Vi ; PRAÇA SECA — Vendo terreno
iír ,meL" " pl',no ccm P'0'5'" P'1'8 uma ""

juros. K. Maostro Ernesto Nazaré, -ir,. '„

TIJUCA- Rua Conde de
Bonfim, 171 — Vende-
mos para entrega ime-

frenle um por andar DOC. Í00%|j:,+, _r ,',l*:m„^ ,„,,
Tralar, Gonçalves Dias, 89 V. dlatar 0S LjltimOS apaP
802.^42-6686. Sr. Gilberto. CRE.jtamentos com salão, 3

quartos c| armários em
butidos, 2 banheiros so-
ciais em côr, copa, cozi
nha azulejada até o te-
to, dependências e ga
ragem. Informações até
as 20 horas,-CRECI 213.
TUÜCA — Ap. tipo casa, 3 q.,

etc. Vendo na R. Uruguai.
Não tem condomínio. , Pço. de
ocasião. Só à vista. 22 milhões.
Te 1. 48-9579 _____ I á uclio.
TIJUCA - R. Vise. Cairu, 24óT
Vdo. casa, 3 sls., 4 qts., 3 banhs.
gar. 2 carros. AH, luxo. Ver loc.
Tratar L. S. Francisco, 261515.
- Tel,t 23-0788. _
TIJUCA - Casa - Vendo-, sala',
3 quartos, copa, coz,, quintal —
Vel Antônio Salema, 14. Tralar
c| proprietário.

TÍJÜCA~- 180"m2 - 3
grandes quartos, 1 sa-
lão, 2 banheiros sociais,
serviço e garagem. Pin
tura a óleo e azulejo de
côr até o teto. Ver dià-
riamente na Rua Uruguai
n.°506. CRECI 213.

CRS 25 000 000 Tijuca - Aceito
Caixa, plano antigo, R. Uruguai
ótimo ap. do frente, 2 q. 2 jar-
dins de inverno, dep. emp. etc.
237, ap. 601 — Veja primeiro -T.
R. Gonçalves Dias, 89, s. 802
42-6688 e 49-4252. Sr. Gilberto
- CRECI 950.

CASA MUDA - R. São Migue'
— Aceito Caixa, plano antigo,
para pessoa de bom gosto 3 q.,
var., quintal, terraço, podendo
const. 2 andares em cima. Pre
ço 32 milhões. T. R. Gonçal-
ves Dias, 89, s. 802. 42-6688 e
49-4252. Sr. GilbeWo. CRECI
950. _
CONDE DE BONFIM 

" 
-""" Vendo

«)p. 2 quartos, sala, depds. emp.,
areo com tanque, pintura a óleo,
sinteco, fundos, l.a locação —
CrS 30 000, à vista. Aceito Cx.
Econ. com sinal de CrS 10 000,
próximo à Rua Uruguai. 28-9154.
Santos, das 9 às 17hs.
CONDE BONFIM, 1 178"- Ven-
de-se ap. lindo, vazio, sala, quar-to, coz,, banh__lnf.: 54-0662.
CASA TIJUCA - Müdí^rven"dõ;
otimo estado, recuada da rua, li-
vre de enchente, lardim arbori-
zado, varanda, saleta, salão, 2
quartos, tudo com grades, banhei-
ro em cor, copa, cozinha, depen-
dencias empregada, área coberta,
quintal - Rua 18 de Outubro,
303, perto do Colégio Santos An-
jos.
CASA - 10 mil. sinal, BarSÕTê
Pirassinunga, 30, sala, 2 qts..Ver local. Tratar Rio Branco n.
185:602. Tel. 52-1922.
COOPHAB -" Passo contrato n."
7ó3, tipo E, mesma dinheiro, ur-
gente. Tel. 45-2316.
CASA - TIJUCA" - Excelente re-
idencia, cstüo moderno, 4 qts.,I banheiros, dependências etc.

Terreno dc 15-21 em rua princi-
pai. Financio 50% e facilito n

Sr. Melo, 48-0943^

BEM! - Rua Dr. Satami-
ni, 39 — Aqui, ótimos
apartamentos, apenas 2
por andar, de sala

ving, 2 oO 3 quartos
com armários embuti
dos, 2 banheiros sociais,
dependências completas
de serviço e de empre
gada, e garagem. (To-
dos os quartos dão fren-
te para a bela tranqüi-'a 

Av. Heitor Beltrão).
Prédio sobre pilotis.
Ponto altamente resi-
dencia!. Preços, desde
NCr$ 28 437,60, com
entrada de NCr$ ....
1 280,00 e prestações
de NCr$ 408,75. Proje-
to aprovado. Constru-
ção da PRONIL - Cons-
trutora Ltda. Informa-
ções e vendas: no local,
hoje e diariamente, até
as 22 horas, e PRONIL-
Promoções e Negócios
Imobiliários Ltda. — Av.
Rio Branco, 156, gr.
702, tels. 42-4966 e . .
42-6760 - CRECI 667.

57-2086.h. leis. 57-5187
Creci_243.
VILA ISABEL - Vendo ap

de 2 quartos. Ver Rua baronesa,
1233. Apenac 000 de entrada e
68 por més, Tel. 22-676't.
PRAÇA SECA --Vendo~cB"s77õm

. . ,3 quartos, et;. Apenas 4 900 de
Vd. lerr. i.xíH. , entrada e saldo em 40 mesas. -

Ver Rua Baronesa, 1233. Tratar
tel. 22-6764.
TERRENO — Jacarepaguá*taquara
— Qual.-o mil metros com ses-
senta frente, pronto conj truir,
plano, asfalto, esquina estrada
autódromo (Coronel Pedro Cor-
rea) com Esírada Bandeirante?,
asfalto, ío lado da granja logo
após a Cia. Curlclca, luz, gás

telefone a cem metros, Vinte

Pnnalba,
CrS 1 000 000 e o

CACHAMBI - Vdo. 2 ótimos rps.'!'''l",, "m prestações de CrS
vazios. Aceito Caixa ou IPEG. 2 200 M0 >' iuros. - Tralar .k.
qts., sl., coz., banh. etc. 16 m|.|MELL0 AfFONSO ENGENH/ RIA
Ihões c/ sinal do 2 milhões. Rua LTDA., na Rua Constança H-ilic
Garcia Redondo. Tr. R. Fred. ¦'». 112, gruon aoi. - Tolofono,
Meier n. 15, sl. 304/5 CRECI n. 29-2092 o 49-3261.
1074. Telefone 49-8633, - Dias
Luiz.
CACHAMBI - Vdo. ót
vazia. Aceito Caixa ou 1
sinal, c/ 2 qt;., sl., co;
va/ands, copa, quintal
laje. Pr. 24 milhões

ma ca: a
PEG. c'
., banh,,
etc. De

nrazo, c

MEIES - Vdo amplo"",, conforta,
vel ap. cl 2 qts. etc. frente, va-
zio c. garagem, 9 milh. de ent.
e rest. co.r,? aluguel, sem jures.'Corretor no local, das 14 às 18h
R. Miguel Fernandes, 675 - S-n-
da Imob. Tel. 31-0531 — Cr-:
44S.8 milhões de entr. ou 18 milhões

à vista. Tr. R. Fred. Meier n. MÉIER -An novos -.- ••¦-..
15, il. 305. - CRECI 1074. _ H|. dep' 

'

Tel. 49-8633 - Dias, Luiz
emp.

Inf. Tel.Econ

jlMÀDUREIRA

Aceito Cx.
42-1366.

CAMPO GRANDE - Vendo ap.
qts., snla, dep. a ooucos passos]
da estação, 40% financiado em

5 anos. Inf. 45-9028 e 571-0110.
CASA — Vendo ou alugo: 3 qu*r-!
los, sala, cozinha, banheiro, va- ye, p

quintal cimentado. Ver'^..-'..randa
j| Bprroso n.° 77, c I — Eny.

Novo.

Junto à Av. Ed-' Romero, vdo. casa orande
vazia, em terreno d- 12x60.
2 salas. 2 qts., copa e coz.,
'!¦, b;nh., ort!-, p: corro stc."000 

He enlr.. presl. 250.
Pereira da Ccr.i?., 135,

14!. TrMai c
,fnr

sala,!
qt., coz., banh. o área, peçasje C"KQ milhões velhos. Sr. Bruz-
amplas. NCr$ 6 000,00 e 36x250 -;' f°nes: 48-092e e 56.1633.

oferta. Ver Sen. Nabuco, 325
sl 101 ou 30-7737. Joffily. CRE-
Cl 910, Só à tarde.

VENDO - Rua Araxá
pavimentos, tala visita, 1 salão,
quartos, entrada automóvel ele,

Visitar até 12 horas. Facilito. S,
Boselli. Praça Pio X n. 78, i 807.
CRECI C. 86.

LINS-BÕCA DO MATO
LINS — Vende-se apartamento c
3 quartos, sala, cozinha, banho!
ro, varanda, área, - banheiro do
emprofada. Ver na Rua Aquidaba,
222, casa 4 ap. 201. Entrada CrS
8 500 000 e o saldo om presta-
çõos da CrS 265 714. Tratar em
MELLO AFFONSO ENGENHARIA
LTDA., na Rua Constança Barbo*
sa, 152, grupo 401, — Telefonei
29-2092 a 49-3261.

TERRENO Jacarepaguá, Curlclca,
1-13, Q. 25 a 150 mts, da Av.
daa Bandeiras e escola estadual,

145, çãsa 
Vendo: 1 500 entrada, restante
3 500. em prestações mensais. Vou
ao IccíI mostrar. Tel. 93-0046 —
Q. hora. Sem Intermediários.
TERRENO X CARRO 

'~rã""fstMda

de Jacarepaguá, 364 m2, duas
frentes, pronto para construir. —
Troco per cnrro bom. Telefone
27-0975.
VALQUEIRE
div. ap. - Tulipas, 117, la. loc.
2 qts., sl., dep. Ent. 3 000, ,.
combinar — Ver t. dias. Tratar
à tardo 32-7476 — Fatr.z —
CREH 865.
VILA VÁLGUEIRE-- Vendo casn
dc lage, sla., 2 qtos., quintal,
entrego Vazia, enir. 6 000, prost.
250 - Ver Rua das Rosas, 111 -
Tel, 22-4163 -JVIario —jCreci 610.
VENDE-SE ap. c| 2"q"ts-, íl., coz,
2 bnnh. e quarto empregada.

Ia 20
Rua dos Romeiros, 211,,

tiPOO.
340.

Ser
CRECI

MARECHAL HERMES ..."""Venelo
moderna casa com 3 qt*., 2 s:->-
Ias., 7 banhs., telef., garagem,
terr. 12 x 37. Ver R. Alexandre
Gosparoni, 126 ¦¦- Inf. Av. Rio
Branco, 185, s| 602 - Aceita-se
Ca.xa ou IAPS. - CRECI 670 -¦¦
Tei. 52-1922.

~ 
Ent'.;

CENTRAL — Vende-se terrenoiBcm Ltda.
pronlo pi construir 15 aps. de,
saia, 2 quarlos, todo murado c/j'
projeto aprovado. Ver Travessa Lj
Bernardo, 95. Preço S milhões ,"
50% à vista. Tralar cj Eorges —
Fone: 34-9647.
CACHAMBI - Vendo casa7T"q7s~
?. snlns, coz., banh., terr. 11 x
23. Ver Barcelona, 21. Org. Or-
ando Manfredo, Barão de Igua. MEIER — Cn?i 7

temi, 86. Tel. 48-0304 - CRECI "'"e- '00 n'H. sala, quarro,
02. jbonh., varanda, áre,T. Ver Run

Salvador Pires, 38, fundos. Tel.
CAMPINHO ¦ Est. In-.endenlej52'"".
Magalhães, 323, cl 47, vd. 2_MEÍER - Casa, vendo, sala,' qüí
qts. sala, coz., oann., laie e tro quartos, dependências Rualaços. - Ver local. Org. Orlando Enéas Galvâo, 18-1, de 8 às 12
Aanfredo. B<-rão dt Iguateml, 86 horas.

Atonrio 
"-«rr -Tel'-'!-8'0804 

- CRKI -82:. .MÃÕÚFeIRÃ 
'- - 

Vendo-teríeno
í!!n:"-,~,.V,V.d° ESTAÇÃO DE RIACHUELO - Vd. na Est. da Portela, entre o!ins°

cnsa, 
jardim entrada pí carro, 594 *>. ÓOó c! 10 x 40. Prece

2 sj 4 qts., banh. comp., copa 13 milhões c( 50% de entrada
C07. e quintal, outra sl qt. nos Inf. 52-1838 e 32-0052 - CRCCI
fundes. Entr. 15 milhões, saldo 1 090.
presl. 500 mil. Terr. 11x28. -MEIER-

R. Pais de c 
'

LINS - BOCA DO MATO.
Vonde-se casa de 3 quartos, _
salas, copa, depend., jardim ei Com sinteco e todo pintado. Ru.
quintal na R. Barão de 5. Ber Francisco Acquarone 116 ap,

Alugada s! conlrato.
ide,

rio, 148, sob. Tel. 52-7773
Mendes.

ja n. 69 — 45 milhões financia-
dos — Tratar na Rua Riachuelo
n. 325 — ap. 307, i noito tol.
Niterói 7547_— Sntrogo _vaxie,

JACAREPAGUÁ
ATENÇÃO — Jacarepaguá — Fre*
guesia — Vend. c/ 500 000, de
sinal. P na escritura, ótimas ca*
sas. C var. jard. sl,, salão, 2
qts., garag,, laje e laqueadas —
Saldo 43 meios. Var diariamente
ii.» Estr. Jacarepaguá, 6, 554, ffo.
o fdos. Das 9 ài 12h. ORG. DA-
NIEL FERREIRA. R. 7 Setembro,

VENDE-SE o ap. da Rua Conde 88 - 2.". Tel 32-3638 e 42-0975.122í. 'ala 304
Bonfim, 55, ap, 504. Com 1 ralai CRECI 236. CRI=CI n. 1026,
grande, sala jantar, 3 quarlos, ba* pnheiro e 1 completo, dependen- h ,
cias de empregada. Inf. 47-9778 '
e 43-2275.

202-A. Freguezia — Jacarepaguá,
NCrS 15 000. Inf. Sr. Miranda
22-8155 e 22-8441

CENTRAL

APARTAMENTOS PRONTOS -
CASCADURA - Em edificio nõ-
vo. Vendemos ótimos aps. va*
lios, com salão, 1 • 2 quartos,
banholro completo em cõr, gran-
de cozinha, área com tanque, de-
pendências compl. emprogada, —
Ver na Avenida Suburbana n.
10 189, tm frenle à Praça. Tra

Atenção — V*ncfe-:e
a,„„ ,„ ..o t , .. " • ¦¦ sola, quario, cozinho, ba-Andrade, 28 - Trator R. Rose- nheiro, quintal, vazia. 3 milhões

;de enlrída, 130 000 prestação.
_ Aceita-se oferta. Rua Sous»

EDISON VENDE FACILITANDO -Aguiar, 322 casa 1, com D. Jo-
Largo Campinho, casa 2 quartos, ] sefíi.
entr. 4 OOO - Largo Pechincha ca- MEIER - Ca7a~"dê~lu:

quartos, teireno 10x40, entr. jia t||0! 0 ¦„¦,, x
5000. Malet case 2 quartos, terr.li " 

' '

12x50. Enlr. 2 500, Praça Seca Ide

Tralar Cândido Benicio
205.

<o, enr., va*
qts., 2 sls.,

oes, 4 bnn;. sociais,

p. nove. .-,,,. 4 OCft 
^J^^ttâ-^êA"Manfredo. Barão Iguateml, 86 —

Tel. 43-0804 - CRECI 82.
ENGENHO DE DENTRO _ Exce- „,....,„,
lente terreno plano, com 1 450m2 JJAUUliEIRA 

- Cenlro na Rua
na Rua Adolfo Bergamlnl, junto ?'""* "i'"i i"n,° • antes do n.»
à Estação. Vendo financiado com 73' v,n™ torrono 16m x 30m
50%. Tel. 34.8502. iPor 25 000,00 novos, facilito o

pagamento, trat.ir na Run Carva-

tar na Avenida Graça'¦ -' 
T.I.:

ENGENHO NOVO - Vendo-so
apartamento vazio com 2 quor*
tos, sala, cozinha, banheiro, área.
Entrada: CrS 5 700 000 a o sal
do em prestações do CrS

Aranha,! 208 000. Ver na R..o D. Francisco,
42.6656.

APARTAMENTO junto à Pça.
Saens Pena. Sala duplo, 3 qts.,
dep., serv. compl., garagem.
R. Antonio Basflio, 39 ap. 703 -
Cajueiro. Predial Coliseu. CRE-
Cl 44.

APARTAMENTOS NO-
VOS - Sala, 2 qtos., co-
pa-cozinha, grande

Predial Aquarela, Rua México,
11, 12.0 and,,,-. je_s_ 52.3612 e
42-6874. Primeira classe no ramo
imobiliário — CRECI 258.
IPANEMA —" Vende-se excelente
ap. pj família de traio. Ar con-
dicionado cm todas as peças,
• tapetado, elevador privativo, c
salão de festa na cobertura, 4
amplos qtos., copa, coz., 2 ba-
nhoiroi, soe. dep. empreg. área
cl tanqce, garagem pj 2 carros.
Ver na Rua Prudente de Morais
124-1, ap. 202. Chaves c| portei-
ro. Traiar Aliança Imóveis. Pça.
Pio X, 99, 3.0. 

"Tel. 
23-5911. -

Creci lo. : „
i.,,,.„, ^— R. Gonç. Dias, 89,
IPANEMA - Compro ap. na Zo- 52-3866 - " "
na SOI, dou como entrada u.nlCRECI 648.terreno na Ilha do Governador, ,in >DKmu;„Estrada do Cacuia, tel. 47-5364 •- cristOVaO -
Adão.

IPANEM,
mento

V^Zt^J^.^k^kS^^m __ 32-3813 e 52-7494 -jtáveis. Ver à Rua Carlos
mos. Ver das 9 às 12 horas, nal^.0 ÇRISTÇVAO 

- Vdo. casas, JÚLIO BOGORICIN - deAv. Ataulfo de Paiva, 50, bloco «í"' 'vazia, fte. rua, 1 e 1 krkkki ^wowruv-UN aeA-2, ep. 604, cj o porteiro Ge-Ic,ls-' sl" coz- bl,nh. c! ent. a CKtCI 95
raldo. Tratar c. J. B. C. I. - partir dc 2 300. Ver 14 às 17h
Tel.: 52-1710. |dom. 10 às 12. Gen. Padilha,¦ |232 - Org. Orlando Manfredo,

Iguatemi, 86 — Tel
CRECI 82.

TIJUCA - RESID. Cl PISCINA.
RUA MARECHAL TROMPOWSKY
n. 99, VENDE-SE P] 120 m-, a
comb. Ver hoje. IMOB. LUIZ
BABO .Creci 466. _
TIJUCA — Vende-se ótima casa,
Rua Carvalho Alvim, 231. cj 6,
c' sala, 2 quartos, coz., banh. e
varanda. Chaves d' favor na ca-
sa I. Tratar Predial Palermo, R

ÍScnador Dantas, 117, s1 905. -
Tel. 52-4325- CRECI 455.
TIJUCA - SAENZ" PENA .- Ven
do_ otimo ap. com 3 qts., 2
salões, j. de inv., copa, coz.,
etc. e garagem — Pintado a
óleo e c' arm. NCr$ 28 000 à
vista e 20 x NCrS 1 000. Acei-
to proposta — Tel. 48-0427 —
c! prop.

4^t> J8"3':66-----—-lTIJUCA ~ Rua Almiran-
GONZAGA BASTOS - Vendo pró-\la rnrUr=r,o „ o 70ximo à Praça Lamartlne Babo, f te L-OChrane n.° 72 —
qts., _sala do frente. 30 milhões Vendemos apS. c| 170

m2, compostos de salão
cj 45 m2, 3 ótimos qts.
c! arm. embutidos, cj
SINTECO, 2 banhs. so-
ciais em côr, copa e co

fin. Tratar só segunda-feira ie\.
54-2759 c| Joaquim — CRECI 744
PRAÇA SAENS PERA -
Ótimos aps. prontos, no-
vos, com apenas 30% de
entrada, de sala, 3 quar-
tos, cozinha, banheiro zinha, dep. para empre-

'52-38849ó $L4259'.89ws.1emp.l:e9acla e 9araSeni,!complefo em côr, área!gada e garagem. Visitas
.prédio de 4 pavimentos;azulejada, dependênciasino 'ocal diariamente.

?kk? ~ Bai"° S'". sobre pilotis. Ver no lo-de emoreoada ¦ 
¦ ¦ 

Genoveva. Vende-se casa na R. li r„ _ , 
' 

ci 
ti|Jl eydaa e

VENDEM-SE duas casas do lajo
na Tijuca com grande porão uma
dez milhões à vista oulra 15 mi-
Ihões de entrada. Tratnr Avenida
Edson Passos, 517, casa 3 -
Usina.
VENDO - R. c5^d"õ_d"e_Bonfi'm',
177 ap. 503, sala, 3 quartos, de-

CAMPINHO - Vendo urgente
Cândido Benicio. Casa

vazia, c] 3 qts., salão, copa-Coz.,
banh. comp. grande árefi c"
que nzuleiado, deps. emp.

ABOLIÇÃO — Ferreira Sampaio
42, esq. Av. Sub. Vdo. casas, :
r;ts., sl„ coz., banh., ent. de

n. 2 7C0, prest. 86 mil. Ver 14 ài
a.;l7h„ dom. 10 òi 12h. Org. Or-

ran. Ter. 11x99. Ver R. Ana|l»ndo Manfredo, Barão Iguatemi,
Teles, 845. Org. Daniel Ferreira, 36 - Tel._48-0B04 -CRECI 82.
R. 7 de Setembro, 88, 2.o. Tel. I ABOLI CÃO — Vazio, vdI 2 ots-
32-3638 e 42-0975. CRECI 236, 2 salas, coz., banh., quintal, fte.
JACAREPAGUÁ - Terrenos -ide rua. Teixeira de'Azevedo, 208,

' Org. Orlando Manfredo.
de Iguatemi, 66. Telefone

Vendem-se magníficos lotes do k' 1
12x40, Rua Alberto Pasqualine.lBari

pendências ccmplets-, garagem, rua c/ inicio na Av. Geremorioj,'.3-0804 — CRECI 82.
final de construção. Entrega fim
ano. Base Crí 35 milhões finan-
ciados. Aceito troca ap. menor no
Flamengo e adjacências. Informa-
ções: 54-0908.

Dantas, 498, com água, (uz e cal
çamento. Tratar na Rua Ana Si!*
va, 125 (rua contígua e paralela)

— Tel. 461 — Jacarepaguá.

ABOLIÇÃO - Vendo lerreno con

„„.„«« •-¦—¦- . JACAREPAGUÁ - Tonque vendo
VENDO casa com 20 como-j urgentíssimo pela melhor ofer-
dos com terreno de 12 x 46. |a cs,,-, em final de construção
Perto S. Pena. Base 35 000 a vis.; com 3 quartos eozlnha, sala, ba-
ta ou 45 000 financiado - Tol.: nheiro social e de empregada.
3B-7286 urgente. __ Ver e tratar no local com Reis
VENDE-SE ap. c| 2 qis., 1 "sl.Jà Rua Verginla Vidal 214, lote
cozinha e área de serv, cí NCr$M "~ ^- " E-ta rua começa na1
7 000,00 entrada e restante NCrS
120,00 mensais. R. Gen. José Cria
lino, 57 ap. 301. Tratar c| Sr.
Nillon, Tel. 48-3212, p] favor.
VÉNDÕ ep. 2" quartos,- 1 sala
grandes, dependências e 2 áreas.

Av. Geremarid Dantas 63.
TAQUARA --Estrada do Outeiro
Santos, junto do n. 32. Vendo 3
lotes de 11x43 — Preço 5 milh.
C 1 à vista. Tel. 29-1212.

360 m2, Rua Teixeira Carvalho „
50 m da Av. Suburbana. Melhor
oferta à_vjsta_. Tel. 27-0443.
ANCHIETA — Vende-se~terreno.
Rua Ramix Gülvão, 90 — Tel
22-7965. _ _k_
A PRAZO - CÕscaduri^C^Vdê:
se terreno esq. Barão Bananal,
cl Trav. Cardosoi, 300 m2 mura-
do, 3 minutos

jpara prédio residencial ou comér-iEnt. 3 milh. Tratai
.Içio - Tratar tel. 23-0788 - Sr/cisco, 26!515 - T-

cciir.

38S ap. 304. Aceitamos financia*
mento pela Caixa nu Institutos.
Tratar em MELLO AFFONSO EN-
GENHARIA LTDA., na Rua Cons-
tança Barbosa, 152, aruoo 401.
- Tels.: 29-2092 * 49-3261 -
Méler.
ENGENHO OE DENTRO - Ven-
dem*it 2 tolef na Rua Curupaiti,
iunlo eo n.° 490. medindo c»do
um 11 x 37,50. Entiada de cada
lote NCrS 3 500 . o saldo .nt
nrcstíicões de NCr^ 250,00 3<>m
iuros. Tratar em MELLO AFFON-íL''"" —
SO ENGENHARIA LTDÍ... na Rualpl£UADE
Consl.inca Barbosa, 152, arupo
401. Tels.: 29-2092 . 49-3261. -
Méior.

lho de Sousa n. 261 (Madureira',
soxta, sábado, domingo.
OLINDA" - Vendem-se 2 casar,
vila, I quarto, sala, co,:. banh.
3 500 com I 500. 70 000 mensal.
Tratar Av. Getulio Moura, 207,
s/5 - Olinda.
OSVALDO" CRUZ"-- Vdo. tene-
no próprio para pôslo de gasn.
tina, csq.. 27,70x21. Rua João
Vicente, 795, esq. c! Est. Hen-
rique de Meio. Facilito 50% sem
juros. Tralar c| Caries. 43-1527.
l.S. Fco.,26, sala 515.
PRAÇA CO ENCANTADO - Rua
Primo Teixeira, 32 os últimos
lotes. _ Preço a partir de 6 000
c1 1 è visto, rest. em 5 anos sj

ENGENHO DE DENTRO - R-.'
Afonso Ferreira, 146. Casa vazia,
2 qts., 2 sls., banh., dep. compl.
Tratar l. S. Francisco, 26'515 -
Tel. 23-0788.

Pedro 
~DÕ-.

..gem, lardim, quintal. Terr. 14x16
„ .. JACARE!'AGUA _ Pouco rien do - P. 40 mil ,entr. 50°o rest 48

yaqa p/ carro. Rua Moura Brito, Camplnho junto a Cand. Beniclo, mesas..Tratar Fred Meier, 15 sl189, ap. 104, Chaves porteiro, ap. fino acabam, 4 ndes., qtos., 304. CRECI 1074
VENDO 2 qts., sala e 1 qt„ ia- salão, todas dems. dsps. e gara- 49-0633, D7-
la etc. Entrega 90 dias, peq.lW" privativa. Ouvidor, 183 - Sli .-..Kr,,. v. ¦¦¦ - e , ¦__—,
sinal, soldo 30 meses - Vi holel?.03 J Tel- ''3-5340. 'pirei 

lcaãã dt A Â 5„|" 
E.N-GE-riH0 DF 0EHIRO

Avenida SuburbanaAp. novo com 2 quartos, gás
da Ligiií, area de serviço (ter-
reo) estacionamento para auto.
Ver na Avenida Suburbana 8296
ap. 101, 2." bloco - Tratar na
Avenida João Ribeiro £0 sl. 406Pilares.

PIEDADE - Vdo. terreno 8x28)
plano, jto. à Rua Assis Carnci-

ENCANTADO - R. Pedro Do" '°- Ruü calçada. Rua Alfredo
minguas, 43, casa 4, ap. 101 -!Re,s n.ò 68, financ. 50% sem

estação. OfimolSI., 2 qts., banh., coz., vazio |lu'0!- T'alar c| Carlos. 43-1527.' ' ---...- í 
s F(,an IL. S; Fco.. 26, sala 515.

23-0788. PIEDADE - Vendo com, Ruã Gol
. , ., , .! ENGENHO DE DENTRO - Vdo. \____, ^'P'1 "¦ '56 - Preço CrS

ATENÇAO - Pr. Dias da Cruz.j casn vazia, 3 quartos, 2 salas, coz., ,8 m ou facilito. Ver local -
bola cosa; 2 qts., sl. etc, gara- banh. grande quintal e jardim, íô-1Tra,r'r F-_2Zl9823-

da condução. Sinal Cr* 5 000 000 PIEDADE _ Ãp. Tipo casa, va'-
prest. CrS 250 COO s.jurüs. Vorjzia, vendo c' 2 ere.is, varanda,

ÍU-
tratar ns

calo Cceiho, 54 cj pro-

Teieíone

meses
Silva Telles, 10.

.,-.-.., .L*nuo c á ereas,
Rua Bernardo. 248. Trntar R. dos I sala, 2 quortos, coz. e banh
Romeiros, 1O0 sl 401 - Penha -.per facilitado. V,
Sr. Simões - CRECI 1 132. P.ua G

R_.
VENDE-SE um ap. em final de
construção, motivo de doença por
NCrS 12 000, com dois quartos e
sala e garagem na Rua Bom Pas-
tor n.e 234, ap. n." 203. Tratar

Rua Conde dc Bonfim n.°
412, com o Sr. Duarte.

JACAREPAGUÁ - Vdo. Taquara, otc, ,,Viá _.,„_, de _, 
' 

,' 
-

da."lal2 nra-1C5M' ií, 
'",'cSa" '¦CL"" de ' "'• elc' La|e. TerrenoJí''a,e80PmiL 5?r°a,arnRui 

Tarhl'5^' ^- »/..«>™cl0_ •*,. 55prest. Rua
Mad. CRE-

mil, enlr. 20 mil, rest. 1 mil

ANDARAI - GRAJAU -
VILA ISABEL

i ATENÇÃO

sta. Pastora, 7 - 2is., 3 qts.,ical na R. Prof. Gabizo.qem. Todos de frentp ci 213.,,A - Leblon _ Aparta-.demais dep. Ver das 9 às 12h IOT1 T . .11 , 
Trenie,;

de írente, vazio, co,,, 3 Tratar Av. río Branco, 138 - 23' - Tra,ar telefones!pecas amplas e confor- fROCO - 1tala, coz., dep. de em-:15.o _ T„. ¦,,.síü! lO.TQlT « CO "740., liZ..-:. w 
' 

s r, ^ , Ulmr. Al ~„ i

qara-!'n^- 'e'- 43-2070 — Cre- e<npregada, ocupado. VendeJ' I * «-« 'com ap. 8 milhões de entr. Traí
cl o prop. pelo tel. 43-6285.

Freitas 73 sala 301, <.i..cj. ^i»:> /,„¦,. .. , . 7 . r, L ,
Pi nA ]Aceita nropcstti. Tratar R. Fred•____ Meier 

n. 15, sl. 304. CRECI n.o
JACAREPAGUÁ' - Vendemse- os 1 074 - Tel. 49-8633, Dias e Buss.
seguintes imóveis: Taquara — "

Casa para família de fino tr.
tamento, com ar condicionado, 2, *
quartos, 2 salas e demais depen-!f c- .„-¦« ,.-
dências em terreno com frenlelt" ,-ã 

0U IPEG' E,,,r' ,0 ""'
  para duas ruas d área para cons-\Lt_V'

ANDAüAf — Vdo. apartelnen- Iruir outra casa. Preco 45 milhõesijlr'-
to qt., cozinha • banheiro,' deiccni 50'; oe entrada e o sal-'0""-
frente. 38-0614. do em dois anos. Taquara - Sitio
APARTAMENTO de frente à Rua com £occo n'2 naiacete com seis
Jorge Rudge, 60, do sala, 2 q!s 1u«r*« em final de construção,

coz. e dep. compl. de;crí''3 i1*™ caseiros, granja avíco1-

Meier — R. Pe» An-
,|dré Moreira, casa 3 qts., 2 sls.,

— Dep. empr., quintal. Acei

R. Fred. Meier n. 15, sl
- CRECI 1 074. T. 49-8633,

banh.

IPANEMA - Rua Prudente d. Mo.\l,%„ a?'
rals, 241, quadra da praia, esq. 40 0804Praça Gen. Osório. VenÃem-self1804 

~
últimos aps. Um: living, sala jan-lSA° CRISTÓVÃO
lar, 4 quartos, 3 banhs. soes. Ou-
Iro: sala, 3 quarlos, 2 banhs. so-
ciais, deps., garagem. Em cons.
Iruçao Alvenaria. Entrada desdel-, ..._
ÇrS 15 000. V.r . |,.|,r „, obr.TIJUCA-RIO COMPRIDO
diariamente 9 às 12 horas. Infor-'

casa c| 2 pavim., na Praça Nan-
terra n. 8. Tralar Av. Rio Bran-
co, 138, 15.Q - Tel.: 32-8585

AVENIDA MARACANÃ, 1001, ep.
508 - Vendo CrS 14 000 - Qusr-
to, sala sep., dep. Aceito Cai-
xa com CrS 4 COO. Junto Saenz

. Pena - Dutra, 38-1883 — ...
Vende-se 48-6344.

maçõos à tarda, 47-2811, Vali
IPANEMA - 2 quartos,' sala
à rande, varanda, dependências
I mpletas, atapetado, pintura lu-
\ ¦, ótima* condições. Vei

cal. Vise. Piraiá, 25.

APARTAMENTO - Vende-sõ õTê
n. S-102 da Rua Cândido de Oll-
veira, 46 - Com 2 qts.. sala, dep.
empregada. Entrega imediata. —
Detalhes Dr. Caldeire. Trav. do

Telefoneap. Paço n. 23, sobreloja
'31-1176.

Vasconcelos, 142,
lunto à Praça Saens Pe-
na. NATAN BERMAN -
Rua 7 de Setembro, 66,
3.°, tels. 32-6172 e ..
52-2281 - CRECI 8.
RUA AGUIAR - Vendo a!T~2
quartos, sala, deps. empreg.
área com tanque, sinteco, fun-
dos - l.a losação — CrS 30 000

APARTAMENTOS"- Tijuca - Jun-
to à Praça. Vendo, novos, vazios,
c| salão, 2 qts., dep. de em.

E.?ihÍd" 
e,9a'^.ent, de frente, os-„„, ... li;.,,„u _ ,.,, ou wu

Bnn, R ^'"°f 
Vef "a í1" ' Vl!*a - ACeil° C"- ECO"' COO,Bom Baslor, 43. Tratar na Av. '

Graça Aranha, 226, sl 304 — Tel.
42-6656 - CRECI 1 026.
APARTAMENTO na filie» x ter-
reno, troca-se por terreno em
praia ou estação de Âgva% em
construção adiantada. Preço: -
12 000,00 - Facilitados 58.4076.

sinal de CrS 10 000 - Tratar
28-9154 - Santos,_das_9 às_ 17h,
RIO COMPRIDO" -'Vendo 

"apar-

apartamento por
Simca 63 au Volks de quario, sa
la, cozinha na 3a. laje, próximo
a Praça S. Pena. Tel. 28-9729 -
Rua General Roca, 449 — Tro
ca pago ou recobc o restante

APARTAMENTO

: cr..-,
para produzir 4 000 franges por'mès clc. Preco 100 milhões com

prietário.
Adolfo Bergamínl, 310, grande P|EDADE — Vdo. otimo terreno
Oportunidade melhor local do tie, eqüina, "R. Padre Nobrega,
bairro. Cond. na porf. Quarto eÍprox- ^v- Sub. 9x27, já c/ uma
sala e 2 quartos, sala c/ deo. I Pequena essa em ccmtr. de tiio-
completas. Koie no local e 2a. ""• Pr' 8 5C0, entr. 2 500. Tr.
feira em nc:Eor, esrriíório;. Av lR* ^rec^- Meier n. 15, sl. 304. —
Almirante Barroso, 90, sala 812|CRECI ' °74- TeL 49-8633, Dia,
- IMOB. VELMA LTDA. - CRE- luiz-
Cl SSO.
ENGENHO DE DENTRO - Vendo
vazio, Rua Dr. Padilha, 485, ap.
301, cl ou sem tel. NCrS 18000
à vista, a prazo NCrS 20 000, c'
2 qts., s.. bnnh., coz., área com
tanque. Tratar R. Teofilo Otoni"!3, 

s| 201 - 43-2750.

PIE0ADE - R. Elias Silva, casa
de laje, qt„ sl. etc. 10 mil à
vistn. Tratar R. Fred. Meier n. 15,
sl. 304. - CRECI 1 074. - Tel.
49-B633.
QUEIMADOS"'-" Grande lote c|
residência - 3 SOO - A com Si-
nal. R. Hetoízfi — Jardim Cama-
rim. Detalhes telefonar - 43-8658
- Andradas, 262 — Imobiliária
Alfa.

ATENÇAO - R. Carlos Xavier
Vdo. 7 casas juntas, sendo duas]ENGENHO NOVO - Entr v.-.-iõ"
de frente, 2 qts., sl. etc. e as ap. 302, frente. Cens. Jobim'
rest. de qt. e sl. Terr. 13x55. -263, 2 qts., sala, coz.. banh.
En r. p. carro. 55 mil, entr 27 compl., dep. de eme, qar. Ver; QUINTINO _ Vende-se uma cUTi

0 r>. .nirarf,, . „ ,-',!„ 1 m' oV*.?' ,. ,™"*' ,v.er 
c Iratar |oca|, Org. Orlando Manfredo. R.lpor terminar, Rua João BarbalhoO de entrada e o lado 1 mt- R. Fred. Meier n. lo, ll. 304. Barão cie Iguatemi, 86

- Típo ^STüiTliE atuVadoXísxM com 1^° V™' ™ "9-8*3JLD'j!-_L 48-0804°- CRECI 82.
gado _ sem contrato. - Vende-seldeocndencl». nar. am»r . nl.n. ABOLIÇÃO _- Vendo.casoi, 2 ots., ENCANTADO - Vende-se, R. Per.! u:;. á uuu uuu. iratar no cinema

sala, coz., jardim. Ver Ru? Luiz.nam(j,JC0 uçt _](, no,,3 1.1 Novo Horizonte, Coelho Neto, c'
Vargas, 323. _E__it.___3 500. _ Tratarjc.iixa" ou IPEG. NCrS 19 000 — |proprietário, 

das 19 horas em

TIJUCA - Rua Uruguai, 272, ap.
703 - Vendo c| 2 qts., sala,
dep. empr. de frenle, novo. Ver
c| porteiro. Infs. 31-0957. Novais
- CRECI 596.
TIJUCA — Excelente residência
Vende-se R. Visconde d» Figuei-
redo, 90, nova, acabamento re*
quietado, ar condicionado ele. - Je Setembro, 345.
Própria para família de alio tra- ¦.,-,„,.- —,-
tamento. Preço baso: NCrS .. ALGUMA5 pessoas duvidam que
120.000 — Tratar no local a qual- ncs dias atuais alguém possa
quer hora, comprar um ap. c 60 ir>2, tendo

sala ampla, grande qt. banh.

r,--' iKir t 1/ .-^., dependências para morar e plan-
n,T*.(JN£Wo??: fa^lí 

'P-ada./ara ótima res^en-

qts., sala, cozinha, banh., árs--','_
dep.). Ver diariamente, fratar R. ~
da Quitanda, 30, sala 209. To!.
52-2899 cl Fernandes - CRECI
400.
ATENÇÃO - Vtlc. de 2 qts., sl.,
coz., banh. e dep:. de empr. é
de frente. Ver Rua des Artistas,
49, ap. 101. Preço: 26 milhões c/
50% à vista, restante financiado.
Tratar Machado, 58-0522. Av. 28

Preço: 10 milhões. Freguesia
C.isa com 2 quarlos, sala e
riaís dependências em ótimo

terreno. Preço: 22 milhões, com

Telefo- n. 665, c' XI -CrS 4 5C0 COO c/
CrS 1 500 000 entrada - à vista:

; CrS 3 000 000. Tratar no Cinema

TIJUCA Vende-se excelente boxe, coz. ar*,i, recem-piníado etamento de frente, tipo casa, dois ap. 4 ql... aalão, dop. compl. de c! sinteco por 13 mÚh.d ómlíh."qj,.r,os, sala c dependências, pa- emprogada, garag.m, 20 miihòes d» entr c! 250 mensais t' jurcagamento metade facilitada, ou d. .ntrada, saldo a longo praso.l Venha vê-lo cl Bueno Machado R.Caixa com sinal. R. Tenente Vie|.|Ru. Haddock lobo, 140, chaves Barão de Mesquita, 398-A. Telra Sampaio, 8B, ep. 101. Vzio.a portaria. Tel.: 22-8936. 1340694 e 58-3233 - CRECI 966

30 meses. Temos outros imoveí;
para o seu gosto e condições
Estes e os demais poderão ser
tratados com MONTE VIANNA
CRECI 1 086 na Av. Geremario
Dantas 665, sala 303. Largo do
Pechincha - Tel. CE1EL 92-0004.
JACAREPAGUÁ — Vendo terreno
cj 1 400m2, rua calçada, come-
ça G. Dantas, próx. Lgo. Tan-
que, 16 milhões ò vista ou 20
milhões c| 50%. Santos — ...,
42-9034 - 30-3309. CRECI 922

Rio Branco, 185:602 - Tel.t
52-]922_ ___ CRECL 670_^
ADMINISTRAÇÃO FÍdex. Vendo
em Cascadura, 2 casas «m ter-
rena de 12x50. Prero 50 milhões
inf. Av. Copac. 7Ò9, gr. 501.
Tel. 36-4002. Creci 210. 
ANCHIETA — Casas novas, la.
loc, com sala, quarto e 2 quar-
tos ,ci laje, murada. Entr. 2.500
e 3.500 cl prestações de 100 e
150 j: juros. Chaves Rua Tapuia,
316. Tratar Orlandino. CRECI 957
— Av. Brasil, 23.295, ao lado do
Banco do Brasil^Guadalupe.
ATENÇÃO-^-- ENCANTADO"-
V.nd. casa c/2 sls., 2 qts., «oz.,
banh., ter. 6x66. Entr. 4 000 000.
R. Fagundes Varela, 445. Entr.

JACAREPAGUÁ - Cândido Be
nício próx. P. Seca (Conj,
IAPC). Vendo ap. vazio cl 2|vaiii. ORG. DANIEL FERREIRA
qts. etc,
30-3309 ¦

: diante. Sr. Manoel.Chave imediato — Ver no locai
c| proprietário. Tel. 22-3240. IRIACHUELO

77. com
Vendo ótimo ap.

GUADALUPE""- Ãp. 3 quartos,icm" garagem, 2 quarlos, sala,
em ótimo estado. 5.000 à vista "z. banh. dep. empr. sinteco,
ou 3.000 cl prestações de 150 sl v"10' "ce'10 IPEG 15 milhões, c|
juros. Orlandino .CRECI 957 -ipequeno sinal. Tratsr na Rua
Av. Brasil, 23 295, ao lado »ln Glaziou 62 - Pilares.
Banco do Brasil. Guadalupe. iREALENGO — íciêno de esquina,
GUADALUPE - Casa 

"lage, 
2 ótimo para comércio. 2.300 i vis-

quarlos, c! meia-água nos fundes M"- Aceito oferta. Orlandino. CRE-
independente. Enlr. 5.500, pres-lCI 957- - Av- Brasil, 73.295, ao
tações a comb. Orlandino. CRECIllatio do Banco do Brasil. - Gua-
957. - Av. Brasil. 23.295, an dalupe.
lado do Banco do Brasil — Gua-IREALENGO - Vendo lerreno R^
dalupe. | tomas Valentina esq. Imperador,
GUADALUPE - Vendo' casa de' 700 n'2' 20 milhões com 50°',
2 quartos, dependências e o,,ra.|f™nciados. 42-9034 - 45-108*
oem, tudo laje, terreno df'9 »|- 30-3309 - CRECI 922.
27 -Todo murado, "reco de 16'jSANTISSIMÕ — Ares 3 600 m2

Ihões, entrada n combinar. — jplana. Vende-se proprietário. Rua
PSaSntosamPCREri 

922 132J*3«S""''«nejS8 r~Dcri° ,«" 
ÍT"ts7 "a "«¦ l™«m ". 111, c uruguaiana, 55, sala 711. Tilefc-cantos - CRECI 922. 32-363B . 42-0975, CRECI 236, proprietário. na 431759.

\ *_P»W__ C'A#- "' .-ir, v.; v fW-'.-»'i4í -
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SANTÍSSIMO - Ares 3 ôOO m2 ATENÇÃO
plano, vende-se prop. Uruguaia*
na, 55, sala 711. Tel. ^13-1759.
SULACAP — Casa novíssima, va--ria, 2 qlos., sala dems. deps.,
_„p.., ter. esq., 15x20 — Rua Al-
berico Diniz, 1ÓÜ0O novos, facili-
lo e financ. Ouvidor, 183 si
303 - Tel. 43-5340."TRANSFIRO 

- Àp. 3 qu., finan-
liedo Caixa Econômica «ni Ca-
thambt, SOTIC 32-1619 - CRE-
Cl 539.
Todos os . santos - prédio
mod., ci 2 ap. indeps., cada uni
c| 2 qtos. amplos, sl. grande,
copa-coi., área, deps. empr. e
loc. p. 2 carros. Ouvidor, 183 lj
303 - TeL_43-53-IO. _
TERRENO — Ceniro de Cascadura,
1 .x56, é de fundos, próprio parti
conslruçao de aps. Vendo barato.
Aceito 2.OCO.OCO sinal ,re.lo a
combinar cj Abreu — Rua CoroÜ-
ra Machado, 32.

TODOS OS SANTOS -
Vendo excelente casa
na R. Conselheiro Agos-
¦tinho, 55, c| 10, fundos,
composta de va/anda,
sata, 2 ótimos quartos,
cozinha, boa área ex-
¦terna. Preço: 15 000 000
- Sinal de 3 000 000. -
Sajdo financiado em 4
anos a combinar. Ver
no local e tratar na
IMAZA, Rua Buenos Ai-
res, 23, 4.° andar. Tel.
43-7871 - CRECI 421.
TERRENO 2 000 m2 - Auslim -
NCr. 1 700. Enlr. 300, saldo a
comb. Tel. 42-2205. _TERRENO 400 m2 - VT estação
do Rocha, c| 2 catas velhas, 30
milho... R. Gen. Belford, 231,
f. Antunes. CRECI 05] - Tcl.
52-6565. _
TERRENO - Campinho -Vdo. riã
Rua Ana Teles, 254, de 8x30. Tel.
40-1678, favor chamar Sr. Mi.
suei ou 34-1193, sexta-feira e
domingo. Aceito oferta.
VENDEM-SE duas casas juntas ou
separadas. Rua Aray n. 165,
Jradapel» R. Almeida Vale
Ricardo de Albuquerque.

Casns e opi. 2 c
3 quartos, snla, algumas com
garagem na Penha — Olaria —
Ramos — Cascadura — V. Lobo
— Ctimoi locais pto. de con-
dução, entrada desde 3 OOC1 -
prest. c/ aluguel — Ver e tratar
na Rua José Maurício rt. 10! —
sl. 2!2__- Penha.
JARDIM AMERICA 

"**
Ap. 3 qtos.,

si., cor,, banh. dep. de empreg.
Entr. 5 OOO. p. 200. Iratar Lobo
Júnior, 1 238 - Tel. 30-3311.
APARTAMENTO - Vazio frente
Vendo c| 2 qtos., sla., copa,
cerz., bonn,, dept. empr., varanda,
jardim. Aceito Cx. ou IPEG. Ver
Rua Fernando V.ldez, 41 ap. 102

Prox. Av. Democráticos — Trat.
Cyrillo Santos Imóveis — Creci
717- Tel. 49-5217.
ATENÇÃO - Apartamento Penha
Circular (melhor rua do bairro)
vendo. 3 qtos., sala grande, etc.
Base NC.$ 25 000,00 financiado)

Tratar Rua Ten. Araquem Ba-
tista, 17Í202 — Penha — Antiga
Rua Itaú.
BRAZ DÈ PINA -" Vendo casa
Rua Iritui, 115 — Sala, 2 cites.,
etc. Entreao vazio. Entr. ó 00 -
Tel. 22-4163 - Mario - Creci 610
BRAS DE PINA - Vendo casa c|
3 i|tos., sl, e coz. Entrada 5 000.
Prest. 180. Tratar Rua Içapó, 45

Gr. 201 - 30-0731 - Aniilcar
Creci 1 138.

BONSUCESSO - Ent. vazio. Tan-
gará, 537, ap. 302. Vd. 2 qls.,
s!., coz., banh. com., área. Ver
local. Org. Orlando Manfredo.
Barão Iguatemi, 86 — Telefone
48-0804 -^CREC^M. 

_
BRAZ DE PINA_ - Vendo casa
ru» cm frente d estação Oricá,
483, 3 quartos, 2 salas e demais
dependências. Ver diariamente
entrega vazia, mora o próprio.
Tratar a Rua José Maurício n.
170.
BONSUCESSO -"'"Kua Mesquitelã
41, ap. 101. Ver no loca!, 2 c^t.,
1 sl. o deps. Tratar na Brilhante,
Tels. 57-5187, 57-2086 e 57-4633
- CRECI 243.

LEOPOLDINA

CORDOVIL - Vendo terreno de
960 m2 com 8 casns humildes,
vazias com a entrada de 8 mi-
Ihões, restonte a combinar. Tra-
lar. Rua Uranos, 1397, Tel. ..
30-5172.__CRECI_469. __
CASA VAZIA - Vendo de quar-
to, il., coz., banh., varanda,

ijardim e quinta!. Rua Porto Car-
reiro, 3ó7, Cordovil. Prec^ NCr$
10 000,00 cl NCr$ 3 000,00 de
ent. e saldo a cemb. Ver e tra-
tar cl Imcb. Serve Bem Lida

A. CARVALHO vende: Na Vila
da Penha, ap. c. 2 qts., 3., coz.,
banh. e área. Ent. 6 000, prest.
280. Trat. R. Cardoso Morais
92, ,, 305. Bonsucesso. CRECÍ
590.JCETEL 91-1219.
A. CARVALHO vende: Na Vilí
dê Penha, ep. vazio, qtos., s. coz.
banh. dn frente. En!. 4 500, prest.
200. Trat. Av. Bris cie Pina
914, 1. 205. CETEL 91-1219. -
CRECI 590.
A. CARVALHO vende: Em Hi
nienópolis, ap. c. 1 qts., t.
cor.,, banh. c bon área. Ent. .,
S000, prest. 200. Trat. R. Cardo
30 Morais, 92, :. 305, Bonsucesso
CETEL 91-1219 CRECI 590.

PRAÇA DO CARMO - Vdo.
12x40. Entr. 800, pt. 60.
Largo do Bicão, trav, da Ami
zade, 28, s| 203 - Vila da
Penha c| Mariano.
PENHA - Vendo ap. 3 qts., de-
mais deps. com 6 milhões de ent.
saldo 200 por mês. Rua Jaci 251
ap. 202.

terr. | VAZ LOBO - Vendo terreno de
Trat. |60 x 80. na Rua Carolina Ama-

do, ao lado do Colégio Republl-
cano a 100 metro: da Av. Mons.
Félix e 500 metros do Largo de
Vaz Lcbo — Preço 90 milhões fi-
nanciados. Inf. 52-1838 e 32-0052
- CRECI I 090.

PRAÇA DO CARMO - Vendo ca-
sa, 2 qtos. Entr. 3 000, prest.
100 000. R. da Coragem, 1C8. -
Vendas N. Absalão. Av. Movo
Iorque, 71, gr. 301. CRECI 1085.
Tel.: 30-5724. _
PENHA"- Rcsd. vazia de qt. e
sa. demais dep. Apenas 1 750
de entr. 4 pare. 200 de 3 em 3
meses. O satdo em forma de 50,
aluguéis de 75 s[juroj. Chaves "lon-

VICEN1E DE CARVALHO - Ven-
de-se nn Rua Jornalista Mario
Gí.lvao, 408, Bairro Equitatlva —
(fim da Rua Aiern), junto ii Vila
Kcsmcs, prédio vazio, novo, cem
3 quartos, sair,, garagem, depend.
e quintal. Acei ram-se Caixas ou
Institutos. Ver no local.
VENOE-SE uni terreno de «:*-
quina, comercial, localizado na
confluência dns Ruas Santos Du-

:om Av. Minas Gerais,
Rua Couto 278 c| 3 c: B_.ic.v_,
Vendas N. Absalão - CRECI tfVJ.
Av. Nova Iorque, 71 grupo 301.
Tel. 30-5724.
RAMOS — Aproveite e compre
seu apartamento pronto de trê
quartos, sala etc. Com 5 000 de
entrada e saldo como aluguei
R. Armando Sodré n. 7. Iratar
pelo telefone 34-8502.
RAMOS - Vdo. terr_no 20 x 37
x 26 x 9,00 - Rua Sargento
Ferreira, iunto ao n.ü 70, pró
ximo à Rua Barreiros — 50% t
comb. — Tratar ci Caries — Tet
43-1527 - L. S. Fco., 26, >| 515.
RAMtOS — Vendo ótima casa na
R. Doutor Aniônio Moutinho
2 qts., sala, copa, cozinha, banh!
completo,' grande terreno. Tratar
na Av. Brás de Pina, 110 loja R
Penha. Tel. 30-4284 - CRECI 787
- Ent. 7 000.
RAMOS — Vendo luxuoso np
junto a Estação, novo, com 2
quartot, sala, copa-cozinha etc,
cem garagem. Preço GO mil com
15 de entrada. Tratar com
Abrantes - Tel.: 30-2833.
RAMOS - Casas velo. Dr. Migue
Ferreira, 117 - 1 e 2 qts., sl.,
ccz., banh. e terr. Ent. partir
4 800. Ver 14 às 17 dom. 10 

'

12. Org. Orlando Manfredo Ba-
rao Iguatemi, 86. Tcl. 46-0804.
CRECI 82.
TERRENO - Av. Itaoca, 8x15
Passo 800 000 presr. de 35 000
- Telef. 22-5343 - Peixoto -
6 às lOh.
TERRENO 10 x 40 - Av. Bra
sil, R. Granado, ilo. 210, atríi
da CARBRASA - Vdo. boratls.
simo — Praça da* Nações n. 56

Tel. 30-7582.
TERRENO NA PENHA - Vendo
de 10x35, junto à Rua Lobo Jú-

Rua cies Romeiros, 211, sala 205'nior. Inf. 30-1949, Nunes. CRECI
- Penha. CRECI_340. _ 1762.
CASA — Centro da Penha. Em

A. CARVALHO vende: Na Vil;
da Penha, cnsa vazia, c. 3 qts.
a., copa-coz., íirm. emb. depend.
emp. Ent. 12 000, prest. 350. -
Trat. Av. Brás de Pina, 914, s.
205. CETEl 91-1219 CRECI 590.
A. CARVALHO vende: Na Vila
da Penha, casa vazia, 1 -a loca-
ção, c. 2 qts., s., coz., banh.
em còr. Ent. 8 000, prest. 200.
Trat. Av. Brás de Pina, 914, s,
205. CETEL. 91-1219. CRECI 590
A." CARVALHO vende: Junto à
P. do Carmo, ap. vazio, de fren-
te, c. 2 qtos., s., coz., banh. t
boa irei. Ent. ó 500, prest. co
mo aluguel. Trat. Av. Brás de
Pina, 914, », 205. CETEL 91-1219
-- CRECI 590.
APARTAMENTO
aa.ão, 2 qis.,
gei
go do Bicão

Vendo saln,
2 qis., copa-coz., gara-

V. J, Penha, prox. Lar-
I 6 entrada e 300

pl mês. Est. Vicente Carvalho.
1568 - Sobrado.
ATENÇÃO — Cesa nova • viiia,
ti 3 qts., tala dupla, «op», cox,
benh. ern cór. Dap. «mpregada,
«ancas, florões, terraço, terreno
«tim 12x50. Venda-»» na Rua Ma-
muel Cavannlas. Preço 26 milhões
— JEnt. 12 milhões, preit. 300
mil s/j. Ver • tratar na Av. Brás
<da Pina, 96, loja — (largo da
Penh-), Tel. 30-5469. (CRECÍ 232).
APARTAMENTO vazio e c| inqui-
lino pj nossa conta c| 1 e 2 qts.
_» partir de 3 milh. de entrada e
150 p| més. Trat. Av. B. do Pina,
S14, i| 203, 30-3196. CRECI 249.
Imob. Cremilda. Pça. do Carmo.
ALÕI - Pça. do Carmo. VdõYJ
casas qto., t\„ ccz. 14 500, com
5 500 _ 100 p| mès. Trat. Av. B.
rio Pina, 914, s| 200. Imob. Cre-
mild. - CRECI 249 - 30-3196.
ÃTÍNÇÃO CASA V. Penha, 2
qts., sj coz., banh., varanda,
Jardim e áreas, vdo. entr. 9 000,
prest. 200. Trat. Av. Brás do
Pina, 1459 px. L. Bicão - V
Penha. Bebiano.

HIGIENÓPOLIS - 3 últimas casas
vdo. ent. partir 2 800, 1 e 2 qts.,
sl„ ccz., banh., escrit. imediata.
Ver Fèltx Ferreira, 150, 14 às 17
ass dem. 10 às 12. Org. Orlan-
do Manfredo, Barão I qua te mi, 86.
Tel. 48-0804. CRECI 82.
jardim' America - vendo
palacete o mais lindo do Bairro.
Ver Rua Pref. França Amaral, 361
— Tratar Rua Içapó, 45 — Gr.
201 - Tel. 30-0731 - Amilcar -
Creci 1 138.
JA*R*DÍM AMERICA - Apto. 2
qtos,, sl., ccz., banh., dep. dc
emp. Entr. 5 000. p. 200. Tratai
Lobo Júnior, 1 238 — Telefone;
30-3311.
JARDIM AMERÍCA - Vdo. casa
vazia. P. final cond. Rua Pedro
da Veiga, lote 9, auadra 64, Sa-

2 qtos. e depend., jardim e
quintal. Sinal 1 500 000. Prest,
120 000 s| iuros. Tratar R. dos
Romeiros, 100 il 401 - Penha -
Sr. Simões - Creci__l 132.
JARDIM AMERICA - Vendo épj".
101, e 201, c/ 2 qts., s„ coz.,
banh. compl., área cl tanque,
pintura óleo, sinteco. Cara fundos
c| s., q., coz., banh,, área com
tanque. Rua Álvaro Magalhães,
165, tudo em conjunto, NCrS ,.
40,000 à vista, a prazo NOS ..
43 000, a combinar. Rua Teófilo
Otoni, 123, t| 201. 43-2750, -
CRECI 727.

ATENÇÃO 2 casas V. Penha
1 c| 2 qts., outra c| 3 qts.,
¦copa, coz., var. e jardim, com
fte. p| Av. B. Pina, vdo, entr.
15 Ü00, prest. 350, trat. Av
Brás de Pina, 1459, px, L. Bicão
— V. Penha. Bebiano.
APARTAMENTOS novos • vazios
V. Penha, 2 qts. 4x4, salão,
cor., copa, banh. em cores entr.
6 000, prest. 200. Trat. Av
Brás d« Pina 1 459 px. L. Bi-
cão - V. Penha. Bebiano.
ATENÇÃO V. Penha, ap.-cõm
{jaragem, 2 qts., s| coz., banh,
<¦ área ao ar livre pl crianças,
mti, 4 500, prest. 200. Trat.
Av. Brás d» Pina, 1459 px. L.
Bicão - V. Penha — Bebiano.
ATENÇÃO - V. Alegre, ap
vazio, 2 qts., s| copa, coz.
hanh., entrada Indep,, entr. da
carro exclusiva, vdo. c| entr. de
6 000, prest. 220. Trat. Av.
Brás do Pina, 1459 px. L. Bi-
cáo - V. Penha — Bebiano.

ATENÇÃO - JARDIM AMERICA
Vendam*» 2 lotes, «1 xom*r(l»l
* outro residencial. Entr. 1 603
mil, prost. 100 mil. Tratar
Jardim América — Rua Jornalista
G_t_l_o Rocha, 205 — Tels -
¦91-2335 « 30-3489 - CRLCI 232.

ALÔ - V. PENHA _ Vdo. casa
p/ família fino gosto, 2 quartos,
copa-coz., garagem c/ frenle cm
pedra, c/ 15 da entrada, 400 p/
mès. Facilita-se a enlrada. Estr.
Vicente de Carvalho n. I 568, jo-
brado.
APARTAMENTO COBERTURA
1a,_ loc»ção, d» luxo, cl 3 qts,,
•alão ,copt, cox., banh., terraço
<| 100 m2, saneis, florões, pintu-
rn • 4!» «lc. Vand.-s. ni Rua
Custódia. Pr.(o 29 milhó.s, tntr.
9 milhões • o saldo em presta-
çõts mensais s/j. Tralar na Av.
Bris d. Pina, 96, loia - (Largo
da Pinha). T.l.fon*: 30-5489 -
(CRECI 232^
ATENÇÃO - Penha. Centro -
Vendo grande residência com 4
t,ts., 2 salas, 2 banhs. sociais,
etc. Local privilegiado. Entrada
15 milhões. Inf. 30-1949. Nunes
C1ECI 762.

APARTAMENTO E CASA NA PE-
NHA — Vendo junto ao ponto
final do ônibus Penha-Tiraden-
les. Entrada- 6 e 4 milhões. Inf.
30-1949 - Nunes. CRECI 752.
ATENÇÃO BONSUCESSO - V.n.
dem-s» 2 casas novas, de luxo, c|

qts., J salas, copa, garagem,
cada. Na Rua Joana Fontoura. —
Preço • condições a combinar.
Negócio urgente. Tratar na Av.
Brás d. Pina, 96, loia (Largo da
Ponha]. T.l. J1&M89. (CRECI_ 232)
Alò - Pça. do Carmo — Adia-
ccncla, caia nos fundos tm ter.
murado com const. na frent. igua
• luz ligada. Vdo. 10 milh. cj

e 200 p| més. Trat. Av. B. de
Pina, 914, s| 208 - Imob. Cre-
«nilda, 30-3196 - CRECI 249.

terreno de líx30, c[ 3 quartos,
saln, c. coz., b., área cober ta,
Terreno livre na frente. Boa;
condições à vista ou financiada.
Tratar Rua Jcsé Maurício, 339,
sala 202 - Tel. 30.5681 - Ar
mondo.
CORRETORA SUBURBANA LTDA.
Compra — Vende — Administra
seus imóveis qualquer problema
resolva-o na hora. Rua José Mau-
rício, 101, s/ 212/13 - Penha,
Tel, 30-1336,
CIRCULAR DÂ PENHA - 3 nl"
Ihões ftnt. p| 120 dias. Vdo. ca-
sa, 2 qts., sl., coz., banh., terr.
7x20 e 1 terr. 3x15. Rua Ira-
puá, 187 - Ver dom. 10 às 12
e Óas. Org. Orlando Manfredo,
Barão Iguatemi, 86 — Tel
48-0804 - CRECI 82.

VILA DA PENHA - 2 casas de
laje, q., s., dep. juntas ou se
paradas 20 milhões cl 3 de ent,
saldo como aluguel. Rua Mario
Perdigão Coelho,20, tratar tel.
Cetel 91-1721.
VENDE-SE um terreno com duas
melas-águas e uma benfeitoria na
frente .Rua Cncequi, 10t3. Tratar
na Rua Tapevi, 12.
VILA* DA" >ENHA""-""*Vendo""ap".
novos, prontos pnra morar, 2
qts., sl., com sancas em cores,
banheiro em cores, co:. 12 m2
(luxo) pequeno entrada — R.
Chembertandè, 266.
VIGÁRIO GERAL - Vdo. pro-
priedade p! rendi. Pequena en-
trada. Prestação menos que alu-
guel. Inf. Rua Montevidéo n.°
1 297, Loja F. Penha. 30-8791.
Sr. Prates. CRECM 081.
VILA DA*""P*ENHA - Vdo*. terr.
c| 3 merad. de sl., qt., coz. entr.
3 500, pt. 100. Trat. Largo do
Bicão, trav. da Amizade, "28; Jf
203 - Vila da Penha. c| Maria-

VILA DA PENHA - Terr. 12x30.
Vdo. 6 milh. ent. 2 500 mil,
prest. 100 g|j. Ver Rua Lamego
Cesta, Lote 24, Irat. Rua Pari-
má, 19. Tel. CETEL 91-1721 -
P. de Lucas,
VENDE-SE um predio dc cinco
apartamentos cem uma loja —
Brás de Pina — Rua Gui.-.ré n.
20, esquina de Rua '?iria n. 20)

Tratar pelo telefone 52-7-47
ou com o proprietário aoi do-
mlnçios de 9 às 11 horas —
Condições NCrí 100 000.CO, en-
trada de NCrS 35 000,00 e o rei-
tante NCr$ 6C0.00 por más.
VENDE-SE casa nova, sala, qr.
e deps. terreno ótimo. R. Artur
lml__s__i, 284, Penha, B. Dourado

Entr. NCr$ 15.000, resi. o
combinar. Tel. 45-2994 - José
Alves.
VISTA ALEGRE - Mot. viagem
vdo. 3 casas, 2 qts., sl., coz., ba-
nheiro. T. R. Uranos n. 1 290, c/5

Sr. Walter.

AUXILIAR E RIO DOURO

JARDIM AMÉRICA - Compram
se terrenos • casas à vista ct
a praxo — Tratar na Av. Brás
de Pina n. 96 — Loja. Telefones:
30-5489 « 91-2335.
JARDIM AMÉRICA - Viin"d.*m-Ye
2 casas novas • vazias, cada
2 qli.( sata, coz., banh., tudo 20
milhões, ent.; 9 milhões • o sal
do inferior ao aluguel — Tra:;;* ~.o

no Jardim Aminei. — Rua Jor- ^0i
naüsta Geraldo Rocha, 205 -
Telefones 91-2335 • 30-5489 -
CRECI_232.
LOJA -" V7iide 

"ou 
aluga". Ver

tratar no local. Av. Bras de
Pina, 90 — larsio da Penha —
Com Sr. Ai tonio.
lEÒPÕLDIN,. ECENTRAL -
Atenção não venda o seu imóvel
sem consultar a Imobiliária El
Dourado sito A Rua Uranos 1397
Olaria, pois nós lhe daremos
uma avaliação honeste. Tratamos
dos seus documentos gratuita-
mente e ediantamos dinheiro —
Procure-nos sem compromisso
para fazer um bom negocio, da-
mos assistência técnica e siqilo-
sa. Departamento rie Informa-
toes Rua Uranos 1397, Olaria,
sobrado.

ÁREA - Pavuna, 7 000 rn2. -
Vende-se prop. Uruguaiana, 55,
s| 711. Tcl. 43-1759.
APARTAMENTO em Irajá - Ven.
do na Rua Juqueci, 185 ap. 102,
15 c| 5. Mensal. 150 ci 2 qts.,
sala ele. propr. lei. 30-4284 —
CRECI 787^
ATENÇÃO - Venda para"rendi-
mento nu capitalização — Terre-

industrial — Inhaúma, 11 x
m, com. pequenas casas. NCr$

15 000,00 facilitados - Tratar:
30-1585 - Nelson.
ATENÇÃO -" VazTôbo, vá ver
para crer na Estrada Vicente da
Carvalho, 139, ende vendo as
últimas casas cl s|, 2 qts., banh.,
coz., qt. e banh. empreg., área
c| tanque e terraço — Ver das
9 às 17 horas. Entrada 5 500 a
combinar. 10 pare. semestrais de
550 e sl em 245 pi mês. Imob.
Britânica Ltda. CRECI 223 a 66.
Tel. 32-0058 e 52-3445. _
COELHO* NETO - Vendo casa
esquina R. tbotim, 554, vazia,
Base 10 000 - Tralar, Orion .,
38-4198.
CAVALCANTI - Vendo casas va-
zias, cem 2 qunrtos, sala, coz.
ban. v. entr. a partir 3,4 e 5
milhões, trator na Rua Glaziou

OLARIA - Vendo casa'na Tra-'" - Pilares.

yessa Leonardo cl 2 qls., s„ c, COELHO NETO - Av. Italianos
b., terreno de 9x25. 6 000 c| 1 800 1345 - 349 - Vendo casa c/ 2
saldo 80 mensal. Ver e tratar na terrs. total 18x34. Urgente mo.
Av. Brás dc Pina, 110 loja R. Pc- tivo viarjem. Por 16 milh « com.
nha - CRECI 787_. binar. 32-5066 e 29-7108. Dirlon
OLARIA - Vendo excelco"fevoca."-!Cf"z - CRECI 45.

.pamento, tobertuja—2_. wartes, CASA lipo «p. varia el 0 uum.
sala, demais dependendo, área tos mais dep. Preço: 16 milhões.

PAQUETÁ - Vdo. magnífica
«re,-, plano de 20 x 50, a 5ü
mts., da praia. T.l. 23-3368 -
CRECI 286.
PAQUETÁ — Vende-se terreno de
20x36 ou 40x36 na Rua Mães-
tro Anacleto entre os números
85 e 121. Tratar c| Alcides G.
da Silva. Rua do Carmo, ó, s|
604. Tel.i 31-0307 ou i noite
54-3262 - CRECI 228.

ESTADO DO RIO
NITERÓI

Praça da Bandeira. Vilar dos Te-
les. Preço 5 500 000. .ncili!a-se
a entrada. Tratar no local.
VICENTE DE CARVALHO - Ent.
partir de 3 300, vd. casas 1 e
2 qts., sl., coz., banh. laje «
tacos. Ver dom. lOh às 12h —
Av. Merili, 1 504. Org. Orlando
Manfredo. Barão 1 qt )ütemi, CÓ.
Tel. _48-0804 ^-_CRECI 82.
VAZ LOBO- Vendo" casa do
frente, c| 2 qi3., sala, coí. etc.
ent. 4 000 mensal 180. Tratar na
Av. Brás de Pin:., 110 loja. R.
Penha. Tel. 30-4204 - CRECI 787.

praia muito
abaixo proço normal e financ. —
Ouvidor, 133 l| 303 - Telelone:
43-5340.

TERESÓPOLIS - Barra. Aparla-ILOJA - Br.tafoo
mentos, vendem-se 2 nps. "rom 2 se 12 m2, pro
quartos e dependências de em-
pregada, recém-construído, fren-
to de rua, pre^c 32 milhões com
12 000 000 do entrada o rosto
financiado a combinar. Informa-
ções com Catharina — fone:.,
22-3606.
TERESÓPOLIS - ALTO - Ven-
de-se ap. «pl construção, 2 quar--
tos, snla, coí., dep. empreg. e .
garagem. - Av. ottveira iioe-]chado. Pronta enlrega.
lho, junto no 439, entre o Higino\\„£ _„ i„:„ on a ma
e o Boliche, ótima localização; til- lnf- na L_|cl 29-A. NA-
tima unidade. Tratar Dr. Alberto TAN BERMAN - Rua 7

LARGO DO MACHADO
— Lojas de frente e so-
brelojas. Ed. Centro Co-
mercial. Largo do Ma-

ILHAS
GOVERNADOR
GOVERNADOR - Vdo. terreno
na Rua Monjolo, ent. 2 500, rest.
150 ijjuros. Tratar R. Monjolo
175 - Tels. 22-5643 e 22-8330,„„ . ,.-22-8111

CASA NITERÓI - L. Marron, óti
ma residência vazia, 3 qís., 2 fls.
coz., banh., dep. gmpr., aarngem..
Centro terreno. 55 milhões c|l
50". sinal. Conceição, 99 s| 706
CRECIERGn 115 - Coelh0j
NITERÓI eS. 

"Gonçalo" 
— Aceito

casas, aptes. e terrj.no, para ven-
da ou administra (Aluguéis). Rio
tel. 43-0519 - Décio - Creci 42
ou Mtcrót — Tel. 26550.
NITERÓI — icarai - Rua Otávio
Cíirneiro, 18, ap. 905, Vend

quarto:

Riu, leis. 42-7620
— Preçu do custo.
TERESÓPOLIS - Vondo- casas
muito confortáveis, 2 j., 3 qls.,
2 bonh. etc. Ver na Quinta da
Barra Av. Pres. Roosevelt, óóO.
Várzea. No Rio. Tratar lc-1. 23-9109
TERESÓPOLIS - Vendo 1 ótima
casa na Rua Maior Carvalho n. 37.3082'- Vendo ou alugo* fac73 — Várzea — Próximo ao Cen- i... „_,»„

42-2001
de Setembro, 66 — 3.°.
Tels. 32-6172 e 52-2201
- CRECI n.° 8. _
LOJAS — Copacabana, entrooa
imediata com 30 m2, 60 m2 e 130
m2 cl iirau, vitrina,

lito pgto.

ia, 2
cias a 30 motres da praia, g.
gem. Preço: Cr$ 23 OCO, cem Cr$
12 00-0 entr., saldo financ. Chaves
cj porteiro. Tratar: Imob. Sentlef
S. A. - Rua México, 70, 10.°, ll
I 00718 - Tel. 22-8599 - CRECI
n. 187.
PRÂÍÀ DE ITÀIPÜAÇÜ - Ven-
dom-se terrenos, sern entrada e
sem juros, openos 50 prest. men-
sois de NCr$ 10,00. Tratar Trav.
do Ouvidor, 9 — 4.° ondar com
Sr. ANTÔNIO DE ARAÚJO, das
9 òs 12 e 14 às 18 horas. Tel.

22-8777. CRECI 1 047

tro — Tratar com o proprietário- Tel. 2587.
fcRESÔPÕÜS - Casa cm terrenoi-
de 2 597 m7. S.la, 3 qls., benh„!H"9"'undes 

p**r.-_ o rio Paque-

No

demais oepenuen- qUCr encachaeirado. Francisqu'•"''¦¦ "¦¦"¦ nlicT; vende Parque Regadas lo-
ia 128. Tel. 2682 - Creci 453.
lei. no Rio 20-5201 até 8,30 e
depois 21,00 hs.

LOJASi PEQUENAS
jtrega imediata. Preço convidativo,

bem facilitado. Ver « tra-
R. Fco. Otaviano, 67,

Posto ó, Copa, ci Sr. Costa Gue-
de:, rias 10 às 12 e 16 is 18 cu
35-0682 - CRECI 2/9.

ZONA NORTE
TERESÓPOLIS - V.ndemos <"-|ALÔI V. da Penha. Vdo. uma loiaversas ca:at em vários bairros ¦ '

facili-

GOVERNADOR - Freguesia
próx. Praia Guanabara — Vendo
lote 12x50. R. Trcmembé, 7 mi-
Ihões com 50%. Santos 42-9034
e 30-3309 - CRECI 922._
GOVERNADOR - Jardim Guana*
bara — Rua Aurellnno Pimentel
- Vendo lote com 700m2, 12-,,.. „ „
milhões com 50%. Santos - VENDE-SE casa com 3
42-9034 e 30-3309 - CRECI 922.

Vendi

da cidade, cam grandes
dades do panamento — Informa*
ções: PARQUE REGADAS LTDA.
loia_21 _- _T«I. :_2768._
TERES*"ÕPÕLIS 

" "" "
Vendem-se lo-

tes na Rua Guandu, Pitangueiras.
Várzea, com água encanada no
Parque Josy, llrf. 26-2685.

,,,, „„,.,..,„ ... rERESÓPOLIS - Várzea. Melhor
UM TERRENO 430m2, uma casa , Vonrlo moblllado, dois
6 cômodos. Rua Paranaguá t 1, lol quartos boa sa|a vt_.,;.
ele esquina. Rodo de Al- , £ ^ banheiro, per ..
c.ntarn (Niterói). P. Crí .... NCrt __ nnn ccn 50% entrada e
8 000 000 (4) de entr. o rest, 

""•"* 
.í?'™u ." „u,„„'"""(?'""£. ¦ i i • i f i __. o restante a como nar. vefincnciac.0. Inv. e] o Sr. Jarba-

(IAPC) - Praça 11.

ILHA — Vendo casas e npartiV
mentos em diversos bairros com
entrada o partir de 5 milhões
de cruzeiros maiores detalhes tcl.
30.5172.
ILHA* DO GOVERNADOR - Ven"-
do tm. frente, saía e quarto se-
parados, demais dependências,
inclusive de empregada. Vista pj

u mar. Trav. Costa Carvalho, 13,
ap. 207 (Dananat). Aceito Caixa
cem sinal. Anael Estevez, — Tel.
42-4599 - CRECI 367.
ILHA DÕ*"GOVERNADOil - Ven-
de-se ótima casa c| dois pavimen-
tos. Ver no local, Rua Desembar-
gador Martinho Garcez, 21. — J.
Guanabara. Tratar: Predial Paler-
mo Ltda., Rua S. Dantas, 117, sl
905. - Tel. 52-4325 - CRECI 455.

qts., sl
coz., copa e varanda, cl 2 meias*
águas nos fundos. Ent. 7 milh.,
Ver ns R. Francisco Nunes n.° 39,
Mutua, São Gonç-ilo, com o Sr.
Nilton, lei. 48-3212, por -favor.

PETRÓP. - CORREIAS -
ITAIPAVA
AREA de 1 300 m2, plana, do es
quina. Grande Jardim e resldên-

o restante n com. mar,
tratar DELFIM MOREIRA, 3941212
de sexta a domingo.
TERESÓPOLIS** Snla e dois quar-
tos na Várzea. Vendo, mobiliado,
cl dep. de emp. etc. com ônibus
do Rio na porta. 18 milhões com
8 de entrada. Tudo novo e bom.
Visitas: 31-0497 - CRECI

c| base p| sobrado, um galpão
apartamento 2 qts., Est. do Qui-
tungo, próx. Lgo. do Dic.ío, junto
cu separado. Imob. Cremilda, Av.
li. de Pina, 914, s| 208, 30-3196
- CRECI 249.
LOJA GRANDE - . V.ndo" com
ZA0m\2 podendo ampliar, cam
Forco. Pronta on trega e aparta-
m*ntoK. Av. Suburhana, 5 373 —
Méier. T.I.: 29-4563 — Padaria.
LOJA — Ti|uea 

'- 
Passo 

"c| ""telefo-

ne, *t0m2, com ou s/ estoque óti- "."""'
D,„. MIO,

ESCRITÓRIOS pronto; no moder
níssimo e exclusivamente comer
ciai Edif. Pancreto. Conjuntos co-
merciais de 44 m2. Sala, vesl'
bulo, closet e banheiro. Podei
ser uwdcs lambem como consu
tArics. Av. Princesa Isabel, 323,
esq, dc Barata Ribeiro, Lojas d.
45 "i"2, com salão, jirflu, banheiro
e depósito. Tudo p. ocupação ime
diata — Informações também no
local; Construção c acabamento
de Gomes dc Almeida, Fernan-
dos. Av. Almirante Brirroso, 90
qrupo: 517-519. Tels. 42-509? c
42-3512 - TAL - Taubaté Admi
nistradora — CRFCI 34.
SALAS P/ESCRITÓRIO - Pa,a en-
tre«a imodiata à Av. Copac, -
(Posto 4) do frenle e/liall, so
leta, 2 salas, bnnh., kitch. Pre^o
NCrS 35 000,00 e/50% 18 mc-.es
CIVIA - Trv. Ovvirlor 17 (Div
do Vondai 2.» jnclar,. Telefone:
52.8166, ile 0li30m às 18 horas
(CRECI 131).

SÍTIOS.
CHÁCARAS,
FAZENDAS

ZONA NORTE
AREA p| sítio ou granja, Cam-
po Grande, Av. Brasil, Km. 42,
44 000 m2, plana, cl 7 000 euci
liptcs, uma grande e bela casa
NCr$ 50 a comb. 42-7750. Ca
vadas - CRECI 497.
JACAREPAGUÁ

mo contrato. Motivo viaqetn. Pre-
t;n excepcional. — Tel. 22-7226
37-4794.

Freguesia —
Estrada do Bananal, 1 546. Vi
do sitio, 30 000 m2 - 150 mi-
Ih6es. Tel. 22-5924.
SITIO — Granja na GB. Tonho
casa comercial. Rua dot Andra
das, bem contrato, treco par si

tjranitt na GB — Walter -

Passo

ILHA DO GOVERNADOR - Apar-
tamentos prontos, verios, sala,
qt. e sala e 2 qts., cozinha, b.i-
nheiro, dependência a unrrír de
Cr$ 4.000 entrada. Saldo em
prestações. Ver hoie, Esirada do
Galeão, 514 - 7»;_.: 52-2809,
52-8251 - IMC CRFCI 577.

grandes apartamentos de frente
cem 2 quartes, dep. de emp., ga-
ragem e elevador. Semente 50%
até às chaves. Inf. 31-0497. -

cia. Vende-se.' Rua Vlsc"."'"'l"a.]CRECI 688.
boraí, 485 - Valparalso._ TERESÓPOLIS - Casa c| 4 quar-
ALTO DA BOA VISTA - Ap. dé "»/ terreno plano, ajardinado,
veraneio, mobiliado c| piscina]°eP- A"50//? e ?'".,";;".m
etc. Vendo urgente, clima do °° PI 30 milhões c

IOJA NOS PILARES -
contrato, 5 anos de uma de
5,00x11,00 cem jirau interno. —
Ver e trntar na Avenida João Ri-
beiro 209-B - 29-1914,

•llOJA TIJUCA - Vende-se à Rui
-Senador Furtado, 68-A ontrega-ie

TERESÓPOLIS - Junto à Praça vazia imediata, com 80 m2. Pre-
do Alto, vendemos ótimos elÇo 35 milhões, 50% à vista c

serra. Maiores detalhes tel.:
29-6682.
CORREIAS - Born clima. Vende-
se terreno de 100x200 nictres à
Cri 500 o m2. Tcl. 27-4033 -
Solange.
CORREIAS - Vendo ou troco por
ap. Zonr, Sul, ótima casa de cam-
po, acabada de construir — Tel.
47-C950 ou Corrcias,_151.
ENTRADA pequena, saldo cem-
binar, transfiro np. 3 qt:-. 2 banh
e demais depend. acabamento
acelerado. Av. 15 n. 334 -
Petrópolis — Infs. Pç?.. Visc. de
Rie Branca n. 6 — siloja, sala 1
TAIPAVA - lindo sitio cl ....

ILHA DO GOVERNADOR - Ven-
de-je cosa de 2 pavlos. novs e"s, 

p' família de tratamento
Estrada Galeão n. 1 833 --

Terreno 2 frentes. Preço NCr$
60 000, entrada 20 C00, restan- 

"5 
000 m2 plano, 2 residências

te longo prazo — Ver sábado e <-ie 'UXfi' iârc'3- ''ncia piscina az.,
domingo das 10 às 17 heras — pomar, deps. caseiro, galpões pj"' 'üalh. Ônibus a porta. Urg. 50 000

fac. Petróp. Ed. Esperanto L 5
- Tel.i 6654 - CRECI 327 ou

Tratar 31-3074 — dias úteis,
proprietário.
LHA~DO~~GÕVERNADOR - Ven.

da_ums errelenti* cs», erm-v-asfro»
da frontal, saião, 3 quartes, co-
pa, cozinha e amplo banheiro so-
ciai, quintal e garagem, sendo que

Rio 37-3-103.
ITÀTPAVÃ - VeiitTe-se casa de 3
quartos etc. no Itaipava Country
Club cem campes de espertes,

sobre a garagem tom maii doisjs^na, piscina, restaurante etc. —
quartes. Ver no próximo domin- Telefones 22-6377 e 27-7452.
go, na Rua Manuel Pereira da Cos- ITAIPAVA -""Vendo~e_~~i campo,
ta, 187 - Bairro Taua, Praia_ das j:sf, União Ind. 10341 - Tratar
Rosas. Informações pelo telefone: 4J-2650 - Sérgio.

m . . - ~« 'PETRÓPOLIS -- VendoYip"TÍ04
ILHA DO GOVERNADOR - "«'*«> 

Ducal - Avenida 15, 2
quartos, sala, cor., dep. «rnpre-
gada, armários embutidos, linda
vista. Tratar m Rio, Dr. Alberto.
42-7620 e 42-2001. _
PETRÓPOLIS - Bom clima, caia
confortável mobiliada vendo —
Lago Pro me na de, 210 — Ruo
Coatanelra. Tel. 47-5323.
«TRÓPOLIS - Vendo lerreno k
Rua Olavo Bilac n. 5CO - Tel.
27-9148.
PETRÓPOLIS - Valparaíso, Av.
Portugal. Propriedade terreno
12 000 m2 c| bastam* plano.
Casa principali Varanda. Grand.
living, _; ianlar, 3 qts., 2 ba-
nheiros, copa-coz., caaa de hós-
pedes, l|, 3 qts., 2 banhs. etc.
Jardim. Baar. Caia empregados.
Lavanderia. C.isa caseiros. Mos-
tardeiro 22-3708 e 

'47-1249. 
Pet.

3770. CRECI 377.

- JARDIM GUANABA-
RA — Novos terrenos na
Est. do Galeão, Rua Ha-
roldo Lobo e Rua Cam-
baúba, juntos à A.
A. Portuguesa, próximos
à Praia da Bica. Presta-
ções mensais a parlir de
Cr$ 100 000 em 40 me-
ses sem juros. Proprieda-
de da CIA. IMOBILIÁRIA
SANTA CRUZ. - Infor-
mações na Est. do Ga-
leão, em frente à A. A.
Portuguesa ou nos escri-
tórios da COMPANHIA,
à Rua Araújo Porto Ale-
gre, 36 - 5.° and. Tele-
fone: 42-6957. Vendas:
JÚLIO BOGORICIN -
(CRECI 95).

Ven-
10 de entra-

da, no Bairro Araras, junto do
ônibus. Visitas: 31-0497 - CRECI
n.o 688.
TERÈSOPÕUS - Edif. Atlântico*
Junto ao Higino. Vendo ótimos
apartamentos conjugados p| 6
milhões e quarto e sala separn-
dos, de frente pl 15 milhões cl
financiamento, 31-0-197 - CRECI
n.o 688.
TERESÓPOLIS - 

"Loja 
de esqui-

na, em frantf* co Higino. Vtndo,
excelente ponte, vazia, nova, c\
50% financiados. Ideal para lan*
chonete, mercearia ou sorvelarifi.
Visitas: 31-0497. - CRECI 668.
fERESOPOLIS" -"Vaie 

"das 
lúcas"

Casa espetacular, ci 2 salões, Ia*
relra, 3 quarto», copa-cozinha, ga-
ragem etr. Vendo, mobiliada cem
muito c-ôsto. Financia-se 50%. VI-
silas: 3*1-0497 - CRECI 688.

TERESÓPOLIS - Vivência moder.
níssima, luxuosa e confe riável,
.cer,sed6,da_ja.r£Uf*"*. J_esfl'Jg,_B-s-iii'

ILHA DO GOVERNADOR - Ven.
de«so Átimo lote medindo 15 x
55, plano, vaiio. Entrada: CrS
2 400 000 • o saldo em resta-
.Ses de CrÇ 266 666. Ver na
Rui Haroldo lobo, 26, («sla rua
fica «o lado do Campa da Por-
tuejufs_). Tratar ern MEUO Af.
FONSO ENGENHARIA LTDA. n<
Rua Constan.a BarboRa, 152, «ru-
po 401 - M.ler. Tels.i 29-2092
• 49-3261.
ILHA DO GOVERNADOR - Von-
de-se terreno 12x59. Ru»-Maldo-
nado. Quinze milhões. ¦ Telefone
96-219E.

5x4 pode construir, edifício pi-
letis, elevador, garagem prlvatí-
va dos propriclários. Ver hoje
dia todo, Rua Bariri, 318, 5.0
ap. C-02 - Sr. Arruda.
OLARIA - Rus Virgilio Várzea
n. 52 — Vendo casa de laje -
sl., 3 qts., cor., banh,, var
Base de 8 milh. Facilito. Trat
30-7582 - Pça. das Nações n
56 - sala 302.
OLARIA - Só tem 2 aps., ent.
1 vazio, ent. 4 900, faci!., 2 qls.,
sl., coí., banh., comp. e 1 casa
terr. 10 x 22, prest. s| iuros -
Ver 14 às 17h., dom. 10 às 12li.
Leopoldina Rego, 488. Org, Or-
lando Manfredo — Barão de Igua-
temi, 86 - Tol. 48-0804 - CRECI
82.

ATENÇÃO - PARQUE CÒLUM.
BIA - Vend. ter. 9 x 25 - Ver
na Rua Oito lote 9, Q. 14 Tr.
*. Perima n. 19. Tel. 91-1721
- Ent.l 500.
APARTAMENTO vãz. c| 2
ai., cor., banh., 2 vars., Av. Su
burbana. 312, bloco B - Entrada
3, ap. 207. Benfica - Trat. ...
•42-2294 _J>ereira.

ATENÇÃO — Militar transferido
vendo confortável residência em

t centro de gde. terreno de ts-
quina, na R. Arquimedcs AAemó-
ria. 297. Vila Jardim da Penha,
c| 2 qlos., (, copa, cozinha, b.
social em corei, fino acabamen-
to, p. a óleo, var., "qto. 

e b.
<íe emp., planta aprov. p; 2 qts.
garagem, 2 carros, sancas e flc-
rões. Ent. • pre.o a combinar.
N. B. Aceito ap. como pane da
er.tr.-Ha. Negocio ur.-iente. Sem
intermediários.

OLARIA — Vende-se excelente
ap. 2 quartos, sala, co2Ínha, dep,
compl. área c| tanq. todo en-
sinteco. NCrS 18 000,00. Finan.
ciados a longo prazo. Tel. ...
22-8936.
PENHA — Vend. urgente, terreno
10x50. Junto Av. Brasil. Próprio
p/indústria eu comércio. Cem ca-
sarão iprovaitávil. Stnal CrS...
2 000 000. P/na «scritura. R. Be-
lisírio Pana, 90. ORG. DANIEL
FERREIRA. R. 7 Setambro, 88
8." T.l. 3241638 • 42-0975
CRtCI 536._
PRAÇA""D0 CARMO - Ap*fo~ 2
qtos., si., coz., banh., área com
tanque. A vista' 13 000 - Tratar
L6bo Júnior, 1 238 - Tel. 30-3311.
PARADA DÊ LUCAS - Casa 2
qtos., si., cor., banh., quintal.
Entrada 4 000. pj 120. Tratar Lô-
bo Junlor, 1 238 — Tal, 30-3311
PENHA — Aptos., v. último» «m
final de construção. Sinal ..,
7 000 000, o restante à combinar
diariamente no local c| proprie'
tário._Av. N. S. da Penha, 323.
PENHA A BONSUCESSO - Ven-
do apartamentos vazios de 2 e
3 quartos e demais dependências
nas Ruas Cardoso de Moraes,
Teixeira Ribeiro, Santiago, Enge-
nho da Pedra, Joaquim Rego e
Av. Paris todcs vazios. Tratar &

... ,Rua Uranos 1397. Olaria. CRECI""-•' 
469. Tel. 30-5172.
PENHA — Vende-se ap. amplo
cem terreno. Rua Delfina Ennes,
172, perto viaduto c; ent. carro.
Facilito, _te!._42-6340.
PELA CÀÍXA - C| sinal ds 2 00Õ*
Vendo linda casa c| 2 qts., sala,
cepa e cozinha, var. Tratar na Av.
Brás de Pina, 110 loja - R. Pe-
nha. Tel. 30-4284 - CRECI 737.
PENHA

6 de entrada, saldo como a'uqusl.
Ver e tratar no local. Av. V.un-
senhor Félix, 6731101-201 (Arma
rinho). Tels. 91-1621 ou 5P.-3672
— Irajá.
DEL CASTILLO. Av. Suburbana.
Terreno 9x27. Vendo pj melhor
of_ert-3._Tra.ar pelo te!. 36-1005.
INHAÚMA - Vendo «"***"**•
apartamentos com a entrada e
partir de 3 milhões. Ver no lo-
cal cem Paulitta à Rua Esperan-
ça, lote 5, quadra J, Todas va-
zias ou tel. 30-5172. 
ÍNHAUMA - Ãlbãno Frãç**s*T,
14, ap. 201, esq. Álvaro Miran-
da, vendo 3 qts., sl., coz., banh.
comp., área entr. 5 300, rest.
prest. Org. Orlando Manfredo.
Barão Iguatemi, 86 - Tel
48-0804 - CRECI' 82.

ILHA DO GOVERNADOR - Praia*
da Bica — Aps. com sala e quar-
to separado!, banheiro, cozinha,
dep. empregada, área com tan-
que e garagem. Entrada 3 700
mil e rest. fac. e financ. em 36
meses. Ver na R. Uçá, 345. Ven-
das exclusivas WALDEMAR DO-
NATO - Tels. 43-8000 e 43-8700.
(CRECI) n. 5.
ILHA GOVERNADOR
nrr, 8lim. Umn. 4,*-„

Vendo
J-.pc_

IRAJA' — Vende-se excelente
ap. vazio, 3 qtos., sola, gara-
gem, dependências. Entrada ,.:
NCr$ 4 000,00 o aaldo 200 por
inós. Ver à Rua Ferreira Cantão,
468 - --- -

Branco, JÒ8, s| 912. Tel. 22-8936.
MARIA' DA~"GRAÇA~^-"~Terre-
no 15 x 30. Vendo c| planta
aprovada para 20 aps., água,
luz e força ligado. Rua Conde

Trat. na Trav. Ouvidcr, 9, 4.°
and. com Sr. ANTÔNIO ARAÚJO
- Tel. 22-8777. - CR ECI 1047.
ILHA — Cocotá — Auto luxo —
Vendo magnífica vivenda, junto a
praia das Bandeiras, cj 4 qts.,
tedos ci armários embutidos. Sa-
lão, piso porcelanizado, depend.
compl. de emp., linda decoração.
Ent. 25 000. Saldo 30 meses -
Marcar visitas. Tel. 30-4284 —
CRECI 767.
JARDIM GUANABARA - Vende,
se res. nova, à R. Greg6rio do
Castro Morais, £0, c| salão, 3 qts.,
2 vor., gar., p| NCrS 50.000, c
50% financ. Tratar ci Gorinl. Tel.
22-7930.
PRAIA DA BICA - Vendo ap.
novo de frente,-saln, 2 quartos
deps. de empregada, garagem.
Preço de 17 mil. E. 7 mil. Ver
na Rua Iplsba n. 287 - Tel. .
38-4595.

PALACETE - Vdo. Jar-
er . ru. .«reira c_,„ão,|di^ Guanabara para fa-
AJ?;. 3?'_;.Jra!ar Av. Riotniilia de fino trato. Me-

rece ser visto por quem
pode comprá-lo. Preço
NCr$ 250 000 com 35%
sinal. Saldo a combinar.

_!lnf. 30-8791
749. Tel. 29-6682de Azambuja,

— Nc.scn.
MARIA DA GRAÇA - VdoT"

gárager^eiS cL.^Z.^3^ ~ CRECI * ™ * •
tar 38-0614.

PETRÓPOLIS - Centro. Junto à
Av. Kceler. Casa toda» as co-
modídades. Terreno plano. Belo
jardim. Mostardeiro. 22-3708 e
47-1249. PeK_3770.__CRECI 377.
PETRÓPOLIS - 

"independência 
-

Vendo dois ótimos Iotcs, terreno
plano. Tel. 57-3064, 57-3594 ou
23-3294.

cara (grande quantidade de fru-
tas européias encolhidas), cem a
área de 10 000 m2, com 2 va-
randas, living c] lareira, 3 quartes
c| arm. emb., 2 banhe.res sociais,
cozinha e depend., garagem, pis-
cina azulejada alimentada por
água corrente própria de nascen-
tes. Casa de caseiro qrande, ga-
linheiros, coetheiras, herta. Projeto
geral de Niemeyer. Preço: Cr$..
110 000 000 financiados - Tratai
visita na Av. Delfim Moreira, 118,
Teresópolis.
TERESOPOIIS - Magnifica casa

Ótima part clube ou retidèn-
cia de alto luxo — Em terrnno
d» 11 000 m2, com piscina. 7o-
tatmvnt* mobiliado • com tapo*
tet e cortinas, comtru.ãa recen*
te. linda vista no Gi'cbra-Frn!«
cos, perto do Clube Pinhoiros. —
Tels.: S7-30B4 a 57-3594 o»
23-3294, Sr. Djalma.
TERESOPOIIS - Vendomo. nã
Vart»i apvrtamento com 3 quar*
tos, sala, 7 banheiros, drpen>
dências dt «mpregada e ttlefo-
na - Pr.50 de CrS. 23 000 000
facilitados — Informações PAR-
OUE RECADAS LTDA., loja 21

Tel.l 2768.

CAXIAS - N. IGUAÇU -
NILÓPOLIS

saldo a combinar c| Borges — 1.
34-9647.
LOJA, firma legalizada, sem pas-
s.vo, instalações, móveis e uten-
íílies. Boutique de senhores.
Vendo «em estoque cu aceito só-
cio(a) que queira trabalhar gtren-
ciando. Ver c tratar Rua Dr. 5a-
tamíne, 161, esquina de Campas
S.*iles (Praça Afonso Pena}, tam-
bém aceito só passar o contrato
da loja.
LOJA* zona norte moderna,
aluguel 170. Qualquer ramo —
Passo, 5 mil. na mão 20x500 —
Rua' Dr. Satamtno,, 161-B - Tel.
48-3493 _- Reis.
LOJA — Ramos — Vende-se no
melhor ponto comercial da Rua
Cardoso ete Morais 507-A gr_n- —,, An A-In «
de loia, servindo para qualquer|GUARATIBA

23-3859.

ESTADO DO RIO
AT ÈiTÇÃÕ - Vendo marevilhi
sítio em Miguel Pereira — Alto
luxo — Impossível descrever num
anúncio as belas benfeitorias —
Mais detalhes: 37-4990 - CRECI
971.
COMPRO casa de campo ou pe-
queno sítio próximo à Guanaba-
Ia até NCrS 10 000 à vista. Deu
ainda Gordini 65 no valer di
NCr$ 2 500 perfeito, equipado,
faltando pagar na Cixa Econômi-
ca NCr$ 1 700 (31 prsetações). R
Prudente Morais, 1 44] ap. 102
- 47-1033.
FRIBURGO - Vende-se sítio c_m
12 000 m2, bca casa mobiliada,
horta, galinheiros, pomar — Tel
47-9946.
GRANJA AV1COLA - 5." Disi.
de Petróp. rio asfalto, \uz, be-
líssima residência, modernas ins-
tal., para 20 000 frangos ou 8 000
poedeiras, 3 casas empreg., fun-
cionando NCrí- 95 000 financ. ou
permuto ap. 57-OOóQ Sr. Francis-
co das 9 às 18 horas.

Sitio cem cij-i
ampla mobiliada a pemar etn

Vcndo-so troca-seramo comercial
lrega-se vazia livre, d«sembara.ipo ,-p„„m,nlQ .„, CopacabanaTratar Praça das NaçõesP. Vc? n0 e ,„h do" M

em Bonsucesso. Tel. .. U h u, s 
-,,_,.. 

com .
Horário comercial. Jp,ie,_',io

gr.indc|63, ap. 40!

cada.
394-A
30-7646
LOJA" Passo ótima
com forço, cont," 

n
horas.

Rua Cinco do Julhs
Copacabana,

anos, na Rua MAGNÍFICOS sities em N. Igua
Joaquim Palhares, 31, ver nte!

14
LOJA — Vende-se ou aluga-se
200 m2 Aceita como entrada
Imóvel -.luoadn .barato. T*"*"fí"r jL
tonde"<lé Bonfim"iló — Tijuca

çu, áreas planas em diversos ta-
manhas, força e luz próxiinr>,
prestação desde IfiOOO s: ant. e
Icles em prest. de 11000. NCrí
i.'.i>a..._3,(..,-. .Yr."riii'., ?"'\ .¦¦*X, 73, 7\ 707. Tel. 43-2338. Sr.

LCJA — Pessa-so cern
ótimo ponto comercial, armarinho
Rua São Cristóvão, 811.
LOJA VAZIA com 90 m2"~Ve"n-
dc-se na Rua Aristides Lobo, n.
75-B — Tratar com o proprietá-
rio —_7elefone 2Ó-14ÓJ.
PENHA" -'"Vendo" 

'Loias 
vazias.

Ver R. Jequiriçá, 12. Ent. sinal
3 000. Tratar Rua Içapó, 45 — Gr,
201 - Tel. 30-0731 - Amilcar -
Creci_1 138. __
VILA ISABEL - 

"Vencio 
loia Av.

28 de Setembro, 181. Anqel Este-
- 42-4599. CRECI 367.

ILHAS
GOVERNADOR - Loi» centro co-
mercial Guarabu, esquina, 3 ruas,
i^xcelsnte ponto comercial porá
qualquer ramo de negócio. Ccn-
dução na porta. Vende-se faci-
litada' e financiada. Ver Estr. do
Galeão, I 470-B (em frente ao
C. Bombeiros) e tratar c] Dr.
Guimarães, tel. 42-2990.

ESCRITÓRIOS e
CONSULTÓRIOS

e~on."M?,|.Ç-*!_-!_' CRECIJ044._
NOVA IGUAÇU - V. iindo sl
tio 25 COO m2 todo plantado, 2
casas, acua encanada, 16 mi-
Ihões 4 ent. re:i. 12 meses, An-
tunes. CRECI_651. Tet. 52-6566,
PETRÓPOLIS - Propriedade ha 1 e
30 do Rio, na U. c Indústria. As-
falto de porta a porta, 20 a!q.
geométricos para gado. Avicul
tu.v. e plantações, casa nova
todo conforto. Telefone, luz e
gás. Mcstardeiro. ..2-3703 e ..
47-1249 _ Pel. 3770. - CSECI
377.
SITIO por 3 milhões à vista oli
combino muita fruta c lavoura
melhor nateenfe da região casa o
ônibus à porta, centro Tinguá c|
o dono Mato:. Tel. 2493, Merili
R. S. João 27 :-l. 3.
SITIO - Nova Icjuaçu, bairro
cobrex, 24 mil m2. Ótima resi-
dência, água e Iu__, aceita-se na-
do p. pagamento. .2-?750. Ckc-
Cl 497.
SÍTIOS — Vendo dois sítios liga-
des, no município de Nova Igua-
;u, cj casas, cercacics, plantados
e c| nascentes. — Preço base pe-
los doisi CrS 25 OCO 000 - Faci-
lita-se a Combinar. Tr-iiar c| o pro-"etário ~ Sr. Joaquim. Telefone

CENTRO

PETRÓPOLIS - Vendem-
sa apartamentos de sa-
la-quarto, banheiro e
kitchnete e duplos, qua-
se prontos, e outros p|
entrega em um ano, no
parque do Hotel Sítio
Taquara, da Associação
dos Servidores Civis do
Brasil, com direito a tô-
das as piscinas, hípica,
tênis etc. Tratar na Av.
13 de Maio, 23-D -
subsolo — Edifício
DARKE.
TERRENOS - Tor motivo de mi-
nha transferência do Rio, vendo
diversos em Petrópolis. Avenida
Brasil, Alto Boa Vista, Cabo Frio,
Curitiba, Itaiprva, -Campos de
Jo__ia_ TeL___Z____14 - 23-3994
VENDO ótima casa de veraneio,
sala., 2 quart. e dependências.
No melhor local de Petrópolis,
quanto a clima de acejso - Cons-
truída por engenheiro para seu
uso — Preço e cendições excep-
cionais— bif. tel. 42-1366.
VENDE-SE em cdíf" 

'acabado 
dê

construir, ap. de salão, 2 qts.,
arm. cmb., área terv, envid., ba-
nheiro em c£r, dep. emp. com ou
sem mobília. R. Irmãos D'Angelo
— Ed. Moreira Fonseca ap. 304
(Centro). Tel. . Rio 25-5119.

TERESÓPOUS-FRIBURGO
CASA — Teresópolis — Vende-se
grande ocasião, casa centro, jar-
dim e com bangalôs independen-
dentes para hóspedes e caseiro»
em rua calçada. Tratar à R. Con-
de de Pinhal, 311, bairro Botn Re-
tiro ou tel. Rio 47-0080.
FRIBURGO — Vendo ótima casa -
4 salas, 4 quartos, 2 banheiros,
garagem, dependências completas.
Terreno 800 m2. Tratar Friburgo,
R. Gal. Osório, 97-2134 - Rio
57-9885 - 80 milhões à vista.

AVENIDA RIO BRANCO - Para
entrega vago, do frente, con-
junto c) hall, 3 salas, coz., sa-
nltário e telefonei Preço NCr$ ..
82 000,00 c| parle fac. 12 me-

Civia. Trv. Ouvidor, 17

CETEl: 92-1697.

cor. corr., banti. próprio para
indústria ou outros negócios —
5 000 à vista urqente. L. do
Rio Comprido n. 40 — Com An-
tonio.
CASAS — Nova Iguaçu — Vendo
ótimas casas, uma em terreno
20x30. Entradas a partir d. NCrS
1 300,00 • prestaçõts a partir de
NCr} 80,00. Tratar diretamente
cem a proprietário Sr. Berna.di-
no Av. Nilo Pe.anhi, 38, sala 5
— Nova_Jguaçu.

CAXIAS — Ca-a com ótimo ter-
reno NCrS 1 000,00 entr., restan-
te ICO mensais. Tratar dias úteis,
Newton Ramos. Tel.i 23-0643.

CAXIAS - P~arque lafayete
Vendfi-so excelentfi t- rrono 10
40. Entrada NCrS 500,00. Saldo
a longo prazo. Ver Rua David
de Almeida, ao lado do n. 261.
Tcl. 22-8936.

SITIO - Vendo com 4 4-10 m2.
Todo plantado, c/ galinh., patei-
ro e chiqueiro, c/ 2 casas, ito.
à Praça de S. Francisco, c/ ônibus
á pería Ipiranga-Caxias. Vendo
cu troco por carro nacional
imóveis na GB. Entr. Cr$ .
2 500 000 e prest. da CrS 92 OCO
S/ juros. Tratar na OFIL. Av. Rio
Branco, 183, gr. 503. — Telefone
52-5850 - CRECI J-23B.

Assembléia ri. 92. .-. •.,'., 2 001,1 TER,E„St,0LJS 
,~ 

"•"<•'""'?¦ 
V™<'°

com banh., vazia. NCrí 15000. - l9 Km tia V"'"""- ln'°™ -°«
Entrada 50% e o saldo em 24 tel- 

*7_^_í?' 
... 

meses, Tabela Price. - Tratar nal VENDO - FRIBURGO — Sítio
IGAB. Rus Teófilo Otôni ri. 72,^20 000 m2, casa 7 quartos, 5
tel. 23-1915 - CRECI 183.

AREA 1 0740 m2, vendo no Km
15 do Estr. Rio-Petrópolis, 2 ca-
sãt, água, luz, força. Serve para
sítio ou indústria. Inf. 23-1 lóó
— Araújo.
A~5 MINUTOS" cia Est."""rie"~Ca-
xias. Vende-se terreno 12x40 já (Div. de Vendas, 2." andar)." Tel.i
cem uma cnsa de laje. Qt., --

cerr., banh,
8166, de ahSOni às IB h.

(CRECI 13J).
CENTRO -Vende-se na Rua dal

CASA nova e vazia — Vdo. 2
qts. e deps., laie, terr. 12x30 cl
2 500. ent. Saldo 100 por mês.
V>r d'àr»*"**•"*****>> P l_.rnt.nfl.>.
42-B, Sta. Eugênia. T. GB 30-1047
— Antero.
ESQUINA 10 x 40 R. Exp. Jo-
sé Amaro esq. de Vicente Ave-
lar, prox. 1 529 - Ent. de 3
milh. SI. 150 mens. Infs. ..
30-7582.

NOVA IGUAÇU - Vendem-se ter-
renos, 25 000 por més. Posse
imediata, sem entrada. Tratar na
Rua dos Andradas, 96, sala 1 101
C ou pelo telefone 43-6690.

MANGARATIBA -
ANGRA DOS REIS

IBICUI — Vende-se em belíssima
praia, confortável residência ci 2
sls., 3 qts., depend. compl., 3
banh., terreno de 1 100 m2, mo-
biliada, gelad., barco à molor
Oportunidade 22 000 mil a com-
binar. Tel.: 46-0475.

LOJAS

CENTRO
MURI-NOVA FRIBURGO -

do Brasil ven
completamente

Na

CENTRO - Sala Alv. Alvim -
V. urg. linda, vazia 30 m2 c]
telef. IS milh. e comb. 42-6755
-CRECI 590.

CASTELO - Vendo" na
Av. Churchill, 129, conj.
comercial 100 m2. pin-
tura nova, cie frenle. —
Ver local c| porteiro Li-
ma. Tratar conj. 1001.

banheirvs, 2 salões, lareira a de<
mais cíopond., piscina, 2 ap. de
empregada, 3 casas colono, água
abundante, Iur, força. Estrada
Tronco Sul Fluminense, Conse-
lheiro Paulíno, ó, Km Centro. —
Tratar 36-6618.

ZONA RURAL

RUA VISCONDE INHAÚMA, 50
ap. 1 203, para escritório, vazio,
vendo, base 12 milhões. Inf. tei
42-5884 -_42-6384.

VFMDF-SP* um rr—=*«—"l"
para escritório, n Rua da Assem-
oíéla n. 61 cem saleta, cerre-
dor, sa!So, kitchnete e banheiro.
Tratar cj proprietário. Dr. José
Luiz, pelo Tel. 32-9931.
3 SALAS VAZIAS - Ponto bom,
Sanla Luzia, 799, esq. R. Branco.
Vendo ou alugo. 57-4019 — Souza
das 15 horas.

ZONA SUL
COPACABANA — Sala comercial,
vazia, -frente, melhor ponto, à
vista, 11 500 ou 13 000, sendo
3 000 Tac. - Tel. 37-9098.
SALAS pí escritório — Vendo
urgente, melhor oferta, grupo 3
safas, frente pi Av. Copacaba-
na, vazio, edifício comercial —
Tratar cj proo. Rua Barata Ribei-
ro, 153, sl 403 - Tel. 36-4013.
Pede-se não se uoresentar inter-
medlários ou curiosos.

C. GRANDE - SANTA
CRUZ - StPETIBA
ATENÇ/iO — Campo Grande —
Vendo no Jardim Maravilha, óti-
mo terreno c| 9 x 25 m2. P.ua
51, Ide 31, quadra 125 - Tel.
42-3330.
rAMi-,1* GRANÕF - Vendo área
cem 3 uOO m2 com casa laje,
frutífero, plano etc. entrada 2 500
cu a combinar. Tratar na Rja
Glazicu 62 — Pilares.
CAMPO GRANDE - Vendo um
lote de terreno na Rua H.iedo,
junto à Escola Normal. Preço ..
5.000.00. Facilito. — Tralar com
o proorietário — Rua México, 7*1,
4.°, sala 401. Teb__52-6570.
CAMPO GRANDE _. Vendo" um
lete de terreno na Rua Tabaí,
junto á Escola Normal. Preço Crí
5.000,00. Facilito. — Tratar com
o proprietário — Rua México, 74,
4.o. sala 401. Tel. 52-6570.
CAMPO GRANDE -- Vendem-se
lotes ie 12x60, já preparados, c,'
água, luz, asfalto, rede tetefônl-
ca, condução direta à Cidade, cu
trens. Tratar na Rua Campo Gran-
de n. 1 096, 1.» sl. 211. - Tels.
94-0579 ou 411-C.G. CRECI n.°
537 - O. V. Lima.

LOJA — Sr. Passos Vazia,Suíça do Brasil vende-se linda, „. .„.„•,. ,„• « „_,, •,
„ u-v* i. passo c prateleiras, caixa regis
mobil,eda.|...._ contrat. 5 ano. novo, alug.«000 m. quatro quartos,. vi.t.|^";;£""££e "|m"ód.-taT3S 

mfiK!
agnlflca. Primeira .propriedade^, ,6'enptr., sMo , ^i|h5o por

PILARES - Vdo. casa 2: qt»., i\.
dep. apenas 2 500 mil, ent. ou-
tra cl ent. 1 500 mil, prtst. co-
mo aluguel. Trat. tel. CETEL...
910721.
PILARES - Vendo casr*v7;"iã7*2
qts.. 2 salas, entr. 5 000 prest.
1 300, oulra qto., sala, entr. 3 500
prest. 1 200. Rua Engenho do Ma.
to, 55, esq. Av. João Ribeiro.
Vendas N. Absalão. — Av. Nova
Iorque, 71, gr. 301. CRECI 1 0B5.
Tel.i 30-5724.
ROCHA MIRANDA - VdoY2*cã-
sas vazias, 1-3 qts. deps. antr.
6 000, prest. a comb. Praça Pe-
dro Couto 16. Trat. Maria Freitas
73 sala 301. CETELI 90-2405 -
A. J. Lins - CRECI 36.

Sr José1 na subida à esquerda do Hotel. . jwjc 
0f|y TcL R|o 326B0) (e,„j,_j
27-7888Jresid.).

(R NOVA FRIBURGO - Caia nova
wili___.-_.v-— "m f*1""" SA0 CLEMENTE, dois
VENDE-SE apartamento na Ima doi quartos, sala, jardim «lc. Tro.
Governador a 30O metros da co pelo apartamento na Zo-
oa praia pronto, primeira Icca-ma Sul — (2 quartoa ate.). Ta-
çao de luxo, 2 quartos uma sala ||e. ono 37-9005.
e dependências 2 W.C. empre- _Sí_»_.t~_»•__.__ã,«^ zí—,
gada . social iá tem persiena elNOVA FRIBURGO - V.ndo .casa
sinteco. Rua Domingos Segretoí~al"". "l"' 2 

.S"10'' j 
"ílütí?

282. Jardim Ipiranga. Chave nosj'a'd™ ,,c'í ."°° !» *» PAJ~K

i/tim_Tt ',.-, _,„.—, «avilta Rua Portugal n. 14 —
VENDE-SE os aps. 1011 , 102 da ,,|, 1.2 _ T.l. 24Í4 o» 1U6.Estr. da Porteira, 113. Sala, 21

mês, 42-6755. CRECI 590.__

IOJA — Rua dos Andradas com
sobrado, próximo a R. da Al-
(indaga, 240 m2 - Troco por
sitio, grania na Gí — Walter -
23-3859,

LOJA — Rua dos Andradas com
instalações • sobrado Mm co!u<
nas — 240 m2. Transfiro contrata

Detalhei no local c| Walter
33-3859.

qts., banheiro, cozinha etc. Ver
sábados e domingos das 10 às
14 horas. Financiados. Tratar —
R. Chapot Prevost, 274 — Gui-
ma ra as, tem inquilino,
VENDE-SE casa~dY~3 quartos, 1
sala, cosinha, banheiro, varanda
e garagem com dependências
toda murada. Aceito Caixa

Tel. 56-5797.
ROCHA MIRANDA - Veríde-se
confortável casa c| 3 qtos., sa-jIPEG
la, coztnha, dep. compl. NCrS
18000,00 a longo prazo. Ver PAQUETÁ
Rua dos Diamantes, 1 538. Tel.l __
22-8936. Av. Rio Branco, 108 -JPAQUÉTÃ - Vendo casa

TERESÓPOLIS - Vdo. no Jardim
Tab_i(ára, lot* 15, murado, com
bonita vista, ótima residência ci
pomar e casa de caseiro. Trat.
no local c| o proorietário — Inf.
fei. 23-3368 - CRECI 286.

Apartameito cj 2 qts.,
sala, tez., banh., iraa c tanque,
Vende-se na R<>a Belisário Pena.
- Preço 18 mithões. enliada do á3r?''rS_
4 500 mil, prest. 150 mil s/j. -VENDEM-SE
Tratar na Av. Brás c.'e Pin-, 96, d_ de Del C.isrKh'

'/ ''À'^'3" 
Â'J:rnV,' 

~ "'•'•"oneint.-. 
Tel. 36-1*934, D. Eva

(o0-5«9 - CRECI 232. ]4 horas.

TERESOPOIIS - i easaa novas,
ta!», 2 qts., 2 banhs. • coí., «m
coras, q. • banh. «mp., garagem.
Entrada NCrS 7 000, saído a com-
binar «m 20 meies sem juros. —
Rua B«!.i (parta alta) ou telefo-
n. 3809 • 2745.
TERESOPOIIS - V-rt.a - Tarrt-
nos a prato, «m local \i urba*
niiado com calçamento, igua •
luz, bem próximo ao Rodoviário.
No mais novo • melhor bairro

LOJA CENTRO - Vende-se com
100m2 subsolo com 400m2 à
Rua Santana, 15Ó. ótima localiza-
çao. 50% à vista. 50% bem fi-
nanciados. Tratar pessoalmente
Rua Republica do libano, 38 —
Horário comercial.

SÔBRE-LOJA — Pra;a Tiradentes.
Muito ampla cl 170m2. Vende-se
- Tratar tel. 42-1366.

i oi. * — ..'.»- — ¦.... .liiuw voag vazia,
- ' ._. _ na praia, ci 3 qts. etc. - 25 mi-

VILAR DOS TELES — Ocasião -|lhões e saldo a combinar. Aceito
Grande lote, cl 3 moradias — R.(troca ou Caixa — Tel. .6-9530.

p""n5á?' 
'2;,l*";JUn'(0 

},..''""**, 7 PAQUETÁ* - Vendo ap. 201 dc'.'..-...> nlilhoes, facilita. Tel. Ru, Manuel Macedo, 109. quar-it. da Barra. 
* 

Grand.' núm.ro_ d.
__]to, saía, cozinha e demais depen- ibelas residências já construídas

.:••¦* na localída- doncías. Ver e tratar no locc*.';» clube *m construção. Visite-nos
Bonsuces-o|c-;Tt o prcjrleti.in. Preço: 3C.ra Av. Pies. Roosev.lt, 660 . no

12 àür-n 50% de sinal e o s.-.ldc !R'ra na Av. Pr... Vartjas, 583, l|
sem juros em 30 meses, 803. — T.l. 23-9109.

ZONA SUL
APENAS NCrS 60 mil financ.
Bela sobreloja no melhor edifício
comercial da Av. Copacabana —
37-4990 -CRECI 971.
LOJA PARA ENTREGA IMEDIA*.
TA — À Rua Duvivier próx. à Av.
Atlântica com S7,00m2 úteis a
sanitário. Preço: CrJ 185 000 000
(NCrS 185 000,00) c/parta em 18
m.s.s. CIVIA — Trv. Ouvidor 17
(Div. do Vendas 2.» andar). Tel.
52-8166, do 0h30m is 18 horas.

ICRECI 131).

Faça em
o que não fizeste em 1966

Vendemos próximo a CAMPO GRAN-
DE Terrenos de 12x30 em prestações de
NCr$ 8,00 mensais, SEM ENTRADA e SEM
JUROS com ótima ÁGUA e LUZ, próxima e
taria CONDUÇÃO para a PRAÇA MAUÁ e
CAMPO GRANDE e variado COMÉRCIO, in-
ciusive FEIRA-LIVRE. Inf. Av. Marechal Fio-
riano, 155 - 1.° andar. Tel.: 43-0229 ou
Av. Ernani Cardoso, 72, s/ 408, Cascadura,
com Sr. Orlando. CRECI 740. (P

FACULTATIVO — Hoje o ponto é facultativo
nas repartições públicas federais e estaduais. O
comercie a indústria e os bancos funcionam nor-
malmente Hoje. **"""*" Sexta-Pcira da Paixão é
feriado nacional.
JUIZ — Hoje, das 12 âs 16 horas, no Foro, Rua
XD. Manuel, 15, estará de plantão pura conhecer
pedidos urgentes de hebaes-corpus o Juiz da 10.1*
Vara Criminal.
NAVIOS — São esperados hoje o Monte Umbc,
espanhol, de Gênova, Barcelona, Palma de Ma-
lorca, Algeclras, Lisboa, Tenerife e Santos para
Montevidéu e Buenos Aires; Eugênio C, italia-
_io, de Gênova. Canes e Santos, para Montevi-
déu e Buenos Aires, e o.s cargeuiros Pereira
Ca-rrtrin. e Palma.
FEIRAS — Hoje, quinta-feira, as feiras-livrea
da Guanabara estão autorizadas a funcionar
até às 18 horas. Amanhã, funcionam apenas aa
barracas de pescado, até às 12 heras, nos locais
seguintes: Ruas Arnaldo Quintela (Botafogo,
Barbosa (Cascadura), Joana Angélica (Ipanema),
Sousa e Silva (Saúde), Estêves Júnior e Se-
nador Correia ( Catete), Pinto Guedes e Alzira
Brandão (Tijuca), Pelício dos Santos ( Sanla Te-
resa), José Queirós (.Bento Ribeiro), Carolina,
Santcs (Lins), Praça Santos Dumont (Gávea),
Avenida Júlio Furtado (Grajaú). Ruas Antônio
Rego (Olaria), Major Conrado (Cordovil), Ma-
nuel Miranda (Engenho Novo), Carlnhanha Ma-
galhães Bastos), Itaim (Colégio), Engenheiro Ju-"ião Castelo (Méier), Capitão Félix (Vista Ale-
fire) e Colina (Ilha do Governador).
FEEÇOS — Nos postos da CIBRAZEM o.s pre-
cas dos pescados são os seguintes: enchova —-
NCrS 1,20; corvina — NCrS 0.90; camarão con-
¦gelado — NCr:. 5,40; camarão salgado — NCrS
4,75; filé de pescadinha — NCrS 2.C0; xerelete

NCr$ 1,20; pescadinha — NCrS 0,95; pescadi-
nha eviscerada — NCrS 1,40; filé de merluza na-
cional — NCrS 1,40; filé de merluza argentina

NCrS 1,30; e bonito — NCrS 0,80.
JORNALISMO — Continuam abertas as matrí-
cuias para o VI Curso de Jornalismo mantido
peia União dos Profissionais de Imprensa, de-
vendo ser encerradas no dia 5 de abril. Maiores
detalhes na sede da entidade, Rua Sacadura Ca-
bral, 43, 3.° andar (Praça Mauá) c pelo tele-
iene 43-8079, dns 14 ás 18 horas, exceto aos sá-
bados.
CHEGADA — Chega ao Rio amanhã o Profes-
sor Cecil Roth, especialista em estudos hi.st.ori-
oos judaicos, para uma serie de conferência no
Rio, São Paulo e Porto Alegre.
LOTEUIA — Os 250 mil cruzeiros novos da do-
In-ariinlia da Loteria Federal saíram para ü Esta-
do do Rio Grande do Sul. Resultado da extra-
çáo de ontem: 1.° prêmio, NCrS 125.000,00, bilhete.
12 301, Rio Grande do Sul; 2.° prêmio, NOS .,
24.000,00. bilhete 39 044, Eslado rio Rio; 3.'J pré-
mio, NCrS 5.000,00, bilhete 05 223. Guanabara; 4."
prêmio, NCrS 4.000,00, bilhete 17 573, Rio Grande
do Sul; 5." prêmio, NCrS 3.000.00. bilhete 01 047.
Rio Grande do Sul. Foram premiados com NCrS
500,00, correspondentes às nove aproximações an-
leriores e nove aproximações posteriores ao pri-
i."'.1'1,'0. EüSESIO, SSUdMSS ITS Fs.tnrln< rin T?j<> flrru.
dr _;o Slll. Foram premiados com NCrS 500,00/
coi.espondentes ao milhar final do primeiro pré-
mio: 02 301 — São Paulo; 22 301 — Paraná:
32 301 — São Paulo. O.s cinco prêmios de NCrS
520,00, tiveram a seguinte distribuição: 29 181
(Rio Grande do Sul), 01700 (Minas Gerais),
3-1898 (Minas Gerais), 14 657 (Brasília) e 14 372:
(Guanabara). Todos os bilhetes terminados com
a centena 301, final do primeiro prêmio, ¦estão
premiados com NCrS 80,00. Todos os bilhetes ter-
minados com 98, 99, 00, 02. 03, 04, 44, 23, 73 e 47,
tsíão premiados com NCrS 24,00. Todos os bilhe-
tes terminados com o n.° 1, final do primeiro prê-
mio, estão premiados com NCrS 24,00.
BOLSA — A Coordenação do Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior (CAPES),' informa
<ii;e o Instituto Sueco para Intercâmbio Cultura!
com o Exterior está oferecendo uma. bolsa para
estudos pós-graduados na Suécia, durante o ano
letivo de 1967/68. Essa bolsa terá a duração de
oito meses, recebendo o sou beneficiário mensa-
lidades de 800 coroas suecas e um auxilio de 3 250
coroas para a viagem internacional. O.s cândida-
tos a essa bolsa deverão possuir bons conheci-
mentos ria língua inglesa, ou do alemão, caso não
falem o sueco. Os pedidos de inscrição, bem co- ¦
1110 de informações adicionais, deverão ser dirigi-
des à CAPES (Av. Marechal Câmara 210, 9.° an-
dar, Rio de Janeiro), mediante carta contendo os
seguintes dados: Nome e endereço completos; íor-
me.ção e experiência profissionais; aperfeiçoa-
mento pretendido. Não serão considerados o.s pe- ¦
dides chegados k CAPES depois de 5 cie abril pró-
ximo.
TESTES — A Fundação Getúlio Vargas está pro-
movendo um Curso de Testes e Medidas na Edu-
cação. Informações na Praia de Botafogo, 186.
COMEMORAÇÃO — Comemora-se hoje o Dia,
Meteorológico Mundial. Os países membros da
Organização Meteorológica Mundial promovem
reuniões, conferências e congressos sobre a ciên-
cia do ar.
UNIVERSITÁRIOS — A Faculdade Santa Úrsula
abriu inscrições para os cursos seguintes: De Fo-
nética e Língua Inglesa: Prof. Elza Godói. Du-
ração: dois períodos letivos. Horário — 4.° e tí."'
das 12h30m às 131i30m — 2iiais 2 horas de práti-
ca no Laboratório; Prático de Língua Inglesa (La-
boratório de Línguas) — Direção e coordenação
da Prof. Elza Godói. Duração e horário: 2 psrío-
dos letivos, 2."* e 4.°-feira à tarde. Inicio: 5 de
abril; de Literatura Francesa Contemporânea —
Prof. Helcísa de Nioac (24 palestras). Duração:
3 meses. Horário: tí.°-feira das 16h30m às 18h30m.
Início: 7 de abril; de Língua Francesa em Meto-
des Audiovisuais (prática no Laboratório de Lin-
guns). Prof. Dirce Btistamante. inicio: 3 dé
abril. O I Curso de Relações Humanas e relações
Públicas começará dia 27, às 20 horas.
MÉDICOS — O Conselho Regional de Medicina
da Guanabara avisa aos médicos da Região que o
pagamento da. anuidade de (!7. sem multa deve-
rá ser efetuado na sede do Conselho, rríé o dia 31 .•
ECONOMISTAS — Estão sendo enamados com ur-
eência ao Conselho Regional de Economistas Pro-
íissionais (CREP), à Av. Rio Branco, 277, 17.° an-
dar, a fim de regularizarem sua situação, os eco-
nomistas cuja relação numérica de matrícula é a

Posto de Gasolina, Galpão c/ 1.000
m2, loja de peças, escritórios, etc. Área
total 3.000m2 — Tijuca. Tratar à Rua As-
sunção, n.° 286 - Tel.: 26-2031 - Sr.
MIGUEL.
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CASA — Vcnde-so uma oiima
E^sa com 3 quartos, sala, cozi-
nha a deir.iis dependências em
centro cic terreno de 17 * 32 —

todo plantado e murado, na R.
Costa Nunes n. 36 - Coman —

Campo Grsndü. .

SEPETIBA - Casa de praia
Qt., sl. etc Terr. 10x50. Entr.
1,5 milh., rest. 25 meses de 300.
Iratar R. Fred. Meier n. 15, sl.
30-1. CRECI 1 07.). - Telefone
•4_J633- "

SEPETIBA — Vende-se na mais lin.
da praia de Sepetlba ap/ cm li-

nal do construção. CrS 5 000, (a-
cllitado. 31-0730.

VENDE-SE uma cnsa na Est
tio Piai n.» 6 240 a 100 metros
da Estrada cie Sepeliba, com 2

qÉ'i,, sola, coz., banheiro e va-

randa. Preço de ocasiáo. Iratar
com o proprietário que reside
ro local.

na
Vendo-se uma loja em Bon

sucesso — Edifício Mello, preço independentes, moradia etc.
cie ocasião. Tralar à Rua Bon-mil. Rua Estácio cio Sá 153,

sucesso, 290-F — Sr. Antonio

fiSTACIO — Alugamos na Rua
Machado Coelho, 119, ap. 802 c|
ssla e qt. conjugado, la. lotação.
Sinteco. Chave* porteiro. Tratar
CIVIA - Trav. Ouvidor, 17 - 4.°
anel. - Tel. 52-8166.
ÉSTÁCIÒ - Salas - Àlugam-se

60
Lo

pes - 32-5115.

I FIADOR — Para casas aparta-
{montes o lojas, irrecusáveis. To-
T— Sotnçno—rnpídíi om 24 lioras.

jmos. propriotário è «smerciante.
¦ — Avenida 13 do Maio n. 47 -
sala 1 603 - Tol. 42-9557

PRAÇA MAUA - Aluga-se, à R.
São Francisco da Pralnha, A],

grande prédio, 2 pavimentos, em
concreto armado, corn 2 salões
para comércio ou indústria. Ver
diariamente no horário de 8 às!
16 hs. As chaves estão no Adroj
de São Francisco, 15.

QUARTO — Alunam-se ótimos,
pode lavar, cozinhar, depósito. -

Rua Gen. Caldwell, 68, entre
Central e Pça. Orne.

QUARTO — Aiuga-se em ap. po-
de lavar, «zlnhar. B. Fátima -

Tel. 32-2197.

sa Novo Loteamenfo __;«_;__ Alugo ap. claro, I QUARTO — Alugo ólimo, p' ca-

Ibanh. et£ec%tf!õ^r<[tf- !.¦-•."¦:¦.<¦-»: :
na Guanabara o!Xíp,' 705, Rüa 7"lieu

Lotes
10x60

grandes
t 10x72

de 10x45, HOTEL
metros, re- aberto,

19.
NOVO RIO - Recém-

aluga apartamento e qu.

DIVERSOS
tos, preços módicos. Av. Mem de

isidênclais e comerciais, pron- jj, 262.'
I tes p1 construir c| água, esfrj- LAPA - Alugamos na Av. Mem

lio, luz e força, frente para o de Sá, 215, ap. 902 c| varanda
 . . „ tfl . ,« -I envidraçada, sala e gl. separado,

cem. cstailo. Prestações 50 e 60 mll. ban|) ^ ,___ chiw_ porloirvilas, Ao |ac|0 ,ja eS|a(;50 e c| ôni- Tril|,1r CIVIA - Trav. Ouvidor," 
bus dentro. Ver e tratar no Io 17 - A.° and. Tel. 52-8166.

AVALIO imóveis gralis s

promisso. Aceito pl vender
casas, aps. mesmo alugados
"do."T°4B.W4 -'cRK:|M82.|cal, na Av. Cesário cie Melo,'MUDANÇAS? A Lusita-

depósi-
Rua Andié Cavalcante 74, c|

lador,  

RUA MARQUES DE POMBAL, 171
ap'.-. 412 — Para fins comerciais,

ala, banh. e kitch — CrS 
1?Q000 - Chaves c/ porteiro -

ADMINISTRADORA NACIONAL -

Av. Pres. Antônio Carlos, 615,
2." pav. - Tel.: 42-1314.

"Vencio 
terreno c 2 958. Inhoaibn. Ônibus Pra- na Guarda Móveis —ARARUAMA

luz ligada c água baratissimo c_ M,nuá-Sta. Cruz, Bangu-Se- 7I-00
facilitado. Tratar com Araujo - - 

;b <- Grande-Base, Embalagens 2ti-/5sA
Rua Artur Bernardes, .19 - Ca- h«"«" ._ , . -Q, r,, pnori
leiié ap. 406. saltar no endereço acima que J4-1/Vo e J4-O/0U.

BELO" HORIZONTE-"lerreno no ti dentro dos terrenos, onde

Centro da Cidade, com 14 metros1 tcm p|aCas c| corretores. Todos
do frente. Vende-se aceitando-sc & inclusive aos domin-
ap. agu.no R.o.^nansagao. -eos 

^ ^^ ^ g,.^
, - CRECI 232.

rafecipe ssü cSasss
Amanhã não haverá expediente no

JORNAL DO BRASIL. Mas o JB circulará
no dia 24 com a sua edição habitual. As

^Açjènrias receberão Anúncios -Gassiíicados

hoje até as 17:30 hs. e a Sede até as
19:00 hs.

Tratar telefone 57-5373

CASA EM LAMBARI - Estação
d'água, V. ótima casa mobília,
cia, no centro. Ver á R. Jcão
Luiz Alves, 56 e tralar no R.o.
Tol. 36-6972 c| o prop. (Acel-
to csrro)._
CABO-FRIO- Zona Saíineira -

1 milhões de m2. Vendo excel.
.'.rea cortada por estrada, frente

pl lagoa e rfíeano. Ac. permuta
parcial em imóveis. PIMENTA. -

36-6122 - CRECI 336.

SAUDE — Aluga-se à Av. Baráo
cl» Tefé. 107, ampla loja com gi-
rau. Ver diariamente no hora-
rio de 7 às ló horas.

VAGA para rapar solteiro, com
refeições, roupa de cama e le-
lefone, perto do Centro. Exigem.
se referencias. Tel. 52-9912.

Agências reabrirão às
anúncios até ll:00hs.

o a Sede que abrirá às 7:30 hs. até as
12:30hs.

No sábado as
8:00 hs. recebendo

ALUGO ap. de mia, qt„ coz.,|COPACABANA - Alugo ap.
tanque, éep. emp. c/armários —
Findor idonoo. Rua Raimundo Cor-
reia, 60 ap. 310.
AIUGA-SE em ap. casal qt.
grande cl j. inv., mob. p' ca-
sal ou stn. tle rtip. c| iodo di-
reito inclusv. gel., TV, \\2 qua-
dra da praia, garagem. Rua Dias
d» Rocha, 261605.
ADMINISTRADORA IMOB. L. H.~,

,ap. salão, 2 qts., grandes dep.,
slnjeco, frente, lôdai peças Ín-
devassa! vel. Rua Rodolfo Dantas,
!8_Ç__ Inf. 52-0982,

JALUGA-Sl excepcional ãp, fren-
íte, c| sala, qt. sep. mesmo, co-
7Íníifi, banh. cj boxe, boxe p]
gelad., área C| tanque, qt. e
banh. emp., sinteco. Ed. familiar
— Ver cj porteiro, ap. 302
Rua Jaquim Nabuco, 6A — Fone;

'27-7005.

qto.
snde

Ru;
Por

ZONA SUL

Praça Seca
Jacarepagua

GLÓRIA - S. TERESA

Lançamento dc um Pecluenc\GLÕR1A~
loteamento, a parlir NCr$

AGENCIA FEDERAL DE IMÓVEIS
aluga Rua Monte Alegre, 356, -
8p. 305, amplo conj. 52-4211 —

CRECI 781.
ALÜGA-SE peq. np. do frenie

leom telefone, Rua Russel n, .
'.I9ó — E07 — Chaves no 803 —

[Beltrão 
— 43-5689, duzentos t

mais laxas.
Aluga-se ou vende

frente, c/ sela, dois• jse ap. d.
6 000,00 com 10% de entra- quartos, coz., banheiro e área c/

. i. e • 'Ianque. Rua do Fialho n.° 3, np.
da e posse imediata. oeja .qT

s,

CABO FRIO - Vende-se aparta
mento n. 37, no Ed. Casa Gran-
de, na Rua Coronel Ferreira, com

penS;. Trat"? n° RuTdô Car-'|V. S. o 1.» a escolher o seu GlõR|A _ Mugímoi ,p. 305 da
mo, 38, sl 403, com o Sr. Valban. lote, há no local água, luz, es- Rua Conde Laie 22 — c/sala
Tcl. 32-9154. _!gôto, calçamento, mercado cloouarto coniugado, banheiro

®?'S 
P^aiÍVà 

^.r.a.,ai^!SAPS, escolas, o mais Hospital ££'™ 
«j_s8,_Mlf-

A lotos. Roberto. 57-

kit
Tratar na

sla tem'"-' 
' "  

,'.-"' 
 PREDIL IMÓVEIS LTDA. - Rua

(do SAMDU, com atendencia c México 119 — 16° andar

FLAMENGO - Aluga-se o ap.
1 004 da Rua Visconde de Cru-
zeiro n.° 150, com I sala, 3
quarios, coz., banh., dep. de emp.
Chave^ com zelador. Tratar na R.
da AlfSndega, 338-A, 1." and.
Tcl. 23-9805^
FLAMENGO - Qunrto -Alugo

junto da praia, finos móveis, rou-

pa cama, tel. privativo no qto.,
escrivaninha, senhor idôneo, 160
mil. 26-1279. É tianejuilo.

Flamengo - Aiugam-se dua
vagas a duas moças idôneas, que
trabalhem fora. Tel. 25-4790.

FLAMENGO — Ãluga-se na Rua
Buarque de Macedo, 3ó, o
401, de fte, c/ 2 salas, qío,
iep. Chaves no ap. 201, e tratar
na Adm. Fluminense S.A., nr
Rua do Rosário, 129. Tcl. 52-8281

ALUGA-SE quarto para casal c
vaçjn para moças com refeições
— Praia cie Botafogo, 156, ,ip. 2,
térreo.__Tcl. -46-6738.

ALUGA-SE - Ap. conjugado —
Praia Botafogo. 356 ap. I 036,
chaves no tip. 1 028.

ALUGA-SE 1 cômodo o cozinha
cirande para adultos — Rua Ma-
cedo Sobrinho, 18 — Botafogo —

L. Humaitá.
ALUGA-SE ap. conjugado c| nv

s e geladeira, CrS 250,000 -

Praia de Botafogo, 460 — Chaves
CIPA S/A. Rua México, 41

oia - Tcl. 22-8441 e 22-8155.

local, grupo* 1 603/6.
Rua Bcniamin Cons-

ros, inclus
local. Rua Florianópolis um jt>ta( majS UI1'°]34 
frente ao n. 1 333 ou Est. Int. sinteco, 250 000, mais te'.-ias

12 Magalhães, 65 G. 301 - Cam- chavtl! com P°r<ciro.

PARAÍBA DO SUL - Vende-sc| internação imediata no _

propriedade com benfeitoria, cn- Condução para todos os bair- GLORIA

Sa nova. Telefone. Detalhes tel. r0 inclusive Cidade. Tratar no tf'' 
[°4.- de, lrenl,!' 

?uar'0' 
"'

,g /¦_¦,!, , ', 
Ia, cozinha, irea com tanque, sa

Sita DAS OSTRAS - Vendai1.0"1 
• Ruii Fl.°.rl.anopoils om leta. mais um c,uarto pequeno.

casa, recém-construlda, com
m2 de área útil, 2 quarios,
m2, sala 21 m2, 2 banheiros pinh0. Corn o proprietário. SANTA TERESA casai, aluga-se
rm cores, cozinha, 10 m2, va- 3 quartos e sala o dependências.

Ver na R. Paulo de Azevedo, 66
Bcnda P. Matos — Tralar Av.
Almte. Barroso, 97, s! 1 107. -
Tel. 22-8326.
VAGA — Aluga-so am ambiente
sadio e íiaradável a 1 moça q'>
trabalhe fora - 42-2911 - GIó-

randa, oor., dep. de emp., lor-
rano 600 m2. Tratar no local
Restaurante Gabriel, com Gabriel
ou nr. GB. Tel. 38-0614 a 48-1372.

TERRENO 700 m2 - Campo lin-
cio. R. J., Quadra'28, Lote 3,
na Rua K - 45-1752 - Vende-se

pechincha.

VENDO ou iroco casa de laie,: Ias, hall, banheiro privativo,!CATETE
cem 1 quartes, saia grande, 2(com dois aparelhos do ar con
varandas, em terreno de '2 x;clicionado, 

pintado^10 todo plantado, com luz pró-]
Ver c tratar nos dias 24, teco.

Salas vazsas
(Esplanada)

Vende-se conjunto de 3

hall. banheiro

FLAMENGO - Aluga-so ap. 315
da R. Senador Vergucirc, 203,
grando coniugado. Chaves c/ port.
Severino. Tratar DOM BOSCO,
na R. do Carmo, 6, gr. 1 2Ü9
Tel. 31-1312.
FLAAAENGO - Aluga-si

Át.ÜGO na Rua Lauro Muller n
26, op. 503, 2 salas, quarto, de

pendências. Chaves no np. 102
- Tei. 46-6716. 
OTAFÒGO — Mcça honesta mo-

rando em ap., procura outra para
alugar uma vaga, AS 000 — Todos
os direitos. R. João Afonso,

1 ] 205, só pela manhã.

BOTAFOGO - Alugo ap., 3 qls., . .
si coz., banh. Rua Barão Ma- lhores fiadores d.
caubas, 211301 - Tel. 52-9052
- CRECI 835.

LEME - COPACABANA
ALUGAM-SE - Para temporada
lurta ou longa, ótimos aps. mo-
bilíudos, com geladeira, utensí-
lios, roupa cama etc. Bajlmar
LkJa. Barata Ribeiro, 90, con'|.
203. Tels. 36-2972 e 36-3822.
ALUGAMOS Jtu np. garantimos
o aluguel. "BRILHANTE" sede
própria Rua Hilário de Gouveia,
66, gr. 516. Tel. 57-51B7 -
CRECI 243.
ALUGA-SE ótimo ap. com qt,,
sala separados, banheiro e cozi-
nhn. Ver com o porteiro na Rua
Barata Ribeiro, 450, np. 309 t
tratar pelo tcl. 22-1674.

ALUGUEIS cr um mês adianta
do ou bom fiador, ops. a partir
de 200, 230 * 250. Tratar
Antônio Av. R. Branco, 185, %f
2 019 (B U 18 lioras). £2-1512 e
42-8942_ - CRECI 743.
ALUGO ap. tala e quarto ae
frente moh. c/contrato ou Tem-
porada. Barata Ribeiro 450 ap.
1 006 c/Altino ou Jurandir.
ALUGUEI FIADOR- com" 4 Imó-
veii — Irrecusável. — Forneço —
Praça Tiradt.nl». n.° 9, sala 802

Junto ao Cinema São Joié.
ALUGAM-SE api. mobiliados para
temporada longa ou curta. Adm.
Bolivar, Av. Cop., «05, i| 1 004.
- Tol. 36-5565.

AVENIDA ATLÂNTICA, 3 806 -
Ap. 424. (Ed. Alasca). Alugo ci
quarto, banheiro completo, kit —
Ver no local de 9 òs !2 horns da
manha. 180 cruzciroJ novo* e t£i
xas. - Cl fiador.

ALUGUEIS? — Arranjamot casai,
api-, lojas o forneço mos c* ma-" Guanabara. —
Rua do Rosondo. 37, «I. 1 103.

DOTAFOGO - Aluga-se ótimo ap.
recénvpintado, cj 3 quartos, sa-
Ia, coz., banh., área c| tanque.
Rua Voluntários da Pátria, 156,
ap. 1. Chaves c' síndico — Cr$
400 000. Tralar na CIPA S|A. -
Rua México, 41, s|loja — Tels.
22-S441 e 22-8155.

APARTAMENTO mobiliado, saleta,
sala, quarto separados, bonh..
coz. Peças amplas e arejadas. —
Aluguel 340 mil. Temporada cur-
ta ou longa. Trajaj_23j-543K
APARTAMENTO"'- Duplex. Rua
Pompeu Loureiro. Tel. 27-9240.
38 milhões. Sr. Roberto, depois
das 20 horas.

clc frente, à Rua Marques de f
Abrantes n.° ló, com quarta, sa-
Ía, coz., banh., dep. de emp.
Chaves c/ zelador. Tratar na Rus
da AlfáV.decia, 338-A, 1.0 andar.
Tel. 23-9805.

BOTAFOGO - Aluga-se na Rua
Lauro Muller, 36, o ap. 1 120
fte. c| sl., qt. deps. e deps. de
emp. Chaves c| port. e tratar

 na Adm. Fluminense 5. A. Rua
ap. 702 Jo Ros.„;0 n. 129 - l.o and

52-8281. __
BOTAFOGO -- Quarlo. Rapaz. -
Fins de descanso e praia duran*

o dia. Tel. 46-2203. leda.

. . FLAMENGO
sala

,. ALUGA-SE quarto moca, 35, ..
sal 05 mil, três meses de depósi-

com duas treiile, uma va-.io. ladeira do Russel 39, prox.

FLAMENGO — Alugo ap. mobl-
liado, luxo. Ampla recepção, 3
qts., 3 salões au 2 qts., A sn-
lõôs. Deps. serv. Telefone, oara-
cem — *l5-550ó.

FLAMENGO"" - 
" 
AÍug"ã~r5e~Ávrb:r-

valdo Cruz, apartamento, hall, 1
3 quartos, demais depen-

óleo..

Rua Dalia, ni, p£,ri) c-,utomóvel no estado- hotel N6vo Mundo.
prla,
25 e 26 no I
n 40 - Parada Angélica - Ra.z n)0 do préclio pronta enJALUGA-SE coniugado Ferreira
da Serra - E. do Rio. j Viana, 56 ap. 611 - 190 000. -

rega, ivre e desembaraçado, íí,' . • i t 
"u-"w-„

i i . i . ¦ w a (Chaves porteiro. Informações Rua
em local privilegiado. Ver Av. sanls lu2ÍJi 2551401. Horário co-
Graça Aranha, 145, grupo 603,jrnerdal

com o Sr. Cruz, porteiro.Frigorífico
Âv. Brasil

Com 70 m3, instalações no-

vas, loia E|loja 300 m2, íôrça,

luz, telefono, aluga-se ou ven-

de-se. Informações — Tel.: —

25-4404.

-w

Zorsa bancária
Eng.0 Dentro

ALUGA-áí: 
'uma "saia,"

Lisboa, 149.

"ííua ' 'beTiiò

rfõncias. Inteiramente mobiliada
ncíusive telefone, cu vende-se
- Inf. 45-3074.

ALUGO ótimo quarto. Rua Santa
Cristina, -4. Procurar Carlos.
ALUGO casa, Rua Santo Amaro,
175. Chave; Rua Santo Cristina,
4. Procurar Carlos.
AIUGA-SE ap. 702 Rua Paissandu

Vende-se grancle loia com.n.o 59, conj. Ver com Sr. Fran-"cisco 
porleiro. Tratar Banco Mer-

cantil Niterói, Rua l.o de Março.

FLAMENGO -- Alugamos na Rus
Senador Vergueiro, ]28r ap. Ü01
de frente, com saleta, grande ia
la, 2 bens quartos, j. inverno,
sala de almoço, coz., banh., dep,
empr., área c| tanque e garagem
AluÇjiifcMHOI tia.Oâ. Tt..iai"êt
VIA. Trav. Ouvidor, 17 - 4.°
and. Tel. 52-8166.

BOTAFOGO - Alugo ótimo np
1 sala, 2 qts., banh., coz.,

qt. e dep. Ver com porteiro ap
201 da R. Humaitá, 77. F. P.
VEIGA ENGENHARIA LTDA. Av.
Alte. Barroso, 90, ll 1108
42-7144 5 42-5231 - CRECI S32.

BOTAFOGO — Alugo casa tipo
ap. duplex, reformada, com 2

qts., var. e dep. n* Rua
Sorocana, 431 — Tratar c: F. P.
VEIGA ENGENHARIA LTDA
Tel. 42-7144 e 42-5231 - CRE-
Cl_(132
BOTAFOGO - Alugamos na Praia
de Botafogo, 428, ap. 508, c
hall, sala, 2 qts., banh. com
boxe, co7., dep. empr., nrea c|
tanque. Chaves porteiro. Tratar
CIVIa ~

ALUGA-SE quarto mobiliado com
casal ou pessoa só, em

casa de família c| ou «em pen-
são. Tel. 57-7314;
APAR'TAMFNTÒ~- AÍuga-Ve, ç!3
quirtos, 2 salas, jardim de Ín-
verno e demais dependênci.11, na
Rua Francisco Sá, 611104 - Cha-
ves com o porteiro. Tratar cl D.

separada, cozinha
área com tanquo. Ver n
Bulhões Carvalho, 547/703
teiro.
COPACABANA"- Ãluga-se ap-i
quarto e sala separado, cozinha
e banheiro — Rua Pndo Júnior,
281/1115 - Aluguel NCr$ 290,00'
— Tratar tel. 5Ó-473Ó,   

'

COPACABANA - Alugo a"p". sl.,
banh., kitch. Av. N. S. Copaca-:
bana, 1072. Ap. 403. Chaves c|
5r. Manoel ap. 906 - Tel. ...
52-9052 - CRECI _835._
COPACABANA - Aluga-se o ais.
102 da Rua Barato Ribeiro, 2S6
com snla, 2 qts. e demais depen-
dencias. Chaves cl porteiro. Trn-
tar c] ADMINISTRADORA SION.
Av. Rio Branco, 156, sala 1714.
Tel.t _52õ917, dej[2_às 18 horas.
COPACABANA — Aluga-se o ap.
305 da Rua Ministro Viveiro ds
Castro, 32 com sala, quarto, Kitch.

banheiro. Chaves cl porteiro.
Tratar com ADMINISTRADORA
SION - Av. Rio Branco, 156, sl

714 _ foi. 52-5917, de 12 às
18 horas.

ZONA SUL \

COPACABANA - Ap. 2 sls.," 3
qts. ampla dep. emp., garagem,
arm. emb. 1 por and. Tel
32-4022 - Cr? 700 OCO.
COPACABANA - Alugo vagas
para moças trabalhem fora —

5. Copacabana, 830,
Tratar no local ató 22

ALUGO bom quarto frente, mo-
biliado • um pequeníssimo de
fundoi, mobiliado, próximo praia,
cavalheiro responiabilldade, Tele-
fone 36-0502.

Av. M
304 -
horas.
COPACABANA - Aluga-se ap.
de frente com quarlo e sala sep.
cozinha e banheiro completo nn
Rua Edmundo Lins n. 20, ap.
802 — Preço de NCrS 280_e ta:
xas — Chaves e informeçoet c|

porteiro.

APARTAMENTO - TEMPORADA
COPA. — Ãluga-se, mobiliado,

acomodando quatro o-essoos. Tel.
27-4557.
AVENIDA ATLÂNTICA, 400, ap.
401. Todo dt frente parn o mar

Ótírno ap. c/ granda living t
sala conjugada, 3 bon* quartos,
arm. embut., voronda, banh. c/
box, boa área, depend. empr. e

Pilarei. Tel. 49-3839 - Mor.

COPACABANA - 1EMPORADA -
Aluga-se ap. conjug-ido, mobília-
do, * 20 metros da prata. Rua"queira 

Campos, 18/905. Tele-
fone 37-2157 ou no local.

ALUGÁM-SE vaya» a moças ou
senhoras. Rue Professor Gastão
Bahiana, 58, «p. 105 — Esta rua
? a continuação da Rua Djalma
ULr.'..n,....l?.°-.^^?t?-^.'
ALUGA-SE apartamento de frente,
com vestlbulo, sala * quarto lc
parados, cozinha, banheiro, Área
(Cr$ 250,00). Copacabana, 71/802

Tratar_teJ.J8.042o.
ALUGA-SE ap. quarto, sola. Av,
Copacabana, 1 085, ap. 314 — Ver
quinta e sexta -f ei ra, das 9 ès 11
horas. Telefone 37-3706.

COPACABANA - Av. Atlântica
- Aluga-se cie frente o ap. 50i,
:/ enlrada p/ P.ua Djalma Ulrich,

23, c/ 2 amplas saias, jard. inv.
c/píso em mármore, 3 qts. de
mais depend. e garagem. Chaves
c/ zelador. Trator Lowndes, &
Sons. Pres. Vargas, 290. Telefo-
ne 23-9525 - CRECI 204.
COPACABANA - Aluga-se o op.
301 da Rua Bulhões ds Carvalho,
530, conjugado. Chaves c, por-
leiro. Tel. 42-3373.

ALUGO doíi apartdmentot mobi
lindos, anis, quarto separados €

Antonieta. 43-4003 e 43-8180, .,[,_ ,jc;t quartos. Av. Copaca
ALUGUEL — Fiador pi tasa», tpt. bana, 441, portaria. 57-5265.

TTSv Ouvidor, T7 ~
52-8166.

Proprietário idôneo <| ótima tl
cita bancária • docum.nllsíi» •
disposição. Solução rípidti. t *6
l.lof. p| 42-6612.

ALUGO ap. moi)., sala c qt. lep,.
2 varandas, banh. e coz. — 250
mll e taxas, deo. 3 meier. —
Djalma Ulrich, 217. Chave-. 401.

ALUGO luxuoso gr. dorm. c/
banh. em côr, p/ uma ou duas
moças, em suntuoso ap. junto
praia, R. Figueiredo Magalhães,
108, ap, 1 201. Tel. 37-2197.

APARTAMENTOS - TEMPORADA
- Copacabana, de quarto, saleta
banheiro • kitchn.lt» finamento
decorado com nr condicionado,
qi.lad.ini. roupas d» cam» « bl-

ALUGA-SE ep, mobiliado, 3 «a
qs, 3 qti., 2 banhs., sala almó

ço, 2 qti. emp., garagem. Rua
Sn Ferreira, 115. Chaves c/ por-
teiro.

1 100 ni2 na Rua Adolfo Ber-

gatnint/ ótimo para banco, ci-

nema e merendo. Trotar tel.:
22-3622.

OVEIS - ALUGUEL
ZONA CENTRO

rr.IT.n IALUGA-SE o cômodo 4 da Praça
CfcNIKU n de jun|,0l 298-A. Chaves no

:—: !cômodo 5. Tratar pelos telefonesi;
ALUGA-SE uniquarlo p!_homem|á2.)335 cu 42-6728. Rua Debret, |ALUGUÉIS

MACHADO DE ASSIS, 75, AP. 301
— Saio, 2 qts., depends. Cha-
ves c/ pnrt. Tratar CIVIA - lei.
52-8166.

4.0 and. - Tel
BOTAFOGO — Alugamos, na Rua

ALUGA-SE ap. 1 a. locação cem
sinteco, 2 qts., sala, qto. empre*
gada, vaga garagem, Rua Sen;*-
dor Verqueiro, 2113. Tratar tele-
fone 25-7978. _
AIUGA-SE Rua Marquês do Para-
ná, 128, cp. 302, sala, 2 qts.,
dep. Chav. port. Trat. IGAB. T.
Otoni, 72 - 23-1915 - CRECI
183.

Vise. Cruzeiro, 150, ap. 601 cj
sala, 3 qts., banh., coz., dep.
omp.. áren c| tanque, la. loca-
ção. Chaves porteiro. Tratar Cl-

Óll/vU •¦¦•".ga isolada, rapaz, direi- VIA - lc.iv. Ouvidor, 17 - 4."
to, pouea família, muito sossego, and. — Tel. 52-8166. _
Rua Dois ce Dezembro 77, ap. BÕTÃFÕGÕ" - ÂTuqã-se o apT
"• ' °°3- 209 da Rua Lauro Muller n. 36

qto., banh

nho etc. — Aluga-se por Iam
porada — Informações no locat
na Av. N. S. de Copacabana

1 085 - »p. 1 115 - Tel
fono 47-8561.
ALUGA-SE np. para temporada
curta e longa com todos perten-

todo tamanho — Viana — R
Ronald de Carvalho n. 266 -
902.

Rua Frei Caneca, 245.

ALUGA-SE ap. 3 quartos, duas
salas, aluguel 200 mil, ap. quar-.™ que
to, sala, 70 mii. Ladeira da Fa- Mem do Sá
ria, 133.
ÀLUGÕ quarto mob., dois re-!ALUGO

79, si 408. Aluguel CrS 30,00.

ALUGA-SE vagas para rapnr.es
solteiros que trabalhem fora. Rua
Visconde do Cruzeiro, 1501304,

Marquei de Abrantes, *'fi.

Vendas aps.
a parlir de NCrS 150,, 180,

ALUGAM-SE duas vaoas paramô-l™ (um mês depósito ou bom
trabalhe fora - Av.|f'«qor). Lft, S._ Francisco, 26 t|

93, ap. 601.

pazes, umeo inquilino,
do Sá, 215, ap. 501
Crur Vermelha.

p., Rua Riachuelo, Cen-

Avr*M»m'<ro - Tel. 57-9713 — Depois de

1 119 (7 íis 19h) - 38-4031 -
23-2232 - Terrtorial Amazonas
(Creci 743).

Praça

ALUGAM-SE quartos c vagas, mo-
biliados para rapazes. Rua da
Lapa, 83. 

APARTAMENTO - Flamengo, qf.,
20 horas. Ibanh., kitch c/ cama colchão,
BOM FIADOR ou um mês adian-lpoltrona, armar, embut. — CrS
lado - Alugam-sí ops. no Cen-'200 mil - Tcl. 26-9191.

ÀLUGÁ-SE apartamento, com 3
quartos, sala e dependências de
empregada na Avenida N. S.
de Fátima, 74, 11." andar, «p.
203. Tratar no local, das 9 ás 12
lioras.
ALUGA-SE na Rua Frei Caneca,
203-A, residência e loia, loja 11,
para oficina depósito ou peque
n3 indústria, casa 10, de 2 qts.,
sala, banheiro e pequeno quin-
tal. Tralar com senhor Jorge
tslefonc_43-5358.  
ALUGO ótimos quartos c vagas
a partir de 60 000, com refei-
coei de primeira, edificio novo.
Rua dos Andradas, 161.

ÃTUGÜEISf"TlADORES? 
"Forneço

ótimos fíadoros. Irrecusáveis. So-
lução rápida e segura. Ar me*
Ihrres condiçõos. Dou ótimas re-

OUARIO - Ap. só 2 pestoas,
absoluta Independência, é como
estivesse seu ap. comodidade, pl
cavalh. Rua 2 de Dezembro, 26,
ap._702.
QUARTO grande, mob. c| bom
gosto para 2 cavalheiros de ira-

Tratar Catete, 206 ap, 801.
RUA PÍD"RO AMÉRICO, 166, bio-
co 2, apt. 116 — Sala e quarto
con]., banh. e kitch — Cr$ ...
150 000 — Chaves c/ porteiro —
ADMINISTRADORA NACIONAL -
Av. Pres. Antônio Carlos, 615,

pav. - Tel.; 42J314.

RUA BENTO LISBOA n. 108, ap.
902, alugo — Chaves na portaria

Cr$ 220 000 e taxas. Iralar
Rua Teófilo Otcni n. 117, 3.°.

Tel. 23-3435 - ADMINISTRA-
DORA GAIA,
VAGA — Âíugo para mocas em
casa de familia. Catete. 45-2449.

tro a partir de NCrS 150, 160, ALUGA-SE vaga para moça cm
170, 180 e 200. R-Mig. Couto, ambiente familiar - Rua Correia
27, s/ 403 - CRECI 743 (8 as Dutra, 9, ap. 404 - Flamengo.
18h30m) - 32-5855 — 23-2232. hr. ..-x . -n.ALUGO grande apartamento 701,

Alugo qt., sal., coo., na Rua São Salvador, 84, c| 2
Conselheiro Zacarias, 1's.. sala, cozinha, banh., depend.
rVloinho Inglês. Tel.: empreg. completas e grande ter

traço. NCr$ 420,' por més. Vis!
—'ÃÜtZZZTTZ "Wm»,í«í ,ar c! hora marcada. Tratar ct

Alugam-se _ quartos Femnnde. _ CREC, 4C0 _ Rua
da Quitanda, 30 sala 209. Tcl.

CENTRO -
cor. Rua
112, próx.
23.2801.__
CENTRO •
na Rua do Livramento, 15

CENTRO7 - Alugam-se quartos 52-2899.
na Rua do Lavradio.. 159

com sala, qto., banh. comp. e
ca 2., qto. de empreg. Chaves

porteiro — Tratar ALIANÇA
IMÓVEIS - fraca Pio X n. 99

3^» andar. Tel. 23-5911.
BOTAFOGO — Áluga-se o ap.
512 à.y Rua Humaitá n. 229, cj
sala, 2 quartos, coz., banh. e
tlcp. de empreq. — Chaves na
ALIANÇA IMÓVEIS - Praça Pio
X n. 99 - 3.0 andar - Telefo.

23-5911.

LARANJ. - C VELHO

ALUGO ótimo quarto. Rua Coí
me Velho, 469. Procurar Antônio.

BOTAFOGO - Aluga-se quarlo
independente para mocos, na Rua
Visconde Silva, 93, casa 2. Telefo
nn_46:27óá._
BOTAFOGO' - Aluga-se ep. 104
Praia Botafogo, 154, de sala <
qto. conj., kitch., banh. Chaves \
tratar Lowndes Sons. Pres. Var-
nas, 290 - CRECI 204. Telefone
23-9525.

ALUGO o ao. 402 do Edifício
NOBRE na Rua Figueiredo Maga.
Ihães n.° 354 - com doii quar
tos, sala, banheiro e dependen
cias — Chaves com o porteiro -
das 12 às 13 horas. Tratar com
Clemente na Rua do Carmo
65 — 5.° andar — Telefone
32-4685.

ALUGA-SE um apartamento
Rua Xavier dr- Silveira, próximo

praia, mobiliado, com 3 qts.
duns salas, 2 banheiro», cozinha,
qto. de «jmpregnda, com telefone

garagem. Tratar pelo telefone
37-3652, com D. Silvia.

ALUGA-SS vega moça ou senhora,
Rua Raul Pompéia, 195, ap. 303

Copacabana.
ALUGO «ale, edifício comercial,
Av. Copacabana, 605, •/ 610.
Cfaji&cj—porte Im.—li&t&L—telefone.
28-0591.

COPACABANA — Alugamos ap.
58 da Av. N. S. de Copacabana
195 — c/sala e quarto conjugado,
banheiro e kit. Chaves com o por-
teiro. Tratar na PREDIL IMÓVEIS
LTDA. - Rua México 119 - 16."
andar — grupo 1 603/6.

COPACABANA - Alugo ap. íalí
qt. sep!. Rua Belfort Roxo 321 /
S04, frente, tel. 27-5800. Preço
3)5 mil.
COPACABANA - Rua Rodolfo
Dantas, 91 — Aluga-se o ap. 803
,c/ 2 qts., *ala, dep. compl.
com telefone e móveis, que po
dem ier vendidos. Ver nc lo'
cal e tratar na IMOBILIÁRIA
CARTAGO LTDA. - Rua México,
42,__g,-. _1 300. Tel. 32-5390,
COPACABANA -Aluga-se meta
de apartamento moça trabalhe
fora. Tratar 5a. feira dos 7 àj
12 - 29-7920.^
COPACABANA — Alg. ap. 3
qrs,, sala, bnnh., dep. emp., mo-
biliado com geladeira. Av. Co-
paeabana, 827 ap. 702. Tralar
tel. 22-5627.

O LEBLON — qto. e sala
conj. banh. e kit c/ corti-
nas. Timóteo da Costa, 541

np. 107. NCr$ 180,00. Cha-
ves c/ porteiro.

O COPACABANA - c/ tl.,
3 q., 2 h., coz., Aren c/
tanq., e dep. empreq. Rua
Leopoldo Miguez, 28/1002.
Chaves c/ porteiro — NCró
577,50.

O COPACABANA - para
comércio sala e banheiro.
Rua Sta. Clara, 33 sala 814.
Chaves c/ porteiro — NCrJ.
160,00.

O COPACABANA - saia,
2 qtci., banheiro, C02., área
c/ tanque. Av. N. S. dc
Cop., 1079 ap. 203. Chavei
no ap. 202 - NCr} 320,00.

O COPACABANA - Olo.
sl. sep., b., c, nrea c/ tan-

que e b. empreg. — Run Siq.
Campos, 282/1002 - Chavei
com porteiro — NCr$ 230,00.

O FLAMENGO - Qlo. sl,
conj., b. e kitch, Rua 2 de
3ezembro, 73/102. Chaves c/

porleiro - NCrS 240,00.

e COPACABANA - SI., 3
qts., 2 b., coz., área c/ tan-
que e dop. empreg., gara*
gorn - Av. Rainha Eliza-
beth, 650/402. Chaves c/
porteiro. - NCr; 577,50.

O BOTAFOGO - 51, e- qlo.
conj., b. e kitch. Chaves c/
porteiro. — Rua Conde 'le
Irajá, 619/306. NCrS 210,00.

O CATETE - SI., 3 qts., b.,
cor, Rua Sto. Amaro, 5/804
— Chaves 

"c/ 
pori^iro —

NCrí 300,00.

O BOTAFOGO
nobre, luxuosa,

pe^TS ií jardim - NCr
5 250,00.

mansão

pi::, 26

O

qto.
Décio
305 t
teiro.

COPACABANA - Sl. «
eenj., b. e coi. Rua

Vilares, 3C0 apto».
402. Chaves ci por-

NCrS 210,00.

O BOTAFOGO - Mobilia-
do sl., 2 qtos., b., coz.,
área e| tanque, dep. empr.
garagem. Chaves no local.
Rua Vise. de Ouro Preto,
71 ap. 202. NCrS 525,00.

O CATETE - Cio. e jala
C COPACABANA - Oto. coni-, b„ kit. Ru, Pedro

sl. coni., b. e coz. - Rua Fe- Américo, 166 Bl. "B" apj.
Ilpe de Oliveira, 4/311. Cha- 107 e 120. Chaves c! por-
ves c/ porteiro - NCrS .... teiro. moí 130,00 e NCr$
210,00. 150,00.

ZONA NORTE
O SÃO CRISTÓVÃO - sa-

leta, sl., 3 qts., banh., cor.,
área c/ tanque e 

"banh.

empreq. Rua Abdcn Mila-
nez, 12. Chaves mesma rua
n. 10 e/ 2. NCrS 250,00.

O SAO CRISTÓVÃO - 2
salas, 2 qts., banh., coz.,
área c/ tanque. Chaves c/2.
NCrS 200,00 -- Rua Abdon
Milanez, 10, c/ I.

O ENG. NOVO - sl., 3
qtes., b., co;., área cem
tanque e dep. empreg. Rua
Barão de Bom Retiro, 388/
203. Chaves c/ porleiro —
NCrS 315,00.

O PENHA — enlrada, sl„
2 qlcs., b., co?., área c/
Tanque o dep. empreg. Rua
Jequlriça, 426/302. Chaves
c/ porleiro. NCrS 180,00.

0 PARADA 'JE LUCAS -
SI., 2 qtos., b„ coz., Rua
Mauro, 391/301. NCrS ...
160,00. (Apenr Estr. Via.
Geral, 20521.

O GRAJAü - magnífico
apartamento c/ nntr.ida, si.,
2 qtos., arm. emb., b., coz.,
área c/ tanci. e dep. empr.

Rua Graiaú, 64/202 - NC>*
330,00. Chaves no ap. 201.

O JACAREPAGUA - SI.
a qto. iep.. b., c. area cj
tanque. Rua Antônio Cor-
cairo, 482 cl 2. Chaves ri
casa da frente. t-lCi$ 105,CO.

O V. 1SABE1 - SI., 3
qtos., b., ccz., árcc. c]
Ianque, dep. empreg. c| or
refrigerado e telefone. Av.
28 de Setembro, 312 ao.
603. Chavei cj porteiro.
NCrS 450,00.

O ENG. NOVO - Sala.
4 qtos., b., coz., área cj
tanque. Rua 24 de Maio,
919 — sobrado. Chaves na

mesma riu n.o 913. NC.-J

315,00.

gOPACABANA -Alfl- «ii. »»lo.
qt., cozinha, banh. Rua Sá Fer-
reira, 234 ap. 2. Tratar 22-5627.

COPACABANA - Alg.
ugndo de írente. Av

ap. con-
Rainha

ALUGA-SE P| TEMPORADA excel.
ap. d« sala e qt. cj geladeira
todo mobiliado. R. Barata Ribei-
ro, 418, ap. 406. NCrS 250,00 LVír . . ... „„ ,n, Tt,,.r ,.,\t * -i . t .««. n, e.„5„t El zoheíe, 136 np. *10j. iralar iei~- Ver c] port. Tratar Dr. Ernanl „0 r,07 '
57-3532 ou 22-7391. _ 

•"•Jô"'

ALUGAMOS por temporada aps.
mobs. dt um ov mais quartos —
Avenida N. S, d» Copacabana,
n. 374, »»l. W, T.I.: 37-9358,
ALUGO lindo ap. mob. fino gós-
to íp! penofis exigentes, 2 sls.,
2 qls., banh. côr, gar., tel. ms-
lhor ponto — Toneleros, 09, ap.
704, para temporada.

i

WiW&ÊÊm iVr'• vio 3 Wk I»/' WÊmÊÊ&M

GARAGEM - Aluga-se vaga em;OUARTO MOBILIADO para casal
edifício na Rua Belfort Roxo, 296]ou doii rapazes, em no. confor-

Lido — Copacabana. Tratar ci rável. Dois meses depósito

ALUGA-SE - Av. Copac. 1003,
ap. 407, sal. e qt. conj. Ver
port Tratar; 26-57eo.

BOTAFOGO - Aluga-se ótimo
ap. sala, 3 quartos, dois banheiros
sociais, depend. e garagem. Base
NCrS 520,00 e taxas. Inf. lei.
36-1295.

ALUGA-SE - Rua Xavier d« Sil-
veira, 50, ep. 403. SI., 2 qts.,
e deps. compl. Ver c[ o port.
Tratar: 26-5760.
ÃLUGAM-SE dois quartos gran-
des, banheiro anexo parn Á mo-
ças ou A rapazes — Oão-s* re-
feições — Rua Santa Clara n. 90
— casa 3, 
ALUGA-SE quarto mobil. con»
todo o conforto p| casal ou 2
pessoas — Ver e tratar na Av.
Copacabana n. 99 — 904 - ..
Preço 130,00.

ALUGO amplo np., mob., fresco
e aprazível, cl g*l., roupa de
cama e uteni. Dias ou més a
comb. p| tel. 57-1017.
ALUGO - Ãp. t| laia, o.t. sep.,
coz., area c/ tanque, terreo.
Ver Pompeu Loureiro. 134 ap.
103, íem móveis quarto comp.
preço Cr$ 250 00O. Chaves cl
porteiro Tel. 37-9437^

COPACABANA - Rur, Inhnnqi,
42. Alucja-se ap. BOI, de frente
c/2 snlas, 3 qts., hanh., coz.,

rea e/tanque, dep. empregada e
garagem. Chaves c/porteiro. Tra-

Lowndes & Sons. Pres. Var-
gos, 290 — 2.° andar. Telefone
23-9525. R. 18._C_RECI 204."COPACABANA 

— Pequena faml
lie «luga ótimo quarto c/arrnário
embutido para rapaz ou senhor
trabalhando fora. Roupa lavado,
telefona t café nutinfi! — Tratar
27-6005.

CENTRO - Sla. Teresa - Ãlu- ALUGA-SE quarlo mobiliado, a

gam-se apartamentos na Rua Mon- Pessoa de_ tratamento em casa de
te Alegre, 482. família. Telefone 45-4448

CENTRO - Âlunam-se nuartes ei?LU0A-SE ap] cf3 qts., sala, 2

apartamentos na Rua da União !• 'nverno, banh., col, dep. cm

n.o 30. preg. e área cj tanque. Av. Rui
arbosa, 300, ap. 303. Alug.:

ferencias,
1 103.

Rú« fAéxico, 74 sala 132-1220

CENTRO - Hotel, alugam-se;NCrs"5ÓO,oõy'ChIves"na~ poria
confortáveis ciuartos c aparla- _ T,fltír na R_ Míxic0/ 4)
mentos, com agua corrente, na _ çip^ g# ^t _ 22-8441
Rua Monto Alegre 6. Telefone 22-8155.

sjloio
e ..

\t

na portaria.
lar na CIPA SIA. — Rua México
41, s/loia Jel. 22-8441 e 22-8155

BOTAFOGO - Alugamos ap. 210
da Rua Voluntários da Pátria 98,
c/sala, 2 quartos, banheiro, cozi-
nha. Chaves com o porteiro. Tra-
lar na PREDIL IMÓVEIS LTDA. -
Rua México 119 - 16.° andar -
grupo J 603/6.

BOTAFOGO

I ALUGA-SE na Rua Paissandu, 62,

,,„.„„„ . .,.,„„. „,,, CENTRO - Aluga-se sobrado na ap. 214, sala e qt. coniugado, ba
ALUGUEIS? - Arramamoi casas, ^m 

ü_ $? )9_, fai_ nhe|r0 g kHine|Ci Mva_. Cr?
aps., loias o fornecemos os me. , 22-4697.200,00. Chaves na portaria. Tra-
Inoros fiadores ca buanrbara. - — — —
Rua do Rasendo, 39, sl. 1 103. CENTRO - Aluga-se casa 2
Alltr-A CC «....*» nranAm iVil Ic^r COZ., 125 lllÜ (TiaiS 

pazes de receito, Rua Santan», «z- «mll. R. Ebrolno Uruguai,!ALUGA-SE quarto mob, a «nhor.,
178, ap. 902.

LARANJEIRAS - Alugamos na
Rua das Laranjeiras, 95, ap. 502
cj sala, 3 qts., banh., coz., dep,
empr., área cj tanque, vaga ga-
ragem. Chaves porteiro. Tratar
CIVIA - Trav. Ouvidor, 17 -
4.Q and. Tel. 52-8166.
LARANJEIRAS - Aluga-se na R.
S. Salvador, 38, p/ legaçces ou
rep. oficina estrangeiros, ótimo
ap. de fte. c/ 3 qts., s!., banh.,
coz,, área e/ tanque e dep. emp.,
todo pintado de novo, mobiliado
c/ telefone. Ap. 406. Chaves no
local e tratar na Adm. Fluminense
S/A., na R. do Rosário, 129 -
Tel. 52-8281.
LARANJEIRAS - Aluga.s» otfp.
C-07 da Rua Prof. Orlii Montei-
ro, 27ó, duplex, cj 2 qts., living
o dep. empregada*-.. Aluguel NCrS
300,00, Tol, 42-3373.
LARANJEIRAS - Ãíuga-se quartoIBOTAFOGO - Aluga-se ap. 1114
mobiliado cj roupas dc cnma em da Praia de Botafogo, 360, com

Alugo ap. coniug.
Praia Botafogo 356. ap. 357. Irat.
Sr. Miranda, Rua México, 4) $/
loja CIPA.

BOTAFOGO - Alugo ap. 201 R.
da Passagem, 117. Chaves ap.
101. Sala, quarto separado, b.,
o, irea. NCrS 230,00. Tratar tel.
28-1492.
BOTAFOGO - Aluga-se ap. 601.
de frenie da Praia dc Botafogo,
428, c/ sala, quarto, dep. compl.
empr., cozinha, banheiro. Cha
c/ porteiro. Tratar Predial Pa ler-
mo Ltda. Rua Senador Dantas n
117, s/ 905. Tel. 52-4325. -
CRECI 455.

ALUGA-SE ao- sala
-banh.—

i quarto sep.,

di
Cristo.

cuttinh., bann. c varando, mu.''CASTELO: 
- AI«IIW

to arejado — Rua Riachuelo n.°,na
217, ap.. 1 111 - Chave cl porl.,Lc5.'
Tratar sentmda-felra cl René —

Cen-' ou moça trab. fora. Ap. 2 pes
soas. Não atende por telefone. -

202 Rj f)e_^ro Américo, 166, ap. 307.

Ãv7 
"Presidente•"AnlónicT-Cír- 

BONS FIAUOKES — Dfõriçõ para

1113, a 5 minutos
trí.l do Brasil, Slo.

duplex. Tralar tel.: 25-4695.

Tel. 36-7459. _
ALUGA-SE vaga
paito em casa

25, dc frente para a Av. aluguéis em toda a Guanabara
Beira Mar, com 2 salas, 2 quar- R. Alcindo Guanabara, 24 sj 702,
tos, banheiro, cozinha, dependèn- Cinalândia. — Tol. 42-2667.

- H, ,.'« cias,Para empregada. NCrS 400,00 CATETE - Aluga-se ap. na Rua
-«".' 

"..~ c.haves,ccrn' °,Jorleir<>- lnfor- Bento Lisboa, 52, ap. 202, com
macoes lei. 52-1333. s0|a; 2 quartos e demais depen-
CENTRO — Aluga-se quarto p2-^ ciências. Ver c| zelador — CrS ..

a taoa
dc família. Rua

77. térreo.do Resende,
ALUGO quarto mcblllado a rapazjra estudante., .-
do comercio. Rua dos Inválidos,^argo da Caricca.
76, ap._5: 122-0151, Sr. Romano.
AGÍNCIA FEDERAL DE IMÓVEIS-—— .. ; do
- Aiuga-se ap. 601. R. AndréiCENTRO - Apartamento. Aluga
Cavalcante, 7, qt., sala, banh., se na Rua 20 de Abril n.o b,Tratar. Te|
ccz., tanque. Chaves sindico. Tel.japarlamenlo 1002, belíssima v'5- 42-5435
52-4211 - CRECI 781. Ha, sala e quarto conjugado, ba-|- -_-¦

nheiro e pequena kitchnetle — |*-Altlt

minuto» do 260 000.
Traiar p| tel.ijCATETE - ATügo ap. cl 2 qts.,

sala, qt. empregada, bem areja-
R. Pedro Américo n. 244,

o np. 802. Chaves com porteiro.b,t.,.„. T.i3il 29-2835 ou ....

ALUGO quarto independente mo
biliado a moca ou senhora. Alug
60 mil, ladeira da Glória, 3 ap.j
703. Sem depósito.

Alugo ap. 109, nô-
Fiador ou" depósito.' Chaves corai™, frente, cl saleta, 2 qts., ban.,

porteiro. Tratar horário comer-:"-•¦- *rea, R. S. Amaro, 102 -

ial pelos telefones 52-2966 e |un,-> a 
„Ben:,ÍP''; A'"S-ur°L,?2^?0

.,2-7046. I"" f- • • VEIGA ENGENHARIA

ALUGA-SE quarto a dois rapazes CENTRO - Alugo, Praça da Ban- _ CREcT 832 523' 
C 42"71*'4

não falta água, Rua Frei Caneca deira — 2 andares, Rua Pedro
n.o 448 - Estácio. _|Alves, 163, perto da Eslação Ba.

BOTAFOGO •- URCA '

ALUGAM-SE aps. na Rua Volüiv
tários da Pátria, 416 — Botafo.

ampla sala de iantar, 2 e 3 gran*
dns quartos, coxinha, banheiro so-
ciai ccmplotc, 1 ároa do servi-
ço e dependências de emprega-
da. Tratar na Avenida Lobo Jú-
nior, 1 672 — Ponha Circular —
no hsririo das 0 às 16h30m cu
peles telefones: 30-7168, 30-1947,
30-6862 • 30-6865, com o Dr.
Eduardo ou Srta. ^irtanoelina. _
ALUGA-SE um quarto. Rua Soro-
caba, 239._
ALUGA-SE ap. Rua 19 de Feve-
reiro, 154 — 304, 2 quartos, sa-
la, dependências empregada —
Botafogo.
ALUGA-SE--^~Rua Voluntários da
Pátria n. 264, ap. 401, com dois
quartos, sala e dependências
completas — Telefonar 37-9277
31-1176.

2 quartos, sala e dependências.
Chaves na portaria com o Sr. Jo-
sé Fernandes. Informações telefo-

43-3113;

BOTAFOGO - Alugo l.a loc. R.
Lauro Muller. 36. ap. 1 003. Cha.
ves c/ porteiro, Aurimo. Telefone
34-8054, r. 18 - José.
BOTAFOGO

_ CATETE ~ Vaga moça ou senhora,
pede cozinhar, única inq. Tratar

t"V Rua Silveira Martins, 140, ap,
|604.

AREA 2500 m2 - Alugo em Ca-|rJo de Mauá -Informasse

tumbi Tratar R. Van Erven n.° Graça Aranha, 174, s/ 807,

126-A. Tel. 28-4015, c/ CiprÍ3no,H2j>789, Antonio Joae Cepeda.
j 

.»ia. roj banh a CENTRO — Aluno na Rua Co-iríl í, .,'"  
Vem cozinha mandante Mauriíí n. 14, lado1]6^ blo«„ B -Aluga-se o ap.

Rua Pedro Américo
ALUGO
um só ou casais, tom cozinna ...o..u=,,,= ....»., -, «u.,™ 

)0o .

rc?sÍdaVarrolün,14 
"fjlTA ídlítS.^pJSST 

m°- 
?»^ ^aAST.^

ltf\tf?tftfjitftfntf, fim Vendo barato, moveis inclusive •**»«»& v»1.1 P/ a Baia de

ao!,e escac-as. Tralar «Lffl^ 
^eni^qSicl." baSó, 

*£ ™ 
j" 

«\J™"- SSdoíC^
tanque. Alug. de ''",' 22-8387, de segunda a sex.

NCrS 12,00 mais luz, impostos, ,a',eira-
ALUGO quarto mobiliado pl ra-

paz. R. Senhor do Matozinhrs, ]

Alugs-se 1 ap.
Rua Farani n. 3, ap. 903 -

cem o porteiro — 250 COO c Ia
xas - Telefone 32-0880.
BOTAFOGO - Aluga-se ap. luxo
tipo casa, c/ 2 salas, 2 qts., co-
pa-co?. e depend. cemp. empreg.
Rua Jorn. Orlando Dantas, 13 —
Tel. 42-3330.

APARTAMENTOS, alugamos par»
temporada curta ou longa com-
pletamente mobiliado c! geladeira
a todos os pertences, temos de 1

2.3 quartos — BASILIO D.
CIA. — Ruí Barata Ribeiro n.
87 - sala 202_-Jel.J37-U33.

ÃLUGA-SE ap. 2 ssla"s, 2 quar-
tos, dependências, mobiliado, gel.

telefone. R. Gustavo Sampaio,
876, ep. 308 — Chaves porteiro,
AÍUGUEL7~FLADÒRES? Nio p.c.
favor»», venha buscar um bom
fiador proprietário, comerciante
para aluguel de casas, ipi. ou
lojas. Solução na hora. — Vis-
condo da Pirajá, 572, ct 5, das
9 às 20h, inclusive- táb. • dom.
em frenU TV Excelsior, Ipanema.

ÃLÜGÁ-SE^ap-de sala - quaito
coz., banh. na Rua Júlio de
Castilhos n. 35 - De fren!» -
NCrS 200. Tratar telefone ....
45-5529. _
AVENIDA COPACABANA, 8Í97ãp".
1 202 — Aluga-se ap. conj., p/
fins comerc, de frente c/ sin-
teco, 1". locação. Tel. 42-3330 e
28-98B5!
ALUGO um andar Posto 5 bem
mobiliado, 3 quartos, 2 salas, 3
banh. dependências, tel., TV, má-
quina de lavar, atapetado, ar-
mários a família tratamento *
oaragem por 3r6- oo- >2-meses.—
Iratar tel. 57.3031.

ALUGA-SE quarto pequeno mob.
¦ Moça ou Senhor que trabalhe
ore, pedem referenciai — Tra-
r'r ¦>e'v.J7"íT7?...~.-Popac.n^"ina'

AVENIDA PRADO JÚNIOR, 135,
ap. 912 — Sala, quarto, banh.

kilch — Chaves c/ porteiro —
ADMINISTRADORA NACIONAL -
Av. Prei. Antonio Carlos, 615,
2.» pav. -Tel.l 42-1314.

COPACABANA - Alugn-se ap.
rente, mob. de snla, quarto, tem

porada a caiai ou rapai. Tratar
pe[o tel. 36-1923.

COPÃCA3ÀNA — For temporada
aluga-se ap. pequeno mobiliado,
com geladeira, n 10 metros da
praia. Telefone 37-2157.

COPACABANA — Aluga ap. 703
R. Mar. AVsscarenhas Morais n.°
129, sala, 3 qts., b., c, área
W.C. e qt. emp. NCrS 550. Cha
ves port. Tratfr tel. 28-1492.

APARTAMENTO c| telefone, 2
qts., sala, deps. etc, dt fren-
te, vista pl p mar, lado sombra.
Alugo com ou sem moveis. —
Rua Duvivier 37, ap. 902. Cha-
ves cj porteiro na entrada ser-
viço (Av. Copacabana, 245-D).
Tratar Av. Rio Branco, 114, 14°.
Tel. 42-3300.

COPACA3AN<\ - Comércio -
Aluga-ie Av. Copacabana, 897,
gr. 805, frente, hall, sala, kitch,

banh. Chaves c| porteiro. Tra
tar lowndes Sons. Pres. Vargas,
290. Tel. 23-9525, R. 18. - CRE
Cl 204.

AVENIDA COPACABANA, 360,
ap. 605 — Sala e quarto eepa-
rado, banh., coz., írta — Cr$ ..
230 000 — Chaves no local de 16
às 18 horas - ADMINIS1RADO-
RA NACIONAL - Av. Pres. An-
tónio Carlos, 615, 2." pav. Tel.t
42-1314.
ALUGAM-SE apartamentos mobi-
llidoi p't#moorada longa oi
curti. ADM. BOLÍVAR Av. N.S
Copacabana, 605 — 1/ 1 004 —
T.l.t 36-5565.

COPACABANA - Av. Atlantic»,
2 672. Aluga-se ap. 1 002, c| am-
pia sala, 4 quartos, 3 banheiros
soe, todas demais depend., gara-
gem. Tratar Lowndes e Sons. Pres.
Varoas 290, 7°. Tel. 23-9525, R.
1S_-_CRECI_204.  
COPACABANA — Temporada sa-
Ia « quarto decorado de luxo,
com telefone. Tratar pelos tels.:
36.4288_e_36.5633;
CASA ou apartamento em Copa-
cabana. Compro contrato de alu-
guel. Pago na hora. Residência.
Tratar com Guimarãei — Tel.;
36-7839.

ALUGO irp. mob. temp. gel.,
TV, roup. dt cama, qt. t sala
de frente — , Po.rningo* Ferreira

AIUGA-SE V. da Pátria, 371, ap.
408, ótimo, sala, quarto etc. Cha-
ves porteiro. - Tel. 25-6795, 2a.-
feira.

EM APARTAMENTO con|. Aluga,
moça ou senhora que tra-

balhe fora, to
Diariamente na
356, ap. 922.

direitos,
Botafogo,

ALUGO ap. mob. c| gel., junto
praia. 150 mil. 1 ano adiantado.
Djalma_U!rich_49|304.
ALUGA-SE ap. »ala, 3 qts., coz.,
qt. empr. clc. Alug. 380 000
Rua Silveira Martins 129, ap. 303.
Ver c| porteiro. Trntar na Av.
Ataulfo de Paiva, 483. 

354. taxas e encargos — Fiador. Ver CATETE — Aluga-se o ap, 202 da
APARTAMENTO — Aluga-se a'no local com a encarregada e Rua Podro Américo, 24B, «| sala,
Rua do Riachuelo, 89 cj 14, ap. tratar Dr. Machado na Rua A!- qto. o dop. ccmpfatas. Chaves cj
101 c:m 2 quartes, 2 salas, ba-varo Alvim n, 31, sala 502.  porteiro. - Tel. 42-3373.

no3iao' « c,|a-CS CENTRO - Aluga-se ou v«nd,s. ^.^fe %V,«". J&
Rua Buenos Alres_25_ Ipredio com 3 qts. sl coz . 

,odo ernpf5r)() 
- = - '-"

ALUGO ap. frente, sala, 3 quar-,banh., loia c sobrado 2-0m2 To| 26.9440i
tes; deo. de. emp. Rua Carmo!|u"',° ou sep., 3.qts., -' -•

ALUGA-SE apartamento de snla e
quarto separados, banheiro, kitch-
nette, Rua Voluntários <ià Pátria,
329, ap. 708 - Chaves _c=m
porteiro. Tratar na Rua São José
n.o 50, grupo 702.
ALUGA-SE ap. ceni. com tel. e
móveis. Praia de Botafogo, 340,
ap. 628. Falar com o port. cu pe-
Io lei. 37-6335.
ALUGA-SE — Senador Vergueiro,
218 ap. 702, la. locação, ao lado
da praia. Dois quartos, sala, dc.
pendências garagem. Chaves por-

EDIFÍCIO TRIANGULAR - RUA
VOL. 0A PÁTRIA N.o 1 _ Alu-
go ap. 217, grande sala, dois
quartas, banheiro, grande copa-
cozinha e dep. emp. Telefone
23-3694.

FIADOR??? Irrecusável - Ótimas
refnrcncias. Documentos em dia,
Resolvo na hora — Av. Rio Bran-
co, 185, s/ 1819, das 8 às 10

das 13 às 18 horas — Telefone
32-2503.

ALUGO quarto de frente a uma
moça de fino trato, que trab. fo-

Pedem-se referências. R. Ba-
rata Ribeiro 264, ap. 101. _
ALUGA-SE op. sala, 2 qts., qto.
de empr. etc. Alug. 350 000. Rua
República do Peru 310, ap. 102.
Chaves cj porteiro. Tratar Av.
Ataulfo de Paiva, 483.

Preço módico.

Neto, 232:202, próximo S. Sé.fímb. com tel., forca R.

Fiador idôneo. ' LLLJe..í.°..»-l?Jl?r«---¦

ÃTÜGA-SE ótimo ap. na Rua Ria-«NTRO -Alugo, R. Riachuelo,

chuelo, 171, ap. 54, dois quartos," ap. 513 c/ q. s. c/sinteco,

tala c mais dep. Chaves com por- ««• yiuftar f/sç-ladeira, 
banh,

,„¦.„ ccmpl. NCrS 220,00. R. leofilo
—; Olõni 123 s/201 - 43-2750 -

ALUGA-SE qto.
cozinhar, 60

mob p/
I, fiador

dep., casal, Av,
Vargas, 2 651.

CRECI 727.lavar

PresJCENTRÕ — Alugamos na Rua
iUbaldino do Amaral, 41, ap. 803....

Lapa CATETE — Alugamos ap. 901 da
tRua do Catete 66 — c/aala e
quarto separado, banheiro e kit.
Chaves com o porteiro. Tratar na
PREDIL IMÓVEIS LTDA. - Rua
México 119 - ló.o andar -
grupo 1 603/6.

teiro. 36-6734.
ALUGA-SE 1 pequeno quarto a
pessoa de boa aparência na
Praia de Botafogo, 22 ap. 603.
Pedem-se referências.
ÃLÜGÜêÍS" - Vendas aps. e ca
sas a partir de NCrS 150, 180,
200 (um mês depósito ou bom
fiador) lq. S. Franc, 26 il 1 119
(7 às 19h) - 38-4031 - 23-2232

Territorial Amazonas — (Crect
743).

CATETE
grande t
fício

— Aluga-3e ap. coni.
saleta, de frente, edi

Rua do Ca

ALUGA-SE. umTorn quarlo parajf! ,hal1' !alar,e <*'• «niugado,
,..,! .... ..»!.»... „„ mA-„ „,,'banh., coz. Chaves porteiro_jsal cu senhoras
cortureiras. Rua Andi
n.° 148, ap. 202 - Centro.

mocas cu.' , _,..,.
Cavalcante' ]'tf' ,CtfIA,

j 17 — 4.° and.
\7~

Trav. Ouvidor,
¦ Tel. 52-8166.

taxas. Chaves
tel. 45-2757.

1

ALUGA-SE bem qt. e sala, po-lCENTRO - Alugo qt. indep „
dendo lavar e cozinhar, na Rua: ] !Cnhcra ou 2 moças que tra-
Carlos Gomes, 351, ap. S-101 - balhem fora. Rua João Cardoso,
Santo Crislo. Tralar lei. 22-4239. 40, ,P; |01, pe„0 da leopoldina.
ALUGO quarto de frente a sr.'CENlRO - Aluga-se ap. 704 n7
de respeito, fino traio. Avenida Av. Mem de Sá, 253, c/ hall,
Nossa Sra. Fátima, 67, Bp. 702 ,|„ qt,, banh., coz., área. c
— Centro. ttanq. Ver no Iccal. Chaves c,
ALUGO ap. 201 R. Resende, 135,jpcrt. e tratar na PREDIAL CA-
c/ 2 qls., sl., banh. soe, coz. NADEN5E LTDA.. R. Álvaro Al
dep. empr. e area p/ 300 e ene,vim, 21, gr. 1 206:B - Tel. ...
Chav. no 401. Inf. 43-6896. 122-7808 das 9 ès 17 horas de

ALUGUEL FIA0OR «om 6 !m^2ú- a óa-feira

veis — Irrecusável
Praça Tiradentes n

Forneço — CENTRO — Alug. ap. conjugado.
9, sala 802 ;Av. Henrique Valadares, 47, ap,

-Junto as Cinema São Josí., 301 - Tratar 22-5627.

lete, 310, ap. 601 250 000 a
cj porteiro. Tratar

ALUGAM-SE duas vagas a mflças
que trabalhem fora, c/direltos
Rua Raul Pompéia, 180 ap. 605,
D. Nelly.

ALUGAM-SE quartos e vagas mo-
biliadcs a moças com raferõn
cias à Rua Voluntários da Pá-
tria, 134 - Casa 2.

HUMAITÁ - Aluga c/ grand,
R. Gen. Dicnísio, 16. Chaves n.°
14, S. Francisco, 4 salas, 6 qts.,
2 banhs., ecoa, coz. etc. N<
800,Jratar 28-1492.
PRAIA DE BOTAFOGO - Aluga-se
quarto para deis rapazes em
apatramento mebiliado, cem tele
fene. Exigem-se referências. Rua
Voluntários óa Pátria n.u 1, ap.
503. Tel._46.4836;
OUARTO — Botafogo, perto praia,
ap. luxo cj telef., gel., quarto
ccnfcrtável pi casal ou senhora
- 120 - 46-4721 _o_ 36-7425._
RUA BAMBINA", 18, ap.~201 -
Frente, sala, 3 quartos, banh.,
cor., dep. emp., área — Cr$ .,
350 000 - Choves c/ zelador. -
ADMINIS1RADORA NACIONAL -
Av. Pres. Antônio Carlos, 615,
2." pav. - Tel.: 42-1314.

ALUGO, ótimo quarto mob., com
varanda, a cavalheiro de fino tra
to c responsável. — R. Duvivier,
18 - 403, PSsto 2, Tel. 37___5,
ALUGA-SE, 10 meses, timo ap.,
frente, mob., gel., telef., 2 gran-
des qts.. 2 sls., varanda, deps,
compls. Toneleros, 125, ap. 301.
Tel. 56-1389.

125" 805.
ALUGA-SE mobiliado, bom ap.,
grande sela, qt. sep., coz. cj
gel., banh. comp. Paula Freitas,
19, ap. 304_ _—_ Copacabana.
ALÜGA-SE ótimo qt. mob. c
telef. em ed. luxuoso, uma qua
dra da praia em «p. de sra. a
1 ou 2 pessoas — 57-8349.
ALUGAM-SE 2 ótimo» aps. cj
qt., aala sep. dep. t outro de qt.
sala, l.a loc, 1 mês adiantado.
Solução Imediata — 57-8349.

tel. 23-9658. 120 mil. Tratar tel. 27-9641,
Jesus.

aalamci,
LEME - Alugo ap., sl„ 3 qls.,;
ciemais dep., mob-, telef., gara- OUARTO — Aluga perío da praia
gem, 650 mil. Ver qualquer lio-: pi pessdís de tratamento ep. cio

Rua Gustavo Sampaio, 460, Sra.
(portaria).__ [{3ÜARTO - Moça divida c/ ou-
LOCAÇÃO COMERCIAL - Àv.|
Atlântica, 3303. (Decreto 24 150),
Transfere-se, de ac. cj locat.,
contr. Ap. 1 tipo loja, renovado
.udicialmente de 1966 a 1971,
funcionando com alvará p| ven-
da de móveis de luxo e objetos
de arte. Entrega-se vozio o ap.,
para instalação do tipo de co-
mercio do novo locatário. Não
aluga-se a boate, bar ou restau-
rante. Area útil 120 m2. Alu-

uel e luvas a combinar. Tratar
p/ tel. 22-0044, das 8,30 às 10 h
da manhã, dia* úteis.

LEME

tra que trabalhe foro, Rua Anita
Garibaldi, 14, ap. 302. Telefonn
57-8130.
QUARTO GRANDE - COPACA.
BANA — Aluga-se a uma ou dua-
moças educadas de fami
moral e respeito. Tels. 27-0510
36-1325.

d «

QUARTO — Aluga-so um bom
para duas mòfas idôneai, quü
trabalhem fora. 36-0932. _
QUARTO conf. cj tel., bom mo.
biliado, ¦tufin-ic. » senhor re*-
ponsável, único hóspede, ep»
pessoa íó - 27-7891.

Aluga-se um quarlo pa- ÕU/,;RT0 Copr,cabíma.
ra casal que trabalhe fora. Tratar
pelo lei. 37-4188.
LEME — Alugo qto. mob., a mô-
ça distinta trabalhe fora, ap. fi-
no troto. Ver das 15 à* 18 horas.
Rua Gustavo Sampaio, 746, ap.
803.

MUDANÇAS? A Lusita-
na Guarda Móveis —
Embalagens 28-7532 -
34-1796 e 34-8230
MUDANÇAS SÍÃR — IrcíÍA^REPUBLicA doTeTl
12,00 A HORA - Tele- U3 ~ "'- "A ~ A!'^';í

fone 22-9264.

COPACABANA — Aluga-se ap.
coniugado CrS 200 000. Rue Ani-
ta Garibaldi, 22/606 - Chaves c/
porteiro.
COPACABANA - Aluga-se ap.
903, Av. Copacabana, 945, con
jugado, varanda, banheiro, kitch
Ver com Jorge na portaria. Tra
tar na Adm. Adriatica, Rua Eva-
risto da Veiga, 35, sala 708 —
Tel. 52-0135.
COPACABANA——Aluswm-» va
gas para» rnô_3s, também um
quarto pequeno_._Tel. 57-9889. _
COPACABANA - N. S. 441. Alu.
go an. 504, qt,, «a!a, banh., ccx.
Mcbiliado. Chaves com o perfel*
ro.

COPACABANA - Senhora só alu.
qe 2 vagas para moças que traba-
lhem fera. Reforâncias - Av. Co
paeabana, 793, ap. S04.

COPACABANA — Aluga-se ap,
uma quadra praia, c/ 3 qts., 2
salas, depend. empreg., pintura
neva, garagem. Rua República Pe
ru, 216, ap. 302. Tel. 42-3330.

ALUGAM-SE vaga» p| rapazes c\
roupn de cama, banho quente e
colchão de mola, ambiente sele-
cionado. Ãv. Copacabana, 1 246,
ap. 202J
ALUGO quarto para casal que
trabalhe forn — Tratar Rua Bel
for» Roxo, 296, ap. 103 - Copa- cÕPACÁBANA"~~Alür7a-se ap.
Cèb°"*- de 3 quartos, salão e dependen-

cias com garagem e telefone. In-
formações tel. 43-3113.

COPACABANA - Aluqa-se ep
c/ sala, ouarto separado, mob.,
gel., sint. Rua Barata Ribeiro, 008,
ap. .308. Tei. 42-3330.

Aluga-se,
mobiliado, p. Sra. ou moça. Pre-
ço 100 mil. R. H. Gouveia. T?*

____26-0237. 
Sr. Nei.

QUARTO Alugo, pado lnvar
cozinhar, Saint Roman, 1C0V

começa na SÀ" Ferreira.

RUA DOMINGOS FERREIRA, 235,
ap. 1007 — Sala, quarto, |. inv.,
banheiro, cozinha — Cr$ 
230 000 — Chaves c/ porteiro —

ADMINISTRADORA NACIONAL -
Av. Pres. Antônio Carlos, 615,
2.» pav. - Tel.: 42-1314."~PERU

com
saleta, cozinha, banheiro social,
quarto e sala. Visitas des 10 às
13 horas exclusivamente. Traiar

POSTO SEIS - Alugo ap. frente,;5eciunda-feira - 32-7318.
mob. c gelad Prédio familiar. 

rTjã~feRNANDO MENDES n.° 7,
Aceito temporada. Ver e '«">'„ 41 r:.quina Av. Atlântica -
Raul_Pompeia,J___c/ por_iro_ I 

Afuga.!e , pequeno quarto com
PROPRIETÁRIO — Adiantamos 3 banheiro, entrada independente
meses de aluguel — Alugamos — 

J pt 1 senhor ou 1 moça. Condi-
cobramos — pagamos impostos — ções a combinar.  „__„._ .
despeiamos. Dom Bosco Adminis- plj^ BARATA RIBEII""\ 759 tf.
tradora a Predial Ltda. Rua ao ,,(_ _ s,| j quartos, dependèn.
Carmo, 6 s/ 1 209 e 1 210. !_,,_ Mobiliado cl telefone • TV.
QUARTO INDEPENDENTE, alugo, Tratar 52-3732. ____,
mobiliado c/ telefone, no me- p^p^x morando só procura id-
lhor ponto de Copacabana. Tel. cj0 senh_r _e respeitr. Tratar R.
36-5467.  Barata Ribeiro n. 153 - ap.
QUARTO DE FRENTE - Copa-^06, das 7 òs 9 e das 19 is 21

cabana. Aluga-se em ap. tonfor-'horas.
tável c/tel. a pessoa idônea — SÓCIO — Apartamento oroxiiro
Tratar lei. 57-4494. Aluguel NCr* i10 Ca.Oelinho - Rua Sousa li-
150,00. nia n. 363 - 606 ou telefon. .

QUARTOS - Copacabana - R. 22-8462 - a noile com ROBER-

Siqueira Campos 33 ap. 903, alu TO.

gam-se dois quartos, (um amplo) TEMPORADA - Aluga-se np. 3
c/móveis, lei., direito área, co-! quartos, frente per 30 dias, to-

zinha. f"f "'"1 8 senhor trab,'Hn mobiliado - Rua GuimarSas
fera. Trocam-se referências. Ver Natal, 19, ap. 701 - Inicio To-

até domingo. 'nelerot - Copacabana.

s
CARLOS DA SILVA

CATETE — Aluga-se si móveis,
quarlo pessoa trabalhe fora. Re^
ferencias. Tel.: 25-0351.
CATETE — Aluga-se na R. Ben-
to Lisboa 97, o ap. 201, frenie,
cem ampla sala e quarto conjuga-
do, banh. e cozinha, NCrS 250.00
e encargos. Chaves no Iccal. —
Tratar na R. Buenos Aires, 90,
sala 707. - Tel. 52_'344I
CATETE — Alugo casa cem vrr.
2 sls., 2 qts., a demais dep.
R. Catete, 99. Chaves na casa
6. Tratar R. Relação, 15, com
Sr. Carvalho. 
CATETÍ - 

"Ãluga-se 
ap. 128/514,

Silveira Martins, qto., sala, de-
pendências. Tratar no local.

ALUGA-SE sala, quarto, cozinha
a três pessoas. Rua Assunção,
87, casa 8 - Botafogo.
ALUGUEL - BOTAFOGO - Com
telefone. V. Pálria 305 Bp. 309
sala, 2 qts., arm. emb., coz.,
banh., dep. emp. 400 mil. Ver
cem porteiro.
ALUGA-SE Rua Real Grandeza,
74, ap. 504, l.a loc, s., jard. inv.,
2 qts., b. compl., dep. emp.,
área c/ garagem. NCrS 350,00,
tem garagem, NCrS 320,00 mais
taxas. Chaves na portaria. Ver
das 8 às 17 horas. Tratar Av.
Graça Aranha, 226, s/ 1 110 -
22-6048 e 52-5239, Sr. Fernando

ALUGA-SE 6tima vaga para
valheiro de fino trato com ou
sem ref. Trocam-se referências
N. S. Copacabana 1 05B ap. 904.
APOSENTO fr. mob. a srta. ou
sra. categoria, banh. anexo, 180.
Detalhes Fernando Mendes, 28/
1 004, elev. a esquerda, ap. sra.
estrang. todo conforto.
ALÜGA-SE um quarto mobiliado
de frente para uma moça inde-
pendente, única inquilina, em ca-
sa de alto tratamento. Av. Copa-
cabana 308 ap, 602.
ALUGO — Temporada curta ou
longa, ap. mob. 2 salas, 1 qts.,
deps. emp., arm. emb., irea c/
tanque, tel., utensílios. 57-3225,

ALUGO qt. mob., frenie, • um
ou dois rapazes. Alugo ap. mob.
gr. Ver todos oi dias. Siqueira
Campos 210/201.

COPACABANA - Alugo p| ma-
nhã até 15 horas, ap. para aulas
costuras ou equivalentes. Tratar
tels.: 42-5565 • 52-6846 - Sr.
Waldyr - 8 as I3h30m.
COPACABANA - Alugamos na
Rua Barata Ribeiro, 211, sp.
503, cj sala t qt. separado, banh,
e coz. Chaves porteiro. Tratar
CIVIA - Trav. Ouvidor, 17 -
4.0 and. Tel. 52-8166.

COPACABANA — Aluga-se ao.
218 da Av. Copacabana, 1150,
para fins comerciais, de sala e
quarto conjugado 0 dependen-
cias. Chaves com o porteiro. Sr.
Peixoto. Informações — telefone
43-3113.

RUA GEN. POLIDORO, 55, ap.
204 - Sala, 2 quartos, c/ ar-
máries embutidos, banh., coz.,
varanda, dep. empr. — Cr$ ...
350 000 - Chaves c/ porteiro. -
ADMINISTRADORA NACIONAL -
Av. Pres. Antônio Carlos, 615,
2.= pav. - Tel.: 42-1314.

ALUGA-SE a rapaz que trabalhe
fora, qcarlo independente, cem
direito a teleione CrS 80 000.
Rua General 5everiar.o, 100 —
ap. 207.

SENHORA só procura para aju-
car ap. cu casa de preferén-
cia Zcna Sul, ou parte de uma
casa para me rar, pedendo aja
dar nos serviços caieircs. Inf.
45-763JL
URCA — Aluga-se quarto mob.,
sinteca. Tel., café. Av. S. Sebas-
tiãc,_S9_ap._203_, _L 46-5128. _
URCA — Quarto de frent» com
varanda, pl 2 ou 3 pessoas, 120
mil cem 2 mesas em dopósito
- Rua Mar. Canluiria n. 122
sobrado..

COPACABANA - À moças fun-
cionárías de trato, alugo por
NCrS 100,00 cada, ótimo quarto
com ou sem móveis em amplo
apartamento de senhora só. Tel.
36-2873.

ALUGA-SE ep. c/ou «/móveis, 2
salas conj., quarto, banh., C02.
Frente. Atapetado. Vista p/mar.
Pintado cileo. 37-4641. CRECI 971.

ÃLUGA-SE ap. semimobiliado —

Sala c/iard. Inv., quarto (sepa-
rado) banh., coz., pequena irea
c/tanque. NCrS 250,00. 37-4641.
CRECI 971.
ALUGA-SE um quarto índepen-
dente perto praia, rapaz — NCrS
100,00. Tel. 56-043B. 
ALUGO quarto mobiliado a se-
nhor ou rapaz. Av. N. S. Copfl'
cabana n.°_ 876 ap._206.

ÃLUGA-SE ótimo quarto mobilia
do com refeições ¦ casal ou duas
pessoas. Hilário Gouveia, 87.

AVENIDÃ~ÀTIANTÍCÂ" 2536/104,
aluga-se ap. novo, mobiliado, 3
qts.", sala e dependência. 600 mll
c taxai. Tel. 37-0134.

COPACABANA - Aluga-se
Av. Princ. Isabel n. 300, bloco
B, ap. 204 — p| 350 mil, de
qto. e sala separados, dep. de
empregada etc. — Chaves port.
Tel. 31-1621 - Dias úteis
CRECI 466.
COPACABANA - Aluga-se Rua
Bulhões de Carvalho n. 599
201, cômodo, arm. emb., banh.
compl. indep. NCrS 12,00, 2 ou
tros, Sousa lima n. 21 — 502
entrada de serviço, atap. arm.
emb., indep. 13,00 t 18,00.
C0PACÀ"BA"NA - Alugo por 230
mit, ap, 404, da Av. Prado Jú-
nior, 298. Ver com porteiro —
Tratar_43-9734_da_J4_as_17_L
COPACABANA — Alugamos o ap.

207 da Av. N. S. da Copaca
bana 750 c/sala * quarto con
jugado, banheiro ft kit. Chaves
com o porteiro. Tratar na PREDIL
IMÓVEIS LTDA. - Rua México,
119 - 16° and. - grupo 1603/6.
COPACABANA - Aluga-se o ap.
402 de frente, na Rua Hilário
de Gouveia n. 77, com 3 qts.,

salas, coz., banh., dep. de
empreg. • garagem. Chavei c/

porteiro — Tratar na Rus da
AlfSndega n. 338-A, l.o andar —
Tal. 23-9805.

DE FRENTE com armários embuti-
des, sala, dois quartes, Barata Ri-
beiro, 669/303 - Aluguel 500
mil.

FUNCIONÁRIO - Admite-se ie-
nhor de responsabilidade para di-
vidir desoeza de apartamento. R.
Bsrata Ribeiro, 450, ap. 402- -

FIADOR — Para casas, aparta*
mentes • lojas, irrecusáveis. Te*
mos proorietírio i ismerctinte.

Saluçãa rápida em 24 heras.
Avenida 13 d*. Maio n. 47 -

sala 1 603 - T.l. 45-9?57.

FIADOR??? — Irrecusável, ótimas
ref. bancárias. Apanho todos os
documentos • apresento. Resntvo
ne h-ra. Av. Rio Branco, 163,
sl. 1 «19. T.l. 32-2503, das 3 às
10 • dat 13 J_18 horas.
FIADOR??? — Irrtcmivtl, paran-
tlmos. Sclurão na hor». Não cs*
bramoi laxa. Av. R:-> Branen n."
106/8, il. 1 109. Tcl.t_32-7655.

HOTEL - Alugam-se_ quartes
bons para turistas, assplo e con-
forto, perto da praia, diárias mó-
dicas. Rua Saint Rcman, 74. Tcl.
27-5700, esq. Si Ferreira.

LEME - Gde. ap. Av. N. S.
Copacabana, 44, ap. 301. esqui
na de Princesa Isabel, todas as
dependências de frente, c| 3 qts.,
ode. sala, 2 banheiros sociais,
dep. ccmpl. emp. e garagem.
Ver no local cj o porteiro e Ha
lar pelo telefone 52-2607. Na
Avenida Graça Aranha n. 333,
S|L gr. 2.

-ii i» »

-57 — ^H M"" "\

HORIZONTAIS — 1 — marinhas; relativas ao
mar- 9 — íruta-de-conde; 10 — areai; 12 — Hu-
tuar; boiar; 14 — deciírnr; 15 — dar ns cores do
arco-íris a; iriar; 18 — cheio de pecados (Lat.
peccamen); 21 — interjeição: admiração; 22 —
colocar em mala; 23 — casa; morada; 24 — pe-
daco de metal chato e muito delgado (Lat. Íaml-
na); 25 — abreviatura: adicione; 26 — Nossa Se-
nhora (It. madonna); 27 — ponho data em; 28

lugar ondo o povo vai orar (Lat. orata); 30 —

plural de o; 31 — tornar raso; destruir (De raso).

VERTICAIS 1 — preparado à mão (Lat. mani-
pulare); 2 — encarregadas de uma tarefa; 3 — \
criar raízes; enraizar (Lat. radicare); 4 — peca
de madeira em íornm de cunha para fechar uma
poria ou cancela (Lat. traliella); 5 — seguir; 6
— de mim; 7 — conjunção latina: ou; 8 — íinura;
chiste- 11 — leitora; 13 — apêndice; 16 — verse-
jádor; 17 — outeiros (Lat. collina); 19 — procura
inspirar amor a; cativa; 20 — curada; 26 — tn-
ture; 29 — graça.

.1
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© IfAÔVEiS - ALUGUEL
TEMPORADA - ftv
Leme, lrente mar,
banh., kilcK., mcb
_ Andar baixo 57-1232.

ai 
ii--a sc ,,,*, ótimo ouarto em ALUGUEIS - Vendas casas o aps. ALUGA-SE í

¦,*,..,,,¦.:, ,,; ;Ja-se ^.<_?r:.\^^l"_\_n:"família. "mia partir de NCrS 150, 160 e 180 n.o 206 u
' Maria 

(um mes depósito ou bom fui- saia, cozinh;
Idor). Lgo. S. Fco., 26, 5/ 1 1 19,idéncias.

9 horas) - 38-403'

Atlântica
ap. I qlo. |to seps

utens. Umo Vise
kitch., mobiliado ou essa

Piraiá, 621, ap. 205.

Chaves c< porleiro. Tralar telefo-

no 32-1010.
VAGA ÒT'^L: A^Va-liPÃNlMÃmeçs

Kua

Telefoneblliada, .
dos. cozinha, banheiro.
27-2637, dat 10 °s 17 horat.

IPANEMA - Alugo ap. tipo casa

VTiii-*a_<;p anartíimeníoi^ã auarlosJvar ? s- 3 tt. demais
AlU"""^banl,ei;ís 

dependência|60,O0 . taxas - Rui Nascimento

bano, 109 ap. 1 205.

IPANEMA - LEBLON

cavalheiro distinto
Ama!ia,_ 148.
ALUGA-SE .
liado em casa de família distinta,, _,,.

Cobertura seml-mo- , c5Va|heiro de respeito. Rua Ba- l^c1-1 '1?''

arando, qt., sl. separa• rSo de Mesquita, 1015. Telefonei ANDARAI'3B-1264.

and», quarto ,.m.'jbiÍ J3-2232.' Territorial Amazonas

2 salas. Rua
Tratarde empregada c garagem,

João Lira, 103, op. 305
tel. 46-1966.

ARPOADOR - Alug. Semana

Santa, temporad» ou vendo. Qt,

_ sala separados, cozinha e ba-

nheiro superluxo. Francisco Ota

vlano 240 ap. 404.  .
APARTAMENTO, saleta, auarto,

115

demais dep. NCrS

2.°

quarto com1

Ernesto Souza, 32
Vendo ap. sala, 3 qts., 120

5 vazio. Ac. Caixa, Ipeg ctc.Vitto-

ANEMA - Aluga-se ap. quar-
e saía «Aparados, na Rua Go-

es Carneiro, 130,409, l.« loca-

o (Arpoador). Telefone 43-9255
i 23-6869, Sr. Ronaldo.

ALUGA-SE ótimo quario "¦"¦|ip-r| 773 _ 31.3103
pensão a uma ou duas pessoas,|"tl-'
ambiente selecionado. R. Aguiar, |'.!?¦------
34 - Tiiuca. Tel. 481346. 'ANDARAI

ALUGO bom 
"quarto 

c/ móveis
um senhor idôneo ou dois ra-

pazes. Preço módico. R. Uruquai
530-A, c/ 3 - Tijuca.

ALUGA-SE 1 ap. com 2 quartos,
solo, cozinha, banh. c dep. à Rua

IPANEMA - Aluga-se ap. 202
ida Rua Alte. Pereira Guimarães,

72, com quarto e sala separados,
banheira cozinha. Chaves na Rua

Anibal Mendonça. 16 ap. iii - 
A|au|fo rf, Paiva, 31. Informa-

Ver c/porteiro. 
Lge| te| 43.3113.

ÃLÜGA-SE 6 ap. 301 da Rua Dias1

São'Miguel, travessa Vulcano, *6|ghavo» 
coni"zelõdor -"'Tralar' na \*'_"\ 

"Augusto"'Nunes',' 
Í0_8'"-iCoelho, 273 - Silva

peq. cozinha. banhei;o, Jiaragem. 
, 

nhe|ro
Ataulfo

Ferretr-a, 425, Leblon, sala.
end. Chave:

quartos e demais clepe:
Aluguol NCr5cem* o porteiro.

370,00 mais laxas c ""posto
Tratar tel. 52-7333 ou 32-3539, e

dias_ ú>e[s, 

ÃLÜGO cosa gde. terreno 18x36!

ex-embalxada, 6 qts., jardim. R.

Rodolfo Albino, 35 - Leblon lCa-
nal). 47-3841 - Guilherme.

ALUGA-SE quarlo mobiliado pa*
,,, 1 ou 2 senhores. Rua Ba.

rão da Torre, 583, ap. 2. Tel.t
-Í7-7094 - Ipanema perto praia.

APARTAMENTO mobiliado - Le-

blon - Sala, 3 quartos c/armi-

rios embuMdos, demais depen-

dência! - CrS 700 000 - Inf.:
ADMINISTRADORA NACIONAL -

Av Pres. Aniònio Cnr loi, 615,
0.0 C,1V. - Tel.t 42-1314.
'AVENIDA" 

VISCONDE 
" 

DE" ALBU-
QUERQUE, 1274, apts. 104 e 303
_ c7 sala, 3 quartos etc. - Cha-

ves -I porteiro - ADMINISTRA-
DORA NACIONAL - Avenida
Pres. Antônio Carlos, 615, 2."

pav - Tel.: 42-1314.

AVENIDA ATAULFO" DE 
"PAIVA,

944, ap. 701 - Frente, saia, 2

quartos cirandes, sinteco, coz.,
binh. social, área c/ tanque e
deo. emp. Chaves c/ porteiro -

ADMINISTRADORA NACIONAL -

Av Prei. Antônio Carlos, 615,
_.« pav. - Tel.: 42-1314. 

LEBLON - Alugamos ótimo ap.

c| sala, qt., banh., kit. Ver ap.

306 da R. Cup. Durão, 147. Ch»
ves cem porteiro. Int. 42-/144

42-5231 - F. P. VEIGA EN

GENHARIA LTDA
832.

Alugo ap. lurroo
p comércio — Rua Barão do Mos-
quita, 494, ap. 101 — Chavei nj
R. Silva Toles, 24, c 1. SOTIC
- Tol.: 32-1619 - CRECI 529.

GRAJAU -- Rua Vise. do Sta.
Isabel, 599, ap. 104 - Saia,

banh., coz., varanda.

Rua Lino Teixeira,IMEIER - Perto da Chave de PENHA
303, com 2 qts.,|Ouro. Rua Boria Reis, 3881201.
banheiro e depen- Aluga-se c| 2 qts., sala, varan-

da, frenl a o demais dependén-
citis. Chaves local. Trn'ar tel.i
42-4546 com Paulo. ___

Aluguel 190,00. Ch.iv
203. Tralar com Dr. Gas-

tão. Tel, 45-9468.

Ã3ÕÍICÀO — Aluga-se casa de
com dois quartos, sala,

randa, área cem tanque
180,00. Rua Gaspar

AIUGA-SE uma casa, si. >,¦-•¦
to, cozinha, banheiro,
Curup.il ti

NSCrS
153.

Rua

OSVALDO CRUZ - Alugo, casa
s/filhos, casa 3, R. Alberto dí
Carvalho, 450, fds. NCrS 30,00 salas, banheiro e cozinha e uma

mais taxas, c/s. q. coz. banh. R.iloja n,i frente tambem pequem,
Teóf. Otônl 123 s/201 - 43-2750. tudo ou separados er Run Gua-

CRECI 727. temala, 3C0 - Sr. Adnao a qual-
. -—..... —'—.—- '— —n Iquer hora.

PIEDADe - Alugamos n.l Ruc.- -.....—¦-."—— —-
|Eng. Nazareth, 70, ap. 301, cl,PARADA DE LUCAS - Ru. Bu-

^I7| sala, 2 qts. separados, bnnh., coz., lhoes Marcai, 479 aps 101 e

cl tanque. Tratar CIVIA -201 - Aluga-se c 2 qls., sala,

, Ouvidor, 17 - 4.° and. -Icoz., banh
52-8166.

Alugo na Rua S. Ca-|TF.RESOPOllS - ALTO - Alugo
milo n.° 125, ap. 208, c/ 2 casa nova, mobil., c/ penontes
quartos, duai salas, cozinha,' ba-ho Parque Ingá p/ Scmr.no San-
nheirs compl. CrS 180 000 c ta-ta, um més ou um ane. Inf. tel.
xas. Chaves c/ Sr. Damião. Tra-M7jS380.
tar le!. 29-12Ó2.
PENHA" 

"CIRCULAR""-'"Àlüaí-sejCAXIAS — N. IGUAÇU —
casa modesta 2 qts. pequenos, 2lf^|l.ÓPOi.!S
salas, banheiro e cozinh" ~

ir. lões p
% 

'd^Í'." "IChaves cem zelauor - irarar nni|0. R.
l_uca._Tratar__A. Prata. _ 

ADMINISTRADORA NACIONAL -(Todos o
ÃIUGA-SE casa, com 2 quartos,Uv# pre!. Antônio Carlos,
uma sala .1 dois rapazes solteiros j.o pJv. _ Tel.: 42-1314.
ou casal sem filhos. Tratar tele- 

grãjau'-" Aluga-se ap. 402 nal4Y7.Fi T
R. Comendador Marlineli, 179, c',;c/ Si
íelef., sinteco, arm. embut., 3
cils., ti., bnnh., co7., área c,
tanq., depend. pj empreg. Ver no
local. Chaves c port. e Iratar na

7, cam 30
Engenho de Dentro.

ALUGA-SE boa casa
sala, cozinha, banheiro e área. j area
Rua Peçanha da Silva, 292 - En- Trav
oenho Novo, 'e'-

ÃLUGÕ~cas'a p/ moradln e dois PIEDADE - Aluga-se apartamen.
ifieínas ru dôoósi-|'o pequeno ns Rua (jonc-iio

Santos. PIEDADE — Aluqa-se casa 2 qts.

Rua

QUARTO - Aluga-so ótimo para
uma ou duas oesseas. Rua Alber-

Cam pos, 176. Tel. J7-5315. _
ÕUÀRTO — Ãiuga-se mobiliado
nc, Leblon, para rapaz ou senhor
em casa do familia. Tratar com
Pedro. Tel. 47-72S0. Das 12 as
14 horas.

fone 28-2465. _
ALUGA-SE em casa_ de fam
duas vagai para mocas na
General Roca, 402. Tel. 48-5064
-. Tijuca.

ALUGA-SE parta de ap. (fiiu-
CRECI ca) a 2 rapazei ou 1 senhor de

respeito. NCrS 150 (mobiliado).
32-5855 hoie, 8 òi 12. D. Gloria

(recados).

modesta p' ca-
R. Vaz Toledo n."

tar R, 24 de Maio, 747,

TEMPORADA - Alugo ap. sala,
2 qts., o dsD. mobiliado, gel.
etc. Linda vista indevassável. —

Praça A. Quenlal. Trater telefone
36-4465.

GÁVEA - J. BOTÂNICO
ÃLUGA-SE amplo ap. 

"com 
sinto- cÃÍUMBf'-" Álugam-se 2 casa

ALUGO vorios quartos para ca-
sais. R. Maia 

'Lacerda, 
652. Rua

Correia Vasques, 50. R. Senador
Vergueiro, 111. Rua Tavares Bas-
los, _4.
ÃLUGA-SE o ap. 502 com sala
2 quartos, dependências na Rua
Costa Pereira n. 43, 280 por

Telefone 56-0771 - D.
Cecília Chavei porleiro.
BELÍSSIMO — Ap. cobertura, 3

q., c| armários, salão, 2 b., gde.
terraço, qaragem, privat. R. Uru-

guai, 533 - CrS 550 000. Tel.
28-2458 — Ver c| portelro_._

PREDIAL CANADENSE LTDA., R.
Álvaro Alvim, 21, gr. 1 20618 -

Tel. 22-7803 cias 9 às 17 horas de
2a. n óa.-fetra.

GRAJAÚ — Aluga-se na Rua Vis.
conde de Santa Isabel 271, np.
504, c| flnteco, 2 qls.. sala, coz.
banh. o dep. empregada. Base:
NCr$ 250,00 e taxas. Ver com o

perteiro

2 salas e mr.is dependências, fia
dor. NCrS 160,00. R. Assis Car
neiro, 28i. i 

.piedade"
ALUGÂAA-3E bons quartos, RuaJ2 quarto
Barbosa cia Silva, 29 - Riachue-Urea. na
io. !

— Aiutjd-se um_ ap. c/
, sala c dependências e
Rua Gomes Serpa, 448.

ALUGO casa pequena a pessoas
que trabalhem fora. Rua do Ro-
cha 231 - Rocha.  
ALUGA.SE ' uma casa c/ou sem
móveis. Rua Andrade Figueira,
191 — Madureira.
ALUGO ind., casas, aps. do Ko-
cha a Austin, Triagem a Caxias. 1
2 qls. de 50, 70, 90, 100 e 120

GRAJAU - Aluga-se
sala, 2 qts., banheiro,

co. CrS 380000. R. Marquei
S° Vicente, 115-301 - 27-4085.
Gávea. _.~
ALUGO a pequena família o ap.
202 da Avenida Rodrigo Otávio
n. 22ó — Pintado, estacionamen-
to auio — frente -- Infs. tei. .
26-4665._
JARDIM 

"BOTÂNICO" 
- Aluga-se

apartamento «ala, dois quartos,
dependências de empregada, ar-

mários embutidos, com ou tem
telefone.

F,ÃÓOB7í' *ao dependa d. H* 
^WBj^Wfl.rjd.^ 

_Q__ 
^

ves porleiro. Tralar Ctvm - Tclvores — Resolvo na hora, _ dou
documentos — Imposto Predial •
irato para o interessado — Av.
Rio Branco, 185, sala 1819. Tel.t
32.2503.

FTÃDÕRT?? N5Í~dopoi<da de ler-
coiros, ó só apanhar documontos
e apresentar. Resolvo na hora.
Não cobro adiantado. Fiader ir.
rocusávol, ótimai raf. bancárias.
Av. Rio Branco, 185, sl. 1 819,
das 8 às 10 ¦ 13 às 18 horas.
Tol. 32-2503.

52-8166.

IPANEMA - Aluga-se ap. novo
sala o qt. separados, coz. e ba
nheiro, arm. embutido — Gomes
Carneiro, 130, ao. 408.

g Rua Itapiru, contendo cada
una 5 quarlos, 1 salas, depen

déncias e garaoem. Informações
lei. 43-3113.
FIADOR??? Sem problemas, dou

documentos, referências • Irato
nl o interessado - Av. Rio Bran-

co, 185, sal. IBH. Jel. 3W503.

HADDOCK LOBO - Rua Quinti-
no Vale, 51, pr6x. Estação. Alu-

ga-se cara grande, servindo pa-
ra pensão, oulrot fins comerciais
e moradia. Ver no local ou te-
lefonar antes para 52 0394. Sr.
Rogério.

ap. dc
cozinha,

área c] tanque. Ver ci Wallor.,
Rua Alexandre Calaza 271-101.
Aluguol 230. Tel. 31-0537.

GRAJAÚ — Alugo ap. grande, 1

pl andir, sol., 3 qts., dep. em-
preg., CrS 250. Rua Campinas n.
188, ap.JOl, fds. 9 às 12 horas

GRA"JAU -AÍugo 
"ap. 

204, _
grande, 2 qts. bens,, banh. comp,
ccz., área, depend. emprog. NCr$
320,00 nuis taxas e cond. R
Borda do Maio, 58. Tratar Rua
Teófilo Otcni, 123, t/ 201. Te
43-2750.

S. CONR. - B. TIJUCA
SÃO'CONRADO- Alugo apt. c/

saln e qto. conjugado, kitchnete c/

armário, iardim de inverno, mobi-

liado, c' tauna, piicina, play-
ground e área de estacionamen.
to p' automóvel - Estrada das

Canoas, 10/12, blocoi 5, apt. IM
_ Traiar na PREDIAL | 

ADMI-
NISTRADORA RESMIKOFF LTDA.

Rua do Ouvidor 130, 9.» nnd.
Tels.: 22-9435 e 52-1677 com

Sr. Neve*.

QUARTO GRANDE E AREJADO

NCr$ 150,00
Tratar PREDIAL E ADMINIS-

TRADORA RESNIKOFF LTDA. -
Rua Ouvidor, 130 -- 9.° and. -
Tols. 32-1675 c 22-9435 (s 17).

PENHA -Aluga-se loja, na R.
Gualanazes, 25 - Chnves na R.
Montevidéu, 1 277, Loja F. Fia-
dor proprietário.
PENHA -- Aluga-se ap. ni\ Rua
Guaianazes, 25, sl., quarto, vn-

ALUGA-SE uma casa em N o v a
Iguaçu, chaves ns Rua OMvio
Tarquino n. 1 027 — Melhores
;nformac-s_pe^ lel. 43-8690. _
ALUGA-SE ap. recém construído
na Est. Comendador Soares. —
Tratar na Rua Álvaro Moura S.i
n. 6, 1 ai., 3 nt;., coz., banh. e
arca. Pre;o 120 000.

CAXIAS - Aiugo casa 2 quartos,
snla, co?. Rua Expedicionário Jo^
SÓ Amaro, 7B2 — ônibus Vsrian-
le a poria. Tel. 30-3306.
NILOPOLIS — Alugo casa peq.,
NCrS 50,00, outra maior, NCrS
90,000 c1 3 m. do depósito -
R. Dr. Godói, 575 - Final do

Antecipe seu classificado
Amanhã não haverá expediente no

JORNAL DO BRASIL. Mas o JB circulará
no dia 24 com.a sua edição habitual. As
Agências receberão Anúncios Classificados
hoje até as 17:30 hs. e a Sede até as
19:00 hs.

No sábado as Agências reabrirão às
8:00 hs. recebendo anúncios até ll:00hs.
e a Sede que abrirá às 7:30 hs. até as
12:30 hs.

randa envidraçada. Chave:
Montevidéu, 1 297, loja F. Fia-
dor proprietário.

Aluqa-se, pode lavar o c.„ -ar.|RAMOS - Rua Le'ópoldi"na Rtgo,

70 000 c! depósito. Rua Pais del236, ap 403 - Frenie, sola, 2

Andrade, 54 - Sampaio. jquartes, banh. em cor, coz., area

QUARTOS. - Alugam.se,,pode&\™£ «f '^nis^DOr'/

ônibus Manuel Reis Água

Alugam-se, pede la-
.ar e coíinhar a parlir de 50 000
com 3 meses depósito. NSo se
atende pe!o telefone. Rua Ma-
noel Vitorino, 919 - Estação
Piedade

zelador —
NACIONAL - Av.
nio Carlos, 615, 2."
•I2-1314.

NCr$ s/fiador. R. Lucidio Lago, QUARTO Independente - Aluga.
138, s/4. Méler, até 17 horas. l,e ni1 Estação de Sampaio. Fia-
ALUGO — Ap. 401. Rua Rocha jdor idôneo. Tratar_teJ. 48-6225.
Pila, 231 com 3 qts., 1 sl., quar- quarto - Aluga-se íl direito
to de emp., cozlnha-ccpa, area, fl |avar e co2|n|iar, na R. Doutor

aranda de frente 250 000 - Ca-
chambi.
ÀLUGA-SE casa c| 2 qts'., 2 sa.

cozinho, bnnh. c quintal.
Pr. 200 000. Pua Pereira da Cos-
la 36 - Madureira.

ALUGA-SE quarto, coz., c! des
conlo em folha. R. Pcrdioão
Malheircs 141. Estr. Portela
Madureira.

Garnier, 179, no Rocha. Tratar R.
Senador Muniz Freire, 32 — Vila
Isabel.
QUINTINO — Aluqo quarto indp.
com móveis a casn!, pode lavar
a cozinhar. Trav. Biltencourt n."
29. Ver local. Tralar tel. 52-3946.
I.

ÁLÜGÃSE sobrado com 2 quar-
tos, sala, cozinha, banheiro, érea

,com tanque. 150 cruzeiros novos.
Aluga-se casa c o m jõesconlos em folha ou depósito.

-Rua Teixeira de Pinho, 187. —

Piedade.

GRAJAU
5 qts., 2 salas, quintal e deps.
na Rua B. de Bom Retiro, 1 630,
sob. la. locação. 500 000 cruz.
Trotar 40.5912.

GRÃWU- Àíuga-se, à Rua Mei-
ra de Vasconcelos, 31, casa gran-
de para residCncia, comercio ou
Indústria. Ver diariamente no ho-
rário de 7 às 16 horas.

ZONA NORTE

PÇA. DA BANDEIRA -
S. CRISTÓVÃO

TIJUCA-RIO COMPRIDO

APARTAMENTO - Ótimo -

Aluga-se na Rua Curuzu, 73 -

São Cristóvão.

ÒTÍMÒ gr. ap. aluga salela, saMUDANÇAS STAR -
12,00 A HC
ne 22-9264
PENSIONATO - Moradia para QÜÃIUO - Aluga-se a uma nio

12,00 A HORA. Te!ef0-J2 qts., dep. emp., depósito
i^.,w^ R e Teles.Rua Silva Teles, 30-A. Ver Anlu

nio. — Andaraí.

AlUGA-SE «nnrtamento com um

quarto e uma sala separados, cm|pndo,
edificio nóvo com
contraio com fiador. Ver e tra

tar na Rua General Argolo, 13*.

ALUGA-SE casa vam., 3 g. «.,

coz., fogão gás., banh. comp
Rua Cindido dc Oliveira n.° 93,

c/ 7 -- Rio Comprido.

ALÜGÃ:SE"cas»; seis'cômodos . A!uga-se o ap

dependências. Travessa Rio Com-
14 esquina de Hacdock

,-lcvador.|Lôbo para moradia, pensão ou
corr.ércio.

moças - Rue Heddock Lôbe, 37,
tel.i 28-8509.

QUARTOS - Alugo a casais sem
filhos, ambiente familiar, pode
avar e coz. Pede-se depósito. —

Rua Conde de Bonfim 845. -

Muda. __„__—
QUARTOS - Alugo pl 50, 60, 70

e 90. na R. Oito de Dezembro
n. 271. Esla rua começa na S.

F. Xavier n. 650. 

RUA SAO VICENTE, 45, ap. 202
- Frente, sala, 3 quarlos, banh.

coz , clcp. emp., ürea c/ tanque.

Chavei no apt. 102 -Trajar na

ADMINISTRADORA NACIONAL
Av Prei. Antônio Carlos, olo,

2.» pav. - Tel.t 42-1314.

RUÃ VÍSTA ALEGRE" n. 10
101 de sal», 2

quartos, dependências. Alug.
NCr* 210 — Chnves no n. 8 —

Tratar teU. 42-9948

ça ou senhor que trabalhem fo-
B. de Cotcgipe, 591 «p. 201

VMa Isabel.
VILA ISABEL — Aluqo quarto,
frento, Indep. NCrS 85,00, _ c| 2

de depósito — Rua Barão de
S. Francisco, 509 - Praça 7.

ALUGO
grde

- Óu vendo boa casa
ardim, 3 q., sala e de-

pendências. R. Leopoldo Bulhões
... Benfica, marcar hora para vi.

s;t,l - Tel. 28-2458.

CASA - Aluga-se 2 quartos, sa-

Io, cozinha etc. Rua Ricardo Ma-

chado, n.» 89. Inf. Tel. 22-0814
— S. Cristóvão.

ALUGA-SE quarto, em casa de fa-

milia, uma ou duas r-c!!c'15-
Rua Campos da Par, 90 - Rio
Comprido.
APALACETADÀ residência do fa-

Mia de respeito oferece quarto
espaçoso com banheiro indepen-
dento (tipo apartamento!, mesa

de la. ordem. Arauio Pena, 5o
Haddoclí Lobo.

ela 
"do 

frente, a casal

PEDREGULHO - Aluga-se um

quarlo, pode lavar e cozinhar,

com depósito - Rua São Luiz

Gonzaga, 1607.

OUARTO pequeno em ap. Alui
• e 50 000 cruz. 1 més adianlado

Ê 
'l 

cm depósito. R. Senador Fur-

tado 45 ap. 203 - Bloco dos

fundos.

QUARTO-— Ãiugo para 2 rapa-
-e-, NCrS 50,00 com meses de

depósito, Rua Bela, 262. Tratar

no n. 113-G. t

RUÃTlSC. DE ITAMARATI, 77,

«pf. 104 - Sala, 2 quartos, bo-

nheiro, coz., dep. emp., erea
ci tanque. Chaves c/ porteiro -

ADMINISTRADORA NACIONAL -

Av PrDs. Antônio Cario.1, oto,

2.»' pav. - Tel.: 42-1314.

SÃO CRISTOVAO - Aluga-se, R.

Caieiras, 96, casa, 2 qlt., sl.,

banh., coz. Ver no local. Tratar

Davtga, Beco Cancelai, 8 — 2.°
- Tel. 31-3746.

ALUGO - -- ¦¦-¦ -¦ ,, ,
sem filho, ou morao. Aluguel
140 000 1 mês de den. Barão de

Itapagipe 90 - Marlene

ALUGA-SE um «partamento

RÜA SÀO FRANCISCO XAVIER
388, ap. 101. Alugam-se com 2

salas, 3 quarlos. varanda, banh.
dep. cmp„ irea c| tanque.

Chaves no ep. 202. Administra-
dorn Nacional. Av. Pres. Anto-

nio Carlos, 615, 2." pav. Telefo-

ne 420314.

SÀENZ PENA - Alugam-se quar

BENTO RIBEIRO - Aluga-se ca-
sa peouena, CrS 110 000. Pa-
checo da Rocha, 446, fundos —

Tratart Bonsucesso - Franciso
Haiden,J34, ap._20l.  __
BANGU— Aluqa-se o ap. 406 da
Av. Conego de Vasconcelos, £4,

Ia, corn sala, 2 qls. e demais de
pendências. Chaves c! porteiro,
Tratar cem ADMINISTRADORA
SION — Av. Rio Branco, 156, s|
I 714. Tel. 52-5917, de 12 ès
18 horas.
CACHAMBI - 

"Alugo 
casa 1

quarto, sdla, cozinha e banheiro
- Rua Vaz de Caminha, 250-f.
(Fiador).

VILA ISABEL - Alugamos ap.
402 da Rua Padre Francisco Una
96 — c/sala, 2 quartos, banheiro,
cozinha e dependências. Chaves
no ap. 204 - Tratar na PREDIL
IMÓVEIS LTDA. - Rua AV-xico
119 — 16.° andar — qrupo
1 603/6.
VILA ISABEL - Aluga-se um qlo

Pres. Antô-
pav. — Tel

NOVA IGUAÇU - CASA MOVA
— No Centro, perto eMí^-io,,
conf crt., fartura água encanada,
luz dírela, condução quase no
portn direta à Praça Maui. Alu-
quei 100 000. Ver Rua Martins,
347 — Bairro Encanamento, C/

WALMORIO.

RUA VICENÍE DE CARVALHO -

Rua Cambuci do Vale, 209. Alu-

ganvse aps. novos, saleta, sala,
2 quartos, copa, coz., grande
área. Pedem ser visitados. Ad-

inistradora Nacional. Av. Pres.
Antônio Carlos, 615, 2.° pavto.
Tel._42-13141_
REALENGO — Rua Tabelião Luiz zinha, banheiro, Iardim, quinta
Guaraná, lote 6. Alugo casa com le garagem — Tel. 45-6712

RAMOS --- Aluga-:e Rua João
Romariz, 366, ap. 102, hall, sala,
2 qts., banh., coz., quintal. Cha-
ves no ap. 101. Tratar Lowndes
& Sons. Pres. Vargas, 290. Tele-
lone 23-9525.
RAMOS — Aluga-í» o ap. 402 da
Run Cardoso de Moraes, 524, cj 2
qt?., laia ft dop. empregadas. —
Chaves e| porteiro. JTol.42.3373.
RAMOS — Aluga-se ap. 2 qunr-
tas, «ala, coz., banh. cemp.,"rea 

serv. Rua Juvenal Galeno,
30-302.
RAMOS — Alugam-so aps. l.a lo-
cação do amplo quarto, tala, co-
zinha, ároa. Rua Pereira Landim,
190. Vor, tratar as 2as., 4as,
6as, sibado • domingo das 14
h 10 horas. NCrS 2]0,00.

VILÃ KOSMOS - Alugo casa
260 mil, 3 quartos, 1 salas, co-

LOJAS
CENTRO
CASTELO - LOJA -
Alugo c| 160 m2, Ver
Av. Churchill, 129, com
porteiro Lima. — Tratar
coni. 1001.

ALUGA-SE vai
conv direito a maquina de
escrever e somar e telefone. —
Aluguel NCr$ 70,00. Chamar o
Sr. So'jí.<"i ou D. Carmem. Telefo-
ne 22-9345. _
APARTAMENTO ou sala comercial
tudo independente, consta de
uma grande sala, banheiro e la-
valório. Chaves no 201, Tratar
com Faria; 52-6999.
ALUGA-SE rala comercial com ba-
nheire anexo, na Rua México, 41,
s 1 103 - Alug.: NCrS 250.CO.
Chaves na sobreloja — CIPA SJA,
- Tels. 22-8J4I e 22-8155

dois quartos, sala e demais de-

pendências. Tratar Dr. Braslllno
C. Vallim - Rua Lucidio Lago n.°
96, sala 408 - Méier.

dor ou depósito.

REALENGO - Aluga-se, la. locn-
cão aps. de 2 quarlos e sala, c

quarto c sala. Ver Rua Santo An-
nelo 264 c/proprietário — Tel.
56-1536. ,

VILA DA PENHA - Aluoa-se
ótima casn com 2 quartos, 2 sa-

varanda, dependências com
sinteco, pintura nova, aluquel Crí
180 000. Ver na Rua Angaí n.
143. Chaves pi favor no ap.
102 fundos, Vila Kosmos. Tratar
p| lel. 42-9677. 

CASCADURA - Tomás Alvos, 14,
ap. 201, 2 qls., sal», dep. c
área s/ garagem, no local, no
101. Preço NCrS 250. Tralar Ma-
ria Freitas, 42^ s/ 503.

CENTRAL — Alugo em Magalhães
Bastes, perto da estaçio, linda
casa tipo np. Preço NCr$ 150. —j
Rua Libéria, 241. Chaves no 243.
- Tel. 26-4198. 
ENGENHO"NOVO -Alugam-se
vários quartos, pode lavar e co-

indepentienie, pintado ce novo, ;!n|Wi 40 000 com depésito -
para uma ou duas mocas que tra- Rua Maf|lns Laj6i fá. sobrado.
balhemfora. Tel.t 58-9581. 

]ENGENH0 6_ DENTRO'-"Aluga'-
VILA ISABEL — Aluga-se aparta-Ue R vendo-se na R. Monsenhor
mento frente, primeira locação, Jeronimo, 4C0, ap. 301 — sl., 3
2 quartos, dependência:, complo- qts, jnd, He empr., elevador —
tas, sinteco, luxo. Rua Visconde NCr$ 262,50. Chaves e- porteiro.
Sanla Isabel, 186, ap. 602-1,;
Chaves c/ porteiro.

banhBOCA DO MATO

to<, a preços módicos. Av. Ma-

racanã, 651, sol). Tratar das 8

às YI horas. 

ti JUCA — Àluga-se ólimo con-
lugado de frente, p; comércio, na

esq. da Pça. Saen7 Pena. R. Cde.

ãí Bonfim, 377, ap. 704. Chaves na

UNS
LINS - Aluga.se o ap. 202 da
Rua Lins de Vasconcelos, 59, com
•ala, 3 qts. e demais dependén-
cias. Chaves p'f. no ap. 102. -

Tralar c| ADMINISTRADORA SION,
Av. Rio Branco, 156, s/ 1 714 -

Tel.t 52-5917, de 12 ás 18 horas.

NCANTADO - Rua Pedro Do
mingues, ^0. Alugam-se «ps,
ala, 1, 2 c 3 quarlos,
oz. e área, a partir de CrS 130
til. Chaves c] zelador. Admi-

nislradora Nacional. Av. Pres.
Anlõnio Carlos, 615, 2.° pavto.
Tcl. 42-1314.

REALENGO — Aluga-se uma casa,
tala, qto., cot., banh. Rua Dr.
Orelli, 141-F.
ROCHA - Alugam-so quarlos.
Direito o lavar e cozinhar. 105
mil. Rua Henrique Dias, 31, c|
D. Carmem.
SAMPAIO 

'- 
Alugo casa nova,

sl, c/ sancas, 2 qls., banh. comp,
c/ boxe, coz. c/ arm., qto. emp.,
tanq. azulei., área c/ cerâmica e
_/ cond. fiador. R. Paim Pam-
plona, 220,_c ' 11. Chaves c/ 1.

TODOS OS SANTOS- Àíuga-S(
a casa XI da Rua Piaui, 117, 2

qts., sl., coz., cepa, banh.,
randa. Chaves na c| XIV - Tralar
c| Dr. João, 43-4305 - 2a.-feira
- Aluguel 230 mil.

TODOS' ÒS~SANTOS~ Alugamos
na Rua Adriano, 101, casa 12,
ci 2 salas, 2 qts., banh. cm côr,
coz., dep. empr. e quintal. Cha-
ves na casa 10. Tralar CIVIA -

Trav. Ouvidor, 17 - 4.° and. -

Tel. 52-8166.

SOBRADO - Rua Buenos Aires.
Fia-ipróximo Droqaria Pacheco, trans-

jpasso com aluguel 54,00 cruza'-
ros nevos ótimo ponto. Tratar
tel. 43-9636 — SampaIo!

para escritório,jRUA SETE DE SETEMBRO, 63, sa-
Ias 1101 e i 102 - Para fins
comerciais, sala e banh. Chave*.
c' porleiro - ADMINISTRADO-
RA NACIONAL - Av. Pres. An.
tônio Caries, 615, 2." pnv 
Tel.;_42-l_314.
RUA DA" ASSEMBLÉIA, 93, taía"
1707 — Aluga-so nmp!a sala c/
bnnh. compito e kitch — ADMI-
NISTRADORA NACIONAL - Av.
Pres. Antônio Carlos, 615, 2."
pav. _- Tel.: 42-1314.

SALA 
"COMERCIAL 

de 
"frente 

cem'
direito a Te!., alugo p comerc.

IItmpo. Tratar Luís de Camões, 77.
AVENIDA 13 DE MAIO, s/1614, sob - Pca. Tiradentes.

 
SALA - CENTRO - iPassa-so
contrato de aluguel — Rua do
Ouvidor esquina de Uruguaicna,
com ante-sala e varanda t sa-
U, mobiliado, negócio de oca-
sião. 52-9630 - Luis, aluguel
NCrS 75,00.
SALA — Aluga-se de frente. —
Presidente Vargas, 533, 5.0 an.

Tretar na ia!a
, 17 heras.

SAIA5~PARA" ESCRITÓRIOS -
Alugam-se no Centro, ótimas. —
Ver e tratar na Av. Msrechal
Flcriano, n. 38 — Edifício San-
tes Seabra.
TREZE" DE MAIO 47/2504, Aluga,
«e, fins comerciais, c/ban., fren-
le. 37-0465 e 32-2687.

1615, 16.» andar. Alugo, SOTIC,"2-1619. 
CRECI 539.

ADMINISTRAÇÃO FIDEX - Alu-
ga 2 salai independentes de fren-
te para Av, Getúlio Vargas, em
1 ,a locação, cj kitch. e bnnh.
completo cada uma. Inf. Av.

LOJA - Passs-se contrato. 80m2,1£>!_>"•• 7C9- 
|C- 

50' ~ ™; ••• ...
ótimo para depósito. Urgente _i34-4002 - CRECI 210, InclusiveU„ „ , 503
R. Lavradio, ,69-A - Lapa. domingo- n , ..  1620, de 14

IOJA 
~cfentro 

_ PÍÍdlo' cóm«: CEN™° ~ M»*™ V- f'"s 
,co'

.1.1. Aluga-s. lo|. . sobrado «emh»™1»"' RTr,,lr5<T; 
Rin I?r n'

duas frentes, na Av. Mem de Si, ,I718« - 1"'" Av. R.o Bran-

„." 49 o Ri.chailo n.» 6. Trat.r ".277, grs. 809 10 - Tel.: ...

pelo telefono 25-6179. 32-7726.CONTRATO - Passa 5 anos -
Escritório montado c1 insc. de

ZONA SUL

AUX. RIO DOURO
ALUGAM-SE duas casas na Rua
Edgar Teixeira n. 52 — Irajá —
Ver no local. 
ALUGA-SE casa, sala c quarto,
cozinha. A casal sem filhos. Tra-
vessa Cascavel n.° 215. Vaz Lô
bo — Desconto em folha.
ALUGA-SE ap. 2 qts., sala" e .do~-
mai$ dependências. Rua Tcriba n.°
383, ap. 202_~_Col6gio._
ALUGA-SE casa nova, 2 qts., sa
Ia e cozinha e banheiro completo
e área — Rua Vaz da Costa, 114
cl 2 - Pilares.

Rua México, 41,

LINS — Aiuga-se casa de fun-
dos, c/ sala, 2 qts., co:. dep,

Pedro de Carvalho, 385.
AÍuga-se ap. 101, Rua

;re\^h!\^r^e^n,^|^r-í^..'2i^^j^i
ca n._J40_-_Prr.5a_Sa_cnz_ Pe na .-I^ÍJÜCA - Alugo - R. Mnrecha

ALUGA.SE quarlo gde., par» pei- Trompowsky, II ep- 203, j„ 2

scas que trabalhem fora. Rua - bsnh, compl. co:. V/C emp
Conde de Bonfim_76S. armários fórmica, pint. óleo, vf

frente, «l„ trifiendo, sancas, florões - NCrS

300, mais taxas e cond. R. Teoi.ALUGA-SE ótimo .
2 qts., armi. embutidos, ql. «
banh. empreg. Rua SSo Miguel,
185 ap. 102 - Chaves c] porlei-
ro, de 2a.-feira a sáb.

ALUGO sala de lrente, c| entra

da independente, com móveis

pensão, água corrente, casal de

fino trato. Av. Paulo do Fron-
tin, 467-A.

Otõni 123 s/201 - 43-2750 -

CRECI 7_27.
TÜUCÃ"- Alugamos na Rua Con
de Bonfim, 90, ap. 701, c| hall,

snla, 3 qti., banh., coz., dep.

empr., ires c| tanque. Chaves

porteiro. Tralar CIVIA - Trav.
Ouvidor, 17 - 4.° and.
52-8166.

Ttl

LEOPOLDINA

ENGENHO DE DENTRO - Alugo,
R. Washington da Mota, 155 ap.
101, 3 qts. s. depend. área o
quintal NCr? 170 mais taxas. R.
Teóf. OtSni 123 il 201. 43-2750.
CRECI 727.
ENGENHO DE 

"DENTRO" 
- Alugo

Baronesa Urugualana, 70, c/ sa-jR. Aíário Cnlderaro, 67 c/3, c/s.
Ia, 2 qtt,, depend. compl. em- q. coz. ban. área c/tanque, NC'$

pregada, tamanho grande. Ver
ibado das 10 ás 12 horas. Tel.

560555. 
LÍNS — Agradável residência —
Aluqo Rua Maranhão, 652, st.,
living, 2 qts. etc. Aluo. 400 mil
- 42-1337 - CRECI 764.

140,00 mais taxas. R. Teóf. Olóni
123 - s/201 - 43-2750. CRECI
n.°_727. _
ENGENHO NOVO - 

""'Aluga-se

uma casa — Rua Assaré, 118 —
Chaves n. s/lOK

ENCANTADO""- AÍugo ap, 202,
Àluga-se casa, 2 pavts. Si q, coi. bnnh. comp. dep. la.

telefone. Aluquel de MCr$ 11,70,
Urgente NCrS 2 000,00 - Hu-U SALAS VAZ,AS _ Ponto bom
dyr. Telefone_42-6665.  Siln|s ^_\_. 799, eso. R. Bran.
CINELANDIA - Grupo de salasjC0. Alugo on vendo, 57-4019 —
— Rua Álvaro Alvim, 21 — Alu-jSouza da3 15 horas.
gam-so o grupo 1001/1005 c/ 5

Rua Francisco Sá, 95,'salas e sanitário - 120 m2 --
ALUGO
loia "L", 25 m2. Cr$ 370. Rua
S. Clemente 98, lojas 5, 6, 7, 9
15 m2. CrS 315. Tel. 27-5416.
ALUGAM-5E boxes no Super Mar-
ket Flamengo, na Rua oenador
Vergueiro n.° 203. Tratar pelo
tel. 37-7045, depois das 12 horas.

BOTAFOGO — loia. Posso cen-
trato UO m2. Serve qualquer ne-
gocio. Montada cj agencia au-
tos. Real Grandeza, 193, loia 1.

Chaves c/ porteiro — ADMINIS-
TRADORA NACIONAL - Av.
Pres. Antônio Carlos, 615, 2.'"
pav. - Tel,. 42-1314.

CENTRO — Alugamos na Rua 13
de Maio, 47, sala 400, c] sala,
banh. e kitch, de frente p'j Lgo.
Carioca, por NCrS 200,00. Cha-
ves perteiro. Tratar CIVIA. Trav.
Ouvidor, 17 - 4.° and. - Te'
52-8166.

COPACABANA - Scbreloias -
Comércio. Alugam-se R. Gustavo
Sampaio, 542, frente, amplo sa>
lão c/ banh. Chaves c/ zelador.
Tratar Lowndes & Scns. Av. Pres
V?rgas, 290. Telefone 23-9525 -
CRECI 204.

ALUGA-SE um qto. p! casal sem
filho, 2 m. cm deoó_silo, Rua Al- 

jfj\jcÁ — Áiuga-se o ap. 401
fredo Pinlo, 17 — 

Jijuca. _.|a uua Deioito de Outubro, 328

ALUGA-SE quarlo" par» rapar sol-iccim sal», 3 qls. e demais de
loiro, Run dos Artistas, 343 - 

pendências. Chaves c| porteiro

quea.

SÃO" CRISTÓVÃO - Aluga-se
um ql. ind. para um rapar. Pre-

co Cá 50 COO. Rua Costa Lobo,
J72 Final ônibul 472.

SÃO CRISTOVAO - Alugo ap. 3

quarlos etc. Quem ficar mó-
vo:s novos, barato. Rua Gene.-í!
Bruca, 445. Chave* porteiro —

Nilton.

ALUGO o ap. 101. Rua Antônio
Basilio 137, com sala, 2 qts., cie-
mais dep., qt, criada. Ver das 10
ás 12h, hoie. Tiiuca^

Ã">ARTAA\ENTOS e casas fl par-
tir de NCrS 180, 200 e 250. Um
mès deposito ou bom fiador.
Lgo. S. Fco., 26, «/ 1 119, (7 as
19 horasl. Terrilorial Amazonas.
(CRECI 743). 38-1031 e 23-2232.

Iratar c| ADMINISTRADORA SION.
Av. Rio Branco, 156, si 1 714 —

Tcl.: 52-5917, de 12 as 18 horas.

Prof. MAZURKA *Wf~

TIJUCA — Aluga-se ap. quarto,
r,la separados, garagem. Rua

Conde Bonfim n.° 1 178/108 -

Ver local._Tratar 48-7024.

TÍJÜCA — AÍugs-ie o ap. 407 da
Rua JoSo Alfredo, 45, cj 3 qls-,
_ salas • dep. Chaves ci Zelador
Tel. 42-3373,
TÍJUCÃ - Alugamos uma casa
A Rua Maria Amália 98 - c/2

„,.as, 3 quartos, 2 banheiros, co-

zinha e dependências. Chaves a

Rua Maria Amália 112. Tralar na

PREDIL IMÓVEIS LTDA. - Rua
México 119 - 16.° andBr -

grupo 1 603/6.

LINS
c/ sinleco, 3 qls., sala, dens,
ragem, jardim. R. Aquidabâ n.°
1 503. Ver das 9 às 17 horas.
Tcl. 28-3944. Total NCrS 280,00.

LINS — Aluya-se ap. com três

quartos, sala e mais dependén
cias. Rua Azamor n. 72. Chaves
com o porteiro. _
LINS — Ap. ci telefone, 3 qts.,
sala e deps. Run Bicuiba 141
201. Tratar Rua Pedro Lrss
35, sl 1 106. Aluguel 320,00. |
Chaves no ap._J03.  j
QUARTO GRANDE de fundos in-
dependente — Alugo pode lavar,
cozinhar, 80 mil, ou conjuntos
quarto e sala 90 mil, com garan-
tis. Rua 20 dc Março, 14 esqui-
na R. Li-ns de Vasconrelcs.

locacüo — NCrS 160, mais taxas.
R Angelina, 138, fds. Tralar R.
Teól. Òtôni 123 - s/201 - Tel.
43-2750 - CRECI 727.
'ESTÀCÃcTdÒ 

ROCHA 
~ 

Alugo
a ap. 201 da Rua CapituÜno n.
UO — com 2 quartos, st., coz.
- Aluguel de CrS 220 OOD c ta-
xas. Chaves no lado — Infs. ..
23-9623 -CRECI 43_-_DELIO.
ENGENHO"" NOVO - Aluga-se
um ap. com s., 2 qts., e depen-

ALUGO apartamentos conjugados,
com banheiro completo e cozinha

Ver e tratar Rua Felisbelo Frei-
re n.° 135 — Ramos.

APARTAMENTOS" ÓTIMOS - Alu-
gam-se na Rua Washington de
Azevedo, 110/112, em Higienópo-
"s. 

Ver no local das 9 às 12
oras.

ALUGA-SE uma casa de fundos,
1 quartos, sala, cozinha, banhei-
ro e grands quintal. Ver Travessa
Etelvina, 3, com o proprietário

Olaria. !
ALUGA-SE uma casa, com dois
quartes, uma sala, cotinha, ba-
nheiro com boxe, área com tan-
que, na Rua Abaieru n.o 205,
fundos, em Vila Kosmos — Vicen*
te de Carvalho. Chaves por fí.vor
na casa da frente. Tratar ns Rua
Acre n." 53 - Telefone 23-9343,

Mário ou Jorcr». Alugue!
NCrS 1B0/X). _ 
ALUGUEL" FIADOR com 6 imi-
vtii — Irrecusável. — Forneço —

Praça Tiradentes n." 9, sala 802
Junto ao Cinema S5o Jo*é.

ALUGA-SE 1.» loc, ap. 202, s„
3 qts., deps. Est. Vigário Geral
no 1951. NCrS 180 mais taxas.
22-3994 - 25-1954.

ALUGA-SE uma casa com sala
quarto, cozinha, banheiro, nr. Rua
Piracaia 854-F, c/ 2 — Honório
Guroel. Tratar no local das 13
iis 16 horas._
ALUGA-SE na Estrada Vicente de
Cnr valho, 434 — Frente, sala, 2
qts., banh., co7., copa, qt. em-
preqada e area c/ tanque. Aluo.
NCrS 180,00. Chaves na casa 432,

D. Maria.
COLÉGIO - Alugam-se 2 aps., I
sala, 2 quartos, dep., I sala,
quarto, dep. com. grandes. Av.
Automóvel Club, 3 656.

COELHO NETO - Aluga-se ap'.
com 2 quartos a sala sinteco,
cozinha, banheiro, área e varan-
da. Rua Moriçá, 96, op^ 301.

ESTAÇÃO DE COLÉGIO - Casa,
4 quartos, sala, saleta e depen-
déncias, c/ quintal, Ver na Rua
Caraiba n.° 4. Tratar no local.
Aluguel NCr$ 250,00.
IRAJA Aluga-se, apartamento

CENTRO — Alugam-se salas de
frente, 1,° andar, na R. Riachue-
Io, 427 (osq. dc Frei Caneca) co-
mércio cu industria leve. Ver no
local (loja) a qualquer hora, dias
úteis, tratar nn Rua da Quitan
da, 47, sl. 408 - Dr. Renato Inão
tem condominio).
CENTRO — Alugamos ótimas sa

VAGA — Mesa em escritório —
90 mil c| secreteíria ou te'efcrfy
para recados — Biscateiros ou fir-
mas — Usem telefones para seus;
recados de necócios no Centro
ou bairro. iratar 22-3230 cu
58-7604, mesmo domingo. Tratar
Sr. Rodrigue:.

ZONA SUL
ALUGA-5E p/ fins comerciais cu
residencial na R. do Catete, 232,
3 salões, banh., ccz., área. Tra*
tar APSA. Trav. Ouvidcr, 32, 2.°,
de 12/17 horas, Tej. 525007.
ALUGO consultório dentário, Co.
pacabana. Tel.: 27-5802.

Ch.
GA ENGENHARIA LTDA. Tel
42-7144 e 42-5231 - CRECI 832.

COPACABANA - Alugam-se uma
loi» CrS 1 800 000, c/ 170 m2,
duas scbrelciai — 110 m2 cada
CrJ 700,00 e CrS 500,00 juntas
ou separadas, Rua Barata Ribeiro,
17. Tratar à noite. Tel. 37-3583
ou â tarde. Kua México n.° 148,
gr. 703.

FLAMENGO - Aluga-se eitcelcnle
loja para qualquer ramo de ne- 4] 

' 
T- 

¦ 
F p_ VE|GA ENGE

goela melhor ponto comercial do 
NHAR|A LTDA _ TeL. 42-7l44

Flamenqo. Ver na Praça José de .« c0«. rern wo
Alencar n. 5. Tralar na Rua Eva- e ""'"l ~ {-KtL' "¦"

ALUGO uma sala, na Rua San-
ta Cristina n.° 41 — Glória. Tra-
tar cem o zelador.

as, na Praça da República, 93. ALUGA,M-SE salas 905 e 906, Av.

:haves cl porteiro, f. P. VEI-Copacabana, 435 pare fins pro-

CENTRO — Alugo ótimo grupo,
c) 2 salas amplas, saleta e sa-
nitárÍo.___Ver dns 14 às 15 ho-

íissionais, la. locação. Chaves lo-
cel. Tratar 22-4039.

risto da Veiga, _139, 
.l.o andar

LOJA EM COPACABANA - Pãs
sa-sa contrato do uma loja n:
Rua Barata Ribeiro, ponto de
movimento, esquina eom 5 per
tas, 100 m2 mais jirau — Contra
To novo de S anos cj telefone
— Tratar a partir do segunda-
feira pelo Tel.: 36-4337 com Hei
tor.

CENTRO - Escritório c; decora-
ção moderna, ar condicionado e
telefone. Passa-se na Av. Rio
Branco, 108, sl 1 206. Tratar c/
Dr. Ernani Filho. Tel. 42-1115 -
Aceita-se ofertas.

ALUGA-SE casa com sala, quarlo,
corinha, bnheiro completo, área

déncias de emp. Ver naRua Vis-'e quintal. Rua Barreiros, 670, ca

com 2 qunrtos, snla, cozinha e
dependências. Ver na Av. Mon-
senhor Félix, 714, ap. 102 - Alu-
guel NCr} 140,00 _mais_t»xas._
ROCHA MIRANDA - .Aluga-se
rasa, 2 quartos, 7 sala», coz.,
banh. o quintal — 160 000, na
Rua Jatinã n. 7, ap. 101. Tra-
lar 38-9742.
SÃÕ" JOAO 

"DE 
MERITI - AlJ-

ga-se casa, 45 000. R. Marco An-
tônio, Lote 2, Quadra 2 — Jardim
Parciso. 
VAZ" LOBO - Alugo Vicente de
Carvalho, 709, ap. 101, sala,
qto., cozinha, banh., área. Mar-
car visita tel. 23-3014 chamar
Jcão. Tratar Rua Gonçalves Dias,"" 

2." - 12/19 horas.

LOJA — Copa, pi qualquer ra-
mo. Contrato novo 5 anos a
NCrS 100 monsais e1 instalaçÕBs,
rofriaeração o tel. Tratar no Io»
ca;, Rua Francisco Sá, 35-C. __
LOJA -- Aluna-so. serve para
açougue. Ver Rua Paissandu 179,
com Fernando.
LOJA

CENTRO - Aluga-se sala 3. Rua
l.° de Março, 17, 5.° andnr --
Chaves c/ porteiro. Tratar Lown-
des & Scns. Pres. Vargas, 290 -
Tel. 23-9525 - CRECI 204.
CENTRO - Salas escrit. Alugam-
se, Rua Dom Gerardo, 46, salas
1 205-6.6, 27 m2 c/ uma Cha-
ves na portaria. Tratar Lowides
8, Sons. Tel. 23-9525 - CRECI
204.
CENTRO - Salas escrit. Alugam-
se Av. Rio Bronco, 123, gr

--¦¦ ,605/6/7, 35 m2 c. uma. Chaves
tado. Zone Sul, boa érea, ótima na portaria. Tratar Lowndes &'ocalizacão. 22-3996. CRECI 2j,jSor,s, pres- Vargas, 290. Telefone

Passn-se contrato facill-

ZONA NORTE

Tenha Indo cuidado com a
faútle neste dia, há indício <le
debilidade motivada por bebidas.

Capricórnio (21/12 a 20/1) — Número de sorte: 9.
Cór- laranja. Pedra: turquesa. Pavores e gentilc-
7,3s de pessoas do sexo feminino, romances, pode-
rio acontecer;
•\quário Í21/1 a 20/2) — Número de sorte: 70. Cór:
vermelho. Pedra: jacinto. Alguns embaraços po-
derão ocorrer durante éste dia com referencia a
vida profissional. Cuidado com os parentes afãs-
tados.

Peixes (21/2 a 20/3) — Número de sorte: 58. Côr:
amarelo. Pedra: ametista. Tenha cuidado com os
assuntos referentes ao coração. Bom para os em-
preendimentos que darão benéficos resultados.

Aries (21/3 a 20/ 41— Número de sorte: 14. Côr:
gelo. Pedra: rubi. Melhora nos assuntos seniimen-
tais e em algum negócio qtie esteja cm pleno an-
damento.

Touro (21/4 a 20/5) — Número de sorte: 75. Côr:
vermelho. Pedra: safira. O dia é indicado para
redobrar suas atividades: se assim o fizer terá "

grandes alegrias para o íuturo.

lOmeos (21/5 a 20/0) — Número de sorte: 19. Côr:
verde. Pedra: esmeralda. Hoje poderá ocorrer ai-
guma desnrmonia com alguém de suas amizades;
Já para. o.s negócios terá alguma possibilidade pa-
ra realizar e tirar vantagens.

Câncer (21/C a 20/7 )— Número de sorte: 72. Cór:
musgo. Pedra: ágata, Idéias originais para as viíir
gens e mudanças. Bom tempo para tratar de as-
suntos efetivos.

Leão (21/7 a 20/8) — Número de sorte: 79. Cór:
grená. Pedra: brilhante. Cuide da saúde, porque
estará sujeito a algum transtorno orgânico moti-
vado por bebidas.

Virgem (21/8 a 20/91 — Número de sorte: 5. Côr:
cinza. Pedra: granada. Hoje é um dia que só deve
resolver o que sua intuição mandar.

Libra (21/9 a 20/10) — Número de sorte: 81. Còr:
limo. Pedra: lápis-lazúli. O dia é muito bom para
experiências e para tratar de assuntos relaciona-
do com os familiares.

Escorpião (21/10 a 20/11) — Número de sorte: 6.
Côr: prata. Pedra: água-marinha. Alguns ganhos
por negócios poderão ocorrer durante o dia de
hoje. procure ficar atento, para não perder as
oportunidades que surjam.

Sagitário (21/11 a 20/12) — Número de sorte: 20.
Cór: marrom. Pedra: topázio. Evite os desesperos,
assim terá melhores possibilidades para realizar
seus planos, c ao mesmo tempo dará alegria aos
.s3us familiares.

TIJUCA — Alugam-se R. Maior
Ávila, 126, ap. 302, de sala, 3

quartos/ banheiro, cozinha * ae

pendências de empregada. Chaves
no ap. 301. Tratar Lowndes
=ons. Pres. Vargas, 290, 2.". Te,.
2J-9525_rJ8_J-_C_REÇIJ2W1__
TIJUCA - Aluga-se uma sala de
frente a uiti casat. de respeito.
Rua Maria Amalia n.o 630,

TIJUCA - QUARTO - Aluga-se
a casal, p/ lav. coz., 85 mil,
ambiente tamiiiar. Rua do Bispo,
210, das 12 ás 17 horas.

JACAREPAGUÁ
ÃLÜGA-SE ótimo apartamento c|
totlo conforto — Ouarlo cie eni-
pregada e garagem. Tratar
Rua Ituverava n. 960 — Largo

jj._fr09uei'''1. ¦¦",¦¦¦ ^flcarepn-9u^
ALUGO' R. Cândido Benicio, 2 935
(IPASE), Bloco D, 3.» ent. «o.
304, sala, 2 qls., reformado. Ver
local. Tratar CIVIA S.'A. Tra/.
Ouvidor, 17, 5.Q - 5?-816ó._

AlUGO - V. Valqueire", ap.
grande de frente, R. Jambeiro,
21. Chaves no Bar c| Júlio, trn-
tnr Rio Branco, 18 s| 708, após
12 horas aluguel 180_mil;

ÀLUGA-SE casa qt., sala, cor.
Rua Bacarir 230, Taquara, np.
101. Tr. Av. Min. Edgar Rome*
ro 192, c. S^sob^
CAMPINHO"-Casas novas, dois
ats., s., coz., banh. o área na R.
AnSlia Franco, 460, p| 150 e 180
NCrS, desc. cm f., depósito ou
fiador.

conde Itabaiana, 121. Tratar
Rua Capitão Resende, 206, cí 31.
ap. 101 ou pelo_ tcl._ 23-5093._

ENCANTADO — Àluga-se casa de
vila, nova, 2 qts., sala etc. Rua
Pernambuco n. I 192. NCrS 189,00
— Vende-se pela Caixa. Ver no
local.

sa 2 — Ramos. Chaves na casa 1
- Aluguel 150 e as taxas. Tralar
pelo telefone 30-2257,

ALUGA-SE apartamentos na Ave
nida Meriti, 2450. Largo do
icão.

ENGENHO NOVO - Jacaré -
Alug. ótimos aps. novos, ceniro
de terreno, bem localizados, ga-
ragem. Cadete Polônia, 514, Cha-
ves Sr. Antônio - 31-0957. _
ENGENHO NOVO -Aluga-se ca-
sa, c/ 2 qts., duas sala;, dep.
empr. R. Manoel Miranda, 288.
Chaves no 312. Tel. 42-4546,

Paulo.
ENGENHO" NOVO -Alugo c
ap. 202 da R. Vaz Toledo, 651,
com var., sl., 2 qts., o dep. emp.
Aluguel NCrS 200,00 mais en . ,,
cargos. Tratar: R. Relação. 15, Leopoldina

IIJUCA — Alugo quarto ind.,

guardar m6vei» pi 80 mil. Tel.i
34-7093.
TIJUCA - Àluga-se o ap. 401,
dc Trenle, F. Rua Aristides lobo,
115, com 2 quarlos, sala, coz.,
bnnh. Chaves no ap. 201. - Tra-
tar na Run da Alfândega, 338-A
- l.o_andar. Tel, 23-9805.

TIJUCA — Àluga-se nparlaniêntc
frente, primeira locação, 3 quar>
tos, dependências compleias. R
.Varia Amalia, 470, ap. 401 -

Cnaves. R. Uruguai, 20, ap. 202.
202.
TÍJÜCA - Aluga-so ap. sala, dois

dapôfid. completa e™Pre9

JACAREPAGUÁ - Aluga-se casa
nova, 2 quartos etc. Por CrS ...
140 000. Rua Urucuia, 232. Praça
Seca, entrar na Rua Luiz Beltrão
na quarta rua.

ÀLUGA-SE o ap. 201 com dois
quartos, 2 snlas, na Rua Conso-
lheiro Paulino n. 69 - Ramos.

ALUGO casa, q„ saía, coílnha
Aluguel: NCrS 125 - R. Santa-
rém, 107. Penha Circular.

ALUGA-SE ótima casa, sala, 2

quartos e demais depend. — Rua
Uranos, 1290, c| 1 - Ver hoie
das 9 òs 12 horas - Ramos.

VAZ LOBO - Alugo ap. 105. Rua
Coronel Soares n. 91, sala, quar-
to e dependências.

ILHAS
GOVERNADOR

ALUGO 120 000, sobreloja 204.
Pr. Bandeira, 109, Edif. Estrela
do Norte — Sr. Garcia — Tel.
22-4685 ou 54-3136.

CENTRO — Aluga-ie para comer-
cio sala I 416, frente. Av. Pre-
sidente Vargas, 583. Chavet c/
Sr. Júlio e tratar na Administra-
cão Fluminense S.A., na Rua dc
Rosário, 129 - Tel. 526281.

ABOLIÇÃO - Loia - Aluga-se
oja de esquina, próxima de co-

légio, ótima para mercearia com
bar. Tralar CIVIA - Trav. Ouvi-
dor, 17 -_4.o_and. Tel. 52-8166.

ENGENHO DE DENTRO - Ali
qam-:e 2 lojas de esquina, na R.
Dr. Bulhões, 524. A maior tem
4 portas, luz e força. Ônibus à UDA,
porta. Chaves no local.

23-9525 - CRECI 204.

CENTRO — Aluga-se p/ corn.
e sala 500 na Praça Tiradentes,
9. Chaves tf port. e tratar na
Adm. Fluminensa S. A., na Rua
do Rosário, 129 - Tel. 52-8281.

AI.UGA-SE (lrente) ap. 305, Rua
Figueiredo Magalhães, 219, me-
Ihor pento, esq. Copacabana pa- _
72—iTíC7nTõ7~7áCTV!tS rayftffi Cu i n h r?"
ciai. Chaves cen porleiro. 
ÀIUGA-SÊ sala escritório em
edif. comercial. Ver e tratar tel.
37-7655 - CRECI 559 - Copaca-
bana.
CENTRO COMERCIAL - Aluga-so
ampla sala n. 431, c saleta de
entrada, banh. e kitch. Rua Si.
queira Campos *t3. Chaves ní
portaria. Trntar_22-2838.

COPACABANA" -""Alugã-se AvI
Princesa Isabel, 323, gr. 609, c/'
vestibulo, sala, banh., kitch., ar
condicionado e garagem. Chave?,
ns portaria. Tratar Lcwndes s
Sons. Pres. Vargas, 290, 2.°. Tel.
23-9526 ramal ia - CRECI 204.

NECESSITO, 
"sala 

comercial IÒ"|
15 m2, pesquisas pedagógicas
parceria cutro pre fissional quaU
quer ramo. Tel. 47-6817.

SALÃO — Buarque de Macedo,
66, cenj. 203 — Aluga-se, am.
pio, de fundos, para fins co«
merciais. Chaves cem o portei-

Tratar CIVIA S.A.
SALA — Ãluoa-se de frente. Av,
Copacabana, 202, l.o andar. Tel.
57-5443^
SALÃO grande de frente, com
tel. Alug. pj fins profissionais.
Ipiranga, 46 - Tel. 25-0484.

ZONA NORTE

ALUGA-SE casa com 2 quarlos,
sala, cozinha, banheiro, quintal e

garagem. Ver na Rua Ferreira
França, 600. Chaves ao Indo —

Parada de Luca. - Tel. 33-8423 -

cem Sr. Carvalho.

FIADOR de aluguol Imóveis, ca-
ías, aps., lojas, proprietário •
comerciante, credenciado por ban*
cos • comércio. — Solução na
hora. Av. Rio Branco, n. 185, sj
604 — Edif. Marquês do rierval.
FIADOR para aluguéis. Irrocusá-
vol. Solução imediata. Atende-so
a qualquer hora, inclusive do*
mlngcs. Tol. 49-5547.

JACAREPAGUÁ - Aluga-se casa,
com sala, 2 quartos, cozinha, ba-
nheiro, na Estrada Intendente
Magalhães, 724, casa 37. Ver
chaves na casa 39.
JACAREPAGUÁ - Àluga-se na R"
Retiro dos Artistas, 352, o ap.
201 c/ 2 cjts., sala, deo. Chaves
ao lado e tralar na Adm. Flumi-
nense S.A., na Rua do Rosário,
129. ToL 52-8281, 

PRAÇA SECA - Alugo casa dc
Rua Félix da Cunha, 124, ap.||ull0i' bastante confortável, pin

302. Tel. 42-3330. jteda a óleo na Rua Albano n.o

TIJUCA - Aluga-se quarto com
aqns, para moças ou casal sem

filhas. Rua Carlos de Vasconce-
os 133, ep, 101 
IJUCA- Aluga-se quarto a ra-

pa^es ou mocas. R. Desembarca-
dor lsidro n.° 3U

TIJUCA - Aluga-se na R.
sta das Neves, 22, ap. 202, dc

irenle, com sala, 3 grds qls.,
bsnh., coz., varanda « dep. Alu
guel CrS 350 000, contr. e fia
dor. Ver das 13 òs 17 hora». -

Tratar lel. 52-972L

85 casa D. Ver e tratar com Dr
Brasilino V, Vallim — Rua Lu-
cidio Lago n.o 96 sala 408 -
Méier, das 17 às 19_hords.

TAQUARA — Alugo aps. bons.
Ver Rua Mapendi 579, chaves no
ap. 101. Tratar padaria Largo do
Campinho, tel. M, H, 765,

FIADOR??? — Irrecusável, garan
limos. Sclurão na hora. Não co<
bramos taxa. Av. Rio Branco n.°
106/8, sl. 1 109. Tehr 32.7655.

JACARÉ — Aluga-se amplo ap
de frente, todo pintado e cl sin-
teco, 2 qts., sala, coz., banh., 2
áreas. Rua Dois de Mnio, 753,
ap. 201. Chnves no locat ou na
quitanda. Trntar na Rua México,
41, s:loja. Tels. 22-8441 • ...
22-8155.

BRÁS DE PINA - Alugo I apai-
tamento, com 2 quarlos, sala, «¦
zinha, banheiro, varanda e «rea
de serviço — Av. Antenor Na-
varro, 1007, ap. 201 - Frente.

MÉIER - Alugo, |a loc. op.
303. R. Cachambi, 47. Chave
302, sala, 2 qts., b., c, área.
NCrS 250,00. Tralar 23-1492,

MADUREIRA - Aluga-se um
apartamento pl casal, bem e ba
rato. Rua Itaúba 288.

BONSUCESSO - Alugo res. cem
3 quartos, sala, 2 varandas
Rua Pacheco Jordão, 88. Aluguol
Cr$ 230. Tratar na Rua do Car-
mo, 27-A, loia tel. 32-1774. Ver
domingo das 9 às 11 horas,

BRÀSlÜÍ-PINA - Alugo aparta-
mento, c/ quarlo, cala, banheiro,
cozinha c mais dependências. —
Rua habira, 353, ap. 102.

BRÁS DE PTNA - Alugo ap. q.
s. c. b., 130 mais laxas. Rua
Oricá. 260.
BRÁS DE PINA - Alugo na Rua

iboim, 353 o ap. S-104 de quar-
o, saía, cozinha e banh. compl.

CrS 130 OCO e laxas. Chnves c/
porleiro. Tralar tel. 29-1262.

CASA — Ãluga-se cem sala
quarto, 100 mil de deposito, 3
meies. Rua Petrotandia, 410. —
Visto Alegre.

ILHA DE PAQUETA - Aluga-se
casa duplex, c/ telefone, c/ ou
sem mobília, c/ 2 qls., sl., coz.,
copa, 2 banhs. sociais, lerraço.
Aluguel CrS 350 000. Praia José
Bonifácio, 53, ap. 15. Ver no
local e tralar na Imobiliária Cnr-
tago Ltda. Rua México, 41, gr.
1 308. Tel. 32-5390.

ÍLHÃ iÒcTGÕVERNADOR - Aiu-
ga-se uma grande casa c/2 qls.,
sala, dep. empregada, garagem,
quintal, sinteco, tôda pinlcdj nò-

Ver R. Projetada B, n.o 15 -
Cacuia — Tralar Dom Bosco —
Rua do Carmo 6 s/ 1 209.

ILHA DO GOVERNADOR - Alu-
ga-se J. Guanabara, R. Descm-
bargador Marttnho Garcez n.° 21,
ótima casa, c/ hall, duas salas, 3
quarto% ccz., banh., dep. ermp.
de empreg., lerraço e quintal. —
Ver no Iccal. Tratar Predial Pa^
lermo — Rua Senador Dantas n.°
117, s/ 905. Telefone 52-4325.
CRECI_ 455.
RUA JABURANÀ; 355 - Cacuii
— Alugo casa 3 qts., 2 sis., tel.,
garagem, quintal. Chaves no 367,
SOTÍC, 32-1619 - CRECI 539,

LOJA — Eng. Novo — Passo con-
trato. Aluguel 100, frente Estação
-_Detalhes_22-6833_c 52-9791 ¦

LOJA DE ESQUINA com peque-
na residência varia com telefone

Rua José dos Reis, 3-A —
Passo contrato novo de 5 anos

Aluguel de 130, base 3 500
fácilitades, precisando de peoue-
na obra. Chaves na Rua Goiás .
14 - Engenho de Dentro.

LOJA sem luvas, contrato de D
anos, tem força ligada. Aluguel
120 cruzeiros novos, Kua Viçosa
n.° 37-F esquina Av. Brás de Pi*

759. Tratar com Faria. Tel.

CENTRO — Alugamos as salas
805 e 806 da Av. Rio Branco 133
c/banheiro. Chaves com o por-
teiro. Tratar na PREDIL IMÓVEIS

Rua México 119 - 16.°
andar — grupo l_603/6.^
CENTRÕ"AIúgãtTros"~e"sala 2813
át. Av. Treze de Maio 47 c/sala,
banheiro e kit. Chaves na sala
ao lado, das 9 às 11 e das 13 às
17 horas. Tratar na PREDIL IM6-
VEIS LTDA. - Rua México 119 -
16.° andar — grupo J 603/6^

CENTRO - Alugo ét. il„ fie., e;
saleta, edif. Marquês Herval -
Aluguel 250 mil, laxas - 42-1337

Ribas - CRECI 764.

52-6999.

LOJA GRANDE - RAMOS - Pas-
sa-se conlralo de 5 «nos, aluguel
NCrS 120,00, 65 m2, esquina,
qualquer remo. R. Custódio Nunes
n.o 155, loja A, telefone 43-2105,

CENTRAL

TIJUCA - Aluga-se o ap. 102
da Ruo Andrade Neves n.° 310,
com 2 quartos, sala, coz., banh.,
áep. de emp., varanda. Chaves cía5í Conlralo com fiador
com o zelador. Tratar na Rua da
Alfândega, 338-A, l.o andar. Te-
efone 23-9805.

VAGA Aluga-se em quarlo de
senhora só, a uma moça de Ira-
tamento, com refeições « um
quarto mod«sto para rapaz. —
Tiiuca. Tel. 38-8134.

ALUGUEIS? — Arranjamos casas,
aos., lojas • fornocomos os me-
lhores fiadores da Guanabara. R
do Resende, 39,_iala '103.

APARTAMENTOS - Àlugam-se cl
1, 2 e 3 qts,, sala e dependei
cias. Conlralo com fiador. Vei
e tratar na Rua Barbosa da Sil
va, 95 - 

- -

Néri.
ALUGO porão de qto

MUDANÇAS? A Lusita-
na Guarda Móveis —
Embalagens 28-7532 -
34-1796 e 34-8230.
MEIER - Aluga-se o ap. 604 da
Rua 24 de Maio, 263 cem sala,
2 qts. e demais dependências —
Chaves c| porteiro. Tratar ci AD-
MINISTRADORA SION - Av. Rio
Branco, 156, s| 1 714. Telefone;
52^5917, do 12 is 18 horas.
MADUREIRA - Aluga-se
novo de sala, quarto

FIADOR — Para casas, aperta-
mentos o lojas, irrecusívtls. To
mos proprietário é «amercianto.

Solução rápida em 24 heras.
Avenida 13 de Maio n. 47 -

satã 1 603 - Tel. 42.9957.

OLARIA — Alugam-se 2 aps., na
Rua Noemla Nunes, 629, ap. 201,
dü 3 qts. e dep. emp. e 403, de
2 qts. e dep. emp. Próximo a
condução. Ver local c/ porteiro.
Trat. Tel. 42-9948 e 28-7309;

1 ap.
depen-

déncias, cômodos grandes d/ ca-

Próximo d» Rua Ana'"!, 150 mil - Desc. em folha -

[Rua Carlos Xavier n. /88,

ilJlMèlER - Dias da 
"Cruz, 

600, tp:.
fi. 504 e 505, com telefone, 2 qts.,

iho

PAQUETA
PAQUETA — Alugam-se quartos
p/ dias, mês, ou temporada. Rua
Maneei de Macedo, 491.

LOJA — Cem telefone, 120 m2,
.irau, escritório cem vulcapiso.
Contraio nóvo de 5 anos. Alugue!
NCr$ 50,00. Serve para qualr-uer
ramo. Rua São Cristóvão, 190-A
- 34-8502^_ 
LOJAS — salões — Para comer-
cio cu indústria. — Alugam-se na
Rua Tenente Pimentel n, 140 -
Olaria. Tratar na Trav. do Ou-
vidor n. 32 - 2.0 andar. 

ALUGO sala comercial no Ed.
Iskye. Rua Ccnde de Bonfim n.°
422. Ver porteiro Moisés, 14 às

_L horas. Tratar tel. 34-5142. 

AlÚGÀ-SE sala em Madureira, 1»
andar, pj atacado, dpto. compras
ou só guardar estoque. — Tel.
49-7885. Tavares, de 9 ás 12 hs.
DENTISTA OU MÉDICO - Alugo",
um ap. d* frentt, térreo, no os-
tado cm quo so «ncentra. Rua
dos Araúios, 82, ep. 101. Chaves
no 102-A, casa 6. Das 10 és 1?
heras. Tambtim vendo.

DENTISTA - Aluga-se sala com
instalações. Telefone 58-1354.

MADUREIRA - Alugo 2 grandes
galpões, Rua Conselheiro Galvão,
560, c' força e luz, servindo para
indústria ou oficina — CRECI 835
- Tel. 52-9052.

PAQUETA — Aluga-se íp. mobi
lindo ou não para temporada ou
contraio de um ano. 43-3388
Jorge. 

ESTADO DO RIO
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OLARIA — Alugam-se em l.a lo-
cação os boxes 79 e 91 da Rua
Tte. Pimentel, 140 — Chaves no
local. Tratar c| ADMINISTRADORA
SION. Av. Rio Branco, 156, sl
1 714 - Tel. 52-5917, de 12 às
18 horas.
PASSO loia com hall ótima pa-
ra com., oficinas etc. Telefone
300707, área total 27m2. Alu-
guel NCrS 50,00. Prédio esq. Av.
Democráticos, 247.

CENTRO - Aluga-se sala 227 da
R. Miguel Couto, 105. Chaves c/
porteiro. Tratar: Predial Paler-
mo Ltda. R. Senador Dantas n.°
117, s/ 905. Telefone 52-4325
CREO_455.

CASTELO - ALUGO, Av.
Churchill, 129, conj. c'
telefone, comercial, cj
100 m2. — Chaves no
conj. 901.
CONSUUÓRIO DENTÁRIO - Alu-
oa-se moderna instalação, na Av.
Rio Branco - Tel;: 42-5020;

CENTRCÍ^-Alugam-se
salas no Edifício Ouvi-
dor, Rua do Ouvidor,
165| 169. Edifício Cario-
ca, Largo da Carioca, 5
e Edifício S. Francisco,
Av. Rio Branco, 87J97
Tratar com o Sr. Milton,
no Largo da Carioca, 5,
no horário de 16 às 18
horas. Diariamente, eX'
ceto aos sábados.

MEIER - Aluga-se sala de fie. cj
banheiro e área independente c|
instalações de fotógrafo ou outro
ramo. R. Silva Rabelo, 27, em
frente ao cinema — 57-3517.

PRAÇA SAENS PENA - Alugo
sala comercial cem banh. e
kit. Rua Gen. Roca, 913, sl 710.
Chaves portaria. Inf. 38-0959.

SÀENZ PENA - Sala ecniugads
comercial. Rua General Reca, 913,
ao lado do Bcb's, sala 612. Ver
c/ porteiro. Tratar Av. Graça
Aranha, 226, •/ 702, 34-8597 c
42-9028.
SALA - MADUREIRA - Alugo
térreo — WC na Rua Carvalho
de Scusa, 137 - sala 112 - Tra.
lar na Ru» México, 74 — sala
905- bU.VSU - SIIviõ: 

"

ESTADO DO RIO

HIGIENOPOLIS - Aluga-se ap.
sala, 2 quartos, garagem. Rua
McBda n.° 170, «p. 102. Tralar
na mesma rua n.o 130, ap. 201
ou pelo_ tel. 28-1178.
HIGIENOPOLIS - Àluso" ap„
quarlo, sala, cozinha e depen-
déncias. Rua Francisco Medeiros
n. 180, ap. 201. Prop. Tel.: ..
22-5828. NCrS 142,80.

HIGIENOPOLIS

fr.."ar comSr.-Rmos; Rua Torres Chave, e| »l.d=r. WtatçM^gffi.rtTâSS 99, bo." ..2
Sobrinho, 1 - Meier.  ido se Sons .Pr.... Var 

jj 
«,J290 2.o K *»°«° banh

ALUGA-SE casa 3 ... s., c, b„|-0T4l copí, quintal, NCrS 180, mais ta-
alug. NCrS 250,00. Rua Cacham- n•„.''u,• _- 

x„_. Tratar R. Teófilo Olôni 123

dois rapares cu casa! som ..-. ,„ _
na Run Oito de Seíenibrol5'* e demais deocnciencias. Lr$

48 - Méier - Cachambi, se-250 e taxas e 350, Joio, 49-0160,
Rua Baldraco. MEIÉR - Aluga-so Rua Tte. Costa,

VAGAS para 
"rapazes 

familia dei <UUGA-SE casa. Rua Afonso FeV-117, fds.. ap. 404, c hall, sala,
respeito, oferece com mesa de,re;ra/ 59, c/ |V. Chaves c' 111.7 c.unias o demais dependências,
la. ordem, Araújo Pena, 58 — ~

Tel.: 28-5533.

ANDARAI - GRAJAÚ -
VILA ISABEL
ALUGA-SE 

"-" "Rua"Teodoro 
da

Silva, 325 ap. 104, 2 qts., sala
e dependências. Chaves 101 —
Tratar tel. 38-3239 - Waldir.
ALUGA-SE ótimo Ap., sala, três
quartos, dependências de empre'
gada, gde. érea, c/ ou s/ qa
ragem. Rua Emí lia Sampaio, 25,
ap. 101 (fundos). - Vila Isabel.

AIUGA-SE um ótimo quarlo. Uni
co inquilino. Pedem-se rífífôn*
cím. Rua Engenheiro Gama Lobo,
301 ap. 102. Tel. 38-5322 - Viia
Isabel.

Aluga-sa uma
casa, 2 qts, 1 s., «., b„ bem
quinta!. Rua Pacheco Jordão, 39,

ALUGO vaga — Niterói — Rua
Vise. do Rio Branco, 763, ap.
1 101, moça que trabalhe fora.
Éxigcm-se referencias, ambiente
familiar_-_ Preço: 60,00.

ICARAI — Aluga-se ótimo ap. de
<eIa e quarto sep., ccz., banh.,
érea c| tanque. Direito a garagem
Ver Rua Joaquim Távora, 43Í303
- Chaves cj zel. Aluguei NCr5
200,00 mais taxas. Tratar R. Ma
riz e Barros, 260 - 202 - Ni-
terói.  
NITERÒf - Barreto - Àluga-se
boa casa, entrada para carro. Rua
General Castrioto 280. Atende-se
das_14 às 16.
ICARAI

SAENZ PENA - Praça, alugo,
subsolo e-m 250 m2, sorve eo-
mercio, dopssíto, indú:tna, ga
rasem, cutro ramo «te. Tet.: ..
58-8947.

ALUGA-SE EM CAXIAS - No
Centro, 6 salas comerciais na
Avenida Presidente Vargas n.°
281. Tratar e ver no Iccal ou
na Guanabara, tel. 32-1454. OLI-
VEIRA.

ZONA RURAL
C. GRANDE - SANTA
CRUZ - SEPETIBA

EDIFÍCIO JACARAU - Rua do
Senado, 320, ap. 705 - Para fins
comerciais, c/ sala, banh. social
e kitch — Chaves _l zelador —
ADMINISTRADORA NACIONAL -
Av. Pres. Antônio Caries, 615,
2." pav. Tel.: 42-1314.

ESTADO DO RIO
LOJAS -"""CENTRO - NITERÓI

Aluga-se no Rink. Tratar Dr.
Héüc Arsntes. Avenida Amaral
Peixcto, 450, 1/ 1 002, das 9
ás 12 o 17 às 19 hora.-,.

Aluga-se 250 mil cru-
reiros mais taxas ap. 603, Rua
Coronel Moreira César, 129. Tra-

.tar R. Uruguaiana. 55, sala 711.
HIGIENOPOLIS - Alugo aps.iI(.| J3.1759
novos, com 1, 2 e 3 quartos. —1~-'

Rua Eduardo de Sa, 67. Chives pcTDóp _ CORREIAS —
ap. 202. Tratar 54-1526. .... 

*,vnn"n*

JARDIM AMERICA - Alugo casa ITAIPAVA

bi, 479, cj 7. Ver nojocal.

ALUGA-SE ap. na Ãv. Amaro Ca-
valcanti, 923, c/ sala, 3 qts.,
coz., banh., área c/ tanque. Tra-
tar APSA. Trav. Ouvidor, 32, 2.°
de 12 às 17 horas. Tel. 52-5007.
ALUGA-SE casa com 3 quartos, 2
«alas, cem todas as dependín-
cias. na Rua Guarani n. 32. -
Chaves em frenie no n. 35 —
Quinlino. Tralar por tel
32-1454 - OLIVEIRA. 

MADUREIRA - Alugo casa, dois
qts., duas salas, quintal, jardim.
Precisa reparos. R. Olívía Maia,
92. Tratar_tel._28-5239.
MEIER — Aluga-se na R. Medina,
58, ap. 201, s., 2 qts., demais
dep. Tratar Av. Rio Branco, 138,
15.0. TeL_32.B535.
MEIER — Alugo quartos c salas
cem depósito, pode lavar e coz"
nhar. Rua Maranhão, 199.

ALUGA-SE um apartamento com
dois quarlos, sala, cozinha, ba
nheiro, varanda e uma ótima
área. Av. Suburbana, 8 569.

s/201 - 43-2750 - CRECI 727.

OLARIA — Aluga-se casa s„ 2
ots., coz., banh., ares, alug.
220. Ponto final do ônibus 484.
Rua Firmino Gameleira, 271. Ver
de manhã e tratar Banco Ult.
Brasiieiro, Sr. Jorge.
PENHA - Alugo ap. de frente
sóbre pilotis, 2 quartos, sala,

rande cozinha, 2 banheiros

ALUGA-SE por 600, grande casa
na Rua Dr. Si Earp n.o 165 -

Petrópolis. Contrato um ou doi:
anes. Chaves no 99. Tel. 25-9817
e 25-7649.
PETRÓPOLIS - Casa com 2 aps
independentes. Mobiliados ci
não. Com garagem. Aluga-s» na
Av. Barão do Rio Branco, 1 130

ESCRITÓRIOS E
CONSULTÓRIOS

CENTRO

CABO FRIO — Aluga-se casa pe-
quena cu grande para qualquer
período, perto da praia. AAelho*
res detalhes1_Tel._36-1679.
CAMPO GRANDE - A'uga-se ca-
sa na Rua Gramado, 455. Chaves
c| Sr. Guimaries, Rua Tupaccre.
tá n. 176 - Tratar tcl. 38-3626

EDIFÍCIO AVENIDA CENTRAL -
Av. Rio Branco, 156, escritório
— Passo contrato, sala espcçcsa,
modernamente Ín:í2lada, c/ ar
refrig., 3 telefones, mesas, cadei.
ras, poltronas, sofás ludo novo,
andar alto, lado da sombra, alu-
guel barato. Trat. c/ Sr. OLIVEI
RA. Tels. 42-6437, 22.3107 ou
37-9116.
ESCRITÓRIO - Com telefone,
móveis de aço, geladeira, venf

DIVERSOS
CAÊO FRIO - Alugo ap. na
praia, mcbiÜado, mês abril, 200¦ 

Tel. 74S2 -_Nilerói.

GRANDE p"REÕTo COMERCIAL
NO CENTRO DE S. PAULO -

Oportunidade — Alupa-se com
600 m2, grande facilidade de
condução e eslacicnamenlo. to-
caiização privilegiada na Rua
Conselheiro Nebias — servindo
para supermercado, grande ofi-
cina ou garagem ou qualquer ti»

po de comércio — Infs. no Rio
32-7318 - após 14 horas.

.ador, coni. dc 3 salas c/ ba- I
nheiro, transferimos pela melhorU
oferia contr. comercial. Av. Mar.h
Flcriano, 38, gr. 1 207. Telefone|l
23-2775.
ESCRITÓRIO - Vaga. Alugo CrS|c: refeições, local maravilhoso,

ALUGA-SE com IU mi na K. 00 qoo, Rua da Conceição, 105,;iogcs de salão, ônibus è porta -
da Quitanda esquina da Ave-j j SM uf 43-7660, esq. de^ei: 45-6762. .
rida PresideT. Vargís - Iratar, %
'iaWS ' '" «'«CIO BUUDOO - Alugam-

ÀlUGA^r^critóMor/wrRiol"» *9? *.«•«.»*».»«¦¦
' 

GEORGtNA.
'.°|dura Cabral, 81. T.I.: 43-8944

Branco, salai saleta, mobiliada Ci: „„„,.,.,,, '

telefone. Inf. pl tel. 25-5925,
das 18 às 20 horas.

ALUGA-SE na Av. Presidente Var-
gos, esquina com Uruguaiana —

(Edifício Lisboa), sala n. 1 719,
de frente para Presidente Vargas

Chavei c=m porteiro. Tratar
- Tratar no Rio pelo tcl. 37-47B1 .telcfçne 34-5209
cu Petrópolis 4700. lÃLÜGO parle de um escritório]

EDIFÍCIO AV. CENTRAL - Trans-
fere-se sala cem móveis e le-
lefcne. Tratar com Fernando. Tel.
22-3060 - CRECI 62.

LINDA PRAIA - Alugo quartos

Âv. Rio
Branco, 14

Aluga-se o 16° andar c/ m/

m 130 m2. Ver no lo:al. Pro-

postas ao proprietário. — Rua
EDIFÍCIO AV CENTRAL - Escri-,.
tório mob., c| tel. Alugo mesa. Beneditinos, 10 soarnloia,
ou parte sala 1506

 „,„„„ IASA II PRES. VG., 542 - Alugo

GUITANDINHA - Semana SantaUitoTiã R"u'a Senador Danlas. Tem]salas 1707 e 1709. Inf. telefone

e temporada, alugo apartamen- te'efcne. Preço mensal 80 000.123-3694. :
area - NCrS 230,00 - R. Cu,-uálí0!. Procurar D. Marilisa ou Sr.||nf. tel. 38-9336, Paulo

MÉIER - Alugo aps. 202/402, na|86-201 - Chaves R. Quito, 68|Né|!cn Paulo no Hotel, no Ric ÃVÉNÍDA rio BRANCO,
Rua Conego Tcbias, 158 — 250,00!(próximo)._ tel. 45-1532 ou 25-0042.  Alugo 10.° pavimento, escritóncjVer e tratar na Rua Uruguaiana,
e taxas, entrar p/ Rua Lopesida 

jPENHA _ Aluga-se tmi --nana 
Tcr.cçrtPftl K PRIRUBfiOCrui -Porteiro. TeU 36-1873. |mer)l0 dc fren,e com 2 quartos, TcKESOrUUS-rKIDUKWU

MEIER — Alugo casa, sl., 2 qts., sala, banheiro completo, cozinha,

,.,.,-::¦ i..i.-.. n.. IALIIGA.SE casa 2 ouartos 1 sala,icoz., banh., irea, eis Light; não varanda envidraçada na Ru
LUGA^E ap. l.na Lrde.ra. Ota- ALUGASE ca a 2 

^'va^das n» Mta igua. Ver todo, dias 13 às .isário P.na, 1 14*», "iy|;"e^V"adi""T«t"»? 
pelo .ei".. .. pleto, centra! ..

Rua Cosi» Rubim 75. Realengo - 17h. R Torres Sobrinho, 44 -|to, d. «taçao T atar om o Sr.)!»^-»^ 
$££«* <nP, ,29f 4l. ,.,. 7. Tel. 52-7335.'CRECI 183.

Piraquara. I'ei. ^a*/yuo, vu""1

vieno, 91, ep. 203 - 95 OCO,
tro na Rua Álvaro, 291, 180 COO
- Tel. 58-7348.

Ba- TERESÓPOLIS - Aluga-se apar.

per-ltamenlo mobiliado par» dias ou

ÍPA5SO espaçosa sala cem arma-
14 — [ções, móveis e balcão-vitrine -

, _.cri tório Ver
de luxo, cl divisões e forajãc 86, sala 502, hoie^
de Formiolac. Inf. tcl. 23-3694. UfjA GONÇALVES DIAS, 89, sa-

Gslpso
Aluga-sc com telefone, lur e

força. Contrato 5 anos. Ru»

João Ricardo, 39 - S. Cristo-
mesa vidro,|la^ 808, aig. c' ^instalações 

c/ 2Lj0 _ Cancela.ALUGA-SE vaga .,
cadeira móvel, em escnlrio com- cabinas p' medas. Chav. port.i

de frente. Rosário Trat. T. Oloni, 72 - 23-1915 -|

S ¦:-.:



ft — CLASSIFICADOS — Jornal elo Brasil, 5."-feira, 23-3-57
O ENSINO E ARTES © EMPREGOS

Caixa
PAGAMENTOS — A Caixa Econômica avisa que
creditará em contas-correntes, em suas 38 agên-
cias neste Estado, os pagamentos das seguintes
categorias de servidores públicos federais: IPASE
— Procurações; Petrobras — REDUC;' Tesouro Na-
cicnâl — Diversos — Avulsos. Os pensionistas do
IPASE, que recebem através de procuração ou-
torgada à CAIXA ECONÔMICA, deverão apresen-
lar,° no decorrer deste mts. o ai esl ado de vida
competente na Seção dc Distribuição de Crédi-
tos no 3 o andar do Edifício-Sede (Avenida Treze
de Maio. 33/35). *** O BONCO DO ESTADO DA
GUANABARA creditará em conta hoje através
dc suas 33 agências metropolitanas os vencimen-
tos do Colégio Militar do Rio de Janeiro; Dire-
toria de Engenharia da Marinha; Escola de Guer-
ra Naval; Navio-Aeródromo Minas Gerais; Pnga-
doria Central de Inativos e Pensionistas rio Mi-
nistério do Exército — folhas de Capitão a Sol-
dado; Petróleo Brasileiro S. A. — Pctrobras-FA-
BOR; Comando Aerotático Naval.
EMPRÉSTIMOS — A Carteira de Consignações
da Caixa Econômica receberá, hoje, as propostas
de empréstimos de números até 32 500. já infor-
madns pelas repartições a que pertencem os ser-
vidores. O posto de recepção funciona diariamen-
te no Edifício-Sede da Caixa, sobreloja. entrada
pela Rua Senador Dantas, no horário de 8 às 13
horas. Serão chamados, hoje. os portadores de
contratos de números até 13 500, para fins de
averba eão em suas folhas de vencimentos nas
respectivas repartições onde trabalham.

quo 
Bolivar n. 173 - ap. 501

PRECISA-SE do uma ampragada
com retpomab ilida do
serviço. Pana-se bem,403.

Pi

é

'!¦¦

PRECISA-SE d. copeira - »rru-l PRECISA-SE coiinheh-a do tor-

adeira para cas» do trBtamento.no o foijao para casa do alto

Sarviço à francesa. Exigom- tralamonto, uma f^lga semanal

, referencias, boa aparência o completo, tom ajudante, dormir

durma no emprego. - Rua no ompriijo. Ordenado — CrS
200 000 - Tratar cj Daura —
Fono 46-C1S0.

paro iodoIPRECISA-SE empre
Rua Conde nhar. Não dorme

Io Bonlim, 112. ap. 403. jB, bloco 32, ep

SENHOR só prec. moça p| !ervs.l-_Quinrtno. _
domest. a:ê 15 horas. Dcpois;pRECISA.SE rio c;
acompanha salão ria belera paraira cozinha, que- ''" '''" 'prego,

Rainha
aprender a profissão grátis
cesB.irio boa apresentação
dn e dínâniii
70, sobrado.

Ne-

íçjada pf enri-
emprego. Rua
301 - IAPC

iztnheirn só pa-
durma no em-

equena -- Av.
n. 7Í-, ap.

KRnCISA-SE de pessoa para la-1
var e passar. Rua Padre Manso, I
135. Madureira.

Av. Mem

COZINH. E DOCEIRAS

A AGENCIA RIACHUELO tom ca-
rinheiras, cop.-arrum. babis clc,
Com doe. e informeçoe
nes 3'-5j56 e 320584.

famí
Elizabeth

501 - Ipanema.
PRÊCISA-SE de cozinheiras. Pe-
dem-se referencias — Dormir no
emprego. Rua Visconde de Pi-
raja n. 369, ep. 501. Ipanema
-_ NCrS_80,00_.
PRECISA-SE de erninheira de for-

. * t no e fonão, só para fazer almo-
Te-Ofo':ço, 

poucas pessoas - 60 COO -
™ Àv. Ernani Cardoso n. 295 —

precisa* ; Cascadura - Campinho
Ru.l 

"

and.ir JPRECISA-SE 2 rapazes com pra-
' 'i 

muita prat'ca para lanchonete —
- -Rua Sofia n. 349-A - Padre Ml-

para au0|.

ATENÇÃO - Cozinheira
m-s, ótimo crdensdc.
nador Danla;, 39, 2.»
li 206.
COZINHEIRA"- Precisa-se
triviõ', que durma no emprego ¦ <
Pana-se muilo bem mediante re-.PAGO CrS 80 000 por n

rorências — Rua 0r. Pereira dos boa cozinheira, fazendo também

Saf.t-j 24 — Praça Saenz Pen,... ;iodos os serviços. E:; Tf 3 boa* 
rências e dormir no empre ao
Rua Conde Bonfim n. 412
ip. 60-t -• Tilura.

PASSADEIRA - Precisamos com
prático comprovada em carteira. |
Boa aparência p! salário minimo.
Av. Geromário Dantas, 278. Ja-
carepaguá. (Asilo). _
PRÊCISA-SE de lavadeiia para
lavar toalhas e guardanapos —
Restaurante na Run da Alfândega
n. 179 - - Guanabara — Centro.

HNTURARIA - Precisa-se de pas-
sadeira ou pessadar que lave.
Rui Ana Jcli_s._675 

-Campinho.

TINTURARIA -- Precisa-se uma
boa passadeira. Paga-se bem. R.
Paulo Barreto, 70 -_ Boja(oou._

TINTURARIA - Precisa-se cie pas-
sadeira. Rua Nossa Sra. cias Gra-
ras, 1299-A. Ramos.

TINTURARIA - 
" 

Precisa-se passa-
dor para máquina Hraítman. Av.
23 de Selcmbro, 362 - Tcleicnc
3B00..0.
TINTURARIA - Precisa-se passa-
deira dc ternos. Rua Joaquim Pa-
lhares, 61 — Estácio.

nteclpe seu

t
¦%>¦

Amanhã não haverá expediente no
JORNAL DO BRASIL. Mas o JB circulará
no dia 2A com a sua edição habitual. As
Agências receberão Anúncios Classificados
hoje até as 17:30 hs. e a Sede até as
19:00 hs.

Agências reabrirão às
anúncios até 11:00 hs.

No sábado as
:00 hs. recebendo

e a Sede
12:30 hs.

que abrirá às 7:30 hs. alé as

DIVERSOS

p» Es. fl «? DI
|-al*l \| í

COLÉGIOS E CURSOS

. COZINI-IEIRA-ARRUMADEIRA
tenha documentos. Precisa-se,

IPRECISA-SE do Pref. de MalemS-ICoirana, 268, B. Pina. Ord.
tica, Ciências, Música, Francês parajCrS 70 000.

COZINHEIRA - Procira-so qus "

ba \üi a escrever o entenda bemt~
ofício, oara senhora só. ExÍ«.:.~

jem-so referências o que durma PRECISA-SE de
no omnrêDO. Ordenado: NCrS ..casal o um fu

70 00. Telefonar 26-5545. zinhar bem, traga referencias
—„ l— 'durma no emprego. — ,Jana*se

COZINHEIRA - Precso senhora™^ na Rua 
pNa'scimcnl0 

silva
responsável o sossegado para lo-L 

303, ap. 301 - Ipanema -
serviço de apto. Penueno, d preferencia à tarde

menes passar - Rua Haddcoc U>-|bi-_;
bo, 171, ap. 502.

COZINHEIRA - Procisa-se forno; "£~0ê 
1ralnI- na Rua ___ Ja.

o fogão com muita pratica pp- nujr|0 754 sp. 101. São Cristo-
ra casa do tratamento — Salário -
inicial do CrS 80 000 - Dormol-i
no emnre«o — Cart. e rofi. ,
Tratar na 

"R. 
d« Açudes n. 361 cozinha de bar e que saiba fo

_ B.„„., Izer salgadinhos -

COzSlRA-- Precisa-so coml^alcânti, 2039-A

prálica o referências. Rua Gon^
iaoa Bastos, 390

ACOMPANHANTE - Precisamos
moço de boa aparência, «ue sai-
ba I

(mm ESTENODÂTfLOGRAFA
Rheem Metalúrgica Ltda., admite moça para função

acima com noções de secretariado.

Dá-se preferência a quem more perto da Companhia.

Semana de 5 dias.

Apresentar-se à Rua Anequirá, 141 — Cordovil. (P

PRECISA-SE carpinteiro de fôr-jTlPOGRAFIA
mas, pintores e meios-oficiaís do Precisa-se na
pintores. Tratar Av. Graça Ara* | Félix n. 93.
nha, 174, 10." and., sala 1015.

PRECISA-SE de marceneiros e
carpinteiros . pi~ra armários em-
iiutidcs e fórmica Paga-se
l3em - Run Garcia D'Avi!a n.
i5 _ fVar cem o Sr. Pereira.

cozinheira para
o que saiba

. ap
preferencia

|PRECISÃ-~SE de empregada oue
liba cozinhar c durma no em-

TIPOGRAFIA - Precisa de im-
pressor pnra máquina Rápida de
Luxo Formato A. Run Canindó n.

32 - Rocha.
TIPOGRAFO - Improssor. Pre"
cisa-se com experiência para má-

! quina minerva. Tralar Av. Fran-

OPERÁRIOS - MESTRES;klin Roosevelt, 194-C, urgente.

ererever, mora no em-

prego, pi senhor doente. Aveni-
da Gercmáfio Dantas, 278. —

Jacarepaguá. _ 
cãssTrõs"- Preciso nõ Aüo da_ CONSTRUÇÃO CIVIL TORNEIROS - FRESAD
Boa Visla - Éle para cuidir dal
horta e iardim, e da para se

- COMPOSITOR — iPINTOR - Automóveis - Preciso
Rua Barão de S5o!p| pintar ambulância por emprei-

tada. São Francisco Xavier, 37U
PRECISA-SE de meio oficial de
pintor de automóveis. Rua Fran
cisco Otaviano n.° 49 — Ccíwcj-
bana -- Pòívto 6.
PINTOR — Precísa-sa tm Empre-
sn do ônibus com pratica d»
pintura e letras na Rua Evange-
tina n. 84 — Olaria.

a nista para seção
e cama e mesa

A CASA JOSÉ SILVA - CONFEC-

| vao.
_- PRECISA-SE dc uma aiudante de

Av. Amaro
— Eng. dc

_3S domésticos - Exiio referên.
cias. Jel.: 56-3403.
CASAL — Preciso, chácara, (ar-
dim, ela serviço doméstico. Tra-
tar Capurl, 220. Tel. 43-7B68.

DAMA dist, At. dona cosa, sahe
cest. pouco francês, inglês, pia-

Faz correto. Ofer. ocomp.

pes. s.idia até 70 anos. 26-26C3.

AULA porá flauta eioce c
çõo n-usical - Professora

ncia- jo turno matinal. Ciências e Por-
itu^uòs para turno noturno e dire-
lor para o turno vespertino. Rua
Taborari 822, Brás de Pina, ôni-
bus 905 c 334.

acua
da - Tel. 46-6768 - UGIA._

AULAS INGL6S - 
' 

Particular.
Prof. Jnçjlés. Tel. _37-BS:6. V|0LÃO E GUITARRA em 1(1 aü
CARTEIRAS escolares - Vendo 2o tns _ Mélodo Videu — Ensino
individuais. Vcr Rua Uranos,
1 09], 1.° -- Ramos.

CARTEIRAS ESCOLARES e máqui-
nas da escrever. Co:npr,im-se ur-

gente. Est. Vic. do Carvalho,
CSO. 91-)723. 
CURSO DE FLOV.ES - Em doi
aU;as -__. Rua Colívar n. 124 -

ap. 205 - Tol. S7-7598.

DCU AULAS DE VIOLÃO - 1 ho-
ra de aula. 1 V07 por semana.
NCrS 10,00. Tel. 57-1556.

DESCRITIVA. Matemática. Desc-
nho. Prof. militar prepara gina-
sial, coleg.. escolas militares e
vestibular._29-1905.
ENCADERNAÇÃO - Ensina-sc

qualquer tipo, oxcolenlo hobby
45-2591 -
cometida.
GRATUITO — Portugués,_cuisp de
3 meses. Cinelandia
Alvim, 24, grupo
37-62-19.
GRATUITO - Inglês e Taquigra
üa, curro de 3 meses Cínolândia
Rua Álvaro Alvim, 24, gr. 601 .
To!.: 37-6!

em alto nível, único no Brasil,
llases podatjógicas, psicológicas o
didáticas. Um curso mal orien-
tado pode prejudicar os estu-
des dè seu filha. Qual o "curri-

culum" ideal no plano da hi-
gieno mental. As consultai não
são pagas. - 47-9904.

VIOLÃO, guitarra, canto, aulas
ind., método eficiente, prático,
cm 10 nulas. Atendo apenas com
hora marcada. 29-2759 - Prof.
Medeiros.

PRECISA-SE de cozinheira. Tro
"tar na Run Pacheco Leão n. 150

gUJ 
- B'cco 2 - ao. 305.

àié PRECISA-SE cozinheira p' bole
Iqulm, Eslr. da Portela, 422-A.

[PRECISA-SE cozinheira trivial pa

BOMBEIRO hidráulico, precisa-so
para biscate, com muita prática.
P.ua S.rio Clemente, 20.

EMPREITEIRO dc serviço de obra
reforma e serviço cm geral —

Orçamento grátis. Kccado para
o Sr. Resende — Telefone ....
2J.46Í0.
PEDREIROS - Precisam-se.
Aboli-fo, 72. Eng. Dentro.

MEIRO — Precisa--,c para

Rua

AR-
563

COZINHEIRA - NCrS 100 mil -:„ toci0! serviços, ap. casa
Rua Desembargador Alfredo Rus- Rua l„,jnieiras, 550, ap. 1 105,
sei n. 202 - iunio Canal l«-|t»|. 45-1846,
hlS1- r-irrr=- PRECISA-SE dê unia empregada
COZINHEIRA DE TRIVIAL FINO,jnue !aifc,0 c02|nhar. Paga-se bem.
que lave roupa cm casa de ^a*|pedem-se referências, Rua Fonte
sal - precisa-se com referencias Lj, Saudade, 252. Te!. 46-0030.
-^26-8507.

COZINHEIRA - Mais serviços 7'lAVAD E PASSADEIRAS1
Precisa-se com pratica bom tri-; «"MU. E r«3J«i»sir"-»J

vial, boas referencias, Rua Ma-j
cedo Sobrinho n. 53 — bloco B-laVADEIRA — Precisa-se para

405 - Telefone 46-6325 -

MOÇAS, senhoras claras p'^ todo
serviço doméstico em Clínica . ....
1 rapaz, 17 anos p| limpeza, R-Irics dias, Trntar v> Rua ManoG
Jnsé Bonifácio n, 143. Méier. Vitorino. 919 - Esfacão da Pie

NECESSITO de uma moça comjdade.^ 
boa aparência e que tenha culto PEDREIRO - Precisa
ginasial completo para traba.haf[sjla - Av. Camões
em consultório medico. Procurar- penhn Circular
mo tle 13 hs. às 16 horas na R.
Toneleros, 150.

PRECISA-SE de um casai sem fi-
Ihos parn tomar conla do um pc-
queno sítio no subúrbio. Tratar
Tel._4_3.6134.
PRECISA-SE

AJUSTADORES

TORNEIROS
Pre:isam-se
142 - Lgo

PARA MADEIRA
na Av. Suburbana
. Benfica.

SAPATEIROS

Humaitá.

.IVROS E PUBLICAÇÕES

Guita — Acoita-so en-

R. Álvaro
601. Tcls.: ..

Livros de ICM
Coleção de 3 livros do ICM

NCrS 15, Registro Único NCrS
7, Livro de Prestação de Ser-

viço NCrS 4, Guias do Trans-

missão. Pap. Lola do Conta-

dor — Rosário, 161, sob. Tel.JT

52-3021.

COZINHEIRA - Precisa-se com
referencias — Trivial variado,
dè jantar e durma fora na Av.
Copacabana n. 380 — ap. 604
- Ord. CrS_60,00.
COZINHEIRA -""Precisa-se para
1'ivial fino, lavando algumas pe-
ças, para pequena família de
tratamento. Exigem-se refer&ncias
e que durma no alugue'. Rua
Aires Saldanha, 66, ap. 702. Tel.
36-5406.

casa cie família para trabalhar 3
dias na semana — Pagam-se Cr$
3 OOO por dia — Tralar na Rua
Rocha Miranda n. 205 - ep. .
201 — Usina da Tijuca.

OFERECE-SE uma passadeira ou
lavadeíra diarista permanente
dando referencias, chamar
Elza polo lelefõne 45-1917

de empregada para
trabalhar em hotel para fazer to-
do serviço, de preferencia quo
more próximo - Tralar com os
documentos, das 9 òs 10 horas,
nn Rua Ferreira Viana, 20.

PRECISO garolcs 13 a 14 nnos

p/ casa do familia. Dorme no em-

prego. Vir com responsável. —

Tratar Rua Darão de Mesquita,
692-A.

CALÇADOS D' ITALY - Precisa-
ee de caixairoja balcão para obra
esporte com muita prática. Rua
Dona Romana, 333.
CORTADOR: - PrecUer-se, Rua
A\onsenbor Castelo Branco, 33ó

Jardim América.
CORTADORES 

"DE 
PELES - Precí

sam-se cl prática. Cia de Calça
dos D.N.B. - Av. Pedro II, 380

Siío Cristóvão.
PRECISA-SE 

~ 
õficlãl de balcão

obra Luis XV, fino. Favor apre-
sentar somente com capacidade
Rua Padre Manso, 48 — Madu-
reira.

motorista - com muita "príti- 
ÇÕES S A., precisa de rapazes de boa

ca de entregas. Tratar hoje das1 , > • • \a ás 9 horas. Sr. Mane. Rua apresentação e que tenham pratica de arti-
Juvenal Galeno n. 38 — Ramos.] i -,". . , . ,- UfA , .
motorista'^-"Precisl-íe" najgos de CAMA fc MESA, para a sua loja

5.-Ô crUvSo^Tl^co^òdo Méier. Apresentar-se ao Sr. Syivio

kSA-r^ío-íífi^p-re7i-ICunha' no DeP- do Pessoal, Av. Barão de
".d°94m' T",or Ru" p"dro AI"Tefé, 34, com documentos.

PRECISA-SE de pedreiro, trazer
ferramentas — Apresentar-se de-
pois da*. 8 horas no Largo de
São Francisco n. 26 -- sala ..
I 506 - Telefone 43-7724. 

PEDREIROS - PffÇlwm-M na R"a pREC|SA.SE d„ monor com prá.
General Roca, n.° 23o. .,.„ [ie acabaclo de máciuina -
PEDREIRO - A COFABAM ed-jFáL>rica de Calçados - Rua 21
mite um com bastante pratica ejde Abril, 63 — Quintino
referencias — Emprego firme e
renistrado, Rua Melo c Sousa n.
101 — São Cristóvão com o Sr.
Artur.

PRECISA-SE cm hotel familiar um
rapaz, boa aparência, 20 a 22

por anos. Machado de Assis, 26 —

Flamengo. Tel. 45-8177.

COZINHEIRA FORNO E F03A0
— Precis-vse competente, ótimo*
salário. Tratar tel. 56-0128 - Co-
pacabana. _'
CÕZÍNHEIRÀ - E lavar roupa
pequena e arrumar casa, CrS 50

Pasteur 409, ap. 202.

PROFISSIONAIS DE ESCRITÓRIO

AUX. DE ESCRITÓRIO

ELETRICISTAS -

RADIOTÉCNICOS

INSTALADOR AUIO RADIO. -

Precisa-se com pratica comprova-
ú?., em casa de acessório?, na R
Kipolilo da Cosia n. 37 — Vi
Ia Isabel.
PRECISA-SE técnico TV. Paga-se
2ó0 mil por més. t favor não se

._-»¦, «**rt*m catiidkta apresenlar sem competência. Rua
DACTIIOGRAFO - FATURISTA 375 

v„, ,111DaL
RAPAZ - Precsa-so cem gran- i^. cj Sr. 

* 
oUvetra.

ÀTrxlLr^"Dl-E3™TOTràr^i^V,,r°^?dis^nsTv'o"aL. lo.r? i fiCNWM 
-TRANSISTOR - C

Mosa hiper-moderninha. Entre aqi|;jacj„ dactilográfica - Car-!muita pr;
vislas às 3as. e Sai. no Ed. Av.|,as para , Cai)la p0!ta| n, 3503isão.__T:

Ordenado e comis-
48-8399

PESPONTADOR — Preciso maq
piaina, esporte de senhora, na
Rua Guadalupe n. 155 — Vigário
Geral.
SAPATEIRO, 

"frisador. 
Preciso,

competente. R. Condo Agrolongo
n. 763 - Penha. __
SAPATEIROS - 

_ 
Precisa-se de

bem cortador de Luís XV para
biscate na Rua Luís do Camões
n. 75-A.
SAPATEIROS - Frisador e acaba-
dor — Precisa-ie de bom, paga-
se bem é favor não comparecer
quem não estiver em condições.
Rua Marquês de Abrantes n.° 48.

MECÂNICO DE SCANIA
— Emprêsa de ônibus,
precisa competentes. —
Fineza só comparecer se
tiver condições. Tratar
Rua Marechal Floriano
Peixoto, 2574 - Nova!gjnasia, comp,et0; e C6pacjcjade de lide-
'ScUe'se um motoris"parajrança, a fim de fazerem estágio no setor
táxi ou particular. Tratar telefone
47-3441. Casa Tupi, Av. Ataulfo <

Paiva, 467, procurar Sr. Sa- _ A rl-,0fi =
bastião, das 9 horas cm diante. gOS ae Clieild.

PRECISAM.SE competentes mecâ-
nícos, lanternoiros, eletricistas pa*
ra trabalhar em empresa do ôni*
buí. Tratar Rua Marechal Floriano
Peixoto, 2 574 — N. Iguaçu.

PRECISA-SE lanterneiro do en--
preítada para carros de passeio.
Rua José Eugênio, 37. São Cris-
tóvão. _
PRECISA-SE de motorista pa-
ra caminhão Ford — Tri tar com
Sr. Alberto na Rua Gérson Fer-
reira n 31-A. 

sfaqiarsos
Companhia de âmbito nacional ne-

cessita de elementos jovens, com o curso

de produção e, faturamento, ocupar car-

Cartas para a portaria deste Jornal,
sob o n.° P-86 777, (P

DIVERSOS

Av.
46-9445.

,"TT
ARTESINGLÊS - Conversação e grama

lica - 5 mil a aula - 37-'/u74
— Roberto.
JNTERNÀTO cm Petrópolis, emlpANCETTI
magnífica chScara, piscina, 6 aja ólo:> üo 65 x 45 — Hapoan —

13 anos, ombes os snxos. Tol.: | Inf, tcl. 46-7305.
A17Í.

Praia Vermelha.

COZINHEIRA -~Prccisa.so"na Av^
Epiláciu ^Pussoa—t C-00- - ap.ySOl-.-'

__ZC -00. _
Pi DACTIIOGRAFA

Central - saia 3 323.

ATENÇÃO - Moças o rapazes ,n', IjJÃCriLOGRAFA - Pracisa-so
iniciar escrit. cl primário várifis'))om con|,iC;menlo do ^ escritório
vagas através n| sistema rápido L scn(i0 ótima dactilógrafa. —

&jAj4sLclift_Uaaj_. 
"' '"'"

Tel.: 46-9325,
cias,

Exigem-se referên- 1611.

COZINHEIRA
referencias. —
Rua Joaquim
n.° 701.

INGLÊS - Americano, ensina nalINSTRUMENTOS
casa oo aluno ou escritório, cen- Miic\r AIÇ

nem, tradução gra.|IVlUSIV.MI3
1352.

vsrsaçao,
mal i ca —

- Precisa-se com
Ord. 80 000, na

Nabuco, 202, ap.

COZINHEIRA - Precisa-se p| ca

!AAA PIANOS ESTRANGEIROS E
INGLÊS - Americano ensina "a|NAC|0NA(S NOVOS - Casa es-
casa do aluno, conversarão, ora- pCC;n|jzat!a vende bem financia-
rnática, ner-Acio, traduções via- j=5 por pri!ícs ds ocasião. Rua
cens — 45.1352. _JSanta Sofis n. 54. - Saenz Pena.'MATEMÁTICA, 

Física, Química,
Inglês. Aulas individuais ou c-m
turmas. — Chamar Ricardo. Tet.
45-9239.

A CASA MOTA PIANOS - Euro-
peus, novos, Plcyel, V/elmar,
Petrof. Cauda e armário a prazo,
menor preço. 2 de Dezembro, 112
- Catete. 
ACORDEÃO" SCANDALLI, 80 bal-
xos, 9 ren., vermelho, moderno
por 325 mil

690-B -
ò [ACORDEÃO E

• Av. Democráticos
racrto da Uranos.

jacordeão Scandalli
normal, 9

PIANO Vendo
mport. 80 bal-1

i

POTílUGUES - Alunos fracos —

S mil o aula - 37-7874 - Ro-
berto.
PROFESSORA pr!má.-ia particular,
a domicilio. Adullcs e criam
Te!. 26-9595, dn preferência
noite. Lourdes Rocha,

PROFESSOR - Preciso de inglês e'

^Í^L^S^X^^ 
iP. *3 - Ponha Cu

Tel. 43-4351, alé 12 horas. IJ"^r- (Enlr3r

PROFESSORA PRIMARIA - Pre- AMPLÍFÍCÃ"DÕR"trS*-Reverb Gia-
cisamos urgente com registro — 

jnini, novo — Facilita-se — Tet.:
E;lrada Mal. Alenca;tro n. •• 134-1214.
2 393 - Ricardo de Albuquer 

'

quo — GB.

tn dom — Rua
'eru n. 193 - ap. 90.

COZINHEIRAdo toda confiança
procura trabalho — Referencias
sôbre Lídia - Telefone 47-7827.
CÒZINHEIRA.ARRUMADEÍRA -

p/ casa de 3 pessoas. Paga-se
Cr$ 50 000. Trator na R. Jar-
dim Botânico, 321, ap. 201.

COZINHEIRA - Pr.cisa-le Irivíãí
fino, com prática casa ds fino
trato. Passar roupa do um ca-
sal. Ordenado CrS 70 000. Rua
Gustavo Sampaio, 639 ep. 401.

COZINHEIRA

CORRESPONDENTE EM PORTU-|BERTlNO._'GUES - Precisa-so cl muita prá- moça livr
tica, que seja perfeito dactilógra-
fo e quo tenha noções de conla-

ibilidade. P.ua Visconde de Irihaú-

|ma 134, tl 212. das 9 às 10,30h,
1 op! F.
1 cardez,

130,00, dat. Dep. Pessoal

j Luís,

51*. s?la„Tratar, a,i. Avenilia. .P.rins-aa,, ''."tlCARj-OS. ,
jbcl n. 293-A - com o Sr. AL-j TÉCNICO

TÉCNICO ESPECIALIZADO
TRANSISTOR - Precisa-se,
dureira, Rua Carvalho de

n62 - Tel

BOMBEIRO HIDRÁULICO com1
pratica de obras - Piecisa-se na

EM;Rua Mauro n. 410 — Parada de
Ms-Ncas._   

Sou- j CAIXEIRÕ para balcão de pada-
28-7617. Sr. ria, com prática, precisa na Rua

Constanea Barbosa, Ó5-B — Meier.

w.
, :F.V.PREGOS escritório,

sal alio tratamento - referencias 
pd 

, B)f 200— Idade de 30 a 50 anos, oor-"-
mir no emprego - Paga-se »»>ul>i lÜIÍ" atüãlízodo 150.00 um
to bem - Rua Republica oo|)istl| acima gin. prAtica 4 anos

C. Porto 150, calculo: - Av. R
«09.ranço, 151, sllola

ESCRITÓRIO CONTABILIDADE -I WCMnFDORES —
Precisa múça com prática dei VtIMUCUURLa

passar Diário o Razão. R. lucí- CORRETORES
dio L.iqo, 96, saia 602.

MOÇA - Com boa apresentação
para serviço externo — Remune-
ração na br.se de comissão. na
Rua Frederico Meier n. 15, s/
loia -_Sr. SOUSA.

PRECISA-SE de auxiliar do es-
critório, inoís cem pratica, dac-

Precisa-se de um,] KÂRDEXISTA — perecemos opor
I oara rádios e vitrolas, com bas-, tunidada a «(emento qua sojatco.

M"ifA itvr.' e inetependente que tante prática. Av. Rio Branco.; nhocodor • jí
saiba escrever a máquina o quei- 9, sala 370. Tel. 43-0262. I com

ra morar com casal como so fás- tecNICO DE TELEVISÃO — Com
se da família, f. ordenado ccm-cratjca suficiente -- Precisa-se
Jacira. 27-0975. em Madureira, Rua Carvalho de

PRECISA-SE secretárias 
"alé 

28 Sousa n. 262 - Tel. 28-7617 -

anos, datilógnfas, faturista, ms- Sr. CARLOS. 
cênico ajustador e vendedores Pt —
cine foto e caminhão o rapa; c| i 

Qn í EirOS
noções cie Dep. Pessoal. Rua do UWIWJ

Ouvidor, 60 - 2." andar, saia 6.

Procisa.se. Pagoltilografia, redação e cc:
bem. Pedem-sa referências, Co- mentos de c-

^róorio p/estudo. Rua J
403 -- Penha Ci

Av. Brás de Pina,

pacabana. R. Professor Gastão ¦ RUJUBA IATE
p""° \ Baiana 43 ap. 701, ao lado dalEento Maria d

ntabllldada
CLUBE
Costa

cnhec'
JU-

- Av.'n.° --

tenha trabalhado
kardex 

'— 
Salário compen-

sador. — Apresontar*sa munido
de documentes a referências na
Rua Sta. Clara, 33. firma Roberto
Simões.

PRECISA-SE motorista mecânico p|
caminhão. 23-6050, diariamente

PRECISA-SE do motorista para
caminhão, com prática no ramo
da cereais. Aprcsentnr-se nn
Genernl José Cristlno, 66 —
Cristóvão.

R
São

Importante emprêsa industrial neces-
sita admitir mecanógrafos conhecedores
de máquina de Contabilidade National 31.

Idade até 35 anos.
Semana de 6 dias e refeitório no lo-

cal de trabalho.
Cartas detalhando experiência e or-

uT'rJ?**"fllml 
Iur"- T^'denado 

pretendido para a portaria dêsto

DIVERSOS

APOSENTADO Precisa-se p

jaiuftjHfcJ-lZ. Ü ws, Sr.[joma|^ GO|3.^_ftrO._QQ.Q3RTj

MECÂNICOS de máquinas dc Ia
vnr roupa, precisam-se — R. Ba
bilònia, 49, loi» i.

AUXILIAR DE CAMINHÃO ¦ Pre-
cisa-se cl prática de materi.il de
const ruço:) — R. Barão de Mes-j
quila, 60B.
CAIXEIRÕ -"Precisa-se do um c|
prálica dc tinturaria ciclista. Fa- j
aa-se bem. Tratar à Rua do Ria-]
chuelo, 191, 1

Precisa-si para padar^í

Rua Miguel Lemos

COZINHEIRA ^-~Precisa-sc. Dor-
me no emprego. Paga-se Cr?

Ônibus Jurujuba nas

ENCADERNADOR - Precisa-se
profundos conhecimentos de dou-
ração. Parja-so bem. Semana de
5 dia:. Apresentar-se com docu
mentes na Rua Frei Caneca, 283.

GRAFICO — Precita-se de cem-
positor para gráfica, Rua Fon.«c-
ca leia-, 196, 2." aodar - São
Cristóvão. __ .
IMPRESSOR Precisam-se 2 minar-
vistas. Rua Crisliania, 2-A. Ca-
chambi.
ÍMPÍSESSÒR OFF-SST - Precisa-
se cem bastante prálica pruà ma-
quina uni A. Gráfica Barbero S.A.
Rua São Luís Gonzaga, 731.

PRECISA-SE caixeirõ com prát. ir,IY.
ca balcão padaria. Rua Dias da!^-M";M
Cruz, 617 - Méier, GB

PRECISAM-SE duas moças e
senhora. R
06 - Eno

24_ de Maio, 921
Novo.

CAIXA
— S. Clemente, 465 _

Precisa-se com prati-
de açougue. Paga-se bem -

iTratar na Av. Suburbana n. ..
uma|7 312 _ Abolição com o Sr.

v NI o Sereno.
._   ESTOFADOR e costureira que sai
PRECISA-SE de operador da cal- t,nm fazer qualquer obra. Pana.
deira automática com pratica - se bem. Rua Dias da Cru?, 503,
Apresentar-se na Rua do Lavra- entrada na Rua Ipiranga. Meier.
dio n. 190 — pela manhã com,--

automática

A VISTA — Compro 1 piano do
cauda ou armário, mesmo preci*

SrS PHCFESSÒRES, ou a quem! sando consertos. Resolvo rápido

po.-n interessar - Grando oporia qualquer hora - 36-3652.
Umidade. O mais moderno c bem; CONTRABAIXO e guitarra elétr!
montado cur:o d,i 2N está acei _
lando sócios-cotistas, com o ca-j ^t0 pratico c objetivo. Preparo
pitai minimo de NCrS 1 500,00,, onl coniunto. NCrS 6,00 por hora
para ampliação de suas instala-; _ Tel.:, 30-0113. José;
çõps. Garonto-so uma retirado cõMPRõ"um PIANO - De qual-
mínima ria NCr$ 105,00 men-
sais. Maiores dolalhos _e infor.; _,__ rnii.^r _ 5nlurSl>' ripi[|a

Niterói
barcas. _
RAPAZ — Precisa-se com

80 000. Tol. 27-4833, 
"Solanqe. 

c» de escritório de 16 a 18 anos,

TOZ-iNHlÍRÃ-r-precisa-.e para b Av" Ri0 Branco' '5

3 pessoas e qua durma no cm- - -  —-
prego. Exigem-se reíerÊnçlas. _ 

~ 
| BALC. E VITRINiSTAS

DUARTE IMÓVEIS - CORRETOR
oferece como responsável a fir-

mobiliária. Ta!. 43-5977 -

cr.ECI 636. Tel. 37-5977.

MOÇAS de boa npnrcncia socii-
vais e alegres. Precisamos para
trabalha? cm posto 

' 
de gasòi'nn

ótima Comissão e aiuda tio custo,
hoie e "abado f 2a. loira, nas *' c"' oasiome pranca para rna-i máquinas manual

10 is 12 horas Av. 28 'do Se- «tuma um A. _ Grjjfiea Barbero.S.A. colocação de matrÍ7cs etc; b)

tembro 3C7 s' 104 Sr. Pereira.I Rua São luis Gonzaga. 731. 'Prensagem de baquelite, polopás

ÜiôCAS~- Prociso do 20, pára SIIK SCREEN - Precisa-s. da .-lc. com prensas manuais - --¦-

.,. venuer direlamont. da fábrica ao improssoros - Procurar
consumidor, artigo do consumo Nelson na

, -'diário Baio à comissão. Tratarjl07 - Tijuca, _ FERRAMENTEIRO com boa pra-
13 à Kua Bernardino do Melo, 1 933-TIPOGRAFIA - Precisa-se de litica na projeção _e execução de

/'401 Scmento aos domingos, cortador na Rua Joié Eugeniolmatrir.es de injeção
23-A — São Cristóvão - Sr. |de matéria plástica

perna d.a.
Admite, com bastante prática:

2 torneiros mecânicos.
1 ajustador mecânico com prática
piaina.

1 vendedor para retifica de motores com
carteira de motorista profissional.

Paga-se bem. Sábado livre. Tratar na Av,
Democráticos, 803, Bonsucesso

i EMPREGADOS prática balcão or-
documentos. .-daria. Rua Ronald Carvalho, 275
FABRICA DE PLÁSTICOS precisa _ Copacabana.
de pesscís com bastante prática = 
em: a) injeção d? matéria prástica
pollstlreno, polietelino ?'=-),.?.='"l«alírio minimo. Av. Gerenurio

Dantas, 278. Jacarepaguá). —

(Asilo)

AXINEIRO - Prec
Itica comprovad

•ames c| prá-
n carteira p!

Sr. Itomállca* — Apresentar-se cem dc-
Rua Bom Pastor n. .cumentos na Rua Cordovil, 815.__

mações à P1
— sobrado — Méier.

Cursos

Mesmo precisando
.¦"«iVft- ATuoé" 

"oxl 
do roparos — Snluçã'

.astro Alves, 24 
y|t)> 

"_ 
Tol_ AS.**m.

CASA mTlLAN" PIANOS - Nacio-
nais, estrangeiros, cauda, arma-
rio, 10 anos de garantia, a prazo
som juros. Ouvidor, 130, 2.°
andar. _•
PIANO — Vende-se, Crapeau,
alemão. Es. Seiler. Tcl. 27-2637.
9 ás 13^
PIANO alemão espetacular ap.,
copo metal, côr marrom, bonito

i ie moderno e banqueta, 'IOO mü
BRASILEIRO continuo recebendo Rua Dona claudina, 470, c| II. -

O CENTRO TAQUIGRÁFICO

matricules para o seu tradi-jMéier

cicnal curso do SECRETARIADOiPINO para
PRÁTICO, em 10 meses com:

Português, Taquiçtrafia, Dact

logr,

Tratar Rui João Lira, 103 «p.
203. Leblon._
COZINHEIRA nara restaurante, na
Rua Goiás, 622, com muita prá-

tica de comidas c lanches. Apre-
Aprenda a tocar por meto- sentar-se hoje com documentos e"" referencias.

COZÍNHEÍRA - 
"Precisa-so 

pi o
trivial fino e passar. Exlgem-ie
referências. Ordenado: Cr$
ICO 000. Rua Senador Pedro Ve-
lho, 255 - Cosme Vclho._

EMPREGADA -Precisa-se
cozinhar e demais serviço. Dor-
mir no emprego, paqa-se muito
bem, referencias. Tratar Rua Hi-
lário de Gouveia, 61, ap. 902 —
Copacabana.
EMPREGADA"^-" Coiinliar frivial
Fino, fazendo todo serviço apar-
tamento pequeno para casal. —
Dormir no emprêtjo. Exlgcm-se
roforencias. Rua Sanador Vor-
gueiro, 123 ap. 205.

AUXILIAR DE BALCÃO - Preci
sa-se com prática de padaria.

-;
PRECISA-SE do vondodorai paralQAUDIO.
loja de arligos femininos e in*
fantil do lu;.o - Exige-se mui-

 __ ta pratica, boa aprosenlaçáo e
Tratar na Rua Aristidcs Lobo, 91,ifofcrencias. Tratar na Rua San.
cl_Sr. Joaquim. _ .... !la Clara n. 74, no horário to-

BALCONISTA - Com prática, boa mercial. i ALFAIATES — COST,
apresentação e ativas - Rua Con-- cs maio.   _
da_de Bonfim, 2B1. ,T „,r. v.ndL cie 

"toVraíTas 
- ALFAIATE para senhoras

BALCONISTAS - Preclsam-se Na ^UB Frci Caneca n. 65, 2.° cita-ie competente,
moças maiores cem prática P8*Undar - sala 5. \*,q-\ finas -

ra trabalhar em Magazine. Pa- 
Mocas" E' SENHORAS - Acei

e»' ITVt''^" X" Cio £>-- P=" —iço externo

'se — Rua Cordovil, 815.

prensagem
Precisa-

OFÍCIOS E SERVIÇOS

Pre
para confec

Trabalhar no loca!

j. j Av. Copacabana, 1052,_ s/J 201.

de ALFAIATE - Precisa-se de u:n

¦ vendas numa fabrica de doces, bom oficial de paleta, 
trazer

— _ Salário, diária c prêmios, na amostra - Rua Delgado de Car-;
de!p.„a pau]0 Silva Araúio n. 188,-valho, 87, ap. 402 - Largo da,

FARMÁCIA - Preciso bom pra-
tico, que tenha perfeita noção da
responsabilidade — Rua Joié Do-
nifácio, 593.

LUSTRADOR
que entenda de eletrodoméstico
a saiba lidar cem o público. —

Pag?-se bem, na Rua do Senado
322.

MOÇAS

ba.trni. ^ItiTa com excelentes salários

de

(P

Em sua nova fase, selecionará, para admissão imediata,
os seguintes elementos especializados:

RV - Serviços
Eletrotécnicos */A-

; senhoras para serviço
terno. Paga-se bem, Rua Jun-

diá, 103 — RochaMiranda.
MUDANÇAS "Méier" Ltda., pre-
ciso-se de ajudante c] prática e
referências. Tratar R. Joaquim
Martins, 497."ry.-rí—¦—r—;— ~~~ para entrevistas.PELES — Precisa-se de um pre-.1-"""
gador cie peles. Tratar Rua 7 de
Selembro, 107, 1.0 - Oficina Pe-
les Dona Jútia.

$ MECÂNICOS DE TELEVISORES

@ MECÂNICOS DE GELADEIRAS

MECÂNICOS DE CONDICIONADORES DE AR

MECÂNICOS DE MÁQUINAS DE LAVAR

ELETRICISTAS

Os interessados deverão apresentar-te ao Sr. Vargas, mu.

niclos de seus documentos, na Av, Henrique Valadares, 61/63,

O

:

(?

na-sc salário mais comissão
tar c| Sr. Nelson, Av. C
bana, 581 - Loja_2.
BALCONISTA com pratica „., ,.,.... . .
frios e laticínios - Precisa-se a!no Engenho de Den!ro._ _ __lSegunda-feira
Rua Visconde de Piraiá n. 44-B. 

|vi^NÕEDOR^para 
"álcool 

e bebi-BORDADEIRAS - Precisamos^ de

BALCONISTA - Moça de boajj^ ccnl prática, conhecendo ejmuilas. Paga-se bem. Rua

SERVENTE - Precisa-se cie moça [^CISA-SE
ató 30 anos, para trabalhar em ' ">S* b tle

cesa de saúde, com prática e dur-

aiudante
Maio, n.

forno.
Rocha

.[Miranda.
ma no emprego
fim, 497.

•

a 51 ECO

EMPREGADA cozinha

toca-cíisco. Vende-se
.tamoricanos, 2 000, Tratar telefone"Í22-3622.

,. . ,. IPIANOS a NCrS 395,00,-" NCrS
a, Prol. de Escrit., Mate-| 595,00, NCrS 695,00, europeus

múiica c Relações públicas, vi-

scnrío ao preparo eficiente de

proti?r.Í9nais,..cnçarnin.band(>gsJ,
após o curso, <i excelentes em-

probos, lc.mbém recebe mn-

trículas para o curso de CstO'

nod.-ictilcgrafo com: Português.

garantidos. Praça
29, sobrado.

11 do Junho,

CONTADORES

para cczinna e a;-jVila da Penha
ruinaçao, sem dormir no empre-]— 
qo — Precisa-se na Rua Campos
Sales, 143, ap. 902 - Telefone
48-8864.
EMPREGADA — Precisa-se para
co2Ínhar — Rua Visconde de Sla.
Isabel n. 426 — ap. 101. Gra-
laú. Carteira ou referencias.

parencia pratica comprovada _3
anos — Ramo de modas, salário
e comissão — Avenida Copaca-
bana n._ 610— loja B.

PRECISA-SE -"Balconista c! prá-
tien. Praça Marco Aurélio, 22 —

da;, cem prática
Zona Sul, idade oté 30 ano

PJANO.__Plevel.._imP=mdo,__çêçoi™!!E°4°A
de metal, cord, cru:-, 3 pecTaTs.l™'^^^!?^ an 8Ü1¦¦4 -t í non nm Bonfim, 5/7, ap. E01

bem. Exigem-se boa aparência
que durma no emprego. __
EMPREGADA - Todo serviço p:

Vendo como novo NCrS 1 000,00
- R. Marq. de Olinda, 39. Tel.:
46-8698.
VIOLÃO espanhol "Conde Her-

Tcquigrafia e Dactilografia, trio-! manos", eutón.ico, com_pouc|uis-

básico indispensável na forma-r,™ 
™e 

se re)lra vcnd0 urger
ção do eslenóçirafo ou taquí-i G. Sampaio, 542, ap. 501.

O"'0- V|NDE.SE. 1 piano estrangeirem-i|ÉMPRE6ADA - Precisa-se, sV.en-
,86 teclas, 2 pedais, cepo dl «ii-do cozinh,1r na Rua Antônio Viei-

.ISIra. 18. ap, 1001. Tratar R-ssoal.

CHEFE DE CONTABILIDADE -

Importante empresa com sede
nesta praça, precisa de um pro-
fissional compeicnte para ocupar
posição de destaque — Con-

Prcci-n se dei1"'0" ¦ combinar. Exigem-se re-

fiw-C-ende-de\t»*f ntl". - *C«ln. &&- ° -E2£
Paga-se l'*'!* des,(! Jcmal

00030.
sob

ra pessoa sô que saiba
que durma no emprego.

DACTILÓGRAFAS -
niSESTENÓGRAFAS -

São FélixTratar na Rua Barão
106.

VENDEDORES - Bobldas. 20%
do comissio. Av. Nilo Peçanha
1 193 — Caxias. ,

VENDEDORES - Precisamos óli .,.,„„
apresentação. Boa comissão. COSTUREIRA MENOR

Serviço Relações Públicas Rua:p; pregar botões, cascar e chu

luzia, 173, gr. 1 101 -l^ear a máquina

deira do Gouveia, 206, estaçáo
Riachuelo.
CONFECÇÕES PARA SENHORAS -

Precíssm-so menores casoadeira*
o cliuleadeiras, quo saibam tra*
balhar nas máquinas. — Rua do
Riachuelo, 154 sjloja.

Preciso

Santa
Sr. Domingos, 9 10h. dindo

gem r
VENDEDORES cu vondodoras para ... ,.
automóveis, precisarn-sa em Co- Pktcis/>-oÇ

pacabana, na Av. Atlântica, osq. costure qualquer

do R. Dialma Ulrich, 23-A - Loio *l<"«
— Pêsto-5.-

Só serve resi
em Botafogo, Rua Piisa

. 25.

GARÇONS

Conde de Bon-'PRECISA-SE de um mesirinho
|trabalhar em padaria. Tratar no;

ilocal - Padaria Espírito Santo
Ru» da Gamboa n. 103.
PRECISA-SE cem prálica de pa- * •„., «^,--,1 Hifl^i i- cq íi A\/ P Rran-jdaria um caixeirõ - uma ciixalTieCaniCa geiâl. Uirigir-Se a AV. K. Drdll

Precisa-se para ser-j- um ciclista Rua Laranjeiras]^ -110/119 — 1.° and. Divisão de Sele-

neiro-
Precisamos com prática comprovada,

e conhecimento decom o nível ginasial

COPEIRO
viço em casa de saúde. Exigem* n. 251. ,
se muita prática e roferôncins. (PRECISA-SE de caixeirõ com prá
Tratar pessoalmente h Rua Mar- ^ca ^e balcão para mercearia
quês de S. Vicente, 389 - Ga-  -

vea c| D. HermÜa.

COZINHEIRO - Precisa-so h. no-
turno, prática, referências e do-
cumontos — Rua Lavradio, 1 —
Nâo at. tel.

Estr. Água Grande 1 670-E. Cor-
dovil.

COZINHEIRO - Precisa com pra
tica. Tratar Rua Sorocaba, 720
sobrado. ____

PRECISA-SE de moças com bca
aparência para caixa garçonete.
Paga-se bem, na Rua Catete n
323-B, casa S. Paulo. 

moca oue corte «IcOPEIRO - Precisa-se,
odeio de ves- B eo n.0 20.

_ . blusão. Apresenlar-se na!_ ---_.
Rua Odorico Mendes, 32, escuinaiCOPtIKU
de Jcse Bonifácio' cl 

"D. Mari.1."

Av. Rio

VENDEDORA DOMICILIAR - Pre-
ciso duas, preferência com; conhe-1 

BARBEIROS — MANIC

Rest. Landi, necessi-
tn -c/-- -pratica,- -Av, do- -Exército
n.o 17-C — Campo de São Cris
tóvão.
COPEIRO

co, 110/112 - 1.° and

ção, de 8 às 12 horas, com uma foíogra-
fia.

mi! "'"¦ "T^^-irôí™ 3h£Z$5ri$3ZZ\SECRETÁRIAS
903 Eíp;.ina:ia Cas

tc.o.

Mantém curso de aprendizg- tal, estado de novo.
do toquigráfico em ciualciucr,l 500 COO. Rua São Salvador, 85j ment8; Exigem-se reierências.
dia e hora, e turmas do aper-p02. . .. _ Ume.
feicoomento, paro qualquer mé- VENDEM-SE PIANOS - Bam fi- EMPREGADA
. i . i . i nn . -'nanciíidos, por preço de ocasião. »;nhnr
todo, nas velocidades do 20 ate|Rüa Santa' fofia n. 54. Saem Pe- 

""

- Casa especializada.1<10 ppm. — Aceita ainda ma
trículas pjra o*3 cursos dc:
Português, Matemática, Dactilo-

grafia, Inglês, Prática de Escri-

torio. Relações Públicas e 7a-

quigrafía, em evuí-io.

Informações: Praça Florir.no
ES - 12.° (Cinelêndia) - Tels.:
52-2972 e 52-0618.

Preciso para
avar para 4 pesscr.s

Montenegro, 21, ap.
nema. 70 mil,

201.

CIA. AMERICANA DE PETRÓLEÇ), __
admite 3 dactilografai cl in^c:'.rrBnn..|C|,.c
o prát. de 2 anos. Salário 200' RECEPCIONISTAS
70 — Daclüónraío cl cenb. imp.
cjns. e vendas consignações —
Sal. 1S3] 2C0 - Dat. menor, )
faturista, 1 nrquivísta e 1 conti-
nuo, bom salário. — Av. 13 de
Maio, -17, sl 403.

cimentes de vendas domiciliares.
Garantimos sucesso. Salário ,ix0'!^cADEI/,iA" 

DE 
" 

CABELEIREIROS. Rua Uruguai, 339.
mais comissio. Apresentar-se na 

|WAM0TO tomunica à. dl.linfas!COZINHEIRO - LANCHEIRO -

5«13C»fl4B ho'™ .das 18 h »nh=,as. . senhoritas. .q«. .., Precisa-se, -

19,30 horas.

PRECISA-SE de vigia diurno -
Apresentar-se na Rua General Jo-
sé Cristino n.° 66 — São Cris-
tóvão.
PORTEIRO c manobreiro c| prá-
tica. R. Toneleros, 236-B - De-
pois-^de.. 16 horas.. .„,
PRECISA-SE 

"de 
rapazes c| pra-

___ lica de trabalhar em balcão de
Precisa-se c] prática, padaria na Rua Dr. Garnier n

(P

TELEFONISTAS

Compro 1 piano
57-0960

senhoritas que *• Precisa-se, ns Rua Goiás, 622.
; adiam abertas as matrículas para1, só se apresentar quem seja co-
ios curso* do: taboloireíro, nioni-j2jnheiro mesmo com documentos."Icura, 

peruca, maquilagom. P»'°| LANCHONETE - Preciso empre-
modorno o rápido método do eo-;^..^ com Drática. Aoresentnr.se

jsino japonês. Acoita-s. modelo».aman(,g n horas - Praia do Bo-'ponteados 
grátis do 2a. • la.-fel- laíogo 340 _ Loja E - Sr. Anil-

-'ra, tob dlroção dos pref. Roberto|d _ Hot-Doq.
. libia o Zon da. Prazoirosamonto .-—--—-- ——¦—1 TT~7ã~
'-; 

aguardamos a sua visita na Rua Fi. LANCHEIRO com pratica de ml-
'• 

qielredo Ma9alhã«, 147, ap. 204,|nutas - Rua Pedro In. 14 -

¦ „  - =¦¦-..:..-|- "• ------Copacabana, tol. 37-8700 - At\_'_l^_J__s.áen[<:^.lpi" CORRESPONDENTE - DACTltO- RECEPCIONISTA PARA CÔNSUL- condicicuadc
_ .iGRAFO (RAPAZ) - Precis3-S0 cl TORIO cem ou sem pratica na 57™,..-.— ; .(ativo Preciso"'fluente rodacáo dactilográfica • Rua Xavier da Silveira n. 45 IBARBEIRO para eletivo. Preciso

MOÇAS para 1
pratica na Rua ^
ra n. 45 — sala

t nica com
Xavier da

404.

URGENTE - À VISTA

EMPREGOS
Tratar depois das

I25-I71S.
10 horas. Tel.i fats. 170,00 Mteira»

.'oia, : 09.

DIVERSOS

FAMÍLIA PEQUENA precisa   _. _ ,.„
¦ziniieira. Tretar Barão de M*s*J«rande pratica de correspondên-|sa|a ^04
iauiia, 643, casa 27. Telefone tla comercial — Carta* para «!__
158-2928. jCaixa Pelai n. 3 508 - ZC - 00,

[LANCHONETE -""Precisa.:,.- cori-iDACTILÓGRAFA - Precisa-se c'
nheiro ou cozinheira na Rua 19 ampla: referencias. Favor não se
de Fevereireiro n. 80-A. apresentar qvem nao preencher
OFEREÇO coilnheira, cop.-arru|eslas cendições. Rua 24 de Maio

madeira etc. Com doe. e Infor-!<!.« 797, das 9 as 12 horas, c|

Imajões. Tel. 32-0S84 - 32.5556 P_r=f._Çelsn.
~ Aq. Riachuelo. j DACÍILÓGRCFAS 3 c muita pra-
nFFÜfccÉ.SÉ um» jnnhor.1 nara Dl'ica, 1E0 2C0, loques pi o cen-

I, • • i i senhora 
para ieo'200,03, outra, Bonsucesso,trivial fino, do/me _no emprego. 1VJ. 

"T,Xn5í 
.«i,.i.« _ Av. R.

BOY alé 16 anos e morando per-
to. Só serve ci boa aparènci_a,|CAEELEIREIRO

Av. Braz de Pina, 1506. Vila da
Penha.

despachado, trabalhador — Mi-

guelCouto, 23, sl 703.

MOÇAS E SENHORAS - Precisa-
mos pagamos bem. Ensina-se o
serviço, ctimo para pessoas am-
biciesas. Acre,

CABELEIREIRO (A) - Precisa-se,
com freguesiai para salão no
Centro. Rua Assembléia 93, sa-
Ia 40-».

Precísanvse
.cianías competentes urgenVe. —

Rua Antônio Basilio, 4, esq. Pinto
Figuoíredo — Tijuca.

PRECISA-SE ccaíta ava,.bv. -

Tralar depois das 15,30. Rua Sou-
sa Lima, 121-C - Copacabana. _
PRECISA-SE de cozinheira para
restaurante no horário de 16 ho-
ras às 23 horas - Avenida Brás
de Pina,_ 21-A - Penha.

PRECÍSA-SE de
com prática de cozinha de res- 

^v."Copacabana, 427/301
Rua Barão de oao re-1—• —

854.
PRECISA-SE de um confeiteiro -I
Rua do Livramento n. 172. —
Cenlro. ... ... i
PRECISA-SE de um lancheiro pa-
ra fazer salgadinho. Tratar na R.1
Cardoso Morais n.° 43.

PRÉCISA-SE de um torneiro pan.
padaria — Rua Santa Mariana, 357
— Higiônópoüs.
PRECISA-SE ajudante forno pa-
daria Central. Rua Leopoldo òl.
FADARIA 7ANGUA' - Precisa-se
de aiudante de mesa com pra-
tica, na Nua Santa Ciara n. 58.

QUÁDR1STA - Preciso um com-
petente. Informações. Tel. 25-1366.

SERVENTE - Precisa-se. Rua Vo"
luntários da Pátria, 360.

Auxiliares

para escritório
(SEXO FEMININO)

Com idade entre 25 e 3j|Roc|,a-
anos, admile-se, para os setoresj

pessoal e contábil. Inditpcnsá-j
vol ter boa caligrafia e ser clc-:

tilógrafa. Apresentarem-se na
Rua Franco de Almeida, 72 —|

(Transversal a Av. Brasil. 2 110)

no horário das 14 às 17 horas.

Propagandisfa'V

laboratório Produtos Farina-
cêuticos precisa para Zonas Ti*

jucõ e Grajaú — Apfesentar-se
munido principais documentos
à Rua General Belford, 249:

Senhor*
Trabalho fácil cm sua re-

¦idincia. Baila ler telefono —

Hua do Ouvidor, 130 — 805,
Sr. Sá.

Nova carreira
maiores de

,,. sc garoto para pequena limpeza.

laurantc.
108. TINTURARIA - Precisa-se ciclis-

Rua Sanadcr Correia, 15-A.

47 810.

DOMÉSTICOS

OFERECE-SE cozinheira tie forno1
e íoqão. Ordenado CrS 200 000
- Tel._48.0449 boa referência. '

OFERECEMOS cozinheira, de vá-, _
rias cateucrto. com ótima-, ri fe- METALÚRGICOS E
rências 8 documentos. Telefone: -*¦ p» - nAnt.F
£2^604. SOLDADORES

fazendo;

franco, 151,

PROFISSIONAIS DE INDÚSTRIA

nECdLSA^VGPeir°- 
AVenid!V,GIA 

NOTURNO PARA OBRA -
CABELEIREIRO - Aiudante com.!?, P» Waio, ^3-b. [íSuia 

do Recita. Tratar após
prática, bca aparência, menor -PRECISA-SE de um garçom com li Avenida 

13 de Maio
Catete. 036 -_Loia_4. _|pratica na Rua doi Anoradas .1 

^^ ia!j j y^ _ Te|#
CABELEIREIRO (A), 

~profi:sional,!ni_46.___ -£2-4517."

com prática, precisa-se, na RualpRÇCISA-SE nm bom torneiro na  
J.-üo Pinheiro, 622 - Piedade. ra à noito Padaria Piedade. Rua

manlcura, fornece ;Gciás,_602._

93.

AMAS, ARRUMADEIRAS P^CISA.SE de empregada. Pa- PRECISA-SE. cozinheira
ga-so bem. Rua Esleves Júnior outros serviços. Ordenado 6C OCO

E COPEIRAS n. 36 - ap. 501 "raça São ladeira Tabajaras, 20 ap. 202. -
! Salvador — Flamengo. Te!. 37-9667. _____

[PRECISA-SE de ei-.preçVda, pa- PRECISA-SE cozinheira, paga-se
!nam-«e CrS 80 000 cu mais, jo-lbem, dorme no emprego, exlíjem-
mos três senhores. Exigem-se' se referências. Rua Dona Waria-

[competência e reíerenc:as. Tra- na, 183 — Botafogo. Te*eíone

E.VSINA-SE __ __ _____
material. Tratar das 20 òs 22 hjpRcciSA-SE de um cooíiro, com

(CARPINTEIROS - MARCENEIRÇS de tirca a Quinta. R. Voluntários prática. Praça da República °"
I— Pre:isam-se que tenham multajjj pátria, 354 •- Dona Nadir.

MANICURA E CABELEIREIRA -I CHOFERES E
e saibam trabalhar cm
frigoríficos etc. -.p.*B,TRJb»Íre 

n. 
'87, 

sobreloia 201
ure TÂNIA - Saião Fátima. ! 1An7r,DKTi _ p,„.;,0 ,5-,sz fcr-

PRECISO empregada p' 2 se-
nn-Tres viuves. Moram só. Ord.
1C0 mil. Rua da Carioca, 55 -
1 .d andar sj 202.

orática para trabalhar em insta-

__ laçôes comerciai;, coloquem bem

AJUDANTE 
"cia 

bancada com pri-ifórmic»
tica e.n serviços de^ biiutcria balcões
ar_i\-ircc^ de fícíios de bolsas
Ruo Ga'i!eu, IB.
ESTAMPADOP.õS de ambos os sc

pratica com; «._,¦.*
Traiar Bsrata i MECÂNICOS

xcs c;m
biluteria.

pratica de s
Rua GaÜleu,

Aceilo cem muita
su sem frepuesia

• n bem na Rua Maria da Glória n.-„':e ro

80, Ramos, lado da Avenida Bra-:""""1 '*™J«_- ='".?. """'«• 
MOTORISTA - Preciso rapaz

sü - Esta rua faz esquina com MANICURA - Precisa-se compe- ,e c| bca roresent-.cao com prali-,
a' Rua Gerson Ferreira. |tente, com alguma treguezia. a „. São Francisco

r.í.v_.' Procisa-se
'Rua do C-lc-te. 296. sl
PRECISA-SE mora boa

201.
aparênci

Xavie:
Pr

371.
M.OTORISTA _ -

PRECÍSA-SE empregada, Rua Vi- If L° '°'"0"« \™™È: _ EN"R«?BA?.0SC. °E 
b™S™À"l«™" * Â^*,*» «í»^ 

"T, "?£ 
l^Vctbt 

P& "S 
íí 

^ "

eira do Couto, 2977 Rocha Miran- PRECISA-SE de arrumadeira. La- PASTELEIRO - Precisa.se com 
~ 

?. *;:>*"¦" »»' 
|db.H,0sn,e 

*% 
do LarEo da Abolição) - Amô-I <"»'¦ 

^ ,1 i,P 15 h"»i ?"
do, para trabalhar das 7 horos até var e parsar. Ordenado CrS 60:b=stante prática. Rua Santa Cia- Pf'W» »m ™"«S«o PS" 

,.„ 1103. 
«--o 11 ¦>¦ 15 n-"-

às 18 horas. mil. Rua Uruguai, 540-101. TI-ra, 118. Cf T.?« ni Mb ..„„,;, -  :,,-, ',r_c:r_=~. ^~r~xz—' "t-;: "—"™ 'racera — i raiar na Aven.aa! ca cot,- a np wnvF'^ 
PRECÍSA-SE do empregada todo :uii--- : PRECISA-SE cozinheira, paga-se Graça Aranha n. 327 - 7.» ""* S. nflri -, „.-iceneir-s '

bem, dorme no emprego, exigem- endJr _ sa|a 708 _ das 16 ás ia:e dej ° "Pa l$.,™s'" 
t"„ú, PRECISA-SE de tranlcura ,.;¦ ..,-.-- ...

- ----- Av. Radial Sul, 
"S "„». |Pra,ca de fcr„n"íí, na „Tv5nida Voluntários da Pátria n.° 31 -NCrS 12 34» <h*"°?-serviço do 3 pessoas quo s.iiba PRECISA-SE de empregada para

c=;inltar, com roforencias. Níojloda serviço de família de 3
adianta so apresentar sem os re*jpt«ccs. Tratar Av, Nicea, 476.
quisítoSi Tratar do manha na Av.l E:Üscn -Passos,
Copacabana n. 723, ap. ^1 101 PRECISA-SE de uma empregada
PRECISA-SE de empre-aada para para_ todos t o* serviços de um
serviços leves com referencias —'cas '

Av. N. S. de Copac. n.
- ap. 1 105.

referencias
2130 ap. £01. Bolafogo, no fi- -, ¦ -s— Suburbana

1 103, do 11
" ÍPRECISA-SE de manicura.

Preci- Prado Júnior, 281, ioia H^

Auxiliar de
escritório

Faturamento, Livros Fiscais,
a.re cc.^1 Tolha Pagamento, Datilografo,

uefede, uÓ^ll* -°m bastante prático, _ procura-
__lse para pequena indústria em

MOTORISTAS — Proeisainos parak. Cristóvão. Tratar com Sr.
Av. completar noiso quadro. Motoris- , .on-ijo Rua Lopes Trovão,

Ias com prilita A «orviço d»|on^

R. ônibus, várias vaqas. Salori

Rapazes mait
anes.

Ólima apresentação.

Preparação rápido.

Clientes com hora marcada

Ganhos elevados.
OPORTUNIDADE DS
TAMBÉM À NOITE

Rua do Ouvidor, 130 - 803
•Srta. Iara — Hoie até às 20
horas.

Suh-Gerente
Precisa-se c\ prático de ma»

tericl de construção em geral,
Com salário. Rua Bcrão de
Mesquita, 603.

Vendedor
Precisamos com larga expe-

riência em loia de móveis es-
tefedos. Imprescindível apre-
sentação dc referências. Rua 7
de Setembro, 196,

Piedade.
nal da Rua" Eduardo Guiíl.e, Edi- METALÚRGICA precjll de ""^MARCENEIROS"-" PrccisV-se para-'—'

loja M.

flclo iunto à praceta, tel. 46-3607.1 ™ín°', de, >?re,erÍ-n:!? 
f™¦-,,",; — , . . , . Itica de fechos de bolsas

PRECISO cozinheira io almoço — Galilau, 16.
com filho e que saiba Co-|60 mil com casa e comida. Rua _-___—

723i.-inhar. Ordenado de NCrS .. | Desembargador Isidro, 135 . Ti- CARPINTEIROS —
69.C0 ou CrS 60 000, na Rua|i"ca.

i Visconde
605.

de Pirajá n. ^52 ! PRECISA-SE de um cozinheiro pa
' ra restaurante. Rui lucidio La-1

casal i ao ,96-E - Méier

: MARCENEIROS

trabalhar em fábrica de moveis; ENFERMEIRAS —
lem série - Tratar na fabrica °e; _ _
móveis Metropolitana - R. Can-, LABORATORISTAS
tilda Maciel, 89 — Abolição. .——'MOÇAS - Admitem-se duas com , ANIERNE|R0- _ oreciia

oito para serviços de hoore uno |Ru(| Pere-ra N,jncs n. ¦

de 90-B.
,__w .._._  Rua Viana

Drumond n._45 — Vil» Isabal.

ELETRICISTA - -'reciso^ ci prati-
ca em automóveis nacionais e
e:tranneiris. Tratir ns Rua Ge-
neral Pedra n. 183 - Praça On-,
re de Junho. j

'; CARPINIEIRO - Precisa-se para
vários dias travar à Rua Manoel PRECISAMOS di

MARCENEIROS - Precisa-se n
Av. Suburbana n. 142 — Lgo
Benfica.

meio-oficial «ar-'n

Ambulante

Peareircs e
serventes

Pedreiros Cr$ 700 por hora,

precisa-se com prática compro-

vada em carteira. Apresentar-se

unido de toda documentação

Viajante
Indústria Farmacêutica

Laboratório de Produtoi Cier>
tíficos precisa de elemento pa-
rs o Vale do Paraíba. Excelen-
lo linha de produtos com óti.
ma oportunidade salarial. Car-
ta informando experiência e

PRECISA-SE dc empregada que
durma fora, para apartamento
psqueno. Devo morar perto de PRECISO 2 empregadas
Flamengo, ter mais que 35 «nos «ml menina. Ord. 120 mil. PRECISA-ÍE de empresada prra |viíi7ífii»;'"5l9 

'-"'EsiaçãV 
di" Pie- píntüro, Rua Nabo, do Rego cie 11 h ••-

- eom «ferenei.» • lenso deiR. da Carioca, 55 sl. 202. cozinhar e pequenos terviçoi ne• !v-r,n0' y" Engcnhi 
cia Pedra, 760, Ramos.lSão Cristo

responsabilidade, nao trabalna P«E^ISA-SE de oaoa psra umfijras. Pag?-ift bem — cxigem-ie \\ . "|"B%íeAii ~
üábados e domingo?. Ss'ario a criança. Exigem-ie rufarências ejraferênclai — Rua Conde Bsn- «MARCENEIROS - Prec'sam-:e — IPRE^ISAM
combinar — Tratar na Pra "a 

dolcsrteira de uúda. Pa^a >• bam. i fim, 331, ap. 301 — Bloco B- AR51LA - Av. Camõa» n. S63JpacÍtado i
F.amengo n. \2, ap. 1 203, lei. 47-6845. iTijue». I- Panha Circular. '- Ramos.

- '-'ana-se nem — Apresentar-se ___üi— . ., ..
ia Rua Pref. Olimpio ce Melo MOTORISTA táxi, Vojks

1 511 - sala 202, entre 7,Çcm depósito

M.

15 horas, ifratar Ay

à Rua Assunção, 112 — Bota- pretensões, para portaria dés-

Precisamos de vários parn ',e jor,,^, sob o n. 80004.

,:e CrS 350 OOO.Ivenda de refresco na praia dejfoso com Sr. Walter.

Ccpacaosna, 637-402.'Copacabana. — Trazer carteira

.IPRECISA-SE de

ne marceneiro
Rua Milton n.

i"-.fR\v._..-\$ - Precisa-se de 3,|brlfieado; com «ferência Pístorjra Campos, 143 sobreloia
Inf. 34-1253iRua Cardoso oa Morais n.° 261 -

95 -alírio: 100 mil -
ll 36 3162. - Da Bonsuceno,

"lavador 
lu-1 profissional e saúde. Rua Si-

queira Can

32, chegou, começou.
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ANIMAIS E AGRICULTURA * MÁQUINAS E MATERIAIS CLASSIFICADOS

UTILIDADES
DOMÉSTICAS

JV.ÓV. - DECORAÇÕES
ANTES DE MOBILIAR sl casa, ap.,
_._rit. ou consult Visite RIO

ANTIGO. Rua Toneleros, 112 - MOVEIS

Copacabana, icrá uma surpresa.
O melhor preço da praça, moveis
colonial holandês, espanhol, ame-
ricano, brasileiro c muitas novi-
dades. Agradecemos sua visita.

At6 - COMPRO DORMITÓRIOS
usados, claros ou escuros, salas
ds jantar modernas, conjugadas.
- Atendo rápido, 52.9835 - ír.
ANTÔNIO. .

MÓVEIS COLONIAIS - Vonde-se
excelente conjunto por motivo de
mudança. Ver e tratar: Rua do
Rezende, 113, casa 36, ap. 201.

Vende-se j
Umo sala de jantar, estilo

Luiz 15, toda de madeira mar-

iim e compensado de.-cedro,

laqueado, fbita do encomenda.

Rua Barão de São Felix, 177 —

Casa n. 17.

ATENÇÃO — Compro moveis
usados. Tol. 48-4119, c|ue com-

prarci dormitório* Chipendale,
Rústico, moderno ou Império o
salas conjugadas, claras e mo-
dornas • Império — Pago *>«ni
o otj^d<wá^do:LJfeL_4a:4n9^
ATENÇÃO — Compram-so móveis
vsados, precisa-so do grande
quantidade de dormitórios o «alas

<la jantar chipcndalc, pau marfim,
caviúna. Luis XV, rústicos e co-
loninis. Paga-so o valor máximo
a alenda-so ráoido em qualquor
bairro. Tol. 480148

Fabricação própria
Por motivo de obras urgen-

tíssímas, liquidamos todo esto-

que do moveis modernissimos por
preços abatxo do custo para de-
socupar lunar com máxima ur-

gêncie. Modernissimo dormitório
completo de 680 apenas 380.
Colchão do molns p| casal do
180 por apenas VO. Conjuntos de
sofás estofados em legitimo Vu|.
crorn o pura espuma. Moveis de
fórmíca dos últimos modetoi o

FOGÕES - AQUECED.
FOGÃO - Vendo cl 3 bujões,
4 bocas n6vo - 150 000. Rua
Campos Sales, 88| 105 - Tiiuca.

FOGÃO Cosmopolita perleito fun-
cionamonto com 2 bujões. Vende-
se 70 mil. Av. Roma, 347-A —
Bonsucesso.
FOGAO novo Cosmopolita e um
AlFa 4 bocas, gás engarrafado,
vendo cada 70 mtl. Av. Roma,
347-A, Bonsucesso.

„„lhares de peças avulsas paio FOGAO comercial para bares,

menor preço do Rio. Sem com- pensões e hospitais, por'preço

petição. Compre |á para não sede ocasião. Fadita-se, Rua Ge-

ATENÇÃO — Compram-se moveis
usados. Chipendala, Marfim. Ca*
viúna. Império. Rústico. L. V. —

Salas, dormitórios. Tol. 32-0111.
£m toda cidade.

AGORA compro móvtis usados.
Pago bom. Tol. 22-0967. Cliipen-
dale. Marfim, Caviuna. Império.
Rústico L. V. 

ATENÇÃO — Compram-so movols
usados, precisa de grando
quantidado do dormitórios, salas
da jantar Chipondalo, pau mar*
fim, caviúna, Luís XV, Império

jacarandá, Rústico, Colonial. Pa

petição. Compre .
arrepender. Praça das Nações
394-A. Bonsucesso1_Tel._30;76't6J

MOVEIS 51 ESCRITÓRIO. Ven-
do barato urgente um bureau c]

gav., 1 mesa pi maq., 1 es-
tante tam. grande e 6 cadeiras
sendo uma de braços -- Ver lio-
e até 15 horas na Rua 1.° de

Março n, 9 - 5,° andar — s| 8

MÒVEISDE SALA - Vendo bara-
to com pouco uso. Rua Tonele-
ros n.° 137. Sr. Emanuel.
MOVEIS -"Motivo mudança ven-
do barato, bom estado, grupo
estofado, mesa de aço, cadeira
giratória, cadeiras de couro, con-
juntos de luz fluorescentes. Av.
Rio Branco, 151, sala 1505. Tel.
31-1321.

_casiao.
neral Caldwell, 217. Tel. 32-3156.

GELAD. - AR CONDIC

POR MOTIVO de mudança vende
se um dormitório de casal com-
pleto 

'e uma sala de jantar
mais objetos. Avenida
York, 57 - Casa 10, ap. 202
Bonsucesso.
PAU MARFIM. - Dormitório de

ga-s# o máximo. Atendi-s» na casaj em estado de novo. Ven-
íora. Tol. 48.4558. dc.,e por _r$ 150 000 e uma

ATENÇÃO — Vendo lindas salas sala de jantar também pau mar-

rústicas o Cliipandale a partir delfim, coni., P"' Cr* ICO 000, 
jun-

100 000 e dormitórios a 120 000jtOs ou separado. Rua Haddock

para desocupar à Rua Jonquim Lobo, 181-B.
Pílhares, 49.  PAU MARFIM - Dormitório para

casal, em bom estado por Cr$
150 000 e umn snla pau marfim
CrS 120 000. Também separados.
Rua HaddockJ.ôbo,_206.

SOFÁ-CAMA, direto da fábrica,
iquidacão lotai sofá-cama, a par-

tir 57 000._RJ_México 41, sala 604.

SALA jantar Luís XVI, caviúna,
berço criança Chipondnlo cl col-
chão. Aceito oferta. R. Alberto
Campos, 60-401 - ípnnema

ATENÇAO - Geladeiras. Liqui-
damos urgente 45 geladeiras de
todos os tipos e marcas. Desde
120 - Muito gelo. Pinturas no-
vas. R. da Relação, 55 térreo«

AR CONDICIONADO Westinghou-
se, 1 HP ótimo funcionamento,
450 mil. Rua Senador Dantas 19,
sala 205,_Tol. 22-5700.
COMPRO geladeira e TV — Pago
hoie - 36-1219.
CONDICIONADOS"'DE AR GE -

Estado de novo 450 mil e com
pressor comercial 190 mil. Rua
Fábio_Luz,_87 — Méier.

GÉCaDEIRA GÈ porta aproveita-
vel/ IOV2 pés congelador inteirí-
ço, perfeito. Rua Haddock Lobo,

Nova 376, ap. 205. Motivo de mu-
dança.
GELADEIRA FRIGIDAIRE 9 pés"-
Mod. Futurama, interior lodo ouro
com porta aproveitável, 230 mil.
Rua Araújo Leitão 108, c| 11 -
Eng. Novo.

ATENÇÃO — Compro televisão de
qualquer tipo, slereo e Hi-Fi. —
Negócio hojo à vista. Telefone:
57-1596 -geladeira.
ATENÇAOI Compro í TV e uma
geladeira. Tolafonar a qualquor
hora para 36-3652. Pago 6t'mo
preço. j
APARELHO TV, Standard Electric
21", marfim ótimo funclonarnen-
to todos os canais, NCr$ 215,00.
Av. Copacabana 610, loja J.

ATENÇÃO — Tolevisores GE, Stan-
tandard 11" 12", 19" e 23", na
embalagem. Preços rara ocasião.
Av. Copacabana 610, loja J.

ATENÇÃO. Radiovitroias c telo-
visões o maior liquidação. Tenho
o partir de 120 mil. Funcionando.
Várias mnrens e tamanhos. Av.
Gomes Freire, 176, snln 902.

COMPRO um gravador c uma te-
levisão pnra meu uso pago a vis-
ta. Tel. 26-8682_.

COMPRO 
"TELEVISÃO, 

qualquer
e;tado, marca, ano, funcionando

não — Negócio rápido, a vis-
ta, a domicílio.. 57*0222.

COMPRO — Radiovitroias, toca-
discos, ventiladores, di:cos LP,
máq. escrever, e outros objetos,
mesmo com deleito. Tel. 52-140*.

COMPRO ÍV e geladeira, pago
hoie - 36-1219.

ATENÇÃO — Vendo sala de mar-
fim caviúna em estado de nova,
140 e vendo guarda-vestidos do
5 porlas por 130. Rua Aristides
Lobo n. 128.

ATENÇÃO - Vendo dormitório de
casal eni estado de novo e ott-
ma fabricação, 150 e uma sala
de iantnr de consol, 90 mil. Av.
Snlvndor de Sé n. 184.

ATENÇAO NOIVOS - Vendo mo
veis completo de quarto esala
Mais um fogão e um armário óe
cozinha. Preço barato por motivo
do viagem. Ver na Rua Cairuçu n.
432-fundos — V. Valqueire.

ATENÇÃO — Compram-se móveis
usados, percisa-so de_ grando
quantidade do dormitórios, salas
da jantar Chipondalo, pau mar-

GELADEIRAS - Vendo loto com
defeito. Rua Senador Dantas 19,
sala 205. Tel. 22-5700.

GELADEIRAS - Liquidação apar-
tir de 110 mil, GE, Philco, Friçji-
daire e outras; ótimo funciona-
mento de 6, 7, 8, 9, 11 o 12
pés. Rua Senador Dantas 19, sa-
la 205. Tel. 22-5700.

GELADEIRA Brastemp Conquista
dor, Admirai c GE. Eslado de
novas. Aceita-se oferta. Rua Le
nndro Martins 38. Centro.

SOFÁ-CAMA casal e 2 poltronas
em vulcouro, todas as cores, tu-
do 115 000. Fábrica: Rua João
Vicente, 1 241, Bento Ribeiro.

SALA DE JANTAR estilo francês
em perfeito estado, 120 mil. Rua
Paraná 522 — Mesquila.

SOFÁ do casal, moderno, eslndo
de novo, por 65 mil. — Av. De-

jacarandá, rústico, colonial. Pa-! f_
<ia-sa o máximo. Atonde-se na t-
hora. - Tol.: 58-8183.

BERÇO marfim, meso TV fórmi-
ca, estado de novos. Vendo. —
Tel. _37-42Hj._
BARATO — Vendo móveis de qt.
estilo francês, geladeira Coldspot,

- ac,-.u—e—poltrona—ser 4Q..„míJ—ns
dois. Tralar R. Paulo Barreto 10
ap. 802._Botafogo.  
BARATISSIMO - Vendo dormltó-
rio para casal, estado de novo,
por CrS 150 mil o uma sala com
bar espelhado, juntos ou separa-
des. Rua Haddock Lobo, 303-C.

COLCHÃO DE MOLAS, casal, ven
de-se, Probel Divino, em ótimo
estado. Ver na Rua do Riachuelo,
353, np. 603. Centro. _
COLUNAS - Vende-se 4 artísticas
seculares com 6 m. altura. Tra-
lar lel. 22-3622 e 52-3581.

SUPER SINTECO - Raspagom pa.
ra cera. Serviço garantido. Re-
cados para Franco, pelo telclone
22-6533.
SOFA-CAMA, máq. foto. Floxarct,
Olivetti port., livros. Oferta. Ve-
nancio Flores, 506-401. _

GELADEIRAS Admira!, GE, Bras-
temp e outras, Relilfnen, a par-
tlr de 120 mil, funcionando. Av.
Gomes Freire 176, sala 902.

GELADEIRA Brastemp Príncipe,
nova, com garantia integral (5
anos), vendo urgento, motivo de
viagem, 380 mil. Av. Princesa
Isabel 386, casa 16 ap. 101. .

GELADEIRAS novas Retilíneas GE,
Brastemp, Frigidaire, usadas, coi-
sa muito boa, a partir de 190
mü. Av. Copacabana 610, loja J.

CONJUNÍÕ Slereo Fisher 42 watts I
enda canal modelo 202-C toca.
discos Garrarei Lab. 80 2 caixas
acústicas James Lansing pequenas
gravador stereo Tandberg Tape

Peck modSlo 64. Tel, 36-7720,

ELETROLA — Mesa manual, Ires
rotações com radio, vendo urgen
te barato. Rua Ana Teles 893 c
4. Campinho _n_?H't!"°L.ll°I?:_
RADIOVITROLAS — Fonolas a pi
lhas, estéreos portáteis novos c
usados, a partir de 90 mil. Av.
Copacabana 610, loja J.

RADIO PILHAS, calça Lee novida
dos p| presentes cam. v. mundo
cnm! tergal, capas, saias, blusas,
vestidos, preços p! revenda. Rua
México 45 2.Q andar, sala 205.

RADIOVÍTROLA Automatic, alt
marfim, moderna, urgente por 115
mll. — Av. Democrático», 690-B,

perto da^ Uranos.

RÁDIO ÁLL'""TRANSIST0R, Amo-
ricano na embalagem — Miguel
Lemos, 123, cl porteiro,

RECEPTOR transocennic Braun,

portátil, transi!. T. 1 000, 15 fal-
xas, luz, pilhas ou bat. Tudo aço,
novo, 1 500 marcos na Alemanha,
v»ndi_ NCrS 980,00 - 57-6102,

TV GÊ 23 nova mod. 66 cinema
nos 5 canais, custou 980 ven-
do 340. Aceito oferta. Rua do
Matoso 44, a. 302.

TELEVISÕES - Grando liquidação
GE. Philco, Standard, Emerson,

|j -Cs_

>wSuL Lmí/LI/V/IYLJ |
|| Jt$VA_?^> II

AGUARDEM PARA ABRIL A MAIOR LIQUIDAÇÃO QUE FARÁ A fe

J AV. RIO BRANCO, 114 - 2.° AND.

.'ornai do Brasil, 5."-feira, 23-3-67

AGENCIA DO

JORNAL DO nnASH.HAr
£.1-3 i?l

GELADEIRA Frigidaire moderna re-
lilinia 6 meses de uso esta semi-
nova por 320 mil. Rua Bel»,
113-B. Tel. 34-2855.

SALA-DE--JANTAR — Moderna,
cm pau marfim, em estado de
nova. Vendo por CrS 150 mil.
Rua Haddock Lobo, 303-C.

SALA DE JANTAR - Chipendale,
conjugada, clara, maciça. Cr$ 150
mil para desocupar lugar. Rua
Haddock Lobo, 181.

GELADEIRA comercial do 4 portas
nova, vendo urqente, Rua Bela
113-B. Tel. 34-2855.

õctADErHA— Ge-lomíirkí—fne-dsrn*
sem uso, mod. 67, urgente por
185 mil. — Av. Democráticos n.°
690-B, perlo da Uranos.

TAPETE PERSA - Vende-se um
Super-Kirman Extra 3,70x2,80 -

Informações — 
_45;3074.

URGENTE. Vendem-se alguns mó-
veis, maq. costura e livros. Fran-
cisco Sá 38-206. Sr. Cunha.

CHIPENDALE - Dormitório para
casal em estado novíssimo, por
preço baratísstmo. cala do mes-
mo estilo, apenas Cr$ 155 mil
juntos ou separados. Rua Had-
dock Lobo n. 303-C.
CHIPENDALE - Dormitório do ca-
sal, muito bonito e em ótimo es-
tndo, por CrS 150 000 e uma
sala de jantar no mesmo estilo,
Cri 100 000, juntoi ou separados.
Run Haddock Lobo, 181.

DORMITÓRIO MARFIM conjugado
colchão do molas, Probel, casal
completo e sala conjugada 8 p.
barato, pnra desocupar, juntos ou
seoarados. Rua Haddock Lobo,
376, np. 205.

GELADEIRA cmericana, 8 pes.
Vendo funcionando, Preço barato.
Rua B. Aires, 156 - 1." andar.

Philips, 23,' 21, 19, 17 e 12 po
legadas, ótimo funcionamento —

Vende a partir de 130 mll. Rua
Senador Dantas 19, sala 205 —

Tel. 22-5700
TELEVISÕES 

"-"Tenho 
do 17, 19

o 23 polegadas. Várias marcas o
tamanhos, portáteis e de mesa.
A partir de 120 mil. Av. Gi
mes Freire 176, sala 902.

TELEVISÃO Admirai 21" - Per
¦feita, um cinemr. nos 5 cnnai
Ocasião. CrS 195 000. Run Do-
mingos Ferreira,_1_87, sp. 37, 4P.

TV~GE_bêcor"ama7 23" p., funcio
namento perfeito. Av. Copacaba
na,_209, ap. 807.

TV PHILCO 23 p. e uma vitrola
Simer. Vendo urgente. Av. Copa
«bana.. .S109_jg__CQ7

TV GE, 9 p-, portátil, funciona,
mento perfeilo, imagem cinema
R. Toneleros, 152.

GRANDE bola fora de geladeiras
45 à sua disposição desde CrS
120 000. Muito gelo. Pinturas
novas. Rua da Relação, 55 — Ter-
reo. _______________

VENDE-SE dormitório de casa
60 mil e 1 sala de lantar, 100
mil. Vcr Rua Pará 262, casa 7.
Praça da Bandeira.

VENDO moveis de quarto-Chipen-
dale, 150 000, novo. Run Uru-
suai 380 - Bloco E, ap. 602. -

Tijuca.___ ,
VENDO urgente, móveis novo» c
forno Paragon. pnra cerâmica e

porcelana. República do Peru,
238-501 — Copacabana.

GELADEIRA - Vendo Frigidaire
6,5 pés, funcionando. 180 000.
Rua Campos Sales, 86, ap. 105.

Jijuca.
GELADEIRA Brastemp Imperador.
Vendo por 180 mil, urgento —
R. São Francisco Xavier, 614 —
Maracanã. ___________

VENDO maciços, sala o dormitó-
rio chepondaie claros na melhor
madeira do Brasil, peroba de cam-

po, estado verdadeiramente no-
ves. Rua Aristides Lobo n. 128.
Próximo de Haddock Lobo.

DORMITÓRIO do casa do luxo con
jugado, criado de novo. Custou
BtiO. Vendo urgento por 250, só
hoje. 29-1914.
DORMITÓRIO Rústico, completo,
colchão de molas, apenas 150
mil. Não perca. — Rua Barão de
Mesquita, 1 043.

TV PHILVO 19" americana, por-
tátil, com controle remoto, mo-
derna, CrS 330 mil.'Rua Xavier
da_SM^a,_jt^apJ_40]i_Cop.__
TELEVISÃO. Vendo duas TV, no
vas, 23 polegadas, na embalagem.
Teleking c Zenith. Metnde do pre
ço. Av. Copacabana, 581-211.

Vamos oferecer todo nosso estoque de confecções para senhoras a preços de queima.
Liquidaremos tudo para renovação total de nosso estoque: temos mercadorias para vestir

iodo o Brasil numa variedade sem igual, como sejam:

Blusas — Saias — Vestidos — Calças para senhoras — Japonas — Artigos de inverno —
Slaks — Costumes — Lingerie — Anáguas — Calcinhas — Blusinhas de crianças — Jogos capa
e guarda-chuvas — Capas para senhoras e crianças — Colchas casal e solteiro — Toalhas de ba-
nho e rosto — Blusões Calhambeque — Coletes em Courvin Wanderléia e Tremendão — Mail-
|0ts __ Camisas de homens — Jogos de toalhas de mesa — Calças Helanca homens — Meias

para senhoras — Roupas para crianças — Saias colegiais — Saias adultos — e uma infinidade de
outros artigos para atender a todos os nossos clientes.

A. PENA ESPERAR PORQUE 0- RESULTADO VAI COMPENSAR:
LIQUIDAÇÃO VAI TER SUCESSO MAIOR DO QUE A QUE FIZEMOS EM 1965

AGUARDEM E VI 
"

VALE
ESTA

Bi JUCA

PAÍV. ANÚNCIOS CLASSIFICADOS
t ASSINATURAS

Ü|

Alta Fidelidade

GELADEIRA Frigidaire, 12 pés -
Luxo, nova. Vendo urqente. Av.
Copacabana, 209 ap. 807.

DOÜMITORIO casal, marfim^ ca-
viúna. Vendo por 450 mtl. R.
Gal. Arlicjís, 436 ap, 306 -
Leblon.

VENDO sliontar chipendale maci
ça pau-marfim completa. — Ver
Rua Mascarenhaa dc Morais, 129
201 -_ToL_37-2876.

VENDE-SE — Por motivo de via

gem, vendo-se conjunto de sofá
de quotro lugares e 2 poltronas.
Tratar à Av. Copacabana, 12
ap. 401_._ ___
VENDO tapetes e quadros céle-
bres e outros objetos antigos —

R. Toneleros, 152.

DORMITÓRIO Chipandale, casal.
Vendo 120 mll e 1 sala conjuga-
da, maciça. 150 mil. R. Joaquim
Piillnres, 49.
DORMITÓRIO RÚSTICO - CrS
103 00 Chlpendale maciço, CrS
1S0 000, sala Chipendale maciça
Cf$ 130 000, dormitório francês,
guarda-roupa 2m,80, Chipendale
maciço claro. Vendo para deso'
cuoi_r._Rua_Sar.rAna, 198.
DORMITÓRIO'- Moderno p| ca
uai, muito bonito, em marfim ou
civiúna, igui'zinho a novo. Sala
do mesmo estilo. Vendo p! preço
vantajesíssimo, luntos ou separa
dos. Rua Haddock Lobo, 303-C._

DORMITÓRIO — PorTicuíar vende
urgente, novo sem uso, por ape-
nas 225 mil. R. Catete, 46, apt.
1„ do 2.a ò 6.a f., «. qualquor
hora.
DORMITÓRIO Chipcndalc, comple-
to, claro, gavetas curvas. Está
como novo. Artigo de luxo. Ven*
de-se muito barato. Rua Haddock

. lobo, 181-B.

TELEVISÃO. Atenção, precisamos
vender 100 aparelhos TV, até o
fim do mês, marcas Philco, Ar-
tel, Teleking, Admirai, Semp, S.
Electric. GE e outras, de 13, 19,
23 polegadas n preços 50% o
menos dos tabelas, com autoriza-

ção das fábricas, novas, na ga-
rantia dupla, ò vista e a credito.
Aceitamos suo TV usada como

parte da pagamento, pagamos 200
mil pela TV usada. Ademais tem
seu crédito na hora, entrega na
hora. Atenção, técnica na hora
ver a grando exposição na Estré-
Ia do Prata. Av. Copacabana, n.
531, loia 211, C. Comercial. -

Tel.i 36-1852. InformaçSes. 

W~~PHfLCO, 23 polegadas, tela
ray-ban, verdadeiro cinema. —

Custou 850, vendo por 250. Te
lefone 36-4951. Urgente.
'ÍV 

TELEKING 2Í", 58, imagem
espetacular, conservação ótima,
Base 165 000. R. Barata Ribeiro,
411, ap. 202,

Mõ3irõ~ó7,~s_hT uso — Vêrv

do 280 000, urgente, com ga-
rótitia, 4 rotações, controle ele-

trônico desligando tudo quan-
do finda programa, 11 vól

vulas, várias ondas, toca-disco

Standard eletrônico. Rua Dias

da Rodio, 31, casa 4. Tel.:

37-7350 — Pertinho do Cine

Copacabana.

Revendedores
-e-feetíítqtíes

MÓVEIS — Transporto seus mó- jVENDEM-SE moveis ds quarto e
veis o geladeiras em Kombi, pela sala completo ou avulso, louças,
metade do preço usual. — Tele- talheres, e outros objelos. Tratar
Iono 46-7710. tel. 45-1395. Dona Eüsete.— 

y_wEEV..:_ -u=+-
uma mesa de fórmi

Saias, blusas, vestidos, slaks,

maios, conjunlos, artigos finos

das melhore» fábrias, cam. v.

mundo, cam. tergal, capas sa-

bonetes, preços p. revenda. —

(lrocam-se mercadorias). R. Mé'

xteo, 41 sala 604.

MoVLlò — vênaem-se camas 
"tüiü' 

_ . . . .
pletas, guarda-roupa, poltronas, rrigiclaire

¦ '- 
radiovítrola,",? «deras, I guarda-roupa, 1

sofa-cama, uma cômoda e lou-

TV PHlLIPS 21", marfim, conser
vação e imagem de nova, urgen
te, 180 000. R. Barata Ribeiro,
411-202.

MÁQ. OU APARELHOS
DOMÉST. (Lavar, Passar,
Cos.urar, Ar ete.)

VENDO dois lindos armários do
estilo. Rua Dr. Sou2a Lopes 55,
ap. 101 — 3.a rua áji_ Farant. |

VENDE-SE uma saía de iantarj
Chipendale, em estado de nova,1

por CrS 100 000. Rua Haddock;
LôboJ 8K |

VENDÊ-SE móveis usados de so-
la e quarto, de todos os tipos
e peças avulsas. Rua General Ar-
ligas 325-D — Leblon.

Armários
embutidos

Desmontáveis para pintura em

cedro NCr$ 85,00 o metro quo-

drado, instalações comerciais

em geral. Fone: 49-0007 — Fá:

brica própria.

GELADEIRA ADMIRAL - Do 9 pés.
nova, sem uso, com garantia. Ur-
gente. 395 mll. Rua São Luis
Gonzaga, 1028-A — São Cristóvão

TÉCNICO-— DV goladoira, ar
condicionado, todas as marcas e
pintura no local c/ garantia. Tol.
27-7589 - Antônio..

TÉCNICO geladeira, ar condicio-
nado. Conserto no mesma dia e
local, com_j^arantja._JJDL_23j3652.
VENDO geladeira americana, ber-
co e camiseiro e vitrola — Rua
Monteiro da Luz, _J 77.

VENDE-SE geladeira de açougue
300x230x100. Rua Moacir de AL
meida, 561 -_Jelefone_49-1811.

SS m^r.^K=arqdu!s^ f™»r.l ^^\^i
Olinda, 81-B -..Botafogo, Jg^mjM 

^™»lfe_ 
tmt.g.m

Ribeiro, 411-202.

TV PHILCO, 21 pol., controle re-
moto, base 260 mil, urqente. R.
São Francisco Xavier, 614.

TELEVISÃO de todo tipo, liquida-
mos grande estoque, revisadas,
perfeito funcionamento nos 5 ca-
nais, várias marcas: Philco, Stan-
dard Electric, Emenson, Telefun-
ken, Philips, de mesa e portáleis,
ontena grátis. Os preços mais
baratos do Rio, aceitamos seu TV
como troca. Veja no Ponto So-
noro, Rua Mayrink Veiga, 11 —

Grupo 302.

ENCERADEIRAS - Espetacular Tl-
quidação. Electrolux pela metade
do preço, Arnc, Lustrene, Real
de 89 000 por 49 mil, Citylux,
Walita, Epel d« 79 por 46 mil,
cutras por 35 mil. Rua da Ca-
rioca, 28, sobrado. Entr. pela joa-
lhena.__
MÁQUINA de lavar roupa Bras-
temp, Bendix, modernas, e par-
tir de 120 mil. Rua Leandro Mar-
tins 38 — Centro.

Ternos usados
Tel.: 22-4435
COMPRO A DOMICÍLIO

Calças, camisas, sapatos etc.

Pago melhor quo qualquer
outro.

geladeiras, televisão,
louças de casa, rádio, piano fran-, ,
cês, quadros. Motivo viagem. - S«. uma radiovítrola Zenith, es

Rainha Elizabeth, 571, 9.= andar.;'?" de novo, por motivo de mu
t„i 07 RRA7 Fluln 

d.inça. Rua Conselheiro AlegonoTo!. __Z_§__!Z 
- 

f 
iv!r.j  

50, Maracanã, horário 13 às 17
PRATA portuguesa contras1ada,|lcras
particular, vendo lindo serviço ..-.,-!e ^.v -.___.__— —
_, chi ó café, S pe.as o algu.;v.END"t uma eletrola es.ereofo

mas salvas. Peco Vaioivol. -!,,,c,u Commander ,3 peças, pela
Vendo porqut prociso. T.I. .. melhor.oferta. Vor 5a. eóa-.eira
Meilío ^ni1 Pril<a de Botafogo, 460, ap,57"51,v' - 412, cí Guilherme.

MAQUINA Singer gabinete, nova.
Vendo urgente. Rua Ana Teles 893
c| A. Campinho. Qualquer hora.
MAQUINA Bendix automática Eco.
nomat. moderna eslado de nova,
pouco uso, com instalação por
240 mil. Rua Bela, 113-B. Tel.
34-2855 — São Cristóvão, fica
perlo da exposição.

VENDO TV GE 12" americana na
embalagem. Tcl. 57-2312.

Ar Condicionado

FRI-AIR
Gabinete «co Inox. garanti-

do .10 ano». Aitiitinci» técnl-

ci direta da fábrica. Facilita-

... 22-1778 - 42-Í6&S -

30-3024. ¦

RÂD. - FONÓG. - TVs

TV PHILIPS 14", vendo c| peq.
def., 90 000. R. Souto, 237, c1
17 — Cascadura.

DOIiMITORIO Rústico parj casal,
mesmo estilo, vendo. Preço CrS
90 000; uma sala Rústica, 60 mil,
juntos ou separados — Rua Had-
d.ck Lobo, 206.
DORMITÓRIO - Chipendale para
casal, sala Chipendale, Vendem-
ss barato, desocupar lugnr. Rua
Haddock Lobo, 206.
DORMITÓRIO" CASAL - Vendo
baratfssimo duas camas solteiro,
colchão mola. Atendo hoje e sá-
bfldo — Souza Lima, 16 ap. 502.

DORMITÓRIO marfim c| 5 peças,
3 partas, cômoda conjugada, CrS
1 CO 000. Fabricação própria. Es-
trada Vicente do Carvalho, 19-A
— Vaz Lobo.

Super-Synteko
VITRIFICADORA ARCO-ÍRIS

1TDA. (AFUCADORES
AUTORIZADOS)

FACILITAMOS
Fone: 29-6851

A.D.C, STANDARD ELECTRIC,
PHILCO, ADMIRAL, G. E., ZENITH.
Ncv2s, na embalagem, cem ga-
rantia de fábrica, de 11', 13",
16", 19" e 23". Preços inferiores
às liquidacõei. Rua das Marre-
cns, 43. Tel. 42-4774,

- - TV 15", americ.
embalagem
TV PHÍLCÒ moderna,
som e imagem perfeitos, 260 mil.
Av. Princesa Isabel, 386, casa 16,
ap. 101.

ATENÇÃO 22-9003 -52:9782 -
Televisões cem garantia de tô-
das as marcas a partir de NCrS
120,00. Temos caixas p. radlola,
Fazemos adaptação do seu rádio.
Rua Vise. do Rio Branco, 59,
I o ja.
ATENÇÃO — Compro talovlsão,
sloreo a geladeira. Pago melhor
preço o atendo a qualquer hora,
Tol. 37-1215.
ALTA FIDELIDADE - Novinha, s[
uso, som espetacular — Vendo
urgente, 280 000 - R. Dias da
Rocha, 31, casa 4 — Copacabana
— Tel. 37-7350 — Qualquer hora,

ALTA FIDELIDADE mod. 67 má'
vel jacarandá, sem uso, 8 alto-

.,.. .,. _,..*«»i,»j«. falantes, nova, stereo, custou
Vitrificadores autorizados -,, 

3B0. Vendo 300 mil. Av. Cop0.
FORMICA - Moveis, últimos sal-iGarantia p| 3 anos. Sólidas re- cabana, 1 299-108. Tol. 27-8439.
do; para copa e cozinha con- j ferencias. Orçamento sj com-
juntos de 5 peças desde NCrS 45 

r0missO- T„|. 48-9072.— Temos diversos modeles, uniça P'«»"»«¦
fábrica que vende e entrega di-
reto ao consumidor. Rua Frei
Caníca 117.

Super-Synteko

Admirai, na
37-4131.
Predicta,

MAQUINA de costura moderna dc
gabinete Minerva urgento por 75', 

Rua Bela, 113 B, tel. 34-2855
São Cristóvão.

MAQUINA de lavar Bendix, de
luxo, aut., Economatic, sem uso,
por 280 mil. — Av. Democráticos,
690-B, perto da Uranos.
Á\ÁQUINAS de Costura usadas.
Marcas: Sinçjer, Pfaff, Elna, Vi-
rjorelli, Elrjin etc. Vendo sòmen
le em lotes. Tratar pelo telefo-
ne 2-8694 - Niterói, de 2a.
sMwdo.

MAQUINA DE COSTURA - Mo-
derna costura e borda. Urgente.
65 mil. Rua São Luís Gonzaga,
1028-A — São Cristóvão.

CALÇA

(AMERICANAS)
- TODOS OS NÚMEROS -

BELLUCIO,
Jóias e Relógios

A crédito
RUA 7 DE SETEMBRO, 88
- GALERIA - FUNDOS

(2.° .içada) SOBRELOJA 214

Vende-se uma Be-|yENWljm- w/ Ti,lekintJ;
:0 000,00, uma cama solteiro ..

geladeira Frigi-
daire, 300 000,00. Motivo viagem
- Rua da Glória, 318, op. 203.

URGENTE
adeíra nova, um sofá-cama, um
/entilador c um chuveiro elélri-;
¦o - Rua D. Maria, 52-A, c| B.^,0.000;,1»; „,;;
Vila Isabel.
URGENTE" - VcTo. peú melhor
oferta, sala dc janlar col. jac. 11
peças, exaustor sem uso, iono
ferro 4 peças, lustra de cristal
etc. Laranjeiras 243, op. 303. Tel.
45-5793. ,
VÉNDE-SÉ uma geladeira Bras-
temp 7V_> p. e unia televisão
A_C Vor. do Ouro, 73 pclcga-
das e uma radiovítrola, 1oca-dis-'í0
cos automático e um sofá-cama T ¦ ,, ,-nfl A
de casal. Rua Constante Ramos.!™- ^6-4308 - Amaury.

131, ap. 407. Copacabana, ate
12 horas.

MÁQ. E EQUIPAM.
IIDE ESCRITÓRIO

MUGUEL"E VENDA VVd7~SÍ5?,7.
nas do escrever o calcular, mo»
derna;, novas o roesnstruídas. —
Crendo fac Mida do do pagamen to*

Ico Importação — H. Rodrigo
Silva, 12, 4.Q andar. Tel. 52-0651.
COFRE OLIVETTI semlnovo, a
prova de fogo, com 1 metro do
altura e cutro m.iior. Vendo um

ja escolher por proço barato. Pua
'Buenos Aires 156 — I.° andar.
COMPRA" X VENDA - CÕnsTrlt»
o reforma de máquina de escrever,
somar, calcular e mimeógrafo.
Facilidade do pagamento e goran-
tia absoluta. Rua Riachuelo, 373,
gr. 505. Tol. 22.5665.
CÓríítô — Do parede, dn mes?,
do apartamento, comerciais, ar-
quivos etc. Financia des até em 5
pagamentos iguais, na Rua Regen-
Te Feijó, 26. ConJutte-nos cu pe-
ça a vi:ila do nosso representan»
te pelo tel. 52-8950.
COFRES — Residencial e comei
ciai, arquivos em todos os 1i-
pos, à visla e a prazo. Beco do

.lljl Tesouro, n. I4 - Tel. 43-7496 -
9 Esq. da_Av. Passos, n. 63.

i|!|;COFRES — Vendem-se per preço
fide atcirndo e facilita-se, Rua Ge«

| 
neral Caldwell n.° 217.

.9 MÁQUINA de escrever Rem ing»
líjton, l cofre o uma porta de vai.

! I vem. p. escritório, tudo bom es-
I 

| 
todo. Tel. 30-1559.
MAQUINA de escrever de meia
perfeita per 95 mil. Rua Bela,
113-B. Tcl._3J-2855.
MÁQUINA de escrever Olivetti
mesa cnrro 22" (£6 cm) 150 mil
e 1 outra Olivei ti porl.. tit, Ru*
Delgado de Carvalho, 43, tijuca,
MÁQUINA do escrever ncrtálil,
marca Klein Adlcr, em ótimo os-
lado. Vendo baratíssimo, 29-1914.

1111 MÁQUINA 
'DE 

ESCREVER 
' 

Roya£
moderna, cie mesa, carro grando,
tab. e m.irqinadcr automáticos*
perfeita NCrS 135,00. 57-0222.
MOVEIS" DE ESCRITÓRIO - _Ven.
dem-se uma mesa do reunião cl
4 poltrona:, mesas e cadeiras p|
miquina do escrever etc, pol-
tronas — Rua México n. 143

_grupo 703 — à *arde. ___
MAQUINA DÉ ESCREVER 

'moder-

na em estado de nova, urgenta
,.,.,,,, I, i , por 165 mil - Av. Deni^crsti-
RESOLVA o seu problema de luz £ n. 690-B - perto da Ura-— Geraoor Mcrccücs-Bcnz de 44 j
KVA - 1 500 RPM 127Í220 V. -i VV,„„ - —, -..,.- •
Corrente trifíslea com motor mo. VENDO coni para escritório cem

Jlíj-OM, '221 do-..'. (aaBWr-t-ttJJPCa-tle c .ti._'i'".-„ ¦ ,7-j,- — -

lindros, alternador "Ciirmcs", 6
moses de uso. Está regulado pa-
ra 1 500 RPM, £0 ciclo:, poden-
do ser regulado parn 1 800 RPM,
60 ciclos. Preco NCr$ 10 000,00.

Tel. 36-2470.

TORNO MECÂNICO inglês semi.
novo, compicto. Vendo nor pro-
ÇO barato. Rua Buenos Airci 156
— l.° andar.

Compra-se
antigüidades

Prnta, moedas, cristais, bron-

, tapeto, porcelana etc. —

VENDE-SE a bom preço, c em
perfeilo estado dois bujÒei Gas-
brás, um Click completo o quoi-
mndores para uso cont .o mes-
mo. Tratar tol. 46-8279, diário-
mente.

ANTIGÜIDADES

Tel: 36-1219
Compro antigüidades. Tope»

VENDAS DIVERSAS para deso-|
cupar lugar. Aproveitem: Ref ri-
çjerador tipo sorveteirt A bocas,
NCr$ 200; relógio do ponto Ta- , porcelana, biscuit, movei:
gus, novo corda manual e eletn-i ,
ca, com automático para chama-, cristais, praiana e piano.
dos de alerta NCrS 2£0; 1 bebo
deuro elétrico perfeito NCrS 250
compressor pintura com peque- __ __
no reservatório de er, montado "
em carrinho 220 veits. NCr$ 200
balança Filizola automática para
balcão NCrS 200, bomba de águal
orando de 4 1/2 HP para Edifi-
cios ou para grandes caixas dei
agua NCr$ 250, motores elétricos!
110 VÓIts. e 220/380 volls. paraj.
quem der mais. Rua Goiás, 14 —
Engenho do Dentre.

TELEVISÃO moderna 23 polegadas
Invictus com antena por 295 mil,
?tima imagem, pouco uso. Rua
Bela, 113-B. São Cristóvão, fica
perto da exposição.

MÁQUINA DE LAVAR BENDIX -
Superau toma tica Economat, mo-
derna, seminova. Urgento 235 mil.
Rua São Luís Gonzaga, 1028-A. —
São Cristóvão.

VENDE-SÊ máquina do lavar Ben-
dix — Rua Raimundo Correia, 60

902. Tel. 47-0928.

TELEVISÃO — Verdadeiro cinema
150 mil. Urgente. Rua Chaves Fa
ria 220-fundos, ap. 301. São Cris
tóvão.
TELEVISÃO 23 pol. .moderna ,es
lado de nova, marfim, com ante
na. Urgente por 320 mil. - Av.
Democráticos, 690-B, perlo da
Uranos.
RÁDIOS DE PILHA - Oravadc-es

VENDE-SE - Máquina Singer
mecerna,- cõr marfim, cabeçote
bege, 3 gavetas. 95 mil cruzei-
ron. Evaristo da Veiga, 83, ap.
206.

VESTUÁRIO

ATENÇÃO — Belíssimas perucas a
partir de NCrS 120,00. Não i cha
mariz, venham ver para crer. Ra-
bos, inteiras o franjas, de cabe-
lo natural. Facilitamos o panto

vitrolinhas, relógios etc. - Rua'Rua Gen. Polidoro, 185, ap. 701
Sen. Dantas, 3, õ.° andar.

TÊTÈVISÃÔ GE Americana, 21
poleg. — Vendo 1 cl ótima ima-
gem por 180 mil. Motivo de
viagem — Na Rua Teodoro da
Silva, 227.  

Super-Synteko
LEGÍTIMO

Com garantia. Pça. Flori-no,[|w^.i Tc|t 37.4J17.
19, sala 66. Tels.: 52-0316 o AMPLIFICADOR Fisher 36W Tuner
30-7051 (também aos domin-

gos e feriados no 2.° telefo-

ne). Faciltamos pagamento.

ESPELHO de cristal 1,60 x 70
Moldura dourada a ouro, muito
luxuosa, custou 450, vendo por
70. Tel.: 36-4951. Motivo de via-
gem.
ESPELHO PAREDE - Moldura
dourada, novo, 1,60.(80 — Custou
1£0, vendo 70 mil - Av. Copa
cabana, 1 299-108. Tcl. 27-8439.

GUARDA-ROUPA peroba, 5 por
1as, e 1 cama casal c. colchão de
molas, 200 tudo. Barata Ribeiro,
íoyç^h
GRUPO ESTOFADO VULCAESPU-
MA, jogo mesinhas cj mármore ro-
ee e par abajur. Não foi usado,
Aceito ofertas. Tcl. 37-7350. R.
Dias da Rocha, 31, casa 4. Faci- Raspagom e calafetaçõo de
lito transporte. tacos, aplicadora competente
HI-FI - Lindo móvel caviúna, to- na pra.a_ serviç0 rápido e ga-
ca-disco autem., desligue elelro- . , _.
nico, ótima sonoridade e volume, """do. Orçamento sem com.

NCrS 350,00 - Rua Coronel Lei.'promisso. Tel. 52-1380.
13.1 ,173_.ab._203. Irajá. |

LUSTRES BACCARAT antigos -
Sia de jantar, Luis XV em ce-
rcisira, cama de bronze doura-
Ò2, vendo urgente. Rua Marechal
Masc.ircn.i3s de Morais 120, Sr.
Marcos.

ALTA FIDELIDADE - Som este-
reofonico 8 alto-falantes, 2 sono-
flotores, desligue eletrônico, ca-
beçote USA, ainda na garantia.
Vendo urgento melhor oferta.
Também vários moveis. Tudo sem
uso pi desfiz noivado. R. Ronald
Carv,ilho_2_75 ap. 302 - Lido.
À VISTA - Compre 1 TV, 1 ge-
ladeira moderna, 1 estéreo. Pago
liojo o molltcr preço a qualquer

Super Synteko

AM/FM Sherwood e pick-up Gar-
rard Type "A" vendo. — Te!
28-0340, Roberto.

TV - ZENITH - 16" de luxo,
nova na embalagem, 550,00
stérco c| rádio AM-FM Gruding,
Garrard, 800,00. Tol. 44-7662.
TV BECKSON 21" - Tubo na
garantia, ótima em ludo. Vendo
280 mi!. Rua Luís de Camões,
77, sobrado — Praça Tiradentes.

TELEVISÕES do 14" a 23" a psr-
tir de 100 mil, aj melhores mar-
cas, cinemas nos 5 canais. Rua
do Senado 322 entre Av. Mem
de Sá c Rua Riachuelo.

ALTA FIDELIDADE - Amplifica-
dor e pré-profissional, freqüência
modulada e toca-discos, caixa de
alto-falantes Orton profissional e
todos os discos. Vendo, Rua Mar-
quês de São Vicente, 429 «p.
703. Gávea ou 38-6911 e 
30-5397. Jonatas horário comer-
cial._
ALTA FIDELIDADE. Amplificador
Sccth, toca-disco, Rek-o-Kout, ai-
to-faíantes Jim Lancinq 15". Tudo
importado. Barata Ribeiro 185
ap. 601. 

TV 23" mod. 1967 memomatic
T-Philips n| embalagem c! garan-
tia total urg. 493 000. Rua Sáo
Franc. Xaxier, 236. _TeT._ 34J5902

TELEVISÃO GE - 23", nova, sem
uso, cem garantia total e antena.
Urgente, 495 mil. Rua São Luís
Gonzaga, 1028-A — SBo Cristóvão

TELEVISÃO 21 pol., perfeita 220

Ternos usados
Tel.: 22-5568
COMPRO A DOMICÍLIO

Calças, camisas, sapatos et:.

Pago melhor que qualquer "a cie costura Singer, telefon

0UlrO'  
VENDEM-SE barato 

" 
guarda-roupa

/sfitl f\C riMC C/^Tr\ i mesa cozinha, enceradeira Amo -
OlULU_> — lINt-l-UIU |Siiveira Martins, 147, op. 713.

íiupro TUt
58-8183

VENDO uma registradora National
a uni telefone 25-6978. Telefo
nar para o mesmo.

VÊNDÍ-SE-prensa-Victor, 30" mil
toneladas - 4S-1689.

VENDEM-SE I torno automático
lorbras NCrS 5 000,00 - 1 torno

incmico Nardine l,5m NCrS
2 803,00 - 1 compressor 300 Ibs
NCr$ 1 300.C0 - 1 prensa 22
ton NCrS 1 500,00. Todas em es
tado de nova. Tol. 29 2009. José
Cartos.

VENDE-SE uma máquina Singer
3 115 para capoleiro ou estofa-
dor. Ver qualquer hora — Rua
Barbosa da Silva 95 ap. 102 -
E. Rocha.

VIRÃDEI RÁ~V_ntiõT2~ milhões"."
'P.ua Glaziou, 68, fundos. — Pi-
lares.

VENDE-SE I conjunto, Copelond,
compressor e motor, 3 HP, cm
perfeito estado. Tratar Rua 7 de
Setembro, 105.

mesa para máquina o conjunto
3 poltronas. Para desocupar

espaço. Trntar 28-9154, Santos,
das 9 às 17 h.
VENDO máquina de escrever
TiPPA alemã - Base NCrS 180,00

binóculo Omega 30x50, nôvor
NCr_$_l 10,00. |

VENDEM-SE cofres, armários, ban-
quetas, cadeiras, balcão e mesas,
iudo usado, por motivo de de-
molic:.o, na Av. Presidente Var-
gos, 1 093, sobrado. Tel. 43-6173,
dss 12 às 16 horas,

MAT. DE CONSTRUÇÃO
CIMENTO Paraíso e Mauá. Tijolo*
la„ pedra, areia Guandu, saibro,
íe'hÊs, tábuas e verg. ferro —
Posto. 34-7990. Sylvio._

CAIXÕES' MADEIRA vendo para
desocupai* lugar. Tel. -46-3?74.

CERÂMICA SAO CAETANO -
Vermelho, 3 980 ml - 37-3258.
Temes também esmaltada • lajo-
ins.
DEMOLIÇÃO — Vendem-se todos
materiais a depositários. Por Ms.
janelas p/mármores, azulejos ele.
Aceita oferta para desocupar ter-
reno. R, José do Patrocínio, 368
p/Praça Mal. Reis. Grajaú. __
TIJOLOS furados, muitíssimo ba.
rato. Pedra, areia, ferro, também
entregamos sábado e dominqo.
Pedidos tels. 30 6983 e 30-3129.

VENDEM-SE máquinas para calça-
des balance pontiar, pespentar,
chanfrar couros, lixar salto, lixar
sola, rachar sola e 10 instruman-
tos. Preço de ocasião. Tratar Av
Getúlio Moura, 2207
— Estado do Rio.

VENDO urgente todos moveis do
meu apartamento também máqu"

BINÓCULOS TOP A-l, Dushhnell,
U.S.A., lentes azuis, filtro ul-
travioleta 7x50, novo, com esto-
jo, sem uso. NCr$ 300,00. — Sr.
Joaquim. 37-4232 - Praça Sorze-
deio Correia, 15/205.
BINÓCULO OMEGA 30 x 50, len-
tes azuis, vendo um novo, sem
uso." Preço 110 mil." Tel. 45-0364

PROJETOR de cinema 
'BÕTl&Ho.

well 302 sonoro, 16mm, moder-
níssimo, perfeito, unia só mala,
cj gravação dl som, 720 cruzs,
novos. 57-0222.
VENDE-SE 1 máquina fotográfica
Auloflex 6x6 e outra Lashicca
LM 44. Preço barato, motivo
viagem. Tratar 22-2376, 49-7505.

DIVERSOS
Tel. 46-9732.

ÀBC MODAS WVendas p/ 
"ata-

eado malhas, soutiens, preço fá-
brica — 3 pag. s/ juros — Tel.:
32-2199 - Av. Rio Branco, 156,
10.u andar — Centro — Estrada
do Porrele, 29, 2." andar - Ma-
durelra. L

FRIGIDAIRE _Futurama, 10 pés, ln-
terior em côr, porta aproveitável,
com manteigueira, vendo urgente
Cr$ 250 mil. Rua Xavier da Sil
veira, 40, ap. 401, Esq. Av. Cop.

Compro
34-2920 Lsno

| Televisão, geladeira, radiovi-
trota, máquinas etc. — Pago

'bcm, atendo rápido.

Ge

v_J'

ANIMAIS

PERUCAS "Sosaite". As afamadas
"Mineiras",, ê uma "barbada

mesmo", a grande liquidação, pa.
ra reforma do estoque. Você pa
ga o preço que puder. Ver para
crer. Todas as cores e tamanhos
Visite-me ou peça demonstração
em sua residência, escritório etc
Rua Barata Ribeiro, 74, ap. 105
Tel.: 57-8375 ou 37-4719. Mme.
Lúcia.

PERUCAS de cabelo e nylon.
Vendo p| preços desde NCrS
20,00. —, Trancas nylon, cl 50 cm.

mil, urgente. Motivo mudança. IMeias perucas desde 40,00. Intei-
Joaquim Távora, 65, ep. 201 —jras desde 120,00. — Barata Ribei-

VISTA - Compro TV, 1 go-
ladeira moderna, estéreo. — Pago
hoie o molhor proço a qualquor
hora. Tel. 37-4517.
AMERICANO que" deixa o País
vende maquina de lavar sofá-ca-
deiras, utensílios de cozinha, es-
tola de minlc nova, máquina de
escrever, máquina fotográfica, di-
versos. — Rua Benjamim Batista,
180/301. Jardim Bot3nico. 46-2925
ATENÇÃO - Compro TV, gela-
deiras modernas, Hi-Fi, stereo,
pianos. Tel. 57-1596 — Negócio
rápido, hoie ¦ qualquer hora.

ATENÇÃO — Compro um piano,
uma geladeira, um TV, um este-
reefono e um ar condicionado,
a qualquer hora para 36-3652,

ATENÇÃO — Geladeira, têdas as
marcas, perfeito estado, a partir
130 mil, máquinas de lavar rou-
pa Bendix, Brastemp 130 mil. -
Rua Leandro Martins 36. Centro.
BERÇO com armação metálica,
carrinho, voador e cadeirinha, tu
do em perfeito estado. Vendo,
tol. 46-8739.

.PEQUINÊS, lindo filhote, ótimo
pedigree, registrado no BKC. —

CAVALO mestiço qrande, adei-Pavín Freitas,- 19, ep. 304 Co-
trado puro trote, próprio para se- pacabana. -
nhoras ou crianças, maia cinco I. .
arreios hipicos comoletos. Ver na PINSCHER - Macho, 1 ano,.
Escola Equitação Dona Eva cm fogo, orelhas cortadas, excelen-
Teresópolis cujo endereço pede te linhacjem. Vende-se. - Base
ser informado no Hotel Reslden-' 120,00. Tel. 46-1688.
cia ou Restaurante Taber.1.1 Alpi- VENDO lindo exemplar marca
na da Várzea. Inf. Rio 25-7507. /'Pastor Alemão" 1 més e dias

„_ _ lindo c/ podinrés — Tolefono
CHIUHAUA - Vendo lindos fi- 32-2503.
Ihotes, ótimo pedigree. Telefone ,
38-2473. VENDE-SE cachorro policial polu-
MINIATURA PINSCHER - tipo do, bonito, ótimo vigia, novo -

pequeno, ótimo pedirjree, 3 me- Rua Idumé 272 - Brás de Pina.
ses — Vendo por NCr$ 130 mil __,_ _

Rua Barão de llapagipe n. ! AVES E OVOS
78 - cj 5 - Tcl. 48-3056. 

MARFIM — Vendo dormitório de
casal em estado de novo per 1E0
mil e uma sala de jantar por 80
mil na Rua Aristides Lobo 128.
Rio Comprido^ __^___

KMm
o..'M

A\ARFIM — Vendo de quarto por
220 e uma linda sala de console
150. Av. Salvador de Sá n. 184
Estácio. 

MOTIVO mudança vendo armário

Equipamentos eSefiônecos
Vendem-se equipamentos de Estúdio

e Transmissor usados. Ver na Rua Conde Pe-

Eng. Novo.
TVS STANDARD ELECTRIC e Ze-
nith, 23" e 11", luxo, mod. 67.
NCr$ 399 novos, garantia^de fá-
brica. Aceito troca. Facilito o sal-
do. Tel. 46-5102. Ató às 22 hs.

TELEVISÃO 21 pol., marfim tela
panorâmica, verdadeiro cinema
nos 5 canais, urgentíssimo, 160 000
Rua Taylor, 31, ap. 624. (Glória).

VENDO Radiola INVIC-
TUS em perfeito funcio-
namento NCr$ 120,00.
Tratar Rua do Riachue-
Io, 127. Tel. 52-4354.
VENDO radiov., 2 faixas, porta
til e rádios transistores novos. -
Preço de ocasião. Tel. 37-9165.

VENDE-SE um gravador japonês

ro, 87, sobreloja 201. Petit Fá
tima.

PERUCAS" SOCIETY - P.ruci» t
rabos de cabelos naturais, ven
do para todos os tipos o cores
com entrada e NCrS 20 por mis,
Ensino a confecção • compro a
produção - 574213 - DONA
ROSA.

VENDO - Vestido brotado es
tampado, fio de prata, Rindigo
te n. 46 — novo. Bolívar, 124
ap. 205 - Tel. 57-7598.

VENDE-SE vestido de noiva bro'
eado, manequim 42-44 com cau-
da de 4 metros — Infs. tel,
32-9264. .

,,,.,,,,,,_, „,,,,.-,,.., VENDEM-SE canários Rollers can
MINIATURA PINSCIIE.1 - V-l. ,-nd- na. côres brancoS; am3
do ™ 

™„ 
C°m 

_...me,,"'..prE'° relos, cobre, vermelhos, damas-
cos — Preços desde CrS 15,00

Rua Senhor de Matosinhos n,
50 000 na Rua

da Pátria n. 368 -
noite.

DESFAÇO ap., móveis, tapetes,
gelad., vitrola port., cortinas, lou.
cas, cristais, roupas etc. Tel.: ..
37-9165.
DIPLOMATA transf.rido vende
televisão Grunding nova, gelado,
ra, fogão, tapetes ingleses, pro>
jetor sonoro, televisões GE •
Philco • utensílios de criança —

Rua Francisco Otaviano, 92 — Co*

pacabana.
ENCERADEIRA 

"ELETROLUX" 
íspi"

rador seminovo NCrS 35,00. Ba-
rata Ribeiro 200-1 128, Copaca
bana Pôsto_2.
FAMÍLIA que se retira vende
todos oi pertences que conv
põem o seu apartamento inclusive
piano alemão. Rua Artur Araripe
], ap. 301 — Gávea.

Proietor de filme sonoro

Vo.uniii.i.3
ap. 203

27 Tcl. 22-2648 - Todos eni

PEQUINÊS. Vendo lindos f]lhotes.ji___l____l
Rua Ernesto Pujol, n. 110, Maria Tn ATAnt.. c |i«niEAa
da Graça, Tel.: 29-2936. I TRATORES E IMPLEM.

PASTOR POLICIAL"de Hamburgo,! AGRÍCOLAS
15 meses idade, manto negro,!
400 mil. Tel. 46-3274. iTRATOR FORD 1951 - Equipado
PEQUINÊS MACHO com 45 dias com plaina o arado. Tratar R. Ma.

côr branca, raridade, 100 mil rechal Floriano Peixoto, 2 574

¦es
Não tenha problemas com e

FALTA DE ENERGIA...

A solução está aqui

GERADORES WILLYS

do 40 - 25
Com todas as facilidades na
Agencia Campo Grande de
Automóveis Ltda.

r*raia do Flamen-
go, 244 A-IS -
Tol.: 25-9776 -
Av. Cesário de
Melo, 953 -
Campo Grande.

Tels.: CG 1010 e CETEL
94-1171. (P

jsefo Kiamn
DIRETO DE FÁBRICA

Branco m2  4 930

De côr m2  5 280

... 4 400

540
520
500

Cimento Mauá ...
Nilópoi;s|.E„p.0 BELGO

3!ló kg 
1:4 kg 
3l8 kg 

37-3258 tüí-iomente

FERRAMENTAS
FERRAMENTAS novas, vendo gran-
de quant. para desocupar lunar;

pás, enxadas, garfos, baldes etc,
12,5 o 5 KVA j] bom preço, a quem ficar com

1'tuclo. Inf. 23-1166. Osvaldo.

DIVERSOS

(§_}©

WÈÈÈÊÊBêêè

J BALANÇAS - Vendem-so de 6 a
|{ 200 qi-iics. Facilita-se, Rui Gene-
irai Caldwell n.° 217.

|| RADIOVÍTROLA alta" fidelidade au-'temática 
mcd. 66 marfim estada

dc neva por 195 mil. Rua Bela,
113-B. São Crisjovão. _
VENDEM-SE-1 televisão, aspira
dor de pó, enceradeira e uma
máquina de costura. Preço" da
ocasião. Travessa Carlos de Sá,
11, np. 101 - Cateto.

VENDE-SE maquina de costura •
italiana, borda etc, a moícr,
portátil, nova. Preço de CrS .<
•ICO 000 — Facilito e aceito ofer.
ta — Av. Nessa Senhora de Co-
pacabana n. 420 - ap. 909. __

ENDEM-SE uma talha elé»:ca,
capacidade 1 tonelada; 1 guin*
cho manual para 10 toneladas;
1 máquina do furar elétrica, ca-
pacidade 0 a 114; 1 ventilador
Span, 3 rotações, 1 venlolnha a
motor elétrico pora forja cu íôr.
no de fundição., calibre interno
para medir ovallzação de cilln«
dro. Rua Josó Eugênio, 37 — São
Cristóvão.

cruzeiros 498477. N. Igua.u. Tels.: 2327 e 2328./

ÁQUINAS
E MATERIAIS

MÁQ. INDUSTRIAIS
ACRÍLICO — Vende-sa 1 prensa
1,10 x 0,60 - 1 ferno 110W -
1 strra circular p; corto motor
110 — Matrizes e pertences -
Barato p/ desocupar lugar. Estra-
da da Caçula, 257 — I. do Go-
vernador — Urgente. ______
GERADOR IRNE 40 KVA c. qua-
dro, vendo. Aceito oferta. Tele-
fone 54-19J7.
GERADOR, cempro, do 15 aló
30 KWA, usado, para meu uso,
pagamonto à vista — Tolefono
43-5735 - 43-9338 - Isidcro

LANÕFIX 
~ 

Semi-induiitriaf -
Vende-se, estado de nova. Ba
rão Mesquita, 110, ap. 201.

MÕTÕR- B"ritish Ari:ami, 40 HP
— Modelo 65. Vendo completo,

comendo à distância, novo,

MOTOR Diesel, 0 ci!., Palmer,
funcionando. Aceito oferta. Tele-
fone 54-1917.
MÁQUINAS. Vendem-se todas as
máquinas p. mudar de ramo. R.
Abolição, 72.

MAQUINA DE 
"COSTURA^ 

SINGER
com diversos apetrechos para ai-!
faiate. Vendo por preço barato. I
Rua B. Aires 156 — l.o andar. I

M"ÃQÜÍNÃ_EXf"RÜSÕ"RA"V-60""m"m|
para sacos plásticos, fios diversos
e encipamento. Praça 11 da Ju-
nho, 19-A, loja, Sr. Pedro.

MODELÃDORÃ, cilindro, moinho
de roscas divisora e amassadei*
ra para padarias a prazo, direta-
mente da fábrica. Hamilton Me-
lo. Tratar na Rua General Cald-
well, 217.

MOINHO para moer café. Vende-

ífica de Tubos e

Sistema hidráulico, ar comprimido, etc. Acabamento in-

lerno, espelhado em máquina aulomática BARNESDRIL de alta

produção.
CURSO: 1.700 m/m
DIÂMETRO MÍNIMO: 40 m/m
Retifica cilíndrica: externa até 4 metros c/ twing da

520 m/m
Retifica p/ eixos de manivelas: até 3 metros c/ twing

de 800 m/m

Retifica de faces: c/ platô de 600 m/m
Aplicação de CROMO DURO

Peça orçamentos h:
RETÍFÍCA CROMIM LTDA.

Rua Melo e Souza, 131

Tel.: 54-1917 - Est. GB

._,„ -,-r. 1- \ /• _1 VLIMUL-OC uni yi.vuuu, |o|ju,íc=,
tipo embutido, 

"5 
portas correr.reira CameiTO, 371 — tstrada VlCente Cie em perfeito estado, por CrS

ÍOO mil, relógio carrilhão ouro' .35000. Tel. S6-1998.
em folha (movei! 300., mesa c/4 ,--_.,-IL-, *0\afnna. 'ICl-fiRAA (P VENDE-SE uma televisão ABC

«»• •..*«*• m«.™°.'í.50.,quadr?prvaino, TeieTone. «su oo**. V 
^_. „, ^.^«.«u 

«¦ por preç0 de 0cas|ão. Cr$ 500 mil. Ver à Rua Vis-j-^j
Gonçalves."VENDÊ-SE~TV 

Phiílips 23" e Rá"-
dio-Vitrol« Siemens — Telefone

 25-6023..

original, troco por carro Vclks OU ,- de i;3'e ] HP.Facilita.se. Tra-
Vemag de 63 a 65. Rus L-erson;,_r c| Hamiltcn Molo. Rua Ge-
Ferreira, n. 5, late Clube tíe Ra- neral Caldwell n.° 217. Telefo-

por 100 mil); mti.a fórmi ca, 20
mil; tapeie 4x5, 400 mil; louças,
prato. etc. — Paula Freitas, 19,
ap. 202.

16 m/m, americano, marca 
"Holme". 

Vendo mos - Procurar José Lima cu Sr.__ 52.3512¦ -- ¦ ¦ 'Eugênio.

INA~eíé7rica alemã, para MOTOR A ÓLEO - 26 HP, oco

COnde de Piraiá, 318, ap. 711 — Ipanema. (P cortar filé de peixe ou qualquer slão. Vendo 1, absolutamente nó-
iiq|o, u, M^ |ndustri_, _ov. v_r _. Avlvo p„tida, tanque, radiator. Pre-

Cop. 911-B, tel. 36-7459 — Pene, sidente Dutra, 590, junto Posto
segunda-feira, iPrcs.

selo menor preço
Cerâmica Vitrif. lindas côres  22.000

Azulejo Klabin 5.350

Cerâmica Retang. Vermelha  4.500

Lindos Coniunlos Coloridos  120.000

Cimento Mauá  4.580

O NOSSO BAZAR LTDA.
Tem Tudo em Material de Construção

Entrenas Rápidas

Rua Barão de Mesquita, 608

Tels.: 38-3198 e 58-2497

(Quase esquina cem Rua Uruguai)

•Sr»
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OPORTUNIDADES
HEGC

INDÚSTRIA (Aluguel,
Compra, Vendn tlc.)

Ira.
c:

Ou.
Cardoso,

CAFÉ URCA - Féria 10 -_- Alta
margem do lucro — Edifício -
Preço bate 75 coni apenas 25
dez compradores — Pala, — Tra*
ves-,a Ouvidor, 21 s! -102 - C:

, Cardoso,_AlbÍno c Vitor.
*W *-* ii *W' «.-> !CAIPIRA BOTAFOGO -*" Féria

Í7..00 - Preço base 70 com 20
.. ....... _i . ,~"|dos compradores — Palas — Tra

A MERCEARIA tom morada, lele-|vessa Ouvidor, 21 .1 -107 - C|
íone, contraio longo, bom «sto* (Cardoso Albino e Victor.

T' •!hl-.fl"'c/ -íãJra' milh' XCAFÉ^CÕPACÃBÃNr*-" Fé*ria"*"2Õ
ono milhões c/quat o nlI de,_ 

p!;__._ (_.- d._ ....
ALUGO salão para industria ou.entradae 15CI mensais, trato c/. -___ 

c
depósito <.. 220 n,2 no 1.» pa- Bueno Machado. Rua B-rao de-..^^ _ p.|f.
vlmcnto e oulro com 60m'i no Mesquita, 398-A. Tel., ........ «. vid ;. ... .,___,
l.o „.-v. Tom força. Av. 20 de 533233. CRECI 986. Albino o Vitor.
Setembro, 191 - Sr. Mondei. J A f/,=LHOR casa cia Rua Barão do CAIPIRA 

"CATETE 
- Féria* 5 500

ANDARES para Indústria - Alu-IBom Retiro - Bar e Lanchonete,!Cont. novo _ _.__;.,.:„ .. pr0ço
oam-se 2, iuntos ou separados, portas a dentro, telefone. Vendo b3se 50 c; spcniIS ,g ___,_, c.-„,
Tém força. Rua da Lapa, 181. -ç| pequena entrada e saldo em .adcre5 _. p.,|a! _.

80 tue.e.. Tratar cl Bueno Macha- vi___.. _>, ,; ,l02*' c, .iAlbino <• v'!o'
indústria com áqua, esgõ-:c; p*__ 

.FARMÁCIA - Vc'.

luz, força, tol. Conduções mui. .-- 
,,„,;-... Ah_.ll.- .o" fé"r" 5 s*nlV' -'*-"' '"-1"

tas do ônibus na porta e trens a BAR - Largo c a Abciic;o r_ o

300m em cenlro de bairro com|0aran.o, s/ Cu mu , con . 5, ug

ledos os recursos, vendo desde -0. Vdv. c, i. ol ¦ei ¦

10000 a 500CO0m2, cm ccn-Ji- comb. Fral. K. b.lvana, tu,, ric

ções especiais diretamente com c dade ~__.-iH.at.o_.

proprietário - Tel. .12-6336. iBAR nu Centro -- Vende-se por

CENIRO - Vendo prédio' 3 ancís.: motivo tte doença, contrato nov,

cl instalação para indústria, inclu- Ver c tratar na K. testado

aiv. força, mais 2 loias a ao. de!Sá, 45. N. B.t Nau I

Tratar pelo tel. 529081

ÁREAS PLANAS - Na
para
to.

-;. -,--.do — P.ua Barão
!'i- Tcl. 3-I-069.1

Cl Cardoso

;m iodes
sultórií.) '

POSTO Gasolina — Vendo exce*
lente, 180 000 Miragem, féria 40
m!ih£-._.. Preço 200 mil com 1C0
mil, -Tambóm aceito rocio — Tra-
t;ir com Abrantes, 3C-2333.

POSTO gasolina o garagem — V.
líder cm vendas, lubrlí., eslacüa.
Enlr. 120 000. Quitanda, 59 -

l.o s| 6. CRECI Ó50 - Sr. luna.
12 as 17 líoras .

PENSÃO"- Vendo-so cu eceit.i
E,e sócio, pira 1 tintar canta, a
Rua Senador Pompeu 205. sul'.

PASSA-SE loia i_5in2, nova va-
ií.., mmhor ponto da Senarloi
Vergueiro ¦- Tralar nn Barata Ki
beiro, 668-C — Copacabana.

PADARIA" -""Vundcmso 2, í
13000, outra 13 000, sò no ba'
cão. CcM. nove. Aluguel baiat'
rara cpcrlunidíde. Empresta-st
dinlie.ro pnra ajuda cia compra
Av. N. S. Ponho, 52-B - Nc,

'[.OMISSOR1A - lenho 12 ml-l VENDO
lhees p 400 mil (antigos) cie ca_.aj.52
comercie., e "'"

iobtado <.*
listas, estãe

O,.*.

TELEFONI: 58
— Srta. Áurea

do prédio
vendi com 7 _va-

vinculadas na escritu*
mela, seu negociante e
Ío. Vendo por 6 mi-
500 mil antigos; estou

do por estar construindo o, 25, 45
Jr> ncoócio. — Tralar: Es* Gamos

do Quitun-jo, I 153, lrai..,|3t 37 65 . 57
o.n (nulo ,10 Banco do E.ladol. _ Gomu. .
d.i Gu.iit.lb.ir.., Ir.,,.i. ir. c-

SOBRE AUTOMÓVEIS,
óos ou outros

prepriet
lhões
precisi

Tratar
.._..-_.

do_
Run

VENDE-SE telefone, 26-7439.
ra melhor oferta. _
VENDE-SE inscrição telefone CTBl PRftCKÇlONAIS
—. 1949. CrS 200C00. Tralar r_r.v" J

.ustavo Marlins 93 - Irajá. LIBERAIS
C.moro. Parjo hoie.!
¦.3-1.164. , IMPOSTO DE RENDA - Pessoa

tísica, advur.ado e economisia fa-
zem su.! declaração. Procura-se

,na residência. Tel.'22-8814 - Dl.
27, 47 — Vcnclo no sou nomo. Leite.

ore.. _ml.5__-_'-i?-_*___ PINTURAS E REFORMAS a pra-iinteressar que a placa cie

NCií lOCO.! zo, não deixe cie verilicar nossos;riência II.0 921
Sã" Ferreira -04: 2.O. preços. Tej._

- -.,, PRECISO 
cie

l<sr_il_ancPl!_ a . c,::a Pa5-os
íil l.._C-ll-C3 ftÍQt-lOSH*. IMcier n. 14

'-Ha ração

- Compro
43-1464.

Aies.cÊo

Compro pari .tte

Compro telefones desligados
nilhõeVPiiBO CrS 1 200 mil. Sr

t.*o v_> »--_ I

BRASILUSA ADMINISTRAÇÃO DE
inúmeros amigos-
WALTER GOMES

ÂVSS0
comunicamos a quom possa 

'sendo 
que qualquer ato que o mesmo pra-

ica cic e*.pc.jfjqUe relacionando-se com administração
propriedade. . , .: ' "•-*-• 

.ia firma cássio Muniz Vekuiosde imóveis e outros bens será oe inteira

„- (Oficina cia Rua Siqueira responsabilidade do
rdtdfl no tra-, ,

!BENS, comunica a seus
e conslituintes que o SR.
não mais trabalha em

sala
REPRESENTAÇÃO

Ur

deS.i, 45. N. li.-. I

., quarto, coz., banh., depen.'.telefone. _.
dencias completas. Rua Madre de BARBEÀRIA —
Deus n. 21, tratar tel. 52-5446. .: cadeiras Ferrar

C-AIPÂÓ'10 niil rn2 - Av." Bra-co cario. Base

sil, pto. Gastai - Vtlo. 90 o m2 _ar"__aRIA - Vende
também tenho área 14 mil ni2 !rarjn £]e Tubiacanga, '
Av. Brasil (Ramos) e 'Ccrdc.E,,r;Kj;, 

,)_ Dendê,
vil). Tralar 30-1336 (Salgado).

o-.--, féria e aluguel peruano.
tjpnte pz: motivo cie U-\m\
cia. Tei. 30-6697 - CRECI 69

FARMÁCIA — Vondo otimo pi
-., uxcelento contrato, novo,

mil entr. 35 n
'Jcaquim Na'*u_i_
'FÃRMACÍÃ Zona Su

PADARIA e lanchonete -- Vendo
urí-jL-Me, cie o!OLi'na, no Rr.cna,
p.' moí;vo de não ter quem to-
!.:ô conta. Forno fiancc:. Oti.no

para dois sócio?.. Cen-- 
100 mil.

¦u F.ávio.

'¦jrteçjoc
5,tr_._ntrato . .uquel CrS

I combinar. Rua fritar 42-4SC8 - João <
'-°-_?._r_-?p"":: 

OIIITAHDA ¦ Av. 
"Subi

Vende* .cjíér. 2, eni. 2, essa pequena, boa

do
BARBEÀRIA - Vend:

GRANDE ARCA Centro Nilerci -.Maoolliães Couto, 9, perto
Vonde-so com ptdreira nos '""-'Shopping Center do Méier.
dos, ni^uinas tçleior^ lu: e —-¦¦-cÕRDÕVll"-"Em"'"p-'; 

f.

SSmi tia de 4 milh. com apartamonl
52-J5BI' -- - —-—pl 2 famílias, vale a pena vc
GALPÃO - São Crir.tov..o. Alu... j--,,. 15 ,,,;:;,. _ Inf.. n
ga-te c! 1200 ni2, 2 portas, nn- -r)|[ .. Rua Nicarágua n. 370
Ir.-.da caminhão, 40 nt frento rua. -a)a 030 _ Ponha - CRECI 32'J
Tol. 58-0100 - Paulo.

Deis para aluguel

'i bcm movimento cem taleíonelde traballiar, in. eâtocjue, no \a>-
. v"j° „„ ro- ecnl. 5 onos. Preco 55 000 000 -Ide açougue. Tr. R. Silvana, 107.

BOO - 3--4Ó63 50"o entrada. íona Norte ic.om|Pie?aeta - Salçiado. _
preco 30 000 000 - 50'o - 'r.i.,G,U|TAMr.A - motadia, f. 3 BOO,

Costa 259910. . Ialua.t 35 000. contr. 5 anos. Ven-
:ARMACIA -" Vende"se"a melhcrida entr. 8 000. Tr.il. Av. Brás cie
do bairro. Enlrada 20.OCO. AIu*|?inç, 1 459-A, pró.*;. L. Bicão - V

ii*. Ei-
esquina

Rua quel CJ. Preco total 60.COO.
Rua Albino de Paiva, ó!'0-A
Senador_ Camará.
FARMÁCIAS 

"-"DROGARIAS 
-

Quer comprar ou vender? Mincr*
vino, especializado. 14 ús 17 h.
22-8801. Av. Rio Branco, 10B s!
603.

jper.ha 
- 8eb

|quita"nda"*-

GALPÕES
BAR

:Boa
pequena
telefone

. I.

ndústria, com torça t
- Rra Caoltão Catlos

140 (próximo Av. Brasil]. INicara

GALPÃO - A1EIER - Vendo componha
forca, cisterna, 20 mil, 320 m2.!gAR-
28 mil à vista. Tralar lel.
29-6210.

GALÃO"- DEL CASTILHO -

do, fôrçõ, ciclerna - 580m2
ma construção. R. Capitão

pato n. 65. Tel. 29-5210.

INDUSTRIA Df CIMENTO ÂRMÃ-KSo
DO - Voridc-íC -funcionando run*ij»e
•formas eni íerro. fabriraudol,,
seis artigos. - Ruth. rei
32 9171.

_ MERCEARIA
moradia,

—-;. _.-_-„"•- GRANDE FUfURO para quem co-
_ c>ENHA -J nhecer cio Ramo un-.a lanchonete

eria -.le _4 0 churra__cari_i. recém-tníu.jurada,
milh. Aluq.
df* 10 milh.

Entrada
OPIL - Rua

50'-
mente

:ari;i, recem-míL1
feria é cena, pes-ín.a-

I trabalhada, notive
bar;
Ini;

ia ri, 370. saia .202 
— 

jnj0 ,._,r ______ r,1mu t. nj0 ler
. CRECI 323 *-_Ci_«.o: _.!,0me conta, à Rua Dr. 1
BRA7. ÜE PINA - cl aclic „. 854.

Fazendo ótima fé
ria, bem sur.. bom alu"!., esnt
novo, ent. 4 000, prest. 70. Trat
Av. Brás da Pina, I 459-A, próx
L <\o Bicão — Bebi/mo.

:or quilates! Jciias cnl geral —.

'¦dendo .1 domicilio, somente i

r.t-iócios de vulfo. Rua do Ou-

Tcl.: 43-8211

credenciada (professor'
b vastamente conhecida, desfrulan-

Go'!do de magníficas r-lações, prin-

utos|cle imóveis e outros
 _  mencionado

203. Méier. I Campos, 95) foi perdida no tra- . .. . rAAAÍti/
Pórto^Àiegreheto cin Ru;, siciuoira Campos uma vez que esta desligado da FAMÍLIA

.nhor,

vidor, 169,
43-5233.

â

301. Tel.:

m. <'>f'(\

milhões
Emprestamos sob hipoteca ou

r.-trovend.i de imóveis. Solução
om 48 horas. Adiantamos para
cerlidúo.. A.s melhores taxas.
Trarer escritura. Av. 13 de Maio
n. 23, 15.° andar, saln 1 516.
Tcl. 42-9138.

ü nha 32
/¦9 _ C9
VENDO HOJE

GOMES - 43-1464

TE!.r_i:OÍ'.i:S
RAMOS — Vendo quitanda em
excelante pento para montar um
caioíra. Junto à estação. Preco 1'J
mil. Cem 6 500. Tratar Abrantoi.
lel. 30-2833.

i.l

Clpalmente nos meto; escolares,
deseja uma representação que lhe
permita empreuar o ieu tempo c
ganhar alguma coisa. Dispõe de
tempe e muita disposição para o
trabalho. Informações no Rio:
ie'. 23 3788. Sr. Marques Pc-
re;ra.
VENDE-SE consultório dentário
cem equipo, para retirar, iunto
cu separadamente. Tel. 36-7519.

VENDO Raios X dentário Fischer.
Tel. 27-5802.

Clínica de
Doenças Sexuais

Trat. cia impotência — Pré-

Nupclal. Oricnlacão Dr. Gilvar.

Tò.-rcs. Av. Rio Branco, 156,

sala 913. Telefonei 42-1071.

_ Run Gal. Policloio, deixando o BRASILUSA
mesma de ter qualquer valor ' in/L-r
legai paro quem a encontrar.:Rio de Janeiro, 22 de março de 1967.

as.) João Dias cia Silva
BI imprêsa oe Reparos

GuriSândia Clube i -Cive-I c

otl-iragua
Sam-nha - CRCCI 323

ATENÇÃO - 23 ou 43 - Parti
adquire u:n, sem intermedia-'

o. Oferece NCrS 1 500 à vista.
des ¦____ D. Dais- - 25-8201.

ATENÇÃO - Vendo-se uma ins-
cric.ão telefônica (CTB) 1957. Tratar
Carolina Machado, 523, lund::,
ap. 203 — Madureira.

CEDO 37,"'57r38,""26..46, 29, 49,

fíria cie 3 milh., oti ,o pl «^i INSTALAÇÃO* CO.-ERCIAL -" Vi- 
^;_ 

.™£Tn "l 
Vercle^e' 27 . 4.' Av.' PreíNÍ». 

"' 
A\.

- JSk Z^l-0^\^\ã\^\^rhttL rÚ° 
-c.m^â^c.nc.rcioliVdo8' ^lone! ^ ^deir,_--_4^,24

• 70 - sala 202 - Pe-'"-—_alí-_- }>•—'y.?---- |rje!adoira, ledo equipamento pnra (-0MPRO - 32-42 ou 52 pref. re-
Cicero. IPANEMA - Vende-se bar <*i,-ahc!circ_.r!>. manicurc, pedicure, si(| paa0 nil hora 1 100 ci

HON1U O -""Na'e"IS.ifc:l'!.'¦'-¦'" "Pic0 ?.om ^""«jlimpea.i cia pele e niaquil.vjem. a5-;,v1nl0
| BAR - BONSUCESSO Na esta insta!il-oes c moradia, amplo .es-;Gr-nd„ c|íc„icia selecionada, e,' 12.3.7

ll 
'milh.'- 

Inf. na" otÍiI'.^,"'"'?!?» nÃí 
" 

00 «X.ty 
Ó'Í™. ^ "?? 

_l*?f^ CFÍFL 
"'^""Ver-lo " 

tu'cfc,u
Rua Nicarágua n. 370 - rala 1 

f^'^ 52 V817 dj 10 às 12 eid'" 
cr''r0:!'1 c ° rC''"'"- C"' 3Ü.C_IE!., Estação 90. 91.

502 - Penha - Cic.ro - CRECI i° ,7 V,8 horil5 Dr. Ozltno.r - —¦ —194, "5. 91, 99. tratar telefonei26x46

í__l"- :"UnCMCNETE'- BAR - SCRVE-! 
TIN"U^ABIA " ^cnüc^ '^ 190-0

;BAR CAIPIRA - Vendo-se um c TEtí|A _ Vonde-so incrivolmentoi „ T
INDUSTRIA — Vende-se com mar.,;.,;, novas, cont. novo d; 5 barato, sem luv.-s, soinonto de; — '- "•'¦

cas, patentes, controlo, boa clien-ancs, bcm ponto, feria rrttalival ,-_cç0 ,•__ instalação - Tudo nô.|TINTURARIA - Psrsa-se contr
tela slpassivo, Zona Sm!, beasj- Trator cem o próprio, na Rua;V5 ' 

c--i-n para bcm conh ato -to de loja cem ]70
condições, 22-3996 - CRECI 23 Violeta ri. 374-A - AguaiVll'r lln jurada .ia Cacuia, 257 -ipara o negocio. Vcr e 1

i tarde. __ Sr!__i- ITia do Govornatlcr - O doncjRua Viscondo de Piraiá

BANDEIRA — lab.-BAR --OLARIA - em pé, olimo; não pede t_n»ar_cont.'. |UP.GENTE - Vende-se um açou-
n.áouinís ponto, 

"feria de 3 n.i'h. Entr. ifÀNCHONETÈ - Vende-se, í.la-JO. boa íória e ótimo preto. —
r.ma antiga.:Je 10 mi!h. --infs. OP!L_— "\9 Q00. nenío comercial c, chopjCpnlrito novo, motivo viagem,

SALÀO-BOUTIQUE - Vendo, fa-
cilito 50%, ólimo negócio. Rua
Antônio Cardoso Leal, 16. Tel.
2912 - NHópolis.

SALÃO DE BELEZA no Flainenoo
Rua Paissandu n. 111 -B. Vendo-se
cem -ir condicionado, telefone

ANA
cio do

ROBERTO -

i r
£3l_AVÍ_Mj3Ç

VENDO AS LINHAS

27x47 
57x37>c36>;.'36
25x45 
23x43 
30 
29x49 
54x34 
58x33 

93"; 22x32x42x52

Calista -
Calos, cravos

vadas, parasitas,
da Assembléia, 79,

CrS 2 300 000|ja|n.e Carreira. Tel.

18h.

2 500

iníanfii
i

O Presidente da Sociedade,!
no exercício clc suas prerroga-i
tivas o em obediência ao Es-
t.-.tuto Social, convoca 05 sc-;
rihores associados pnra a As-j
semblóla Geral Ordinária a rea-para O edital Cia COnCOITenCIc. acima, pU-
üar-se dia 3i sexta-feira àslbltcado no Diário Oficial (Guanabara —
TO horas em 1.CI convoc-irao el . , _ r*ii
com qualquer número, e,n sua|Pa.te I), eoiçüo de I 3 do ccrrenle, tolhas
sede social à Rua São Cie

AVISOS
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.° 3 '67

(Gêneros Alimentícios)
Chama-se a atenção dos interessados,

aen- o
seguinte ordem

2 500 000

! íc, '108 com

jdo dia:
e unhas encra- a) exame e aprovação cio

cogumelo. R. [ relatório, balanço, parecer dos

IIM.UJ-ABIA - Vende-se
mecanizada. Rua Santo Cristo

43-1388 - Santo Cristo

m2,

hera
tele-

OU-

pl

c.-s
CrS
CiS
CrS
os
CrS
OS
CrS

06
8h30m .i

- 96-226.

.° andar.
22-5714

CETEL -

D.VERSOS

306-A.

PRAÇA DA
Homeopático vd.
prod. reg., - R

202 -
Cícero

infs. Oro. Orlando M.-nfredo - Nicarágua n. 370 - n< -u_. — 
|ir.-_T-.l__-_.-_e_ novas, conl. novo

Barão de Içjualc-.mi, 86 - lel.: Penha -_ CRECI_323 - Cícero. _ .Alí.gu.t| |-ariit,.. Empresta-se di-
48-0S04 -— CRECI 82. |BAr" - RAMOS - Na estação --nheiro para aiucii da compia -

SALÕES - S. CRISTÓVÃO - Alu-;Féria de 3 milh. Entr.
oa-so ou venric-sü cm préd

próprios p-ra osciitòrios.iNicai iua n. 3/0 - saM 4-_ - 
LANCHONETE! - MEIE..

OPIL - R
osc.Ítório5tiNicarE9ua n. 370 -- sa'a 202

I ¦;.-.-r.lo¦¦¦> ou rti.in.l - I»¦¦S.SONlFs .ha •¦ L-PeÇI .32. 
- Cie. c

- 2..-C210 ... 73. JbOTÉ-ÜIM -Vendo urçiente ba-:f
VAZ* LOBO — Gaipão p/ firmair.-tissimo, féria 2"(.") não pagaj.
comercial ou peq. indústria, silu-|aluçjuel. Vendo 15 cl 6 112. Rua .
<I0 ã R. Anaiás, 89, em- ci a Tenente Abel Cunha 3-B - .

R. Arará. Tratar
42-5435.
VENDE-SE í.s-ato, dep, h\.tf. cem- morad

Rua Emilia n .94. — Inhaúms
Sr. Francisco, ioi. 490706,
lívor.
VEi-JOE-SE a tcrc;;ira parte, bar.
?'.;r n-.ofvo de viagem. Av, Gomes
!.:>., 656.

29-2835 ou sue sso.

 BAR - Vende-se,

truca Otif ponto, Ect. Bctflío- do com pequena enfiada. Motivo Ed. Mello, meli

- Ciaria —|vT'--D'_-£E uma serralheria barata
-i'ia — l\\ã:\uTe>sr: — Férias *;:¦_,,;.-,-, entre sócios. Um milhão c
6 _ 8 -¦ 9 miíh. Eni. dc r;jc*.í.;*,..e..ij:;. Tratar Avenida S3o

- 25 - .0 milh. - Infs. CFlLij.u;.. jg.^ _ Senhor Abílio.

ÍC2R- ,^.^CI_C^3^"l-''
novo, cir.ndc Cüro •
no lado. Ven- LANCHONETE

R.
ic doces
283-D -

|Est.Praça do Carmo.I
or instalação dolVENDE-SE

rfl--1-.-.-'frente. Tel. 42-42\2

um
Manalhães CasVro,

Riachuelo.
c,be!_ireiro

Qualquer dia

CETEL, ccmpro urcente dois
Ienes, sendo um comercial
tro residencial, à vista. Tratar
lel. 90-1448, quaiciuer dia.

INSCRIÇÃO 1951 -Estação 25-45
Compro. Tratar_2elefrne_45_-1B25
PASSO 

'inscrição 
da CTB - Linh;

.0 de 1952 - Pe'.i melhor oíer
ta - Tratar tel. 30-6374.

-,ITÍPÁS'SA"SE inecrição telefone CTB
' 

de 1952. Tralar: _ To!. 91-0882.

PBX - Ccmpro e vendo, em tâ-
das as linhas. Tenho «rando e*.

poriúncia nn assunto e porso fa-
rer transações rápidas. Tratar
com Sr. Jcsé - lei. 46-2332 -

46-7639.
TELEFONE -"Estação 27-47 -Co

do inserção rie 1953 - Melhor
oferta. Iraiar. tel. 52-5253.

TFIEFONE — Vendo inscrição do
1957, linhas 29 49. R. Vitor Mal-
reles, 105, c/ 2 Riachuelo. Tralar |57x37x36x56
-;.- n':nni.-i l. deminçj. de r._.-ir-iu. - jip

Noto bcm ôstes telefones: só
recebo após a instalação em
sua residência, firma ou indús-
iria. Deu referências cie servi-
ros prestados nestas condições.
Iratnr Av. Rio Branco,

2 0C0 0O0;
2 000 000:
2 000 0CC
1 800 000
1 800 000:
1 800 000 "ãçao 

entre amigos". Comunico
1 £C0 000; aos interessados que a rifa do

1 600 00C carro Mercedes Ben.', ano 51,
170 D foi transferida pnra o d.a
22-4-67. Oliveiros, 57-6868.

; Conselhos Fiscal o Deliberativo'
e contas da Diretoria, do exer-

: cício cie 1 966.
i Rio de Janeiro, 22 de março

ele 1967.

|C"JRILÃI*IDIA CLUBE INFANTIL
[Carlos Frias — Diretor Presi-'ciente. (P

DECLARAÇÕES E
EDITAIS

;,ld. sl 352,
43-7270.

£1

3 c

Jucá. Telefone:

COMPRO AS LINHAS

27x47  CrS 7 100 000

a/rloPubi.dd
Ltda.

Rafe

TaSão de
Motas de Venda

Tendo-se extraviado de nos-;
so balcão o cie nos. 235 801 a
235 850, comunicamos a quem
<ia direito o seu desaparedmen*

Comunica aos seus anuncian-lto. ELETRÔNICA PRINCIPAL
les cjuc, para melhor ciocen-|!.TDA. — Rua República do Li*
volver suas atividades, a par- b_.no, 43.
tir de janeiro do corrente ano
transferiu sua sede social para!
íi Cidade de São Pauto. *°

s. 3612/36/13.
Rio de Janeiro, 15 de marco de 1967

as.) !.éo Magarinos cie Souza Leão
Diretor Administrativo e Financeiro

üfanhangá GoH Club
ASSEMBLÉIA GERAI. ORDINÁÍ.IA

AVISO
Tendo em vista estarem impedidas as vias

de acesso ao Clube no dia 19 de merco, foi

adiada para o dia 26 (domingo), às 17 horas,

a Assembléia Geral Ordinária elo Itanhangá Golf

Club, quando serão tratados os seguintes as-

suntes:
— Eleição para renovação do Conselho

Deliberativo e seu quadro de suplentes.
II — Interesses gerais.
Rio de Janeiro, 20 de março do 1967

J. Fowler
Presidente do Clube

inisfeno. üo li EUS

o i zr.n o,"

SUPERINTENDÊNCIA DO VALE DO SÃO FP.AIJCISCO

(Comissão do Vale do São Francisco)

AVISO

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA r,.° 2/67, par.

aquisição cie uma oerona

Faço púh'ico, para onhectmento dos interessados, que

eni 
"virltide' 

cie' s<iT li&l._,'-_r_-- - Pcrno-. '.„*-.¦¦ ntr——vr |jivj/.bi..o

dia 23 de marco, fica transferida para o dia 23 cie março,

às 15 (quinre) horas, a realização da Concorrência Pública

ide ctue trata a Cláusula Quarta do Edital n.° 2:67, publicado

1

Pavuna. Troca-.* P3r_J

COMÉRCIO (Aluguel,
Compra, Venda s*c.l

Vilor Braga, 566 -- Ni-' , t:12 enlrada. Esl. Vicente Car
valho 1563.

i BOTAFOGO — Saião de cabeiei-, LANCrlONcTE. - Ver.do lancho-jccm rreradia, nrande e moderna,'relro t-os Angeles, v<.nde-s» com nt-te na Rue Miguel Lemes, Co- serve p3r3 2 sócic_, contrato nó
boa -tri.rut.7ia, motivo mudança.; pacabana — Tel.: 57-960-í — Air-

|VAZ LOBO - Vende-se bar ti-
- po mercearia, único no local.

ALó? — Casai comoici
r.i comprar ou vendai
Queirós. . o, nada móis.
ciência v rapidez. - Av
Vargas, 446, 2." andar."aRMÀRÍNHO" -"Vendo

45-4448.
Vendi1-'"

Eli-
PíC..

Tcl. 26-5269

Antcnio BAR* com braseiro, abrir no ci- _ÜJA FERRAGENS
Cardoso du //.orai;, -400. com reiidenc.a, contrato r ;vo

Loi.i 30, 20 c! S ou i4 cl 9 c ótimo locai, Í0 m2 do árp-i. Vc
ore-lo quakiuor imoertancia. ' à Av. des Democráticos n

pTr"nSÕ BAR'""e"~MERCEÃrTa~'
poder ficar ? ie--.'rí, cem boa* ú.imc
instalações e bom movimento., trato
Aluctuel NCrS 30. Ent. NCrS ..l.érl.
2.000. Ver Av. Br_; de Pina. 30-1825 conl Araveclo
1733 - V. ua Penha. BAR 

""RESTAURANTE 
somente mi- LANCI .Oi»:Elç

Toatro Vende. Mohvo de viagem, ur

Rua Lima Drumond, 320,

i2íx*5

Vendo,
i ponto para padaria. Cen- -.'

novo cem moradia
Rua Ara'iá, 165.

pro.
itini.i dutes i. .m-.c-.ulicos. Pequenn r

fel , médio ü_r:e com marca. Tecle' 
net 27-3-1II - A.adcira.

Em Madureira

Ácir;iiio de Menezes.

Araújo.
fÉLEFCNE""- Comnrõ. linhas 28,. ..
5.1 43 ou 3', pecando imediata-|'ux'io
mente 1 300, Sr. Américo. Tc-ie-i29x49 
fones 54-3658 ou 23 3714. _ 2óx"ó

.T.LCFOME 
"- "Vendo 

2G,'"54,' -t-i l5Cx33 .'.'...

VENDE-SE um ba, na Praça Mauá.!^:J7 
c°.,4%.-™M.tl™ PcrÍ22-32>;.3x42

perior a CrS 4 000 000, tro-|' _o0 ;„.;,„;,,, comercia-'. Sr.!5":c3-lx.lB:<-8
i o próprio pelo tel- ¦,_,..„.',, ... r_|.3i5S c_ 2B37I4.I

. , ~- JlELEFÒNÈ-22- 
"~ Trnl^ c^ ° S

bombcniero na mo- tran-.fi.
Cci.iro '

... I cio Catoto - no targa...
rio «achado n. 29, leia 25, p TELEFONE
motivo do nE? lor quem totnoin,a'

r. 1 500 003,
C.-S 1 200 000
CS I 000 000
C I 030 000
CrS 1 030 000|
CrS 1 000 000

3 "*¦> ,-?** *_©Ca
na Parle I do Diário Oficial da Guanabara, de 27 cio fev

À praça ou a quem interessar pessa, a firma |rBiro de 1967.

23 4139.

VENCCS
lhor prnto úa Caloria

(..,,.,: t raiar com o _¦_, Jucá.

sen.-foira, inslãlc'Rio Branco, 9, 3,° and. sj
Sr. Jç3o,J...[.j_2*__Z* _:.._- Tel.t .13-7270.

Vendo todas as li-
rápida, negocio ho-

AÇOUGUE, novo, vendo. Motivo nula Vende-se pct\n
doonç fica o 100 m. da C. da Municipal, chopp Brahma, 14 me-
Panha, Av. Novo York, 113-A -,ses, freguesia- selecionada. Ccnt.
Bonsucesso — Tratar pelo Tel.: direto 5 anos. Inf. proprietário
30-4443 -_D3vi. ! loia 42-5201.

ArCivÇÃO — Bar caipirinha, na1 BARBEÀRIA - Vende-se no me-
Zona Sul, cont. novo - Féria: j lhor local de Botafogo.
13 000, inst. finas, prédio novo, I baratíssimo per motivo de via
com chopp da Brahma, salg Ivih 1 gem. Ver e tratar Praia Botara
raríssima oportunidade, frcpuesiajgo, 340, loja 1 - Sr, _l-opss.__
de fino trato. fel. .23-0449, na ãÃRÊS? 

"

lambam corn
l.t 29-4735.

VENDO nar lanchonete, bea teria
Rua Jcf.na Angélica n. 155, esqui-

Av. Pres. Varejas, 1146 - 9/
and. na Confiança, vende. Ama
deu Queirós. _ 
ATENÇÃO -- Bar caipirinha
Catote,» cont. nó*"-, C.iEa d1

9 000

.....te — Pouca erir.;rjd - AIuçuc
20 mil - Rua Capitão Couto Me-
n a 7 cr., 6.
fOJA^CÕ^NEGócTÒ""DE FRUTAS
- Farendo bea feria, C. cia Pe-

„,..„ nha. Prec-: 13 000 - Ent. 10 003' Ç 
presi. 400 s i. - Tratar Av. Bra-,
r>e. Pine-, 1 4S9-A, próx. leio. do!*""
Bicão - Bebiario. JVENDE SE armarinho

LÕTa_HÕNt:ADÃ"*CÕM BAR"*- V. papede,..! da parai me
Ccmorcois ....... , 30 000 

-.,,.,. ,2 000, rio C.u,lu.i'jo n. I£u8
Para comptar cu vender... An- v^- c0- . T , Av Bris|p

nada man... - 
_- 

¦. 
J~ ÇA

conta. Donlto do razoável acoi-.nislo, com garan
tr» quaicucr nortocio — Tratar c| pra - -'¦..'._'•

GERALDO das ti ;'¦-. 72 hcias. IfÍLEFÒNE - Vendo 2 asrnatu-

VCNDOt'"a; lario - Rua Uruguai, | ras; anli.aí CTB por 103 00 n.

35 - 6 500 000 - Aceito oicrt.l.jTelafonar para 9321/6 CEIEl.

TELEFONE - Transfere-se inscrição
19.0 - 37, 57, 36, 56. Inf.-r.

ti I..I/IV.C .Vi) r
nada Praça N. Senhora da""Pa"..!37.S887 cu 37-91.0 dos 12

'panemo. j22 h~"*'-'-

Continuam mantidos os demais tirroos ci; aludídc Edital.
Rio do Janeiro, 21 de março dc 1967

(a) ANÁLIA LUZ
Diretora da Divisão de Ad.Tr.inUW.ca*~~f~ ~ 

íR R*" 
\fiOrdem oíos Ami

âo Brssi
r.
*-_>

',;. OS

ciuina, !i::a oe '/ uuu cl chopp; __.. -_.-uql,c
Brahma, negócio convidativo.]

tônio Oi(.i*ó
_ Eficiência o rapidaz. . . Av. Pies.
no| Vorgas, 446 - ?.." a..d.
"' 

i BARES, 
"coiés^ 

caip"

Próx. L. -tVEHDE-SE caíó

mercearias
hone-

ven-

gas, 1146 - 9." and.,
fiança, vende o niuda
d:?u Queirós. 

Con-
A!

demos em qualquer parte do Es- "l"';"*1-'

? da Guanabara, cot
entrada e o restante

cão f..:b"-.nn.
L'.K!_"C''L l bA!.""- V. cia í".
nha, c.-nt. 5 ano:., féria: 2 003 -

90. Ent. S 000, pres!. 150
Traí. Av. Brás de Pina n.

Tel. 23-1509, na. Av, Pres. Var-.,. „„. ... 
^ ^...-..^ ^ ^ ^ _ f

rmancip

l-iiaia
r.-.rtívn viajei

VENDE-SE 
"br

Estância n.

1 000 C3C.

,Brar.;o, 9,
opatnrln, |*fjLEFCNE — transfere-se inserir !-.-¦,_ jr. j,„

E-Sradíiirio 1°.<:0 pela melhor oferta, Tc'c-.
Viia dal f;nar 37.2832. D. Na.n--.__

. - - ÍIELEFONE- Vendo 27, 47. 38,
Rua Es-Jse, 57, 48, 28, licie ein seu;

* 
I1C-C - Padio Migusl, |noml) à vista contra a transteren

«.em. __ jeia. le;. 23-8910 - Sr. Mauro c

,;"..., m;Ví?;-!cFcní:---"compro"lio-,.''-.'?,""34. TÍTULOS I. SOCIEDADES
!;?, 52, 25, 45, 

"

OI"

os i2ooooolW,ERCEARIA FETETE LTDA., estabelecida na Rua
'Senador 

Vergueiro, n.° 272-B, com o comércio de
Mercearia, declara que está em entendimentos
oara a venda do citado estabelecimento comercial
aos Srs. Anlônio Alves Teixeira e Isaac Rodrigues
Ferreira ou firma que venham a organizar, con-
vidando por esse motivo todos aqueles que se
ulgarem credores da mesma, para se apresenta-

rem no local acima dentro de 5 (cinco) dias a SEÇÃO DO ESTADO DA GUANABARA
Cor pro desligados, pago cr$,c0nlar da presente data, para fins de direito. por ^Q ecJjta| são convocados, na

Esiacio da Guanabara, 17 cie marco de 1967.!. . ,. A , ,- .. . ._
MERCEARIA FETETE LTDA. jforma do disposto no art. 40, item I, do

a) Youssef Brahim Trefi - Sócio Gerente |Estatuto da Ordem dos Advogados do
Brasil, e do art. 46 do Regimento Interno

©mm§© do da Seção do Estaclo da Guanabara, os advo-

gados inscritos nesta Seção e que estive-
rem no geso de seus direitos regulamen-
tares para em Assembléia Geral Ordinária

E_.:rit<.rii
3.° anc

Av. Rio
352

,01
t.---r!-Vi
Ea-te.» Kso-Sã© Paulo

AV. ATLÂNTICA N." 2.710

Fica convocado para o dia 25 dc marco de 196? às 20 a se realizar na Sala das Sessões do Con-
___ JBARRÂ CA TIJUCA COUNTRYj

"Ido 
cm 10 anos. Ver e tratar Oli- *>-'"*'• .. . _. . bom movimento, para 1 cu 2 só- .tlEFÕNE - Passa-se linha 2. IÇIUBE - «ndo 

çmço 
»¦»'•»»

Iveira Camoos, Rua dos Andradas MERCEARIA - Vencie-so cm oh-|do_, _im morad'a. Rua General comercial c mais 2 inscriçoeti da "'V"1 P" ", ',.-_:„' 
j. „mnra- ''"' 

" •—-  — '""* ¦-- .._ , . .
ATENÇÃO - Vende-se uma cadei-jn." 96 - 9." andar, emprestamos mo ponto - Bem sortida, bo» [>-<._, n. 231 - Tiiuca. Tratar cena |inha 30 comercial do ano o3 c "l0"°°5 '•? 

]) 
0 .'_.__., horas cm primeira convocação e ás 20,30 horas em segunda;,*-_|.-,n ,.r_ A O ai-iHac c g Casa (JO AdVOCia

ra de ennraxa.e Tratar „. Rua dinheiro jsara._a_e-trada.__ copa, ponto barato com p,qu0* oleira. Tel. 32.14=4. . . , de residênci.i linta 58 do£» « 
X.ih-3. « hisl. dalo última convocação, com qualquer número de prcscnlc., 0'Seln0< 

MO °'

mperatrz Leopoldina, n. 14, esq. _At» cíi_j0 Je -.-, _„.,lc ar a, na enlrada. moradia c contrato, __.„ 58. Tra-ar c Sr. l-er.r-ira. 
Luis da Cam.es. Praça Tira-jf^J,. 

'£%.%_.]í^e.idência 
«renovo <ie_5 a.-ioç. Motivo '^--iott-HEIRO E HIPOTECAS' qa do Gultunpo__lJ53

coolo 4 milhões, entr. Ií
ATENÇÃO — Ccmpro e vondo cc ;D:r.s — Av. Amcrnl

865 Vi-1A. C.dur.s — Rua lc-0
Peixoto n." cente de Carvalho.

jas comerciais apartamentos e cm-|350, si 12 - iM. Iguaçu. __  MERCEARIA - IRAJÁ' - Rua

pro-.to dinheiro oara as compras, jjar ELANCHES, em Bonsucesso, principal, féria de 3 milh., b
Iratar R. Vise. Inhaúma, 134, .s/l-_„i, prédio novo, caia dc e;-:muradia
330, St. Guilherme • c. assistem|quinSi grande oportunidade. Tel

li 1 516. Tol. 42-9133.

barato, ccnt. na
Entrada do 5 milh. Infs.

cia contábil e jurídica para a suai2_.04.:!9," na Av. Pres. Varejas n.ina r"ja Nicarrcju» n. 370 - sa
segurança. Tel. 23-5553.  1146 - 9.°. na Confiança, ven-jla 202 - Penha - Cícero. CSt

ARMAZÉM"- Vende-se com umâidc - A. Queirós  Cl 323.

loia vazia, ao lado, boa mora.;6ÂR, caldo de cana, cont. nòvo.l.AERCEARIA -- Vende-so ™I|ac'|MÀ d
dia. Ver a ti atar na Rua forte dei Féria; 13 COO, somente bebida, itrabolh., féria 5 mil. Contrato

Oliveira n. 270. i instalações novos •- Horário pu-anes, bom ponto'ramente 
comercial. Tel. 23-0449, i oi. Rua General h

na Av. Pres. Vargas, 1146 - 9.\C - Botafogo.
-nd.,. na Confiança - Vende -lWERCEAR!A ---.Vondo na^Av.|A,ó NCr$ 300. S

_. iSub^rbi*"**.'

.TELEFONE 37 - 57 -
.TENÇÃO - Dinheiro — Empres- Comcro ur.icnte. D.
:me5 do 4 a 200 milhÕos seb i 23.1343.
i-rc!ccas oi' rrlrovondcs cio ímó*

36

frcnl
Iraiá.IP"'» » a 6'j0m do .Flo.mi"-|t'|conclomínio cio Ed. Rio-Sòo Paulo a reunirem-se em Assembl

.-.iiiiyo Corsário — As piscinas 
-

56. C.UiJO1 sedo c:t5o prcntai — O
Terezínha,|0_,á v-nt|c,u|0 a NCrS 700,00

ITralar com Dana Lúcia. ....

. ÍTFLEFCNE - Compro linha 29/49 31-2195.

;.-.a cm -.0 horas. Adiantamos pa* f°seriSoi ano 53 - Rc*"l. à vista, TERRENO X TELEFONE CETEL
:a corliiiõcs. Trorcr escritura. Av.|u n)e _ .!?.6_)__.. Ofereço terreno L. 13 Q. 25 a 150 _|_o) obras necessárias ao edifício.

. -. 23. Io." andar. «¦...^ -„ 
Vcntl?-,^nre 0, m,a da Av¦ Baneteirantes acet.oL.-. 

^^ ^
57, insc. 1951 - Telefonar para

Geral Ordinária na Av. Atlântico 2.710, ap. 801, a fim de dc
liberar sobre os seguintes assuntos:
1.°) Aprovação das conlas do período de out. h cier/66.
2.°) Eleição do Sindico, Conselho Fiscal e suplente.
3.°) Funcio de mudança de ciclagem dos elevadores.

quinze tm.
•fIl-BÕ-BS a'ój_j6:68U 'das 

12 I-J horns.

AÇOUGUES - Temos 3 na Zona
Su! férias a partir de oito mi-
lhões. loias em edifício. Preço, ó
baratos. Iratar c/ Santos ou Al-

-Motivo doen-l ,„„ cu rctrcVend
Polldoro. 20, L. I... T_|.. 57.0450 _

nütcn

:BAS CAIPIRA, em São Cristóvão,1 tii
,-' conf. novo. Féria: 1-. 000, so-iféri_i -

mente em bebidas, inst. fina;., ta»a.x*í'
chopo d- Brahma, 5M9.!pizzas. — ' 

f.-\£RC" -¦

bi.-lo. R. Humaitá n.__.09-D._

ARMARINHO - Copacabana - R
Siqueira Camoos, 263 Joja 10
Vendo financiado ou à vista, es- .c| 23-1509, na Av. Pres." Vargas,
«ocado, ótima Tória.  _\\ u_, _ 9.0 dn_i., „_ Confiança
ARMAZÉM — Vende-se ,ci 6 por: Vende. A. Ouelrcs. _
Ms, ou passa-se a loia vazia, cl BAR f LANCHES, em Madureira
contrato novo. N.B.t esta loia e £on. n__w0_ Fjria. 9 CCq. ;ns,_,
ponlo para qualquer ramo co- |_çá(,_ ll0VM/ chopp da Bt.ll.ma, tem morac
mercial, tica em frente eo Banco, ..|g |p;z_.aSi raríriio novo. Tel.::1'1' - __
do Estado da Guanabara, Ira,.!. 23-1509, ni Aa Pres. Vargas i»."c-,n -°
- Tratart Estrada do Quilungo, , u6 _. 9.0. na Confiança, ven- e_m?c

~f1S3, Sr. Feneiia. Iiaja. fa

1 151-A, em Quin
.,:.; fa_.-r.do hc;

ató NCrS
hera

CU!
b-,i

B.it
NCrS 8 000,00. i
contrato. Rua Paula Biito, 479

ÃÍERCÉARIA*"c bcteouim r--,

Ma'. Hermes. 10C30C3.
— Exhtu mais cm mercio ?.;c.:

:ne CEIEL como parle entra
Vcu <io local mostrar. Tel.l

' : .resto sob. I,i-Ç™qnÍ'-'¦ 
' 

Vende-se"1 msaioãn''3-00*16. 
a_qualquer hora.

' 
0h-»_to «8 iá confim, 51? 29-49 - Cr$ TROCA-SE título proprietário -

fc-°-yn,!--O-2S0Ó00. Tel. 43-0962, Victor. Amenca F. C. cu Leblon, porl
_.i..orL-.'.ia-.'';i-.! - . ¦ .. , ,,,»

00. Solução em 24TELEFCNE-Passa.se da linha 38

. Fovor escrever para a por- - Tratar Maci
tarla d___ste_Jorn.il scb_o ___J0353.l_-8__.e_SeJc.mbr;
ACIMA dô i miíiTão om|sioslo"cii.rTEI.EFONE 30 -Vendo hoje, «r-l CADEIRA pe.polua Maracanã -

,.,,,0 cu mais hipotecas dn prí- _«.„.. CrS 1800. Mouro 42.4S0o ^...^ ,_t£;r 3 _ Tol. 5B-9Í.62.
.'ios mesmo etn censtrução. - |— Jaaa. G.ANDE OPORTUNIDADE - Ven

ar Av. Piei. Vargas, 2','0, sala; TELEFONE 23 - 43 - Pioci.o _|;1 _,.;,..._ arll! aoc_a| _„, Indúc-
pj ho:_o, pacato., visla. Mauro ..:,,.;., .;_. pláítico, em

AiEMCAO DINHEIRO - Vendeu
a.cdio, terrono cu npariíi-

sou ncir.e

Rio de J a neiro, 21 de março de

(íi) Ilegível
PREDIAL OLÍMPICA LTDA.

1967.

Tralar 54-30

,Õ.l034558'0522 
~ A" TÍTULOS E SOCIEDADES

r.ÇM 0
r.rcl-.e.-?

pra- Tem pre
f.ícoro 42-4503 João
TELEFONES 27 - 47 - Ccmpro|_?<-° ,-"?"
pa-.tc. na hera, CrS 2.00, dire--"- -1"0'

Rui Na
Ccmpr.uncs de 6

.¦¦:. ò vistai Tratar à Av
co 39, I8.0 _nd., :

____Trradèü^_Ouein_Tr—¦ 
- OPORTUNIDAOB- C-paciliana—Í4_W —Tf^-^-par-Rõntr; ..__________¦ xmwis

BAR" _ Vendo bc"a 
"instalação/Bar com çrande cooinha, 10 a .ir-ÍCAPÍlAl iLTASi temor, rjrandes ne- 2-4IS0, 8,30118,30

edifício, controlo novo - Rua ia, 6 a combinar. Aceito tan»bcm|r,óc.r. -.,,. ___:;:_,_,0 cie Capita TELEFONES _ _. .
Ana Néri, 750-B. sócio com referencias, hua Miciuelj r.ar£n,-a c-._. imóveis, bens iu'cs. _ í8 _ 34 _ Ç4
BÂR-CAIPÍRÀ-- Vende:.í*7-anos,^-=i *•, fi» r' ¦>*» "° *>*>&. G«™ *¦»•». =33, sl 202 J-

contrato - Alurjuelt 15 000. en.;'-c um ,L'*'" . - Tel. 22-6217.  ..
trada: 9 000, resto facilitado - OFICINA MECÂNICA, - Acocsorics|cAUT_tl.AS - Ouro veT.o. pr=Ja'| TELEFONE - Troco sem enus

43
visla.

<."7.-'.-Q. — J.iío. !e>;iv.n.ão com e.cri.cries a
ÍEÍEi-ON-S"* 27" — 47 — Ventlo da, faturando bem, per

CrS 2:00. Hoio,4 000 - Trntar na Eslradí das Pc-1

COM00MIM1Q DO EDIFÍCIO
ÍEMÍUDO-SOPERCÍ-^TRO DE
COMPRAS DE MADUREIRA

Assertibléia Geral Ordinária
NC

40.

ARMAZÉM - Vcndc-se o mais
lindo da Rua Haddock Lobo,
cirande féria. 20 U00, cnn todo
estoque etc. TrAt. Rio Branco
151, sala _l.2____J.el. 31-0/30. ___
AÇOUGUE - Vendn ou eclnlti.,. ,
sócio. Rua General Arçtolo 1 959 Trfta. p,ua fAendes T

S. Criclóv.io ' iviia Isabel.
ATENÇÃO - loia 

'de""la!icinios,BAR"-E"MERCEARlA""na"Praça'do 
P|ia'- T"",'*'r t]J* tl;i P=«a_e.n I19/A _ Td. mu,

Vende-se iunto á Praçn Ti-iCarmo, casa de esquina, ci tel.,'POSTO üí. GASOLINA - Vendo DINHEIRO —Zona Sol, Est. Gua-
radentes — Negócio de ocasião, bom etlcque, pequena moradin, na ren.. da Leopoidína cem I.i ;.ir,:r-( empro:to rápidos, relro-
Contrato 5 anos. NCrS 75.00 de ótima féria. Ent. 7. E-.t. Vicente 133 i_-.il - 4Ü3 lubrif. - 5 000-,cn-i,5 K.i_\- ou apartamentos,
aluguel. Ver ttua Impeialriz Leo- de Carvalho, 1 568, '.co. rio óleos cniat., for. sup. a .-,701. 3930 nu Rua Conceição 99 s:

poldina 24. BAR," tipo 
"ciir.ira, 

ótima oportu- ''i010 
7 

<-"'¦¦ d» 1: /'lu<J- :-|706_-Coelho___CRECIE____GE U5._

AÇOUGUE - Vende-se - Av. nidrde, contrato novo, féria aci.ua ''¦...'",., C-°P,,"..,'''r.n 
J° r','c. ElNÍ-iEIÜO," 5, 10, ..J, IÕÕ mi

Brás cie Pina n. I30B-B - Trai:,, de 3 mil novos, sem comida oti- "'^'J,.':; . ,_',»_ ..n't dc*.!lhóes. Empréstimos sob hipotec
no Iccal. ma instalação. Ver Rua da Ame- I*5;f*A 

° 
Vni" - p.ua Had.iretrovenda loias, aps., casas

AÇOUGUE'"- Graiaú - V«Kto"«>#.^ scb. Áuxlll.|Sul. Tran doc.os. Operaço

bom movimento - Rua José Vi-,CAR LANCHONE1E EM BOTAFO :,;._;._ 
„ ,¦_„_._.__;._ _ Tel ir

conte, 61-A*. :G-0 - fona 10 mihces, contrato .•g.i.i.r.';

ARMARINHO 
""BAZAR """-"Cl"' 

cs- <«'*'o aos ermprodores, em edif I* 
p>.VsA.SE""ô'con"tr",.lo""de""ú™ „

loque, iirau, lur fluorescente.'^. Tratar c/ Sanei1 nu Alberto, tj^rvinclo p' costureira, alfaia- DINHEIRO - K--.-ort.-::.:;-.

Inst. cm fórmica NCrS 3 030,00:R^a Humaita n. loy-o. {__ cu ______.„__ p(,ro „_,___ -¦_, [0.,e|mi:soriot
Trav. Romário, 5-B - Ramos. ÍBOTEGUIM — Vendo um, situa- ,, c-cturo; c1 instalações. Alunucli"noyois,

Eubuibana 7 286 - _Í0 030 preco 3 000 033 com

as-inanlc." Mouro-

49 _' 53¦ -
- Prociío p'

!i?[o. Pacit.i na hora, Mauro ..
42-4500, 

'0,20 
18,20.

- Speed Shop. Vendo motivo saú-l-i,^ |,ii||,,-ntes etc. P.-go m-ir.. | jg-, 
"_\_\" 

34 oa 
"õü" 

H_| chamar
de. Bcm movimenio, p:dünco am-)Kua lírif-uaiana n. 104, s W>< 

*-n 
i(),.- '

Praça-oPi' CT'f 
' " 

! A - Tcl'.' 12...61U -llÊrÊFÜNl'' 
48 - Vendo urgente

550C00 hoie - 4. .1365.

1ELEFCNE-Passa.se sam inter-
mediários. Est. 22 direto c prop.
Travessa Pinto Toies, 139 ,^p.
203. Mctivo viagem.

TELEFONE* ¦ 
"" 

Vendo inscrição
1954. NCrS 250,00. Tel. 47-5151.
José.
TELEFONE - Transfiro pela me-
lhor oferta, 3 inscrições de 19oo
linhas 43, 22 e 52 - Tratar com

Zer.-
ts rn-

H. Silva. Rua Gene. Dias,
39 s] 405. Tels. S2-3P-S6, 52-3840
e 29-8903. CRECI 64S.

Abrantes tel. 30-2833.
Vendo

"AÇOUGUES - -BARES - LAN- do Avenida
CHONETES - MERCEARIAS - PA-|Tratat com o proprietário no lo- t £,03 000 do cn! Veí Av. N.
DARIAS - PASIELARIA - Loias cai. _. cie Copacabana 819 s! 602 c
de quadres 9 molduras - loias CAXIAS - Vendo-se 3 loias o porteiro. Trotar lel. 29-7539. _
vazias - Inís. na Cr'IL - Rua'900 m2 - Tc» forço, lur, foi pÂDÃRIA DE" ESQUINA, férias
Nicarágua n. 370, sala 202 --posto gasolina - Aluç,a-se Pi balcão, não vende leite nem be-
Penha — Cícero — CRECI 323. oficina, indústrias. Posto u-«.o!i-: |-¦_-,, -,... ^-tresa na rua, for.
ALHEIO AO" NEGÓCIO - Vende.na Av. Rio-Pctrópolis. 4 3/0 - j6 „;•______,_, 0,... s5 ,„. A. C.
ccíé e bar Penha Circular, vla!_l5L_2r ________JP_;sJi__._. Cias - A». Amaral Peixoto, 350,
principal, féria superior - NCrS CAIPIRA - Perto EFCB, centr. s 12 - N._ Içtua.u. _ 
3.000,00. Contrato novo. Alurjuel novo, boa féria, preço 25 co.r, PADARIA, inst. nova, fér. 5 500,
NCr$ B0.O0. Preço ocasião. Finan.; 10 — 58B796.   . entreouo a empregada, tenlio 3
cifido. Tratar R. Ten. Araquem Ba* CASCADURA - Vendo na cen* vendo 2, enlr. 15 m., facilito oi-
tista, 17/202 — Penha (antiga tro de Cascadura esceticular or-'„uin, A. C. Dias - Av. Amaral
R. ll.úy.  Imazem com SOO m2, força, cas Peixoto, 350, s; 12 - N. Iguaçu.

Vende-se na!duplo, próprio para. indústria_.ou pADÂiflA CONFEITARIA - Pas-
ta-se contraio dí ctima loj.. pa-

jo UBHH.1W ii. .!ro instalação deste ramo — Ver e

OPORTUNIDADES
DIVERSAS

honesto.

. ,-' -¦ . vendo'"->-|TELEFONE - Vendo inscrição de
íirjSâ rioid..Trazer 1952-1962. Comercial. Est. Com

escritura ,*?i,X. . t H do S >ro. Aceito, .ofertas. Jel. 52-83 7.

cln." 23, IS." anòar, saia 1 516. —TELEFONE - Ccmpro, vendo tõ-
-""iTcl. 

32-9102. das as linhas. Tenho diversos pa'[DINHEIRO 
- Empresto".cb Hipol." ra permuta. Neçjócio

"ou 
retrov. do imóveis. Rua da Tratar corn José, tel. 46-2S3.

-5,5-0?.*™; 73 " 2'" " "''' ""ÍtCLEFÕNES 
-Atenção - Indus-

,el._52-.i/96.  _____ trij,| ou comerciante - Vendo 13
DINHEIRO X AUTOMÓVEL _ 

Tnscrições (próprias para mesa
Não vencia seu corro. Resolvo pBX) comercia;_ __t..cSo 23.43, 

'"y„n 
_\? „\_\ novos com 1

•cu prcbloma çio 
10 mc.es somLno_ ,955 e 1956, todas no mos- K0 ]5[) m;, Av Cop- 610 s _ ____

hipoteco. Rapldoz o sigilo -jm0 
n.me. Ac_,:io ofertas - Tel. _ Q___,|mjsr hora.

Tel.t 22-uO--. .1.10-6910 - Rau!

Na qualidade de Administradora do Conde-
"^jos»4vil 

vêiSd. vcííTa llmínio do Edifício "TEMTUDO-Supercentro de Com-

pras de Madureira", convidamos os srs. Condo-
minos (cotistas) para a 

"assembléia 
geral ordinâ-

ria, que se realizará no dia 31 do correnle, sexta-
feira, às ló horas, na Rua Padre Manso, 180,

quando serão submetidos ao plenário o relatório
e o balanço relativos ao ano de 19óó, bem como

eiios os membros do novo Conselho Fiscal,
iudo conforme determina a escritura de con-
venção (orts. 20, d, e 22).

Na hipóiese de não comparecerem Condo-
minos que constituam a maioria absoluta, a as-
sembléia geral ordinária só poderá ser realizada
mediante 2,a convocação a que se procederá
através novo edital, oportunamente, reunindo-

do"'c"_"ica7_7.|se» então, com qualquer número.
Esclarecemos que o relatório e as contas do

exercício anterior encontram-se à disposição dos

srs. Condôminos (cotistas) em nossos escritórios,
à Rua do Carmo, 27, 6.°, das 14 às 17 horas, de

ATENCÀO - Fabricam-se pés de , Q r •
nbajcur, molduras e consoles e.-£. B O. -it-lld. , 

, ... ,r. Álvaro áç Miranda, 2.59 fr 
pr0Va da qualidade de Condômino (co-~ 

sin, tista) será feita no ato, mediante a apresentação

PRECISA-SE de I sócio ciue te-
nha conhecimento na pro^a, para
arranjar serviço df. reformas en*
construção civil .Caria para per-
taria dúste Jornal, sob o n. ..
C00J3.
SCCIO' pl industria alimentícia c
noves lançamentos. E.m negocie
c| sigilo. Base 20.000 cir... r o-
ves. Ruj P.iulo Silva Ar-iuio, 16_
no Ençj. Dentro.

VENDO — Fluminense, llanhangá
P. P. Holel quit., Tiiuca Tênis,
|a.'e Jardim, M. Líbano, Hocp.
Silv., M. M. Gerais, Copaleme,
Floresta e cutres. Ac. oferta -

COAÍPROt Caiçaras, Cadeiras Ala-
rac.inã Iria. Av. Rio Branco,
156, s' 2 925 - lel. 22-3215

VENDE-SE -
Tel. 26-6703

éiado" na Avenida Marechal Câmara, 210
reunirem-se em segunda convocação no

dia 29 do corrente, às 14 horas. - A

ordem do dia será a seguinte: I — Leitura

e discussão do relatório e contas da Dire-
Itoria referentes ao período de janeiro a

dezembro de 1966. li - Debate a deli-

_Jberação sobre o regimento de custas da

Ijustiça do Estado.
Têm inscrição nesta Seção 13.861

advogados.
Ordem dos Advogados do Brasil, Se-

jcão do Estado da Guanabara, aos 22 de

março de 1967.
as.) Celestino da Sá Freire Essílio

Presidente

Cc

— Pilares. Ti

BALCAO - Vitrina com í
i,5a - vendo 150 mil. dois es-Ug contrato respectivo.

i'_ -J- -.-.?. . -I r-,.1..-,.. _--.*.. 1 r' IV _ .

DINHEIRO, sou comerciante.. Pre- T_n_t_tQfjE - Ccmpro para
CABELEIREIRO — Vendem-se as

"'Oi..— ,, Bjncüd, secadores etc. Ira-
_1poças.

¦ tnr à noite tel.

AVES E OVOS - . .
Av. dos Democráticos, 597, boa .comercio 

-Base 35 000 - Tra

féria e ótimo, apartamento vazio 'ar na Rua Cândido Ber.lco n
— Vcr no local o tratar pelo tel.l* 53' *~ propno. tratar r.a Rua Visconde de Pira-j imóveis, fícircvnnda
-48*4173 — Sr. Luiz. ;CASAS comerciais paro comprarijá 306-A.  ! compramos _prom
ARMAZÉM - Arrendo - Zona;™. vendei

Rural, moradia c sitio, próx. Rioilorio que
— único na região. Inf. Sr. Gon-tmo cir

zaga, lel. 52-0071
Jac-ire

venha ao ncs*;o escri
tós temos tedo o ra

centro

ciso NCr$'3 OOO.ÇO, garanlia em\-~-"{—_ ________,, 
'__ 

oü 43 -tr-*-,; . ... JÓ.0Ç;5
terrenos no subúrbio. Pago «Hjitagoelo direto sem intermedia-!,a'
manalinento. Carta p| «L P°;,onojri0. Pago .i vi-la - Procurar|, EyRj|R0S LUMINOSOS ACRILI-
deste Jcrnal_sot^o_r___UU l_. fCNSECA - 26*5457 das 8 íüi^q PLÁSTICO, nas - Necn. luz
EMPRESTAMOS: Com garantias dem.. 30m. ifluorescenle dispiays, docoração

PO'0"--' TELEFONE - Comçio 25 . '.5 -.luminosa luminária Luminas -
n !•)_. - '.7 _. 57 — Mendonça. Te!. Firma dá orçamento — Tel.:,...

Rio de Janeiro, 21 de março de 1967.

Cia. Auxiliar cio Er.iprcendi.r.enfos
Comerciais e Industriais

Assinaturas ilegíveis.

CAI

PAPELARIA, ERINQUEDOS, FÉR-j cies. Av. Graca Ararha, 233. >' 4^3795 _ Rua da Conceição
IRAGENS - Única no bairro, iunto 202_- Tcl. 22-6517. -|10S, saia 50.

AÇCUGUQ asua das bem fácili*i*adas. Inf. Rua pnere*

'- a cirande:, colepics. venoo caraiot_:,n"PRE5TAMOS dinheiro por con-: jc__;poi.E 5'' - Passa-se urgente
todos os subúrbios com ferias do ._ Largo da Glória, 310, boxo 10-Jj0 _._. alugueis cie imóveis com comcrcial motivo mudança para

GC0 ?:é 12 milhões com entra- Vicente.

29-3512'.PRAÇA 
SAENS PENA

Vede.se. faturando 
^jmm^^^^r^iim com-£««5 

BE GASOUNA E GARA.

cem grandes possibilidades de p,,Á,in.,„. |-n.'nci» ""„ 
" 

.!íí
aumentar. Tratar com Monte Vian- ~^il 

!i _ rr * ™^' '«"^i'*» o cem a

na C/ícCI I 0H5, na Av. Gere* CAFiS _ B.-.S — vende-se, moti- rr.s.or segurança. Tr. Ora- Jarço

mario Dantas, 6ó5, s/ 303 — Tel. vo, dono não poder e;Iar no ne* Netto, K.B.: se o seu capital n5c

CETEL 92-0004 
gõcio. 

Tratar Rua Oliveira Fi- fir suficiente, facilitam-:* a o.i*
7To-»7aõi'uTi?i 

' 
u^r^»~r*"7r*7J eueiredo, 110, Largo Voz lúbo de tiada ,-.ló 12 mecos. R. P.-.c.rio,

de W_S, Tl4 Encantado, ex-:?.." " hores e "b3"'0 '«!t> « 15=' 3.°, sala S01 - Cr. 263.

celente féria c estoque. Preço 8 PASSA.SE contrato de leia com

is dc ano. Rua Alcindo. puo-KÍ..';.-.:,.. 
'- 

tratar Av. 13 de Maio,
1 llu.nabara 25, tola 1 103. Teleiotie

'¦2'5m'  -^TELEFONE 36, 37, 57, 2'-, 22, Í2,
EMPRESTAM-SE 2, 3, 5, 7, 10,'. 5 0 ,.__ _ Comnro, pago na hora.
15, 20 e 20 milhões cem luo. cu _(_„.,_,_„{,, Rua Conceição, 105, t|
relrovcndas. Rua Alcindo Guona-i.__^ T(_i 43.37Ç5,
!»£?i.-.5í_?tJ]03»_T5l'! í2:?8.^- TELEFONE - Inscrição de 1959.'
GANHE 150 000 a 300 000 sem dl-__________ _rj_ 47, vendo bom preço.
nheiro. Artiqo fino homem, senho-J7r__|ar 47-2982, Sr. Rúcdc.
- Rua Maria Freitas A2 sala 20.1 .',-FotíE

milhões, c/ entr. a combinar. [CABELEIREIRO 
— Vdo. no cen- Cu sem estoque ferragens, lou-]Madurcira.

Tratar na Av. João Ribeiro, SO.tro da Penha. Contrato novo 5 ços o tintas. Rua Regento Fe'-!j|jp,c5—MENSAIS - Aplique seu
cila -06. __í_.no5' B.m-'-?n_.°<> 

.>¦':'¦ 
l-nf'_R'l__'_7.0- dinheiro com soejuranoa c receba

Ã-PAPELARIA com sortimen.oiMlfnl?;:,_?". ' 297' hl!l T' Pe->'ÓS1C DE GASOLINA - O me jures todo mês. Fernando Sá -

mais variado da Tiiuca. Seção de""' ¦Í.U-B/"I- :lhor da Tiiuca. Aceito sócio cu Rua ch Aliàndega, .9, Li. Te!
presentes ponto magnífico. Trate.CAFE VILA IZABEL — Feria 6 500 venoo. Tratar diretamente com 0 434119,

_._ ««--L...1- D.,» _.-.-._-j!_ **

— Forneço
pessoas de

Marmitas
almoço e poucas

o irsiio. Cozinhe
34-3760.

VENDO urcente duas retrasque:-
ras, auas fritadeíras de baíaias,
ducis sonduiclieiras, das afamadas
marca Earmatic, uma maquina de
moer carne Filizoio, uma maqui-
na de descascar batatas e uma
de picar batatas, todas novas, na
embalagem. Tratar tel. 42-.150S -

Jcão cu Flavio.

;.edac_e
Nacional de Propaganda S.Â.j
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os senhores acio-
nistas a se reunirem em Assembléia Geral
Extraordinária, a realizar-se na sede social
da empresa, à Avenida Treze de Maio,
n.° 13 -Grupo 1.301/2/3, às 15 horas,
a fim de deliberarem sobre cs seguintesCcmpro 26, 46, 27,

57, 22, 42. Pano na hora. Mon- y:ND0 armação, baicãe-vitrine
doura. Tei. 43-3795i _• _3____W0-__ móveis cu passo com sala - Ver, ,. . , ., , -i 

OAV
TELEFONE 36 - Vende - Huao),; tratar Uruguaiana. Só, s] S-^-asSUntOS, nO Oia 4 de 3DTII Cie IVO/
- Estabelecido e 11 anc-, na,____je
Rea U;ugua'jno, 55, sala 719 -

Tcl. 23-3578.
iVENDE-SE uma balança Filizola

jHos e uma registra'

Mesquita, 353-A - Tel. 34.0494 e!noves- Preco base 60 com »pe*lou .',2.o-,-7(.
53-3233 - Creci 935. nas 18 dos compradores - Palas;-,,--,,_,..

Travessa Ouvidor. 21 sl 402 -PADARIA.
;Aceito sócio p; montar cu vcc.
Iccntrato 7 enes, boa loja. Basí

Coita, urqente

__ Pano NCrS 20.030,00. Iratar tc

ARMAZÉM no ponto mais cobl-lr. "-«sa uuvictor. -c.. -, C*«e, ÓL ponto. -<_8_25ÕO -

coda da R. Bar.ío do Eom Retiro, cl Cardoso, Albtno e Vitor.

Teria superior a 7 milh. Tem resi-tCAFc COPACABANA — Féria _-!,- .c ,mí
dencla e lelefone. Clientela se- - Chope Erahma - Preço base:____J___'L'^_--i----:.í.0-
lecionada. Tratar c| Bueno Ma. 200 ci 70 cios compradores -IPADAP.IA - Vendo-se em Eangu
chado — Rua Barão d» Mesquita, Palas — Travessa Ouvidor, 21 si j forno francês contrato emeo anos
393-A - Tel, 34-0694 e 58-32331402 - C/ Cardoso, Albino ein meio. Ver e tralar no local.
— ¦'¦• _ 9â_ lVi_t_. IRua Abaclé. 435-A — Eanou.

PROMISSÓRIAS - Proprietário
a!lo funcionário desconta 10 p.
do 160 mensais com çjarantia —
ProcuraçSo irrevogável, recebi-
mento aluguéis iguais ao valer
por 950 mil. Tralar só hoje lei.
46-7710.

— ipara t5 qu
TELEFONE 25-45 compro, pago;_._.._ National cm perfeito esta
à vista até 1 500. Tralar tom|_|0_ ycr Rua Vcrna Magalhães,
Josó 4Ó-2S82. _ _ jl, alé 12 horas.
TELEFONE 27-47 compro, pa9o!yEN-D_.M:sÉ instalações de
à vista até 2 ICO. Tratar com Jo*|com balcões, prateleiras

tel. _______________
VENDO inscrição linhas 29:49 ano
19£<1 pela melhor oferta. Telefo-
nar Flávio 23-1510.

vitri-i
nas, servindo para bcutique, ca-
misaria e outras finalidades. Pre-
ço de ocasião — Rua Bolívar,
45-C. '

a) Mudança dos Estatutos Sociais.
b) Eleição de Diretoria.
c) Assuntos Gerais.

rRio de Janeiro, 16 de marco de 1967.

as.) José Carlos Nogueira de Andrade
Diretor-Presidente (P

CLUBK XAVAL (Av. Rio Branco, IRO. Z.° n_u.ar
_ 22-5668) — Segunda, às 18 horas, coquetel ern
homenagem ao Almirante Acir Dias cie Carvalho
Rocha. Pa.*S3io.
Cl UBE FEDERAL (Kua Timoleo da Costa, .'bs
— '---l-nsi — Sábado, à.s 23 horas. Baile da Ale-
luis. com a Banda de Almeidinha. Fantasia ou

VÁRZEA COUNTRY CLUBE (Kua Tones de Oli-
veira, 436 — SD-ÍSOD) — Sábado, às 23 horas, Bai-
le de Aleluia, com a orquesira de Zito Righi. Es-

SOCIAL EAJIOS CLUBE (Rua Aureüano Lessa,
7U — 30-6612) — Sábado, às 23 horas, Baiie ua
Aleluia, animado pelo conjunto de Agostinho Sil-
Ta, apresentando várias surpresas para o quadro
,s"cir.' Esporte.
CLUBE llOS SUBOFICIAIS E SARGENTOS DA
AERONÁUTICA — (Av. Ernâni Cardoso, 133 —
V li. 755) — Sábado, às 23 horas, Baile de Ale-
luiâ,' com desfile de fantasias piTmiadas no car-
naval Tocará o Conjunto Serenado.
COUNTF.T CLUBE DA TIJUCA — (Rua X.ni-
guai, 57-1 — 38-2155) — Sábado, às 23 horas, Bai-
le de Aleluia, com a orquestra de Vadinho. Es-
íiorte. .
CARIOCA E. C. (Kua Jardim Botânico, Ono —
26-4242) — Sábado, às 23 horas, Baile de Aleluia.
Fantasia ou esporte.
TITUCA T. C. (Rua Conde de Bonílm. 451 —
48-C599) — Amanhã, às 20h30m. Esler c o Kei.
com Joan Collins. Domin. o. às 16h30m. fona
do aniversariante do mês, seguindo-se, às 22 ho-
ias, Boate-Show. Passeio completo.

ESTADO DO UIO
SAQUAREMA IATE CLUBE (Saquarema) — Sã-
bado, às 23 horas. Baile de Aleluia, animado peio
conjunto The _?ish's. No Rio, informações na Av.
Rio Branco. 9, 1.° andar — 43-6454. Esporte.
FLUMINENSE A. C. (Kua Marques de Caxias,
29 — Niterói) — Sábado, ás 22 horas, Baile de
Aleluia. Esporte.
NOVA IGUAÇU COUNTRY CLUBE (Kua Dr.
Barros Jr.. 862 — 2640. Nova Iguaçu) — Amanha,
às 20 horas e domingo, âs 19, A Noite de Nup-
cias, cem Brigitte Bardot.
CLUBE DOS SARGENTOS DO EXÉRCITO (Rua
C.r-ncral Castrinto, 216 — 2-5414 — Barreto, Ni-
terói) — Sábado, às 23 horas. Baile de Aleluia.
E.spone. .

(Correspondência para Danúbio Rodrigues. —
Av. Rio Branco, 110, 3.° andar).
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íirros rouvaaos
O Serviço de Utilidade Pública da RADIO

JORNAL DÓ BRASIL relaciona, abaixo, o.s carros
roubados na Guanabara e* que ainda não íoram
recuperados pela Policia. Quaisquer informações
.sobre o paradeiro deverão ser dadas pelo telefone
22-1510.
AERO WILLYS 64, MG-64-60-80, cinza escuro, mo-
tor B-4.014.483. Informações paia o tel. 2620 em
Juiz de Fora, Minas Gerais. — 68, GB-26-75-73,
azul. Informações para 48-3500. - 66, GB-26-00-29,
còr vinho, motor B-6.0Jn.672. Inf. para o tel.
20-7133. — CITROEN 48, GB — 2-52-92, preto,
com duas faixas vermelhas laterais. Informações
para 47-4507. — FORD 49. táxi. GB-4-37-83,
preto. Iniormaçóes para 26-2480. GORDINI 63,
GO 51-41, azul noturno, motor 3-11120. Informa-
ções para 47-7233. — 64, GB-21-44-52, cinza,
motor 42-140. Informações para 38-5918. — 65,
GB-24-16-20, verde, motor 523.884. Inf. para o
tel. 22-1001. — 66, 2a.. GB-25-UÍ-76. verde, motor
G.36.389. Inf. para o tel.: 36-0053. HUDSON
34, GB-43-37, grená com capota preta, moior
94-955. Informações para 92-2029 CETEL. JK
CO, GB-14-16-81, grená. Informações para o ie-
lefone 46-1381. — 62, GB-16-99-92, motor AR
0.021.001.351, dourado metálico. Inf. para 37-7224.
KOMBI 60. GB-10-73-06. marron escuro e bege,
motor D 13.148. Inf. para 27-4045, — 62. RJ-
6-49-25, cór gelo. Inf. para 34-47 em Petrópolis. —
00, RJ-87-148, creme. Inf. para 34-9866. — 65,
GB-25-47-16, bege. Inf. para 38-2940. —
GB-2-40-22. azul. Inf. para 29-0440. RURAL
WILLYS 60, GB-11-36-40, havana bege. motor B-
040-8-14. Inf. para 22-9038. — 61. GB-15-50-01. azul,
motor B-l 067 750. Inf. para 43-7057. VEMAGUET
63, verde, RJ-15-585, motor V. 032.065. Inf. para
47-6080. — 63, RJ-1-57-26, vinho e branco.
Inf. para o tel.: 5197 em Niterói. VOLKS-
WAGEN 64, GB-21-94-41. cinza, motor B-....
4.151.960. Inf. para o tel. 54-2493. — 66, GB-
25-09-62, vermelho, motor 'B: 350.713. Inf. para
42-5058. — 66, GB-2-00-30, pérola, motor B- n.°
362.556. Inf. para 47-3382. — 65, GB-34-124, mo-
tor B-5.206.540. Inf. para 27-4508. — 63, GB-
20-17-40, verde, motor B-31-2482. Inf. para o tel.
52-0371. — 66, GB-40-13-72. táxi, grená. Inf. para
o tel- 28-9547. — 64, GB-1-23-14, azul piscina, mo-
lor B-205 030. Inf. para 4R-4736. — 63. GB- 
24-50-65. azul turquesa. Inf. para 49-0070. —• 59,
GB-12-67-17, gelo. Inf. para 28-3906 — 63, azul cia-
vo, MG-1-40-43, motor B-143.656. roubado em Be-
lo Horizonte. Inf. para 4-1280 BH.

•CORKEGEOOIUA DA JUSTIÇA — Provimento
Especial n.u 2 — O Desembargador Elmano Cruz,
Corregedor da Justiça do Estado da Guanabara,
no uso de suas atribuições legais, e considerando
que; pêlo Art. 86 da Lei federal n.° 5 010, de 30 de
maio de 1966, e pelo Art. l.°, item XI do Decreto-
lei federal n.° 273. de 28 de fevereiro de 1967, ío-
ram conservados no exercício dos seus cargos os
Distribuidores das extintas Varas tía Fazenda Pú-
Mica no Estado da Guanabara (9.° e 11." Distribui-
dores) e que esses cargos somente serão extintos à
medida que se vagarem (S 1.° do Art. 86 tía Lei fe-
deral n.° 5 010); considerando que a conservação
desses cargos importa, automaticamente, na ma-
nutenção rio estatuto legal e da forma de remune-
ração pelos quais atualmente se regem: (Art. 82. §
1. da lei n.° 5 010) a üm de que sejam assegura-
dos a continuidade dos serviços judiciários, o
cusíeio das respectivas serventias e a remuneração
dos seus servidores e auxiíiares, resolve, determinar
que: Art. l.° — Os Distribuidores dos 9." e 11.°
Ofícios do Registro de Distribuição continuarão
a registrar os feitos distribuídos ás 1.", 2.", 3,a, e
A." Varas da Fazenda Pública, pelo Serviço de Dis-
tribuição da Corregedoria nos termos do Provi-
mento Especial n.° 1, e bem assim distribuir e rc-
gistrar os executivos fiscais que lhes forem dire-
tamente encaminhados pela União e autarquias íe-
derais, até que, instalada a Justiça Federal, a au-
toridade federal competente disponha de outro
modo. Art. .'.'." — Caberá também aos ditos Distri-
btlidores, mesmo depois de extintas as 1.", 2.". 3."
e i.& Varas Estaduais da Fazenda Pública, fome-
cer aos interessados, em qualquer tempo, certidões
relativas aos atos por eles praticados e perceber
as respectivas custas.

CONCURSO PARA JUIZ SUBSTITUTO — De
ordem do Ex'm°. Sr. Desembargador Martinho
Garcez Neto. Presidente da Comissão Examinado-
ra* do Concurso de Juiz Substituto do Estado da
Guanabara, torno público, para conhecimento dos
interessados, que serão realizadas na sede da Fa-
cuidada de Direito da Universidade do Estario da
Guanabara, na Rua rio Catete, 243, as provas es-
critas do referido concurso, a saber:

Direito Civil e Direito Judiciário Civil, dia
9-4-67 (nove de abril de mil novecentos e sessenta
e sete), ás 8h30m (oito horas e trinta minutos);

Direito Comercial e Direito Judiciário Civil,
dia 10-4-67 (dezesseis de abril tíe mil novecentos e
sessenta e sete), às 8h30m (oito horas e trinta mi-
nutos):

Direito Penal e Direito Judiciário Penal, dia
23-4-07 (vinte três tíe abril tíe mil novecentos e
sessenta e sete), ás 8h30m (oito horas e trinta mi-
nutos).

Secretaria tío Tribunal de Justiça, em 21 demarço de 1967.

VEÍCULOS
AUTOMÓVEIS

AERO 2600 e Itamaraty 67 - Ze-,AERO 62, estado da novo. Ven.jCARRO PLYMOUTH 47, lictncia- DKW 63 — VEMAGUE1 - Vendo
ro. Todas as corej. Facilitamos do e facilita — Rua Hcddockjdo de 67, c1 rádio original. Par-
¦a aceilôiiios trocas. R. Fr.TncÍ:cojLóbor 33»'. Tel.í 34-2-i.'j3. jticulor, ótimo estado gerai. NCr?

, Jl. Dt-liul Revendedor AER0 WILLYS 66 - Supercqul.
Nao compre tem l-.os con- pado_ Vendo, troco e facilito -

Rua Haddock Lobo, 332. - Tel.-.
3.1*2453.
AERO WILLYS 1963 - Equipa-
do. estado de novo. Vundo, lio-
co e facilito. Rua Haddock Lobo,
386-C - Tcl. 28-6596 n 28-0071.
ÃERO WILLYS 1965 - Equipado,
estada de novo. Vundo, troco,
facilite. Rua Haddock Lobo,

,|336-C - Tcl. 28*6596 c 28*0071.

Ola
Wlllys
sultar. Tel. 27-e656.
AUTOMÓVEIS - VOLKSWAGEN
1967 OK modelo 1 300 diversas
cores pronta entrega, RURAL
WILLYS 1962, em óimo eslado.
KOMBI 196-T de luxo uin sc do-
no - VOLKSWAGEN 61, 62, 63,
64, 65 e 66. todos equipados e
em ótimo estado - DAUPHINE
1962-óí, cm estado de novo
PLYMOUTH 1952 todn original do

1.350,00. Ver Av. Suburbano,
esq. Rua Padre Nóbrega. Tome
ou Alfredo.

fábrica - PONTIAC 1954,"em óti-AERO WILLYS 19óó - Equipado,
' estado de novo. Vendo, troco e

facilito. Rua Haddock Lobo,
386-C - Tel. 28*6596 _e 280071.

* M.Ò WILLYS 60 - Verde -
Equipado. Aceito oferta. Rua Da-

CHEVROLET 57, pra;a, ótimo es-
tildo, vendo, troco por Kombi,
facilite. Hua Jundlá, 103 - Ro-
cha Miranda.
CHEVROLET 

'54 
- Balair,"m"ecã-

rtice, ó cilindro:, 4 porta:. Esta-
do impecável. Vende-se cu tro-
ca-se por carro de menor valer.
Negócio jó n vista. Run Bor-to
Cardoso, n. Ml — Penha Cir-
cular.
CHEVROLET 50 - Mecânico, 6
cilindro:, estado impecável —

1 800 000 só à vista. Rus Bento
Cardcso n. 141 — Penha Cir-
Cular.

mo estado- de mecânica — JEEP
WILLYS 1960 muito bom - Ven
dem-se, trocam-se cu financiam-
re. Rua Dr. Satamini, \56. Telefo-
ne; 23-5766 e 28-5496.
AERO WILLYS 64 particular, su-lrSo de Mesquila, 174-A
perequipado, 5 pneus novos, c,,\"ÉRO WILLYS 64 - Equipado.!COMPRO sau cairo sara abono- .,....,. wpi>A(,u*.r 62 _ ••¦*>
mais conservado do Guanabara, Estado de novo. Rua Barão de,"-1». v»i° "o horário da sua ... ,, . u-.nr.-* o nf*i
19,000 km autênticos. Ver Rua Mesquita 174-A. preferência e liario hei» om di-*'"1,1., * >'">"'¦ <">¦•<- Wl-f» -J uiai.i
Santn Mar ia na, 290, HlBlenópolis. 

"„x ¦„„*. 
Y, , .- <* j nheira. Tel. 38-3891. i*«"° SÍ^^o Combinar polo te-

t_-.-í_--j: :.-..-- AERO WIUYS óo - Supercqul-, ..„_... ,„,, 
* 

,. .. lefone 25-2413 - Rua Tobias A-
pado o m*,is_nóvo_ do Rio. Tro-! 5ÍL.__. ?! _ 

_. 
..í p '( ,!^l,0|maral, 30

facilitada — Rua Barata Ribeiro
n.° 197-A - Sr. Rei:.
DKW - VEMAGUET 1962"—- Ven".
de-se, cm estado excepcional, R.
Brel Caneca, 305.
DAUPHINE" 63"- 100% de má-
quina e Ia tnr ia. ePrfeito estado
ds consfirvr.çáo. Pequena entrada
o o líildo n longo prazo. Auto-
Prazo, Conde de Bonfim, 645-B
- 3(1-1135 e 38-2291.
DKW - VEMAGUET 62 -Perfei-
to estado de conservação, 100%
de máquina e lataria — Entrada
desde CrV 1 5C0 e a saião om
10, 15, 20, 25 c 30 moses. Av.
Almirante Barroso, 91-A; Telefone
42-6138.
DAUPHINE 

"62 
- Equip.," e| rá-

dio, 1 930. Tratar tel. 23-7171
R. 321 ou 895 Sr. Alacão.

GORDINI 63 - Boldô, todo equI-IJEEP 57, 4 cilindros, ótimo es-iMERCEDES BENZ - Vende-se cor,OLDSMOBILE 47 - NCrS 500,00.
pado e com pneus novos. Mecàni- tado, ffltaria, forração, pintura oi vinho modeio lf/0, ann 1960 ou ótimo ssí.idc. Aceito trocn, íacif,
ca sem delsüoj, lindo carro, —mecânica tudo 100%, FícÍüío. R.[troca-se por Voikswcçien. Tratar r.-.'.t, _, 5. Fcc. Xavier, 62S.
NCr$ I mil de entrada. Rua Ma- Uruguai, _248 

- 38-5128. Ipelo tel. 59-6934. JRURÃL-lüxõ ano 1965""- Su-
ria Amália, 67 - Tijuca. __ _ÍJK 1964 - 25' mil" km"," cóV"ouroÍMEr;CURY 

' 
"17 r 51 - NCrS'jperequipeda. Eslado exeepeio-

GORDINI li — 196Ó, estado de velho, motor 200, carro em es- 600,00, ótimo esiado. Aceilo tro-;nal. Um ió dono. Vendo cj
novo, pouco uso, único dono, tado excepcionei, ac. trees. Rua ca, fácil. rest. R. S. fco. Xavler,l2 fiCO à vista e 15 d« 279. Del-

rádio, rodas eromadas etc.!Gen, Espirito Santo Cardo:o, 628. '.ul - Revendedor Willyi. Rus
Vendo ou troco menor valer —
Barão de Mesquita, ,29.
GORDINI 62i 63 

" 
e 64~NCTs

980,00, varias cores, equi ps., no-
vis:imos. Saldo a cemb. Treco.
R. São Francisco Xavier, 342 —
Maracanã.
GORDINI 

~"637~98Õ~ÕÕÕ7~ 
grãní,

metor novo, equip., c/ topas
nüpn etc Saldo a corno. Treco.
R. 3ão Francisco Xavier, 3*12 —
Maracanã.

GORDINI lll - 67 - A
NCrS 6 000,00 cu NCrS 4 000,00
o 10 de NCr> 300,00 - Guaxupé
139 - Tei. 38-2826.

374 (ssq. R. Uruguai

tral,:r ,i Rua General Bruce, 20<J
Iodei cs dias.

IMERCEDE5 1959 -220 S - Com-jFrancisco Otaviano, 41. Teleío-
l"™-.._  pletamente nova 6 500,00. S;,o,'.": .irl?'"¦ 
JEEP WILLYS 59, ótimo ostado Francisco Xavier, 400 -- Telefone RURAL - Vende-íi- eni bom ei-
geral,. 4 pneus novo-,, rádio. Rua 48-5476. |t.ido, pint., mec, lant. - Ver
Sousa Bnrror, 15 — Eng. Novo. MERCURY '53 - 7i.rnoyr.e,
F.-.cilito com 1 000 0O0. Aceito s/c, ray-ban, dir. hidr., nior. nó
treca. tí'a'., 'udo em ctimo estado, ven-
JK~Í960 - Unlco dono. Eqüip"ado.|do urgeníe ac. oferlas. Bóie NCrS
Eitndo da 0 V.m. Preco CrS 5 100.(3 7i.0,C0. Te.. 34*6641, Un'uerto.
Troco. Fin.-.ncir* - P.enl Grandeza.lMERCURY 49, partlcuiar - Ven-
233*11 - 26*9992. ;c!o cu troco per taxi, preferen*

cia cjrro pequeno. Tratar Estra

ALUGA-SE Kombi com motorista
para entregas ou viagens. Te!e-
í^r.-;_36-t440.
AERO 05 excp. est. vendo. Ver
cm treme no IPASE. R. Pidro
Lei-ôil GB 23-1019. Tel. 32-2359.

GORDINI lll 67 -
cõrc-. rncili tamos

Cosme Velho,b»m consofvado, tudo oriyinai sUr—rrr—; -
funcionando. Carro pata ccnhe.i DAUPHINE 61 cm ólimo estado
cedor CrS 3 900 ou tioco a fa- Sarai motor novo 1 680 mil. R.l

leilito.' . Maria Amália, 47 _!'"."/'• B Bírros 47°* Garagem do
i Tijuca. i ec"'!Cio Sr. Manuel.

CHEVRÒLÉ1 1964 Impala, A pt:.|P^W va";aí)"e' « CrS 3 100,
6 cil. mecânico, dir. hid. Rai- bt"", e'''A° vendo, troco c íi*

Doe Em-Inanc*o sté 15 meses. Av. Ma-

facilito. Rim Cond
577-S - Tel. 58.6769.
AERO' 1966 e 1965 - Completa
mente novos, auperequipados. -
íõo Tríincisco Xavier, 400 — Tel

AERO 64, Único dono,jAEKO 60 - Vendo melhor ofer-

excepcional. 5 200. Tra-!1'1. ^.uí, excep._ estado,../.»d|f' Ibaixada"' AÍ. 
"t"ro"c,a"oü"f'.(Cilito.lr'''"".';. 640*__

!•>¦• cr (.,_,;_] _,, D,, n,nMi 
susfensao . lJ!fdJ,'c'1?'«* Rua Conde Bonfim 66-A. Telefo- DKW VEM. - Tixi DKW 1963~;lar br. babriel OU KU- ele. Posso trocar. Bolívar, 115, „ 34.9909. j 1964 - Permutados aoora. Se-

bens. Tel. 38-1559 OU;6' „„a",;•*,,,'£¦;-¦„ -;- CHEVROLETH 4Ó - Chevrolet 5Ó';|p»r«quiparío. Vendo dom. 3 000
r„ c0nn AERO WILLYS 1963, novo, vale vendemos, bem financiador. Av 

~' '¦ ' ¦ -
Dü-OzU/. ja pena ver equipadissimo.

Zero. Toda*
a nceitamoi

trocas. RL*a Francisco Otaviano,."'IjEEP 57 - 700 ntü
41. Oelsul - Revendedor W, -L5tado 

q.raIyr». N.io compre som nos cônsul- ,:j, ç,i„«
tar. Tel..- 57-8656.  

'

GORDINI 64 -"" Vend"o em
mo eslado ú>i coriservíição
NCrS 1 600,00 de entrada

(JIPE WILLYS 63, estado aeral
bom. Rua Bca Visla n.o 158.|
Tel. 38-0693, com Sr. l_i Pe-
dro ou Antônio.
JEtP Ó4 supernovo — 1 400 mil.
Igual niio liii! O saldo a comb.
Rua Conde de Bontim,_ 40*A.

em perfeito
I (4 cilindros) redu-

a comb. Rua Conde
de j!oníim,_40:A.
JEEP 60, 2 n., 61 e 62, 4 por-

Rur,-.I 62 e Pick-Up, troco,

do andeirantet, 12 415.

kURAL 67 — Vendemos iemino»
va, dentro da garantia — Diferen»
ciai tipo Standard. Aceitamos tro.

[cas e facilitamos. Rua Francisco
:Olaviano, 41. Tel.i 27J656_.__

RURAL 6"7 - Luxo, 5 marchas, í
diferencial, ns garantia, vendo vi*

ban,
necamcO/ tiír.
jl e pérola.

' "" ™i 'UV" 'fac. R. Tenente Pimentel, 247Tratar na Kua -Francis- «....

AERO 60/61 superequipado,
pnsus, pintura, lataria, mecânica
100° o, único dono. Vendo ur-
genle. Kua Uruguai, 283 troco.

AERO 
" 
WILLYS 66 - Equipado*-

linda còr — estado Impecável —
Aceita-se troca e facilita-se —
Tel. 25-8651 - Rua Bento Lishoa,
'16.

pena ver equipaüissimo. Ha-
ço qualquer prova. Bom preço â
visla. Sousa Lima, 363.
AERO 62 - Bordcr,u, equip.,
realmente excepcional est., pneus
novos. Nunca bateu, à vista troco
e fac. c 1 800 enlr. S. 18 nl.
Rua 24 de Maio, 3'*^ 4S-I701.
AERO 65 — Excepcionai est., ã
qualquer pro-. a, à vistn tr;co íí

..,,_ ,„ fac. cl 4 000 entr. S. 18 m.
alRO 63, todo equipado, unlco R(Ja 24 de Maio, 316. 48-2701.
dono, excelente estado, troco, fa* --_--:—;, r
cilito parle. Aceito outo nacional AtR,° M excepcion^

entrado. R. Mascarenhas do Mo
rai-, 129, op. 501.

Nilo Peçanha, 1!93_- Caisiar
CHEVROLET IMPALA 58 - Van-
do aceito oferta, troco. Av. Bra-
sil, 2 332_- "A Lusitana".
CADILLAC 47, 4 p. hidr." ótimo
estado, vendo com 350 mil e lOx
70 mil. Tel. 46-8524.
CHEVROLET 52 - Conversível 

"-'

Vendo. Ver e traiar 
'_ 

Rua Aris-
tldes Lobo, 248.
DKW — Cometo sem aborrecê-lo

AERO WILLYS 64 - Otinio esta-
do, part., azut, 35.000 km reais,
5 pneus novos. Equipado. — Rua
Andrade Pertence, 39, ap. 601 —
Catete.
AERO V/l LLYS 62 - Superaqul-
pado, còr grená, estado impe-
cável. 3 600 000 só á vista ou
trocü-ie por carro de menor va-
lor. Rua Bento Cardoso n. 141 —
Penha Circular.
AERO WILLYS óõrequipadof tro"-
co tí facilito até 15 meses — Run
Prof._Gr.bijo, 86-B.
AERO 62, sinal 1 800, resto lon- Paim Pamplona, 7C0, Jacaré -

qualquer prova a vista, troco e
fac. ci.2800 ent. s. 18 m. R.
24 de Maio, 316. 48-2701.

AERO WILLYS 61, excelente^
equipado. Fac. c| 1 500. Tro-
co. R. 24 de Maio, 19 fundos.
Tel. 28-7512.  
ÀERÒ" 

"WILLYS "62, 
excelente,

equipado. Fac. c' I EOO. Troco.
R. 24 de Maio, 19 íundos. To-
lefone 28-7512.
AERO WILLYS 6Í"- Última seriei
mecânica 100pó à vista. NCrS
2 600 - 30*5514, alé 16 horas._
AERO 63/64 — Impecável estado
jeral. Vendo, troco, financio.

est. a'Vejo no horário do sua preferen*
cia s pago hoj« cm dinheiro. —
Tel.-. 30-3891.
DKW VEMAG Zona Sul, na
Texas, com o seu tradicional pia-
no de trocos e com esquemas de
financiamento inéditos na Gua-
nabara, onde cs clientes escolhem
o modalidade do pagamento que
melhor lhes convier. Venha co-
nhecer os recentes modelos 67
com linhas cores. Av, Atlântica
esquina da R. Dialma Ulrich no
Posto 5.

go prazo. Rádio, capas, único do-
no. Av. Mem de Sa, 14-A, junia
R. do Passeio._22-4229_e 32-5397,
AERO 62 Birdeaux ci tranca, ,i
visla 3 500, fac. c| 2 000 mais
10x270 — Rua General Polidoro,
24-A._Tel._46-1421, Fernando.
AERO 60 — Bordes ux, equipa-
do para 62 — Toda prova geral.
Vendo, troco e íacilito ^ 

— Rua
Cerqueira Daltro, 82, posto etn
Cascadura.
ÀERÒ 

"WILLYS 
63 - Supeerqui-

pado, carro pj pessoa cie fino
¦gosto — 2 2G0 entr, saldo em 15JSi. Floriano.
meses — Aceito troca carro na^
cional — Av. Gomes Freire, 762,

AERO WILLYS 1963 - Excelenle
estado, submeto exame por qual*
quer mecânico, côr gelo. Preço:
NCrS 4 100,00 à vista. Praia do
Flamengo, 332 — a qualquer
horn, procurar Sr. Ernesto.

ÃÊRO 65 - Equipado.
6 400. Sr. Gabriel ou
Rubens. Tel. 38-1559 ou
58-5202.
AUTOS Ford 36, Oldsmobile 53
Standard Vanguard 51, 550, 950,
950. Rua Sousa Bírros, 15 - Eng.
Novo. Aceito oferta e troco.

AURO 65, super novo, toda pro-
va geral. Vendo, troco, facilito.
Cerciueirr, Daltro, 82, posto em
Cafcaduro.

AERO 64, pouco rodado, supere-
quipado, mesmo, vendo, iroco,
facilito. Cerqueira Daltro, B2 —

posto em Cascadura. 

AERO 63, equipado como pou-
cos Aero. Vendo, troco, facilito.
Cerqueira Daltro, 82, posto enl
Cascadura,_còr bordo. 

AUSTIN A-40, ano 51, estaclo de
ínóvo. Vendo 1 200 000. Aceito
oíeriír, Ruo Visconde Cabo Frio,
10, Tijuca, com_ Eduardo.

ÃlRO WILLYS 62, <6t grená,

DAUPHINE — Compro lem abor-
roce-lo. Vejo no horírio de sua
ptefirtntia 0 pago hojt am di-
nheiro. Tel. 38-3891.
DKW VEMAG 67 0 km - Em
belc.ir, Vemaguet ou Fisscre só a
Texas lhe oferece o melhor ne
yoco da cidade. Planos de finan
ciumento de acordo com sua con-
veniência. Na troca sempre^ e
maior avalincão, R. Sao Francisco
Xavier, 342-E — Maracanã.
DAUPHINE e Gordin! - TcWo:
anos e cores, Entr. a partir de
Í.Sfl.GO. Trocamos. Saldo dentro
de suas condições. R. São Fran-
cisco Xavier, 342 — Maracanã.

DKW VEMAG 1001, 64 « 65-Rlo,
1 890,00, quase novos, equipa.
Saldo n comb. Troco. Rua São
Francíjco Xavier, 342, Maracanã.

DKW VEMAG 60, 61, 62, 63,
64 e 65 — Não compre o aeu
DKW usado em qualquer lugar 1
A Tcxa3 — concessionária DKW
tem o Belcar ou Vemaguet um-
do que você procura, revisado
por pessoal treinado na própria
fabrica. Entradas e -formas dc
pagto. He acordo com sua con-
veniencía. Na troca seu carro
(nacional cu estrangeiro) sempre
vale mats, R. São Francisco Xa-
vier, 342, Maracanã e Rua Con-
clc Bonfim, Í0-A -Tijuca.

DKW 
" 

VEGAG 1962,. Belcar, 
" 

nc"*
ví sft lmo, troco ou íacilito. Cr$

Vende-Jt na RuaJ2 000 000 e saldo a combinar

Te!.: 49-7852.
AERO WILLYS 64, superequip»".
do, uníco dono, vende-se à vhta,
R. Barata Ribeiro, 280*602. Ame-'
lov. Còr Azul._Tel. 370555.
AERO WILLYS 19627 radio, 7.' d"i"
reção, estofamento couro, em ofi-
mo est-.do de conservação. 3 290

R. Barala Ribeiro, 207/302, -
Hoje.
BUICK 52 — Máquina, estofamen-
to, rádio, cromagem, tudo 1C0°.';

Preço 1 500 OCO ,i vi.ta. Tralar
Rua Senhor dos Pai sos, n.° 85,

BOA COMPRA, boa tioca e bom
negócio o amigo fará ndquirin-
dou um Vemag novo na TEXAS
conj tôdac ns garantias. Visite-
nos na Av. Atlântica, esq. de R.
Djalma Ulrich no Posto 5 o Rue
Conde Bonfim, 40 onde encon-
trará milhares de plano*, adapta-
veis âs condições quo V. S. po-
de e desejo comprar. Aceitamos
sau veículo tirado como parte de
pagamento. TEXAS. 
BELCAR e VEMAGUET 60 a 67.

|Só na Texes desde 930 mil. Sal-
~^' do em vários planos suaves. Tro-

cs*5e. R. Conde de Bonfim, -40-A.

CITROEN 5f
Esmerojdino Bandeira, 29. Ir, Conda Bonfim, 66-A. - Te!
CHEVROLET Corvair 62, com.|34-9909.
pacto, o mais novo e perleito doj DAUPHINE 60 a 63, Gordin! 64

ATENÇAO - Proprietário do"
Volkswayen da praça: a TEXAS
•stá fazendo troca da Volltswa*
gen por Vemag 4 portas, finan-
ciando a diferença à longo pra-
20 na Av. Atlântica esquina de
Rua Dialma Ulrich • na Rua Con-
de ds Bonfim, 40 — N. B. Entre-
ga o Vemag 67 novinho, já em-
placado na praça, com a côr quo
V. S. doioiar. TEXAS.

ATENÇÃO — Ao comprar ou tro

AERO WILLYS 65, equipado, em
estado de novo, com 23 000 km
rodadas, pela melhor oferta. Rua
Júlio do Carmo, 94, c/ Soare:.
Tel. 43-8430.
AERO WILLYS - Compro sem
nbonocè-lo. Vejo a domicilio no
horário de sua preferência. Pa-
go hoje. Tel. 38-3891.
AERO WILLYS 67, para faturar,'
cores a escolher, fazemos troca.
R. Júlio do Carmo, 94, c/ Son-
res, lei. 43-8430.
AUTOS bons (o baratos): Volks.

car o seu carro lembre-te que'6" a 65' desd© 1 380 mil, Vemag
só a Texas 1em o carro que você
procura nas condições que pode
pagar! Aero WMIys 61. 62 e 63.
Dauplline 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 Willy: 62. Volk<*
Wagen 59, 62, 63 c 64 e muitos
outror com entrada a partir de
690 000 e prestações dc 120 000.
Na troca sempre a maior avalia-
ção. R. SÜo_ Francisco Xavier, 342
— Maracanã q Rua Conde Bon-
fim, 40, Tijuca.

AERO 62 - Vendo de particular
a part. ótimo estado. R. Maga-
Ihães Couto, 41-A — Meter.

AUTOMÓVEL - Compro sem
aborrecê-lo. Vejo a domicílio no
Itorário de sua preferência. Pa-
go ho|e. -- Tel. 38-3891.

sedan 60 a 67 desde 1 150 mil,
Coidini 63 • 64 . 1 200 mil,
Dauphine 62 . 63 - 850 mil.
Vemaguet 59 a 67 desde 980 mil
a muitos outros, Estrangeiros -
grande variedade desde 500 mil.
O saldo V. Sa. é quem fai.
Troca-se. Rua Conde da Bonfim,
40-A. Rua Sáo Francisco Xavier,
342 - Taxas.
AUTOMÓVEIS" 

"nov"o"s 
Vemag pa-

ra a praça. Qualquer quantidade,
já emplacados c com taxi metro
desde 4 000 de entrada e o saldo
V. S. determina como deseja pa-
gar. Em Copacabana na Av.
Atlântica, osq. da Rua Dialma
Ulrich, no Póslo 5. Tel. 47-7203.
— Na Tijuca, na Rua Conde de
Bonfim, 40 - Tel. 48-6483.
ÃERO WILLYS 1965, 5 marchas,
verde, novíssimo, facilito com
CrS 3 500 e saldo a com
binar. Rua Conde Bonfim, 66-A
Tel. 34-9909.

e 65, Volks 60 a 65, Vemag se-
dan e Vemaguet 60 ei 67, Slmca
66, etc. desde 650 mil. Saldo a
comb. Rua Condff Bonfim, 40-A

Rio. Tratar Rua Republica do Pa-
ru, 239, ap. 302._
CARRO x Terreno na Estrada de
Jacarepasiuá, 364 m2, 2 frente;,
pronto p/ construir. Troco p/ cer-
ro bom. Tel. 27-0975.
CHEVROLET mecânico 1963, per-
feito estado, equipado, documen-
tação de embaixada. Vende-se.
Base 11 500 à vistn. Ver Av. Ma*
racanã, 1318. _ 
CHEVROLET IMPALA 1961 - 8i_. _, _ , _ ,
cil., hid., 4 poriób, t! coluno. Sao Clemente, 91. Tele
Dir. hidráulica. Bom estado —

mil de entrada. Av. Prado Júnior
n.» 390-A - 37-3717.
DODGE 52. 

'Utility 
- Radio"," me-

cênica Impecável, pintura, pr.eus,
íudo novo. 1 950 ou financio
parte. R. Silva Xavier, 90 - L.
dn Abolição.
DKW 64, Balear 1 000. Rua Co-
ronol Morsira César, 397/902 -
Niterói. NCrS 4 500,00.
DKW 57" - Otlma - Venda ui-
genle. 1 6C0 à vista. Vemaguet.
Av. Atlântica, 928, ao. 810 --
Leme^
DODGE Utility 50 -Azul. for-
rado couro, todo original, c/
radio, pneus noves. Sempre uni-
co dono desde •Jsro, c;irro alto
trato. Preço NCrS 2 300,00. Rua
Bolivar,_125. Te!.: 37-9588.
DODGE UTÍÍÍTY 953 - Vendo,
em ótimo eslado, à vista ou a
prazo. Troce, também por pro-
dutos farmacêuticos ou perfuma-
ria de boa qualidade. Vendo tam-
bém uni escritório na Praça Saenz
Pena - 54^0115. _
DAUPHINE 63 - Epuipado em
estado impecável, único dono.
Troco, facilito. Rua Conde Bon-
fim, J77-B 

- Tel. 58-6769.
DKW VEMAGUET 63 - único cío"
no, pouco uso, vendo ou troco.
Rua Escobar, 91, S. Cristóvão.
DKW VEMAGUET"" 65- Com
14 000 km. Estado de novo, sem-
pre rie ' um só dono. Vende-se

36-5641.

DODGE 41 - NCrS 300,00, bom
estado. Aceito troca, fácil. rest.
R^_S._Fco._ Xavier. 628. _
DAUPHINE 1961 e 1962 e 1963,
novos, vale a pena ver. Faço
qualquer prova. Eom preço Á
vista. Souta Uma, 363.
Òk'.*V 

"VEMAGUET 
60'63 -Sedan,

63/64, Impecável estada geral. —
Vendo, troco, financio. — Paim.
Pamplona, 700, Jacaré. — Tel.
49-7852. _
DAUPHINE 6"2 - Ótimo estado,
equipado e Standard Vanguard 51.
Vendo, troco, facilito. R. Fábio
luz. 87 - Méier^
DAUPHINE 63 - Impecável esta-
do gorai. Vendo, troco, financio.
Palm Pamplona, 7CO, Jacaré —
Tel.: 49-7852.
DODGE sno 1952, camioneta pet-
feito estndo. Ver Rua Sic]utíir;.
C-.iv.pcs, 203, com Manoel. Tel.
46-5849.
DAUPHINE 63 - Olimo «stado -
Vendo c' NCrJ 1600,00, rost.
15x180,00. Tratar p/t«l.i 34-9014.
DAUPHINE 63 - Estado .xcopcio-
nal, adaptado p Gordini — Ven-
do t NCrS 1 500,00, resi. a com-
binar. Ver à Rua Guilherme Mar-
coni, 64 ap. 101 — Bairro Fátima

Mma. luín - Tel. 32-5409.

co Otaviaj*,o,_ 4_1_. Tel.
GORDINI 64 

"- 
Étiuip."

Vende-se urgente com 1
Inão de entrada — 23-1780
CONCEIÇÃO.
GORDINI 63, único dono, exce-
leníe estndo, vendo, facilito par-
te, aceito troca auto m/ valor ou
p/ pagamento. R. Mascarenhas dc
Mcrr,is,_ 129._ap._501. _
GORDINÍ li", 66 - Estado de OK

Equipado e com rádio 4 í. x
T. de teclado, carro com un-
derseal — Militar vende urgente.

- R. Senador Moniz Freire, 51-
303 - 34.0805.

GORDINI 64, equip. -
1 200. Saldo até 18 me-
ses. Sr. Gabriel ou Ru-
bens. Tel. 38-1559 ou
58-5202.
GORDINI 64, 1093. Ótimo esta-
do geral, nunca competiu, com
rádio. Rua Sousa Barros, 15 —
Engenho Novo. 2 850 000. Acei-
to oferta, troco e. fac.

GORDINI"647 niõd. 1 093, 53 HP,
motor novo, superequipado, rá-
dio, underseal etc. Vendo me-
lhor oferta, Rua Anita Garibaldi,
38, ap. -102 - Copacabana.
GORDINI 66 - II - única do-
nn, coisa rara em automóvel —
Linda côr, 12 mil km, vendo e
facilito parte. Tratar c( garfigis-
ta. Rua Bispo,_47. _^
GORDINI 65 supernovo, carro pa*
ra pessoa de fino gosto, vendo
ou troco. Av. Suburbana, n.°
10J)87.
GORDINI 62 - Vende, estado im-
pecável, côr azul. Rua Sáo Cie-
mente, 85,_loja.
GORDÍMI 65 - 

"Èqiijpídó. 
So á

vista OS 3 530 OOO. R<ial Gron-
deia, 193, lo|i 1. Aberto até 20
horas.
GORDÍMI 66 - Parto contrato da
Caixa, cj pequena entrada, todo
equipado'. Rua da Passagem,_78-A

GORDINI 62';"3" - Conservadís-
! simo, rádio etc. Vendo ou fi-
nancio com 1 400, saldo a longo
prazo. Afonso_l'eno,_6ó-B.
GORDINI 63, rádio, capas na-
pa, bordeaux, ót. est. Er.t. NCrS
1 500, «Ido 12 piest. NCr$ 130
ou a combinar — Duquesa de
Brafjnç», 85, ao. 309. Telefone
38-2922. (Pra;a Verdun!.

;ol»'
;^r„l-IAGIJ*c'R 1951, conversívelradio' ., , '

testado geral, vendo

MORRIS OXFORD 52 leoitimo, to-! ¦"¦":'-¦•,,..y"*'', li 'r.*,",r na R- u,u'
do reformado, p.ua pe;:o*i exi- 9USI' ,a5.' ,cl 7> diretamente tom a

gente. Vendo imjonle. F«i-llHn proprietária.
pequena parle. Rus Conde de RURAL WIUYS 1961 - Estado
Bonfim 532. (Posto Shell). excelente. Máquina na cjaramiri.
MÊRCÜRY"4r"-'"Cupé,""otinVo~1tífí°^„ de,.!ii"A!> ~ E""*rf" d'
rado, lataria, forração, pintura,;
mícenica íudo 100%. Facilito. R.l
Uruguai, 248 - 38*5128. |ROVER 53 - Vendo urgen

* 1 SCO ;a!do em 16 meie.'. Ru
Riachuolo, 33 - Tel. 22-7036.

MG 52, esporte, 4 lugares, olimo cano de trato. Vcr nn Ruo Cen-

bom
e fa-

DKW VEMAG - NOVOS
Oll IKAnnt; _nl.c Jp1 ELETRICISTA - Especializado, emuu uíauuí — Ames ae|VoIkíwageni Tratar K_ p|auIr 138
comprar ou trocar é de
seu inlerèsse visitar a
GÁVEA S.A. - Rua

lado," lataria,' fonação, oint*jro I £e!""!ro f"'íz- JJ' com ° "™-
100% - Facilito. Rua Uruguai |'elrc. _
n.o 248 - 38-5128. IRURAl ano 1965, conservadíssi-
MERCURY - Vendo"em bom eT-,ma' 'inj>a na «arantia, equipada
lado, mecânica, 4 portas, com rá-\l°m '^o que perlencc. Vende*:,
dio de de um ló dono. Tratar Rja.-Drl-ei;n'?*'< 8j4*
R. Relação, 15, com cem Sr. RURAL 64 - 4 x 2, Cri 2 000,
Carvallio, dai 9 '_ llh. magnífico eslado. Toda original.

——-*- Saldo até 15 meses. Earnra Ribel-
f! 

,oc;0|ro, 147.•\Aarquea - -— 
RURAL 64

MERCURY 55 Vence-:

troce
(cilito. Rua Camarlíta Méier n.
155 - 52-4755 -J29*3C_6C. 

_
KOMBI — Compro i»m «bormeè-
Io. Vejo no horário da suj pre>,
f.réncia o pago hoj. .m dinhei-;original, mecânico. Ru  ,
ro — Tel 38-3891 cie Canário 24, cm frente ao cam- KUKAL 0*1 - Luxo, J/4, olmo
i,.'-u,..i.if._],.—,'„-," _rr"j~ po do Flamengo. estado, 2 500 à vista. Saldo 15
KARMANN-GHIA 19Ó4 *~ Estadojj  - - 'mese* 57 2^19
:le novo, amarelo e capota pre- MORRIS OXFORD 52, aulêntico, -...-,.,:-, — '¦¦ ——  ¦
la, todo equioado, preço à vis* I mecânica, forração e nint., dti.|KU*-AL 6J - linindo, 2x4, ver-
ta CrS 5 500 000. Tratar polori*™ eslado. Urgente, posso fac*melno e branca, radio, tranca.
Tel. 49-3456 ou 49-1617 cl An-lRue Siqueira Campes, 33," uar. jpneus novos, sem podres, vei»•_l

Estrada do Galeão, 1 322
: Bombeiros1.

(C.
Ilha. Trazer mecâni-

Ti""-
Úl

TO li
spo, 47.

tònio Piros ou Sr._ Augustinho._|MORRIS OXfOüD 51, bom esta-1'
KCMBI - Comoro urgente de 57|do, pneus, bateria, esloí., novos/
a 47 qualquer estado paqo á vis-;"*aii. 1_00%, 1 530 ou 650 c 100¦.":
ta T.l. 49-6132 - Sr. Santos, na Por mc!. Rua 24 de Maio, 411,IRURAL WILLYS - Luxo 65,
hora d» sua preforência. ^'ar- jrádio, capas^ tranca, único dono,

KOMBI' 1964' - StandardTnovIi. MERCEDES 58,' 220-S, à 
""gaioli-1?0'...""1 

Su « P*'°l\- 1">C° '

slma, troco ou facilito com Cr$|na* ótima de tudo, vendo, troco,.
2 500 e saldo nté 20 meses, -facilito. Suburbana, 9991, Casca- "URAL WILLYS 1965 - Tração
R. Conde Bonfim, Óó-A. Tel. dum. Sr. Júlio ou_Glicério. simples, ótimo estado. Vendo,
34-9909. _ MORRÍS OXFORD 51 

~-~"Máí 
i'-0-"' f«.'il.ito. R- S- fco. Xav

KARMÀN-GHIA 1963 e" 1964, v<- Standard. Carb. Volks, falta pin-
rios superí-uuipadoB, novíssimos, tura. Preço 1 300. — Rua Capitão [
facilito até 20 meses. R. Con- Men__, 641 - Jacarepaguá,
de Bonfim, 66-A, Tel. 34-9909. MERCEDES BENZ 331 -ótimo
KOMBI 64/65"- Luxo, «stado estado. Vendo, 25 000 fin. Aceito

troca p/ imóvel, carro etc. Versuperequipada, vendo
' troco por Sedan. Tel.

49-5080 - Nelson.
MERCURY - Novo, lindo, 1956,
hidramático e motor 100%. Pre-

5 milhões, financio 1 500 000. RURAL 63

de novi
à vista
29-6682
KOMBI 1963 - Vende-se uma eni
ótimo estado, com rádio. Ver e
tratar « Rua Padre Idelíonso Pe
nalba, 355 — Todca os Santos
KOMBI STANDARD 64 - Vend*.
ae pela rnellicr oferte, maquina OPEL KAPITÃN 52
nova, precisa lanternagem - Verjnovoi, mec, 100'
na Rua Senador Alencar, 300-B, carro
pela manhã. fy.!:iL,'1*_
KARMANÍÍGH1A 1963~^- Sa"idõ OLDSMOBILE 57 - 

"ótimo, 
4 p„

em 9ó4, grení, 5 300, financioW^ todo original, urgente, NCr$
c* 3 000 de entrada. Totalmente 2 750,00, tem ar refrigerado. Tel.
equipado, estado de zero. Av. 34-664}_— Umberto.
Princesa Isabel, 3S6. casa 6. OLDSMOBILE 60""- Dlnamic 88.
KRM\ANN-GHIA — Vermelho - Novo, tudo cem por cento, vidro
1965, único dono, submete-se a ray«bon, tipo Impala, direção ni-
qualquer prova; NCrl 6 800,00. - dráulica. Vende-se urgente, po-

_98 
-_Tcl. 2Bj3776._

RURAL WILLYS 1961 
'-""Tração

¦t rodas, ótimo estado. Vende,
troco, facililo. R. S. Fco. Xavier,
398 - Tel. 23*3776.
RENAULT 51 -" Utilitário, bateria

Rua Maia Lacerda 195 — 52*0703 je 4 pneus novos, bom de maqui-
- João. |ia * latrtria. Precisa pintura. --

Base NCrS 900,00. Vendo ou tro-
co. 48-5287. Frederico.

Com tranca, pníu«
| Rua Constante Ritmos n.° 141,

;|«p. 302.
c/ radio,

fac. Aceito
valor. Ótimo preço à
27-2521.

Tratar para ver cem MARIO
38-0406.
KOMBI 66 - Verde e marfim D*ã
Luxe, 6 500 km, no seguro. Faci-
iito parte. - Tratar 42-9083 -
42*9382 - Sr. Tobias.
KOMBI 6i 

"

dendo facilitar parte do pana-
mento — Prt-ço 7 500. Telefones
225700 ou 42-4724. Rua Senador
Dantai, 19, rala 205. Cinelândia.

nove;, estado d* nova. Fac.
2 000. Tioco. Saldo ale 20 m.

— R. 24 de Milio, 19, fundos. Tel.
M2E-7512 - S. Fco. Xavier.

RURAL WILLYS 64"""-"' Duas""cò-
res, ótimo estado. 4.7. Rua Ba-
rão de Mesquita, 174-A.
RURAL 62 - 4x4, dispositivo de
roda livre, má quina retificada. —
Vendo pela melhor oferta ou tro-
co por Volks ou Gordini. Rus
Piauí, 2Í'8, c| 4 - Todot os
Santos.
RENAULT 48 - NCr$ 300,00, es"
tado de novo, aceito troca, facit.
rest. R. S. Fco. Xavier. 62B.

OLDSMOBILE í? - Cutlass Suorc-
me, 4 porta;, hidramático, dire-

Estado de nova comição hidráulico, rádio olto-falan- «le,n.,c .
rádio. 3 8C0 à viste. Ver hoie ej!e na fronte e atrás, vidros ray- ' ¦" -

amanhã na R. São Cristóvão, \'°"" '°dí volta, s coluna, estofa-
190-A — Tel. 34-8502. mento luxuoso, recém-desembara-
i'nniii"ie_,( õ~a— ¦ • c . i Çado, novíssimo, còr v*rdü pu-
d?'o Lm í.,rH„3', 

'"' '',-l'nt 
ch5:ld0 "7U| '»'«»"<>¦ belíssimode 0 km. Vendo, troco, financio f. 35 ..

rtBR 
mol%Q? Grand«a' liiões amigos, vendo diratamen-238-B - 26-9992.  _ ,e_ ,em interme[i;ár;o. Ver Av_

KOMBI 61 -- Super nova, toda Borges Medeiros, 83 (Jardim de
100% de má-iprova. Vendo, troco e facilito —i Alleh), entre • praia e Gen. San
Perfeito est sdo j Cerqueira Dõltro, 82, pòsio em Martin.

OLDSMOBILE 1960,01

GORDINI 63 -
quina e latiiría ..-
cie conservação. - Entrada desde Cascadura.
Cri 1 5C0 e o saldo em 10, 15, KOMBI 62 Stad. - Olimo es-J - P.tfeillstemo d. tudo. Diiacao
20, 25 e 30 meses. Av. Almiran- tado, rádio, tudo 100--Í. Vendo hidráulin, freio ar vidros i
ta Barroso, 91-A - 42*6138.  

.......... .

GORDINI II 66 - Superequipado,
c/ rádio, r. crom., f. de milha,
kadron, esp.. monza ele. A^aon.
est. de censerv., mecânica 100%.
Vende-se ou troca-se. Rua Pedro
do Carvalho, 2S - Méier — Ga-
ragem, Sr. Zeca.

RURAL 1962, preço 2 650. oti.
mo citado. R. Barüta Ribeiro,
254. Porteiro hoje.
SIMCA 62, linda,- equipada, e**

Fac. cl 1 400. Troco.
Maio, 19, fundos. Tele-

fone 28-7512.

Rua São Francisco Xavier,

rádio, mecânica, pintura,
bh.. tudo 100%, 3 670 000, Rua
Leopoldo, 619, tel. 38-9345.

AERO WILLYS 61 * - CrS 1 600,
estado realmente ótimo, mecâni-
ca magnífica. Soldo a prazo, -
Barata Ribeiro, 147.

58-2703.
I CHEVROLET 58 Mec, 6 cil.,

P"a"í rádio, pneus novos b. b., ótit
de mec. Vendo ou troco por na-
cional. í negocio de duro mo-
lhor oferta. R. Suruí, 17 — Brás
de Pina.
CAMIONETA 

" 
ano 38," 

"Pick-Up,

carroçaria de otãc, boa de tudo,
AERO 63 — Impecável, preto, àjpode trazer mecânico. Rua Pedro
vista 4 300 mil. Estudo financio- Alves_ n.°_75 — Sr. Araújo.

COMPRO carros nacionais, "ago
á vista. Tel.: 34-7743 - Sr. Hélio

menlo. 57-2539. _
ÃERO WILLYS 60 - Vende-ae cm
ótimo estado, um único dono —
Tratar pelo telefone 47-5309 —
Rua Vise. Pirajá, 623 - Farms-
cia.
ÃERO WILIYS 62 - Bordo, cj
rádio, tranca, garras, etc, irecá-
nica 0 km, a qualquer prova —
Facilito parte. Rua Bispo, 47.

AERO 
" 
WILLYS 

" 
1964 

" 
-'" Supe"r"

equipado, ótimo estado. Vendo,
troco, facilito. R. S. Fco. Xavier,
398 -_ Tel. 28-3776^
AE'r"o" WÍLLYS 60 

"- 
Oa meu

uso c' máquina novn suspensão
modificada, bonita forração, pin-
tura nova c| rádio, tranca. Tra-
tar pelo Tel, 48-4471 - Mateus,

AERÕ WILLYS 64 cor café pníu"s
novos a toda prova, vendo cu
Iroco por mais barato. Só a vis-
Ia. Av. Suburbana 10 087. Pò:-
to Texaco.
AERO Itamaraty 67, estado de
zero, vendo, troco ou facilito.
Suburbana 9.91 A e B. Casca-
dura.   
ADMINISTRAÇÃO DÈ" TAXIS f 

~-
Volkswagen. Oficina especializa-
Jn, aceita para administrar dan-
do toda assistência mecânica.
Trstar_c! João, 26-2823.
ÀERÒ WILLYS 64 -Supernovo,
pouco rodado, único dono, equi-
pado. Base 5 000. Rua Silveira
Martins, J32,_?P;_5?!. Sr. João.

AERO WÍLLYS - Vende-sc, !ní
délo 66, com sete mil quilômetros

5 600, restante a combinar —
Ver na Rua Barata Ribeiro, 99,
garagem.
ÁÜSTIN A-40 - Ótimo estado -
Vendo por motivo de viagem. R.
Barão de Mesquita, 522.
AUTOMÓVEIS a prazo sem fiador,
Volkswagen 64, 63, Vemaguet e
62, Gordini 62, Candango 58, lon-
go financiamento. Medeiros Auto-
móveis. Rua São Francisco Xavier
254-B, em frente ao Colégio Mi-
litar.
AERÒ WÍLLYS~65 - Un,'co""dõnõ",
totalmente nove. Negocio à vis-
ta. Rua Conde Bonfim, 42.
AUSTIN 52, ótimo csTãdo, iãtT-
ria, forração, pintura, mecânica,
tudo 100%. Facilito. R. Uruguai
n.o_248 - 38JÍ128.
AUTOMÓVEIS a prazo - Taxi
Gordini 1964, 3 000 n.t Vol-
ksvvaacn 1962, 2 000 n.; OKVJ
Balear 1964, 3 000 n.t DKW Ve-
mag 1961, 1 500 n.; Kombi 1960
e 1961, 1 500 n.; Skoda 1948,
380 n.; Dauphine 1960, 900 n.
O resto a combinar. Av. 28 de
Setembro, 189 — Adonis.
AERO WILLYS 62 azul, mecàni
ca sujeita a qualquer prova. A
vista CrS 3 350 000. Rua Feli
pe Camarão, 138,
AERO WllLYS"l964. cor marfim,
equipado, preço excepcional í
vista, também vendo financiado

Trigo _
CHEVROLET IMPALA 60. Õ" mai.
novo da Guanabara, pintura dw
fabrica, topetes originai», hidra-
mítico, direção e freio; hidrouli-
cos, vidros elétricos, rãdlo, 8 cil.,
4 portas, c/ coluna, c/ 23 000
milhai. Troco e facilito. R. Bo-
livar, 125. Tel. 37-9538.
CHEVROLET 1940, 

"De 
Luxe, es^

t^do de novo. 7SÜ mll; Dauphl-
ne 60, bom de tudo. Vendo ou
troco. R. Silva Xavier, 90 — L.
de Abolição.
CITROEN 61 tipo sapo," ótimo,
troco ,i fac. cl 2 200 mil, saldo
a combinar. Rua das Laranjeiras
466.

fone 46-1414 - QUE
TROCA E FINANCIA. (B
DKW 65 - Fissore - Vendo ou
troco por S*ídan, Volkswagen.
Ver e tratar. Av. Ataulfo de Pai-
va,_980,_Barbosa. _
DKW, Belcar 1965. Excelent» ss-
tado, equipado. Vtr e tratar, na
Run 5 de Julho 18S corn o por-
teiro ou pelo telefone 42-3650.

DKW — Vendo étlmo estado de
Conservação, à vista ou facilitado
-_Tol. 47-0440.
DAUPHINE' 

" 
61, 

"o.imo" ' 
estado",

amarelo, vendo urgent* por 1 680
mil. Tel. 46-8S24.
DAUPHINE 1961, equipado coni
rádio - Vende-so I 500 l vista.
Rua_0r. Satamini, 156.
DE SOTO 53
quônoi

— Mecânico dos pe-
ótimo estado. Um

único dono. Ver hoje e amanhã
na Rua São Cristóvão, 190-A —
34-8502. 
DKW' 64 - Vendo só J vista -
4 500.00 novos — Frederico —
38.7633.

DAUPHINE - Côr verde, motor,
forração, acessórios, carroçaria,
tudo 100% — Vendo ou troco.
Ver Rua Alrira Brandão, 59 - Ti-CHEVROLET 41/47, NCrS 300.00

hom estado. Aceito troca * facll,
res_r. - R. S. Fco, Xavier, 628. IpÁÜPHINE 1962 - Equipado -
CHÉVRÒLEt 193Õ, em bom esta- Ótimo eslado. Vendo, troco, fa
do. Ent. 280. Aceilo televisão de cilito. R. S. Fco. Xavier, 398 -

ent. - Av. 28 de Setembro, I91-B Tel. 28*3776.
Alfaiate.

CHEVROLET 53, Bel-Air, ótimo es-
stado, lataría, forração, pintura
100%. Facilito. R. Uruguai, 248
- 38-5128. _
CHEVROLET 1950 - P. G. -Ma-
quina retificada, radio, bom de
tudo. 1 700 - 29-6100 - Rua
Piauí, 180 ap. 102.
CHEVROLET 50, táxi 4 pts., mec.
Vendo por motivo de outros ne-
gócios. R. Carlos de Carvalho n.
[2, ap.J2.
CITROEN ID 19 - Ano 1960 -
Vende-se, motivo mudança. Cr$
4 100,00. Ver Barão da Torre, 658

Tel. 47-7878.
CARRETA BÃSCULANTE PONTAL

Vc-ndt-se nova 4m3 p/ trator
de 4 rodas. Tratar tcl. 22-3622 e
52-3581.
CHEVROLET 8""cfl. õ mais novo
da GB. Vendo ou troco
Iito. Suburbana 9991 A
Cascadura.

DAUPHINE 61, ótimo estado,
equipado, troco, facilito parte,
mecânica, lataria 100%. Rua Mar-
carenhas de Morais, 129, ap. 501.
DKW VEMAGUET 64, novinhal -
2 900 - Dias Ferreira, 417, ap.
104. _
DKW 1963" BeTcar" -""Equipado.'
Vendo, troco, financio até 15 me-
ses - Real Grandeza, 238-B -
26-9992.
DAUPHINE 62 - O"ti'rno estado -
Vendo cl 900 ent. e 130 men-
sais - R. Mach.'da Coelho, 91,
Estácio.

CITROEN 1948, II ligeiro, 300 »»rd
mil de entrada c 100 por mès,
Av. Suburbana, 9 942. Casca
dura.

DAUPHINE 1959 - Espetacular -
Estado de novo, azul. Entrada
de 850 saldo em 16 meses. Rua
Riachuelo, 33 - Tel._22-70361_
DKW 64, sinal 1 800, resto" longo
prazo, camioneta motor c] garan-
tia. Av. Mem de Sá, 14-A, junto

faci"- Rua Passeio, J?£-4229 _ou_32-5_397.
B. —DKW 59 -~Todo transformado pi

j63, rodas cromadas, rádio, ban-

CHEVROLET 40 coupé esp. De
Luxe todo original desafio quem
tem igual, é realmente novo. Av.
Suburbana,_ 10_087i_
CITROEN ll-L 4"8 mecânica a""to-
da .prova vendo ou troco. Av.
Suburbana, 10 087. Posto Te-
xaco.
CÔNSUL 52 o mais 

"novo-da

Guanabara, carro de fino trato.
Vendo ou troco. Av, Suburbana,
10 087. Cascadura.
CÔNSUL 52 sempre de 1 dono
pneus novos radio, etc. A toda
prova, estofamento novo. Av.
Suburbana 10 087. Posto Texa-

CHEVROLET 42 Sedanete duas
portas lodo original mecânica 
toda prova a vista ou' facilitado; DAUPHINE 60

uxo, raro conservação —
Facilito. Olimo preto it visla. Tel.
22-9073.
DKW 59 Vemaguet — Equipado,
toda prova. Vende, troco e fa-
cilito - Cerqueira Daitro, 82 -
posto em Cascvadura.
DAUPHINE 61 - Equipado -
Lindo carro. Vendo, troco e fa-
cijíto — Cerqueira Daltro, 82 —
póst o em C as ca d ura. 'daÚ~PHINE 

-Vendo urgento to-
do reformado etc. Entrada 1 200
saldo 110 mil por mês. Tratar ci
Waldir. Rua General Gurião, 326
-Caju -_28^26£ e_48.0_020.
DKW VEMAGUET 1963 - Vendo
troco por carro menor valor —
rádio ctc. Humaitá, 261, ap. 308
- Tol.i 26-6321.
DAUPHINE 61 - Sup.requip.de,
carro de fino gosto, Rua Campos
Sali.s 184.

vagei
Guanco c/ Sr. Pa?,

ESPETACULARES linhas A.ro-DI-
namicai apresanta o Vemag 67.
V. S, pocU Vir * adquirir na
Av. Atlântica, «squina da R. Djal-
ma Ulrich, no Posto 5, ani Co-
pacabana até às 10 horas da noi.
t» - Ttl. 47-7203 - TEXAS._

EMPLACAMENTO na ornça - Vi-
site n novn Texas em Copacaba-
na na Av. Atlântica, «scj. Rua
Dialma Ulrich' ou na Tijuca _ Rua
Conde de Bonfim, 40 e adquira
o seu Belcar novo completamen-
te emplacado e com taxímetro,
pronic p.ira trabalhar, pagando
ató em 24 meies ou no plano de
financiamento que lhe convier,
Aceita-se também troca. _
FORD 61 — Zodiac, espetacular
estado geral, equipndo com tran-
ca, calHas, rádio origina! 2 f.,
barbeador, farol de milha, pneus
novos, relógio, forro oriejinol de
couro. NCrS 3 800,00, troco. Te-
lcfone_37-2458_- jVlauro.
FORD" 50" - Excelente est., mi-
quina retif,, 5 pj n. 1 2CO à
vista ou 800 entr. e 70 mentais.
Rua Ana Néri, 662, cj 17, 40.
101.

GORDINI 65 X VOLKS 63 - Se-
minovo, 26 OCO km, troco no pau
ou facilito C/ 1 500 t ;a!do a
longo prazo. Run Vise. de Pirajá,
273. ____
GORDINI 64 r- Vendo, em óti-
mo estado. Financio pequena pttr-
te. Rua Aristides Cair-, -45 —
Méier.
GORDINI II, 66, linda cor, 12 000
km, estodo de zero, eciuipado.
Troco e facilito. Ba tão de Mes-
quita, 218 - 23*3338.

FIAI 1100 - A mais nova da GB,
900 à vista ou 6C0 entr., 70 men-
tais. Rua Ana Néri, 662, cl 17,
ap^l01._
FORD"TAUNUS 58-17 M, impeça-
vel, aceito troca e um Ford Con-
sul 52, baratissimo I 300. Lui;
Gama, 18 — Maracanã — Djalma.
FISSORE 64," faturando""em"de-
zembro, chüssr 65. Tratar Rua Re*
publica do Peru, 239, ap. 302,
FIAT 1400152 e 19Õ0Í58 - NCrS
500,00, estado de novo. Aceito
troca, fácil. rest. R. S. Fco. Xa-
vier, 628.
FORD 1954 -Mec, 4 portas, pia"-
ca centena em belíssimo estado
geral. Vendo e facilito. Rua Had-
dod. Lôl:o,_382. Tel.:_34-2458.
FORD 52, conversível, mecânico,
cf radio oríg., otímo curo. Ven-
do uroenle. Base: 1 2CO. Rua
Guitavo Sampaio, 761 — Leme.
Dona Cléia.
FORD FALCON 1960, 6 cil., ms
canico, em estado de novo. Poj
co ujo, còr grená, 4 portas, equi-
pado, radio Blaupunkt. Vendo ou
troco menor valor. Barão de Mes-
quit.l, 12*9. 
FORD 37, rádio, A portas""t/
100%, base Cr$ 750 mil. Rua
Toboisri, 610, fundos. B. Pi-
na, troco t facilito c/ Cr$ ASO
mil. _
FORD 47 - 4 p., ótimo est.,
máq. 51, oneus novos. Entr. 420
e 20x30 ou 1 120. Rua São Fran-
cisco Xavier, 884.
FORD 29 100 por cento, Sednn 2
portai, ca!hambeque( desocupar
lugar. Tel -_49-0774._
FORD 1939 

"freio 
a óleo, mu-

dança na direção, pneus novos,
850 mil cu financio. Rua Silva
Xavier, 90. L. Ahojicão.
FIAT 52 (Jardineira), ótimo esta-
do, máquina retif. Vendo NCr$
800, à v. Aceito oferta. Rua Co-
ronel Leitão, 175, op. 203 -
Irajá.
FORD 51, 4~põr"tã~r"ádio~"õriãT-
nal, ótimo estado, 900, restante a
combinar, R. 24 de Maio, 411,
Bar.
FORD 46, 4 portas, todo refor-
mado. Vendo, -treco, facilito. —
Cerqueira Daltro, 82 pôtto tm
Cascadura.

GORDINI 62, ótimo estado, li-
tarin, forração, pintura, mecânica
tudo 1C0%. Facilito. R. Uruguai
n.° 248 - 38-5128.
GORDINI 65, ultima 

"serieT 
cór

verde, pouco rodwdo, pronto ps-
ra rodar, vendo ou troco pi me-
nor valor. Barão de Mesquita,
125.
CORDÍNI 64 estado de novo c1
radio 1 400 mil mais 12x190 mil.
Rua das Laranjeiras, 466.
GORDINI" II 1966 - Superequi-
pado em estado de 0 km, único
deno, troco íacilito. Rua Conda
Bonfim, 577-B - Tel, _5S-6769. _
GORDINI 63 -Ult. sérier equip.
exc. estado. Entr. de Cr$ I 500
rest. a longo prazo. R. S. Fco.
Xavier, 30-A,
GORDINI" 1965 em belíssimo ei-
tado geral. Vendo e facilito. -
Rua Haddock Lobo, 332 - Tel.
34-2458.
GORDINÍ 63 c| radio, pneus no-
V03, mecânica a qualquer prova
ti virta troco e fac. c* 1300 ?nt.
s. 18 m. R. 24 de Maio, 316.
48-2701._
GORDINÍ 63 — Impecável esta-
dc flera!. Vendo, troco, financio.
Paim—Pamplona, 7CO, Jacaré. Tel.
49-7852; _
HENRY JÚNIOR 52 - Estado ex-
eepcionn-l de conservação. Venda
urgente. Ver e tratar diariamen-
le ns Av. Democrático.., 533 —
Tol.: 30-3575. _
HÍLLMANN 48" vendo 650 mil,
aceito oferta s prazo. Rua Pa-
rané, 522. Mesquita. L. eiouer-
do.

SIMCA 63 - Excelente de meca-
nica o lataria, rádio, tranca, ca-
pas ítc. Troce. Facilit
lhões,
860.
STUDEBAKER 48 -""NCrS 400,00
— üjlído do novo, aceito tro-
ca, fácil., rest. _ . Fco. Xavier

'n.o 628.
Mod. 08 ESTADIAS mensais a diárias, só"

carros pêquénosi Cri 30 CCO men.
"'/¦•¦sai. Rua Barão de São Feiix, 133ou troco por Kombi 61 ou sedam ban ele. Documonla-ão perfeita.I 

't„i 
. ot «na

CrS 3 250 - Ac. oferta. Rua Aceit» troca ou ficiíito. Av.nidaL,. 
' '" 

A?', ACupertino Durão, 81, ap. I, Le-i p,dc|a Júnior, 290.A - 37-3717. |SIAACA TUFÃO 64 — Excep:;o
blon.
¦;ÒMBI 1965 - Standard
facilitada, BarotH Ribeiro 197-A -
Sr. Reis.

r OLDSMOBILE 56, NCrS 1500,00.''endoU, reírioerado, 2
jóia. Aceito troca,
R S. Fco. Xavier, 628.

porta;, uma
rest.

OLD3MCBÍLE 51 - 53, único do*
no, ótimo estado, máquina 1 2C0
— Tratar garagista Praia ds Bo-
tafogo, 422.

KARMANN-GHIA 1963 - Vendo
fncilitado. Run Barata Ribeiro n.
197-A. Sr. Reis._
KOMBI 65 - CrS 3 000, único do-
no desde novo, nunca bateu, me-
cânien ótima. Saldo até 15 meses
— Barata Ribeiro, 147.
k"Ó~MBf 1966 - Standard, 

"vendo! 
Vendo ou financio c 700àentrs-|

à vista. Rua Min. Viveiros de d"- sa''
Castro 15, loja D, Sr. Geraldo.

nal estado, equipado, pneus no*
vos. Vendo, troce e aceito oíer-
ta._- Tal.: 36-7300.
STANDARD VÃNGÜÁRD - 6Í -
Dom estado, equipado com rídlo«
Ver Avenida Bartolomeu Mitre,
637. Tel.i 47*6224, Sr. Paulo.
SIMCA ól — Estado excepcional,

-Imotor tufão, 64, equipado, rádio,
¦ipas, fin. Entrada 1 500, prest.

47.

KARMANN-GHIA 1964 - Verde,
superequipado, limo estado —
Vendo, Iroco, facilito. R. S. Fco.íPor cenlo de tuclo. Também tro
Xavier, 398 - Tel. 28-37/6. \n. Saldo > combinar. Av. Mc-

racanã, 640.KARMANN-GHIA 1964 Estado I

OLDSMOBILE 53 - Excelenle
todo, vidros elétricos, nr quente|]$Q. Arai'iio Li
e frio, mecânica a toda prova — gynv^aÀ'e.'è_~y- • "^ cK

SiUDcIiaKEU Coupe Champion 50
Ido a longo prazo. Afonso!„' ffiec,3jic2^6 cil-, supernovo

o„„, ., :P:eço 7o0 000. urgente. Rua Sil-i.na, ooo. __ veira Marlin:, 132, ap. £03, Sr.
OLDSMOBILE 57 - Mecânico, CrS Joã0
2 000/4 portas, çom .coluna, l-»l^cÂ~RMÍW7r^VÍÍd?líi:

lilada. Rua Barata Ribeiro 197-A,
Sr. Rei-.

.— STUDEBAKER 51, Champion 6 cil.de 0, completamente novo. SãojOPEL KAPITAN 5* - Raríssimar - . ,
Francisco Xavier, 400. cons.,v.são, lindo e.rro, «-1"ÍP«- 

™m 
^ 

' 
m ,TO 

'n.r 
mA, S^

KAISER 51 6 cil mec. tudo bom|b,^V":%«!;.TÍ.llít'."Í2'< de Maio, 411, fundo,,
vendo, troco e facilito com Cri
400 00 rest.

cular.

em 12 meses
Suburbana 2 422. Tel
KOMBI 63 - Vande-ie, uso parti

bom estado, equipado, ]

tofímgnto de fábrica. Facilito com '

;NCr$ 1 mil de entrada ou troco. SIMCA 63, ótimo estado, capa.

30*70á3* íiííí ^iTt* Amália, 67 — Tijuca, Irádio, tranca etc, máquina no-'-{OLDSMOBILE 
60 - Dinamic 88.[">¦ "u" 

'Sol,s» 
Barros, 15 - Eng."4 

p. s/tol. Lindo carro. Vendo [Novo. Aceito oferta, troco a fa-
Franklin Roojavclt, i

í 23 - s/li. s/201. Tel. 52-7362.
1 Waldir.

cililc^.

SIMCA 62 - Equip. OTel. 46-0475. Urgente.

lM8L%o^lTai%IdVe.l:íoLDSMOBILE òTZTB5 mais boni,° da GB- Cr^
Md&ÇiJpSr. .;'.20_"?-:;_ Cutlass, conversível, 2 900. Tratar Sr. Gabriel
KOMBI 62 - 6 p., olimo estado. -, , . |nn Rni~ane Tp ?fl-l'_'.<?
Troco p| Dauphine ou Gordini DOVISSimO, todo equipa-ou Ku"vn5, 'eu o0 IJJY_, . _ equipa-,
qual^er ano. Av. 28 de Setem-j^ 

faranC0( ^^ pre. 
OU_58-5_20_2.

KÒMB'rs8 - 3ó"hp, m«cTciteí-|ta, forração bordeaux. i*1^';'
lente,

SIMCA CHAMBORD 61 - Dificil
melhor ou mais linda. Ri-

Rui
884.
KOMBI 63

¦ "^"íin^MvíSlVer e tratar à Rua Eduar-I^» «-^o," ™a.,«

Tijuca.

j STÃNDARD VANGUARD 51
| tido

HILMANN 51 pela melhor ofer-
ta. Vendo ou troco. Av. Su*
burbana, 10 087. posto Texaco.

Sic
Com

superequlpa-

I . _ . „„ perfeita. Fatilito. Baso NCrS 1300
ido Guinle, 23, com o.„,i,.da, r. M,ri. Am.ii., *7. -

KOMBI 63 - Ótimo estado, capasi . c. ,!,-,__-,]
de napa. Av. Ataulfo de Paiva,jPOrteirO, Sr. Manoel
31, c porleiro. IBotafogo. Ilido - Fácil de recuperar, 300
KOMBI 60 — Rádio, capa de mv, níríctirtBM kA~_i l~^_'"t7_7~Á niit — Troco por televisão — Ru»
pa, pneu, novos, transi, paia 63, PJ',?.5."0,8',1,:, 

"i~ *""_,^?j,t 
Maria Gomes Neves, 33B _ Vil»

de luxo. Vende-se ou troci-se pi Jf''"' Ç»•'»" 
Su»«,m» HolhdaVjN Um Ej| d

Rura ne 64 a 67. Rua do Mato-U0 ,,„„„„ _ Ta|s>] 4r.n65 ,|S|MCA EMI-SUL, mod. 66 *
so II. ir. Joel. .'5J-9584. itodas as tjaranl
KOMBI 60 -Espetacular "lad,°'|pREFECT 52, pnüTüüààxim, \íf S~si>° »r«» ~ •£& A™ro'
mecânica a toda prova Vendol,^,^ ,tia£ ,Lt|o Vo,u 75. «;e*_ - Tel^ A2-0*89_B. ___..
ou financio cl 1 500. Saldo a lon- ,„, . e5t0fa,nento 1C0%.|SIMCA TUfÁO 66 - Ultima se-
go prazo. Atonso Pena, 66-B._Jyen(je.!5 -rnUr 

ns ,->L.a Xavier rie, equip., nova. Iroco ¦ facilito
KARMANN-GHIA 1963, clnra ecla Silveira com o jornaleiro nc, - Rua Riaciiu-lo, 388.
marfim, equipado. Aceito troca |numero 170. JSIWCÀ '63 - Vendo urgente pela
p' Sedan. facilito — R. Had- p/u-KÁRÒ 41 - ó c:l etiuio I melhor oferla á vista. — Rua Ai-
dock Lóuo, 74 - Garagem. Li .|íli|c' |_. e e.,_f jcoí_ _|bino de Paiva, 650-A. Farmácia
KARMANN-GHIA64 -Ultima sé* tic-J 6C0,C0 à vista.' Troco' p^"1» Rita. -Senador Camará.
ri», vendo ou troco por VW. Verlcarro pequeno cu dou ent. em SIMCA TUFÃO 64 — Conservação-
Av. Copacabana, 3C0, garagista. outro mais novo. Tel. 30-6854. jimpecável 

- superequipado
Tratar 57-1614. PACKARD 1951 - Máquina lC0%Jmecsnica a lí,d'1 f"c'JÍI ~ A«:'«-
KOMBI 1967 - 0 km - Tigr. -550 mll. Rua Chaves Faria, 220, « 1fO« e facilita-se - Tel.:
linda côr, pronta antrega — Oti- fundos, ap. 301, S. Cristóvão. ?_.."_ I* „.. .-. 

HUDSON Cupê 1950, 4 pneusjmo pre(oJ[al.:_254263_- Sr João. [pQNTIAC 5], Calãllna, otlmo es- SIMCA RALLYÉ 7UFÁÕ 65 •*

forração, pintura Lindo — conservação impecável -

....1 km, ultima série. Vendo ou|tucio_ 1_00%.__Facljl_to, R. Urugual|Aceita-se troca e faclllta-se - Tel.
troco por carro americano,
Iito parte. Rua Bispo,_47.
KOMBI 65, Standard, pouco ro-

íacilito, aceito TV parte pngn-
nwnto. Tel. 49-0007, _hoie.
IMPALA 65 - Nõvò, 6 dl mae.
n5o aceito intermediários. Ver e
tratar diretamente com o proprie-
tario. Rua Aires Saldanha, 66,
Sr. Georg._Troco cu facilito.

ISABELA 54 - Todo revisada

Faci.jn.o_2.l3_- 38-5123.

jPONTIAC 1958 - 4 portai, s| co-
díreçSo hidr., freio

125-8651 - Rua Bento Lisboa, 116
REDI S/A. _Rev._Simca. _

, _ ... . . . . _ »"r,jSIMCA TUFÃO" 65 -Mecânica «
dado, único dono. Vendo ou trc-ímÂquiiiü retificada na garanÜe, Sjtòda prova - conservadlssímo —
co pj menor valor ç facilito. R.l pneus novos, rádio orininal do superequipado — pneu; novos --
Barão de Mesquila 125. Ipiliias e elélrico (Blaupunlitl, con-!Acsila-i? Iroca e facilita-se

KOMBI 61"- úitinia" siri-, iuxo,'!"01», d?. velocidade, vendo, tro. TeL 25-8651 - R. Banto Lisboa,

Vendo financ. 9C0 de entr. e 15|vendo em 6ll.ro estado neral. - »< '"'li1';. 
Ç"« J'- r5"'£:":.ni 

"-*116. .. 
de 1S0. Tratar AuBUSto Severo,!48*9579, Ramos, 3 000 mil Iroco, ;*'•¦»¦ 

Te|.: 48-3493, 5r. Rsn ou í|;.',CA TUFÃO 66 - lindo •
292-A — Tel. 52-8404. |por Sedan. \ur. _lequipado -- levissdo - Aceila-se

ISABELA DE LUXE 59 - ótimo KARMANN-GHIA 64 - Greníí|P0NTIAC 52 part. 4 porías equi.:iroca • facilila-:e - Tal._25.865l.

estado, esteia,nento original, me-|cl NCrS 6CO.0O squip., única do-|Pa(f0' ljca °- "Wríxa ao pri- SIMCA - Compro sem aborroiê-
cínica perfeita, financio. — Tal.: no, ac. tro;,*. Rua Escobar, 91.I™0,'™ ^due 

cheçar.^base NCrS||o. Vejo no horário d. sua pre.
23-6210
ITAMARA"TÍ"66 

"- 
E'tado de 0

km, bege duna, com interior pré-
to. Aceilo troca e financio. — R.
Conde Bonfim, 569.

vno.

AERO 62, Simca 66, DKW Iodos
"s ao"rojVOdoS.de°l°-B05 *II msi.'|ÃfRO WILLYS 1964. Vende-si.
na' Texa!'(Rua Conda d? Bon° 2SIJ- Td?nn RU° 

Mar,que,5 Ca-] Rua Conde Bonfim, 25. |a"v." Suburbana 10087. PÔsto le-ltado d. 
"z.ri 

km, TidioVaqii.lvo." 2 000"Òbo;" AceiTo" oferta"e
fim, 40-A. l2o Flam^no Vi «n'-|AERO WILLYS 1965 emplacado xaco. _ Ipado. pneus novos, vardá ama-ltroco."  "" •''""' lna ar'ca- eauicuda. eslado d=|cHÊVBÕLfT 56 - 4 portas, cíj""-". •''¦Tratar cl Jarbas ou FÃBRICÃÇÃÕ"VEMÃGl7

FORD 54 Utility, mecânico, óti-
_ _ mo estado geral, roda livre. Rua

Espetacular «-'Soui.i Berros, 15 — Engenho Nô.

autsmóvol
xas

Gávea.
AGORA até às 10 lioras da noitelAEi!0 WILLYS 6lt - Muito bonl-
você podft comprar st.u Vemag; 'o, perfeitíssimo de tudo. Rua
na Av. Atlântica, esq. de R.i Teodoro da Silva, 730. — Vila
Djalma Ulrich. Todas as cores e[ Isabel.
tipos. Financiamos a longo praioÍÀLISTIN A-40 - Vende-se a qual-
!...!c_°i,a.n:" 

''°«PO' qualquer, qUer prova Motor na garantia,Tel. 47-7203 - Te- inclusive. Rua Homem de Melo,
169, ed. 25 204. Tiiuca.

ATENÇÃO. Proprietários de Volks-'AER? WIUYS 65 - Equipado,
wagen de praça — A Texas está
fazendo troca de Volkswagen por
Vemag 4 portas, financiando a
diferença a longo prazo, na Av.
Atlântica esquina da R. Djalma
Ulrich e na Rua Conde de Bon-

^•fim 
*1Q. N. B. Entrega o Vemag

67, novinho Já emplacado r.a pra-
ca, com a côr qua lho desejar. —
Texas.

estofamonto «m couro, cinco mar-
dias, único proprietário, comple-
tamenta novo — Vendo à vista
ou financiado — Av. Prado Jú-
nior, 335.

praça, equipado, eslado
novo, vendo, troco, íacilito. Rua

386-C. Tels.
COÍ'una, bel aír, 4.° via, eni Otmar. R. do Lavradio 184, dt-;, para

¦«, .yt, «,., -,. ..«, —»[ * . - , ,, 
" ¦ "- 

|praça ã lonoo prazo sem fiader,
mãos, todo original de ttbrlca. P°" '.^JSSV*  jcomplelamenle emolacadcs e com
Vendo c| 2 milhões e _facihto!DODGE 51 e 53 Utility, ótimo [taximelro. Tratar na Av. Atlán-

tica, esq. da Rua Dialma Ulrich,
15 

'

Haddock Lobo
28-6586 e 28-007J
AUTOMÓVEIS — Gordini 64, Gor-jrestanle — Rua^Bispo, 47. __ [estado geral, 1 600 000 e
dinl 63, Volkswagen 60 V«ma- CHEVROLET 52, mecínlco, tíxl 2 200 000, Rua Sousa Barros,
guet 61, Kaizer 1951. Toaoà com
radio e demais equipamentos —
Vendo facilitado e troco. Subur-
bana, 10 033, fundos - Casca-
dura. Srs. Wagner ou Híran.
AUTO X SITIO - Há 40 minutos
da Cidade, perto da pedra Gua-
ratiba, 7 000 m2, casa de tijolo,
mangueiras, laranjeiras ctc. Clima
de montanha. Rua Cairussu, 330

Valqueire. Tel. 90-3025 CETEL
Ten. Nemesio.

AERO V/ILLYS 63 único dono,
equipado, 43 000 km, azul no-
turno, forração couro, ótimo ei- ac---. j.
tado.' Preço 4 200 mil. Telefone^ ?,:l^S\tt46-8524 itcuro, c/ radio, tranca, ret. pa-

, ira-choquas, calotas luxo, com
AUTOMÓVEL X CASA COMER- 16 000 km. De um dono. Estado
CIAL EM OLINDA - Vendo oujde zero. Aceito carro menor va

pronto a trabalhar, vendo, troco,!— Eng. Novo. Aceito eferta, tro-
facilito. Cerqueira Daltro, 82, jeo e facilito.
posto em Cascadura,  DAUPHINE 63~~~Urgente, todo
CITROEN 52, 11 íitjeiro, tòdajnôvo, qèlo, barato. Ver Rua Hi-
prova. Vendo, facilito. Cerqueira
Daltro, 82, posto em_ Cascadura.

CITROEN 52, 6" cil., 15, ótimo
estado, 4 pneus novos, NCrS ..
1 300,00, facilito. Aceito TV
parte pagamento. Tcl.: 49-0007,
hoje. ^^^^
CHEVROLET BRASIL 957 - Mar-
ta Rocha. Vende-se Ótimo estado.
Ver e tralar na Rua Ricardo Ma-
chado, 310 ¦— Sr. Mendes. São
Cristóvão.

AUTOS da praça: DKW 63, 65 e
67, desdo 2 300 mll, Gordini 62
a 64 desda 2 000 mil, etc. Acei.
tamot o seu auto, emplacado ou
nio, como parte ds pagamento.
(Em qualquer estado, marca ou AbKO V/ILLYS 61 todo revisado!AERO WILLYS 65 - Equipado -'amarelo claro, capota preta, cãm*•no). O saldo em prestações qu» - Vendo ou Iroco p/ Kombi ouiVendo, troco e facilito parte -bio embaixo, 0 km, toda equipa-
qualquor um rodo 

_"qar. Rua taxi nac. Tel. 43-1515 - R.'Gen. Haddock Lobo, 382 - Telefone da. Ver Rua Visconde de Pirajá,Cend» d» Bonfim, 40-A, (Pedra, 134. 134-2453. 254 - Tel. 27-0189,

aceilo uni carro nacional do 60 lor em troca. Pra;o NCr$ 6 500,00 CHEVROLET SS—Conversível -

Ml 254841 S " informas5" H r&JZfr- R' B0liV,r' ,M vUSUS.hãiwam 19M/67tei. .3*0041.  Tel.l 37-9588, V-8, hidramático, modelo Malibu,
AERO WILLYS 61 todo revisado!AERO WILLYS 65 - Equipado

lírio Gouveia 66, ap. 516.
57-4638, CopaJ  

Tel.

DAUPHINE 62 - Com rádio, rara
conservação, mec. a qualquer
prova. Lataria ótima. Pintura
100%. Pneus bons. Fac. com
1 000 de ent., Baldo em 12, 15,
1B ou 20 m. R. Bolívar, 116, ap.
104 - Copac.
DKW "VEMAGUET 65 - Mecânica
100% a ioda prova, ótima apa-
rencia. Preço 3 500. Não aceito
oferta. Rua Silveira Martins, 132,
ap. 508, 5r._João.
DKW - BELCAR 1963 -Parti.
cular. 27 000 km. Praticamente

PÔ3to 5 e na Rua Conde de
Bonfim, 40 — Vendas por inter-
médio da nova Texas.
FÒRD VEDETE 52, vendo" urgen-
te com 450 mil e 10x60 ir.il.
Tel. 37-0629, 6timo estado.
FIAT 59, tipo 1 400 B^ equipa-
da, vendo com 1.000 de entra-
da e 10x150 mil. Aceito troca
Fiat menor valor. Tel. 46*8524._
GORDINI — Compro sem aborre*
cê-lo. Vejo no horário d* sua pre-
ferência • pago hoj* em dinhei*
ro. - Tel. 38.3891.
GORDINI 1965 e 1966 vários, ex-
celentes, superequipados, troco ou
facilito até 20 meses. Rua Con-
de Bonfim 66-A. Tel. 34-9909^_
GORDÍNI 62 a 65 desde 1 100
mil. Ssldo facilitado. Troca-se
Rua Conde de Bonfim, 40-A.

novo, ccnservAd. isimo. Ver e tra-|GÕRD!NI 62 o máximo de novo
tar na Ruí Marquês de Abrantes ie de bom. V»r nara crer, vendo
n." 15*8, fundos, Sr, Marques. Jflnanciado - 29.1586.

INTERLAGOS 64 - Conversível,
3.a serie, uníco dono com 33 OCO
km. reais, pneus noves, super-
equipados, o mais novo do Rio.
Só vendo a vista. Rua Felipe
Camarão 138, Tel. 48*0962.

IIÃMARATI 66 - Cinza ,prata,
carro de médico, conservadísslm©
— Ver c/ zelador. Av. Atlântica
n.o 3 700.
IMPALA 61 — Vende-se mecàni-
co. Olimo_cstadc._Te!L 25*8705.

ÍTAMARATI 66 - Côr vermejho
metálico, cj tõdfii as revisões,
única dona e superequipado —Jresf. I iongo prazo.
Vendo e facililo parte, Rua Kad-:Xavier, 30-A.

Tels.: 34-62C0
sl bat.

:*.í¥!tCi.1 s
io. - Tel.

pico hoje em
36-2891.

dinhei

pada, boa 03 mecamea
meiro que chegar, base NCrS

34*6050 Cvro ' * 1-0.C0 a vista. Av. Suburba-
i nc 10 CS7. PÕ:to Texaco.

,-* c- r. ¦ ãno.6 í^ín^iislMCÃóa - Chambord,
p. entrega, vendo ou aceilo tro-1 ''-f- "" '5«,t'"'"0,! •"«lonlo «H,,. . n
ca. Rua Escobar, 91, S. Cristo- i »«<"-»> |,|Cr'f.' COO de sinal, o sal- otlmo esl.edo. — Preço

Te!:, 34-6200 - 34-6056,]fe_. combinar. 
_57-2539_:_ _ ^ ^ ^ Bara;. Ribej_José. jPEUC-EOT 53 - Vendo ur<:ente

KOMBI - Tenho 4, duas 66 na|>'«!Su 1300 n.il - Rua .Maria Lc-TO, 254 — PorleifO.
garantia a duas 63, todas as 4|P«i1 32?' Madureira - <^rt>)<- »°|';
eítado de nova. Vendo cu troco. ladulo). l,V.CA ó6 supernova 18 nt. km,
t. .-, ,¦ _¦•. r-ivM-s-ifj .-1 • -• -¦ rádio (2 alto-falantes), capas.
?"¦' 

E*.Sí°^ "S,S^IU,CVÍ?- 
ri J 

° 
a 

5K, mt'S:-' 6 CAà- napa ele. 2 Í0O mll. Rua Cin-
Tela. 34-6200 - 34^056^.Jo.é. lindros, *%*>". «tado impa- de deH Bonfim, 40-A.
KOMBI 63 - Std. Cano em éti- 

^ l™™^^, 
Vl'"pe 

;i 
'siMCA" 

SPORTSirSí^lMi:
mo estado de conservação. Ver e °fn,°, 

f«<"»° 
»• '41 fenna o 

^.^ ,
tratar -diariamente a, Av. Demo- h r"»*- _. , 10/J00 mf|. Tel. 46-8524. -
critico., 533, .Tal.t 30-3575,  PEUyEOT 403- 1960. Vende-se v d , , 52 d
KOMBI 65 - Standard, a mais\"nr6},m°^í»!0' ,,Pre«° ,' ,vl"f montada per 4CO mil.
nova do Rio, facilito a lonoo 
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- Compro p' uso

pr*..o c ei.tr. cie cr. _. ...... ,,,7(0 ,,. .*...... ipioprio, d. particular. Pano .
dinheiro em s domicílio — Tel.:
48-7132.

iR. Pereira da Silva,
S^ FrXlMS-1749. Laranjeirnr.' 

PICK.UP"- INTERNATIONAL 
"

IKARMANN.GHIA 64, c/ radio,dock _lôbo,_32 _
IMPALA 59 — 6 cíi, mec, 4 por-jcepas, volante esporte em exce
íee, todo equioedo, dec. legal, 8 Isnte estado. Única dona. Vendo [-1
milhões à vista - P.ua Uranos, urgenta. Cr$ 5 500 CCO. Telefone jPONTIAC 1954
595 - Bonsucesso - Sr. Árias nB 47-9961. Ü-0 que chípar

e:tado
2 80O i vista.
156.

1961,
novo,

Rua Di.
vanda-ie|
Sata:nini,

KOMBI 62 - Cln» prata, 105% iuí Cr. Satam;i

boa. Pre;o para vender hoie NCrS, PLYMOUTH

VOIKS 66 — Estado excepcional,,
I equipadíssimo, NCrS S 750 —

~\nZu '.. "'14 000 km reais. V.ndo hoj..

1200 à vista* T.,l,: 2fl-°4'3. D'. Abdala. _
15ó. | ÃERO 61 - Ultima sério, preto,

meefintea 1C0CC. Preco à viet*

3 150,00. Tratar á Rua Gravatal, 100%
16. Tel. 30-3999. j troco mettoi

B. de Pina.

Coupê, toda
1 703
Rua Tabcrari, 637

e'.., ,2 550. Rua 24 d* Maio, 254 -
rd^'-'' t_i . _in naâfTol.: 43-0987

VOLKS 40 > 65, compro. Pag»
tl i vista. . 24 da Maio, 254 -
."148.0987.

segunda-feira.
IMPALA 1963" - Estado 0 kir
Rua Joaquim Nabuco, 190, Posto i
Se!;.
IMPALA" 62 

"-'Mecânico 
sen

luna, direcío hidráulica. Dc- ;
cumentação 100";c. Vendo ou tro-
ce. Rua São Cristóvão, 190-A
34.85021_
IMPALA Coupí 59. Eítado geral
bom — Importado em 64, único
dono. Vendo motivo viagem ur-
gente. Rua Teixeira Júnior, 405
ap. 401 — São Cristóvão .Tratar
com Mário, diariamente. .„....,_.,„,..,  „_..__,...
IMPALA --""Compro um 62 ouJKOMBI 59, mot, 63 pari. oj car-lferincii • p«go hoj« im dinh»!--'TaXI AERO 63 — Espetacular «•

" 
vista. 19» ' 2C0 e 10 d* 150. Rua 7 de j ro._—_Tet. 38-3891. i tado, luparequipado, ridio, 1ran«

Setembro — Chacrinha, Caxias — jRURAL WILLYS 62, 1 490,00, 2x4,1«» protetores vulcron. Troco, fa-

suparequip., quasa nova. Saldo «; cilito. R. 24 da Maio 254. T.L;

em icomb. Troco. R. S. Franclico Xa-;*8-0'*7.
342

KOMBI 60 - Standard, part., 4
portas. Único dono, precisando!PONTIAC Boneville 60 — A
lant. N. B. - Miq. nova, 2 100. (linda da GB, vendo, troco. Facl-!.
Aceilo oferta à visla, urgente. : Iito. Baião de Mesquita, 562. Tel.; VOLKS 66 - tquipadt,. R. cio-
Rua Dr. Padilha, 218. ]58-5202, Rubem. madai, «tro fino gosto. Vendo,

KOMBI 60 STANDARD - Tenho 3, PICK-ÜP-fORD fÕM"Z~V,7"i!Lr?f0 ,*. 
h'h_,5l" J4 d* Mai°"

part., 4 portas. Único dono. La-:tratar com Carlos, Rua Voluntá-' ***¦ _Tel- w:._
taria, pint., pneus 100%. N. B.lrioi da Pátria, 257, tais. 26-5572 a, TAXI VOIKS 65 - Ótimo «stado.

Máq. novas. 2 680 à vista. 126-5431. Preco base 1800. equipado, ainda nio rodou na

Vr,3ern'í',r,oi;a 
0r' Pad'""'a' :,8'í RURAL- Compro sem .bi»."cS"-'P'».c«- Jroco, 

facilito. R. S* d.
Tof. 29-4997. | ,0. Vej0 „„ h?fW(> d, ,„, Maio, 254 - 48-0987.

63, para meu use. Pago
45*3672 - Carlos.
Trrrí Fi i ". c - _ -T>vi'Estado do Rio.
JEEP 51, excelenle. Fac. c. 700: ——-—-—-
mil. Troco. R. 24 de Maio. 19*MECANICO especializado em i
fundos. Tel. 28-7512. |Volk«wagen. Tratar R. Piau!, IÍBívií

JEEP Candango 61, CrS 1 9C0. •
— Vendo conservado, m

Maracanã. I GORDINI 64 — Grafit. t 'aquip,.

Guanco d Sr_. Pai. I RURAL 59 - Vende-ae em ólimo i do. Acailo carro americano ou

otor'"na|MERCEDES 5~2 170-S gasolina, oti- estado - Trat,r_ Parque do Fia ! .urop.l, - V.ndo, troco a faci-

o a ran
77. Tel, 45-2653

Ruã"vi'sronde Tla'màralT,rmõ"eítadõ,"2 3007 Rua" Cardõaolmengo -- Estação do Tren:!nho,I Hlo. Rua 24 da Maio, 254- Tel.
'de Morais 328. jSr. Cunha. 148.0987.



10 — CLASSIFICADOS — Jornnl do Brasil, S^-fcira, 73-3-67
O VEÍCULOS O ESPORTES E EMBARCAÇÕES

m*

EM TüWIA
Revendedor Willys

Av, Princesa Isabel, 4SJ
Tels.: 57-7787 e 57-0U3

sey cias
Para a edição de amanhã as Agências

do JORNAL DO BRASIL receberão Anúncios
Classificado!, hoje, até 17:30 bs. e a
Sede até as 19:00 hs.

Na sexta-feira Sanía nào haverá expe-
dienle no JORNAL DO BRASIL, devendo as
Agências e a Sede reabrirem sábado, fun-
cionando no sequinte horário:

"SKODA 56, tipo 1 200, vendo
i com motor retificado, sendo 500

mlj e 10x100 mil. Teh 46-8524,
,,SKÒDA 51, 4 p. alavanca na d

biise| rerão, ótimo eslado,¦mil. Tel. 46-8524.
SIMCA 61
tudo, vendo

Sede de 7:30 às 12:30 hs.

Agências: de 8:00 às 11:00 hs.

-106 — Abolição.

TAXl" CHEVROLET 41 - Pbürê
uio. Inteiramente novo. Táxi Cn-
patinho, pneus, forraç,io, pintura,
mecân. ludo 100%. Av. Demo-

7BÓM1ÍCQS. 533. Tel.: 30-3575._
TAXI DKW 65 - Nôvo, equipado,

Equipada novo da a,in,.£, r'5<> 
/odcu- Facilito c|

iu troco. Rua tAo-íi.i00- Ru* Sao Francisco Xavier,

pa e todo equipado, carro di
particular, fino ira to, 5 pneu?
novos, .i vista, bom preco. Rua
Figueiredo Magalhiei, 598, sara-
Bem. Tel. 22-6262.
VOLKS 65^sedan, eslado de 0 k,
superequipado azul. Vendo, Jroco
por Volks menor valor ou Kar-

SIMCA 52 - Pulga conversível,! TAXI Chevrolet 52, excelente. Imann-Ghia 62. Rua Dedo Vilares,
idoal pi lenha, mora! Fac. c| 300|Facv ci .1 500. ?._. J4_ de Maio,|229, ep^ 101 __- Copa

660.

VOLKS 62-63, todo lorrado a no-. VOLKS 63, azul, equip. cf radio,! VOLKSWAGEN

10 x 55 p mis. Ver R. Pau-Í "L?i>!^M._Içl ¦_ 28-7512
Io Barreto, 10, ap. 802. Botafogo
SÍMCA~TUFÃÕ 64

ITAXI Gordini 65,
* de pron)o „\ trabalhar.

2 700. R. 2J de Maio
dos. Tel. 28-7512.

Automóveis
WALDIR FIGUEIREDO

nôvo - Vendo por NCrS 4 800,00
à visto. Tratar com Mário, Rua
Barão de Mesquita, 928, até às
12 horas, ató domingo. A partir
dc segunda-feira, pelo. telefones
23-1935 c 43-7232.

¦ TAXI - Compro Volkç 45167 -
Boa enlrada — Kua Uruguainna^es no pr.ica, olimo estado pron
n. 104 — sala 509-A — HfirnS.jto para trabalhar, Vendo somen-
ni -Tel. 32-6111. le ò vista. Ver ho]e. R. Cante-
TAXI E PLACA - Ccn-.pro~e vên-|.r!ü.o,_89.
do. Faço permuta, transfiro del.ÁXI Volkswagen 1964 e 1965
propriedade, ücânciamentos de!- Ambos em perfeitíssimo es-
veículos novos e usado:, ônibus,j|aclo. Superequipados. Permuta-
caminhão etc. - Av. Suburbana Idos agora. Vendo com 3 000
n.° 10033, sl. 219 _ Cascadura, m|| de entrado. Av. Prado Ju-
ao lado do_Pôsto_ Almirante. jnior, 290-A, 37-3717.
IÁXI - Vende-se um DKW 63,: URGENTE"-" Volks.* 

"Su~ 
Gordini".'

máquina :ero quilômetro. VerjCompro um para uso. P.ioo em
na Rua Santa Mariana n.° 290. dinheiro na hora iuslo v.ilir, de
Higienopolis.  part. a part. Resolvo rápido. -
ÍÀXI - X CASA COMERCIAL -148-1967.
Em Olinda - Vsndo cu aceilo VÕLKS 65, perfeito estado",

opo rut- capa napa, tranca, pneus novos,'* *<-•'-:j27 mil km. 4 900. R. Siqueira
Campos, 16, tel. 36-0855.

VOLKS 55/62//63/6Ó - Impeça-
fxc-l,.nlí !vel "fdo geral. Vando, troco,

Fac- cli. anÇ'0, ~ Palm.Pamplona, 700,
iJ ri ca ré •=9-7852.

19 fun-
IVOLKSWAGEN 59. c| rád.o, me-

TAXI GORDINI 65 - Enlrada 3 OOO1""'" 100%, vendo á vista NCrS
e 12 de 300. R. Condessa Bal- 2 800 ou estudo parle financiada,
monte, 211, ap. 206, Eng. Nôvo, "¦ Aristides Caire, 286, ap. 302—I— Méier, nté 16 horas.
TAXI Volks 63, Capelinha. 2 me- VOLKS ____ ^l^j^ rádio W-

ponús de teclas etc, lindo car.
ro. Av. dos Democráticos, 327
- Tinluraria. Tel, 30-3999 — Cr$
4 530. _
VOLKS 1966 - Vindo uTçJím^
todo equipado e em ótimo esta-
rio. Tratar p| lei. 30-7484, (par-
te da farde).

táxi cemo entr.ida rara
nidade? Melhores detalh
25-68-11 - Cardoso. ¦

mmm
777f % iii:i
77i.:777ii
i--'y'-.,:-.--::,.'7!\

A personalidade dinâmica, da niiillier moderna
e que dirige automóvel é totalmente refletida na
nova 

"coidrào dc moda temmmn, criada ""especial-
mente para as autninoltilistus. A nova moda, de-
ni,minaria coleção Camaro 6 a última palavra pa-
ra a mulher que clhise. Compõe-se de seis mode-
Ios diferentes e foi inspirada no nôvo carro es-

• porte Chevrolet Camaro que se tornou rápida-
mente, embora recém-lançado, um dos preferi-
dos pela mulher americana. Os vestidos são prá-
ticos e suas linhas simples c elegantes, osscru-
rando à mulher maior comodidade no trajar. A
apresentação destes modelos, desenhados especial-
mente para as motoristas modernas, reflete não
só a utilidade que um automóvel tem, hoje, pa-
ra. v elemento feminino, mas também o número
crescente de mulheres que dirigem, no numdo to-
dn. Somente nos EU A os técnicos prevêem que em
1970 haverá 115 milhões de mulheres motoristas.
David Crystal criador desla coleção, desenhou
vestidos paia uso diário, fúrias estações de repon-
so. Na confecção, entre outros tecidos foram uü-
lizados o banlon, dacron e algodão.

CONVENÇÃO — A Integração econômica c':a
América Latina, no íinibito tia ALALC e as pers-
pectivas oe um maior intercâmbio comercial Bra-
sil-México estão sendo debatidos por uma, dele-
gação integrada por membros cio Governo e ho-
mens cie empresa mexicanos que chegaram dia 18
ao nosso Pais. Da delegação fazem parte, entre
outras personalidades, os Srs. Benjamin Retcliki-
man, alto funcionário cio Ministério da Indústria
e Comércio do México; Aaron Merino Fernandes,
Governador cio Estado mexicano de Pueüla; Luis
.Bravo Agullera, diretor cin. Federação Geral das
Indústrias daquele Pai.-: Carlos Pabre dei Rivero,
diretor da Federação cias Indústrias de Puebla;
c Guillermo Borja. presidente da Comissão cie In-
dustrialização cie Puebla.

Os empresários aí tecas integram, em seu
pais, a rede c;ç revendedores autorizados Volks-
wagen e estão realizando sua Convenção Anual,
desde ontem, na Guanabara, no Copacabana Pa-
lace.

Os visitantes pretendem observar o sistema de
organização da rede de assistência técnica VW no
Brasil, cuja experiência querem aproveitar para a
expansão de suas atividades no mercado automo-
bilístico de seu Pais. bem como para proporcionar
hos usuários de veículos daquela marca melhor
serviço. Consideram que a evolução do parque au-
tomobilistico brasileiro poderá servir de sólida ba-
se para o desenvolvimento de suas atividades, cia-
das a.s condições de semelhança entre a conjuu-
tura econômico-social de ambas as nações.
CURSO D!i PILOTAGEM — Foi inaugurado so-
lnemente o primeiro Curso ria Escola de Pi-—lotugem do Automóvel clube "aa. Guanabara, qite
estará funcionando na sede do ACG na Rua Vo-
luntário.s da Pátria. n.° 138, em Botafogo. O Cur.
so, que terá a coordenação do Presidente da Co-
missão Desportiva da Federação Carioca de Auto-
mobilismo, contará tom os seguintes professores:
Engenheiro flélio Afonso de Carvalho, cátedra-
tico da cadeira de engenharia mecánico-automo-
bilistica da Faculdade Nacional de Engenharia;
Dr. Mário Marques Tourinho, médico bastante li-
gado ao desporto nacional; Roberto Sharp: Luis
Pereira Bueno; Norma Casari; José Maria Perei-
ra Ferreira e Luis Felipe cia Gama Cruz. __: és-
te o currículo do Curso:
Parte mecânica: (funcionamento): Motores <¦ cii-
versos tipos: Noções de aerodinâmica: Caixa e cli-
ferencial; Suspensão; Preparação de carros cia
corrida.
Medicina automobilística: — Exercícios físicos
adequados.
Técnica de pilotagem: — Uso do conjunto motor-
caixa — Uso cio freio e do acelerador — Posição
cio piloto e posição em acidente — Reações cm in-
cidentes — Da curva (teoria taruffiana). Derra-
pagem controlada. Teorias modernas — Carros
iiuto-esberçantes e sobesterçantes. Correção e
aproveitamento das características.
Organização das corridas: — Tipos de corridas —
Organização dos boxes — Jurisdição. C.B.A. Fe-
derações e Clubes. Anexos H.
TORNA-SE ESPORTIVO O VIVA — O novo So-
lão Vauxhall Viva anunciado em setembro último
adquiriu agora feições esportivas com duas no-vas versões desenvolvidas pelo atual campeão
mundial Jack Brabham. Os novos carros serãoconhecidos como Brabham Viva De Luxe 90 eBrabham Viva SL Sü. Sóbre eles disse Brabham:"Tentamos produzir um carro ciotado de motor
que lhe possibilitasse aceleração ninis rápida emaior alcance mns sem qualquer sacrifício no quediz respeito à economia, rie combustível". "Con-
seguimos isto simplesmente modificando o motore o sistema cie exaustão do Viva 90 pois achamos
que sa notáveis qualidades déste veiculo o tor-nam perfeitamente adequado Dará maiores de-sempenhos sem que haja necessidade da introdu-
çao de modificações mais complexas". Os carrosBrabham são dotados de carburadores gêmeosum nôvo ílange de admissão c escapamento dlre-to. Estas c outras modificações dão ao motor del.lo9 cc uma potência extra cie 10 H. P. ao freioOs testes efetuados mostraram que os BrabhamVivas aumentaram a aceleração em até 15 porcento nns marchas de O a 112 kmh. A velocidade
do Viva normal foi aumentada em G k m'h nos no-V03 carros. A Vauxhall colocará os Brabham nomercado como modelos adicionais. O preço bási-eo do De Luxe 90 será d? 575 libras esterlinas en-
quanto o SL cusiará G12 libras. cBNSl

jTAXI 
- DKW - 66 - Vendo-So

cm sstado excepcional, ainda em
[garantia 

— Proço à visla. Tra-
tar na Rua Assunção n. 286 —
Tolefono 26-2031 - Sr. Mi-

Í'J"«._ 
TÁXI Capelinha e placa, vende-
se. Ver r? Iratar «i Rua do Ria-
cíiueío n.° -112 ap. 8 c/Sr. Cé-
lio, diariamenle.
TAXI Vo.kswagon 64, com taxi*
meti o Capelinha, rádio — Estado!
de nôvo. Vendo fin.inci.ido cotn
pequena ontrada, Av. Prado Jú*
nior, 317.
TaXI Voliiswagon — Compro —
Pago à vista. Avenida Piado Jú-
nior, 335. Tel. 57-8705.

TAXI-GORDINI""""66 
" 

- Vendo
pela melhor oferta. Av. Suburba-
na, _7 2.10 - T(?l._-I9-6400.
TAXI Volkswagen 64, supernovo
permuta recente, equipadissimo,
autentica ioia, vendo visla cu
facilito, com 4 entrada, Rua do
Matoso 202. Tel. 54-1316. _
TÁXI — Vendo Plymoulh impe-
cível, 4 p. b.b., de parlicular a
parlicular. Preço ocasião. Tele.
lone 46-7546, Maurício. Volun
Ijrios cl» Pátria 329.409._
TAXI — Morris ou Simca — Dou
terreno na Av. Il.ióca 8x15ni. —
Tel. 42-9960 - 6 is 10 ho.-as -
Peixolo,
TAXIS - Chevrolet 51

VOLKS óó, vermelho grenat, uni-
to dono, radio Motorola c/ te-
cias, equipado, pouco rodado. —
NCrS 5 800,00 à visla. Telefo-
ne 47-9278. Ver Rua B. da Tor-
re,_123,_c/ porleiro.
TOLKSWAGEN 

"l964,"^7a""s7i^7

ndlo capa;, pouco uso, vendo
hoie. R. Barata Ribeiro, 207/302.
D. Jandira. Preço 4 380.

VOLKSWAGEN 62, equipado, ox
celente. Kac. c! 2 000. Troco.
R. 24 de Maio, 19 fundos. Tele-
fone 28-75J2.
VOLKS 65 estado 0 km equipa
do, pneus novos radio, iroco, fa
cilito. R. 24 de Maio 254. Tc
li-íone 48-0987.

VOLKSWAGEN 60, lindo, excelsn
to, equipado. Fac. c\ \ 400. -
Troco. Rua 24 de Maio, 19 fun
dos. Tel. 28-7512.
VOLKS 61 ótimo est. a qualquer
prova a vista iroco e fnc.
1 500 ent. s. 18 m. Rua 24
cie Maio, 316._48.270l.
VOLKSWAGEN 1966 Brenó, f„a.
do de novo. Vendo, troco e fa
cilito. Rua Haddock Lobo n.°
306-C. Tel. 28-6596.

.Vende-se .1 visla. Nl_ri 3 650 —
Ver Rua frei Caneca, 272 - Sr.

(Cardoso. ^^
TAXI AERO WILLYS 62 - Prelo,
em ótimo estado. Ver fr tratar i»'

IRua Maia Lacerda^ 263,_ap. j!0l. _l
TAX I 

" 
DE SOTO -48 - Mecânica,

6 cilindro?, oronta para trabalhar!
M 950 000 só à visla - Rua Ben-
Iio Cardoso n, 141 — Penha Cir*'
icular.
[TAXI — Chevrclcí «18, equipado
pronto pata trabalhar. 2 1COO0O,

jsó à vista. Rua Dento Cardoso;
n. 141 - Penha Circular,
TÁXI — Volkswagen 63, supere-;

i quipado, rádio, dio*. alto-falantes,
farol de milha, capas, reforço de

ip.-írn-ci.oque ele. Estado Impecável
j— Vende-3o ou troca-se por car-;
jro de menor valor. Negócio só à;
(visla. Rua Bento Cardoso, n. 141;
j— Penho1 Circular.

llilÉilÉIl W$'twP~-^m
PONTO DÉ PARTIDA PARAUM BneSh)

66 — ITAMARATY, estado de novo ...
66 - VOLKSWAGEN, eslado de novo .
66 — BELCAR, eslado de nôvo 
65 - AERO WILLYS, excepcional 
(i'> — GORDINI, ólimo estado 
64 - SIMCA JANGADA, excepcional .
64 - VEMAGUET, impecável 
64 - GORDINI, com rádio 
64 - VOLKSWAGEN, exrepcional 
63 - CHEVROLET, Bel-Air, excepcional
63 -AERO WIILYS, ótimo estado ...

-àí SIMCA, ól4rtw—r.:.itk ¦¦¦¦
62
61

¦ KOMBI,
SIMCA

ólimo estado
CHAMBORD ..

4.000
3.000
3.000
3.000
2.000
2.200
2.OCO
1.800
2.500
5.000
2.000
i.:.:o-

PAGUE O RESTANTE A
LONGO PRAZO

ACEITAMOS SEU CARRO USADO
COMO PARTE DO PAGAMENTO

Rua São Francisco Xavier, 189 — Tels.: 48-0616 • 34-8338
Av. Princoia Isabel, 481 — Tcl.: 57-0113. (P

1961 'lt.
ais novo
1966. Radio,
aldo alé 20

de Bonfim,

capas de napa, etc. 4 milhões à (superequipadoIsta. Tel. 32-7655, Sr. Francisco. Guanabara modelo
VOLKS 

"67, 
zero km, vende-te "P" =lc- 1 800

melhor olerla, 36-5641 meses. Rua Cond
OTI,,; .. ¦.-"¦¦ --I66-A. Tel. 34-9909.

m°iKnic.f6rqu&°.;L"'à VOIKSWAGEN" ,967, 0 km," 46
visla troco e fac. c' 3 OCO enlr Hp- 2-° sor;e' "">delo ' 300, va-
S. 18 m. Rua 24 de Maio, 316. naf c°re[' concessionário Rin.
48-2701. j Iodas garantias de fabrica. Ven-

cio ou Troco menor volor. RuaVOLKS 65 - Est. de povo. Pou-
co uso. Único dono, à qualquer
provo, a vista iroco e fac. c'
2 700 entr. S, 18 m. Rua 24 de
Maio, 316. 48-2701.
VOLKS 64 -Excepcional esl.,
sup. equip., à qualquer prova, a
vista troco e fac. cj 2 400 entr.
S. 18 ni. Rua 24 de Maio, 316.
48^2701 . _
VOLKSWAGEN 66 - Nôvo, oquí-
pado, azul atlântico, velocfmetro
berado, carro do diretor da Volks-
wagen de Sno Bernardo. Facilito.
Rua Sco Franciico Xavier, 8ó0.
VOLKSWAGEN 60 - Equipado^
sspetacuinr de mecânica e lataria,
pintura nova. 1 £00 entr. Rua
São_ Francisco Xavier, 860.
VÕLKS"' 62 - 

""Excelente ' 
estado",

equip., a qualquer prova, à vist.i,
troco e fac. c; 1 300 entr. S. 18
Itl. Rm 24 de Maio, 316. 48-2701

VOlKS 63 - ólimo est., à qual-
quer prova, à vista, troco e iac.
c! 1 900 entr. S. 18 m. Rua 24
de Maio, 316. 48-2701.
VOLKSWAGEN 

"63 "c 
64, ambos

eni estado do novos e superequl-
pados. Facilito. Rua São Francis-
co_Xavie,-,_860._Tel. 48-8543.
VÒLKS 59 - Excelente 

"est! "rST-

cênica, à qualquer prova, à vista,
troco e fac. c| 1 400 enlr. s. 18
m. RjnJU de Maio, 3J6. .48.270]
VÕLKSw"a"Ge"N" 60 - blfT 

"sTriãT
tran3Í. 66, ótimo estado geral,
sup. equip., rádio Telespark, 3
faixas, cps., lats. napa, bagaçjito,
marc. gas., pneus fj b., raríssi-
mo ostado consv. NCrS 3 280,00.

|?uJ'_Bi"j" Rei». 850, ap. 301.
VOLKSWAGEN 60, bem conserva-
do, i/ balidas pneus novos, cli-
mo dc motor, tel. 47-9961. CrS
2 850 000.

[VENDE-SE uma ísâbêlã T957:'Tra""-
lar na Sua Neri Pinheiro, 93,
com Sr. Paulo.

Barão de Mesqi
VOLKSV/ÀGEN19Ó4

eric VOIKS 64, últ. série, equipado, I VOLKS 66, ólimo est., vdo| vendo, Est. Vicente de Carvalho, pas pretas, rád. efe Acn.132''-  
._ . |Rua São Vicente, 

"29, 
ap!

VOLKS 60, superequipado, tòd;. Tijuca até 17h.
prova. Vendo, troco, facilito. - !VOLKSWAGEN 63""- Ex<íp->n
Cerqueira Ooltro, 82, pÔ3to em estado, mecânica a qualquer p.Cascadura. . 

[va, equipado. Troco « fsc. Barã
VOLKSVMGEN 62 e 63 - Vendo M«quiía,_218_-~_ 28.3338
facilitados. Rus Barat» Ribairo n. VOLKSVVAGEN 63
197-A, 5r. Reia. mente r

129.

"ok-n"'!VEÍCULOS 
de carga

CAMINHÃO GMC _ R.-duzido"
|Cr* 800,00. Tratar R. Lope, d _i Sousa, 41 _ Pç.i. Bandeira, da,•¦' ¦**• 18 horar.

'1: ICAMINHÃO Chevrolet 64"""sem.¦ Verdadeira-; novo, li dilicil encontrar igualivo, nunca batüu, meca- Bem calçado, bom de ludo."ore-
VOLKSWAGEN 64, mod»lo_65 - n,ca eKcslen,e- i 20° à vista _lço de ocasião. V.- Estr

3." sírie" Vondo urgenle, equipado, único!C°?cla-Bonfim' ''¦-¦ do A
Tel,

do R:a
659. Viaduto C Gran.

por faver 94-1292. >-.[estado de novo. Pouco uso. Ünl-ldono, c; 14 COO km.' Rua' BaraiãlVOLKSWAGEN 60, 61, 62 63|ae
co dono. Equipado. Vendo ou Ribeiro 153. si. 403. T-l. 36-4013. M e 65 - Lindo; carros, »ntr.y Nelson,
troco menor valor. - Barão de-VOLKSWAGEN TIGRE 

"t.f~- 
i.iZ dai de!de Cr} 1 500 c o saldo'CAMINHÃO 

"CHEVROLET 
Í9~62Mesquila, 129. Cr$ 3 5C0, 0.rnn|ia ,0|a|j s°,^|em 10, IS, 20, 23 e 30 meses, e 64, todos revisados, toda pro-VOLKS - Compro de 53 n 67 ate 15 meses. Barata Ribeiro 147. 7i j. Ai-jo"ran,e 

Bi,rmso' 91-A.jva. Vendo, troco, fac. Rua João
Paiio i visla os melhores pretos. VOLKSWAGEN" 60 _ piir» ,n|j'ei'---T: - IF?1!1?!'7- ' "' Ra'"os- Telefona
Tel. 49-1357 - Jorge
20 horat. Diariamente.
VOLKSWAGEN 64 - Verde
equipado está nôvo, pneus b. b
à vista ou ' '""

ses. R. do
VENDO ou troco - VW 61, en-
trada NCrS 1 800 e 11 presta
còps NCr$ 240. R. Tenente Pos^
solo, 29. Tel.: 32-0360. João.

Da 9

10 mo-
More!!,

VOLKS 65, perfeito estado, 28
mi) km, c/rádio, cacas. Tratar
Av. Barão de Tefé, 34 - de 9
às 12 horas c/ Mauro.
Volkswagen" i965 - .Equipado,
26 800 km rodados, emplacado
1967, estado impecável. Avenida
Atlântica 2 516 — Santos.
VOLKSWAGEN 66 - 2a. série -
çirená - 9 000 lem, superequipa- j VOLKSWAGEN 1963

equipado, ótimo

ihar, pérola,
1 500, resl.
57-2539.
VOLKSWAGEN 64

ntei: inlic
12.x 250.'

Placa mi- ¦
NCr. VOLKSWAGEN 1959, 607"6Í7"62 ¦ 30-908-1.
Telefone '• 64 e í5' '.M0: K0°° do má-CHEVROLET BRASIL 60 ^"ví:

quina o lalana. Perreilo eilidajdo em ótimo eslndo c' facilida.
P/Mlir;,,~ ul 

c°";erva?af- Pequena entrada de de parjlo. Ver na Praça 3o-Pérola, equi- eo saldo a bnejo pr42o. Auto- berto Silveira 3Ó2pado em perfeito estado Preço Prazo. R. Conde d/Bonfim n?odõ Rio4250 a visla,. Rua Bulhões de,645-B - Te. 38-1135 «•38-229 r,i_,,,u--r. ,-,,.  -
Carvalho 412, ep. 105 vniVív/ir-i- ,-, "t T ~-----'¦ CAMINHÕES CHEVROLET 60'VOLKSWAGEN 67, 0 km, 46 H.P. Ford 51, como

Esl.

VOLKSWAGEN 67 - 0 km, pron-ta entrega, variar- cores, r faíu*
rar. Rua Barata Ribeiro 153, sa-
In 403.
VOLKSWAGEN~96"l - Sincroni-
xado, superequipado. -Vendo à
vistíi. Rijíi Min

(Tigre). Vendo por 5 200 mai;
13 ou talvez 12 cie 187. Aceito
ofertas. Tel. 34-0202.
VENDE-SÊ VOLKS ACiSíí 55]equip. Rua Leopoldo Miguez, 137— PÒ1ÍO 5.

. Vendo _.
Iroco corro de menor valor. Rua?
Cândido Benicio, 1 219 - Pra-
C^ _ Seca.
CAMINHÃO CHEVROLET T962 

*
Vendo 4 000 pronto p| trabalhar,
Av. Presidente Vargas, 1 79] -,
Em frenie Mercado.- i ¦ n cViv.iros, * Cas-i Volkswagen" 67' - pé de

ZWSítAtTr-r*; ¦ |0 km' P;?n,Ü c'"r'-ç'a- Tabela."fi:rc^ÍNHÃÕ~^H?V"RÕLFT~T9l<
VOLKSWAGEN 64 - Equipado - njneio. 27-4966 (9 ás 21 horas), saldo en, 65, 6 p. novos, verdaAceilo ofcrla. Rua Belfort Roxo, ÚH2£2 "2 as_''< horas). i-leira ióia, eslá novo, financia-s«40, ap. 1 301 - Tel. 36-2071 -VOLKSWAGEN 66 - Ã7JÍ""ÃtÍSrrium» P'1r,e e ' Fo,d '95' F^OOL,tl°- 'tico, 10 COO km. ? a ,.,i„ iccmI'

do, cf rádio, .capa;, etc. A vista
5 800 mil. João Lira, 161-402 -
Leblon.

VOLKS 65, equip. c/ radio, ca-
pas napa etc, cór vinho, olimo
estado, particular. Vendo t fa-
cilito parle. Tel. 27-2521.
VOLKSWAGEN 66. cereja, único
dono, superequipado, pouco ro-
dado. Vendo à viüa ou financio
parle. Ver hoie, R. do Matoso,
202. Tcl, 54-1316.
VOLKS 

"65/66, 
azul 

"atlanfío,"

banda branca, equipado, pouco
iodado, único dono, vendo. —
Tels. 56-1556 ou 37-4425.

Ult. série, único
impecável, entr.

longo pra-

VENDE-SE táxi Volks 1964 -
Tratar Rua do Riachuelo, 194 -
Centro.
VOLKSWAGEN 

"63"-"' 
Vtrdê 

"claro",

está bom de tudo, 3 SOO. Ura-
nos, 1 210 — Ramos.
VOLKSWAGEN 1966 - C8r pè.roia, 16 000 km, rádio, NCrÇ ..
5 800,00 à vista. Tel.: 43-5760.
Rua Miguel de Frias, 62.
VOLKSWAGEN 59 - Alemão, tx-
celente estndo, equipadíssimo —
Vendo somente ,. vista: 2 900
mil. Ie!.: 48-3123.
VENDO 

' 
Volks 65, 

"equipado"

NCrS. 4 950,00, cór azul. Tel.: ..
46-3144.
VENDE-SE""uma"" Simca 

~63, 
em

ótimo estndo pela melhor of«r-
ta. Tel.: 296675.

VOLKS 61 -
dono, estado
de CrS I 700, res-ler—Rut-
30-A. _
VOLKS .
estado, c
Entr. de
prazo. R.

Vendo,

1958, em
2 900 CCO
n.o 131,

VENDE-SE um Isabella
Impecável estado. Prec:
— Tralar Av. Venezuel
sala_407._Tel. 23-SS55.
VOLKS 60 - Vende-se. Ótimo"es.
tado.__Rua_AIice, 1 476.
VOLKS 66 — Cereja, seml-equi-
pado, C; capas, calhas, lodo3 ot
friaos etc. Ver c tratar à Rua
Leopoldlna Rego, .136.
VEMAGUET CAIÇARA 63 -
NCrS 3 200,00. Tel. 30-8563.

•9 Equip. excelenle
maia nôvo da G6 —

CrS 500. rest. longo" " ' 
30-A.

AÍTOf; VENDO AERO WILLYS 1964 -
Somenle à vista na Rua Dono

S. Fco. Xavlí

ladi
troco, facilito - R. s. Fco.
vinr,_398 - Tel. 28-3776. _
VOLKSWAGEN 1962" - átimo es-t.ido. Vendo, troco, facilito -

28.3776F"- 
XSVÍer' 39B ~ Tel' "

VÒLKS 64 - Verde Amazonas,
pouco rodndo, excelente «..tado,
rádio, capa, etc. 4 500. Conde
Bonfim, 518 »p. 804 - Telefon-
28-7696. _
VOLKSWAGEN 1965 - Branco,
pouco rodado, bem equipado -
Bom preco, carro novinho —
Tel. 54-3017.
VOLKSWAGEN 67

Su~ 5 800 OCO -
novo., todo reví.a

CA
30 - Dr. JOÁO"PROÉNMNC'5 3 600,00. Rua Dr. Nieméier
32.8670. 412, c, 13, Estarão do Eng, dr3. do

Xa- VOLKSWAGEN 63
lindo ca
pi
V

ultima serie
ro mesmo, equ CAMINHÃO

Vende-s
CHEVROLET 66

Mdo.Jieniamim Constant, 61/201 Vent'e'5e- Seminovo, em perfiiio
/ÒLKSV/AGCN"65"- 

"A^jfrádiò' 
í. 

",cl., Tí'?fonJe. 52'"73 ~ C=e"
:apas, pneus em ól. estado CriH?\tN-e9ÓC,G 

cl"e'° conl ° pro'
4 950 mil. R. Taboíari n o 610 

pn"lri°' -
fundos. B. Pina, troco por nac![CAMINHÃO CHEVROLET 1966 .
ou americano. * 

'Vendo 
caminhão Chevrolet 1966,

VOLVO 50,'rádio'"pintura 
""esto";vIUÍpi".lc> e"'' p5le.i,,° c:t'ldo' -

fairento. em ót. estado Cr$.r"-' 
lrs,a.r «m Diaima, Av. do,

1900 mil. R. Tafcorari, 610, fun-i
cos. B. Pina, troca p/ maior ou 

'
Nele486 - C

CAMINHÃO OPEL 57 - A tòd»
piova. Rus Paula Freitas n. 50 ~

VENDE.SE om" Renault 
"l093""»ni;^u"' —--

.... |64, Avenida Crpacabana 1 310 MMINHaO GMC 1946 - Vende-
Grená -leom Sr, Abelardo. V'J um barato, preci;jndo alguns

Iratar nn Rua Pes*
Bon.uccsr.o.

iVCLKSWAGEM 67 - 0 Um. lin.'_T^' X"_•das coros - Troco - Av. Mam do ..',.,.',.'-„
:Sá, 173 - Tol.: 52-5934. [CAMINHÃO FORD 350 - 19J6 -.

i ;-i Vendo-se, ólimo estado do máqui.
P.„„. ¦ 

na ' la,f,ria' «"ocerio fachada.
CS 7 140' - T.R 2S.3Ui*l' £)$..'. 

"^'..ns Ei-"-afla d« Aou.

1 3G0, cj todas as garantiu-
Vendo à vistn ou a prazo, m
vo de viagem, kua Biipo, 47.
VOLKSWAGEN 

" 
6766 65:64;63;62iUn,,.,,,,r.rM ,„,.- Tenho todos equipado.- vá.:X?USX'.AGEN ,967

rias cores. Vendo, troco e l,-,r',.\" - — '""
lito. Rua Haddock Lobo, 335

Vo9wAGfNh°65\upe,equlpa-ULKÍ^E7i 65 o 67^7^.!^'^^™SÍ
do inclusive banco inteiriço dalouel 63 - Rural tj _ Dauohino-Vendo, trcco, facilito R S Fco"vendo, iroco ou facili-63 - Simca 60 - Taxi Ford 46 -jXavier, 398 - Tal. 283776

Suburbana 2 422. Telefo- Entrada a parlir de 1 200 - Todos CAMINHÃO MERCEDES BENZ 67
 irovisadcs - Trocamos - Rua Ria. '

VOLKSWAGEN 65 equipado, li.chunlo, 48-A - lapa.

anca, I 704 _ Realengo

courvin
to. Av
ne 30-706

nancio, troco menor vnlor. Av,
Suburbana 10 002. 3.° andar sa-
la_305._Cascadura.
VOLKS 62 azulT ultima serio.
Vendo ürçjantc. Base 3 250. Rua
Oscar, ]^|5. Entrar p! Ryn_
üüpertino, Quintino.
VOLKS 65 - Dc"üm sá dono. TÔ".
falmente revisado, còr clara. Star
S. A. Rua Assunccic, 133. Tele-

u

TAXI DKW 63, «m estado impe.
cável. Pèrmutado ontem, máqui-
na no garantia, rodou apenas

1 000 km. Ver Av. Suburbana,
esq. Padre Nóbrega. Alfredo ou
Tomo.

iTÃXI DKW 63 — Molor na ga-
i rantia, est. nova — Rua Rtachue-
tio, 388.

|TA ,i — Vendo Volks 64 em óti-
i mo eilado — Somente ò visla
NCrS 6 000,00 - Tcl.: 27-9202.

ÍTAXI CHEVROLET" 40 _ 
"Vendo

| hoje, procurr.r defronte a. TV
[Globo — Jardim Botânico, das 9
àsJ2_h_s._e_das_l_5 JisJS horas.
TAXI VOLKSWAGEN 64 

"e~6ó 
-

j Novinho. Ainda náo rodou. Fa-
icilito — Ruh Haddock Lobo, 66
[— _5r. Cruz, garagem.
TAXI VOLKS 63 -^~\Teí^r~m

jtroco por Kombi 64 ou 65 —
Base JiJOO 

- Av. Brasil, 6048.
TAXI carro qualquer marca. —
Compro. Pago na hora à vi.ta —
Rua Emilio do Meneses, 301 -
Piedade. Soares.
TAXI E PLACA - Vendo. Faço!
a permuta, tenho »*;sp. oficial.
Dou seu carro empTacado. Rua
Emílio de Meneses, 301 — Pie-
dade — Soares. i
TAXI DAÜPHÍNE 61 em bom «-

| lado preco 3 milhões. Ver Rua
Maior Avilla n. 100. Oficina, Sr.
Paulo. lal. 38-5292.
TAX I DKW um 63 e 66 .Vendo.
Rua Dias da Cruz, 335-L, Sr. Jo-
sé.
TAXIS - - Gordini Teimoso 65,

jCapelínha, vendo hoje, '1 500,
,;reslo a Caixa, pode trazer me-
(cânico. Rua Bíir.io de Bom Reti-,
íro, 2 266, barbearla.

; TAXI FORD 49, pronto trabalhar.
Vendo, preço bom. Vendo a pia-

Av. Presidente Vargas, I 791,

MATRIZ

R. do Riachuelo. 132 ¦

Fundos icl. 22-2188
{Flamengo)
Proia do Flamcrqc, 300-A

tel. 45-058 4
(Copacabana)
R. Boialo Ribeiro, 105-A

tcl. 36-1003
(Tijuca.-
R. Mariz e Barro-. 7.18

tcl. 34-7479
.Aeroporto}
Aeroporio S. Dumont

tcl. 22-3002

rfluicuni
um Volks, Simca
ou Kombi
paia passeio,
ou negócios.

iJ.,i LOCADORA Dl
AUTOMÓVEIS
"STAR" LTDA.
INFORMAÇÕES:'
lcl. 22-2979

ffi GENC
DE QUIOMÓVEISi

FIQUE CIENTE! TEMOS UM PLANO DE
VENDA PARA CADA CLIENTE

1966 — ITAMARATY, equipado excepcional eslado
1966 - AERO WILLYS, equipado, impecável
1965 - AERO WILLYS, ítimo estado.
1965 - GORDINI II, equipado. .
1964 - AERO WILLYS, estado excepcional
1964 - GORDINI, ólimo eslado
1963 - AERO WILLYS, equipado
1961 - AERO WILLYS, ólimo estado

TODOS OS CARROS 100% REVISADOS
RUA MARIZ E BARROS N.° 774/776

TELEFONES: 48-7454 - 34-9316 (P

Amélia n. 171 — Tcllfone ..
58-5703.
VOLKSWAGEN 

'"l96ú." 
V«nd....|fo"° 24-9205, - Botafogo.

,,«,;.,..,,,,..,. ,„. - vermelho, muito conservado, com VOLKS 61 - Sincronizado, do umVULKSWA6EN 1966 - Estado (arois Rossi, capas, aros e sobre-lsó dono, equip. Total revisado.
,-it .i t 

suPercJu|Pido, azul aros do luxo, pisca do farol alio, Star S. A. Rua Assunção, 133.atianiico. iroco e facilito parle, ai, dn curso reduiido, lâmpa-lTel. 26-9205 - Botafoqo.S o Francisco Xavier, 400 - Tel. d.,,.»,.., gasolina por NC> .-VOLKSWAGEN 66 - ffltinia s^rie.

VOLKWAGEN-'ó7--::>üro,s ci |l ™'. Av. 
'tl,, 

^To^lh^*' 
^° d™'

forraçao preta, modelo 1 300 —
0 km, vendo ou Iroco por car-
ro de menor valor, facilito. Rua
Haddock Lobo, 335.
VOLKSWAGEN 1965 - Comple-
tamente nôvo 4 850,00 õ vi*.a.
Sâo Francisco Xavier, 400.
vòlkswagen" 1963 - ij.a ,&.
rie, em ótimo estado, único do-
no, equipado com rádio,
oíc. Vendo, troco, menor
Ru» Barão de Mesquita. 129

quipado. Único dono, deide 0
. ,, - - ¦tf.m. Vendo urgente, 5 760 mil.

porl. Manoel. U S1,ví|r_ Mtr„nSi ]32j ap^ SQ6
VOLKSVMGEN - Vondo cl 10 000,- Sr. João.

lTS5 8So0 T^VVsí 
" 

_? JÍ!-iVOLKS 54 -~0 
"maiíH;ndo"do

ta. 5 800. Tel. 39-295= - P.dro.;Ric. Vidros ray-ban, Cabriolet.
VENDO VEMAGUET - Pracinha IB?0! Gr«"ci"»' '93. loi» '• A!«
22 OCO km, stmitranaformndfl em
em Vcma-juet Rio. 2 500 COO
vista, saldo financiado pela Cn

:xa Econômica. Tel. 27-5380.

valo"! VOLKSWAGEN 
"l961 

equipadõ~
Rua Aristides Lobo, 137-B.

T!iuta' J VOLKS 54 «luipadissiino, exce
VOLKS 65 — Pouco rodado, su- lente ísffldo, máquina, lataria
psrequip., estado de OK. F*cÍlito;P'r,,|J''íi, pneu etc. Troco, f.ici!i!o
ou Iroco pi enrro menor vnlor. -grande parte. R, Mascarenhas dn
Av. _ Democráticos, 533. - Tal. Morais, 1?9, ar;. £01.
30'3:i75-. _ VOLKSWAGEN 60, equipado, 

'es-

VW 61, equipado, cemo você gos-nado impecável — 2 350 0C0 —
ta. Píir.iculnr vende S 300, eitudo Só à viste. Sua Bento Cnrdcío,
financiamento c peq. entrada. R. n. 141 — Psniin Circular.
Dom Meinrado 37 - 4B-6932 - VOLKSWAGEN 

"'62." 'superêquiSi:
Lgo. oa Cancela. |d(J/ e3íado éo nílv0. vende-ss 

'ou

VOLKS 59 - Roro estado de con-
ervtlção, 2 900 mil. Aceilo troca,

facilito. Ver e tratar à Av. Oe-
mocrálicos, 533._Tej._30-3575.
VOLKS 60 — Superequip., cl rá-
dio, capas de courvin, còr grená,
Como nôvo. Facilito ou troce. Av.
DemocráticosL _533. Tel. 30-3575.
VOLKSWAGEN 1965 - Modelo
1966, verde, supernovo. Preco
4 900. Av. Brasil, B377 - Fer-
nando.
VOLKSWAGEN 1963 - ÚhímTse".
rie, azul, capas, rádio 3 faixas,
carro de 2.° dono, nunca bateu.
Rua Gonraga Duque, 417, Jedír,
3 900,JTel.: 30-6820.
VOLKSWAGEN 1963 - Equipado,
pouco uso, impecável, facilito. —

jRuo Antunes Maciel, 494 — S.
CristóvÃo.

troca*.a por enrro d* menor vj-
lor. Negócio »ó à vista. Run Ben-
to Cardoso n. 141 — Penha Cir-
cular. '

20 horas.
VOLKSWAGEN 62 O maii bem
conservado, ótimo preço a vista.
Rua ds Passagem, 119.
VOLKSWAGEN 1964 

" 
- Varde

amazonas, capa napa, rádio Te-
letpark, 3 faixa., com teclas, não
tem batida, pouco rodado, con-
servadissime, Cr$ 4 350 000. Te-
lefone JS-8B75.
VOLKSWAGEN 66 -Base 5 900."
Ver e tralar R. Marechal Jofre,
195, Grajaú. Tel.: 38-9831.
VOLKSWAGEN"!!:! - Otlmo elto-

equipado, rádio AM Transis-
americano, troco ou financio.

Aroújo Limo, 47,
VOLKSWAGEN 

~62 
- Superequl-

pido, vinho, rodas cromrsdõs, en-
xutérrimo. Rua José Higino 46-A,
cata 1.
VOLKSWAGEN 65 - Ãju"l~en
do um todo equipado. Rua Dr.
Satamini 230, ap. 101. Telefone
34-7440.
VOLKSWAGEN 46 - Vendo um
todo equipado, côr vinho. Ver
nté os 12 horas ou segundn-fei

WILLYS
COM SUA PRATICA

WMIUX0

e toda a linha de
UTILITÁRIOS, V. en-
contia, com todas as
facilidades, na

Vendo ou troco por csrro pus-!eio. Av. Suburbana, 7 240* —
lei. .19.6400.
CAMIMHÃOZJNHÕ FORD F-3-'
ano 50, bem calçado pronto pa-ra trabalhar, facilito NOS 750,
saldo a combinar. Br.rao de Mes-
quita, 125.
CAMINHÃO" FNM D-l 1 000, bem"
conservado. Vendo ou troco, Ira-
lar P.ua Lúcio Tavares, 310, Ni.
Icpoljs — Posto Servantc.
CAMINHÕES CHEVROLET BRÃSÍL
1962, vondo 2, a vista, ótimo es-
lado. Ver e Iraiar à Rua Eduardo
Ramo?, Ci ¦- Tijuca.
CHEVROLET 60 - Caminhão. Vin-
de-se. Pintura, lan ter, máquina,
pneus. Tudo novo. Rua Itobi, 33Méier.
CAMINHÃO MERCEDES 60 LP-õôl/
bem caicíido, lona, cordí, rádio,
pronto para trabalhar, vendo, Fa-
cilito c troco por automóvel. Rua
N. S. da-- Graças, 956, Ramos.
Tel.: 3O-3705^_
CAMINHÕES CHEVROLÊfT7r~62
a 58, ba3culante, iodos como no-
ros. Vendo e facilito. R. Urrr.os.
1 180, •''Oslo Esso.
CAMINHÃO 

"CHEVRÕLET*6Í""-' 'Eni

,rjom astado, vendo, financio, tro.co carro passeio. Paim Pamplona,
700, Jacaré - Tol.: 49-7SJ2.
CAMINHÃO CHEVROLET 59 

~E"ni
bom estado. Vendo, financio, tro-
co carro passeio. Paim Pamplo.
na, 700, Jac.i_re. Te!. 49-7852.
CAMINHÃO CHEVRÕLÉT58~~Em

i/.it, ..._, , . \bom estaco. Vendo, financio, tro.Volks, Goram, 66, Komb, ej<o carro passeio. Paim Pamplona,
Sccian. Av. Prado Júnior, 16-B, [7m. Jacaré._Tel. 49.7352.
esq. Av. Atlâniica — Telefone: ifNM 59.- Cabina nova""

AGÊNCIA CAMPO CPANDE
DE AUTOMÓVEIS LTDA.

Av. Cesário de Melo, 953
Campo Grande - Tel;;.
1010 - CETEL 94-1171
Prais do Flamengo, 244-
Lojas A e E-Tel. 25-9776

Aluguel

VOLKS 61, 0 km, azul, emp"la-
cado GB - NCr$ 7 2CO - Rua
Lui;_3_ Figueiredo, 100.
VOLVO Í951 - 

"Cínico 
dono. Oti-

mo estado. Vendo financiado até
15 meses. Rua Real Grandeza,
238-B -26-9992. _
VOLKSWAGEN 1960 - Unlco do-|Rua Dr- Satamini 230, ap.
no. Estado impecável. Vendo, fi- Tel,: 34-7^40
nancio até 15 mesas, Real Gran-
deza, 238-B_- 26-9992.
VOLKS ól — Estado muito bon7.
RunJScnto Lisboa, 136 — Coelho.
VOLKSWAGEN 67 (Tigre) c| ban"
da branca, còr bege-nilo, equi-
pado c| 500 km rodados. R. Min.
Viveiros de Castro, 43 ap. 303.
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VOLKSWAGEN 65 e 64 - SÜrTer- Tel- ^L878!-
equipados, em estado do 0 km. VOLKS 52 alemão, mod." 62 -"-
T.roco' íacilll°- Ru" Conde Bon- 1 000 ent. e 140 mensais - Rua

[ttm, 577-8 _-_Tel._58.6769. | Prof. Gabizo, 86-B.
VOLKSWAGEN 

"_67

jern 
"frente mercado."

í TAX I ^6 Chevrolet pronto parai
! rodar vendo ou troco. Suburbana:
999I_A e_B. jCascadura.
TAXI GORDINI 62 - Equipado
em ótimo estado. Vendo facilita-]

ido, c! pequena entrada, saldo a

Í 

combinar. Pronto p! trabalhar.;
Rua ch_ Passaçiem._78jA.

.TÁXI GORDINI 64 - Só à vista,|
(CrS 3 880 000. Real Grandeza,
,193, loia 1. Aberta oté 20 horas.;
iTAXI — Gordini 65. Vende-se —!
: Preço de ocasião, rar.i oportunlda*!
;de. Av. 2B de Setembro 148-A
- Elias. _ i

'TÁXI VOLKS"" 67. Pé 
"cie" 

Boi, 0
ikm pi' pronta entrega. Tabela,
financio. 27-4966 (9 is 21 tiora-j

I- 42-1040 (12 f.s_14 horas).
j TAXI Volkswagen, nioclolo" 1967/
inovo, único deno. Vendo ou Iro-;
leo menor valor. Barão de Mes*
quila, 129.

: IAXI Sludebakor 194Ü Cape-
nha, legitimo. Vsndo hoie com
Nada Consta. 1 380. Av. 2Ü de
Setembro, 191-B — Alfaiata
TAXI DKW 1965 perfeito e pouco
rodado, facilito em 20 meses ou
iroco por carro particular. Rua
Conde de Bonfim, 25.

|TAXI 
"VÒLKSVVAGÉN "~62,~vendo

15 100 a vista ou 3 500 mais 8x
1300. Rua Gago Coutinho, 53. Sr.
; Augusto.
TAXI VOLkj. 62 - Todo •iilílt

jp/ 66. Estado de novo. Vendo
lou troco pl VW pari. 61' ou 62.
Av. Democrático», 533 — Islefo-
ne 30-3575. __táxis" e placas — fuço Pê7
muta, dou seu carro emplacado
na prsea em 6 dias, lenho Volks

:63. Rua Humaitá, 158. Tel. 26-6630
j- Luiz Leão.
TAXI VOLKSWAGEN 64 - Exce-

.lente estado, todo equipado, fi,
j BarSo de Mesquita, 17J-A.
TAXI VOLKSWAGEN 1962, 3.8 s4-

í rie, equipado com tranca, capas,
tjxi Capelinha etc. 5 500. Não

,facilito. Av. Brasil, 8 377 - Fer-
nando._
TAXI ÃERÒ WILLYS 61 - Vsn".
do, ótimo estado 2 500, laldo

a combinar. Av. 28 de Setembro,
J189. _

ITAXI 

Simca 62, equipada, 3 80Ò,
ponto de taxi — Largo da Penha— Capixaba.

^H'ELÁCAP
QUALIDADE ALIADA À GARANTIA
1967 - VOLKSWAGEN, 40 np.
1967 - D.K.W. BELCAR, c3r verde-mar.
1965 - KARMANN-GHIA, côr vermelha.
1965 - VEMAGUET, molor nôvo.
1965 - VOLKSWAGEN, Grená e outro prata.1965 - SIMCA CHAMBORD, còr azul
1965 - VOLKSWAGEN, Teto Solar, Vermelho.
1964 - VOLKSWAGEN, Excepcional eslado.
1963 - VOLKSWAGEN, equipado.
1963 - DAUPHINE, Còr Azul-Claro, c/ ridio.
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

De 46 HP
(Tigre), com íôdíi a garantia —
Troco, facilito. Rua Conde Bon-
fim, S/7.B - Tel. 58-6769.
VOLKSWAGEN 60, 6] — Exce
lente estado. Todos equipados
Rua Barão de Mesquita, 174-A.
VOLKSWAGEN 66 - MÕd~67.
superequipado, 1 só dono. <
estado de 0 km, Vaco e faci
to parte. Rua Barão Mesquita,
in._ L

Mercedes Benz 220 SE
Coupê 2 Portas 64/65. Único a venda. Ar

condicionado, Rádio Becker c/ FM. Estofamento
de couro. Super Luxo. Novíssimo. Ver à Rua
Francisco Otaviano, 140. (p

VEMAGUETE 61 - Com rádio.
Vendo ótima. Preço 2 600. Acei-
to oferta.R. AnaNjri, 819.
VOLKSWAGEN 67 - 0~"km,"tô-

Idas as cores, pronta «ntrega. —
P. b. branca c preta. Troco. Rua
Barão Mesquita, 174.
VOLKSWAGEN _~T/>~ 

- Equipado,
estado de nôvo, professora e
únien dona, com pouco uso. —
Troco e facilito. Rua Barão Mes*
quita, 174.
VOLKSWAGEN - Compro sim

; aborrecê-lo. Vejo no horário ds
sua preferência • pago hojo «m
dinhoiro. - Tel. 38-3891.
VOLKSWAGEN 59, NCr$T~l90,00,
alemão, equip. p/ 62, c/ radio,
cap3s etc, novíssimo. Saldo e
comb. Troco. R. Sõo Francisco
Xavier, 342 ~ MaracanS.
VOLKS 60 a 45 deide 1 200 mil,
todos revirados e equipados —
Várias côrcs. Saldo a cornb. —
Troca-se. Rua Conde de Bonfim,
40-A. I

VOLKS 65 - Ótimo estado, acei-
to troca e facilito. Rua Prof. Ga-
biio,_86-B - Tijuca,
VOLKSWAGEN Í963, 1964. Todos
revisados. Or mais novos do Rio.
Equipados. Entrada a partir de
2 500 saldo em 16 meses. R. Rio
chuelo, 33 - Tel. 22-7036.
VOLKSWAGEN 66/65," copas, rá-
dio, sinal 2 500, resto longo pro
IO. Av. Mem de Sá,.l4-A, junto
KT^rcTPaisyio. 22-4239 e 32-5397.
VÕLKS 56 alemão, tran»f. é2~
Bom de tudo, Ver hoje urgente
2 6B0 à vista - Rua Riachuelo,
220, ap. 402 - Tei.: 32-2431 -
Araújo.

VENDA teu carro sem aborreci*
mentos. Vejo no horário de sua
proforincia • pago hoj* «m di-
nheiro. — T.l. 380891.
VOLKSWAGEN 1961, 1962, 

""Í965

e 1966, superequipados, excelen-
tes, vários, troco ou facilito até
20 meses. R. Conde Bonlim,
66-A. Tel. 34-9909.

MAUA AUTOPEÇAS S. A.
j

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
Posto de Baterias — R. Francisco Eugênio, 90 — 28-7433
DISTRIBUIDORES DA GENERAL MOTORS DO BRASIL S.A.

VOLKS 1965 - com 25 mil km.
Único dono, carro trato e super-
equipado. Vendo .', vista. Rua
Francisco de Medeiros, 179-A —
(Higienopolis).
VOLKS 65 - Está nâvo - .V.iv
do cu troco por 62 ou 63 no
eçouciue - Av. Meriti, 300 -
Vi ia Kojs nios.
VOLKS 67 — zsro km e 66 equi-
pado — Miguel Lemos, 123, ci
porteiro.
VOLKS 66 - Mod. 67""~Na"~õc"
rantia. Ttoco e facilito. — Rua
Slncliualo, 386.
VOLKS 66 - Tenho dois, cór
bordeaux, equip., troco e facili-

VOLKSWAGEN 66 - Mod. 67
Com todas as garantias. Aceito
troca — Sto. Amaro, 75 — Tel

WARÍBURG 64 - (DKW alemão},
ótimo estado, equipado, troco p
carro eitrnngeiro qualquer ano -
Araújo Lima, 47. ..
VOLKSWAGEN 64 - Aiul-otlántí-
co, for. napa, banda branca, rá-
dío etc. — Excelente est. jt qua
quer prova, 55 mil km — Dc
mingo 45-0785 — Úteis 45-3570
-_ Sr. Walter.
VOLKSWAGEN 61, 3.'à s«ri«
Equipado, excepcional ei tado, ...
teria perfeita. Dezembargador Izi-
dro,_J45,_apL 306. _
VOLKSWAGEN 64 3.» serie, ver-
de amazona», emp. 67 em meu
nome, 4 pneus novos, copas na-
pa novas. excepcional est. de
coniervação. A vista. Ru.i Fe-
lipe Camarão._[33._Tel. 43-0962.
VOLKSWAGEN 66, última serlí,
azul atlântico, radio importado,
capa napn, pouco rodado. Vendo
ot^TO-ar^garãçTfs-WêíqüitsVTÍõ.
VOLKSWAGEN 

"1960 
ótimo e"st'a

do, vendo a fcciliío. Rua Had
dock Lobo r,.° 386-C telefones
286596 _e 28-0071.
VOLVO 60 aupersporr lindo
unlco no pais, troco e fac. In-
formatõen lei. 45-3697.
VOLKSWAGEN 62 - Cór yòlo.
Capas e laterais de napa. Rsdio.
U.-aenta: 3 350 mil. Aciito Ire-

Ver e iratar na Av. Demo-
cratlcos,_533._Tel._30;3575:
VOLKSWAGEN 60' - Equipado,
1 400 mil de entrada e 200 o/
mês. Av. Suburbana, 10 002, 3.°
andor, aala 305 — Cascadura.
VOLKSWAGEN 42 -RadioT tipo

37-4055, sala cio Turismo
Fçõ. do Licio — Dincrt, Real-
t"f. (P

Âluga-se
Vcíkswagen

pm excolente o.tado- i vista om
financiado — Estudo troei. Tel.j
32-6631- Rua Itapiru, 4£4.
G,\ÍC Marítimo 471—" 4 cilin-
dro* seminovo, excelento •stado— Troco por Ford F-600 diesol oul
gasolina, dif. & combinar — Voff
o tratar na Rua Itapiru, 484 —

| Catumbi.
LOTAÇÃO-- Vendo Mercedes'.
Benz. Tel. 47-04-10.
SCANIA VAÍJS^mir^vindt.
um em «xcelent* estado. — T«l
32-6631.

SEDAN E KOMBI 66
Diner's Reaultur c Interlar —

Prado Júnior, 335-C. 57-7034 • SEMI.REBOQUE Baiculanta húi.
57-8705 . 36-2123 j hajrf - í eixos - 18 m3. Pró.

pno para transporte di sal ou
minério* — Vendo ou trato. Ruv
Itapiru, 484.
VENDE-SE caminhão Chevrolet õl"
2 200. R. Delfim Carloi, 177, Ivan!
VENÕS-SE caminhão baicüíantã
1959, iodo reformado, pode trn»
7?r mecânico. Z. João Pereira n,
ól — AAadureíra.

I iOIO^OVEIS
fl 3EDAN-K0MBI

M ã *u»ftt.ii,cotouvti»»,t.o
M ffi Ttl.. 3C-4440 pto.CÍItem

Caminhão
Chevrolet 48

Preço de ocasião NCrS ,..,.
1 600,00 — Tratar à R. da ta-
P«, 107.

Chevrolet
Corvair

I AUTOPEÇAS E REVEND.
(FRENTE completa rie Chevro!?»

., , ;57> Marta Rocha, em estado d*\lendo, 4 portas, hldramatl- nova. Rua Uranos n. 461 - Ben.
co, bem conservado. CrS .... «ueesio.
8 500 000, equipado. Ver à Rua 

''"

Prudente Morais, 302, na gora-
gem.

J.K. 62

42-0898 - Zezé.
VOLKSWAGEN 66 -Vinho, 

"pou

co rodado, um 36 dono Zezé -
Superequipado. Aceito troca -
Santo ^maro,_75._Tel._42.0898._
VÒLKS 

"ÓlTveMaGÜET 
x" Gor-

dini II, óó nôvo e pouco roda-
do, equipado e com rádio In-,
vicius 4 f. teclado, de particular.
Senador Moni: Freire, 51-303 _|VOLKS - Vende-se 62

Petrópolis. 3 200. Troco,
ne 37-2458.

Telefo

34-0805.

VOLKSWAGEN ÍO - Radio, ca
pac, volante eipectal, Alavanca
Porsh_-_2 930. Tel. 37-2458.
VOLKSWAGEN 64 - Subi, c/ rs
dio, c.-ípas Vulcron, estado dc
rero, cie um dono, c/ 13 COO km
originais, carro 1/ um arraniiÜo.
Vendo hoje oo primeiro que che-
gar. Preço NCr$ 5 700,00. R. Bo-
Tvar, 125. Tel.: 37-9588. H. B.i
Com radío^ Intertrcn de botões.
VÕLKSWÀGEN_"65"-"-^ G-li7~~<11
capas Vulkron, radio, cf 20 0C0
km. estado perfeito. Único dono.
Facilito c/ NCr$ 2 900,00 ou tro
co. R. Bolívar, 125. Tel. 37-9583.

3 600,00

VENDO VW 65, 4 600 à vista
Rua Bartolcmcu Portela, 25-A.

Rua Afonso Pena,
34-6743.

10. Tel.:

do-
VOLKS 64 — Vende-se em

tr*-**. i-f,i,i,«rii ít mm !mo *sttdo, equioado, únicoVOLKSWAGEN 67, beg. Nilo, c. i „'.,, _ oó 79/,-,
7 200. - Altamiro, 23-1414. !",A.^'.?? .,- SHj.¥-— \VOLKS 62 - ultima lérle, óti-

mo e;tado geral. Ver Haddock
Lobo, 242, farmácia, com Aniò-

O mais conservado do Rio.
Estado de nôvo. Submeto a
qualquer prova. Antena elétrl-
ca, rádio autovox., estofamen-
Io de courvin prelo, rodas cro-
mnd,-,s. Pintura original de fá-j
brica, côr mustarda. Tel.: —
3/-9416, Sr. Arnaldo.

VENDE-SE VOLKS «2, Rua Eico
bar n. 41. T.l. 28-0501 - i*
Geraldo.
VOLKSWAGEN (5 pérola, capas
napa, última s«rie, d» particular
pode trazir mocâanko 5 milhõtt
só a viita._T«l._38-S292.
VOLKS" 64 e óó" -
Troco e facilito. — Rua
Haddock Lobo, 379-B.

Karmann-Ghia
1963

Vendo urgente, equipado —
Tratar pelo telefone 5-151 ra-
mal 694 — Petrópolis. Sr. Car-
Ios Eduardo.

Locadora Júnior
aluga

MOTOR MERCECES 
"O 

M, 32U
cm estado nôvo, completo, NCrS
5 500,00. Rua Uronos, 461 -
Bons-uces.o.
TAXIMERÒ 

"CAPELINHA""" 
conipíe^

to n.u 36 837, còm Nada Coiyta,
Víndein-se também luminoso.' -.
Bwtolomeu Witre, 35-1, ep. 101.
MOTOR FORD 600 ou F-l00 - 5;
nôvo, comploto — Vondo CrS.
1 000 000 - Rua Itapiru, 4B4.

OFICINAS
õfIciná""- e"

i

loja de psças n
otessonos de Volkawâaen, ven-.
de-:e com estoque, aluguel bai»
xo, contrato novo, ótimo ponto,
São Cristóvão. Tel. 23-4711 -*
Sr. Matos.

BICICLETAS -
TRICICLOS
BICICLETAS - Duas, aro 25,
rapaz e moça, como novas, iJ
use, vendo as duas, 80 COO cada
— Para desocupar lugar. Rua Dí.
vino Salvador, 100,301 — Pie.
dade.

DIVERSOS

mo.
VOLKSWAGEN 1960 -

DE PARTICULAR A PARTICULAR
1— Vendo, Simca Arcnd 52 m' re-llanuraty, Karmann-Ghia, «ficada. Mot» N.3.U. Bicicleta

Volks, Kombi, equipados com •'•mi Goriche eciuipoda, aro 28
rádio, com ou sem —-.:-.. Ih°™m, .tudo em ótimo «stado.

VENDE-SE caminhão Ford, eno
Sl, na Rua Monteiro da Luz n.
300 — Agua Santa. ___ ___
VEMAGUET 62, batida, com mo-
tor novo, pneus novos, vendo
melhor oferta. Rua Grão Pará,
82 — Engenho Nôvo.

Ê bilDMM utilitârioOU QUALQUER
OUTRO
UTILITÁRIO
WIUYS

• ¦-'. . _,:,:-$çfi"_ . ¦¦¦¦¦¦¦-. 
J 

¦ ¦. ;&

BÊmtm
AV SUBURBANA. 79 Teli 34-215

Equipa-iracno, com ou sem motorista.[„,„.,„. .;,,,.,„ d„. c i_s„r,"T-b..V»„do r fadiitc. - R«,HÍd. Rua da Passagem, 98. Tels., -&?»!'SJ^ no l'3?8o 
"*

40-3800 - 46-3136, filiado aci8'"3 ~ v;la da ps";-'=-
Dincr's, Realtur, Inlerlar. i '

dock Lòbo,_382;_Tel^íone 34-2458,
VÕLKS Ó7 -" ÕK, diversas 

"' 
cá"

res, pronta «ntrega. Vendo, troco
e facilito — Rui Haddock Lobo,
382 _-_Tel.: 34-2458.
VOLKSWAGEN 67 - o km, 46
HP, Tigre, côr azul real, ainda
no revendedor. Tratar com Nobre-
ga. Tel.: 38-Í645 ou Rub Barão 8 hid estado de 0K ,,m>.iB.„  .

vkiw^6í,366Cl-V4d"¦-,0,• ^uipado^ófviidio^e;^.^^05 E lANCHAS
VOLKSWAGEN 1966 — Verde ama- _„_,„ „., . .
lonas, estado espetacular, único""0"'0 . prct0- Documentação
dono. Preço 5 750. R. Baltasarjdiplomática. Prado Júnior, n.

»P-_l0'-. '»»• R-;335-C — Tcl. 57-7034, 36-2128

Mustang-1965 esportes e
EMBARCAÇÕESAR CONDICIONADO

Lisboa, 24,
Pereira Nu

101
_Tel._34.3930._

VOLKSWAGEN 63/64/66^ supeV!
quipados, «stado de 0 km, trcco I
e financio até 15 meses, — R.j

IConde_ Bonfim, 569.
VOLKS 61 - Sincronizado, úlli-

Ilma 

»éríe, único dono, ótimo es-
rado, urg. Av. Engenheiro Richard,
1Ó0, camisaria.

jVÕLKSWAGEN~Í962_- 
"ótimiTis;

Jtado. Vendo, troco ç facilito —
Rua Haddock '.cbo, 356-C — Tel,

Í28-ÓS56 • 28-0071.

Vencls-se
Kombi - 66

Semínova, urgente, por moti-
vo do viagem. Rua Ponta Po-
rã, 174 — Vista Aleçtre — Sr.

• Pedro Freitas.

BARCOS - lanchas - Veleiros'"-
Legalizações — Transferências —
Licenças. Despachante Franklin
34.1796- «9-61E3.
EA.1CO DE PESCAR CAMARÃO ->
Motor de cenlro Penta 12HP. Tel,
23-67 — São Joco de Meriti.
VENDO barco de pesca ou re-
creio Cmle. Mário 22-2246.
ÜIVERSOS
CARROS de Auto rama • colecio-
nadcrei — Vende, americanci •
alemães, a preces de ccssièo»
Rua Jardim Botânico, 198 - Vn,
te da tarde.

¦fi.
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