
1EMP0: bom. TEM-
PERATUBA": eiu ,1c-
clinio. TONTOS: Nor-tt', fracos. VISIB.: boa.
MÁXIMA: 30.6. MINI-
MA: 20.5. (Mais dela-
lliea na 1.» página do
Cad. de Classificados)

1
S. A JORNAL DO BRASIL - Av.

( Rio Branco, 110/112 - End. Tel.
JORBRASIL - GB. - Tel. Rede
Interna 22-1818. — Sucursais: S.
Paulo — Rua Barão do Itapelinin-
sa, 151, coni. 21/22, Tcl. 32-8702,
Brasília - Setor Comercial Sul,
Ed. Central, 6.° and. gr. 602/7,
Tel. 2-8866. B. Horizonte - Av.
Afonso Pena, 1 500, 9.° and. Tel.
2-5848. Niterói - Av. Amaral
Peixoto, 195, gr. 204, Tel. 5,509.
P. Alegre — Av. Borges de Me-
deiros, 915, 4." and. Te]. 4-7566.
Recife — Rua União, Ed. Sumaré,
s/1003, Tel. 2-5793. B. Aires
Fiórida. 142, lojas 10 e 14. Tel.
40-3855. Correspondentes: Belém,
S. Luís, Fortaleza, Natal, João
Pessoa, Maceió, Salvador, Curiti*
ba, Montevidéu, Washington, N,
Iorque, Paris, Londres. PREÇOS: —
VENDA AVULSA - GB e E. do
Rio: Dias úteis, CrS 200 eu NCrS
0,20 — Domingos, CrS 300
NCrS 0,30;SP, DF t BH: Dias
úleis, Cr$ 300 ou NCrS 0,30
Domingos, CrS 400 ou NCr$ 0,40;
Estado* do Sul: Dias úteis, Cr$
300 ou NCrS 0,30 - Domingos,
CrS 500 ou NCrS 0,50; Nordeste
(ató PB): Dias úteis, Cr$ 300 ou
NCrS 0,30 - Domingos, CrS 500
ou NCrS 0,50; Norte (RGN até
AM): Dias úteis, Cr$ 500 ou NCrS
0,50 — Domingos, CrS 800 oi
NCrS 0,80; Oesto (GO, MT): Dia
úteis, Cr$ 300 ou NCrS 0,30 -

Domingos, Cr$ SOO ou NCrS 0,5^
SERVIÇO P05TAL (BRASIL): Ano,
CrS 45 000 ou MCr$ 45,00: Se-
mestre, CrS 23 000 ou NCrS
23,00; Trimestre, CrS 12 000
NCrS 12,00 - ENTREGA DOMI-
CILIAR: Trimestre, CrS 18 000 ou
NCrS 18,00; Semestre, CrS 36 000
ou NCrS 36,00. - EXTERIOR (V.
AÉREA) - EUA: Mensal USS 10;
Trimestre USS 30; Argentina: PA$
60 e PAS 100; Uruguaii $8, dies
úteis e $15, domingos*

ACHADOS E PERDIDOS
P ERDEU-SE Carteira d o CREA -
5 356-D, informações para Aveni-
da Presidente Vargas, 2 560 - 9.°
DEPOSITO DÊ DOCES CÕNFiÃN-
ÇA LTDA. — Estabelecidos na Av.
Suburbana n. & 751-A, comuni-
cy enczntrar-se extraviado seu
t.ilão de notas fiscais n. 100 e
150, série C.-BeettíttWí?©—«sereo—=¦ ...
extraviada a carteira profissional
n. 5 269-D, do CREA da 5a. Re-
oião, registro n. 13 857. Pede-se
d quem achou o obséquio de te-
Icfr-nar para 37-9061.
FOI ESQUECIDA no dia 17, sex-
Ta-feira num taxi na Rua da La-
pa, uma pasta com documentos
d° Olga óa Silva Albhígt. Gra-
tifica-se quem a devolver. Rua
Hilário Gouveia 71 ap. 602 ou
Dr. Valdir, tel, 22-0926.
GRATIFICO quem encontrar to-
dos os documentos perdidos no
icajofo da R. São Clemente à
Rua Góis Monteiro, pertencentes
íio Sr. Orozimbo José Machado.
Tel. 26-0630.

EMPREGOS
DOMÉSTICOS

AMAS, ARRUMADEIRAS
E COPEIRAS
AGENCIA RIACHUELO Tom cop.,
arrurp,., babás, cozinheiras etc.
Com documentos e informações.
- Tels. 32-0584 e 32-5556.
ARRUMADEIRA-COPEIRA - Pre-
císa-se para família de trâtamen*
to. Exigem-se referencies. Av."Aiaulfo 

de Paiva, n.° 1 165/301;
ÁRRÍIMADÉÍRÃ - COPEIRA. -
Casal com três filhos de trata-
nienío precisa com boas refe-
rencias — Rua General Cristóvão
Barcelos n. 25. Laranjeiras. —
Tel: 45-1407_._ Paga-se^ bem.
ATENÇÃO - DONAS DE" CASA
—• Associação de 'Proteção â Mu-
lher, tem doméstica* com testes
dc saúde e ficha de qualificação
individual — Rua Sete de Se-
lembro n. 63 - 12.° andar -
52-1595.
ATENÇÃO - Emp. doméstica?
Ag. Mola tem as melhores com
documentos e ref. Av. Copaca-
.t>anaju_610__s]loja 205^37-5033
BABÁ — Preciso para menino 2
anos, bom ordenado, só com re-
¦ferencias — Av. Rainha Elíza-
bell,, 559, ap. 304.
BABÁ' — Precisa-se pi 4 criar,.
ças com descanso semana!. Or-
denado a combinar — Não se
atende pelo telefone — Tratar
na Rua Adolfo Ateia _n.__52
BABÁ — Criança de 5 meses
Folga no meio da semana. CrJ
100 mil. Começar em abril. Tel
37-9367. __ _ _____
EABÀ — C| prática 

"o" 
ref. - Pre

cisa-se p\ menino 2 anos. Paga>
se bem. R. Fernando Osório, 18,
ap. 202 — Flamengo.

* e| experiência. Exige-s* cnrtoí*
t,i — Referências. R. Santa Clara,
253 ap. 501. Paga-te hJm.
BABA — Precisa-se moca de boa
aparência, caprichosa com refe*
rencias para crianças am idade
«scolar. Patia.sa bem. Rue Sacopã
15 — Lagoa.

BABA' — "Precisa-se para 3 crian-
ças — Apresentar-se com do-
cumentos e referencias na Rui
Sá Ferreira n. 44 — 1 Ul — Co*
pacabana.
CR$ 90 000 — Babá portuguesa até
30 anos — c| prática casa de
tratamento — Precisa para crian
<a idade escolar — Pede-se ref,
alest. de saúde. Copac. — Tel.:
36-4391."COPEIRÀ-ARRUMADEIRA 

- Com
prática dc serviço, apresentando
referencias. Paga-se bcm, Não
se atende por telefone. Tratar
pela manhã na Rua Leôncio Cor-
rela, 200.
COPEIRA - ARRUMADEIRA
Família da fino trato precisa de
copeira arrumadelra competente
— Exigem-se ótimas referencÍ3s
Ordenado de 70 mil — Tratar
na Av. Epitácío Pessoa n. 1 926
COZINHEIRA RESPONSÁVEL c.
pratica trivial fino, com referen-
cias recentes, Idade d* 30 a 40
anos, para 3 pessoas. — Pago
bem. Tratar na Rua Domingos
Ferreira n- 140, ap. 701,
parte da manhã.
EMPREGADA — Precisa-se para
todo o serviço de pequena fa-
1111 lia. — Não lava nem passa.
Folga aos domingos — Ord.
60 000 — Pedem-se referenciai.
Praia do Fiamcngo, 120, casa 1,
sobrado.
EMPREGADA CASAL - Coiinhan
do trivial fino, referências, len
do, podendo dormir fora. Pra-
<isa-se urgente. Rua Raimundo
Correia, 27, ap. 101. Tratar até
meio-dia. _ 
EMPREGADA - Precisa-se pj co-
2Ínhar e serv. dorm. leves ord.
70 a 80 mil c! ref. « doe. Mi-
nistro Viveiro de Castro, 128 —
Ap. 601 — Copa.
EMPREGADA para todo serviço
e tomar conta de menino de ano
« meio, não lava nem passa rou
pa de adultos. Otimo salário,
informar na Raul Pompeta,^ 14
flp. 403 :*- Não dorme emprego^

EMPREGADA com referência. Pre
cisa-se para todo serviço, peque
na família — Paga-se bcm. Rua
Lauro AJlullcr, 16, apt. 1003. Tel,
-16-5597.

Rio de Janeiro — Sexta-feira, 24 de março de 1967
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¦-^'iSS^jCirculai-á amanhã, sá-

. bWe^mas estará norma!-
fiv mtSptc nas 'bancas no do-

%mingo com todos os seus
Serviços habituais, Caderno

Ií, Revista de Domingo, Ca-
demo Especial c Classiíi-
cados.

Este ano Monsenhor Calliari substituiu o Cardeal no Lava-Pés, na Catedral

Corte de luz Ministros vão receber as
só volta na ,T
segunda-feira <lueims contm hegrão

A paralisação das ativida-
des do comércio, indústria e re-
partições públicas em conse-
ciüência do feriado religioso e a
existência de grande disponibili-
dade de carga nas usinas em
funcionamento permitirão à po-
pulação carioca ver-se livre do
racionamento de energia clétri-
ca de hoje até segunda-feira.

A Coordenação do Racio-
namento, entretanto, adverte
que não deve ser feito uso ex-
cessivo de energia neste perío-
do, sendo proibido ligar apare-
lhos de ar condicionado e colo-
car mais de um elevador em
serviço. A Rio Light assegura

O Presidente do Sindicato
do Comércio Lojista do Rio
de Janeiro, Sr. Osvaldo Ta-
vares, anunciou ontem que
apresentará na próxima têr-
ça-feira aos Ministros das
Minas e Energia e do Traba-
lho um memorial de protes-
to das classes produtoras"contra o descaso do Govêr-
no estadual diante dos pro-
blemas da Cidade".

Os dirigentes das classes
produtoras passaram todo o
dfa de ontem na expectativa
da reunião das autoridades
ligadas ao problema de ener-
gia elétrica com os dirigen-
tes da Light, para saber qual
decisão íòra tomada em re-

que os cortes deverão ser sus-"
pensos gradativamente a partir
de abril. (Página 12).^

lação aos cortes de energia.
A reunião íoi realizada a
portas fechadas, na tarde de

quarta-feira, e dela nada
transpirou.

O documento dos lojistas,
de críticas ao Governo do
Estado, será examinado pela
classe em reunião marcada
para a tarde de segunda-fei-
ra, em conjunto com o Sin-
dicato dos Empregados no
Comércio.

O Presidente do Sindicato
do Comércio Lojista escla-
receu que aproveitará a opor-
tunidade da audiência com
os Ministros Jarbas Passari-
nho e Costa Cavalcanti paraexpor pessoalmente as rei-
vindicações da classe. Ape-
sar dos feriados da Semana
Santa, os membros da comis-

-^Q-_,aoatiu_uai'ãa--.em penha-dos na elaboração do memo-
rial e estudando outras pro-vidências.

ONU propõe Tremor de terra foi
sentido em 3 Estados

cessar-fogo
no Vietname

A proposta de paz encami-
nhada sigilosamente por U
Thant aos paises direta ou in-
diretamente : interessados na
guerra do Vietname, à exceção
da China, prevê um cessar-fogo
incondicional seguido de con-
versações informais entre Esta-
dos Unidos e Vietname do Norte.

O comando militar norte-
americano no Vietname — cujo
chefe, General Westmoreland,
aconselhou o Presidente Lyndon
Johnson em Guam a ordenar
nova escalada na guerra — re-
velou ontem que as baixas dos
EUA e do Vietcong, na sema-
na passada, bateram todos os
recordes da guerra, alcançando
o total de 2 675 vietcongs e 2 092
norte-americanos. (Página 2),

O Observatório Nacional
confirmou ontem que a ter-
ra tremeu na noite de ante-
ontem.em cinco bairros do
Rio e em dois sentidos, mas
o fenômeno ocorreu tam-
bém em outras regiões, por-
que foi observado no Estaclo
do Rio e ao longo de uma
faixa de 150 quilômetros qife
liga o litoral norte de São
Paulo à Guanabara.

Três sismógrafos acusa-
ram que o tremor começou
a partir das 21hl3m e teve
a duração de 80 segundos,
mas foi registrado só no Rio
porque apenas o Observató-

rio Nacional dispõe daquele
equipamento especializado.
Em São Paulo e no Estado
do Rio, porém, o abalo foi
sentido por milhares de pes-soas.

O Vice-Diretor dõ Obser-
vatório Nacional, Sr. Luís
Muniz Barreto, considerou o
fenômeno de pouca reper-
cussao sismológica, pouco
freqüente e talvez provocado
pela infiltração das águas
das chuvas na crosta terres-
tre, adiantando que abalos
semelhantes ocorrem no Pe-
ru. pelo menos quatro vezes
por dia. (Página 5)

Mundo reco
hoje Paix

O Papa Paulo VI. descal-
ço e carregando uma cruz,
encabeçará hoje uma pro-cissão de penitência pelo dia
em que se relembra a Pai-
xão e Morte de Cristo, an-
dando pelas ruas de Roma,
enquanto no Rio de Janeiro
as principais procissões da
Sexta-Feira Santa sairão da
Praça 15, onde os fiéis deve-
rão chegar às 9h30m, e da
Rua Haddock Lobo, às 18h.

O dia de hoje não tem
missa completa, mas às 15
horas as diversas igrejas rea-
lizam uma cerimônia que in-
clui parte deia, a chamada

vjfit*com procissões
aà e Morte de Cristo

Missa dos Pré-Santificados,
em que se lê pela última vez
na Semana Santa o Evange-
lho da Paixão, hoje segundo
São João. Seguem-se as Ora-
ções Solenes, a Adoração da
Cruz e a comunhão, distri-
buída aos fiéis, embora não
haja missa.

Apesar da promessa dos
órgãos do abastecimento de
que o pescado seria barato
na.Semana Santa, por cau-
sa da quantidade disponível,
a população carioca chegou
a pagar NCrS 8,'60 (8 600
cruzeiros antigos) por um
quilo de camarão, na feira

da Glória, enquanto o mes-
mo produto era vendido porNCrS 5,40 (5 400 cruzeiros
antigos») pela CIBRAZEM.

Os ônibus que saem da
Rodoviária Novo Rio e os
trens da Central transporta-
ram ontem cerca de 30 mil
pessoas, principalmente pa-ra Belo Horizonte, São Pau-
loe cidades fluminen-
ses, embora de um modo ge-ral o movimento dêste ano
seja inferior ao do ano pas-sado. Foi menor, também, a
procura de ovos de Páscoa,
principalmente pelo seu al-
to preço. (Págs. 3, 11 e 14)'

Guarda Vermelha perde batalha
para seqüestrar um governador

Após três horas de comba-
te nas ruas de Fuchow, os
soldados do Exército chinês
dispersaram milhares de
guardas vermelhos que ten-
taram seqüestrar o Governa-
d or da Província dc-FaM^a-,--
situada ao longo do Estreito
de Formosa, em frente às
Ilhas de Matsu e Quemói, se-
gundo o The Neio Life Eve-
ning Post, de Hong-Kong.

The Star, t a m b é m de
Hong-Kong, noticiou que a
direção do Partido Comunis-
ta chinês decidiu acabar a
ocupação militar das fábri-

cas e empresas estatais, em
obediência a uma sugestão
apresentada pelo Primeiro-
Ministro Chu En-lai e pelo
próprio Ministro da Defesa,
Lin Pião, que consideraram

-ô-T-sxererro-seru cüiiuicues pa-
ra executar missões desta
natureza.

A província de Shansi, on-
de se registraram os primei-
ros choques entre partida-
rios e adversários dc Mao
Tsé-tung, será administrada
de agora em diante por um
Comitê permanente de 27
membros do Partido e do

Governo. A decisão foi toma-
da em Congresso realizado
em Taiyuan, com a partici-
pação de quatro mil delega-
dos maoístas.

Em Paris, anunciou-se on-
tem que a França vendeu
quinze helicópteros à China
no valor de quatro milhões
de dólares. Não se sabe qual
a utilização a ser dada aos
aparelhos, porém o Governo
chinês recomendou que to-
dos fossem equipados com
"poltronas confortáveis". —
(Página 2)
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Harriet sc ofendeu com o que pensam os latinos sobre a mulher da Suécia

Filme sueco
sai de cena
na violência

O filme People Meet and
Sweet Music Fills the Heart, que
produtores suecos e dinamar-
queses fazem no Rio, começou
com uma troca de empurrões,
ontem no Galeão, entre o dire-
tor Henning Carlson e um fun-
cionário da DAC que estragou
a seqüência do desembarque da
atriz Harriet Andersson,

A atriz Harriet Andersson,
embora não tenha notado o in-
cidente, desembarcou de mau
humor e, mais tarde, ao conce-
der sua primeira entrevista aos
jornais, ficou mais irritada ain-
da quando soube que os latinos
tém "uma idéia exagerada a
respeito da mulher sueca, que
não tem mais que cs mesmos
direitos dos homens". (Pág. 14).

URSS e EUA
negociam
foguetes

Estados Unidos e União So-
viética iniciaram ontem em
Moscou, com uma reunião en-
tre o Chanceler Andrei Gro-
myko e o Embaixador Llewellyn
Thompson, as conversações pro-
postas peio Presidente Lyndon
Johnson para a assinatura de
um acordo que reduza os arse-
nais de foguetes dos dois paises.

Em Genebra, a Conferência
do Desarmamento, em que está
sendo discutido o projeto de
tratado que impede a prolifera-
cão das armas nucleares, entrou
cm recesso, por seis semanas, em
virtude de divergências sobre a
liberdade de utilização pacifica
da energia atômica, que a Ale-
manha Ocidental teme perder
se o tratado fôr assinado. (Pág. 3),

Refinarias
mantêm caro.
seu açúcar

As refinarias informaram on-
tem que não tomaram conheci-
mento da redução do preço do
açúcar para NCi$ 0,43 (quatrocen-
los e trinta cruzeiros antigos), de-
teminada pelo Marechal Costa e
Silva, e que continuarão a distri-
bui-lo a NCrS 0,46 (quatrocentos
e sessenta cruzeiros antigos) are
que a SUNAB revogue sua Porta-
ria 146, que liberou o produto.

Ainda ontem, colocando tam-
bém em xeque a decisão preslden-
ciai. o Ministério da Justiça ad-
yertlll, em nota oficial, que serão
suspensos todos os financiamentos
de caráter público aos usineiros
que não saldarem seus débitos aos
fornecedores de cana, enquanto as
donas-de-casa batiam de porta em
porta em busca de um quilo do
produto. (Página 12)

EMPREGADA para arrumar e co-
zinhar, NCrS 60,00. Tratar d.s
7 ès 8h 20-11 c das 13 ás Uh
30m — Rua Anita Garibaldl n.
38 - fp. 304 - COPACABANA

EMPREGADA — Precisa-so para
arrumar • pasiar — Ord. CrJ
50 000. Tratar ps Av. Barlo-
lomeu Mitro n. «47 — 503. t«-
blon.

EMPREGADA - Precisa-se todo
serviço. Paga-so bem. Av. Oj*
valdo Crur, 78, ap. Í02.

EMPREGADA - Paga-se bem, Rua
São Clemente, 45, ap. 703. Pró-
ximo à_PraÍa de Botafogo.
ÈMPREGÀDÀ_para todo o"íc.vT
ço pera um casal íó. Exigem
sa referências — R'-'a Barata Ri-
beiro n. 48 - 801.

GOVERNANTA - Necessita pes-
sol de bca apresentação, idade
21 a 40 anos para tomar conta
acutamnnto de caiai que viaja,
150 mensais. Tratar domingo és
8h. Av. N. S. Copacabana. n.°
1 150-1 217.

OFEREÇO copeira - arrumadeira,
cozinheiras etc. Com referencias
e doe. Tels. 32-0584 e 32-5554
— Ag. Riachuelò.

OFERECE a Missão Evangélica do-
mestiças especiais. Garantias per-
manehte. Tratar pessoatments na
Rua Uruguaiana, 226.
OFEREÇO ótimas domésticas —
Associação de Proteção k Mu-
íher, Rua Sele de Setembro n.
63 - 12.Q ,njaf _ 52.1595.

PRECISA-SE de babá - aiudaMa
(preferência me.iinfl - moça —
acompanhfida do responsável) —
R. Barata Ribeiro n. dO, ap.
203.

PRECISA-SE de empregada todo
serviço de ap. pequeno, na Rua
Henri Ford n. 27 - ap. 303." Tijuco ___ __^
PRECISO babí com muita praü-
cn — Av. Copacabana n 534 —
ap. 402 — Ordenado 80 Uí 130

PRECISA-SE de arrumarieira co-
peira com pratica e referencias.
— Dormir no emprego — Rua
Haddock lobo n. 407.

PARA ap. da 3 adultos precis?*
se empregada todo serviço Inclusl-
ve cozinhar. Carteira e ruferên-
cias. Av. Copacabana, 959 tp,
303.

,PRECISA-SE dc moca p traba-1
jlliar em casa família, boa apa-i
rència - 25-5934 - Rua Gene-'
ral Gücério n. 445 — laranjeí-

j tas;
PRECISA-SE do empr*gaaa para
casa de famíli,a de jih essai sl
filhos, na Rua Msria Angélica
n. 315 - ap. 101.

PRECISAMOS doméstica» práticas | AGENCIA AIEMÀ OLGA - Tel.
— Dorme no emprego. Pagamos j37-719? — •''ago Impostos* tem
bcm e damos grátis; curso de 'alvará • escrita fiscal - cozi-
culinária, corte, manicura, cabe-inheíras, copei ras e babás. Av.
leireiro, datilografia etc. FolgasjCopacabana n. 534 — ap. 402
especiais. R. Uruguaia, 22ó. — Ótimas refs.

PRECISA-SE dc empregada par?
Iodo serviço de família de. 3
pessoas. Tratar Av. Nicea, 476.
Edison Passos.

Pi^-ilSA-SE de uma empregada
I— Paço CrS 60 000 na Rua Tor-
jre: Hcmm n. 321 - ap. 201
I- Vila Iwbêl.

PRECISA-SE empregada para todo'*GENCIA *lEM^ 0lGA
serviço com referências. Paga-se;°,"-'' - PiCT« impostos - tem
bem. Domingo» Ferreira, 108, ip. I"!»»™, • ''""" fl!:al ~ Tcl-
nn, ;37-719I.

Lei
tem

201.

COZINH. E DOCEIRAS AGENCIA MOTA tem as melho-
rei diaristas, cozinheira;, faxinei-

^„_ jras, lavadeiras e passadehas -

A ACENCIA RIACHUELO tem e«.)T«l- 37-5533, com documento».
zinhe:ras, eop.-arrum. bebas etc.[COZINHEIRA — Todo serviço pre-
Com doe. e informeç&es. Telefo-' ciso. Exijo decumentos. R. Rai-
n»s 32-55JÍ • 32-0564. 'mundo Corrêa, 23, ap. 802.

COZINHEIRA - Mais serviços -
;prccisa-se com ora tica bom tri-
vial, boas referencias. Rua Ma-

lecdo Sobrinho n. 53 — bloco B
ap. 405 - Telefono 46-6325 —
(Kumaitá.

[COZINHEIRA - NCrS 1C0 mll -
Rua Desembargador Alfredo Rus-
sei n. 202 — junto Canal Le-
blon.

!c6ZINHÉIRÁ-AR'RUMADEIRA~que
tenha documentos. Precisa-se, Rua!

[Coirana, 268, B, Pina. Ord. até
jOS 70 000/

Cozinheira - Preosa-_e de
I trivial fino, com referências de
'um ano no mínimo. Tel. 26-7361.

COZINHEIRA - Trivial almoço pa-
ra um cavalheiro, nãc trabalha
sábado nem domingo. Cr$ 25 C00
— Conda Bacpendi, 48 — 404 —
Catete.

COZINHEIRA - Precisa-se de res-
ponsabllldade cj referências para
um casal. Rua Itabaiana, 204 —
Graiau.

COZINHEIRA - Preciso pessoa
rerponsávcl e sossegada para to-
do o serviço dc pequeno ap. me-
nos passar. Referencias — R. I
Haddock Lobo, 171, ap. 502. I

COZINHEIRA Precisü-se para
3 pessoas e qua durma no em-
prego. Exigem-íQ referências. -

Tratar Rua João Lira, 103, np.
203 - leblon.

CASAL Dc TRATAMENTO prcci-
sa de cozinheira asseada para o
trivial fino — Documentos e re-
ferencias. Tratar na iíua Barata
Ribeiro n. 67 — ap. 301.
COZINHEIRA forno c fogão pi
casfil — Raimundo Correia, 411
1 C04 — Tratar sábado.

EMPREGADA para cozinha e ar-
rumação, som dormir no emprê-
go — Precisa-sa na Rua Campe»
Sales. 143, ap. 902 - Telcfon-
48-8864.
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Exército impede seqüestro de Governador anti-Mao ~
Duas cartas revelam
a mudança recíproca

JVISCTION CITY,

Liúis _,dgar de Andrade
Kilitnr llilrin.ii-ioliiil

A divulgação da correspondência secreta entre John-
son e Ho Chi Minh lira qualquer esperança de que a
guerra do Vietname possa terminar nos próximos meses.
Agora será tudo ou nada. Para quem acompanha atenta-
mente a evolução do conflito, tanto Hanói como Washing-
ton mudaram de atitude. Ho Chi Minh atenuou suas exi-
gências. Johnson passou a exigir mais. Houve, por assim
dizer, uma inversão de posições. O noticiário das úiti-
mas semanas dava essa impressão. O texto das duas car-
tas não deixa margem a dúvidas.

Recapitulemps. Até serem iniciados em 1965 os bom-
bardeios ao Vietname do Norte, os Estados Unidos se re-
casavam a negociar. O Departamento de Estado declara-
va com insistência que os americanos só iriam à mesa
da conferência se Hanói primeiro cessasse a agressão. Tra-
tava-se de convencer a opinião pública de que não havia
unia insurreição interna no Vietname do Sul, mas uma
invasão propriamente dita por parle do Vietname do
Norte. Nessa fase, Hanói repelia também a hipótese do
armistício. Se Washington quisesse negociar — diziam
os norte-vietnamitus — que procurasse os líderes do
Vietcong no Sul.

No dia 7 de abril de 1965 houve a primeira grande
guinada. O Presidente Johnson fêz um discurso em Bal-
timore no qual dizia: "Os Estados Unidos estão dispostos
a entabular negociações com o$ governos interassados
sem exigir nenhuma condição prévia." Na semana s.e-
guinte. foi a vez de Hanói pronunciar-se. Falando peran-
te a Assembléia Nacional, no dia 13 de abril, o Primei-
ro-Ministro Pliam Van Dong expôs os seus quatro pon-
tos que haviam de ficar famosos. Eram estas as condições:

1. Respeito dos acordos de Genebra de 1954.
2. Evacuação das tropas americanas, cessação da in-

tervenção americana no Vietname do Sul e dos ataques
ao Vietname do Norte.

.1. Solução de todos os problemas à base do progra-
ma da FNL (Vietcong).

4. Reunificação do país sem intromissão estrangeira.
Durante quase dojs anos, os beligerantes repetiram

como um disco as mesmas declarações de intenção. Os
Estados Unidos negociariam sem nenhuma condição, a
qualquer momento e em. qualquer lugar. Bastava que o
inimigo levantasse um dedinho. Enviados de Johnson

___t_t*_______ •'¦¦ .^_\\W WWw • '¦ '". 
A_\\W\\\__\'- -_____\\\__\__\'_^." ' _______ _____________________\___W _______m__K ti ___t__wf'

____________ " ^¦BMJH^^^^^ 4__f1Í_______\\ ____¥ ™* ¦''¦¦¦ -'____M __\_____Í^_A+''y'._. i&í^^tfcit», ^* ________________WlS£UÈ___________R^^_<_. ?
_________________ ________________ * ^Hl ^^V " a^^l ^B^V1 "J^^flBt fc ^Bfc'' ^_______________________________________f_________i_ '^K•_____} _________ ____u ______<*!. + 

""a__* ' >^H ^^K-J-r <_____ _____?*^**>-i t «vW* . ' WS ''-•>* _____m t_______________________r____\_ÍiiJ_. _t •
*^m_n __________m__K^____y ___& _____ ____¥ >a^__WÈ ___§__> ¦^_K_J^y s*. Ml ____f^__T_i9_Í ___W_u________Í__'l_,.

Soldados americanos socorrem o companheiro ferido na Operação-Junction City, perto do Camboja (UPI)

U Thant propõe cessar-fogo e
negociaçao entre Hanói e EUA

percorriam, o mundo d procura de um sinal. Em vão. Ho
Chi Minh pedia sem cessar, de público e em particular,
a retirada prévia dos americanos. A ponto de até De
Gaulle e U Thant se associarem a esse apelo.

De repente, outra mudança. Agora do lado de lá. A
partir de dezembro, começaram a aparecer certas decla-
rações dc dirigentes norte-vietnamitas reduzindo as qua-tro pré-condições a uma só: a suspensão definitiva e in-
condicional dos bombardeios. Uma concessão. Washington
não acreditou. Afinal de contas, tratava-se de entrevistas
à imprensa, sem valor oficial. Dean Rusk classificou-as
de manobras de propaganda. Foi ai que apareceu na lin-
guagem de Washington uma palavra nova: reciprocidade.
É o nome mágico que está em todos os pronunciamentos
de Johnson e Dean Rusk desde janeiro. Os Estados Uni-
dos param com todo prazer os bombardeios se Hanói re-

i'í ciprocaniente tomar alguma iniciativa análoga.
No dia 6 de fevereiro, o Primeiro-Ministro Kossiguin

chegava a Londres e transmitia a seu colega Wilson a
confirmação que vinha faltando para o crédito da nova
posição de Hanói. Dots dias depois, a carta ãe Johnson
para Ho Chi Minh era entregue na Embaixada do Viet-
name do Norte em Moscou, Um aspecto posiiivo: a Casa

\ Branca propunha entendimentos secretos, "longe do cia-
b ,_ rão publicitário". Realmente o excesso de'publicidade ha-
jjj 

" via prejudicado as iniciativas anteriores de Johnson. Ou-•f tra novidade: as negociações seriam bilaterais, excluídos
portanto os soviéticos, os chineses e os vietcongs. Mas a
palavrinha fatal, reciprocidade, estabelecia o impasse.
Ela consistiria especificamente no seguinte: "a certeza
de que tenham cessado as infiltrações no Sul por terra e.
por mar".

Estava começando a trégua do Ano Novo budista. O
Papa fêz um apelo para que a suspensão de hostilidades
fosse prolongada até que as negociações pudessem come-
çar. Sem resultado. No dia 13 de fevereiro, o Presidente

Johnson ordenava o reinicio dos bombardeios. Dois dias
mais tarde. Ho Chi Minh entregou sua resposta: O Viet-
name do Norte está disposto a negociar se o Governo ame-
ricano determinar a suspensão dos bombardeios. Como
o documento não usa o abjetivo definitiva, Ho Chi Minh
aceita implicitamente a fórmula de negociação proposta
pelo Senador Robert Kennedy em seu discurso de 2 demarço no Senado.

. A exigência de Johnson significa uma volta à posi-
ção anterior a 7 de abril de 1965. Èle argumenta oue o ad-
versário poderia usar a suspensão dos bombardeios para"melhorar a sua posição militar". Mas o próprio. McNa-
mara, Secretario da Defesa, declarou recentemente (Ro-bert Kennedy cita-o em seu discurso) que "os bombar-deios não impediram substancialmente o escoamento de

homens e de armas para o Sul". E o General Wheller,Chefe do Estado-Maior Geral americano, reconhece queos bombardeios não tém sido eficazes senão em 20 porcento como empecilho às infiltrações.
O apelo à reciprocidade é um problema de orgulhomilitar. Nesta guerra, toda vez que um dos lados dá sinalde que deseja negociar há sempre quem veja isso nocampo adversário como um sinal de fraqueza. Comentan-

do este circulo vicioso, o historiador americano ArthurSchlesinger Jr., autor de The Bitter Heritage. o maiorlibelo contra a escalada, escreve: "Seguindo tal lógica,
quando estamos na defensiva não podemos negociar por-que somos fracos e, quando obtemos vantagens, tambémnao podemos negociar porque, persistindo em nossa ati-tüãe, poderíamos mais cedo ou mais tarde nos encontrarem situação melhor".

Segundo as últimas informações, o Vietname do Nor-te convenceu-se, em meados de janeiro, de que os Esta-dos Unidos não pretendem negociar nos próximos meseso fim do conflito.
— Não se trata de obter uma pacificação — dissetextualmente no começo de março o Generai Wheelar

vias de conquistar a vitória, se 
'possível 

rapidamente.
O Chefe do Estado-Maior propôs a Johnson um pia-no âe blitz para obrigar Hanói a capitular dentro de cin-

co meses. A conferência de Guam decidiu esta semanaintensificar a guerra. Mas, preferindo a tática do "sufo-
camento progressivo do inimigo" à adoção âe novos pas-sos na escalada, não parece ter endossado completamente
o Plano Wheeler.

Pelo visto, o Vietname do Norte e o Vietcong do Sul
resolveram se organizar para a guerra, como se ela de-
vesse ainda se prolongar por muitos anos, e ao mesmo
tempo pretendem multiplicar as ofertas concretas de pas
a fim ãe obrigar Johnson a novas âefinições negativas.

Teoricamente, na base das sondagens de opinião pú-
blica, o Presidente dos Estaâos Unidos tem um prazo
para ganhar a guerra. Esse prazo termina seis meses
antes das eleições presidenciais do ano vindouro. Mais
ou menos em abril de 196S. Se a guerra não fór ganha
até lá, Johnson partirá para a negociação. Seu eleitorado
quer os louros da vitória ou pelo menos o ramo da oli-
veira. Mas, nesta gangorra da guerra da paz, será a vez
de Hanói dizer não.

Nações tinidas (UPI-JB) — Fontes
das Nações Unidas revelaram ontem á.
noite que a nova proposta de paz de
U Thant — cuja existência foi revelada
quarta-feira — prevê um cessar-fogo in-
condicional seguido de conversações in-
formais entre os Estados Unidos e o Viet-"f.irünt-Uu Norte aúbve-n Inicio UcrüL-gucúi--
ções formais.

A proposta de U Thant foi apresen-
tada ao Vietname do Norte, Vietname do
Sul, Estados Unidos, União Soviética e
Grã-Bretanha (co-Presidentes da Con-
ferencia de Genebra.) e aos países-mem-
bros da Comissão Internacional cie Con-
trôle dos Acordos de Genebra sôbre a In-
dochina, Canadá, Índia e Polônia.

Quarta-feira à noite, U Thant reu-
niu-se sigilosamente, por mais de duas
horas, com o Presidente da Comissão de
Relações Exteriores do Senado amerlca-
no, William Fulbright, e outros membros
da mesma comissão, para exame conjun-
to da proposta.ao sair tio encontro, Fulbright"- afir- -
mou estar inclinado "a acreditar que
conseguimos formular novas idéias e con-
ccitos, a ser transmitidos ao Governo, em
Washington".

Mas, acrescentou, "os senadores con-
cordaram com U Thant em que a con-
versa deveria ser off the record, para
facilitar as discussões". Disse Fulbright
que o Secretãrio-Geral poderia desempe-

nhar importante papel na negociação da
paz, devido ao seu prestigio pessoal e ao
fato de ser um dos mais importantes es-
tadistas asiáticos.

— Infelizmente — prosseguiu — não
poderia dizer o mesmo das Nações Uni-
das como organização. Creio que as Na-"ções Uniaas são a grande esperança do
futuro e espero que meu país não qi;eiraassumir o papel de guardião da paz, subs-
tituindo-se à ONU.

Ontem, pela segunda vez em 48 ho-
ras, U Thant encontrou-se com o Embai-
xacior soviético na ONU. Nikolai Fe-
dorenko, provável intermediário na apre-
sentação da proposta ao Vietname do
Norte.

Westmorelaiid defende nova escalada
Washington (UPI-JB) — Fontes au-

torizadas do Governo americano revela-
ram ontem que, além do Primeiro-Minis-
tro Cao Ky, o comandante das íôrças
dos EstadesUnidos no Vietname, General
William Westmoreland, aconselhou o
Presidente Johnson, na Conferência de
Guam. a ordenar «ova escalada na guer-ra, sob pena de as hostilidades prossegui-rem indefinidamente.

Tanto o General Westmoreland como
o Premier Cao Ky afirmaram a Johnson
que seria preciso exercer pressão militar
suficiente para romper a disposição de
luta de Hanói. Essas fontes não soube-
ram dizer se o presidente concordara em
princípio com qualquer alteração na es-
tratégia em vigor. Existe, poréih, em
Washington, a impressão de que Johnscn
autorizará "mudanças quantitativas" na
guerra.
FALCÕES EM HANÒI

Ao mesmo tempo, surge em Washing-
ton a impressão de que Ho Chi Minh
está sofrendo o mesmo problema que afli-
ge o Presidente Johnson há muito tem-
po: o conflito entre os "falcões", civis e

militares da "linha dura", e "pombos",
partidários do apaziguamento.

Como não há, na opinião dos estra-
legislas americanos, a menor possibilida-
de de vitória militar para o Vietcong,
não haveria, para a intransigência de
Hanói, outra explicação que o mero de-
sejo de conseguir uma posição de força
para as negociações.

E-sa obstinação, contudo, poderia ter
como resultado a confirmação de uma
das hipóteses de Westmoreland, alterna-
liva reiterada na Conferência, de Guam:
cu a evelução da guerra obrigaria Hanói
a ceder e negociar, ou a guerra se acaba-
ria par si mesma, pelo esgotamento das
forças vietcongs.

Para a validade desta segunda hi-
pótese, menciona-se nos círculos oficiais
de Washington o íato de que o Governo
do Vietname do Norte estaria profunda-
mente equivocado quanto à verdadeira
situação estatística das próprias forças.

Por exemplo, dizem os especialistas
do Pentágono, o Vietname do Norte es-
taria convencido de ter aumentado suas
forças por meio da infiltração no Sul,
quando na verdade mal tem conseguido

cobrir as perdas, mantendo-se no mes-
mo nivel anterior.

Revelou-se também que na Confe-
rencia de Guam o General Westmore-
land afirmou a Johnson que o Vietcong
voltou a empreender grandes ataques e
operações espetaculares, na esperança de
retomar a iniciativa, fisse. porém, seria
um esforço absolutamente inútil.

Independente de qualquer escalada.
Westmoreland teria anunciado o seguiu-
te programa militar para cs próximos
meses:

Destruir, lenta mas metódicamen-
le, tóda.s as bases do inimigo nas selvas.
A destruição de tais bases, uma a uma,
seria um processo longo e árduo.' Pro-
vàvelmwite Westmoreland disporá para
esse trabalho de todos os recursos de que
necessitar. Não houve, porém, em Guam,
qualquer exame da possibilidade de au-
mento do teto de efetivos previsto paraeste ano: 470 mil homens.

A pacificação do interior rural e
o trabalho de convencer as populações a
aceitarem proteção vai muito devagar e
será preciso acelerá-lo. Essa, durante o
ano, será a principal missão dos pró-
prios sul-vietnamitas.

Baixas batem novos recordes na guerra
Saigon (UPI-JB) — o comando ml-litar americano anunciou ontem, ao fim

de um dia de escassas operações em todo
o Vietname, que as baixas dos Estados
Unidos e do Vietcong na semana passadabateram todos os recordes da guerra, em-
bora não sofresse alterações a proporçãode cinco baixas para uma em favor dos
americanos.- — Entre guerrilheiros e regularei norte-'
vietnamitas, morreram em todo o Vietnã-
me do Sul, de sábado a sábado, 2 675
homens. Dns forças americanas, morre-
ram. feridos ou desapareceram 2 092 ho-
mens, total sesT. precedentes, mas ainda
inferior, cm número de mortos (211), ao
da semana da batalha de Ia Drang, em
novembro de 19(15 (240 mortos).

Os porta-vozes informaram também
que, em pequenas escaramuças na Opera-
çáo — Junction City, ainda em curso nas
proximidades da fronteira com o Cambo-
ja, a infantaria americana bateu novo
recorde, elevando para 1 772 as baixas im-
postas ao inimigo desde 22 de fevereiro.
O maior total dc baixas em uma sú ope-
ração era o da Operação — Thayer, no fim"du ano passado, quanao a cavalaria ame-
cana infligiu 1 757 baixas ao inimigo em
combates na zona costeira central.

Na área da Operação — Junction City,
os guerrilheiros têm lançado grandesataques com morteiros, usando nova tá-
tica de saturação. Esses ataques seriam
responsáveis pelo aumento das baixas
americanas na última semana. Na quarta-

feira à noite, os guerrilheiros dispararam
cerca de cinzentas granadas de morteiro
sôbre Gio Lin, perto da zona desmilitari-
zada do Paralelo 17, poíição da qual a
artilharia americana tem bombardeado
território norte-vietnmita.

As forças do Coréia do Sul anuncia-
ram ontem o inicio de sua maior ofensi-
va desde que se. .encontram no Vietname..
do Sul, matando 149 guerrilheiros e cap-
turanclo 150, num dos trechos da Ro-
dovia Nacional 1, nas planícies da zona
costeira central. As forças sul-coreanas,
das Divisões Tigre e Cavalo Branco,
enfrentaram contingentes norte-vietnami-
tns e cinco batalhões do Vietcong.

Senador negro contra o fim dos bombardeios
Washington (UPI-JBi — O Senador

Edward W. Brooke. republicano de Mas-
sachussets, o primeiro negro eleito parao Senado americano desde a Guerra Ci-
vil, afirmou ontem em discurso no Ca-
pitólio que voltou do Sudeste da Ásia
convencido da necessidade de não serem
suspensos os bombardeios ao Vietname do
Norte.- Brooke revelou que, durante breve es-'cala no Camboja, tentou encontrar-se
com diplomatas do Vietname do Norte,
mas não foi por estes recebido sob a
alegação de não haver, no momento, qual-
quer utilidade em tal encontro. "Volto
convencido — disse Brooke — de que o
Vietname do Norte não está disposto a
negociar'.'.

Com esse pronunciamento. Brooke vol-
tou atrás em suas posições, pois defendia,
desde r campanha eleitoral, a suspensão

dos bombardeios. Ressalvou, contudo, queos Estados Unidos deveriam estar pre-
parados para adotar es;a medida "quan-
do chegar o momento em que se verili-
que serem os ataques aéreos o principalobstáculo às negociações".

— O povo americano — acrescentou— começa a aceitar, com relutância mas
como coisa definitiva, que a luta poderia
perfeitamente durar mais dez anos. fi
possível que a pressão militar constante
consiga pôr fim à guerra mais cedo cio
que esperamos. Não tentarei, porém, fa-
zer qualquer previsão, e não acredito quealguém esteja em condições de fazê-la.
PLENÁRIO VAZIO

Com o plenário do Senado quase va-
zio desde o início da sessão, o debate só-
bre o Vietname prosseguiu com um dis-

curso do Senador Joseph Clark, demo-
crata da Pensilvània, um dos membros
da Comissão de Relações Exteriores que
na véspera estivera com o Secretário-Ge-
ral da ONU, U Thant.

Volto desse encontro — disse Clark
— com a certeza de que nós, defenso-
res da suspensão dos bombardeios, deve-
mos renovar nossos esforços.

O Senador Gale McGee, democrata -
de Wyoming, falou a seguir, criticando
asperamente o Senador Robert Kennedy,
por sua última proposta dc suspensão
dos bombardeios.

Creio que é tempo — afirmou —
de nossos diplomatas amadores mostra-
rem um mínimo de contenção. Creio que
é tempo de avaliarem com mais cuidado
o sentido e o impacto de suas declara-
ções, às vezes precipitadas.

França proíbe tribunal de Russel
Paris (UPI-JB) — O Governo fran-

cés decidiu ontem proibir a realização
em Paris das sessões do "tribunal de
crimes de guerra" organizado por Lorde
Bertrand Russell para examinar a res-
psnsabilidade do Presidente Johnson e
outros membros do Governo americano
na guerra do Vietname.

Hora.s antes de anunciada a proibi-
ção — em comunicado lacônico do Mi-
nistério do Interior —. delegados de Rus-
sell tinham alugado nara o julgamento,
em abril, o Palácio da Mutualité, de qua-l.-y mil lugares, situado no bairro uni-
versitàrio de Paris.

LEI ANTIGA

Antes mesmo da proibição, fontes
com acesso ao Governo vinham infor-
mando que o Presidente De Gaulle es-
tava inclinado a impedir a realização do

ato público — com base numa lei já nn-
tiga, cm vigor há 86 anos e raramente
invocada, que proíbe insultar chefes de
Estado entrangeiros. De Gaulle, porém,estaria disposto a permitir a reunião do
tribunal, caso suns reuniões não fossem
públicas, por entender que a Françn não.
poderia negar suas tradições de liberda-
de de palavra.
CINCO PONTOS

Ao confirmar ontem, antes da proibi-
ção, o aluguel da Mutualité, o maior sa-
lão cie reuniões de Paris, o advogado
francês Yvcs Jouffa. membro da comis-
são organizadora indicada por Russell,
informou que as nove jurados examina-
riam cinco pontos-chave, antes de deci-
dir se Julgarlá-n o Governo americano
ou nlguns de seus membros individual-
mente.

Esses pontos são os seguintes:
— Se houve agressão por parte doa

Estados Unidos, Austrália, Nova Zelân-
dia e Coréia do Sul.

— Se as forças americanas real-
mente usaram armas proibidas, como ga-
ses e tóxicos.

— Qual a extensão dos bombar-
deios contra a população civil do Viet-
name do Norte.

— Se os prisioneiros norte-viet-
namitas são tratados com humanidade.

— Se foram cometidos atos quali-
íicáveis de genocídio.

Alguns observadores levantaram dú-
vidas ontem sôbre a disposição de Jean-
Paul Sartre de participar do corpo de
jurados escolhido por Russell. Sartre foi
indicado no ano passado, mas até ago-
rn não afirmou se participará ou não do
tribunal. Entre os outros membros do
Júri, figura o brasileiro Josué de Castro-

Hong-Kong' (UPI-JB) —
Tropas do Exército chinês
dispersaram o n t e m, após
três horas de combates de
rua, em Fuchow, milhares
de guardas vermelhos que
tentaram seqüestrar o Go-
vernador da Província de
Fukien, situada ao longo do
estreito cie Formosa, em
frente às ilhas de Matsu e
Qucmói. informou The New
Life Evening Post,

Outro jornal clc Hong-
Kong, The Star, afirmou que
a direção do PC chinês de-
cidiu pôr fim à ocupação
militar das fábricas e em-
presas estatais, por suges-
tão do Primeiro-Ministro
Chu En-lai e do próprio Ml-
nistro da Defesa, Lin Pião,
que consideraram o Exerci-
to sem condições para exe-
cular tarefas dessa nature-
za.

PARTIDO

A Rádio de Pequim, em
emissão ouvida em Hong-
Kong, anunciou a formação
de um comitê permanente
de 27 membros, integrado
por dirigentes do Partido e
do Governo, para adminis-
trar a Província de Shansl,
onde se registraram os pri-
meiros choques entre gru-

pos pró e contra Mao Tse-
tung após o lançamento da
Revolução Cultural.

A decisão foi tomada em
congresso realizado em Tai-
yuan, de 12 a 18 de março,
com a participação de qua-
tro mil delegados de várias
organizações maoístas. Sen
objetivo, segundo os obscr-
vadores, é reformar toda a
atual estrutura do Partido
e do Governo para reforçar
a posição de Mao Tse-tung.

EPIDEMIA

A Saúde Pública de Hong-
Kong anunciou ontem que
há uma epidemia de saram-
po na cidade e que, possi-
velmente, é proveniente da
China. Também em Macau,
que fica do outro lado da
baia, em frente a Hong-
Kong, foi acusado um sur-
to de meningite.

Emissoras de rádio de
províncias chinesas anun-
ciaram que equipes de mé-
dicos civis e militares foram
enviadas recentemente ao
sul e sudoeste do pais mas
não fizeram alusão a epide-
mia de espécie alguma. Via-
jantes recém-chegados da-
quelas regiões da China
afirmaram que as condições
sanitárias ali são precárias.

China fêz tudo paru
soviéticos romperem

Washington (UPI-JB) —
Pontes diplomáticas de
Washington revelaram on-
tem que a República Popu-
lar da China tentou provo-
car a União Soviética a
romper relações diplomáti-
cas, em fevereiro, e citam,
como origem da informa-
ção, uma análise do espe-
cialista soviético em Direito
Internacional, Martin La-
-saaw, '¦

Segundo Lazarev, servi-
ram de pretexto as três se-
manas de manifestações da
turbulenta Guarda Verme-
lha, em frente à Embaixa-
da soviética em Pequim, em
fins de janeiro e princípios
de fevereiro. Tal hostilida-
de é sem precedentes na
história da diplomacia dos
dois países.

PRETEXTO

Em suas manifestações, a
Guarda Vermelha bloqueou
a Embaixada soviética em
Pequim com colunas de jo-
vens a ulular, enquanto de
alto-falantes especialmente.
instalados estrugia a pro-
paganda anti-soviética. Efí-
gies dos líderes do Kremlin
foram queimadas diante dos
portões da Embaixada.

Esses atos hostis, que La-
zarev chamou sem prece-
dentes, em sua análise, fo-
ram — a seu ver — piores
que o tratamento dispensa-
do aos diplomatas soviéti-
cos na Alemanha nazista,
antes de serem evacuados
do país, após o começo da
Grande Guerra.

A União Soviética protes-
tou, oficialmente, contra as
manifestações. Dizia que a
China ou tentava, delibera-
damente, destruir suas re-
lações, ou perdera o contro-
le da Guarda Vermelha. A
nota foi entregue a 9 de fe-
vereiro e, a 13, as demons-
trações perdiam fó''ça.

RELAÇÕES

O estado das relações di-
plomáticas sino-soviéticas
ficou novamente em evidèn-
cia, quarta-feira, com a ex-
pulsão, de Moscou, do Pri-

meiro-Secvetário da Embai-
xada chinesa, Miao Chiung,
e do Terceiro-Secretário.
Sun Lin. A medida parece
ter sido uma represália con-
tra a expulsão recente de
dois diplomatas soviéticos
que serviam em Pequim.

O Governo soviético redu-
ziu o pessoal de sua Embai-
xada em Pequim ao mini-
mo necessário para manter"ãs relações, x3íiei<rlnTeiTre;r
embora no menor nivel. Se-
gundo as fontes, chegou a
grandes extremos para evi-
tar o rompimento total.

Embora as relações entre
Pequim e Moscou tenham
caído a um índice sem pre-
esdentes, julgam os obscr-
vadores que a União Sovié-
tica não viu vantagem no
rompimento total, que cau-
saria a eliminação de sua,
representação numa capital
asiática chave.

SATÉLITE

Recordam as fontes de•Washington que os soviéti-
cos pouco ou nada hesita-
ram em suspender suas re-
lações diplomáticas com o
satélite de Pequim — a Al-
bania — em 1961. Também
a Albânia desencadeara
uma política de hostilidade
à União Soviética, com ma-
nifestações defronte ã sua
Embaixada em Tirana, pou-
co depois do XXII Congres-
so do Partido Comunista em
Moscou, quando Kruschev
denunciou Stalin.

A 25 de novembro de 1961,
o Ministro soviético do Ex-
terior solicitou o regresso do
Embaixador albanês, Nesti
Nase, sob a acusação de rea-
lizar propaganda anti-so-
viética. Ao mesmo tempo,
chamava seu representante
em Tirana, Iosif Shikin.
Mas foi só em 3 de dezem-
bro que o Governo soviéti-
co anunciou a retirada de
todo o pessoal da Embaixa-
da na Albânia, porque sua
presença no país fora torna-
da insuportável, pelas auto-
ridades albanesas.

Cinco ariõs são passados
e o rompimento perdura.

Comando da ONU não
repatriará jornalista
que deixou Panmunjom

Panmunfom, Coréia do Norte (UPI-JB) — O
Vice-Diretor da Agência Central de Notícias da Co-
réia do Norte, Soo-Keun Lee, que fugiu quarta-feira
de Panmunjom, não será repatriado, mas enviado
ao país que desejar, "porque escolheu a liberdade",
segundo declarou o Secretário do Comando das Na-
ções Unidas, Coronel George Charlton.

Soo-Keun deixou a mulher doente e três filhos
em Panmunjom e fugiu "para mostrar ao mundo
inteiro a verdadeira situação na Coréia do Norte".
Está emNSeul, capital da Coréia do Sul, de cujo go-
vêrno receberá USS 3 mil por sua fuga, de acordo
com a lei de proteção aos desertores.
LIBERDADE

Em entrevista a um jor-
nal sul-coreano, declarou
Soo-Keun que chegou a
pensar em suicídio várias
vezes, por causa da brutal
repressão aos intelectuais.
"Só não me matei por cau-
sa de minha família" — ex-
plicou.

Julga Soo-Keun, além dis-
so, que é inútil morrer sem
ter dito ao mundo o que se
quer.

O jornalista fugiu num
carro do Exército america-
no, sob o fogo das balas. O

Coronel do Exército norte-
coreano, Han Chu-Kung,
pediu seu repatriamento.

"A escolha pessoal do in-
dividuo é a base da liber-
dade em todas as nações do
mundo livre" — respondeu
o Coronel Charlton, acres-
centando: "Como integran-
tes do mundo livre seguimos
esse princípio; enviaremos
Soo-Keun para onde Êle
quiser ir".

A Cidade de Panmunjom
está, desde ontem, fechada
aos jornalistas, por motivos
de segurança.
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IgreJ€-x--Feviw--hoje--MGi$e^e-Gri$ta n ITUTQltt da Paixão
A Igreja Católica de

todo o mundo prostra-se
hoje em A a oração à
Cruz, revivendo a Morte
de Cristo no Calvário,
diante da qual implora,
na cerimônia das Ora-
ções solenes, por si mes-
ma, pelo clero, pelos go-
vernantes, pela conver-
são dos heréticos, cisma-
ticos, judeus e pagãos.

Em todos os templos,
as Funções Litúrgicas da
Paixão e Morte do Se-
nhor se realizam às 15
horas, hora em que Je-
sus Cristo "entregou o
espírito" ao Pai, segun-
do cálculo feito de acôr-
do com o relato dos qua-
tro Evangelhos. E com a
finalidade de integrar os
católicos nos sofrimentos
do Salvador, a Igreja
prescreve para hoje a pe-
nitência do jejum e abs-
tinênçia.

CERIMÔNIAS
As funções oficiais da

Igreja Universal para a
Sexta-Feira Santa com-
preendem as seguintes
partes: Prostração dos
ministros sacros aos pés
do altar, .Leitura do Pro-
feta Oséias e do livro do
Êxodo, Santo Solene da
Paixão de Nosso Senhor
Jesus Cristo, segundo
São João, Orações Sole-
nes, Adoração da Cruz e~ri_o" d.ã"Có.mY_Tnão úõs
ministros sacros e dos
fiéis.

Além das funções li-
t ú r g i c a s, costumam-
se realizar outras ceri-

m ô n i as paralitúrgicas,
como a Via Sacra, Visi-
tação ao Senhor Morto e
Procissão do Senhor
Morto.

PROCISSÕES

As principais precis-
soes do Senhor Morto, na
Arquidiocese do Rio, são
as promovidas pela Cúria
Metropolitana e pela
Igreja de São Sebastião.
A primeira é oficial da
Arquidiocese e dela par-
ticiparão as Irmandades,
Ordens Terceiras e de-
mais Congregações reli-
giosas leigas.

A Cúria Metropolitana
convida os fiéis para
comparecerem às 19h30m
na Praça 15 a fim de
formarem a procissão,
que deverá sair às 20 lio-
ras, seguindo o seguinte
trajeto: Rua Sete de Se-
tembro, Av. Rio Branco
e as Ruas Buenos Aires
e dos Andradas, termi-
nancio no Largo de São
Francisco, onde Monse-
nhor Armando Lacerda
fará o Sermão do Senhor
Morto.

A Procissão da Igreja
de São Sebastião sairá às
18 horas da paróquia dos
Padres Capuchinhos,
passando pelas Ruas
Haddock Lôho, Campos
Sales, Dr. Satamini, Be-

A MISSA CONCELEBRADA
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Mons. Ivo beijou pés fie
12 mutilados de guerra

Monsenhor Ivo Calliari,
substituindo o Cardeal Dom
Jaime dc Barros Câmara, la-
\ou a beijou os pés c deu o
abraço da paz a 12 mutilados
de guerra, durante a cerimo-
nia do Lava-pés, realizada den-
tro da Missa da Ceia do Se-
nhor, na Catedral, âs 17 horas
de ontem.

O Nóvo Mandamento trans-
mltldo por Cristo aos homens
na Ultima Ceia íoi o tema cen-
trai do sermão do Cóncgo Fe-
licir.no Castelo Branco, que
destacou ainda que Cristo veio
ao mundo para servir, dando
disto o exemplo ao lavar os pés
dos póstolos, devendo por con-
seguinte ser a atitude cie ser-
viço a carateristica cie todo o
cristão.

A MISSA

A Missa da Ceia do Senhor,
na Catedral, foi solene, com
paramentos brancos e flores no
altar-mor. O celebrante, Mon-
senhor Ivo, entoou o Glória, to-
cando-se por alguns instantes
os sinos e o órgão que ficarão
mudos até o Glória da Missa da
Vigília Pascal. Durante a ce-
rimônia do Lava-pés, realizada
depois cio Evangelho, o Coro
cantou os hinos: "Eu vos dou

um nôvo mandamento: assim
como cu vos amei, assim amai-
vos uns aos outros" e "Onde
há Caridade e Amor, ali Deus
está".

Terminada a Missa, proce-
deu-se à procissão do Sanüssi-
mo Sacramento, levado para
altar lateral, devidamente or-
namentado, para a- adoração
dos fiéis durante a noite. Em
seguida, como última cerimo-
nia de ontem, Monsenhor Ivo
Calliari fêz a desnudação doa
altares, que consiste em tirar
toda a ornamentação, velas e
toalhas, simbolizando o despo-
jamento de Cristo na Cruz.
MUTILADOS

Os 12 mutilados de guerra,
que representaram os 12 após-
tolos no Lava-pés, pertencem ao
Clube dos Veteranos da Cam-
panha na Itália (FEB) c foram
os seguintes: João dos Santos
Vaz, Geraldo da Silveira Bor-
ges, Frederico Jorge Rosa. e
Silva, Miguel Arcanjo Gar-
bocei, Domingos Fernandes
Maciel, Lidio dos Reis Santos,
Rubens Leite de Andrade, Ger-
vásio Descbamps Pinto, Sa-
muel Teixeira Guimarães, Pau-
lo da, Silva, João Arebalcie dos
Santos e João Guilhemo de
Queirós Coutinho.

D. Jaime doente não pôde
sagrar os Santos Óleos

/). José de Castro Pinto celebrou de manhã na Cutetlnd a Missa do Crisma e com 12 padres consagrou os Santos Óleos

Três mil assistiram à bênção em Niterói
Niterói (Sucursal) — Perante três mil

pessoas, o Arcebispo desta Capital, Dom
Antônio Almeida de Morais Júnior, cc-
lebrou ontem, ãs 9 horas, na Catedral

nício da Gama e volta à
Igreja por Haddock Lô-
bo. Também essa procis-
são terminará com o ser-
mão, desta vez proferido
pelo vigário, Frei Elias.

Ressurreição será amanhã
eom fogueira na Praça 15

A benção do Fogo Nôvo, do
Círio Pascal, o Canto do Ex-
sultct, a Renovação das Pro-
messas do Batismo e a Solene
Missa da Ressurreição são as
principais cerimônias que a
Igreja celebra amanhã à noi-
te para. festejar a Ressurreição
de Cristo.

Na Catedral Metropolitana as
funções terão inicio às _2h30m,
na Praça 15, onde haverá uma
fogueira pai> a Bênção do
Fogo Nôvo por um dos bispos
auxiliares do Rio de Janeiro,
enquanto na, Candelária e no
Mosteiro de São Bento as mes-
mas ações litúrgicas começa-
rão às 18h e 22h, respectiva-
mente.
RECOLHIMENTO

Desde que ft Sagrada Con-
gregação dos Ritos estabeleceu,
cm 1955, que as cerimônias do
Sábado fossem celebradas na
hora em que eram na Igreja
primitiva, isto é, à noite, o Sá-
bado não mais se chama na li-
turgia Sábado de Aleluia, mas
simplesmente de Sábado San-
to, como os demais dias da
Semana. Para- a Igreja pri-
mitiva, o Sába-lo era um dia
de silêncio e recolhimento, da
mesma forma que na Sexta-
feira quando não se celebrava
missa. Só ao escurecer come-
çava-se a celebrar a Vigília.
Pascal, que muitas vezes se
prolongava até a madrugada,
terminando com a Missa- da

-Ressurreição:
Com a volta à originalidade

do horário, as cerimônias de
amanhã, terão inicio ao anoi-
tecer, a partir das 18h, en-
quanto na parte da manhã há
apenas o oficio de Matlnas e
Landes, às 9h na Catedral, às
17h no Mosteiro de São Bento
e nas demais igrejas dc reli-
giosos por volta das 7h.

As funções vespertinas com-
preendem as seguintes partes:
Bênção do Fogo Nôvo, Bênção
do Círio Pascal, Precônio Pas-
cal (canto do F.xsultel), Lei-
turas, Primeira Parte das La-
dainhas, Bênção da Água Ba-
tismal, Renovação das Pro-
messas do Batismo, Segunda
Parte das Ladainhas e Solene
Missa da Vigília Pascal.
FOGO NÔVO

O fogo para a Igreja é uma
(entre muitas) imagem de
Cristo, pois que êle mesmo dis-
se: "Eu sou a Luz do mundo".
Com a morte de Cristo, den-
tro do simbolismo, a luz teria
se apagado e com sua ressurei-
ção voltaria a luz a brilhar no
mundo. Na perspectiva dessa
imagem a Igreja benze o fogo
no Sábato Santo. Paru a ce-
rimônia, o sacerdote e o povo
dirigem-se a um pátio da igre-
ja, onde se acendera uma ío-
gueira tirando o fogo da pe-
dra (isqueiro). O celebrante
benze o fogo e também cinco
grãos de incenso que signifi-
cam as cinco chagas de Cristo.

O celebrante prossegue com
a, Bênção do Círio Pascal da
seguinte maneira: com um es-
tilete de metal grava uma cruz
entre'os pontos das extremida-
des destinadas à inscrição dos
grãos de incenso que são fi-
xados no Círio em forma de

I Cruz. Em seguida, traça no
alto a primeira letra do alfa-
beto grego, o ALFA. c embaixo a
última, o ÔMEGA. Entre os bra-
ços da Cruz os quatro números
que designam o ano corrente
(amanhã, à nolts será, 1967).

O Círio Pascal aceso enca-
beçará a procissão para a igre-

ja. que se encontra de luzes
apagadas. Chegando à porta
da Igreja, canta-se: "Luz de
Cristo"!, a que o povo todo
responde: "Demos graças a
Deus"! Isto por três vezes, até
o Círio chegar ao presbltério,
encle será colocado ao lado do
altar.
CANTO E LEITURAS

Canta-se em seguida o Ex-
sultct, onde se proclama bem-
aventurada "esta noite", porque
nela Cristo venceu a morte, o
pecado e o demônio e nela
trouxe pela sua Ressurreição
gloriosa, a salvação á humani-
dade.

As leituras — quatro ao todo
são tomadas do livro do Ge-
nesis, sôbre a criação do mun-
do; do livro do ílxotlo (Saida
do Egito), sóbre a Passagem
pelo Mar Morto; do Profeta
Isaías sóbre a Nova Jerusa-
lém; e do livro do Deuteronó-
mio, o Cântico de Moisés.
AGUA BATISMAL

A primeira parte das Ladai-
nhas de Todos os Santos serve
como preparação para a Bõn-
ção da Agua Ba tismal — usada
nos Batismos de todo o ano —
que é feita soprando e traçan-
do cruzes diversas vezes sóbre
a água, mergulhando o Cirio
Pascal, enquanto o celebrante
reza as orações prescritas. Der-
rama, por fim, o óleo dos Ca-
tecúmenos e depois o óleo do
Crisma.

Para a Renovação das Pro-
messas do Batismo o celebran-
te faz uma breve exortação aos
fiéis, seguida da promessa de
renúncia a satamás e da pro-
fissão de fé. Asperge o povo
com água, benta na cerimônia
anterior. Enquanto continuam
as Ladainhas, os ministros sa-
cros se dirigem à sacristia para
se prepararem para a Missa
Solene.

MISSA

A Missa da Vigília Pascal ê
bastante abreviada. Nela se
entoa o Gloria festivo, tocando
novamente os sinos o o órgão
O Gloria não é rezado nas ou-
trás missas de toda a Quares-
ma, com exceção apenas de
Quinta-Feira Santa, por ser
um hino de júbilo e de alegria.

O Evangelho de São Mateus
narra o acontecimento da Res-
surreição de Cristo, pela ma-
drugada de domingo, quando"Maria Madalena e a outra
Maria foram visitar o sepul-
cro". Após a missa o clero re-
cita o oficio de t-Muclcs da Res-
surreição. omitindo as Matlnas,
que foram substituídas pelas
funções litúrgicas da véspera,.

HORÁRIOS

As funções litúrgicas da Vi-
gília Pascal terão Inicio, .nas
principais igrejas do Rio, nos
segnintes horários: 18 horas.
Candelária e N. S.» da Paz, em
Ipanema; 22 horas; Mosteiro
de São Bento; 22h30m, Cate-
dral. N. Si* de Copacabana,
Santa Tereslnha (Túnel Nóvo)
e São Sebastião; 23 horas, São
Francisco Xavier c São Judas
Tadeu.

Metropolitana ae Sao João Batista, missa
com bênção dos óleos dos enfermos e ca-
tecúmenos, em prosseguimento ao pro-
grama litúrgico da Semana Santa, que
marca para hoje, em todas as Paróquias
e Igrejas da Arquidiocese, a Procissão do
Encontro.

Em Niterói, os fiéis sairão da Cate-
dral de São João Batista, às 20 horas,
conduzindo Cristo Crucificado, ao mes-
mo tempo que da Capelania' de Nossa Se-
nhora da Conceição, outra procissão per-
correrá as ruas centrais da Cidade com
a Ima gem da Virgem Maria. O Encon-
tro, ponto alto das comemorações da Sc-
mana. Santa, dar-se-á defronte à Cate-
dral Metropolitana.

AMANHA

Amanhã, na Catedral, o Arcebispo
Dom Antônio de Almeida. Morais Júnior
presidirá às solenidades da, Vigília da
Ressurreição, Renovação de Promessas e
do Batismo e dará a todos os fiéis bên-
ção com indulgência plenária. Domingo,
com as solenidades da Páscoa, que com-
preendem missas solenes em todas as
Igrejas e Paróquias, será encerrada na
Arquidiocese da Capital fluminense a
programação litúrgica da Semana Santa.

Na Igreja do Santuário Nacional das
Almas, em Niterói, o Grupo Teatral do
padre José Teixeira, da Paróquia de Nos-
sa Senhora Auxiliadora, representou on-
tem A Via Sacra, de Henri Ghéon, tra-
dução de Dom Marco3 Barbosa, para
duas mil pessoas.

EM" MINAS

Belo Horizonte (Sucursal) — Todas
as atividades estão paralisadas hoje —
o mineiro ainda conserva um respeito
quase supersticioso pelo dia da morte do
Senhor — e é dificil até apanhar um'táxi, 

pois mais de 50'r dos motoristas,
acompanhando a maioria da população,
deixam de trabalhar.

Mas, apesar de ser um dia diferente
mesmo em Belo Horizonte, é no interior

que a Sexta-Feira da Paixão é comemo-
rada com devoção maior e para lá, prin-
cipalmente Ouro Preto e demais cida-
des históricas, é que vai muita gente da
Capital, de outros Estados e do exterior:
êste ano, entre os turistas, estarão o
Embaixador dos Estados Unidos, Sr. John
Tuthill, e o da Alemanha.

A administração da Estação Rodovia-
ria informou que desde ontem estão sain-
do ônibus extraordinários para Ouro
Preto dc meia em meia hora. completa-
mente lotados. A previsão é que hoje
ainda saiam 12 mil pessoas de Belo Ho-
rizonte em direção às cidades históricas,
principalmente.

Em Ouro Preto, a Cidade mais pro-
curada pelos turistas, as cerimônias li-
túrgicas começam às 9 horas, com o Ser-
mão das Sete Palavras. As 15 horas co-
meça a segunda parte, com o Canto da
Paixão, o Canto dos Impropérios e a Ado-
ração da Cruz, na Igreja de Antônio
Dias. As 20 horas haverá a cerimônia do
descimento da cruz, na Praça Tiraden-
tes, seguida da Procissão do Senhor Mor-
to, que se realiza também em todas as
outras cidades históricas e em quase tó-
das as cidades dc Minas.

MARGINAIS

Recife (Sucursali — Um operário, um
ébrio e uma prostituta, representande o
sofrimento humano, participarão do Auto
da Paixão e Morte de Critso, que será
apresentado hoje na Ponte dos Car-
valhos, com a participação do padre Hél-
der Câmara.

O auto, organizado pela comunidade
da Vila dos Pescadores do Município do
Cabo, é uma tradição das pequenas co-
munidades rurais do Nordeste, nas come-
morações da Semana Santa. Durante a
procissão, o personagem que faz o pap.l
de ébrio entoará a canção, com o mesmo
nome, de Vicente Celestino.

ECUMENISMO

Salvador (Correspondente) — Católl-
cos e protestantes entoarão 'juntos, em
espetáculo programado para o Teatro
Castro Alves, músicas alusivas á Sema-

na Santa. O acontecimento, inédito na
Bahia, visa a alcançar, segundo D. Je-
rónimo de Sá Cavalcanti, o espirito do
_j__n______ .prendo ,p,e.o....ç.,oc.ilio,. Vfe_
ticano II.

REPRESENTAÇÃO

Porto Alegre 'Sucursal) — Estátuas
esculpidas em madeira por autores des-
conhecidos e em proporções naturais,
bem como uma imagem de Cristo arti-
culada, darão realismo à. Via Crucis que
será representada hoje em Porto Alegre,
em comemoração à data.

INOVAÇÃO

Goiânia (Correspondente) — As ce-
rimónias religiosas em Goiás íoram ini-
ciadas ontem, com missa solene, Lava-
Pés e sermão do mandato. Mas a grande
inovação verificou-se na. Igreja Nossa
Senhora da- Aparecida, onde o vigário
substituiu o altar por uma tela e féz
exibir um filme sôbre a Paixão.

Apesar de a abstinência de carne ser
obrigatória apenas hoje. na Cidade de
Goiás a população católica está exage-
rando, pois sabe-se de centenas de pes-
soas que estão fazendo abstinência fe-
chada há quarenta dias, isto é, desde o
inicio da Quaresma. Nessa cidade, é fa-
mosa a queima do Judas, no sábado.

NO PARA

Belém (Correspondente) — A Irman-
dade da Santíssima Trindade deu prós-
seguimento, ontem, ao programa elabo-
rado para a Semana Sai.ta, com a ceri-
mónia do Lava-Pés, quando o Arcebispo
Metropolitano de Belém lavou e beijou
cs pés de 18 indigentes da Santa Casa
rie Misericórdia. A proc_são de N. S. dos
Passos Gai'-á, hoje da Catedral para a
Igreja do Carmo.

Apesar das providências adotadas pe-
la,s autoridades, a população encontrou
dificuldades para adquirir bacalhau, ven-
dido em Belém a NCrS 5,00 (cinco mil
cruzeiros velhos) c quilo, e pirarucu, ven-
dido a NCrS 4,00 (quatro mil cruzeiros
velhos; o quilo.

De frente para o.s fiéis c co-
locados em torno cie uma gran-
de mesa, transformada em ai-
tar. um bispo e 12 padres con-
celebraram na manhã de on-
tem, a missa do Crisma da
Quinta-Feira Santa, na Cate-
dral Metropolitana, para a so-
Iene sagração dos Santos óleos
a serem ministrados pelas pa-
róqulas da Cidade, nos balis-
mos, crismas e na unção dos
enfermos, até o próximo nno.

Por estar doente, o Cardeal
Dom Jaime de Barros Câmara
não pode celebrá-la, sendo

diocesano de São José. enquan-
to o Bispo Dom José Alberto
de Castro Pinto e 12 padres
a celebravam, auxiliados por
14 dláconos, subdiáconos e acó-
litas. A missa durou uma hora
e meio.

Segundo a Bíblia, no Evan-
gelho de São Marcos — capi-
tulo seis, versículos 12 e 13 —
e na Epístola de São Tiago —
capítulo cinco, versículo 13 a
16 —, encontramos o testemu-
nho da instituição do sacra-
mento da unção nos enfermos.
Um testemunho histórico c e:c-

do Rio de Janeiro. Dom Jo_é
Alberto de Castro Pinto, que a
oficiou, juntamente com os 12
padres cie diversas Ordens re-
ligiosas, dentro da nova litur-
gia recomendada pelo Concilio
Ecumênico.

SIGNIFICADO DA MISSA

A missa-solene de ontem na
Catedral Metropolitana, pura a
consagração dos Santos óleos
— essa cerimônia só se reali-
za nas catedrais de cada ar-
quidiocese ou matriz de cada
diocese — fòi acompanhada- pe-
lo Coro do Seminário Arqui-

tra-bíblico aparece em Tertu-
liano — padre-escritor da Igre-
ja do século III — e, de:sa
mesma época, em Santo Hipó-
lito, quando se abençoava o
óleo do crisma em todas as
missas celebradas por bispo, e
o óleo liara a. unção dos enfer-
mes nas missas comuns, pelos
sacerdotes.

Em seguida, os óleos eram
distribuídos aos fiéis, que os
levavam para casa, em devo-
ção particular, para ungir 03
enfermos. Quando não logra-
vam êxito, recorriam ao sacer-
dote. que emprestava â unção
o valor de sacramento.

Paulo VI no Lava-Pés
pede união da Igreja

Sexta c sábado: Paixão e Vigília
Departamento ile Pe.qui.a

Leia Editorial"Exaltação
dn Cruz"

e Caderno B

A Sexta-Feira c o Sábado Santos são ós
dois únicos dias do ano litúrgico em qu.
não se celebra o Sacrifício da Missa —
e são, por isso mesmo, chamados alitúr-
gicos, termo que no caso faz referência
exclusiva ã ausência da missa, porque na
verdade ambos os dias. hoje e amanhã,
tèm sua liturgia própria.

Consagrada ã lembrança da Paixão e
Morte de Cristo, a Sexta-Feira Santa não
tem tido desde sua origem, em lugar ne-
nhum, a celebração da liturgia eucarís-
tica: tem sido sempre um dia de luto e
de jejum nas igrejas todas. Já o Sába-
do Santo, com as alterações litúrgicas,
tem tido e deixado de ter missa. Agora
fixou-se um meio termo: a Missa da Vi-
gília Pascal pode ser realizada na noite
de sábado, mas simbolicamente já é do-
mingo.

HOJE

A missa não está, entretanto, inteira-
mente desligada da Sexta-Feira Santa,
de cuja liturgia faz parte wm trecho dela.
a chamada Missa dos Pré-Santificados,
que nada mais é do que a comunhão iso-
lada da liturgia eucaristiea pròpriamen-
te dita. Em Roma, esta cerimônia era das
mais simples. Chegava-se ao aliar, por
volta do VIII século, quando se iniciou a
cerimônia, com uma bolsinha contendo a
reserva de pão consagrado. Recitava-se o
rater antecedido de seu pequenino pre-
íácio (Praecoplis salutaribus) e segui-
do de seu prolongamento (Libera nos).
Depois, depositava-se um fragmento de
pão consagrado em um cálice cheio de

.vinho comum e todo inundo comunga-
va o pão consagrado da reserva e o vi-
nho assim consagrado.

Primitivamente a cerimônia da Sexta-
Feira podia na verdade ser chamada de
alitúrgica, na acepção da palavra, pois
não incluía rigorosamente nem um pou-
quinho da missa. A Missa dos Pré-Santi-
ficadas, assim como a cerimônia de ado-
ração da cruz nela Incluída (e hoje uma
das partes mais importantes da liturgia
da Sexta-Feira Santa) foram acrescen-
tadas ao cerimonial da Sexta-Feira San-
ta por volta dos séculos VII ou VIII e
tèm suas origens bem definidas. A ado-
ração da cruz vem da liturgia de Je-

rusalcm. onde tem süa existência consta-
tada desde o século IV. Os cânticos cer-
tamente muito antigos que se cantam
durante essa parte são de origem gau-
lesa, em sua maioria. Os Impropérios ou
queixas de Deus contra seu povo alter-
nam com o cântico denominado Trisa-
gton (em grego e em latim) e terminam
pelo hino Pange lingua, cuja estrofe Crux
fidélis, deslocada, situa-se no começo.

Só A TARDE

Atualmente, todas essas cerimônias
da Sexta-Feira Santa devem ser ceie-
bradas de tarde, o altar deve estar des-
pido (a desnudação íoi feita na véspe-
ra, ao fim da ni.sa na Ceia do Senhor
da Quinta-Feira ¦< lin. integralmente:
sem cruz, sem castiçais sem toalhas. O
celebrante entra acompanhado de seus
tíiáconos (onde os houver) e ajudantes
em procissão, para o altar, através da
Igreja, em silêncio, sem cântico algum.
O celebrante e, em caso de possui-los, os
diáconos, estarão paramentados de pré-
to. Um e outros chegando diante do al-
tar fazem uma reverência profunda e de-
pois prostram-se com o rosto por terra,
orando por alguns instantes em silêncio.
Não se prostram os ajudantes, que se di-
rigem para o coro ou o local onde canta-
rão e rezam de joelhos, profundamente
inclinados. A um sinal cs ministos se
põem de joelhos e de pé o celebrante, que
começa as leituras diante do altar.

li nessa primeira parte da ação li-
túrgica que se lê o último Evangelho da
Paixão, segundo texto de São João. Os
Evangelhos da Paixão começaram no Do-
mingo de Ramos com a leitura de São
Mateus e continuaram terça e quarta-íei-
ras, com São Marcos e São Lucas, res-
pectivamente. A segunda parte da ação
litúrgica é ainda de leituras, já agora
no centro do altar, onde serão colocados
uma só toalha e o livro no meio. O ceie-
brante lê agora as Orações Solenes, tam-
bém chamadas Oratio Fidelium. A parte
que se segue — terceira — é a solene
adoração da cruz, onde à antífona inicial
seguem-se os Impropérios já citados. En-
cerra-se a cerimônia da Sexta-Feira
Santa com a comunhão — antigamente
só o sacerdote comungava — depois de

reconduzida a crtiz áos altares c de' o
celebrante trocar seus paramentos pretos
por roxos. O Santíssimo, retirado na vés-
pera, volta também ao altar-mor.

O SÁBADO SANTO

Na liturgia primitiva era a época
anual do batismo. Não se deve perder de
vista essa circunstância se se quiser cem-
preender bem a liturgia do Sábado San-
to, toda ela dominada pelo pensamento
da iniciação cristã. As cerimônias da Vi-
gilia Pascal se abrem pela bênção do fogo
nóvo, feita pelo celebrante, e do círio
pascal, pelo diácono. A longa fórmula
que então se canta, o Exsultet, é atribuída
a Santo Agostinho.

O simbolismo desses ritos é claro: a
morte do Cristo, seguida de perto de sua
ressurreição, cuja comemoração a vigília
precede, encontra uma imagem expressiva
no fogo, no círio e na lâmpada que se
extingue e que é novamente acesa. Esses
ritos são adaptados do batismo primitivo,
que se chamava também Iluminação,
assim cemo cs ncófitos eram comumente
chamados de Iluminados.

Antigamente, tòclas essas cerimônias
tinham lugar na noite do Sábado Santo
para domüigo Cerca do Século VIII fo-
ram antecipadas para a tarde do Sába-
cie. Mais recentemente, passaram a scr
celebradas até de manhã e nas cidades do
Brasil era ti adicional não só os sinos das
igrejas, como as sirenes das fábricas e até
mesmo o apito dos trens soarem em unis-
sono, saldando a ressurreição de Cristo ao
meio-dia do Sábado, que então se chama-
va Sábado de Aleluia. De 1955 para cá, a
Igreja restaurou o horário primitivo e
só se comemora a Ressurreição à meia-
noite de amanhã, quando se reza a So-
Iene Missa da Vigília Pascal, cujo Evan-
gelho de São Mateus, justificando a vol-
ta ao horário antigo, começa assim: "Pe-'
lo fim da noite do sábado, ao alvorecer
fio primeiro dia da semana, foi Maria
Madalena com a outra Maria visitar o
sepulcro". Em algumas igrejas, emretan-
to. .a Missa da Vigília Pascal é realizada
antes da meia-ncite. Simbolicamente, po-
rém, é como se fosse depois clc meia-noi-
te, e porianto, domingo.

Roma e Jerusalém i UPI-JB)
O Papa Paulo VI fêz ontem
um apelo á unidade dentro da
igreja Católica, ao celebrar, na
Basílica, de São JoãodeL-atrão,
a missa da Quinta-Feira San-
ta, que íoi acompanhada da
cerimônia do Lava-Pés de 12
meninos, na qual se lembra o
gesto de Cristo na última ceia.

Em Jerusalém, o mau tem-
po afetou o tráfego aéreo e a
chegada de peregrinos ã Ci-
dade, prejudicando as come-
morações das diversas religiões
cristãs. Registrou-se um can-
celamento de 25% das reser-
vas nos hotéis.

SERMÃO

O Papa deixou o Vaticano
na tarde de ontem e através-
sou a Cidade de Roma para
chegar até a Basílica de São
João de Latrão —sua igreja co-
mo Bispo de Roma — onde o
esperava uma multidão de
milhares de pessoas, inclusive
17 Cardeais.

Ajudaram o Papa a celebrar
a missa os Cardeais Josef Be.-,
ran, de Praga, e Alfredo Ola-
viani, Diretor do ex-Santo Ofi-
cio. Durante o sermão, Paulo
VI pediu aos católicos que
conscientizassem plenamente o
sentido do sacramento da Eu-
caristia, instituído por Cristo
na última Ceia.

Em seguida dirigiu um apelo
aos fiéis de Roma, para que
procurassem difundir pela Ci-

dade o espírito religioso, argu-
montando que o crescimento
da Capital não tem sido acom-
punhado por um fortalecimen-
to moral, apesar das esforços
do clero.

Concluiu o sermão estenden-
do o apelo à unidade "às igre-
jas e comunidades cristãs, às
quais estamos unidos pelo mes-
mo batismo e por inúmeros la-
ços de fé e amor a um único
Deus, Jesus Cristo, mas com as
quais ainda não gozamos a per-
feita comunhão".

O LAVA-PÉS

Terminada a missa, o Fapa
tirou os paramentos e, usando
apenas um avental de cambraia
branca, lavou os pés de 12 me-
ninos de menos de dez anos,
representantes dos cinco Con-
tinente.s, que também vestiam
uma túnica branca e estavam
sentados numa banco diante do
altar-mor.

Repetindo o gesto do Cristo
com os 12 Apóstolos, o Papa
lavou os pés de cada menino,
enxugou-os com uma toalha e
beijou-os. As crianças ganha-
ram uma medalha como lem-
branca da cerimônia.

Hoje, Paulo VI encabeçará
uma procissão em Roma, des-
calço e carregando uma cruz.
No domingo de Páscoa celebra-
rá missa duas vezes — num
bairro pobre de Roma e na
Praça de São Pedro —, e ao
meio-dia dará a bênção urbi
et orbe.

Jesus Cristo morreu só
pelas mãos dos romanos

Louis Casseis

CUPIM? SOr INSETISAN
Tel.27-9797

Ouça diariamente a
RADIO JORNAL ÜO BRASIL

Música e Informação ,

Nova Iorque (UPI-JB) —
Quem crucificou Cristo?

Não, não foram os judeus.
O Nôvo Testamento registra

claramente que a sentença de
morte foi decretada por um
governador romano c executa-
da por soldados romanos.

Alguns judeus, é verdad:,
clamaram pela execução. Ou-
tros, porém, seguiram Jesus
cm todo o caminho da cruz.

Em anos recentes, organis-
mos cristãos acordaram para
o fato de que é extremamente
perigoso, bem como histórica-
mente inexato, culpar os ju-
deus pela crucifixão. O resul-
tado inevitável é um estimulo
ao anti-semitismo, porque faz
do povo judeu um bode expia-
tório.

Êste é o contexto da impor-
tante declaração feita na se-
mana passada pela Comissão
Especial Norte-Americana. de
Hierarquia Católica. Nela es-
boçam-sc atitudes especificas
a serem tomadas por bispos,
padres, freiras c leigos católi-
cos "em prol da harmonia ca-
tóiico-judia".

A idéia é. cm primeiro lu-
gar. fazer que a história cia
crucifixão seja sempre apre-
sentada "de tal maneira que
náo se penha a culpa cio cn-
me sóbre todos cs judeus da
época dc Jísus ou mesmo cie
nossos dias".

A Comissão aconselhou a
adoção de três outras medidas

para a verdadeira conceituação
do judaísmo no ensinamento
cristão.

Sugeriu que os professores
devem rejeitar explicitamente"a noção historicamente ine-
xata" de que o Judaísmo no
tempo de Jesus era "uma hi-
pocrisia e um íormalismo Üc-
cadente".

O ensinamento cristão deve
reconhecer "a realidade viva e
complexa do Judaísmo depois
cie Cristo e a eleição permanen-
te de Israel". Traduzindo do
jargão teológico, isso significa
que os cristãos devem reconhe-
cer que os Judeus não íoram
rejeitados nom amaldiçoados
por Deus, c sim continuam sen-
do d'Ele "Muito Amados".

Finalmente, a Comissão «o-
licitou que as escolas católicas
apresentem a seus estudantes
"um tratamento franco e ho-
nesto da história do anti-semi-
tismo cristão".

Os postulados da Comissão
íoram bem recebidos pelo Ra-
bino Mar H. Tanenbaum, Di-
relor para Assuntos Inter-Re-
ligioso.s, no Comitê Judeu Ame-
ricano, como "importante con-
tribuição para o fortalecimen»
to da amizade catóiico-jiidia".
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Coluna do Castello

Carlos Lacerda já tem
problemas com a "frente"

Brasília (Sucursal) — Eis como o Depu-
tado Hermano Alves explica o repúdio do es-
bôço de manifesto-programa por êle redigido,
a pedido do Sr. Renato Archer e com esti-
mulo e aprovação do grupo parlamentar da
irente ampla:

— Algumas pessoas se assustaram com
o volume de idéias que elas próprias haviam
emitido' e que são a matéria-prima do meu
trabalho.

Diz o Sr. Hermano Alves que o documen-
to se fés necessário a fim ãe cobrir um obje-
tivo ãe natureza prática: explicar a quem in-
teressasse o que é e o que pretende a irente
ampla, ãesde que o manifesto ão Sr. Carlos
Laceráa, lançando as teses do movimento, não
atendeu àquela necessiãaãe. O Sr. Renato
Archer, que é a grande tecedeira da frente,
lhe encomendou o paper dc quatro, laudas,
sintético, em que resumiu tudo o que sabe
das idéias dos Srs. Carlos Lacerda e Juscelino
Kubitschek. O Deputado ficou sabendo mi-nuciosamente ãe todas as conversas ão Sr.
Renato Archer com os áois lideres políticos,leu tôãas as cartas áo Sr. Juscelino Kubits-
chek, ouviu gravações âe conversas âo ex-
Presiâente e socorreu-se ãe dois documentos
legados pelo falecido San Tiago Dantas, fi-xanão diretrizes para a reorganização ãos
Partidos políticos.

Preparado o paper, foi o mesmo entre-
gue ao Senador Josafá Marinho, que o con-
siderou um primor ãe síntese e mandou tirar
dele cinco cópias, distribuídas a alguns par-lamentares ãa frente. Leram o documento e
o discutiram, aprovando-o em globo, embora
com restrições ocasionais, os Srs. Martins Ro-
drigues, Mário Martins e Osvaldo Lima Filho.
Todos o estimularam a divulgar algo do es-
bôço para desencadear o debate e precipitar a
decisão. Houve desencontros, que criaram
mal-entendido, inclusive a falta cometida pordois portadores que deixaram de entregar as
cópias remetidas ao Sr. Renato Archer.

Entende o Sr. Hermano Alves que a prin-cipal objeção, registrada em Brasília, partiudo Sr. Martins Rodrigues e refere-se à rei-
vindicação de uma nova Constituição. O Se-
cretário-Geral do MDB entende, tal como o~Srr -Carlos Lacei da, que tàücuméiiLe~será me- ~
lhor pleitear a revisão constitucional, que é
viável, ão que a votação ãe uma nova Carta,
que lhe parece inviável. O Sr. Hermano Al-
ves não discorda, mas entende que, no do-
cumento-progrania, deve ser fixado o golideal e não a meta possivel.Se pedirmos apenas a revisão — diz —,
não teremos naáa. Para termos a revisão,
temos que pleitear uma nova Constituição.

Fala afinal o autor:
Eu sei fazer uma coisa sintética. Sô-

bre isso não há dúvida.
Até aqui, o esclarecimento do episódio.
Resta avaliar sua significação política,confrontado o episódio com as últimas decla-

rações e com os últimos artigos ão Sr. Car-
los Lacerda, que de certo vioáo confirmam
as antecipações que no MDB se faziam áa sua
atituãe. Sem citar as fontes, aináa que cor-
rendo o risco ãe ser apontado como intrigan-
te, risco normal que corre toda pessoa quetrata ão tema Lacerda, vale a pena registrar
que políticos da Oposição há alguns dias vi-
nham-se mostrando inquietos com indícios ãe
que o líder da frente ampla apresentava al-
guns problemas relativamente à natureza eao progresso ão movimento. Esses indícios re-
feriam-se a unia tendência para aproximar-
se ão Governo Costa e Silva, onde pontificamalguns lacerãistas históricos, civis e muita-
res, mas sobretudo militares, e a uma reser-va quanto à tentativa ãe ampliar a própriafrente ampla.

A aproximação ão Sr. Carlos Lacerda
com o Governo Costa e Silva poderia toldara nitiâez de uma ação política que reivindica
o papel de oposição ao regime e que visa pro-vocar uma revisão do sistema constitucional elegal legado pelo Marechal Castelo Branco.
Enquanto não houver uma afirmação clara
ãos propósitos revisionistas do Governo, afrente não deveria contentar-se com indícios
nem, em conseqüência, amortecer a pressão
que se exerce pela recuperação dos termos
aceitáveis áa convivência democrática.

Quanto à amplitude da frente, citava-se
a restrição que o Sr. Carlos Lacerda esboçou
quando o Sr. Renato Archer lhe comunicou a
busca ãe contatos e o próprio contato áêlecom o Sr. Jânio Quadros. Foi preciso que o
Sr. Renato Archer perguntasse ao Sr. Carlos
Lacerda: "Afinal, a frente é ampla ou não
é?", para obter sinal verde ao prosseguimen-to das suas gestões. No MDB, o impulso ãoex-Governaáor foi interpretado assim: am-
pliando a frente, poáerá ocorrer uma ãisper-
são de liderança, que não estaria nos cálculos
do Sr. Carlos Lacerda.

Hélio poderá escrever sôbre política
O Marechal Costa e Silva estudou, asses-sorado pelo Sr. Rondon Pacheco, o minucio-

so parecer ão Ministro da Justiça. Sr. Gama
e Silva, sôbre o caso Hélio Fernandes. O pa-recer, que, segundo a versão oficial, é uma
peça juridicamente perfeita, conclui em tese
pela aplicabiliâaáe ãa pena áe confinainento
ao jornalista, deixando entrever a hipótese áesoluções políticas.

O Presiâente áa República entendeu, to-davia, que não é possível retirar ao cassado
o direito de exercer sua profissão. E exempli-
ficou: o médico cassado não pode ser proibidode continuar a receitar e a operar. E concluiu:assim ocorre também com o jornalista.O Ministro da Justiça entendia que o Sr.Hélio Fernandes poderia continuar a escre-ver, mas sôbre agricultura, aviação etc, qual-quer tema sem implicação política. O Maré-
chal não concordou: o Sr. iHélio Fernandes é
jornalista político. O que éle faz, profissio-nalmente, é escrever sôbre política. Então,
não se lhe poáe recusar o âireito âe continuar
a escrever sôbre politica. Seu caso não é idên-tico ao dos políticos cassados, esses sim proi*bidos de exercer atividade politica. Politica
não é profissão, jornalismo é.

Essa a decisão.

Carlos Castello Branro

Tiros de Ringo d
i Costa e Silva depois de
despachos com Ministros

Brasília (Sucursal) — o Presidente Costa e Silva passoutodo o dia de ontem no Palácio da Alvorada, onde despa-
chou com os Ministros Mário Andreazza, dos Transportes,
Hélio Beltrão, do Planejamento, e Jarbas Passarinho, do
Trabalho, e reservou a noite para assistir ao filme italiano
Bingo e sua Pistola de Ouro, do gênero bang-hang, queconta a história de um pistoleiro dedicado à caça de ban-
didos que tinham sua cabeça a prêmio.

Além dos Chefes dos Garbinetes Civil e Militar. Depu-
tado Rondon Pacheco e General Jaime Portela, o Ministro
Mário Andreazza foi o único dos auxiliares que esteve pelamanhã e ã tarde no Alvorada para despachar com o Pre-
sidente. O Conselheiro Marcos Coimbra, Chefe do Ceri-
monial da Presidência, também foi recebido á tarde pelo
Marechal Costa e Silva para tratar dos planos preliminares
de sua viagem a Punta dei Este, em abril.
HOMENAGEM

O comércio brasileiro, atra-
vés de suas figuras mais ex-
pressivas, homenageará dia 29,
em Brasilia, o Marechal Costa
e Silva, entregando-lhe, du-
rante um banquete, uma men-

Programa do Governo e da"frente ampla" é o mesmo
iciais da

sagem de confiança e colabo-
ração da classe empresarial.

A homenagem coincidirá
com o encerramento das reu-
niões que a Confederação Na-
cional do Comércio promoverá
a partir de segunda-feira, pa-
ra uma apreciação da conjun-
tura nacional.

Só a sesta lem hora
rigorosa no Planalto

Embora preocupado cm demonstrar que usará dc toda
cautela c prudência lia revisão dos atos do Governe passado,
sublinhando sua identidade de propósitos com o antigo Presi-
dente, ao longo da primeira semana de trabalho, interrom-
pida agora pelos dias santos, o Marechal Costa e Silva, já
deu provas dc que algo mudou no Palácio do Planalto: os
horários não serão mais tão rigorosos como antes e, depois
do almoço, haverá sempre tempo para a sesta.

Desde o primeiro dia dc Governo, quando chegou meia
hora atrasado para a reunião do Ministério e só voltou ao
Palácio ao fim da tarde, depois dc repousar na Granja do
Ipê, o novo -"residente deixou clara sua intenção dc não culti-
var a legenda dc ••super-homem" criada c desenvolvida cuida-
dosamente pelo seu antecessor.

Nos corredores do Planalto, cessados o clima dc tensão di-
tado pelos dcerclos-lcis e as cassações diárias, voltavam a exis-
tir o bom humor e a espontaneidade dos funcionários. Ate mes-
mo para uma critica sutil e bem brasileira sõlirc os hábitos do
novo Presidente: "Vão dobrar a segurança pessoa! de Costa
c Silva para cviíar que um terrorista jogue um despertador
no seu quarto".

Com a experiência pessoal que adquiriram durante longos
anos de serviço, cm alguns casos, desde o tempo de Getúlio
Vargas, contínuos c auxiliares mais antigos da Presidência já
perceberam que o ritmo aflito dc trabalho do Governo Castelo
Branco será atenuado pela própria disposição pessoal do Ma-
rcchal Costa c Silva. E indica.m, como sintoma evidente des-
sa certeza, o fato de o novo Presidente já ter elaborado um
calendário rigoroso para seus despachos com os Ministros de
Estado c para suas audiências a congressistas.

Enquanto desde às 8h30m da manhã, o mais tardar, o Ma-
rcchal Castelo Branco já se encontrava no seu gabinete, cm
pleno despacho com auxiliares, o Presidente Costa c Silva só
pretende iniciar o seu trabalho cm Palácio a partir das 10
horas. Sc, através de aviso dc véspera aos ájudantes-dc-or-
dens, deputados e senadores tinham audiência garantida a
qualquer dia e hora com o Presidente Castelo Branco, ago-
ra a recepção dc congressitas está limitada às primeira e
terceira sextas-feiras de cada mês. E, ainda assim, entre as 10
e 12 horas.

Êsse limite foi fixado pelo Presidente no dia imediato ao
em que cerca de uma dezena dc parlamentares, entre depu-
tados c senadores, representantes da Bahia e do Acre, lotaram
o gabinete do terceiro andar do Planalto â espera do momento
de serem recebidos em audiência. Um a um, todos tiveram in-
gresso na sala de trabalho do Presidente, puderam enumerar
suas reivindicações e ainda avançar a conversa pai*a dar opi-
niões sôbre os rumos ideais da nova administração. Essa ex-
periência serviu de lição para o Marechal Costa e Silva.

Também o intervalo para o almoço foi dilatado pelo novo
Presidente. Das duas lioras precisas que eram observadas
pelo Marechal Casiclo Branco, passará agora a três (entre 12
c 15 horas), com possibilidade ainda dc ampliação, quando
houver um almoço com políticos ou visitantes ilustres no Pa-
Iáeio da Alvorada.

A luilo isso soma-se o fato de que o Marechal Costa e
Silva pretende limitar ao máximo as suas viagens à Guana-
bara, local onde seu antecessor passou quase a metade do seu
tempo dc Governo. Em compensação, o novo Presidente tem
um extenso programa dc visitas ao exterior a cumprir, retri-
buindo aquelas realizadas por «Chefes dc Estado estrangeiros
ao Brasil ao longo dc três anos, às quais o Marechal Castelo
Branco não pôde corresponder pelas dificuldades políticas queencontraria para deixar o Vice-Presidente José Maria Alk-
mim à frente do Governo.

Já cm meados do próximo mês, pela primeira vez, desde
a Revolução de 19G4, a Chefia da Nação ficará confiada ao
Vice-Presidente da República. O Sr. Pedro Aleixo terá a opor-
tunidade de assumir a direção do País que foi negada ao seu
colega Alkmim, mesmo quando o Presidente Castelo Branco
deixou efetivamente o território nacional, para uma breve
visita ao Paraguai, há três anos.

Jornalistas gaúchos afirmam
que a nova Lei de Segurança
não serve para coisa alguma

Porto Alegre (Sucursal) — A Associação Rio-Grandense
de Imprensa, reunida ontem, manifestou-se contra a Lel
de Segurança Nacional, "por inaproveitável tanto em seu
espírito como em seu conteúdo material", e decidiu pedir
sua revogação ao Presidente da República, Ministro da Jus-
tiça, Presidentes da Câmara e Senado e líderes da ARENA
e MDB no Congresso.

Na opinião das entidades de jornalistas gaúchos, a
nova lei regriefe a 1935, "não apenas como estatuto júri-
dico propriamente dito, mas ainda como instrumento de
defesa do patrimônio cívico que é segurança nacional".

Recife (Sucursal) — O Depu-
tado Cid Sampaio é favorável
à revogação da Lei de Segu-
rança Nacional, "que dificulta
ou quase impossibilita a par-
ticipação e interesse de todos
no equacionamento dos pro-
blemas do País".

Brasilia (Sucursal) — A no-
va administração do Pais, na
voz dos Ministros responsáveis
pelos setores de maior impor-
tancia, e os articuladores da
fronte ampla, notadamente
através do Manifesto de Bra-
silia. preconizam a.s mesmas
linhas de ação governamental
e a identidade básica des pro-
gramas transparece ainda
quando mais se diferenciam os
enunciadas, segundo a.s posi-
çõe.s .antagônicas em relação
ao poder: Governo e Oposição.

O repúdio do Sr. Carlos La-
cerda ao texto aprovado por lí-
deres parlamentares oposicio-
nistas como sugestão para o
manifesto da frente ampla não
obscurece êsse fato, pois o que
o ex-Governador da Guanaba-
ra condena, além da circuns-
tancia de ter sido êle sur-pre-
endido pelo documento, é o que
chama de "radicalismo de bõ-
ca" (anistia total e luta per
nova Constituição) e não a
parte propriamente programa-
tica.
DESENVOLVIMENTO
ACELERADO

A comparação dos textos de
discursos proferidos pelos no-
vos Ministros, do Manifesto de
Brasília e de declarações pro-
duzidas por articuladores da
frente ampla, revela que por
vezes ocorre até um paralelis-
mo nas formulações.

Líderes írentistas têm pro-clamado que o descnvolvimen-
to não é apenas o anseio mais
sentido de todo o Pais, mas si-
tua-se até como imperativo da
própria segurança nacional. O
Manifesto de Brasília proclama
que "o atraso de uma nação
das dimensões do Brasil não só
pode trazer perigos para a paz
mundial como, ainda, pode pôr
em risco a soberania nacional
brasileira".

Pelos discursos de posse dos
Ministros. Hélio Beltrão Delfim
Neto e Magalhães Pinto, veri-
fica-se que o novo Governo
atribui prioridade absohita ao

WAlemben Jaccoud

SOLIDARIEDADE

Através de seu Presidente,
Sr. Lucidio Castelo Branco, o
Sindicato dos Jornalistas Pro-
fissionais compareceu à reu-
nião, solidarizando-se integral-
mente com a decisão contrária
ã Lei de Segurança Nacional.

55Sodré garante à uGuarda
depois de criticado por
ela, que apoia suas teses

Criticado no início da reunião por não ter assumido, em
termos nacionais, a liderança do movimento de renovação
da ARENA, o Governador Abreu Sodré, de São Paulo, de-
clarou — ao final de um encontro de quatro horas com
o Governador maranhense José Sarnei e os Deputados
Djalma Marinho e Rafael de Almeida Magalhães — que
está solidário com as teses que a Guarda Vermelha de-
fenderã no Congresso Nacional.

Na reunião, os Srs. José Sarnei e Abreu Sodré foram
informados de que pelo menos cinco ministros do Governo
Costa e Silva estão interessados na renovação do Partido
revolucionário e na necessidade de se conferir um sentido
politico-ideológico ao novo Governo, através do levanta-
mento das grandes questões nacionais e sua solução.

desenvolvimento eco
nómico, considerando-o tam-
bém um imperativo de segu-
rança.

O Ministro do Planejamento
afirmou que "a primeira obri-
gação do Governo num pais
ainda não suficientemente de-
senvolvido. como é o* nosso, é
a de promover o desenvolvi-
mento e a eliminação do atra-
so econômico" e a acentuou: "o
desenvolvimento há de ser,
portanto, o nosso objetivo bá-
sico, ao qual se há de condi-
cionar toda a política nacional
no campo interno como nas re-
lações com o exterior".

O Ministro da Fazenda de-
clarou que "no Brasil, feliz-
mente, temos todas as condi-
ções para a realização de um
desenvolvimento econô mico
acelerado e não existe nenliu-
ma razão pela qual não possa-
mos alcançá-lo".

O Chanceler, por sua vez,
manifestou a convicção de que"as desigualdades externas,
tanto no plano internacional
quanto no plano interno, são a
principal fonte de inseguran-
ça, de insatisfação, de inquie-
tudes, constituindo, por conse-
guinte, a mais grave ameaça
à paz".
MERCADO INTERNO

No documento de Brasilia, II-
deres parlamentares da frente
sustentaram a necessidade de"formulação e aplicação de uma
política financeira, econômica
e de planejamento com carac-
teristica nitidamente nacionais
e que não se baseie na expec-
tativa de uma hipotética
(quando não ineficaz ou pre-
Judicial) ajuda externa, mas
que se fundamente na mob;!:-
zação dos recursos do País, vi-
sando, essencialmente, à con-
quista e à ampliação do mer-
cado interno".

Idêntica é a orientação da
administração Costa e Silva,
pois enquanto o Sr. Delfim.
Neto sequer mencionou o ca-
pitai estrangeiro no seu dis-
curso de posse, o Sr. Hélio
Beltrão disse que "sem a me-
nor hostilidade ao capital es-
trangeiro, deve o Governo am-
parar e fortalecer o empresa-
rio nacional, assegurando-lhe
as indispensáveis condições de
competição, inclusive o acesso
ao crédito externo".

— O mercado interno — afir-
mou ainda o Ministro do P:?.-
nejamento — é a ferramenta
mais importante de que dis-
pomos para construir o nos-.o
desenvolvimento. Cumpre-nos
fortalecê-lo e expandi-lo.

A Oposição acusava o Go-
vêrno Castelo Branco de ha-
ver transferido para o exterior
o centro de decisão da vida
nacional e o atual Ministro do
Interior, General Albuquerque
Lima, segundo observou o Sr.
Carlos Lacerda, "tocou no pon-
to vital, que é a afirmação de
uma política de decisões nacio-
nais tomadas nacionalmente".

Por outro lado, o documento
dos parlamentares da frenteampla insiste em que a politicado Marechal Castelo Branco
baseou-se "na teoria anacrôni-
ca que afirma ser irrecorrivel adivisão rígida do mundo emblocos político-militares de ca-ráter ideológico e que. consi-derando inevitável isob qual-quer forma) a terceira guerramundial, recomendava a subor-dinação dos interesses espeeffi-cos do Brasil a uma politicahemisférica de defesa que ja-mais foi definida com clareza".
Em consonância com essa for-mulaçào, o Ministro do Plane-
lamento enuncia a concepção
básica do novo Governo, pelaqual, ao invés de aceitar-se adivisão Leste-Oeste do Mundo,
proclama-.se a dieoroinia Norte-

. Sul. Disse o Sr. Hélio Beltrão:— A grande divisão do Mim-do de hoje é entro países desen-volvidos e países subdesenvolvi-
dos. A distância entre os dois
grupos não parece estar dimi-nuindo. Pelo contrário, há in-dicações de que esteja aumen-tando progressivamente.

Expressando a mesma doutri-
na, eis o que disse o Chanceler
Magalhães Pinto: "Impõe-se,
nesta hora, uma política que'reflita no plano internacional
as aspirações de um povo fir-memeiite decidido a acelerar
o processo de seu desenvolvi-'mento (...) Uma nação sufo-cada pela estagnação é umanação insegura, como é insegu-ro.um mundo em que se estra-tifique o presente desequilíbrio
entre os Estados ricos e o.. Es-tados pobres".
ALINHAMENTO COM
O BRASIL

No Manifesto de Brasilia,
deputados e senadores oposicio-
nistas denunciaram "_o enfra-
quecimento da soberania na-
cional", durante o Governo
Castelo Branco, e defenderam"a adoção de uma política ex-lema que desvincule o Brasil

--_---_ em qualquerbloco politico-militar mundial
e que vise, fundamentalmen-
te, à paz mundial, à preserva-
çáo da raça humana, e ao de-
.«envolvimento econômico, so-
ciai e tecnológico de todos os
povos e nações".

O Sr. Magalhães Pinto, queantes de assumir o seu ce.ego
anunciara que a politica exte-rior do novo Governo seria de"alinhamento com o Brasil",
disse em seu discurso de pos-se:

— A defesa intransigente dos
interesses nacionais norteará
sempre a politica externa do
Governo que ora se inicia.
Política realista, sem precoii-ceitos' ou prevenções. Nesse
plano de realismo, iíiãncere-
mos diálogo com todas a.s áreas
do mundo. Cem a consciência
de que esta é uma Nação vigi-
lan te na defesa de sua sobera-
nia e coesa em tôrno de suas
institições políticas, jamais agi-
remos premides pelo medo. queconduz a omissões e renúncias.
Totalmente devotados à causa
da paz. continuaremos a dar
nosso completo apoio às Na-
ções Unidas para a consecução
de seus altos objetivos.

Os Ministros mencionados,
e também o Coronel Jarbas
Passarinho, Ministro do Trá-
balho, chegam a afinar-se com
a orientação geral da frente
ampla até naquela área mais
delicada, na qual se afirma a
luta pela restauração democrá-
tica.

É aqui onde melhor se iden-
tifica a visão governista de uns
e a visão oposicionista de ou-
tros. E também aqui onde se
revelam, com bastante nitidez.
as diferenças de origem dos
oposicionistas da frenle amplauns procedentes da revolu-
çáo, outros pertinazes no com-
bate a ela. desde a primeira
hora.

Embora os objetivos gerais-sejam semelhantes, os meios
recomendados para atingi-los

ou seja. o comportamento
de Governo sugerido — são
bastante diversos.

Ninguém se preocupa com a
ARENA, porque êsse Partido
não possui qualquer compro-
misso doutrinário e promete
apoiar o Marechal Costa e
Silva eom a mesma solicitu-
de dispensada ao seu anteees-
sor. O foco das preocupações
é o sistema militar, que con-
trola a vida nacional dosde a
derrubada do Sr. íioâo Gou-
lart.

Para que o Pais alcance os
objetivos que também cs Mi-.

•nistros mencionados admitem
correspondei* aos anseios ge-
rais na Nação, a fronte ampla
sustenta a necessidade rie re-
vogar ou corrigir a legislação
autoritária eni vigor — "que
oprime o Pais e o divide entre
os que estão no Governo, aos
quais tudo é permitido, e os
que não estão e dispõem de

liberdade racionada, de cida-
dania tolerada", conforme es-
creveu o Sr. Ca_*lo.s Lacerda.
A frente pretende tornar-se um
movimento político capaz de
forçar a liquidação daquela le-
gislação e estabelecer bases de-
mocráticas que assegurem a
execução daqueles anseios ge-¦rais. Dentro dela, porém, há
dua.s gradações claras, a pro-
duzir atritos. Os lideres origi-
nários da revolução, como é o*
caso notório do Sr. Carlos La-
cerda, pretendem uma ação
que não negue nem dificulte
a possibilidade de aproximação
com o Governo. São estimu-
lados pelos pronunciamentos
dos novos Ministras e julgam
que uma ação agressiva po-
deria prejudicar o esforço que
se faz no seio do próprio Go-
vêrno, suscitando reações ml-
litares. Preferem, por isso, lu-
tar por objetivos parciais no
campo institucional, como a
revisão das punições revolucio-
nárias, ao invés da anistia ge-
ral, e a reforma da Constitui-
ção, ao invés da elaboração de
nova Carta. Os líderes de ori-
gem trabalhista, socialista e
nacionalista repelem — con-
forme indica o Manifesto de
Brasília — a prevalência da
revisão das punições sôbre a
tese da anistia e da reforma
constitucional sóbre a idéia da
elaboração de nova Carta. Ar-
gumentam que aceitar a re-
visão das punições seria reco-
nhecer, implicitamente, "a le-
gilimidade das leis *de exceção
e do poder arbitrário e tut-e-
lar", além de contribuir para a
divisão das forças capazes de
se incorporar à frente ampla.
Quanto ao segundo ponto, dc-
fendem a feitura da nova
Constituição, visando "não sõ-
mente a significar o repúdio
aos processos ilegítimos utili- •
zados para a aprovação deste
instrumento ia Constituição
ém vigor), como também a re-
conhecer que o Poder Civil
deve reimplantar-se em bases

mineira
se acalmam

Belo Horizonte (Sucursal) —
A calma voltou ontem aos
quartéis da Polícia Militar de
Minas Gerais, após ter o Co-
mandante Milton Campos re-
velado à oficialidade que o
Governo federal via com sim-
patia a reivindicação de mo-
dificação do decreto-lei do
Marechal Castelo Branco que
reorganiza as polícias militares
estaduais.

O clima de revolta entre a
oficialidade deu lugar ao de
esperança numa decisão favo-
rável do Marechal Costa e Sil-
va, inclusive porque confir-
mou-se ontem a escolha do
Coronel Jonas Pereira, da PM,
para o comando da corpora-
ção assim que o Coronel Míl-
ton Campos passar para a re-
serva, no dia 3 de abril prá-
ximo.

Exército

Tfiefênda, etmsêíi táhe~a~s~
com as necessidades do desen-
volvimento social, econômico e
tecnológico do Brasil".

Para esse grupo agressivo da
frente ampla a execução da
política que preconiza — mes-
mo com as cautelas que o atual
Governo certamente adotará se
vier rie fato a seguir o ca-
minho apontado — "não en-
contraria sustentação, sem a
mobilização do povo em seu
respaldo, em face das pres-
soes externas que estimulariam
a reação militar, ou produziria
um nacionalismo de direita,
lançando o País sob ume di-
t a dura militar amparada na le-
gislação autoritária do Maré-
chal Castelo Branco".

O Governo do Marechal Cas-
ta*e Silva não deu sinais efe-
tives, até agora, de que se dis-
penha a promover a revisão da
legislação autoritária. Contu-
do. os pronunciamentos dos
Ministros ie além disso, a ati-
tude do Governo no caso do
jornalista Hélio Fernandes) in-
dicam o propósito de promover
uma liberalização progressiva,
ainda que preservados os ins-
trumentos autoritários her-
dados.
PORTA ABERTA

Eis alguns trechos de discur-
sos que evidenciam a tendên-
cia liberalizante:

Hélio Beltrão — "O êxito de
unifj política não depende ape-
nas da boa qualidade dos pia-

. nos e da competência do Go-
vêrno: é indispensável a cria-
ção de uma imagem favorável
na opinião pública. Náo basta
que os objetivos da politica eco-
nômica sejam teoricamente de-
sejáveis: é preciso que sejam
efetivamente desejados pela
opinião pública,"

Magalhães Pinto — "Os bra-
silelros, sem distinção, estão
convidados a oferecer a con-
tribuição de sua experiência,

-pois a ninguém seria licit-o-per-
mauecer indiferente aos pro-
blemas de nossa vida interna-
cional. Estou particularmente
interessado em estreitar a co-
laboração do ltamarati com o
Congresso Nacional."

Delfim Neto, pedindo o "en-
gajamento total" na batalha
do desenvolvimento: — "O setor
privado deve. portanto, aguar-
dar com confiança a politica
econômica que será posta em
prática. (...) O Governo esta-
rá na retaguarda preparando a
infra-estrutura e garantindo
uma politica econômica coe-
rente e estável, condições ele-
mentares para a ação do setor
privado. A êste — aos empre-
sários e aos trabalhadores —
caberá a vanguarda da luta."

Magalhães Pinto — "É mi-
nha intenção realizar uma po-
lítica aberta aos diversos se-
teres da opinião pública".

Hélio Beltrão — "As portas
do Ministério estarão sempre
abertas".

promoção
a Sizeno

Por indicação expressa cio Al-to Comando do Exército, o Ge-neral de Divisão. Sizeno Sar-mento será promovido amanhãa General-de-Exerci to. sendo
em seguida designado para ocomando de uma. das GrandesUnidades, provavelmente o IExercito.

O General Sizeno Sarmento —
que possui todos os cursos doExército, inclusive o de Es-
peclalização rie Infantaria, deFort Benning, na Geórgia —
integrava, uma lista tríplice
com os Generais Souto Malan
e Álvaro do Carmo, c íôra
preterido na promoção, cm de-
zembro, em favor do General
Ernesto Geisel. então Chefe da
Casa Militar da Presidência.

Planos para
comunicações
saem dia 27

Salvador (Correspondente) —
O Ministro Carlos Furtado Si-
mas anunciará segunda-feira,
em entrevista coletiva, os pia-nos que pretende executar â
frente do Ministério das Co-
niunicações, principalmente os
relativos às reformas no De-
partamento de Correios e Te-
légrafos e no Conselho Nacio-
nal de Telecomunicações.

Ao ser homenageado ontem
à noite com um jantar peloConselho ' Universitário da
Universidade Federal da Ba-
lha. da qual é professor, o
Ministro Carlos Furtado Simas,
em discurso, revelou que o Es-
tado está enquadrado no, plano
prioritário de telecomunicações
do País.

Lacerda e MDB, analisam juntos

TESES

As principais teses da Guar-
da Vermelha são as seguintes:

1 — Com o fortalecimento
do Poder Executivo, que inter-
pretam como fenômeno mun-
diai. é preciso — "para que o
regime poisa funcionar em tô-
ria sue. plenitude" — que o

Congresso tenha nevas atri-
buições;

— Reforma do Congresso,
tese apoiada também pelo Se-
nador Auro de Moura Andra-
de:

— Concessão de iun cunho
ideológico ao programa da
ARENA, a ser brevemente rc-
formado.

O problema da frente ampla
será levantado na próximareunião da Executiva Nacio-
nal do MDB, provavelmente a
semana que vem, conforme fi-
cou acertado ontem no encon-
tro que o Sr. Carlos Lacerda
teve, em sua residência, com
o Senador Josafá Marinho c
os deputados Martins Rnriri-
gues —- a quem coube a tare-
fa —, Renato Archer e Os-
valdo Lima Pilho.

O encontro, segundo pessoas
ligadas ao ex-Governador da
Guanabara e um .-eus partici-
pautes, não teve o caráter de
reunião formal, serviu antes
de tudo para uma troca dc
opiniões entre o Sr. Carlos La-
cerda e algumas das figuras
mais expressivas do MDB que
participam rias articulações ria
frente ampla.

MANIFESTO

Na mesma reunião foi deci- _dido que o próximo passo a

ser dado para a consolidação
. do movimento será a consti-

tuição de sua comissão orga-
nizadora, agora em termos
mais amplos, com a participa-
,çáo de todas as correntes de
oposição. O manifesto da fren-
tc ampla somente deverá ser
divulgado após a formação da
comissão.

Quanto ao nome cogitado
para presidir a comissão, o do
Senador Josafá Marinho é o
que reúne as preferências ge-
rais, mas èie só admite a sua
indicação desde que a frente
ampla obtenha apoio efetivo
do pensamento político mais
representativo do MDB.

A respeito da criação do ter-
ceiro Partido político, deíen-
dida tanto pelo Sr. Carlos La-
cerda cemo pelo Sr. Juscelino
Kubitschek, o ponto-de-vista
de alguns elementos da frenle
é o de que se deve deixar êsse
problema para mais tarde. Os
parlamentares do MDB liga-

dos ao movimento entendem
que a criação do terceiro Par-
ticio só contribuiria, no mo-
ni.nto, para o enfraquecimen-
to do seu Partido.

O primeiro passo, na opinião
desses parlamentares, deve ser,
no entanto, a constituição efe-
tiva da frente.

AJUDA DE, HERMANO

Quanto ao manifesto divul-
gado esta semana, todos os
elementos da frenle explicam
que não era um documento
oficial e sim uma colaboração
pessoal do Deputado Herma-
no Alves, qu? a enviou ao Sr.
Carlos Lacerda, r.o Rio. Su-
cedeu, no entanto, que o emis-
sário encarregado de trazer o
texto de Brasilia não o entre-
gou ao ex-Governador e. nes-
se meio tempo, o texto foi di-
vulgado por todas os jornais
do Rio, causando estranheza a
alguns articuladores da frente.

Liga Árabe
comemora
aniversário

A Liga dos Estados Árabes
está comemorando, durante es-
ta semana, seus 22 anos de
fundação, congregando, atual-
mente, os 13 paises indepen-
dentes do mundo árabe: Síria.
Jordânia. Iraque, Arábia Sau-
dita. Libano. Egito, Iémen, Lí-
bia. Sudão, Marrocos, Tunísia,
Kwait e Argélia.

A Liga. que é uma organiza-
ção similar á OEA. atuando
numa área superior à Europa,
com mais de 100 milhões de
habitantes e uma das maiores
reservas petrolíferas do mun-
do, oferecerá, no dia 29, um co-
quctel à imprensa, autoridades
e amigos dos países árabes, no
salão do Mesbla.

Estudantes
paulistas
elegem o JB

São Paulo (Sucursal) — O
Departamento Cultural do
Centro Residencial da Cidade
Universitária escolheu o JOR-
NAL DO BRASIL como seu ór-
gão dc informação nacional,
depois rie uma pesquisa dos es-
tudantes em que foi escolhido
como o melhor da imprensa
brasileira.

A Cidade Universitária fica
a 40 minutos do Centro e ape-
nas três jornais, paulistas, são
distribuídos lá. deixando os mil
estudantes residentes sem in-
formações precisas do âmbito
nacional, O Departamento Cul-
tural solicitou à sucursal do
JB em São Paulo a distribui-
ção diária do jornal à banca
que será inaugurada na próxi-
ma semana.

Estados vêem
como adaptar
Constituições

Um simpósio sobre a adapta-
ção das Constituições estaduais
à Caria federal, no capitulo
referente acs municípios, já re-
cebeu a adesão dos Governes
do Acre. Maranhão. Piauí, Rio
Grande do Norte. Paraíba,Per-
nambuea. Minas Gerais, São
Paulo e Rio Grande do Sul.
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Acomodação da crosta terrestre provocou o tremor no Rio
O REGISTRO DO SUSTO

GantagaiO perde mmmmm^mmm^m^mmm^ ^ *.

ct ©STDCFâHCSt Cl© t©r ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^iL

casa ae alvenaria I
Embora já estejam mais

conformados, os moradores
cios barracos- derrubados no
Morro do Cantagalo conti-
miam muito apreensivos em
relação ao futuro e não se
esqueceram da promessa
feita em janeiro do ano
passado pela V Região Ad-
ministrativa, aos que per-
deram barracos nas enchen-
tes, de que teriam casa de
alvenaria "daqui a seis mc-
ses no máximo".

Os moradores não acel-
tam a construção de um pc-
queno conjunto residencial
na Zona Rural, possibilida-
de aventada ontem pelo Di-
retor do Departamento de
Recuperação de Favelas, Sr.
José Mala de Matos, "por-
que só iremos para tão lon-
ge se nos derem emprego
próximo de casa".

DERRUBADA

Os funcionários do De-
pártamento de Recuperação
de Favelas informaram que
cerca ete 50 barracos serão
demolidos na área interdi-
tada pelo Instituto de Geo-
técnica, nma encosta que
dá para a Rua Barão da
Torre, em Ipanema. Quatro
barracos foram derrubados

.,p..._m,,,p,l_Y .ri.ln-1**? a liHL.Q,.

medidas tomadas até agora
pelo Departamento têm sido
meramente paliativas, pois
a solução do problema das
favelas é muito complexo."Além do mais — afirma o
Diretor — lutamos contra a
total carência de recursos,
tanto do Estado como íe-
derais."

E se dispusesse destes
recursos o que faria?

Bem — respondeu co-
çrmdo a cabeça —, o pro-
blema é muito _ complexo.
Teríamos de fazer alguns
simpósios e estudar bastan-
te o problema que, repito, é
muito complexo.

RESISTÊNCIA

É bastante compreensí-
vel a resistência dos mora-
dores que lutam até o Vil-
limo instante para não dei-
xar os barracos. Afinal, o
barraco, apesar de miserá-
vel. íoi construído com
grande sacrifício e é a imi-
ca propriedade efetiva que
eles possuem. Se estivesse
na situação deles, também
relutaria — disse o assisten-
te social Virgílio Wellington
de Castro, chefe de fiscali-
zação do Departamento.

A Sra. Leonidia de Sousa
Freitas foi uma das que
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O sismogramu do Observatório Nacional acusou uma duração de ÜO segundos paia o tremor de terra de anteontem no Hio

Tremor para EM nASES seguras

total até agora.
A maioria do.s desabriga-

dos está morando em casa
cie parentes ou amigos, no
próprio morro, enquanto
quatro famílias, num total
tíe 34 pessoas, foram abri-
gadas no posto do Canta ga-
lo da Fundação João XXIII.
Três famílias reconstruirão
o.s barracos em terrenos
próprios, em São João de
Meriti e Nova Iguaçu. As
refeições na Fundação, pa-
ra os desabrigados, estão
sendo fornecidas pelo Al-
bergue João XXIII.

A maioria dos operários
que trabalham na derruba-
da dos barracos e transpor-
te dos utensílios do.s desa-
brigados pertence à Imobi-
liaria Simões, diretamente
interessada na desocupação
da área. pois vai construir
um edifício na encosta da
Rua Barão da Torre. A íir-
ma cedeu 40 homens e 10
caminhões, enquanto do Es-
tacio estão trabalhando só
10 funcionários e assistentes
sociais do Departamento de
Recuperação de Favelas e
van caminhão da Superin-
tendência de. Trans portes
(SUTEG).

SOLUÇÕES

O Diretor do Departamen-
to de Recuperação de Fave-
las chegou a pensar na pos-
sibilidade da construção de
um conjunto residencial pa-
ra os desabrigados. n u m
p'.atô do morro, onde fim-
ciona a Escola rie S a m b a
Unidos do Cantagalo, único
local seguro para diversão
das crianças da favela. A
medida foi- logo desaconse-
lhada peio próprio Chefe de
Fiscalização do Departa-
mento, Sr. Virgílio Welling-
ton de Castro, que mostrou
os inconvenientes sociais
decorrentes da eliminação
do único local de recreação
do morro.

Depois de dizer que, em-
bora esteja dirigindo o De-
parlamento há apenas três
semanas, já sentiu que o
problema das favelas é o
principal dc Estado, o Sr.
José Mala de Matos aven-
tou a possibilidade da cons-
trução de um pequeno con-
junto residencial na Zona
Rural, idéia que os favelados
não aceitam.

O Sr. José Mala de Matos
reconheceu que todas as

'Tirais' resisi_.ãl7_~'a sair "cia
birosca que possui há 16
anos. Dona Leonidia dizia,
chorando, que bastaria nm
minuto de descuido para
que roubasse m todos os
mantimentos da birosca, se
a abandonasse.

— Eu também pago im-
posto e com muito esforço
consegui educar minha fi-
lha de 19 anos, que está no
terceiro ginasial do Educan-
dá rio Rui Barbosa. Podem
destruir meu barraco, mas
antes construam outra pa-
ra que eu possa instalar-
me. São 16 anos de luta,
meu filho.

ASSISTÊNCIA

O Departamento de Re-
cuperação de Favelas pre-
tende continuar abrigando
as famílias atingidas, no
posto do Cantagalo da Fun-
dação Leão XXIII, e se ne-
cessário nas igrejas católi-
cas e protestantes, também
do morro. Ainda não se sa-
be o destino certo dos desa-
brigados. Os moradores do
morro lembraram que há
um terreno desocupado no
morro, onde poderia ser
construído um conjunto re-
sidencial. mas o Departa-
mento afirma que o local
destina-se á nova sede da
Fundação Leão XXIII.

Ats ontem à noite, o Cor-
te do Cantagalo continua-
va interditado ao tráfego.
O Departamento de Estra-
das de Rodagem, que está
desobstruindo a pista, in-
formou que êle deverá ser
aberto ao tráfego na ma-
nhã de hoje.

isue vem
Serra do Mar

São Paulo (Sucursal) — O
Professor Josué Camargo
Mendes, do Departamento de
Geologia da Faculdade cie Fi-
losofia dn. Universidade de São
Paulo, explicou ontem o tre-
mor de terra ocorrido numa
faixa de aproximadamente ISO
quilômetros, desde o litoral
Norte de São Paulo até o Rio,
como vibrações produzidas ao
longo de fraturas resultantes
da formação da Serra do Mar.

— Fraturas do solo, ocorri-
das há milhões de anos, cons-
tituem a hipótese mais aceita
-sobre a formação da Serra do
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O sismograma da pertur-
bação observada nos bairros
do Grajaú, Tijuca, Jacaré-
paguá, Ipanema e Leblon,
foi analisado ontem por a.s-
trônomos do Observatório
Nacional e indicou ter ha-
vido, às 21hl3m cie anteon-
tem, um ligeiro abalo sismi-
co na direção norte-sul,
causado peia acomodação
de camadas superficiais da
crosta terrestre.

O registro do Observató-
rio, captado em três sismó-
grafos que funcionavam sl-
multâneamente, mostra que
a perturbação durou 80 se-
gundos, mas sem nenhuma
característica de terremoto.
O sismograma não acusou
fratura da crosta, ondas
preliminares ou perturbação
sismológica grave.
POUCO FREQÜENTE

Dos três sismógrafos que
acusaram o fenômeno, um
registrou com maior inten-
sidade, sltuando-o na dire-
cão norte-sul. Outros dois,
quase imperceptivelmente,
revelaram cpie a perturba-
ção ocorreu também nos
sentidos este-oeste e verti-
cal. O Vice-Diretor do
Observatório Nacional, Sr.
Luís Muniz Barreto, cons!-
derou o fato de pouca re-

percussão sismológica. pon-
co freqüente e possivelmen-
te causado pela infiltração
de águas pluviais na crosta
terrestre".'

O registro não se asse-
melha aos sistnogramas ha-
bituais dos terremotos —
disse o Sr. Muniz Barreto
—, carateerizados por ondas
em íorma de senóide, cha-
madas ondas preliminares.
No gráfico examinado pelo
Observatório, apuramos ape-
nas que o fenômeno teve
pouca repercussão sismoló-
gica. Houve um desloca-
mento. uma acomodação
das camadas superficiais da
crosta terrestre, como a quo
ocorreu em 1962 na Tijuca.
A perturbação aconteceu
exatamente às 21 horas 13
minutos e 3 décimos, hor»,
do Observatório Nacional.

Não há nenhuma pos-
sibilidade de tremor de ter-
ra no Rio — finalizou —,
cujo subsolo não é susceti-
vel a ês.ses abalos, como
acontece no Peru. Colômbia,
Chile, Bolívia e Equador. O
terreno carioca, e mesmo
brasileiro, tem constituição
antiga, a população pode
ficar tranqüila. Fenômenos
como êate, registrado pelo
Observatório, ocorrem qua-
tro vezes por dia no Peru.
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Edifício que mais tremeu
já voltou ü vida normal
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EM QUINTINO

Usando um helicóptero,
engenheiros da Secretaria
de Obras inspecionaram o
Morro Inácio Dias, em
Quintino, do qual ameaçam
rolar várias pedras — uma
delas com 300 toneladas —,
por eles fotografadas de vá-
rios ângulos.

Depois de informarem aos
moradores da Rua Lemos
Brito, a mais próxima do
morro, que a demolição das
pedras será iniciada o mais
rápido possível, em virtude
da gravidade da ameaça, os
engenheiros garantiram que
haverá dinheiro para. os tra-
balhos.

Infiltração ameaça um
abrigo de 30 crianças

O Lar de Denise, situado na
Ladeira do Castro, 87, em San-
ta Teresa, entidade que abriga
30 crianças, todas filhas de
mães solteiras, vem apresen-
tando uma infiltração de água
no alicerce, motivo pelo qual a
SrH. Regina Lúcia Carvalho,
que a mantém há vários anos,
apela para que as autoridades
cedam um outro local, onde as
crianças possam ser educadas
sem o temor de desabamento.

A Sr." Regina Carvalho já
fêz uma série de pedidos se-
melhantes, inclusive ao ex-
presidente Castelo Branco, mas
até agora a situação continua
na mesma, porque a cada chu-
va volta a expectativa de uma
emergência. O perigo é imi-
nente, pois o ediíicio em frente
ameaça ruir em cima da casa.

LAR DE DENISE

A Sr.* Regina Lúcia Carva-
lho montem o Lar de Denise
em um prédio do Patrimônio
Nacional.

As 30 crianças que ali ha-
bitam — explica a Sr." Regi-
na Lúcia Carvalho são filhas
de mães solteiras que, na maio-
ria, passam muito tempo sem
fazer uma visita às filhas. A
idade varia entre dois meses e
14 anos e tôcia esta vontade
de educá-las surgiu há 17 anos,
quando aceitei uma garotinha
de um ano para tratar. Hoje
em dia, ela é aluna da Facul-
dade Nacional de Medicina.

Tudo ia mais ou menos
tranqüilo, mas desde a.s últimas
chuvas começou uma infiltra-
ção nos alicerces da casa, o
que produz um nervosismo ine—
vitável a cada chuvinha que
cai.

A grande preocupação de
Dona Regina é a de não ter
encontrado até agora alguém
que a auxilie na procura de
outra casa.

Já falei com todo mundo:
só resta falar agora com o Sr.
Abraão Medina, que será a mi-
nha última esperança — con-
cluiu.

"Alar,"'o 
que 

"explica, 
tamoêiil,"

sua impressionante retilinida-
dc. Sem maiores elementos,
considerando a faixa alongada
em que foi registrado o abalo
sísmico, êle parece resultar de
resíduos de movimento naque-
las fraturas — explicou o Pro-
fessor Josué Camargo Mendes.

CHUVAS. NÃO

O Professor Josué Camargo
não crô que o fenômeno esteja
ligado aos últimos deslizamen-
tos, em Caraguatatuba ou, an-
tertormente, no Rio, nem que
seja resultado da acomodação
de camadas rochosas, em pro-
íundidade. por causa da intil-
tração das águas.

Apesar de confinada, a
uma faixa litorânea de mai.»
oa menos 150 quilômetros, o
abalo não pode ser explicado
em função das chuvas inten-
sas ou dos deslizamentos de
morros. Esta faixa é muito
grande para que tenha havido
acomodação de camadas pro-
fundas do solo em toda sua
extensão. Pelo mesmo motivo,
não acredito que tenha resul-
tado de desabamentos de te-
tos, de grutas no interior do
solo. Esses motivos teriam
produzido fenômenos estrita-
mente locais.

COINCIDÊNCIA

Llvre-do.':ent.e de Geologia u
Palentologia da Faculdade cb
Filosofia da USP, o Professor
Josué Camargo Mendes apon-
ta como coincidência a oco:*-
rencia de abalo sísmico logo
após chuvas fortes e desliza-
mentos ds morros.

O fenômeno deve ter re-
sultado de vibrações produzi-
das ao longo de fraturas e pa-
recEin representar manifesta-
çóes tardias de tsctonismos,
possivelmente do gênero do
que teria originado a Serra do
Mar, que na verdade é apenas
um degrau, um ressalto for-
mado por rochas antiquíssi-
mas, com mais de 600 milhões
de anos.

O Brasil é classificado
entre as áreas assísmi:as, isto
é, não sujeitas a abalos sismi-
cos, porque o solo é muito an-
tigo e já está praticamente
acomodado. Difere de outras
regiões, como os Andes, em
constante movimento.

Mas em Geologia, a imo-
bilidade é relativa. A Terra
nunca está em repouso. Mes-
mo solos antigos podem apre-
sentar movimentos, como os
registrados agora.

COISA VELHA
Os terremotos podem ser

classificados em 12 categorias,
de acordo com a escala Mer-
calli-Sieberg e conforme a in-
tensidade perceptível dos nos-
sos sentidos. Considerando os
efeitos, esse abalo deve situar-
se entre os graus III e IV.

Os terremotos mais inten-
ses — vulcanismos —, de gran-
de poder destruidor, registra-
ram-se no Brasil há um mi-
lhão de anos. Os últimos se
deram nas ilhas Fernando de
Noronha e Trindade. Em Po-
cos de Caldas, ocorreram há
50 milhões de anos. Não pre-
cisamos temer a volta deles —
concluiu o Professor Josué Ca-
margo.

O tremor de terra foi re-
gistrado nas cidades paulistas
de Caraguatatuba, Cunha, Pa-
rati. São Luis do Paraitinga e
Taubaté, apenas por populares.
postos policiais e telefonistas,
que roçaram informações.

O Diretor do Instituto As-
tronômico e Geofislco de São
Paulo. Professor Abraão de
Morais, disse que. por não ha-
ver stsmógrafo no Estado- o
fenômeno não foi registrado
oficialmente.
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Os moradores do edifício
n.° 17 da Rua Barão Olivei-
ra Castro, no Jardim Bota-
nico, onde mais se fêz sen-
tir o abalo sísmico de ante-
ontem, voltaram logo à ro-
tina de todos os dias: as
mulheres já cuidavam on-
tem de suas ocupações do-
mestiças e os homens não
deixaram de sair para o tra-
balho.
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Segundo o Sr. Romualdo
de Sousa, morador do apar-
tamento 202. houve exagero
na reação dos moradores,"causado certamente pelo
clima de insegurança que
todos estão vivendo no Rio,
devido às enchentes, desii-
zamentos constantes de pe-
dras e à pouca atuação das
autoridades do Governo".

A HORA DO TREMOR

O Sr. Romualdo de Sousa
cita outro fato que provo-
cou o pânico no edificio: no
momento em que a abalo
ocorreu, todos estavam re-
colhidos em seus aparta-
mentos, alguns dormindo e
outros assistindo ã televisão.

Na hora do tremor, que
durou cerca de 10 segundos,
o Sr. Romualdo de Sousa e
sua mulher viam um pro-
grama de televisão, "dando
para notar alguns objetos
se mexerem". A própria ca-
deira em que êle estava des-
locou-se por centímetros.

— Não dei muita impor-
tancia ao fato, mas pergun-
tei à minha mulher se o
edificio estava balançando.
Logo em seguida, dois vizi-
nhos bateram à porta, per-
guntando nervosos: "Vocês
não vão sair? O prédio esta
caindo''.

Com calma e experiência
no assunto, segundo èle mes-
mo revelou, o Sr. Romualdo
de Sousa saiu, examinou o
elevador — "que nestas oca-
siões é o primeiro a ser atin-

gido, parando" — e depois
de constatar que èle funcio-
nava normalmente e como
não h a v i a infiltração de
água nem rachadura nas
paredes, concluiu que "tudo
estava como dantes, no
quartel de Abrantes."

TÉCNICOS CONFIRMAM

Soldados d» Corpo de-Bsmbeíios-p engenheiros Ja
Secretaria de Obras, n u m
rápido exame feito no edi-
íicio. horas depois do aba-
lo, concluíram que êle e.s-
tava seguro, laudo ratifica-
do por um e:-:ame mais de-
morado dos técnicos do Ins-
tituto de Geotécnica.

As poucas famílias que fo-
ram dormir fora, temendo o
desabamento do prédio, mo-
ram nos 3.° e 4." andares,
nos quais se sentiu com mais
nitidez o abalo, mas volta-
ram ontem e continuaram a
vida normal, com os filhos
b r i n cando despreocupada-
mente na porta do edificio.

O.s moradores das vizi-
nhança.s, cons tituída em
sua maioria de casas, per-
ceberam o abalo com menos
intensidade, ficando preo-
cupados mais com a situa-
ção do edifício n.° 17, já
que grande parte de suas
famílias ameaçava abando-
nà-lo.

Referiram-se éies a uma
pedreira que funcionava,
perto do Reservatório dos
Macacos, no fim da rua,
cujas explosões constantes
colocavam os moradores do
local em sobressalto, e isso
teria contribuído de alguma
maneira para abalar a es-
trutura do prédio. A pedrei-
ra foi interditada há alguns
meses, depois de um abaixo-
assinado levado à Secreta-
ria de Obras, pedindo a sua
paralização. devido ao peri-
go de desabamentos, a 1 é m
do barulho que a.s explosões
faziam.

Mangaraliba chegou a ver
um grande clarão no mar

1* t .
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O Edifício Excelsior, em Icarai, ainda está cheio de terra mas não há perigo de cair

Moradores voltam ao Excelsior
Niterói (Sucursal) — Com a melhora

do tempo, os moradores dos seis primeiros
andares do edificio Excelsior, na Praia de
Icarai, interditado depois do deslizamen-
to de uma barreira do Morro da Itapuca,
começaram a voltar a suas residências,
convencidos de que não há perigo no local.

Um túnel foi improvisado nos fundos
do prédio para retirar a terra que ainda
toma uma parte do apartamento 304. Se-
gundo os engenheiros do Estado, o eciifi-
cio não oferece perigo cie desabamento e
foi interditado porque novas barreiras po-

deriam deslizar e a terra penetrar nos
apartamentos.
DE_MOLIÇAO

A demolição da última casa do Morro
da Itapuca, condenada desde as enchentes
de 66 e já desabitada há algum tempo,
faz com que muita gente lastime a sorte
da bonita residência branca, no alto do
morro, que já fazia parte da paisagem.

A demolição, iniciada pelo proprieta-
rio da casa antes das últimas chuvas, tor-
nou-se agora mais necessária porque, com
a queda da barreira do Morro da Itapuca,
grande parte dela ficou sem sustentação,
podendo desabar com novas chuvas.

Niterói (Sucursal) — O
delegado Geraldo Chain, de
Mangaratiba, afirmou on-
tem que êle e dezenas de
outras pessoas presenciaram
repentino clarão no céu,
logo seguido de um tremor
de terra, que pôs em sobres-
salto grande parte da po-
pulação da Cidade, por vol-
ta das 21hl0m de ante-on-
tem.

O fenômeno assustou o
povo e logo as ruas se en-
cheram de gente, um lnda-
gaiiciQ--_) ontro o .jue-hay__-

neiro, onde lhe disseram
que telefonasse para o
Observatório Nacional. Foi
o que fêz, mas ninguém'
atendeu à sua chamada.

—De qualquer forma, pro-
curei acalmar os mais as-
sustados, fazendo-lhes ver
que nenhuma casa caíra,
nem paredes racharam se-
quer, e que aquilo fora uma
coisa passageira, tanto que
o tremor não se repetiu.

ANGRA DOS REIS

Rio tem ainda 2 600 flagelados
Ainda é de 2 600 o número de flage-

lados abrigados pela Secretaria de Servi-
ços Sociais, principalmente na Fazenda-
Modelo, que tinha 1 793 pessoas, total quefoi aumentado ontem com o nascimento
de oito crianças. Além da Fazenda-Modê-
lo, também o Albergue João XXIII, o Asilo
São Francisco de Assis, o Clube Carlos Go-
mes, a Igreja Evangélica em Santa Cruz

e o Centro de Recuperação de Mendigos
estão abrigando flagelados.

Com o apoio da Secretaria de Serviços
Sociais, a Secretaria de Turismo irá pro-
mover no próximo domingo uma festa da
Páscoa na Fazenda-Modêlo, marcada paraas 16 horas, e o local foi o escolhido porabrigar o maior número de crianças, que
chegam quase a mil.

Interrompida a Belém—Brasília
Belém (Correspondente) — O tráfego

pela Belém—Brasília está interrompido
desde ontem, em conseqüência das chuvas
caidas à altura do quilômetro 132. que
romperam o aterro e carregaram dois tu-
bos que serviam ao escoamento da água,
deixando cm seu lugar um buraco de mais
rie 20 metros de diâmetro.

Os engenheiros da Rodobrás inicia-
ram ontem mesmo a construção de uma
ponte provisória de madeira, que deverá
ficar pronta no máximo ao m:io-dia de
amanhã, para permitir a passagem de
grandes filas de veículos, na sua maioria
caminhões de carga, que estão estaciona-
dos próximo ao local do acidente.

acontecido. Segundo o de-
legado, nas residências e nos
bares os copos balançaram
nos armários e nas mesas,
assustando a muita gente.

DUROU SEGUNDOS

O Sr. Geraldo Chain dis-
se que o abalo demorou
apenas alguns segundos, uns
cinco ou seis, mas o sufi-
ciente para* muitos perde-
rem o sono, fazendo as con-
versas se prolongarem pela
noite a dentro, todos ã pro-
cura de uma explicação ou
com o ouvido colado aos
rádios. Foi a primeira vea
que isso aconteceu em Man-
garatiba.

O delegado de Mangarati-
ba acrescentou que, alguns
minutos após o tremor de
terra, saiu de jipe até um
ponto bcm alto da Cidade,
Ibicui. de onde há visão am-
pia de toda a Baia de Man-
garatiba, para ver se, lá do
aito, observaria algo onor-
inal.

Em seguida, o Sr. Geraldo
Chain comunicou-se por te-
lefone com o Serviço de Me-
teorologia, no Rio de Ja-

Três casas de Angra des
Reis sofreram pequenas ra-
chaduras em suas paredes,em conseqüência do tremor
de terra, que também atin-
giu a Cidade por volta das
21hl0m.

O Prefeito, Sr. Jorge Wi-
shart, disse que o abalo de-
morou poucos segundos, des-
pertando curiosidade c mê-
do, tendo alguns moradores
se alarmado, principalmen-
te no Bairro de São Bento.

O Sr. Jorge Wishart acres-
centou que o fenômeno es-
tremeceu quase toda a Cida-
de durante dois ou três se-
gundos. A fim de acalmar a
população, êle e outras au-
toridades municipais dirigi-
ram-se de automóvel para
os vários bairros, constatan-
do também que não houve
conseqüências graves. Afora
as três casas do Bairro de
São Bento, nenhuma outra
sofreu qualquer dano.

O Prefeito de Angra dos
Reis disse que o tremor de
terra foi sentido também na
Ilha Grande, onde, além de
uma colônia de pescadores,
existe um estabelecimento
penal, não se tendo maiores
informações sobre a ocor-
rencia na penitenciária.
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Cartas
dos Ictlores
Corpo insepulto

O Hospital Salgado Filhonega fundamento à notaCadáver se decompor.—tnr
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Coisas da Política

hospital e explica que "os
corpos vitimados de morto
natural, se do óbito tiverconhecimento a família,
aguardam no hospital 48
horas: 72 horas se ausentes,
e sc não houver o telefonis-
ta obtido meios para aviso;
240 horas, se permanecerinidentiíicado o morto. Fin-
dos _tais prazos,- a Adminis-
tração providencia seu en-
caminhamento à Faculdade
de Medicina, para estudo,
ou sua inhumacão como in-
digente".

Diretor-Presidentí-:"CrTéTeTrÊTCIarncIrcr
Rio, 2Í de março de 1967

Dlrator:
M. F. do -Vascimcnto Brito Editor-Chefo*

Alberto Dincs

nnclical será
o primeiro leste

Exortação da Cruz

t.V > Guerra ao 1'tuno
O Sr. Luís Afonso de Al-

meida, "irritado com a pou-ca importância que so dá
aos avisos do que nos ôni-
bus é proibido fumar", diz
que "fumar tem hora e lu-
gar" e reclama que, embora
não fume nos ônibus, já foi
vitima das labaredas nos
olhos e cinzas no rosto e
na roupa.

Silva Jardim apela
O Centro Pró-Melhora-

mentos de Silva Jardim pe-de ao JORNAL DO BRASIL
que leve ao Governador Je-
remias dc Matos Fontes um
apelo para o reinicio das
obras de pavimentação da
BR-101, no trecho entre Rio
Bonito e Casemiro de Abreu,
no Estado do Rio.

Acusação sem base
O Sr. José Aliverti. vendo

seu nome incluído na noti-
cia Prisão Preventiva Amea-
ca Detective e ex-Comissário,
explica que no inquérito em
causa a acusação contra êle"é assinada por Paulo Del-
gado Carvalho, vulgo Cuia,
marginal e dono da jogati-na que atualmente campeia
em Vila Isabel. Êste indiví-
duo, como muitos outros se-
nhores da contravenção, jul-
gava-se inexpugnável cm
sua joriuieza, considerando"
verdadeiro crime a campa-
nha policial por mim ence-
tada contra êJe sob as or-
dens do então Secretário de
Segurança, Coronel Gustavo
Borges. Foi assim que, numa
diligência por mim realiza-
da, o nome dêste marginal
surgiu como envolvido* com
entorpecentes, se não como
traficante, como viciado.
Outro dia. vendo em certo
jornal acusação c o n t r a
mim estampada sobre ho-
micídio. entrei imediata-
mente em contato c o ra o
Coronel Borges, ficando
acertado que seria requerida
a presença de um promotor
público para a tomada dos
depoimentos tíc meus acusa-
dores, pois assim não se pe-deria alegar qualquer pio-teção a mim. Foi o quantobastou para que nm dos
m eus acusadores alegasse
ter-me acusado com ba f,e
numa carta do ilustre mar-
ginal Cuia, o qual não só
desmentiu as acusações co-
mo ainda alegou ter assina-
do a carta "embriagado e só
pensando em vingança con-
tra o Comissário Aliverti".

Agradecimentos '

A Secretaria de Serviços
Sociais agradece a cobsrtu-
ra ao 1.° Seminário da Divi-
são de Obras Sociais e o Sr.Arnaldo Lacombe, ao ciei-
-•ar a direção da Agência
Nacional, manifesta o seu
reconhecimento pela colabo-
ração do JORNAL DO BRA-
SIL.

Esclarecimento atrasado
A 23.a Região Administra-

tiv_i, de Anchieta, enviou, no
dia 14 de março, oficio es-
clarecendo notícia publica-da no dia 22 de janeiro: "As
obras de reconstrução da '
ponte da Rua Ururai deve-
rão ser iniciadas nesta pri-meira quinzena de marco.
Assim, verifica-se que final-
mente foi possível realizar
essa obra tão esperada peia
população local."

Curso para casados
O Sr. Abel de Oliveira Avi-

la, do Movimento Familiar- Cristão, lamenta que nossos
educadores não tenham ain-
da pensado em organizar
um curso para casados e
diz que "felizmente o MFC
já se preocupa com o pro-blema, dentro de suas pos-sibilidades. abordando-
o através de seu Curso paraNoivos".

A liturgia católica celebra hoje, nesta grandeSexta-Feira, o dia de luto da Cristandade. Nas
igrejas sem ornatos, com o tabernáculo aberto e
vazio, unia cruz velada de prelo domina o altar
mergulhado em silêncio profundo. Com a sua elo-
quente linguagem de símbolos, que /alam à inte-
iigência e à imaginação de todos os homens, a
Igreja comemora o episódio central da imolação
do Cordeiro pascal. Na tragédia do Gólgota, Deus
Jeito homem acha-se entre dois malfeitores, entre
suas criaturas: "Eis o lenho da Cruz, do qual
pendeu a salvação do mundo".

No Calvário está o acontecimento primordial
que domina toda a história sobrenatural e é. poristo mesmo, o ponto culminante de todo o ciclo
litúrgico. O Deus santo, santo e íorle, santo e
imortal, derramou o scu sangue em sinal de pie-dade. para resgate de todos os homens. Como
disse o profeta, Cristo reveste-se de nossas iniqüi-
dades como sc fora de um manto. É Deus assu-
mindo os pecados dos homens. Dens que, com
o seu sacrifício supremo, quer tornar-nos justosdiante da Suprema Justiça. Na Cruz, imola-se edesirói-se o pecado. Eis por quc 

"pelo lenho veio
a alegria ao mundo".

O Calvário encerra a mais dramática exorta-
ção à conversão de todos os homens. A morte na
Cruz não é a última etapa da obra redentora, qucsó termina na vitoriada Ressurreição. A grandeSexta-Feira já' de certo modo anuncia a vitória
do Cristo sobre a terra. Ao aniquilamento, à de-
solação, aos sentimentos de tristeza e arrependi-
mento. que são a tônica do dia de hoje, junta-se,no sublime mistério da Redenção, a certeza da-ip -__  *¦". - -. -•¦"-¦*¦• "¦• -iiu; rcssti-fUiira com o ¦ -,-<¦-'*<¦>-—*-Ressurreição, 

que iundamenta a Esperança. Como seguirá ao grande luto ,le hoje.

diz São Paulo, "realmente, se fomos plantados
juntamente com Êle na semelhança de sua morte,também o seremos na semelhança dc sua Resstir'
reição; sabemos quc o nosso velho homem íoicrucificado com Êle, para que seja destruído ocorpo do pecado e ao pecado nunca mnis sir-vamos".

É nesse mistério quc. alé o final dos tempos,
jorra do sacrifício cruento da Inocência, quc aIgreja mergulha as fontes de seu magistério uni-versai, hoje como ontem voltado para a defesa
dos valores espirituais quc transcendem as conlin-
gencias históricas c a própria fragilidade da na-tureza humana. Na celebração da Sexta-Feira San-ia. a Igreja reencontra a sua mensagem c o senti-do de sua missão ecumênica.

Apesar dc redimido pelo sangue dt, próprioOens Jeito homem, o mundo, porque sc distanciado novo mandamento ¦— a Caridade —, continua— e boje talvez mais do quc nunca — dividido
pela discórdia, pela violência, pelo fanatismo Aexortação á fraternidade, selada na agonia e namorte do Cristo, é o caminho permanente paraas superiores aspirações da humanidade — a paza liberdade, a justiça, a verdade. Por isto a Igreja'insiste em sua linguagem aluai porque eterna'e
apela a compreensão, á harmonia, ao entendimen-to o ao perdão, pela passagem dc mais uma Páscoa,
ou seja a passagem da morte à vida. Do alio do'Calvário, do trono da Cruz, .Jesus Cristo fala nãoapenas a Cristandade, mas a toda a humanidade,
sedenta de paz, dc sabedoria e dc salvação: Flerta-
mus genua, ajoelbemo-nos. É toda a humanidade
que esta hoje aniquilada e é toda a humanidade
qnc rcss,i-.**i|*n'á com c, P-,-;rk»v^.-4fo1T^^m--^..,-

Brasília — Está fin.
curso o primeiro leste de
caráter, digamos, revõln-
cionário do aluai Govêr-
no: é a anunciado propó-
sito do Coronel Jarbas
Passarinho de promover
a liberação das alivida.
des sindicais. O Ministro
do Trabalho incluiu-a en-
Ire os pontos principais
de seu programa dc ges-lão, c. na verdade, di.fi-
cilmente se poderia imu-
ginar outro lão adequado
para ilustrar um impulso
verdadeiramente r e n o-
vador.

O resultado é que o Sr.
Jarbas Passarinho come-
ça. desde logo. (t sofrer
pressões contrárias. po-
dendo-se dizer, mesmo,
que é um. indivíduo iso-
lado no meio dos que, li-
gados ao Govêmo ou
nele instalados, se interes-
sam, pela questão sindi-
cal. Duas correntes se re-
gislram, dividindo as vo-
zes que procuram fazer
ponderações ao Ministro:
a primeira tenta conven-
cedo da conveniência de
adotar uma atitude "gra-
d u a l is t a\ implan-
lando um ritmo bastante
lento ao processo de sus-
pensão das intervenções
nos sindicatos: a outra

no seu solidar ism o eris-
tão pelo método ron lido
numa palavra que subiu
a rena juntamente eom
o novo G ovê.rn o: im-
pacto.

Yo pl(mi) ,/„s. re[ac5es
<¦ om os trabalhadores,
cedo se poderá verificar
se o pretendido diálogo é
possível. Mas o Coronel
Jarbas Passarinho talvez
não concordasse em per-mauerer Ministro na hi-
pótese contrária, que lhe
reservaria apenas o papeldc continuado,- do mona-
logo imposto pelo Govêr-
»o Castelo Branco.

Info rmação

adotado pela administra-
Ção anterior, que noto.
riam ente se comprazia
em desfechar seus devre-
los contra a opinião pá-blica como se f ô s s e. m
tiros.

O derreto afirmará,
ainda, numa espécie de
crisma, que o Govêmo se
sente no dever de — res-
salvado apenas o zelo
pela. segurança nacional
— garantir o livre aces-
so dos órgãos de divulga-
ção às fontes de infor-
inação, no exercício de
um direito que reconhe-
re v i g o r a r em todo o
mundo democrático.

Relações Públicas
O Presidente Costa e Silva vai baixar nos pri-,meiros dias de abril um decreto que poderá cons-

tituir fecunda base de entendimento entre, o Go-vèrno e a imprensa. Trata-se da constituição deum grupo de trabalho que apresentará o plano deum organismo de Relações Públicas, "visando adivulgar em todo o País os planos e realizações
do Governo, colhendo em troca a repercussão 

'dos
atos governamentais e as aspirações populares sfi-bre outras medidas que devam ser tomadas". A
propósito do novo organismo, o Presidente Costae Süva parte do princípio de que "a opinião pú-hlica tem o direito de saber o que faz c o quefará o Governo, da mesma forma que êste tema obrigação de manter o povo informado sobresuas atividades".

Seria o caso de lembrar, imediatamente, queo I residente deverá adotar o costume das entre-vistas coletivas à imprensa, costume que, por ah
guina razão, ainda não deitou raízes permanentesno Brasil. Por temperamento, o Presidente Costae Silva parece talhado para institucionalizar talcostume entre nós.

O grande reparo, porém, a fazer é que êssenecessário trabalho de Relações Públicas não pro-duzira os frutos que promete se não for dc ai-
guma forma repelida a legislação obscurantista

em relação à imprensa, que foi criada nos último*
dias do Governo Castelo Branco. Será difícil àopinião pública exercer o direito dc saber o que. faz o Governo e será diííçilbo próprio Governo
cumprir sua obrigação de manter o povo infor-mado dentro da pauta ditatorial da Lei dc Im-
prensa da Lei de Segurança e do Regulamento
para Salvaguarda de Assuntos Sigilosos. que defineos assuntos ultra-secretos, os secretos, os reserva-dos e os confidenciais.

O projetado organismo de Relações Públicas
se anuncia dentro dos preceitos que de falo devemorientá-lo: de confiança mútua entre o Governo
e a imprensa, de uma tácita convicção tle quelauto o Governo quanto o.s órgãos de divulgação
desejam, sobretudo, a grandeza do País. É eviden-tc o choque entre tal idéia c a legislação obscuran-üsta a que nos referimos, a qual parte do pres-suposto dc quc todo cidadão é criminoso perantea Icicilc que o jornalista é mais criminoso ainda.

Não estamos nem exagerando e nem rccla-
mando absurdos quando pedimos o repúdio puroc simples à legislação que, se adotada, criará noBrasil um eslado tlc sítio permanente. E em esta-do de sítio, não há Relações Públicas entre Go-verno e imprensa. Há arrogância governamental <•
rancor jornalístico.

corrente, menos dada a
tais sutilezas, entende ser
um r i s c o desnecessário
essa abertura, e alega sin-
gelamenle que os sindica-
tos devem receber o mes-
mo tratamento dos ni-
nhos de marimbondo: se
estão em calma, melhor
não mexer com eles.

O Coronel Jarbas Pas-
sarinho, porém, não sc
curvou ainda nem u umn
nem a o u t r a corrente.
Sendo uma persoiialida-
de afirmativa, esla unsin-
so por dar conseqüência

O grupo de trabalho
de relações públicas queo Marechal Costa c Silva
vai criar por d e c r e t o.
para planejar a criação
do órgão definitivo queterá por missão idenlifi-
<"r a opinião públicacem o Governo e s e u s
objetivos, partirá de umu
serie de afirmações bas-
tante liberais quanto ao
direito constitucional de
informar.

Na série de razões quealinhará para justificar o
decreto, o Presidente da
Repúhlirq yni rWfri,*,;**.

Brasília

E de uma ênfase ine..
dita a afirmação reitera-
damenle feita pelo Maré-
chal Costa e Silva de quc
governará de Brasília.
Alem de. não ler arreda-
do pé da Capital, o Pre.
sidente já deixou claro,
despachando eom êsse ou
aquele Ministro, que não
está fazendo apenas deli,,
cados convites, mas exi-
gindo de seus auxiliares
que tratem, com a máxi-
ma urgência, de tomar

não apenas a necessidade
de trazer a Nação perma-
nen leniente a par das
ações ou das intenções do
Govêmo mas também a
de produzir, com a neces.
sária antecedência, os es-
clareei men tos preparaló-
rios que a tomem rec.ep-
tiva àquelas inovações
mais suscetíveis de cho-
car a coletividade, se im-
postas da noite para o
dia. sem qualquer aviso
prévio. Em tal propósito
vislumbra-se um estilo
b a s t a n i e diferente do

Brasilia por sede. Quan-do, por exemplo, o Mi-,
nistro da Educação disse
que ia promover uma
reunião de redores no
Rio, o Marechal Costa e
Silva e Io gio u muito a
iniciativa — p. depois,
acrescentou:

— Mas faça a reunião
em Brasília.

Também as Ministros
da Agricultura e da jus-
tiça estão convocados a
apressar a instalação efe-
tiva de seus \íinistério.'i
no Distrito Federal.

Davi e Golias

Mudança de Gelarem

Um bom conselho
O Sr. Mauro Sérgio Bezer-

ra vem afirmar que "já étempo de o Governador Ne-
grão de Lima mudar a táti-
ca administrativa, pois sua
estratégia está possibilitai!-do vitórias só aos seus ad-versários".

¦a*

Colaborações
O Sr. Silvestre Travassos

Soares envia dois artigos:
O Presidente Costa c Silva
c a Corrupção e Nudismo c
Carnaval,

N. da R: O .TOP.NAL DO
BRASIL agradece a colabo-
ração, mas lamenta infor-
mar que foge à sua linha a
publicação de matéria rc-
dacional não solicitada.

As dificuldades causadas â Guanabara pelasrecentes chuvas não podem fazer esquecer outros,
problemas que, embora menos sensíveis a curto
prazo, apresentam gravidade igual ou maior. Acha-se neste caso a questão da mudança de freqüência
tle 30 para 60 ciclos. Asseguram os responsáveis
'. ínÂ8? mt0 tJUe a °Peracao implicará um gastode f 00 bilhões de cruzeiros antigos. Mais que isto,como a indústria do Estado se acha em crise decapital de giro, a adaptação lotai deverá demorar
quatro anos.

A tranqüilidade com que o Governo federallança esses números revela evidente descaso pelosproblemas cariocas. Tanto os líderes empresariais.
quanto os responsáveis pelos órgãos econômicosestaduais, vêm denunciando repetidamente o pro-cesso de esvaziamento que sofre o Estado. No co-moço do século, nossa produção industrial era odobro da paulista. Hoje não vai além de Vo%.Entre 19.>0 e 1960. a renda per. capita do Estado
praticamente estacionou. Numerosos outros indi-cadores revelam expansão da economia local in-iertor a média brasileira.

Quando se trata de definir responsabilidade»
verifica-se que substancial parcela recai sobre osombros d„ Governo federal. O Rio sempre foiratado como uma espécie dc sala de visitas doia.,, onde somente os problemas urbanos rece-üiam atenção, ficando esquecidos ou relegados asegundo plano os interesses da economia. Enlreo= mais graves corolários dessa desídia, encontra-

mos a manutenção da Guanabara numa ilha dc 50ciclos denlro de um sistema energético regional,todo ele dc ciclageui superior. Como conseqüên-
cia, nao podemos hoje lançar mão dos excedentes
de energia dos Estados vizinhos, o que nos fazdesnecessariamente sujeitos a severas restrições.
Mais do que os particulares, sofre a indústria' Oscálculos mais otimistas estimam em alguns bilhõesdc cruzeiros os prejuízos causados pela atual es-cassez de eletricidade. Quantias não menores fo-ram perdidas cm crises energéticas anteriores.

Diante ái-^c panorama, como exigir da indús-
tria e do povo da Guanabara um dispêudio, abso-
lutamente improdutivo, de 100 bilhões dc cruzei-
ro.-? Nenhuma responsabilidade lhes cabe pelanegligência quc permitiu a implantação c a expan-•sao. nesta parte tio País. de um sistema elétrico
de 50 ciclos. Pelo contrário, foram eles os grandes
prejudicados. Estamos, pois, diante de uma estra-
nha situação cm que o culpado procura fazer a
vitima pagar pelo crime.

Sc as autoridades federais assumirem inte-
gralnieiilc. através de subsídios, o ônus da mu-
dança dc ciclagcm. não estarão fazendo favor, mas
"penas resgatando pequena parcela da sua enorme
divida liara cora o Estatlo. Povo. Governo e em-
presários devem reclamar essa solução. E a decisão
a respeito deve vir quanto antes, pois a anunciada
espera de quatro anos representará novo e pode-roso fator de esvaziamento do Estatlo.

Se ontem evocamos a
memória de Bernanos em
função desse trágico Ca-
valeiro do Apocalipse que
desde 1905 senão desde a"Guerra dos Boers" tala
o nosso século, com fúria
ainda maior do que o íi-
zera em-todos os séculos
precedentes, é que essa"desmoralização da guer-
ra" pela sua "mecaniza-

ção" está assumindo um
caráter- cada - vez mais
patético e desumano. A
substituição do homem
pela máquina, nos cam-
pos de batalha, é um dos
frutos da segunda revo-
lução industrial e nos
mostra, à evidência, co-
mo a técnica é uma ar-
ma de dois gumes. E
unia arma que pode vol-
tar-se, de modo dramáti-
co, contra o próprio ho-
mem e contra as nações
que a empregam. A pro-
va dos nove está se fa-
zendo, dia a dia, aos nos-
sos olhos, na mais recen-
te, na mais presente e na
mais... indecente das
guerras do século XX. a
do Vietname.

Há dias o Presidente
Lyndon Johnson, em lin-
guagem repassada de
uma unção quase evan-
gélica, anunciava a in-
tensificação brutal da
nova guerra do material
(que não é ainda a guer-
ra atômica...) para aca-
bar de vez com a resis-
tência dos vietcongs e li-
quidar o Vietname do
Norte! É certo que o
mesmo íoi dito quando
começou o imoral bom-
barcieio do Korte. E no
entanto, ainda há dias o
próprio Secretário da

Guerra. McNamara. con-
íessava o malogro desses
bombardeios como ele-
mento decisivo para es-
magar os guerrilheiros
das selvas. Desta vez a
máquina vai ser utiliza-
da em grau decisivo e ir-
resistível, para esmagar
os homens das selvas. A
profecia de Eernanos se
realiza. O que Hitler ou
Guilherme II começa-

— ram -está chegando "ao*
seu resultado extremo. A
guerra de hoje pretende
esmagar o inimigo, não
na luta do guerreiro con-
tra o guerreiro, como no
tempo da Guerre joyeu-
se (...), mas no ani-
quilamento do homem
pela máquina. A meca-
nização bélica está atin-
gindo o seu auge. A guer-
ra totalitária está che-
gancio ao limite da guer-
ra humana (...) e de-
sencadeando a desunia-
nização total da luta. Pa-
ra os que tèm um horror
congênito por toda guer-
ra e consideram desunia-
na tôtla e qualquer vio-
lência bélica, seja com
alamares vistosos e hi-
nos marciais, seja com a
lama e a sãnie das trln-
cheiras ou das selvas, a
diferença não é grande
entre cs clhnoreis e os
marines ou os vietcongs.
Mas para aqueles, como
Bernanos, que tinham
respeito pela guerra, a
desilusão deve ser tre-
menda. Como para todos
nós. partidários ou ad-
versáries dos processos
bélicos de resolver os pro-
blemas sociais, o que está
ocorrendo no Vietname
se assemelha muito ao
que ocorreu nos campos

Tristão de Athayde

de batalha europeus de
1914 e de 1940.

É bem possível que a
superioridade esmagado-
ra de máquinas guerrei-
ras dos americanos, no
Vietname, os leve a
uma vitória, semelhante
às derrotas que os ale-
mães, por motivos idén-
ticos, infligiram aos bel-
gas ou aos franceses e
poloneses, no inicio do
nosso século. É possível
que os Estados Unidos
ganhem esta guerra e es-
maguem-os guerrilheiros.
Mas será uma vitória
muito pior que a de Pir-
ro. Será uma vitória se-
melhante às que destrui-
ram, depois das vitórias
iniciais, o militarismo de
Guilherme II e o nazis-
mo de Hitler. E quem os
destruiu foi menos a fõr-
ca das armas opostas
que as forças morais de
toda a humanidade con-
tra os agressores. Seria
uma vitória sem honra.
Uma vitória que imorta-
lizará os vietcongs como
Imortalizou os troianos.
A vitória da máquina sõ-
bre o homem. O esmaga-
mento do homem pela
máquina. Os Estados
Unidos (ressalvados cs
que lá se estão insurgin-
do contra a guerra) sai-
rão dessa vitória odia-
dos, não só pelos asiáti-
cos, mas por todos aquê-
les que querem humani-
zar a máquina, mas não
maquinalizar o homem.
Podem vencer. Alas se
lembrem de que há vi-
tórias muito mais funes-
tas que derrotas. E não
foi Golias quem derrotou
Davi,..
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Detesto êsse tipo de demagogia!
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(Clmrge de Lan)

AQUI HAVIA ESTRADA

™ ,«.,,.„ d. Çaraguatatuba, estão sendo descobertos veiculos soterrados 
"pela 

irfe^SSÍ

Castelo não respeitava
\o ae Contabilidade

/zos créditos especiais
Brasília (Sucursal) - A Contadoria-Geral da Repúbli-ca revelou que nao encontrou o menor sinal da origem dosrecursos com que o Governo Castelo Branco cobriu Vas-tos especiais para a participação do Brasil no sistema detelecomunicações por satélites, na readaptação do edificiode A Noite, nas obras da Rodovia Belém—Brasília e no

*uéiTud° 
dG subveneõos à emPrôsa mato-grossense Mi-

Tais revelações foram feitas à Câmara em resposta arequerimento do Deputado Paulo Macarini vice-líder doMDB que indagara também sóbre os motivos da não aber-tura de um credito para obras dc abastecimento em SantaCatarina, tendo a Contadoria-Geral afirmado que pesqui-sou,_ mas-nao encontrou nenhum expediente sobre indi-cação de recursos que custeariam a operação

•a
_

água e

CONTABILIDADE
ERRADA

Segundo a Contadoria Geral
da'Rêpüb_ica, "õígâò 

do Minis-
tério da Fazenda, todos os pe-didos de créditos especiais lei-
tos pelo Governo devem con-
ter a fonte de recursos paracusteio das despesas, na for-
ma do Código Geral de Con-
tabilidade.

A norma, contudo, não foi
seguida no decreto do ex-Pre-
sldente que abriu crédito de
NCrS 1000 000,00 (um bilhão
de cruzeiros antigos) para arecuperação do edificio de ANoite, a fim de que ali fô?seInstalado o Ministério da In-dústria e do Comércio, cujo

Cascadura
quer viaduto
com 2 mãos

Os moradores e comerciantes
do Largo de Cascadura estão
reclamando contra as m..difi-
cações introduzidas pelo De-
partamento de Transi to no
Viaduto de Cascadura, pois cam
a adoção do regime de mão
única, o tráfego no local ficou
congestionado na hora do rush,
além de impedir que o públicotenha acesso fácil acs cole-
tivos.

Anteriormente, com o regime
de mão dupla sobre o Viaduto•de Cascadura, o tráfego era
normal e os passageiros de co-
letivos que se destinavam à
Avenida Ernani Cardrso não
eram obrigados a tomar duas
conduções ou, então, fazer lon-
gas caminhadas a pé. Além
disso, para se alcançar a Ave-
nida Brasil partindo de Casca-
dura é necessário utilizar o
Viaduto de Madureira, gastan-
do-se para isso mais de lõ mi-
nutos.

processo foi devolvido ao Te-Kouro Nacional por desobedi-
ência expressa ao Código de

...Contabilidade,- 
Também o decreto que abriucrédito especial deNCrS .10 000 000,00 (dez' bilhões

de cruzeiros antigos) para asobras da Rodovia Belém—Bra-
silia não esclarecia a fontedos recursos, desrespeitando oCódigo.

Quanto ao pedido de crédi-to de NCr$ 25100,00 (vinte ecinco milhões e cem mil cru-zeiros antigos) para subven-cionar a firma Migueis Ltdao processo foi devolvido ao Mi-nistério da Viação, devido 4"situação deficitária do erá-rio".

Chuvas virão
amanha para
os cariocas

A frente fria que há poucos
dias penetrou no Sul e vem-se
deslocando na direção Nordes-
te, já ultrapassou o Paraná e
se encontrava, ontem, em Ma-

.to Grosso e no sul de São Pau-
lo, provocando ocorrência de
chuvas, trovoadas e declínio de
temperatura. Deverá alcançar
o Rio hoje ou amanhã, segun-
do informe do Serviço de Me-
teorologia.

As previsões indicam que,
durante o dia de hoje, há pos-
sibilidade de o tempo se man-
ter bom, mas amanhã devera
passai- a instável com chuvas
e trovoadas e com temperam-
ra em declínio. A máxima de
ontem, no Rio de Janeiro, foi
de 30 graus e seis décimos, em
Bangu, e a mínima de 20 graus
e cinco décimos, no Alto da
Boa Vista.

a volta a ter
e envia

mais flagelados a Santos
São Paulo (Sucursal) - A água começou a voltar 011-

tem, aos poucos, a Çaraguatatuba, que jã tem bastante
nas torneiras do centro da Cidade. Mesmo assim, as au-
toridades pediram ao Exército envio de outros carros-tan-

quçs. Os serviços telefônicos urbanos foram restabelecidos,
mas só daqui a seis meses serão possíveis ligações interur-
banas normais.

Hoje, mais de mil flagelados deixarão a Cidade, jun-tando-se aos 500 que saíram ontem em dois navios, comdestino a Santos, além dos que se utilizaram de caminhões
enviados pelas cidades db Vale do Paraíba. Ninguém sai
ou entra em Çaraguatatuba sem mostrar atestado de va-
cina.

O MEDO DE CHUVA

— Uma- grande -pedrar caiu on-
tem do Morro do.Jaraguá enão feriu ninguém^as o co-
mando das operações da Fôr-
ça Pública ainda não tem no-
tícias de dois sargentos quedeveriam, segundo se sabe, es-
tar nas proximidades de onde
caiu a pedra, perto de Cara-
guatatura.

O grande medo da popula-
Ção de Çaraguatatuba é de
que volte a chover. Se isso
acontecer, a remessa de ali-
mentos em caminhões, pela es-
trada de Ubatuba, não será
possivel e a Cidade perderá atranqüilidade qüe ganhou on-
tem de manhã, com o sol íor-
te, apesar de muita poeira.

As casas comerciais fecha-
ram, há muita gente desem-
pregada e nenhum dos hotéis
funcionou exatamente no diaem que esperavam a vinda de
pelo menos 20 mil pessoas,
para- os feriados da Semana
Santa.

INTERDIÇÃO

O levantamento da Estrada
Paraibuna—c ar água tatuba,
feito por dois topógrafos doDepartamento de Estradas deRodagem, resultou na sua in-terdição, até que seja provi-deliciada a reconstrução. APolicia fechou-a com estacas,

Filipino
será hoje
crucificado

Manila (UPI-JB) — José
Lacanilao, filipino de 24 anos
que se faz pregar na cruz para
depois ser visitado por pessoas
enfermas que procuram sua
ajuda, marcou para hoje a sua
crucificação, próximo a um ce-
mitério ao Norte desta Capital.

mourões e arame farpado, ealguns caminhões que espera-
vam por sua abertura recebe-
ram instruções para voltar aSáo Paulo.

O ABALO

Em conseqüência do abalo
sísmico de anteontem, a po-
pulação dc Çaraguatatuba saiu
às ruas, apavorada, não quisvoltar às suas casas e peque-nos aglomerados de pessoas
discutiam as causas do íenó-
meno.

Um oficial da Força, para
prevenir agitação, impediu a
qualquer pessoa de prestar in-
formações que pudessem cau.
sar maior tensão nervosa. Até
as comunicações com outras ci-
dades foram impedidas, pois os
serviços de rádio ficaram sob
controle oficial.

ABREU VISITA

O Governador Abreu So-
dré visitou ontem Caraguata-
tuba e prometeu, várias vezes,
que "todos aqueles que ficaram
sem família, lar ou lavoura,
terão trabalho na reconstrução
da Cidade, contratados pelo
Governo estadual".
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Ao contrário do que ha-
via anunciado, o Governa-
dor Negrão de Lima não
compareceu ontem ao Pa-
lácio Guanabara, passando
todo o dia na residência ofi-
ciai da Gávea Pequena.
Apesar do desdobramento
dos problemas das últimas
chuvas, o.s demais setores do
Guanabara respeitaram o
ponto, facultativo estadual.

Teatro vê em
Meira Pires
um desastre

A classe teatral carioca está
preocupada com a anunciada
nomeação do Sr. Meira Pires
Diretor dn Teatro Alberto Ma-
milhão, no Rio Grande do
Norte, para o Serviço Nacional
de Teatro por considerar miesua indicação meramente poli-tica (estaria apadrinhado peloSenador Dinarie Mariz), seria"uma verdadeira catástrofe".

O Sr. Meira Pires c conhe-
cido nos meios Ireatrais ca-
riocas pela apresentação de
uma peça no ano passado in-
titulada Senhora do Carrapl-
«'ao, que, considerada pela cri-
tica como muito ruim, consti-
tiu-se cm fracasso de bilhete-
ria.

Teatrólogos, diretores e ar- '
listas afirmaram ao JORNAL
DO BRASIL que a nomeação
do Sr. Meira Pires está "na
mesa do Ministro da Educação,
e cm vias de concretização".
Conhecem-no como "um éter-
no candidato ao SNT, c sua
insistência é interpretada co-
mo uma piada para a classe
teatral".

O provável Diretor do Servi-
ço Nacional do Teatro fêz ain-
da uma peça chamada JoãoFarrapo, na época do ex-Pre-
sidente João Goulart, abor-

:a c
O gato, que já havia sido o símbolo do últimocarnaval, será novamente lembrado pelo folião cario-ca amanhã à noite, quando a Secretaria de Turismo

promoverá nos salões da Sociedade Hípica, o I Bailedn Gato que, a partir deste ano, estará incluído en-tre os festejos oficiais, em comemoração à Aleluia"
Com NCrS 20,00 (vinte mi] cruzeiros antigos)você poderá levar uma gatinha, brincar das 23 às 4horas, cantar com Zé Kéti a Máscara Negra e aindarever Evandro Castro Lima com sua fantasia premia-da em Recife, Copacabana, Teatro Municipal Qui-tandinha e Monte Líbano.

PROGRAMA

Pela primeira vez a Socie-dade Hípica abrirá seus salões
para um baile de caráter po-pular, apôs demorados enten-
dimentos com a Secretaria deTurismo, que resolveu incluir
o Baile do Gato no calendário
cie festas da Cidade.
-Durante o baile, a Secretaria

de Turismo homenageará
Evandro de Castro Lima, 

"ven-
cedor do concurso de fanta-
sins do último carnaval, ofe-recendo-lhe um troféu de pru-ta e uma faixa com os dizeres:"A Evandro de Castro Lima,
supercampeão do carnaval demii7, uma homenagem da Se-
cretaria de Turismo e da So-
ciedade Hípica Brasileira".

A Zé Kcti, com sua Máscara
Negra, caberá a abertura do¦ baile que contará ainda cem
a participação de Roberto
Carlos e de Marivalda, a
Rainha das Gatas. Os organi-
zadores do festejo convidaram
para integrar a comissão do
recepção, como gatinhas ofi-

ciais, um grupo de moças dasociedade carioca.
Os ingressos, que poderão seradquiridos no Rei da Voz, noTeatro Municipal e na sededo clube, custarão NCrs 20 00

(cavalheiro e dama); 
' 

NCrs10.00 (dama) e NCr$ 100 00(mesa com ceia).

SESSENTA OUVEM
VICENTE

Cerca de CO pessoas, ocupan-
do apenas as trás primeirasMias, foram ontem à noite aoTeatro República assistir à pe-Ça sacra Jesus, Rei dos Reisde qualidade duvidosa, mas quetrouxe novamente Vicente Ce-lestino a seu público.

_ Com uma sessão à tarde eduas à noite, o Teatro Repú-blica repetirá hoje a encena-
cao. tradicional da SemanaSanta. A participação de Vi-cente Celestino, de terno e
gravata, está restrita ã inter-
pretação da Ave Maria de
Schuberfc, feita ao fina! tio es-
peiáculo.

Recife proíbe o povo
de malhar seus "Judas"

-../Imitiu em íüiiv demagógico areforma agrária e temas corre-
latos. Após a revolução, modi-ficou o final, introduzindo umacena pastoril, e prestando umahomenagem ao IV Exército.Diretores teatrais consideram
ainda que o grande problema
com essa nomeação será a so-
brevivéncia do teatro profissio-
nal do Rio e São Paulo, "por-
que o Sr. Meira Pires é de opi-
nião que estes dois Estados
onde existe teatro profissional
recebem verbas em detrimento
do teatro nordestino.

Recife (Sucursal) — Desde
quarta-feira a Polícia estadual
mantém um dispositivo de 843
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brincadeira dá sempre em con-
fusão.
O JUDAS 

para proibir a.s brincadeiras de
Serra-Velhos e Judas, tradi-
cionais na Semana Santa em
todo o Nordeste, que geral-mente provocam desentendi-
mentos, com mortes e feridos
entre seus participantes.

A brincadeira de Serra-Ve-
lhos constitui-se em serrar um
caixão na frente de uma pes-soa idosa — antipatizada no
bairro —, ao mesmo tempo em
que lê-se seu "testamento", o
qual consta de doação da fi-
lha ou neta do velho para. um
rapaz boêmio. Os defeitos e
cacoetes do velho serrado sem-
pre são ressaltados, mas essa

Porto Alegre (Sucursal) —
O novo Diretor do InstitutoNacional de Cinema, Sr. Dur-vai Gomes Garcia, cuja indi-cação causou surpresa no Rioe eni Brasília, é filho de umcxibulor e praticamente nas-ceu dentro do cinema, tendoassumido os negócios com amorte üo pai, formando entãoa primeira rede de cinemasnas principais cidades da fron-teira gaúcha.

Pouco mais tarde, sentindo
que sua vocação não era a doexibidor, transferiu-se para es-ta Capital para estudar Di-reito da Universidade Federale como criador se realizou tra-ba liando na televisão e napublicidade, tendo sido o chefecie produção das séries filma-das pela Desilu Productions, aempresa de Lucille Bali, nosEstados Unidos.

NA TELEVISÃO

A carreira do Sr. Durval Go-mes Garcia na televisão come-
çou em 1960, quando foi mon-tada a primeira estação nes-ta Capital. Tornou-se editordo Repórter Esso e pouco de-
pois assumiu a chefia, do Dc-
partamento de Criação daMPM Propaganda para todoo Pais e do Departamento deCinema e Televisão.

Esteve em 1962 em BuenosAires especializando-se em te-levisão e no ano seguinte par-tiu para os Estados UnidosTrabalhou na Columbia Broad-casting System ao mesmotempo cm que fazia cursos deespecialização em Hollvwood equando resolveu voltar para oBrasil já era o chefe de pro-duçao das séries para televi--sao da Desilu Productions.
I*.o Brasil, om 1964, o SrDurval Gomes Garcia decidiu

produzir filmes para o cine-ma, tendo fundado uma fir-ma produtora de eine-jornaiso documentários de curta-metragem nesta Capital. Umano depois a empresa adnui-riu o controle da Documental
Produção Cinematográfica deSao Paulo, e êle pôde mostrarsua capacidade nün aesaas

A outra brincadeira tradi-
cional — a de Judas — é sem-
pre feita na noite de sexta-
feira para sábado de Aleluia.
e_ se. caracteriza pela coloca-
Ção de bonecas representando
Judas na porta da.s casas, coma finalidade de assustar seus
moradores.

A brincadeira de Judas temvariante mais usada em outros
Estados do Nordeste: coloca-
se o boneco pendurado em uma
árvore inacessível e lê-se a"testamento" das pessoas anti-
patinadas do lugar, com as
mesmas doações. e favores dabrincadeira de Serra-Velhos.

AtKUA du BKA3IL1 A.—Reproduções G

-.——.  T»j„._tiiKr,como criador, mas também nosetor comerciai: as duas fir-mas tem ótimas situação íi-nanceira atualmente.
O HOMEM

O novo Diretor do InstitutoNacional de Cinema é um
gaúcho típico da fronteira Éreservado e capaz de largos
gestos, mas sempre esconde ossentimentos sob a máscara daindiferença. Os momentos deternura são guardados para.suas filhas — Cláudia, de seisanos, e Flávia, do três. e parasua esposa, D. Iara OliveiraGarcia. Atualmente éle moraem São Paulo.

rato
S_nhore. A.io„!..__ RelatÓrÍ0 da Di|,e'<"-ia

Senho... Ac,onisl_. para quaisquer esclarecimentos que forem considerado, necessários. Conselho Fiscal. Permanecemos ao Inleiro dispor do*
Rio de Janeiro, 20 de fevereiro de 1967

Alberlo Torres Filho h_„.i«.. t- • _.Henrique Sergio Gregorl
Jos« Rafael. Bojarnno

Diretor Presidente Direlor Vice-Presidenlo

Balanço Geral encerrado em 31 de dezembro de 1966
Diretor Superintendente

ATIVO

DISPONÍVEL

Caixa c Bancos

CrJ CrS

PASSIVO

REAUZAVEL A CURTO PRAZO
Ccni-as Correntes Devedcrai 
Estoques ,'_'_'
fundo de Indenizações Trabalhistas ......

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Depósilos

255.3-18.414
2.983.889.813' 

2.829.750

59.725.177

3.247.CÍ7.977

Cr$ Cr$

72.357.543
20.174.721
79.218.133
7.058.720 179.309.117

IMOBILIZADO
Benfeitorias, Veículos, Móveis e Equipa-mentes de Escritório.^ Eauipamentos paraDemonstração e em locação ..
menos: Reserva para Depreciação

PENDENTE^
Despesas _e Impostos Antecipados 
Gastos Pré-Operacionais e de Instalação ..Lucros e Perdas 

COMPENSADO
Açõei Caucionadai 

683.537.7-16
69.257.731

1"3.897.135
587.956.008
348.986.830

614.280.015

1.095.839.973

3.000.000

5.03O.9I5.729

EXIGIVEL A CURTO PRAZO

Contas a Pagar t
Impostos e Contribuições a Recolher 
Contas Correntes Credoras 
Diversas Contai Credoras 

EXIGIVEL A LONGO PRAZO

Títulos a Pagar a Credores no Exterior re-
gistrndos no Banco Central  2.205.000.000

Provisão para Indenizações Trabalhistas .. 3.606.612 2.203.606.612

NAO EXIGIVEL

Capita! Social

kstrangelro — Registrado no Banco Central 1.639.400.000
Nacional , . 

COMPENSADO

Caução da Diretoria

600.000 2.640.000.000

3.000.000

S.030.915.729

Rio de Janeiro, 15 de fevereiro de 1967
" JÊl<n.ador"Lra|Ía"ncVP--Í3dBn- 

3~4I7A"*e''° 
T°rr" FÍ""' "«¦p^»'° - He-lrlqu. Sérgio Gregcri, Diretor-Superintendent. _ Walfrido Barbos. -

Demonstração da Conta de Lucros e Perdas
para o exercício findo em 31 de dezembro de 1966

DEBITO

Saldo em ai de dezembro de 1965 Amortização de gastos pré-operacionais Amortização de gastos de instalação 
Depreciação do ativo imobilizado ..,
Impostos e taxas diversas 
Salários, honorários, encargos sociais, despesas de' viagens,"mate-nal de escritório, transportes, serviços públicos, propaganda,despesas legais e serviços profissionais e outros 

3.842.189
131.635.051
66.077.526
2.257.592
6.753.170

144.840.459

¦355.405.9B7

C R i D I T O

Rédito de operações sociais 
Receitas extra-operacionais
Saldo em 31 de dezembro do 1966

4.215.406
2.203.751

348.986.830

355.405.987

" ^art^-V'!iid^--34^''° T-" ^.%^eSíd^ed°-feS^%i^ Gr.ge.1. Dirctor-Superintendcnt» — Walfrido Barbosa —

Aos vinte e dois dias de fevereiro de 1967 reuni
Parscer do Conselho Fiscal

- Reproduções GÍÍflSÍ. TmdV-.Sado o llZòrT^-u? 
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S ^ 1.» Cad., Jornal do Brasil, sexta-feira, 24-3-67

Divergências sobre o uso
pacífico do átomo levam
o desarmamento a recesso

Genebra (UPI) — A Conferência do Desarma-
mento entrou ontem em recesso por seis semanas,até o dia nove de maio, em conseqüência das diver-
gências sobre a liberdade de pesquisa e utilização
da energia atômica para fins pacíficos, que algumasnações não nucleares temem perder se firmarem o
projetado pacto contra a proliferação de armasnucleares.

Os diplomatas das 17 nações representadas naConferência, entre as quais Brasil e México, apro-varam o recesso proposto pelos Estados Unidos eapoiado pela União Soviética, cujo delegado, AlexeiRoschin, acusou diretamente a Alemanha Òciden-tal de ter comprometido "com suas objeções o tra-tado antinuclear e a segurança do mundo".
OBSTÁCULO juntamente 

pelos Estados
Unidos e União Soviética.

Outro problema surgiu
em torno do. organismo queexerceria o controle inter-
nacional das provas nuclea-
res no Pacífico.

Washington e Moscou
preferem que a fiscalização
seja feita pelo organismo
internacional de energia
atômica, com sede em Vie-
na, enquanto as nações da
Europa Ocidental exigem
que o controle seja entre-
gue à Comunidade Européia
de Energia Atômica.

As nações neutras apre-
sentaram tembem suas exi-
gências, argumentando quea renúncia à fabricação de
armas nucleares deve ser
compensada de algum mo-
do pelas nações que já as
possuem.

Embora seja impossível odesarmamento total, acres-
centam as nações do cha-
mado Terceiro Mundo, as
potências nucleares deve-
riam sustar a produção denovos armamentos atômi-
cos.

A NOVA ORDEM
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Quando a Conferência foi
reiniciada, no dia 19 de fe-
vereiro, acreditava-se que a
assinatura do tratado era
iminente, mas as objeções
feitas pelos países que não
possuem armas nucleares e
temem ficar privados dos
benefícios da energia atô-
mica para fins pacíficos —
especialmente Alemanha
Ocidental, Itália e Japão —
impediram a concretização
do pacto, tornado possível
pela coincidência de pon-tos-de-vista entre a União
Soviética e Estados Unidos."As objeções ao tratado
feitas pela República Fede-
rai Alemã — afirmou o de-
legado soviético Roschin —
estão colocando em perigo
a segurança do mundo".

A finalidade do recesso é
permitir aos Estados Uni-
cios realizarem gestões juntoa seus relutantes aliados a
fim de convencé-los a apro-
var o pacto. O chefe da de-
legação norte-americana
em Genebra, William Fos-
ter, nada conseguiu em .sua

¦y.77:;7.,, ,;: á&*'''4&iàl *Êfi... jaffle ___m. "^3_IS_%_$~.. váBP^ '
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Exército indonésio prende16 dirigentes comunistas e
coníina Sukarno em Boo;or
deram^1^^;'5' 

~ Tl'°PaS d° ExéreU° lnd°^,ut.iaiu io dirigentes com sio pren-
de desartlpiii»™», —unistas em Java Ocidental, depoisíáss^sss1 r«suss3ío Parmo para ioL
Agencia Antara. informou ontem a *

O ex-Presidente Sukarno perdeu o direito de continuar
ciais de Jacarta e Bogor, e

habitando os Palácios Presidenc
ficará confinado numa pequena vila em Botçor a 64 nuilfimetros da Capital, proibido de receber visitas q

Quase 2000 africanos foram levados de Djibuti

URSS
pnra um acampa mem o da fronteira nnr »«»*„_. _,. '.'i  

•'¦'••¦«
u /romena por estarem com seus papeis ilegais (UPI)

e OS EUA negOCiam Prossegue a
... ¦ greve gerala redução dos seus foguetes em Djibuti

PLANO

A Agência Antara revelou
quo a Policia descobriu, apósuma yérie cie batidas nus casasdo.s comunistas, inúmeras do-cumentos e planos para rea-
grupar o Partido em pequenascélulas e realizar em seguida
uma rebelião armada contra oGoverno do Presidente Suharto.

Ao mesmo tempo, a Rádio de
Jacarta anunciava que 5(! dos
86 membros do Comitê Contrai
do Partido Comunista ainda
estão em liberdade, apesar doexpurgo contra os comunistas
realizado após a tentativa de
golpe de estado de outubro de1965, quando foram assassina-
das 300 mil pessoas.

Quatro jornalistas indonésios
serão julgados por cumplicida-
de na conspiração comunista,
segundo informação da Agên-
cia Antara.

Desde que foi deposto peloCongresso, no último dia 12.
acusado de ter participado da

conspiração comunista de 1965,
o ex-Presidente Sukarno con-¦tiuuou morando no Palácio doBogor. Há uma semana, re-
gressou r Jacarta e hosoedou-
se no Palácio de Merdeka.

Agora terá de isolar-se navila em Bogor e. embora as au-toridades afirmem que tem li-herdade do movimento, tudoindica que esteia sob iprisaodomiciliar, pois não pode se-
quer afastar-se de sua casa.

A quarta mulher do ex-Pre-sidente Sukarno, Harjati, anun-ciou ontem que vai escrever
um livro sobre a vida amorosa
ae seu ex-marido, casado atu-almente com a japonesaRainaDewi.

Harjati disse que seu livro
será umo/ réplica ao da escritoranorte-americana Cindy Ariams,
que ela considerou "parcial esem objetividade", c será ba-seado em seus diários e nascartas de amor escritas porSukarno.

recente viagem pelas capi-
tais da Europa Ocidental,
procurando conquistar
adeptos para o projeto de
tratado apresentado con-

Nesse sentido, aproximan-
daase bastante—do- ptíiiòú-mento da China, a Índia so-licitou que o futuro tratado
contenha uma cláusula de
garantia contra o ataque ouchantagem atômica.

Moscou (UPI-JB) —Estados
Unidos e União Soviética inici-
aram ontem, com uma reunião
preparatória entre o Chance-
ler soviético Andrei Gromiko e
c Embaixador norte-america-
no Llewcllyn Thompson, as
conversações sobre a redução
da corrida armamentista. de
foguetes, tanto ofensivos como
defensivos

tc-amerleanos aguardam ins-
truções para iniciar os deba-
tes.

SIGILO

Gromiko e Thompson con-
ferenciarajn durante meia
hora na Chancelaria soviética

Unidos possam se pronunciarsôbrc os detalhes. O diálogo
já deveria ter começado, masíoi adiado até que os peritosnorte-americanos que se en-contram em Moscou recebam
Instruções de Washington.

A proposta de Johnson foitransmitida numa carta en-

Problemas alemães
da URSS e dos EUA

Wellington Long
Espacial para o JK

«^ffi^"oJ,,Sf,S^^P,m estâo tend°no-
apaziguar as liiqui^osXi s.t Governo Tos X^WTanunciou terça-feira, nno _ inL D s £st&aos Unidos
Bonn e \&* OmeZ Zs^f^f^T^ ^

As conversações prooostas
pelo Presidente Johnson — de-
pois que o início da instalação,
ma União Soviética, de um
sistema defensivo antifogue-
tes levou os Estados Unidos aestudar um sistema similiar,
orçado em dezenas de bilhões
de dólares — foram aceitas
por Moscou c os peritos nor-

sem oue ffissem metodes ca tregue nelp EmhatedacJãomg«^_eifeãfr

Militares que apoiam facções
adversárias em Serra Leoa
entram em choque na Capital

Freetovm (UPI-JB) — Grupos de militares queapoiam as facções em luta em Serra Leoa entraram
francesa para^SS- 

em^ue a™^o, ontem, na capital, agravando
sassem ao trabalho eTeci- & tenSa° P°lltlca *ue se seSuiu a° impedimento dadiram prosseguir na greve Posse d° Primeiro-Ministro Siaka Stevens que foi
S£»TeSS& ZnZ ?rêS° n°-PaláCÍ0 d° Govêmo PQ1- b»P" Comanda-

Djibuti, Somália Francesa
(UPI-JB) — Os cidadãos
somális ignoraram ontem a
ordem da

detalhes da reunião, embora
se acredite que foi dedicada ãs
questões preliminares sobre o
processo a ser adotado e o âm-bito que terão as discussões
em profundidade.

Pontes si o r t e-americanaa
disseram que as conversações
serão ampliadas para que os
peritos enviados dos Estados

sou ao Primeiro-Ministro so-viético Alexei Kossiguin. Estarespondeu, no principio dês-te més, informando a John-
son que os soviéticos estavam
dispostos a iniciar conversa-
Ções preliminares, permitindoassim que o. Presidente norte-
americano anunciasse no diadois de março a iminência dasconversações

Moscou propõe diretrizes aos EUA

PC

«rleAu^SuuS tjf *£***" "»»
.estanque Moscou e và^^^ST*

O Chanceler da Alemanha Ocidental Kurt «»n,„ _-¦ ¦eer, acredita que Washington batam.«T JsSíÍT * 0rge Klesln"
cação da Alemanha na esperança 1 nhtBPl°rld^e da reunlfi-
A* t.„*„.,„ ,,. „" a _a «perança de obter um acordo em torno

isse. Washington in-
nente de EstadoTdustria de" s gu°da"cTa"1- 

C°^'a° pema"
siste em que Isto não é verdade

ne^wmfam og°r^f .l^T^T*' °' MacGh-

nuou a pedir um côSto exam« T naJufda- «eslnger conti-
nível. Não podende^encontrar"^^pontos-de-vistas em alto
Pa em pessoa, o ftffiSto ^5,PmnPOni Uma viagem à E^°-
enviar Humphrey em !m Sígar «P^entemente decidiu

Ulbricht tem preocupação semelhante *i= *outros Estados comunistas estejam canário,' h 
e me que os

um crescente comércio comTZmh, n ,_e f. P"vados de
receber dela ajuda econômica\ ^h^ 

°cidental e talvez de
baixadores com Bonn? em por deoldir tr°™r Em-

te fét tmi^Sem feVéT^ntoS^^ im^atame„-
pedir aos dirigentes que não acomn^h»^P 

taiS com™istas parania. Agora êle foi a Moscou SKfSSSf 
° eXempI° da Romfi-

mais apoio soviético ' apaientemente para solicitar ainda
^ai-íaoc-dos-fatosrUibriclit-ê-iPi «»»*n ~, .m? a.Unlão_Sovlétiea.deseja vincularsempre insistiu em que WdSte"àtaSSl _\___7.¥_¥? !^. Êle ««t«va a uma,_redução da superiorl

Londres (UPI-JB) — A União Soviéticadeseja uma redução da superioridade nume-rica norte-americana em foguetes como precopara uma moratória da organização da defesaantimisseis, sugeriram ontem fontes dinlo-maticas.
_Esse plano está por trás da última dispo-siçao de Moscou de discutir sobre o congela-mento dos foguetes ofensivos e defensivos comos Estados Unidos.

Alexei Kossiguin, o Primeiro-Ministro so-vietico, informou ao Presidente Lyndon John-son no princípio dêste mês que a União So-viética está preparada para essas conversa-
çoes. As discussões preliminares vão ser ini-ciadas em breve em Moscou.

A iniciativa parece ser motivada em gran-de parte pelo desejo do Kremlim de reformu-
lar o equilíbrio estratégico em favor da UniãoSoviética.

Seria esse o preço de Moscou para suspen-der ou retardar o seu programa de defesa anti-mísseis agora em andamento em torno de Mos-cou e de outras cidades soviéticas. Os EstadosUnidos sugeriram que as duas superpotênciasconsiderem uma moratória para impedir umanova e dispendiosa corrida armamentista queimplicaria em despesas de dezenas de bilhõesde dólares para ambos os lados
*,„„?S 

S0VÍ"ÍC0S- «ue até recentemente rejei-tavam a idéia de tal moratória totalmenteagora _ mostraram-se dispostos a considerá-lamas somente como parte de um programa deredução de armamentos mais amplo que im-pheana num congelamento dos foguetes ofen-
de0défesíM 

^ m «""Selament^os Z!»

^°?Tt„ef;;.dii>Í°™aUca^ têm dlt° desde então
essa~Ml-'

diu a todos qüe"rec"ÔiAectósem £*?*! ale^ãe-s soberanos e pe-mênia'é que Bucareste não s^íicftou SmS °bjeÇao a açao da Ro-
sua reivindicação rt» ^Í°^lc.ltoJÍ:a.Bonn,«"e abrisse mão de^^Çc^^i^^^S *»zr*z
man^eiX^ da Ale-
das duas Alemanha 

6 
Aos S de üSI"131"? da teoria

contrário. ae Ulbricnt, é precisamente o

dental, Ulbricht proferiui uma S£ ?**£ da posiçao °ci-
sidera uma ameaça àsUua^o Oriental "^ ° qUe êle con-

em qEue SS^SÍfSSfà ÍStOTS?0 
"— 21 «*"

tanto os Estados UnldS^S. 7?U^mo sZêüít t?J_l. 
NaÇâ°'

assegurar aos seus respectivos alemSw „,T seuaPressam em
. aos interesses alemãesTstá lendo Sjada? 

"' Uma traiÇâ°

Polícia crê que atentado
a Leopold Senghor é partede um esquema subversivo

Dacar (UPI-JB) _ A Poiicla identificou ontem-o ho
bZ_TS 

tent°U aSSaS5Ínar ° PresIden^ Leopold SedaSenghor como sendo Mustapha Lo, ex-Segundo-Secretáilo
que serviu na Embaixada do Senegal no Cairo 

Cretail°

Mustapha está sendo interrogado pela Policia, que sus-peita que o atentado ocorrido na quarta-feira faca partede um plano subversivo. P

Washington tem p7oclamTdoSUtPef:mmatéqriae
n^nVneft6 

°S 
^antamenTos^inte^adoVnais tem repetidamente confirmado.

K. C. Thaler
Especial para o JB

Os Estados Unidos dispõem presentementede uma superioridade de 3 a 1 ou mesmo deia 1 de mísseis balísticos intercontinentaissobre a União Soviética e uma superioridade da2 a 1 em megatonelagem, com as ogivas so-vieticas tendo Isoladamente potência superior.
Os Estados Unidos têm também uma bu-penoridade de 6 a 1 sobre a União Soviéticaem foguetes do tipo Polaris, que podem serdisparados de submarinos nucleares submersos.
Essa diferença poderia ser reduzida, dizemas fontes, se os Estados Unidos se desfizeremde alguns de seus foguetes ou se a União So-viética se permitisse unilateralmente aumentarseu arsenal.
A União Soviética esta presentemente em-penhada num vasto programa de submarinosnucleares ao tipo Polaris, construindo-os à ra-zao de emeo por ano, cada um deles com ca-pacldade para transportar de 16 a 20 fomie-tes. Também está produzindo foguetes anti-mísseis em uma razão que não é conhecida.
O preço inicial para a contenção da cor-rida de mísseis .parece ser muito elevado e istoprefigura negociações difíceis e prolongadasOs soviéticos parecem querer sondar primei-o areação norte-americana eni conversações par-tlculares para verificar se há tuna base varao que eles chamam de "discussões para valer».

n «?S 
£OV}fticos admitem que a questão de-hcada e altamente controversa dos controlesinternacionais também entrará nessas conside-rações. Eles não têm intenção de permitir con-tioles em seu território, mas podem estar pron-

_HS-iteFm}naT com os Estados Unid°s a pos-
' SSwff Va 

¦ c.ontr61es - "acionais por- meio de - -
satélites e equipamentos de cantarão. Por en-
conHn<?;,P°réniV °? soviétic°s estão decididos a
taSmtataal 

r?íôrço de seus armamen-*31rtSK1»5wSSÍtad0 d0 projot:icl0 exaMe

^¦afta&rta."—
O apelo do Governador-

Geral, Louis Saget, não foi
atendido pelos onze mil so-
máiis que constituem a
maior parte da força de tra-
balho da administração e do
Porto de Djibuti. As amea-
ças de punições não surti-
ram os efeitos esperados pe-las autoridades locais.

O Juiz Roland Cadet, quesupervisionou o plebiscito
realizado na Somália fran-
cesa, proclamou ontem os
resultados oficiais. Foram
computados 22 555 votos a
favor da continuação da ad-
ministracão francesa e
14 666 votos- contra os vín-
culos atuais com o Governo
de Paris.

das pe]p Brigarlpiro .Dayicl Lnnsar
As fontes que divulgaram esta notícia com re-serva não acrescentaram dados sobre as proporçõesdo conflito de ontem. Outra informação, ainda nãoconfirmada, dá conta de que as tropas leais ao Bri-

gadeiro David Lansana mataram cinco pessoas eferiram outras, quando uma multidão tentou pro-testar contra a prisão de Siaka Stevens.

Reunião do Parlamento
poderá encerrar crise

Laurence Meredith
Especial para o JU

Espiões da rede soviética
presos na Suíça e Espanha

rincesa
feriu-se

a
Madri (UPI-JB) _ a fa-

mília da Princesa Maria
Beatriz de Savóia, que foi
internada sábado à noite
em conseqüência de um fe-
rimento a bala que mobili-
zou a Policia espanhola pa-ra averiguações, desmentiu
ontem que a princesa tenha
sofrido atentado, esclare-
cendo que ela se feriu aci-
dentalmente.

O comunicado oficial, lido
a imprensa pelo jornalista
italiano Benedetto Mosca,
amigo da família do ex-Rei
Humberto da Itália, pai de
Beatriz, diz que a princesa
feriu-se ..quando limpava
uma pist*la de pequeno ca-
libre, sof;iendo leve feri-
mento. ^primeira noticia
dizia que a bala atravessara
o peito de Beatriz.

«•f Jü*í? (upr"JB> - Agentes do serviço se-creto italiano que denunciaram a existência dõuma rede internacional de espionagem soríé!
Gion^RiS1?6fm ° #**&*& itahànoGiorgio,. Rmaldi informaram ontem ter sabidoda ocorrência de numerosas prisões na. SuíçaEspanha e Chipre, mas que s£ tratava d Ssoas de pequena importância
*no HP6Sar 

d0 desm™tido da OTAN, dc oueSOO dos seus funcionários pertenciam à ré
ItáIlaPZK 

confirmad(> Pelo Governo dartalia, fontes do serviço secreto italiano reite-raram que Einaldi lhes forneceu 30 nomes
quais sao funcionários da OTAN ou possuemalguma ligação com instalações militares
TRIAGEM

:on e
recebido
em Praga.

Praga (UPI-JB) — o ex-
Vice-Presidente' Richard Ni-
xon, que está fazendo uma vol-

Londres (UPI-JB) — As
quatro horas de têrça-íeira úl-
tima, o Governador-Geral de
Serra Leoa, Sir Henry Light-
foot-Bnston, presidiu a soleni-
dade durante a qual Siaka Ste-
vens prestou juramento como
Primeiro-Ministro. Cinco mi-
nutos depois, o Brigadeiro Da-
vid Lansana, Comandante do
Exército, cercou o palácio do
Governo com suas tropas.

David Lansana anunciou queo juramento feito por Siaka
Stevens era inconstitucio-
nal p:rque os resultados das
eleições gerais do dia 17 dé.?te
més ainda não eram conheci-
dos em sua totalidade. Imedia-
tamente, Lansana comunicou
que todas as pessoas que esta-
vam no palácio do Governo
se encontravam sob prisão pre-ventiva e advertiu que quemdeixasse o local seria fuzilado.

Na quarta-feira, o Brigadei-
ro Lansana anunciou pelo râ-
dio que nâo tenclonava tomar
qualquer atitude que ferisse a
Constituição. Éle convidou os
66 membros recém-eleitos doParlamento a ss dirigirem paraa Capital, Preetown. Seus au-
xiliares mantiveram contato-•telefônico e telegráíico com al-""
guns deputados, informando-
lhes que o Parlamento se reu-
niria para restabelecer a ordem
política e o Governo constitu-
cional.

Estas são as primeiras noti-
cias que transpiraram sóbre asotuação confusa que impercu
durante dois dias. Na segun-
da-feira à noite os resultados
das eleições eram os seguintes:
Sir Albert Margai e o Partido
Popular de Serra Le:a ttío Go-vèrno) haviam conquistado 27
cadeiras; Siaka Stevens e o
Partido do Congresso do Povo,
31 cadeiras; os independentes
obtiveram 7 e afltava preen-clier outra cadeira, o que deInformação sóbre eles foi prontamente passada; ta em tôrno do munci°- chegou penderia dos computes finais.

DE PISTOLA NA MAO

Segundo se Informou, Mus-
tapha estava no meio da mui-
tldão que assistia à saída da
Senghor na porta da principalmesquita de Dacar, após uma
festa religiosa.

Quando Senghor aparessu,
Mustapha saiu. do meio tia
multidão com uma pistola au-
tomática. Poi derrubado porum popular antes que pudesseapertar o gatilho.

Desarmado, o diplomata foi
levado à Central de Polícia pe-lo Chefe de Política de Dacar,
Jean Valentln, que Integrava a
comitiva presidencial.

Todos os Ministros de gabi-nete e membros do corpo di-
plomático que acompanhavam
Senghor assistiram à tentativa
de assassínio.
MENSAGEM DO BRASIL

O Presidente Costa e Silvaenviou ao Presidente LeopoldSenghor, do Senegal, atravésdo Itamarati, o seguinte tele-
grama:

— Em meu próprio nome aem nome do povo brasileiro
(issocio-me ao júbilo da naçâôjsenegalesa por haver v. Exasaído ileso do atetado de aiie'íoi alvo.

Artur Costa e Silva Pre-sidente do Brasil",

O serviço secreto italiano, segundo os in-forman.es, continua tentando verificar quaisdentre as pessoas denunciadas por Rinaldi 6ãoas que realmente pertenciam à organizaçãoNaturalmente é possível que Rinaldi. te-nha acrescentado nomes Imaginários para con-fundir as investigações - disse o informante ÍL
nos arriscar e cada nome terá que ser invés-l .'IP. CIO .

O Ministério da Defesa italiano publicouenteai uma nota breve do desmentido, dizendoque as noticias sóbre a participação de fun-cionários da OTAN na rede de espionem «não
tem qualquer fundamento"."Entre os nomes havia os de vários norte-americanos - disse o informante - e íoi porisso que a CIA foi chamada a intervir. aÍfontes do serviço secreto italiano acrescenta-
_%?__.* 

°S norte-amerlcanos eram Identificadosapenas por nomes cm código e que toda &

a CIA.
Os informantes disseram que Rinaldi — umPára-quedista conhecido entre os amigos comogastador e irresponsável - teve um acesso danervos ontem, na cela, e responsabilizou histè-ricamente a mulher, Angela Maria, de 52 anospela sua participação na rede de espionagem'Minha mulher me arruinou", teria dito° Pp,an"5U,1díSl.a',sesrund0 cs «Bentes italianos.Rinaldi foi depcis levado para a enferma-Ha da pnsao, sob forte escolta. O espião con-íesso vive aterrorizado, temendo represáliasdes seus antigos patrões, e recusa-se a comeroutia coisa que não seja ovos cozidosAngela Maria, também pára-quedista e aue

í,6? P^'te 1? Corpo Auxilia=- *miinino de Be-nito Mussolini, enfrentou a situação com maiscalma e nao deu trabalho aos carcereiros, dis-seram as fontes.

d^t?oHÍrê^^piõ:;Svdevei'ri0 ir a Julgamentodentro de 40 dias, sob acusação de espionagem,que lhes poderá custar até 15 arios de prisão— ou mesmo prisão perpétua, caso as informa-çoes transmitidas sejam classificadas como "se-
gredos de Estado".

Os três acusados serão representados poradvogados de Turim, contratados ontem depoisque Ugo Spagnoü. advogado comunista e par-amentar, procurado por Rinaldi em pr-n--';™lugar, rejeitou o caso. P
As fontes do serviço secreto italiano nesa-ram que a descoberta da rede de espionagemtivesse resultado de falhas dos esp.'õcs quandoseguiam os movimentos dc Svetlana Stallnana Itália e na Suíça. O casal e seu motoristaestavam sendo vigiados há anos. segundo csagentes, e quando Svetlana chegou a Romae-ste mes, os Rinaldis estavam em Turim e Gi-rardl na Espanha.

entem a esta Capital e, ao
contrário do que ocorreu em
Moscou, onde os líderes sovié-
ticos se recusaram a recebê-lo,
hoje, Sexta-Feira Santa, terá
um encontro com o Vice-Chan-
celer Karel Gregor nc? Walds-
tein Palace Hotel.

Ontem á tarde, Nixon teve
uma discussão amistosa com
dirigentes do Instituto Tcheco
de Política e Economia Inter-
nacionais sóbre o Vietname e
declarou que a paz só será
possivel mediante um acordo
que impossibilite a tomada do
poder pelos comunistas no
Vietname do Sul.

DIALOGO

— Sou de opinião — afirmou
o ex-Vice-Presidente norte-
americano — que o diálogo
entre politicos. estadistas e eru-
ditos é de vital importância.
Tememos sempre aquilo quedesconhecemos. Portanto, va-
mos ao diálojo.

A noite, Nlxcn compareceu
à recepção oferecida pela Em-
baixada do Paquistão, por mo-
tivo do vigésimo aniversário
da independência daquele paise hoje visitará a pequena ci-
dade de Lidice, arrasada pelosnazistas durante a Se?ii';-;a
Guerra Mundial, hoje total-mente reconstruída.

Sir Henry Lightfoot Boston,
na qualidade de Governador-
Geral, representa a Rainha Eli-
zabeth, que é também a Rainha
de Serra Leoa. Era seu dever
constitucional nomear um Pri-
melro-Ministro que, cm sua
opinião, pudesse ter maioria no
Parlamento recém-eleito. Ten-
do em vista a pequena dife-
rença entre os votos obtidos
pelos dois maiores partidos, êle
convocou Stevens e Margai e
pediu-lhes que formassem um
Governo de coalizão. Steven3
recusou-se. Na têrça-íeira, êle
chamou Stevens, que aceitou a
tarefa de formar o Governo e
prestou o juramento de praxe.

Sir Albert Margai alegou queseu Partido havia conquistado
32 cadeiras, mas Stevens res-
pondeu que cinco destas cadel-
ras pertenciam aos indepen-
dente s.

O Brigadeiro Lansana e Sir
Albert Margai descendem da

tribo meude, do interior do
pais. Eles sao amigos íntimos
há muitos anos. Stevens e Mar-
gai também pertencem à tri-bo mende e mantém excelentes
relações de amizade.

Quando a campanha eleito-rai começou, há um mês. Mar-
gai, que era o Primeiro-Minis-
tro, anunciou que havia des-coberto uma conspiração noExército para assassiná-lo. Se-te oficiais foram presos e teveinício um inquérito militar, osadversários políticos de Mar-
gai declararam que a conspi-
ração fora um truque do Pri-meiro-Minisfro para influen-
ciar os resultados eleitorais

O Exército da Serra Leoa éconsiderado por observadores
como um problema políticomuito controvertido. Êle sa ba-ssia numa brigada — 3 500 ho-mens em tampos normais —
que, neste momento está abai-xo de sua potencialidade.

O recrutamento é feito demaneira a ter uma representa-
çao equilibrada das várias tri-bos, mas as rivalidades pros.se-guem ms fileiras do Exército.

Se insistir em auoiar Mar-
gai para Primeiro-Ministro

. . apesar dos resultados das elei-¦ções, o Brigadeiro David Lan-sana poderá provocar uma dí-visão do Exército em duasfacções.
Do ponto-de-vista constitu-

cional, David Lansana come-
teu um crime ao decretar a
prisão preventiva do represen-
tante da Rainha, Governador-
Geral Lightfoot-Boston. E suainterferência na posse do Pri-
meiro-Ministro significou tam-
bém uma violação da Consti-

. tuição.
Se a atual situação não fôrcontornada no âmbito daConstituição, haverá perigo de

guerra civil no país.Do ponto-de-vista social etribal. Serra Leoa está profun-damente dividida entre os mo-radores da Capital e do inte-nor. Freetown, a Capital, íolcriada pelos britânicos nos finsdo Século Dezoito como umcentro para escravos alforria-
dos. Sempre teve um certo
grau de autogovêrno e seus
padrões de educação são ele-vados.

Há no país um grande gru-
po de crioulos — mestiços deascendentes negros e brancos— que forma um bloco a
parte, com hábitos bastante
sofisticados.

A influência européia chegou
muito tarde aos moradores dointerior, que conservam seus
costumes tribais. Como amaioria dos habitantes deFreetown apoia Stevens, é im-
provável que Lansana possamanter Margai no Poder, em
meio à hostilidade geral.

Em todo caso. a situação po-litica só se definirá quando o
Parlamento iniciar seus tea-
balhos.

\y

Telefone para ZZ-lo!0
dj- e faça a sua assinatura do

JORNAL DO BRASIL
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Deputados ganham elogio de
Johnson por terem apoiado
maior auxílio ao Hemisfério
^.JVash!ng.ton (UPI-JB) — Porta-vozes da Casai-ji anca elogiaram ontem a decisão da Câmara de
S'T ntant?s em aProvar o projeto de resoluçãopaia dar apoio legislativo antecipado ao Presidenteij-ynüon Johnson nas decisões que tomará em Puntadei Este durante a Conferência dos Chefes de Esta-do do Hemisfério.
HAofA vot,aÇã° foi de 234 votos contra 118 e antes
Tr, 1 re™.ltado os deputados rejeitaram uma moção
?,?.Ít&Uk aí10 ,Eciward Derwinski, de Illinois, parasubstituir o texto original por outro em que sòmen-te sm ia prometida consideração favorável, por partedo Congresso, a qualquer acordo obtido na reuniãopresidencial.
DIFICULD«'«DE

O Presidente Lyndon
Johnson esperava também
obter a aprovação do Sena-
cio antes do recesso parla-mentar, iniciado há dois
dias. A Comissão de Rela-
ções Exteriores do Senado
americano, no entanto, não
conseguiu um acordo ime-
diato sobre o assunto e de-
cidiu suspender o debate
até o dia 2 de abril, dez
dias antes do início da Con-
ferêncla de Cúpula.

A proposta aprovada pelos
representantes norte-ame-
ricanos não menciona o to-
tal da ajuda dos EUA, ape-
sar de o Presidente Lyndon
Johnson ter afirmado, na
«semana passada, que seu
Governo devia dispor de 1
bilhão e meio de dólares
para auxiliar o processo de
integração econômica da
América Latina, dentro do
esquema da Aliança para o
Progresso.
SOB PROTESTO

A votação pela Câmara
dos Representantes foi fei-

ta após um intenso dia de
trabalho que se prolongou
pela noite, sob o protesto de
vários deputados republica-
nos, que qualificaram a
pressa dos trabalhos como"indevida e desnecessária".

O Presidente da Comissão
dc Relações .Exteriores da
Câmara, Thomas Morgan,
tíe Pensilvânia, assinalou
que, tendo-se em conta o
tempo transcorrido para que
o Senado atuasse e fosse
obtida uma conciliação en-
tre as duas Casas do Con-
gresso, a pressa tornava-se
necessária, "já que o Pre-
«sidente solicitara o apoio
parlamentar para antes do
início da reunião de cúpula".

Morgan disse também qr.eao adotar-se a resolução, es-
ta consignaria o apoio do
Congresso para os planos de
Johnson relativos à Améri-
ca" Latina, mas que o do-
cumento não consistiria nu-
ma autorização. Uma lei pa-ra legalizar o programa pre-
sidencial teria de ser pro-mulgada posteriormente, em
separado.

Texto da resolução
aprovada na Câmara

Ê o seguinte o texto do pro-
jeto de resolução do Congres-
so norte-americano sobre o
aumento da ajuda à América
Latina:

"Picando decidido, pclo Se-
nado e Câmara dos Repressn-
tantes dos Estados Unidos da
America do Norte, em Con-
gresso reunido, que o Congres-
so apoiará o conceito de um
mercado comum latino-ameri-
cano e, depois de se tomarem
as medidas adequadas em ía-
vor do estabelecimento pro-
gressivo desse mercado, consi-
derará. plenamente os meios cie
prover, através do Banco Inte-
ramericano de Desenvolvimen-
to, recursos com equivalência
quantitativa em capitais lati-
no-anicAanos, a fim de facili-
tar a transição para um mer-
cado comum latino-americano
de funcionamento pleno;

que o Congresso apoiará, pos-teriormente, a participação dos
Estados Unidos, com outros
membros do Banco Interame-
ricano de Desenvolvimento, em
medidas para o provimento de
recursos a esse órgão, que se-
rão empregados em projetos
multinacionais de financia-
mento, destinados a promovera integração econômica da
América Latina;

que o Congresso apoiará es-forces individuais e conjuntos,
dos Estados membros da Or-
gunização dos Estados Ameri-
canos (OEA), para expandir o
comércio com a região e outras
áreas do mundo e para mobi-
lizar recursos públicos a par-ticulares, dentro e íora do He-
misfério, a fim de ajudar o de-
senvolvimento econômico da
América Latina;

que o Congresso posterior-mente apoiará medida, visan-
do o aumento da ajuda, segun-
do a Aliança para o Progresso,
destinada nos programas de
educação, modernização da
agricultura e saúde. A nature-
za e o volume dessa ajuda de-
penderão das necessidades
comprovadas e da auto-ajuda
dos países recebedores.

Se os países latino-america-
nos apresentam progressos, no
sentido de concretizar suas me-
tas de integração econômica e
mobilização de forças e recur-
sos internos para impulsionar
os objetivos da Aliança para o
Progresso, o Congresso está
disposto a apoiar medidas pa-
ra fixar recursos adicionais
significativos, durante um pe-
ríodo de cinco anos, para a
consecução desses objetivos".

Esquerdistas farão
protesto no Uruguai

Montevidéu (UPI-JB) —
Os esquerdistas uruguaios
realizarão dia 6 de abril
uma marcha de protesto
contra a realização da Con-
ferência de Presidentes em
Punta dei Este, de 12 a 14
de abril, por acharem que
os Chefes de Estado ame-
ricanos são "agentes do im-
perialismo internacional".

Os membros da Liga de
Jovens Comunistas e da
Frente Esquerdista de Li-
bertação (PIDEL) preten-
dem realizar uma marcha de
Montevidéu até Punta dei
Este. Afirma-se que o pro-
testo também destacará a

guerra do Vietname e o"horror da população uru-
guaia à presença em seu
território do responsável
por isto tudo, Lyndon John-
son".

Segundo o jornal El País,
o Presidente Oscar Gestido
assinará decreto declaran-
do os protestos públicos co-
mo ilegais enquanto perdu-
rar a Conferência. Nas úl-
timas semanas, o Governo
uruguaio proibiu o picha-
mento de paredes com le-
mas anti-norte-iamericanos
bem como outras atividades
esquerdistas normalmente
toleradas no Uruguai.

Certa a ausência do
Presidente Barrientos

Grã-Bretanha Comissão vai
nacionalizará apurar tiros
siderúrgicas contra Imbert

Jornal do Brasil, sexta-feira, 24-3-67, l.o ca_. _
VIOLÊNCIA DOMINICANA

•v'i--_Rh

O Vice-Presidente da Boll-
via, Luís Adolfo Siles, rcafir-
mou ontem no Galeão que o
Presidente René Barrientos
não comparecerá à Conferên-
cia de Cúpula em Punta dei
Este em represália à decisão
dos Chanceleres americanos de
não incluir o problema de uma
saída marítima para a Bolivia
na agenda dos debates presl-denciais.

O dirigente boliviano seguiu
ontem para Madri onde con-
vencerá os empresários espa-
nlióis a investirem em seu
pais. A comitiva do Vice-Pre-
sidente Luís Adolfo Siles é in-
tegrada por um consultor eco-
nõmico, Oscar Landivar e porum representante da Câmara
de Deputados.

ELOGIO

Segundo o dirigente bolivia-
no, teve grande repercussão
em seu país o esforço feito peloBrasil para que o problema de
uma saída da Bolívia para o
mar fosse incluído na agenda
dos Presidentes, sem sucesso
no entanto.

— A ajuda efetiva que nos
emprestou o Governo brasileiro

— acrescentou — é uma pro-va insofismável do alto espíri-
to de união dos povos latino-
americanos, política sempre
preconizada por todos os Go-
vemos brasileiros e, acredito,
sempre desejada por seu amá-
vel povo. A América Latina,
até agora, tem sido uma civi-
lização de periferia c, agora,
deixará de sê-lo, graças ao es-
forço brasileiro em conquistar
grandes extensões de seu in-
terior podendo assim, comuni-
car-se com a Bolívia, Peru a
outros países da região ama-
zônica.

BACIA DO PRATA

O Vice-Presidente boliviano
concluiu destacando a impor-
tância continental que terá aBacia do Prata se as nações
que dela se beneficiam decidi-rem levar avante os planos tra-
çados em Buenos Aires.

A B o 1 i v i a juntamente comArgentina, Uruguai e Brasil in

LoiMlres (UPI-JB) — A gi-
gant.esca indústria siderúrgica
britânica — a quinta do mun-
do — será nacionalizada nova-
mente nos próximas meses, pe-la segunda vez nos últimos 16
anos, graças à aprovação do
Parlamento ontem, ao projetodo Governo Trabalhista, o qual
recebeu imediato assentimento
real, transformando-se em lei.

A nova lei passa ao controle
do Estado as siderúrgicas mais
importantes do país, cuja pro-dução abrange, no total, cerca
de dois terços do conjunto da
produção industrial britânica.
A diferença da nacionalização
verificada em 1951 é que des-
ta vez 200 pequenas firmas
permanecerão ainda sob pro-
priedade privada.

Embora não se tenha preci-sado a data para a concreti.a-
ção da medida, o Ministro da
Economia, Richard Marsh,
anunciou recentemente ao Par-
lamento que a nova Corporação
Nacional do Aço assumiria o
controle da indústria naciona-
lixada entre maio e outubro
próximos.

São Domingos (UPI-.JB1 —O
Presidente Joaquín Balaguer
nomeou ontem o General Luiz
Amíama, um dois sobreviveu-
tes do grupo que assassinou
o ditador Rafael Tmijillo. pa-ra a comissão encarregada de
apurar o atentado contra o
General Imbert Barrera, outro
dos matadores de Trujillo.

A Procuradoria Geral da
República ofereceu uma re-
compensa de 25 mil pesas a
qualquer pessoa que forneça
informações à Polícia sobre
qualquer um dos membros da
quadrilha que atingiu o Ge-
neral Imbert Barrera, Chefe
da Junta Civil-Militar que se
opôs durante a guerra civil de
1ÍIC5 ao regime consti(,uciona-
lista do Coronel Francisco Ca-
amaüo Deno.

O General Imbert Barrera
continua internado no Hospi-
tal Internacional de São Do-
mlngos, para onde se dirigiu
logo a.pós o atentado. O Hos-
pitai encontra-se guardado por
policiais e tropas do Exército,
por ordem do Presidente Joa-
quín Balaguer.

ESPERANDO OS PRESIDENTES (III)

que teve a idéia,
vai ser o grande ausente

José Rafael Fer mui des
Enviado Especial

Punta dei Este - «Tustamcnte o autor da idéia 11..0 vaiestar entre o.s mandatários americanos que participarão da
TrlZ im^rr 

de<.cúP"Ia" continental: o ex-pScn.
_£»,. p d? AÍK,cul,na* l"0' sc ««vesse no Poder, compa-recem a Punta «lei Este no auge de seu mandato, propo. o
contn.ei.tal, mas cm derradeiro esforço para vincular seu Go->crno a uma iniciativa certamente fadada a despertar a aten-
rnn.íÍL - ° Hcm,sf6r\°* c»»" o <iuc esperava comprometer acompiraçao que pouco depois culminaria na sua derrocada.u f>r. Artura Ilha, que estava cm meio a um mandato nueso expiraria cn, 69, lançou a Idéia ao fazer o discurso dc c !
_E-"2? 

áaS 1V Confer""-ia*s Anuais do CIES _ março/...Buenos Aires - quando apontou a reunião como a meUiornw»_i_a de reavivar as esperanças de um desenvolvimentomais acelerado para o Continente, mas embora a sultão l -
. nf 

eFI«™ontrad*- "*<¦ I»» repercussão, inclusive íor parledos LUA, o processo para a consumação do Rolpe de estado
^ Sen-ina.já estava muito Cantado « « Sr. lllin prática"mente nao chegou a falar a segunda vez do assunto
ENIGMA

Para o Sr. Arturo Ilha, que afinal se impôs um exílio vo-luntario em sua cidade natal _ o pequeno município cordo-hes de Cruz dei Ejc, - a. Conferência de Punta dei Este sus-citara lembrança. _e um enigma até hoje náo esclarecido pormuitos observadores da vida argentina: lançada a idéia dareunião, o Presidente Lyndon Johnson, que logo depois visitavao Mcxico, aproveitou para manifestar seu npolo, opinião que(somada as consecutivas declarações do Embaixador dos EUAem Buenos Aires, indicativas dc que o Governo de Washing-ton queria preservar as '•excelentes" relações que vinhamsondo mantidas con, os então governantes .argentinos), con-filava com a.s versões aparecidas de que o golpe cm marchatinlia "apoio externo".
Cumpre acrescentar que a opinião do Sr. Lyndon Johnsonfoi chvulgada cm meio a várias interpretações, dc fontes daCasa Branca c do Departamento de Estado, insinuando adisposição do Governo dos EUA de evitar que o Sr. Mia fossederrubado, e quem procura noticiário de jornais _ revistas ar-gentinos da época encontra com facilidade versões de porta-vozes do ex-Govcrno mostrando que o então Presidente con-fiava nas manifestações an.lgo.pistas norte-americanas, da-quele momento, para manter-se no Poder.

ESQUECIMENTO

Entre funcionários da OEA que já se encontram em Puntadei Este ex,ste a impressão de que a Secretaria da Organiza.çao sc absterá de mencionar, „a documentação a ser oportu-namente distribuída, o autor da idéia dc se reunirem os presi-dentes «americanos, para evitar que se reflita, na Conferênciaun, aspecto negativo da presente conjuntura intcramcricar.a,dado. o desuno que teve o ex-mandatário argentino.Mas, para alguns observadores, não vai ser fácil conlor-nar a questão quando os EUA, ao discutirem o ponto VI da
Tl Jí 

taÇá° "a C°mm ^ ~-to,,PpondcIare,:
que a maior preocupação norte-americana con, Esse proble-n,a decorre inclusive da pressão que o Governo de Washingtonsofre, dentro do país, cada
tado na América Latina

vez que há um novo golpe de cs-
c se acusa a Casa Branca de incen-

aoaCoZZTCnt°S mÍUtareS tamtanà° a — "¦" «—
O MAIOR

-,n-t ?0nfe,rêntIa de Presidentes Americanos, se não fôr o
vera, ao que tudo indica, provocar a maior concentração dehomens de imprensa dos últimos tempos: acredita-se que pc.STíiEi"00. obser;adorcs'entre rcpórlcrcs- «^-'„ 

T 
' 

TKraast"-s 
c ajustes, de vária.s partes domundo, acompanharão a reunião.

antecipando-se a todos, já estão
Os norte-americanos,

SítMT ^f58" 
d° ****£ RafaeiiTde da reu-

U »LAmei S ^ melaÇa0 « CÓpia *¦ '<*<* * pe-
rio no Í^ãÕ , 

"f"aÍ * ""*"•¦»««• ¦»*» PHoritá-
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«onfercncla, criando, possivelmente, o primei-ro problema, pois sõ existe previsão para a Instarão _Ta«ZSSLÍSna sa,a c nSo fie acredita 5 *!££íagora apenas mais uma candidata.

Comandante Juan Almeida é
Ministro das Forças cubanas
no iugar do irmão de Fidel
antiffiK
de Ministro das Forças Armldas «S íí.h.W? ° C~~sg0
mentar" ao Comandante SL! 

substituição regula-
mentar" no nZ™ ___] Sas 10* -rm**o do Primeiro-

tegra o esquema de desen^v.- ^^«^hà^^f^^^^ S 
^

mento da Bacia do Prata, já tários. Em rtisnur.n *., -Í7.7lcnoc.al}do vários comen-
tendo inclusive realizado uma

tava ausente porque sofreu¦basquetebol.
primeira reunião logo após aConferência dos Chanceleres,
mês passado, em Buenos Aires.

tários Em discurso pronunciado no início d'e"ían7ím\Pnmeiro-Ministro Fidel Castro afirmou que Se« iml és-
lesão numa perna jogando

Telefone para i.<t-|0.0
e faça a sua assinatura do

JORNAL DO BRASIL

MISTÉRIO

O certo, segundo os observa-
dores políticos, é que depois do
desaparecimento do ex-Minis-
tro da Indústria e Comercio,
Ernesto Che Guevara, a saída
de Raul Castro do Ministério
das Forças Armadas vem pro-vocando uma série de comen-
tários e boatos na capital
cubana.

Círculos oficiais asseguram
que Raul Cas.ro além tío feri-
mento na perna, pretende fa-zer um curso militar no exte-
rior durante um ano. Não sc
sabe em que país Raul Castro
se aperfeiçoará ou se esta in-
formação foi fornecida para
encobrir outros detalhes liga-
dos a ieu desapajecimento.

i£E^Ei| .-*a*«*i*" - "j-*^ 
^^^"•^r^n^ ^----j***»!*^ ^1|.^ÍM

<'e bala no cano ao Venerai Imbert Barrera, ainda pilmdo no local do ttlentado ^

RIO DE JANEIRO:

Rua Senador Pompeu, 46/60
T.l. 43-2885

CAIXA POSTAI, 17-J4

END. TEL. "SERVI)."

Senhores -Acionistas.

SERVIX FNfiFNHiMA { Ajlsvvia mULhl InlxlH j. A.
RiO DE JANEIRO

SÃO PAULO:

Rua Marquei^» Du, 70, 4.0 e
sndsres. - lei. 34-916J

CAIXA POSTAL, 2137

END. TEL. "SERVIX"

" .wí-.TÍ""'^1! Tm" lc9ai! e dÍ!P°^S« «lr.tut_.ria.- «tr.reaa.a- da Assembléia Geral do nossa Sociedademonslra.ao da conta Lucros o Perdas, relativos ao exedezembro de 1966
Contrariamente ao que se hcv.a verificaria r,r.. -¦ ¦=:.r;-_s™,^££=S£

dos o oe Despesas Financeiras. ™ uesconta-
Por outro lado, cumpre-nos fazer especial referênciat/tulo Pre,.,» da Obra Túnel Cosmo Velho-Lagoa (Túnel Robour....'P-ra -feito da adequada ressalva. Como é 

"do 
conhlcimenlo 

'
obras o serviços relnlivos àquele monumcnlaproii-suiran, o foram concluídos sob o rcrjime de admin" Lcãr „ -.,custo Intrínseco e. assim, o _„¦)_•- ^«. _:... _.._ c istrajao a preço do

respcnsabiüdflde
obríis

mo
Acionista.

submeterão»
Balanço Geral e a de-

ercício encerrado cm 31 d»

frutos*
• n„s contas de lituTcs

'erba lançada seb o
alé mes-

des tenhore»
empreendimento

regime de administraçãoe, aisin,, o custeio das ditas obras e «ervlço. ,3o da intecrraloo dono da obra contratante. A nossa Sociedade concluiu essa.

RELATÓRIO DA DIRETORIA

cedimento Judicial aiui.ado, prevalece, em r.ossa escrituraçãoca( daque_.es encarnemos, dai resultando a continnÉnr!., ,Balanço Gora!, a verba em referência, sobCosn*e Veiho - Lagoa (Tú
Finalr

a contabilizaçlo físí-
continoéncia de figurar, em nesso

, n„, ,, .„ ,"ul0 de "Preiuízo da obra TOnolunel Rebouças) .
r-n •:.)/_/tón"._lC!I,'ÍBn?T '<m' ^ As:omb'^» Geral Errtraordin.ria, re.ünad,
cl , «?6óoo «_Tad° nc£s" C£pi,ai sccial de Cri 2.s:o.o:o.cco P a
Go"al de 3/12/1965° o d_, 

' 
.. 

ob^fl:'"' P«=odída com bnse no Balanço«o oi/i_r/iyoo, o so.clo rerrante daque a reava iação d» CrS l.!lA„7í><flfo, levado para a cente "Fundo 
para Aumento Capitai 1 .,** 357/64" '

e.,,1 j ' solicitamos a aprovação do presente re'ato-io do' B«'.n™Gera, e da demonstração da conta de Lucros e Perda, e 7 e m- _ „* -°"-^ 
T.,?'*'0'''*' 7» »» P~Po«.. qua"; Ãssombfémdelb 0P_:conta do Lucres cm Suspenso" a fim de permitir a distribuição dos lucro.>uó, da ordem ce Cr$ 96.9C0.C0D como dividendo,.

dos nossos estatutos, cumpre ao.
Conselho Fiscal

bre
apurados, no exercício de

Fazemos observar ainda
senhores Acionistas tleger
do 1967.

que, na forma
Diretoria e o para

do
serviço» com pleno sucesso técnico o dentro do pra.o Drá.est.h",l«"-"t'? , apesar de vigorar o regime de arimini-*.,,.-, - -)„.. j L Pra"l!í'aoelecl.

=osr-nn_rA^

trj£^ar_Tííss__,-jri=S-:=

Rio de J.nci ro, 28 de f evereiro dt 1567.

GEORGES N. PATERNOT
Diretor Presidente

FREDERICO J. CEZAR N.
D,reter Vice-Presidente Exocutivr

FERNANDES
de Admini

MARIO JOSÍ BLANCO DE O. PINHO
Diretor Financeiro

BALANÇO GERAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 1966

ativo " 
 "" " ¦' aaa

PASSIVO

CrJ

622.119.737

ATIVO IMOBILIZADO

Imóveis J:'*.
Equipamento, pesado,'::::::::::;:;:;:;;;;;; 2.Í6.:...:!..

Ec.uipam.ni.rüm"::::::::::::::;:;;;;:::: ]-™-ZZ
Instrumontos e aparelhos da engenharia .. to 94)'«7ÍMoveis e utensílios ,,'o,.'«',í
Correção monetária - Lei 4.357/64 6.581.863.841Uuíras imobiliznçoes 7Q^ ,rri „,_ ,,_. .„783.409.860 10.831.654.894

ATIVO REALIZÁVEL A 10NG0 PRAZO

Depósitos em garantia 548 074 IUObrigações a receber a longo prazo 73'8.o' ir}Outros valore, realizáveis a longo prazo .... '235:..00

ATIVO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO

n!,?.",--, 
'1'"'.' 3.5O8.95O.930

Diversos devooor.s lan ioa o/nConta, Correntes ........'. .'? 
",• 

í'f- 2Títulos do Renda e Investimentos ............ 164.637.494

Outros valores realizáveis a'curto prazri 
" 

.'..'.'. "3."53k'i'30

ATIVO DISPONÍVEL

Depósitos bancários ....' , t«, .., ...Fund- «o -rtn.it. ::::::::::; }-fA_._l
ATIVO PENDENTE

Obras e .erviços em andamento - Débito .... 4 794 193 918Valore, ativos em suspenso Â ¦Ma VilValores amortizáveis  «1ín™

Pagamentos antecipado,  
, '™

Ou)ras conta, pendentes G7:535:.61

ATIVO COMPENSADO

Obra, e ser.iç0, con,ril,ados , exe,ul_. 24.785.500.000Va.ores pertencente, a terceiros 107 "70 ***7va.ores em poder de terceiro, no Tíi''atoRrsco, , ompenho .; 'S.TO.'^

4.370.697.341

1.572.645.149

4.931.456.103

PASSIVO NÃO EXIGÍVEL

5.p™ v.v.v.v.v.v.v.v.v.v:: 4 7S Ü VReservas especiais - Lei" 4.'357/64''.'.'.'.'.'.'.'.'.'. ul.ífè.tlo
Depreciações acumuladas 1657 064 563Depreciações acumuladas - Lei 4.357/64 ..".'.' 2.'475'304 .63Depreciação da reavaliação - Lei 4.357/64 .. 923 174'032Fundopara aumento de capital - Loi 4.357/64 148.647'264

S0-S 17.823.246

PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

Obrigações . longo prazo l6.aiB.83«t

PASSIVO EXIGÍVEL A CURIÓ PRAZO

Adiantamentos rie clientes 260.648 
3«Oor,BS{oes a pagar 799.9i4.369

Centos Correntes "6 ^73 434Empréstimos bancários 1.359 047Con)rlbuições e consignações a reco.her 81 869 270
n'uio''-,dQS'.!n'''dos. 25:cco:c..oDepósitos de terceiros em garantia 5.622.540

PASSIVO PENDENTE

Obras o serviços em andamento - Crédito ... 5 9C0 t2"> 3n5Valores^ passivos em suspenso 4.515.084 129Lucres a disposição da assembléia geral 96.900.000

PASSIVO COMPENSADO

Contas de compensação - Passiva, 25.063.004.749

CrJ

10.107.671 331

16 866 534

1.741.427 05..

10.512.606.454

25.063.004.749

55.063.004.749

47.441.578.473

GEORGES N. PATERNOT
DIRETOR PRESIDENTE

47.441.578.473

Rio da Janeiro, 28 de fevereir» da 1967. ,
FREDERICO J. C. NICOLAS FERNANDES
DIRETOR VICE PRESIDENTE EXECUTIVO

DE ADMINISTRAÇÃO

MARIO JCSÊ BLANCO DE O. PINHO
DIRETOR FINANCEIRO

JOCENIR GOMES SANGUEDO
CONTADOR N.o 8 957 CRC-GS

DEMONSTRAÇÃO DA "CONTA LUCROS E PERDAS" EM 31 DE DEZEMBRO DE 1966

D I B I T O
C R I D I T O

DESPESAS GERAIS INCORRIDAS  
, 

.,£'* ...
Saldo não Absorvido do Exercício 

1 ¦ 130.07o.694
CUSTO Dê ATIVIDADES NAO OPERATIVAS .... 71, «,7 „„Custo de Materials Vendidos a Terceiro, .. 

'.«'ilV^a "J"M'*B87

Custo de Bens Vendidos a Terceiros .... 541 13o'.'8Custo de Outrai Atividades não Operativas 9.398.151

RESULTADO ...
105.000.000

Reserva Legal de 5% 5 100 000lucro à Disposição da Assembléia Geral ... 96.900.00

1.945.751.581

__£_° 
0°_E.5FC,° ANTERIOR - NAO DISTRIBUÍDO ..!. ,89 245 61*RECEITA DE ATIVIDADES NÃO OPERATIVAS 988 079'InRoceira de Venda de Materiais a Terceiro, 217.0.7Í8.8 

y00 u'y'4'3
Rocoit, de Venda de Ben, a lorceircs 6)4 413 rC0
Aluguéis Recebido, 3.022^64Jures e Dividendos Auferido 15 Oi? SEâDescontos e Abatimentos Auferido, .' .Íio" 683Receita de Outras Atividades não Operativos 135.292.970

RESULTADO 0E OPERAÇÕES SOCIAIS CONCLUÍDAS*™ 7iS s9i ,„Lucres de Diversas Obras e Serviços  4 278 223 445 ™"1"*Prejuízo da Obra Túnel C.V.L. (Túnel Re-
bout05) (-) 3.509.827.093

.» -——._-_.— „__„ —--_-_____.___,__,___

1.945.721.581

GEORGES N. FATESNOT
DIRETOR PRESIDENTE

I

Rio de Janeiro, 28 dc fevereiro de 1967.
FREDERICO l. C. NICOLAS FERNANDES
DIRETOR VICE PRESIDENTE EXECUTIVO

DE ADMINISTRAÇÃO

MARIO JOSI BLANCO DE O. PINHO
DIRETOR FINANCE.RO

JOCENIR GOMES SANGUEDO
CONTADOR N.o 8 957 CRC-GS

PARECER DO CCNSE'KO FISCAL

' -' c- ¦ • • demonstração da centa "Lucrei • Fer.
bniar ."n caie, fendo

«Inda "lucrei •
Rio tíe Jflieirr;,

dss". r«Terentes »c exercício finde
e, em perfeita croem. são de psAcionistas c, «tos praticados pe a D
e "Balanço Gerai" encerrado em 31

31 tíe der.! íôro de 1966, ¦ encontrando.
cr a.e merecem « aprova:.., dc» lenhcre»

icr.a e bem assim a, respectiva, con'«»di aezimbro ot 1945.

.a) Farnando Mach»do Portalla
(a)

' He Março de 1967.

N*licn V»i Mortlrj ia) OtUvio Pedra doi Sjr.to,
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Informe B
Por trás da frente

De repente, os acontecimentos se
precipitaram tie tal maneira na área tia
írente ampla que agora mesmo é que fi-cou difícil entender o que há por trás
desse movimento que há alguns meses
ocupa espaço nos jornais.

O artigo publicado ontem na Tribu-
na da Imprensa pelo Sr. Carlos Lacerda
ajuda miuito a pôr as coisas nos ãuga-
res, mas 7ião din tudo. E quem não
acompanhou de perto os últimos acon-
tecimentos tem todo o direito de acredi-
tar que agora há peto menos mais duas
ou três frentes amplas, enquanto a ver-
dadeira continua a ser apenas uma car-
ta de intenções, por sinal ainda não es-
crita.

Para. entender toda a história, ê
preciso levar em conta antes de mais'
nada que as chamadas forças populares
não se comprometeram com a frente.
Algumas tentativas foram feitas, mas
nada dc concreto resultou dai; o Sr.
João Goulart, por exemplo, nunca teve
interesse em receber o Sr. Carlos La-
certia — e o Sr. Carlos Lacerda também
não se interessava pelo encontro, sobre-
tudo porque tem trânsito fácil junto às
figuras que representam aqui o Sr. João
Goulart. Toda essa história da viagem
a Montevidéu não passou de uma espé-
cie de faz-de-conta.

As sondagens sóbre a frente, junto
por exemplo às forças do Partido Co-
munista, quase dão um mau resultado.
Enquanto o PC fiel a Prestes admite in-
iegrar a írente. o PC dissidente se re-
cusa a considerar lal possibilidade — e
houve mesmo um momento em que se
pensou em lançar um documento de res-
posta à, frente ampla. Os chineses não
querem saber de conversa.

Enquanto as coiiversas prosseguiam,no gigantesco trabalho de vencer ressen-
iimenlos mútuos, aparar arestas e unir
tendências, surge o fato novo, que não
é senão o reccm-eleüo Deputado Ber-
mano Alves, convocado pelo Sr. Renato
Archer para a tarefa de escreve-,- o ma-
nifesto. O Sr. Hermano Alves redigiu o
documento com base em velhas idéias
suas, publicamente defendidas desde
março de 64, em pronunciamentos e ar-¦tigos publicados no Correio da Manhã,

Na hora. de trazer o manifesto parao Rio, e à falta de portador mais segu-
ro, o Deputado Milton Reis — ,jue não éda írente nem de nada — foi solicitado
a dar esta contribuição à causa da Dz-
mocracia. O Sr. Milton Reis não tinha
como recusar — até porque o documen-
to, embora um tanto extenso, cabia per-
fejtamenic num envelope, e este não era
tão grande que lhe deformasse o paletócortado no rigor da moda.

Aqui chegando, e sem. consultar se-
não o próprio instinto, o Sr. Milton Reis
fêz a única coisa que lhe parecia ade-
quada em tal circunstância — divulgou
o manifesto de frente ampla. Que, como
estamos sabendo agora, não é o mani-
festo da frente ampla. Nada disso teriamuita importância se entre o documen-
to e a posição dos Srs. Carlos Lacerda
e Juseelino ¦ Kubitschek não houvesseenorme distância,. Como acentuou noartigo de ontem o Sr. Carlos Lacerda, omanifesto da frente é muito mais opo-sicionísta e muilo mais radical que a
própria posição do MDB no Congresso.

E dai toda a confusão, a raiva e oresto.

Indireta

Deixando-se ficar quieto em Brasi-
lia nos primeiros dias do seu Governo,
o Marechal Costa e Silva quis tornar
bem claro que é de lá que pretende di-riglr o Pais.

Muita gente está começando a
achar que desse jeito nem é tão bom
assim ser Ministro, porque em Brasília
quem brilha mesmo é o sol.

Em todo caso, a bom entendedor
meia palavra basta — e agora ninguém
mais duvida das intenções do Marechal.

Distraído

Outro dia apareceu na Sala de Tu-
rismo, no Lido, um argentino com um
grave e original problema: na confusão
do embarque, de São Paulo para o Rio,
distraiu-se um pouco e acabou perden-do a mulher.

As recepcionistas que o atenderam
iicaram perplexas; naturalmente não
podiam ajudar muito, além de lamen-
tar o episódio, principalmente porque oargentino mal começara a lua-de-mel.

Anteontem, o turista distraido vol-
tou à Sala de Turismo para agradecer
o apoio moral recebido: tinha recupe-
rado a moça, e, aparentemente, pelomenos, sã e salva.

Turismo

Em Cabo Frio, neste verão que vai
acabando, uma pipa de água custou vin-te mil cruzeiros, e olhe lá.

É incrível como ainda há quemouse falar em turismo, quando temos
uma situação como esta numa das Ci-
dades mais conhecidas do Brasil, in-
ternacionalmente tida como centro de
atração de turistas. Só se fôr para ma-
tar de sede os visitantes.

Pedra facultativa

O ponto facultativo ontem cs-
vaziou as repartições públicas, federais
e estaduais. O resto funcionou: as ati-
vidades domésticas, o setor privado.

Com o recesso da máquina admi-
nistrativa, as- providências de limpeza
das ruas e remoção das pedras queameaçam rolar, também se interrom-
peram.

Mas as pedras não tomam conheci-
mento dos feriados e pontos facultati-
vos. A.s leis de sua ameaçadora mecâ-
nica desconhecem os governos, em re-
tribuição à indiferença da administra-
ção da Cidade pelas pedras em equi-
librio instável.

Assim, ontem, as centenas de pe-
dras que ameaçam centenas do casas
e edifícios, e milhares de pessoas, fica-
ram com liberdade para cair. Não ha-
via um funcionário, de nivel técnico ou
simples operário, para uma providên-
cia. Não havia, sequer, para onde te-
lefonar, porque as repartições estavam
vazias.

Ontem foi ponto facultativo. Hoje
c feriado religioso. Amanhã é sábado,
e depois domingo. As pedras podem cair
à vontade, porque só na segunda-feira
a Administração estará em condições de
funcionar.

Subdesenvolvimento

A mensagem do Sr. Jeremias Fon-
tes á Assembléia Legislativa do Estado
do Rio contém alguns dados impressio-
nantes sõbrc o atraso do seu Estado,
onde apenas 50 por cento dos munici-
pios dispõem de serviços 'de abasteci-
mento de água — e a.ssim mesmo pre-
càriamcnte."Temos — diz a mensagem —, o que
é dc estarrecer, ligações com arame far-
pado, nas quais a perda da energia
transmitida é superior a 50 por cento."

E noutro trecho:"Apenas 5 dos 63 municípios flumi-
r.Dnses dispõem ós serviços de esgotos."

Por dentro

Em edição Harper & Rotv, John
Junther acaba de lançar Inside South
America, livro em que pretende ofere-
cer aos leitores uma visão do que está
acontecendo na América do Sul:"Ninguém — diz o prefácio, do pró-
prio Gunther — pode duvidar de que a
América do Sul está em transição — o
problema é para que."

Para escrever mais êste Inside (ele
jã escreveu Inside Latiu America, Disi-
de Europe Today, inside Rússia Today,
Inside África, Inside Ásia e muitos ou-
tros livros-reportagem), John Gunther
e sua mulher viajaram juntos, entrevis-
tando os Presidentes dos dez paises sul-
americanos e conversando com mais 722
pessoas, estudando e observando cada
uma das nações visitadas.

Vendido por sete dólares e noventa
e cinco centavos, o livro é objetivo e tem
muitas informações interessantes, numa
linguagem não raro bem-humorada.

Cuiabá

O Aeroporto de Cuiabá está preci-sando de obras urgentes, porque não
suporta o peso de aviões de maior por-to. Se ninguém tomar uma providência
já, as empresas de navegação aérea se-
rão forçadas a suspender alguns vôos
para a Capital de Mato Grosso.

Cuiabá é atualmente um pouco o
contrário do Rio: tem água, tem luz,
não tem engarrafamento de trânsito —
mas em compensação também não tem
aeroporto.

Lance -livre
O O Governador Abreu Sodré jantou
quarta-feira no Le Bistro. acompanhado de
um grupo de amigos e auxiliares. Vinha de
várias conversas políticas, cotn escala no
apartamento do Sr. Marcelo Garcia. Quan-to à situação em Caraguatatuba, o Governa-
dor mantinha tudo sob rigoroso controle te-
lefônico.

, O A convite do Sr. Lomanto Júnior, o
Embaixador da Inglaterra, Sir John Russcl,
seguiu para Salvador, onde passará a Se-
mana Santa.

O O-Sr. Carlos Flexa Ribeiro e o Embai-
, xador João Dantas eram ontem as únicas
presenças políticas no almoço do Museu de'Arte Moderna.

© Nega o jornalista Orion Neves qualquer; fundamento à informação de que iria ocupar
alto cargo no Ministério dos Transportes.

i Quer mesmo continuar na imprensa.

O A notícia da nomeação do Sr. Caio de
| Alcântara Machado para a Presidência do
IBC causou enorme rebuliço na praça. Dada
como certa em várias fontes, a informação

| não íoi confirmada.

. O O nome do Sr. Caio de Alcântara Ma-' chado foi realmente levado ao Presidente da
República, mas o candidato mais forte vol-

: tou a ser o Sr. Horácio Coimbra.
t<
; O O Sr. Horácio Coimbra, como foi no-
ticlado, teve as suas possibilidades liquidadas

por uma opinião do Ministro Gama e Silva,
que examinou a lel e concluiu pela incom-
patibilidade, por ser o candidato pessoa di-
retamente interessada no comércio de café.

0 Nas últimas horas, porém, c ao que sesabe graças a uma interpretação do Profes-
sor Vicente Rao, ficou esclarecido que nãohá incompatibilidade.

Q O Secretário de Economia do Estado,
Ministro Armando Mascarenhas, vai come-
çar amanhã um ciclo de reuniões volantes,
para debater problemas da pequena e mé-
dia empresa na Guanabara. A reunião, saamanhã, será realizada às 20h no Tijuca
Tênis Clube, com o empresariado da Tijuca.

O O escritor João Climaco Bezerra assu-miu a chefia do gabinete do Presidente daConfederação Nacional da Indústria, Sr.Tomás Pompeu.

• O Banco Brasileiro de Descontos inau-
gurou sua segunda agência no Recife, onda
já controla acionàriamente o Banco Mer-cantil de Pernambuco.

O O Sr. Gilson Amado foi nomeado Pre-sidente da Fundação de Televisão Educativacio Ministério da Educação. Foi uma escolhaacertada: pioneiro da televisão educativa noBrasil, com um trabalho reconhecido atéinternacionalmente, pela própria UNESCO,Gilson Amado certamente há de dar umacontribuição altamente positiva ao desen-volvimento da TV educativa no Pais

Recife vai comemorar seus
430 anos com programa que
inclui de missa a carnaval

Recife (Sucursal) — O Departamento de Turismo daPrefeitura elaborou programa que inclui desde uma missacelebrada pelo padre Hélder Câmara até um autêntico car-naval de rua à moda antiga, para as comemorações dos430 anos da fundação da Cidade do Recife, que começarãodia 26 e irão até 2 de abri!.
Paralelamente, dando a nota cômica do acontecimen-to. um faquir instalou-se em pleno Centro da Cidade pro-metendo passar 40 dias e 40 noites sem comer, em home-nagem ao aniversário do Recife. A data marcada inicial-mente era 12 de março, mas as comemorações íoram adia-das em virtude cia Quaresma.

12 DE MARÇO
O Prefeito Augusto Lucena

estava.empenhado em ciar unia
data á fundação cio Recife, o
designou uma comissão cie bis.
toriadores para examinar o as-
sun to. que era muito contro-
vertido. A Comissão, então,
indicou o dia 12 de março
de 1537 como se fora o da fun-
dação da Vila do Recife, mas
que, na verdade, é a data da

São Paulo ~Jaco do Bandolim está enr
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assinatura cio Foral de Olin-
da. documento que se refere
pela primeira, vez á cabeça da
Capitania de Pernambuco.

Entretanto o Instituto Histó-
rico e Geográfico diz que a
data é falsa e não baseada em
documentos fidedignas, e porisso se negou a participar de
qualquer comemoração da da-
ta, em oficio dirigido à Pre-
feitura do Recife.

Estudantes
retornam no"Aiigustus"

Estáo sendo esperados no Rio
no próximo dia 28 cerca de 200
estudantes brasileiros, que es-
tiveram em viagem pela Euro-
pa, a bordo rio navio Augustus,
que deverá atracar às primeiras
horas da manhã. Entre os 1100
passageiros do Au**nstus encon-
tra-se a esposa do Embaixador
de Portugal no Brasil, Sr.a Ja-
net, Fragoso.

exportara
o ipê-roxo

São Paulo (Sucursal) —
Uma firma de São Paulo
deverá exportar, nos próxi-
mos dias. para Hamburgo,
grande carregamento de
casca de ipê-roxo, que teve
seu uso muito difundido de-
pois que se anunciaram
cura.s de várias doenças, in-
clusive câncer, com o trata-
mento à base de pó, pomada
e extrato feitos com aquela
planta.

O Instituto Adolfo Lutz
já requisitou da Farmácia
Botânica Sertaneja — úni-
ca distribuidora do ipê-roxo,
que é procedente da Bahia
— a remessa de amostras
que serão analisadas com
o objetivo de estabelecer
as reais propriedades da
planta.

PROCURA

Um estoque de mil quilos,
posto á venda na segunda-
feira, esgotou-se rápida-
mente, enquanto no Horto
Florestal foi retirado o po-
liciamento ostensivo nas
plantações de ipê, por de-
cisão da Administração, que
está distribuindo pequenas
quantidades de pó.

fase de recuperação mas
la precisa de cuidados

Embora esteja em fase de sensível recuperação, Jacó
do Bandolim ainda inspira muitos cuidados aos médicos queo assistem no Hospital dos Servidores do Estado, onde está
internacio desde anteontem, devido ao edema' pulmonar
que sofreu após uma audição no Casa Grande, domingo.

O artista vem sendo assistido no HSE pelo médico José
Inácio Naia, tendo como única acompanhante no -apar-
tamento 334 a sua esposa, Sr."' Adília Bitencourt, que on-
tem se queixava do fato de uma emissora, de televisão
ter noticiado o falecimento dc Jacó, sem fazer depois a
retificação que ela pediu.
MELHOR

Jacó foi vitimado peio ecie-
ma pulmonar agudo no último
domingo, momentos apôs exe-
cutar lamento, de Pixlngui-
nha, sendo dominado por in-
tensa emoção ante os aplausos
calorosos que recebia do gran-de público que lotava o Casa-
Grande.

Si

Encaminhado imediatamen-
te para o Hospital Miguel Cou-to, seu estado de .siuide agra-
vou-se com um enfarte do mio-
cárdio e uma hemorragia d»úlcera, sendo então transferi-
do para o Hospital dos Servi-
dores do Brtado, onde. desd»
ontem, seu boletim médico as-
sinalava melhora sensível.

Rosa de Ouro" despede-se
domingo dos cariocas para
mostrar seu samba a Bahia
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O espetáculo Rosa ãe Ouro despede-se domingodo público carioca para ir até Salvador, onde seus.organizadores pretendem mostrar aos baianos "o
samba-chão. .samba de morro, do passado e de agoratambém, cantados peia primeira vez nas mesas debotequins ou nos ensaios das escolas de samba".

Clementina de Jesus, Araci Cortes. Élton Medei-ros, Paulinho da Viola, Jair do Cavaquinho, NelsonSargento e Nescarzinho do Salgueiro são os intér-
r^rti-fí Tf>/>i«Ti^ríc Pretes> no sh0'° das músicas de Cartola, Zé da Zilda,UUS U pt*I ULllò Ismael Silva, Zé Keti e de algumas de suas própriascomposições.

Cavalos dão
suas crinas

Goiânia (Correspondente)
— Um criador de cavalos de
raça do Sul do Estado con-
tou ontem nesta Capital
que paralelamente às suas
atividades normais — cria-
ção e venda de animais —
está ganhando bom dinhei-
ro com a venda de crinas de
cavalo para salões de bele-
za do Rio e de São Paulo,
que as aproveitam para
confeccionar perucas.

Explicou o criador de ca-
valos que as crinas do pes-
coco e da cauda, tiradas so-
bretudo dos potros, são sub-
metidas a um processo de
esterilização e seus fios se-
dosos, lisos c compridos são
considerados excelentes pa-
ra "as belas perucas das
mulheres elegantes paulis-
tas c cariocas".
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O ESPETÁCULO

O espetáculo, que foi monta-
do pela primeira vez em 1965,
apresenta algumas modifica-
ções e quase todas as músicas
são diferentes. Na primeira
parte, a apresentação do samba
Quatro Crioulos ê freqüente-
mente interrom pida peiosaplausos do público, que tam-
bém se manifestai quando Jair
do Cavaquinho canta Só práChatear. Diversos slides são
também projetados e críticos

Brecht é
censurado
no Paraná

Curitiba (Correspondeu-
te) — Embora a Delegacia
dc Ordem Política e Social
tenha censurado vários tre-
chos da peça O Circulo de
Giz Caucasiano, de Bertold
Brecht. o Teatro do Estu-
dante Universitário do Pa-
raná está disposto a enee-
ná-la "de qualquer manei-
ra", e lançou ontem um ma-
nifesto condenando a ati tu-
de.

Os Integrantes do TEU,
que já pediram a interven-
ção do Secretário de Segu-
rança Pública no caso, e quenos próximos dias preten-
dem impetrar mandado de
segurança, afirmam que "á
preocupação do DOPS com
a condenação do nazismo
nos faz considerar que se
trata de idiossincrasia do Sr.
Censor".

de música popular brasileira
aparecem ao lado de composi-
tores para -laa* sua opinião.

Ka .segunda parte sáo npre-
sentados samba-cnrédo, sam-
ba de breque, partido alto *
lundu, cem Clementina de Je-
sus em lugar de destaque no
show.

Esta será a última semana
de Rosa ile Ouro no Teatro
Jovem, e no domingo haverá
dois espetáculos: um i\s 20 ho-
ras e outros à.*s 22h 30m.

Mangueira se
exibe amanhã
em Salvador

Salvador ("Corresponden-
tc) — A Escola de Samba
Estação Primeira de Man-
gueira. campeã do carnaval
carioca, fará amanlw uma
apresentação para o públi-
co baiano, no Estádio de
Fonte Nova, e segundo as
previsões cerca de 30 mil
pessoas irão ver os 500 fi-
gurantes cantar o samba-
enredo do desfile deste ano.

A delegação da Escola de
Mangueira chegará hoje a
Salvador em 15 ônibus espe-
ciais, mas seu Presidente, Sr.
Juvenal Alves, veio antes
inspecionar os locais das
exibições e as acomodações.
Haverá outro desfile nesta
Capital, na Feira de Indús-
tria e Turismo, e depois um
em Feira de Santana, a con-
vite do Prefeito Joselito
Amorim.
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Ná Páscoa dê
um pouco de si;
há tanta gente
precisando de
você. A.f|
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Todas as previsões dos ór-
Sãos cie abastecimento, de que
os preços do pescado seriam
baratos em decorrência cia
srande quantidade disponível,
íoram desmentidas ontem nas
feiras e nos postos especiais de
vencia pelos compradores, que
reclamavam contra os preços
exorbitantes e a má qualida-
de do produto. A procura de
bacalhau aumentou considera-
velmente, e CMá havendo nté
formação cie íilas pr.ra ser aci-
quirido, embora seus preços
também sejam elevados.

Na feira da Glória e no^
postos ambulantes de venda, o
camarão foi negociado até por
NCrS R.fiO (oito mil e seiscen-
ios cruzeiros antigos*) o quilo,
apesar do a CIBRAZEM estar
vendendo o mesmo produto
pclo preço de NCrS 5.40 'cin-
co mil o quatrocentos cruzei-
ros antigos). N.i Rua Sete dc
Setembro, na Confeitaria Co-
lombo, o quilo de bacalhau
custava NCrS 4.70 (quatro mil
e setecentos cruzeiros antigos).

ESPECULAÇÃO

Os comerciantes que sc uti-
liram de frigomóveis explica-
ram, justificando os elevados
preços cobrados pelos diferen-
tes tipos clc pescado, que o
peixe vendido pela CIBRA-

Niicrói (Sucursal) — O r.ito
volume de pescado à vencia
nesta Capital, superior ao do
ano passado, faz com que os
preços "não .sejam cie espantar
a ninguém", segundo informou
o Interventor cia Colônia cie¦pescadores Z-6, Sr. Luís Paulo
Nogueira, assegurando que "to-
cio o nosso produto è fresco".

Disse que no Mercado ria Rua
da Praia, onde a afluência po-
pular é enorme a qualquer ho-
ra do dia, "está sendo obser-
vario rigorosamente o critério
da venda, com 30*"_ sobre o va-
Ior real rio pescado". De mocio
geral, entretanto, as donas-de-
casa continuam a observar que"bons preços só têm os peixes
cic má qualidade".

FALTA

São Paulo (Sucursal) — O
camarão está faltando no mer-
cado, mas há 400 toneladas ric
peixe esticadas nos frigorifi-

ZEM c mais barato porque ó
congelado e já estocado hã ai-
guns meses. Num dos postos
da Cooperativa dos Produto-
res dc Pescado, o camarão
custava NCrS 7,00 (sete mil
cruzeiros antigosi; o namora-
do, NCrS 3,00 (três mil cru-
zeiros antigos): o dourado
NCrS 4,00 (quatro mil cruzei-
ros antigos); tainha NCrS 2,00
(dois mil cruzeiros antigos), e
xnrelete NCrS 1,70 (mil e se-
tecento.s cruzeiros antigosi .

Mesmo estando altos os pre-
ços, os comerciantes afirmam
que a venda nesta semana
melhorou muito, atingindo cm
um só dia e num único posto
o total de duas toneladas.
Quanto á comercialização fei-
ta nos postos autorizados pe-
la Secretaria de Economia do
Estado, é muito precária quan-
to ao aspecto da higiene, pois
o peixe fica cm caixotes, ó
passado numa agun, muito su-
ja antes de ser coiotn.rio no
tabuleiro da barraca, para de-
pois sor ainda entregue ao
comprador embrulhado em
jornais usados.

Pclo menos na parte da ma-
nhã de ontem nenhum fiscal
do Departamento de Abasteci-
mento havia tomado qualquer
providencia contra tais irre-
gularidades. Os preços nas fei-
ras-livres íoram os mais di-

Nos Estados
cos cio Centro Estadual cie
Abastecimento (CEASA), o que
é suficiente para tória a Se-
mana Santa, A lagosta também
está escasseando, com o quilo
a NCrS 50,00 (50 mil cruzei-
ros antigos).

PRECÁRIO

Recife (Sucursal) — Desde
ontem que _ precário o abaste-
cimento de peixe nesta Capital,
e o quilo da cavala, fixado cm
NCrS 1.35 (mil c trezentos c
cinqüenta cruzeiros antigosi,
está sendo vendido por NCrS
5.00. apesar cic a Justiça Militar
ter advertido que punira todos
es exploradores. A SUNAB ga-
rante de que não há falta do
produto, mas apenas espe-
culação.

NORMAL

Curitiiia (Correspondente*) —
Apesar do mau tempo que per-

versos: a corvlna custava nu-
ma barraca NCrS 1,50 (mil c
quinhentos cruzeiros antigos)
¦e noutra NCrS 1.00 (mil cruzei-
ros antigos). Na mesma pro-
porção eram as variações de
preços rio camarão, linguado,
xerelete o outros tipos.

ESPECULAÇÃO

As especulações clc preços
que atingem diretamente o
consumidor somente são cx-
pliendas pe!n procura que nu-
menta. Dai não serem semi-
dos os reflexos clns grandes
quantidades clc peixe para
venda na Semana Santa, pois
basta que a procura aumento
na razão rie 20% cm relação
ao consumo normal, para que
os comerciantes elevem os pre-
ços e os matenha numa faixa
que só tem merecido a recla-
mação das donas-dc-casa e
nenhuma providência por par-
te dos responsáveis pelo abas-
tecimento.

Também os ovos cic granja
íoram aumentados para NOS
1.30 tmil e trezentos cruzeiros
antigos). No inicio da semana
custava NCrS 1,10 (mil c cem
cruzeiros antigas). O pemil de
porco foi niajorado para NCrs
3.20 (três mil e duzentos cru-
zeiros antigos) e o frango pnra
NCrS 2,40 (dois mil e quatro-
centos cruzeiros antigo.-).

.stste há quase uma semana no
litoral paranaense, dificultando
o trabalho do.s pescadores, não
faltará pescado durante os úl-
times dias cia Semana Santa
nesta Capital. A axceção dn ii.tr-
cunha, cujo preço passou NCrS
0.70 t700 cruzeiros antigos) pr.-
ra NCrS 0.00 («00 cruzeiros an-
tigos). os demais tipos do pro-
duto continuam com seus pre-
ços estáveis, embora tenha hn-
vido muita precura nos Ultimes
dias.

DIFÍCIL

Belém (Correspondente) —
Apesar das providências adota-
cias pelns autoridades clc E.stn-
cio. a população desta Capital
está encontraindo dificuldade
para adquirir o bncalhnu. vcn-
ciiclo a. NCrS õ.OO (cinco mil
cruzeiros antigos) o quilo, c o
pirarucu, que está custando
NCrS 4.00 (quatro mil cruzeiros
antigosi o quilo.

Trinta mil cariocas saíram do Rio
Cerca de 20 mil cariocas

deixavam o Rio. ontem, via-
janclo em õnibuj e nos trens
ria Central cio Brasil para ou-
tras cidades, especialmente São
Paulo .. Beio Horizonte, o que
obrigou à-s empresas a pôr em
tráfego 200 ônibus extras e ix
Administração da Central a
permitir que os passageiros via-
jassem em pé nos trens de
luxo.

O movimento de passageiros,
no entanto, será inferior ao do
nno passado nessa mesma épo-
ca de acordo com a previsão
dos técnicos em estatística da
Rodoviária Novo Rio, de on-
de estão partindo cerca de 150
mil passageiros. Apesar disso.
os gaúchos radicados no Rio
que íoram rever sua terra ba-
teram todos os recordes ante-
riores.
NA CENTRAL

O Chefe da Estação da Cen-
trai do Brasil, Sr. Peciro Ru-

Niterói iSucursall — A Pa-
trulha Rodoviária entrou de
prontidão descie ontem até se-
gunda-íeira, para atender ao
grande movimento de veículos
nas estradas durante a Soma-
na Santa, o mesmo acontecen-
do com ns Delegacias rie Po-
licia de Arartiama, Saquaremn,
Maricá. Sáo Pedro da Aldeia,
Cnbo Frio c Frlburgo.

A mediria foi adotada com
a finalidade de manter tran-
quilo o êxodo ria Semana San-
ta e a Patrulha Rodoviária
está advertindo aos motoris-
tas a nfto viajarem de maeirti-
gada na Rodovia Rio Bonito—
Araruama, por suas precárias
condições de tráfego e nas ser-
ras de Petrópolis e Teresópo-
lis, Friburgo e Resende, por
causa da serração, mais inten-
sa entre a.s 4 e as 8 horas.

ESTRADAS

As estradas apresentam as
seguintes anormalidades: Nlte-
rói—Campos (R.7-5). liberaria
cté Manuel Ribeiro e no início
cia Serra de Mato Gresso toda
interditaria: Araruama até Ca-
bo Frio. na RJ5. tráfego pre-
cario pela má conservação do
asfalto; ric Cabo Frio até Ma-
caé e Campos, normal: a
R.J-17 (Rodovia Presidente Du-
tra — Japeri — Miguel Pereira),
tráfego precário: RJ-17 (Ro-
devia Presidente Dutra—Pa-
racambi—Mendes), precário na
Serra de Paulo de Frontln;

miinc. resolveu permitir que
fossem vendidas passagens
mesmo com os trens de luxo
lotados, "para atender à ex-
traordinária. demanda dos tií-
timos dias". Durante o dia de
ontem, saíram cinco trens lo-
tados e com seu número clc
carros a. u m eatado, levando
quase dois mil passageiros.

Quase 700 mineiros aprovei-
taram os feriados cia Semana
Santa para rever Belo Horizon-
te. viajando cm dois trens de
luxo da Central que, pela, pri-
meira vez, receberam mais pas-
sageiros do que os bancos que
tinham. Em enda um dc seus
cinco carros viajaram dez pas-
sageiros em pé. Nos outros cin-
co trens quo saíram ontem, no
entanto, o número de passa-
geiros em pé por carro aumen-
tou, às vezes, a, mais de 30,
mas os trens não eram cie
luxo.

Nos Estados
BR-2 (somente até o Km 481
precário, pela queda cie bar-
reiras nas serras: BR-3 (Rio—
Petrópolis) c BR-4 (Rio—Te-
resópolis), precário pela queda
cie barreiras.

ADVERTÊNCIA

São Paulo (Sucursal) — A
Polícia Rodoviária Estadual
informou ontem, através de
apelos feitos cm diversas emis-
soras de rádio e televisão, que
a situação do litoral norte-
paulista ainda não sc norma-
lizou, devendo os paulistas que
pretendiam passar os feriados
da Semana Santa na praia não
saiu da Capital, a não ser por
via aérea ou ferrovias.

O movimentei dt: ônibus pti-
ra o litoral diminuiu em 30
por cen io, em relação ao que
ocorreu no ano passado, em-
bora continue normal para o
Sul de Minas, cidades próxi-
mas à Capital paulista c para
o Rio, principalmente pela Es-
trada de Ferro Central rio
Brasil

MOVIMENTO

Goiânia (Correspondente) —
Milhares de pessoas viajaram
ontem em busca tanto de des-
canso no Rio Araguaia e em
Caldas Novas, como de maior
participação religiosa, na Ci-
dade cie Goiás, onde as ceie-
brações são mais amplas que

A Rodoviária Novo Rio teve-
ontem seu dia rio maior mo-
vimento durante a Semana
Santa, como embarque de qua-
se 24 mil cariocas e a chega-
cia rie mais do dez mil turistas
que viajaram nos 811 ônibus
registrados no movimento do
Centro de Controle. Apesar cio
grande número de passageiros
transportados, o movimento da
Semana Sania esse ano será
menor cio que o do ano passa-
cio, de acordo com a previsão
cio Serviço de Estatística cia
Rodoviária.

Comparado com o movlmen-
to de passageiros da semana
anterior, no encanto, essa pre-
visão, informa que até segun-
da-feira mais de 150 mil pas-
sageiros serão hóspedes tem-
porários das plataformas da
Rodoviária, superando em 26
mil pessoas o movimento da se-
mana passada, que não passou
de 126 mil pessoas.

as cia Capital, em virtude da
encenação nus ruas. no vivo.
do.s principais quadros da Pai-
xáo e Morte do Senhor.

O serviço rie meteorologia
prevê chuvas para hoje e sol
para amanhã, o que aumentou
o fluxo para Caídas- Novas e
para a Pousaria do Rio Quen-
te, pois em ambos os bnlneá-
rios os bnnhos são feitos em
piscinas com água a 40 graus,
e as chuvas até melhoram as
condições de conforto nas pis-
cinas.

ao
que subirá na sua ogiva, os
técnicos brasileiros de Barrei-
ra do Inferno efetuarão um
lançamento preliminar dia 27.

O foguete Tomahmvk, rie dois
estágios, deverá subir a 320
km e faz parte de tuna série
destinada aos estudos dascon-
dições reinantes no espaço,
àquela distância cia Terra, no
Equador magnético.

COMO SERA

A operação será dirigiria pc-
lo Coronel Moacir dcl Tedcsco,
Comandante ria Bnse, cabendo
a orientação técnica ao Sr. Fer-
nando cie Mendonça, do CNAE.
Estarão presentes algumas au-
t ori cin des militares, como o
Brigadeiro Osvaldo Baloussler,
Diretor do GTEPE. e o Cnpi-
tão Oelin. que recentemente di-
rigiu a O p e r a ç ã o-Sonbalf a
(lançamento de balões pnra es-
tutios clc raios cósmicos), cm
Natal.

O Tomahawk já se encontra
na rampa n.° 1 rie Barreira do
Inferno, sendo submetido aos
testes finais ele verificação.
Quanto no .satélite alemão —
que será o primeiro a subir
cie uma bnse latino-americana
— está previsto seu lançamen-
to pnra meados clc abri! e es-
tão sendo dados os retoques
finais na rampa n.° 5. a éle
cies ina.rin. O foguete Javelin,
que o lançará, é um engenho
rie quatro estágios, realmente
grande, e com éle o Pais in-
gressará no reduzido número
rios capazes rie lançar satéte-
lilc.s artificiais eo espaço.
TELEGUIADOS

Estas noticias coincidem com
n reunião ele militares elas três
Armas, no EMFA, terça-feira
passada, para discutir que ti-
pos de mísseis teleguiados se-
rão adquiridos para moderni-
zer ns Forças Armadas. Em-
bora ainda náo tenhn sido rii-
vulgada nenhuma noticia ofi-
ciai sobre os resultados da
reunião, é bem possível que nl-
guns dos tipos de mísseis es-
coibidos venham a ser fabri-
carios sob licença no País.

Oficiais da
FAB falam do
disco voador

Pórlo Alegre (Sucursall —
Por determinação rio Coman-
cante ria Bnse Aérea rie Ca-
noas, Brigadeiro Zênite San-
tes, dois oficiais dn FAB pres-
taram depoimento escrito só-
bre um suposto riisco voador
que perseguiu o avião por eles
pilotado, no principio riesta se-
mana.

Os Capitães Alberto Espirito
Santo o Ronaldo Eduardo Jne-
Irei afirmam que, dez minutos
após a decolagem cio Douglas
C-47 cio Aeroporto rie Floria-
nópoii.s, com destino à Capital
goúcha, verificaram uma lus
bastante intensa no lario di-
rcito cio aparelho, deslocnn-
rio-se no mesmo sentido e a
uma velocidade equivalente á
do avião.
A LUZ

Até às proximidades da Cida-
cie de Torres, a luz manteve
a mesma posição, sendo então
encoberto pelas nuvens. O Ca-
pitão Jaeckel chamou o cen-
trôle do Aeroporto Salgado Fi-
lho para transmitir a posição
elo aparelho e indagar -se ha-
via algum outro avião voando
naquele .setor. O controle res-
pondeu negativamente e deu
liberdade cie ação para que o
avião militar averiguasse o que
lia via.

A partir clc então, o Capitão
Puget passou a realizar mano-
bras de aproximação com o
objeto luminoso. Toda vez que
o avião se dirigia em direção
à luz. esta apagava c surgia
em outra posição. Constatada
a impossibilidade de aproxi-
mação maior, pois a luz mucia-
va de intensidade, os oficiais
dirigiram-se finalmente para
Porto Alegre.

Venda de ovos de Páscoa épequena

PREFERÊNCIA

Belém (Correspondente) —
Ê menor rio que o ano anterior
o movimento ele viagens ric pes-
soas que aproveitam o fim de
semana pnra descansar, e a
Praia do Mosqueiro está sendo
a preferida rios moradores des-
ta Capital. O Governador Ala-
cid Nunes viajou ontem parn
Salinas, onde repousará até se-
gunda-íeira.

FUGA

Hccife. (Sucursal) — Durante
todo o dia cie ontem foi inten-
ko o movimento de passagei-
ros na Estação Rodoviária,
maior 30 por cento do que o
normal, e calcula-se que 35
mil pessoas deixaram ontem a
Capital com destino às cidades
do interior em busca de tran-
qililidade e melhor clima

Apesar de faltar apenas dois
dias para a Páscoa, o movi-
mento ontem nas lojas que
vendem ovos de chocolatr foi
relativamente pequeno, sem
provocar aglomerações dc pes-
soas, o que de certa íorma não
causou .surpresa para os geren-
tes dns lojas, pois os preços cios
ovos estão muito altos, che-
gancio até a NCrS 1110.00 (IfiO
mil cruzeiros antigosi.

Temendo uma vencia reein-
zida, o. fabricantes de ovos de
Páscoa diminuíram bastante a
produção, já que a mercadoria
encalhada causa muitos prejui-
zos. havendo um aproveitamen-
to de apenas 30',;- — correspon-
dente ao chocolate empregado
—j perdendo-se inteiramente a

mão-de-obra c a embalagem,
o que c a pnrte mais cara na fa-
bricação dos ovos.

PROCURA

São Paulo (Sucursall —
Mesmo com os preços bastante
elevados os ovos de Páscor, es-
tão sendo multo vendidos este
ano em Sf.o Pnulo. havendo vá-
rias confeitarias que prevêem,
inclusive, maior movimento to-
tal que no ano passado.

A média rie preços indica
que os ovos cie um quilo atin-
gem cê; ca rie NCrS 13.00 (13
mi! cruzeiros antigos) embora
alguns estejam sendo vendidos
por NCrS 20.00 (20 mil cru-
zeü-os antigos), as crocnntes

custam, respectivamente. NCr$
3.50 (3 500 cruzeiros antigos)
NCr$ 5.30 (5 300 cruzeiros an-
tigos e NCrS 0.80 (8 300 cru-
zeiros antigos), nos pesos de
200, 300 e 500 gramas.

OPORTUNISMO

Curitiba (Correspondente)
— Surgiram estn semana nes-
ta Capital dezenas clc lojas-
fantasmas, que vendem ovos e
coelhinbos cie chocolates e que.
scRundo seus proprietários, fe-
criarão na próxima segunda-
feira. O movimento dc vendas
é considerado bom, e ontem
formaram-se íilas nas portas
de algumas casas.

Lions fará
convenção
em S. Pai

Entre 1(1 e 20 de maio o
Lións Clube promoverá em
Sào Paulo a XIV Convenção
Nacional do Lións Clube do
Brasil, à qual deverão compa-
recer. além do l.° Vice-Presi-
dente dn Associação Interna-
cional. cerca dc cinco mil"leões" clc. todes os Estados e
municípios brasileiros

A Comissão Organizadora da
Convenção distribuiu circular
a todos os Lións Clubes rio
Brasi! sobre o acontecimento,
estabelecendo que a "VASP é
considerada a transportadora
oficial da convenção" e que to-
des os "Lións Clube rie São
Pnulo são considerados anfi-
trióe.s".

Nomeações
_»

ilegais
em Minas

Belo Horizonte (Sucursall
— O Secretário de Admiras-
tração cie Minas Gerais. Sr.
Raimundo Nonato rie Castro,
anulou a efetivação rie 189 ser-
vcn tes escolares nomeados ile-
galmente, baseado na conclu-
são do relatório policial que
provou a irregularidade prati-
cada por uma quadrilha que
dou mais de NCrS 1 500 000.00
(um bilhão e meio de cruzei-
ros antigos) de prejuízos ao
E.tado.

CINEMA
ESTRÉIAS"
OS PRAZERES DE PENUOFE
(P_nolopo), d; Arthur Miller.
Comedi* -oli st içada. Com Na-
t-lie Wood, Ian 8anncn c lilia
Kfídrova. P(in«vi-in*i t Metro-
rolor. Pittfié, Motro CnpaeAPA-
na, Mrtro Tijuca, A-tor.*-,. Rica*
mar, Par.tt-*do» _ Mauá: 14h —
l.h - lBh - 20ll - 22h. o
Pathé 6 partir cie meio-dia. Hn-
\_ nos Metros Cop.c-bam» e Mo-
lio Tijucn jc-.-ce. s partir cic 10
horas da manhã. No Mel.o Ccp.i-
cnbana amanhã sessão à meia-
noite. {Livre,.

ÃDÜTT-RIO à ITALIANA (Adu|.
lorio Airtlaliana), rie Pasqualc
Festa Campanile. Como d i.i. Com
Mino Mnnfredi, Catherinc Spca'**.,
AI.ini Tamiroff. Technicolor.
ópciai Uh - 16h - 18h - 20h
£2h. Rio (Tijuca], São Bonto, Mi-
lerót). (14 anos).

MINHA ESPOSA i UM SUCESSO
(II Succoiso), do Mauro Morasst,
Viltorio Gassman e Jc-n-Louis
Trinfignant voltam a munir-se
sob o patrocínio de Dlno Risi
(Aquêls av* Sabá Vivnr), ma-,
dessa ver, o diretor sc limitou a
.supervisar e o otor frances tem

papel sec.ndário. A comedia £
frágil, embora nov a mon re inte-
re:sante o personagem de Gas*-
man. Com Anouk Aimêe. Império,
Con.ic.~an»: 14h - 161) - ISh

A0h 27'::. Capitólio (Petró-
polis). Tijuca: 15h. — I7h. 19h.

21h. tiS anos).

O HOMEM QUE RI (Tlla Man
Wlto Laughs), de Sérgio Corhuc-
ri. Italir.no, adaptação da obra
da Viefor Hugo, Com Jean .-o-
rei. Li*; a Gastou!, Edinund Pur-
dom, Maris Occhini. East manco-
Ior. Piiixn (a naríir das 10 horas
cia manhã), Olinda, Mascote, Bru-
ní-Copacabana, P.nr.uio, Arto (Mo-
rití), Cino Lagoa Dríve-lu às
20li30m a 22h30m. Sta. Rou (Ca
xiai), Snnta Roía (Iguaçu) (18
anos;.

A CABANA OO PAI 1 O M A S
(On!(_l Tens Muetlo), de G_7a
Radvanyl. Drama sentimental.
Adaptação do romance cic Harriel
Bâecher Slower. Produção alemã.
Com O. W. Fischer, Mytòne De-
mangeot, Herbert Lom, Elaonora
Rossi Drago c com a p;.ríicÍp<'.:_o
especial dc Juíieiíe Grcco e Ear-
lha Kitt. Eastmancoior e Cinemas-
cope. Sczlat Mh - lóh — I8h
20n - 22h. (10 anoss

A AMANTE SUECA (AWíf.rinnanl,
(uíco dirigido por Vihjct Sio-
man. Drama. Realização de um
e.n diretores mais prestigiados
do grupo novo sueco. Com Bibi
Anderson, M?k Von Sydow, Per
rV.yrbcrg, Dirgilta Walbrrg. Paii-
tb.nlv. da 2a. j üa. às I8h —

20n — 22h. Sábado, dominno e
feriado a partir das 14 horas.
(18 f,r,o;'.

JOGADA DECISIVA^ filmo cõm
Janne Woodward e Henry Fonda,
p-ociíama do hoie no 5ão luis;
Uh - Km - 13b - 20li - 22h.

(M anos*.

DJÃNGO (Djnncfo), cop redução
[talo-espanhola dirigida per Ser-

glo Corbucci, Western. Cnm
Fr-nco Nero, Loredana Nusciak,
Jb-f! Bodalo, Ang-t Alvares. East-
m.incolor. Brüní-flamango, São
Padro (Penha), Rorjcrieia (Case*-
du::1.

O MUNDO ALEGRE DE HtLÕ

{Br_.í!c!ro), do Carie*. Alberto de
Sousa Barros, baseado na pc;a
Ru« Sio luix, 37, 6.°, de Abílio

. Parei:.! ric Almeida. Juventude
em íase dc descoberta do iexo,..
cenário de alta burguesia. Co-
laboração de Nelson Rodrigues
no roleiro c diálogos. Com Ire-
ne Stefãnia. Lufs Pellegrinl, Célia
B:_r, Mareia rie Windsor, LeMa
Diniz, F"~et:o lente, Jor;:e Dcri:,
Cláudio Marzo, Jaime Filho, Ve-
ii»,..: 15h30m - 17h.10.-i - I9h
50m - 22h. (18 anos).

A BlallA (Th"a Biblo), da John
Huston. Superprodução de Dino
c'e Laurentlis, limitada o trechos
do Velho Testamento. Com AAi*
chae) Parks, Ulla Bergryd, Ri-
ch.ird Hjrris, John Hutton, Ste-

phen Boyd, Ava Gardner, Pe-
íer 0'Too!e, Gabrieüe Ferjetíi,
Eleonora Rosr.i Drago. Do Luxe
Color. Palácio: 14h40m - 17h
50m - 21 h. (10 anos).

C.U3E DO IS-lt-tl (El Club doi
Clani, argentino, de Enrique Cir-
rer-s. Coni Fernando Siro. Bes-
triz Bonnet, Alfredo Barblerc. —

Pro-idento: Uh 50m - léhSOm
- IShlOm - 19h50m - 21!-,30m
Edon: 17h30m - 19hl0m
20l.50tr.. — D. Pedi o -

REAPRESÈNTAÇÕÉS"
VIDA DE CRISTO - Hoie noi
seguintes cinemas: Royal, B-u-
ní-Bct-fogo, Rio Branco, Marro*
cos, Brunl-Méie-f, Bruiti-Piodac!»,
Alfa, Paraíso, Ramos, Santa He-
lona, Santa C«eília, Santa Ross,

(Iguaçu), Santa Rosa (Caxiasj,
Molo, Central (Caxias). S. Jono

(Meriti), S. Francisco, Pilar, Pai,
Ipan.ma: 17h30m - 19hl0m -

20h50m, Tijuca: Mh50m — lóh
30.il - IShlOm - 19li50m
21h30m. (Livro).

«nu Fomm, ls .bel Ribeiro, Ver*
Viana, Irmã Alvarez o mtilds ou-
tra;). Coral, Paris-Palice, Fló-
rida, Kelly, BrunMpanema, F_v
tival, {a partir das Mh), Caruso,
Britania, Brum-Sncni Pena. (18
anos).

ADEUS GRINGO (Adio» Grintio),
aa Gccrgo Finley. Y.c.5tem au.
ropeu. Com Giuünno Gemma.
Evelyn Stewart, Peter Cross. Có-
ros P.ivoli, Hiiini.Piednd». Alf.i.
Matilde, Ait-Palácio Copacabana,
Arl.Pnl.iclo Miifir, Arl-P.llátio Ti-
iiK.i: Mh lóh -- l.n - 20h -
22h. Rio-Palace. (14 anes).

007"""CONISÃ""'^-- CHANTAGEM
AToMICA (Truiiide.rb.-ill}, do Tc-
rence Young. O quarto filme d«
série Jamc; Bond, reabilitando-o
do passo meio em falso que *cí

007 Contra Gold.inger, Um bnm
espetáculo no gênero. Na íu-
ta contra o arquicriminoso Adol*
(o Celi, 007 (S_*an Connery) tem
horas de recreio com Claudine
Auger, Luciane Paluzzi, Martine
Beswick, Molly Peters. Corei. -
Otfeon, Miramar, Rian, América:
I4ll - I6ll30.ll - 19h - 2lh30m
Santa Alice: Mh45m — I6h50m
19hl0'Ti - 21h30m. Poirópclis,
Odecn (Niterói): IJh - I6h30m
- I9h - 21h30m. (18 nnos;.

DOUTOR JTVÃGÕ (Doclor Jivngo),
de David Lean. Superprodução ba-
seada no romance dc Boris Pas-
remai.. Com Ornar Sharlf, Juiie
Christío, Geraldinc Chaplin. Cò-
ros. Vilóri»; Mh - 17h30m -

21 h. (16 ano.;.

O 
" 
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HOMENS DE OUSO (II Grsnd.
Colpo dei 7 Uomini ri'Oro!, do
Marco Vicario. Segunda aventura
da quadrilha comandada por Phi-
llppe Leroy. Corn Rosscna Po-
deslà, Gaitcne Moschin, Gabriei*
Ií Tinti. Coro;. Rcx: ISh - I7h
-- 19h — 21 h, Concior-Copacoh--
na, Condor-largo do Machado;
Mh - loh - 16h - 2Ch - 22b.
Central; Uh — lóhh — lBh —
20h - 22h. IM anosl.

VIAGEM FANTÁSTICA IF.int.istit
Voyaoo), de Richard Fleischur,
Uma equipe de médicos miniatu-
riiados viaja pi*\r corpo de um
cientista, ccm objetivo cirúrgico.
Ccm Sleplion Boyd. Raquel V/J ..
Edmond 0'3rien, Donald Plea.nan-
ce, William Rodfiold. Arthur
Kennedy. Cór^s. Vitória (Ban-
«ul: I5h - 17h - 19h - 21 h.
(IO anos1.

A PEQUENA IOJA DA RUA
PRINCIPAL (Ol)chod na Korsc),
de J_n Kadar o Elmar Klós. Su-
perlor s O Anjo da Morte (cies
mesmos autores), _;se fume. ore-
ni.do com o Oscar e no Festival
'íe Nova Iorque, conta com ex-
traordinária humanidade, umn his-
tória ambientada na Eslováquia
s^b tutela He Hitler. Com grandes
atuações de Ida Knmin&ka e Joseí
Kronar. Alvoradft:, (14 anc.).

MADAME X A* RÉ MISTERIOSA
(Mat) a ma X), de David Lowell
Rich. Melodromai concorrência b%
telenovelas. Com Lana Turner,
Jclln Forsythf, Ricnrdo Montai-
ban, Burgess Meredith, Constanca
Bennett, K^ir Dulles. Technicolor.
Riviflp»: Mh - lóh - lDh - 20li
- 22h. (13 anos).

SADKO. russo cc Alexander
Otuíhko, com A!a Laríonova. Sò-
niRnte hoje no Alaska a partir
cIjs 14 horas até meia-noite. (Li*
vre,.

CONTINUAÇÕES
ANJOS REDELDES (Tha Trcubl.
witti Angals), cie Ida Lupino. A
excelente atrir volta à direção
com a responsabilidade de fazer
b freira RosaÜnd Russell domesti-
cat a rei:e!d-_ Hayiey MÜis. Corn
Jure Harding, Bínnie Bsrnes. Ba-
«2r-do numa novela de Jane Tra-
hcv. Colorido. Capitólio, leblon,
Roxy, Carioca: 13h20m — 15h
30m - 17h<0m - I9h50m - 22h.
(livre*. Cascadura: 14h50.il — 17h

19hl0m - 21h20m. Imp.rs-
lott KhSOm - 17n - 19hl0in

21h20m, Laopoldina: MhSOm
17h - 19hl0m - 21h;0.n.

(Livre).
ASTlSTOLAS NÃO DISCUTEM (L.
Pistola Nen Diicutono), de ¦"¦¦¦«
Pcrkinf. Wastern europeu em crj-
pr*DHucão. Com Rod Cameron,
DicV. Palmer, Angel Aranda, Vivi
B-ch. Madrid e Cachambi: 19h
. 21 h. Moça Bonita: 17h - 19li

21h. (14 ano: .

TODAS AS MULHERES DO" MUN.
DO (brasileiro), ds Domingos de
Oliveira. A primeira comédia do
cinema brasileiro com personagens
autênticos: revelo;ão de um je*.
vem diretor, estréia (cinematográ-
f:csj da uma atriz, Lei la Diniz, de
gi .nd.s possibilidades. Também
uti filme de bom clima carioca e
numeroso» charmes femininos ^Jo-

ESPECIAIS
StSSÒSS PASSATEMPO - Alu.i.
lidedeí, clôíenilos, filmei citu-
/;i;-, comédias, documenta rVs.
Cessões continuas de.de .t. 70

cia manhã. Cine Hora í_!c.[ffco
Avenida Cent/at, suhsolt*1'. ^cs
domingos e feria:Ios, exclusiva-
menfe programas [ntant;*..

MINHA LUTA (Den Blodiga Ti.
don), de Erwin Lei>cr. Dccumen-
tflrio de montagem sôíire a as-
censão, terror e queda do Ter-
ceiro Rcich. Produção sueca cio
berlinense Leiser, 1959. A par-
;ir Ce hoje em sessões contínuas,
fio Museu do Imagem * do Som,

O TETO (II Teu»!, rle VÍttorio" Dc
Sica. A íi'~ narra as dificulds-
cios ds um jovtíii) cas.l ante o
problema de moradia. Produzido
em 1957, o elenco foi formado
coiii pesiOAs nío profissionais et-
colhidas mediante concurso. São
.'•!..•:: Gabriello Palotta c Giorrro
Listurzi. SeiSdO de amanhã no
Paisí.indu hi 24 horas, apresen-
tação cifl Cinemateca do MAM.

CINE LAGOA PRIVE If) - Sns-
são Infantil "fhado e domingo
com exibição do dts*.nhos anima-
doa .is 18h30m.

/;SHOW//
IU1ZA SALGADO E MARIA JO.
SÉ VILAR - Lisboa i Noi-
to — Rua Cinco de Julho n.*
305. Te!.: 3ó-4-1ü3 -- Show cotn
Maria José Vilar e Florénciâ Ro-
drigues -- Dir. de Joaquim Sa>
raiva, às 2Ili30nl e 22h30m
— Couverl — NCr$ 2,50 — Fc
cii-ído às quartas-feiras.

ANTÔNIO MESTRE E MARIA TE.
RESA. No Fade — Sliov/ - Rua
Bn rao de Ipanema n.° 29í. T-:-
Isbne 36-20ÍÓ — Couv»rt — NCr$
2,50.

FS4NCÍ5CÒ 
_JOS." 

E MÃRIÃ" OA
GRAÇA — Atle^A ds Évora —
Show — Com Maria fia Gra-
ç.. c Sebastião RobaÜnlio —
Couvail - NCr! 1,80 - Fechado
tis segundas-feiras. — Rua Santa
Clara n.» 292 - Tel. 37-4210. •

EL CORDOBES - Shcw de a
fjo-go de meia en) meia hora. —
Rua Miguel Lemos, antigo $?>n
S.T:''"_stinn Bar — Consumação
NCrí 6,40.

PANTERAS A GO-GO" -" Show de
mela em meia hom a partir da~
1'3 horas — Ruo Ba.ux Aiís —

Rua P.odcifo Dantas — Sem cou-
vort e consumação: NCrí ••

HELENA DE~~LÍ'MA - Show à
meia-noite e meia. Lo Candéi~br«.
- Couvart NCrS 8,C0 - de 2a. a
__b. Dir. do Sérgio Vasqucz.

AS PUSSY, pussy, pussvTr.
CATS - Texto dc Sérgio Põrtc.
Com grande elrnco, 2 showi:
às 23 horas e 1 hora — Cou-
vert: NCr5 12. Consumação: NCri
3. - Tied'- — Av. Atlântica.

UMA NOITE FERDIDA,~com Mlèle
e Tuca ¦- Música e dança. Com
Luí ~ Carlos Mièle e Tucn, além do
conjunto de Roberto Msnescal —
Rui fl-r Bo.ía — Rua Rodolfo Dan-
t.-; — _ I hora de 3.a a dom.
Couvert: NCr$ 10,00. Consuma-
cio: NCr,' 5,00.

BADEN POWELL E NORMA
BCNGELL - Zunium - Diária-
mente a lh. Couvert: NCrS ,,
10.00. _
TRIO MOSSOPÓ - Citai Tol' -

Rua Cmco de Julho — Somente
na feijoada de 3áb. Sem couvsrt
e consumação.

BAILE DO FEBEAPÁ - Só õinT-
nhã - Casa Grando Av. Afrâ-
nio de Melo Franco, 300 - NCrS
10,00 cavalheiro com duas da-
mas.

MUSICA

ABC PR-.AR1E - Recital Beeltio-
v?n — Jacqu«s Klein - Mwnici-
pai, dll 3, às 21N.

COMEMORAÇÃO CORAl.SINFò-
NICA DE PE. JOSt MAURÍCIO
-— Associação Conto Coral — O.fs
— Maestro Karabtchewsky — Sal-
C«jcíliíi Melrelis, dia 15 da ebrii,
às 21 horas.

DISCOTECA PÚBLÍCÀ DO ESTA-
DO DA GUANABARA - Música
erudita, aberta das 9 m 19 ho-
r.'3. Avenida Alm. Barroso n."
í(l — 7.o andar. Filmei: sextas-
r.tr.í. às 1/ hora..

RÁDIO

RÁDIO JB
JB Interina — l2rt*.Õm — 17h20.n'
I8h30m, 21li30r.i.

Repórter JB — Bh30m, 9h30m,
lOhâOm, llh30m, I4h30m, I5n
30.... I7h30m, 20h30m, 23h30m,
0h30m.

Informttivo Agrícola — óh 20ny,
diariamente.
Música Tambím « Noticia — das
IGh hr. 16h de hora em hora.

Marta do Sutcsio — I2h25m,
!3h2?m, 7lh25m. diariamente.

Vocii ó Qu-m Sabá — 9h, 17h,
21 h, diariamente, nc 2a. a 65.

PflrrjHn.a no João — de 11 h05m
às 12h — diariamente, cie 2a. a

Bolsa d. Valor». - I8h45m -
di.-ri,tiii.;;i.-.

PROGRAMA" PRIMEIRA CLAS5E-
Hoie às 13h05.ii: Abertura da Pav
<oa Russa, de Rimaky-Korsakoff *

C.int.im Tr?" An\o\ da Harmonia
Mundi, de Cari Orlí " Colesllal,
de Nazareth * Valia Tri*,io, oc
Sibelíus " Minueto da Sinfonia
cm Rp Maior, à, Boccherini "

larnlu-tlo, de Nardini " Rest Woll
da Paixão 5. S. Knlous, ds Bn-
Ch.; òs 22h05m: Prelúdio das
Bacchianas Brasileiras N.° A, rir
Vila-Lòbos * P.iilit.1 N.» 1 «m
Si Bamol Maior, da Bach * Missa
da Coro,ií.>o, dc Mozart Ama-
nnã: às 22h05m: Abnrtura ila òpo-
ra "A F'-uT* Máefica, dc Mozan
* Tfós Bagatelas, cie Haiefí '

Concerto p.-ra Violino * Orqu*s-
tra t1:-. Knaci-aturian.

MISSA DE COROAÇÃO - De Mo-
7art — Academia Sta. Crcília —
Igro.J Criílo Redentor, domingo,
àa 18h.

OP.OUESTRA 
" 

DE CÂMARA DO
CiílLE - e recital da pianista
fanl Lowènkrew Auditório da TV
Globo, domingo às lOh.

OSN DA RADIO MEC 
'~- 

Con'-
certo. Reg. de Alceo Bocchino

Grajaú Contriy Club — do-
mingo às lOh.

ORQUESTRA DE CÂMARA DO
CHILE — Concerto apresen)fiprio
Albinoni, Telemann, Vivaldl. Bach,
liburf — ABC Pré-Arl. — Muni.
cipal, segunda, às 2lh.

SI NG-OUT DEUTSCHL ÃNÕ -
Municipal, dia 29. às 20h.|3in.

FUNDAÇÃO BRASILEIRA BALLET
Feodorova — Municipal, dia 2,

as 16 horas.

ORQUESTRA DO MUNICIPAL -

Reg, Mario Tav.vcs; vioi. Oic.r
Bcrqerth — Municipal, dia 31, ás
21 horas.

O.S.B. — l Concerto de Assina-
tura — Reg. K-rabrchewsky. So-
lista Klein -- Municipal, dia 1 ct
abril às I6h30m.

O.S.B. - MADRIGAl RENAt.
CENT1STA - Karabtchewsky
Haydn e Mozart -- Cecília Mel*
relos. dis 2, ãs 16h30m.

MUSEUS
CASA OE RUI BARBOSA - A

casa e as relíquias ligadas à vid.i

ao gr-mde homem público e sua
bii.Üoteca ds c-irca do -40 mil vo-

tumet compõem o museu — Rua
5,1o dementa n.o 13.1 (tülnlonei
¦tò-5293 « 20-2548) - Hor.i da

12 ái 1éth .Orn, e:<ceto à> it-

gundas — Entrada franca.

MUSEU-DÊ ARTE MODYlÍNA -

Cursos e conferúncias, expo;Í*;.-o

permanente. Avenida Infante D.
Henriwe (to*.. 31-1071). - Hor.
cí2 12 ãs Í9 horas, segunda a ;.'-
b.ido. Dc M i'i". )ú horas, ioi
domingos c feriados.

MUSEU DO BANCO DO BRASIL
— Rí;:d1Iiu e expõ» documentos
e objelos de v_!cr hi.tórico li*

gados no estabelecimento — Ave-
nida Uio Branco n.° 65, 16 D

andar (toicrone: ^3-53721 — Hor.
a,: 12 às 15 h, do srp,. I it»-
ta. — Fechado aos síb. t- dom.
Entrada franca

MUSEU DE CAÇA - Scúns ara
mais típicos da fauna brasileira.
Quinta da Eoa Vista — Lado di-
reiro da entrada p'inc'p«4 do Jar-
d.n. Zoolóqico. (Tel.t 31-264f',.
Hor. d? tír~s a sexta-feira, das
12 à; 17 h. Aos lábados e do-
mingos, ° às 12 horas. — £n-
trada franca.

MUSEU DEnjEOGRAFIA - Ex-

põt; os piiisogens físicas t hu-
manas dos greneles regiões geo-
ijrõfic.is do Brasil — Avenida Ca-
lógeras n.° Ó-B (tel.: 32-1935) -

Hor.: de 10 it !2h 30m, cxc«-
to aos .'.abados t domingos. —

Êntrgdfl franca.

MUSEU 
"DE 

GEOGRAFIA' Ê MINE.
RALOGIA — Compreendo leçõe»
de Mineralogta, Geologia « Pa-
leontologla. Avenida Pasteur n.°
404. (lel.: 2Í-O309). Hor.: cie
12 às 17h 30m, exceto «os tá-
bado! o domingos. — Enirnda
franca.

MUSEU DOS TEATROS DO RIO
DE JANEIRO - Elementos c do.
cumentação rpferentcs à vidi íf*
tística te.iir.il d.i Cidade. Aveni-
da Rio Branco (Salão Assírio) —

(Tel.t ?2-288£;. Hor.t das 13 à>
17 horas, exceto aos sábados t
domingo:.

MUSEU_HÍST6RÍCÕ - Õ-ieioT.
documentos ligados i ncua His-
rúríA nos períodos do E-*.sil-Co-
lônia e Brasil-lmpório. Raras co
lecões de Arte S^cra « Numis-
mática -- Praça Marechal Anco-
ra - (Tel. 42-5367). - Hor.:

de 12 às 17h 15m, de terça a
«exta-feira. De Kh 30r.i às 17h
45m, aos sábados e domingos.
fechado às segundas-feiras. En-
trada franca.

«USEU 
' 
VlLA-l.BOS" - Divulgai

ção da obra dc Vila-lôbos. Pa-
lócio da Cultura. Rua da im-

prensa, 2.° andar. Hor.: das 11
ãs 17 horas, exceto ao. »ábadoi
t domingos.

MUSEU DA C.DÃDE - Relíqúlãí
históricas e curiosidades referen-
tes à fundarão da Cidade do Rio
ija Janeiro — Parque da Cidado
- (telefone 47-0359). - Hor. de
llh 30m às 17 horas, exceto às
_egund_s — Entrada franca.

MUSEU DÕ—mDÍÒ'~" Utensílios
de caça e pesca, cerâmica mara-

loars, ornamenlos, m4-.aras, fl.
tuais c documentos fotográfico»
das várias tribos de índios. -
Rua Mata Machado n.o 177 (tn-
lr.for.c- 73-0eOó). - Hor. de 11
o-, ]7 horas, de seg. a sexta-

Fechado ao. sábados t do-
mingos.

MUSEU DE BELAS.ARTES"-~>l-i-
tura, escultura, desenho e artes
gráficas, mobiliário e objetos de
j-trt- o:n apr"!. Or-i".':".." ott'T<<\-
nentes: estrangeiras « brasileira.-.
G<"ii.'is de e^posi^óes tP'Tipr,.*á-
ria;. - Av. Rio Brinco r..° 121*.
Hor.: do ter-- b -iexta das 1?
.'is 2i horas; sábados e domin*
gos. das 15 ès 13 horas. Fs-
chado às segund-is.

MUSEU" DA IMAGEM E BÕ SO.SÍ
Mais de 100 mi! fotografias,

discos c gravações raras — Ar-
ctuivo completo do' Almirante —
Pr--.i Marechal Âncora, ôo lado
da Igreja Nossa Senhora de Ben-
sucesso — Horário: dar, 12 a*
19 horas, exceto üs segundas.

MUSEU DA REPÚBLICA - Antigo
Palácio cio Governo, até n mi»,
rí-n-] d.>. Capital pnra Bra si li".
Reccrdações de mais dc 70 onoe
de vida republicana. Rua do C--
leio s;n.° (tol. 25-4302). Holi-
rio: de 13 ás 1? horas, de t.r-j<
a sexta-feira; de 15 às 19 ho-
r-., sábados e domingos. Fcchi-
do às scejundavieiras.

MUSEU' NACIONAL"- Sesô«s d.
ü.,).!!-.:;-,!, Etnografia, An tro polo-
gia, Geo'-.;cjf:- _ Mineralogia —
Quinta da Boa Vír.ta — (telefonn
26-7010!. - Horário das 12 ái
'óh 30m, exceto as segundes.

BIBLIOTECAS
BIBLIOTECA CASTRO ALVES:"-
Avenida rreze de Maio, 23-D —
tel. 52-V865. Horário: 12 às lü
horar. Fechada aos sábados.
BIBLIOTECA POPULAR DA PE.
NMA _ Rua Uranos n.'' 1 324 -

130-67131. - Horário: 12 ás ia
hora*:. Fechada aos sábados.
BIBLIOTECA NACÍONÃl - Ã~~
nida Rio Bran.o n.n 219 (22-08211

Horário: 10 às 22 horas. Psra
o salão de leitura exige-s*- cnr-
15o de consulta. Informafiôos nu
porter'3.
BIBLIOTECA POPULAR DE BOTA.
FCGO - Rua larar.i n." 3-B. -
(26-24431 - Horário -h30m ói 21
horas. Fcci',?da nes sábados.

BIBLIOTECA POPÜTÁrT DA 
"ga".

VEA - Praça Santos Dur-ont. 160
(27.78141. Horário: i is 20

noras. Fechada aos sábados.

BIBLIOTECA ESTADUAL - AvênT-
-a Prusiciente Vargas. 1 621 (tal.
43-0333). Horário: 8 às 20 horas.

Fechada nos sábados.
BIRLIOKC4 POPULAR DO RIO
COMPRIDO - Rua Haddock lobo
n.« 163 - Telefone: 28-5176. -
Horário: 12 à: 21 horas. Fechadl
tic-s sábados,

BIBLIOTECA" POPULAR' 0E*CO?a".
CABANA — Avenida Copa_aban»
n.° 702, 3.° andar. - Telefonei
37-S607. Ahert; ató ns 20 horai.

BÍBLÍÕTÍCA DO~lMÍNÍTftRTÕ" DA'
FA7.ENDA - 12.0 andar do Edi-
ficlo do M. F. - Tel. 22-3168. -
Horário: 10 às 17h30m. Fechada
aos sábados. Especializada em Di-
rcito, Economia a Finanças.

bT-UOTECA DO MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO E CULTURA - Espe-
citílirada em Educação. Cuitura t
Arte. Horário, di.iriamente da*
IIh às 18h. — Rua da Imprcnn
n." 16. 4.o andar.

BIlillOTECA DA CASA DE RUI
BAIIBOSA - Especializada em Dl-
relto, Filologia, Literatura, His-
tória. Ciências Sociais e Vida -

Obras de Rui Barbo.-. Horário,
diariamente das 12h às 17h —
Fechada .is segundas. São Cl*-
isente, 134.

BIBLIOTECA DO CONSELHO NA.
CIONAL DE ECONOMIA - Obras
de Economia e Finanças. Estatl*
tica. Coleção cie Referência, L*is
do Brasi! e Diários Oficiais. Ho,-_-
rio: dias úteis, exceto eos sábs..
das HhÔOm òs 17h30m. — Rui
5.nador Dantas, 741 \4.° andar.
(42.6188, R. 31).

PARQUES E
JARDINS
JARDIM BOTÂNICO - Fundado
em 1808 por D. JoSo VI, possui
cerca de sete mi! espécies de va-
«et-is, numa ,*reo da 550 000
metros quadrados — Rua Jaraiin
Botânico n.° 929 (Tel. 27-8521)

Hor_rio: des 8 òs 17h CiOm,
diariamente — Enlrada: CrS _0.

PARQUE DA CIDADE 
"-~Üm~__.

meis belos t p'torescos. Princi-
p.il fiirjçüo: o A.useu da C'dsdít

Estrada Santn Marinha, Gávea,
(27-3061). — Horário: das 9h às

17h 30m, diariamente.

CUINTA DA BOA VISTA - An-
tiga chácara pertencente «os im.
peradores D. Pedro I e D. P*-
aro 11. Entrada por São Cristo-
vão.

JARDIM ZOOLÓGICO - Variadas
espécies de animais da faunj
mundial, e africana a asiática.
Sica coleção de «ves e pássaroí
do Bra til. Quinta da Boa Vi:f<s
(em São Cristóvão). Horário. —

aas 9h às l7h30.Ti, exceto as
3ey'jnda--fpiras. — Entrada pac.*.
— Cr$ 100 adultos e CrS .0 cri-
ancas.

PAROUE' LAJE"~~'Rua" Ja"rdim"Bo-
tãnico, a 200 metros da entrad»
do Túnel Rebouças. Horário: 9
4i 17 horas. Entrada franc».

AGÊNCIA DO:
JORNAL DO BRASILna

ky i n" ""
gP

PARA ANÚNCIOS CLASSIFICADO?
E ASSINATURAS

RUA .PLÍNIO DE OLIVEIRA:/ 44-M
DAS 8,30 AS 17,30 HORAS
SÁBADOS: DAS 8 ÀS 11" HORAS-

. «... .»*.-.»-.__«.._.¦_.- msf^-fí ' ' -**-:¦•'.¦¦' 5 zr-.-*-",. "-.--•- -.¦»'¦:,.*^m£j:':iX:'t.:r;-X*r.
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Prefeitos mineiros farão Est. do Kio
seminário para debater os
problemas da Zona da Maia

extinguira
Secretarias

suspensos
ia re

energia estão
té segunda mas

¦icoes ao consumo
Prefeitos de 110 municípios da Zona da Mata

de Minas Gerais se reunirão, de 25 a 31 de maio, em
Juiz de Fora, para debater o desenvolvimento re-
gional integrado e criar um Escritório Regional de
Planejamento, destinado a-fornecer às pequenas ci-
dades projetos elaborados por uma assessoria téc-
nica.

Do Seminário de Prefeitos da Zona da Mata
participarão também, como observadores, os prefei-
tos do Sul de Minas, somando o total de partici-
pantes um terço dos municípios mineiros. O Gover-
nador Israel Pinheiro receberá, ao íinal da reunião,
as principais reivindicações das duas regiões.
PLANEJAMENTO

O idealizador do Semlná-
rio de Prefeitos da Zona da
Mata foi o atual Prefeito de
Juiz de Fora, Sr. Itamar Au-
«listo Franco, que procurará
integrar os municípios da
região na política de desen-
volvimento integrado. Em
vez de simplesmente pedir
verbas aos Governos esta-
dual e federal, com argu-
mentos políticos, apresenta-
rão projetos preparados por
técnicos de gabarito.

Os técnicos que assesso-
ram o Prefeito de Juiz dc
Fora, e que vão colaborar
na realização do Seminário
de Prefeitos são, na maioria,
da Universidade iTedoral cia
Cidade. A criação de mn Es-
critório Regional de Plane-
jamento é uma idéia nasci-
da durante os debates sobre
o desenvolvimento da re-
gif.0.

Todos os estudos necessa-
rios às teses a serem discu-
tidas já estão sendo feitos
em Juiz de Fora. Não se
permitirá, durante o Semi-
nário, a discussão de temas
politicos, 

"o que será uma
grande inovação em encon-
tros de prefeitos mineiros",
segundo o Sr. Itamar Fran-
co,

SUL DE MINAS

O.s prefeitos das cidades
do Sul de Minas, cujo nú-
mero aproximado é de 150,
[oram convidados não só

pelo interesse que poderão
encontrar nos debates do
seminário, mas também
porque uma das reivindica-
eões dos seus colegas da Zo-
na da Mata será a ligação
de Juiz de Fora ao Sul de
Minas, pela rodovia BR-2G7,
ainda cm projeto.

— Esta rodovia partirá de
São Paulo e cortará o Sul
de Minas em direção à Zo-
na da Mata, o que permiti-
rá a ligação direta entre as
duas regiões mineiras. Atu-
almente, as cidades da Zo-
na da Mata não têm liga-
ção com o Sul do Estado, a
não ser através das varian-
tes da Via Dutra (Rio—São
Paulo), e Fernão Dias (Be-
lo Horizonte—São Paulo).

Entre os temas a serem
colocados em debate está
incluído o problema das te-
lecomunicações, já tendo
sido convidado para parti-
cipar do seminário o dire-
tor do Departamento Na-
cional de Telecomunicações.
Coronel Pedro D'Ávila.

O atual Diretor-Geral do
Departamento Nacional de
Estradas dc Rodagem, Sr.
Eliseu Resende, apoiou a te-
se do Desenvolvimento Inte-
grado para os Municípios
Mineiros, quando a idéia do
seminário lhe íoi submeti-
da no Conselho de Desen-
volvimento Econômico de
Minas Gerais, cuja presi-
dência até há pouco ocupa-
va.

Fontenele dá Brasil passa
à frente naemprego a5f!

es antes meteorologia
Sfio Paulo (Sucursal) — Es-

tudantes da Universidade Ma-
ckenzie, da Universidade de
São Paulo e da Pontifícia Uni-
versidade Católica estão sendo
recrutados pelo Coronel Amé-
rico Fontenele para trabalhar
em cargos administrativos, e
mesmo de Chefia, no Departa-
mento Estadual de Trânsito.

Os universitários escolhidos
trabalharão num periodo de 30
a 60 dias e, depois, prestarão
exame de qualificação.

O meteorologista Major Ro-
bert de Freitas Caracciolo, da
Diretoria de Rotas Aéreas, in-
formou ontem, ao voltar de
Genebra, que cem a inaugura-
ção da estação de observação
em Vilhena c a montagem da
de Brasília o Brasil ficará ã
irente da previsão meteoroló-
gie.a em toda a América La-
tina.

Evite ofim da semana pars a
.entrega ie seu Irá» Classificada

O Jornal do Brr.su mantém 1. agências, espalhadas por
todo o Rio. para facilitar èsse seu trabalho. E nâo vai fi-
car nisso, porque continua abrindo uma nova, cada 4 meses.

Mas não esqueça: seu pequeno anúncio merece a ante-
cipação de sua entrega de pelo menos dois dias. Evite o
sábado, evite o atropelo do fim da semana. Você será
mais bem atendido". E vai lucrar.

Classificados seu melhor • móis •
.con-rmeovendedor

Niterói (Sucursal) — A ex-
ttnção das Secretarias de Ener-
gia Elétrica e de Comunicações
e Transportes e a criação de
dois cargos de Secretários sem
Pasta, para os Srs. Joaquim
Lavoura, ex-Prefeito de Sâo
Gonçalo, e Mário Castanho, ex-
Prefeito de Araruama, são al-
guns pontos da reforma admi-
nistratlva planejada pelo Go-
vêrno do Estado.

As Secretarias de Energia e
Comunicações e Transportes
desaparecerão para dar lugar
_ Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico, enquanto a
do Trabalho e Serviço Social,
outra que sofrerá profundas
alterações, será substituída pe-
la de Desenvolvimento Social,
que terá. entre outros depar-
Tamentos, o de Esportes e Ju-
ventude.

VANTAGENS

O Governador Jeremias Fon-
tes cita, como vantagem do en-
globamento, na nova Secretaria
de Desenvolvimento Econômi-
co, das atividades distribuídas
entre a de Energia Elétrica e
Comunicações e Transportes, o
fato de permitir que os dois
setores se completem, o que
não ocorre atualmente.

A Secretaria de Comunica-
ções c Transportes planeja
uma determinada estrada, por
exemplo, sem solucionar os
problemas econômicos da re-

. gião por ela cortada, porque a
rodovia chega, geralmente, sem
o complemento indispensável
da energia elétrica — afirma
o Sr. Jeremias Fontes.

A reforma administrativa,
elaborada pela ASPLAN, a mes-
ma firma que planejou o Go-
vêrno Carvalho Pinto, cm São
Paulo, está passando, no n^o-
mento, por1 uma. revisão, para
ser enviada h Assembléia Le-
gislativa depois de 15 de abril,
quando será iniciada a dis-
cussão do anteprojeto de adap-
tação da Constituição do Esta-
do _ nova Constituição do
Pais.

Irregulares
as contas c/e
Silva Jardim

Niterói (Sucursal) — A Cá-
mara Municipal de Silva Jar-
dim rejeitou, em decisão una-

nime, a prestação de contas do
ex-Prefeito Arão Lopes e soli-
citou ao Departamento das
Municipalidades do Estacio a

procedência de perícia conta-
bil, para comprovar irregular.-
dades apontadas por uma Co-
missão Especial que as exa-
minou.

As contas foram submetidas
ao plenário da Câmara duran-
te sete horas, e poderão ser
enviadas à Assembléia Legis-
lativa, em grau de recurso,

que as aprovará ou mandará
abrir Processo de Responsabi-
lidade contra o ex-Prefeito,
acusado, entre outras coisas,
de contratar professoras para
escolas inexistentes.

A Coordenação do Racionamento de Energia Elétrica
anunciou ontem que até segunda-feira estão suspensos os
cortes de luz. em vista da paralisação do comércio, indús-
tria e repartições públicas, hoje, feriado religioso, e da
existência de grande disponibilidade de carga durante o
fim de semana.

A Rio Light reafirmou que os cortes deverão ser sus-
pensos gradativamente em abril, quando deverão entrar
em carga duas unidades geradoras da Usina Nilo Pecanha,
enquanto a Coordenação advertia estar proibido o uso dc
ar condicionado e dois elevadores ao mesmo tempo em um
só edifício.
MINISTRO CONFIRMA

O Ministro das Minas c
Energia, Sr. Cosia Cavalcanti,
confirmou a- notícia dc que a
suspensão do racionamento, co-
meçará na segunda quinzena
de 

"abril, 
esperando-se que já

no fim desse mês toda a de-
manda pa-..a voltar a ser
atendida.

O Sr. Cosia Cavalcanti es-
teve reunido ontem com o Di-
retor do Departamento cie
Energia Elétrica e o Secreta-
rio de Serviços Públicos cia
Guanabara, tendo discutido
com eles as medidas a adotar
para a normalização do stste-
ma e recomendado urgência
para. a conversão dc íreqüén-
cia, a fim de que o Estacio não
fique mais submetido a crises.

O Inspetor Gera! da Alíân-
dega, Sr. Epaminondas do

Vale. desmentiu ontem as no-
lícias de que as bobinas des-
tinadas aos seis geradores da
Usina. Nilo Pecanha tivessem
ficado retidas no Cais do Pôr-
to, e acrescentou que as três
encomendas chegadas _os Es-
lados Unidos em duas parti-
das, tiveram um tratamento
prioritário e foram liberadas
até mesmo com a documenta-
ção incompleta.

— Aqui é muito comum
acontecer isso — disse — e
sempre que uma coisa preju-
dica a população procuram
culpar alguém, como desta vez,
no caso das bobinas. Todos
nós estamos sofrendo e por
isso não quis saber nem como
estavam os papéis: mandei li-
b.rar a mercadoria e dei um
prazo á Light para atualiza-
los, o que íoi feito.

Os paises que. pediram a cx-
tradição de Fran_ Paul Stangl
vão fazer gestões junto ao Go-
vémo brasileiro no sentido de
esclarecer que a intenção de '
levar o carrasco nazista a jul-
gamento não se inspira num
desejo de vingança, mas sim-
iplesmente de fazer justiça.

Observam as Embaixadas da
Áustria, Alemanha Ocidental
e Polônia; com alguma pre-
ocupação, que está surgindo no
Brasil um movimento de sim-
pat ia humana para com o cri-
minoso de guerra nazista, fa-
to que poderá influir na deci-
são final sóbre a extradição.

BRASILEIRO HUMANO

Diplomatass daqueles paises
têm observado, cm contatos
com brasileiros de diversas
atividades, que arrefeceu coü-
sideràvelmente o sentimento
popular contra a crueldade
praticada pelos nazistas nos
campos de concentração. Co-
mo exemplo, citam frases ou-
vidas freqüentemente, no se-
guinte teor: "Por que querer
levar um pobre velho cia 70

anos pnra puni-lo por crimes
praticados há mais de 20
anos?"

Compreendem os diplomatas
estrangeiros que essa simpatia
resulta do espírito de solida-
riedade humana do brasileiro
e, sobretudo, da distância geo-
gráfica e cio tempo decorrido,
imãs assinalam que o desejo
de julgar o carrasco Stniigi
não é lim ato de vingança, mas
puramente de justiça.

SEM PRESCRIÇÃO

Exatamente para demonstrar
que Fran Paul Stangl é um dos
nazistas mais implicados no
extermínio de milhões dc ju-
deus, o pedido de extradição
está instruído com uma longa
documentação mostrando sua
participação nas atrocidades.

Por outro lado, o pedido de-
monstra que, sob o ponto-de-
vista legal dos varies países
que solicitaram extradição ain-
da, não prescreveram os crimes
de Stangl. Tanto na Áustria
como na Alemanha já foram
abertos inquéritos e processes
contra os principais criminosos

nazistas, mesmo que eles ainda,
não tenham sido localizados,
exatamente para impedir a
prescrição da. ação penal.

EDITAIS PUBLICADOS

O Governo alemão, por exem-
pio. deverá mandar publicar
editai,, nos principais jornais
de todo o mundo pedindo a
quem souber de. atos criminoso.,
praticados durante o periodo
nazista para informar às auto-
ridades de Bonn. Com essa
providência pretende a Alemã-
nha iniciar processos contra
criminosos de guerra ainda em
liberdade, a fim de impedir que
eles pes.sam ficar definitiva-
mente em liberdade ao térmt-
no da Lei Especial sóbre Cri-
mes de Guerra, em 1970.

De acordo cem o Direito ali-
mão, instaurado o processo e
até mesmo o inquérito, esses
criminosos não serão beneficia- •
dos pela prescrição. Para citar
apenas um exemplo: Martin
Bormau será preso, em qual-
quer época, e punido pelas atro-
cidades cometidas durante o
periodo nazista.

Como os poloneses vêem lioje o carrasco

Leia Editorial '¦Mudança de Ciclagem'

nas- •casa con am
a procura ao a cucar que
nao existe nos mercados

Apesar de ainda persistir a anormalidade no abaste-
cimento de açúcar á Cidade — pois a procura do produto
peias donas-de-easa é generalizada — as refinarias dis-
t.ribuidoras informaram ontem que a entrega vem se fa-
zendo na medida das disponibilidades. Quanto ao preço
do NCrS 0,4G (quatrocentos e sessenta cruzeiros antigos)
para o consumidor, nenhuma modificação foi feita, apesar.
da redução determinada pelo Governo.

Ató ontem as refinarias desconheciam a medida do
Marechal Costa e Silva — após reunião com Ministros —
reduzindo o preço do açúcar refinado para NCr.' 0.43 (qua-
trocentos e trinta cruzeiros antigos), e já decidiram que
cumprirão a Portaria 146 da SUNAB, liberando o produto,
até decisão em contrário do órgão.
MINISTÉRIO AMEAÇA

Ontem, o Ministério da ln-
díistria e do Comércio reco-
nheceu, tàcitamente, a valida-
de da liberação do preço do
açúcar determinada pela, SU-
NAB, pois distribuiu nota ofi-
ciai ameaçando o.s usineiros de
sanções s_ não saldarem suas
dividas Junto aos fornecedores
de cama, que considera injusti-
ficáveis em vista do aumento
concedido para o produto.

A integra da nota é a sc-
guinte: _"D Em virtude de decisão na
SUNAB, tomada em 10-3-G7
(publicada no Diário Oficial de
1.-3-G7), o preço do açúcar re-
finado para o consumidor foi
aumentado de NCrS 0.35 para
NCrS 0,46 por kg.

2) Tendo em vista o aumente
concedido, torna-se injustifica-
vel o náo pagamento dos clébi-
tos dos usineiros aos fornece-
dores de cana. As usinas que
não saldarem seus compromis-
sos junto aos fornecedores te-
rão suspensos todos os finan-
.lamentos de caráter público.

3) O Governo atual está to-
m ando providencias urgentes
para que o abastecimento de
açúcar seja prontamente resta-
belecido.

4) O açúcar cristal peneirado
c empacotado será colocado á
venda ao preço de NCrS 0,34
por kg. para o consumidor,
permitindo uma alternativa aos
que não desejarem sofrer o im-
pacto do aumento de preço
concedido para o produto reti-
nado.

5) E-íorça-se, neste momen-
to, o Governo, no sentido de
obter, por medidas adequadas,
redução no preço do açúcar re-
finado."

Tem sido muito duvidosa a
produção de açúcar refinado
enquanto a Refinaria Piedade
entregou ontem 4 C12 socas de
(IO quilos ao mercado — pro-
durão considerada como nor-
mal — as Usinas Nacionais
continuam com a produção de-
licitaria, segundo seus diri-
gentes, que alegam dificulda-
des para aquisição da matéria-
prima (açúcar cristal) nas
usinas dc Campos.

Mesmo com a interrupção
do fornecimento de energia
elétrica nos últimos dois me-
se.s e a crise de abastecimento
que corresponde ao mesmo
período, dados estatísticos de
uma das principais refinarias
demonstram aue até 21 do cor-
rente, 275 403 sacas d? 60 qui-
los de açúcar refinado haviam
sido entregues êste ano ao
mercado, com um aumento dc
1 282 sacas em relação ao
mesmo período do ano pas-
sado.

Também ficou esclarecido
qua até a fixação oficial dos
novos preços estabelecidos pe-
lo Governo Costa e Silva, o
açúcar continuará a NCrS 0.46
(quatrocentos e sessenta cru-
zeiros antigos) para o carioca,
e as refinarias — ao conside-
rar o fornecimento de açúcar
como de utilidade pública —
demonstraram não haver qual-
quer intenção de .ccfcoiit em
íace dos novos preços, se élcs
forem confirmados.

A Agência Polonesa, Interpress distribuiu
aos jornais brasileiros o seguinte informe sô-
bre a vida e os crimes cio nazista Franz Paul
Stangl:

Franz Stangl fugiu da Justiça durante 19
anos. Precisou evadlr-sc e ocultar-se por trás
ria um nome falso para que os circunstantes
não viessem a saber da terrível verdade oculta
na história ria, sua viria.

Trabalhando na subsidiária brasileira da
Volkswagen, Stangl era considerado como bom
empregado, enquanto sua mulher afirma quo
era um bom pai de família, preocupado com os
filhos e a, casa. Alega que desconhecia o seu
passado e nunca suspeitou que seu esposo pu-
desse ser acusado de cruéis assassinatos em
massa perpetrados contra' milhares de homens
indefesos.

POLÍCIA SECRETA

Franz Stangl é austríaco, tendo nascido em
23 de março de 1008, em Altmunster. Na, sua
juventude trabalhou certo tempo no comércio
mas, muito tempo antes da anexação da Aus-
tria à Alemanha hitlerista (13 de março de
1938), quando então trabalhava na, Policia aus-
tríaca, desempenhava o papel de colaborador
cia Policia secreta hitlerista (Geheime Staats-
polizei — Gestapo). e participava da organi-
zação SS, que era ilegal na Áustria. Na época
hitlerista. féz carreira alcançando o posto de
Obsrleutnant.

Em 1 cie setembro rie 1939. os exércitos hi-
tleristas invadiram a Polônia. Havia começado
a Segunda Guerra Mundial. A economia do III
Reich mobilizava todos os recursos para con-
tinuar ampliando o potencial militar com vis-
tas à conquista do restante da Europa e. mais
tarde, talvez do mundo todo. A nação inteira
era obrigada a trabalhar — no Reich hitle-
rista não havia lugar para doentes, inválidos,
nem. tampouco, para inimigos internos. Ao !a-
do cios campos d? concentração, já numerosos
na época, surgiam os assim chamados sana-
tórios para inválidos e, principalmente, para
doentes mentais. O criptônimo Aküon Ti
camuflava, a verdadeira finalidade destes esta-
belecimentos de extermínio em massa. Foi jus-
tamente Franz Stangl diretor administrativo
rie um destes estabelecimentos na localidade
rie Hàrtheim, na Áustria. Ali, os doentes men-
tais. ao lado de homens sãos, mas condenados
sumariamente pela Gestapo. eram eliminados
por meio de injeções de veneno ou pelo gás.
No período entre novembro de 1940 e agóno
do 1941, Stangl especializou-se no extermínio
em massa dc seres humanos.
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COOPERATIVA MAEITACIONAL
ABARA LTDA.

RUA DA LAPA N.° 180 - 9.° andar

AUTORIZAÇÃO N.° 1 DO B.N.H.

EDITAL

40 - NOVAS ATRIBUIÇÕES

Passari
ao Presidente a m

pro a
os
ia

A COOPHAB-GB comunica aos teus cooperativados que, no dia 29 do corrente, procederá a atribuição de 40
¦unidades residenciais, que serão construídas na rua Cirne Maia, n.° 62, no Méier, sendo:'(

Ordem cronológica

Sorteio 
prioridade 
tiq. Extraordinária .
t

TIPO "C" TIPO "D" TIPO

5 5

9 9

2 2
1

interinos a i re\
Brasília (Sucursal) — O Ministro do Trabalho,

Sr. Jarbas Passarinho, decidiu ontem, em reuniões
sucessivas realizadas em seu gabinete, propor ao
Presidente da República, no despacho de amanha,
a readmissão, sob certas condições, dos funcionários
interinos do Instituto Nacional da Previdência
^.(__MÍ_1

Da reunião com o Sr. Jarbas Passarinho parti-
riparam o Coordenador do Instituto Nacional da
Previdência Social nesta Capital, Sr. Osmar Fialho,
e o Consultor Jurídico do Ministério do Trabalho,
Sr. Gildásio Pereira.

MORTE E ROUBO
Devido ás suas atividades criminosas nn

sanatório de Hàrtheim, Fran/, Stangl era pro-
curado pelas autoridades austríacas depois da
guerra e. identificado pelas autoridades ame-
ricanos. íoi posto à disposição da Procuradoria
de Linz, Áustria. Todavia, secretamente auxi-
liado pela organização hitlerista Odessc. dedi-
cada a prestar auxílio ao SS e outros crimi-
nosos do IIt.ü Reich, Stangl conseguiu fugir
de Linz através da Siria e da Itália, até a
América do Sul.

A Procuradoria de Viena, que o buscava
pelos crimes cometidos nos campos de exter-
minio na Polônia, também emitiu ordens para
sua captura. Porém é á Polônia oue cabe maior
parcela do direito de julgar o criminoso, sendo
oue a.s autoridades polonesas já procuravam
Stangl no ano de 1D45, tendo incluído o seu
nome na lista internacional de criminosos de
guerra. O sobrenome Stangl traz o número (SDO
da Lista n.° 78, junto com a anotação: "Procura-
do pelas autoridades polonesas".

li; difícil precisar a data quando Hitler de-
cidiu a liquidação física total dos judeus resi-
cientes na Europa que se encontravam nas re-
giões dominadas ou influenciadas pelo III.8
Reich. Pode-se supor que esta decisão teve lu-
gar no início de 1941. O extermínio em massa
foi planejado de tal maneira que, antes da
morte das vitimas, todas as suas propriedades,
imóveis, oficinas, etc, além de jóias e objetos
de uso pessoal pertencentes a judeus pudessem
ser arrebatados e confiscados previamente.
Agora, chegava a vez de despojar os homens
do restante dos seus baveres antes de tirar-lhes
a vida.
OS ESPECIALISTAS

O primeiro a encarregar-se da execução das
ordens de Himmler íoi o SS-Brigadejuhrer Odilo
Globocnik, criando um departamento especial,
o HauplabtcUunn Einssatz Reinhard e recru-
tanto, em primeiro lugar, os SS que trabalha-
ram nos estabelecimentos de eutanasia AKtlon

' 
No outono de 1941. chegou à Cidade de.

Lublin um contigente de 30 especialistas que,
após treinamento especializado, foram nomea-
dos para dirigir os campos de extermínio que
estavam sendo construídos às pressas.

Levando em. consideração as particularida.-
des da região e as facilidades cie transporte,
foram selecionados para campos cie concen-
tração de extermínio de judeus os seguintes
centros: BELZEC, no departamento de To-
maszow Lubelski; SOBIBOR. no departamen-
to de Wlodawa, e TREBLINKA, no departa-
mento de Sokolow Podlaski. Em novembro de
1941 íoi iniciada a construção do campo de Bel-
zee, em março de 1342, em Sobibor e, em abril
de 19411, em Treblinka.

Franz Stangl perpetrou na Polônia o.s cri-
mes de extermínio humano em massa, no pe-
riodo dc março de 194_! ao outono de 1943. den-
tro do plano Aktion Reinhard. Durante o tem-
lio em que vigorou êste plano, posto em pvá-
tica nos campos de extermínio de Belzec, So-
bibor e Treblinka, íoram assassinadas para
mais de 1 550 000 pessoas. Dentre estas vitimas
impiedosamente eliminadas pelos criminosos
hltleristas, a maioria era de judeus, cidadãos
poloneses, holandeses, beiga-s, búlgaros, austria-
cos. iugoslavos, gregos, franceses, tchecos, bem
como cidadãos israelitas da Grã-Bretanha r.
Estados Unidos, além de poloneses, russos c ci-
ganes.

De março a julho de 1942. Franz Stangl loi
comandante do campo de extermínio em So-
bibor. Em seguida, pelo espaço superior a um
ano, até o outono de 194;:, comandou o campo
de extermínio em Treblinka, II. Neste espaço
de tempo, íoram assassinadas nes dois cam-
pos mais de 100 000 pessoas, principalmen!.
judeus poloneses.

BANHO FATAL

Os três campos de extermínio funciona-
vem dentro do mesmo padrão. Os comboios
chegavam à estação que estava cercada, por
membros cia SS. Dali. os homens eram. dirigi-
dos a. uma praça, onde tinham que se despi!
totalmente, enquanto as autoridades informa-
vam que. depois da passagem pelos chuyei-
rns. lhes seriam devolvidas a roupa, as jóias
e o dinheiro. . ,

Os SS principiavam por encaminhar a.',
mulheres e as crianças aos chuveiros, se-
gulndo-se os homens. Quando os recintos esta-
vam repletos as portas eram hermericameme
fechadas e, por meio de uma tubulação espe-
ciai, infiltrava-se no ambiente gás carbônico
obtido por meio de um motor Diesel, especial-
mente instalado para este fim. Geralmente, de-
pois de um quarto de hora. vivido nas dores as
mais atrozes, todas as pessoas estavam mortas.
Então, pelo outro lado da, sala. eram aberta?
as portas e uma brigada especial composta oe
prisioneiros removia os despejos para o cre-
matório.

Antes de serem levados para _ morte, eram
cortados os canelos das mulheres. Acondicio-
nado cm sacos, êste cabelo era enviado para o
Reich para servir na fabricação de colchões.
As roupas eram escolhidas e remetidas às te-
celagens. Volumosas somas de dinheiro nao
chegavam a ser apropriadas pelos SS, em gran-
rie parte, pois o dinheiro era enviado às auto-
ridades administrativas da SS em Berlim. Tu-
do o eme representava qualquer valor era apro-
veitado. Dos crânios das vitimas eram extrai-
dos os dentes de ouro. Tal prática, aliás, era
exercida em todos os campos de concentração.

A REVOLTA

No dia 2 de acosto de 1943 eclodiu, em Tre-
blinka uma revolta dos prisioneiros. Naquela
ocasião pereceram cerca de SOO prisioneiros,
mas cerca de 200 puderam escapar para a
floresta e juntar-se ao Exército clandestino.
Menos de 100 pessoas que estiveram neste cam-
po de concentração conseguiram sair vivos cia
guerra. Em Treblinka, morreram centenas cie
milhares. .

Ao fim de 1943, cs hitleristas, cumprida s
sua sangrenta missão, liquidaram os campos
de Belzec, Sobibor e Treblinka. Os locai-: foram
aplainados e ali Dlantados jovens arbustos so-
bre o túmulo de milhões de homens torturados
até a morte.

Franz Stangl. SS-Hauplstumfurher SS, pro-
movido a êste posto pelo seu notável mereci-
mento durante, a Ação Reihard criou, dentro
do campo de concentração, um recinto privado
onde, pessoalmente, cometeu algumas centenas
de assassinatos.

Tinha paixão por pedras preciosas n pelas
pérolas que tirava do campo de extermínio em
grandes malas, levando-as posteriormente para
casa.

Durante horas a lio, gostava de ficar de
pé. sóbre um monte de areia que recobria os
túmulos e, com as mãos nos bolsos, olhava a
fogueira onde queimavam corpos de'seres hu-
manos, de mulheres, de crianças... No peito,
ostentava com orgulho a Cruz de Mérito hi-
tlerista.
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.. As unidades rel-tcioníidns por soríc.
'con.rt.tuai.

io obedecerão no resultado da exlração da toleria Federal, na forma

bperiorc. aos do contraio cm vigor de número mais
,' 2. Caso os números sorteados pela Loteria Federal sejam

elevado, ou se a extração não permitir completa atribuição das unidades disponíveis, a Cooperativa realizara sor-

¦leio especial e exclusivo, também pela Loteria Federal (Rua do Riachuelo. n.° 211 - Entrada franca), no dia 10
!de abril, às 14 lioras, para atribuição das unidades que sobrarem.

3. OS COOPERATIVADOS EM ATRASO QUE NÃO REGULARIZAREM SEUS DÉBITOS ATÉ O DIA 23 OO COR-

.RENTE NÃO PARTICIPARÃO DA ATRIBUIÇÃO.
_

Â. A Cooperativa publicará no dia 5 de abril em "O Dia
lcontemplados com a atribuição das unidades residenciais, afixando em sua sede igual relação.

I

"Diário de Notícias", a relação dos ccn..aros

A UNIÃO FAZ A CASA

CONDIÇÕES

Apesar da reunião ter sido
reservada e o assunto depen-
der, ainda, de pronunciamen-
to do Marechal Costa e Sil-
va, sabe-se que a tendência rio
novo Ministro do Trabalho é
a de propor a readmissão dês-
ses servidores sob certas con-
dições. Essa decisão será possi-
vel ¦ porque, segundo as infor-
mações das autoridades do Mi-
nistério da Trabalho, há ainda
cargos vagos na Previdência
Social.

MEMORIAL

Belo Horizonte (Sucursal! —
A seção mineira da União Na-
cional dos Servidores Públicos
— UNSP — começou a redigir
um memorial ontem para en-
gar amanhã ao Ministro Jar-
bas Passarinho pedindo o
aproveitamento dos 14(32 fun-
cionários interinos do Instituto

Nacional de Previdência Social
demitidos pelo ex-Presidente
Castelo Branco.

Em seu memorial, os servi-
dores mineiros vão apelar para
o Ministro do Trabalho alegan-
do que "a manutenção do ato
do ex-Presidente Castelo Bran-
co agrava a Já difícil situação
de muitas famílias, contra to-
dos os princípios dc humanl-
zação de métodos administra.!-
vos anunciados pelo atual Go-
vêrno''.

O Presidente da seção da
UNSP em Minas Gerais. Sr.
Pedro Carlos de Abreu Filho,
disse que o memorial será di-
vidido em duas partes, a pri-
meir.v mostrando ao Govêr-
no a injustiça cometida com
a demissão dns 14G2 servido-
re_ da Previdência Social c a
outra alertando o Ministro
Jarbas Passarinho para o pvo-
blema. social provncado pela
medida do ex-Presidente Cas-
telo Branco.

ita
será ativada

A Embaixada brasileira
em Roma está reativando o
intercâmbio entre a Itália
e o Brasil, principalmente
quanto à vinda de imigran-
tes italianos especializados,
segundo informou ontem o
Coronel Luís Cesário da Sil-
veira,' que regressou com a
sua família pelo navio Eu-
gênio C.

O Coronel Cesário da Sil-
veira, que esteve dois anos
e quatro meses na Itália
como Adido Militar do Bra-
sil, esclareceu que o inte-
rèsse da Itália em mandar
operários especializados é
resultado do regresso dc
muitos deles da Alemanha,
cujas fábricas estão dimi-
nuindo tie produção.

novo processo mecânico
para fabricação cie lentes

Nova máquina para fabricação de lentes, que o in-
ventor assegura ser mais econômica e eficiente do que "as

mais modernas máquinas americanas", foi projetada e exe-
cutada no Rio de Janeiro, pelo Sr. Celso Pacielo, proprie-
tário de uma oficina de ótica, que há oito anos vem pes-
quisando êsse tipo de mecânica e há dois anos preparando
o protótipo. . • , . ,

A idéia da nova máquina e totalmente original e todo

o modelo utilizou matéria-prima nacional. Exige ape-

nas um operador, pois tem margem de erro minima,. .
' 

dotada de completa automatização, bastando que sejam de.

positadas as matrizes e regulados c. comandos para que,
dentro de um tempo determinado as .'entes estejam pron ias.

utilizado em todoDEMONSTRAÇÃO

Durante íi demonstração que
fé.', na Redação do JORNAL
DO BRASIL, o Sr. Celso Pa-
cielo explicou que foi levado
a idealizar a sua máquina para
suprir a necessidade de mão-
de-obra com que vinha iutan-
do em sua oficina. O modelo

poderá ser
o munr.o, pois oferece vanta-
gens que os tipos até agora
em uso não conseguiram oíe-
recer. Já está em negociações
com uma firma estrangeira
para exploração do invento,
tendo reservado o mercado da
América do Sul p.ua sua ex-
clusiva exploração.
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CFJPOT com comando novo vai
ao BIRD negociar sua Fase II

Jà com viagem marcada
para Washington, onde as-
sinará contratos de finan-
ciamento com o BIRD para
a realização da segunda ía-
se de trabalhos, foi empos-
.sado, ontem, no cargo de
Superintendente do Grupo
Executivo de Integração da
Política de Transportes —
GEIPOT, o General Antônio
Andrade de Araújo, em
substituição ao Sr. Lafaiete
do Prado.

Discursando, assegurou o'en. Andrade de Araújo
ie "valorizando os técnicos
asileiros, proporcionando-
3s oportunidade para de-
onstrar como têm de-
instrado, difundindo o

¦iow htw que já possuímos
u desenvolvendo-o no con-
tato com entidades técnicas
estrangeiras, o GEIPOT tem
participado ativamente do
processo de desenvolvimento
nacional".

PARTICIPAÇÃO

Disse o General Andrade
de Araújo que mediante a
ampliação progressiva dos
técnicos brasileiros, no pia-
nejamento integrado de
uma política real e consci-
ente de transportes no Bra-

sil, "o GEIPOT tornou-se
um importante laboratório
de pesquisa e um local de
efetivo trabalho".

Mostrou, ainda, ser sua
intensão, "firme e decidida,
a de manter firme diálogo
e intercâmbio com os dc-
mais órgãos do País que mi-
litam no setor dc trans-
portes".

Ao transmitir-lhe o cargo,
disso o engenheiro Lafaiete
do Prado, que "grande era
o esforço exigido à nossa
capacidade técnica, de ad-
ministração e de liderança.
Maior, antevia-se o choque
inevitável entre a mentali-
dade de reforma e a inér-
cia da acomodação" pois,
prosseguiu, "a minha vinda
para o planejamento de
transportes, parece u-m e
convidativa, num duplo seu-
tido. O mais amplo, pelo de-
safio de campo novo, onde
cabiam, com largueza, o fer-
vor de uma dedicação e a
fé desinibida de quem con-
fia no futuro".

— O outro sentido — con-
cluiu — que distingo com o
mesmo apreço, consistia em
permitir-me demonstrar, na
prática, o que pregara como
viabilidade real de melhoria
do serviço público nacional.

O novo Superintendente,
que teve à sua posse repre-
sentantes dos Ministros do
Planejamento. Fazenda,
Transportes e uma repre-
sentação do Estado-Maior
da.s Forças Armadas —_
EMPA, ate sua designação'
para o GEIPOT, era Supe-
rintendente da Estrada de
Ferro Leopoldina, tendo uti-
lizado nesta ferrovia o sis-
tema de microfilmagem nos
serviços de documentação,
sendo ainda autor de inú-
meros trabalhos referentes
a instruções técnicas e pro-
jetos. Eni 1965, o General
Andrade de Araújo presi-
diu o Grupo de Trabalho
que elaborou o plano do
substituição de ferrovias e
ramais antieconômicos.

SEGUNDA FASE

No próximo dia 27, o nó-
vo Superintendente do GEI-
POT, viajará para Washing-'ton, em companhia do Sr.
Milton Tornaghi, repre-
sentante do Banco Mundial
no Brasil, c de uma equipe
técnica do Grupo, onde no
Comitê de Coordenação dos
trabalhos realizados pelo
GEIPOT e em grande parte
financiados pelo BIRD, tra-

tara da contratação da se-
gunda fase dos trabalhos de
planificação e desenvolvi-
incnto de projetos relacio-
nados com o estudo de am-
pliação do sistema de trans-
portes no Brasil.

Esta-segunda fase que cs-
tá para ser iniciada, terá o
aval de uma primeira fase
fértil, que de um mergulho
na realidade, féz vir à tona
um estudo de todas as fer-
rovia.s que nos servem, da
cabotagem em toda a cos-
ta, dos três portos represen-
tativos, no Recife, no Rio e
em Santos e, afinal, das ro-
dovias nos Estados do Rio
Grande do Sul, Santa Cata-
rina, Paraná e Minas Ge-
rais.

Nesta segunda etapa dos
trabalhos, estarão entendi-
dos, sob adequada método-
logia, os estudos compreen-
dendo quase a totalidade do
sistema rodoviário nacional,
esperando-se num plano
paralelo que venha integrar-
sc uma análise completa
dos transportes no Brasil,
com um trabalho que atin-
ja a navegação interna e de
longo-curso. outros portos
importantes e o transporte
aéreo.

Governo dará financiamento
ao produtor de !Q0°/o sobre
preço mínimo estabelecido

São Paulo (Sucursal) — O Secretário da Agricultura
do Estado, Sr. Herbert Levi, comunicou ao Governador
Abreu Sodré, depois dc manter contatos com os Ministros
da Fazenda, Planejamento e Agricultura e com o Presi-
dente do Banco do Brasil, que ó Governo federal adotará,
como política de amparo à produção, o financiamento ao
produtor de 100 por cento do preço minimo estabelecido,
no prazo de 180 dias, com liquidações parciais para o
abastecimento gradativo do mercado. •

Confirmou .também o Sr. Herbert Levi, a intenção
de o Governo federal delegar aos Governos estaduais, sem-
pre que possível, através de convênios, a execução de ser-
viços ou da política estabelecida pelas autoridades federais,•
conforme determina a reforma administrativa.

gricultura paulista pede
er -•api e i sa
situação a Costa e Silva

São Paulo (Sucursal) — A Federação da Agricultura
do Estado de São Paulo enviará ao Marechal Costa e Silva
um estudo sobre a situação da agricultura no atual mo-
mento econômico, afirmando que "o Governo anterior,
através de tributações e confiscos, não deixou lucro para
novos plantios, que. agora, só serão possíveis com crédito
rápido e amplo, sem as clássicas protelações burocráticas".

O trabalho da FAESP denominado Desenvolvimento
Econômico Acelerado e Aumento da Produção, analisa dc
forma simples e objetiva o problema da inflação, da teo-
ria quantitativa da moeda, da formação de preços e com-
portamento de mercados, assim como a circulação da moe-
da em regime dc economia inflacionária.

CONDIÇÕES DO PLANO

O Sr. Herbert Levi comen-
teu que o Governo federal con-
sidera necessária a observância
de dois pontos principais na
execução do plano do amparo a
produção: "Continuidado no
fluxo dos recurses necessários
para a plena execução dos íi-
nanciamentos ou compras de
safras; e necessidade de esto-
o.ue.s reguladores em poder do
Governo, correspondentes ao
consumo de quatro a seis mc-
ses, para. evitar manobras es-
peculativas e de alta em detri-
mento do consumidor, e sem
vantagem para o produtor".

Lembrou que a Comissão de
Financiamento da. Produção íi-
xou as seguintes medidas, apro-

vactaa pelo Conselho Monetário
Nacional: "O produtor poderá
vender á CPP ou ao órgão cs-
tadual executante do V Conve-
nio do produto- financiado, no '
vencimento do financiamento
ou antes.

PLANO DE
EMERGÊNCIA

No seu relatório ao Governa-
dor Abreu Sodré, o Secretário
da Agricultura afirma que os
Ministros do atual Governo
mostraram-se muito interessa-
do.s com o plano do Governo
estadual para garantir o ar-
mazenamento e. portanto, o íi-
nanciamento das próximas sa-
iras de cereais e algodão, acres-
centou.

Sementes vão melhorar
produtividade agrícola

Curitiba (Do Correspondeu- preleciohado diretamente
te) — Sementes selecionadas
estão sendo colocadas à dispo-
sição do agricultor paranaense,
dentro do programa da Compa-
nhia Agropecuária de Fomento
Econômico do Paraná — café
do Paraná — de melhoria da
produtividade agrícola. Neste
més serão distribuídas duas
mil sacas de sementes de fei-
jão preto, dez mil de soja, duas
mil de arroz e dez mil de
amendoim.

Para 1967 está prevista a
criação de mais campos de co-
operação para multiplicação de
sementes, além da dinamização
do convênio com a Associação
Privada da Indústria de Extra-
ção de Pibra.s do Paraná, para
produção de 430 mil sacas de
sementes de algodão.

Um tipo de curso dinâmico,

nas
comunidades rurais, para agri-
cultores jovens, acaba de ser
instituído pelo Departamento
de Ensino Agrícola da Secreta-
ria da Agricultura do Paraná.
Com a realização auxiliada por
recursos da Aliança para o
Progresso, o curso, durando se-
te meses, será ministrado, si-
muUâneamente, em onze mu-
nicípios paranaenses, selecio-
nando-se os assuntos de acór-
do com as atividades agrope-
cuáriss predominantes.

Os alunos serão jovens agri-
cultores náo matriculados em
ginásios ou colégios agrícolas,
com idade entre 16 e 25 anos,
desejosos de receber instrução
sobre os modernos sistemas de
produção agrícola e pecuária,
com vistas à produtividade
rural.

Centro Industrial de Aratu
marca para 4 de abril a

de suas obras

TEORIA DA MOEDA

Este — prosiegue textual-
mente o estudo — é hoje urna
espécie de saque contra o fun-
do social e serve como medida
de. valores e meio de pagamen-
tos e de entesourar. Rigorosa-
mente, quem não trabalhava, e
não produzia, nas cidades anti-
gas, não tinha o que trocar.

O estudo observa, em segui-
da. que nos atos de permuta,
dantes como hoje, cada um
procura, quase sempre, levar
vantagem, e ressalta que. "por
causa de sutis funções, houve o
entendimento, durante séculos,
de que o dinheiro é o íator dos
preços". O Sr. Francisco Girai-
dis Pilho. Diretor daquele rie-
partamento e autor do estudo,
passa, então, a explicar a teo-
ria quantitativa da moeda:

O classicismo econômico
consagrou esse ponto-de-vista
(dinheiro é o íator dos preços.)
na célebre teoria quantitativa
da moeda, segundo a qual, a
moeda tem um valor inverso ã
sua quantidade e está numa
relação causai com os preços.Irving- Fisher. um econo-
mista americano — ensina o
estudo —, formulou até a equa-
ção de que MV -;- M'V =3
= T X P, na qual M é moeda,
V sua velocidade, M' o dinheiro
criado pelos bancos, V sua ve-
locidade, T a produção e P os
preços.

TEORIA DOS PREÇOS

Apôs íazer considerações só-
bre a teoria quantitativa da
moeda, inclusive "a. exaustiva
demonstração de seus erros
por P. Aftalion", o estudo do
Sr. Francisco Giraldis Filho
explica o que são os preços:

Os preços — diz —, são
uma expressão monetária do

valor das coisas, files se íor-
mam pelo acordo das vontades
de duas partes, files sáo o en-
contro de curvas de oferta e
cie procura dc bens. O vende-
dor calcula o custo da merca-
doria, o lucro que almeja e
empresta ao dinheiro um cer-
to valor, para. fazer sua oferta.

O comprador — prosse-
gue —. calcula a utilidade da
coisa, sua disponibilidade pes-
soai, seu rendimento, e estima
a capacidade aquisitiva da
moeda, para efetivar sua pro-
cura.

TEORIA DO VALOR
O estudo aborda também a

teoria, do valor, explicando:
-A teoria moderna do va-

ler. com uma compreensão
mais correta da lei de oferta
e da procura, ensina que, no
caso ria moeda, não se trata
da quantidade existente de
meios de pagamento, no País,
mas das diversas ofertas in-
dividuais. das quais resulta, no
todo, a. oferta social. Destarte
— conclui textualmente —, a
teoria da renda aproxima-se
da realidade, sendo verdade
que varia a capacidade de
compra com a variação da
renda per capita.
A AGRICULTURA

Depois de dar outras expia,-
nações básicas e elementares
sobre economia, o estudo abor-
da o problema. da agricultura
brasileira ante o atual mo-
mento econômico. afirmando
que. "na, agricultura, sobretu-
cio, onde o Governo, através
de tributações e confiscos, não
deixou sobras ou lucros, não
havendo poupança, os novos
plantios só serão possíveis
através de um crédito, amplo
e rápido, sem as clássicas pro-
telações burocráticas".

Salvador (Correspondente) — A rodovia queiiga Aratu ao aeroporto de Ipitanga, no trecho até
a rodovia Salvador—Feira de Santana, e as barra-
gens dos rios de Cobras e Cuipe, com capacidade
para 400 mil litros de água, são algumas das inau-
gurações do Centro Industrial de Aratu, programa-das para o dia 4 de abril próximo.Será igualmente posta em operação a linha
transmissora de 3 500 kVA, construída pela Eletro-
brás através da Companhia Energia Elétrica da
Bahia, destinada à demanda de energia para as pri-meiras indústrias instaladas em Aratu, sendo queas inaugurações contarão com a presença do Gover-
nador Lomanto Júnior e de vários empresários do
Sul do País.
PIONEIRAS

Cinco indústrias já se es-
tão instalando no Centro In-
dustrial de Aratu, realizar.-
do em ritmo acelerado os
trabalhos de terraplenagem
e construção. Essas empré-
sas são a Novcpan, que pro-
duzirá c o n g 1 o merados de
madeira com revestimento
plástico: a Esprec, estrutu-
ras de concreto protentíido;
Postes do Nordeste, artefa-
tos de cimento; M abas a,
também laminadcs plásti-
cos; e a Magirus-Deutz, qtie
deverá lançar em 2 dc* julho
o seu primeiro chassis para
ônibus. A Esprec iniciará
sua produção em irtaD, en-
quanto a Postes do Nordes-
te pretende começar a pro-
duzir já em abril.

Além dessas, mais ?,2 ln-

dústrias já estão formal-
mente comprometidas a ss
instalarem no Centro de
Aratu, através de cartas de
opção para reserva de terre-
nos. No total, as 37 emprè-
sas representam uma inver-
são de NCrS 201,5 milhões
(duzentos e um bilhões o
quinhentos milhões tíe cru-
zeiros antigos). Essas em-
presas se distribuem pelos
setores de alimentação, ves-
tuário, construção, metalúr-
gia, máquinas e industries
químicas.

A maior dessas empièsas
é a Cyanamid Química do
Nordeste, que pretende
ocupar uma área de 700 mil
metro3 quadrados, ondo ins-
talará três indústrias de ::i-
seticidas. de laminados piás-
ticos e de papel decorativo.

PETRÓLEO BRASILEIRO S/A -
PETROBRÁS

FÍSICOS e MATEMÁTICOS

Estarjios recrutando Físicos e Mate-
máticos para preenchimento de 2 (duas)
vagas de Geofísico, existentes no Depar-
famento de Exploração e Produção. Aos
habilitados será dado treinamento especia-
lizado.

Requisitos para inscrição:

a) ser portador de diploma registrado
(ou equivalente) de Bacharel em Fí-
sica ou Matemática.

b) idade: até 35 anos.
c) documentos:

1 . Prova de quitação com o Ser-
viço Militar.

1.1. Título de Eleitor.
1.1. Carteira de Identidade.

Informações e Inscrições:

As inscrições estarão abertas entre os
dias 27/3 e 7/4, no seguinte endereço:

Av. Rio Branco, 81 - 18.° andar. (P
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BOLSAS E MERCADOS
MOEDAS

DÓI AR s NC'.'S "'-à^OA. Fechou inatte- «-arco Alem. 0,67!M5 0.684J3 Franco Franc. 0.-M0 0.330
rado Llva  0,or>!322 O.COiKO EscU-O Port. ., O.0M 0,09550

o r-rv Franco Suíço 0,62:129 0,62851 Pcseta, fep. 0,045 0,04570
UOmpra  _,ÍL) MANUAL Coroa Dln. .. 0.3906!) 0.39421 Lira Ita! O.0O430 0,00440
... 9 II- Coroa Norueg. 0,37746 0.3S0D1 Franco Suiço 0.620 0,030
vencia  Z,/10 nr abertura do mercado tle Franco Frano. 0,54345 0,5-103-1 PC-so Argen-t. 0,00780 0.00850

câmbio manual o dólar popcl Corroa Sueca, . 0,52299 0,52725 Peso Urair. .. 0,0029 0,0033
T TRPA íol comprada a NOS 2,70 e-ven- Xslim Aus:. . 0.101430 0,100428 Franco Belga 0,050 0,055

dido a NCr*} 2,71o; e, libra a NCrS Escudo Port. . 0.093060 0,095839 Bolívar 0,535 0,595
7,330 c a NCrS 7,530. F:chou Peseta  0,045090 0,046693 Marco 0.675 0,685

Compra  7,530 Inalterado. Peso- Argcnt. nominal nominal Dólar Can. 2.480 2.520
ir _ .,_. Peso Urug. .. nominal nominal Coroa Sueca 0,5.6 0.525

Venda  7,0oU O B.ineo do B*.vioi'. c os ban- USS Convênio 2,70 2,715 Coroa Dln. 0,370 0,380
cos particulares operaram ès ss- £ RPC  7,04-134 7,59304 Coroa Norueg. 0,370 0,380

LIVRE gulmes taxas: Ouro Fino Ef.cudo chil. 0,370 0.375'. GR 3,038 2436 3,055 1228 Horlm 0,740 0,750
Abriu, ontem, o mercado de Moedas C(,mpra Venda Guaranis . 0,013 0,020

taxa Hvw. calmo, com o Banco Dólar  2,70 2.7i5 TAXAS DO MANUAL PésoBollv. 0.160 0,200
... Dólar Can 2 4960-fi 2 51.154 Fêso Colonib. 0.100 0,140

do Brasil comprando o dólar a ™™ ">n'_;; •»•£»<* 2,51354 ^^ ^^ ^^ 
^ ^^ o?]j

NCrS 2,70 e vendendo a NCrS Franco Belga 0,054324 0,054761 Dólar  2.70 2.7iã Xellm austr. 0,100 0,105
2,715; a libra a NCrS 7,54434 . Florlm  0,74709 0,75259 Libra  7,530 7,630 Sol peruano 0,085 0,095

BOLSA DE VALORES
A Bóisa de Valores nflo funcionou ontem, bem assim como c* mercado* de café, açúcar e algodão.

Nota lertiue I UPI-JB) — Média

Açftes

.30 INDUSTRIAIS
15 CONCESSIONÁRIAS

BOLSA DE NOVA IORQUE
ds DovJcmes na Bolsa d» Nova Iorqiie ontem:

Abert. Máx. Min. Final Variaç. "çôes Abert. Máx. Mín. Final Variar;.
I

873.73 SS2.29 80S.29 876.67 + 6.12 20 FERROVIAS 234,05 235,35 323.26 233,33 Inalt.
135,03 130,32 134,32 136,18 + 1,02 65 AÇÕES 311,26 311,03 303,33 311.89 -;- 1.51

Vendas nas açõ;s utilizadas r.o Índice: IntHistrlais 663 900 ; Ferrovias 144 800; Concessionárias de Serviços Públiccs 130 100[
j Total 940 800.

Índice Do-.v-Jon-Oò de futuros «le mercadorias (média 192-1-26 representa 100): Finai 135,79
BOLSA BE NOVA IORQUE

PREÇOS FINAIS:
Nova Torque (UPI-JB) — Preços finais na Bolsa dc Valores de Nova Iorque ontem:

Am Met Cl ... 4<3-7;8 Electron Spc . 32-34 Pac G El  34-3;3 Tech Mat  10-i;2 U S Rubber ... 41-114
Amer Std  21-3,4 Ford  52-l;4 Pen R R  58-3 ít Texaco  77 .. „ c,_.H,._ „ __,Amer Smol ... 63 Gen Ele  38 Phillips P .... 56-112 Texas Gult ... 106 u ° omeiting m-j»
Am T íc T ... 61-318 Gen Foods  75 RCA  47-18 Textron  71-7 West Air Br ., 37-14
Bendix  38 Oen Motors . . 80 Rey Tob  41-1,2 Un Carbide . . 57-l'í .... . -„ ,.Can Pac  61-3'4 Loews Thea .. 49 Sears  51 Union Pacific . 41-1.2 AUv "* u*3 "" " ¦
Col Gas  27-3 Lonestar Cem . 76-3 Sinclair  73-14 Unlced Aircr .. Brit Am Oll ... 29-3:4
Con Ed  34-1,4 Nat Lead  63-7.8 Std O Cal .... 60-18 Vlá Fruit  32-12 .. _..
Cord Pd  49-12 N Y Centr .... 76-3;4 Std O N J .... 64-7,8 United Gus ... 63-14 «eoie r -"-r,»
Eastman 148-3,4 Otis Elev  44 Swifl  54 U S Gypsuni .. 67-1,2 Home Oil A .. 17-5,8

ft rio Tènciaenng toma posse
na Eletrobrás dia 27 no
lugar de Marcondes Ferraz para empresários mineiros

agalhães Pinto a
mundial leva

I r I i íí 1*

O engenheiro Mário Pena Bhering tomará posse dia
27, na Presidência da Eletrobrás, em substituição ao Sr.
Otávio Marcondes Ferraz, em solenidade às 16 horas, no
salão nobre da empresa. O Sr. Mário Bhering é o Pre-
sidente das Centrais Elétricas de Minas Gerais — CEMIG
— e também membro do Conselho Administrativo da Ele-
trobrás.

Convidado pelo engenheiro Lucas Lopes, em 1951, o
Sr. Mário Bhering colaborou na organização das Centrais
Elétricas de Minas Gerais, ali exercendo os cargos de Chefe
do Departamento de Compras, Diretor-Comercial, Vice-
Presidente, e, finalmente, Presidente. O decreto designai.-
do-o para a Presidência da Eletrobrás, loi assinado pelo
Presidente Costa e Silva, no dia 20 do corrente mès.

O NOVO PRESIDENTE

Belo Horizonte (Sucursal) — O Chanceler Magalhães Pinta
confirmou, ontem, á Associação Comercial de Minas, a sua pre-
sença nesta Capital, no próximo més, para pronunciar uma con- .-
ferência na setie da 'entidade, quando fará um apelo às classes j
produtoras nacionais para que "produzam em termos de concor- 

'

rência internacional, a fim de caie possam atender às uecessida-
des tle ruma política agressiva de exportação que será, implantada
no Pais".

Durante sua permanência na Associação Comercial, a Dire-
toria da entidade lhe entregará um documento sugerindo a cria-
ção de um Banco de Exportação, que terá como finalidade o íi-
nanciamento das exportações brasileiras, tanto para a ALALC
como para os paises do Leste, para dar melhores condições dí.
concorrência ao empresariado nacional.

Atualmente com 44 anos de
idade, diplomado, em 1945, pela
Escola Politécnica da Univer-
sidade do Brasil, o Engenheiro
Mário Bhering féz: curso de
treinamento em equipamentos

hidráulicos e elétricos nos Es-
tados Unidos. Ex-Diretor c
membro do Conselho de Admi-
Distração da Central Elétrica
de Furnas é também Presidente
do Conselho de Administração
e Vice-Presidente da Eletrifi-
cação Rural de Minas Gerais.

NOVOS INVESTIMENTOS

Em sua conferência, segundo co-
municou a direção da Ãêsociaçíio
Comercial. 0'Chanceler Magalhães
Pinto vai explicar como será exc-
cutada a sua política agressiva de

exportações c o t|ue pretende rea»
lizar para a conquista de novoa
mercados para os produtos "brasi-
leiros. Mostrará, ninda, o quo pre-
tende íazer seu Ministério, no sen-
tido de trazer novos lnvectlmen-
tos. para o País.

vRécplhjmerrto d&contribuiçõèS

para o Instituto"'NaçfpriaT''de
Pcèvidèficia 

'Social'''-:. 
INPS _-/

órgão que substituiu todos: os
¦ex-lnst,iiutós dc Aposentadoria:;

e Pensões. ;. "-. r.

Banco mercantil de minas Gerais.S A
um banco .otimista'
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SOCIEDADE DE CAPITAI ABERTO

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os Senhores Acionistas para se reunirem em

Assembléia Geral Extraordinária na sede da Companhia, à Rua Cart-

delária n.° 66, às 14h30m, do dia 28 de abril próximo, a fim de

deliberar sobre uma proposta da Diretoria pnra o aumento do ca-

pilai social de NCr$ 75.000.000,00 para NCr$ 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 termos do art. 3.° e seu

parágrafo 4.° da Lei n.° 4.357, de 16.7.64, a parcela de NCrS ..

4.039.940,00, mediante a incorporação do saldo da reserva de ma-

nutenção de capital de giro próprio relativa ao exercício de 1964

e a parcela de NCr$ 391.563,88 mediante a incorporação de parte
da reserva de manutenção de capital de giro próprio relativa ao
exercício de 1965, ambas essas reservas constituídas nos lermos do
art. 27 daquela Lei n.° 4.357, de 16.7.64.

De acordo com o disposto no orligo 10 dos Estatutos da Com-

panhia só poderão tomar parte na Assembléia:

a) — Oa 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-
bléia, mediante npr-sentaçâo da prova de identidade e,

quando representadas por procurador, exibindo o respec-
tivo instrumento.

b) — Os possuidores de açóes ao portador que comprovarem o
depósito das respectivas açóes na sede da Companhia ou
em estabelecimento b.incário ató 5 (cinco) dias antes da
realização da Assembléia.

Rio dc Janeiro, 21 de março de 1967.

H. M. Mill
Diretor-Presidente.

REDE FERROVIÁRIA FEDERAL
SOCIEDADE ANÔNIMA

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
CONVOCAÇÃO

São convidados os senhores acionistas e 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 seguinte ordem do dia:

ê) tomar conhecimento da resolução adotada pelos atuais membros
da Diretoria de colocar seus mandatos à disposição da Assembléia
Geral;

b) decidir sobre a recomposição da Diretoria Colegiada da Empresa
nos termos estatutários;

c) tratar de assuntos de interesse gera!.

Rio de Janeiro, 21 de março de 1967

(a) HÉLIO BENTO DE OLIVEIRA MELLO
Presidente (P"•

«büZACS**

SOCIEDADE DE CAPITAL ABERTO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam convocados os Senhores Acionistas para se reunirem cm

Assembléia Geral Ordinária na sede da Companhia, à Rua Candeia-
ria n.° 66, ás 14,00 horas do dia 28 de abril, a fim de:

a) — Deliberar sobre o relatório da Diretoria, Balanço Geral •
demonstração da conta de Lucros e Perdas relativos to

» 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 resto do mandato da 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 c do Conselho
Fiscal para o exercício tle 1967, observando quanto àqurí-
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 «n-

dossáveis inscritas em seu nome nos livros próprir* da
Companhia até 8 (oito) dias antes da realização da Assem»
bléia, mediante apresentação de provas de identidade c,
quando representados por procurador, exibindo o respec»
tivo instrumento de mandato.

b) — Os possuidores de ações ao portador que comprovarem o
depósito das respectivas ações na sede da Companhia ou
em estabelecimento bancário até 8 (oito) dias antes da
realização da Assembléia.

Acham-sa 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 de Janeiro, 21 de março de 1967.

H. M. Mill
Diretor-Presidente.
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Páscoa serã um domingo
como outro qualquer para
150 crianças da Tijuca ,

Enquanto por toda a Cidade, rodeadas de doces e brin-
quedos, milhares de crianças estarão festejando a Páscoa
no lado dos pais, 150 outras — muitas das quais de so-
brenome fictício — passarão o domingo apenas com o ga-
tinho preto Mimi, no Educandário Nossa Senhora de Lour-
des.

A instituição pertence ao antigo SAM — hoje Funda-

ção do Bem-Estar do Menor — na Tijuca, e sua Diretora,
D. Maria de Lourdes França, luta com sérias dificuldades
para dar uma infância às crianças, pois, sem ter nunca
recebido um donativo, não encontra assistentes sociais
que possam dedicar-se a elas inteiramente.

A OVTRA PÁSCOA

UM DOMINGO COMUM

As crianças do Educandário
Nossa Senhora de Lourdes ti-
veram ura arremedo de festa,
com distribuição de ai-
guns bombons para cada uma.
Sua alegria, ao recebê-los, nâo
foi menor que a dns outras,
do maiores posses, ao ganha-
rem galinhas de ovos de ouro
de chocolate. Mas isso foi na
quarta-feira, e este domingo
será para ela.s um dia como ou-
tro qualquer.¦Os funcionários da institui-
ção contam quo o momento
mais feliz pnra as crianças ó
no fim do ano, quando se apro-
sentam cm clubes, vestindo
Trajes típicos, e ganham sa-
patos e roupas, mas destacam
que elas, na realidade, neces-
sitam de carinho: alguém o.ue
lhes dé um lar. sorrisos e um
afago na cabeça ã hora de
dormir.

SONHO DISTANTE

O grande sonho de D. Maria
de Lourdes — que também di-
ríge uma creche para meninos e
meninas de um a três anos —
é possuir um prédio próprio,
onde ela possa dar mais con-
íôrto às lõO crianças que abri-
ga no Educandário. situado na
Tijuca.

. A escola tem apenas duas
cozinheiras e duas inspetoras
que dificilmente dão conta do
serviço. A verba recebida por
D. Maria dií Lourdes França,
do Governo, éNCrS 45,00 (qua-
renta e cinco mil cruzeiros an-
tigos) per capita, mensais. Êste
dinheiro tem ainda de dar para
a compra de equipamentos do
consultório médico e dentário
e para o pagamento das oito
professoras que ali trabalham.
Além da costureira, encarrega-
da das roupas das crianças.

Há necessidade de colchões
novos c de brinquedos mais

modernos, uma vez que os Jâ
existentes estáo sujos e que-
brados.

Não havendo dinheiro para
a compra de brinquedos e jo-
gos. as crianças só ns utilizam
quando têm permissão, e isso
não acontece diariamente.

órfãs na maioria, muitas Io-
ram achadas na porta de uma
casa qualquer, e não sabem
nem o nome da mãe. Seus
nomes foram escolhidos ao
acaso, muitas vezes de seus
padrinhos de batismo, funcio-
nários do Educandário.

UM CASO EM MUITOS

Uma delas é Odete, registra-
da na instituição como "filha
cie meretriz e um louco do sa-
natório Pedro II. A Policia
encontrou-a, há quatro unos,
vagando pela rua, levada pelo
pai. A única visita que rece-
bcu. até hoje, foi a cio médico
da casa.

Outras sáo filhas dc pais se-
parados e que de vez em quan-
do passam lá "para ver a ga-
rota". Essas têm um nome
comploto. São poucas, entre-
tanto, e a maioria tem um
aspecto doentio. Os problemas
burocráticos impedem que mui-
tas sejam adotadas, apesar dos
insistentes pedidos que a Dire-
ção recebe diariamente.

NA FAZENDA MODííLO

Por iniciativa da Secretaria
de Turismo, as mil crianças
flageladas que estão abrigadas
na Fazenda Modelo terão sua
festa de Páscoa com espeta-
culos de circo e distribuição de
ovos de chocolate de todos os
tamanhos.

A festa começa às lfi hora5:
da tarde de amanhã e contará
com a presença do Governador
Negrão de Lima e do Secreta-
rio de Turismo, Sr. Carlos de
Laet.

Resultados da campanlia
*m e i - xx <ut>

DAG acha difícil o ônibus
Galeão-Cidade por depender
da Base Aérea e do Estado

A criação de uma linha de ônibus entre o Galeão e a
Cidade, sugerida pela Lufthansa, é considerada "um pro-
blema muito complicado" por funcionários da Diretoria
de Aeronáutica Civil, órgão do Ministério da Aeronáutica,
porque depende não só de autorização da Base Aérea mas
também do Governo do Estado.

Um dos diretores da Viação Ideal, o Sr. Renato Store,
declarou que sua empresa continua interessada na con-
cessão de um terminal no Aeroporto do Galeão, apesar de
há seis meses ter recebido resposta negativa a nm pedido
que íêz nesse sentido.
O VETO

O Sr. Renato Store informou •
que a Viação Ideal estudaria
com interesse ei exploração de
.uma linha entre o Galeão e o
Centro da Cidade, caso o Mi-
nistério da Aeronáutica e a
Secretaria de Serviços Públicos
se dispusessem a dar a cou-
cessão.

— Quando criamos a linha
696 — Cocotá—Méier — reque-
remos que o terminal fosse no
Galeão, mas de fato o pedido"foi 

vetado pela Prefeitura Mi-
litar da Base Aérea, consulta-
tia pela Secretaria de Serviços
Públicos.

Acha. o Sr. Renato Store que
não só a Ideal, mas também
outras empresas estudariam a
exploração da linha do Galeão,
•examinando sua possibilidade
dentro dos requisitos impostos
pela Aeronáutica e pela Secre-
taria de Turismo. Êle não con-
corda com o argumento apre-
sentado pela Divisão de Con-
ttrôle Técnico da Secretaria de
Serviços Públicos de que a 11-
nha não seria' rendável, acre-
ditando que a rentabilidade de-
penderia das tarifas de passa-
ges e do tipo de serviço.

Segundo o Sr. Renato Store,
houve já várias tentativas para

o estabelecimento de ônibus dl-
retos entre o Galeão e a Cida-
de, sendo uma das propostas a
ligação com terminal no Ae-
roporto Santos Dumont.

— Outra idéia — disse o Sr.
Renato Store — seria colocar
ônibus expressos, com tarifa
especial, que fizessem paradas
só em determinados pontos.
Poderia ser também um ôni-
bus destinado exclusivamente
ao pessoal de serviço e pas-
sageiros do aeroporto, não se
apanhando passageiros no per-
curso.

COMPANHIAS
As companhias de aviação —

que em geral estão satisfeitas
com os serviços da cooperativa
de carros de aluguel, mas rei-
vindicam as linhas dc ônibus
como transporte mais barato —
acham que o único inconve-
niente dos ônibus seria o trans-
porte das bagagens.

A Cruzeiro do Sul informou,
no entanto, qtie não tem tido
problemas nesse sentido com
os passageiros que se utilizam
do seu transporte especial pa-
ra o Santos Dumont, pois os
porta-malas têm espaço sufi-
ciente para toda a bagagem,
mesmo dos usuários dos vôos
internacionais.

Vigário cai no "conto da
promessa" de um vigarista
atento às coisas da alma

Niterói (Sucursal) — Iludido por ura cic^dão bem
trajado, que se dizia médico e que tinha uma promessa a
pagar, em nome de uma cliente curada, o padre José Ver-
dugo, da Paróquia de Cachoeiras de Macacu, queixou-se
ontem à Polícia por ter caído no conto da promessa, per-
dendo cerca de NCr§ 1000,00 (1 milhão de cruzeiros an-
tigos).

O íalso médico, após uma série de encontros com o
padre, marcou o domingo passado para entregar-lhe o di-
nheiro da promessa da cliente. Mas, com uma conversa

| mole, acabou convencendo o vigário a somar suas liras
aos seus inexistentes cruzeiros, para a reforma geral da
Paróquia do Município de Cachoeiras de Macacu.
REFORMA

Com as liras do padre Ver-
dugo nas mãos, o falso medi-
ço, cujo nome o padre, que é
espanhol, nem procurou saber,

¦ partiu para Niterói, a fim cie
comprar o material necessário
á reforma da Igreja e não vol-
tou mais. Estranhando a de-
mora, o padre decidiu apresen-
tar queixa na Capital flumi-
nense," já convencido de que ha-
via caído no conto da promessa.

Um arremedo ile festa já deu alguma ulegriu à inocência tias crianças do Educandário Nossa Senhora de Lourdes

A RECEPÇÃO DESAGRADÁVEL
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Servidores do Departamento
dc Imprensa Nacional pedem
exoneração do seu Diretor

Brasília (Sucursal) — Uma comissão de fun-
cionários do Departamento de Imprensa Nacional
esteve, ontem, na Sucursal do JORNAL DO BRASIL
para, em nome do corpo de servidores daquele ór-
gão, dirigir um apelo ao Presidente Costa e Silva,
no sentido da imediata exoneração do Diretor do
Departamento, Sr. Alberto Brito Pereira, há 17 anos
no cargo.

Os servidores apontaram diversas falhas na ad-
ministração do atual diretor do DIN, entre as quais
as de não promover a renovação do quadro de pes-
soai. deixar paralisadas as obras do Departamento
nesta Capital, ignorar a obsolescência do parque
gráfico e manter os processos anacrônicos de distri-
buição do Diário Oficial.
PARQUE OBSOLETO

O excesso do burocracia cansou Harriet Andersson

Filme sueco perde chegada
de sua atriz por aparecer
em cena funcionário da DAC

Um funcionário desavisado da DAC estragou as pri-
meiras cenas do filme sueco Pcoplc IHect and Stvcet Music
Fills the Heart, que seriam rodadas ontem de manhã no
Galeão durante a chegada da estrela Harriet Andersson e
do ator Erik Wedersee, passando inadvertidamente diante
das câmaras.

O diretor Henning Carlson, que tinha autorização es-
pecial da DAC para filmar, correu para tirar o funciona-
rio da cena, mas o incidente não parou por aí porque o
encarregado de turma, Sr. Oto da Silva, ficou ofendido
com o tratamento ao seu subordinado e aos berros man-
dou parar toda a filmagem.

Segundo a comissão cie ser-
vidores, o Sr. Brito Pereira
tem dedicado mais tempo ao
esforço pnra manter-se no
cargo dc que às suas respon-
sabilidades como Diretor do
DIN, conseguindo assim atra-
vessar cinco governos, enquar.-
to o parque gráfico cio De-
parlamento, que etn 1945 era
o maior da América cio Sul,
está hoje reduzido a um anion-
toado de máquinas obsoletas,
inferior ao de muitas empré-
sas privadas.

Acentuam qu? essas máqul-
Jias, sem condições de corres-
ponderem ao desenvolvimento
cias artes gráficas, c Joelobaixís-
simo rendimento que apresen-
tam nos diversos setores, exi-
gem enorme soma de sacrifi-
cios do pessoal e maiores gas-
tos em manutenção e tempo
de serviço por parte do Poder
Público, ameaçando levar ao
colapso as atividades específi-
cas do DIN.

Assinalam que as osperan-
ças de renovação de infra-es-
trutura e de pessoal, surgidas
com a mudança do órgão para
Brasília, têm sido invariável-
mente frustradas pelo Sr. Bri-
to Pereira, a quem acusam cie
não ter construído um único
metro quadrado para comple-
tar as obras cie instalação do
Departamento na nova Ca-
pilai.

O padre José Verdugo disse
à Polícia que não podia, de
maneira alguma, desconfiar do
falso médico, "que me pareceu
um homem muito piedoso, hu-
mano e interessado nos misté-
rios da alma". A tristeza do
vigário era traduzida pelo íato
de Cachoeira de Macacu ser
um Município bem pobre, cuja
Igreja vai levar, agora, muito
tempo para ser reformada, pois
ns obras serão realizadas com
as esmolas dos fiéis.

PROTESTO

A equipe da Saindrew, em-
presa produtora do filme, pro-
testou contra a suspensão da
íilmagem e haveria até briga
se o inspetor da VARIG, Sr.
Amario Antado, que colaborava
cem os suecos, não acalmasse
os que já estavam trocando
empurrões.

Harriet Andersson. embora
eem saber do incidente, desem-
barcou de mau humor e quei-
xou-se da demora da AUán-
dega.

Como é difícil entrar no
seu pais, comentou com um
brasileiro.

Pouco depois, na entrevista
que concedeu aos jornais, Har- '
riet Andersson afirmou que ja«
mais viveria num pais latino:

Os latinos — disse ela ir-
rltada — têm uma idéia exa-
gerada a respeito da mulher de
meu pais. Elas não têm nem
mais nem menos que os mes-
mos direitos dos homens.

PREFERIDA
Embora seja uma das atrizes

preferidas de Ingmar Bergman,
já tendo participado de sete
dos seus filmes, Harrict An-
dersson considera-o "apenas
um bom diretor que faz filmes
sobre seus problemas pessoais".
Mesmo achando que o cinema
deve mostrar tudo, até mes-
mo problemas individuais, ela
afirmou que não participa dos
problemas do diretor, nem
mesmo do da existência de
Deus, que Ingmar Bergman
aborda constantemente:

Eu não acredito em Deus.
Sobretudo porque é muito difi-
cil acreditar numa ecisa supe-
rior. principalmente porque os
padres, falando apenas no caso
da Suécia, não acompanharam
a evolução do mundo.
ATIVIDADE

Harriet Anderson que parti-
cipou de filmes como Noites
de Circo; Uma Lição de Amor:

Morangos Silvestres, e Sorrisos
dc uma Noite dc Amor, todos já
exibidos no Brasil, afirmou que
não gosta de filmes de Jean-
Luc Godard, "muito frios e
cansativos", e acha Antonioni"melhor que Godard". Gosta-
ria mesmo era de trabalhar
com Bunuel".

Disse a atriz que não pode
apontar os melhores entre os
atores suecos, e sóbre Ingrid
Thulin, que fêz O Silêncio,
afirmou ciue "não é a
melhor e, pessoalmente, a con-
sidero muito analista e intelec-
tual, uo contrário de'mim".

LIBERDADE

Contou Harriet que não con-
6idera o casamento indispen-
sável para a felicidade de um
casal, "porque não é um papel
assinado . que prende um ao
outro", afirmando ainda que"é muito difícil para qualquer
pessoa a convivência comigo,
pois não gasto de me sentir
presa".

Fui casada uma vez e me
separei — disse ela —, afir-
mando, em seguida, que agora
vive com o produtor Jorn
Donner (que fêz o filme Amar,
exibido há pouco no Rio) e se
sente feliz, porque tem a sen-
sação da liberdade.

Mas Harriet Anderson fêz
questão de acentuar que as
suas opiniões não representa-
vam a opinião da mulher sue-
ca, "como fêz Ingrid Thulin
em recente entrevista conce-
dida ao L'Europco".

A atriz disse ainda que até
hoje só assistiu a um filme
brasileiro: Orfeu. Negro, exibi-
do em Estocolmo, mas não
mostrou qualquer interesse no
assunto, explicando que nem
mesmo as filmes em que traba-
lha lhe preocupam:Náo me preocupo com os
problemas deles, mas apenas
com os meus papéis, que têm
de ser bastante reais para queeu possa aceitá-los.

Observam os servidores que
a politica tle pessoal do Sr.
Brito Pereira tem sido a mais
restritiva e injusta. Trinta
por cento dos funcionários, em
fase dc aposentadoria, há mais
cie 17 anos não gozam os be-
jiefícios cia promoção. Por
inépcia administrativa, os pro-
ce.ssos de readaptação perma-
necem paralisados.

Informam ainda que, desde
a mudança para Brasilia, cm
1900, só se fêz um exame mé-
dico geral dos servidores, em-
bora sua área de trabalho se-
ja classificada entre as insa-
lubres, em vista dos elementos
nocivos à saúde que ali sâo
manipulados, como chumbo,
ácidos, antimônio e outros.

RECLAMAÇÕES

Segundo os funcionários, o
anacronismo da distribuição
do Diário Oficial se patenteia
tanto nos centros populosos
como nas regiões mais distan-
tes, ciando motivo a reclama-
ções cie todas as partes, tal o
caso recente de uma queixa
formulada pelo Comandante
da Zona Aérea em Recife.

Denunciam os servidores que
a deficiência da distribuição
tio DO tem acarretado o des-
cumprimento de importantes
portarias ministeriais, para
náo falar na. enorme soma de
atos do escalão intermediário
da Administração federal.

AVISOS RELIGIOSOS

VICE-ALMIRANTE

Âguinaldo Augusto de Abreu e Silva
(FALECIMENTO)

A família do - VICE-ALMIRANTE AGUINAL-
DO AUGUSTO DE ABREU E SILVA - cum-
pre o doloroso dever de comunicar o seu

falecimento e convida os demais parentes e ami-
gos para o se usepultamento a realizar-se hoje, dte
24, às 10 horas, saindo o féretro da Capela "D" do
Cemitério de São Francisco Xavier (Caju), para a
mesma Necrópole. (P

GIDELTRO SANTOS
(Pele dos Santos)

(MISSA DE 7,o DIA)
A viúva Olga de O. M. Santos e família convidam os parentes
e amigos para a missa do sétimo dia que mandam celebrar
pela alma da reu querido esposo e parente, na Igreja de Santa
Luzia, dia 27, ès 9h45m, na Run Sanla Luzia, 490. Agradecem a
todos que comparecerem a êste oto de fé cristã.

LAURA SOARES GUEDES
DE CARVALHO

(FALECIMENTO)

+ 

Luiz Guedes de Carvalho e demais
parentes cumprem o doloroso de-
ver de comunicar o falecimento de

sua idolatrada mãe - LAURA SOARES
GUEDES DE CARVALHO - e convidam os
demais parentes e amigos para o seu se-
pultamento hoje, dia 24, às 15 horas, sa-
indo o féretro da Capela "H" do Cemitério
de São Francisco Xavier (Caju), para a mes-
ma necrópole. (P

Para oDras ucacionais
Os valores arrecadados pela campanha desenvolvida

após a Revolução de 31 de Março de 1964, Dê Ouro pclo
Bem do Brasil — mais de NCrS 2 500 000.00 (dois bilhões
e meio dc cruzeiros antigos), .serão destinados a obras edu-
cacionais de caráter permanente por decisão do Presidente
da República'.

Surpreso pelo vulto da importância arrecadada e que
está recolhida ao Banco do Brasil, o Marechal Costa e Sil-
va havia decidido inicialmente que ela seria aplicada no
aproveitamento dos excedentes, mas após contato com o
Ministro da Educação reconsiderou o assunto.

INVESTIGAÇÃO

Logo que assumiu o Govér-
no, o Marechal Costa e Silva
encarregou o Chefe do Gabi-
nele Civil, Sr. Rondon Pache-
co, de apurar o destino dos va-
lores arrecadados na campa-
nha do 1ÜG4, e a quanto mon-
tavam.

O Sr. Rondon Pacheco, atra-
vés do Ministro da Fazenda,
apurou então que a importan-
cia — quo seria destinada ao
resgate da dívida externa, o
que não foi necessário peias
reservas em dólar e outras fon-
tes — estava recolhida ao
Banco do Brasil e registrada
na Contadoria-Geral da Rc-
pública.

A preocupação do Presidente
Costa e Silva. íoi pelo íato de
que a opinião pública desço-
nhecia — e éle mesmo, o des-
tiíio dado ao arrecgdado. A
campanha foi desenvolvida no
Rio e São Paulo, ainda no eli-
ma emocional pôs-ffevolucio-
nário.

QUANTO FOI

Apurou-se então que os va-
lôres arrecadados, discrimina-
dos, respectivamente em di-
nheiro, ouro, platina e prata,

íoram o.s seguintes, os últimos
na cotação atual: NCrS 
843 861.00 (oltoceutos e quaren-
ta e três milhões, oltocentos e-
sessenta e um mil cruzeiros
antigos'): NCrS 1 844 000,00
(um bilhão, oitocentes e qua-
renta e quatro milhões de cru-
zeiros antigos); NCrS 3 3(i5.0;>
(três milhões, trezentos e ses-
soma e cinco mil cruzeiros an-
tigos) e NCrS 23 305.00 (vinte
e três milhões, trezentos e cin-
co mil cruzeiros antiges).

SURPRESA

Os valores arrecadados na
campanha e sua imobilização
no Banco do Brasil, foram

surpresa para o Presidente da
República, que teve a idéia
inicial de aplicá-los no apro-
veitamento dos excedentes.
Após conversar com o Ministro
da Educação, verificou-se en-
tão que verbas do próprio MEC
c financiamento de outras
áreas do Governo poderiam so-
lucionar o problema ora em
pauta para o Presidente.

Desta forma, segundo infor-
mações da Secretaria cie Im-
prensa do Governo, o total será
empregado no desenvolvimen-
to e melhoria de obras educa-
cionais, dt caráter permanente.

Comissão dc excedentes
de Minas vai a Brasília

Belo Horizonte (Sucursal) —
Uma comissão formada por
cinco estudantes que fizeram
vestibular de Medicina e ío-
ram classificados para outros
cursos segue amanhã para
Brasília a fim de se entrevis-
tar com o Presidente da Repú-
blica. conforme promessa do
Coronel Mário Andréazza em
uma conversa com o.s excedeu-
tes mineiros em Araxá cm íe-
vereiro.

Os estudantes falarão ini-
clalmente com o Ministro da
Educação e levam um relatório
do que já, fizeram até agora,
devendo encontrar-se lá com o
Reitor da Universidade Fede-
ral de Minas Gerais. Prof.
Gérson Boson, que também le-
vara ao Ministro as condições

necessárias ao atendimento dos
excedentes.

A Congregação da Faculda-
de de Medicina da Universida-
de Federa! de Minas Gerais deu
ontem parecer contrário à ad-
missão dos excedentes na Fa-
culdade atualmente. Alegam
os professores que o Hospital
das Clinicas, onde os alunos
têm aulas práticas, não pode
atender a um maior número de
estudantes sem que para isso
seja convenientemente apare-
lhado. A Congregação encarai-
nhou ao Reitor um relatório
contendo todas as necessida-
des da escola para que sejam
aumentadas as vagas. O totnl
da verba pedida é de NCrS
2 000 000,00 (dois bilhões de
cruzeiros antigos).

UFRJ relembra prazo de
pagamento das anuidades

A Reitoria da Universidade
Federal do Rio de Janeiro di-
vulgou ontem uma segunda no-
ta oficial onde relembra aos
universitários que o prazo pa-
ra o pagamento das anuidades
encerrar-se no dia 31, adiantan-
do, ainda, que os estudantes
poderão dirigir-se a qualquer
agência do Banco do Brasil ca-
so se vejam impedidos cie se
dirigir aos guichês das fa-
culdades.

Enquanto isso, o Diretório
Acadêmico da Faculdade de
Filosofia da UFRJ voltou on-
tem, através de manifesto, a
se pronunciar contrário ao pa-
gamento das anuidades e se
afirmou disposto, "apesar da
Lei de Segurança Nacional, a
continuar no movimento pela
gratuidade do ensino e peia
reabertura dos restaurantes
universitários fechados na Ad-
ministração Pedro Calmon".

VIGILÂNCIA

Mesmo sob a vigilância de
policiais à paisana, que cons-
tantemente percorrem as ía-

culdades a fim de observar o
movimento dos lideres as estu-
dantes mostram-se firmemen-
tes dispostos a reiniciar a
campanha.

Os diretórios acadêmicos já,
receberam recomendações de
fazer um balanço geral dos
alunos que efetuaram o paga-
mento das anuidades e dos qur.
não conseguiram isenção do
pagamento, apesar de terem
entregue o requerimento exi-
gido pela Reitoria. O movimen-
to está contando com a opn-
sição de alguns setores da po-
sição centro-esquerda, que pre-
ferem aguardar um encontro
com o Ministro Tarso Dutra,
a quem pretendem pedir além
dc emprego nas faculdades pa-
ra os estudantes pobres, refei-
ção gratuita e isenção total do
pagamento das anuidades.

Cem a reunião a ser realiza-
da no dia 30, na Faculdade de
Filosofia, os estudantes espe-
ram resolver as dúvidas que
ainda existem no meio da cias-
se e traçar as diretrizes íinais
do movimento.

Estudantes denunciam
expulsões no Pedro II

Estudantes do Colégio Pedro
II - Externato revelaram à im-
prensa ter o Diretor Wandick
Londres da Nóbrega expulsa-
do na última quarta-feira cêr-
ca de 20 alunos sob a acusa-
ção de serem os responsáveis
pelos movimentos políticos ali
realizados no ano passado. A
direção do Colégio desmente a
acusação alegando nada saber
sobre o assunto.

Um dos alunos expulsos se-
ria o Vice-Presidente da ¦ As-
sociação Metropolitana dos Es-
tudantes Secundários (AMES),
cujos pais íoram chamados até
o Colégio para tomar co-
nhecimento oficial da medida.
Segundo a mãe de um aluno
expulso, o Diretor do Exter-
nato, Sr. Tito Urbano, teria
dito que a ordem partira do
SNI. órgão que ao ser procura-
do por ela negou tivesse qual-
quer participação no assunto.

APREENSÃO
Segundo informações colhi-

das no meio estudantil, a me-
dida adotada pelo Colégio Pc-
dro II teria alcançado todos
os alunos membros da AMES
com participação ativa nos
movimentos politicos realiza-
dos no Rio. Alguns estudantes
afirmam que seus pais íoram
chamados ao Colégio para nm
assunto particular cujo teor
não lhes foi dado a conhecer
pelo telefone.

Outros revelam ainda que a
medida não alcançaria 20 es-
tudantes mas sim oiio, os mes-
mos envolvida'! em um inqué-
rito instalado no Colégio Pedro
II no ano passado para apu-
rar as responsabilidades do
movimento estnldantl.

LUTO NO TROTE
Goiânia (Correspondente"1 —

Com faixas irônicas alusivas
aos Marechais Castelo Branco

e Costa e Silva, os calouros da
Faculdade de Filosofia fizeram
ontem o seu trote cem 40 mô-
ças desfilando em silêncio o
vestidas de preto peias ruas
da Cidade, mas antes agentes
do DOPS foram ao Centro
Acadêmico e proibiram ou mo-
dificaram algumas das inseri-
ções em cartazes.

A inscrição numa faixa que
dizia "Estamos ansiosos para
ver o Governo de Costa" íoi
proibida pelo DOPS, mas as
moças em luto saíram com a
similar "Até que enfim vere-
mos o Governo de Costa". Um
grande número de faixas sau-
dou a saida do Marechal Cas-
telo Branco.

.'ansito
inata 2
e fere 1

A doméstica Maria José Ro-
cha íoi atropelada ontem no
Largo do Engenho Novo pelo
ônibus da linha Olaria-Saens
Pena, (GB — 80-01-55). e ía-
leceu ao receber 'os primeiros
socoitos no Hospital Salgado
Filho. O motorista Osório
Francisco da Silva íol preso
em flagrante. Em frente no
n.° 026 da Rua Visconde de.
Pirajá (Ipanema), o táxi pia-
ca GB—4-80-37 atropelou e
matou um homem não ldenti-
ficado. Na Rua Siqueira Cam.
pos o estucacior José Monteiro
de Sousa, foi atropelado. Os
motoristas ingiram.
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Orançaise e o elhor nome dCL Prova

Montarias
para

domingo
1> PAREO — Às 13h.llm — 1 mio
metros — NCrS 1 100.110 — (Areia).

KS
1—1 Rajiin. P. Alves 59
H—2 Escaldado, A. Rumos fl!)" Paçoca, R. Peniclo ... 56
3—3 Elmcr. A. Hoclecker .. 54

. Shiôco, Ti. Carmo ... 50
¦4—5 Ciood Hoinul, A. Bicar, 58

6 Cíimatcu, c. Morgado 58

Kí

¦¦'..'* PAREO — As 131150111
metros — NCrS :>. 000,0(1

1—1 Héln, A, Santos " Haea, I. Souza. 
2—2 Estila; j. Tinoco 

.'1 Maria Chrhttna, A. Rc
3—4 Marlu, M. Silva ....

5 Aranée, J. Reis 
4—G Invltiitlon, J. Machado

7 Rand.ma, L. Correia ..

3.» PAREO — As 14h20_l — 000
metros — NCrS í 000,00

Kl

1—1 Hararl, A. Santos .... 35
2 Galnly, O. Cardoso .. 10 55

2—3 Itararé, J. Machado .. 55
4 Mlfalali. L. Santos ... 55

3—5 Uruelo, C. Morgado .. 55
6 Camury. J. Santana .. 55
7-San Quentin. P. Per. 55

4—8 Infinito, M. Silva .... 55
9 Cadlpó, P. Alves  55

10 Maruco, J. Borja ...."5 55

4.» PAllEO — As llli.-.om — I -00
metros — NCrS 1 300.00

Ks

1—1 Feitiço cia Vila A. Ric. x 57
2 Pc-lilo. J. Brizola  1 57

2—3 Foxbridge, M. Andrade x 57
4 Salvutore, .1. Portilho 2 57

3—3 Lord Byron, j. pinto x 57
Manield, L. Carvalho
Talumã. J. B. Paulie.

4—8 Motagato, L. Alvaren.
9 Light-Já, A. Ramos ..

10 Hippo, J. Santana ..

5.° PAllEO — As 15h.5m — 1 200
metros — NCrS 4 000,00 — Prêmio
1'anl Maug-,

Kg

555
55
55

•I 57
57
57
57
57

1—1 Sinaleiro, A. Ricardo" Mujalo, A. Ramos .. 8
2 Ulpiano, J. Negrello .. 10

2—3 Hanói, J. B. Paullelo C
Hlpos, A. Santos 1
Verus, M. Silva 9

3—6 Urmarino, F. Pereira 11
Obstacle, J. Portilho 7
Suez. J. Silva x

4-1) Impcrator. J. Machado 12
10 Brasamora. J. Reis .. 3" Conrasul, J. Reis 2" Fair Klno, F. Estêves x

f..° PAllEO — As lOh 1
metros — NCrS 1 (100,00

3—B
7

4—8

10

Gava. A. Ricardo 
Gabela. A. Samoa
Gorja, J. Borja 
Gália. F. Estêves 
Vila Izabel, J. Portilho
Ledeimaus. A. Marcai
Loura, J. Pinto 
Gueba, M. Silva 
Diamellta. A. Ramo»
Qu.rcnça, J. Térrea ..
Flora Boneca. L. Cor.
Actress, P. Alves 

7.» PAREO — As 161135111
metros — NCrS 1 300.00 -
lins).

56
10 5(1

50
50
50
5(1'
56
50

(l 50

50
50

. 56

200
(llll-

KS

1—1

3
2—4

4-10
11
12
13

Virajubit, T. Tinoco ..
Fração, A. Ricardo ..
Vlaçao, J. Santos ....
Alta, C. R. Carvalho ..
(.unia, F. Menezes ..
Ferónln, A. Santos ..
Klrlahi, O. Cardoso ..
Klrlnéa, R, Carmo .,
Casela, P. Alves 
Hetalra, M, Silva ....
Dolce Farnlente L. Alv.
Vanga, A. Hodeeker ..
Jandinha, A, Ramos ..
Samotrácla, M, And.

57
57
57
57
57
53
57
57
57
57
57
57

ü.° PAUEO — As niilOm — 1 600
metros — XCrS 1 600,00 — (Bel-
1'iig) — (Areia).

KS

56
X 56
6 56

1—1 First Cigal, L. Oeun-.. 1
2 White Huntcr. J. B. P.

2—3 Boueheron. R. Penldo
4 Hanover, J. Santana 56

3—5 Malaparte, J. Borja .. 56
" Guinéu, J. Reis 56
6 Bodcgon, A. Hodeeker 56

4—7 Estouro, O. Cardoso 56
Vlslimi, A. Santos .... 56
Ercmlta, D. Neto .... 66

9." PAItEO — As 17h45m —
metros — NCrS 1 100,00 —
ting) — (Grama).

1—1 Birk. F. Menezes ....
" Rudah, N. Lima 
2 ileso, J. B. Paullelo

2—3 Blgurrllho, L. Acima
Cabucu, A. Santos ..
Ocelado, P. Alves 

3—6 Giiardi. A. Ricardo'..
7,Cuidado. A. Hodeeker

Nimbo, A. Ramos 
Altalln, R. Carmo ...

4-10 Bomarc, J. Portilho ..
11 Tripoli, J. Martins ..
12 Dintel. N. Correrá ..

" Don Octávio, I. Souza

1 000
(Bct-

Kg

55
56
56

3. 55
58
56
56
58

53

Nossos
palpites
para amanhã
1. Freeness - Rondadora

Solderã
2. Flora Alíxia - Noyelle

Eslinga
3. La Française . Esiilhei-

ra - Lutine
4. Cambroeira - Emenda

Fine Champagne
5. Tom Jones - Corcel

El Maestro
6. Codajaz • Kalapalo

Floco
7. Good Loolcing - Palpi-

te Infeliz - Tapiraí
8. Fair Boy - Flaneur

Incat

9. Egis - Seu Mozart
Sinai

La Française terá em Estillieira
seu grande obsUiculo na Prova Espe-
ciai de amanhã — destinada a éguas
— pois a pilotada de J. Tinoco sobe
bastante de produção na pista anor-
mal e no apronto demonstrou estar
cm grande forma com 45" para os
700 metros, ganhando facilmente do
companheiro Escaldado.

Lutine, que vai agora de José Por-
tilho, é a terceira força da competi-
cão, e mesmo parecendo ser inferior
às favoritas, pode surpreendê-las ....
contar com uma direção calma na
primeira pnrte do percurso. Lady Oo-
diva, sempre em progressos, é a me?
lhor pule da competição.

VOLTA NA CONTA

Freeness volta na conta e es t á
muito bem situada na pista de areia
pesada, e é realmente força da pri-
meira carreira de amanhã na Gávea;
onde somente Rondadora tem condi-
ções para apertá-la nestes 1 300 me-
tros. O terceiro nome cia competição
é Solderã, que melhorou, enquanto o
melhor azar é Lady Mahon, que às
vezes aparece realmente correndo
uma enormidade e em qualquer
turma.

NA VELOCIDADE

Flora Alíxia é veloz, gosta do ti-
ro de 1 000 metros c na pista pesada
vai custar a perder aqui. Tem um tra-
balho de 67" para o quilômetro sem
apertar, e no apronto vinha fácil com
38" para os 600 metros, sempre pelo
centro da pista. Eslinga agradou no
apronto com 39", justos, pois .... Sil-
va não mexeu em parte alguma da
reta final. Noyelle é um perigo, prin-
cipalmente numa raia pesada, e vem
sendo preparada na pista auxiliar,
tentando desta maneira o seu treina-

dor fugir da curiosidade geral. Quan-
to à parelha Espátula-Ana Maria, es-
tá melhor para a pilotada de ,T. Ra-
mos, que, em percurso pequeno, pode
largar e acabar. '

ANDA VOANDO

Cambroeira anda voando e re-
centémente ganhou dos m acho s,
quando atropelou com raiva pelo cen-
tro da pista. Aqui entre as éguas de-
ve novamente ter uma atuação de
muita categoria. Emenda. Fine Chani-
pague. Fabienne o Ardenza, são cs
seus maiores obstáculos, com, vanta-
gem para Fine Champagne, que não
diminui de atuação na pista de areia
pesada. Quem esta semana mostrou
estar quase no último furo foi Ardeu-
za, que aprontou os 600 metros em
39", aos saltos.

NADA SENTINDO

Tom Jones estreou na Gávea co-
mo uma autêntica barbada e, quando
vinha para dominar a carreira parou
como se tivesse sentido dos locomo-
tores. Foi retirado do treinamento e
agora volta bem, tanto que aprontou
os 700 metros em 46". correndo muito
e sem que J.'Brizola fizesse qualquer
gesto para tirá-lo do seu natural. Cor-

. cel, que atravessa boa forma atual-
mente, é forte adversário, o mesmo
acontecendo com El M a e s t r o, que
aprontou 800 metros em 53", sempre
cem facilidade junto à cerca externa.
Cuore, sc não fizer baldas no percur-
so, pode perfeitamente surpreender
os favoritos.

PELO APRONTO

Codajáz aprontou os 600 metros
em ,36"2/õ, na reta oposta e vinha
com F. Maia fazendo posição no seu
dorso. Na grama, terá no' excelente
Kalapalo seu maior adversário, sen-

do que e.sta carreira vai mesmo ser
decidida entre os dois. Floco e Estio
formam uma parelha perigosa na
areia, enquanto Este e 

'Ceró 
podem

ainda influir no resultado da compe-
tição.

VEM MELHORANDO

Good Lool.ing v e m melhorando
aos poucos e agora pode novamente
fazer as pazes com o vencedor. Seu
apronto de 43" para os 700 metros foi
fácil, tsnto que J. Borja não procurou
alertá-lo no percurso. Não sofre qual-
quer rebate na grama ou areia, sen-
do assim a indicação lógica da car-
reira. Palpite Infeliz, que anda na
conta, Pichiri. que é veloz, e Tapirai,
que trabalhou de maneira sa.is.at--
ria, são os. candidatos à formação da
dupla, com ligeira vantagem p a r a
Palpite Infeliz, que está mais madu-
ro no páreo.

DIFÍCIL

Fair Boy, Incat e Assuan vão fa-
zer uma carreira bastante difícil de
prognóstico, onde aquele que tiver um
percurso-,mais favorável deve real-
mente levar a melhor. Flaneur sem-
pre correu bem na areia, e também
gosta dos 1300 metros. Fair Boy vai
atropelar forte se puder ficar na cx-
pectativa nos metros iniciais.

NO PERCURSO

Egis. se tiver um percurso cor
gosta — inicio sem briga —. vai cusí
para ser derrotado no último páv
de amanhã na Gávea. Sou Mozart
melhor que os outros, mas de*,
tir a ausência das pistas, o que ag
ra pode ser fatal à sua protensÊ
Sinai, Chcitan e Espadim sao oinr
que têm condições para surpreendi
caso haja fracasso dc-s favoritos.

Especial
Binóculo

J. C. Morar.'.
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Muita expectativa em tor-
no da raia para as corridas
de amanhã e domingo no
Hipódromo da Gávea. A dc
areia continua pesada c a
grama é uma incógnita, le-
vando-se em conta o fato
de aparecerem animais ins-
critos que produzem o dó-
bro no capim. Kalapalo por
exemplo. Se corre, ganha. No
barro fica na cocheira. <¦
Casamento do uno na so-
ciedade dos cavalos. A ar-
gentino. Vil Reina — Vitélio
c Las Canas —. com o jrdn-
cés Sea Bird. apontado co-
vio o maior corredor da Eu-
ropa na temporada. de 66.
Vai sair craque para sutis-
facão dc um grupo de nor-
te-amerleanos que monopo-
liza as emoções do craque.
•'- O Vice-Presidente do Jó-
quei Clube. Guilherme Pen-
toado, e o treinador Paulo
Morgado devem retornar
amanhã do Paraná, após
uma visita ao Haras Valeu-

tc. Compras em perspecti-
vas. - Mujalo esperou pelo
companheiro Sinaleiro no
apronto antecipado de on-
tem para o Prêmio Paul
Maugé. marcando o tempo
de 38" na reta de 600 me-
tros. •' Hlpos igualou a mar-
ca, mas chegou com sobras
ao lado de Exagero. •'¦ Ur-
marino assinalou 37" e Obs-
tacle não foi exigido na
partida de 3G0 metros em
23" 2/5. 

': 
O estreante lm-

perator percorreu 700 me-
tros em 46" 2/5. inteiramen-

- te à vontade. * Brasamora
chegou contido em 39" .
Coarasul, cigarrado c o m
Fair Kino, cravou ..." para
o mesmo percurso. ••' Os
melhore,, aprontos para a
corrida de domingo à lar-
dc. nos demais páreos, fo-
ram os de Rajan. Haia.
Gainly, Lord Byron, Gália.
Aiiá. Boueheron e Bigurri-
lho. i:' Chefiou a Sáo Paulo,
com desembarque no Porto

de Santos, o cavalo Deserf.
Call II. adquirido em New-
market pelo. Haras Jah.u, _
Rio das Pedras, para servir
na reprodução. -:. L-mantou
vários clássicos em campa-
nha relativamente curta,
¦'¦ Constatada fratura de
duas costelas nos novos exa-
mes feitos no jóquei chileno
Enrique Araija, em São Pau-
lo. Araija é a primeira mon-
ta do Haras São José e Ex-
pedictus. ¦¦'* Possível a ins-
cricão do tordilho Falslafi
no G. P. Rafael Aguiar Paíi
rie Barros. na milha e meia
do dia 23 de abril. _ Aguer-
rimento necessário para fl-
car pronto até o G. P. São
Paulo, em maio. ür La Fies-
ta regressou a São Paulo,
após fracasso no Costa Fer-
raz. -¦'- O Haras Santcf Ani-
ta arrendou Empyreu como
reprodutor. _ mn filho de.
Coaraze e Empcnosa que es-
lava servindo no Haras Pi-
rassununga.

Codajaz aprontou os 600 metros em :.6"2/r>

Montarias oficiais, treinadores e
últimas "performances'5 

para amanhã
Codajaz, que espera uma pista cie gra-

ma para pocier mostrar tudo quando sabe
e pode, aprontou de maneira satisfatória
na manhã de ontem, pois na reta oposta
assinalou 30''4/5 nos (JüO metros sem que
o bridão F. Maria o procurasse em parte
alguma do floreio.

Estillieira t a m b é m demonstrando
grandes progressos técnicos, impressionou
pela facilidade como arrematou correndo
ao lado do companheiro Escaldado em
53"2/5 os 800 metros. A raia de areia
estava, bem pesada, e daí o destaque para
o exercício da égua.

FREENESS

Freeness (J. Machado), entrando a
reta a pouco mais do centro da pista,
assinalou o tempo de 38", com grande
racilidade. Joclfne tJ. Marlins) igualou,
somente nâo arrematando com a mesma
facilidade. Solderã <J. Pinto) aumentou
liara 39", muito k vontade. Rondadora
(F. Pereira F.) melhorou para 38", mui-
to contrariada e deixando excelente im-
pressão.

Freeness está sobrando na turma de-
vendo levar a melhor sôbre Solderã e
Rondadora.

FLORA ALÍXIA

Flora Alíxia (L. Santos) a reta em
38"2/õ. .gradando muito. Eslinga (M.
Silva) chegou sobrando ao lado ds um
companheiro em 23" os últimos 360.
Joinha (M. Alves) igualou e chegou com
algumas reservas. Fair Miss (J. Queirós)
para. igual percurso, trouxe o mesmo
tempo, somente que chegou algo ajusta-
da. Ana Maria (F. Pereira F.) nâo se
empregou nesta partida de 39" a reta.

Flora. Alíxia e Ana Maria são og
melhores nomes e a sorte decidirá quem
levará a melhor, Joinha, Eslinga numa
pista normal, e Noyelle decidirão as de-
mais colocações.

ESTILHEIRA

La Française (F. Pereira F.) deu
um passeio na cancha de 42" a reta.
Fusão (S. Silva) chegou com muito boa
disposição em 46" os 700, fazendo o per-
curso sempre pelo centro da pista. Lady
Godiva U. Machado) melhorou para ..
45 "2/5, com grande facilidade e também
pelo mesmo caminho. Carreira (A. Ra-
mos), vindo de mais longe, completou os
seiscentos em 3!)", um pouco solicitada.
Estillieira (J. Tinoco) chegou sobrando
ao lado de Escaldado (A. Ramos) em
53"2/5 os 800 e Lutine (J. Portilho), pa-
rando nos últimos metros, assim mesmo
ainda trouxe 48" os 700.

-siilheira cm progressos, pode per-
feitamente se reabilitar, devendo no en-

Animais
tanto náo _e descuidar dc Lady Godivn,
Fusão e La Française,

EMENDA

Emenda (A. Ramos) dominou com
alguma facilidade a um companheiro em
47"25 os 700. Flora Gabiroba (J. Tino-
co) de seta errada, assinalou 38", com
seu piloto muito sereno. Raure iLacl.i
a reta em 39", à vontade. Fabienne U.
Machado) vindo de mais longe, finali-
zou o.s 300 em 24", cie carreirão. Pá-lmoa
(S. Silvai a reia- em 39"2õ. com sobras.
Cambroeira (.1. Brizolai chegou correndo
muito em 38" a reia.

Emenda e Cambroeira a melhor im-
pressão deixaram no apronto devendo
mesmo o páreo ser decidido entra cl.s.
Fine Champagne, Fabienne e Kaute dc-
vem ser olhadas com muito carinho,

EL MAESTRO

Cuore (A. Ricardo) a rela- em 39",
com firmeza. Retrospect tJ. Portilho)
igualou e chegou se atirando bem. Tom
Jones (J. Brizola) os 700 em 4G"2 5, dei-
xando muito boa, impressão. San Isidro
U. Pinto) chegou comido ao lado de um
companheiro em 4õ"2j5 os íOO. Corcel (A.
Ramos) como sempre quebrando relógio,
trouxe para os 800 a marca de 54"," de
galope largo e esperando por Dragão tJ.
B. Paulielo) quase todo o percurso. Fia-
terry ia. Marcial) aumentou para 54"
2 5, com algumas sobras. El Maestro
(L. Maestroí os 700 em 46"1-, com gran-
dc facilidade ao lado de Rebelde (Lad.)
Alblão (M. Silva) limitou-se a dar um
passeio de 40"25 a reta.

El Maestro, Corcel, Tom Jones e San
Isidro foram os que chegaram em me-
lhores condições, devendo o fator sorte
decidir o melhor momento.

CODAJAZ

Estio U. Borja) os 700 em 47", à von-
tade. Codajaz IF. Maia) na reta oposta
registrou 36 "4 5, com algumas reservas,
desatino i'M. Silva) chegou ajustado
ao lado de Mocani ip. Menezes) que so-
mente vinha esperando em 39" a reta.
Kalapalo CA. Ricardo) vindo de mais p.a^
ra- mais, foi alertado nos últimos ins-
tantes, assinalando 4tí"2õ os 700, sem-
pre a mais do centro da pista.' Sive!
M. Machado) a- reta em 39", com algu-
mas reservas. Cevo tF. Maia) juntiniio a
cerca externa melhorou para 38"2 5, mui-
to contrariado e Krivolo (J. Reisi cs 700
em 45". sobrando ao lado cie um sparriiiR
que somente acompanhou-o nos primei-
ros metros.

Kalapalo em pista normal dificil-
mente entregará o bastão para outro, mas

Jónucis Cl- Kp. Tratador
cm caso contrário poderá perder para Si-
vel, Este, Floco c Krivolo.

GOOD LOOKING

Good Looking (J, Machado) os 700
em 4_"_ 5. com grande facilidade e qua^e
juiuinho à cerca externa. Falgamar 'L.
Acima) .subindo ató pouco mais dos sete-
contos, trouxe para a reta a marca de
39", com sobras. Lenáio (J. Borja) os
7C0 em 47". agradando algumas coisa.
Palpite Infeliz (D. P. Silva) a reta em
39", agradando muito L-.iço (F. Estêves)
melhorou para 38"2;5, a meio correr.
Royal Fox (P, Coelho) melherou para
3.".", com muito boa disposição". Luluca
(A. Alvas) aumentou p.ra 39"2 5, suave-
mciiLc. Tapirai (A. Ricardo) elevou para
40", cernido. Lord Samba (A. M. Cami-
nha) com algumas reservas e sempre a
pouco mais do centro da pista assinaleu
4ti"15 os 700 e Leão de Bngc (J. Brizola)
não se empregou nesta partida de 40"2 5
a reta.

Goocl Looking livre de suas manhas
ê indicarão quase certa, não sendo contu-
do barbada pela presença do Palpite ln-
feliz. Lord Samba e Royal Fox.

FENTON

Fair Boy (O. Cardoso) a reta em 41",
de galope largo. Ragamuffin (J. Silvai
igualou e arrematou quase da mesma for-
ma. Incat CJ. .Reis) melhorou para 40"
2 5. somente alertado nos últimos 3íi0.
Snowkhig (J. Machado) chegou agarrado
com Boueheron *R Peniclo) tm 52""2 5 ca
8;,.) Mengo iJ. Ncgrelloi aumentou para
53"'2 5. com sobras e Fenton (A. M. Ca-
minha i vindo cie mais longe, desceu a re-
ta em 38"2 5, cem grande facilidade.

Fair Boy c um retrospecto que se im-
põe. Flaneur, Incat, Snowking c Fenton
decidirão as demais colocações.

SISAL

Juc-Jac (J. M. Santos) os 700 em 45",
com algumas reservas. Hal Tuto (M.
Silva) a reta em 39 "2 

5, à vontade. Egis
(P. Alvesi partindo mais largo da volta
fechada, c ajustado nos últimos setecen-
tos, assinalou 4G"15, cem poucas re_er-
vas. Sinai (A. Reis) a reta cm 39".-coni
alguma facilidade. Cheitan (A. Ramos)
aumentou para 40". à vontade e Sisal
U. Pintoi vindo mais distancia, finalizou
o.s 360 em 22"2 5, com alguma facilidade.

F>padim que vem dc vencer cm gran-
de estilo, tem ludo para repertir, ficando
Seu Mozart, Juc-Juc, Esis, Sinai c Chei-
tan na expectativa de um fracasso.

tll. Performance Dist. Pista Tempo

í." ._m:o
E3.nünns hr
c cinco, em Porto Alegre e Curitiba

1200 Meios _ Ar, 13H20M — Recorde 79"3/5 — «le Farinei», Olon e ICstrillo - .cia, ar-aium_s Importadas pelo Jó.ju-i Club. e nacionais de -I anos, sen, mais de três vitórias iioú.0 r SS. Paíi.'rOmin: NCrS 1 .100.011

l—l Freeness. J. Mnchado 
2 Truclia, M. Silva 

2—tl Lady Mfmon. A. Ramos ..
4 Jocllno, .1. Martins 

3—5 s.oldort, J. Pinto 
6 Cavado, R. Ca.mo 

4—7 Rondadora, F. Pereira F."
a Cura-Leufii, M. Andrade

r>7
37

Freitas
P. Coutinho
Morgado
C. Plmentcl
Porolro
L Pedrosa
Aliano
Coutinho

2." Olalá
l.° Okl Cat
l.° Quaréa
5.° F. Flowor
1." Old Cat
5.» P. Domin.
.." R. David
.." F. Flower

1 400 GM l)3"2/-
1 200 AP 80"
1 200 AM 77"
t 400 AL 89"
1.10 AP „2".V_

1 200 AL 7õ"2/5
1 800 AP 117' ./,",
I -100 AP 93"

2." PAREO - limo Metros - As l-ll.-.o.M _ líccord. C0-.V5 - De Blsuneless - Éguas nacionais dc 5 nnosüanliacioras ale NCrS 2 80(1,00, em primeiro [usar no País - Prêmio: NCrS 1 100,00.

1—1 Flora A!i::ln, L. Santo» ..
2 Eslinga, M. Silva 

2—:; Joinha, M. Alves 
4 Bela. Lutea, J. Santos 

3—5 Fair Miss. ,7. Queirós ....
0 M. Cambalhota, O. F. Silva

4—7 Noyelle, S. Silva 
8 Espátula, ,1. Ramos " Ana Maria, F. Pereira F."

5fl
.14
54
-li

58
56
54
57

M. MsndO-içu
F. 1. reira
Wilson Sousa
tí. Cúmani
C. Pereira
S. Xtoralea
B. Figueiredo
O. Ssrra
O. Serra

2." Fabienno
U.° Env.nct

10.° Escolha
5.° Emmt-t
1." Cambro-ira
0." Bmniet
4." Emmet
lí.° Fnn.et
I." Llntlavlce

1 OüO
I OCO
1 30
1 0GO
1 300
1 000
I OCO
1 OCO
1 300

AP
AM
AL
AM
AP
AM
AM
A XI
.\"P

ov:í ,-,
Ci"2 .7
Hi"2 5
fi4"2 5
s.v„/;>
f.;"2'5
Gi"2 5
64"2 .
8íi"3 .

üecordo !ü"_/5 dr Farinei» — ügiins d.

E. Caminha ;:.° F. Flower j 400 AP or-
J. S. Silva S.° rrluceslto I soo AP 96"
A. Morales 4.» L. Peroba i :;oo > AP 85" 

'
E. Coutinho l.o Fariséa 1300 AP 85" '
A. Vieira < L\u PHnoesi.a i 0:0 Ap SG"
A. Araújo 8.0 Olalá | 1 400 GM 83"2/í
P. Morgsdo ô. F. Flower | 1400 AP 93"

:i.° PAllEO — I 8011 -leiros — Prova Kspeclal — Às 14112031
qualquer pais. de :: a 6 anos — Prêmio: NCrS 1 GOO.IIO

l—l La Française, F. Perelin F.° 54
2—2 Fusão, S. Silva _

- CnticosLana, ,). fieis .... 52
8—4 Lady Cuclivu. .j. Machf.do 52

Carreira, A. Ramos 54
4—6 Estllh-ira, J. Tinoco .... 52

Lutine. J. PorüllK :,¦_

4.» PÁREO - i:\rn .Metros - Ãs 11II5II.M - Recorde i9"„/5 tí_ Farinei», Orton e Eslrilo - Éguas naeionnlíde ., anos. „.-.iiliadoras alé NCrS 1 200,00 em primeiro lugar no País — Prêmio: NCrS 1 100.110

l—1 Emenda, A. Ramos 
2 Flora Gabiroba. J. 1hu.ro

2—8 Fine Clifimp. XI. Henrlqu»
Arteira, o. F. Silva 
Rauro, I. O. Oliveira 

3—0 Fabienne. ,1. .Machado ..
Palmou. S. Silva 
Ardenza, J. Borja 

4—I) Cambroeira. J. Bn-,:oIa ..
10 Cantarola, R. Carmo 
11 Cobiçada, S. XI. Cruz ....

•'" A. Araújo á.» Barqulto -: 1000 AP 10!)"3/554 J. Tinoco o." H. Princesa 1 ;oo ap 7,v . 5' 54 Ribeiro 4.n Salomê 1400 AP fll"
4 51 .' xi. Araújo , 4.» II. Prince." 1 300 AP 78"4,.'.
s 57 .1- J. Tr.vn.es U.° H. Prlnccss 1200 AP 78"4 .1

54 R. Carrapito 2." H. Princesa 1200 AP 78"4 .
51. D. Cassas ...» H. Prlucess 1200 AP 78"4/5'¦ 55 F. P. L-ivor 7.° F. Girl _. I 2C0 AP 79"l'/5
54 J. \v. Viana 1.9 Blgurrllho i 1300 AP 87"4,-s' 54 Z. Guedes l.°Xlajõ I SOO AL 85"57 V. Pirito 1 7." H. Prlnccss 1 200 AP 78"4/5

:

5.» PAUEO — 1 800 Metros — As 13II35M — Recorde D7"2/5 de .,-rinelli — Cavalos nacionais de 4 anos, semmais oe duas vitórias no Rio São Paul» c qualro cm 1'ório Alegre e Curililia — Prêmio: NCrS 1 :I00,0(I

1 — 1 Cuore. A. Ricardo • 5'
2 Retrospect. J. PoHIlhò .. "5-;

2—,'J Tom Jouss, J. Brizol- 4 ,V
4 San Isidro. J. Pinto ¦ 5"

3—5 Cor.»!. A. Rumos - .v" Dragão, ,1. B, Paullelo .. 3 5"
0 Flattery, A. Xiarçal 5 ,v,

4—7 li! Maestro, L. Correia ., 2 57
8 Aibif.o, M. Silva 1 37
í> Feitiço tin Vila, N". Correra y ;.:

C. Pereira
P. Morgado
R. Tripodi
C. Gomes
A. Ai'..újo

O. S.rr.i
l:. Cos.a
:-,i. Sousa
R. Carrapito

Sinaleiro impressionou pela
facilidade como marcou 71"

ti.» PAUEO — 1 300 METROS — Prova Especial — As 18 lioras
qualquer pais, de 3 a 7 anos — Prêmio: NCrS 1 000,00

1—1 Floco. F. Pereira F.°" Estio. J. Borja 
2—2 codajaz, F. Estêves ..

3 Desatino, XI. Silva ..
3—1 Kalapalo, A. Ricardo

5 Sivel, J. Machado .,
4—0 Este, A. Ramos 

7 Ceró, F. Maln 
S Krivolo, J. Reis 

52 j. l. Pedrosa
CO J. L. Pedrosa
52 E. Freitas
52 p. Mor.ado
íiô E. Coutinho
52 A. P. Silva
52 B. Ribeiro
53 L. Ferreira
52 S. Morales

3." Fenton
(i.° -enton
0." Incat
7." Fenton
2." Fenton
.!. Fenton
C.° Incat
5." Fenton
Nfio Correrá

- Recorde ;."

1.» Vomito
6." Rangpur
4.» Fru_o-ard
l.° Vemito'
i!.0 Fr&gom.rd
l.° Cortmiin
l." Descai a
fífi E!..zon
f>.° ilcco

1 400 AP 93"
1 400 AP „::-
I 0,-0 AP 10-"4/l

1 400 AP 93"
1 400 AP 93"
1 -100 AL 93"1 "
1 0-30 AP I0õ"4/.'-

1 400 AL 92"
1 400 AP y."

da Olc.yama — Animais <1p

1 400 AP 03"
I 600 AP 104" "

1 (MO CXI 97"
1 2C0 AP 77' ,/t
1 ü.L) C.M 97"

1 ó-ü AP 84"'
1200 c:,i 71'_A
1 41)0 AP 90"
1 400 AP 93"

Sinaleiro — lider invicto da geração
de dois anos na Gávea — trabalhou pa-
ra defender a sua condição de maneira
tranqüila, tanto que, sempre muito bem
controlado pelo freio A. Ricardo, passou
os 1000 metros em 11" pelo centro da
raia, mais num passeio que pròpriamen-
te num trabalho forte, e mesmo assim,
agradou em cheio pela maneira fácil co-
mo arrematou no floreio.

Estouro, na maneira serena de Oraci
Cardoso, tem um dos melhores floreios
da semana na Gávea, pois sempre fa-
zendo o percurso pelo centro da pista
acabou marcando 115" para a distância
de 1 600 metros, com o jóquei quase pa-
rando-o nos 200 metros finais do percur-
so. Vinha fácil e chegou inteiro ao disco.

SINòCO

Escaldado iA. Ramos) chegou agar-
rado com Paçoca 'A. Ricardo) em 114"
a milha. Elmer (H. Vasconcelos) vindo
de mais longe completou os 1 400 em
102"2,5, muito á vontade e Sinôco (Lnd.)
a milha em 112", com sobras.

Rajan é um retrospecto que sc im-
pôs, seguido de Escaldado, Sinoco e Good
Hound.

ÊSULA

Êsula (J. Tinoco) deixou ótima im-
pressão no floreio de 69" o quilômetro,
vindo sempre a mais do centro da pista.
Invitation (P. Estêves) dominou com
grande facilidade a um companheiro pi-
lotada por J. Machado em 69"1'5 para
igual distância.

Héia, sc confirmar uma parlida ano-
tada anteriormente, dificilmente perder...
Êsula e Invitation decidirão a dupla.

GAINLY

Gainly (J. Terres) o quilômetro em
66"2 5, agradando muito. Itararé (F.

Maia) levou a pior para Imperator <F.
Estêves) em 83" os 1200. Infinito (M.
Silva) aumentou para 86", levando a
pior para Hanói (J. Silva). Maruco (J.
Borja) o quilômetro cm 71". chegando
juntiniio com uns outros animais.

Itarari mais aguerrido nâo deverá
perder mesmo ameaçado por Gainly, Ita-
rarc, Urbelo e Camury.

LORD BYRON

Peblo (J. Brizola) os 1200 em
83"2 5, com sobras. Lord Byron (J. Piiil
to), aumentou para 84", com grande fa-
eilidade e sempre pelo centro du pista,
Taiamá (J. B. Paulielo) aumentou para
89",. em péssimas condições e Light-Já
(A. Ramos) chegou agarrado com Fração
(A. Ricardo) cm 70"2 5 o último quilo-
metro.

Lord Byron na pista dc grania reú-
nc muitas possibilidades, diante rie Fei-
tico da Vila, Foxbridse c Matajrato.

SINALEIRO

Sinaleiro (A. Ricardo) vindo de mais
distância completou o quilõniscro em 71"'
2/5, com grande faciliciade e sempre pe-lo centro da pista. Ulpiano CJ. Nen-elo)
os 1 300 em 83"2/5, agradando muito.
Brasamora (J. Reisi deixou uma compa-
nhelra a vários corpos cm 83 

"2 
5 es

1 200 e Coarasul u. Brizola) ao lado de
Fair Kino (F. Esteve?) melhorou pnra
82". sem que se possa dizer qual vinha
com maior ação.

Sinaleiro defenderá a liderança, amea-
çailo por Ulpiano, Haitui, Vcrin, Impe-
ralor e Brasamora.

GALIA

Gorja (J. Borja) os 1 200 em 84"3'5,
partindo muito ligeira para arrematar

algo ajustada, muito embora viesse a
mais do centro cia pista. Gália IS. Gue-
des) melhorou para 83"3 5. á moda da
casa. Ladermaus iP. Tavares), vindo cie
mais longe, completou os 1 200 em 84"'
2 5, à vomade. Dianielita iA. Ramos)
aumentou para 85", sobrando ao lado de
um spai-riii;,. Quereriça (J. Terres i tem
para os 1 500 a marca clc 103"1 õ, com
seu jóquei algo sereno e um pouco afãs-
tado da cerca e Flora Boneca iL. Cer-
reia) os 1 30» em 8í;"\ ura pouco ajusta-
do no final.

Gália e Gava são os melhores nomes
devendo enlre elas sair a ganhadora, com
Querença c Latira na expectativa.

KIRINÉA

Viação (J. Santos i o quilômetro de
seta errada em G7'"2 õ. náo agradou. Kl-
rinén (R. Carmo) cs 1 400 cm 09". cem
grande facilidade e colacia à cárca exter-
na. Vanga (A. Hodeeker) não se empre-
gou neste floreio cie Sü" o.s 1 200.

Virajuba, Aitá, Dolce Farnicntc, Fra-
.ão e Kirinca sáo as que vem demons-,
(rando melhores condiçõ.s para figurar
com exilo.

ESTOURO

First Cigal fL. Acufia) os 1 400 em
106". cie carreirão. Hanover <J. Santana)
chegou muito junto com um companhri-
ro em 92"" os 1 300. Guinéu CO. Cardoso)
n milha em 1!4". partindo nwis ligeira
e arrematando alr;o contrariado e sem-
jpre afastado cia cerca e Estouro iO. Car-
tíosoi aumentou para 115", n meio cor-
rer e sempre pelo caminho mais lon?o.

Estouro foi o que melhor impressão
deixou, devendo por isto scr a melhor in-
dicação frente a First Cigal. Guinéu c
Boueheron.

:.° PÁREO — 1300 Metros — Bettinj! — as 1.1135X1 Itccorclc 71" de OI;aj_ma — Cavalos nacionais dc trís
anos, sem mais dc unia uniria no Itio e São Paulo _ irf» < in Porto Ali gre c Curililia — Prêmio: JÍCrt
1 000,011

l—l C.ooíI Lookins. J. Machado 56 E. Freitas j 2." Roclt-Gin , 1 400 ap 92"
Falgamar, L. Acuiia r.o v. Aliano , ...» Caibo , i ;:oo OM 78"
Lenalo, J. Borja ãü E. Ontnlnha 7." Laranüe 1 4!)0 AP fll"l.ã

2—1 Palpite Infeliz, D.P. Silva 56 B. Carrapito 2.» Bebalo j 1 300 AP !i3"4.5
5 _:..i>, P. Est.ves 50 H. Sousa G." Roch-Gln j 1400 AP 02" :
0 At.elion, J. Terres 50 J. S. Silva 0.» Qiu:mp- , 1 400 AP 91"

3—7 Plohuri, A. -Rimios ãd .). _. Pedrosa j 2.*> Ai_.i_f.so , 1 300 AL «J" -
11 il-c.uil. P. Meneses 5. s. D'Amore 1.» Cam-agaio 130. AP 87"l/.s
0 Royal Fox, I'. Pereira l-V 50 G. L Fei reira ' 1.» Peuôgraío 1000 AP B4"4 _

10 Luluca, P. Alves 12 56 R. Silva 1." Mumbrum 14.0 C._ 86"l/_
4-11 T..pirai. A. Rlca-do ...... '.' õíi C. Pereira 3." A_ibro£-o j 1300 AL „;!"

12 Lord S-mba-, A.M. Caminha 11 50 o. B. Lopes 7." Scr_tci. , l-:oo AL £9"
13 Allisall, C. ..i„r.-..;io ?.s P. Morgado I. Gorlno 1 0.0 AU W"
14 Leão de Bagó, J.-Brlzoln .. 10 ãli D. Cass_s , 5." Rock-Gllt , 1-130 AP' 02"

.:.;  i__ i .-¦•••
S." P,ti:i;o — 1300 Metros — Belliiis — As ITIIID.M Ricordc 19"2/ã di- lariiiilü. Orlou c Eslrilo — Cavalos
i.aelct.sfs dt' I anos, sem mais ile tvês \iióii.:s no.Uiti « S.".« Paulo e riiuo t rn l*ôrto Ali-jn* e Curitiba —
1'rGinlo: Nc rs l sou.üo

l—l F.-.ir B.iy. o. Cardoso ....
2 Vudlco, P. Alves.

2—3 Fiunsur. A. Ricardo 
sagamuflln. J. Silva 

3—5 Inc.t. .1. Reis 
Snowking, ,i. Machado ..

4—7 Assuah, j. iiüi-j.i 
Mengo. J. Nei.-.üo 
Feutou, A. M. Caminha ..

A. P. SÜV-,1 , 2.0 Fluido 1 200 AP 77"2/5
11. Tobla- 4.» Fluido 1 201) AP 71"2/r.
E. Freitas 2.° Privilégio 1 300 An 85"4 5
A. V. N.nos l.o Fouquot 1300 AL 83"2 5
C. Pereira ; i.» S. Isidro 1001 AP 106'_/ã
A. Araújo i l.o FlUXO 1 200 NP 75"4/_
G. Morgado 4." Charnot 1 000 AM 104"3,5
G. Feljó 7." Floco 1 500 AP 96"4/5
J. J. Tavares 1.° Corcel l 400 ap 93"

».• PAUEO — 1 300 Metro» — Betting — As 171145-1 — Recorde 79"2/5 de Farinclll, Orton e Eslrilo — Cavalou
nacionais de ;, anos. ganhadores até Nt is 1 "00,00 cm primeiro lusar no Pais — Prêmio: NCrS 1 100,00

1—1 Sen Mozart, L. Santos
Juc-Jac, R. Car.no ...

r.i-.-}¦, J. Queiras 
2—4 L:_ .-.dim, O. Cardoso .

5 L.'..;icu, R. Penldo ...
li Íj.l-Tuio. M. Silva ...

3—7 E.tts. P. Alves 
a Sinai", A. Ilc.s 
0 P.euo. O. F. Silva ...

4-10 Cheitan, A. Ramos ...
11 Sisal. J. Pinto 
12 Egmont. L. Carlos .. 2 55 I

J. Coutinho 3." Titular 1 OCO AL 00"4 5
R. Morgr.tto 6.° Full Cry 1 400 AL 92"!'"_
A. Araújo - ~.° I-iül Cry 1400 Ah U2"l/5
M. Neves " l.o Guardl j 1 ,C0 AP 93"
E. Cardoso 8. B-.qulro ] cuO AP ]09"3 5
M. Ar-újo 5.° üls:er j 1 00-) AU 63"3 5
v. Ci. Oilvelr.1 n.° Arkepan ; 13co AL 83"
I. Pinheiro S.° Lleutenaiit 1 200 AP 76"2|5
H.. Toblns l.o Bomarc 1-CfO AM 64"
Z. C.UPrie.s l.o Old Ppulitio i 1300 AL 85"
C. Gomes 9.° Barqulto 1 COO AP 109"3/3
A. R05.1 7." Del.U 1 2C0 AP 79"2 5
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Comissão da FIFA estuda
várias modificações para
as eliminatórias da Copa

Zurique, Suíça (UPI-JB) - Um novo sistema para aseliminatórias da Copa do Mundo - alterando o critériode distribuição geográfica adotado até aqui. aumentando
para vinte o número de finalistas e obrigando o campeãoanterior a jogar pela sua classificação — está sendo es-tildado por uma comissão designada pela FIFA n mmvistas a 1070. J com

A comissão, presidida pelo inglês Walter Winterbotton e composta por Ron Greemvood, Haral Dhassall e Ro
ger Quinche, também ingleses, c mais o russo Gavril Ka»chato, estuda ainda outras alterações nos regulamentos
da Copa do Mundo, entre elas a substituição de jogadoreso sorteio como sistema de desempate e a tabela das oita'vas de final. '

ELIMINATÓRIAS

O estudo — em grande par-te resultante de experiências
colhidas na última Copa do
Mundo — está sendo feito
através cie um relatório espe-
clalmente encomendado pelaFIFA, constando de oitenta
páginas datilografadas. Os
membros da comissão acredi-
tam que, pelo menos em par-t.e, a.s sugestões apresentadas
no relatório v e n h a m a ser
aprovadas já para ii próxima
Copa do Mundo, em 1970. con-
-siderando que "chegou o mo-
mento ,.m que os argumentos
sôbre a igualdade de chances
nào devem estar à frent? do
interesse dos espectadores e
das conveniências financeiras".

Walter Winterbotton, íalan-
do como presidente da comis-
sáo, rieteve-se na questão das
eliminatórias, salientando quecs finalistas — atualmente de-
zesseis — devem representar
o que há de melhor no mun-
do, o que só poderia ser con-
seguido com um novo sistema
de classificação.

Assim, em lugar dos princi-
pios geográficos adotados até
agora, a FIFA usaria um cri-
tério dirigido, evitando assim
que equipes fracas se classifi-
quem quase automaticamente,
enquanto uma forte (como foi
o caso da Tcheco-Eslováquia
na última Copa) é eliminada
por outra.

CAMPEÃO JOGA

Acha a comissão que são
inúmeros os fatores políticos,
geográficos e financeiros que
prevalecem no atual sistema,
mas que o aspecto técnico, da-
qui para frente, tem dc ser
levado em conta. Desse modo,
ficou sugerido que a FIFA no-
meie um grupo especial paia

estudar todos esses pontos, so-bretudo a parte técnica, antes
de designar a distribuição dasequipes nas próximas elimina-
tórias.

Por outro lado, a comissão
pretende que se acabe com odireito assegurado desde a
primeira Copa do Mundo, ao
campeão da disputa anterior-segundo o qual êle fica auto-
màticamente inscrito na fasefinal, sem participar das eli-minatórias. È quase certo queessa modificação, se fôr aceita,so será introduzida depois da
próxima Copa do Mundo, ga-rantiiuio-se assim a ida da In-
glaterra ao México, em 1970.

A comissão, em vista, disso•sugere que se permitam duassubstituições, uma do goleiro,em qualquer tempo, e oulra. deum jogador de campo, até os44 minutos, independente decontusão, pois tanto a sua de-íinição como a sua comprova-
ção não podem ser regulainen-
tada.s.

SUBSTITUIÇÃO

Num de seus capítulos maio-
res. diz o relatório ria comis-
sao:

'•Com duas exceções, os téc-
nicos das equipes que partiei-
param da última Copa dòAfundo mostraram-se conven-
cidos de que a substituição dos
jogadores é essencial. A pena
pela perda de um jogador, porcontusão, é tão grande que
quatro anos de esforços jxidemdepender desse acidente. Tam-
bém acham os técnicos quehaveria menor tendência ao
jogo violento, se ficar esclare-
cido que a contusão de um io-
gador não terá conseqüências
tão importantes quanto as queexistem no atual regulamen-
to."

Inscrições para Brasileiro
entre campeões de basquete
só se encerram na 2.a-feira

O setor técnico da Confederação Brasileira de Basque-
tebol resolveu transferir para 2.»-feira o encerramento das
inscrições para o III Campeonato Brasileiro de Clubes Cam-
peões, na expectativa de que os requerimentos de alguns
clubes estejam em trânsito. Ate 4.a-feira última, prazo pa-ra o encerramento de inscrições, só haviam confirmado
participação o' Corintians e o Náutico Capibaribe, de Re-
cife.

O Campeonato Brasileiro de Clubes Campeões será
disputado no Rio, entre os dias 30 do corrente e 2 de abril,
patrocinado pelo Botafogo. Além dos clubes já inscritos,
poderão intervir os representantes do Paraná e Rio Gran-
de do Sul. além de um clube convidado pelo patrocinador,conforme dispõe o Regulamento.

¥ /» Tt contraária Ester joga a
Billie Jean na África do Sul

PRECISA MUDAR

Tmpõe-.se urna alteração no
atual Regulamento, possibill-tando-se também aos vice-cam-
peões do Rio e São Paulo in-
tervirem no Brasileiro de Clu-
bes. O desenvolvimento atin-
gido pelo basquetebol nos dois
centros justifica a medida, que
só traria maior interesse à
competição, ensejando ao pú-blico ' 

espetáculos cie primeira
qualidade. No ano em curso,
por exemplo, as equipes do Vas-
co e do Palmeiras ficariam ha-
bilitadas a entrar na disputa,
junto com o Botafogo e o Co-
rintians.

Pura compensar o ingresso
dos vice-eampeões do Rio e
São Paulo, haveria uma dimi-
miição de participantes dos dc-
mais Estados, pois o atual Re-
gulamento permite a inscrição
dc um clube convidado pelo
patrocinador, além de 3 clubes
pertencentes às federações cias-
sificadas nos 6 primeiros lu-
gares rio último Campeonato
Brasileiro de Seleções. Entre-
tanto, os dois certames já efe-
tirados demonstram que nem
todas as entidades beneficia-
das fazem valer o sou direito
de participação.

Agora mesmo. Paraná e Rio
Grande do Sul asseguraram o
direito de inscrever os seus cam-
peões mas ainda não tomaram
tal providência, para surpresa
do Botafogo, que contava com
os clubes daqueles Estados. Daí
a determinação do Vice-Presi-
dente técnico da CBB, Sr. José
Simões Hc-nriqucs, para que as
inscrições fossem recebidas até
a próxima S.Meira. Caso isso
não aconteça, o III Brasileiro
de Clubes Campeões contará
apenas com a participação do
Corintians (campeão dos dois

certames anteriores), Botafogo.
Náutico Capibaribe c de um
clube da Federação Fluminense,
a sfi* convidado pelo Botafogo.

COORDENADOR E JUIZES

A Confederação resolveu in-
clicar o seu novo diretor téc-
nico, Milton Montenegro, pa-
ra coordenar o Brasileiro de
Clubes, bem como designou
para funcionar no certame os
árbitros cariocas João Noguei-
ra Macedo e Benedito Bispo
Conceição e os paulistas José
de Oliveira e Emíriio Mesquita.

O Botafogo acertou com o
Tijuca para que todas as ro-
dadas tenham por local o gl-
há.sio da Rua Desembargador
Isidro. exceto a do dia 1 de
abril, programada para o Clu-
be Municipal. Ficou também
assentado que os ingressos
custarão NCrS 1,00 (mil cru-
zeiros antigos), as arquiban-
ca das. e NCrS 2,00 (dois mil
cruzeiros antigos), as cadeiras.

DOIS TORNEIOS

Com o objetivo de movi-
mentar o basquetebol maseuli-
no da cidade, a FMB preten-
de realizar um torneio, deno-
minado Mário Filho, logo
após o Brasileiro de Clubes,
com a participação do Bota-
fogo. Vasco, Flamengo, Flumi-
nense e Tijuca. A competição
será em turno único, com ro-
dadas duplas, às sextas-feiras.

Outro torneio, êste de cará-
ter internacional, será patro-
chiado pela Federação Minei-
ra, entre os dias 27 do correu-
te e 2 de abril, com a presen-
ça das equipes principais
do Vasco, Fluminense. Minas
TC, Atlético Mineiro. Paissan-
du (Pará) e Ünión (Uruguai).

Johanesburgo (UPI-JB) —
Maria Ester Bueno confirmou
ontem a sua boa forma téc-
nica e física atual, ganhando
eom grande facilidade da cam-
peã sul-africana Anetite Van
Zyl, por C-l e 6-2, passando
assim para jogar n final do
Campeonato cie Tênis da Afri-
ca do Sul contra a norte-ame-
ricana Billie Jean King, quevenceu por (i-4 e 0-3 e Joan
Johnson.

A partida final será uma re-
petição rio Campneonato de
Whnbledon do ano passado,
quando Billie Jean derrotou
Maria Ester c ganhou o prin-cipal título de tênis interna-
cional, exatamente no momen-
to em que a brasileira come-
cava a se recuperar de uma
operação de meniscos, que a

afastou das quadras por vários
meses.

Maria Ester ganhou como
quis de Anette Van Zyl, numa
partida que durou apenas 40
minutos e acabou transfor-
mando-se numa grande deceii-
ção para os 4 500 espectadores
que enfrentaram um sol forte
para assistir ao jogo.

Embora o público não espe-
rasse uma vitória da sul-afri-
cana, nào podia acreditar queela sofreria uma derrota-hu-
milhante, pois foi dominada
durante todo o tempo, sem en-
contrai* etn qualquer momen-
to da partida uma fórmula ca-
paz de fazer frente ao jogoarrasador da brasileira.

Desorientada com a grandecategoria de Maria Ester,
Anette Van Zyl a;abou cavan-

Cariocas ficam com maioria
dos títulos do judô nos
I Jogos de Belo Horizonte

Os íaixas-pretas cariocas foram as maiores figuras
da competição de judô pelos I Grandes Jogos Desportivos
de Belo Horizonte, disputada no ginásio do Minas Tênis
Clube, com a participação ainda dos melhores judoistas deMinas Gerais e Brasilia.

Os cariocas Jorge França e Artur José Duarte sagra-ram-se, com muita facilidade, os vencedores, respectiva-mente, das categorias dos penas-e meio pesados, sendo-queArnaldo Artilheiro, muito prejudicado pela arbitragem fi-cou com o vice dos pesos pesados e da categoria absoluta

do sua própria cova, com uma
abundância de duplas fal&as e
cometendo erros infantis.

Do outro lado da rede, Ma-
ria Ester, que quando chegou
à África do Sul havia cinco
meses que não participava de
qualquer campeonato, esteve
perfeita durante toda a parti-cia. apresentando um jõ^o em
tudo brilhante. Tirou saques
com força e precisão e desli-
zava pela quadra de maneira
graciosa, para marcar eom co-
locações delicadas e voleies ra-
pides todos os seus pontos.

Tranqüila e sem querer ia-
zer maiores considerações só-
bre sua vitória, Maria Ester
apenas esboçou um de seus ra-
ros sorrisos e admitiu: "Eu
joguei bem".

A brasileira, embora pré-

classificada como a númerodois, parece estar em melhorforma do que Billie Jean, sen-do considerada a favorita pa-ra a partida que decidirá o ti-tulo contra a norte-america-
na pré-classificada como a nú-mero um.

A final de duplas feminina
s.rá entre Maria Ester-Judy
Tegart e Billie Jean-Rosemary
Casais. As semifinais de du-
pias masculinas serão entreOwen Davidson-Bill Bowery xManuel Santana-Rabsrt Maude Boo Hewitt-Fred Macmilian
x Roy Emerson-Ken Fletcher.

Em duplas mistas as semi-finais são estas: Maria Ester-
Ken Fletcher x Judy Tegart-
Roy Emerson c Billie Jean-
Owen Davidson x Anette v.uiZyl-Fred Macmilian.

Clay pode ter Bonavena
como próximo adversário
se escapar ao Exército

LOTERIA oo ESTADO ni GüflNüCÍIRfl
rimr-rmtm m m ttt-m _!__ a __. _. _-.cto n.o 827, o. 18 _. i.n.lro d. 10«, rMIflud. p.l. Oo»».„i r._ trai, conforma D.ct.lo n.s 1.03», da 18 da mala da 1BB2

234/ EXTRAÇÃO
PRÊMIO MAIOR:

NCr$ 25.000,00 PLANO "D-L"

Lista de QUINTA-FEIRA, 23 de MARÇO de 1967
«s importâncias correspondentes aos prêmios da presente lista estão impressas em Cruzeiro Novo - NCr$Pagamentos sem desconto 2.505 prêmios Pagamentos sem desconto
rKfcMiosNcns PRÊMIOS NCI.Ç

*.* rwiMio

1069
300,00

CIIUZEIHOS
NOVOS

1117... lt),()Ü
!1ÍM... 10,00
1275... 1(1,00
K176... 10,00
15G3... 10.00
1712... 10,00
18-15... . 10,1)0

2
_U24... 10,00
2112... 10,00
21G4... 10,00
2245... 10,00
22Ô5... 10.00
2348... _0,00
2514... 10,00
2705 .. 10,00
2757... 10,00
2841... 10,00

3GG5...
.'!S0il..
.'1817.,.

.3831...
3011...
3072...
3!)S4...

•10'JO...

4107...
4110...
4140...
4108...
4248...
4263...
4324...
4428.,.
'4451...

4533...
4537...
4584...
4057...
4753...

10,'
10.00
10,00
10,00
10.00
10,00
10,00

10,00
10,00

. 10,00
10.00
10,00
10,00
10.00
10,00
10,00
10.00
10,00
10,00
10,00
10,00
10.00

PRÊMIOS iNCI.5

6
(1135...
6158...
fil82.„
«308...
C555...
(3021..
C784...
0857.,.
GS78.,.
GS00...
6831...

722S...
7401...

• 10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

, 10,00
• 10,00

10,00
10,00
10,00

10.00
10,00

5

2871...
2014...
2019...
2099...,

3
3037...
3048...
32GS...
3400...
3532...
3558...
3595...

10,00
10,00
10,00
10,00

10.00
10,00
10,00
10,00
10,00
10:00
111.00

5053 .„
5090...
5140...
5103...
5341...
5181...
5314...
5558...
5027...
5G45...
5717...
5752...
5S17...
5838...
5S98...
5927...
5049...
5079...

10,00
10,0(1
10.00
10,00
10,00
10,00

*. 10.00
10,00
10.00

, 10.00
10,00
10.00
10,00
10.00
lo.oo
10.00
10,00
10.00

APUOXIMAÇlo

7526
100,00

CBUZEIROH
Novos

PRÊMIOS NCR5

8
8024 .„ 10.00
8059.... 10,00
8077... 10,00
SI87... 10,00
8284... 10,00
837G... 10,00
8397... 10,00
8509.. io,00
8622... 10.00
8651... 10,00
8782... 10.00

PRÊMIOS NCít$

IO

J." mtMio

8817
CRUZEIROS

NOVOS

I.» ntCMIO

7527
25.000,00
CRUZEIROS

N OVOS

AtflOXIMACXO

7528
100,00

CRUZEIROS
N ovos

7794...
7S0G ..
7873...
7025...
7056...
7997...

10.0(1
10,00
10.00
10,00
10.00
10,00

88G5... 10,00
8933... 10,00
89G7... 10,00
8972... 10,00

10032...
10333...
10393...
10131...
10137...
10149...
10G27...
10740...
1(1750...
10779...
10785...
10797...
10830...
10909...
10920..

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

.10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

• 10,00
10,00
10,00
10.00

PRÊMIOS KC.R$

11

o
9003...
9043...
0054...
Ü077...
9101...
0289...
9297...
9421...
9568...
9654...
9669...
976.8...
98S3 ..
9981 ...
9916...
9951..

10,00

. 10,00
10,00
10,00
10.00
10,00
10,00
10.00
10,00
10.00
10.00
10,00
10.00
10.00

' 10.00
10.00

11099...
11193...
11245...*
11307...'
11323...
11352..;
11392... .
11499".,.
11512!..
11637...
11651...
11679...
11715...
11758...
Í1759...
11793...
11884.,,
11894...
11921...
11965..

. 10,00
-.10,00
' 

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10.00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10.00
10,00
ío.oo

12119...
.mm...' 
1220G...
12322...
12323...'
12339...
123G0...
Í24C0...
J2494...
.12508...
:12575...
12631 „.
12725...
12818...
12836...
12850...
12953...
12976...

10,00
10,00
10.00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10.00
10,00
10,00
10,00
10,00
10.00
10.00
10,00
10.00

PRÊMIOS NCRS

13875...
13S92...

10,00
10,00

14

13

12

13007...
13013...
13117...
13173...
13238..
13377...
13409...
13470...
13531...
13571..,
136GG...
13674...

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10.00
10.00
10,00
10,00
10,00
10.00

14040...
14128...
14138...
14211...
14250...
14270...
14272...
14275...
14315...
14392../
14396...

14GG5...
14668...
14691...
14708...
14853...
14875...

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10.00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
io.oo
10,00
IO.OO
10.00

PRÊMIOS NCR?

12014... 10,00
12(136... 10.00
12042... 10.00
12105...

I." PRIMIO

13714
¦ 500,00
c r i; z e i it o s

NOVOS

»¦• riiíMio

14892
200,00

CRUZEIROS
N OVOS

13402.
15403,
15418.
1545G.
15457.
15503..
15510,
15515..

\15591..
15598..
15608..
15622..
15630..
15G42..
15G59..
15071..
15754...
15794..
15817...
15834..,
15837,.,

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00*
10,00
10.00
10.00
10.00
10,00
10.00
10.00
10.00
10,00
10.00
10.00
10,00
10.00
10,00
10,00

IO

14919...
14937...
1495G...

10.00
10.00
10.00

15

13743... 10,00
13772... 10.00
13789... 10,00

10.0010.(11)1 13859...

1507-1...
15081...
15117...
15126...
15154...
15177...
15199.

10.00
10.01)
10,00
10.00
10.00
10.00
10.00

1G058...
16111...
16207...
16225...
16241 ..
10290...
16295...
16299...
16309...
16340 ..
16106...
16463...
16176...
16532...
16534...
16553...
16595...
16G1S...
16733...
16966...
16985...
16999...

10,00
10,00
10.00
10.00
10.00
10,00
10,00
10.00
10.00
10,00
10,00
10.00!
10,00
10.00
111.00
10.00
10.00
10,00
10.011
10.00
10.0(1
10.00

Todos os números terminados em 7 (final do V prêmio) têm NCr$ 9,00
As dezenas 17, 14, 69 e 92 do 2." ao 5." prêmios têm NCr$ 9,00

A* extrações principiam ãs 15 horas
234.- EXTRICÍO Fiscal do Ministéril da Fazenda: WBN00 RIBEIRO HOlí 234.' EXTRIÇftO
Méis Cruzeiros e mio, tiltoles,, a wtimAUt que Ite oferece a Guanabara .ara você licar rico!

FIQUE RICO Comprando Bilhetes da Loteria do Estado da Guanabarana CASA ESPERANÇA LOTERIAS - Av. Rio Branco, 159,

O SEU DIA CHEGARÁ!

DOMÍNIO

Na quase absoluta totalidade,
os judoistas convidados domi-
naram tranqüilamente os titu-
ias em jogo, com exceção da
categoria dos pesados onde o mi-
neiro Álvaro Loureiro, campeão
brasileiro, sagrou-se o vence-
dor. Segundo o próprio cam-
peão, êste titulo lhe veio in-
justamente, pois, acompanhai.-
do a opinião da maioria, disse
que o carioca Arnaldo Arti-
lheiro lhe foi muito superior.
Álvaro, que também é Presi-
dente da Federação Mineira de
Judô, chegou a se dirigir a um

Iate Clube
vai ajudar
pescadores

Em reunião com vários pra-ticantes da pesca de oceano, a
diretoria do Iate Clube do Rio
de Janeiro, iniciou os traba-
lhos que procurarão dar me-
lhor organização ao esporte
bem como maior assistência aos
pescadores da categoria, quersejam do clube ou não.

A temporada de oceano quevisa principalmente a pesca dos
marlins e sail-fish ao largo
do litoral carioca, chega a sen
ílm no próximo dia 31, deven-
do a entrega dos prêmios ser
realizada dentro da primeira
quinzena de abril.

FUTURO MELHOR

Sempre pronto a colaborar
com dedicação nos esportes
dentro do Iate Clube, o vice-
comodoro Carlos Alberto de
Brito, marcou mais um pomoa seu favor ao convocar os pes-cadores de oceano para ura en-
contro com a finalidade de tra-
çar o programa de 1967 e pro-curar solução para os pontosfalhos da temporada que ter-
mina no próximo dia 31.

Praticado com sentido de es-
porte organizado há poucos
anos, a pesca de oceano vi-
nha carecendo de uma estru-
tura mais objetiva e progre-dindo sem um comando defi-
nido, nascendo dai a falta deentrosamento, desconhecimen-
to de regras e outras falhas
sempre observadas nos últimos
concursos da temporada.

Para um melhor aproveita-
mento no ano de 1967 várias
reuniões serão promovidas pelo
ICRJ, íicando indicadas neste
primeiro encontro várias co-
missões que farão um comple-
to levantamento do esporte e
o estabelecimento das bases que
possibilitem seu crescimento
dentro do melhor padrão téc-
nico possível.

Caberá aos desportistas Vic-
tor Willishe, Herbert Riehers
e Luis Alberto Lineh o esta-
belecimento de um esboço do
regulamento da pesca de ocea-
no que norteará, dentro do que
estipula a International Game
Fishing Association (GFA1, as
atividades do esporte de ago-
ra para diante.

A têmpora tem seu encerra-
mento oficial no próximo dia
31, sendo assim as saldas dês-
te fim de semana pràticamen-
te os últimos cartuchos que os
pescadores gastarão na tenta-
tiva de modificar as marcas
obtidas até agora, que são:
Marlin Azul, 154,600 kg, Ma-
nuel Leão. Marlin Branco:
45,400 kg Paulo Pantaleão.
Sail-Fish: 39,800 kg John Kit-
chenman.

A entrega de prêmios será
íeita no Iate Clube em data a
ser marcada dentro da pri-
meira quinzena de abril, dis-
tribuindo-se os prêmios do
torneio e os da temporada, es-
tes patrocinados pelo JORNAL
DO BRASIL e nos quais se
destaca a Challenge Cup.

des árbitros para perguntar a
razão daquela decisão.

Mas. ao que tudo indica os
juizes mineiros não simpatiza-
ram muito com Artilheiro pois
a seguir, na disputa do ab.so-
luto. lhe' foram injustos nova-
mente, por ocasião da sua luta
com o brasiliense Takeshi Miu-
ra, que acabou ficando com o
título ao derrotar Álvaro, Lou-
reiro. por ippon de tsuri-komi-
goshi. Artilheiro foi o vice cem
a vitória conquistada sóbre o
mineiro, com wazari de o-solo-
ffari .seguido de ossackcmi.

Nova Iorque (UPI-JB) — O argentino Oscar Bonave-
na deverá ser o próximo adversário de Cassius Clay pelotitulo mundial dos pesados, se o Tribunal Federal de Rc-
cursos de Cincinnati acolher a sua pretensão de não ser-
vir o Exército dos Estados Unidos, sob a alegação de quec ministro dos muçulmanos negros.

Clay, que prefere ser chamado Mohamcd Ali fèz arevelação logo após a luta de quarta-feira à noite, no Ma-dison Sciuare Garden, onde derrotou Zora Folley por no-caute, aura minuto e 4« segundos do sétimo rouncl dr uma
luta programada para 15.

PROGRAMAÇÃO

Enquanto aguarda a decisão
judiciária, o campeão anunciou
sua ida a Chicago para visitar
Elijah Muhammed, chefe dos
muçulmanos negros. Se ela lhe
fór favorável, o título dos pe-sados deverá estar em jogo,novamente, contra Oscar Bo-
navena, um pugilista sem mui-
ta técnica, mas que tem uma
pegada violentíssima.

A luta contra o argentino cs-
tá programada, inicialmente,
para o dia 28 cie maio. em Tó-
quio.

Nos primeiros rounds, Claylimitou-se a estudar o adver-sano, mas no quarto partiudecidido sóbre éle e o derruboucom uma série de golpes com-binados de direita e esquerdaDepois, no sétimo round, der-rubou-o com um violento gol-pe de direita, conseguindo onocaute.
Folley, que já conta com 34

anos, revelou outro gesto in-
vulgar do campeão, ao afirmar
aos repórteres que éle lhe disse
que sua vitória devia-se so-
mente à sua juventude.

CAÇA SUBMARINA
Yllen Kerr

CUBA PÕE FOGO NA CAÇA
MUNDIAL QUE VAI FALHAR
PAULISTAS MUDAM DATA
SUÍÇOS DESCOBREM CIDADE

A caça submarina de competição
tem sofrido, e sofrerá ainda, com cer-
tas incompreensões, que atingem do
pequeno ao grande torneio. O último
campeonato mundial deu um belo
exemplo desses desacertos, onde quasesempre a questão — caca submarina— é a que menos importa. No Taiti, aFrança, lutando com problemas de or-
ganização, teve na sua própria equipe
um caso dos mais graves. Por fim, ven-
ceu a fórmula da turma de fora, con-
correndo a França européia com umaequipe da Polinésia, aliás, campeã.

Agora, quando ainda faltam uns
bons meses para o campeonato mun-
diai, surge uma questão que certamen-
te vai abalar a prova e fazer a Con-
federação Mundial criar alguns cabe-
los brancos. Cuba é a responsável di-
reta pelo que já está acontecendo, e
pelo que ainda ocorrerá antes de se-
tembro, mês da competição.

Para iniciar o rolo internacio-
nal que vai coroar o campeonato, os
Estados Unidos já mandaram dizer
que estão de fora. Aos menos avisados
lembramos que em tempos não muito
distantes, os caçadores submarinos
norte-americanos travaram lutas me-
moráveis com jovens cubanos.

Não é difícil prever que sendo o
México a única nação da América La-
tina a manter relações diplomáticas
com os cubanos, só êle irá a Havana.
No Brasil os efeitos deste bombástico
patrocinador já se fazem sentir e den-
tro em pouco a CBD deve dar o seu
manifesto oficial.

Também ligada à questão cubana
está uma especulação, que de forma
alguma endossamos, mas que é válida
no campo das especulações. A tese diz,
que a França, mal-humorada com a
maioria dos países das duas Américas,
teria ajeitado tudo com os cubanos já
prevendo uma distorção política. As-
sim o campo para os mergulhadores
europeus estaria aberto, dando chan-
ce a todos de uma vitoria tranqüila.
Os que preferem ver nesta manobra
um recurso de bastidor, apontam ain-da as questões comerciais como uma
das mais fortes razões da indicação
cubana.

Mas a grande verdade é que sò-
mente o lado político da questão in-
teressa a todos. Não indo a maioria
dos que estão desligados de Cuba, ocampeonato sofrerá bastante, perden-do-se uma ótima oportunidade de ver
como operam os rapazes de Fidel Cas-
tro, no mundo do silêncio.

A palavra da CBD já pode fácil-
mente ser adivinhada com um "não"
de bom corpo. Desta maneira o Brasil
estará de fora da única competição
internacional que lhe tem dado o pres-

tígio justamente consolidado em mui-
tos anos.

\ ariaclas

9 Com uma projeção de slides colo-
ridos de Roberto Menescal, Bruno Her-
manny andou falando ãe mergulho,
peixes e como caçá-los, na Socieâaáe
Hebraica. Como já tem acontecido o
patrocinador das palestras de Bruno
é a Casa Safari, especialista em caca
e pesca.

Uma grande celeuma está sendo
criada na França entre a revista Paris
Match e a especializada L'Aventure
Sous Marine. O Match afirma queuma história publicada pela revista deJean Foex, contando a história de uma
serpente marinha, era falsa. Mas an-tes da contestação Match andou pu-blicando a mesma matéria, com fotose detalhes.

Ao leitor Mauro Ramos que nos
pergunta se existe e como são os foto-metros submarinos, aqui vai a res-
posta. Só conhecemos e podemos afir-
mar que estes são os únicos existen-
tes: os fotômetros Sekonic L-I64 e o
italiano SOS. Ambos funcionam pelo
processo normal de todos os aparelhos
medidores ãe luz e âão corretamente
os dados para o fotógrafo.
•9 Em vista das tragédias que se aba-teram sôbre a região de Caraguatatu-
ba e Ubatuba, a Federação Paulista deCaça Submarina transferiu para o dia22 de abril a prova que estava progra-mada para o dia 25 de março. A com-
petição é a última do calendário pau-lista.

A Ilha do Sal é a mais recentedescoberta ãos mergulhadores profis-sionais, fotógrafos e cinegrafistas ita-lianos. Depois de explorarem os Aco-res, os italianos descobriram a longin-
qua Ilha do Sal, uma das raras alter-nativas para quem sobrevoa o Atlânti-co Sul. A revista Mondo Sommerso
já está contando em cores como é avida submarina na Ilha ão Sal.

As filas para a Semana Santa emCabo Frio cresceram bastante com onoticiário, de todo alarmante, sôbre olitoral sul fluminense. Mas podemosafirmar aos mais cépticos que Angra
dos Heis está perfeita e com todos osseus recursos funcionando. A Via Du-
tra, até a entrada de Angra, não apre-
senta dificuldades.

A mania da arqueologia submari-
na está definitivamente lançaáa entre
os mergulhadores suíços, que assimdescontam a falta de'peixe. O Lago
de Zurique é atualmente o alvo dos
principais trabalhos, com descobertas
de alto valor a respeito de uma cidade
submersa.
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Excursão ilegal pode suspender Fia 30 dias

§3 '

O Flamengo poderá ser
suspenso por 30 dias em tô-
das as suas atividades íu-
tebolísticas — inclusive o
Torneio Eoberto Gomes Pe-
drosa — por enviar irregu-
larmente uma equipe para
o exterior, contrariando le-
gislação da CBD. •

A primeira irregularidade
é que no contrato firmado
para a excursão o Plamen-
go se compromete a atuar
com sua equipe principal (e
esta disputa o Roberto Go-
mes Pedrosa), e no pedido
de viagem não foi apresen-
tado o roteiro, exigência só
dispensada para campeões e

vice-campeões regionais ou
da Taça Brasil.

MANOBRA

Na última sexta-feira, no
final do expediente da CBD,
o Flamengo deu entrada em
um pedido de viagem ao ex-
terior, apresentando dois
contratos redigidos em in-
glcs (começando a ferir as
leis desde ai), um pedindo
autorização para jogar com
o Roma e uma equipe nor-
te-americana, e outro para
uma excursão com jogos em
diversos paises, sem especi-
ficar datas, locais e adver-
sários.

No contrato com o Roma,
o Flamengo se obriga a jo-
gar com sua equipe princi-
pai, e esta disputa o Tor-
neio Roberto Gomes Pedro-
sa. A Federação Italiana já
enviou telegrama à CBD,
solicitando as seguintes in-
formações: a) se o Flamen-
go está autorizado a jogar;
b) por qual de suas equipes
o Flamengo está represen-
tado; c) informando que o
Roma ainda está dependen-
do de um pedido feito à
FIFA para jogar contra a
equipe norte-americana, que
não é filiada.
ARTIFÍCIO

No seu pedido de sexta-
feira, o Flamengo usou de

um artifício bastante co-
mum; .solicitou ao CND a
autorização para aprontar
os passaportes, enquanto
fazia correr os papéis na
CBD. Como faz com todos
os clubes, o CND deu sua
permissão, mas apenas paraos vistos nos passaportes,
som autorizar os jogos, quedependem de documentação
da CBD.

O Flamengo viajou sem
a autorização baseado na
dispensa da apre sentacão
porque é viee-campeão re-
gional. Este argumento, po-
rém, é falso, porque tal dis-
pensa só seria automática se
o Flamengo viajasse com
sua equipe principal, mas a
que viajou é composta de

elementos praticamente cn-
costados no clube.
OBSCURO

A CBD já comunicou à
Federação Italiana que o
Flamengo está representado
por uma equipe secundária,
mas ainda não divulgou na-
da a respeito da autorização.

Sabe-se, porém, que o Fia-
mengo não leva o número
minimo dc jogadores exigi-
dos para uma excursão lon-
ga como a que se propõe. Os
contratos têm duas assina-
turas: imia bem clara, do
Sr. Veiga Brito, e outra in-
teiramente ilegível, da par-
te contratante.

Esta excursão do Flamen-
go foi arranjada pelo Sr. Jo-

sé da Gama, que soube do
interesse do empresário Ca-
cildo Osés em levar uma
equipe brasileira para jogarnos Estados Unidos. O Sr.
José da Gama esteve no Fia-
mengo, acertou a ida de ura
time misto e disse ao Sr.
Oscs que conseguira a ida da
equipe principal, acresecn-
tando jogos no Japão e na
África.

O Sr. José da Gama sou-
bc qne o Japão estava inte-
ressado cm ver equipe, bra-
sileiras, e o Santos havia re-
cusado um convite por fal-
ta de datas, viajou para Tó-
quio a fim de impingir o
misto do Flamengo como
sua equipe principal.

Jogos do Fia no Gomes Pedrosa podem sofrer anulação
As partidas que o Fia-

mengo disputou até agora
pelo Torneio Roberto Go-
mes Pedrosa podem ser
anuladas — desde que os
prejudicados o solicitem
dentro de 90 dias — uma
vez que os jogadores Jarbas
e Paulo Choco ainda per-
tencem oficialmente ao Es-
porte Clube do Recife.

Quando do empréstimo
dos jogadores ao clube per-
nambucano, o Flamengo
aceitou promissórias como
pagamento e comunicou à

CBD que ambos pertenciam
ao Esporte. Como as pro-
missórias não fossem co-
bertas, o Flamengo chamou
seus jogadores de volta, mas
ainda não conseguiu um co-
municado da Federa ção
Pernambucana afirmando
que os jogadores voltaram
a lhe pertencer.

Assim, ainda que a Fe-
deração Pernambucana en-
vie imediatamente um ofi-
cio declarando que Jarbas e
Paulo Choco pertencem ao
Flamengo, os jogos que éle

disputou até agora podem
ser anulados (o que não
significa perda de pontos e
sim a disputa de nova par-
tida) por inclusão de joga-
dores sem condição, desde
que os prejudicados o soli-
citem.

FALTA DE PAGAMENTO

O empréstimo dos dois jo-
gadores foi acertado pelos
Srs. Veiga Brito e Costa
Carvalho, comprometendo-
se o clube pernambucano a

pagar NCrS 5 mil (5 mi-
lhões de cruzeiros velhos)
pela transação, _ o que foi
feito mediante" promissó-
rias.

Os jogadores foram usa-
dos durante seis meses, sem
que o Flamengo nada rece-
besse, e nesse tempo o Su-
pervisor Flávio Costa ten-
tou denunciar o acordo, por
íalta de pagamento, mas o
Sr. Veiga Brito não o per-
mitiu.

Agora, o Flamengo de-
nunciou o contrato (que é

de transferência por tempo
limitado) enviando os ofi-,
cios 008/DAF/JAM e 009/
DAF/JAM à Federação pa-
ra que esta os encaminhas-
se à CBD. No oficio o Fia-
mengo pede, ainda que o
Esporte pague pelos seis
meses que utilizou os joga-
dores.

A CBD informou que no
pedido de transferência, há
seis meses, o Esporte Clube
Recife juntou um recibo de
quitação fornecido pelo Fia-
mengo, o que lhe deu pie-

INCENTIVO DIVIDIDO
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Marco Antônio e Marco Aurélio, de tão parecidos, recebem, igualmente cumprimentos pelas vitórias do Flamengo, pois os torcedores os confundem, sempre

Morte de Lourival Lorenzi
interrompeu ontem 30 anos
de convívio com o futebol

Niterói (Sucursal) — O técnico de futebol Lourival
Lorenzi. morreu ontem pela manhã, nesta Cidade, aos 46
anos, acometido de um derrame cerebral, e foi sepultado
à tarde, no Cemitério do Catumbi, no Rio. Lorenzi foi
treinador da Portuguesa, no último campeonato, clube queainda dirigia atualmente, depois de exercer o mesmo car-
go no América, Canto do Rio, Madureira, Esporte Clube
Bahia e Leixões, entre outros clubes.

Lourival Lorenzi, que residia há cerca de 20 anos em
Niterói, deixou mulher, Dona Diná, e um filho, Léo. Nas-
cido em Joinvile, Santa Catarina, jogou futebol desde os
16 anos e até encerrar sua carreira como amador do Fia-
mengo, quando o técnico era Flávio Costa.

Lorenzi, o homem
do terno branco

Departamento de Pesquisa

Marco Aurélio brilha e
divide fama com gêmeo

Com um charuto cubano na
boca, uma. cerveja gelada na
mesa e um amigo disposto a
conversar sobre futebol, Louri-
vai Lorenzi era. o que se cos-
tuma chamar de "um grande
papo". Mas na hora de trocar
o terno de linho branco, que
gostava de usar, pelo unifor-
me de técnico dentro do gra-
mado, poucos se preocupavam
tanto com a disciplina, que éle
mantinha em um nivel quase
militar, mesmo quando se tra-
tava dos exercícios de "saltita-
mento coletivo" (individual em
passo de ballet) que criou.

Antes dè chegar ao América,
Lourival Lorenzi, que também
era major reformado do Exér-.
cito, passou por uma série de
pequenos clubes da Guanabara
e do interior do pais. Depois
de ganhar a posição de titular
da extrema direita no time de
amadores do Flamengo, Loren-
zi viveu, ainda na Gávea, o
seu aprendizado de técnico —
com Flávio Costa — dirigindo
depois os times do Madureira,
Canto do Rio, Bonsucesso e
Olaria. Levou Edmur para o
Canto do Rio porque o Fia-
mengo não o aproveitava e
considerou como um dos gran-
des triunfos de sua carreira a
vitória conseguida sóbre os ru-
bro-negxos com a ajuda do
atacante.

Lorenzi também foi técnico
de equipes da Bahia, de São
P?.ulo e do Norte do Brasil,
mas a sua maior oportunidade

r surgiu em 1961, quando o Amé-
rica, então campeão carioca,
convidou-o para assumir a di-
reção técnica] Fêz uma série
de experiências ha equip?, que
vinha atuando mal depois do
campeonato, mas as condições
físicas dos jogadores e a falta

de conjunto prejudicaram o
trabalho. Entre 1961 e 1965 —
quando voltou a ser técnico do
América — Lorenzi dirigiu o
Leixões, de Portugal, onde ga-
nhou, segundo sua própria opi-
nião, uma experiência inesti-
ma vel.

Para manter .a disciplina, tl-
nha como norma principal exi-
gir tudo o que fosse possível
para os jogadores, de quem
sempre procurou ser amigo. Ao
assumir as funções de técnico,
acabava por acumulá-lo tam-
bém com encargos do Depar-
tamento de Futebol dos clubes,
tratando de problemas de con-
tratos e outras questões buro-
cráticas, a fim de evitar obs-
táculos à tarefa principal.
Quando chegou pela primeira
vez ao América, em 1961, pediu
inão apenas dois chuveiros de
água quente, algumas chutei-
ras e bolas, como até papel hi-
giênico para o banhgro dos jo-
gadores

><<ts excursões das equipes
que dirigia ao exterior, inaugu-
rou o sistema do controle total
da delegação pelo técnico: che-
gava a fazer, pessoalmente, a
seleção dos jogadores que fica-
riam em um mesmo quarto de
hotel e, com isso, conseguia
evitar problemas comuns em
excursões. Foi também o pri-
meiro técnico a dirigir uma
equipe brasileira em excursão
pela Rússia. O fato ocorreu em
iírov, na viagem da Portuguesa
ã Europa.

Lourival. que tinha 46 anos
de idade, era casado com Dona
Diná Lorenzi e tinha apenas
um filho: o extrema esquerda
Léo. que tem 19 anos e joga na
equipe de aspirantes do último
clube dirigido por snu pai, n
Portuguesa.

Apesar de ter chegado ao
Rio desacreditado, Marco Aiir
rélio revelou-se cm pouco tem-
po um goleiro ágil, corajoso,
elástico e preciso nas saídas
do gol. A história de suas de-
íesas passou a ser assunto na
Gávea e a ela juntou-se a de
seu irmão gêmeo Marco An-
tõuio, que é seu fã, já deu en-
trevistas, recebeu cumprlmen-
tos e até mesmo chegou a fa-
zer prova pelo jogador do Fia-
mengo.

A vida dos dois começou em
Marialva, uma cidadezinha do¦interior do Paraná, que fica
pertinho de Maringá. Foi lá
que Marco Aurélio e Marco
Antônio nasceram, filhos de
Francisco Silveira Rocha —
ex-deputado estadual e o far-
macêutico mais conhecido da
região — e de Juraci Raquel
Silveira- Rocha.

BOA APARÊNCIA

Foi em maio de 1964 que
Marco Aurélio chegou para o
Flamengo. Bem vestido, amá-
vel e educado, falando com
correção, mais parecia um
candidato a publie-relations
do que ao gol do rubro-negro.
Acompanhava-o o Dr. Júlio
Gomei, Diretor do Atlético Pa-
ranaense, que não parava de
elogiar as qualidades do go-
leiro.

Êle toca numa rede de
basquete com os pés — disse
o Dr. Júlio Gomei, exageran-
do sua capacidade de pular.

A um canto, Flávio \ Costa
comentou para um repórter:

Eu quero ver se éle de-
íende boin.s .va.rt2iras.

Marco Aurélio sofria, porém,
um drama íntimo. Estava
treinando no Botafogo e Adal-
berto já tinha recomendado'
sua contratação. Não' ficava
bem sair de um clube, que o
recebeu tão bem, para outro
sem uma justificativa. O Sr.
Fadei Fadei, Presidente do
Flamengo na época, estava
entusiasmado com a história
da rede de basquete.
PRIMEIRO TESTE

O Flamengo saiu em excur-
sâo e Marco Aurélio foi na re-
seiva, de Franz. Na Costa do
Marfim, o time vencera de I
a 0 e empatara outro jogo.
Ein Gana, voltara a empatar..

Um dia, sentado no jardim do
hotel, Flávio Costa viu Marco
Aurélio passar e desabafou
para os amigos que estavam à
sua volta:

Estou esperando o time
estar vencendo de 4 a 0 para
estrear ésse goleiro.

O Flamengo não chegou a
vencer nenhum time de 4 a
0 e Marco Aurélio teve que
estrear mesmo. E entrou no
time em circunstância muito
difícil: o quadro tinha sido
derrotado no Torneio de Gijon
por uma equipe rte segunda
categoria e ia jogar contra o
Sporting, de Lisboa. Era ne-
cessário uma boa atuação pa-
ra suavizar a má impressão.

Franz não tinha nenhuma
condição física para jogar.

Talvez o peaueno estádio de
Gijon nunca tenha presencia-
do uma ovação tão grande. O
público de pé bateu palmas
para Marco Aurélio, que dei-
xou o campo de cabeça baixa,
vermelho, com lágrimas nos
olhos, èncabulado, como ss
não tivesse evitado a goleada.
Flávio Costa abraçou Marco
Aurélio no vestiário e disse:

Eu estava errado.

ATÉ PROVA

A vida de Marco Aurélio e
Marco Antônio tem sido qua-
se a mesma. A começar no In-
ternato Paranaense, em Curi-
itlba; onde começaram a jogar
loia e a ser confundidos de-
vido e, grande semelhança fi-
s.ca. Até hoje, quando Marco
.Aurélio se arroja aos pés dos
adversários e faz defesas espe-
..aculares, Marco Antônio re-
cebe cumprimentos e dá entre-
vistas.

No Internato Paranaense,
Marco Aurélio adoeceu certo
dia e para não perder uma
prova parcial Marco Antônio
o substituiu. O professor, que
passeava pela sala, evitando
que os alunos colassem, pensan-
do que Marco Antônio era o
Marco Aurélio perguntou:Como vai o seu irmão
Marco Antônio?

li. o próprio Marco Antônio
respondeu:

Ele vai muito bem, obri-
gado.

AS VANTAGENS

Fora as histórias com namo-
radas, que os confundiram

Alcimar Rocha

sempre, e outras, nns quais
um tem substituído o irmão
mesmo em assinaturas de do-
cumentos, pois até a grafia
dos dois é parecida, há uma
muito interessante, que acon-
teceu no primeiro ano de Mar-
co Aurélio no Flamengo: o ti-
me estava concentrado no Ho-
tel São Paulo e Marco Antõ-
nio foi lá visitar Marco Au-
rélio.

O Sr. José Fadei, que che-
fiava a delegação, ficou espe-
rando que Marco Antônio sais-
se, de paletó e gravata. Quan-
do isto aconteceu, êle chamou
o técnico Flávio Costa e
mostrou:

Olha lá, Flávio. o Marco
Aurélio vai passear.

Flávio Costa ficou vermelho
e gritou:

O rapaz, para onde é que
você pensa que vai? Não sabe
que está concentrado?

Nos dias de jogos, Marco Au-
rélio vai para o campo e Mar-
co Antônio fica nas cadeiras do
Maracanã torcendo, vibrando,
aplaudindo ou sofrendo com o
irmão'. E, a cada boa defesa,
Marco Aurélio sabe que o con-
tentamento que o invade
é também de Marco Antõ-
nio. Os dois foram criados as-
sim, unidos, amigos, donos da
mesma tristeza e da mesma
alegria.

Agora, com 26 anos. noivos
das irmãs peruanas M a t i e
Guica (Mati de Marco Auré-
lio e Guica de Marco Antônio),
eles resolveram pensar real-
mente na vida e montaram
uma malharia na Rua Figuei-
redo Magalhães, 286, grupo 415.
Quando Marco Aurélio vai trei-
nar, Marco Antônio toma con-
ta do negócio.

A noite, Marco Aurélio estu-
da na Faculdade Cândido Men-
des e Marco Antônio em Pila-

•res. São terceiranistas de Di-
reito. Mas, jamais um íaz a
prova do outro, porque nenhum
deles tem tempo para assistir
às aulas e nunca estão com as
matérias sabidas.

nos poderes sóbre os joga-dores durante um ano.
O único direito que o Fia-

mengo tem é de cobrar por
meios legais a dívida do Es-
porte, mas chamar os joga-
dores de volta e usá-los io-
ge às leis de transferência.
O Vasco tem um caso idèn-
tico com relação a Lorico,
que foi emprestado à Pru-
dentina mediante quantia
não paga e até agora se li-
mita a cobrar, sem poder
utilizar o jogador.

está em
crise

Belo Horizonte (Sucursal)— A crise iniciada no Atlé-
tico com as derrotas paraCruzeiro, Santos e Bangu
no Torneio Roberto Gomes
Pedrosa, pode culminar
amanhã com a renúncia do
Sr. Eduardo Magalhães Pin-
to à Presidência do clube,
pressionado por um movi-
mento entre antigos diri-
gentes atleticanos, que que-rem reassumir novamente o
poder.

Desde quando anunciou a
sua mudança para o Rio,
em virtude da nomeação de
seu pai para Ministro das
Relações Exteriores, p Sr.
Eduardo Magalhães Pinto
vem sendo forçado a se de-
finir a favor de sua renún-
cia,.para que em seu lugar
assuma o médico Fábio Fon-
seca, que conseguiu os dois
últimos campeonatos do
Atlético, em 62 e 63.

A FORÇA DO GOLPE

O Sr. Eduardo Magalhães
Pinto há quinze dias vem
dizendo que está escolhendo
um nome de confiança para
colocar na Vice-Presidência
do Atlético até o final de seu
mandato, vindo a Belo Ho-
rizonte somente nos fins de
semana para resolver os
problemas mais difíceis.

O nome escolhido nesses
últimos dias foi o do Sr.
Carlos Alberto Naves, que
no entanto não é aceito pe-
la maioria do Conselho De-
liberativo do clube. Um ma-
nifesto com 40 assinaturas
em favor do médico Fábio
Fonseca será entregue ao Sr.
Nelson Campos na reunião
do Conselho Deliberativo a
ser convocado para segun-
da-feira próxima.

Ésse manifesto será mais
uma forma de pressionar o
atual Presidente a renun-
ciar seu mandato, o que tal-
vez seja feito antes mesmo
da partida com o Palmeiras,
quarta-feira próxima no Mi-
nas Gerais.

O Sr. Eduardo Magalhães
Pinto, mesmo forçado a mu-
dar para o Rio, não quer
deixar o clube por ter assu-
mido um compromisso com
a torcida de soerguê-lo fi-
nanceiramente. Entretanto,
suas intenções não estão
sendo aceitas pelos conse-
Iheiros, que dizem preferi-
lo longe do Atlético, "a ver

clube abandonado".

Inter teve
em Elton seu
homem-chave

Pórío Alegre (Sucursal) —
Élton — que se projetou no
futebol gaúcho atuando pe-
lo Grêmio — é agora a prin-
cipal peça da estrutura do
Internacional, comandando
ao lado de Davi tôdas as
ações do meio-campo, con-
forme ocorreu na vitória de

a 0 sóbre o São Paulo.
... NeSsa partida, o Interna-
cional jogou um futebol
prático, sempre de primei-
ra, com passes longos em
profundidade, desperdiçan-
do várias oportunidades de
gol. Élton, encarregado de
liderar pela sua equipe a
disputa com Lourival e Fe-
feu, não só dominou os dois
adversários, sempre ajuda-
do por Lambari e Davi, co-
mo também teve fôlego e
futebol para se transfor-
mar em mais um homem dc
ataque.
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Na grande área-
Armando Nogueira

Acho que o Cruzeiro caiu no conto ãa
Taça: aceitou jogar ao mesmo tempo a Liber-
tadores e o Gomes Pedrosa, na ilusão de queos seus adversários ãa Venezuela não viriam
jogar revanche em Minas para não ter pre-
juízos com viagem e estada no Brasil. Mas o
diabo é que os venezuelanos vieram e, com
isso, sobrecarregaram o programa do Cruzei-
ro, fazendo-o jogar duas partidas na folga do
campeonato nacional.

Resultado: o Ume do Cruzeiro teve de
jogar cinco vezes em apenas onze dias e, ago-
ra, está às quedas, apesar do admirável espí-
rito de luta de seus jogadores. Anteontem,
cheguei a ter pena de Tostão, Dirceu Lopes,
Hílton, Natal e Evaldo, excelentes jogadoresãe uma equipe aãmirável, vencidos sistema-
ticamente, pela velocidade do time ão Vasco
da Gama. E se não perdeu o jogo é porquetem um paãrão técnico de alto nível que lhe
permite economizar os músculos fazendo cor-
rer a bola cora rara precisão e eficiência.

Quando íalo do time do Cruzeiro com
tamanho entusiasmo não é por simpatia clu-
bística. Um amigo, outro dia, sustentava que
ando exagerando nos elogios a Tostão, Dirceu
Lopes e seus ilustres parceiros. Sinceramente,
não mantenho a menor ligação afetiva ou
profissional com o clube campeão de Minas.
O que me sensibiliza nessa jovem equipe é a
qualidade técnica (eu diria artística mesmo)
de quatro ou cinco de seus membros, jogando
num estilo ao mesmo tempo vistoso e prático.
A clarividência de Tostão, a fluência de Dir-
ceu Lopes, a sobriedade de Piazza, a habili-
dade de Evaldo se somam em campo para
produzir um espetáculo realmente empol-
gante.

t- * t.
Ainda anteontem, tive o prazer âe parti-

cipar áa alegria com que membros áa ban-
cada áe imprensa comentavam cada jogada
concebida por Tostão e realizaãa em ação
conjunta por todos os atacantes ão Cruzeiro.
Ao meu laão, na tribuna do Maracanã, esta-
vam cronistas da envergadura de Aquiles
Chirol, Fernando Horácio, Sandro Moreira,
Aparício Pires, Olâemário Toguinhó, gente
que formou seu conceito crítico vendo jogar
a seleção bicampeã do mundo, o melhor
Santos ãe Pele, o melhor Botafogo âe Garrin-
cha, Diái e Nilton Santos. Não é, pois, a ma-
rinheiros ãe primeira viagem que o time do
Cruzeiro consegue fascinar.

Faço esse registro com a melhor intenção
dè advertir os dirigentes do Cruzeiro para o
valor de uma equipe que deve ser poupada.
Não se trata de pedir um pedestal para Dir-
ceu Lopes, mas, apenas, um regime profis-
sional que não estoure ião depressa a resis-
tência atlética de tão brilhantes jogadores.
É simplesmente intolerável que se ponha uma
equipe como a do Cruzeiro a jogar cinco par-
tidas em apenas onze dias. O granãe time ão
Santos foi vítima ãe um processo semelhan-
te. Houve um momento, por volta ãe 61, 62,
em que Pele, Zito, Pepe e Dorval estiveram à
beira da estofa; Pele, lembro-me bem, chegoib
á ficar ameaçaão áe sofrer um colapso renal
tamanha a fadiga a que foi exposto pelo cruel
calendário áe torneios e amistosos dentro e
fora áo País.

É por amor ao futebol que peço aos mi-
neiros um pouco menos áe bola no caminho
âo Cruzeiro.

Botafogo
viaja sem
Gérson

A delegação do Botafogo,
ainda sem contar com a pre-
sença de Gérson, partirá ama-
nhã às 10h30m do Aeroporto
Santos Dumont, com destino a
Porto Alegre, onde jogará à
noite contra o Grêmio e na
próxima quarta-feira contra o
Internacional, em busca da sua
primeira vitória no Torneio
Roberto Gomes Pedrosa.

Os jogadores botafoguenses
estarão se apresentando na
tarde de hoje ao Departamen-
to de Futebol para um ligeiro
exame médico e para recebe-
rem as últimas instruções com
respeito à viagem. Deverão se-
guir cs mesmos elementos que
foram a São Paulo enfrentar o
Santos.

PROGRAMA

Além das duas partidas em
Porto Alegre, o Botafogo tra-
tou dois jogos amistosos para
o intervalo entre elas, jogando
contra o Guarani, em Bagé, e
em Uruguaiana, contra a sele-
ção local.

Como uma homenagem da
diretoria do Botafogo, o Sr.
João Citro, especialmente por
ser gaúcho, será o chefe da de-
legação, que terá a supervisão
do próprio Presidente do clube,
Sr. Nei Cidade Palmeira.

Mais uma vez o time do Bo-
tafogo será, ao que tudo indi-
ca. obrigado a jegar sem Gér-
sen, viajando os seguintes jo-
gadores: Manga, Cao. Zé Car-
los. Chiquinho, Paulií tinha,
Leônidas, Valtencir. Dunas, Nei,
Afonsinho. Paulo César, Rogé-
rio, Roberto. Sicupira, Aírton,
Zélia e Amoroso.

A volta ao Rio está marcada
para a manhã de quinta-feira.

Marinlio
se demite do
Ferroviário

Curitiba (Do Correspondente)'
— O técnico Marinho revelou
que pediu demissão do seu car-
go no Ferroviário por não ad-
mitir em hipótese alguma ln-
terferências em seu trabalho,
e revelando que na terça-feira
o Presidente do Clube, Sr. Hi-
pólito Arzua, fêz uma preleção
de hora e meia, abordando as-
suntos técnicos e criticando Jo-
gadores na sua presença.

No dia seguinte, quarta-fei-
ra, Marinho enviou uma car-
ta ao clube, pedindo demissão"para não criar atritos", se-
gundo revelou depois, • anun-
ciando que seguiria para o
Rio, onde ficará aguardando
propostas, sabendo-se que Já
há uma do Santos.

CONTRARIOU

Marinho disse ainda que an-
tes do carnaval havia solicitado
três reforços ao presidente Ar-
zua: um zagueiro central e dois
pontas de lança, tendo êle na
ocasião prometido estudar e
que dias após sem consultá-lo
contratou um médio volante e
um ponta direita "por «inal
dois bons Jogadores", referln-
do-se a Renatinho e Pedro Al-
ves, "mas em posições desne-
cessárias".

— Pedro Alves é bom, exce-
lente jogador, tanto que o re-
comendei ao Botafogo, mas o
problema do Ferroviário é a
falta de. homens-gol. Depois
das contratações citadas, diz
Marinho, que voltou a insistir
nos reforços pedidos, mas o
presidente havia dito que a si-
tuação do clube não permitia,"razão pela qual fiquei confor-
madò e decidido a seguir com
o que tinha"..

~3



-l_-^C4L-L_Lc,l %JL líder do seu enfrenta
¦_-'v— -JL* vi^S ânianhã

Rildo e Carlos Alberto sáo
problemas do Santos para
jogo de domingo com Vasco

São Paula (Sucursal) — Rildo e Carlos Alberto — con-
tundidos na partida com o Botafogo — estão com suas
presenças ameaçadas para jogar depois -cie amanhã com
o Vasco, no Maracanã, devendo o técnico Antoninho co-
locar Lima na lateral direita e Geraldino na lateral cs-
querda. se não contar com os titulares.

Após o jogo da última quarta-feira, os jogadores titu-
lares foram dispensados até amanhã cedo, quando o pre-
parador fisico Júlio Mazzei dirigirá um ligeiro individual.
As.13-.30m. a delegação santista seguirá para São Paulo,
onde/embarcará às 15h30m para o Rio.
TÉCNICO ACUSA

Martim depende da opinião
do médico do Bangu para
escalar Ladeira ou Tonho
i,. r? ^11ÍC° ífar_im Francisco tem uma dúvida para esca-lar o ataque do Bangu para o jogo de amanhã contra oFlamengo, pois ainda não sabe, entre Ladeira o Tonho qualestará em melhores condições no momento da partidaquando então o Dr. Arnaldo Santiago lhe dirá qual entreos dois e o mais indicado para entrar em campo.

Martim Francisco confirmou a presença de Fernandoem substituição a Cabralzinho, agindo como o terceiro jo-gador do meio-campo, e caso Tonho não possa jogar oresto do ataque será formado com Paulo Borges na pontadireita, Ladeira ao centro e Aladim na ponta esquerda

VOLTA COM FÉ

Para Antoninho. o maior
culpado pelo empate com o
Botafogo foi o juiz Aírton Vi-
eira de Morais "que anulou
um gol legitimo de Toninho e
além disso permitiu que a de-
íesa do time carioca' usasse a
violência para conter nossos
atacantes — prova da má von-
tacie do árbitro é o fato de
ter advertido Chiquinho cin-
co vezes seguidas, somente no
segundo tempo, ao mesmo
tempo que Paulistinha só íal-
tou agredir Edu. Em ambas os
casos, porém, os jogadores
permaneceram cm campo até
o fim, enquanto no Jogo com
o Flamengo no Maracanã ti-
vemos Oberdã e Carlos Alber-
to expulsos, sem maiores ad-
vertêncifis".

Antoninho espera que o Vas-
co não abuse da violência,
acreditando, porém que "a
presença de Armando Marque.,
como juiz é um fator seguro
de que a partida transcorrerá
sem incidentes desagradáveis
para os dois times".

Depois de Orlando — quesofreu uma distensão museu-

lar há duas semanas — o ti-
me do Santos está agora des-
falcado de mais dois titulares,
pois as possibl idades de re-
cuperação imediata para Car-
los Alberto e Rildo são remo-
tas, pelo menos para o jogocom o Vasco.

— Nosso esquema para do-
mingo será o mesmo das úl-
timas apresentações, com Edu
fazendo desloeações para o
centro. O resto depende de
como o adversário jogar —
disse Antoninho.

Os jogadores que não parti-ciparam do encontro com o
Botafogo — além de Bougleux
e Clodoaldo, que entraram no
segundo tempo — fizeram, on-
tem k tarde, um treino cole-
tivo de 30 minutos, cm Vila
Belmiro, sob a direção de An-
toninho. O exercício não teve
gols e os times formaram as-
sim: brancos — Cláudio. Mo-
desto, Vitor. Zé Carlos e Tur-
cão; Clodoaldo e Negreiros;
Dorval. Wilson, Coutinho ePepe. Azuis — Lrtércio, T/ar,
Mauro, Joel e Geraldino; Ra-
miro e Bougleux; Caneco, Al-
miro, Amauri e Abel.

Zizinho gostou do Vasco
no 4-3-3 e mantém esquema
para jogo contra Santos

O Vasco adotou como definitivo o sistema 4-3-3 — e
já vai usá-lo novamente domingo, contra o Santos, no Ma-
racanã — pois o treinador Zizinho gostou muito da atua-
ção da equipe na partida de anteontem à noite, contra o
Cruzeiro, além de ter observado que os jogadores realmente
rendem mais no nôvo sistema, pois a èle estão bastante
acostumados.

Zizinho não tem problemas para escalar o time que
enfrentará o Santos, porque todos os jogadores demons-
traram boas condições físicas depois da partida contra o
Cruzeiro, devendo, por isso mesmo, colocar em campo a
mesma formação de anteontem, permanecendo, porém, a
alternativa de entrar Bianchini no lugar de Adilson, caso
chova e o campo fique pesado.

TEM CHANCE

Mas se Tonho recuperar suas
condições até amanhã ã tarde,
o técnico o escalará na ponta,direita., deslocando Paulo Bor-
gjs para o centro do ataque.
Entretanto, o jogador nem par-ticipou do conjunto de ontem
pela. manhã, permanecendo em
tratamento na Vila Hípica.
Quanto a Fidélls, foi dado co-
mo sem condições pelo Depar-
tamento Médico.

Mar.tim, aliás, acha mesmo
difícil poder contar com To-
nho em forma, e por isso dei-
xou que Ladeira participasse de
todo o treino, que durou 45
minutos, teve dez minutos de
aquecimento, e que terminou
com um empate de 0 a 0, en-
tre titulares e reservas.

Fernando e Aladim íoram
poupados, saindo de campo 15
minutes depois de iniciado o
treino. O técnico acha que és-
ses dois jogadores serão dos
mais exigidos na partida, con-
tra o Flamengo, pois enquanto
Aladim vai ser obrigado a de-
fender e iogo em seguida se
tíe-locar para sua posição, no
momento em que o Bangu es-
tiver com -a bola, Fernando te-
rá uma função também de-
í.nsiva, mas agindo como ar-
mador, quando se derem os
contra-ataques, sendo assim,
dos que mais se deslocarão em
campo.

ACORDO DIFÍCIL

Os times treinaram com as
seguintes formações: Titulares— Zamboni (José», Cabrita,
Mário Tito. Luis Alberto e Pc-
drinho; Jair e Ocimar; Paulo
Borges, Ladeira, Fernando
'Ênio) e Aladim (Canhoto).
Reservas --¦ Ubirajara (Zambo-
ni). Orlando, Hélio. Paulão e
Ari Clemente: Romeu (Milano.
e Xerém; Vermelho tMoisés),
Sabará (Norberto), Sissi (Al-
deir) e Zé Carlos (Edson).

O lateral Ari Clemente foi

afastado da equipe titular, porestar sem contrato, tendo trei-
nado entre o.s reservas paramanter (,. forma. O jogadorainda não chegou a uma con-
clusão com o clube a respei-
to da renovação do seu con-
trato, tendo, inclusive, recebi-
do ordem do Presidente Eu-
sébio de Andrade para procuraruni clube que se interesse peloseu passe, não dizendo, en-
tretanto, em quanto o Bangu
o estipulará.

O treino de ontem caracte-
rizou-se pelro grande movimen-
tação das duas equipes, e, mes-
mo sem fazer goals, os titu-
lares demonstraram boa forma
fisica e técnica, criando dl-
versas situações difíceis parao goleiro Ubirajara. Aladim e
Fernando foram os destaques
do cpronto. chegando a ser
aplaudidos após a realização de
boas jogadas no ataque. Lsdei-
ra também participou de bons
lances, mas sua função era ade ficar preso na entrada da
grande área. enquanto Fernan-
do, atuando no meio campo,
contava com o auxilio de Jair
e Ocimar, no mesmo instante
em que Paulo Borges e Aladim,
sempre mais á frente de Fer-¦nando. penetravam pelas pon-tas, em direção a área,
VIAGEM CURTA

Cabrita teve permissão do
técnico Martim Francisco e
viajeu ontem à tarde para No-
va Friburgo, a fim de feste-
jar com a família o aniversário
de sua mãe, mas retorna hoje
pela manhã, a tempo de par-ticipar do treino recreativo, na
Vila Hipi_.a, marcado para as
nove horas.

Logo após esse treinamento
será iniciada a concentração,
estando relacionado os seguin-
tes jogadores: Ubirajara, Zam-
boni, Cabrita, Mário Tito, Luis
Alberto, Paulão, Pedrinho, Jair,
Ocimar. Romeu, Paulo Borges,
Tonho, Fernando, Ladeira, Àla-
dim c Ênio.
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Como lider isolado do
grupo A — e como equipe
que menos perdeu pontos de
todas as quinze que parti-
cipam do Torneio Roberto
Gomes Pedrosa — o Bangu
enfrentará o Flamengo, ás
1G horas de amanhã, no
Maracanã, numa partida
em que seu adversário,
ocupando a vice-lideranca
do Grupo B, joga também
por dois pontos importan-
tes para sua classificação.

O Bangu, em três parti-
das, obteve duas vitórias e
um empate, sendo um dos
três invictos que ainda res-
tam. Já o Flamengo, com
quatro comprimissos salda-
dos, venceu dois, perdeu um
e empatou outro. Uma ar-
quibancada custará NCrS
2.00 (dois mil cruzeiros an-
tigos).

Um reencontro
Bangu e Flamengo vão se

encontrar pela primeira vez,
desde a tumultuada final do
campeonato carioca do ano
passado, quando os ban-
güenses ganharam o jogo e
o titulo, enquanto os rubro-
negros perdiam a cabeça e
a invencibilidade. Agora, o
invicto é o Bangu, não es-
tando em disputa nenhum
titulo, e sim dois pontos de
grande importância na luta
pelas quatro vagas — .duas
em cada grupo — para o
turno final do Torneio Ro-

berto Gomes Pedrosa. OBangu, com um ponto per-dido, c lider isolado do
grupo A, onde seus seguido-
res imediatos _ Cruzeiro.
Corintians e Botafogo — jã
perderam três pontos, o
Flamengo, por sua vez. está
ao lado do Grêmio e da Por-
tuguesa. no grupo B, a»n
ponto atrás dos lideres San-
tos^e Palmeiras.

O Bangu entra na parti-da de amanhã com três des-
falques. Fidélis e Jaime, o
primeiro como um dos pon-tos altos da defesa, o outro
como peça fundamental do
meio-campo, ainda não jo-
garam nesse Torneio. Ago-
ra, Cabralzinho, principal
atacante da equipe, ao la-
do de Paulo Eorgcs, tam-
bém não poderá ser apro-
veitado. No Flamengo, Nei-
sinho e Almir continuarão
de fora, mas Carlinhos rc-
tornará ao meio-campo, pa-ra tentar formar com Jar-
bas uma dupla que protne-te vingar.

As vitórias que o Bangu
obteve até aqui foram sò-
bre o Vasco (2 a 0) c o São
Paulo (2 a 1), enquanto o
empate se registrou na cs-
tréia com o Ferroviário (1
a 1). O Flamengo venceu a
Portuguesa (2 a 1) e o Cru-
zeiro (2 a 0), perdido pa-
ra o Santos (1 a 0) e em-
patando cem o Internado-
nal (1 a 1).

Bangu e Flamengo
três meses depois
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TIME AGRADOU

O técnico marcou para, a
manhã de hoje, em São Ja-
nuário, um individual com a
participação dos titulares e re-
servas. Depois do treino, os jo-
gadores receberão a gratifica-
ção pelo empate com o Cruzei-
ro, que foi fixada em NCrS
100,00 (cem mil cruzeiros ve-
lhos), e a partir das 19 horas'erá iniciada a concentração
na casa da Lagoa, quando além
dos titulares, se apresentarão
cs jogadores Valdir, Ananias,
Maranhão, Nado, Sérgio e
Bianchini.

Cem relação à partida de
anteontem à noite, Zizinho ex-
plicou que a atuação do timerealmente foi muito boa. embo-
ra êle tenha ficado algo decep-
clonado com a produção de ai-
guns jogadores, dos quais espe-
rrtvn muito mais. O treinador,
porém, destacou as atuaçães
dc Salomão, Oldair e Jorge
Luis como tendo sido a dos
melhores do time, colocando
Zèzinho num nivel imediato,
pelo ótimo trabalho que desem-
penbou no meio-campo, prin-cipalmente no primeiro tempo.

Zizinho explicou que subs-
tituiu Zèzinho e Adilson porNado c Bianchini, respectiva-
mente, porque o Vasco, naque-
la altura, estava interiorizado
lio placar e não fazia mais sen-tido jogar recuado. Dessa ma-
neira, com Zèzinho e Adilson
bastante cansados, a entrada
de dois nevos jogadores em
perfeitas condições só poderiamelhorar o time.

DOIS DESTINOS

O treino realizado anteon-
tem, entre a equipe de juve-
nis e a mista de reservas e Jo-
gadores em experiência íoi de
bastante utilidade para o Vas-
co. Acontece que o clube não
sabia se contratava ou não uma
série de elementos, entre os
quais Didinho (Olaria), Edinbo
(Portuguesa), Zadinha (São
Paulo) e Zé Mauro (Guaratin-
guetá), resolvendo o técnico
Zizinho, por isso mesmo, armar
uma equipe com éles para tes-
tá-los.

Os juvenis fizeram um trei-
no excelente, ganharam de 3
a zero e ainda deram um ver-
dadeiro baile nos reservas. O
resultado disso foi simples: to-
des os que estavam em expe-
riência foram dispensados.

Para evitar que isto se re-
pita, o Vasco, através de seu
vice-presidente de futebol, Sr.
Aamando Marcial, está. cem
vontade de delegar podêres avários de seus antigos jogado-res, que vivem fora do Rio, a
fim de que éles encaminhem
sempre novos valores para Sáo
Januário, com preço de passelixado, todos, porém, de re-
cursos técnicos aproveitáveis.
Assim seria o caso de Reis, quevive no Paraná, e de Pinga,
que mora atualmente em SãoPaulo, para citar dois exem-
pios.

O Sr. Armando Marcial, poroutro lado, estuda ainda a pes-sibilidade de fixar uma remu-neração mensal para estes
olheiros, com o intuito de esti-
mulá-los e evitar que traba-lhem gratuitamente.

Flu treinou bem com três
gols de Cláudio e confirmou
time para jogo em S. Paulo

Com um bom trabalho de Cláudio, autor de três gols,
e. de modo geral, um também bom entrosamento geral de
toda a equipe, os titulares do Fluminense derrotaram os
reservas no treino de conjunto de ontem por 6 a 2, tirando
as últimas dúvidas do técnico Tim sobre a escalação da
equipe que enfrentará o São Paulo depois de amanhã, no
Pacaembu
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Carlinhos volta recuperado da contusão no tornozelo

Tornozelo de Murilo inchou
e passou a ser o principal
problema do Fia para amanhã

Murilo passou a ser o principal problema do Flamengo
para c jogo de amanhã, contra o Bangu, pois o seu torno-
zelo direito inchou depois do coletivo de quarta-feira, fi-
cando Leon de sobreaviso, para a eventualidade de o titular
não poder atuar.

A última partida entre
Bangu e Flamengo — deci-
dinão o campeonato carioca
do ano passado — não se
limitou aos sessenta e cinco¦minutos de futebol jogadosno Maracanã, numa tarde
tão quente quanto a própria
partida. Dc certa forma, ela
começou dias antes, quandoas duas equipes passaram a
Antes

O campeonato carioca do
ano passado começou a ser
decidido fora do Maracanã,
isto é. no retiro distante da
Vila Hípica e na. paisagemtranqüila de São Conrado.
Na Vila Hípica, calmo, cons-
ciente, pronto para enfren-
tar um Flamengo que sc
mantinha invicto ao longo
de dezessete jogos, estava
concentrado o Bangu. O am-
biente era excelente: confi-
anca sem excesso, cautela
sem receio, ãescontracão
sem alheamento.

.lá em São Conrado, num
contraste com a paisagem,
concentrava-se o Flamenqo.
Seu Presidente, intranqüilo
como em quase todo o cam-
peonato, eslava longe de ser
o que os Andrade e Silva

viver os instantes de uma
espera nervosa, e só acabou
um mês ãepois, entre as pa-redes dos tribunais de jus-tiça desportiva.

E os três tempos daquela
partida — o antes, o duran-
te e o depois — foram ven-
ciâos pelo Bangu. herói, úni-
co de uma batalha incerta.

o Flamengo com muitos. Na.
Vila Hípica, Ladeira era o
único sob cuidados médicos,
mas o Dr. Arnaldo Santiago
garantia sua presença no
domingo. Em São Conrado— e principalmente nos trei-
nos realizados na Gávea —¦
Paulo Henrique era a gran-de dúvida, com uma contu-
são na corra. Se éle não pu-desse jogar, quem marcaria
o goleador Paulo Borges?

E houve mais: no mesmo
dia em que os dirigentes do
Flamengo anunciaram queexigiriam o exame antido-
ping na final, ficavam sa-
bendo que o Barcelona jáentrara em contato com o
Corintians para contratar
Silva. No Estádio Proletário,
o Bangu realizava, em sos-

O goleiro Devito, da Portuguesa, esteve ontem na Gá
Dos que treinaram ontem apenas o zagueiro central V6a acer-a*-do ° seu ingresso no Flamengo. O passe custa %?m parf ° BanW- Para sego, um treino gue teria co

NCrS 50 000,00 (cinqüenta milhões de cruzeiros antigos). f»- ILf^Ã 1_L**Í_?_B_£ mo pontos altos os três gols
Outro goleiro, de nome Renato, chegou ontem à noite de
Sergipe com o passe fixado em NCrÇ 30 000,00 (trinta mi-
lhões de cruzeiros antigos).

Valdez e o lateral-esquerdo Báuer não jogarão, porque Jairo
Augusto e Severo não estavam no Rio e portanto não trei-
naram, mas Tim já confirmou que mesmo assim ambos
serão os titulares.
QUEM TREINOU

- O time titular treinou com
Viiório, Oliveira, Valdez, Altair
e Bauer; Jard ei e Roberto Pin-
to (Serginho); Mário (Sama-
rone), Samaronc (Jorge Cos-
ta), Cláudio e Lula. Os reser-
vas contaram com Humberto,
Jorge, Caxias, Silveira e Ivã
(Alfaia); Alves (Edmilson) e
Denilson (Mini); Sídnei, Amo-
roso, Pedro (Gibirinha) e Gil-
son Nunes.

Segundo Tim, o time que vai
começar o jogo é também o
que começou o treino, mas
com Jairo Augusto de zaguei-
ro central e Severo de lateral
esquerdo. Jairo deve chegar ao
Rio, hoje, vindo de Caratinga,
e Severo já está em São Pau-
lo, esperando a delegação.
TIM SATISFEITO

Tim gostou do treino de on-
tem, especialmente do desem-

penho de Cláudio, que, em sua
opinião, começa a se adaptar
ao esquema tático da equipe.— Aposto alguns milhões co-
mo a equipe agora vai começar
a jogar bem — disse o trei-
nador.

Os jogadores terão hoje o
dia de folga c se apresentarão
na concentração as 21 horas.
A viagem para São Paulo se-
rá amanhã, às 8h30m. A dele-
gação será chefiada pelo dire-
tor Creso Gouveia, levando os
jogadores Vitorio, Márcio, Oli-
veira. Jorge, Jairo Augusto,
Valdez, Altair. Bauer, Roberto
Pinto, Denilson, Jar d ei, Má-
rio, Samarone, Cláudio, Lula,
Jorge Costa e Gilson Nunes,
o técnico Tim o roupeiro Silvio,
o médico Dourado Lopes e o
massagista Santana. Severo se
incorporará à delegação já cm
São Paulo.
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TREINO PUXADO

Como hoje não haverá ne-nhuma atividade na Gávea, o
preparador fisico Eitel Seixas
submeteu todo o elenco a um
puxado individual, após o ba-tc-bola, ontem à tarde. Jaime
e Ditão, que estavam preo-cupando o Departamento Mé-dico, treinaram normalmente,
sem nada sentir, c têm pre-sença assegurada na partida.

Paulo Henrique foi poupa-do, em virtude de dores de ca-beca provocadas por sinusite.
O jogador também está res-íriado e limitou-se a olhar cscompanheiros em treinamento.

VISITA A ZÈZINHO

O poiua-ae-iança Zèzinho,
que gessou o pé e ficará 30dias com o aparelho, poderáreceber a visita dos jogadoresdo Flamengo hoje à tarde.Contudo, como o apartamento
em que êle mora, na Rua Ma-riz e Barros é de reduzidas di-mensões, o técnico Renga-
neschi ainda não decidiu sevai dividir os jogadores emdois grupos ou se leva Zèzinho
à concentração em São Con-rado, o que parece mais fácil.

Todo o elenco iniciou o re-
gime de concentração logo de-
pois do treino de ontem. Nãohaverá nenhuma, atividade ho-
je, ficando a reviião médica
marcada para amanhã de ma-nhã, apôs o que Rcngane.clil

anunciará oficialmente a esca-
lação do time.

VEZ DE GOLEIROS

O goleiro regra 3 para o
jogo de amanhã contra o Ban-
g'ti será Renato, ex-juvenil do
Flamengo, que estava jogandoultimamente no Radar e foi
chamado às pressas em virtu-
de de Valdomiro não aceitar
a proposta para renovação e
de os outros dois goleiros —
Ubirajara e Ivã terem viajado
com a equipe mista para os
Estados Unidos.

Devito esteve ontem na Gá-
vea deixando acertado o seu
ingresso no Flamengo, mas éle
ainda não pode ser utilizado
porque é necessário regulai.-
zar a sua situação na Fe-
deração Carioca, embora venha
treinando na Portuguesa e se
mantenha em boa forma.

Renato, do Cotinguiba. do
Aracaju, foi recebido ontem
por Valdemir Araújo, Válter
Mtráglia e Aiistóbulo no Ae-
roporto. O técnico Renganeschl
ficou impressionado com a sua
atuação num jogo contra o
Flamengo e mandou buscá-lo
para um período de experiên-
cia. Seu passe está fixado cm
NCrS 30 000,00 (trinta milhões
de cruzeiros antigos), mas Vai-
demir Araújo tem autorização
do clube sergipano para fechar
negócio com o Flamengo mes-
mo com preço mais baixo.

Samarone voltou mesmo ao time titular e Denilson, como Tim ¦jà anunciara, acabou entre os reservas

BANGU
Ubirajara 1

Cabrita 2

Mario Tito 3

Jair 4
Luís Alberto 5

Pedrinho 6

(Tonho) Paulo Borges 7

Ocimar 8

(P. Borges) Ladeira 9

Fernando ]0

Aladim 11

FLAMENGO

Marco Aurélio
Murilo (Leon)
Ditão

Jaime

Carlinhos

Paulo Henrique

Paulo Choco

Jarbas

Américo

Ademar

Rodrigues

uma série de coincidências
que poderiam se repetir na
final. Tinha, ainda, na ca-
beca o frango de Manga, os
erros dos juizes, o fôlegoinexplicável *do Bangu, os
refletores do Bonsucesso.

Além disso, para acentuar
o contraste, a semana de es-
pera não dividiu igualmen-
te os problemas, o Bangu
com poucos, quase nenhum,
Durante

O Bangu foi tranqüilo,
sempre tranqüilo, para o Ma-
racanã. O Flamengo, até a
manhã de domingo, não sa-
bia se poderia ou não con-
tar com Paulo Henrique, queacabou se entregando aos
cuidados do japonês Sakae
Makí, sob a garantia de queo milenar shiatsu o curaria.
O jogador entrou em cam-*
po, aparentemente bom, mas
com receio.

A partida começou equill-
brada, com ligeira vanta-
gem do Flamengo, que per-deria muito cedo Carlos Al-
berto e Nelsinho, em lances
casuais, embora os torcedo-
rei rubro-negros jurem queAri Clemente entr ou em
Carlos Alberto com más in-
tenções. Inferiorizado nume-
ricamente e. o que é mais
importante, inferia rizado
tecnicamente, o Flamengo
acabou sendo dominado. Os
gols de Ocimar e Aladim,
ainda no primeiro t e m p o,
pareciam definir prematu-
ramente a partida.

A'o segundo período, o
Bangu sempre mandando, o
Flamengo sem meios de rea-
Depois •

Almir, Itamar, Valdomiro,
Silva e Paulo Henrique, do
Flamengo, e Ari Clemente,
Ladeira, Ubirajara e Luís
Alberto, do Bangu, foram os
jogadores que Airton Vieira
de Morais expulsou de cam-
po. Eles e mais o técnico Ar-
mando Renganeschl — que
quase participara do tumul-
to — tiveram de se apresen-
tar ao Tribunal dc Justiça
Desportiva áa Federação Ca-
rioca de Futebol, pelo qual
foram julgados. Almir, Ita-
mar. Valdomiro, Ari Cie-
mente e Ladeira acabaram
sendo os mais atingidos pe-las penas, principalmente o
primeiro, suspensão por 160
dias. O Flamengo apelou,
então, para o Supremo Tri-

marcados por Cabralzinho.
No dia seguinte, enquanto
Armando Renganeschi dizia
que o último treino do Fia-
mengo seria "em lugar des-
conhecido", tentando evitar
assim os olheiros e os jor-nalistas, Ubirajara reunia
seus companheiros, na Vila
Hípica, e dizia-lhes como en-
frentar com serenidade uma
final nervosa.

gir, a goleada se desenhou,
com o gol de Paulo Borges.
Mas, aos vinte minutos, sur-
giria o incidente que marcou
tristemente a grande final:Paulo Henrique fêz falta em
Ladeira. Ladeira revidou,
com um tapa, Almir correu
atrás de Ladeira, Ita m a r
atingiu Ladeira pelas costas,
Almir golpeou Ladeira caído,
outros jogadores intei~vie-
ram, o Maracanã encheu-se
áe fotógrafos, policiais e di-
vigentes. Quando o tumulto
parecia encerrado, A l m i r
reiniciou t u.. o, agredindo
Ubirajara. Nova briga, no-
vas invasões, o campo outra
vez cheio. O juiz, Airton Vi-
eira de Morais, expulsou
quatro jogadores do Bangu
e cinco do Flamengo, dando
a partida por encerrada. Os
novos campeões, v endo o
Maracanã transformado em
campo de batalha, tiveram
de voltar à Vila Hípica pa-ra comemorar o titulo com
muito chope e um grandechurrasco, enquanto os ex-
invictos iam terminar o do-
mingo sem titulo e sem
festa.

bunal de Justiça Desporti-
va, que reviu os pronuncia-
mentos, a IS de janeiro.

Embora tudo isso tenha
acontecido há três meses —
e o STJD tenha reduzido as
penas aplicadas pelo TJD —
os efeitos da última partida
entre Ban g u e Flamengo
perduram: Almir, por exem-
pio, pagou caro como prin-cipal responsável pelos inci-
dentes e não poderá estar
presente ao reencontro dc
amanhã, quando se comple*
tara sua suspensão. E o
Bangu. como acontecera an-
tes e durante, ganhou tam-
bém o último tempo da par-
tida quc lhe deu o titulo de
campeão carioca.
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O VERBO
¦ SE :
FEZ CARNE
E

HABITOU ENTRE NÓS"

caderno h
JORNAL DO BRASIL - Rio de Janeiro, - sexta-feira, 24 de marco de 1967
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Sabedoria

Lcvanlii-lc parn om ir o quo diz o

Ignorância

Mas por (jue?

Sabedoria

Porque esla lei

que aqui começa, até o úllimo
dia liá de durar, e assim.
em |>é .se tem d<> ouvir, seu do
uma lei que sempre andando
eslá, e permanecendo.
Segundo São João, é fundamento
das Evangélicas Leis
tudo o que ali se vai ler.

Ignorância

Glória a ti, Deus, pois começo
minha ignorância a vencer.

Evangelista

E no princípio era o Verbo
e o Verbo eslava imanente
a Deus e Deus era o próprio
Verbo. Islo foi no princípio,
pois ludo o que há foi feito

por Ele, e sem Êle nada
haveria do que vejo.
Eoi vida e foi luz das gentes:
brilha a luz nas trevas, mas
nem as sombras nem as trevas
aquela luz entenderam .
Tempos atrás foi mandado
a iluminar o Universo
uni homem que se chamava
João, que é luz de luzeiro.
Ele veio em testemunho
da Luz e para o efeito
de que nele acreditassem
unicamente por cie.
Não foi de luz como vedes,
o testemunho da Luz.
No mundo depois chegou
Àquele que o havia feito,
mas o ni ii ndo
não O conheceu, e depois

quando Ele se dirigiu
aos que Êle mesmo criou
também

estes O desconheceram.
E assim, aos que O adoraram
c Sua doutrina aceitaram,
deu-lhes aquele direito
de se fazerem de novo
filhos de Deus pela Graça.
E porque tiveram fé
nasceram segunda vez,
não do natural desejo
e de vontades da carne:

de Deus mesmo é que nasceram,
E subindo o Homem Deus
desceu
a fazer-se carne o Verbo.

(Ajoelha-se)

E habitando entre nós todos,
da glória do Pai herdeiro,
Sua própria glória enxergamos
*- de graça e verdade pleno!

Cristo

E nisto há de acreditar

quem a Cruz adote.

Ivangelho

FRAGMENTOS DE "OS MISTÉRIOS DA MISSA", DE PEDRO CALDERON DE LA BARCA, POETA ESPANHOL DO SÉCULO XVI
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No princípio eram doze, número que te-
ria analogia com as doze tribos de Israel e
foram escolhidos, primeiro Pedro e André, a
seguir Tiago, João, Felipe, Bartolomeu (ou
Natanael), Tome, Mateus, Tiago Menor, Ta-
deu, Simão e Judas. Após a ressurreição, se-
riam cento e vinte e dentro em pouco cinco
mil. Sempre se considerou um fato extraordi-
nário que Jesus, com apenas doze homens

quase todos rudes pescadores, tenha podido
iniciar o admirável movimento espiritual que
culminou na obra da redenção humana, es-
tendendo-se pelo mundo, na realização plena
do Cristianismo.

Sim, a princípio eram doze. Um deser-
tou pela traição e outros mais teriam aban-
donado o Cristo, pela dúvida e a fé vacilante,
pois entendiam que o Filho de Deus fora ven-
cido e levado ao escândalo da morte na cruz.
Houve momento, realmente, em que Jesus,
vendo afastarem-se alguns dos que o acom-
panhavám, procurou em Pedro a definição. E
o pescador não se demorou: "como deixar-
vos Senhor, se somente vós tendes palavras
de vida eterna?" Contudo, é ainda Pedro, o
rochedo, quem o nega e, como dizem as nar-
rativas evangélicas, "seguia-o de longe", no
caminho da cruz.

Na hora de Jesus morrer, éle não estava
presente. Verdade é que o Mestre lhe dissera
antes: "Onde eu vou, tu não me podes se-
guir agora", o que demonstra que não era o
momento de Pedro morrer. O seu suplício vi-
ria mais tarde. O apóstolo somente seria le-
vado ao martírio depois de instaurar a Igreja.
Se tivesse seguido o Mestre na hora da pai-
xão, seria executado desde logo. E Jesus com-
preendeu a sua humanidade e o perdoou. Ade-
mais, foi Pedro quem proclamou a filiação
divina de Jesus.

r

«.-Ve--

Mas, se todos, exceção de João, o discí-
pulo dileto, estiveram ausentes na hora final,
todos se encontraram em Cristo para conti-
nuarem a Igreja nascida em Jerusalém, ex-
pandindo-a de forma extraordinária, e todos
foram martirizados para que a Igreja prosse-
guisse, como a perfeita imagem de Cristo, de
sua doutrina, de .seus dogmas, de seus sa-
cramentos. Pois.foi aquela minoria que não
compreendia o Mestre senão por parábolas
a pioneira do Cristianismo. Os doze concla-
maram os povos à conversão. Pedro, a base,
mais tarde Paulo, a quem se poderia chamar
o consolidador, e os demais saíram pelo mun-
do a pregar a fé e a palavra de Cristo.'

Bartolomeu, filho de Tolomeu ou "filho

que suspende as águas", era galileu e pre-
gou o Evangelho na Arábia, Pérsia, Etiópia e
foi até as índias. Voltou pela Frígia e a Ar-
mênia onde, segundo a tradição, foi esfolado
vivo e crucificado. Dos dois Tiagos, o Maior,
irmão de João, era de Betsaida e pescador em
Genesaré. Foi testemunha dos primeiros
milagres de Jesus. A tradição informa que,
depois de pregar na Espanha, voltou a Jeru-
salém, onde sofreu o martírio por ordem de
Heródes Agripa, que mandou passá-lo no fio
da espada. Tiago Menor foi também martiri-
zado em Jerusalém. Era filho de Cleofas e
Maria e primo-irmão de Jesus. Os primeiros
padres da Igreja diziam que êle era nazareno.
Foi quem propôs no Concilio de Jerusalém a
tese aceita pelos apóstolos. Condenado pelo
Sinédrio à morte por lapidação. Também cha-
mado Didimo, Tome, pescador da Galiléia,
acompanhou Jesus durante três anos, mas
não acreditou na ressurreição senão depois
que o próprio Cristo lhe mostrou as chagas
das mãos e do ombro para que êle nelas to-
casse com o seu dedo. "Meu Senhor e meu
Deus", exclamou Tome ante a realidade. Ta-

deu ou Lebeu, ou ainda Judas Tadeu, irmão
de Tiago Menor e primo de Jesus, foi marti-
rizado na Mesopotâmia, depois de evangeli-
zar nas margens do Tibre e do Eufrates. Dei-
xou uma epístola enérgica combatendo os
hereges.

O discípulo amado de Jesus era João,
talvez por ser o mais jovem. Diz-se que antes
fora discípulo de João Batista, o Precursor.
Assistiu a todos -os passos da Paixão, desde a
transfiguração e a agonia de Jesus no horto
de Getsêmani até o sacrifício na cruz. Pre-
gou em Partos e morreu em Éfeso, mas antes
íoi enviado a Roma, onde Domiciano mandou
que o lançassem numa caldeira de azeite a
ferver da qual saiu são e salvo. Foi o apóstolo
que teve mais longa existência, sabendo-se
que viveu na companhia de Maria, Mãe de
Jesus, até que ela fosse arrebatada ao céu.
O discípulo amado viveu 68 anos além da
morte de Jesus. É autor de duas epístolas, do
Apocalipse e do quarto Evangelho, no quaL
aparece em toda a sua beleza literária o der-
radeiro sermão de Jesus, o discurso da despe-
dida na Caena Domini. André, pescador, era
irmão de Pedro, pregou em Patras e na Acha-
ria e foi martirizado pela crucifixão em
dois madeiros em forma de X, de onde o no-
me Cruz de Santo André.

Dois dos apóstolos foram autores do
Evangelho: João, ao qual já nos referimos,
e Mateus, que não era pescador, mas coletor
de impostos e tinha o nome de Levi. Possuía
mais cultura e era publicano. Jesus chamou-
o e êle o acompanhou. Pregou a palavra de
Cristo na Judéia e na Etiópia, onde sofreu o
martírio. Segundo o testemunho de Eusébio
e São Jerônimo, escreveu seu Evangelho no
ano 40 em aramaico, no qual se destaca o
notável Sermão da Montanha. Filipe foi mar-
tirizado em Hierápolis, onde pregava o Evan-

gelho. Simão, segundo São Mateus, nascera
na pátria de Canaã e era apelidado o Zelote,
palavra que significava arrebatado, porque
pretendia forçar pela violência a realização
da esperança messiânica. Pregou na Pérsia
e no Egito e, segundo a tradição, teria ido
até a Grã-Bretanha. Foi martirizado e a Igre-
ja celebra a sua festa juntamente com São
Judas Tadeu, o Corajoso. Os livros santos
sempre se referiram apenas a* Tadeu, para
evitar a confusão com o nome do apóstolo
traidor, cujo claro foi preenchido por Matias,
escolhido em eleição pelos primeiros cento e
vinte que se reuniram em Jerusalém após a
ressurreição de Jesus para programarem a
partida para a expansão da Igreja no mundo.

Aos doze se juntou São Paulo, convertido
por Cristo à entrada de Damasco, quando,
para cumprir missão que lhe confiara o Si-
nédrio, iniciava violenta perseguição aos cris-
tãos. Haviam se passado cinco anos da paixão
e morte de Jesus. Paulo, antes Saulo, natu-
ral de Tarso, era de origem judaica, mas go-
zava do direito de cidadania romana. Cha-
mado o Apóstolo das Nações, foi quem mais
viajou pelo mundo no trabalho de evangeli-
zação dos povos. Sofreu o martírio por deca-
pitação na mesma época da crucifixão de
São Pedro.

Estes foram os primeiros amigos de Cris-
to, aos quais deve o mundo cristão a conti-
nuidade da Igreja e a perenidade da fé. Qua-
se todos, homens simples, extremamente hu-
manos, receberam o sacerdócio e o dom de
evangelizar que lhes íoram propiciados pelo
Espírito Santo no Cenáculo. Os tristes episó-
dios da paixão e morte do Redentor ressaltam
a fidelidade e o amor até o sacrifício desses ho-
mens escolhidos por Jesus para realizar a
obra da Redenção.
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CRISTO E DAVI OS GRANDES DESTINOS
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Quem foi Davi? Quem foi Cristo? São

duas perguntas diferentes mas que em mui-

tos pontos têm uma resposta comum. São os

pontos em que suas gigantescas pegadas his-

tóricas se confundem e sua trajetória parece
ser uma só, num mesmo caminho bíblico.

Eis os pontos em comum:

a) Davi e Cristo foram traídos por amigos

íntimos: Judas e Aquitafel;
b) Ambos foram condenados à morte, numa

conspiração de um líder popular com

seus amigos;
c) Ambos na hora da agonia passaram pelo

Monte das Oliveiras, pedindo a Deus que
os libertasse daquela situação; e ambos
sentiram ali uma tristeza mortal;

d) Ambos foram aparentemente derrotados
mas ambos triunfaram; ambos perdoa-
ram as injúrias do povo que os apupou:

e) Ambos perdoaram aos arrependidos que
confessaram sua culpa: Samei e o Bom
Ladrão.

AS GRANDES SEMELHANÇAS
A Bíblia assinala diversas semelhanças

entre o Rei Davi e Jesus Cristo. Cristo mesmo
fêz muitas referências ao fato de ser filho de
Davi, isto é, da linhagem real da tribo de
Judá, com a finalidade de mostrar ao povo
que êle era realmente o prometido de Deus:
o Messias.

As grandes fontes são o II Livro dos Reis
e os próprios evangelistas. Eis o que dizem:

Sobre Davi, II Livro dos Reis:
— Absalão convocou -.00 homens de Je-

rusalém sem saberem os seus desígnios, con-
vidando também a Aquitofel, conselheiro de
Davi. E quando imolavam as vítimas, féz-se

uma poderosa conjuração e crescia o número
de gente que tomava o partido de Absalão.;

Sôbre Cristo, segundo Mateus:
Então se reuniram os príncipes dos

sacerdotes e os anciãos do povo no átrio do

príncipe dos sacerdotes, que se chamava Cai-
fãs; e tiveram conselho, para prenderem a
Jesus por astúcia, e para o matarem.

Outros pontos em comum:
Chegou um mensageiro a Davi, dan-

do-lhe a notícia da conspiração. Davi então
disse: "Levantai-vos e fujamos, porque não

poderemos escapar das mãos de Absalão;
apressai-vos a sair, não suceda que êle, che-

gando, nos apanhe, e traga sôbre nós a ruína
e mande passar a cidade a fio de espada. E
os servos do rei disseram-lhe: Nós, teus ser-
vos, executaremos de boa vontade tudo o que
mandar o rei nosso senhor." (II Reis,
15, 13-15).

Jesus depois de orar três vezes ao Pai,
no horto das Oliveiras, foi ter com os aposto-
los que dormiam e disse-lhes: "Eis que se
aproxima a hora em que o Filho do Homem
será entregue nas mãos dos pecadores. Le-
vantai-vos, vamos; eis que se aproxima o que
há de me entregar." (Mt. 26-45-46).
OS GRANDES CAMINHOS

No caminho Go Monte das Oliveiras, Je-
sus predisse que seus discípulos se escandali-
zariam dele. Pedro respondeu:

Ainda que todos se escandalizem a teu
respeito, eu não.

Pedro insiste:
Ainda que me seja preciso morrer

contigo, não te negarei.
No Livro dos Reis está a réplica dessa

passagem:

Entretanto, Davi ia subindo a Encosta
das Oliveiras e subiu-a chorando, caminhan-
do com os pçs descalços e a cabeça coberta;
e todo o povo, que ia com êle, subia também
com a cabeça coberta e chorando. E foi re-
ferido a Davi que Aquitofel também entrava
na conjuração de Absalão, e Davi disse: "Pe-

ço-te Senhor, que tornes insensato o conselho
de Aquitofel" (7/ Reis, 15, 30-331).

De novo a Cristo. Marcos:
E chegaram a uma herdade chamada

Getsamani. E disse aos seus discípulos: sen-

tài-vos aqui, enquanto eu oro. E levou con-

sigo Pedro, Tiago e João; e começou a sentir

pavor e abatimento. E disse-lhe.s: "a minha
alma está numa tristeza mortal; ficai aqui
e vigiai". E tendo-se adiantado um pouco,
prostrou-se por terra; e pedia, se era possível,
se afastasse dele aquela hora. E disse: "Pai,

todas as coisas te são possíveis: afasta de mim
este cálice; porém não se faça o que eu quero
mas o que tu queres." (MC 11, 32-336).

A Davi, com o II Livro dos Reis:
Chegou Davi até Baurim e eis que

saía dali um homem da parentela da casa de
Saul, chamado Semei, o qual saindo, o seguia
de perto e o amaldiçoava. E atirava pedras
contra Davi e contra todos os servos. E Semei
dizia: "sai, sai homem sanguinário e homem
de Belial. O Senhor te deu o pago de todo o
sangue da casa de Saul, porquanto lhe usur-
paste o reino, e o Senhor o deu na mão de teu
filho,. Absalão; e olha como os males te opri-
mem, porque és um homem sanguinário". En-
tão Abisai disse ao Rei: "porque amaldiçoa
este cão morto o Rei, meu Senhor?" Davi dis-

se: "Deixai que amaldiçoe, porque o Senhor
lhe permitiu que amaldiçoasse Davi. Talvez o
Senhor olhe para a minha aflição e me dê
bens pelas maldições dêste dia". (II Reis,
16, 5-12 partes).

Com Cristo não foi muito diferente:
Se tu és o Rei dos judeus salva-te a

ti mesmo. E um dos dois ladrões que estavam
pendurados blasfemava contra êle.

OS AMIGOS ÍNTIMOS

Um mesmo destino estava reservado aos
que traíram: o suicídio. Aos que pecaram,
cada um deu o seu perdão:

Depois que Davi conseguiu a vitória
sôbre seu filho Absalão e estando de volta em
Jerusalém também Semei foi a toda pressa,
como os de Judá, ao encontro do Rei Davi.
Prostrando-se diante do Rei disse-lhe: "não

castigues meu senhor a minha maldade nem
te lembres das injúrias do teu servo, meu rei
e senhor, no dia em que saíste de Jerusalém,
nem as conserves, ó rei, em teu coração. Por-
que eu, teu servo, conheço o meu pecado, e
por isso vim hoje, o primeiro de toda a casa
de José, e saí a receber, orei, meu senhor. E
o rei disse a Semei: Não morrerás. E assim
lhe jurou. (II Reis, 19, 16-23 partes).

O outro (o bom ladrão) porém res-
pondendo, repreendia-o dizendo: "Nem tu
temes a Deus, estando no mesmo suplício? E
nós estamos na verdade justamente, porque
recebemos o castigo que merecem as nossas
ações; mas este (Cristo) não fêz nenhum
mal." E Jesus disse-lhe: "Em verdade te
digo, hoje estarás comigo no Paraíso." (LC,
23, 40-43)
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"E DISSE A MULHER:
ÉM EU NÃO TE CONDENAREI; VAI E NÃO PEQUES MAIS. Y)
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O c7ie/e de iodo homem é Cristo, o chefe de
toda mulher é o homem. O homem não foi ti-
rado da mulher, mas a mulher do homem. O
homem não foi criado para a mulher, mas a
mulher para o homem.

SÃO PAULO, Primeira Epístola aos Corín-
tios, 11-79.

Se fosse vivo em 1967, São Paulo teria, certa-
mente, de tomar posição diante das reivindicações
femininas. Muitos outros apóstolos, santos que vi-
veram ao lado de Jesus Cristo, encaravam a mu-
lher, na sua época, com a mesma severidade de São
Paulo. E, no entanto, foi de Cristo que partiu a
primeira palavra em defesa das mulheres. A adül-
terá, que os fariseus queriam apedrejar, disse Êle:

— Eu não te condenarei; vai, e não peques
mais.

Nos 33 anos que passou na Terra, Êle teve
poucos contatos com as mulheres: três ou doze re-
feridos na Bíblia, e todos de perdão ou encoraja-
mento. Castigou os vendilhões do templo com chi-
cotadas e criticou duramente os fariseus, mas em
tudo o que disse não se encontra uma única pala-
vra de censura às mulheres. Se não eram pecado-
ras, caminhavam ao seu lado; se pecavam, Éle as
perdoava.

E o perdão, sinal de uma culpa terrível, era di-
rigido não tanto à pecadora do momento, mas ao
sexo que desde os primeiros tempos vivera debai-
xo da opressão, do medo e do silêncio.

Magia e sombras

Um leitor moderno das Sagradas Escrituras
talvez procurasse, nas palavras de Cristo, um apê-
lo mais claro a favor das mulheres. Este apelo não
existe: Êle não pediu, por exemplo, que as mulhe-
res tivessem acesso a esta ou aquela função reser-
vada aos homens. Que tenha preferido perdoar a
reivindicar, espanta ao homem de hoje tanto
quanto o fato de as mulheres do tempo de Cristo
representarem zero na vida social. Éle as libertava
num plano religioso e espiritual, mas seu ingresso
na vida econômica e social seria fruto de outras
épocas.

Este perdão era, além disso, indispensável. A
condição da mulher entre os povos selvagens, mes-
mo aqueles que mantinham alguma espécie primi-
tiva de culto, era sórdida c. desumana. O pecado
original a marcara desde o começo dos tempos:
ela teria seus trabalhos multiplicados, daria à luz
com dor e estaria sob o domínio do marido (Gê-
nesis, 2, 16). Talhada para ser mãe e esposa, en-
controu nestas funções a sua ligação mais direta
com Deus. Muitas vezes foi o exercício piedoso e
abandonado destas funções que lhe vetou a con-
dição de mulher

Há mitos variados que envolvem a mulher da-
quelas épocas. Parece certo que, do ponto-de-vista
das religiões, ela era respeitada e venerada, ain-
da que seus pecados fossem mais duramente cas-
tigados do que os dos homens. E entre os textos
sagrados e a prática cotidiana havia diferenças
profundas. O Corão (IV, I) proclamava:

"Respeitai as entranhas que vos trouxeram".
Mas o próprio livro sagrado dos muçulmanos

considera as mulheres inferiores e dá aos homens
o direito de espancá-las. A Lei de Moisés, que cir-
culava entre os hebreus, era dura para as mulhe-
res. Mas os textos religiosos de Moisés não bastam
para caracterizara situação em que elas viviam; em
certos trechos, êle chega a apresentá-las como co-
laboradoras de Deus na luta contra a serpente.
A medida que se desenvolveu o ideal messiânico
entre os hebreus, cada donzela se interrogou se
não seria ela a mãe do Messias. A função mater-
na adquiriu notável prestígio. Há histórias infini-
tas a respeito. Isaac, órfão de mãe, sonha com
uma esposa; o criado, a mando de Abraão, manda
buscá-la na Mesopotâmia. E Rebeca aparece-ncs
como um modelo de intuição feminina, quando
responde ao convite do parente distante:

— Irei.
¦ Presa à sua função de mãe e esposa, a mulher

adquiriu uma responsabilidade que só nesta fun-
ção se tornava real. Sua participação no mundo
estava ligada a esta fatalidade biológica. Em pe-
riodo ainda mais remoto, foi a fecundação que deu
à mulher uma ligeira superioridade sôbre os ho-
mens. A socióloga francesa Evelyne Sullsrot sus-
tenta, no seu livro Demain les Fcmmes, que entre
os primeiros habitantes da Terra a fecundação se-
ria um fenômeo puramente mágico. A hegemonia
da mulher estava sustentada nesta relação mis-
teriosa com seres misteriosos, que só ela poderia
manter. Quando o homem descobriu o seu papel,
nasceu o patriarcado. O homem passou a ser tudo,
a mulher nada. Esquilo disse a Orestes:

— Meu pai sozinho deu-me à vida.

Perdão ao sexo

Associada ao culto, a mulher chegou a ter um
papel religioso importante: a brámane das Índias
ou a flamínia de Roma, observa Simone de Beau-
voir, são tão santas quanto seus maridos Quando
Jesus Cristo nasceu, a situação das mulheres era
ainda de franca inferioridade em relação aos ho-
mens. Toda a história anterior registrava uma
única e honrosa exceção: a de Esparta, onde ho-
mens e mulheres tinham direitos praticamente
iguais e que chegavam a garantir às mulheres, em
certos casos, o direito de entregar-se a outro ho-
mem além do marido, por motivos de eugenia.

Mas no ano 1 da nossa era a maldição bíblica
ainda pesava sôbre as filhas de Eva. Uma crônica
das relações entre Cristo e as mulheres deve ser
necessariamente incompleta. Há uma dúzia de'as,
ou pouco mais, citadas nos Evangelhos. O de São
Mateus não se refere ao episódio da mulher adúl-
terá. Mas o de São Lucas (7, 36) já nos fornece
algumas indicações:

Jesus foi jantar com os fariseus e uma peca-
dora, sabendo disso, correu a procurá-lo. Lavou-
lhe os pés e os enxugou com seus cabelos. O fan-
seu duvidou: se é profeta, como não *sabe quem é
ela? Mas Jesus propôs-lhe uma história e uma
questão: se uma pessoa lhe deve 500 dinheiros e
uma outra lhe deve 50, e ambas são perdoadas,
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qual das duas lhe deve um maior favor? O fariseu
concordou que era aquela que devia 500 dinheiros.
E Jesus disse à mulher:

— A tua fé te salvou; vai em paz.

A pecadora dêste episódio era, sem diivida,
uma prostituta. Maria Madalena, freqüentemente
citada como exemplo de pecadora convertida à fe
de Cristo, é descrita pelos evangelistas de medo
bem mais simpático. O mesmo São Lucas (3,1)
escreve:

"Jesus caminhava pelas cidades e aldeias e an-
davam com êle os doze apóstolos, e algumas mu-
lheres que haviam sido livradas de espíritos malig-
nos e de enfermidades; Maria, chamada Madale-
na, da qual tinham saído sete demônios; Joana,
muiher de Cusa, procurador de Herodcs, e Susana,
e muitas outras, que o assistiam com suas posses".

. Maria Madalena, que usara sua fortuna para
ajudar as pregações de Jesus Cristo, faz parte do
grupo das santas mulheres que assistiram à Rcs-
surreição. Sua vida, antes do encontro com Cris-
to, é pouco conhecida. Ela é confundida com Ma-
ria, a pecadora (Lucas, 7, 36-50) e Maria, irmã de
Lásaro, mas há metivos para distingui-las. Maria
Madalena devia ter vindo de Magdala, povoação
na margem ocidental do Lago Tiberiades. Depois
de libertada de sete demônios, seguiu com Jesus
para a Galiléia (Mateus, 27, 56) e foi uma das que
acompanharam a agonia do Senhor junto ã cruz.

Outros -textos se referem às relações de Cristo
com as mulheres. O mais famoso é o de São João
(8, 1), narrando o perdão da adúltera:

Os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma
mulher apanhada em adultério e, invocando a Lei
de Moisés, provocaram-no para que êle a apedre-
jasse. Enquanto eles falavam, Jesus escrevia pala-
vras na areia. E disse:

O que de vós está sem pecado, seja o pri-
meiro que lhe atire a pedra.

E disse à mulher:
Também eu não te condenarei; vai, e não

peques mais.

Além dessas, há poucas mulheres menciona-
das. Na infância de Jesus aparecem Isabel, máe de
João Batista, e depois Ana, serva do templo, am-
bas profetizando a maravilha da encarnação. No
início do ministério aparecem a Samaritana, a so-
gra de São Pedro, a Hemoroissa e a Cananéia. E,
por fim, Verônica, a mulher que Jesus encontrou
a caminho do Calvário e que, ao enxugar-lhe a fa-
ce sangrada, teve sua toalha impressa com o rosto
do Senhor agonizante.

\ M
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A eterna escrava

Os apóstolos tíe Jesus Cristo, que antes e de-
pois de sua morte divulgaram-lhe a palavra, tive-
ram um comportamento diferente em relação ãs
mulheres. A maioria deles era mais tradicional,
seguia os costumes estabelecidos e se espantava
com certas atitudes do Mestre Poucos falaram
abertamente de mulheres e, na vida prática, pre-
feriam manter-se longe delas. Mas São Paulo, que
teve grande ação apostólica depois da morte de
Jesus, deixou vários documentos escritos em que
estabelece a sua posição. Pela falta de outros do-
cumentos, êle passou a ser o pensador do grupo
nestas questões.

Além de reconhecer e repetir a tradição que
submetia a mulher ao homem, São Paulo acres-
ccntou-Ihe pensamentos seus, endurecendo-a ain-
da mais. Na sua Epístola aos Efèsios (5, 22-23)
afirma:

"Que as mulheres sejam sujeitas aos seus ma-
ridos, como ao Senhor; porque o marido é o che-
fe da mulher, como o Cristo é o chefe da Igreja.
Da mesma forma que a Igreja está sujeita ao Cris-
to, as mulheres devem estar sujeitas aos seus ma-
ridos em todas as coisas".

E ainda:
"É bom para o homem não tocar mulher ai-

guma; todavia, para evitar toda a impudicícia, te-
nha cada um sua mulher, e cada mulher tenha seu
marido (...). Desejaria, pelo contrário, que todos
os homens fossem como cu; mas cada um recebe
de Deus seu dom particular. Se não podem man-
ter-se senhores de si mesmos, que se casem; por-
que mais vale casar-se que abrasar-se". (Primeira
Epístola aos Corintios, 7, 1-16) .

Ao tocar no tema do casamento como cura pa-
ra as tentações da carne, refere-se aos "cônjuges
incrédulos" e escreve, na mesma Epístola: "quem

quiser separar, se separe". É o chamado privilégio
paulino, que permite a uma esposa -abandonar o
marido e casar com outro. Sôbre a virgindade das
mulheres, escreve pouco e procura estender suas
palavras ao homem:

"No que concerne às virgens, não tenho man-
damento do Senhor; falo segundo meu pensar. Ê
bom para o homem se manter neste estado, e pa-
ra a mulher também". (Primeira Epístola aos Co-
rintios, 7, 23-25).

Outros pensadores e santos tiveram atitudes
ainda mais hostis contra as mulheres. São João
Crisóstomo afirmava que "em meio a todos os ani-
mais selvagens, não se encontra nenhum mais no-
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eivo que a mulher". Tertuliano se irritava contra
elas:

— Mulher, és a porta do diabo. Persuadiste
aquele que o diabo não ousava atacar de frente
É por tua causa que o filho de Deus teve que mor-
rer. Deverias andar sempre de luto e de an-
drajos".

E Santo Tomás, um dos maiores pensadores da
Igreja, afirmava mais tarde:

"_) indubitável que a mulher se destina a viver
sob o domínio do homem e não tem por si mesma
nenhuma autoridade".

A espera

Vinte séculos depois do nascimento de Jesus

Cristo, ninguém mais repete estes conceitos. Os

apóstolos e evangelistas, seguidos por santos e fl-

lósofos que vieram depois, repetiram para a hu-

manidade idéias tradicionais que, na Galiléia do

começo da nossa era, só encontraram uma exce-

ção nas palavras de Cristo.

Hoje, doutrina nenhuma considera a mulher

inferior ao homem. Se ainda existem preconceitos
contra ela, estes preconceitos são o que restam das

eras mais antigas. O Cristianismo, que é a religião
de metade do mundo, é chamado agora a outros

temas e assuntos, e a mulher está sempre presen-
te. Não se discute mais sua dependência ao ho-

mem, mas sua liberdade. Em recente inquérito pu-
blicado no Livro de Cabeceira da Mulher, três edu-

cadoras católicas e um padre falaram longamente

de suas próprias opiniões, mas nenhum tocou na

opinião oficial da Igreja. Foram unânimes num

ponto: a posição da Igreja em relação ao desqui-

te, à liberdade sexual da mulher (e do homem

também) e o uso de métodos anticoncepcionais

permanece a mesma.
Certamente esta "mesma posição" não é, ao

pé da letra, a dos patriarcas da antigüidade, nem
• dos apóstolos de Cristo e nem mesmo dos pensa-

dores, que, como Santo Tomás de Aquino, afirma-
vam que "a mulher é um homem falhado". Mas o
reconhecimento oficial de suas conquistas não fará
com que a mulher retroceda ou avance. Simples-
mente, em 1967, continua sendo impossível atirar-
lhe a primeira pedra.
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"E EIS UM CA VALO
E O QUE ESTAVA MONTADO SOBRE ÊLE
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A BOMBA
DO CONCILIO VATICANO 11,
TEXTO SOBRE A"CONSTRUÇÃO DA PAZ":

É verdade que as armas científicas não
se acumulam apenas para serem aplicadas
no tempo da guerra. Sendo opinião corrente
que a força defensiva de cada lado depende
da capacidade fulminante em repelir o ad-
versário, esta acumulação de armas, cada
ano mais volumosa, exerce uma influência
incomum para atemorizar possíveis adversa-
rios. Muitos consideram isto como o mais
eficaz de todos os meios para garantir hoje
uma certa paz entre as nações.

Seja qual fôr o peso' dêste raciocínio,
convençam-se os homens de que a corrida ar-
mamentista, para a qual não poucas nações
apelam, não é caminho infalível para asse-
gurar firmemente a paz; nem o assim cha-
mado equilíbrio que resulta desta corrida é
a paz estável e verdadeira. Bem longe de
eliminar as causas de guerra que daí sur-
gem, antes aos poucos as agravam. Enquan-
to se gastam enormes somas na confecção
de armas sempre novas, não se pode dar re-
médio suficiente a tantas misérias que hoje
grassam no mundo inteiro. Em vez de sanar
em verdade e pela base os conflitos entre as
nações, outras partes do mundo são por eles
contaminadas. É preciso procurar novos ca-
minhos que procedam de uma reforma dos
espíritos, a fim de que se remova êste es-
càndalo, e ao mundo, libertado do pavor queo oprime, possa ser restituída a paz verda-
deira.

Por isso, mais uma vez deve ser decla-
rado: a corrida armamentista é a pragamais grave da humanidade, que lesa intole-
ràvelmente os pobres. É de se temer muitís-
simo que, sc perdurar, ela produza um dia
todas as ruínas nefastas, cujos instrumen-
tos já prepara.

Avisados das calamidades que o gênerohumano tornou possíveis, aproveitemo-nos
do tempo que desfrutamos concedido do

alto, para que, maia conscientes de nossa
responsabilidade, encontremos os caminhos
que nos permitam resolver nossas contro-
vérsias de um modo mais digno do homem. A
providência divina exige de nós com insis-
tència que nos livremos da antiga escravi-
dão da guerra. Se recusarmos fazer tentati-
vas neste sentido, não sabemos para onde nos
levará êste mau caminho no qual entramos."

A GUERRA
SERMÃO DO PAPA PAULO VI
DURANTE A MISSA DA IMACULADA
CONCEIÇÃO, NA BASÍLICA
DE SÃO PEDRO, A
8 DE DEZEMBRO DE 1966

São duas as circunstâncias que mai6 avi-
vam em nós: o Natal que se aproxima e a
guerra que vai continuando, num ângulo re-
moto do mundo, sim. mas guerra dolorosa e
ameaçadora para o mundo inteiro. Quanto
são incompatíveis estes dois termos, estes dois
latos: .Natal, guerra.

Não podemos esquecer, neste momento e
neste lugar, que os padres do Concilio — pou-
co antes de saírem de Roma, passados anos
de oração e estudo — quiseram dirigir uma
saudação respeitosa e também uma palavra"àqueíes que são os depositários do podertemporal", para os convidar a serem promo-tores da ordem e da paz, pedindo-lhes, ao
mesmo tempo, para a Igreja, a liberdade de
difundir "por toda a parte e sem obstáculos"
a "boa nova do Cristo". Essa mensagem evan-
gélica, "em harmonia com as aspirações e os
ideais mais elevados do gênero humano, bri-
lha nesta nossa época com renovado íulgor,
proclamando bem-aventurados os promotoresda paz, pois serão chamados filhos de Deus
(Gaudium et Spes. 77 pass). Mas a paz, a pazverdadeira que trouxe Cristo ao mundo
— "Pacem rclliquo vobis, pacem meam do vo-
bis" (João XIV, 27) — é obra da justiça. E é
também — proclama o Concilio Vaticano II
aludindo à definição de Santo Agostinho —
é fruto daquela ordem, que foi imposta à so-

ciedade humana pelo criador e poderá ser
realizada pelos homens que aspiram ardente-
mente a uma justiça cada vez mais perfeita,
fundada na vontade decidida de respeitar a
liberdade e a dignidade tanto dos povos como
dos indivíduos. (Gaudium et Spes, 7.S)

Pelo que nos diz respeito, nós, chamados
por Cristo ao Governo da sua Igreja, desde
o princípio do nosso ministério apostólico
nada deixamos de fazer para tutelar e pro-
mover, na medida de nossas possibilidades, a
causa da paz, e para convidar insistentemen-
te a que se componham os dissídios e diver-
gências entre países por meio de negocia-
ções sinceras e leais, isentas do propósito de
fazer dominar qualquer egoísmo nacional ou
ambição de supremacia. Profundo respeito é
devido à humanidade inteira, que tão labo-
riosamente se vai encaminhando para maior
unidade.

Tencionávamos aproveitar esta ocasião
para renovar o nosso convite a ambas as par-
tes em luta, a fim de que depusessem as av-
mas pelo menos durante as festas de Natal,
restituindo a estas o sentido moral e religio-
so que têm e elevem ter agora por toda a par-
te na consciência da humanidade.

Mas houve antecipação, feliz antecipa-
ção, como todos vós sabeis. A trégua das ar-
mas no Vietname foi já anunciada de um e
de outro lado... Contudo, não satisfaz com-
pletamente a expectativa da humanidade
uma suspensão temporária, porque é breve e
passageira, porque deixa entrever, com redo-
brada amargura, o renovamento das hosti-
lidades."

TERROR NAZISTA
DA ENCÍCLICA DE PIO XII"COM A MAIS VIVA AFLIÇÃO",
SOBRE A SITUAÇÃO DA IGREJA
NO III REICH:

"Ninguém cogita em pôr à juventude da
Alemanha pedras de tropeço no caminho que
a deverá conduzir à atuação de uma verda-

deira unidade nacional, a um nobre amor
pela liberdade e a. um inabalável devotamento
à pátria.

Ao que nos opomos, e ao que nos deve-
mos opor, é ao contraste querido c sistema-
ticamente atiçado. mediante o qual. se sepa-
ram estas finalidades educativas chis religio-.
sas.

Por isso, dizemos a essa juventude: can-
tai os vossos hinos de liberdade dos filhos de
Deus."
DA DECLARAÇÃO DO

.CONCÍLIO ECUMÊNICO DO VATICANO II
SOBRE AS RELAÇÕES
DA IGREJA CATÓLICA
COM O POVO JUDEU:

"Se é possível que a Igreja é o novo povo'
de Deus, os judeus no entanto, não devem
ser apresentados como rejeitados de Deus,
nem como malditos, como se isso decorresse
da Sagrada Escritura.

Quc todos, pois. tenham o cuidado, na
catequese e na pregação da palavra de Deus,
de não ensinar o que não esteja conforme a
Verdade do Evangelho e do Espirito de Cristo.

A Igreja, além disso, que reprova todas
as perseguições contra todos os homens,
quaisquer que sejam, não esquecendo o pa-
trimónio que ela tem em comum com os ju-
deus, e movida, não por motivos políticos, mas
pela caridade religiosa do Evangelho, deplora
os ódios., as perseguições e todas as manifes-
tações de anti-semitismo que, qualquer que
seja sua época e seus autores, foram dirigi-
dos contra os judeus. -j

Na verdade, o Cristo, como a Igreja sem-
pre sustentou e sustenta, em virtude de seu
imenso amor, submeteu-se voluntariamente,
à paixão e à morte, por causa dos pecados de
todos os homens e para que todos cheguem ã'
salvação."
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E FOI-LHE DADO PODER SOBRE
AS QUATRO PARTES DA TERRA,

PARA MATAR A. ESPADA, À FOME, E COM A MORTE NATURAL,
E POR MEIO DAS FERAS DA Tl
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Nasistas fuzilam civis na Polônia
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Violência no Vietname.
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IDA ENCÍCLICA
"MATER ET MAGISTRA",
DO PAPA JOÃO XXIII.
ROMA, 15 DE MAIO DE 1961.

O problema mais importante da nossa
época é, talvez, o das relações entre comuni-
dades políticas economicamente desenvolvi-
das e aquelas em via de desenvolvimento eco-
nômico. As primeiras gozam de um nível devida elevado, as outras sofrem, privações mui-
tas vezes graves. A solidariedade que liga to-dos os homens numa só família impõe às na-
ções, onde há superabundância de meios desubsistência, o dever de não permaneceremindiferentes em face dos países cujos mem-
bros se debatem nas dificuldades da indigén-
cia, da miséria, da fome, não gozando nem
mesmo dos direitos elementares reconhecidos
à pessoa humana. Tanto mais que, dada a in-terdependência cada vez mais estreita entre
os povos, não é possível uma paz duradoura
e fecunda entre eles, se houver um acentuado
desequilíbrio entre as suas condições eco-atômicas e sociais.

Conscientes da Nossa universal paterni-dade, sentimo-Nos no dever de repetir sole-
nemente o que já havíamos uma vez afirma-
do "Somos todos solidàriamente responsáveis
pelas populações subalimentadas... (Alocucãoa 3 de maio de 1960; cfr. A. A. S., LII, 1960,
pg. 465), por isso "é preciso formar nas cons-ciências o senso da-responsabilidade que recai
sóbre todos e cada um, especialmente sobre
os mais favorecidos" (cfr. ihid)

É evidente que o dever, que a Igreja sem-
pre proclamou, de prestar ajuda a quem sedebate na indigência e na miséria deve ser
especialmente sentido pelos católicos. O fato
de serem membros do Corpo Místico de Cristo
é, para eles, o mais nobre dos motivos. "Nisto
—- proclama o apóstolo São João — conhece-
inos a caridade divina, porque Jesus deu sua
vida por nós e também nós devemos dar a

¦ i-

vida pelos nossos irmãos. O que tiver bensdêste mundo e, vendo seu irmão em necessi-dade, lhe fechar o coração, como poderá a ca-ridade de Deus permanecei- nele?" (I Jo 316-17). v
Vemos pois com prazer as nações que dis-

põem de regimes econômicos altamente pro-dutiyos virem em auxílio dos povos em desen-volvimento econômico, a fim de oue êstes te-nham menor dificuldade em melhorar .suascondições de vida.
Em certos países os bens de consumo, so-bretudo os pí-odutos agrícolas, são em exces-so. Em outros, grandes camadas da popula-çao lutam contra a miséria e a fome. A justiçae a humanidade exigem que os primeiros ve-nham em socorro dos segundos. Destruir oudesperdiçar bens indispensáveis à sobrevivên-cia de seres humanos é ferir a justiça e a hu-maniclade.

; Sabemos que, especialmente no setoragrícola, uma produção de bens em excesso
quanto as necessidades de uma comunidade
política pode ter repercussões econômicas
prejudiciais a certas categorias de cidadãosNao e esta. porém, uma razão que dispensea comunidade da obrigação de levar socorrosde urgência aos indigentes e famintos. Todasas medidas devem ser, entretanto, tomadas
para que essas repercussões sejam limitadase para que o seu peso seja equitativamenterepartido entre todos os cidadãos."

RACISMO
TRECHOS DA CARTA ENDEREÇADA
AOS "MEUS PREZADOS IRMÃOS
RELIGIOSOS", ESCRITA PELO PASTOR
NORTE-AMERICANO
MARTIN LUTHER KING JR., ;
EM ABRIL DE 1963,
NA PRISÃO DE BIRMINGHAM:

"Há mais de 340 anos esperamos pelosdireitos que nos são assegurados pela Cons-tituição e por Deus. As nações da Ásia e Áfri-

ca correm num ritmo a jato em busca daindependência politica, enquanto nós aindacaminhamos em passo de carroça para tero direito de tomar uma xícara de café numrestaurante. Eu me pergunto se' é fácil paraaqueles que jamais sentiram as feridas pene-trantes da segregação pedirem calma.
Quando porém já se viu seu pai e suamãe serem linchados por turbas enfurecidase seus irmãos e irmãs, serem espancados ávontade; quando já se assistiu a um policial•enraivecido xingar, bater, brutalizar e atématar seus irmãos e irmãs de cór; quandosubitamente sentimos a língua presa e ga-guejamos, tentando explicai- à filhinha deseis anos por que ela não poderá ir ao parquede diversões que foi anunciado pela televisãoe vemof lágrimas escorrendo dos seus oJhi-nhos ao descobrir que a Cidade Maravilhosaestá fechada às crianças de côr, sentimosas nuvens da inferioridade começando a seformar no pequeno mundo de sua mente enotamos que ela começa a distorcer a sua

personalidade infantil inconscientemente, to-mando preconceitos em relação às pessoasbrancas; quando se é humilhado todos osdias pela visão dos vergonhosos letreiros "pa-
ra brancos" e "para pessoas de còr", quandoo seu primeiro nome se. torna "negro", seusobrenome "rapaz" (não importa quào idosovocê seja) e o seu sobrenome fica apenas um"John';, e quando sua esppsa e sua mãe ja-mais merecem o título respeitoso de "Senho-
ra"; quando se é depreciado de dia e temidodurante a noite pelo simples fato de ser umnegro, vivendo em constante estado de ten-são, jamais sabendo o que esperar amanhã,sob a carga dos próprios temores e dos pre-conceitos dos outros, quando se tem de com-bater a cada instante o sentimento de«ene-rador de "nada ser" — então é possível 

"com-
preender por que, para nós, é difícil esperar.

_ Em vossa declaração afirmais que nossasações, embora de natureza pacílica. devemser condenadas por precipitarem a violênciaNao seria o mesmo condenar o homem queioi roubado porque suas posses causaram oato criminoso do roubo? Não seria como con-denar a Sócrates porque sua rígida busca pe-

la verdade e seu trabalho filosófico levarama irrefletida opinião popular a. forcá-lo a be-ber cicuta? Não seria como condenar Jesus
por ter a consciência de um único Deus e suainfinita devoção a Deus provocaram o crimi-noso ato da sua crucifixão?

O problema nao é definir se realmente
somos extremistas mas sim definir que es-
pécie de extremistas nós somos. Seremos ex-

é tremistas do ódio ou extremistas do amor?Seremos extremistas que procuram mantera injustiça ou extremistas pela causa da jus-tiça? Naquele momento dramático do montedo Calvário, três homens foram' crucificados
por cometerem o mesmo crime — o crime doextremismo. Dois eram extremistas pela imo-ralidade, e dêste modo situavam-se abaixo deseus concidadãos. O outro, Jesus Cristo, eraextremista pelo ampr. pela verdade e pelabondade, situando-se. dêste modo, acima doseu meio. Assim pensando, em última aná-Use, o Sul, a Nação e todo o mundo precisamdesesperadamente de extremistas criadores.

Já estávamos aqui antes que os pilgrims
desembarcassem em Plymouth. Já estávamos
aqui antes que a pena de Jefíerson marcas-
se as páginas da História com as palavrasmajestosas da Declaração de Independência.
Por mais de dois séculos nossos ancestrais
trabalharam neste país sem receberem paga-mentos; eles fizeram os reis do algodão e-
construíram as casas de seus senhores em
meio à injustiça e à humilhação mais degra-
dante — e mesmo assim, com uma vitalidade
que não se esvai, eles continuaram a lutar e
a desenvolver. Se as indiscutíveis crueldades
da escravatura não puderam deter-nos, cer-
tamente falhará a oposição que agora en-
frentamos. Conseguiremos a liberdade porquea herança sagrada de nosso país e o eterno
desejo de Deus estão personificados em nos-
sos desejos."
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6 — Cad. B, Jornal do Brasil, sexta-feira, 24-3-67
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O GRUPO OPINIÃO Apresenta
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A crise do Cuba — A ilíada de Homero — Reunião que
decidiu a bomba de Hiroxima — Morte de Kennedy —

Depoimento de uma camponesa do Vietnam —
O complexo Militar-lndustrial

Â SAÍDA? '
ONDE FICA A SAÍDA? s

(Eslado Militarista)

, HOJE, ÀS 22 hs. — Rua Siqueira Campes, 143
Reservas: tels.t 36-3497 — Desconto para estudantes
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{j Um elenco delicioso
,.,... —_ . ——f _ —. — .._f — —.., w| wveeea mriaif tlllMIU Ml DIUJI,

Ij Gracindo Júnior, Helena Ignês, ítalo Rossi, Juju, Lafayelte Galvão,
Leina Krespi, Mauro Mendonça, Napoleão Moniz Freire, Othoniel

|j Serra, Rosifa Tomás Lopes, Sérgio Mamberti « Suiana Faini

Carlos Eduardo, Dolabella, Cecil Thiré, Célia Biar, Emilio Di Biasl,

wmmmmmmM. aa

HOJE NÃO HAVERÁ ESPETÁCULO ¦
Amanhã, às 20 e 22h30m ne TEATRO GINÁSTICO 5

Reservas: 42-4521 — Ar refrigerado ¦
9a!BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB^
M^BBBaBBBBBBBBBBBBBBBBBBSGIBaaflBHaaBBBBBBBflB^

Após o sucesso do SARGENTO DE MILÍCIAS S
o GRUPO DE AÇÃO apresenta m
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|j de Augusto Boal e Guarnieri
ft tom: Joigo Coutinho, Ester Mellingcr, Procópio Mariano •

Música: Edu Lobo — Direção: Milton Gonçalves
•£ Hoje, às 21h30m — Reservas: 25-6609

TEATRO CARIOCA — R. Senador Vergueirc, 238

outros:
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traEBlBBf^^HaiíBSiaffiBPSKSElEJEHiaBaíí^flBBBBBBBaBBaBB»,.*
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Figueiredo Magalhães, g286 — Sobreioja Cine ti
Condor-Copa _'E t=.v« scia esfa a mais corieta o ccrla montsgem brcclitiana ati ti

agora realizada no Erarii" (Y. Mlchclcky — JCRíiAL DO BRASIL) H
 HOJE, ÀS 22H - RES.: 57-6051 {•"" IÍ

De 3." a 6.°
Esíudsnles:
NCr$ 2,50

"DE BRECHT Â
STANISLAW PGNTE PROTA

u
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"FESTIVAL DA BESTEIRA"
com Aldo de Maio, Camila Amado, Jaime Barcelos e Milton Carneiro _Estréia amanhã e dom. às 16 hs., "A ONÇA INVEJOSA", peça infantil B

F'.'S!ÜBa&R3BKSaiaSBiSaSB!?SERBg;i*Gn_5EBaeaRKBBB.PMKÍ
&3BE3HSHKEa3SBHKK3a!H3gEEa:£aH3asffiKa&HBaaMaaBE'';A

NOVO -

REPERTÓRIO

19«
B
Elnm
V
Kl
B
ia
B

§ TEATRO JOVEM
B

6 ÜLTIMOS DIAS
H
8

DE OURO I
de Kermínio Bello de Carvalho m

HOJE, ÀS 21H30AA
P. de Botafogo, 522

B

Res.: 26-2569 §
B

£3BEH'33BBBnHE8H2Hi326.yKEE!Eaí!3EB5liiiH3iaiBDBHaBBBB5

MARIA FERNANDA aprcscnla^BjBBy_

¦ «# fer™ HnÈs

TEATRO GLBUCIO GiLL cteatro da praça.

ATIL
ADRIANO REYS cenário e figurinosPAULO PADILHA PERNAMBUCO DE OLIVEIRADELORGES CAMINHA direção deMARIA FERNANDA CARLOS KROEBER

¦ Sob cs au»lclos io Seiv. de Ttítro dl Secrel. dl Ediic dl GB.

II
B
B
B

fl Estreia amanhã às 20h30m (lotação esgotada) — Bilhetes à vendi jj
£j para a sessão das 22h30m. — Reservas: 37-7003. jjj
SüBBBBBBBBBBBBOCBiaBHaBBBflBBBBEBBBBBBBBBBBBB^
j^BESaBBEIBSBBBBBBBaBiaBBBBBBBflBBBBBflBBBBBBBB^
B OFICINA A VERY SEXY AND MARXIST 8
o ~"mfr~- HONEYMOONÜ! jjj

QUATRO
13 .  __________________

B
NUM QUARTO

HOJE TEM ESPETÁCULO ÃS 21hI5m. - Reservas: 52-3456 "
TEATRO MAISON DE FRANCE - Ar rerrigerado q
Amanhã tem espetáculo, i% 21M5m B
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13 Agora em TEMPORADA POPULAR S
B
B
LI
Cl
B
B
U
H
H
M

!«itóMULHERI?ero
de Edgard G. Alves
Dir. Floriano Faissal

Sete meses em cena em 65/66
eom: ANDRÉ VILLON, DAISY LÜCIDI,

LUIZ CARLOS DE MORAES, AGNES
FONTOURA, AYRTON VALADÃO

QUILÔMETRO",

PREÇO ÜNICO:

NCR$ 3,00
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HOJE, AS 21H a
no TEATRO RIVAL - Reservas: 22-2721 9

"
HilflBBKBBBaBflBBflaCSBBBBBBCSaBBBBBflflaBBBBBBflB"
s>afl*BflBBBflflBflBBBaflaBBBaBflBaaaBflBBaBaa*aflflaRj.

VENHA AJUDAR O PRÍNCIPE A *
ENCONTRAR A DONA DOS ¦
SAPATINHOS DE CRISTAL a

S rtN
H ÍLJLhJ .fl v^T^

tWk "A
fl HM\\b T r/r *m- \.b 'b{) A >b^
8 -J/I 7 &b x/ Um y_w

3.° MES DE SUCESSO

GATA B0RRALHEIRA"
Dir.:, Cen. • Fig.: NELSON MARIANI ¦

Adminis».: EDMUNDO CORTEZ JÚNIOR 5
SÁBADOS E DOMINGOS, ÀS 16H

fl
BTeatro de Arena da Guanabara' B

f| Largo Carioca — Reservas: 52-3550 B
SBBnBBBBBaBBBBBBBBBBBBaBBBBBBBBBflflBBBflaBBBlIS
^IBBflflBBaBBnBBBBBBBBBBBBBBaaaBBBaaBaBaBaflBni" TEATRO SERRADOR - Ar refrigerado \
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apresenta
FESTIVAL DE TEATRO DE COMEDIA

RENATA FRONZI - RUBENS DE FALCO - RAUL DA MATTA

FMÍLJÂ ATÉ CERTO PONTO
comédia mais fresca do ano no Teatro mais

refrigerado da Cidade j
^5 terças, quartas e quintas: preço único de Cr$ 3 000 lü

Reservas: 32-0531 - Amanhã, às 20 e 22h30m. ¦
HOJE NÃO HAVERÁ ESPETÁCULO jj
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ÚLTIMOS
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| ATENÇÃO, GAROTADA! ESTÃO TODOS
I CONVIDADOS PARA O CASAMENTO!

laBBaaaBBBBBBBBBaaBBaBflBBBBflBBBBBBRBananBBEg V(|aBESBBgiBBBaBBBBBBBaaaBBBBBBBB3iarBBBBBBBBi&

TEATROSANTAROSA
Vise. Pirajá, 22 — Tel.: 47-8641 — (Gerador Próprio)

i 0 HOMEM DO

| PRINCÍPIO AO FIM
de Millor Fernandes

com: FERNANDA MONTENEGRO - SÉRGIO BRITTO .
g FERNANDO TORRES S
» HOJE, AS 21H30M ¦

A seguir: "A ÚLCERA DE OURO" ¦

S..........................................1S
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DONA BARATINHA
s^iilaiAl:"^

SÁBADOS
E

DOMINGOS
AS
16H

H
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CAFÉ-TEATR0 CASA GRANDE
BAR-RESTAURANTE aprtstnta

Às 3as.-feiras: JAIR RODRIGUES
Aos domingos, às 16h30m:

CLUB DO JAZZ E BOSSA
Avenida Afrinio de Mele France, 300 — Estacionamento próprio

^IBaBBBBBBflBBBBBBBBBBaBBBmEIEiaMiiaiBBSglIIlBRBBBF.*B
r SALA JOSÉ DE ALENCAR - (Ilha do Governador) "

¦
(Ginásio Ltmot Cunha) — Estrada do Galeão «

Domingo, dia 36, às 17h
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I ORQUESTRA SINFÔNICA BRASILEIRA |
SALA CECÍLIA MEIRELES g

INICIO: 2 DE ABRIL DE 1967 g
Regente: ISAAC KARABTCHEWSKY ¦ g
MADRIGAL RENASCENTISTA § gf
FESTIVAL HAYDN - MOZART v

Inf.: Av. Rio Branco, 135 — Salas 918/920
EBBBBBBBBHaBBBEBBBBBEJBBHBBflBBflBIBBBBBBBBBBB"

"ALICE NO
PAIS DAS

MARAVILHAS"
Bilhetes i venda

Dia 3 de abril, às 21 h
"0 HOMEM

DO PRINCIPIO
AO FIM"

Prejo único: NCr$ 4,00

Estudantes: NCr$ 2,00

aa

"0 ÔV0 DE OURO FALSO"
BSS5
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g ORQUESTRA SINFÔNICA BRASILEIRA g
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TEATRO MUNICIPAL
INÍCIO: 1.° DE ABRIL, AS 16,30 HORAS

1." Concerto de Assinatura da Série "GALA"
Regente: ISAAC KARABTCHEWSKY

Pianista: JACQUES KLEIN
Beethoven — Chavez — De Falia

Inf.: Av. Rio Branco, 135 - Salas 918/920
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Maravilhoso infantil com
os bonecos de

IL0 e PEDRO
5 Açjora no TEATRO PAX
a Sábados, às 17 horas

TEATRO PAX
1 R. Visconde Pirajá, 351
| Domingos, às V0h3Òm e 17h
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PáBHBBBflBBBBBBBBBBaaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBK'j£?IHSBBBaBBaBBBBBBBBBBBBflBBaflHBBaBBHBBHB«BBBg

^BBBBBBBBBBBBaaflaBBBBBBBBBBaaaBBBBBaBBE-SIBBBr-
I AMÉRICO LEAL apresenta!! no TEATRO RECREIO

1 ATENÇÃO GAROTADA

Üzpclr.çn.o ín-c .o no Rio
Dss 18h às 24h, 6 heres

SEM INTERVALO - SEM RSrETIÇÃO
De segunda a domingo

Atrações! Strip-teasflSÍ Comicldcdn!
Com as mrris lindas mulheres do "shew

búsihess" brasileiro
Rua Pedro I, 53 — Rsservss: 22-81M

A parlir de amanhã ÂNGELA MARIA comanda todas as atrações

cs ccpe.á:uio

ESTRÉIA
AMANHÃ

AS
18H

Venha ver • ouvir a maior história de todos es tempos

CAPITÃO FURACÃO (O PRÓPRIO)
CONTA HISTÓRIA DO MAR

Peça infcntil, basoeda no femoso perscn:oc> da Tctevi:ão

Circr:"o: Hcrcldo Ciivcira — Uma produção do GRUPO DE AÇÍO

no TEATRO CARIOCA - Rua Sensdor Vergueiro, 238
SÁBADOS ÀS 17 KCRAS - DOMINGOS ÀS 16 HORAS
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GRUPO SA1TIM
AMANHÃ E DOMINGO

BANCO apresenta
- ÚLTIMOS 2 DIAS
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SEMANA SANTA no TEATRO REPÚBLICA
HOJE, ÀS 16 (vesp.), 20 E 22 hs.

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)
NAO PERCAM ÊSTE GRANDIOSO ESPETÁCULOl

Bilhetes à venda — Reservas: 22-0271

B
B
B

[15 ¦
9 ¦

no TEATRO MIGUEL LEMOS o delicioso musical infantil

"0 CHÁ DAS ABELHINHAS"
de Paulo Afonso de Lima

Dir. musical: Edson Frederico ¦
Direção: Luiz Cláucio Bernardes

AMANHÃ E DOMINGO, ÃS 17H

R. Miguel Lemos, 51 — Reservas: 56-1954
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FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE BALLET íj

EUGENIA FE0D0R0VA ímà
ESTRÉIA DIA 29

no
em

"0 NOVIÇO"
TEATRO DULCINA

Res.: 32-5817

Preço único
NCr$

Estudentes:
NCr$ i
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apresenta um maravilhoso espetáculo"Entre Deux Rondes" -
A Bayadera" - Divertissemcnts

Alds Lrtufi
Armando Nes!
Edmundo Carifâ
Marcelo Celh»
Jcaó Moura

TEATRO

Silvia Barroso
Amélia M-raira
Marlene Belardi
Wanda Garcia
fiaria Ec!wiges

MUNICIPAL
Dia 30, is 21 horas - Dia 2 de Abril, it 16 horas

C»BBI5RS!iKBB.!SBESBBBEBBBBEaBEÍ3EBBBHBeBB[IBE;saDB!KÍ
£;;!BBüK2:S£HBHaHUHH'.iBS3HBEBEíaS3BSaaEaaüi2üiH.'?,j

ATENÇÃO!!! I

t""™"*"""*^ I Chapèuzínho Vermelho
(Amanhã, às 16 horas) e

Alice no País das Maravi
MlK
5 NÃO PERCAM!

A GRANDE PECA SACRA

limtm
mu

A MENSAGEM
DÒ SALMO

SOMENTE

HOJE
de J. Romão da Silva

Com um grande elenco dramático,
na maior história de todos oi

tempos. Grand» montagem!
Direção de ALDO CAIVET

TEATRO CARLOS GOMES - Res.: 22-7581

Poltrona
NCr$ 3,00

Est. e Balcão
NCr$ 1,50
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17h3Qm - 20h e 22k
raBBBBaaBB.BaBBBnBBBBBBBaaBBHBBBBB.BBBB.*!;
i<MfisBa.BB..Baa.B..s...H«<g.....BBaa..BBB.iit
¦ TÔNIA CARRERO: "Nunca se viu escândalo tão SSviu escândalo tão

inteligente no teatro nacional"
MES DE SUCESSO!!!
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(Amanhã, às 17 horas) U
darão espetáculo único, SÁBADO DE ALELUIA n

S TEATRO DE BOLSO - Reserve já: 27-3122 B
CBBBKaBBEEEBEBBBBBBaBBBBBBBBBBBBBflaBBBBBBEB?-""""'SHOW 
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NORMA BENGUEL |
e Bsden Powell §

em |

BERIMBAU I
de Jean Genet

com: Erico Freitas, Hélio Ary e Labanca.
Direção de Martim Gonçalves

no TEATRO DE BOLSO - Hoie, às 22 hs.
Prae» Gai. Osório — Ipanema — Refrigeração perfeita
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I ara I
DE 3." A DOMINGO

Excetuando hoie (6.«.feira) a amanhã, Sábado dt Aleluia,
quando haverá NOITE DE ALELUIA

Dir. Musie. — Guerra Peixe

Res.: 27-3122 JJ

Rua Barata Ribeiro, 90 — Tel.: 36-3483 3MBB......BB.............BaaaE5flBB...BB.BaBti!

iM^MM^... T> TT YT T» i Tk -n ^\ n /> H

jilflB....Ba...aBB....B....BBB....BBBB.......I2j
S Os PLAYBOYS exigiram a volta do show S
¦ "SEXY TIME" I

RUY BAR BOSSA
apresenta de terça a domingo

'UMA NOITE PERDIDA
COM TUCA E MIÈLE"agora muito melhor! Com Nll IA PAULA — SPINA BB

JJ BRIGITTE BLAIR • um time de PLAYBOAS 5
e o melhor STRIP-TEASE da noite JJ ¦

no TEATRO MIGUEL LEMOS - Rua Miguel Lemos, 51 j
JJ D. 3." a «.<¦, • 23M5m - Síbs, ài 20h30m e 22h30m fl

- Doms., às 18h, 20h30m e 22h30m - Desc 50% p/est. — ••—•> £

RESERVAS: 56-1954 S.n.B.....aBa.BBB............BBBa..aaB...ti?
EBBaa.B.Ba....a.........B.B.....BBB...aa..n ¦¦"¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦n.BMaiiNBPaa.ai^
niuiiiiiiNiniiiiiiuiumiiimiiniiiri ¦ Descubra e prazer de patinar no gelo B
5 TEATRO NACIONAL DE COMÉDIA B

jjSBBBIiaHBBBSBBBRBiaBHISBERasiniliÇBElssaijjnHSSSBBBS^_^_mjmr, ___
H

de Sylvio Gomes
Direção: RENATO COUTINHO |

TEATRO PAX - R- Vde. Pirajá, 351. Tel. 27-2230 5
MBaaaaBaBBBBBBBaaBBBBBBBBBBaBBBBBflaflBBBBBBfi _
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As delícias dat comidas d0 mar nun H
B

restaurante sobre as ondas. Único no S
Rio. Amplo estacionamento. Menu *
especial para os almoços "rápidos". Hl

AV. NESTOR MOREIRA, II - TEL. 46-1529 »u

E RESTAURANTE • BAR 1
(junto ao Yatch Club <io Rio de Janeiro) S

Aberto diariamente itó Ai 2 horas da manhã *
KflRBIIBSflBSBBBKBBBBBaBBBBBBBBBBBflBBQBBiaBfl|i^!,i
t<aaBBBgBBEigBflBBBBBB4BBBBBBflHBflBBGBaElBHaaaSa<:,
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PLAYBOL é:§
ic BOLICHE

it RESTAURANTE AO AR LIVRE
¦k MÚSICA JOVEM

Venha tomar seu chopp k ouvir música moderna
com som esfereofônica

SBBBBBBIBE5EBBBBBBBBKBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaHBB« gÍ::a.......B........BB..B.aBBHBBBaBBBBBBHflB.Bg t_i

i CORTE DO CANTAGALO - LAGOA 3
J Estacionamento piivativo: R. Gastão Baiana, 496 — Gerador préprio B

g]BBSBBBBI BBBBBEBBBBaBBBSBaBElBaBSilIlBB

um show mU» A Bòscoli com • coniunto d* Menestal
Ru* Rodolfo Dantas, fl-B — Copacabana

Reservas: 37-96Í3 (ati •• 22 heras)

B BOITE PtAZA
Av. Prado Júnior, 258 — Tel.i 57-4019

Aberto diariamente a partir das 15 horas
Ar refrigerado — Gerador próprio
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1 CONVIDAMOS PARA A "NOITE ALEGRE'
*».
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SABADO 5DE ALELUIA. CARNAVAL! ANIMAÇÃO! »
BRINDES E SORTEIOS! "

D

MM BAR tESlAÜRÀNTI
¦
H¦

Avenida Rie Branco, 17» — Tel.: 22-0367
Diariamente àt 2lh — Domingo» at 18 a 2lh

RASTO ATRÁS"
De Jorge Andrade

Prêmio Servifo Nacional de Teatro
Direção e cenários: Gianni Ratto

¦¦ GEL0RAMA
HOJE E TODOS OS DIAS A PARTIR DAS 15 HORAS a

RUA SIQUEIRA CAMPOS, 143 S
SUPER SHOPPING CENTER a

GERADOR PRÓPRIO S
Diariamente,Figurinos: Bella Paes Leme, com um grande elenco J ,)l,r,»m,'"«. • P»"'' das 22h, música |ovem para dan$ar *

iBBBa.BBBB....BB....B.»H.......H...aBHB? bHB.Ba..èBBBBBaBB.HaBni.B..IBa.aBBBBBB^

Onde se come bem a preços razoáveis
Av. Princesa Isabel, 263 — Tels.: 57-6132 o 57-1870
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^3BBBBBDnBBBBBBBBBBBflBBBBBBBBHEIBBaaaBBaBBBai7,- ^^«v CHURRASCARIA á

BIG-SH0T

u

TRES SAISES DIFERENTES!
Agora cem ar condicionado!
Ccm-io de Sã-> Crislóvãn. 44

O MELHOR CHURRASCO DO RIO!

PISTA DE DANÇASI 5
SALAO DE FESTASI n
RESTAURANTE! S
AMERICAN BARI q
BOITE! m

_-
U
Hri *.;m cinca mu cruwircs - v.s. como e bebe em ambiente requintado, tr.- BK menoamente '/míntiço, fam.har e d' muito bcm gesto, dá ncricta tl

R t.°'2t'r,T fr?e-:'. Venha conhecer - hojo mesma - a CHURRASCARIA H''] Blo-ShOT, vcrc.at.aira e impressionante atração turística, recreativa e H'j sattrcnomica o trasa « sua namorada, nciva cu esposo, para juntos U
L v,vorcm nomentrs p'óticos de raro encantamento e «mot. Cozinha in- Bí: lornact:n3r, música suave. írês salúo» difornniM. x„,-,An „m *x  13... musica suava, trôs salões diforentes, sendo um só v-* -

cançar a dnnllar! Estacionamento com guardador. Filiado ao DINERS B», INtERLAR e REALTUR. Diariamente, almoces, drinquos e iantores, das H¦r, II da manhã ís 4 da madrugada! CHURRASCARIA BIG-SHOT Hugada! CHURRASCARIA BIG-SHOT
CAMPO DE SÃO CRISTÓVÃO N.o 44 (P

SSBBEiBISaeBBBBPISHE.EEHiSSIEIEBSaSBBEBfiBBRaBBBB,?
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DÉCOR
CURSO DE TAPETES
Pontos, riscos, m'arcação do trabalho e
forração: aulas em pequenos grupos.

aaa

LA ESPECIAL - TAPETLON

| Rua Toneieros, 356 — Tel.: 37-5917 — Guanabara
lat

IEB...£

(GALERIADES
ARTE MODERNA) ã

REVISTA MENSAL DE ARTES PLÁSTICAS S

Artigos tle 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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—,em" ~ CONSULTA DE DECO-

P NAO E BICHO PAPAO "AÇÃO (n. casa do cliente)
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EL0ISA LACE
STUDIO DE DECORAÇÃO E INTERIORES
CURSO DE DECORAÇÃO, COMPLETO

(TAMBÉM A NOITE): NCR$ 50,00

Ba
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INSCRIÇÕES ABERTAS (47-2945) NA „
8 SOCILA - Av. Copacabana, 1 120 - 3.» S
El B
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petite galerie |
Horária para o recebimento de trabalhos do £

CONCURSO DE FORMAS g
DE "CAIXAS" g

dat 10 às II e das 16 às 19 horas, nos dias úteis. S
ATÉ DIA 31 DE MARCO 5

PREMIAÇAO E INAUGURAÇÃO: S
dia 27 de ABRIL S

fl '* prín,i8 PG  Cr$ 1.500.000 *
10 prêmios de aquisição de 500.000 cruieiros cada S
doados por 10 colecionadores !

a petite «aieri» Praça General Osório, 53 J7-5206 gb a
EUHBBflBBB..HflB....BB..B....KH...BflBBBBa"

O que há
para ver
TEATRO
SEMANA SANTA -
PROGRAMAS
ESPECIAIS
JESUS, REI DOS REIS - Peça 

"cm

trei atos e nove quadros. Com
Vicente Ceieitino e grande elen-
co. Teatro República, hoje às
lóh, 20h e 22h.
Ã~MENSAGEM DO SAIMO . -
Versão lírica da Vida de Cris-
to do escritor J. Romão da Sil-
va. Direção e cenários da Al-
do Calvet. Teatro Cario» Co>
met, hoje ái !7h30m, 20h e 22li.

Os demais teatros não funcio-
narão hoje.

ACINCtA BO

JORNAL DO BRASIL di

SAO CRISTÓVÃO

P»R» ANÚNCIOS CLASSIFICADOS
E ASSINATURAS -

KUA S. 1UIZ GONZAGA. I5í

DAS S.-,0 AS 17.30 KORAS
SAUAD05: DAS b AS 11 HORAS



"ESTA VAM AS MULTIDÕES ADMIRADAS
DE SUA DOUTRINA PORQUE OS ENSINAVA, COMO

QUEM TINHA AUTORIDADE"
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Poderá um marxista filmar a vida
de Cristo sem trair a sua mensagem?
Esta foi a pergunta que milhares de

pessoas fizeram antes mesmo de Pier
Paolo Pasolini terminar íi Vangelo
Secondo Matteo (O Evangelho Se-
gundo São Mateus"). Quando o Office
Catholique Internacional du Cinema
(OCIC) premiou o filme no Festival
de Veneza (1964) e mais tarde deu-
lhe o Grande Prêmio do ano, aumen-
taram os debates na Itália, França e
Espanha. Mas o Cardeal Patriarca de
Veneza, especialista na exegese do
Evangelho de São Mateus, defendeu-o.

Da literatura ao filme

Pier Paolo Pasolini nasceu em Bolonha,
em 1922. Suas atividades cinematográficas
foram precedidas por uma produção litera-
ria abundante e variada. Ensaios literários e
lingüísticos, romances e livros de poesias fa-
zem de Pasolini um dos .escritores de maior
importância da literatura italiana contem-
porânea, e também um dos mais discutidos,
devido à sua posição marxista aliada à he-
rança deixada por uma formação católica.

Antes de dirigir seu primeiro filme, Pa-
solini colaborou como roteirista de vários fil-
mes, especialmente,.com Federicp Fellini (As
Noites de Cabíria), Mauro -Bolognini (O Belo
Antônio-e A Longa Noite de Loucuras). Em
1961 dirige Accattone, em 1962 Mamma Ro-
ma, e um episódio para Rogopag cortado pe-
la censura, Le Ricotta. Em 1963 realiza Co-
nrizi d'Amore documentário em colaboração
com Alberto Morávia, em 1964 II Vangelo
Secondo Matteo e em 1965 Ucellaci Ucellini.

Em 1965,- convidado para inaugurar o
I Festival do Cinema Nôvo em Pesaro, Pa-
solini lança um estudo entitulado O Cinema
de Poesia, onde define um cinema clássico,
caracterizado pòr uma linguagem de prosa
e um cinema moderno, animado por uma lin-
guagem de poesia. De um lado o "cinema de
poesia — tal como se apresenta alguns anos
depois de seu nascimento — tem por carac-
terística produzir filmes de uma natureza
dupla. O filme que se vê e que se recebe nor-
malmente é uma "subjetiva livre indireta",
de outro lado o cinema clássico foi e é nar-
rativo, sua língua é a da prosa. E sua poesia
é uma poesia interior como, por exemplo, a
das narrativas de Tchecov ou de Melville".

Cinema-peesia

"Em II Vangelo Secondo Matteo — afir-
ma Pasolini — existem algumas das carac-
terísticas de que falo a toda hora e que o liga
à corrente do cinema de poesia": sente-se ter-
rivelmente a câmara, há muitas zoom, mui-
tas ligações intencionalmente falsas: qual-

. quer coisa, se quisermos, de uma técnica pró-
xima àquela dos filmes de Godard. Sobretu-
do, é pensando no.II Vangelo que me veio a
idéia dêste discurso livre indireto a que eu
empresto tamanha importância. O Evangelho
me trouxe o seguinte problema: eu não pode-
ria contá-lo como uma narrativa clássica,
porque não sou cristão, mas ateu. Por outro
lado queria, no entanto, filmar o Evangelho
segundo São Mateus, isto é, contar a história
de Cristo filho de Deus. Era necessário então
contar uma história na qual não acreditava.
Não poderia, pois, ser eu que devia contá-la.
É assim que, sem desejá-lo voluntariamente,
fui levado a inverter toda minha técnica ci-
nematográfica e qué nasceu êste magma es-
tüístico que é próprio do cinema de poesia.
Porque para contar o Evangelho tive que co-
locar-me dentro da alma de,um crente. Aí
está o discurso livre indireto: de uma parte o
discurso é visto por meus próprios olhos, de
outra parte é visto pelos olhos de um cristão.
A utilização dêste discurso livre indireto é
causa da contaminação estilística, do mag-
ma em questão"."Para mim, enquanto marxista — é ain-
da Pasolini quem fala —, Cristo é um ho-
mem, mas eu não consigo vê-lo como um ho-
mem, porque sou produto de uma cultura que
durante dois mil anos não viu Cristo como
um homem; e apesar de todos os esforços que
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faço não posso reduzir Cristo à dimensão de
um fato humano qualquer."

O Cristo de Mateus

Pasolini se confessa fortemente impres-
sionado com "a figura de Cristo tal como Ma-
teus a vê". Para êle não existe nada mais em
contradição com o mundo moderno do que
esta figura, "êsse Cristo que é manso de co-
ração mas nunca débil ou fraco de pensamen-
to, que em momento algum renuncia à pró-
pria e terrível liberdade de testar sua própria
concepção de liberdade e de verdade e que
não se preocupa com a contradição e o es-
cândalo. O relato de Mateus está cheio de
acelerações estilísticas, é de funcionalidade
barbaramente prática, rejeita a cronologia do
tempo e maneja eclèticamente os aconteci-
mentos históricos, nos quais intercala
trechos doutrinários longos e desproporcio-
nadamente estáticos, como, por exemplo, o
estupendo Sermão da Montanha". "Eu só
devia acompanhar literalmente êste estilo e
a figura de Cristo adquiriria, por isso mesmo,
a força de uma resistência; algo que contra-
diz radicalmente a vida como se apresenta ao
homem moderno, com sua orgia cinzenta de
cinismo, ironia, brutalidade, compromisso e
conformismo, sua massificação, seu ódio a
cada maneira diferente de ser, seu rancor teo-
lógico, que carece de qualquer religião. Não
sei se Cristo é realmente Deus. Para mim êle
é divino. Para Mateus, porém, é o filho de

Deus! E quero interpretar Mateus com ab-„
soluta honestidade, mostrar Cristo como êle
o vê." i ,

O primeiro evangelista

O cinema sempre contou com muitas
Vidas de Cristo ou filmes inspirados em nar-
rativas evangélicas. Utilizaram todos os tex-
tos sagrados, comentários de teólogos, pes-
quisas históricas bu arqueológicas sôbre a
época de Cristo. Foram filmes históricos.

Pela primeira vez, um só dos quatro evan-
gelistas foi escolhido, o primeiro, e com êle
Pasolini faz ouvir o próprio texto segundo S.
Mateus, sem acrescentar uma só palavra.
Reserva pára si a escolha dos personagens,
dos trajes, da ambientação. Não buscou filo-
sofos ou sábios para uma reconstituição his-
tórica. Perguntou-se como o povo religioso de
hoje, no seu país, Itália, imagina as coisas
e pessoas de que fala o Evangelho. E ofereceu
na tela a imagem dá mais autêntica arte re-
ligiosa italiana, uma apresentação pessoal e
direta.que fala ao coração do homem mo-
derno. " ! ; \'

"Tentei uma reprodução poética do
Evangelho de Mateus", diz êle, "uma narra-
tiva épico-lírica no diapasão nacional é^po-
pular"........

Conseguiu Pasolini realizar suas inten-
ções? /

Certo é que o filme não permite ao es-
pectador um meio-termo de aceitação: êle
admira ou detesta. Não é impunemente que
toma contato com o universo pasoliniano,
por vezes asfixiante e amargo, mas sempre
sincero, agora revolucionado sob a impressão
fortíssima que uma leitura de Mateus lhe
deixou.

"Li o livro por acaso", conta Pasolin!.
Estava num quarto de hotel em Assis, ente-
diado porque nada podia fazer na cidade
congestionada com a visita do Papa João
XXIII. Encontrou o livro numa gaveta, leu,
releu e nasceu nele, de repente, aquela "ân-
sia imensa, quase física, de agir, de fazer ai-
go, de transformar a admiração numa con-
tribuição lógica e histórica".

Essa mesma ânsia, êle a sintoniza com
seu Cristo de Mateus, fazendo-o caminhar
tensa e incansavelmente, só ou com os discí-
pulos, doutrinando, acusando, defendendo,
fazendo milagres, orando, abençoando, até a
morte. Havia algo a ser feito e êle o fêz.

?' Z-- ¦'_ --.:¦''.
O Evangelho segundo São Mateus está agora

no Brasil e deverá ser lançado em abril nos ci-
nemas do Rio. Uma sessão especial promovida pe-
la Central Católica de Cinema será realizada boje
à meia-noite e uma segunda sessão pré-lançamen-
to será realizada pela Cinemateca do Museu de
Arte Moderna, no dia 6 de abril.
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- MULHER,
EIS Aí O TEU
FILHO."
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^f-» Alto Deus maravilhoso,

Que o inundo visitaste
i

Em earne humana,

Neste vale temeroso

E lacrimoso

Tua glória nos mostrasle

Soherana;

E leu filho delicado,

Mimoso da Divindade

E natureza,

Por todas partes chagado,

E mui sangrado,

Pela nossa enfermidade

E vil fraqueza.

Oh Imperador celeste,

Deus alto mui poderoso

Essencial,

J Que pelo homem que fizeste,

/ Ofereceste

j O teu estado glorioso

A ser mortal!

E tua filha, madre, esposa,

Horta nobre, flor dos Céus,

Virgem Maria,

Mansa pomba gloriosa;

Oh quão chorosa

, Quando o seu Deus padecia!

Oh lágrimas preciosas,

Do virjíinal coração

Estiladas!

Correntes das tlores vossas

Cos olhos da perfeição

Derramadas!

Quem uma só pudera haver,
' Vira claramente nela

Aquela dor,

Aquela pena e padecer,

X Com que ehoráveis, donzela,

Vosso amor.

FRAGMENTO DO "AUTO DA ALMA", DE GIL VICENTE, POETA PORTUGUÊS DO SÉCULO XVI. ILUSTRAÇÃO: ESTUDO PARA "A DEPOSIÇÃO", DE RAFAEL"
. .
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Rio de Janeiro — Sexta-feira, 24-3-67 Parte inseparável do Jornal

O JB HÁ 75 ANOS

O JORNAt DO BRASIl. cie 24-3-1892 noticiava:

Rainha Vitória visila as Ilhas Hiércs.

Crise financeira na Argentina.

0 Greve na empresa de gás de Buenos Aires.
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AGÊNCIAS DE CLASSIFICADOS

CENTRO

Rodoviária - Estação Rodoviária Novo Rio, 2.0, loia 205
São Boria - Av. Rio Branco, 277 - loja E Edif. S. Borja

ZONA SUL

Botafogo - Praia de Bctafoqo, 400 — SEARS
Copacabana — Av. N. S.a de Copacabana, 610 - Galeria

Ritz.
Flan.en.jo — Rua Marquês de Abrantes, 26 — loja E
Posto 5 - Av. N. S." de Copacabana, 1 100 - loia E

ZONA NORTE

Campo Grand* — Av. Cesário de Melo, 1 549 — Ag. da
Guandu Veículos ,

Cascadun* — Av. Suburbana, 10 13o — Umo Cascadura
Madureira - Estrada do Portela, 29 — Iria E
Mélpr — Rua D^as da Cru?;, 74 — loja B
Ponha — Run Plínio d« Oliveira. 44 — loia M
São Cristóvão — Rua Sao L'íj Gonzaqa. 156 — 1.° and.
Tijuea — Rua Gcnural Roca, 801 — loja F

ESTADO DO RIO

Duqua d* Caxias -- Rua José d<. Alvarenaa, 379
Niterói — Av. Amara! Peixoto, 195 — oruoo 204
Nova Iguaçu — Av. Governador Amaral Peixoto, 34 —

loja 12

MAPA DO TEMPO - JB
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ANÃUSE SINÓTICA DO MAPA - Frente fria ondulando
sobre Mato Grosso e sul de São Paulo, e deslocando-se

para Nordeste, devendo atingir o Rio de Janeiro e Gua-
nabara nas próximas 24 a 36 horas, com ocorrência de
chuvas e trovoadas e declínio de temperatura. Ao Norte
e Nordeste da frente mantêm-se o domínio da massa tro-

picai com tempo em geral bom embora sujeito a instabi-
lidade ocasional. Região Norte sob a ação da frente inter-
tropical. (Análise Sinólica do Mapa do Serviço de Meteo-
rologia interpretada pelo JB)

TEMPERATURA
E TEMPO
NOS ESTADOS

O SOL

Maranhão, Piauí, Ceará, Rio
Grande do Norle — Tempo:
Instável, chuvas esparsas.
Temp.: Estável.

Paraíba, Pernambuco, Alagoas,
Sergipe, Bahia — Tempo: Bom,
nublado, pancadas ocasionais.
Temp.: Estável.

Minas Gerais, Espírito Santo,
Goiás — Tempo: Bom com
nebulosidade. Instabilidade
ocasional. Temp.: Em eleva-
ção.

Rio de Janeiro, Guanabara —
Tempo: Bom passando a ins*
tável com chuvas e trovoa
das. Temp.: Entrará em declí
nlo. Ventos: Qte. Norte frn-
cos, rondando para o Sul
moderados.

Sao Paulo, Mato Grosso, P,
raná — Tempo: Instável çom
chuvas, trovoadas esparsas.
Temp.: Em declínio.

Santa Cata.ina — Tempo: Ins-
tável, passando a bom com
nebulosidade. Temp.: Estável.

Rio Grando do Sul — Tempo:
Bom. Temperatura: Estável.

r^
NASC. - 5h57m
OCASO - 18h04m

A LUA

CHEIAO
OS VENTOS

NO RIO

V-TTT-—~4f '

BOM

MÁXIMA - 30.6
MINIMA - 20.5

NORTEm
FRACO

AS MARÉS

VvV|^A\
PREAMAR:

2h20m/l,4m e 14h/l,4m
BAIXA-MAR:

8h35m/0,4m e 21h/0,lm

ZONA CENTRO

CENTRO lCENTRO - Vendo uma casa, 2
[quartos, s3la e bca área **— Ven-

„„„ ,„ ._ .'do pela melhor oferta — Ver lo-Vendo-se um t • *- • - ¦APARTAMENTO
salão, cozinha e banheiro de con- p.„;j„
fórto. Rua Visconde Rio Bran- runaCj-

co, 53-303 - Tel. 23-9487. _
ACEITO pi vender seu ap. vazio
em 10 dias ou ocupado em 30
-- Despesas gerais p| conta dos
meus candidatos, 38-4031 (hoje)
— 42-8942 — Territ. Anpazonas -
CRECI 743.

cal, Rua General Pedra, 191, c|t.

AVENIDA GOMES FREIRE, 788,
vendo ap. 905, linda vista pj mar.
NCrS 10 COO, entrada 6 000, saldo
facilitado. Av. Rio Branco, 185 s|
927 - Tcl. 52-1014 - Creci 777.

APARTAMENTO, de frente,
ocupando todo o 1.° andar em ed.
de 3 pavts., c! 2 salas, 3 0,15. e
demais dependências, na Rua dos
Inválidos, (entre Mem de Sá e

CENTRO - Vendo ap. de fren-
te, sala, saleta sep., banheiro e
kitch. Rua Tadeu Kosciusko n.
19, ap. 201 - Proço de 14 mi-
Ihões. Entrada de 7 mi Ihões e
o restante a combinar. Aceito
proposta — Não aceito Caixa. —
Ver e tratar no local com o
proprietário.

WRGCTÒE ¥ÃcTfRÃNCISCO, 26
— Vendo 3 apartamentos vários,
lado da sombra, com banheiro
próprio. _Jratar:_47-4254. _
PASSA-SE uma casa toda refor-
mada na Rua Morais e Vale. Tra-
tar Rua da Lapa, 83.

Riachuelo). Sinal de 15 milhõcsJRUA DE SANTANA, 77 - Vencio
e saldo financ. Aceito financia- apartamento de 2 quartos, sala,
mento da Cx. Econ. — Tratar: saleta, varanda, cozinha, banhei-
52-3922 — CRECI 692. Ire. Informações no apartamento
CINELANDIA - Vends-se ótimo 801 dó mesmo edifício ou pelo
ap. conjugado — Residencial ouitelofone 23-0999.
comercial — Tratar diretamente
c| o proprietário - Tel. 32-0108.
CRUZ VERMELHA - Kitchnetti,
Rua Carlos dc Carvalho, 34, ap.
91Ó — Vendo pela melhor ofer-
Ia. Tratar diretamente com o pro-
prietário,
CATUMBI - Casa, vendeie cl
2 qts., sala, depnd .na R. Pau-
Ia Matos, preço: 18m cl 50%.
Tel. 22-6783 - Creci 844.

AVFMinA Plll RAPRDÇAIATENCÃO - Vendo ap. N. S. I COPACABANA - Com tel: A RUA BOLÍVAR - Vendo urgente«VCINIUA. KUi ot-il\D\Jon,áe Copíc- vazÍ0i Pâslo 6_ fren-:|MOB. LUIS BABO venda com magnífico ap. de frente, vazio,
N. 666 — ObrS ja ÍnÍCÍQ-;te, sombra, 6.°, 2 quartos, 2 sa-: telefone, 2 quartos, sala, depend. pintura a óleo, sinteco, com li-

d\/anr\n p_q at-_ /-' OAí".''as eíC- P'n,íiC,o a óleo, arma- empr., área c/ tanque etc, na ving., varanda, sala de jantar, 3d. venae-Se ap. Cl __TOU,,;os embutidos - 55 mil - Te- Rua Anita Garibaldi n.° 10, ap. grandes quartos c\ armários em.
ITl2 d Salão Sala de ian- !efono 37-5852. 802 - Ver hoie c/ a propr. - butidos, 2 lindos' banheiros so-

1 , '.. _ 
1 ÍAr-ripA <;'_-,».. __,,--; E!,a vali° - Venda exclusiva da ciais cm cores, cozinha, área, de-

tar, Sala intima, 4 .dO.-jAOUKA 
— OJqtO. Semi-.,M0B. LUIS BABO - T.l. 31-2SS1. pendência p| criadas e boa oara

CRECI 466. __ gem. Preço NCrS 120 mil, fi-
COPACABANA — Bolívar n. 150 nanciados. Visitas qualquer horamitórios c| armários, 2 separado. Av. Copac,

banheiros sociais, 1 au-395:304. Ver diarte.
xiliar copa-cozinha, 237-4141.

— Sábado, 9 às 18 horas
49-2807.

ap. 203 - Vendo, frente, 2 qts. p! tel. 36-4699 - CRECI 111.
sl., banh. em còr ç| boxe, coz. rua"SÁ FERREIRA, 152,""ap. 204area cem tanque, aep. empreg. „ proprietário vende 2 sala-

vagas para carros. Aca-1 apartamento - ,vendo vazio, nos 42 coo - v.r « tratar no :endo _m rDversívI,| orn -uarl0;
U=™____.ír_ rl_. I,,v_. -_¦_•=,* ir ¦ ?ua *. ' PT' .p,i"a*. *• |lo(:al .**""? 9 « '** n°r*" <-°'« °2 quartos c| arm., banheiro embamento de lUXO. I ratarMantar, dep. emp., sl., qt. con|., 3 proprietário. côr cozinha c| arm dep com
diretamente com o pro-li'™1^'20 ?_}h%}_Â 

50%' Copacabana - vinde-w aP. pieias. Facilita, jnuíe» imediata.
.... . 1 rn. Ac. Caixa - Tel. 57-9973. ds frente com 1 qt., sala, qt. e URGENTE - Treca o/ menor 2

prietariO. — Avenida RlO,APARTAMENTO - Vendo vazio, banheiro empregada, área de ser- qls 
Lbe,0 r,jJ ™ 

Y"s*]r' 
*

Branco, 131 - 15.° an-!,"la/ .c'uar,° .«Pifados, i. Inv.,>is» .eom tanque Av..Copacaba.ts;* , c|ar0 
*^ 

c/ 
¦;.._

banheiro, cozinha, 16 milhões c na, 386, ap. 1 201 — Ver com f|„,s«, a., n„„„ „í„i o
dar. Fone: 32-1039. |-0%, parte iá financiada pela Francisco porteiro. «'^'sociais a? co/ copa gamento em 2 anos.
Botafogo - Residência, de-i;^* T<"-in5n7-9,973; 

,- il°?ff^TciaobííMi •' 
d"pi.'?°ph •?*'¦ 

7".°,?'" ,elf Obra cl a garantia SER-
. BELO np. 100m2. Salao, 1 gran- 2>_ .',_,.°.i_. .-_. 

"n' r0- Prox- praia, c/ iardim Ind. .,_ _ J

LEBLON - Vendo ap. c| sala, 21 GÁVEA — J. BOTÂNICO
quartos, deps. completas de em-
preg., de frente, uso de gara- i X Tct. i^-ã /-, r_c_ í="
gem, ocupado s| contrato - R. ;ATENÇAO 

- Casa La-

Dias Ferreira, 147401, yer P?r;qoa perto PiraCtuè. —
gentileza do inquilino ao 9 as;*; ' ' ri-7 .. .,
llh - Tratar tel. 22-7036. 1$ 195. 3/-414l._
LEBION - Vendo ap. quario, sa-'APARTAMENTO -Sala, 2 quar-
Ia, seleta, cor., banh., vazio - ]tos, quarto ds empregada, deco-
Ataulfo Paiva, 50, bloco B 2-504 rado. 20 entrada 2 anos. T. P.

Tel. Marques de 5. Vicente, 431, ap,
r,05 - Getúlio - Tel. 43-5361.

LEBLON - Aps. já em AGORA - Casa fim

pintura c| sala, 1 ou 2iMarq. São Vicente. 3

qts., banh., coz., deps.jqtos. $300 -37-4141.
» naranpm Prornc a nar GÁVEA — Terreno de 23x30, pia-e garagem, preços a par-i Rua A|oxandre s,ock|er, iD.
tir de 20 000,00 c pa-te so. NCrs 40000,00 -.50%

IVENCO. Ver na R. Bar-pavts, terreno 12 x 30, c| 3 sa- ¦¦(-• ¦-  -».-», * 3.-...- . £,lr,ri-, ,„,„ Ae\ ..o
Ias, 5 qts., varanda, iardim, ga- .« q»-. banh- coz., dep. emp., f=: 

deNí>. 
. 1 . Sn no i vt,i7 ó,imo & crianças. 36-0569

ragem etc. - Rua Gal. Polidcro, •'«» ile. 35 milhões c/ 18 de íl!5 lonw? VENDO ao d. 2 ots sl 
" 

dan 1 t_-il_.rr.oi i ^Ait_•o inntr, rir.
90 milhões (50% á vista e saldo sinal. Saldo 24 mese. Lad.ra Tcl- -420297. !„„n| 

a__l«i_ .m còr 
".li 

AAItre, |untO ÜO

a combinar)1-" Infs. 52-3922 - Tab.iaras, ,96 ap. 403. ch... COPACABANA - Vendo o mais "™P'- «"'* 
fc 

•» <°g>m»' 
f 

• 
] Q79, até 3S 18 h. Ven-

CP-ECI 692. tal. 36-3788. CREC! 745. afeito 
ap. v«,o novo.J por •„i_^,n>' _" j„ ?odo's l_\A__. pAM.IAArt\/FI«í _

BOTAFOGO
113 ap. 107. Vendo cl 2 qtos.,Av. Cop. todo decorado, atape.

Rua D. Mariana, BELO AP. LUXO 500m2, Posto S,|°;'ul°'' u'ZU _•_,,„ „ _;._,_, rli», -rl 9 _,__,, a.. _-.- ..j- -i J- .. i]»"""' banh- com boxe, area e| ,68

andar, sala, 2 quarios, grande co- .. '- •!«„-;,_ r.-,_„.. _,.- u.__. ¦_._  í —- ,: «ias - Rua Siqueira Campos n.
ap. 902 — Base 38 mi-

VENDE-SE prédio no Centro, zo-
nn bancário, 3 pavimentos, de-,
socupíido, livre e desembarnça-iBOTAFOGO
do, negócio direto com o pro-
prietário, área 480m2 — Tratar:
Tel. 58-1753.

"'^aí^cftor^
31S0957 Nova" - Cr cl 596 3 ^ 

'' """' "°\ 2 *" 2:~ Croci 902 - Financiado em 3 VENDO novo - Ap. com 2
Jl-uyr)/ movais i-reci j.o. _ varandas, copa, coz., dep. imp., \anos, 'áreas, 2 quarios, cl arm. emb

VENDEM-SE vagas de garagem
para automóvel, prontas, na R.
Candelária n. 79 — Tratar dsÍo
telefone 43-6350 - Sr. João.

Vendo, na Rua Ma-,garagem, 90 milhões. 40% fin.

das: PAN-IMÓVEIS -
Rua México, 119, Gr.

vista.
47-4782.

Iratar D. Aparecida —

JARDIM BOIANICO - Rua Faro,
23 casas 11. Vendo 15 mllh. do
enirada, murada, portüo, quintal,
varanda, 2 salas, 3 quartos, cozi-
nha, banheiro e dependência de
empregada.
JARDIM BOTÂNICO -Vendo c|
telefone, magnífico apartamento,
salão, sala, 4 quartos ci arma-

O!-.-] -j-i _«_-_^ jrios embutidos, 2 banheiros, co-
OUl — leiS. O Z O .d O O S zinha, grande área cj depend.

ria Eugênia, 23, o ap. 302 com Tel. 
"36-3788. 

Falcão. CRECI 745.:^u,'A^AB,Ar>lft 
- Vende-se ap»r-L':

„i n °„ ú „,-,:r j_.„c_...iAr. — — tamento uxuosame"*" ««i-i-*"*í^ u
»., 2 qt. b.. c, mais dependên- COPACABANA - Vendo eoberlu.i telelcne - 37-2729.cias. De frente. Ver sábado de,. j„.i__ f._„._ „/ - m-, .-, i'-"•"-"'-. . J'.f_*V'

14 às 18 horas - Milton Mana-)r? dup,'ex' f'enl" 
.' 

" 
?""_ 

""' 
\COPACABANA - Praça AreoV-r-

11-
d.

sala grande, coz., banh., dep. jCOPACABANA — v_.-r u-j-vc .lum- n „ ,, -
tamento luxuosamente mobiliado d.c "'"'^y C0"%-7 Rua 

^h°cdo Carvalho n. o37, ap. 104 —
|Copac. Tel. 32-3360 - Sr. Jor-
Be

ti, I

ZONA SUL
GLÓRIA - S. TERESA [FLAMENGO 

- Vende-se apart.
frente, sala, 3 qts., e deps. vaga

lhães - CRECI 80 - Tel. 22-6128,'P'0-• '"*".'"'> apartamrjnt'.. Preço ;cle Vende-se, à Rua Marechal, „, 
- -----.-:- ¦¦ ¦ .,

BOTAFOGO - JUNTO A ?u,*V-Tratar" áa'Av. Rio B,anc"o. ^/domingo ^Z^.íÍs, Z ? ,»->.-_ • àip.^.. V

GRANDE15' 
~ S/l°'* ~ /,2'° _ Telofone: Luiz Babo -_Creci_466.PRAIA

. area
Ver e

tratar à Rua Fig. Magalhães, 870
ap. 713 — Sr. Calixío.

OPORTUNIDADE! Cons-Copacabana - imóv.i mai,
trução acelerada com aa'gs*do*- é capital parado; y.n.|-nas unidades

COPACABANA — Últi- VENDO - Apartame"nto, 3 quar-

22-3032. CRECI 704.
IEBION - Vendo ap/ de luxo,
prédio novo, l.a locação, pron-
ta entrega, vista panorâmica, sa-
Ia, living, 4 quartas, 2 banhei-
ros, eopa-coiinhi., dopandôncias,
garagem. Tratar no loca! na Rua
Artur Araripe n.° 1, ap. 1003,
final Av, Visconde Atbuqunrque.
LEBLON - Vendo-se' an.7"3 q..

grancie
empreg,, qsríigcn. própria p! 2
carros, quarto depósito. Telefo*
nar p| 46-6521.
LAGOA — Magnífico ap. c| sa-
lão, 4 quartos, 2 bnnh, scc, toi-
lete, copa-coz,, 2 qts., empresa-
da, 2 vagas garagem. 130 mi-
Ihões a combinar. 57-6855. CRECI
l_084.

2 CASAS geminadas velhas. Ter.
reno 13x23, 60 milhões. Rua Du-

sl. e dependências, ircnle, SSleiue Eslrada, 83-87 — Getúlio —

AHrnii ',cs ataPBtac'0 com garagem ejpor andar, edifício de 5 anda-jPau^° ~ 43-5261,
MUL|UI' te[efone. Rua Figueredo Maçia-jres em final de construção, perto),

»• _j ccD\/rM_-r> dT°s bom, v"ndi.do ° ."" im.°* ra sua residência na Rua|íhsé'*T'47o'ãlp. 5Ò37Tr-i_r no""i_-|_V prii«r"4s"mrihB"--,"*f«éiiTt«d-|S. CONR. — B. TIJUCA
garantia da SERVENCO «1 .m qualquer lugar do Esiado'd w rebiueritid nd KUdica| -r Afomo ou porteiro Bari m f8 n*ieses_ -.,_ 27.109K 

*"• W""K*

Igaragem na escri,. NCrS SOOOOie de Mi HARZAN &: S.,0^^-.™''"? Jm!'"-.^?-0*8 
Clar9 "' 335 "^7?^ ,; 

V "_ ' 
lafRUA- VISCONDE PIRAJÁ AST^

V.=io, 220 m2, vendo à Rua d-|^°% •.".«.."«¥.• <*____M 
NUDELMAN - Salão, 3 i— visl.., em dia, hera ; lo- NaO perca esta 0POrtuni-.«NDO «lo,, «^ i»"'».*¦ «J^S.» .Tâm vl,i. w« o m_J_>«E J. #n. ¦.¦iifa.íiÉlfiín V *C_, a .1 I. _.._'. - ' " __.\/___-r__-t _».1^ ^ _** .* _ O -.*- __Í __.-__

APARTAMENTO DE FRENTE

Glória, n.» 190/401, com 4 cils.,i"'ad°r' Marquês de Abrantes,
2 sls., 2 banh. sociais, iard. in-!'?-7. »P- 701
vern,
comi

TEMPO NO MUNDO (UPI-JB)
Temperaturas máximas de ontem, e previsão do tempo para
hoje na» Cidades seguintes: Buenos Aires, 15°1, bom;
Santiago, 18°, bom; Montevidéu, 15°, bom; Lima, 24°6,
bom; Bogotá, 10°8, nublado; Caracas, 26°, bom; México,
18°, bom; San Juan, 26°7, bom; Kingsion (Jamaica), 26°,
bomj Port of Spain (Trinidad), 28°, bom; Nova Iorque,
IO), nublado; Miami, 26°, bom; Chicago, Io, encoberto;
lc» Angeles, 24°, bom; Londres, 8o, nublado; Paris, 12°,
nublado; Berlim, 7°, sol; Moscou, 3°, encoberto; Roma,
1506, bom; Lisboa, 17°, bom.

Lm 9 n,,,.rtni 1 nt, 9 
"' d" 5ua1.pr!f'Tc'í..|X*. Sap.°dade de COmprar Seu facilmente transformado

jOU Z quarTOS, I OU /. „ nosso cliente. Imobiliária Rio1 I* quartos. 57-1264 e 57-75
io, 2 qls. de empregades! FLAMENGO - R. S. Salvador, 20: i-, ,-|-0;rr,c corlaic rnnaiFa,li - Corretor Responsável -apartamento de sala, I IS
pi. c demais dependências. - V. bom ap. sala.quarlo, sepa- oanneirob bU-ldlb, >-uHu; 

Gorco|io peteira Br0!ja. CRECI 54. 
' 
r, ... J

7599.
Vazio, sala ampla, 2 qt
empr. 42 milhões com 25 de en- ne 36.6418. Airton

BARRA OU RECREIO - Compro
terreno próximo à praia, de pre-

. ferência, dendo pequena entra-
c'eP-ida e o restante mensal. Telefo-

VENDE-SE urgente apartamento
Irada. 37-6523.

a i „ 'v cinuic--)-: urgen ie npariumemo , \/ckjnc ÇC
V.;"™ 1oeíl""-/"o"-r."Ab"ÍÍb"-|rad-., »z'.', Knh"'Ír«"'eÍ"t.i;S"e,le Cozinha, dep. comple-' ÍJi" Di"«" 

vd',"cr.«,"T55"v3Ò5" 
Y e 2 quartos, todas as pe- 807 da_Av.APrlnc.« "ífbel^n.jVbNUE.SE

1ra,-ar pelo tel. 23-9499 com o vazio. 5 milhos sinal saldo pela, , „_,_„„„_
Sr Ivan Caixa ou a combinar. Traiar .. tas. 2 amplas garagens•_=T7í_rnr iT—j T^ :rr 45-7882 e 42-1522 - Creci 672.GLORIA - Vende-se apartamento! ._-
de fronte, com sala e quarto con-1 FLAMENGO - Vende-se ap. con-
jugado, cozinho, banheiro azule-jiu.ado grande, cozinha banheiro,
jados até o teto em cór. Entrada jcom uma pequena, entrada, o
CrS 6 500 000 e o saldo em pres-lrestanle ia está financiado pela
lações de CrS 230 000. Ver na i Caixa Ec. Traiar 46-2595.
Rua do Fialho, 15 ap. 103. Cha
ves no an. 105 — Tratar em
MELLO AFFONSO ENGENHARIA
LTDA., na Rua Constança Barbo-
sa, 152, grupo 401. — Telefones
29-2092 e 49-3261.

GLÓRIA - Aps. de
2 qtos., sala, deps. e ga-
ragem. Obra já em- al-
venaria com a garantia
SERVENCO. - Preços a
partir de 26 600,00 com
pagamento em 3 anos.
Ver até 20 h na R. Cân-
dido Mendes, 236 (ini-
cio de rua). Vendas:
PAN-IMÓVEIS - R. Mé-
xico, 119, Gr. 801 -
Tels. 52-5256 e 22-3032
- CRECI_704.
GLÓRIA — Ap. vazio, saía e
quarto conj., cozinha, banh., área
c; tanque. Vende-se na Rua Cân-
dido Mendes. Preco 12 milhões.
Ent. 7 milhões, prest, 200 mil
s;j. Tratar Av. Brás de Pina, 9ó,
loja — (Largo da Penha). Tel.
30-5489 - (CRECI 232).
LARGO'DE GUIMARÃES -Resl-"
dência sólida, coni garagem, be-
Ia piscina, 5 qts. etc. mais 2 aps.
de 3 qts. cada — Vendo tudo
120 milh. - Tel. 23-5466 -
Pires.

FLAMENGO — Olimo quario e
sl. c| varandão banh. e coz. Fren-
te, indev. Ver ã Rua Dois De-
zembro, 35 c| port. Trntar c| San-
tos Bahdur Inc. e Venda de Imó-
veis Ltda. Tels. 32-1810 e 52-7316
- Creci 21.

Salão — 2 quartos e
_-.c =™_-l__r „_,___.?_, _.__, 3°°- bloco A. Tratar Dr. Car-fe-„'",? 9cnonral Os0''_" N,C'S

ças amplas, quarto dej|0_.'__,„,„.._, .. ^.i-iii |35000. Ver Sr. Barros - Rua Jan-J = :los Augusto - 52-7333 e
rl. 32-3539 - Visitas no local.

FLAMENGO - Aps. de
luxo c| 2 salas, 3 qts., 2
banhs., copa, cozinha,
deps. e garagem. Prédio
sobre pilotis c| 2 aps.
p! and, todos de frente.
Obra já em revestimen-
to com a garantia SER-
VENÇO. Preços a partir
de 57 000,00, pagamen-
to grandemente facilita-
do. Ver até 20 horas na
Rua São Salvador, esq.
com Ipiranga. Vendos
PAN-IMÓVEIS, R. Mexi-
co, 119, Gr. 801 -Tels.
52-5256 e 22-3032 -
CRECI 704^
FLAMENGO - Vende-se - Av.
Osvaldo Crur apartamento, hall,
2 salas, 3 quartos, demais de-
pendências. 50% à vista, saldo
a combinar. Inf. 45-3074. 
FLAMENGO - A~p7~cr3~qls., 3

.....¦.,..,. A , , .— salas, dep. emp., luxo, pinturaPRAÇA PARIS - Ap de Ircnle, ó;eo. Armários embutidos. Fren-
Av. Augusto Severo, 202. cj sa;|le priliap p-r,_ financiada.

Ed. Mesbla — Méier.

Tôdn. a. r_pra. dp fren.*COPACABANA - Ven-;"émpregada, boa Cozi-í32-3539 -_ >»„_ nojocai
louas as peças ae iren- , VENDE-SE vazio - Ap sala
te A MAIS CONFORTA-de"se aP* frente* 3 sa" nha.' g^nde area de ser- quarto, coni. banheiro, kit, g._
VEL E BEM PLANEJADA ^ 3 qts*<J2 ba"hs" co>£>; fAanclUfi « GAR/V ÓTrTa, 

"".^locação,0 
a#o$.

RESIDÊNCIA DA ZONA Pa' coz*' o*2?611"* e'"np- GEM. Apenas 3 por an-cabana, 1213 -'706. chaves c|

SUL. Rua Marquês de ^a Domingos Ferreira,|dar. Sinal de Cr$ . ... \_7.&T'?"2?.l?_2 
'-Tudah--

M.r__nt__._: 17fi Ponrli. 28 — Tel. 36-2323. 1 100 000 e prestações;vENDE-SE ap. q. s. c saleta. r.

f o":" 
"de 

SganSos 
¦^gffi^S^IKjm^.i. de Cr$ 280 000^_7V^Vu% 7. fe

adaptáveis às suas pos-'**",.de inverno, 2 quartos, de- - Lonstruçao-ncorpora- LESLON
.,.,", ... ,r. pendência - Preço: 43 muhocs cãQ fja mob ár a Ve- ¦

Slbllldades. Mais deta- financiado cm 18 meses. Ver no,*=du ud iniODUIdrid ve

lnfor- APARTAMENTO ÓTIMO - Fren-

Ihp. nn Inral rip 9 à. 92 !ocal- Rua Ríimuncl° ,Co':eín; 20''nâncio S.A. —Rua Teó- AGORA — Vieira Souto,mes no locai ae y as li 304 _ Tralar pC|0 telefone, e.. ntAnl co -i mniio-oÀn ,7„lr
horas diariamente, e na 36-2680. _yilo Otom, 58, s, 1001;2;360 m2. - 37-4.14
A„ nt. Rr,n-n ie/ -I COPACABANA - Qto. e sl. se-— Tel. 43-9205Av. Kio branco, 100, s| parados _ srm- embutici0 . ba-
805, OU pelos tels. :.. nheiro em cór - Pintado e vi- „.„ „„ .„„. __  
c, 7,qi v. nnnot'1 ltr_',c_!S? ~,i .,on.,a. c""c,c;s* ~ 22 horas OU em nOSSOS -dep.. garagem - 281 milheis
0_!-/4V4 e __.__.-Jl_- I O —15 500 mil a vista - Ver na .-„-.._. .--. ,«nt. saldo como aluguel - 40

Aveftida Copacabana n. 112, - eSCritoriOS. CRECI 450. Iprest 500 mil. Infs. Ul
ap. 706 - Tratar 37-4807. „—_  26-4115.¦- COPACABANA - Vende-se ap

35 000. Ver Sr. Barros
gadeiro^S.
VENDO apartamento 704, Aveni

RECREIO DOS BANDEIRANTES -
Vendo — Facilito e deu escritura
— 2 ótimos terrenos dc esquina,
sendo um'de praia outro com ex-
celente localização com uma ca-
sal semi-acabada. Cetel 92-1491

dn Adolfo de Paiva, 50, bloccjou no focai. Avenida Sernambs-
C-2, leblon, com 3 quarios, sala,Itlba Km 15. - 800 ms. (praia),
cozinha, banheiro social, área,'VENDE-SE casa na Eslrada cia
dependências compl. NCrS 55 000; Barra da Tiiuca, 969. Ver no lo--- Entrada e restante a combi-jcal. Casa em centro de lerreno
nar. Ver das 10 às 19 hs. Tra-[com fundos para a lagoa. Três
tar cl Fernandes. CRECI 400, Rua'quartos e dependências.
Quitanda, 30, ?..° andar, Salai
209. Tel: 52-2899.
VENDE-SE casa desoc. isol. 2
pav., A qtos., terreho 10x20. R.
Redentor, 238. Ipanema, 120
milh. Ver sexta, sab, dom.

VENDO maravilhosa casa de cam-
po, frenle p! o mar. Av. Sernam-
betiba, pró;., ao Recreio. Casa
de telhado branco, c| belos íar-
dins. Inf. no local ou tcl. 47-7370
- Segunda-feira — CRECI 363.

ZONA NORTE
li: mações no local das 9 &£,#¦. lj ^"^

embuti-'
PÇA. DA BANDEIRA -
S. CRISTÓVÃO

ci 9 L,vrML._*iD_.i*./. — vtiiu-"_e op- A —. —. , _ ¦* "i.  
e gVra-.^'." localizado, Rua__Duvivier, 37/ ATENÇÃO — Praia, esq.,

ia e quarto sep. e depend. pj
entrega imediata — Marcar vtsi-
tas - 52-3311 - CRECI 692.

250467.
FLAMENGO"
auto, sala,

CATETE - FLAMENGO
APARTAMENTO VAZIO - Vendo
em estado de novo, qt. e sl.
(sep.), coz., banh., área 8 milh.
de ent., saldo em prest. de 280
mil sem juros. Ver Rua Santo
Amaro, 36, ap. 204, c' porteiro
-JTratar 52-2877 -_CRECI 961.
APARTAMENTO conj. R.' Paissan-
du, 162. Inq. notificado. Pç. 14
mil. Ent. 7 mil. Resl. 291 660
mensais. Ac. Cx. Eco. Ver c| D.
Yará no ap. 402. Tr. 42-2294. M.
Pereira.
AVENIDA" OSVALDO" CRUZ. 123'.
Vendo ap. 4 qts., 3 banhs
salas, garagem, 260 m2, por
milhões. Tratar cj Frosirrí —

— Ap. c| vaga para
3 qts., dep. emp,

vario. Av. Rui Barbosa, 300, ap.
703 - Podo ser visitado - Pre-
ço 50 mil com 20 mil entrada.
25-1467.
LARGO'DO MACHADO - Vendo
ap. em final de construção. Rua
Gago Coutinho, 54 ap, 101 de
frente, 3 quartos^ sala, cozinha,
banheiro, dependências de em-
pregada e garagem. Entrada NCrS
21 000 — Ver no local Sr. Garcia.
PRAIA" DO FLAMENGO- Ven-
de-se lindo op. novo, de frente,
salão, saia de almoço, 3 qts.
com armários, 2 banhs. sociais cm
mármore, dependências de luxo,
garagem — Tratar em 25-2490.

2ÍPRAIA D0"FLAMENGO7 254, ap.10 203 - Vend»-se, de salão (2

JÚLIO BOGORICIN
CRECI 95. COPACABANA - LEME
BOTAFOGO - Vendo-» •pa~r-':?"°rl°5 ,Sr„!?f,pl_„£'"?' Vm."504' «•" 2 sílas « 3 W"1™' ba";A _-,(_.* !„_. .o,-!. =__.__
tamento d. fr.nl* com sala, frwfe""d_ e 20 em 2 aío. nhelros* «zinha e dep. de empre-.4 qtOS. inc. fechada -

quartos, cozinha banheiro, umí_ v Rj G , sarroaio!«ada *yc: n0 
,,oc?', "Çi ° »•«• Const; Pederneiras. Tel.

quario . banhe.ro de .mpr.g.; ]& , OT4 _ Trati]r .. d_J___Jralar pelo tel. 37-7774. .
da, sinteco (vaiio) - Chave» c, -- 4807 COPACABANA - Ap. todo t[en- O'-1» 14 l.
o porteiro na Rua Dona Mariana.-__.__-_r.__- —-—— r—— te, 100 m2, sala, salão, 2 qts., ATENÇÃO""'s.l—Pronrletírlos
2. ^na-B^.•,o40-, Lr:: OPACABAN^ - Ve"-*r vr«.° wt*'^4. A S ~ •
A^í_-.J"-_.^^„,._ 

^-se 
no melhor ponlo fl_ ^ ^h°~-jgiiii?W 7. Xtâ P°ÍTÍ ííSi^BARAO DE LUCENA, 55 - Ven- cje Copacabana ap. de - Traiar Iel. 32-9930. na- com seus imoveis. vender

do ap., luxo, 4 qls., salao, 3 i _| _.t_ r, -,., COPACABANA - Vendo ótimo ou locar. Procure, sem com
qts., pilotis, garagem, (obra pron-CODeriura C| Saia, Z clTS-,iíp. de !ala e quarl0 separados promisso, o Sr. Pedro - Tcl.
_.. i.2 /"'fLímí' â Tel1 3_"_5lí Sendo 1 externo,- banh. \*f£0i de «mpregada d qlo. 46-3982, diariamente.
l'*lV. cJ,_rros'/" Tel* 3°"Jb,A- . . . ')-' , .. , revers ve - Tel. 46-903 - Sr. a DD_->\/CIT_: A.-, «,„CRECI 552. _ social completo, kitch. sousa. APROVEITE — Aps. pre-
barão de lucena, 55 - Ven- eSnac0sa, banh. empre-Copacabana - compro ap. co fixo — SI./ 3 qtos., 2
do ap. luxo, 4 qls., salao, 3 C-|jai.U-a, ua.i 1. emp, ^ 

^^ ^^ _w 
banhs., pilotis, garagem (obra gada, mobiliado e deCO- m2, sem . intermediários
TrX%LanF^ir3J6055Hhoes-rado. Ver na Travessa^2, anos* TcL 36'5303 " ^Ver diàr. Prud. Morais,
CRECI_552^

d^AllAnK 
CT 

S! 
"r" 

Fna'Corretor na cortaria das2 ba!',h* ,soc*. ce,c*' ,9r* 
''"'"«"íicoBERTÜRVnovirB.rirdrTír.

de-se, 2 qts., sl„ dep. R. Eng. >-U( 1 eiui lia (juiiaiia ua_ Vencio, 75 m, fac. Trat. c I,. ,p,,._ j, p.,i _4nm9 _. ...»
ílrq2r6783r,0"cR"cr8r44h0ra_^° àS 12 e daS 16 k5fÁTiJe,i- 'IV05- AV\nCTC:ii ™" !«__*&S« íiTel. 22-6783_-1-CR^Cj 844. 454-904. Final de const. 60 dias. viq,. p/ t„,B. _on miil,_Lif:r,„.
RUA GENERAL POLIDORO (inicio); IO n. I raiar na <.CIWL, c0PACABANA - V.ndo ótimo »p .Tel .36-3788. Falcão. CRECI 745.
vendemos ' ""  *"

PRAÇA DA BANDEIRA - Vende-
ie excelente apartamento de fren-
ta com 3 quartos, sala e demais
dopendências, garagem, prédio
novo, para ser entregue em maio
dêste ano. Preco: CrS 36 000 000

Entrada: CrS 16 000 000 • o
saldo «m prestações da CrS ...
774.960. Ver na Praça da Ban-
deira, 141 ap. 902. Tratar em
MELLO AFFONSO ENGENHARIA
LTDA,, na Rua Constança Barbo-
sa, 152, grupo 401. — Telefonas
29-2092 e 49-3261.

rado. Ver na TravessajvRtor.
— Angrense, 14 — C-01 . |coBERfuRÃ~l:õp'a..""sa"is"o,''í"q75"'.i534 — 37-4141.
'Pt.. *^ n i. _._.- -.- __. _, _-¦_..__•__ _•_-_-._-_—- _r

PRAÇA DA BANDEIRA Ven-

MARIZ E BARROS - Vende se
ótimo ap. de luxo de cobertura
com varanda, 2 salas, 3 quar-
tos e garagem. Preço 55 ni. c|
25 m. de entrada. Fone 34-5928.
PRECISAMOS para clientes apjT
ou casas c/l, 2 e 3 qts., mesmo
alugados, na Tijuca, Grajaú ou
Vila Isabel. Tratar na Av. Brás
de Pina, 96 — Loja — Telefona
30-5489.

RÊSTDENCIA confortável - (Tliu.
cn}— Vende-se a casa 14 em rus
particular na R. Uruguai, 488-A,
local sossegado e aprazível NCrS
80 000, a combinar - (Ver 8 às
20h. entrar junto ao n. 468) —
5 qts., banh. luxo em cores, 2

do ap. cobertura obra -ultima laie wlas' C0IM' «linha, depend., oa
Rua Paula e Sousa 314.

WPdSSl 8!Í-B£%i.rT;Av. 13 de Maio, 23, gr. *.«ij 
Utâ-ZEí*?'**\?^&i^*mti*"orseg" - T.i. 22.688, ,,]825 - Téls. 42-372l^e^^^^r^^^láS^^P^J^^^i^H-ORSEG

Ê^k , ¦srrr-s 52-3670. - CRECI 638.inV,4S-,Chav,^?r,00_po,,,,irolc5'.'coi" iiJí^oi"Vi<"o'_SÕ -
VENDO apartamento 604 da Rua;^^"/"* ^„- °-^'-.Tratar tal ,.s: 36-7396 ou 2a-.N|; ,„it6 c,ix' 2, mi,h5í- d.
Marques de Olinda 106, quarto, COPACABANA, 920, ap. 704, feira dia 27 pelos tels.: «.9334 !en, lMo 12 

', 
j, sgg mi|

sala, banheiro, kit. 15 milhões à fundos, 3 quartos, sala, dep. em- • 43-1853 com o Sr. Nicodemes. _ yer n0 |0C1| c| corretor UMA
c_?l_ÍLnÍ___J.r_5Lar____-_1_?i.nl.- !pregada, qaragem etc, 6tlmor«dl; COPACABANA - *v7ndemosv*de- na Rua Bario d. TSrr» n. 206
VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 139|!í 

"*> c'.írH.,de. re"°'°* ¦£>%?,s!zenas de aps. coni., sep., de 11- das 9 ás 16 horas.
1001 - Vendo urgente ap. luxo;'! f°r,5l,r'0-0,Xendo 

NCr$ 50 mi'*je 2 qls. Chaves na Brilhante. Te- IPANEMA- 
"

300m2. Pronta entrego, Tratar |0. Tratar 26-9962.  lefones 57-5187, 57-2086 eRua 
Barata Ri-:57-4638 - CRECI 243.

'e'\sa!as). 2 quartos, 2 banheiros so
ciais e dependências completas.36-5514 - CRECI 552,

APARTAMENTO — Frente cj 2 sa-|48 milhões,'com 50% em 2 anoi
las, 3 quartos, 2 banhs., copa-jChaves no ap. 204 — Tratar pelo
co?., etc. 2 apts. por andar inde-jTel. 47-724Ó. __vessável. Ver na Rua Marquês de RUA - BUARQUE DE MACEDO, 42

np. 502, sala, 2 quartos, depen-Abrandes, 45 ao. 1 101. Entrega
em 60 dias. Tratar 22-9524.
ACEITO CX. 2 sal., 3 qlos. visra
o' mar, outro Almirante Tam. 2
salões, 4 qtos., gar., frt. Outro
Sen. Verg. sl., 4 qtos., 2 banh.,
ganr., Frt. Tenho Zona Norle, 3
qlos.. Ia. locação. 45-3983 -
Creci 190. _
ACEITO CX.- Lg. Machado, çiw„
salão, coz., banh. Tenho vários
Edif. Condor. Otímo p| renda
45-3983- CrecM90. _
APARTAMENTO" - Flamengo
Vende-se o apartamento 105 do
prédio número 174 da Rua Sena
dor Vergueiro, com sala, dois
quartos, dependências pj empre-
gada, atapetado, com armários
embutidos, azulejo até o teto,
com metade financiada — Preço:
36 000 - Inf. tel. 23-8788 - Sr.
Marques. 

CATETE - Vendo óti-
mos apartamentos, em
prédio de somente 4 pj
andar. Constando de sa-
Ia, 2 quartos e deps.
completas. Sinal: NCr$

ciências empregad.
52-3732

35 milhões.

SÃO CRISTÓVÃO - V. S. quer
vander seu imóvel — Faça-nos
uma visita ou nos telefona. Nós
o venderemos am 30 dias, sem
qualquer despesa para V. S. —
Tratar com MELLO AFFONSO EN-
GENHARIA LTDA., na Rua Cons-
tanea Barbosa, 152, grupo 401 —
Méier, juntinho da Rua Dias da
Crui. Tels.: 29-2092 . 49-3261.
SÃO CRISTÓVÃO - Vendo" uma
casa, 2 quartos, 1 sl., 1 copa,
coz., banheiro, garagem, sinteco
novo, vazia. Ver hoje 7 12 às 10
1|2 - R. Olímpio de Me!o,-932.
SÂO CRISTÓVÃO - Ap. Ven-
do 2 dorm., sala, depend. Acei*
to IPEG - Tel. 36-6325.

cal preço s| intermediários.

LEME - COPACABANA
APARTAMENTO. Vende-se em

Vendo vaga gara-
gem. Ed. Bar Vinte. Tratar Rua

^Prudente de Morais, 1644|105 -COPACABANA

«^i^i-.2^. 
V;_,,b0n__,nhP- 

ICOPACABANA - Obra .ji" inlci_.|Tcl, 32-9678sala-quarto separados, coz., banh.,! D„. B_ ... o-u-:.-. m i ¦•
ára c| tanque, banh. mpreg., íga-ida T Ru* Ba".** 

, 
""• "-.Ti IPANEMA - Renda ou moradia

raqem, frente, vazio. Ver ci por.:Viindeni-io ¦parlamantos com 1«;_ Vendo pronta entrega, ap. de
teiro e tratar 45-7882 e 42-1522. ">V.,,I "L*°_ 3_ .°'m',6r!»? com sala, kitch., banh., grande qto.'«mirloi, 2 banheiros »ociais,-co.lcom írm, embut., andar alto c|......._....,— ,„._.-»..- ,„"_ií-nn*i-ADAMA A-.- I1"' «o11"'"' demais dsptnden- vist- perm,nente para a praia e7.1I, ótimo apartamento com 308 COPACABANA — ApS. leias • garagem. Acabamento d.;ub,onP_ Pr„0 baMse ,8 ^i,,. j.... . d.,- ,..„._. . ... 500 -rü.v.s|a _ Vij.tj5 daj ,0 -s -8 h

Vise. de Piraiá n. 621

final de construção. Obra por ad»\q'' . ™
ministração pela Construtora Cho-
zíl, ótimo apartamento com 308.'
m2 à Rua 5 Julho, 223. Um por * . |,ux0 Enlrada 2 550
andar. Tralar Dr.'jedidio. Tel. prOntOS de Saleta, Sala,:^ ^j, M.i. d.talh.s no;
29-30C0. ' ' •¦ ' •-•¦-*•-.-_¦

iQtO., banh. e kitch. Pré-local das 9 ài 22 horas diária- ao.
_.!__. i _...__. __¦¦ ••« A» [J_.___¦ V.i-HSt ' -—¦-vazio,, !• mani-T, ou n-i «*. rr-rs. »-ty->,

Palácio Ch-tnpi Elisees. Vendo dlO C apenas 6 por an-,4«, grup. 1206. T.ls. 23-0216 . _ ,. dep„ Rua Prudente Moralèl
melhor oferta, gde. luxo. Fle.:cJar C vista para O mar. ___"___¦ 

Miguel B.n|o. ,„ ap 504 Ver e tratar local
praia. Chave porteiro Martins. COPACABANA - Rua Toneleros entrega imediata.
APARTAMENTO - Transfiro di- rreçO a parllr Oe ...... 200, ap. 601 - Vendo pron- jpÃFÜMA ¦-- LEBLON - Compra
reilos_ de um a sor construído 19 500,00 C: pagto. em lo- Alto padrão 280 ,n2, 1 por 3e j vista diretamente por parti
S?,?0ít0 _-5, |un'° " p"""- '"' on ,.! ,,; ia .andar. Acabamento para fmo cular, apartamento moderno com
3Ó-7839. Guimarães. zU meses. Ver dte IO n gÔ£Ío. Armários prontos, cJosed(ía|as; 2 ou 3 quartos, dependên

SENADOR VERGUEIRO, 200 -
Vendo ap. vazio, 2 quartos, sala
dupla, etc. 56-0770.
VENDO apartamento 202 à Rua .„,,„„,.. _.._ ,„,--. ,,_, ,. , , ... ,-¦-  
Estêves Júnior 12, Flamengo com Muitas benfeito,ias, smal 50 m''j 

VV"^ l__Tjl om riu 
'i™?!m~. "^ iPANEM^-^AIbirto^deTCamp.ol empl. _•-«_ Enlrega_ imediata. r

ADMINISTRADORA IMOB. L. H. na Av N S CoDacaba-c l=do alopets^o. Preco oca--;JS',. garagem - Tel. 42-0297
- Duplex cobertura Posto 6. Av. 

"a A.V;-_- 
?! 

*-°PaC°Da 
sião. Molivo viagem, *salas em IPANEMA - LEBLON

ragem, varanda, quintal, frent»
ajardinada. Tratar R. da Qui tan-
da, 30, sala 209 - Tel. 52-2889,
Cl Fernandes - CRECJ_400.
RUA ITAPIRU, 

'l 
126, ap. 306, 2

quartos, sala, dep. empregada,
pintado, c) sinteco, 10 milhões
de entrada e o saldo de 15 mi-
Ihões já financiado pela Caixa,
em prestações mensais de 200
mil. Tel. 27-3665 - Bom ne-
gócio.

SÃO CRISTÓVÃO - Vende-se
casa ej 2*"pavim., na Praça Nan-
terra n. 8. Tratar Av. Rio Bran-
co, J38,_15.o_-_Tel.: 32-8585.
SÃO CRISTÓVÃO - Vendo ap"
501. Av. Pedro II, 232, fim de
const. 3 qts.. il. Pitanga, tel.:
42-4070. _
SÃO 

"CRISTÓVÃO 
-"Bairro Sta.

Genoveva. Vende-se casa na R.
Sta. Paslora, 7 - 2ls., 3 qts.,
demais clep. Ver das 9 às 12h.
Tratar Av. Rio Branco, 138 —
15.0 _ Te|. 32-8585.

TIJUCA-RIO COMPRIDO
APARTAMENTO cobertura, vdo.
qt., sl., cor., mais deps. ót. ne-
gócio. 25 milhões c/ 50% à vis-
ta, restante financiado, va-in. Ver
R. Uruguai n. 199, ap. C-01. -
Tratar c/ Machado, 58-0522. Av.
28 de Sslembro n. 345. '

Compra- APARTAMENTO - Vende-se o de
Copacabana. 1285, cj 2 sls., 3 na, 1137. Vendas Pan-mármore português (llhóis), 2 Jj"i"vís?a por^parVicular casa^ou n.: S-102 da Rua Cândido de Oli
qls., clep., garagem, terraço - |„_,A__<_.ic Rua México, 

b.on"BÍ'c:s' \e"t°..] !lÍ- e.Tl_.?lí'_.' ,e"erl0 próximo.Tel. 42-0297. veira, 46 - Com 2 qls.. sala, dep.

4 quartos,' sala, banheiro, cozi-
nha, área e dependências com-
pletas NCr$ 55 000 entrada e res-
tante a combinar. Ver das 13
às 18 hs., Tratar c| Fernandes.
CRECI 400. Rua Quitanda 30. 2.°
andar, sala 209. Tel. 52-2899.
VENDO ap. I., q., banh., col •
•rai — 20 milhões. Enlrada 50%
.— Restante 2 anoi. R. Corroí
Dulra, 73, ap. 606.

AGORA - Ap sala, ^\^\^",^^"^^ ^ ^^^° TORRES
j., 4 qtos., 2 banhs.

LARANJ. - C VELHO
XpÃRTAMENTÕ~~Cã_ãr'ZS"^nrrõ-
ca-se em Fortaleza casa Rua leo*
nardo Mota, 1 047 (Aldeota-
Praia). Dependência: 3 qtos., sa-
tão recepção, copa-cozinha, tudo
sinteco, quarto empregada e ga-
ragem separado, jardim, valor es-
timado. NCrS 50 000. Tratar Lou-
rival - Tel. 52-3083.

APARTAMENTO - Ven-

,119, gr. 801 - Tels. :36-i52o. ,„ 67.20] _ Fre„le, vazio, sala;
APARTAMENTO - Sala, quarto,.,-.} COCA o 99 *.(T.9 _!DUPLEX, notável c/ 600 m2, tf ,3 r\-jsrlas, banheiro, cozinha, _a-
coz., banheiro, i. inv.. vazio, R.,JZ'JiJU c ¦"¦ aiwjt. la|ão, refeitório, S qts., 5 banhs., ragem, NCrS 60 000, 50% .. vis-
Otaviano Hudson, 16-1008, esq. PRECI 704 lt0P"' to1-' <1'<"Ê I2' «mpr., Ior- ta, 50% 18 in. - Mário Rei -
Pr Arco Verde. Preco a combi-! Irajos, piscina. Cr$ 310000 fixei jd, 47-3221.
nar. Ver no local. \r™irE;in[ÜA _ Rua Toneleros f'._'^-_ S "•""• "*lJh*..1!ÜIgi IPANEMA--"Frente, sala, 2 qts.;ART C. K. BKI."olbanhe|r0; cozinha, . NCr$ 28 000.

«ain ír...i 141 .Alberto de Campot n.° 67-201 -
__dE*L~JS_-íci--i4i; ÍMário - 47-3221 _ 50% ,è vis-
GUSTAVO SAMPAIO, 826|401. 3 »a, 50% 18 m,
ql0J", 2u,S,a'n"' 

úwí ní"Pma? 
P?IIIPANÈMÃ"^ Vendo 45 miihõüandar, vazio, vista pi mar. 46 i ^«o/ j* -n» -- »,I *. Mt™:|, -fac. Chav. porl. T.s 22-5893icl.60'? « .ent- «P- cl 3 «!»•'

• i COPACABANA

ótimo ap. de frente, andar alto,
. (2 aps. p| andar), sala e 3 dor-

$ 140. Ver diàriamente!mi,ó.,i?s arp'_?s: pin,laido a °'e0'
» . _ ., , ,„ 

armários, banheiro e| boxe, gran-
ASSIS Brasil, 118, ap.lde área de serviço, inst. com-
om 07A1A1 ipletas para empregada e gara-
-.01 — J/-4I4I. ^Gln _MCrS 60 000 000 - Inf.:
AVENIDA COPACABANA, í 213'Augusto, 22-5884.
ap. 602. Vendo a vista, conjuga-1 COPACABANA — Vendo ótimo
do espaçoso de frente, luxuosa-|ap, totj0 a 0|e0i sa|5o, banheiro
mente decorado. Ver e Iratar di.U ,5tim05 quartos, varanda, cozi-
retamente com o proprietário |nha dep. de empreg. Ver o
das 10 as 16 heras. |ap- 805. Avenida Princesa Isa- LEME
APARTAMENTO — 2 gtos., sala ebel n. 282 - Chaves porteiro

Detalhes Dr. Caldeira. Trav. do
Paço n. 23, sobreloja. — Telefone
31-1176.
AMOROSO COSTA, 305, ap. 204
— Excelente ponto residencial.
Final do ônibus 413, Muda. Sala,
2 quartos. Chaves no ap. 203,
à vista líquido 18 milhões. Fi-
nanciado com 10 de sinal. Tel.
46-1034. _ :__
A_>ARTAMENfo

Creci 1 012.
LEME — Vendo amplo ap. de 1
saia, 3 quartos, c| arm. emb.,
dep. — Rua Gustavo Sampaio n.
662 - 404 - Chaves porteiro -
Infs. tel. 46-7146 e 27-9706.

sala, dep. de emp. « garagem,
Aceito Caixa, visitas das 4 às
5 horas, J. Seabra Filho — Te!.
27-5864 - CRECI 575.
IPANEMA - Vendo ap. de, fíê.
na Rua Visconde de Pirajá n.
210, ap. 402, com sala, 3 quar.

Vendo ap. coniugado |tos> _ banheiros sociais, grande
_--._ .. _, . _...._ „ ._, ,,. __„_.  ..„.._.-._ com armário embutido. Rua An-;C02;niia e dep. empregadas. —

dep. de emp. Vazio. Preço 30 m. Facilito grande parte ou aceitoIchieta, 24|902 - Ver na parteyct no 1;,^ chaves c| por-
em 3 anos. Ver hoje, todo dia Caixa. ida tarde. teiro.
Rua Siqueira Campos, 2031201. IÇÕPÃ5ÃBÃNÃ - Vende-se ap.iLEME - Vendo ap. de luxo no-,|PANEMA _ LEBLON - Compro
APARTAMENTO em obra, n. 702,840 da Rua Barala Ribeiro, 200, vo, 2 salas, 3 quartos cl arma- j vista ap. _e sa|a e qi0. s!!p
na 7.a laje, de sala, 3 quartos. Quarto, sala, jardim de inverno, rios, 2 banheiros socs., depend. co-f) banh., dep. de empreg.
2 banh. soe, dependências cam-'área c tanque, banheiro de em-s garagem. Linda vista p; Leme e garagem particular. Tel
pletas, vende-se na Rua Prof. pregadas e demais dependências.!. Clube - Todo alapelado cl .18.4866,' das 10 às 16 horas

--.---3---— Itica LUIIijJltolOJ t yrjrrj.jtniy v tu-
confotlavel casa com teleíone. dc.se com 50<v de enlrada. Saldo
Fino acabamento. Rua San Mi-,a combinar ou íroca-se por ap.
4uel, 581, Alt, Colégio Regina j m-n!5r nas proximidades da Pra-
Celi. jca Saens Pena. Ver à Rua São

,.._.._... ¦-¦--.- ¦¦¦ ¦•-•; ¦•-¦• preijoua. - <.¦_,.,..,_ „,w.,.o,u... ¦¦ .-¦--; .,¦,-„,,.,j„ -"--—. —- •- -- ¦- • - APARTAMENTO, sala, 2 quartos,! Francisco Xavier, 39 701.
Gaslao Bahiana, lll, Posto 5, ChaVes cj porleiro. Tratar fone tapete import. supor decorado 

ptacllio. banh., cozinha, depend. empr. -ÍTIJUCA - Ap. c| 2 qtos., sl., deo.
com Sr. Narciso. 46-0813. ~ Mobiliado ou nao. - "*,nan- 

,pANEMA- ARPOADOR - Vende-se Sinteco. Ver R. Baráo Mesquita, 1 Na Rua Barão Pirasslnunga, 15,
APARTAMENTO - Vendo de :—.E°-?J°n9° p,az0 _ 'ml°""* ** 

ap. frente vista pi mar c| 2 sa- 502, ao. 204. Tratar 28-2417. ap. 102. Ver das 9 às 17. Pre

RIO COMPRIDO - Vendo «par-
tamento 3 quartos, sala, cozinha,
2 banheiros e garagem. Rua CÍ-
tiso 234 - Ap. 101.
R"lO-COMPRIDO - Ap. de frên".
te, sala, 3 quartos, dep. compl.,
garagem, cj sinteco e persianas,
vazio. R. Maia Lacerda, 88, ap.
301 (livre de enchentes). 33 <i
vista ou 35 facilitados. Chaves
no 203. Inf. 28-0803 e 58-5655
— 

_Sr. Miguel.
SALA, ll qts. garagem na R.Uru."
guai, 291 ap. 204. V. por CrS
27 000 c| 40% sinal, saldo 4 anos.
Francisco Torres, 48-4110 (hoi.)
ou 52-4133 (Creci 26).
SALA, 3 qts. na R.' Caruso, Â\",
ap. 2. Vdo. CrS 30 000 c. 40%
sinal, saldo 4 anos. Alugado —
FRANCISCO TORRES, 48-4110
(hoje) ou 524133 - (Creci 26).
SÁLAÒ, 3 qts., 2 banhs. novo,'n»
Maracanã, 1 351, ap. 401 — V.
por CrS 51 500. FRANCISCO TOR.
RES, J52j4133^-^(C«ci_2^__
TIJUCA — Imóvel mal alugadoT
é capital parado. Vendemos bem
vendido o seu imóvel «m qual-
quer lugar do Eslado da Guana-
bara. Solicite informações pelo
telefone 29-5361, ou nossa visita,
em dia, hora. e local de sua pra-
ferência. V. 5a. ó o nosso clien-
te. Imobiliária Rio Forte — Cor-
retor Responsável — Cercelio Ps-
reira Braga — CRECI 54. Rua
Dias da Cruz, ISS t/305 - Ed.
Masbla — Méier.

tlJÜCA — Apartamentos
de sala, 3 quartos, en-
trega em 5 meses. —
Rua Barão de Mesquita,
1002. Preço 20 milhões.
— Construtora Marabá
S.A. -Tels. 52-8629 e
22-4227- CRECI 132.

 Vende-se vazio.
Rua Matoso, 207 ap. 204 c| quar-
to sala sep., coz., banh. compl.

Tratar Pça. 15 Nov., 38 s| 51
Azevedo.

APARTAMENTO NÁ TIJUCA"
Rua Barão de Mesquita — Vendo
vazio, 2 quartos, sala e depen-
dência de empregõda — Preço:
24 milhões com 11 milhões de, ¦ -
entrada, o resto em 36 meses - TIJUCA - Ap. de frenle,.lado da
Tcl. 38-1949 - Jarvis. sombra, vazio, salao, tres quar-ij0Sí banheiro em cor, dependên-

TIJUCA - Grajaú - Vila Isabel.
Compro casa e ap. pag. à vista
ou a combinar cl Pinlo. Telefone
23-5466 e 30-2550.

ATENÇÃO Tijuca . Vendo cias completas e garagem, ven-

3 500,00 e prestações',^ _ 602 frente Laran
de NCr$ 250,00. Saldoijeiras - 122 - lado da
facilitado. Obra em pie- Gaúcha - Uma sala,
no andamento. Ver e dois quartos e depen
4_-__t___. r,_- l_-_-_,l D r_-r li. i IAHAKIAMENIO - Vendo de .i',u-,";""aíraTar no locai — k. L_or- dências completas, gara-freme à Praça Arcoverde, de sa-COPACABANA — Alto36'3551- .....  - .._
reia Dutra 158 (CRECI n_,m On r_.ilh_._-Q à v_«_-;l5°' 3 *)'«•• c°2- banh., área e | , , . [LEME - Vendo, Rua Anchieta, rnarios embs., banh., copa-coz.,
lZl., 

UU"a' iJ0* '•'--*cv-l)gem. ZU miinoes a VIS-dep> empreg. - R. Barata Ribei. luXO — ProntOS, C| habi-. 16; ap. 203 - Salão, 2 qts., dep. deps. emp., Bar. Ver Rua Joa394).
FLAMENGO — Vendo .ólimo- ap,
sala, 2 qts. 2 anas enormes, 2
banh., garagam — R. S. Salva-
dor, 65 - Tel. 32-1296 - Car.
los - CRECI 639.

--r-- —,_..--_. ... -_. ._---  -_, ..,, ..,.. _-.-. -_.- . , —.._-? emp., gar.
ta 8 de 450 mil e 4 400 ro, 189ill02 - Visitas no local t„ _„ Anc J^ calãn 3 emp'., de frente. Ver no local, quim Nabuco, 212 cí Sr. Domin.......--...- ,t-ac. /-ijjo. uc joiqu, "jvazio. Tel. 22-4163 - Mario - gos. Tratar c| lui: Oliveira Imó-

veis. Rua 7 de Setembro, 88 -
Gr. 407 - Tel. 52-0749 - Creci

FLAMENGO - Ap. Vdo. luxo,
650 m2, sala, salão, sala jantar,
4 qls., c| arm. emb., 2 banhs.,
copa, coz., dep. empr., varanda,
garagem p| 7 Volks. 170 milhões
fac. 50%. Ver Rua Russel, 710,
9.°, cl porteiro. Tratar Aram. —
Tel. 43-1040 ou 580241.

mil a combinar. Dr. Má-
rio, 26-6636.

2 banhs., coz.,;creci 6io.

COSME VELHO - Vendo ólima,quim Nabuco, 149 — Tel.:
casa. R. Tobias Amaral, 103 - 22-6764
Visitas das 14 às 18h. Entrada
30 mil resto 2 anos. F. P. VEI-
GA ENGENHARIA LTDA. - Av.
Alte. Barroso, 90 - 11.0 _ Tels.
42-5412 e 42-5231 - CRECI 832.

propriet. ou_23-4745.
|APARTAMENTO"-"Super" luxo"-;qtS.,
|180 ,n2, entrega dentro 60 dias, e. ri a ran Pm Tf»l__-!LEME - Vende-se aps. de quar- fr.
perto da praia. Ver Rua Joa- aePs- e garagem. eie _alá's_parados, e sala e dàts.l?.8.

_- Ias, j. inv., 3 bons qlos. c| ar- BARAO DE MESQUITA, 931 «P-!$ .£.,
101. Vando vaiio, c| 3 qts., sa-lit?.'0-?  
Ia, copa, banh om côr • dep» |TIJUCA - Vendo exce!. ap. d.
emp Vir hoio da 10 is 12. -,3 qts., i| e dem. dep. v' pj ca.
Tratar só 2a. faira — 54-2759 c| ro. Rua dos Araújos. 71 c| 9,

LARANJEIRAS - Ap. vazio, 2 qts.
sala, dp.. Ver Rua Sebastião La-
cerda, 31, ap. 705, das 9 às 17hs.

FLAMENGO - ApS. já i Tratar 22-6783 - Creci 844,

em pintura c| Salão, 91LARANJEIRAS - Vende-se, na Roi LARANJEIRAS*" Álvaro Chaves, 28, ap. 210, sl.,

fone intemO, SinteCO etC. quartos, final de construção, re- IPANEMA - Vendo ap.: quarto e
"•••»•. !_.,,- ivestimento pronto, 3.° bloco e sala sep., qt., W.C. empreg. Lin-
ADADTAUCMTn f^ÍNada igual no gênero. :2.o bloco 708. Ver Av. Princesa da vista. 35 000 com 15 000 a
APAKIAMbNIO — tp- 

p^g f jl w Rua l!abel n*° 328- com ° Sr* Silvio vista - R. Visconde Piraiá, 596,
bertura S 2 qtOS. $ 79. „ ?L- j. i_ \> P»>«r de ll horas. Tratar P9lo;ap. 804.
— .... i- ^ T :Bulhoes de Carvalho/tei. a partir das 19 horas. Tei. ^gLON — Ap vazio —

622, até 21 horas._ Pan-j^^—^ap-"  •"' :37-4141.
Vende-se„__, - v__„u,__, __ , , . n ,,, . ;.-— _. vazip,'e"sq. _,Vende-se c| 3 quartos,

da Av. Copacabana,imOVeiS. Rua MeXICO,'ruas, frente p. mar, salao, 3 q., i . UanUpiro .orialado Júnior e d siaj, 10 _. nni t_»'i<_ ? banh* sociais* Cn0pa-C„_inhl' i ' oanneiro sociai,
leps. Todas as peças!' ! 7, Qf- °U I — leiS. .-dep. emp., garagem. Base 80 mil, c)ep- empregada e área

OU 3 qtS., banh., COZ./qt. sep., demais depend. Vazio
-1 D •¦!• ~u -I iTratar Av. Rio Branco, 138 - 15.0 31-1023  
deps. Prédio sobre pilo-i_ Te| 32.8583. Iavenida atlântica - saia, s Copacabana
tis cj apenas 4 aps. pór|yÍNpõ«co jp. ,novo, çom|^ 

'|-r^=- «:> "»«j£ 
5.4»d7,«d%«il

APARTAMENTO
de n. 202 d,
95, esq. Pra
3 qls. e deps. Todas as peça... .  . . _.
de frenle. Ver no local. R. Qui- ^O.^QSf, e 22-3032 — 5% Uc; 7" Jí°iir,.cl p,opr ,_'• i ., j-. ¦
tanda, 19, s] 710. J. C faria - °""° e *" ™JZ 'Max - Tel. 27-7832, ou visitar C tanque. Ver diária- - -- -¦•  _-r.r-_-i -,_- : domingo das 9 Js 11,30, Rua Sá1 ._

Ferreira, 44301
Creci'63- Telefones 31-3064 e CRECI 704

Aceita-se Caixa. Trat.
Crci_8_44.
Vendo

Joaquim. CRECI 744
COBERTURA </ 200 m2 

"c/ 
salão,

3 qts., 2 banhs., larraço, luxo, V.
por CrS 67 000 parto Pca. Saem
Panha. FRANCISCO TORRES. Tal.
48-4110 (hoje) ou 52-4133 -
(Craci 26).

_ menTe na Rua Ataulfo
-cA ÍMOB:rLUIsIpd>ST0.3 - Av. Copac. - Con-de Paiva, 50, bloCO A-2:e 

'Ç.eq-.,_V.in,sl*,7Pc

,-m tal., msbiliad?, iugado, 1.» and. Frente. Vazio. /»'¦_ o _. t f C* Mí:,,,r' 27
•ladeira, telovirãc 15 milhões, com 7 500 em 18 daS V,IJ h. Iratar na fir.anc. Iratar ç| o

ap. 201 - N. B. Não é vila,
c| Pinto. 23-5466 e 30-25Í0.

TÍJUCA-OBRADA INI-
CIADA — Rua Carlos de
Vasconcelos, 123, a dois
passos da Praça Saens **

Pena. - EDIFÍCIO SAN
MARTIN, amplos aps.,
com living, sala, 2, 3 e
4 quartos, dependências

|e garagem. Sinal desde

CATUMBI - Vendo sp. vazio
edif. de 8 andares, 3 qts., sa-
lão, dep. comp. errp., arm.
embut., coz., banh., area gr.
coberta. Chav. no 301, à visla
aceito Cx. Econômica. Telefo-
ne 28-1846 - Rua Catumbi,_46.
CASA (5) — Em avenida de só A
casas. Vendem-se duas juntas ou
separadas. 2 qts., 2 salas, depend.,Cf$ 619 280 e Q$ 175- -"*~ -•*¦>'¦ D-rto de S. Penal 7

mil cada, cómlmil mensais, com garan
Rua Baiõo de Ipanema mo-e;. 37-6523.

i^^nWiiánwa,!: \s? SY™í™ do INCORPORADOR
andar Preços a oar tir 

C,IS" sa,a Cii,pij- ei uü.?.' 
tvL"I nar., frt. var. 45-3983 — i..resi nc, na nu» «íuo rw ii»ai"oi'«i msft;;. ,j/-ü-.-.-o. i h-aam av \í n*3 Mnin 

~" ' («\>, 
¦ t- f*-/*M._."t.r

t\ Za o^r,^« Pdrllr|qaranem, 
pc-r I de 3 qs. t«-, yo.' n.o 143, ap. S06 - Enlrada por -pRiVH. EGÍÃDÒ - 20 ¦ pas.é-^d. „„ 'lt ^--P. CASA TIJUCA - Muda - Vendo. JAYME GORBeRG e

de 34 000,00 pagamen-,»" «5.^".i 
411 -X9. apartamento - Quario,,,ai.\Hm* u.r.i». d.,;,««.. . ^'d% copcebana. iD2." and., 23, gr. 1825 - Tels. ótimo «tado, recuada da rvaí. Hseàurancã na construção

tO grandemente facilita-dfferlí:.!' separada comercial cu residên- sala . separados, ..-eiinha etc. _- ._ . - separídos, varanda ccm/,0_7701 _, *.0.1A7n ____lvr!*. á° ««honte. jardim arbori- ,5-gJl ,.MÇd Uc, (._

c?n_,^b,r;l.ciwa garantia BOTAFOGO - URCÃ
SERVENCO. Ver na Rua

Vende-se ótimo

ésiden- sala separados, cozinha etc. „ separídos, varanda Bn, «1771 „ ^O-IAm _|Vre,
c| p. Ver hoje. Tais., 31-2851 o 31-1621 v;.la deslumbram», 2 aps. pnr 4/ ó/Á ' e zí 00/u ~;zad

Correia Dutra, 145, até ^A^uaMos,v=X „. ,
18 horas. Vendas PAN-"a?. fffi»B«h.. Rua, Voluntário, 7« m2 4 qts 3 .alo,,,

i!!F&rJk\T%?\^^.\K\fâ^ e O^-JO/U -r^orva^da. Maleta tir J^" MÉSON ENGENHA-
l'&nr Vcnd°- F"  P,B,°- S/S™.4"" ">-r:--f,,w:- "¦?¦— -^,j?»*^;-Í„â^^5S_«!5S^_3_2r-^^ÍSLC^^^ll^38- . .- . . rr^-^-ite-tt RIA LTDA. - Verno

í^1^ ^âcabãnT^tSJí^-í-^ t >i:-«$± 
KnímtlS; -"r.-« *. «Sn^-* ta-^feí -Vv* %Out^oÜSTAND DA OBRA, ou naAPARTAMENTO

Alto luxo, de cobertura,

ida Pátria 98.

„...,„>. LOPALAbAN.. - Luxuosa a pe- ; „ -
ra, area , residincia de 3 qts., ala- f°- {"íjV,0
( * ba/- 

pelados cl arms. embs.:, 2 sa- !Ç*n'79 „,*
(Nos outros dias, tel. living -2 sala - 4 dorms. — 4J303, perto do Colégio Santos An-;pua 5e[e Jg Setembro,

.nheiros em mármore, ampla cozi*:(gS( 2 banhs. soe., 2 qts
ou 25-2943).

IIV1UVCI-, KUd IVieXICO, : nnfAFOGÒ""- 
"Frente" 

Rus Bani- nnfl c tol13' J cl,s- C"Pregao.is, 4 ío. ,r. rotr. ver :,i) loca! das RUA SANTA CLARA n. 308 ~r .„..,„, .,

TIO r, om Tolc bSa 180 ao 402 - Varanda ». 3 vagas garagem, forrado, pintu- ,5 às 18h,., na Rua Francisco JR. 
708 sala e quarto "parado, ?,' _^1_ _7 // . - =ol.a?r. S. S

52 5256 e 22-Í032 -|Stt >h£l^^%&-&tt ^ f&J LlJ^SVtà^'* ,SSS^Jr^íSM^ * JffSê 
'

ban. sociais — 2 qt. imp. — 2. Mes. . -_. .
garagens. Preço: 300 milhões c/JmÜÕA"- Ap., c"! safa, 2 

"ot..,|44, esquina de Ullltan-
"... copa-ccz., depend. empr.-jjg na sobreloia ÔS 

"A
area em ed. t] pilotis. na Av.; -. -rir

|Maracans, 1554 - 3o milhões c-^Economica . — Teletone" '..'-'ImvV- 
cR.ãnC69.:U2.5136 (CRECI 903).

' *í



2 — CLASSIFICADOS - Jornal do Brasil, 6.°-feira, 54-3-4?

TIJUCA - Aps. prontos, «ala, TEODORO DA SltVA - Casa em, IACARFPAf;lJA Man
3 qls., 2 banhs., cor, cop», coz,,acabamento, com 3 fj., saln, j,.! 

'«^KCrAüUA — mag-
área grande, depend. comp. c mais de*pendonclas, garagens. -!nífica residência ÓQ 2
garagem. Fino acabanjcnto - Av.|Ventle-se c/ facilidade. Traiar te-' , .'andares c| parle mobi-

O IMÓVEIS - COMPRA E VENDA

Heitor Beltrão, 6 - Tel. 42-787.
— Corretor no locnl.
TIJUCA — Ap. ccnstrüção na es-
quadría. Vendo no melhor ponto
próximo Colégio Mili ter — Insl.
Educação. Apenas devolução im-
pcrtàncla paga e liquidação pe-
quena débilo — Tebastião — Tel.
3-1-3080 - 30-6310. -_ ,

TIJUCA — Venrie-se magnífico

Icfcne 38.7495.

tp* c! 3 qts., sala, dep. compl., ;4Q] Tai . oo.onft? . -iòooai'
área cnm 140 m2, garagem. 38l,ul* 

"""- "-iuai • *»*««1.

mil CrS novos a longo praro.
R._Haddock Lobo, 140, portaria,
TIJUCA -" Vendo-se Vp.. 3 qts.",
aala dupla c demais dependên-
cias em edifício de luxo, pron*
ia entrega. R. Hadock lobo, 379,
ap. 602. NCr$ 52 000,00 c| me-
tade à vista. R, Alcindo Gua-
na':ara, 24-1214. Tel. 22-7812

e .220020. CRECI 202 - A. J.
Gocs. ¦

vila: Isabel - vend..s. casai liada, 2 salas, 4 quar-com 2 quartos, 2 salas, cozinha, '. . -,'¦ * |
banheiros, dependências ompros:;.;'OS, COpa-COZinha, 2 ba-i
da o irea. Enirada os s oao ooo ribeiros, 2 áreas, sendo6 o seldo cm prestações de CrS -',270 oco. Ver na Rua Maxwell, n.!l coberta, varanda CO-
197 — Tratar com MELLO AFFON- L„i, ; = ,_|;,„ *„l_f„„„
so engenharia iiDA., na Ruaiberta* iardim,' telefone,
constança Barbosa, 152, srupo;da CETEL etc. Entrada e
,,.„.„ , ,,.,. - -saldo em condições ex-
VENDO apartamento 122-A,-.Gia* a
i«ú, tipo casa (alugado sem con-!cepcionais. Ver na Rua
trato) coni 2 quartos, sala, co-lc _•-_..!-._'_ a ,_,,-._
zlnhá, banheiro social, área, de- F T 3 n C I 5 C O Acquaro-

Pf!í&nclts «"pl""»-, Nci* --[ne, 104 (iunto à Fregue-
16000. Entrada metade. Restam . + i-.r-7âi»
te em 20 meses. Tratar cem Fcr^Sla). Tratar na CEAAIL,
nandes. CRECI 400, Ru» da Qui-!^ 

] 3 de Maj0/ 23, gr.
1825 - Tels. 42-3721 e
52-3670. CRECI 638.

tanda, 30, 2.° andar, sala 209
Fone 52-2899.
VENDE-SE ótimo Terreno na Rua
Barão de Itaipu n. 62 e 70. Te-
lefone 25-9664, con- o proprie-17Ã?rT5gí7TÕ77T'^ _""'**_ 77;;;
larlo - Traiar das 12 ès 14 ho- JACAREPAGUA-Taquara, c| 3 500
ras 'ent. vende-se ap. e casas no-| 

*/as de snla, 2 bons qts. etc." '" Rua 
Cpicu, 101

UNS-BÕCA DO MATO jacarepÁoua' - vd0:
[Largo Tanque ótimo ap. tipo ca-ÍATENÇAO — Méier

junto

Faca em 1967
o qm nio 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
farta CONDUÇÃO para a PRAÇA MAUA e
CAMPO GRANDE e variado COMÉRCIO, in-
clusive FEIRA-LIVRE. Inf. Av. Marechal Fio-
riano, 155 — ].° andar. Tel.: 43-0229 ou
Av. Ernani Cardoso, 72, s/ 408, Cascadura,
com Sr. Orlando. CRECI 740. (P

TIJUCA — Casas — Proprietário
venda 2 casai condições vanta-
jnsas. Tol. 23-3576. B. Mesquita,

•518a _520.
TIJUCA — Muda — Vende-se apar-
"tamento de frente, coni sala, sa-
leta, 2 ciüortos, armários embu-
lidos, banlieiro social, cozinha comi APARTAMENTO no Lins Vascon-i __,"_ qi3 c| 8 entrada pcdon-lrfoexaustor e box para geladeira,! coles, vonde-sei 2 qt., sala, copa,Ido 'àcililaV. Ver e tratar Rua"Bom Verciuarlo • banheiro da emprega.' cozinha, dependências empregada. Conselho 130 np .103 — Tel
da. Rua Ferdinando Laboriau, _ Tel.; 34-8937. |*0-'>0C6 — EJson

but"ib)3^^^'°r^raVo°io^i;!|°C^.°°,^Ar°,"-^",^"7^5!iA^^^°^A ¦¦' 
ftQUARA--diariamente a partir das 14 horas 3""„^U'fc'"' ," L 

",' 
lí' 

"».Vendo 1 terreno c| -120 m2 c

área e varanda em cerâmica, de-"TERRENO""^VÍISe7(r"l3,50x6,70 
Pendências de empregada, cons.

preco a comb. Tratar no local' l.'u«° «"'» moderno. NCrS
com o proprietário. Rua Barão B.I *°. 000'?,°¦ Aceita-se Caixa Econô-
Retiro, 8B7, das 8 às 16 heras. Ü1"?' .ver exclusivamente no sa-
tiiuca n*v j "r, ,. ¦ ,-.„- baao das 9 aí 12 horas. Informa-
TIJUCA - R. C. de Bonfim, 678, | ções Rua do Carmo, 6, orupo 806

- Tel.r 31-0423 ou 31-0369.

APARTAMENTO - Tipo casa, 3
qts., sl., coz., copa, 2 banh.
quinta!, arsa cab. Rus Cruz e
Sou:a n. 78 - c| VI, ap. 102.
8 mil. Sinal resto a comb. —
Entr. vazio.

MEIER - Vende-se o lota n. V
da Rua Padre Itdofcnso fionaiba,
304. Enlrada CrS I 000 000 • o
saldo em pi citarão* da CrS ...
200 000 s Juros — Tratar «m
MELLO AFFONSO ENC-ENHARIA
LTDA., na Rua Consf-inça Barbo»

TERRENO PIEDADE - Vendo 12
x 8 Rua Clarimundo de Melo, n.
518, loto 3, pronto para cons-
truir. Tratar Rua 2 de Fevereiro

[58, f. ap. 101. Encantado. Dia-
amente das 19 às 22 horas.

J TODOS OS SANTOS - Vendo~nã
Rua Gonzaga de Campo, 30, ca-
sa vazia, pintada, qto., sala, co;.
banh. e dep. terreno ]0x35, 20

i milhõos, cem sina! de 5 milhões,
Ver no local das 9 às 17 horas.

| Tratar 29-7585 ou 29-4200, Ar-
mando. CRECI 1B9. 
VENDE-SE Apartamento. Maga-

(Ihães Couto, 60, ap. 301. -
| Meier,
i VENDE-SE apartamento, 2 qts.,
sa!a, hanh. completo, cor., banh.
separado e 2 áreas grandes. Pre*

| ça á vista. 24 milhões cu 30 a
; prazo, no centro do Meícr — R.
ilsolina, 57, fundos — Meier.

VENDE-SE 1 terreno fll x 63)7
Rua Olinda, 127, Realengo, c|
armazém, 3 casas — NCrS 40 COO
- Tratar: Av. Sinta Crur, 1102,
Cl 8 - P, Miguel.

ap. 403 — Vendo pl entrega ém
S meses, c' salão, 2 qts., banh.
de luxo, C07, cj fogão d» luxo
Wallig e gde. pia inox.," dep.
de emp. Tedo azulei, até o teto.
O melhor de and. Entrada: NCrJ
16 000 rosto a comb. em 20 m.
Inf. 23-3068, cl Manuel de Oli-
vra - CRECI 445.

TIJUCA - Cobertura
303 m2, junto ao Insti-
luto de Educação, na

ENGENHO NOVO - Lins - Ven-
do ap., satã, 2 qts., cepa, dep.
empreg., armário embutido. Ac.
Caixa — R. Araújo Leitão, 562,
ap. 201_— Tel. 29-45B9.
LINS — Vondo-se apartamento ei
3 quartos, sala, cozinha, banhei-
ro, varanda,, área, banheiro no
empregada. Ver na Rua Aquidabã,
222, casa 4 ap. 201. Entrada CrS

22-5503

JACAREPAGUÁ- Exce-
lente propriedade de 2
andares com salão, 4
quartos, 2 cozinhas, 5
banheiros, saleta, loja,
garagem p! 4 carros, c|
2 portas, piscina, jardim
em torno da casa, área
coberta em cerâmica,
telefone da CETEL etc.
Entrada e saldo em con-
dições excepcionais8 500 000 e o saldo em presta-

ções do CrS 265 714. Tratar sm., ,. , .
Ri 1-1 Ihiiiinina 04 Pro IWELl° affonso engenharia!Ver na Estrada Rodri-Kua iDiiuruna, y4. Kre- t1DA na Rua Constaníil Barbo. r , , ,nt-o -;,,„

sa, 152, gruno 401. - Telefones 9UeS CaidaS, 1053 (|Un-
29.2092 .49-3261. _..Jto ao Largo Taquara). -
UNS — V. S. quer vender seu
imóvel? Faça-nos uma visita ou
nos telefcne, cre nós o vende-
remos cm CO dias sem qualquer
despesa para V. 5. — Tratar com
MELLO AFFONSO ENGENHARIA

— • LTDA., na Rua Constança Barbo-
I sa, 152, grupo 401. Méier. Teie
fones 29.2092 a 49-3261.

ço 30 milhões a combi-
nar. Saldo 500 mil por
més. Tratar Construtora
Marabá S.A. — Tels.
52-8629 - 22-4227 -
22-4273 e 42-8465
CRECI 132.

qts., czz., banh., 2 áreas e 1
depósito. Rua César Zama, 106,
casa 5, ap. 102 — Preço NCr?
25 000 c! 30% entrada o restan.
te pela Caixa ou Instituto. Cha-
ves no 101,
LINS — Vende-so casn vazia, em
centro de terreno, arborizado. 2S
milhões. Estuda-se proposta. —
Tel. 29-4342.
PRÉDIO' NOVO - Acabado dê
const. Ap. de frente, lado da
sembra c> 2 qtos., sala, coz., ba-
nheiro cm côr, área, etc. Ver e
tratar hoje e amanha. R. Porto
Alegre, 89, esq. Rua Grão Pará.
Pequena ent. rest. s!j. inf. .tels.
30-8667 e 30-5192. __
TÉÍRÊiNÍO GRANDE
Vende-se de vi!a

— Lins —
na Rua ' 

!so-
3'4l, fundos. Tratar ¦' te'.

29-I07Ó - fr. Tinoco, nao 'acei-
t.-> intermediário.
VENDO casa perto Cine S. Alice,
C 2 pav., 2 sls., 2 qts., bfinhs.,
coz., area- cf tanque, WC empr.
Dúss: 20 milhões. Aceito prep.
Trat. c/. prep., R. Matias Aires
n.o 217, c/XX.

TIJUCA - Vondo-so o ap. 802 da LÍNS - Vendo ãp. ci' sala, 2
Rua Marir e Barros, 1 146, c| 2 ¦ . _ .

qls., salio, varanda e dep. cam-
pintas. Chaves c porteiro. — Tol.
42-3373.
TIJUCA — Ap. tipo casar"3 q",
s. eíc. Vendo na R. Uruguai.
Nãn tem condomínio. Pço. do
ocasião. Só à vista. 22 milhões.
Tel. 46^9579. Cláudio. _~T|JÚCA' 

- Casa - Vendo, sala",
3' quartos, copa, coz., quintal —
Vel Antônio Salema, 14. Tratar
c| proprietário.

UM~~G RA~N D E . PÒM-
TO. .. PARA MORAR
BEM! - Rua Dr. Satami-
ni, 39 — Aqui, ótimos
apartamentos, apenas 2
por andar, de sala,
living, 2 ou 3 quartos
com armários embuti-
dos, 2 banheiros sociais,
dependências completas
de serviço e de empre-
gada, è garagem. (To-
dos os quartos dão fren-
te para a bela tranqüi-
la Av. Heitor Beltrão).
Prédio sóbre pilotis.
Ponto altamente resi-
dencial. Preços, desde
NCr$ 28 437,60, com
entrada de NCr$ ....
1 280,00 e prestações
de NCr$ 408,75. Proje-
to aprovado. Constru-
ção da PRONIL — Cons-'trutora 

Ltda. Informa-
ções e vendas: no local,
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.
VENDO 2 qts., sala" ei qt.,ja-
lí, ele. Entrega 90 dias,'. peq.
sinal, saldo 30 mesel — Vá hoie
R. Silva Telles, 10.

JACAREPAGUÁ
ATENÇÃO"-""JACAREPAGUA""^
Vende-se urgente novíssima re-
sidência c| água, luz, taqueada,
2 quartos grandes, demais de-
pendência, grande murada, óti-
mo preço à vista — Trntar c| St,
Alcides ou c\ proprietário na
Av. dos Mananciais, esquina ci
Estrada da Soca.

CASA - JACAREPAGUA - Rua
Lopo Saraiva, 52 a 50 metros
da. Geremário Dantas, em cen-
tro de bom terreno, c| varanda
(10 x 2), sala (6 x 4) 2 espaço-
sos quartes etc. dependências
de empregada — Vazia, refor-
mada. Base: 40 000 - Prazo a
combinar - Tel. 92-0232.
CAMPINHO"'- Pça. Seca. Vendo
res. laje cj var., 2 qts., sala, , , , ,,_- _ , „„ ,,,.
cop., o coz., banh. compl. Noi vazi.fl.' enl* 6 00° ~ Te1* 22-4,(S3
fundos de gde. área 11x100

ANDARA! - GRAJAÚ -
VILA ISABEL
ATENÇÃO - Vdo. de 2 qts., sl.,
coz., banh. e deps. de empr. Ê
de frente. Ver Rua dos Artistas,
49, ap. 101. Preço: 26 milhões c/
50%' à vista, reslftnte financiado.
Tratar Machado, 58-0522. Av. 28
tle Setembro, 345.
CASA 2 pav. prec. obra de pe-
quena monta na parte externa
cj 2 sl., 4 q., etc, m terreno da
9x35 — Vende-se, vazia per NCrS
33 000,00 financio parte - Ver à
Rua Oto do Alencar, 30 — Tratar
na "ORSEG" Av. Rio Branco, 108
sil 80216 - Tels. 22-6831 -
42-0313.
GRAJAU — Ap. 2 quari. sala.
Frente, Ocupado. Prédio pequeno,
vendo com 4 000 entrada restan-
1» em 50 prest. 200 tando 3 pag.
d» 1 000 da ano em ano. Total
do 17000. Rua Barão do Bom
Hetiro, 1S22. Marcar visita propr.
38-7638 Amandio.

CAMPINHO - V.ndo urgente
junto a Cândido Benicio. Casa
vazia, cl 3 qts., salão, copa-coz.,
banh. comp. grande irea c|tan-
quo azulejada, deps. emp., ga-
raaem. Ter. 11 x 99 — Ver R,
Ana Tolos, 845. Org. Daniel Fer-
roira, R. 7 de Setembro, 88,
2.». Tel. 32-3638 e 42-0975. -
CRECI 236.

Lins, ven-,
lotes de 6x25, água c luz. "< ,52- Srun= 401.

Rua Marumbl, junto n. 29.2092 . 49-3261. __
30; facilita-se s| juros. Tratar — MEIER — V. S. quar vender «u
Of tí — Av. Rio Branco, 183 — imóvol? Faça-nos uma visita ou

VENDO casas e apartamento no
Meier. 37-0869.'
VENDO - Ap„ 2 qts., sala, de-
pendências, 3 vnçtas de garagem
e pequena moradia. 20 milhões

Telefones j financ. — Av. Radial Ce^te. (Ex-
Tenente Azíiurl) — Eng. Novo —
Trztar Praça do Ençj. Novo, lô.
Padaria.

Gr. 503. Tel. 52-5850. CRECI J.
238
APARTAMENTO vazio, vendo, 2
qls., sl., coz., dep. empr. Caixa
ou IPEG. 16 000 000. Tr. R. Cer-
queira Daltro, 16-A — Cascadura.
Tel. 29-8028.

nos telefono, cue nós o vonde-,i cnortl niMA
remos em 30 dias s.m qualquer 

LCUfUlUlINA
despesa para V. S. — Tratar cem
MEllO AFF0N5O ENGENHARIA
LTDA., na Rua Constança Barbo-
sa, 152, grupo 401. Méier. Tele-
fones 29.2092 * 49-3261.

ABOLIÇÃO - Casas vazias. Ven-
do várias de 1 e 2 qts. Entr. a
partir de 4 milhões, saldo como
aluguel. Tratar Av. João Ribeiro,
396 -Soares -L4911996.

CASCADURA - Vendí-ÜT"átimo
apartamento no coração d* Cas-
cadura com 2 quartos, saia, coií-
nha, banheiro e área. Ver à Rua
Padre Telemaco, 38, fundos, ap.
202. Entrada de CrJ 3 SOO 000 e
o taldo em ptostaçõos da CrS
150 000. Tratar era MEllO AF.
FONSO ENGENHARIA LTDA., na
R. Constança Barbosa, 152, grupo
401. Tels. 29-2092 e 49-3261 -
Méíer.
CASA — Sala, 2 q. var. e dep.
Compl. laje, terreno 15x90. Preço
30, p. entrada, prest. a comb.
Vor trat. sáb. domingo. R. Padre
Nóbreqa, 205, vazia (dias úteis).Tratar na CEMIL, Av. 13,

rio /\Ai!n 0^ nr ÍRQÇ lTe'- ^,*ffi??' Fernandes,
ae M.aio, /O, gr. I O/.O — 

CENTRAI -TnwTSl mS~ÍÍ^Ídí;IEntr.' e prest. a combinar .. ..
TelS. 42-3721 e 52-3670íó capital parado. Vendemos b.nijl>'°p. R- S. Gabriel, 327 ap. 202.

MADUREIRA - V. S. quer ven-
der seu imóvel? Faça-nos uma vi-
sita cu nos telefona quo nós o
venderemos em 30 dias sem qual-
quer despesa para V. S. — Tra-
lar com MELLO AFFONSO HN-
GENHARIA LTDA. na Rua Cons-
tança Barbosa, 152, grupo 401 —
Méier — Telefones: 29-2092 •
49-3261.
MADUREIRA - A 300 mts. da
Estação pela Av. Edgar Romero.
Vendo na R. Operário Sadock do
Sá, 230. Resid. que entrego va-
zia ern terr. 13 x 23, plano. Ape-
nas NCr$ 8 800,00 sendo 3 000
de entr. *l pare. de 250 de 3 cm

|3 meses. O saldo em ferma dc
40 aluguéis dc 120, s/juros. Ven-
das N. Absalão - CRECI 1085 -
Av. Nova York, 71, gpo. 301 -
Tel. 30-5724.
MEIER — V. ap. amplo; 2 q. s,

Íe dep. ccmpl. g. área. Prero 16,5.

CRECI 638.
JACAREPAGUA - Frequesia -
Vende-se, casa duplex, 2 quartos,
saja, cepa, ccíinha, área, depen-
dência de empregada — Trav.
Tccdomiro Pereira, 119, c| 13,
paralela i. Rua Ituverava.
JACAREPAGUA' - Vende-se ca-
sa de sala, quarto/ jardim, ta-
qutiaHd e laje. Ver na Rua Ca-
viana n. 424, casa 1 — Telefo-
ne 28-3682 - Entrada rie três
mil cruzeiros navos.

PARA SUA FAMÍLIA NO
MELHOR CLIMA DO RIO
NUM DOS MAIS LINDOS

vendido o seu imóvol em qual-'Sáb. e dom. no Iccal cl Sr. Fer-
quer lugar do Estado da Guana- nandes - 49-5333 (vania'
bara. Solicite informações pelo
telefono 29-5361, ou nossa visi-
ta, em dia, hora, e local de sua
preferência. V. Sa. ó o nosso
cliente. Imobiliária Rio Forte —
Corretor Responsável — Gerceüo
Pereira Braqa - CRECI 54. Rua
Dias da Crur, 15S «/ 305 - Ed.
Mesbla — Móier.

MEIER — Cachambi — Terrenos
com água e luz. Entrada 100 mil
e presl. a partir de 70 mil, ven-
dem-se letes ò Rua Tenente Fran-
ça, 259, com Sr. Felipe e tratar
na Av. Marechal Floriano, 143,
sala 902 — Centro, com Max.
MEIER — Rua Camarista Méier,
Junto ao 965. Vendo terreno do

A. CARVALHO vende: Na Vila
da Penha, ap. vazio, qtos., s. coz
banh. de frente. Ent. 4 500, prest.
200. Trat. Av. Brás de Pina,
914, s. 205. CETEL 91-1219. -
CRECI 590.

PARADA LUCAS - Vendo uma
bonita casa |a|o nova vazia sala,
qto. coz. banh. área, local alto
que não enche, ent. 3 milhões
prest. 130. Tr. Av. Braz do Pina,
849. Tel. 30-3062, Praça do Car-
mo, hoje e amanhã.
PARADA LUCAS - Vendo"2~cíT-
sas bons do laje vazia terreno
10x40 condução na porta, tudo"sto 

8 milhões entrada presi. 200.

São Francisco - Ter- TERESOPOLISVENDE-SE EM BELFORD ROXO -[NITERÓI
Uma casa com 2 quartos, saia.lreno iunto à praia, primeira qua-jso balítsimo d
copa e cozinha c dependência de dra todo arberisado, com ....
epupregada. com áejua e luz, li-|de 500 ni2. Tel. 34-7510
gado, 2 terrenos cem 360 m2
Negócio de urgência. Preço <
combinar. Tratar pelo teleíone
23-5573, com Sr. Trevisan.

Ap. — Vend*.
,. -. ' "Ia, 3 qls.,com cerca 12 banlis., piscina, play-ground

["¦ ^w ""• "P'- o—,J-10. ;quat:ra do vôlei, Rua Manual Ln.
UM TERRENO 630m2, uma casaprão, 4!0 - ap. 201. Tratar c|

j6 cômodos. Rua Paranaguá L l.iprop. D. E'.ter, Rio - 57-8161 •
de esquina. Rodo de Al- Meros. 3308.

Cl 104._
Vendo urgente
6 casas na Rua leme,

--nc i uo esquina,LKt* cintar» (Niterói)

Tr. Av. Dí.iz de Pina, 849 -- Tel. idos Teles — Tratar no loca
30-3052, Praça do Carmo, hoje e |VAZ LOBO 

"-'Vende-se 
uma'ca

sa velha, terreno de 10x30. EntfltnanhS.
PENHA — Vendo casa tíe laje,
sal., 2 qtos., coz., banh., quintal.
Ent. 5 m. Prest. 200 tn. Tratar R.
Leônidas, 12 sl 205 - Pnlla.
PENHA — Vendo terreno todo no
alicerce, medindo 150x50 — Ent.
12 m Prest. 500 m. Tratar Rua
Leônidas, 12_s| 205 — Pnha.
PRAÇA' D0"CAR/l10 - Ap. de
s!., 2 qts., coz., banh., nrea
cem tanque, — A' victa 13 000.
Tratar na lobo Júnior n. 1238
- Tel.i 30-3311 - Hoje e ama-
nllã. _
PENHA

P. CrS
-,8'000 000 (4) rio entr. o rest.

uma vila conilfinanclado. Inf. c|* o Sr. Jarbas
- (IAPC) - Praça 11.
VENDE-SE conjugado — Av. Ama-
ral Peixoto, 327, ap. 117 - CrS
6 500, a combinar. Ver sabido

21. Vilar

mÍius c 
~j m> 

Vo -Juu' a combinar, ver saunm^Me-ratd°AvemErNn^d" 9 ã' ™ °" »'• ""«0
72,1 304 -Oecll 050. pETR6Pj _ CORRE)AS
ILHAS ITAIPAVA

GOVERNADOR
[CASA — Ainda não habitada. —
Sala, 3 quartos, 2 banheiros, co-

TERESÓPOLIS - Vendo 6 COO
m2 — Ru<i Manuel Lebrão — NCrS
75 000, trcco p| loja S. Cristo-
vão cu leresópolis. Pitanga -
42-4070.

CASA — Vendo no me-
lhor local do Jardim
Guanabara, esiilo me-

IERESÕPOLIS - Casa cf «i qua?.
tos, torreno plano, ajardinado,
dep. de caseiro e garagem. Ven-
do p| 30 milhões c| 10 de en-
frada, no Bairro Araras, junto dn
ônibus. Visitas: 31-0497 — CRE-
Cl 6B8.
IERESÕPOLIS 

"-Sala 
e dois qua?. -

tos na Várzea — Vendo, mobi-
liado, cj dep. de emp. etc. com

zinha, garagem, apartamento pa-jOnibus do Rio á porta — 18 mi.ra caseiro. Torreno 1000 inq. -lhões cj 8 de enlrada - ludo
Vende-sc-. Tratar no local. Rua novo c bom — Visit-s: 310497
Álvaro Morais n. 252. - Pelró-ICRECI 6B8.
polis. — Bairro .Hortênciasf TERESÓPOLIS - lo|a"díTsi*ínV
EXCEPCIONAL OPORTUNIDADE -em frenle ao Higino - Vendo

nvfalonl,] . i -, ,i I — :. ._ JCasa de qto., sl., demO, ÓlilTia Varanda 'Vendb-sc maynífica residência excelenie ponlo, vazia nova, clte-renn An 1 (\ *j AH', ' i -.: ri t r -, ri-. I, ,, '> .1 C ,.t„ I COO.' ¦(:„-_-*._I_- !_¦_ 'co?., banh. terreno de 10 x 40
- Entraria de 6 000, p. 150 -
Tratar na Rua Lobo Júnior n.
1 238 - Tel. 30-3311 - Hoje.
e amanhüí.
PENHA e outros bairros, vdo., ca-
ses e apts., cj a entrada a partir
ds 1 500, prosl. 100. Traiar dia-
riamente à Rua Nicarágua, 175
loja-i — Penha.
PENHA e BRAZ DE PINA"- Vdo.
ótimas casas vazias. Traiar peto
tel. 30-4047 ou Rua NicaráçJVia,
175 ioia-i — Penha.
PENHA - Vendo casa -R. Ipr>
iuca, 356, sala, 2 qts. etc. cond.
a combinar. T. 320 m2 — Ver
na R. Ipolúca, 35ó.
PRECISAMOS para clientes «pi
ou casas cem 1, 2 « 3 qts.,
mesmo alugados, d» Bonsucesso
à Vila da Penha. Tratar na Av.
Brás da Pina, 96, loja. Telefone
30-5489.

A. CARVALHO vende: Em Hi-
gienópoÜs, ap. c. 2 qts., s.,
coz,, banh. e boa área. Ent. ..
5 000, prest. 200. Trat. R. Cardo-
so Morais, 92, s. 305, Bonsucesso.
CETEL 91-1219 CRECI 590.
A. CARVALHO vende: Na Vila
da Penha, casa vazia, c. 3 qts.,
s., copa-coz., arm. 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
dn Penha, casa vazia, 1 -a loca-
ção, c. 2 qts., s., coz., banh.
em côr. Enl. 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- f*. Son. Danlas, 117 s! 711. Teis.
te, o. 2 qtos., s., coz., bnnh, ei52-5911 — 42-4556.
boa área. Ent. 6 500, prest. co-!"

ntr.i rie terrena, 2 sl., 5 qts. 150% financiados. Ideal psra lan-
Sjetc, bairro Quitandinha. Aceita- (chonete, mercearia ou sorvoteria

=mnán-T; pn-ihiitirlni; i!e c,,i^,•,• » »P- n" GB cemo par-jVisitas: 31-0497 - CRECI 668."armários embutidos, t0. d, ^ - ui\jiRÍS0P0M _Jlm,0 . ^ do' . - jAIto, vendemos ótimos e gran-ITAIPAVA — Lindo sitie cl des apartamentos de frente, tem
15 000 m2 plano, 2 residências!? quarlos, dep. de emp., garagemde Iuko, jards. linda patina az.,je elevador. Somente 50%, tfê ès
pomar, deps. caseiro, galpões p| chaves. Inf. 31-0497 — CRECI
.-pslh. Ônibus a porta. Urg. 50 000 538.
fac. Petróp. Ed. Esperanto L 5 TERF^rtPni \/»t- a.. {¦

boi de salão, play-J«oTaw&* 
" "*' ™ °UB" ^'^ « * »!^ '

jardim, salão, 3 quartos!

banheiro completo de
côr, ampla cozinha, dep.
completa de empregada
eíc. Terreno medindo
28x50, campo de fute'

ground, mesa de sinuca,
ping-pong numa ampla
varanda sobre pilotis,
piscina já em construção.
Tratar na Estrada do

PENHA — Vende-se ap. ampto
cem terreno. Rua Delfina Ênnes,
172, perto viaduto c| ent. carro.
Facilito, lel. 42-0340.

NO CENTRO de Pelropolis ven-
de-se linda casa no meio do
terreno, com 2 salas, 6 quartos
ele. - Inf. 2=1.: 25-95. _
PETROPOLIS - Vafparaizo — Av.
Portugal. Propriedade, terreno
12 000 m2 cj bastante plano -

~, |. -,„r , . Casa principal. Varanda, gde. li-
Uende, /'ii., OU telefone ving s| janlar, 3 qts., 2 banhs.,

Í99-791.T ^r fíuimarãoc \aP"i c^z-, c,,'-a c'3 1'óspedes, sl.,~ '2_ü_^r* ^"'marães. 3 q,.,., 2 banhs. etc. jardim, Baar.
COCOTÁ — Praia da Bandeira — lCata empregados. Lavanderia. Cn-,
Vondo magnífica residência de!so caseiros. Mcstnrdeiro — Tels. i

RAMOS — Vendo ótima casa, 2
qts., sala, coz., banh. comp. co-
pa, varanda, ent. pj 3 carros.
Otlmo terreno. Ent. 8 500 mil,
prest. c' alua. Ver Ruü Cardoso
de Morais, 510, cj 24 c| Sr. Jor-
oe das 9 às 18 hs. N. B. Não

ira, 3 quartes, copa-cozinha, cia-
ragem e]c. Vendo, mobiliada c|
muito gôjío. Financia-se 50% -
Visüas: 31 -0497^__ CRECI 683.
TERESÓPOLIS - Ed." Atlântico",;
junto ao Higino. — Vendo ófl-
mos apartamentos conjugados pj
6 milhões e quarto e sala sepa-
rados. de frente p| 15 milhõos
c financiamento. 310497 — CRE-
Cl 688.
TERESOPOLIS -Casas DüpTe7~cm
agradável conj. res. — Sala, 2
qtos., banh., qt. emp., dep. serv.

mo aluguel: Trat. Av. Brás de
Pina, 914, s. 205. CETEL 91-1219
-_CRECI__590J_

A. CARVALHO vende: Na' Vila
da Penha, ap. c. 2 qts., s., coz.,
banh. e área. Ent. 6 000, prest.
230. Trat. R. Cardoso Morais,
92, s. 305. Bonsucesso. CRECI
590, CETEL_9KI219L
APARTAMENTO vazio e cj inqui-
lino p! nossa conta cj 1 e 2 qts.
a partir de 3 milh. cie entrada o
150 p| mès. Trat. Av. B. de Pina,

garagem. Piscina já func. Sina!
5 milhões, saldo 350 mil men.
sais. Ver Av. Oliveira Botelho,
1 075 - Rio - 42-7874.
TERESÓPOLIS 

"-Várzea. 
Melhor

ponto. Vendo np. mobiliado, dois
lamplos quortos, boa saía, vesti-
pulo, cozinha e banheiro, por .,
NCr$ 25 COO com 50% enlrada e

, „-...,„.,,„ ,. 1° restante n combinar. Ver a
e vila r. particular. Trat. cj prop.Imos aos. de frento (ocupados) — PfclK<JPOU5 — ras.. ingleza —iratar DELFIM MORE!HA, 3-7.121^"" Preço 

baixo. Rua Capanema n,°|Casa mobiliada. Varanda, 2 sls., de sexta a domingo
38 — (Ônibus Bancário) por gen-N c*,í-' c arm' emb., 2 banhs.. TCDccXorúT-T" ~r*~"  '
tüeza do inquilino, sábado a so- coz., dispensa, qt. e banh. de ifl 597 ml Sal - í ?,? hlth"
gunda, das 14 às 16 horas -empr., 2 garosens. Casa cacei-íí, < ' ' ' d '
Tel. 32-1296 - Ramos - CRE-iro. Terreno fl rinn m9 _ r.s" XtlC0Z" f"ndos, P?ra. ° ri° Pfl"'-
Cl 637.

luxo, 4 qts. todoa c/armários 22-370S t- 47-1249 - PET 3770
embutidos, sala c/Lambris e piso'— CK3CI 3/7.
pcrcelnnizado, copa, cozinha g PETRÓPOLIS'"- Vendo, vaz]â~cã"
uop. do empr. Garagem, telefone Isa com 7 côinodcs parto da Av.
o ar condiicciicslo etc. NCr?... 15, por NCrS 25 000,00 - Aceito
25 000, de entr. Saldo rm 30]trcca por ap. no Rio. Ver e
mores. Marcar visitas pelo tel.: ;trü!nr com o proprietário, na R,
30-4284 - CRECI 787. IQuissamã, 231 - Tol. 22-6152 -

GOVERNADOR - Vondo 3 íti-ia'°-

12-7389 i 52-2985. Horário co-
merc ral.
TERRE NO' 10 x 40 - Av. Bra-
lll, R. Granada, jto. 210, atrás
da CARBRASA - Vdo. baratís.
simo — Praça das Nações n. 56
- Tel. 30-7582.

e 2 597 m7,
cor., fundo

encachoeirado. Francisquí-
i t * _-. . ¦ - ..-inho, vende Parque Reqadas lo-

ILHA DO GOVERNADOR - Ven-líJoze parcela:.!. Price. Eslr. dolja 128. Tc-I. 2682 - Creci 453*
Tel. no Rio 36-5201 alé 3,30 é

empr., j. garagens. Laia caseM
CRE-, ro. Terrono 8 000 m2 - CrS 65iausr

'milhões cj 50% à vlsta, 50%

RUA ENES FILHO - Melhor tre-
cho. Casa 2 quartos, 2 salas,
copa, corinha, banh. cemp., alu-
gada, inquilino despej;ido. Ótimo
Terreno 12 x 30 plano. Tratar Dr.  -,- --, --¦¦ — ,r . ¦ ,, ..,.
Silva Gomes ou Bueno. Telefones *"*<* .0,im0 lcl» medindo 15 Xil-ontornc, Km 50 e meio, toman-

25, plano, vazia. Entrada: CrSlcl° estreda a esquerda. Seguir
2 400 000 e o saldo em presta-jseta 

"Gravatas". 
Trator no lo-

ções de Cr$ 2fió 666. Ver na Cal.
Rua Haroldo Lobo, 26 (esta rQ PROMENÀDÉ" - Vendo ótimofica ao lado do Campo oa P«.-ap. em alvenaria, 2 qt., sl., on-tuguesa). Tratar em MELLO AF-\Uaáf. NCrj 2 ó00 _' f . ' -¦
FONSO ENGENHARIA LTDA., na Aldo. 32-6822, de 9VJs J2 hsDua Constança Barbosa, 152, 9ru-!0-¦Tnr-iQni ie m „„•'¦— _ .' .!_ _?.__._. iPLíROPOLIS — Vende-se ap. 304,

R. Gen. Osório, 62, 3 qls'., sala.
Méior. Tols. 29-2092„.,.,-...,,,„. ., i ,10x48. esti sendo preparado pa.|914, sl 208', 30-3196.' CRECI 249^1 VIGÁRIO GERAL - Vendo uma po 401

CASCADURA — Vende- ra duat casas ou .dificio. Onibus'lmob. Cremilda. Pca. do Carmo.l"!a " 10° ,T";"0! d'J estação - o 49-3261

mos apartamento de sa- ^j«^'-3í^. apartamento "va," 
,| 2 ^..^^l ti^^JWW °_ governador

r 1 1 
'• MADUREIRA - Avenida Ministro sl., coz., banh., 2 vars., Av. Su-'.tr' ,„rr ,n„m ,„.. a snn ní».* dl!*se' casa- 2

Ia, quarto, banheiro|Edaard Romero 644 vondo_ duas|burbsna!._312,_blo.ço B - Entrada' nrc.,.:.,.
,„!„,„ „ __„,,-.„, ,« Kasas em lerreno rie 10x45 jun-;3, ap. 207. Benfica - Trat.

COmpletO e pequena CO-t3s ou separadas. Trstar no Io-142-2294 
- '

zinha. Preço 6 milhõss, «l- Tel. ceteu 90-1071.
Pereira

ALÔ — Pça. do Carmo — Adja-
PONTOS nF IACARF-1 - „„<.,.-,J. J_ o _.;'|MADUREIRA — Vende-se umapeencia, casa nos fundos em ter.

nA/-i,X * X i i 
C°m entrada de 2 ml- boa casa na Rua Viviane n.o 31 murado com const. na frent. açjua

PAGUA — OtimOS oteS lhões Darte facilitada eiTra,ar com ° proprietário no lo-,e luz ligada. Vdo. 10 milh. cj
„,irJpnH,iç rnm An mp 

'" 
,' Carle, .ficai ou pelo tel. 28-8407. (Es.éU e 200 p| més. Trat. Av. B. deresidenciais com ou me- prestações de 130 mil' vazia). Ipina. ou .1 ?nn _ <„*„** r,..

Ven-
quartos, 2 salas,

150. Tratar em Caxias - Ruafeií ,lefcn,dnên!!?,l'=J8rím 
"

Barão de Triunfo 13 sala 109,
esqu:na Av. Pres. Vargas —
Sousa
VILA DA PENHA - Vendem-se
aps. de sala e quarto e sala

quintal cem 10 milhões de en-
trada, restante como aluquel, 80
x 227 £00 - 7 anos - Tratar
Av. Paranapuã, 1 150 ou Tcl.
22-5765. 

Vendo 2Ver e tra.ari '**}•* GOVERNADOR
ótimos81.

ü dois quartos
no local Rua Tomás Lopej, nm.; .— — -  CCS pOL  .., ,__
VILA KOSMOS — Terreno 12:<30. Av. Pres. Vargas, 290-s/ 918.
Av. Meriti junto V. Carvalho, 12 íí"Íüa""í

ses para pagar! Rua Também temos loias de'ME|ER - Vende-so uma casa deir"''^' 3Q-3i»6 - creci 249.
Guari esauina de Ge- r,=\ar\-, Fntroo-- ôcts ? $m"? Va1?' cop^ co2inhü'!ATENÇÃo - vista Alegre -•As.!'miihõM"ccm'"s" - Tei. 20-5172.vjuaii, e-^uiiict ue ue galeria. tnTrega este à Rua Capitão Jesus, 43, casa 8, novos e vazios c| 2 qts., «ala. ¦,',.'. rncAin " w" ri 
miniano de GÓis (a 300;ano _ Ver na Rua Ner-|MEJ|R - Vendo torreró^nol^^nh.^ área 

|»^^^^*|de |age, 2 q., 1 s. coz., banh.!
metros do Largo da Fre- va| de Gouveia, 359
guesia). - InformaçõesjFrente à Estação de Cas-
diariamente no local
das 9 às 18 horas, in-
clusive sábados e do-
rningos, ou na IMAZA
— Rua Buenos Aires,
23, 4° andar - Tel.
43-7871 - CRECI 421.
Aguardamos sua visita.
RUA CÂNDIDO BENICIO,. 503 ap.
303, com entrada pela Rua Ana
Teles, vende-se vazio com 2 sa-
lões, 2 quartos c| armário om-
butido, cozinha, copa, dependên-
cias empregado, garagem e sin-
teco. Prédio com elevador. Tra-
tar com proprietário no local das
12 às 18 horas, ou pelo Telefo-
ne 58*6621, metade à vbla e
restante facilitado — Jaearepaçuá.
TERRENO Jacarepaguá, Curícica,
L-13, Q.. 25 a 150 mts. da Av.
das Bandeiras c escola estadual.
Vendo: 1 500 entrada, restante
3 500 em prestações mensais. Vou
ao local mostrar. Tel. 93-0046 —
Q. hora. Sem intermediários.

cadura. Tels. 52-8629,
22-4278 e 22-4227. -
CRECI 132.
CASCADURA -'Campinho - Ven-
do a última de vila da Rua Mnrl-
cá, 228, para entrega em 120
dias. Fachada colonial, sala, 2
qts., varandinhas, ampla cozinha
e bom quintal. Peitoris e solei-
ras de marmáre. Obra para toda
a vida. Entrada de apenas NCr$
2 000 novos. Ver no local e tra-
tar cam o proprietário na Rua do
Ouvidor, 130, sala 507 — Telefo-
nc: 52-2252 a parlir de 2a.-teira

CRECI 909.
CASCADURA - Res. em cíntro
terreno. C\ gar., jard., 2 amplos
qtos., sala, copa e cor., separado,
hanh. ccmpl., quintal, tí murado.
Ent. vazia. Apenas 6 500 ent. mais
500 em 6 meses, rest. em 58
prest de 180., sjl. Ver e tratar
Rua do Amparo, 542, c| Sr. Jor-
ge. Inf. tet 30-8667 e_30-5192.

CACHAMBI - Áp. vazio
Vende-se. Sala, va-

randa, 2 qts., c| dep
VILA VALQUEIRE - Vendo boa, ,
casa de laie, si., 2 qts. etc. -empregada e área com

1 100 m2. Plano e arborizado.
Entrego vazia. Apenas NCr$ ..
22 500,00 c| 7 500,00 de enl. O

Ver Rua das Rosas, 111, entrego tanqUe. Aceita-Se IPEG.

Ver na Rua Vasco da
Gama, 170, ap. 103, das

pfildo em 5 enes _ Aceito caixa. 1 mil, :alugada s! contrato — Ver
Ver Rüa Capitão 

'Machado, 
528. Rua rias Rosas, 111, fundes cl

Tratar N. Absalão - CRECI 1 035; inq. - João da Cosia - Tel.-'
- Av. Nova York, 71, gpo. 301.'42-4206-
Tel.i 30-5724.

Mario.
VILA VAL~QÚÈÍRE^~VÍndo""cá7a
moriests de vila, sl., 2 qts. e _,,_ , _,., .
quintal, entr. 2000, prest. íoo 9j 17 n. Diariamente. —

Corretor no local. Tra-

ILHA DO GOVERNADOR - Vde.

60 milhões com 504, entr. Tra-:Eí.,lrada 3 700
tar 29-7585 cu 29-4200. Sr. Ar-IM* 

~'„.Tra,til.r 
!la Av. Bras d«

mando. CRECI 1B9. Í?™',.96-',.1,?'3 <L"S?„d" pe"ha).

MEIER"- Dias" da Cruz -«- ITel*-30-54B9 - CRECI 232,

quintal. 15 milhões a vista, jun-

Ne-
gócio direto sem intermediários,
casa, 1 qts., sala, cop.-coi., banh.
de luxo, tudo pintada da novo,
ar condicionado, tolufono • dep.
de emp. Tratar somente hojo até
às 20 horas. Til. 49-7103. Nei.
Facilito.

APARTAMENTO - '?raça do Car'-
mo — Vdo. p| família de fino
gôslo com 2 qts. etc. no luxuo-
so Edif. Sta. Cruz. Elevador e
íncinerador de lixo. Entr., de 8
milhões, saldo a comb. Trat. só-
bado a partir das 9 horas na R.
Vicente Salvador n. 16. Tel. .
30-2418 - Praça do Carmo. _

- Vendo em Vigário
Geral, rua calçada, frente à esta-
Ção, essa de laje, 7 milhões à
vista. Outra com 4m de ent. —
Presl. 200m. Tratar Rua Leônidas,
12 i| 205 - Penha.

prest. 170 mil i 
,i" a" Ystrada V. 

"carvalho,"'"atendo
* 

6a.-fira também — Tel. 30-5173.
VILA KOSMOS - Ven"do ap. de
luxo, ent. p/ carro, quintal, salão
2 qtos., ccz., ar. — Ent. 5 m. -
Prest. 230 m. Tratar Rua Leônidas,
12 sl 205 - Penha.

MADUREIRA - Vd. ap. c] sl.,
qtes,, dps. em còr, sint., pérsia-* .*¦*.-,„-í«
nas. &ua Comendador Infante, 10i,Cll:l>AO
ap. 201 - Bloco B. Preco Cr$
20 000 000. Entrada Crí 7 000 000,
resto a^ combinar.
MEIER * ENG. DE DENTRO - Cha-
ve de Ouro - A 200 mts. da i^.:_„,,_,_.-__ 1
Dias da Cruz. Rua Mons. Jeròni-! B0NSUCESS0 - Ap. final com-
mo, 617. Edif. rie esq., enl fi-' Iruçao - Av. Bruxelas 80/204. |VtNDE-SE em Bras de Pina uma

depend. Ver dias 25/26, 15/17 h
- Inf. tel.: 47-3174.

PETRÓPOLIS - Vendem*
so aparfamenfos de sa-

depois 21,CO hs.
TERESÓPOLIS - Barrar" Aparta-'
mentos, vendem-se 2 aps. com 2
quartes e dependências de em-
pregada, recém-const ruído, fren-
te de rua, preço 32 milhões com
12 OOO 000 de entrada o resto
financiado a combinar. Informa-
ções cem Cathürina — Fone;..
22-3606.

TERESOPOLIS - Vendo 1 ólima
casa na Rua Major Carvalho n.
73 — Várzea — Próximo ao Cçn-
tro — Tratar com o proprietário

... i- Tel. 2587.a-quarto, banheiro 'eíTRESOPÒus"-""vén"dr~
kitchnefe duplos, ciua- mui'° "nfertáveis, 2 s„ 3 qt

^«¦..mw^wn — vüi.uo a .i(2 hanh. etc. Ver na Quinta <
letos, iunlos ou separa- Se probos, e OUtrOS p| Barra. A

r NCrS 4.000,00 - Tratar entreaa Pm llm «nn nnVlra1'.'

v. Prcs. Roosevelt, óóO.

entrega em um ano, no;™^^^-'0''23'9'09
, . i 1, IERESÕPOLIS — 2 casns nevas,

parque dO Hotel SltlO sala,. 2 qls., 2 banhs. * coz., em
T-h-h I-1.-3 f4~, A-.»,*,.:-, - Icôres, q. o hanh. emp., garagom.laquara, da Associação Entrada NCr$ 7000, saídoTa com-
dos Servidores Civis do^'"" "? 2,° mosos, !sm i<"»«-",-
n . 1. !^ua Bela (parte elta) ou telef o*
brasil, com direito a to- no 3809 o 2745.

Ou.wn.b.n - Ap1,r»am";„,olr2lcias as piscinas, hípica>ERES0P0US - ".»'. -"*«=
-- „h h.nh m, „,. L» 1' t . nos a prazo, om local ja urba.
pmVe"^renlerv^5ffi^n1S,e,C* ^^ W. Avjnizado con,. calçamento á.ua. .'13 de Maio, 23-D -ijj." ^ "Z™ ÍS^SÍSS

SLlbsolo — E d Í f í C 1 o'ros'^onc'a' c'8 Teresópolis. Quin-
I» . _|/c Ita da Barra.- Grande número d»
UAKkt. belas residências já construída*
PFTDrtDniic " \i "i ã~ 'U cluba om construção. VÍsite-no$IEiRóPOLIS - Valparalso, Av. „a Av_ Prot Doosove|,r 660 , no

i~V7_: terreno 12 x 50 plano, P. Bic,
R. Pinto Auboin, lado escola
Anchiela, 12 000, s| 6 500 -Tel.
23-3146 -47-2348. - Ro3a.
ILHA" DO GOVERNADOR - Jar-
dim Gi
quart
de empreg.,  .......^,,  ,10
co, persianas, la. locação. F^enle|13 de Maio, 23-D
para o mar. Veia com o zelador

'na Rua Pinto Alboim, 90 ao. 205.
VILA KOSMOS - Vendo om ter. CrS 23 a combinar. Tel. 22-6048
10 x 40, casa e| 3 qts., s] dm. " 52-5239. 
dep., garagem. Aceito Caixa —! ILHA DÒ GOVERNADOR - Rua
Rua Tembes, 166, c| Pinto. Tel. Grogório Castro de Morais
23-5466 e_ 30-2550,
VIGÁRIO GERAL, oportunidade
casa 2 qtos., saln dependência cm NCrS 22 000 — Aceitamos oferta:
terreno de 9x40, entrego vaiia, — Tratar na Rua P. 199 - Bairro
ct apenas 3 000 ent. Resi. como do Bancário - Tol. 960940. Sr,
aluguel lem juros. Tratar R. Plí-[Américo,
nio du Oliveira, 103 l.° andar

Ponha — Sr. João.

Portugal. Propriedade terreno

GRAJAU — Vendo casa na Rua
Anísio Bittencourt n. 20, casa 1
cem 3 qls., sala, banh., coz.,
dep. e* galpão 180 m2 — Facili-
to - Tel. 32-7323 -¦ CRECI n.
439.  _ 

¦ .
GRAJAÚ' - Eng. Richard, 68 -
Ótimo ap., 2 qts., sala, dep.
emp., gar. 25 milhões. Chaves c.
port. 47-9806.
GRAJAÚ

GRANDE AREA - Linda' mata";
muita água, casa e 5 lotes prox.Largo Tanque. Tels. 26-4912 e
96-0606. _•
JACAREPAGUA - Praça" Seca" -
Vendo-se casa da la. locação
com 2 quartos, sala, cozinha, ba*
nheiro, varanda, jardim • quintal.
Entrada CrS 6 500 00 e o saldo
cm prostecGos de CrS 250 000,
Vor na Rua Mário n." 78 casa
16. Tratar em MELLO AFFONSO
ENGENHARIA LTDA, na Rua
Constança Barbosa n.° 152, grupo
401. Tols.: 29-2092 ¦ 49-3261 -
Meie.*.
JÀ'CAREPAGUA~^Ven"dem-se""cis
seguintes imóveis: TAQUARA —
Casa com ar cond. 2 qts. duas
salas, e depend. em terreno com
frente para duas ruas e area para
construir outra casa; 45 milhões
com 50% e o saldo em 2 anos,
TAQUARA - Sitio com 50 000
m2 palacete c{ 6 qts. em fina!
de constr. granja avicola p| pro-
duzir 4 000 frangos mensais, ca-
srs para caseiros. 100 milhões cl
30 e o sa'do: 1 milhão per mês.
FREGUESIA — Terreno murado
de 15x24 com depend, p| mo-
rar e planta aprovada pj ótima
residência. 10 milhões. FREGUE-
SIA — Casa com 2 qts. sala e
depend. em ótimo terreno. 22
milhões com 50% e o saldo, em
30 meses.. LARGO DA TAQUARA

Ótima oportunidade pj famí-
lia de fino trato. Espetacular ca-

VENDE-SE terreno de 660m2 com
llm de frente por óOm de fun-
dos, na Rua Cândido Benicio,
4 165. .Preço NCr$ 12 000,00 (Do-
ze mil cuzeires novos). Tratar na
Av. Aamral Peixoto, 1!15, Nite-
rói, ou pelo telefone 2-7118.

VILA VALQUEIRE""^~Ve"ndiTpelã
Caixa Econômica op. de luxo,
NCr$ 18 000 para quem tiver teto
aorovado. Ver Rua Luiz Beltrão,
39 -~ Tratar — Av. Ernani Cardo-
so, 72 t| 304 - Creci - 1 050.

CENTRAL

tar na CEMIL, Av. 13 de
Maio, 23, gr. 1825 -
Tels. 42-3721 e 52-3670
-CRECI 638.
CACHAMBI""- Vendo êxcéi. ap.
de luxo, 2 qt., s., var. 4 milhões
de sinal, 15 m. p| Caixa. Rua
Honório, 935|302. 23-5466 ou
30-2550 -PintO;

CASCADURA 
"- 

Casa"s 
"indepen-

dentes — Muradas cl quintal. C!
apenas 1 800 - 1 900 e 2 200
de entr. resf. em 58 prest. 60,
70 e 80 pl mes s| \. 1 está vazia,
as outras posso ent. vazias. Todas
cl qto., sala, coz., c| gaz da

.«*»»...¦,»¦•«* „-„-«.;.«, Ligth, banh., var., etc. Ver í
ÍW5IÍK™ * 

PR0!ílí0.S 
r '¦»>«•• d Sr. Jorge. Rua do Ampa

CASCADURA - Em edifício no- ro, 536 _ Inf. tels. 30-8667 e

nal de const. Prazo certo pl en-
trega s| rea justamente, todos dc
frente. Obra financ. cxdus., peio
propri. cj 2 qtos., sala, coz.
hanh. em côr, dep. emp. ApenaL
3 000 ent. mais 3 000 fac, em
12 meses. O rest. financ. si j, em

ó anes. Ver e tratar no local
Inf. tels. 30-8667 e 30-5192.
MARECHAL HERMES"- Bem na
Estação, Rua João Vicente, 1 513.
vendo Junto cu separado, prédio
c| 2 pav. cada um c| 2 qtos., 2
salas, copa-coz., banh. comp.,
jard. e grande quintal. Apenas
NCrS 4 250,00 de entr. 500 seis
meses após e 50 prest. de 200,
sem juros. Chaves no local dia
riamente c| Anizio. Vendas N.
Absalão - Creci 1 085 - Av. No-
va York, 71 - Gpo. 301 - Tel.
30-5724.
MEIER — Atenção — Vende-se
casa, sala, quarto, cozinha, ba-
nheiro, quintal, vazia. 3 milhões
de entrada, 130 COO prestação.
Aceita-se oferta. Rua Sousa
Aguiar, 322 casa 1, com D. Jo-
sefa.
MADUREIRA - Cascadura. Ven-
de-se uma casa alto e baixo, lu-
xo, 2 salões, 4 qts. e demais dep.
Tratar no Iccal, Rua Araújo, 309.

Vende-se. ap. 203 _ . ....  __
Rua Visconde Sanla Isabel, 223,jsa com 3 qls. e depend. com
2.quartos, sala, dependência em-:p!etas. 70 milhões. Temes outrns
prosada. Facilita-se. . Entrega va-imóveis inclusive CASAS CO-
zio. Aberto_dlàrÍamente. 'MERC1AIS para o seu gosto e
GRAJAÚ - Palacete -~ Vendo «ndições. Estes e os demais
construção de luxo, mármore poderão ser tratados com MON-
português, 3 salas, 4 quartos, 2
banheiros, 2 varandas, 2 quartos
empregados, garagem, quintal. —
15,00 m de frente, rua exclusi-
vãmente residencial, perto do
Graiau Tênis Clube. NCrS 180 000
— Tel. 27-2650, Sr. João. 19, próx. Praça Seca, à vista cu
GRAJAÚ 

"-""Entrega 
ImedlãVa^p"; fl .""*¦¦ <? °S° - 

J',a,a:,ci Àcna
tipo casa. sala, 2 qls.. banheiro,!?,01! 1° 

local ou ,el* 42*9360 -
copa, cozinha ,dep. emp., entra- ««22S2*.
da pi carro .excelente área poden-[JACAREPAGUA

TE VIANNA - CRECI 1086 na Av,
Geremário Danlas 665, sala 303
- Tel. CETEL 92-0004.

vo. Vendemos ótimos aps, va-
zios, tom salão, 1 a 2 quartas,
banhoiro completo «m côr, gran-
da coxinha, área com tanque, cie-
pendências compl. empregada. —
Ver na Avenida Suburbana n.
10189, am frente à Praça. Tra,
lar na Avenida Graça Aranha,
226, sala 304. Tel.i 42-6656.
CRECI_n. 1026.
ANCHIETA — Vende-se terreno"
Rua Ramiz Galvão, 90 — Tel.
22-7965.
/IPARTAMENTÓS"DE COBERTURfi
EM CASCADURA - Vondo 2 cio
frento pj praça. Noves; cem sa-
lão, 3 quartes, banhoiro em cír,
cczinlu-ccpa, dop. ccmnl. empre'
gada e terraço. Ac-bam enl:» do
luxo. Vor na Avenida Suburbana
n. 10 189. Tratar na Av. Graça
Aranha, 226, sala 304 - Tcl.".
42-6656. CRECI_1026."APARTAMENTO 

- Vende-se nó
Méier, com 3 qts., dependên
cias, estacionamento automóvel,
orento em junho. NCr$ 5 000,00
e prestações de NCr$ 61. Fac:
Iit3-ss entrada. Tratar Av. Drás

,de Pina, 1 060. Ponha. Sublen
JACAREPAGUA - Vendo: casa'oliveira,
d 2 aps. de sala, 2 qts.. e deo. ãmpuicta
Ver R. Dr. Bernardino, 599, casa 

AN^Hi"A 2 ¦ casas, uma c|
2 qts., sa!â, copa, • coz., banh.
compl. e lugar p; fazer garagem,
outra cj 2 qts., sala, coz e banh.
compl., em terreno medindo 11

_ X 50 — Ánun em ebundância e
Vendo terrenojcViibus pl cic'ade na perta. 35

do ccn*truir._~- Tel. 58*3849. ifrente Estrada dos Bandeirantes-milhõe» e' 70% a pra-o Acei
GRAJAU - Apartamento grande!1;?1, 22~ Tr.a,,ar ,A1" ,.\a_c|íancb '»:" °fer,a- "• Motorista Luis
- Vendo Rua Teodoro da Sil-I !l**.'..9t* Vr JC,L _4Ü?99. .°.1'*h'w, 2e3_ - Ver com Sr. Jú-
va n. 993, ap. 102, vazio, salão,,-
3 quarlos, sala do iantar, sala|_
de estar, garagem para dois car- JACAREPAGUA
ros, entrada privativa pela Barão
Bom Retiro, area grande. Ver no
Iccal de 8 às II horas da ma-
nhã, do dia 23 a 26 do corren-'te. ,

PRÍDIO — Refrrmado n.° 187 -
Visconde 

"da 
S:nta Isabel. Ter-

reno 9:44 — Não tem recuo. Fôr-
_2, lui. Vendo c-m lc;a 110 jn2
ao. orancia eport. Vrr trat. Fe-
li-e 58-7615 - 26-9617.
P/LACETES - Vd.-. vazio de 4
qt ., 3 sls-, mais tiepz,, ót. no-
ci-y. Vor n-s loca's, R. Enn.
C:.-3 lê' ó, 326, outro R. S. F.
X?v',er, 609 e R. Major Barros n.
IS. Tratar Machado, 580522. Av.
28 de. Setembro n. 345."RUA 

JORGE RUDGE, 29, ap. 407.
3 quartos, salão, dependências'JACAREPAGUÁ
completas e paragem. Enlrera-se'^ Floresta Country, terreno pia
vazio. Base: NCr-5 50 000. Àc2i-!n°, arborizado, cj 22 mts.,
ta-se IPEG ou Caixa, Tel ifrente e'pequena casa — 18
34-8719. " 

' * '

48-1619 residencial. CRECI 1 142
Noronha. _

Vendo, Iroco
pl outra ou ap. Ac. carro c] par*
te da ent,, casa c] 3 qts., sl.,
coz., 2 b., lv. c| 22 m2, terr.
12 x 46 - V. T. - Rua Comenda-
dor Siqueira, 96 — S. Costa.
JACAREPAGUA - Campinho -
Vendo a última casa de vila da
Rua Maricá, 228, para entrega
em 120 dias. Fachada colonial,
sala, 2 qts., varandinha, ampla
cozinha e bem quintal. Peitoris
e seleiras de márm re. Obra pa-
ra toda a vida. Entrada de ape-
Iccal e trstar cem o proprieta-
nas NCrS 2 000 novos. Ver no
Iccal e tratar com o proprieta-
rio na Rua do Ouvidor, 130, sala
507, telefonei 52-2252 a partir
de segunda-feira — CRECI 909.

Vendo, perto

lio. Tratar Tel. 54-4434.
ABOLIÇÃO - A 500 ipts. do
largo dos Pilares. Rua Gaspar,
65, quase esq. Av. João Ribeiro.
Vendo 3 res. desmembradas, I e
2 qts., sl. çtc. — Posso entregar
2 vazias - Preço NCrS 9 000,00
cl 2 900,00 de entr., 4 pare. si-
mostrais 250,00. O saldo em for-
ma de 60 pequenos aluguéis de
85,00. Ver no local c| Padilha.
Venda» N. Absalão - CRECI
1085 - Av. Nova York, 71, sr.
301 - Teh 30-5724.
ATENÇÃO - MEIERI pf entrega
imediata, vendo mag. ap. cj 3
qt.. dep. compl., área, 120 m2
ao lado Coleg. Metrcp.jShopp
Center. — Ver hoie, Trav. Aifre-
do Botelho, 83, ap. 201 - Tra-
lar propr. 52-9802 e 49-0174.
ABOLIÇÃO - Casas cl quintal,
muradas. Apenas 2 unids. c>
2 000 - 2 5C0 de ent. e 58 prest.

, de 70 e 90 pl més *Ü. Todas ci°.ej2 qlos., sala, coz., b., var., jar. e
quintal. Ent. ambas vazias. Ver eit.- t o .i . «i- uuhai. eni, arnorj5 vazias, ver

I nô.' tJm rV> línaOT 
2!,ri"ar cl Sr- A^11"- <*"> T""*¦ anos. Jardim Clarice. 31-049/VILA ISABEl - V. S. quer ven.|,-DCr-, .,,.,

dor seu imóvel? Faca-noi uma vi-j tU 6a8

»ita ou no» telefone qua nói o JACAREPAGUA — Vende-se 2 Io-
venderemos em 30 dias sem qual- Jej juntos, próximo ao cinema da
quer despesa para V S — Tra- .freguesia. Tratar Av. Ernani Car-
far com MELLO AFFONSO EN-Idas0' 72 - S1 304 - Creci 1 050.

ca Zleze, 122 e 126. Inf. tols.
30-8667 - 30-5192.
ATENÇÃO •- "MEIER 

- Agua San-
ta. vendn ótima casa, d:u vazia
hoje todo conforto, entrada: 3
miihóes, resto cemo aluguel. Ver

30-5192.
OUAS CASAS - R. S. BRAS
Vendo em terreno grande com
duas frentes — João — 34-0449^
34-3036 ou 31-3315.
ENGENHO DE DENTRO - Ven
do-se apartamento com 2 quartos,
sala, cozinha, banheiro • área.
Entrega-se vazio. Entrada NCrS
5 500 e o saldo em preitaçuos
ds NCrS 2:0,t3. Ver na Rua
Dr. Padilha, n. 485 ap. 301.
Esta rva é transversal à R. Piaui

Tratar em Mello Affcnst En-
sonharia Ltda., na Rca Constan-
ça Barbosa, 152 gr. 401. — Tel.
29-2092 o 49-3261. Méier. .

ENGENHO NOVO" - Vende-sa
apartamento vaxio cem (2 quar-
tss, sala, cozinha, banheiro, area.
Entrada! CrS S 700 000 a o sal-
do em prostações de CrS ...
200 000. Ver na Rua D. Francisco,
388 ap. 3C4. Aceitamos financia-
mento pela Cairá ou Institutos.
Tratar em MELLO AFFONSO EN-
GENHARIA LTOA., na Rua Cen».
tanga Barbosa, 152, gruoo 401.

Tols. 29-2092 • 47-3261 -
Méier.
ENGENHO DE DENTRO - V. S.
quer vender sou imóvel? Faça-
nos uma visita ou nas telefone

Suo 
nós o venderemos em 30

ias, sem qunlouer despesa para
V. S. Tratar com MEllO AFFON-
30 ENGENHARIA ITDA., Rua
Constança Barbosa, 152, grupo
401 - Méior - Telefonas! 29-2092
• 49-3261.
GUADALUPE -Vendo casas com

e 3 quartos, depend., jardim
e garagem, com NCr$ de 2 a
5 milhões de ent., saldo comb.
Iratar na barraca verde no p.
final do ônibus Guadalupe, com
Sr. Barcellos.
JARDIM SULÃCAP - Vende-se
terreno comercial 12x30. Preço:

500, facilita-se. Tratari Rua
SIlIo Bocanera, 136.

GENHARIA LTDA. na Rua Coni-IJACAREPAGUA - Vende-se prc-|Rua Violeta, 59, esquina de Mon-
«anca Barbosa, 152, grupo 401 —|pricdade com 11 750 m2. duas,teiro da Luz t tratar Av. Maré-
Méiar - Talafon.s: 29-2092 #|casas. Ver e tratar na Estrada|chal Floriano, 143, rala 1 304 -
«•3261. Ida Covanca, 1 779. 'Guanubara - CRECI 430.

MEIER — Vende-se apartamento
vazio com 4 quartos, tala, copa,
cozinha, banheiro, depend. em-
pregada, área • quintal. Entrada
da CrS 4 SOO 000 • o saldo ant
prestações d. CrS 250 000 —
Ver na Rua Barão de Santo An-
galo, 232 ap. S-101. — Tratar em
MELLO AFFONSO ENGENHARIA
LTDA., na Rua Constança Barbo-
sa, 152, grupo 401. — Telefonas
29-2092 • 49-3261.
MADUREIRA - Vcndo-sa aparta-
mento vazio com 2 quartos, sala,
cozinha, banheiro, irea grande,
vaga para auto. Entrada CrS ...
4 SOO 000 • o saldo em presta-
cães de CrS 200 000. Var na R.
Américo Brasiliense, 241, fundos,
ap. 104 — Chaves com o encar-
regado. Traiar com MELLO AFFON-
50 ENGENHARIA ITDA., na Rua q.,' c.

MEIER — Vendo ótima casa c/
2 qts., sala, copa, cozinha e
deps. e 2 quartos fora. NCrS
26 000. Entrada 10, resto a com-
binar. Ver e tratar à Rua Capi-
tão Resende, 386, c/59.
MEIER — Res. vazia no fim da
R. Dias da Cruz, 2 qts., sl., co-
pa-co2., banh. em côr e gde. área
— Terminando reforma geral —
Apenas NCr$ 12 250,00 com
4 300,00 de entr., 4 pare. de
300,00 a combinar — O saldo
torma de 45 pequenos aluguéis
de 150,00 - Chaves na R. Dio-
nfsio Fernandes, 3Ó8, ci 3, com
Rocha — Vendas N. Absalão —
CRECI 10B5. - Av. Nova York,
71, gr. 301 -_Tel. 30-5724.
PIEDADE — Ap. tipo casa, vazio,
vendo ci 2 áreas, varanda, sala,
2 quartos, ccz. e banh. super
facilitado. Ver e tratar na Rua
Gonçalo Cceiho, 54.
PIEDADE"- Casa 

"-' 
Vetido, 3

dorm., 2 salas, deoends. Acei-
to IPEG -Tel- 366325.
PIEDADE - Vendo um prédio
com duas residências, de sala e
quarto. Ver e tratar na Rua Te-
reza Cavalcintí, 51, c| 5.
PRECISAMOS PARA CLIENTES -
Aps. ou casai c| 1, 2 • 3 qls.
mesmo alugados — do Engenho
Novo a Cascadura — Tratar na
Avenida Brás de Pina n. 96 —
loji_-_Til. 30.5489.
PADRE MIGUEL -Vende-se ler-
reno de 17 x 28, na Rua Maria
Rosa, 27, esquina Sapiranga —
Tratar pelo tel. 42-4909 - Fir-
mino.
PIEDADE 

~Vcndo~casa,"Rua "Ga".

mes Serpa n. 156 — Preço Cr$
18 000 ou facilito. Ver local
Traiar F. 27-9323.

Tal.: 57-2577_- D. Júlia.
BONSUCESSO - Ap. tipo 

"cas"a

com terreno para construir, rua
calçada e condução, ent. 4 mi-
lhões, prest. 150. Tr. Av. Braz
do Pina, 849. Tel. 30-3062, Praça
do Carmo, hoje e amanhã.
BONSUCESSO - Vendo-se ap." c]
2 qts., sota, coz., banh,, área,
quintal etc. Aceito Caixa, na
Rua Fernandes Valdez, 29, ap.
102. Chaves na Av. dos Demo-
criticas, 711. Tratar pelo telefo-
ne 42-0072.
BRÁS DE PÍNA - Vendo caía,
Rua Irituia, 115, sl„ 2 qts., jar-
dim, ent. ó 000, entrego vazia

Tel. 22-4163 - Mario - CRECI
610._
3RAZ DE P~INA""^~ Vehdo^casiTa
Rua Abaiba, 256, de saleta, sala,
2 quartes e demais dependências.
As chaves estão na Run Grauna,
370, com o Sr. Garcia. Cr$ 
20 000 000 - C| 50% - Finan-
ciado em 5 anos — T.P.
BONSUCESSO -"Rua Mesquilelã
41, ap. 101. Ver no local, 2 c>s„

st, e deps. Tratar na Brilhante.
Tels. 57-5187, 57-20B6 e 57-463B

CRECI 243. ________
CASA — Vendo 4 cu alugo, en-
trada; Cr$ 5 000 milhões, presta-
ções da Cr$ 250 mil cruzeiros.
Rua Goitá, 48, pertinho Est. de
Lucas.
JARDlM"AMERICA~- VendcTciuá

qts., sl.,coz., banh., área, terreno
todo murado com garagem, ent.
4 milhões, prest. 100. T.\ Av.
Braz de Pina, 849. Tel. 30-3062,
Praça do_Carmo hoje_e amanhã.
JARDIM AMERICA - Rua^Char-
les Gounaud, vendo 2 casas va-
zias modestas todo murado com
plantações, ent. 4 milhões, prest.
100. Tr. Av. Braz de Pina, 849 -
Tel. 30-3062, Praça do Carmo -
hoje e amanhã.
JARDIM 

"AMERICÃ~""Caixâ "Eco"-

nômica — Vendo casa nova, mo-
derna c| 2 qtos., sla., cop., coz.,
banh. compl. em côr, dcç>. de
empr. Entr. p| carro etc. Peque-
no sinal. Visitas p| ti. 30-4284 -
Crci 787.
JARDIM AMÈRÍCÃ - ÃpT Ve"í
do 2 apartamentos com 2 dorm.
sala, varanda e demais depend.
vazies. Aceilo IPEG - Hoie o
dia todo. Tel. 36-6325.

boa casa vaiia pela metade do
valor, sendo á vista ou a pra*
co, por motivo do viagem, trí-s
quartoi, 2 salas, 2 banheiros, 1
garagem, 2 grandeS áreas, ter-
rsno de 11 x 60.. todo murado
na Rua Castro Meneses n. 296.
Esta rua fica em frente ao Ban-
co Novo Mundo. Sábado e do-
mingo, das 8 às 18 horas.

JARDIM AMERICA - Ap. sl., 3
qts., copa, coz., banh., 2 va-
randas em cores. Ent. de 5 000

Tratar lobo Júnior n. 1 238
Tol.: 30-3311 - Hoie e ama-

nhã.
JARDIM AMERÍCA~~ÀpT"de' sl'.
coz., qto., banh. e varanda.

Enlr. de 3 500. P. 100. Tra-
tar Rua Lobo Júnior n. 238 -
Tel. 30-3311 - Ho|e a amanhã.
JARDIM AMÉRICA - Vendo ili-

VENDO ap. tipo casa, 3 qtos,.
sala, copa, banh. cempto., coz.,
varanda, bons fundos a Rua Dio-
nizio, 242 — Vendo barato — Tel.
30-3444 _-_Penh_a.
VENDE-SE um prédio de cinco
apartamentos com uma loja —
Brás de Pina — Rua Guiará n.
20, esquina de Rua '?iria n. 201

Tratar pelo telefone 52-7247
ou cem o proprietário acs do-
rningos de 9 ás : 11 hnras —
Condições NCrí 100 000,00, en-
Irada tle NCrS 35 000,00 e o res-
tante NCr$ 600,00 por mès._

AUXILIAR E R!C DOURO
ATENÇÃO — Vaz 

"lobo, 
vá ver

para crer na Estrada Vicente de
Carvalho, 139, onde vendo as
últimas casas c! s|, 2 qts., banh.,
coz., qt. c banh. empreg., área
c| tanque e terraço — Ver das
9 às 17 horas. Entrada 5 500 a
combinar. 10 pare. semestrais de
550 e s] em 245 p! mês. Imob.
Britânica ltda. CRECI 223 e 66.
Tel. 32-0058_e 52;3445.
ÃREA - Pavuna, 7 000 mi*. -
Vende-se prop. Uruguaiana. 55,
sl 711. Tel. 43-1759.
AGOSTINHO PORTO (Junto a
Pres. Dutra). Casa, 3 quartos,
sala, coz. banh. quintal 10x50 cj
entrada para carro, agua e luz

Vendo cu troco por carro na-
cional, entrada à combinar ou a
vista com grande abatimento —
Tratar com o proprietário na R.
Comendador Guerra 292 casa 7

Pavuna.

Vendo apartamentos — Preçoi fi- '2000 m2 c| bastante plano
nanciado: NCr$ 27 000 à visla, f-aSil principal: Varandn. Grand." " - Iivinçi, s| janlar, 3 qts., 2 ba

nheiros, copa-coz., casa de hós
pedes, s|, 3 qts., 2 banhs. etc
Jardim. Baar. Casa empregados.

u-nA * 
~xr*~|Lavanderia. Casa caseiros. Mos-

y,'",,,, tardeiro 22-3708 e 47-1249, Pet.3 quarlos 177(1 CRECI 377.

ILHA - RIBEIRA
ma casa vazia com 3 quartos ^770
grandes, sala, dep. completa e
garagem, cisterna, jardim, copa-
cozinha, próximo à praia. Finan-
ciada em 3 anos. Ver na Rua
Maldcnado n. A65.

ILHA DO GOVERNADOR
- JARDIM GUANÁBA
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 partir 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).
ILHÀ"'DO GOVERNADOR - Ven-
do uma excelente casa com varan-
da frontal, salão, 3 quartas, co-
pa, cozinha e amplo banheiro so-
ciai, quintal e garagem, sendo que
sobre a garagem tem mais dois
quartos. Ver no próximo domin-
go, na Rua Manuel Pereira da Cos-
ta, 137 — Bairro Taué, Praia das
Rcsas. informações pelo Telefcne:
57-8349.

APROVEITEM AGORA

PETRÓPOLIS - Bom clima, casa
conf ort cível mobiliada vendo —
Lago Promenade, 210 — Ruo
Ccstaneira. Tel. 47-5323.
PÉÍRÚPÕLlS - Centro. Junto"!
Av. Koeler. Casa todas as co
niodidades. Terreno plano. Belo
iardim. Mostardeiro. 22-37011 c
47-1249. Pe>_. 3770. CRECI 377
PETRÓPOLIS"-" independência -
Vendo dois ótimos letes, terreno
plano. Tel. 57-3084, 57-3594 ou
23-3294.

TERRENOS 
~Í'Õ7 

motlvo"d~mN
nha transferência do Rio, vendo
divorsos em Petrópolis. Avenida
Brasil, Alto Boa Vista, Cabo Frio,
Curitiba, Itaipava, Campos de
Jordão.. Tel. 57-'084 - 23-3294.

TERESÓPOLIS-FRIBURGO
administradora"" imob.- lTTT.
Tercscpolis — Ap. sala e qto.
icp. Rua Cel. Santiago, 65|I14 -
Vazio — Chaves porteiro. Sinal
5 mil. Inf. 52-0932 - Creci 636.
ALTO TERESOPOLIS - Vende-se
linda casa, c/ iardim, varanda,
sala, 3 qts., arms. embs,, copa-
ccz., banh., dep. empr., gara-
gem, salão p/ festas, peças esp.,
piscina, play-ground, telefone —
Toda mobiliada. Village Comary,
casa 22. Ver com zelador. Tratar
tel.l 36-7478.
CASA — Teresópolis — Vende-se
grande ocasião, casa centro, jar-
dinj e cem bangalôs independen-
dentes para hóspedes e caseiroi
em rua calçada. Tratar á R. Con-
do de Pinhal, 311, bairro Bom Ro-
tiro ou tel. Rio -17-0080.
FRIBURGO Vendo casa. Tra-

PRAIA DA BANDEIRA - Vendo
ap. da 1 e 2 quartos e depond,
o um ap. do cebertura, o 30 m

ESTA GRANDE OPOR- «a praia, todos do frente oara

TUNIDADE! 80% jà
tão vendidos.. . Óti
mos

I ? mar. Obra na 2.a lajo. Praia
GS-'th Bcndoira junto ao n.° 111, Sr.

PRAIA DA BANDEIRA - V. éti-o.es com pequeno|rr,a C0!4> 4 qtJ„ !aiSo, dep. dc

VENDE-SE casa da 3 quortos, 1
sala, cozinha, banheiro, varanda
o garagem com dependências —

sinal e 80 meses para f.mnf'- J"Z$f?y "",,r°ndo .1,°hr'
¦ i. reno, 50 milhões, c[ 30 milh.

pagar! AV. • dOS ltalia-|ent. Rua Cap. B3rbcsa n. 504

nos, 11 170 entre Coe- =Jüü'-«LO«r - 45-0325

lho Neto e Rocha Mi-
randa — Farta condução ^ murad;l. Moi._ Caixa
- Intenso comércio. In- IPEG - Tei. 58.5797. _
r___. __-„. „ „.„j,, VENDE-SE apartamento na Ilha cioformações e Vendas, Governador a 300 metros da
diariamente, no local,ld.a p,rai» p'°"'°' primeira loca-

'jçao de luxo, 2 qujrtos unia sala
inclusive aOS domingos,io dependências 2 W.C. empre- -'• -;- ««..uu yi.-: tu* ata D..-J9ac*a e social já tem persiana emos apartamentos tipo casa dou"OU na IMAZA — R,Ua sinteco. Rua Domingos Segrel.

^RurCchn0sleeh:?rdo0MCe0i^e?22l,Veen'. BuenOS Aires, 23 - A."fe0,J"*» 'Pi-oa. Chav. nos-'¦-*'•¦'-»"-- ¦ 
andar - Tel. 43-7871 -' ""

PRAÇA DO ENCANTADO - Rua
Primo Teixeira, 32 os últimos
lotes. Preço a partir de ó 000
cj 1 à vista, rest. em 5 anos sj
jures. 
REALENGO •^"Vondo casa"~bj7,
3 qls., quintal amplo. NCrS ..
6 000 de entrada e salda a cem-
binar. Tratar Rua Bernardo Vas-
toneelot, 131. _ ____„
SULÃCAP — Vendo casa nova ci
3* qtos. Rua Proietada 25, n. 75
— Ent. 3 mÍlhoes^_
SANTÍSSIMO - Vendo 53 000
m2, ótimo terreno, 3 frentes com
proieto 200 letes a CrS 4 500.
Tel. 23-0645 ou 26-6308.
SENHORES INDUSTRIAIS, de areai
que serão desapropriadas — Ven-
do terreno com 1 500 ms. de 2
frentes, com 2 boas casas e oe-
queno galpão — R. Piauí. (To-
dos os Santos) com força na por-
ta - João. 34-0449, 34-3036 ou
31-3315.
SANTÍSSIMO - Area 3 600 m2jVer é tratar com o proprietário,
plana. Vende-se proprietário Rua diariamente, na Estrada Engenho
Uruguaiana, 55, sala 711. Telefo-lda Pedra, 570,
no 43-1759.

trada: 3 milhões e meio e tratai
Av. Marechal Floriano, 143, sa-
Ia 1 304 - Guanabara - CRE-
Cl 430.
JARDÍM AMÉRICA - Casas e aps.
novos e vazies c| 1, 2 e 3 qts.,
saia etc. Vendem-se. Ent. 3 ÍOO
mil, prest. 130 mil. - Tratar no
Jaráim América - Rua Jornaiis.
ta Geraldo Rocha, 205 — Tcleio
nas: 91-2335 • 30-54B9 - (CRE-
Cl 232). __
LEOPOLDINA - Compro casas e
ap. pag. à vista ou a combinar
c| Pinlo — 23-5466 e 30-2550, _
MAGNÍFICA resid. 2 pav. iardim,
varand. saía, salão, cop. banh.
social, coz. gar. p. 3 carros, 3 q.¦Rol. 

Tudo em marm. carrara. Pre-
ço 65. Ent. a comb. Sáb. dom.
R. Padre Nóbrega, 207 (esq. Su-
burbana) vazia. Sr. Fernandes. Tel.
49-5333._Ver no local.
OLARIA — Vendem-se aps. pron-
tos a habitar, de dois e três
quartos, saía, cozinha, banheiro
e dependência de empregada

tar na Avenida Rio Bianco 114
Gr. 51. Tel. 42-9599 ou 48-1619
residencial. CRECI 1 142, Sr. No-
ronha.
FRIBURGÕ"^"jardTm~OÚ7o_Prêtõ",
vende-se casa cf sala gde., qt.
etc, varanda, tudo amplo, terr.
12 x 30, NCrS 13 cl 5054, sal-
do 2 .anos. Tel. 46-7103
MURI — Vendo duas áraas, com
fronte para a E:trada Rio—Fri*
burgo no Km 74,5 — Uma «om

3 100m2, tendo 98m fronte para
a ertrada asfaltada o fundos para
o Rio Santo Antônio, toda plana,
prenta para receber construção.
Preço CrS 7 Í00 á vista — Outra
cem 17OO00m2, cem 122m frento
para a estrada, ótima pftr.i Ictea-
monto ou sítio. Preço CrS 350m2.
Vor no local (Granja dos Euca-
liptos) — Muri. Tel. Tcl. 5 006 ou
no Rio pelo telof-.no 52-2406 ou
24-3999 cem Dr. Carlos.

Suíça do Brasil vende-se linda
casa completamente mobiliada.
6 000 m2, quatro quartos, vista

Rio na Av. Pres. Vargas, 583, t]
803. - Tal. 23-9109.

TERESOPOLIS - Várzea - Ven-
do cisa pequena, mobiliada, em
terreno de 500 m2, todo mura-
do e plantado, na Av. Pres.
Roosevelt, 335, quase em fren-
te ao loteamento Quinta da Bar-,
ra. Tratar no lc*Cüt.
ÍERESOPOLIS - Vende-se lindo
ap. de sala, 2 qts., bsnh.. coz.,
dep., frente, lateral, todo mo-
biliado. Tratar propriet. 45-1358,
Chaves c/ porteiro, Rua CarmeTa
Dutra, 411/301. _
TERESOPOLIS"' - Vende-se apar'-
tamento cem sala, 2 qts., cozi-
nha, banheiro e dependências do
empreg.ida. Run Francisco Sá. —
Tratar na Imobiliária Roma — Av.
Lúcio Meira, 152.
TERESOPOLIS. Vende-se uma das
mais bem construídas e situadas
casas no centro da Várzea, c/ 4
qts., 3 sls., 2 vars., uma envidra-
cada, cosa de hosp., churrasquei-
ra, agua própria, arvores frutife-
ras em torreno de 5 COO e um ter-
reno em Albuquerque a 200 ns
do Clube. Tels. 24-23 e 57-8347.

TERESOPOLIS 
~ 

Parque dõ ligai
titulo perto do clube, qua-

dra F, lete 21. Jel. 47-6606.

TERESÓPOLIS" - 
" 

Vendem-se 
""aã

últimas duas casas de dois e
três quartos, com dependências
completas de empregada e quin-
lal, em final de construção, cem
financiamento, no grupo residen-

Tfltui, ns Rua Ernesto Silvei-
ra, 137, esquina da Rua Guaporé,

lado do campo de futebol
do alto. Informações: Mário Jcsé

Telefonei _23-3636 e 27-3-413.
TERESÓPOLIS — Vendo terreno
com 740 m2 no "Condomínio

Farenda da Paz". Tratar 57-6758
ou 32-6140. _
TERESÓPOLIS - Várêea" -"Veií-
do ap. 211 — Av. Delfim Morei-
ra, 394, sala, 2 qt:.. cozinha, ba-
nheiro mobiliado, geladeira, ele-
vador, sinteco novo — Condições
de oportunidade. 38-3818 ou CE-
TEL 96-1355 ^-_Chaves porteiro.
TERESOPOLIS - CLUBE' DO IN-
GA' — Vendo totó quadra D pia-
no excepcional localização com
riacho, 15 x 36 - CETEL ....
96-1855 ou 38-8818,
TERESOPOLIS - Vendo aparta-
mento 106 da Av. Feliciano So-
dré n. 242 — Mobiliado. Ver
e tratar no local com o proprie-
tario. _
TERESOPOLIS 

'-' 
Vendem-se lo-

tes na Rua Guandu, Pimenteiras
Várze3, com áoua encanada no
Parque Josy. Inf. 25-2635.
TERESOPOLIS - Magnífica ca!»
— Ótima para clube ou residen»
cia do alto luxo — Em terreno
de 11 COO m2, com piscina. To-
talmente mobiliado « com tape-
tes o cortinas, construção recon*
Io. Linda vista no Qucbrn-Fras-
cos, perto do Clube Pinhnires. -*
Tels.: 57-3084 e 
23-3294, Sr. Dialma.
VENDE-SE magnífica casa gran-
de gramado, jardim e pomar em

magnífica. Primeira propriedade,local privilegiado com linda vis-
na subiria á esquerda do Hotel !'a, terreno do 2 400 m2; quatro
Orly. Tel. Rio 32-6801 (escrit.)' """""
27-7888 (resid.).

CRECI 421.
CASAS — Vazias — Vendo en
Irajá, Todos cs Santcs e Sepeti
ba. Tratar Rua do Amparo, 35 -
Cascadura — Amadeu.
CASA tipo ap. vazia c( 3 quar-
tos mais dep. Preço: 16 milhões.
6 de entrada, saldo como a'ugusl.
Ver e tratar no locnl. Av. Mon*
senhor Félix, 6731101-201 (Arma
rinho). Tels. 91-1621 ou 58-3672
— Irajá. _^
INHAÚMA - R. Esperança, lote 5,
quadra J. Vendo casas e ap. va-
zlos com a entrada d 3 500 mil,
restante a combinar. Só tenho 2
casas, não ê vila. Tratar Rua Ura-
nos, 1 397 - Creci 469 - Tel.
30-5172.
ÓTIMO terreno. Ãv. Suburbana.
Frente ao Viaduto Del Castillo.
Medindo 10 x 29. Plano. Tratar
Dr. Silva Gomes ou Bueno. Tel.
22-7389 e 52-2985 - Horário
comercial.

OLA8IA
SANTÍSSIMO - Ãrea 36Õ0 m2Í"a Rua Maria Rodrigues n. 106
plana, vende-se prop. Uruguaia-lerquina e próximo da Av. Bra-

55, sala 711. Tel. -13-1759. «II 3 P=r 26. Facilito. Tratar na
Toni-is nt. SANTOS - Vende-ae SHi da Uni5° "* 20 ~ Gimb°"-
com NCrS 5 mil de entrada ejOt-ARJA — Casa — Vende-se va-je banheiro, em terreno de 10x50,
o restante como aluguel a casa-zia» ótimo ponto. Ben. Trat. pen.Ina R. José Machado, 62. Preço

PAQUETA
PAQUETA - Vende-sc terreno deina jul - (2 quarto, etc). To-
20x3ó ou 40x36 na Rua Maes-||cfano 37.9205
tro Anacíeto entre os números'

quartos, saião com cortinas am-
p!a varanda envidraçada, 2 ba-

um/a r-irim-n y- " " nheires, copa, cozinha, lareira,
2 ÍídiI «ir?0ri7M»iSí If™ !ambris- ,oda mobiliada com gela-em PARK SAO CLEMENTE, dou deí ctc dependencias de ca-

quartos, sala, iardim .tc. Tro- seir0 c d, iKÍn, d_
co polo apartamento na Zo. c,ubfl em ffen,e _ Tratar no

local ao lado do Clube Cascais

85 e 121. Trater e| Alcides G.jNOVA FRIBURGO - V.ndo casa
ria Silva. Rua__rio Carmo, 6, s| cem sala, 2 quarlos, eotinha,
604. Tel
54-3262

31-0807 cu i
CRECI 228.

PAQUETA - Vendo ap. 201 da
Rua Manuel Macedo, 109, quar-
to, íala, cozinha e demais depen-
dências. Ver e tratar no locat
com o proprietário. Preço: 30
com 50% de sinal e o saldo
sem juros em 30 meses.
PAQUETA - Vdo. na Rua Tomás
Cerqueira, 31, magnífica área
plana de 20 x 50 (1000 m2) Tr.
c| o Sr. Florentino pl tel. 23-3368
- CRECI 286.

PAQUE"TA - Vendo ou alugo ca
sa dois pavimentos, independen
tes, ecabada de construir. Infor
mações tel. 58-2219.

PILARES - Casas vazias. Vendo
i várias, de 1 e 2 qts. Entrada a

Vende-se um terreno partir de 4 milhões, saldo cemo
aluguel. Tratar Av. JoSo Ribeiro,I 

~~ "'"

396 - Soares - 49-1996.  _ NITERÓI
VAZ LOBO - Vende-se ótima 

nha | NITERÓI

ESTADO DO RIO

jardim «tc., 100 m do PARK
HOTEL — Informações com Me*
zavilla Rua Portugal n. 14 -
sala l_ - T.l._2466 ou 1156
NOVA FRIBURGO - Parque São
Clemente — Ótima casa em ter-
reno dei 532 m2, c/ 2 frentes.
Vendo à vista ou facilitado —
28-5368.
TERESÓPOLIS - Vendes, o ap.
S-108 da Av. Alberto Torras, 162.
Sala c/ varanda, qt. c/ armário
embutido, coxinha, banheiro, qt.
e banheiro do empregada, irea
de serviço c/tanque e garagom.
Chaves com o porteiro • tratar
no Rio pelo lel. 42-5136

Amores, casa n. 15 (Alto — Te-
resópoÜs) ou no Rio, com o Sr.
Nei. Tel. 42-4092, preço CrS 65
milhões a combinar.
VENDE-SE" belíssima 

"casa 
em T--

Iresópolis. C| 35 000 de entrada e
restante a combinar. — Tratar pe-
Io tel. 30-5810 - Das 8 às II
horas.

CAXIAS-N. IGUAÇU-
NILÓPOLIS

residência, 2 qts.,

3 da Rua Maior Mascarenhas n.° Bom gosto, 3 q., sl., var., tel
73. em terreno de 63 m2 de, s,

- ... -., b. — Entrega-sè vazia —
Constança Barbosa, 152, grupolVer e traiar na mesma.

£'.;. ;-aMB" 
* - 4,5?4,-l VENDE-SE OU 

-TRCCA-SE-ca»

MclER — Casa — R. Cap. Re- fim de construção — Tratar com
zende — Vendo em construção, o próprio na Rua SJo Bras n. .
Tel. 22-6783 - CRECI 844. 1459 - I. os Santos.

Rua Ncemia Nunes,, 621
PARADA""DE"LUCAS - Casa da
2 qts., ¦!., coz., banh., quintal
etc. Ent. de 4 000, p. 120 -
Tratar Lobo Júnior n. 1 238. Te-
lefone 30-3311 — Hoie e ama-
nhã.

20 milhões, com 50% de entra-
da, resto a combinar. Entrega-se
vazia. Ver no local
VENDE-SE EM TURIASSU, um ter-
reno de 12 x 30. Negócio de

AREA 2 500 M2. c| casa peque-
na, igua e luz. NCr$ 13 cl 50%,
sado 2 anos. Tel. 46-7103. _
ATENÇÃO - NILÓPOLIS - Veri
do ótimas casas vazias todo con-
fòrto junto da estação, em frento
ao frigorífico, entrada: 1 ml-
Ihão, resto como aluguel — Ver-
Rua Coronel Azevedo Júnior, cem

proprietário Virgílio e tratar
Av. Marechal Floriano, 143, sala

304 -_Guanabara - CRECI 430.
CAXIAS — Casa sala, 2 qtes. coz.

.-.,....„,.. ,, .. banh. área com loja na frente,
|TERESÓPOLIS, 

- Vendo a resid.; ,.rreno ,0x30 bairro da Prin,,,.
S», Ru»* Gullhermina 57, Várzea,!vcra c| água e |uz „ eonduçSbW'

Vendo em Icarai am- Ml"» Bom Retira — NCrí 40 000 na p=rta. Preço 6 mi|hõei ent.
pia, bem situada e luxuosa man-|—. facilito 50,o —_ In.s. 37-4537., 2 milhões prest. 80. Tr. Av. Brai

TERESOPOLIS - Vdo. n| Jardim
Tabajara, lote 15, murado c/ bo-
nita vista, ótima residência, po-
mar e casa de caseiro. Tr. n] lo-
cal c! o proprietário — Inf. tet.
23-3368 - CRECI 286.

são própria para pessoas de gòsto|TERESOPOLIS — Vende-se casajde Pina, 849. Tel. 30 3052, Praça
refinado. _NCrS 110 000 _ faciljta-jna Fazenda da Paz com sala, três do Carmo, hoie e amanhã.
dos. Av. Rio Branco, 185 sl 927
- Tel. 52-1014 - Creci 777.

NTfÊROreS.-Gonçalo-^~ Aceito
casas, aptes. e terreno, para ven

quartos, dois banheiros sociais,
grande co/inha, dep. cemp. para
empregada, fim da semana na
Fazenda da Paz cem 5r. Oscar.

CAXIAS - 25 de Agosto - Ven-
do uma casa 2 quartos, sal. cor.
banh. terr, 12x30 murado a vis-
ta 10 000 ou entr. 6. Prest. 250

urgência. Preço a combinar. Tra- da ou administra (Aluguéis). Rio|TERESOPOLIS - Ingá - Vendol— Tratar ne Rua Barão do Triun-
far pelo tel. 23-5573, com Sr.|tel. 43-0519 - Décio — Creci 42 lote, 8, quadra K, com 14x74m.ifo 13 sala 109, esquina Av. Pres.

Trevisan - CRECI 104. ou literói — Tcl. 26550. 'Tel. 57-7874. Vargas - Sousa.

U«SiXu.„.;,.:tí-..íp^.- i-S^tS-.i-^ai-r-^àn^ri, ««i»™»*^*^^»;-'^*,,-»*';!^*^' 
• —¦ - ''2-"tlWITrr. ' -t.V--- -yf. :¦•.-;.•¦. •*£ -¦.*-V^V--l^.^-*-*-P*-J-i.r'p.«
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CASA DE LAJE - 1 quarto il.
cor. banh. a vista 4 500 ou enlr.
1 200, prest. 100. Tratar na Rua
Barão cb Triunfo 13 sota 109 —
Esquina Av. Pres. Varejos —
Sousa.
CASAS — Nova Iguaçu — Vendo
•ótimas casas, uma em terreno-20*10. Entradas > partir de NCrS
1 300,00 e prestações a partir de
NCrS 80,00. Tratar dirotamunto
com o proprietário Sr. Bernardi-
no Av. Nilo Peçanha, 38, sala 5
— Nova Iguaçu.

JACAREPAGUA - Sitie c/ pisei-ILAMBARI - Vendo terreno. Rua

ESQUINA 10 x 40 R. Exp. Jo-
ié^)Amaro esq. de Vicente Ave-
lar, prox. 1 529 - Ent. de 3
milh. Sl. 150 mens. Infs. ..
30-7582.
GRAMACHO - Vendo lotes 21 è
22. Q. 29 - 32-7980 - Nelson.
NOVA IGUAÇU • Vendo na^Rua
Paraíba, 4 terrenos ds 10 x oOm.
Preços a partir de NCrS 1 0001 "'»?•"""'

~ l„f* . .7.AK.7 ALAUIU.
SITIO

na, vende-ser*56 mil m2 coni
vores frutíferas, mansão com ai-
to-baixo, aviório, clima monta-
nha, água encanada, Iu?, -força
etc. — Tratar tel. 42-0072.' £llo.
MAGNÍFICO" sitio c/ granja em
Campo Grande — Vendo urg. c/
35 mil m2, c/ 2 galpões, tf 4'div. 

p/ criação aves, pocilga,
res. e casa caseiro novas, plan-
tado, linda topografia, meio la-
ranjal, frente p/ 400 m asfalto,
agua ene, luz Light c. linha tel.
Preço ocasião, 25 mil cruzeiros
novos, c,' 8 mil entr., resto 36'meses s/juros. Tratar semente
aos sábados na Rua Albertina, 72
— Campo Grande.

Bcnjamin Jacob, II x 30 x 31 >
20, plano — Iratar Rua Bela Vis-
ta, 79-102 - Tel. 49-2807 - Rio.
Crj 2 000 000.
RIO DAS 

"OSTRAS 
-Vendo ea-

sa recém-construída, 136 m2 de
área construída, 2 quartes, arm.
embutidos, salão, 2 banhs. em
côr, gr. coz., gr. var,, deps.
emo., garagem. Terr. 600 m2 —
Tratar local Gabriel no Rest.
Gabriel - Tel. 48-1372 e 38-0614.

5ARÃCÜRÜNA"--""Terreno,. fó00
m2, ótima localização. Vendo
bom preço. Tratar tel. 38-7657.

SITIO - Area de 25 ou 50 mil
m2 sen*, benfeitorias, ótima to-
poçirafiii, agua e energia elétrica
— Campo Grande — Facilito o
pagamento — Tel. -18-3125. —

— Financio. Infs.: 37-4537
NOVA* ÍGUAÇÜ - Vendem-se ter-
renos, 25 000 por mês. Posse
imediata, sem entrada

AlUGA-SE 1 vaga para rapaz [AlUGA-SE um quarto mobiliado,
com refeições completa à Rua'com banheiro independente, a ca-
Dento Lisboa, 89,_r.[ 13. Catete. sal ou senhor idôneo. Rua Sãs
ALUGO - Vários ciuartos p| ea- Clemente, 95, ap. 805 - Bota-
sais, Senador Vergueiro, 111. R. >°9Q-
Tavares Bastos, 4, R. Maia La- ALUGUEIS — Vendas aps. e casas
cerda 652. R. Correia Vasques.la partir dc NCrS 130, 160, 190,
50 - Eslácio. ;200. R. Mig. Couto, 27 s| 403 -
ALUGA-SE I quarto" com direitos (32-5855 

- 38-4031 - Territorioi
- Rua Pedro Américo. 166 ap. ™2«°!lHjrJÍB!l!LZíÍ
603 - Catete. jALUGA-SE ap. de saia, 2 quar-
ALUGA.SE: uma sala do frenle pa".*os'.„na R,J?,,0Gene/;1 Severiano!alUGÃH
ra comércio ou escritório. Rua nY4Ü' *py 8,B ~ ch'"
Pedro Américo, 82. \f'.'° - Tra,ar le

. , i ALUGA-SE quarto em casa de fa-i
Passa-se loia no contro, bem | mi lia só para guardar móveis

Empresa
de ônibus

MAÇAÉ
Vende-se uma, com boa fé-

ria diária. Rua Cap. Jorge Soa-
tes, 204, com Alcides da Con-
ceição.

ALUGO a cavalheiro quarto mo*
biliado em ap. da luxo, banhei*
ro anexo — Praia —_37-0203;_
ALUGAM-SE quarto casal cu va-
gas moças diária ou mensal. Av.
N. Srõ. Copacabana, 683/404. -
Tel. _J7;3204._
ALUGA-5E ap. para temporada
de 2 meses, com 3 qts., todo mo-
biliado, com telefone — Tel.:...»"6-2166

Lota - Niterói
... - ap. finamente mobl-

."JrUr, ^"'"lliado, com ar refrigerado, qt. e-I-..-IIU, 4a.-iM|a separildoS/ Crj 5500OO -

Zona Sul. Prop. 37-6470.

TERRENO — Araruama lake
View — Quilômetro 94,5 — Ven*
de-se tarreno próximo da praia
com 3 frentes, área d« 650 m2
em lugar aprazível. Loteamento
particular, com eletricidade, à

Rua dos Andradas, 96, sala 1 lOl-ii,',.?, '

C cu polo telefone 43-S690. «•»¦».

Granja na GB. Tenha
casa comerciai. Rua dos Andra-.! ,

Tr-,11, n,!"1"5' bem contrato, troco por s(-ivista. tratar no telefona 57-8605.

TERRENO 700 m2 - Campo Lin-
do. R. J., Quadra 28, lote 3,
na Rua K - 45-1752 - Vende-se
pechincha.

NOVA IGUAÇU - Vende-se 
' 

1 r,_. __ „_ _,_
boa casa na Rua Triunfo n. 6721 ESTADO DO RIO
— Bairro da Califórnia

Vendo 
~üm 

ap'. nô"lC0MPRC? ,"« ,d<; campo ou pe-queno sitio proximo a Guanaba-
ra oté NCrí 10 000 à vista. Dou
aincia Gordini 65 no valor *de
NCrS 2 500 perfeito, equipado,
faliando pagar na Cix? Econômi-
ca NCr$ I 700 (31 prsetações). R.
Prudente Morais, 1 441 ap. 102

47-1033.

NILÓPOLIS
vo, centro cofncrcial com 2 quar-
tos, sala, coz., banheiro comple-
to. varanda e hall, à vista, Cr$
11 000 000, ou enl. Cr$
8 000 000, _ prest. Cr$ 200 000.
Tratar domingo no local — Rua
Getúlio Vargas, 1 385, ap._303.
NILÓPOLIS - Casa - Vènde-se",
3 qts., sala, 2 varandas, banh.
comp.'quente e fria, cozinha, ga-
ragem — Terr. 12,50 x 30. 15 000
-Tel. 46.7103
TRANSFERE-SE hipoteca da Caixa
Econômica de uma casa, residen-
cia, com loja em Nova Iguaçu.
Serve para padaria. Estr. Luís
Lemos, 676. Tratar 34-0694 -
Sr. Correia.

MANGARATIBA -
ANGRA DOS REIS
MURIQUI - Vendem-se lotes de
vila perto do Country Club t_u-
riqui. Tratar na Rua 12 de Ou-
tubro, 293. Rio, lei. 38-1637.

FAZENDAS, sitios, granjas, casas
de campo. Ver e Tratar na Est.
União industria, 33 500, centro
da Posse, Petrópolis. Condução
a disposição.
FAZÉNDÃ"-~Vende-se a 3Õ~mÍ-
nutos de Vclta Redonda, coin 42
alqueires goom., com sede gran-
de, estabulo, moinho, luz e for-
ça, com 16 alqueires de vargem,
mutia agua. Livre e desembara-
cada. Traiar le!.: 28-8858, Sr.
Waldir. Preço 130,00 à vista.

LOJAS

CENTRO
CENTRO - Rua Frei 

"Caneca-,.n.

165 — Vende-se predio com gde.
Ioja e 2 grandes salões. Entrega-
se vazio — Tratar Alfredo ....
34.0740.
LOJA — Rua dos Andradas com
sobrado, próximo à R. da Al-
fândega, 240 m2 — Troco por
sítio, granja na GB — Walter —
23-3859.
LOJA — Rua dos Andradas com
instalações e sobrado sem colu-
nas — 240 m2. Transfiro -contrato

Detalhes no local cl Walter
23-3859.

LOJA CENTRO - Vende-se com
J00m2 subsolo com 400m2 ò
Rua Santana, 156. ótima localiza-
Cão. 50% à vista. 50% bem fi.
nanciados. Tratar pessoalmente
Rua Republica do Libano, 38 —
Horário comercial.

FRIBURGO - Vende-se sílio com
12 000 m2, boa casa mobiliada,
horta, galinheiros, pomar — Tel.
47-9946. _
GRANJA AVfCOLA' - 5.o"" Dist.
de Petróp. no asfalto, luz, be-
líssima residência, modernas ins-
tal., para 20 000 franjos ou 8 000
pcedeiras, 3 casas empreg., fun-
cionando NCrS 95 000 financ. ou
permuto ap. 57-006B Sr. Francis-

_das_9 is 18 horas. _
GUARATIBA - Sítio com casa
ampla mobiliada • pomar em
produção. Vonde-se ou troca.se
por apartamento em Copacabana

Ver no Caminho do Monja-
dinho, Lote 6. Tratar com o pro*
prietárío ã Rua Cinco de Julho,
63, ap. 402 — Copacabana.
líÁIPAVA - Pedro do Rio.-In-
confidúncia. Vende-se sítio cj 339
mil m2, com t sede de 500 m2,
mobiliada, cstábulo, máq. benefi-
ciar café, criações etc. Tratar te-
lefone 429, Itaipava ou 42-0072.

ZONA SUL
CAPACABANA -"Vendo sôbre-
ioja c| esc. rolante no Centro
Comercial. Está bem alugada. Oti-
ma para renda. Tel. 57-8978.
LOJAS — Copacabana, entrega
imediata com 30 m2, 60 m2 e 130
m2 c) jirau, vitrina, tapete etc.
37-3082 - Vendo ou alugo. Faci-
lito pgto.

ZONA NORTE
CEDE-SE contraio novo da loja
na Avenida N. S. da Penha n.
392-A cl Sr. VIEIRA. Tel:
30-1441.
GRAJAU LOJA - Vendo (nâo é
contrato) vazia. Gás, luz, forja •
tel. 80 m2. 8 portas, frenle para
duas ruas. Esquina. Rua Barão
Bom Retiro, 1822.A. Tel. 38-7638,
48*5330 Amandio propriet. Proço
30 000 com 7 de entrada resto
a combinar.
LOJA — Vonde-se grande loja c]
moradia mais 3 aps., 3 quartos,
sala, coz., banh. vazios. Ver na
Estrada Engenho da Pedra, 490,
cj Sr-Jorge.^ap^ 202.
LOJA GRANDE -" Vendo com
340rn2 podendo ampliar, com
forca. Pronta entrega a aparta*
mentos. Av. Suburbana, S 373 —
Méier. Tel.: 29-4565 - Padaria.
LOJA — Passa*se com contrato,
élimo ponto comercial, armarinho
Rua São Cristóvão, 811.
LOJA — Vende-se ou aluga-se
200 m2. Aceita como entrada
imóvel alugado barato. Tratar R
Conde da Bonfim 116 — Tijuca.
ÍOJÁ R. S. Francisco Xavier, 378,
320 m2 e 50 m2 no subsolo e
R. dos Araujos, 95, com 45 m2
« 30 m2. Tel.: 38-4726. Vendo

PRAÇA SAENS PÉflÂ,-
Loja pronta, bem locali-
zada. 30 milhões em 10
meses. Tsl. 22-4227 e
52-8629. CRECI 132.
TIJUCA — Vende-se loia c| mo-
radia à Rua Araújo Lima, 191
Tratar no local.

ESTADO DO RIO

FAZEND1NHA com 14 alqueires.
Vendo na Raiz da Petrópolis, a
1 100 Qgp. Tel.: 22-334.1, com o
ptoprietario.

SÍTIOS — Vendo dois sítios liga-
dos, no município de Nova Igua-
çu, cj casas, cercados, plantados
e cj nascentes. — Preço base pe-
los dois: CrS 25 000 000 - Faci-
Üta-se a combinar. Tratar cj o pro-
prietário — Sr. Joaquim. Telefone
CETELj_92-1697._ 
SITIO N. S." DA CONCEIÇÃO -
Nova Iguaçu — Transfiro o ar-
rendamento deste maravilhoso si-
tio, ótima residência, sala, 3 qts.,
copa, cozinha, 2 grandes banhei-
ros de luxo, varanda e piscina.
Mobi liada, armários emfckitidòs,
casa de caseiro, galinheiro, paiol,
pocilgas, pomar variado, area de
75 000 m2, muita agua, varias
nascentes, a quem -ficar com uma
geladeira Cônsul Rural, nova, va-
rias galinhas, patos, galinholas,
coelhos, pombos, ferramentas etc.
tudo na base de NCr$ 800,00.
Aluguol do sitio NCrS 200,00
mensais. Tratar no local, sábado
e dominfo, na Estrada Presidente
Dutra Km 19, depois do posto
do Relógio, entrar à direita, se-
guir em frente ate o armazém
do Sr. Amadeu.
SITIO EM FRIBURGO - Vendo a
20 minutos do Centro, com casa

VENDEM-SE, apart.imentos 108,
109 e 110 na quadra 17, do
Jardim Belvodere, compostos de
varanda, quarto, banheiro comple-
to, kitchnette, com armário em-
butido, desocupados. Preço à vista
de NCrí 3 500,00 (Três mil c qui-
nhentos cruzeiros novos) cada. —
Tratar com o proprietário na Av.
Amaral Peixoto, 1/15, 3.° andar,
Niterói, j3U_pelo Jelefone_2-71J8.
i/ÃLÉNÇA - RIÒ DAS FLORES -
Vende-se ou troca-se casa c/ sa*
li, 3 qts., coz.r 2 banhs. e var.
em terreno 500 m2 plantado. Tel.
58-7555.

ALUGA.SE ap.

il-i^-ui^/ - namengo. Jh-nh^dc 
"prn"'

rau de 40 m2. Contrato cie 5 ADMIÍE-SE um més adiantado cu! 
-'-'- ¦""'':

SAO LOURENÇO -Estação Águas instalada com 200 m2, mais ii.|25.Q127 —' riaméngó.
— Vendo ou permuto -ótima casa
por ap. pequeno na Guanabara,-¦•¦-" ^nos. Ver a Rua Dr. Borman,

35 (Pink). Fone: 24494.

r7——  Tel. 36-2166.

Vi02, n.'."^.Ae\ÃLUGA-SE ótimo quarlo com te-
^"lefone no mesmo. ¦ Tel. 36-2166.

Praça Seca
Jacarepaguá

Lançamento dc um pequeno
loteamento, a partir NCr$ ..
6 000,00 com 10% de entra-
da e posse imediata. Seja
V. S. o 1.° a escolher o seu
lote, há no local água, luz, es-
goto, calçamento, mercado doicias e quintal 

'por 
ÍJC-3 

"Jícjm

., 3 qts
área serv. .. .

... -- --;tar na APSA. Ir. Ouvidor, 32,iALUGO ap. iodo moh. c/ tel. ebom fiador, ops e casa-, a partirão, de 12/17 hs. Tel. 52-5007 9el. andar alto, claro Indev.,de NCrí 150, 180, 200. Av. R.L CF.EC, 253. ;.,,., 2 -„„ du.„ sabs dua;

S5'_! HCI 7243°- 5l ,S,V18 AW8A-SE ep. 913, Praia 
"de 

Bo^fc' ^' 
*"*'- 

?' 
*¦ b,',h'

3MÒ31. 
CRKI '43 Ji-'5'2 -tafogo, 

340 c! si., c,t. coni., ba- STr^A^teTlr feJSTto"
ALUGA-TsTap. sala,-3-qF- ":":"" 

,:' """ *"" " °"" ;" '-° '-'" "" "'^ A'J"
COZ.

empr. etc. Alugo 380 000
Kua Silveira Martins, 129, ap. .
303. Ver c| porieiro. Traiar na
Av. Ataulfo de Paiva _n. 483.
ALUGA-SE an. 

"603, 
R. Correia

Dutra, 55, cl s!a., rjto., banh.,
co.-, área c| tanque. - Traiar
APSA. Tv. Ouvidor, 32, 2.°, de
12/17 hs. Tel.: 52-5007.
CATEÍÉ n7 214 -~casa~~34 H
Ailuga-so c| 3, saia, dj.cenden-

SAPS, escolas, e mais Hospital
do SAMDU, com alendência e
internação imediata no local.
Condução para todos os bair-
ros, inclusive Cidade. Tratar no
local. Rua Florianópolis em
frente ao n. 1 333 ou Est. Int.
Magalhães, 65 G. 301 — Cam-
pinho. Com o proprietário.

IMÓVEIS - ALUGUEL
ZONA CENTRO

CENTRO
ALUGA-SE uni quarto p| homem
— Rua Frei_ Caneca, IAS.

ALUGAM-SE quartos e vagas, mo-
biliadns para rapazes. Rua da
Laoa, 83.

CENTRO — Alugam-se quartos e
apartamentos na Rua da União
n.o 30.

ALUGA-SE ap. sala e quarto sep.,
cozinha, banh. e varanda, mui-
to arejado — Rua Riachuelo n.°
217, ap. 1 111 - Chave cl porl.
Tratar segunda-feira c| René —
Tel. 36-7459.
AREA 2 500 m2 - Alugo em Ca-
tuinbi. Tratar R. Van Erven n.°
126-A. Te!. 28^1015, c/ Cipriano.

CASAS e aps. a partir dc NCrS
140, 180, 200. Lgo. S. Fco., 26,
s| 1119 - CRECI 743 - Ter-
ritorial Amnzcnas (7 às 19h) —
38-4031 -^23-2232, um mcs_dep.
CENTRO — Aluga-se 1 quarlo
p[ casal sem filhos, podendo Ia
var e cozinhar — Rua Barão do
São Félix n. 159 — Tratar Sr.
LINO.
CÍNTRO — Alugam-se quartos
na Rua do Lavradio, 159.

AlUGO quarto de frente a sr.
de respeito, fino trato. Avenida
Nossa Sra. Fátima, 67, ap. 702
- Centro.

CENTRO — Alugam-se quartos
na Rua do Livramento, 151.

APARTAMENTO - Aluga-se a
Rua do Riachuelo, 89 c| 14, ap.
101 com 2 auartos, 2 salas, ba-
nheiro, cozinha e area. Chaves
no ap. 201 da c| 13 — Tratat
Rua Buenos Aires, 251.

CENTRO - Hotel, alugam-se
confortáveis quartos e aparta*
mentos, com água corrente, na
Rua Monte Alegre 6. Telefone
32-1220.

ALUGA-SE bom qt. e sala, po-
dendo lavar e cozinhar, na Rua
Carlos Gomes, 351, ap. S-101 -
Santo Cristo. Tratar tel. 22-4239.

CENTRO - Alugo qt., sal., cop.,
coz. Rua Conselheiro Zacarias,
112, próx. Moinho Inglês. Tel.:
23.2001.

ALUGUEL FIADOR com 6 imó
veis — Irrecusável — Forneça -
Praça Tiradentes n. 9, sala 802

Junto ao Cinema São Josá.
AGENCIA" FEDERAL 

"DE "IMÓVEIS

Aluga-se ap. 601. R. André
Cavalcante, 7, qt., sala, banh.,
ccz., tanque. Chaves síndico. Tel.
52-4211 - CRECI 781.
AlUGA-SE na Rua Frei Caneca,
208-A, residência e loja, loja 11,
para oficina depósito cu peque-
na indústria, cosa 10, de 2 qts.,
sala, banheiro e pequeno quin-
tal. Tratar com senhor Jorge e
tjlefone_ 43-5358.
ALUGA-SE apartamento à Rua do
Riachuelo, 136 ap. 901. Tratar
D._ ls.-j._32j.760a. _
ALUGO ou vendo ap. sl., é qt.
separado. Carlos Carvalho, 60
ap.J014._Tel.__27.7258.
ÃLÜGA"-SÉ ca"sa preço~'NCrt 180.
Rua Senhor de Matozinhos, 105
casa A. Centro
ALUGUÉIS?

CENTRO — Aluga-se casa 2 sa-
Ias, coz., 125 mtl mais 1 sala,
coz. 65 mil. R. Ebroino Uruguai,
113, a 5 minutos a pé da Cen-
trai do Brasil, Sto. Cristo.
CENTRO — Alugam-se aps. de
1 e 2 quartos, sala, cozinha, ba-
nheiro sócia! e área dc serviço.
— Todos com sinteco na Ladeira
Felipe Neri._21 — Praça_Mauá.
CENTRO - AÍugo 

"na 
Rua S5Õ

Carlos, 191-A, apartamento 204,
bloco 2. Conjugado, banhetro, co-

nha, área com tanque c sateta.
Depósito. Ver no local com por-
leiro. Traiar 25-9739.

CENTRO — Áíugo ótimo quarto
pj cavalheiro c| referencias

Arranjamos casas,
, aps., lojas e fornecemos os me-nascentes, vacas com crias, umj|hor(!S fialJor(iS da Guanabara -

touro holandês, plantações, linda
topografia. Preço NCrS 
18 O00.CO tudo - Financio parte— Tratar Fribürgo na Rua Éugê-
nio Muller n. 117 ou tol
3260.
TERESÓPOLIS - Fazenda. Vendo

19 km da Várzea. Informações
tel. 27-2509.
VENDO 

"uma 
área de 20 000 inj,

com uma granja • todo equipa-
mento, pronta para funcionar,
capacidade p| 9 000 avós, ha-
vendo ainda bastante terreno pa-
ra expansão. Tratar com Sr. An-
tônio. Tel. 2155 — Nova Iguaçu.
A partir de segunda-feira. Faci.
lito.

ALUGO - Centro, 25 000 vaga a
rapaz, cnsa família, mobiliada,
roupa casa, 1 quarto e seleciona-
do. _Rua Machado Coelho, 113.
ÃLÜGA-SE um quarto para rap"a2
na Rua do Senado, 47. ______
ALÜGAM-SE dois quartos mobi-
liados a rapazes educados. Eí-.i-
gem-se referencias — Aluguel ..
NCrS 80,00 e NCrS £0,00 na R.
do Riachuelo n. 27 — ap. 409

Lapa.

VENDO - FRIBUJtGO - Síli
620 000 m2, casa 7 quartos, 5
banheiros, 2 salões, lareira • da-
mais depend., piscina, 2 aps. do
empregada, 3 casas colono, água
abundante, luz, força. Estrada
Tronco Sul Fluminense - Conse-
lheiro Paulino, 6 Km Centro. —
Tratar 36.6618.
VENDE-SE 1 síticTem Magé," 9 000
mts. plantado, casa simples
Preço: I 500 OOO à vista — Sr
Miranda. Tei. 58-5801.

NOVA IGUAÇU - Vende-se loia
na Rua Marechal Peixoto, 2 181
com 124m2. Tratar na Av. Ama-
ral Peixoto, 1|15, 3.° andar, Ni-
ter.ói, ou pelo telefone — 2-7118.
PASSA-SE loja sem contrato no
centro de Caxias. Tratar Avenida
Nilo Peçanha 305, sábado e do-
mingo até às 12 horas.
SAO JOAO" DE MERITI' - V<Tn"dô
no centro de C. da Rocha — 2
lojas e 4 residências num terre-
no 10 x 40m — Entrada 6 000.
Prest. a combinar — Tratar na
"!ua da Matrii, 217 — Loia 14.
Tel. 23-48.

VENDO - FRIBURGO - Sítio
620 000 m2, easa 7 quartos, 5
banheiros, 2 salões, lareira ¦ do-
mais depend., piscina, 2 ap. de
empregada, 3 casas colono, água
abundante, luz, força. Estrada
Tronco Sul Fluminense, Conse*
lheiro Paulino, 6, Km Centro. —
Tratar 36-6618.

OUTROS ESTADOS

ESCRITÓRIOS e
CONSULTÓRIOS

CENTRO
CENTRO — Vendo grupo de cinco
salas (pequenas), Rua Gonçalves
Dias, ao lado da Colombo, oti-
mas para medico ou dentista, en-
trega imediata. NCr$ 50 000 —
V«ndo tambem . as instalações
mádico-dentarias completas, NCr$
10 000. _ Tel. 27-2650; Sr. Joio.
CINELANDIA - Vende-se grupo
de frente c/ 2 salas, WC, na
Rua Evaristo da Veiga, 16, gru-
po 1502. Entrega-se vazio. Ver
e traiar no local. CRECI 17.

CASTELO - Vendo 
""nã

Av. Churchill, 129, conj.
coniercial 100 m2. pin-
tura nova, de frente. —
Ver local c| porteiro Li
ma. Tratar conj. 1001.
VENDE-SE um grupo de salas

Êsra 
escritório, à Rua da Assem*

!éia n. 61 com saleta, corre-
dor, salão, kitchnete e banheiro,
Tratar cl proprietário. Dr. José
Luiz, pelo Tel. 32-9931.

FAZENDA - Vende-se com 330
ajq. distante 160k de Brasília,
toda cercada, com 160 cabeças
de gado ou 200, de cria e re-
cria, 10 animais de serviço, por-cos, um caminhão Chevrolet 61
praticamente novo. Lavoura de
arroz, feijão, milho e cana, 2
casas curral, pode-se criar inver-
nada mil cabeças. Vendo por
motivo de saúde, aceito ap.
pequeno como parte de pagamen-
to e um carro. Preço de rara
ocasião pela urgência. 65 milhões
— Tratar com o próprio pelo tel.
27-4735 - Sr. Monteiro.

3 SALAS VAZIAS - Ponto bom,
Santa Luzia, 799, esq. R. Branco,
Vendo ou alugo. 57-4019 — Souza
das 15 horas.

20NASUL
GRUPO COMERCIAL - Vendo em1
Copacabana, bom ponto — Frente
- Tel 56-1454.

SÍTIOS,
CHÁCARAS.
FAZENDAS

ZONA SUL
BARRA - Vendo sítio cl 200m2
cj casa de 2 qtes., sala, coz.,
banh. — Casa de Caseiro — Nas
cente etc. Tratar tel. 30-4284 -
Creci 787.

VZONA NORTE
ATENÇÃO — Olima eportunida
de — Sitio entre C. Grande t
Sen. Vasconcelos — Vendo urg.
tl 18 500 m2, plantado C ba-
nanai, barraco, varias nascentes,
terra própria, c/ boa doe. Preço
nunca visto neste local, 6 mi!
cruzeiros novos, c/ 2 mil entr. e
resto 100 mil p/ mês. Tratar na
Cua Barcelos Domingos, 56, C.
Grande, somente sábado.

Rua do Resende, 39, sala 1 103.

ALUGO 4 salas, coz., banh.,
um só ou casais, tem lojlnha
que pode ser junto ou separado.
R. Costa Barros, 14, perto Light.
Ent. R. Alexandre Mackenzíe, fim
sobe escadas. Traiar tel. 52-6623
ALUGA-SE amplo qt, frente, ca-
sal, rapaz ou moças, referência.
Resende,__21|406,_adiantado. 
ALUGO peq. quarto e vaga pj
moça. Rua do Riachuelo, 221, ap.
416.
ALUGA-SE quarto para um ou
dois rapazes, na Rua República
do Líbano, 13 — Centro.
ALUGO no Centro, ótimo qto.
ou uma vaga, arejado e limpo —
mob. c/ roupa a rapazes, c/ fa>
milia respeito. Rua Senador Pom-
peu n.o 67.
ALUGAM-SE dois quartos e com
móveis e um sem móveis. Rua
Costa Bastos, 90, ap. 202, quase
esquina da_ Rua do Riachuelo._
ALUGA-SE em ap. de senhora só,
um quarto para catai sem filhos
e que trabalhe fora, ou duas
moças. Tratar no local. Av. N,
S. de Fátima, 80, ap. 503 —
Centro.

Não falta água.
52-7705.

Tel. 52-5480 e

CINELANDIA - Alugo 1 amplo
quarto com banheiro em ap. de
frente a senhor ou 2 rapazes
dôneos na Rua Evaristo da Veí-

ga n. 83 - ap. 906.
CENTRO — Aluga-se em casa de
cômodos, dois quartos conjuga-
dos p| casal — Ladeira João
Homem n. 43 — Pr. Mauá.
CENTRO — Apartamento, aluga-se
nn R. 20 de Abril, 8, apartamento
1002, belíssima vista, sala e
quarto conjugado, banheiro e pe*
quena kitchinete. Fiador ou de-
pósito — Chaves com o porteiro— Tratar horário comercial pelos
telefones 52-2966 e 52-7046.

CENTRO - Alugo ap. 303 da
Rua Guilherme Marconnl, 74 com
quarto e sala (conj.), banh. _
kitch. Chaves na portaria, tratat
32-7323 - CRECI 439.

CATETE - Aluga-se o ap. 202 da
Rua Pedro Américn, 340, c] sala,
qlo. » dep. completas. Chaves ciiar,Ti,rr,rr,
portolro. -Tel. 42-3373. t.iMO.O
CATETE - Aluga-so aprT2875Í4".
Silveira Martins, qto., sala, de-
oendéncias. Tratar no local.

vldor, 32, 2.0 de 12117 horas.
Tel.t 52-5007 - CRECI 253.
BOTAFOGO - Praia. Alugamos
ap. 1 qt.,* I sala, co/., banh., n-i
Rua Farani, 3, ap. 702. Chaves
c| porteiro o trotar Imobiliária
Sagres Ltda. Largo Carioca, 5, sj
401-2 - 42-0072. _
BOTAFOGO" 

"-** 
Aluga-so à Rua

Marquês do Olinda, 106 ap. 316
com sala, quarto, coz., banheiro
{frente de rua). Ver no local e
tratar na Predial México Ltda. -
Rua México, 31 gr. 1 004. Tels.
22-6337 e 52-1549.

CATETE - Aluga-se na R. Ben-
lo Lisboa 97, o ap. 201, frente,
com ampla sala e quarto conjuga-
do, banh. e co7Ínha, NCrS 250700
e encargos. Choves no local. —
Tratar na R. Buenos Aires, 90,
sala 707. -.Tel. 52-7344. ¦¦
CATETE — Aluga-se "quarto 

a se-
nhor que trabalhe fora pedem-se
referências. Rua Pedro Américo,
300 c| 11.
CATETE - Alugo ap. 407, da
Rua Santo Amaro, 184, saía e
quarto separados, banh. e kit. —
170 mil mais taxas, chaves c|
porteiro. Tratar 57-9191 (fiador).
CATETE ¦-¦ 

Aluga-se Bento Lis-
boa, 76, ap. 1 007 e 307. Ver
e tratar na portaria.
FLAMENGO - 

"Ãiuga-se 
ap. 404

Senador Vergueiro, 266 c| 3 qls.,
sl., coz., banh., depend. em-
pregada, área e| tanque. NCr$
500,00 mais taxas. Ver com por-
teiro e tratar Alcindo Guanabara,
24J214, A_K_Goes^ CRECI 202.
FLAMENGO - Aluga-se 

"Av.~Os-

valdo Cruz, apartamento, hall, 2
sajas, 3 quartos, demais depen-
dencias. inteiramente mobiliado
inclusive telefone, ou vende-se
-Inf. 45-3074.
FLAMENGO - Aluga-Se aparta-
mento, um por andar, 2 salas, sa-
la de almoço, 4 quartos, sendo
(rm conjugado, 2 banheiros cem-
pletos, dependências para empre-
gados. Praia do Flamengo, 118-
301 — Chaves portaria.

Aluça-se vaga pa-
fa mò;a. Rua Lauro Muller. 26,
ap. 905.
BOTAFOGO - Casa de sala, 2
quartos, demais dependências na
Rua João Afonso, 60, cj 9 — Tra-
tar tel. 27-9092.
BOTAFOGO - Aluga-se à Rua
Humaitá ap. cl 2 qts., s!., coz.
dep. empregada, parcialmente
mobiliado cj telefone. Tratar Al-
cindo Guanabara, 24-1214. A. J.
Góes - CRECI 202.
BOTAFOGO - Alugo ap. 202 -
Praia de Botafogo, 360 - NCrS
380,00 mais taxas, cond. sl., 5
qts., grandes, coz., banh.
compl., área, dep. empr. Tra-
tar R. Teóf. Otoni, 123 sl 201
- 43-2750. CRECI 727.
EM APARTAMENTO conj. Aluga,
se a moça ou senhora que tra-

jbalhe fora, todos os direitos.
Diariamente na Praia Botafogo,
356, ap. 922.

FLAMENGO - Ol. ap., sl. com
amplo jard. inv., 2 qts. c| arms.
embs., cozinha e banh. gdes. c|
arms., fórmica novos. Todo pinta-
do a óleo, sinteco. Enlrega ime-
diata — Tratar R. Marques de
Abranles, 92!303.
FLAMENGO "-:-. 

Aliiga-ss ap.- dois
quartos, sala e dependências de
empregada, na Rua Dois de De-
zembro, 26, ap. 603. Chaves com
porteiro. Frederico. Tratar a par-
Hr sea.-foira. Tel. 31-3249.
FLAMENGO' - Alugo ap. 18 da
Rua Correia Dutra, 56 c/quarto *
sala (coni.), banh. e kitch, cha-
ves portaria, tratar 32-7323 -
CRECI 439.
FLAMENGO- Alugo'ap. 401 dã
Rua Marquês do Paraná 41 c/2
qts., sala, 2 varandas, e dep.
completas, chaves na portaria,
tratar 32-7323 - CRECI 439.
FLAMENGO - Aluga-se no Rua
Marques de Abrantes, 92, ap.
808, sala e quarto separados,
jardim de inverno, cozinha, ba-
nheiro e tanque. Chaves com o
porteiro. Aluguel NCrS 250,00

MOÇA DIVIDE despesa ap. mo-
biliado cem 1 colega ou 2, 70
m. cada. Praia de Botafogo, 340
ap. 1026, Cine Opera.
PRÁfÀ DÉ~BOT"ÀFOGO -Aluga-se
quarto para dois rapazes em
apatramento mobiliado, com tele-
fene. Exigem.se referências. Rua
Voluntários da Pátria n.° 1, ap.
503. Tel. 46-4836,
QUARTO — Urca, de frente • e.
varanda o| 2 ou 3 pessoas, 120
mil e outro pequeno p| 1 pes*
soa, 60 mil, 1 més adiantado —
Marechal jCantuária, 122.
GUÁRTÒ amplo bem mobiliado
em Botafogo, casa pequena fa-
milia cj todo conforto para 2 mo-
ças ou rapazes .80 mil cada, po-
dendo ser cj refeições — 46-5184
— Carlos.

nha, 174, 7/-', 9 às 12 hora
ALUGA-SE quarto 

"ionf.,' 
mõb."

a Sr. cu rapaz de fino trato que
trab. fora. Inf. tel. 36-4280, ap.
Sra. só.
ATLÃNHcaT^POSTO DÕTs"~
Alugíj-se quarto senhor idôneo,
único ino. Tel. 37-4184. Das 14
àã 18 horas.
ALUGO ótimo quarto mob. próx.
banheiro, casal trab. fora. NCr?
160,00. Av. Cop., tel. 57-3345,
ep. 904.
ALUGA-SE um quarto, na Av. Co-
pacabana n.o 643, ap. 302, para
moça ou rapaz que trabalhe fo-
ra, com_todos direífos.
ALUGO um quarto. Rua Santa
Clara. 166, ap. 307.
ALUGA-SE por NCrS 400,00 c
ap. 503 da Av. N. S. Copaca-
bana, 782, p| temporada, mobi-
liado, de frente, sala e qt. sepa-
rades, j. de inv. e dep. com-
pietas. Inf. tcl. 25-0065.
ALUGA-SE um quarto para dois
rapazes - 37-5416 - Copaca-
bana.
ALUGA-SE' itimo qtT"moiãr~c/
lei. em ed. de luxo em ap. de
senhora a uma ou duas pessoas.
57-8349.

COPACABANA - Temporada sa-
Ia e quarto decorado de luxo,
com telefone. Tratar pelos tels.
36-4288 e 36-5633.
COPACABANA - Alugamos ap.
1 qt., 1 sala, banh., kit., na Rua
Ministro Viveiros de Castro, 54,
ap. 306. Chaves c] porteiro e t-a-
tar Imobiliária Sagres Ltda., Lar
go da Carioca, 5, t| 40112. Te-
lefone 42-0072^
COPACABANA - Alugamos ap.
cl 3 qts., salão, sala, dep. ctc.
ct tel. na portaria, na Rua Do-
minr.trs Ferreira, 121, ap, 802.
Ciava* 801 e tratar Imooiliária
Sagres Ltda. Preco: 650 U00. lar-
go ds Carioca, 5, salas 401 2.
Telefone 42-0072.
COPACABANA - Aluga-se 6timo
ap. bem centralizado cem 2
Ins e 3 quartos, banheiro;, boa
cozinha, dep. empregada. Duvi .
er, 37, ao. 504, com zelador _
Iratnr pelo lei. 37-7774.
COPACABANA - Alugo tempo-
rada cu não, excelente ap. mo-
biliado, nala, quarto, grande va-
randa, roupas de cama e mesa.
Xavier Silveira, 50-1001, Sr. An-
tónia.
COPACABANA - Aluga-se ap.
grande e luxuoso* salão, sala, 3
quartos, 2 banheiros sociais com
ducha, cozinha, dependência com-
pleta, área, garagem. NCrS 980,00

mais taxas. Rua 5 de Julho,
236, ap. 201. Chaves 202.

ALUGO bom quarto frente, mobil.
e outro pequeníssimo fundos —
próximo praia — cavalheiro res-
ponsável. Tel. 36-0502.
ALUGA-SE um quarto de frente
para 2 moças, Av. AtISntica —
Tel. 57-6791.
AVENIDA ATLÂNTICA, 400, ap.
401. Todo de frente para o mai
— Otirro ap. cj grande living e
sala conjugada, 3 bens quartos,
arm. embut. varanda, banh. cj
boxe, bca area, depend. empr. e
garagem. 
ÃLÜGÃ-SE ap. de sala, 2 quar-
tos, quarto emp., Rua Siqueira
Campos n. 203, ap. 602. Tratar
tel. 43-5110. SALOMÃO - 2a.-
feira — Chaves c| porteiro.
ALUGA-SE vaga - Cr$ 45 000 -
Santa_Clara_ — Tel. 57-7251.
ALUGA-SE ap. mobiliado na Av.
Atlântica, para temporada. Tratar
pelo tel. 27-6438.

SENHORA aluga a rapazes vaga
em qto. Café, roupa de cama -
Praia de Botafogo, 360, ap. 2?6

ALUGÃM-SÉ vagas para duas mo-
ças que trabalhem fora. Rua Sá
Ferreira, 228 ap. 810.
ALUGO - Sá Fer. - Sla., 2 qts.,
dep. compl., mobiliado — Tel.
45-3983^
ALUGO bom apartamento de

-.quarto, sala e cozinha, próximoAlugamos 1 qt„ 1 sala, a praia, do frente, em local tran.
quilo. Ver na Rua Sá Ferreira,
21S apart. 201 — Qualquer hora,
200 mel mais as taxas. Chaves com
o porteiro.

URCA
coz., banh., área, na Rua Mai.
Canluária, 110, ap. 202. Chaves
cj zelador e tratar Imobiliária
Sagres Ltda. Largo da Carioca,
5, s| 401-2. Telefone 42-0072.
URCA — Alugo bom ap. con-
jugado, banheiro completo e co-
zinha. Cr$ 190 e taxas. Telefone
26-6308.

ALUGAMOS por temporada aps.
msbs. de um ou mais quartos
Avenida N. S. de Copacabana,
n. 374, saia_304. Tel. 37.9358.
ALUGA-SE 10 meses ótimo ap.
frente, mob,, ge'., telef., 2 gran-
dos qts., 2 salas, varand3, deps.

LEME - COPACABANA
ALUGAM.SE aps. mobiliados paJ^V^0'05' -125' ""• 3°'V
temporada longa ou curta. Adm.
Bolivar, Av. Cop., 605, tl 1 004.
- Tel. 36-5565.
ALUGA-SE quarto pequeno mob.
a Moça ou Senhor que trabalhe
fora, pedem referências — Tra-
tar tel. 57-4779 — Copacabana.
ADMINISTRADORA: IMOB. L. H."",
ap. salão, 2 qts., grandes dep., I

ALUGO ap. 301 R. Raimundo
Correia, 19, c/ garagem, 3 qts.,
2 sls., copa e coz., area c/ tan-
cjue, dep. completas, arm. em-
butidos. Frente, lado sombra, 2
por andar. Chaves c/ porteiro.
Inf. 32-3594.

ratar à Rua Debret, 79, gr. 205!6!£'nteco< frente todas peças in-
- Tel. 22-9831. ' devassável. Rui Rodolfo Dantas,
FJÃ55R??)7lnd. ótin... rcf.rên. ________________
cias bancárias. Tenho documentos
em dia. Resolvo na hora. Av.
Rio Branco 185 s/ 1 819 - Tol.
32-2503, das 8 às 10 - 13 is
18 horas.

APARTAMENTO - TEMPORADA
— COPA. —.Aluga-se, mobiliado,
acomodando quntro pessoas. Tel.
27-4557.

MUDANÇA? GATO PRE-
TO armazena, transpor-
ta e embala desde 1940
- Tel. 45-8128.

CENTRO E TIJUCA - Alugam-se
dois quartos, 55 e 120 cruzeiros
novos - Tel. 22-8503 • 
52-0660.- Teresa Maia.
CENTRO — Passa-se contrato de
5 anos de uma casa granda p
pensão, 300 cruzeiros novos de
aluguel. Negocio para ganhar
muilo dinheiro — Tel. 22-8503 e
52-0660 — Maria Teresa. Tratar
na Rua "do Riachuelo n. 221 —
ap. 603.

CENTRO - Alug. ap. de~fl7
qto. conj., kitch., banh. comp.
c| sinteco, NCrS 140 ci dep6si-
to - Tel. 32X444 - ÁLVARO .
Procurar hoje.
ESTÁCIO — Âíuga-se um quarto
sala, coz. e banheiro, indep. —
Alug. 150. R. Maia Lacerda, 461.

MACHADO DE ASSIS, 75, AP. 301— Sala, 2 qts., depends. Cha-
ves c/ port. Traiar CIVIA - Tel.
52-8166.
QUARTO grande dc frente. Aluga,
so a 2 moças. Senador Vergueiro,
116, ap. 301.

LARAN.Lj-C.jrElHO
ALÜGA-SE ap. 406,"" R.~ Senador
Correia, 33, cj sia.-qto. conj.,
banh., coz. Tratar APSA. Tr. Ou-
vidor, 32, 2,o, de 12/17 hs. Tel.
52-5007. CRECI 253.

ESTACIÕ — Salas — Alugam-se
independentes, moradia etc. 60
mil. Rua Estácio de Sá 153. Lo-
pes - 32-5115.

FIADOR — Para casas, aparta-
mento e lojas, irrecusáveis. Te-
mos proprietário ó comerciante.
Solução rápida tm 24 horas —
Av. 13 de Maio n.° 47, sala
1 603. Tel. 42-9957 (sábado até
13 horas).

ZONA RURAL
C. GRANDE - SANTA
CRUZ - SEPETIBA
CAMPO GRANDE - Vendo um
lote de terreno na Rua Haedo,
iunto à Escola Normal. Preço ..
5.000,00. Facilito. - Tratar com
o proprietário — Rua México, 74,
4.Q, sala 401. Tel. 52-6570.

ALUGAM.SE duas vagas ou quarto
para rapazes, bastante arejado —
Rua Richuelo, 339-A ap. 304.
ALUGO Apartamento em la.
locação 5 minutos do Largo
da Carioca — Av. Henrique Va-
ladares n. 47.
ALUGA-SE um auarto para ho-
mem, na Avenida Mem de Sá
n.° 215. Tratar com o porteiro.
ALUGA-SE um apto com Ires
salas. Rua Santa Luzia, 405, ap.
28. Ver cl porteiro. Tel. 43-9250.
ALUGA-SE ap. 1024, R. Taylor,
31, c| sl., qto. coni., banh. kit.
Traiar APSA. Tr. Ouvidor, 32,
2.o, de 12/17 ht. Tel. 52-5007

CRECI 253. •

BAIRRO DE FÁTIMA - Alugo ap.
702. Av. N. S. de Fátima, 73, c|
qt., sala, saleta, coz., banh. Ver
no local, das 13 às 18 horas.
CENTRO - Sta. Teresa - Alu-
gam-se apartamentos na Rua Mon-
to-Alegre, 482.
CENTRO — Aluga-se ou vende-se!
prédio com 3 qts., sl., coz,
banh., lo|a e sobrado 250m2
iunto ou sep., 3 qts., sl., coz.,
banh. com tel., força. R. Lapa
113 de 10 às 17 horas.

CAMPO GRANDE - Vendo um
lote de terreno na Rua Tabaf,
junto à Escola Normal. Preço Cr$
5.000,00. Facilito. - Tratar com
o proprietário — Rua México, 74,
4.°, sala 401. Tel. 52-6570.
CASA — Vende-se uma ótima
casa com 3 quartos, sala, cozi-i
nha e demais dependências em GLÓRIA  < T.O..A
centro de terreno de 17 x 32 - "lwK"* — *. 1 ,__i\
todo' plantado e murado, na R.
Costa Nunes n. 36 — Cornar! —
Campo Grande.

FÁTIMA — Aluga-se ótimo ap.
conj. c/ coilnha, fte, na Rua
Guilherme Marconi, 117, ap. 401.
Chaves c/ porteiro. Tratar c/ Dr.
Carlos. Tei. 43-0286, após 13
heras.
PRAÇA MAUA - Aluga-se, à R
São Francisco da Prainha, 41,
grande predio, 2 pavimentos, em
concreto armado, corn 2 salões
para comércio ou indústria. Ver
diariamente no horário de 8
16 hs. As chaves estão no Adro
de São Francisco, 15.
QUARTOS a 50, qualquer fim ou
residência. R. Gamboa, e V. Isa-
beI,_Sousa Franco etc. 58-3264
QUARTO ind. ha íad. Üvnmen-
to n. 16-A — Térreo, só para
homens, — Ver no local c| Baia-
no — 65 mil;
RUA CARLOS DE CARVALHO, 60
— Aluga-se ap. 507 com 2 sa-
tas, 2 quartos, banheiro completo,
cozinha, sinteco, bem dividido,
ideal para 2 casais, aluguel, 3 sa-
lários mais taxas. Chaves no ap.
1306.
SAUDE - Aluga-se à Av. Barão
de Tefé, 107, ampla loja com gi-
rau. Ver diariamente no hora
rio de 7 às 16 horas.

ZONA SUL

PEDRA DE GUARAtlBA - Vendo,
casa de madeira. Trav. Epifanlo,
43. Est. do Catruz. Tratar Rua
Tupinambis, 90, ap. 102 — Tel.
30-7154 - Fernando.
SEPETIBA - Vende-se na mais Iln.
da praia de Sepetiba ap. em fl>
nal de construçüo. Crt 5 000, fa-
cilitado. 31-0730.
VENDE-SE uma casa na Estrada
do Piai n.» 6 240 a 100 metros
da Estrada de Sepetiba, com 2
qft., sa'a, coz., banheiro e va-
randa. Preço de ocasião. Tratar
cem o proprietário que reside
no Iccal.

DIVERSOS

AGENCIA FEDERAL DE IMÓVEIS
aluga Rua Monte Alegre, 356, -
ap. 305, amplo conj. 52-4211 —
CRECI 781.

SANTA TERESA - Aluga-se ap,
2 quatros e dsp. Rua Almirante
Alexandrino, 686, ap, 301.

ALUGA-SE quarto grande pai»
casal com oensão ou sem e um
quarto para 3 rapazes. — Preço
barato. Sta. Cristina n. 46, ap.
301 - Gloria.
AGENCIA FEDERAL IMÓVEIS
Aluga ep. 305, amplo coni. Rua
Monte Alegre, 356. - NCrS 150.
Chaves porteiro — 52-4211 —
CRECI 781.
ALUGAM-SE dois apartamentos na
lad. do Castro 1141118. Chavei
no 118 com Sr. ANTÔNIO, tratar
na Av. Mem de Sá, 101 iob.
(fiador proprietário).

CÂNDIDO MENDES, 227, ap. 608
— Aluga-se conjugado grande c/
cozinha e banheiro. Ver c/ por-
teiro. Tratar 31-2849 — Parte da
manhã.

CABO FRIO - Búzios - Vendo
terrenos da praia, 1000m2, pre
ços a partir de NCrS 3 000,00 —'GLORIA — Aluga-se uma zala,
BERGER — CRECI 530 — Arau.|c=m direito a outras dependén
io Porto Aleor., 70, sala 1204

Tel. 42-3500.
CABO FRIO - Vendo irea 36
alq. geom., ótima localização, 10
minutas centro, 660 m, Estrada
Armação Buiios, Berger — CRECI]!
530 — Araujo Porto

cias, em ap. de dots rapazes. Tcl.
26-4985
GLORIA — Aluga-se um luxuoso
ap. com telefone. Av. Augusto
Severo, 264, ap. 31, Tratar no
local ou com porteiro,

70, sl| 1204 - T.l. 42-3500.
ITAIPAVA — Apartamento de
sala e quarto conj., todo mobi-
liado, defronte ao Itaipava Tè-
nis Clube. Vendo à vista ou fa-
cilitado - 26-5365.

A]egre,|SANTA TERESA - Alugo aparta,
mento. Tratar na Travessa Ori
ente n. 125 - Telefone 52-3153
SANTA TERESA - Aluga-se ap,
tipo casa, prédio novo, sala,' 2
Ots., dep. emp. NCrS 250,00
Rua Paula Matos, 211.

CATETE - FLAMENGO
ALUGO ótimo quarto. Rua Santa
Cristina,_4 .Procurar Carlos.
ALUGO casa. Rua Santo Amaro,
175. Chaves Rua Santa Cristina,
4. Procurar farlos.

ALUGA-SE ap. l.a locação, com
3 qts., armários embutidos, 2
sls., 2 banheiros, garagem etc.
Tratar 27-3262.
LARANJEIRAS - Aluga-se na R.
S. Salvador, 38, p/ legaçÕes ou
rep. oficina estrangeiros, ótimo
ap. de fte. c/ 3 qts., sl., banh.,
coz., área c/ tanque e dep. emp.,
todo pintado de novo, mobiliado
ç/ telefone. Ap. 406. Chaves no
local e tratar na Adm. Fluminense
S/A., na R. do Rosário, 129 -
Tel. 52-8281. _
LARANJEIRAS - Aluga.7e~õ 

"ãp.

C07 da Rua Prof. Ortix Montei.

ALUGAM-SE apartamentos mobi-
liados p/temocrada longa cu
curta. ADM. BOLÍVAR Av. N.S.
Copacabana, 605 — %/ 1 004 —
Tcl.: 36-5565.. _
ALUGA-SE ap. de sala - quatto
coz., banh. na Rua Júlio de
Castilhcs n. 35 — De frente —
NCrS 200. Tratar lelefone ....
45-5529. 
ALÜGA-SE ap. 2 sala"s, 2 quar-
tos, dependências, mobiliado, gel.
e telefone. R. Gustavo Sampaio,
876, ap. 308 _~ Chaves perteiro
ALUGA-SE ap. mobiliado, 3 sa-
Ias, 3 qts., 2 banhs., sala almô-
ço, 2 qts. emp., garagem. Rua
Sá Ferreira, 115. Chaves c/ por-
íairo.
ALUGO luxuoso gr. dorm,
banh. em côr, p/ uma ou duas
moças, em suntuoso ap. junto
praia, R. Figueiredo Magalhães,
10.8;~áp. 1.201, Tel. 37-2197.
ALUGO ap. mob., sala e qt. sep,,
2 varandas, banh. e coz. — 250
mil e taxas, dep. 3 meses. —
Dialma Ulrich, 217. Chaves 401.
APARTAMENTO" - Alúgá-se, c|3
quartos, 2 salas, jardim de in-
verno e demais dependências, na
Rua Francisco Sá, 61|104 - Cha-
ves com o porteiro. Tratar c| D,
Antonieta,_43-4003_e 43-8U»1_
ALUGA-SE quarto mobiliado com
tel. a casal ou pessoa só; em
casa de famí lia cj ou sem pen-
são. Tel. 57-7314.

_>__.\_\-_)l___í. Al 
",S"l 'ÍaVrn? APARTAMENTO i DÜpl«."Rua

_._V_ 'W??_'_<__ Aluguel NCr»Pompeu Loureir0. Tel.'27-9240.
38 milhões. Sr. Roberto, depois
das 20 horas.

,?3.300,00^  
__

LARANJEIRAS. - Àluga-se exce"
lente quarto indevassável em ap.
duplex, mobiliado c| roupas de
cama e café p[ manhã. Sr. ou
moça que trabalhe fora. Ver Rua
Pref. Ortiz Monteiro, 276 ap.
412. v
LARANJEIRAS - Alugo ap. 1 211
da Rua das Laranieiras, 210 c/3
qts., sala, dep. completas, cha-
ves portaria, tratar 32-7323 -
CRECI 439.
QUARTO - Aluga-se mobiliado,
unico inquilino. Rua das Laranjei
ras n.o 107 casa 13, ap. 101.

ALUGAM-SE — Para temporada
lurta ou longa, ótimos aps. mo-
biliados, com geladeira, utensí-
lios, roupa cama etc. Basimar
Ltda. Barata Ribeiro, 90, ceni.
203. Tels. 36-2972 e 36-3322.
ALUGAMOS ' seu ap. garantimos

aluguel. "BRILHANTE" sede
própria Rua Hilário de Gouveia
66, gr. 516. Tel. 57-5187 -
CRECI 243.

BOTAFOGO - URCA_
ALUGA-SE - Senador Vergueiro,
218 ap. 702, la. locação, ao lado
da praia. Dois quartos, sala, de-
pendências garagem. Chaves por-
teiro. 36-6734.

APARTAMENTOS, alugamos para
temperada curta ou longa com-
pletamente mobiliado cl geladeira
e tedes cs pertences, temes de 1 i__,,r*j_- t

2 e 3 quartos - BASILIO &. ALUGO amplo ap., mob., fresco

ALUGA-SE apartamento de sala c
quarto separados, banheiro, kitch-
nette, Rua Voluntários da Pátria,
329, ap. 708 — Chaves com o
porteiro. Tratar na Rua São José
n.o 50, grupo 702.
ALUGA-SE ap. coni. íorn 

"tél~e

móveis. Praia de Botafogo, 340,
ap. 628. Falar com o port. ou ne-
Io tel. 37-6335.

CIA. — Rua Barata Ribeiro n
87_-_sa!a_202 - Tel._37-_n33.
ALUGUEL? FIADORES? Não peça
favores, venha buscar* um bom
fiador proprietário, comerciante
para aluguel d» casas, aps. ou
lojas. Solução na hora. — Vis

•m frente TV Excelsior, Ipanema.
ÀVÉNIDA""NÒSSA SENHORA-"DE
COPACABANA n. 1 093 - Alu-

ALUGA-SE uma tala, Rua Bento
Lisboa, 149.

ALUGA-SE Rua Real Grandeza,
74, ap. 504, l.a Inc., s., iard. inv.,
2 qts., b. compl., dep, emp.,
área c/ garagem. NCrS 350,00,
sem garajem, NCrS 320,00 msis
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 um quarto. Rua Soro-
caba, 239._
APARTAMENTO - Í7ã~!o"c7"pró"
ximo IATE, linda vista, qt., sala
sep., qt. empreg., garagem. Lau-
ro Muller 36, ap. 1 302 - Tra-
tar com porteiro.

hiu-,hall
go ap. 603, mobiliado, c| 2 qts.U ', . •¦ .- ,0 , .,,., .
"rn 

íiePro^' 
40° "'¦!• Veri^J2'-50W. CRÉa^' J

ALUGA-SE ep". 809, Av. N. S.
sl., qto.,

[ tanque. Tra

ALUGA-SE quarto moça, 35, ca-
sal 65 mil. Ires meses de depósi-
to. Ladeira do Russel 39, próx.
hotel Novo Mundo.
APARTAMENTO - Flamengo, qt.,
banh., kitch c/ oama colchão,
poltrona, armar, embut. — Cr$
200 mil - Tel. 26-9191.
ALUGA-SE ap. la. locação, cl sin- uo
teco, 2 qts., sala, qt. empregada, 1^6-6472
vaga garaaem. R. -Senador Ver-'
gueiro, 218. Tratar tel. 25-7978.
ALUGO ap. sl., e qt. separado.

64 sp. 604 -

ALUGA-SE quartos e vagas mò-
ças distintas. R. Viúva Lacerda,
26. Botafogo^_ Humaitá.
ALUGA-SE i R". Theodõr""HêrzT,
90, ap. 103, com 3 quartos, ca
lão, banheiro, cozinha, dep. em-
pregados. Chaves com porteiro.
ALUGAM-SE ótimas vagas a ca-
vaiheircs c| refeições — Exigem-
se relorencias. R. Voluntários
da Pátria n. 97 - Tel. -...

Praia Flamengo,
Tel. 27-7258.
ALUGA-SE na Rua Paissandu n.
162 ap. 214, sala e qt. conjuga-
do, banheiro e kitch. — Alug.:
NCr$ 200,00. Chaves na porta-
ria. Tratar na CIPA SiA. — Rua
México, 41 slloia. Tel.s.: 22-8441
e 22-8155.
ALUGO ap. sala c quarto con-
jugado, com sinteco. Rua Pais-
sanduJ_59,_ap._205.
ALUGA.SE ãp. 720; Rua -Alml-
rante Tamandaré 41, NCr$ 180
e Taxas. Ver hoje — Fiador.. — Botafogo. Tel. 46.3?96.

ALUGA-SE um quarto sj moveis
çm ep. moça que trabaihe fora
— Única inquilina. Tel.: ...
26-7716 - Botafogo.

ALUGA-SE ap. mobiliado, a Kua
Barala Ribeiro, 211, ap. 904. Ver
noJccaL_Tratar_52-9610, Sr. José.
AMPLO qt. c| arm. emb., senhor

ref., q| trab. f. Ap. respeito
. inq. Vendo sófá-cama novo.

Copacabana, 1298-1204, até 15 h.
AlUGA-SE - Posto 4, R. Lacerda
Coutinho, 53, ap. 107, saleta.
sala. quarto cl^arm, embutido,
ampla coz., fogão 4 bocas, ba-
nheiro compt., dep. compl, dc
empreg., área de serv. azulejada
cj tanque. Ver cj o porteiro.
1 ratar 57-1159. Alug. 330 000.
APARTAMENTOS - Temporada
Copacabana, do quarto, saleta,
banheiro • kitchnote, finamente
decorado com ar condicionado,
geladeira, rcupas de cama a ba
nho ctc. Aluga-so per temporada.
Informações no local na Av. N
S. do Copacabana n. 1085, ap

115_- Tol._47-8i'61. _
ALUGA-SE ap. 902,"" R. Constante
Ramos, 136, c| sl., 2 qts., coz.,
banh., dep. emp., área serv. c,
tanque. Tratar na APSA. Tr. Ou.
vidor, 32, 2.o, de 12/17 hs. -
Tel.: 52-5007. - CRECI 253.

COPACABANA - Aluga-se ap.
902, Rua Barata Ribeiro, 746, sa-
lao, 2 quartos e demais depen-
dencias. Chaves com porteiro.

COPACABANA"-" Posto" 
"6~"Um

por andar. Todas as peçss de
frente. Aluga-se ou vends-se
apartamento de fino acabamento

2 salas,. 4 quartos, 2 banhei-
ros sociais, cozinha-cepa, 2 quar-
tos de empregada e dependências

Vaga de garagem — Rua Joa-
quim Nabuco, 106, ap. 201 — O
porteiro o encaminhará ao apar-
tamento — Aluguel ou preço à
combinar. Tratar na Rua Debret,
79, gr. 205|6 - Tel. 22-9831 -
CRECI 132. 
COPACABANA - Ruã Miguel le-
mos, 74, ap. 1003 — Aluga-se
conjugado e dep., NCr$ 230,00.
Tratar PREDIAL E ADMINISTRA-
DORA RESNIKOFF LTDA. - Rua
Ouvidor, 130 - 9° and. - Tels.
32-1675 e 22-94355 (H 6).
COPACABANA - Aluga-se ap. 408
à Run Figueiredo Magalhães, 219
composto de snla e quarto conju-
gado, Kitchnete e banheiro. Cha-
ves com o porteiro. Tratar em Cer-
deiro Guerra & Cia. Ltda. _ Av
Rio Branco, 173 14.o andar. Tel.
31-1895.

COPACABANA aluga-se ap. todo
mobiliado 2 s. 2 qt. 1 qt. empre-
gada. Ver sábado, domingo. Rua
Duvivier, 99 ap. 504.
COPACABANA" - Alúga-se perto
do Lido, um quarto em casa de
familia, a duas moçns que traba-
lhem fora. Tol. 57-5772.
COPACABANA - Alugo 6timo
quarto rigorosamento familiar —
Tel. 47-6943.
COPACABANA - Aluga-se ap.
conjugado na Rua Constante Ra-
mos, 53 — Tratar com Dr.
Francisco pelo tel."-37-0307.
COPACABANA - Alugo ap. 305
da Rua Santa Clara, 308 c/quar-
to e sala (sep.}, banh. e ccz.
Chaves portaria, tratar 32-7323

CRECI 439.
COPACABANA - Alugo ap. 213
da Rua Raul Pompéia, 195 com
quarto e saia (conj.), banh. e
kitch, mobiliado, chaves na por-
taria, tratar 32-7323. CRECI 439.
COPACABANA - Avenida Aluqo
temp. ou sno, ap. qt., t sala,
outro 2 qts., sala, frentes, mobs.
tels., geladeiras, 47-4566.
COPACABANA - Perto da praia
— Aluga-se ap. bem mobiliado
com tel. de 2 quartos, 2 salas,
de 1 a 3 meses. Tel. 36-6262.
COPACABANA - Aluga-se o ap.
205 da Av. N. S. de Copacaba-
na n.° 75, um salão, banheiro,
cozinha e varanda, de fundos.
Aluguel NCrS 220,00 mais taxas.
Chaves na portaria. Tel. 42-0297.

COPACABANA - Alugo por tem.
norada ou ano, de alto luxo —
todo atapetado, 3 quartos, 2 sa-
Ins, 3 banheiros, garagem, TV, te-
lefone interno e externo, gela-
deira, máq. de lavar roupas, mó
veis e demais pertences — Sr.
Amaral — 57-3031.

ALUGA-SE ap. 507 R. Raul Pom-
péia, 195, c[ sala, qto. conjuga-
do, kit., banh. Tfatar APSA. Tv.
Ouvidor, 32,»_S.o, de 12/17 hs.
Tel.: 52-5007 - CRECj__253. 
ALUGA-SE ótimo ap. de luxo,
201, R. Alberto de Campos, 74,
cí s!a., 2 qtos., coz., banh., área
serv., dsp. emp., saleta, mobília-
da cj telefone. Tratar APSA. Tv.
Ouvidor, 32, 2.0, de 12/17 hs.
Tel.: 52-5007 - CRECI 253.

COPACABANA - Aluga-se no
prédio da Av. N. S. de Copa-
na, 209 o ap. 604, eom 2 qts.,
iala e demais dependências, e o
ap. 107 com quarto, sala, ba-
nheiro e kitch. Ver no local
cem o porteiro e tratar na Av,
Graça Aranha, 37 — S.°, com
Dr. Cláudio.
COPACABANA - Aluga-se óti
mo ap. na Rua Dias da Rccha
n.° 35, ap. 104, d. duas salas,
3 quartas, banheiro, cozinha e
dependências completas. Ver no
local e/ o porteiro e tratar cem a
ATLAS IMÓVEIS LTDA. - Rua
México, 98, grupo 302. T.lsfone
52-5898, íl Sr. Fernandes
CRECI 454.
COPACABANA - Aluga-se p/
dois ou três meses gde. ap. per-
to da praia, com direito a te-
lefone, com 'ou sem móveis, Tel.
37-8883 - 500 000 mensais.
COPACABANA - Alugam-se uma
ou duas saias Indep., juntas ou
separadas, com ou zem móveis
com direito a telefone. Alugue!
200 000 cruzeiros mensais cada.
Tel. 37-8883.

ALUGA-SE ap. 803, R. Paula Frei-
Ias, 61, c| sla., 4 qts., varanda,
2 banhs., coz., dep. emp., área
c| tanque, garagem. Tratar A?SÀ.
Tv. Ouvidor, 32, 2°, de 12/17
hs.Tel.: 52-5007 -^CRECI 253. 

'

ALUGA-SE ap. 3Í0, Av. N.S. Co.
pacabana, 387, c[ sl.-qto. conj.,
banh., coz. Tratar na APSA. Tr.
Ouvidor, 32, 2.°, de 12/17 hs.
lei.: 52-5007^ CREa 253. _
ALUGA-SE ap. 839, R. Barata Ri-
beiro, 200, cj sl., qto. sep., va-
randa, coz., banh.,' área cj tan-
que e banh. emp. Tratar na
APSA. Tr. Ouvidor, 32, 2.o, de
12/17 hs. Tel.: 52-5007. - CRE-
Cl _253.
ÃLUGA-SE vaga para moça. Ver
sexta-feira cu domingo. — Rua
aulhóes_de_Caryalho_4l2,_ap. 203.
ALUGA-SE vaga para rapaz de
respeito, que dê referências. Cr$
50,00. Av. Copacabana, 209/102.

e aprazível, cj gel., roupa de
cama e utens. Dias ou mês
combinar p| tel.: 57-1017.

COPACABANA - Aluga-se ap.
barato com 2 quartos, sala, co-
zinha, dep, empregada. Rua Xa-
vier da Silveira, 40 ap. 1202. -¦
Traiar Rua México, 11 l_s|_ 507.
COPACABANA - Alugo aparta-
mento nlto luxo, um por andar,
de frente, 2 grandes quartos, 2
grandes salões, dois banheiros so-
ciais cores, sinteco, dependências
de empregadas completas, gara-
gem. Rua Barão de Ipanema,
1241101.
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 - Aluga-se e ap.
301 da Rua Bulhões d* Carvalho,
530, conjugado. Chavei c| por-
teiro. Tel. 42-3373.
COPACABANA - Aluga-se ap.
de frente com quarto e sala sep.
cezinha e banheiro completo na
Rua Edmundo Lins n. 20, ap.
802 - Preço de NCrS 280 a ta-

.,,,_,.,, ,-„„ . ., - ,xas — Chavei t informações c|
ALUGA-SE ap. I 202, Av. N. S. o porteiro
Copacabana, 1 171, c| 2 sls., qto., ~
coz., banh., área cj tanque, va-
randa e banh. emp. Tratar A'?SA

nd. d. Piraii 572 «I S _l.~ lr' 0uvidor- 32' 2°' de ,2/

fô-MÍL iXV.7''^1 .S'dod" L?_h.._T.I.. .5*5007.. CRECI 253.
ALUGA-SE ap. 201 Av. N. S. Co-
pacabana, 400, c| 2 slas., 3 qtos.,
coz., banh., deo. emp., área serv.

tel Tratar APSA - Tr.

COPACABANA - Alugo p| ma-
nhã até 15 horas, ap. para aulas
costuras ou equivalentes. Tratar
tels.: 42-5565 e 52-6846 - Sr
Waldyr - 8 às 13h30m.

ALUGA-SE vaga para duas ÍSÕ". ^7,.ÍT,L"**•__™
cas que trabalhem fera. Rua Sá F0P«abana, ;542,!:„„„!,. tia *- atn banh., kit., area cFerreira, 228 ap._810.
APARTAMENTO - Alugo. R.
Dias Ferreira, 297 s) 101 — le-
blcn, cl qt., e sl. conjugado,
cozinha e banheiro. Ver no lo-
cal c| D. leda. Tratar 2a. feira,
após llhoras^.22-9023.
ALUGUEIS? — Arranjamos casas,
aps., lojas • fornecemos os me-
lhores fiaderos da Guanabara —
Rua do Resende, 39, sala I 103.
ALUGUEIS — Aps.' e casas a par-
tir de NCrS 180, 200, 250, Av.
R. Branco, 185)2019 (um més de-
pósito cu bcm fiador). — CRECI
743 - 38-4031 
ALUGO lindo ap. mob. fino gòs-
to (p| pesssas exigentes, 2 sls.,
2 qts., banh. côr, gar., tel. me-
lhor ponto — Tcneleros, 89, no.
704, para temporada — 36-3157.
ALUGO a mSças ou Sras. quarto
peq., mebiliado, 75 e 1 vaga
em qt. de duas, 60. Av. Copa-
cabana, 583 ap. 608. Tel.; ....
32-3461. 
ALUGA-SE um qt. grande ind. pi
2 rapazes. Um peq. mob. p| mô-
ças, um ap. conj. em Copacaba-
na. - 45-8414.

tar na APSA. Tr. Ouvidor, 32,
2.o, dé 12/17 hs'. Tel. 52-5007'. so t'ui,rto c=n] tnéveis, roupa.pa-

CRECI 253 ra_IfPnz* ^d* 57-5572.

ALUGA-SE ap. 9f2, R. Barata
Ribeiro, 200, c| sl., qto.' coni.,
banh., kit. Tratar APSA. Tr. Ou-
vidor, 32, 2.o, de 12/17 hs. -
Tel.: 52-5007 - CRECI 253.
ALUGUEL - FIADOR? - Não pe-
ça favores, nos procure. Temos
fiadores com boa fixa bancária o
comercial - Tel. 424612.

ALUGA-SE temporada Copacaba-
na, ap. frente, mobiliado, luxo c|
telefone. Crí 450 000. Rua Bara-
ta Ribeiro - 36-4027.

ALUGA-SE ótima vaga para ra-
paz com ou sem movei:, ambi>
ente familiar — Rua São Cie-
mçnte n. 14 _—_Botafogo.
APARTAMENTOS 6tímo»; I.» lo- APARTAMENTO
cação. Rua Lauro Muller ¦ n.° 36,
4 tipos preços NCrS 230, 240 e
280, com garagem mais NCrS 30
— Tratar com o porteiro. Infor-
maçSes 26-9998.  AVENIDA ATLÂNTICA, 2388
ALUGA-SE um cruarto '.nara "- Alugs-Se sp. frent» c/ garagem,
nhora cu moça, em apartamento 4 qfs„ duas salas, mais depend.

Rua Anibal Rei. 8!.. ^.u anaarl- 1000,00 mais encarg. Tr. Tel

saleta, sala, va
randa qto-, banh. compl., coz., fo
gão, banh. emp. 330,00: Chaves
port. Barão da Ipanema, 143, ap.
702. '

COPACABANA - Aluga-se exce
lente ap. frente, sl. e qt. sepa-
rados, banh. e coz., qt. e WC
empregados, área azulejada com
tanque. Rua Figueiredo Maga-
Ihães, 741 ap. 301. Chaves por-
leiro. .Tratar tels. 37-5906 e ..
52-2284.
COPACABANA - Alugo espaço-

BONS FIADORES - Ofereço para
aluguéis em toda ¦ Guanabara.
Rua Alcindo Guanabara, 24 «i
702 - Cinelindia. Tel.:. 42-2667.
COPACABANA - Alugá-se tp.
704, R. Anita Garibaldi, 42 c/ tl.
2 qts., coz., banh., dep. empreg.,
jard. inv., área c t3nque. Tratar
APSA. Tr. Ouvidor, 32, 2.° de
12|17 horas. Tel. 52-5007 - CRE-
Cl 253.
COPACABANA — Aluga-se ap.
301, R. Belford Roxo, 351 com
2 sls., 2 qts., ccz., banh., dep.
emp., p a óleo, todo atapetado.
Tratar APSA. Tv. Ouvidor, «32,
2.o d» 12117 horas. Tel
52-5007.

COPACABANA — Aluga-se apar-
tamento 2 quartos, grande sala,
demais .dependências completas.
Rua Domingos Ferreira, 70 ap.
101. Ver no local. Preço 450 mil.
COPACABANA — Quarto oara
duas -moças, aluga-se cm casa
de casal na Rua Figueiredo Ma-
galhâes n. 823 - ap. 802. —
Tratar telefone íí-0748.

COPACABANA - Alugamos ep.
4 qts. saião, 2 banh. rodais,
coz., deps. empreg. â Rua Wguel
Lcm,:s 106, ap. 201, frente. Ver
cj porteiro, das 12 às 16 hs.
tratar Imobiliária Sagres Ltda.
Largo Carioca, 5, i| 401-2. Tet.
42-0072.

56-0934.

COPACABANA - Alugo ap. 901
Rua Buihôes Carvalho, 412, com
quarto e sl. seps., banh. r> «oz.
Pintado, indevassvel. CrS 230 rt
taxas. Chaves porteiro. Tratar
43-1616 e 43-1590. <

CASA ou apartamento cm Copa-
cabana. Compro contrato de alu-
guel. Pago na hora. Residência.
Tratar com Guimarães — Tel.:
36-7839.
DE FRENTE com aemáries embuti-
dos, sala, dois quartes. Barata RI-
beiro, 669/303 - Aluguel 500

Agenda
FERIADO — Hoje, Sexta-Feira Santa, é feriado
nacional. Não funcionam o comércio, a inàústria,
os bancos e as feiras livres.
JUIZ — O Juiz da 11.» Vara Criminal estará de
plantão hoje, das 12 às 16 horas, no Foro, Rua D.
Manuel, para conhecer pedidos urgentes de ha-
beas-corpus, contra autoridades coatoras.
TRENS — Com a redução dos trens suburbanos,
na parte da madrugada, a Administração da C:n-
trai do Brasil fará colocar policiamento intensifl-
cado naqueles comboios. Dois policiais viajsrf.o
nos trens, atendendo, assim, às justas solicitações
recebidas.
PESCADO — A CIBRÀZEM informa o.ue os pre-
ços dos pescados são os seguintes: Anchovai, NCrí;
1,20; Corvina, NCr$ 1,00; Camarão congelado, NCrS
5,40; Camarão salgado, Cr$ 4,75; Filé de pescadi-nha, NÇr$ 2,60; Xerelete, NCrS 1,20; Pescadinha,
NCRrS 0,95; Pescadinha esvicerada, NCrS 1,40; Fi-
lé de merlusa nacional, NCrS 1,40; Filé de merlu-
sa- argentina, NCrS 1,30; Bonito, NCrS 0,80. A Supe-
rintendéncia de Frio da CIBRÀZEM revela ain-
da que estes preços estão sujeitos a uma margem
reduzida de flutuação, uma. vez que, no decorrer
da Cemana Santa espera-se habituais aumentos
repentinos da procura dos vários tipos de peixe.Entretanto, a CIBRÀZEM manterá seus preçosbaixos . fixos durante todo o dia operacional dosseius postos na Guanabara. Postos: — Largo
da Carioca; 2) — Central do Brasil; 3) — Pra-
ça Mauá; — Praça Serzedelo Correia; 5) Pra-
ça Antero de Qusntal; — Praça Gen. Osório; 7)Praça Saenz Pena; 8) — Madureira; — Cas-cadura; 10) — Pavuna... Postos de venda decongelados: — Visconde de Pirajá; 25-A; — Se-
nador Vergueiro, 135-A — Marechal Cantuarla,
1?*P; — Avenida N. S. de Copacabana, 109-A;Siqueira Campos, 94; Anita Garibaldi, 83-B;Barata Ribeiro, 639; — Marquês de São Vicen-te, 191-B; — Rua Jardim Botânico, 705; — RuaSenador Vergueiro, 200, loja E; — Rua Marechal
Modestino, 153-B; — Estrada da Bica, 226-B; —
Ilha do Governador; — Rua General VenáncioFlores, 291-A.
NAVIOS — Chega hoje ao Porto do Rio o car-
gueiro Aconcágua.
PROFESSOR — o Departamento de EducaçãoMedia e Superior, ds Secretaria de Educação,
informou, que continuam abertas na ESPEG, ins-crições para o concurso de professor de EnsinaMédio, em provimento efetivo, nas seguintes dis--ciplinas: Espanhol, até 17.4.67; Artes Aplicadas,
até 17.4.67 e Taquigrafla, de 20.3, até 19 de abrildo corrente. Para' o magistério médio do Estado,estão abertas as inscrições até 4-4-67, para con-tratação de professores das disciplinas: Francês,
Matemática, Física, Química, Biologia, Desenhoe Educação Musical e Artística. A Escola de Ser-viço Público da Guanabara ÍESPEG), funciona
na Avenida Carlos Peixoto n.° 54 — Botafogo
CONCURSOS — O DASP comunica que as
provas escritas de Bibliografia e Referência e
Catalogação e Classificação do concurso paraAuxiliar de Bibliotecário da Universidade Ru-
ral do Brasil do Ministério da Agricultura,
realizadas no Estado da Guanabara, serão iden-tificadas no dia 30 do corrente, às 12 horas,
na Escola de Serviço Público, Ministério da Fa-zenda, 7.° andar, Estado da Guanabara, — As pro-vas escritas de Contabilidade Pública, Matemáti-
ca e Estatística do concurso para Contador daUniversidade Rural do BrasU do Ministério da
Agricultura, realizadas no .Estado da Guanabara,e de Matérias-Primas e Português do concurso
para Avaliador de Penhores da. Caixa Econômica
Federai do Paraná, serão identificadas no dia 31
do corrente, as 12 horas, na Escola de Serviço Pú-
blico, Ministério da Fazenda, 7.° andar, Estado da
Guanabara. — A Prova Especializada do concurso
para Telegrafista do SPF, realizada nos Estados
de Alagoas, Amazonas. Bahia, Ceará, Espírito San-
to, Guanabara, Goiás, Maranhão, Minas Gerais,
Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí. Paraná, RioGrande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Ca-tarina, Sergipe, São Paulo e Rio de Janeiro e a
prova de Datilografia do concurso para Arquivista
da Caixa Econômica Federal do Paraná, serão
identificadas no dia 1 de abril próximo, às 14 ho-
ras, no Liceu de Artes e Ofícios — Rua Frederico
Silva, 86, Praça Onze, Estado da Guanabara.
FONIATRIA — Dia 28, às 11 horas, na Escolade Reabilitação do Rio de Janeiro (ABBR), n*Rua Jardim Botânico, 660, a reabertura dos tra-balhos do corrente ano da Sociedade Brasileirade Foniatria.

CONFERÊNCIA — O Professor Olavo Néri, daPUC e da Universidade Federal do Rio de Ja-neiro, pronuncia conferência, dia 27, às 17 horas,
na Associação Brasileira de Educação, Av. RioBranco, 91, 10.° andar, uma conferência sôbreEducação do Excepcional,

LEME — Alugo ap., sala, 2 quar-
tos e dependências completas, 5.°
andar, írente, ed. novo, ex. re-
sidenciel. Ver na Rua Anchleta,
21. Chaves porteiro.
LEME — Alugo qto. mob., a mô-
ça distinta trabalhe fora, ap. fí-
no Irato. Ver das 15 às 18 horas.
Rua Gustavo Sampaio, 746. ap.
803.

MUDANÇAS STAR -
12,00 A HORA. Telefo-
ne 22-9264.
MUDANÇA? GATO PRE-
TO armazena, transpor-
ta e embala desde 1940
-Tel. 45-8128.
OPORTUNIDADE - Aluga-se ap.
finamente mobiliado, si., qt. se-
parado etc. Rua Gustavo Sam-
paio, 520, ap. 1 104. Chaves por-
leiro Antônio. Tratar tel. 52-5796,
seg.-feira. ___
PROCÚRAM-SE moças que traba"-
lhem fora dividir despesa apar-
tamento mobiliado — Copacabana
- Tel. 37-5711.
POSTO SEIS
mob.

Aluao ap. frente,

ALUGA-SE quarto com móvel» —
moça ou senhora que trabalhe
fora. Aluguel 100 000 — Rua Ba-
rão da Torre, 100, casa 21.
ALUGA-SE apartamento no"" ie-
blon, 2 quartos, sala, WC, eo2Í.
nha, dependências de empregada.
Tratar locai, Ru» João Lira, 32,
ap. 314.
APARTAMENTO - Alugo, Rua
Nascimento Silva, 110, ap. 109,
cí 2 qts., sl., cozinha, banheiro,
dep. completas de empregada.
Chaves c] porteiro. Tratar segun-
da-leira, após 11 horas, 22-9023.
ALUGA-SE um quarto em casa
de família de respeito. Rua Nas«
cimento Silva, 120,' ep. 104 —
Ipanema.
CA5TEL1NHO - RAINHA ELIZA-
BETH — Alugo ap. living,, sala
atapetados, arm, emb., jacarandá,
ar condicionado, 2 quartos cem
armários embutidos, demais de-
pendências. Tel. 47-9393.

CASA — Ipanema — Aluga-se na
Av. Epitácio Pessoa, 396 cem 5
quartos, sala, garagem e derr.a;s
dependências. Ver no local dià-
riamente. Tratar pelo tel
25-4137.

, , „-.,.., , ..FIADOR??? ótimas referências,
gelad. Prédio famihar.jnroprietárlo e dccument:s em dia.

Aceito temporada. Ver e tratar Resolvo na hora - Rio Branco,
Raul Pcmpéia, 183, c/ porteiro.
QUARTO - Posto dois, aluqo am-
pio, frente, c| varanda, mobiliado
a senhor Idôneo trab. fora — Tel.
57-3015.

QUARTO frente, esq. Atlântica
— P. 4 — Alugo grande mob.
sinteco, banh. privat. em ap.
senhora só a pessoa idônea. Te*
lefone 54-2960.
RUA DOMINGOS FERREIRA, 136,
ap. 201. Aluqo ep. frente, pin-
tado, ei armários. — Quarto do
5 x 6, sala, banheiro ccmpUto •
coiinhi e, tanque. Entrada so-
ciai • d* serviço — Tratar pelo
Tel. 37-1591.
RUA FIGUEIREDO MAGALHAES,
226 — Aluga-se ap. por têmpora-
da._Procurar o porteiro.
SANTA~CLÀRÀ7 14.',' 7p7T07~~^
sala, quarto, varanda, dep. —
Chaves c* porteiro.
SA FERREÍRA-^- AÍuga-se ap. dê
2 qts., saia c| garagem em edi-
ficio de luxo, la. locação — In-
formações. Tel. 57-3815.
TEMPORADA - Av. AtISntica,
•p. mob., gel., tal., sala-living •
quarta • dep. frente. Tal.: ....
47-7363_ou Semana Santa.
TEMPORADA — Aluga-se pequeno
apartamento 3 a 6 meses, mobi-
liado cj geladeira, Av. N. S. Co
pacabena, 1032, ap. 1009 — NCrí
200,00 — Chavei c|_p;rtelro.
VAGA em ap. de rapaz solt.
Rua Barata Ribeiro, 418/1012
Copacabana.

185, s| 1 819. Tel. 32-2503, daa
8 is 10- 13_Js 18 hs.
FUNCÍONARlÒ - Admite-se se-
nher de responsabilidade para éU
vidir dsspeza de apartamento. R.
Barata Ribeiro, 450, ap. 402.
IPANEMA — Temporada — Mo-
biliado, satã, 2 quartos, depe-i-
dênclas. Ver local — Gomei Car.
neiro, 124 — 301.
IPANEMA — Àluga-se um quarta
a moças Rua BarSo da Torre, 553
ap. 101, fundos (nâo tem telefo-
ne). ,
IPANEMA — Aluga-se ap. novo,
sala e qt. separados, coz e banh.,
armário emb. Gomes Carneiro,
130, ap. 408. Chaves local. ^
IPANEMA - Aluga-se de q. e s.
Frente para praia. Chaves com o
porteiro. Rua Visconde dc Pira-
iá, Ó2I/807 - Preço 260 mil e
laxns. Tel. 27-1091.

GARAGEM — Aluga-se vaga em
edifício na Rua Belfort Roxo, 296
— Lido — Ccpaíabana, Tratir ci
Salomão, tel. 23-9658._
LEME — Aluga-se ap. ÍÍ04, Rua
Gustavo Sampaio, 662 cem sale-
la, living, jard. Inv., 3 qts., sl.,
banh., coz., banh., dep. emp.,
área serv. c{ tanque, garagem.
Tratar APSA. Tv. Ouvidor, 32,
2.o, de 12117 horas. Tel. 52-5007.

IPANEMA - LEBLON
ALUGA-SE o ap. 301 da Rua Dias
Ferreira, 425, no Leblon, sala, 2
quartos e demais depend. Chcves
com o porteiro. Aluguel NCtf
370,00 mais taxas e impostos.
Tratar tel. 52-7333 ou 32-3539,
dias úteis.

LEME — Alugo apartamento mo-
biiiado 2 quartos, sala e depen-
dencias — Rua Ribeiro da Costa

107 - ap. 1 202 - linda
vista — Visitas das IO Is 20
horas.
LEME — Alugo ap., sl., 3 qts.,
demais dep., mob., telef., gara-
gem, 650 mil. Ver qualquer ho-
ra — Rua Gustavo Sampaio, -460
(portaria).

IPANEMA — Moça morando em
apartamento procura outra quo
trabalhe fora p! dividir despesa»
— Tratar segunda-feira cl D. Ko-
ren — Telefone 23-3206, só à
tarde.
IPANEMA — Cobertura semi*mo-
blliada, varanda, qt., «1. separa-
dos, cozinha, banheiro. Telefone
27-2637, das 10 is 17 horas.
LEBLON - Alura-se ap. 402, R.
Josí Linhares, 154 cl tl., 3 qts.,
ccz., banh., dep. emp. — Tratar
APSA. Tv. Ouvidor 32, 2." d»
12| 17h. JTel.;_ 5^-5007. ;
LEBLON — Alut-a-se ao. coni. Av.
Bartolcmeu Milre, 4<8 — Chave*
c/port. Tratar tel. 27-1871. _
LEBLCN — Atu"a-:e na Rua Jcsé
Linhares, 117, o ap. 201. de qt.
e ssla sep., área, coz., banh. c/
'-aragem, pintado e tf slntce-%
Ver c/ port. Tratar tels. 43-7912
e 25-1263. ADM. ORION.
LEBLON - Aluga-se ap., 2 ots.,
sl., demais dep. na Rua TubirALUGO casa gde. terreno 18x36 Ô 

'ao 
303 -ÔGii,*-il"_nri -T...

ex.embalx.da, ó.g.,., .i..rd!m,_R. £$gSfog£&á Jfffo"*.
Tel. 32-9080 - Euie.

Rodolfo Albino, 35 - leblon (Ca
nal). 47-3851 - Guilherme.
ALUGA-SE ap. luxo em Ipane-
ma c/ iardim de Burle Marx, rcl
atapetado, duas salas, dois quar.
tos, banheiro social, toilete, ar-
mários embutidos, dependências
de empregada • garagem. Tele-
fone 47-7047.
ALUGA-SE vaga para rapaz com
móveis. Rua Barão da Torre, 100,
casa 17.

LEBLON — Aluga-se um qv.vto
para um senhor com café da mi*
nhã e telefone. Rua Dlat Ferrei*
ra, 228, ap. 202.

MUDANÇA? GATO PRE-
TO armazena, transpor-
ta e embala desde 1940
- Tel. 45-8128.

Kí
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OUARTO — Aluga-se Alimo para ALUGA-SE: wario es.-a.u_o a i,ni
uma ou duas pessoas. Rua Ali», lou doi; cavalheiros e uni outro
1n Campos, 176. Tal. 27-5315. 

'mais 
pequeno com banheiro c en-

liada. Indepondontes na Rua Jor-

GAV.A-J.a0,AN,C0!f^fB;.,JÜCA-
ALUGA-SE amplo ap. com sinle- =t-.:t—_ —;.— ~'

' ÜARUA OA IIJUCA - Alugamos
ap. 304, com mobília de qt. con-
jug_do, na Av. Serntimt-Ciibó, n.
780. Chaves tom o porteiro e
tratnr na ImobÜ.árin Sagres Ltdn.
Largo da Carioca, 5, solos 401-2.
Tcl. -12-0072.

co. Cr$ 380 000. Ru.i Marquês
São Vicente, 115 cp. 301 - Gá-
vea - 27-40S5.

ALUGO - Rua das Acácias, 141,
_p. 101, frente. Trotar Dona Lú,
«ia, 47-0247.

ZONA NORTE

PÇA. DA BANDESRÃ -
S. CRISTÓVÃO
ALUGA-SE apar tamento
quarto • uma sala separados, ôm
edifício novo iro.ii elevador,
contrato Com fiador. Ver e ír_-
tar na Ru__Genèr.l Argolo, 72.

AÜJGA-SÉ um quarto mobiliado,
a uma .o pessoa. Rua General
Roca, 400, casa 3. f_. Sann_
Peno = "— ''Tiiuca.

ALUGA-Si. quario _ co-inha a
casal sem filhos e que trabalhe
fora, em casa de boa família.
R. São Luis Gonzaga n.o 658,
c/ 12 — São Crislóvão.

ALUGA-SE ap. 302, na Rua Tei-
«ira Soares, 117, saleia, sala, 2
quarlos, c| arms. emb., cozinha
o dep. cmp. Ver e tratar no Iocí

AÍUGO salas e quartos indepen-
dentes com direitos totais. Tratar
na Rua Francisco Eugênio, 122, so-
biado, para residência ou comer-
cio

TIJUCA - Aluga-se à Rua Moura
(Brito, 94, o apartamento -402, to-

[do pintado, cl três quartos, duas
.salas, saleia, iardim de inverno

com uni'c| dependênci.13 completas para
empregada. Ver hoje e amanha
com o tebdor, Sr. Joaquinu

TUUCA - Aluflo ap. 3 qts., dep
cmp etc Rua Medeiros Pássaro
49, ap. 302. Cli. 47. Al. 250 mais
?0 ene. Tr. Graça Aranha, 17,
7.0.
IIJUCA — Aluaa-se casa em Rua

particular, próximo ac. cinema
Madrid, iunto a Escob Paulo- d
rrontin, dnis quarto:, duas talai
demais dependências, Ver Rua
Barão de Ubá. n.° 387, casa 3
- Choves Haddock Lobo, 167,
Sr. Emilio e Iratar CIVIA AD-
MINISTRACÃO - Dona Josefi-
na, depois das 12 horas. Trav.
do Ouvidor, 15. Aluguel 300 c
laxas, ¦

QUARTO — Aluga-se para senho-
ra do trato na Rua Barão de
Iguatemi, 340, ap. 201, sobrado.

SÃÒ CRISTÓVÃO - AÍuga-sã
quario independente, a casal ou
senhora que trabalhe fora. — Rua
Bela n.° 664.

ALUGO CASA - Excelente', 2 an-
ri.ires no Grajaú, Rua Conselheiro
Ferrar, 65, cas.. 62, c] 3 qls., sl.,
con-iniifi, banheiro, dop. do emp.
quintal, ontrada para carro. Ver
no local. Chaves cl 63. Tralar
segunda-feira, ap6_ II horot, te-
lefone 22-9023.
ÃÚJGA-E "33 ç| 3 quartos e
dependências comp. Alugo tam-
bém um apart. d, um quario e
dependências comp. Ver e ira-
lar Kua Marumbí, 22. Boca do
Maio. Lins do Vasconcelos, P, fi-
nal do ônibus 230231.

ALUGA-SE um cômodo lndepan-1 ALUGA-SE apartamento. Rua Cam-
dente para rapar na Ru.. Aristí- buc_ n.° 147' ~ BonsucassQ .

.,°.s„Gs_!_!.____. ;3S .~.-Méier.-. |àLÜGA"-'s. uma casa com 3 quar.
BANGU — ASuc.__.-st» uma casa'tos, 1 sala; cozinha o banheiro
de sala, quarto, banheiro t co-j .om área coberta na Rua Caiai-
zinha, a casal som filhos. Al.'pe n. 122 — Brás do Pina. Ver
NCrS 100,00. Ver e tralar ama-|__.xt,. e domingo
nhã e domingo na R. Tecelõei,J52-9025, Sr. .Mend*

LINS — Agradável residência, alu-
qo, R. Maranhão, 652, si., living,
2 qts etc. Alug. 400 mil. 42-1337
- CRECI 764.
LINS - Aluga-se ap. 2 qts., sala,
b. c, coz., dep. de empregada,
ne Rua D. Francisca, 425/301.
Tratar (._ fiuíi Gastão Penalva
n.o 100-A. Tc!.: 29-2919. Preço
íeo mil. Chaves no ap. 201.

LINS — Aluga-se ap., salão, 2
Ci'

288 ou pelo.tel. 38-7576.
CASA >1 FAMÍLIA NGMÉR'Õ__ 

'_

Alucja-se, d Trcv. Cerquei ra Li-
ma, 161, cj 4 qts., 2 salas, jar-
dim, varanda à frente, quintal, q.
emp. p| apart. nos fundos. Tu-
do muito confortável, prédio mo-
demo, si perigo desmoronamen-
to, garagem etc. Ver urgente no
locai. Aluguel NCr$ 400,00.

CASA — Aluga-se sala, 2 qls..
dependências, quintal, dois me-
sei depósito, na Rua Bento Gon-
çalves, 87. Tralar tol. 49-3433.

ALUGA-SE ótimo op. sala,
quartos, cozinha, banheiro. Tra-
ar no local. Run Gol van I 1091

203. Chaves c| porleiro. Tcl.: ..
57-0323 - Vila da Penha.
ALUGA-SE ap", 

"_|7, "2 
quartos," co-

pa-cozinha, ] gde. terraço e| sin-
teco novo. Rua General Otávio
Póvoa, 163, np. 302 - Vila Kos.
mos, 3 me;e_ depósito — 230 p!
mês.

CLARIMUNDO DE MELO, 741
Aluga-se apartamento pequeno
CASCADURA — Ãluga-se ap. com
2 quortos, sala, cozinha, 2 ba-

dep. com grande área, nô-i„(,_...os, varanda e demais depen
vu c| sinteco. R. Aquidabã, 805, dências. Rua da Bica, 168, ap.
lote 90, op. 101 - Mão é vila||03 - Chave; e informações no

p. 101
Rua

— Tem local p| carro

CM_r._~VASCO_CE-.OS-
Zizi n. 62, ap. 101 - Alug.l-sc
unia essa com 2 quartoe, ' c_l_
cor., banh. .? uma boa orei.
UNS — Alugaie casa, _ pavts.
c/ sinteco, 3 qts., .ala, dep:. yn-
regem, iardim, R. Aquidabã n.°" 

503. Ver das 9 òs 17 horas.
Tel. 28-3944. Total NCrS 280,1».

SÃO CRI3TOVAO - Aluga-se ca-
igual a kilchnette, c/ quar-

TUUCA - Ap. 3 qts., saio, ba-
nheiro compl., moderno e cozi-
nha em cores, dep. emp. Alu-

go ou vendo - Av. Paula Sou-
sa n. 175 - ap. 102.

TUUCA - Alugam-se R. Maior
Ávila, 126, ap. 302, do sala, 3

quartos, banheiro, cozinha e de-

pendências de empregada. Chaves
no ap. 301. Tratar Lowndes e
Sons. Pres. Vargas, 290, 2.°. Tcl.
23-9525 r. 18 - CRECI 204.

LINS - Aluga-se a_ 101, Rua
Baronesa Uruguaiana, 70, 5/ sa-
a, 2 qts., depend. compl.' ern-

pregada, tamanho grande. Ver
abado das 10 às 12 horas. Tcl.

560555.

to independente, lugar
vel. R. Ana Néri, 169.

agrada-

TIJUCA-RIO COMPRIDO

ALUGA-SE casa, com 2 quartos,
uma sala a dois rapazes solteiros
ou casal sem filhos. Tratar tele-
ione 28-2465.
ÃLUGA-SE um ólimo quarto em
casa de pequena fam! lia o um
cavalheiro distinto. Rua Maria
Am?!!-, 1.8.  

TIJUCA — Aluga-se uma saln de
frente a um casal dc respeito.
Rua Maria Amália n.° 630.

TIJUCA - Aluga-so ap. quario,
sala separados, garagem. Rua
Conde B 

"

Ver loca
fim n.° 1 178/108 -

Tratar 48-7024.

TIJUCA - Aluga-se apartamento
frente, primeira locação, 3 quar-
tos, dependências completas. R
Maria Amália, 470, ap. 401 -

Chaves. R. Uruguai, 20, ap. 202.

ALUGA-SE um qto. pl casai sem
.llhs, 2 m. em depósito, Rua Al-
fredo Pinto, 17 — Tijuca.

ÃLÜGÃ-SE ótimo ap. frente, sl.,
2 qts., arms. embutidos, qt. e|qts,
barh. empreg. Rua São Miguel,
185 ap. 102 — Chaves c] portei-
ro, de 2a.-feira a sáb.

TÍJÜCA - S. Pena -' Vaga:

pazes e moças educadas, ambi-
ente familiar, móveis o telefo-
ne p /referencias. 34-5267.

TIJUCA - Aluga-so op. 802 da
R. Haddock Lobo, 117, sl., 3

área c/ tanque, armários
embutidos, de frente. Aluguel
NCrS 400,00 — Ver no local -

Tratar SACI - Imóveis ltda.
R. Álvaro Alvim, 27, gr. 123

LINS - Ap. c| telefone, 3 qts.,
sala e deps. Rua Bicuiba 14I„ ap.
201. Tratar Rua Pedro -essa n.
35, s| 1 106. Aluguel 320,00.
Chaves__no __np_. T03^
LINS — Alugo ótimo ap. c] sala,
2 qts., coz., banh., 2 áreas e 1
depósito. Ver no local, Rua César
Zama, 106, casa V, ap. 102 -
Preço NCrS 230,00. Chaves ap.
101.
LINS — Aluga-se ap. com três
quartos, sala e mais dependên
cias. Run Azamor n. 72. Chave:
com o porteiro.

CASCADURA - Alugo 2 casas _
Rua Velório n. 239, esquina da
Rua_do Amparo.

ENCANTADO —Alugo 1 quar-
to, grande-, 1 ou 2 moç.i-, CrS
50 000, lavar e cozinhar na R.
Bernardo n. 317, ap. 102 -
D._Lindalva_~ Tel. 48-H87.
ENGENHO DT 

"DENTRO 
-"Chave

do Ouro — Rua Dionísio Feman-
des, n. 140 — Aluga-se casa coin
sala, 2 quartos, banheiro, cozi-
nha c quintal — Aluguel NCr$
250,00 - Chaves no n. 144
Tratar: Rua Debret, 79, gr. 205|ó

Tel. 22-9831 - CRECI 132.
FIADOR — Para casas, apartamen-
tos e loja*, irrecusáveis. Temos
proprietário. é comerciante. Solu.
ção rápida em 24 horas. Avenida
13 d. Maio n. 47 sala 1603. Tel.
42.9957.

QUARTO E SALA CONJUGADOS
de fundos, independente, alugo
90 iril com garantia, pode lavar
e cozinhar na Rua 20 de Março
n. 14 — esq. da R. Lins Vas-
concelos.

JACAREPAGUÁ
ALUGA-SE casa qt-, sala, coz.
Rua Bacariz 230, Taquara, ap.
101. Tf* Av. Min. Edgar Rome-
ro 192, c- 5, sob-

ALUGA-SE quarto gde-, para pes- _„__. 9Q,
_vai que 1raba!hem fora. Rua!______' "í:

C.nde de Bonfim 763. |TIJUCA - Aluio ap

ALUGO '— V. Valrueire, ap
grande de frente, R. Jambeiro,
21. Chaves no Bar c[ Júlio, tra-
lar Rio Branco, 18 s| 708, após
12 horas aluguel 1B0 mil.

FIADOR — Para casas, aparta
mento o lo;..s, irrecusáveis. To-
mos proprietário é comerciante.
Solução rápida om 24 horas *
Av. 13 de Maio n.° 47, sala
1 603. Tal. 42-9957 (sábado até
13 horas).

INHAÚMA - Casa super confor-
laver com 2 quartos, capa, coz.
etc, Independente. Trav. Xa>
vier da Veiç;a n. 62. Chaves na
Trav. Eduardo das Neves n. ól
- Inhaúma - NCr$ 200,00.

pelo lef.i'1 IRAJA — Áiuga-se, apartamento
com 2 quarlos, sala, cozinha c

jí| dop an dências, Vir na Av. Mon-
enhor Félix, 714, .lp. 102 - Alu,

guel NCr? 140,00 mais taxas.
ROCHA MIRANDA - ÁlugVsa
excelente casa de qto., sl., coz.
NCr$ 85,00 - Rua Irapiranga n.
56 — Chaves c| o Sr. João na
Rua Pinhará n. 611.

P ,7RO mwJy. om'!_ 6,ÍS"% :o'! CENTRO - Alugam-sebreloias 201/4/5 na Av. I.. Bran-; **
133. Ver no local. Tralar nalSalõS ITO Edifício Ouvi-

APSA, Tr. Ouvidor, 32, 2.° dcl^i-,. p,,_ j rs.,.,\A_r12-L7,__1l-*l:__5_-3___- _ I Ouvidor,
loja' -Sr. Passos - Vazia, 116511.69. Edifício Cario-
passo c| prateleiras, caixa regis-Li i -,rnn r|-, Cnr-\nrn Ç
trar, contrai. 5 anos novo, alug. ca» Lar90 Cld _ariOCa, _
baralo, posso imediata, 35 miíh. e Edifício S. FranCÍSCO,

16 entr. saldo 1 milhão por
mês, 42-6755 - CRECI 590.

SAO JOÃO DE MERITI - Aluno
casas, com quario, sala etc.
60000, outros 90 000, c/ dois;
quarlos, sala .tc. 120 000, quartos
para casais, 30 000 — Tratar na
Rua da Matriz, 217, loia 14. Tel.
2348.

13-2750. _-- CRECI 717
VICENTE" DE CARVALHO
go unia casa cj 2 qts
iapua

praça.
n. 751

ILHAS

FUNDAÇÃO — Aluga-se casa esq
qt., sl., copa, varanda, 110, ap.
2 qts., banh. completo etc. 140.
R. 2 Q. 1 C. 20.
FIADOR para aluguéis. Irrecusá*
vel. Solução imediata. Atondo-se
a qualquer hora, inclusive do-
mingos. T.l. .9-5547

sala — qto. empregada e
ALUGO 1 sala de frente, a casal ;cl'í_- ,_,.„,,, .,.;;.,..,,;
sem fllhi, ou moras. Aluguel "/" :.eÃfc_srL,_ &_„!._.' tt
140 000 1 mês de dep. Barão de Ag=stinho de, ManesMH

Maricno. ,1p-
.-_- con

-.-~ 
.l-l. ALUGO R. Cândido Benicio, 2 935

(IPASE), Bloco D, 3.« ent. ap.
.ua

2H8 -
Tratar

ALUGA-SE otimo apartamento ci

A'u_ia-. o ap. 407 da'">*> Conforto 
-v Quarto de em

. .. "*. Mm i _ _._ nr_in..Ha _> n

„„ ,, ;-.,_, 102 - Ver no Iccal
Jta._.-,pe 90 - Marlene. _ J«^_ 

'Amur,_.. 
_ 5_.IW8.

APALACETADA residência de fa- _|JUCA _ „.,.,_ „ „„. .... __
milia de respeito oferece quario ' . . A|,raJdo, 45, ,| i qts., pregada
espaçoso cem banheiro indepen- r" -¦ * - ¦ * "-¦- '*

dento (tipo aparlamento), mes,
de la. ordem. Araújo Pena, 58.
Haddcclí Lobo. •¦
APARTAMENTOS^iTcasaT" 

"

304, sala, 2 qts., reformado. Ver
local. Tratar CIVIA S/A. Trav,
Ouvidor, 17, 5.0 - 52-8166.

GUADALUPE — Aluga-se casa e|
2 qts-, sala, copa etc. Rua 14
casa 13. Preço NCrS 180,00. -

Chaves casa 12. Ponto final
Méier—Guadalupe.
JACARÉ — Áiuga-sfl apartamen-
to, c/ sala, 2 quartas e demais
dependências. Rua Viúva Cláudio
n."_362, ap. 202.  _
MESQUITA - Aluga-so ep. per-
to da es-Bíjão, cem q., s., área
com tanque, azulejado, varanda
etc. Tratar R. Emilio Guadani,
1 877.
MÉIER

ALUGO 2 casas pintura nova por
Cr$ 100 mil, sla, quarto, cozinha,
e banheího. Tratar Rua Goiiá, 48,
pertinho Est. do Lucas.

ALUGA-SE ap., centro óc\ Penha,
2 qts,, sala, dap. pintado, q
sinleco. alug. 160 OOO - Tratar
R. PlíKo Oliveira, 103 - 1.0
andar — Penha cj Sr, João.
ÃLÜGÃ-SE casa de varanda, ároa,
2 quartot _ mais dòüèqdônclas -_•
Rua Euclicíes Faria, 9 -- 3em no
centro de Ramos — Chaves no
número 7, ca.a dc Lou£B9 Matos
Ramo?.
liONSUCESSÓ — 

"Âíugá-se 
£or

CrS 155 000, uma casa c; sl.,
qt., co?:. . uma área coberta na
Ru.. Emílio Zaluar, 83.

BÕNSÜC-SSO - Alugam-se aps.
0Í218, Av. Ilaóca, 397 com sl.,

2 qts., coz. banh. Tratar na APSA
Tr. Ouvidor, 32, 2.° de 12/17h.
Tel. 52-5007 - CRECI 253.

BONSUCESSO - Aluga-se uma
ótimo casa, com 2 quartos, sala
e demais dependências, na Av.
Teixeira de Castro, 220, casa 10.
Tratar na APSA. na Travessa do
Ouvidor, 32._  _
BONSUCESSO - Aluga-se otimo'
ap. 302, frente, 2 quartos, sa-
Ia, dep. empreg., pode ser vis-
to das 9 às 12 horas na Av.
dos Democráticos n. 609. _
BRAS DE PINA — Aluga-sa casa,
2 qts., sala etc, grande quintal
toda reformada. Ver boje das 9
às 14 hs. Rua Graúna, 332 -
Chaves no 322. Ônibus 334 t
905. 
BRAS DE PINA - Alugo ap. q

b., 130 mais taxas. Rua

FIADOR??. Indico c/ótlmas
feréncias bancárias. Documentos
em dia. Proprietário. Rnsolvo na
hora — Av. Rio Branco 185 s/
1 819. Tel. 32-2503, da» 8 àt 10 6 das 16|19 horas

13_àl 18h.
FIADOR
monto,

'" 
2 saias o dep. Chav.» c| Zelador.

5,1 
Tol. 42-3373.

IVAGAS para rapazes familia

ANDARAl - GRAJAÚ -
de VILA ISABEL

de

,. I respeito, oferece com mesa de
• ,-, , ., •-r, i,-n onn" 'Li. °'<>e. Araúio Pena, 58 -

de NCrJ 150, 170, 100, 200 —|T_. . oh ...i
lgo. S. Fco., 26, s| 1119, um|Tel" 

^--i'

tn òs adiantado cu bom -fiador —
38-4031, - 23-2232 - CRECI 743.
AlUGA-SE um apartamento
quarto • sala conjugados, banh.
e kitch. na Rua General Roca
ii_._440_-^Pr_tça_Saenz_Pena. __
ALÜGÀ-SE o apartamento .05.
com três quartos, sala, cozinha,
banheiro social e dependências
para empregada c vaga na gara-
gem, na Rua Clóvis Beviláqua n.
86, a vinte passos da Rua Con-
cie de Bonfim, próximo a Praça
Saenz. Pena. Trata-se no local c/

zelador Antônio.
APARTAMENTO DE FRENTE, c/

qts,, s., coz. e banh, c/ dep.
comp. empreg. Dir. garagem. Alu-
ga-se na Rua da Estrela n.° 51.
lnf, com o Sr. Guedes.

garagem. Tratar na
Rua" Ituverava n. 960 — Largo
da Freguesia — Jacarepaguá.
CAMPINHO - Ãiugo ap. quarto,
sala, cozinho, banheiro e área.
Al. CrS 150 000. Rua Jaguaribe,
112. Fica no final da Rua Maria
José.

AlUGA-SE np. 102 Rua Bicuiba,
141, chaves no ap. 101. Aluguol
200 000. Tralar tel. 36-7524. Se-
gunda-feira em diante^

ÃTÜGA-S- na Rua 
"Sousa 

Cruz
n.o 240, ap. 103, 6timo ap. sa-
Ia, 2 quartos o mais dependên-
cia, aluguel 250. Chaves no 101
— Andarai.

ALUGAM-SE quartos para rapa-
_:_.:, Ver e tratar na Rua Desem-
bargador Isidro, ló, cas.* 1 —
^ra?___._-¦>acnz P-gna — 7Jj_-ca._
ÃLÜGA/iCsE duas saias p/ con-
sul tório, na Rua Desembargador
Isidro, 16, casa I — Praça Saenz
Pena — Tijuca.
ALUGA-SE ap. sala e quarto, dep.
empregada. Aluguel NCrS 230,00
m_is taxa;, Ver e tratar na Rua
Marque» da Valença, lóó, _p.
401. •<

ALUGAM-SE dois quartos para
casal ou moças que trabalhem
fora na Rua Barão de Ilapagipe,
302 c/6 -Rio Comprido.
ALUGA-SE, metade de ap. na Tiju-
ca, a senhora ou casal de res-
parto. Tratar à Rua Joaquim Pa-
lhares, 357 (Garaqem I.A.P.C).
só' sábado das 6 às 18 horas.

ALUGA-SE apartamento 2 quar-
tos e sala, na Rua Luís Barbosa

114 - ap. 201 - Próximo
Prata Barão de Drumond 

ALUGA-SE qto. gde. cor-, ind.
— Ruo Verna Magalhães n. 14
Térreo - 120 mil, saltar B. Bom
Retiro n. 666 o| começa — Ve

depois Iratar na Rua Goiá
322 — Encantado — à_noito

ALÜGA-SE unia casa, 4 quartos
grandes, saio, quintal e área
grande. Av. 28 de Setembro n.°
363. Grande ponto par3 qual-
quof clínico médica, ou escrito-
rio, lambem, aluga-se quarto por
quarto. Tratar no mesmo. 

FIADOR — Para casas, aparta-
mento, e lojas irrecusáveis — To-
mos proprietário é comerciante.
Solução rápida em 24 horas. Av,
13 d* Maio n.o 47, sala 1 603
Tel. 42-9957. (Sibado al. 13
horas).
JACAREPAGUÁ - Alugamos ap,' 

1 qt., 1 sala, coz., banh., área
de frente, na Rua Cândido Sení
cio, 1 684, ap. 404. Craves com
porteiro e tratar Imobiliária Sa-
gres Ltda. Largo da Carioca, 5
salas 401-2. 42-0072.

ao m ss

PASSA-SE contrato comercial de
sobrado, em esquina, no Centro,' 

ó salas e dep. cl tel. Aluguel
80 mil. Otimo para qualquer ra-
mo do neqócío. Tr. Luís Camões,
77, sob., Francisco.

ZONA SUL

VICENTE CARVALHO - Aluga-se
casa, sala, quario, copa, cozinha,
WC. Rua Tluba, n. 479 - Tel.
911711, CETEL.
VAZ LOBO - Aluga-se ap. de

2 quartos, grande órea, na
Praçp. Condução na porta — Av,
Ministro Edgard Romero, 924, op,
202.
VICENTE DE CARVALHO - Ali
go casa R. Apia, 231, sl., 2 qts.,
copa, coz. grandfcs, banh compl,,. , . .....-.., -.¦-¦•¦-
qt. empreg. e ótimo quintal - ''• J'ü,a. a„n0!,„Y. Te!- 3l'3,5,B<? Sr. Júlio
NCr$ 300, mais taxa;. Tratar R. ou * " "

Teóf. Oloni, 123, s 201 - Tel. ilr:../u-- -.
FLAMENGO

Av. Rio Branco, 87;97.
Tratar com o Sr. Milton,
no Largo da Carioca, 5,
no horário de 16 às 18
horas. Diariamente
ceto aos sábados.
CASTELO - ALUGO, Áv.
Churchill, 129, conj. cl
telefone, comercial, cj
100 m2. — Chaves no

ou comerciantes

ALUGA-SE loja nr. galeria inter
na do edifício João Ernesto m
Praça General O;orio, lado Tei
xeira de Melo n. 111. Ver c
o porteiro Sr. Moreira o tratar
Dona ANDIARA - ,.2-9118.
ALUGO n&- melhor local do le- COnj. 901.
blon, ótima loia, serve para qual. CONTRATO -- Passa 5 ano; -
quer ramo de negocio. - Tef.s Escritório montado ci insc. dt:
47-1416.  telefone. Aluguel do MCr$ 11,70.
CÕPACA&AfJA - Alugam-se uma] Urgente NCrS 2 000,00 - Hu-
ioja Cr$ IÍS00 0CO, c/ 170 m2,ldyr. Teletone 42.6ÓÓ5.

íl^es sV^brelcia-. — 110 m2- cada CENTRO - Aluga-se para comer-
CrS 700,00 e CrJ. 500,00 juntas!dn ,a|a , 41â, frente. Av, pre.

Barala Ribeiro,Isldento Vargas. 583. Chaves r

A 5 min. Est. Rodoviária c/ frente Av. Bra-
sil, alugo p/ ind. com., depósito, OFIC. AUTORI-

ex_ ZADA, sólido, moderno conjunto de galpão; 2
apts. de 2 qts., dep. compl., incluindo instai, bomi
bas água, lubrificação; compressor; elevadores;
etc; escritório; banheiros; vestiário e TELEFONE.
Área total aprox. 1 500 m2, gde. área ext. esta-
cionamento. Entrevistas c/ Moreira, 52-9802.

OJ ÍCi.'. _.__..._

Alu-
R.

Próximo da

GOVERNADOR
ALUGA_E~apT-~C|ts~:I-, cozi-
nha, banheiro e área de serviço,
Estrada da Porteira, 204, r,p. 201.
Tratar no local, sábado e do-
mingo.
ÍLHA do GOVERNADOR - Al.
ga-se casa grnnde em centro de
terreno, mobiliada, perto da
praia c\_ Bica — Ver na R. Porto
Seguro, I .5; 3a. trav. da Rua
Carmen Miranda — P- temporada,
n_comWnar. Tel. 42-2572.
ILHA DO GOVERNADOR - Alu-
g.i-_e na Rua Ipiru, 159, ap. 204,
2 quartos conjugados, ampla
Ia, e demais dependência - a 200
metros drn praia — Aluguel NCr$
200,00 — Chaves com o porteiro.
Tratar na Rua Debret, 79, gr. 205]

CRECI 132.

„ ... ,,,'¦¦• -•  - "atar na Administra-•arde. Rua México n." 1- .[Cl.0 fluminense S.A-, na Rua do
 ..iRosário, 129 - Tel. 52-8281.

- Aluga-se excelente CENTRO - Aluga-se p/ com.
oja para qualquer ramo de ne-|e Jd|fl 503 na Praça Tiradentes,

qócio melhor ponto comercial do!of Chaves c/ partFlamengo. Ver na Praça José do Ac!m. Fluminense S.
Alencar n. 5. Tratar na Rua Eva- c|c Rosário 12°
risto da Veiga, 139, 4° andar.
LOJA om Botafogo, Rua São Cie-
mento, 195-E — Passo com pra-
teleirns, girau etc. Urgente, con-
trato novo do 5 anos, com alu-
guel de 264,00 mensais mais ta-
xà_ — 10% por ano — Sr. Cae-
tano. Rua São Clemente, 195, Io-
ja E.
LOJA e 2 andares, passo contra-
to de 6 mais 7 anos. R. Bcn»o
Lisboa, Tr. Alcir.do Guanabara 15

ll.o 6| 1, Fone 42-2294. M.
Pereira.
PRÉDIO com várias lojas e mora
dia — Passa-se controto de cinco
anos — R. Condo de Irajá, 492
— Botafogo.

tratar n_
A., n_ Rua

Tel. 52-8281.
ESCRITÓRIO - Com telefone,
móveis de aco, geladeira, venti-
lador, conj. de 3 salas c/ ba-
nheiro, transferimos pela melhor
oferta contr. comercial. Av. Mar.
Floriano, 38, er. 1 207. Telefone
23-2775.
SAIA — Alug.vi» do frent* —
Presiden.» Vargas, 583, 5.° -an-
dar, sala 503 — Tratar na sala
1 620, d» 14 àl 17 heras.

Casa ou Apartamento
Proprietário necessita alugar urgente prédio

ou apartamento pelo prazo de um ano enquanto
reforma sua residência. É necessário ter no mi-
nimo 4 quartos, 2 banheiros, dependências de
empregada e garagem. Paga-se bom aluguel. —
Bairros: Tijuca, V. Jsabel, Laranjeiras. Telefones:
34-7323 e 28-5596 - Prof. Celso.

SALA — Passo c| tel., de irenle
pl Avenida, enlre Ouvidor, Rua
Sete, por CrS 2 500 000. Tratar
Rooério_ou João. Tol. 23-3815.
SALAS — Para escritório" ou pe-
quena indústria, alugam-se as sa-

lias 403 - 404 - 405 e 406,
com telefone, juntas ou separa-
damente. Av. Gomes Freire, 176.

 Tratar leis.; 57-3637 ou 37-8227.
ALUGO 120 COO, sobreloià 204. SALAS - Cinelândia - Alugamos
Pr. Bandeira, 109, Edif. Estrelo conjunto 4 salas à Rua Alcindo

ZONA NORTE

do Norte — Sr. Garcia — Tel.
22-4685 ou 54-3136.

PRAÇA SECA - Alugo casa de
luxo, bastante confortável, pin-
tada n óleo na Rua Albano n.°
B5 Casa 8. Ver e tratar com Dr.
Brasilino V. Vallim - Rua Lu-
cidio Lago n.°_ 96 sala 408 —
Méier, das 17 _s 19 horas.

Alugo ap. novo, 2 qts.,
sala ampla, grande área, banhei-
ro Docial e dep. de criada cci
pleta. Ver e tratar Rua Cirne
Maia, -.9, ap. 201. Fiador proprie-
tário. _
MÉIER - Aluga-se ap.' fÒT, ler
reo, Camcriitn Méier, 176, e| 2
qts., sl., coz., banh. o quintal
Chaves no local. Tratar c| A. J
Góis, Alcindo Guanabara, 24|121 .
-_CRECI_202. 

MÉIER — Apartamento novo, alu-
ga-se, sala, 2 quartas, cozinha e
banheiro. CrS 180 000. Rua Ba-
rão de Santo Ângelo, 511.

MEIÉR — Aluga-so apartamento
na Rua Hermengarda, 20, op. 703,
esquina Dias da Cruz. Chaves
com porteiro. Tratar na Rua An-
dradas, 9/, s/1103, às 15. horas.
Tcl.:_23-3049,_Josó Alberlo.

MADUREIRA - Quario -Aluga-
se ò Run Alaide 62, enlrada
toda independente e com toda
liberdade. Tratar a Rua Dr. Pas-
sos 18, osta rua ó em frento.

Pura casas, aparta-
lojas, irrecusáveis ^ 

—
Temos proprietário é cemercian-
te. Solução rápida em 24 haras.
Av. 13 da Mai_ n.° 47, sala

603. Tal. 42-9957. (Sábado at.
13 horas).
HIGIÉNOPOLIS - Alugo olimõ
ap. cam. 1 gde. quarto, sala,
banh. c:m boxe, cozinha gde.,
varanda e uma area e.m tanque

Aluguel de 180 000 e taxas.
Ver na Av. Suburbana n. ..
552, op. 201 -- Chaves com

D. OKi no ap. 201 - fds. -
Mais infs. cem ÁLVARO - Tel.
48-0341 e 48-3249.

ILHA DO GOVERNADOR - Alu-
_.am-se 2 casas, I cem sala, 2
quartes • dependências _. outra
C-.m sala, quarto, coz. e quintal
Tratar Rua Eídrulha, 121, telefone
96-2114.

HIGIÉNOPOLIS - Aluga-se ap.
202. Rua Dr. Tavares Macedo,
10—2 quarroc, sala, co/., banh.
depend. emp. - Tel. 28-2191.
HIGIÉNOPOLIS - Aluga-so uma
casa, 2 qts, 1 s., c, b., bom
quintal. Rua Pacheco Jordão, 39.

JARDIM AMERICA ¦- Ap. aluga
— Rua Franz Liszt, 536, em

frente a praça. Ponto privilegia-
do. Chaves na padaria. Telefone
30-3374, Sr. Prazeres. 

CENTRAL

ALÚGÁ-SE grando c|to. mobilia-
do, c/ de família distinta,^cava-
lheiro de respeito. Rua Barão de
Mes_iuila,_j_01i5. Tel. 38-1264.

ADMINISTRADORA IMOB. L. H.
— Alugo, R. Torres Homem, 270,
c| 19, ap, 202, sala e qt. cj área
e tanque, 160 mais taxas — lnf.
52-0982 - CRECI 63a.

APARTAMENTOS — Alugam-so c|
1, 2 fi 3 qts., sala a dependên*
cias. Contrato com fiador. Vei

tratar na Rua Barbosa da Sil-
va, 95 — Próximo àa Rua Ana
Néri.
ALUGA-SE ã Rua Lino Teixeira,

206 op. 303, com 2 qts.,
sala, cozinha, banheiro e depen-
dências. Aluguel 190,00. Chave
no ap. 203. Tratar com Dr. Gas-
tão. Tel. 45-9468.

ALUGA-SE vaga a niôça solteira
na Rua Camaragibe n. 9, ap.
709 — Tijuca —_Saenz ePna.
ALUGA-SE uma casa o 1 quarto.
Rja Carvalho Alvim, 519, casa 19

Tiiuca. Tel.:_58_586.'.LUGA-SE 
ap. 707, R. S. Fran-

risco Xavier, 352, c| sl., 2 qts.,
çoz., banh., dep. omp., área serv.
Tratar na APSA. Tr. Ouvidor, 32,
2.°, de 12/17 hs. Tel.: 52-5007

CRECI 253.

ALUGA-SE NCrS 300,00, casa, 2
qts., s., banh., co?. e jard. R.
SenadorSoares, 29, c/ I.
ALUGO casa reformada nova,
duas salas, 2 qts, ou uma sala,
3 quartos, coz., banh. Base 220

Toxas. Rua Amaral, 114, c/
5. Andarai. Ver 9 às 16 horas.
Chaves no 116, ap. 301.

ALUGO ótimo ap. sala, quarto
uep., banheiro em côr, coz. e da*
pendências. Rua Alfredo Pinto,
85/204. Tratar teL_ 47-8866. _
BONS" FIADORES - Ofere.o~ para
.iluguéis om toda a Guanabara,
Rua Alcindo Guanabara, 24 s
702 - Cinelândia. Tel.: 42-2667.
FIADOR??? Apts.," casas c/môa
adiantado, alugue s/problemas —
Proprietário — ótimas refirên-
cias bancárias, Av. Rio Branco
1S5 s/ 1 819 - 32-2503, das 8
às 10 - 13 às IBh - Ed. Mar-
«iu_3 do Herval.

GALPÃO — Aluga-se na Rua
Marquês de Va!ença, boa area
cem contrato de 2 anos. Tratar
tel. 54-1890.

CASA — Aluga-se. Perto Cinema
Santa Alice. Estilo moderno, em
centro de terreno, pintada, c| ga
ragem, jardim, var., sala, 2 qts._
copa, coz., arm. embutido, banh.

boxe, dep. emp. etc. Grande
cisterna. Ver Rua Porto Alegre,
78. Chavos no 84, ap, 201, __
CÁSÁ - R. Toodoro da""Silva*
393, casa 2, ai., 2 qts., quintal
_ demais dep. Aluguel NCr$
250,00 - Ver no local. Tratar
SACI - Imóveis Ltda. - Rua Al
varo Alvim, 27, _r. 123 - CRECI
292.

MEIER - Aluga-se na R. Dias da
Cruz, 242, casa XIV, de altos e
baixos, con. 3 quartos, sala, co-
zinha e dependências de empre-
gado — Ver domingo cte 10 às
13 horas — Tratar na R. São
Gabriel, 850.
MEIER — Aluga-s* ap., la. loc,
1,° and.ir, com sala, 2 qts.,
grande área c dep. cornp. de
emp., tudo ccnforiável — Vor e
tratar na Rua Cirno Maia, 49,
ap. 201.  

ALUGA-SE casa 2 quartos, 1 sala,
banheiro, cozinha e varandas, na
Rua Costa Rubim 75, Realengo —
Piraquara.

ALUGA-SE casa com 3 quartos, 2
salas, com todas as deoenden-
cias, na Rda Guarani n. 32. -
Chaves em frente no n. 35 —
Quintino. Tratar por tel
32-1454 - OLIVEIRA.
ALUGUÉIS? — Arranjamos casas,
aps., lojas • fornecemos ot mo-
lhores fiadores da Guanabara —
Rua do_ Resende, 39, «ala 1 103.
ALUGA-SE casa na Rua Jutaí n.
134 — 'Piedade, cl quario, jl.,
coz. Aluguel de 60,00 cruzeiro:
novos.

JARDIM AMERICA - Aluga-se
casas nova. Rua Frans. liszt, 248J
24B - Fundos - Tel. 46-6745.
LUCAS - Afuga-se ap., 2 qts.,
sl. e depend. Ver de sexta a
domingo após 14 horas — Av.
Vigário Geral,, 2025, ap. 204
170 000 e taxas.

MEIER — Alugo /quarto mobília-
do om ap. ele família para moca
ou senhora. Tel. 38-9499. D. Do-
ra, das 8 às 12 horas.

OLARIA - Aluga-se ap. de_ 5
quartos, sala, cozinha e depender.-
cias, c| área na Rua T.inaijra, A\,
ap. 204, por NCrS 170,00. Tra
tar_ria Rua l.o de Mar;o, 29.

OLARIA — Aluga-se up3, e lojas
1,° locação. R. Ministro Moreira
do Abril, 256- 
OLARIA — Alugam-se 5 aps. d.
2 quartos, sala, cozinha e ba-
nheiro. Ver e tratar corn o por-
leiro na Rua Juvenal Galeno, 115
— Sábado e domingo de 13 ho-
ras em diante.

ILHA DO GOVERNADOR - Jaicl.
Guanabara — Alugo ap., 1 ql.,
1 sl., coz., banh., garagem, fren
te pra.a, cond. perto e comércio
NCrS 150. Rua Cambauba, 1201
ap. 105 - lnf. Fernando 29-4625,
4343387_e_23:6007;
LHA DE PAQUE1A - Aluga-se

casa duplex, c/ telefone, c/ ou
sem mobília, c/ 2 qts., si., coz.,
copa, 2 banhs. sociais, terraço,
Aluguel CrS 350 000. Praia José
Bonifácio, 53, ap. 15. Ver no
ocal e tratar na Imobiliária Car-

tarjo Ltda. Rua México, 41, gr,
1 308. Tel. 32-5390.
ILHA DO GOVERNADOR - Alu
go casa V, Rua Formosa do Zum
bi, 115, sala, 2 qls. etc. — NCrS
200,00 com_fiador. _ __
ILHA DO GOVERNADOR - JAR
DIM GUANABARA - Aluga-se
amplo ap. de frente com sala,
dois quartos, banheiro, cozinha,
area com tanque e boxe pl ma-
quina de lavar, dependência
completa de empregada. Tratar
no local. Rua Ituá n. 182, op,
202 — Sallar no Corpo de Bonv
beiros.
JARDIM GUANABARA — Aluga-se
ap. 101, R. Pinto Alboim, 90,
cj sla., 2 qtos., coz., banh. cí
boxe, dep. emp., área c| tanque,
Ver e tralar APSA. Tv. Ouvidor,
32, 2°, de 12/17 hs. Marcar
hora pj tel. 52-5007. CRECI 253

PAQÜETA

ÃLUGA-SE loja, força, luz, era
cinema cem escritório — Av. Me-
riti, 1 408 - Vila da Penha -
5r. Joaquim. Telefone 91-1183.
ALUGA-SE uma boa loja cm M.
Hermes na Rua Coruripe, ÓI2-C

Aluguel barato sem luvas.

Guanabara, 15, gr. 1 002. Preço:
650 mil e tratar Imobiliária Sa-
gres Ltda. Largo da Carioca, 5 s
401-2._Tel._42-0072.
SALA — Cinelândia — Alugo e-j
telefone. Tratar na mesma, Ed.
Odeon s| 1215.

ALUGA-SE loja e sobreloja com
luz e força, própria para banco,
ndustria ou comércio. Av. Brás

de Pma,_2 185.
LOJA — Passo umo em Olaria.
Rua -.cernia Nunes, 870. Aluguel
NCr$ 50. Contrato novo. Troco pl
carro nacicnal. Tratar no local «té
às 12 horas.
LOJA — Tijuca — AÍugo c{ 60
m2. Rua Uruguai, 380, li. 13.
Tratar c| Sr. Abreu — Tcl. .
27-4227,_no_ horário comercial.
LOJA — Passa-se para peauena
ndustria ou oficina, com força,

bancadas, armações, jirau, vitrina
pequena área. Aluguel NCrt

25,00. Av. das Indústrias, 324-E
— Vila da Penha.

SALAS COM TELEFONE - Rua
Alcindo Guanabara, 15(1202 — 3
salas e demais dependências, WC
— Chaves com o porteiro Sr
Armando. Traiar 23-3245 — Sr
Henrique.

SALA - CENTRO - 'Passa-se
c_ntrato de aluguel — Rua do
Ouvidor esquina de Uruguaiana,
com ante-sala e varanda e sa-
Ia, mebiliado, negócio de oca
sião. 52-9630 - luis, aluguel
NCrS 75,00.
VAGA — Mesa em escritório —
90 mil c[ secretária ou telefone
para recados — Bíscateiros ou fir
mas — Usem telefones para seus
recados de neqócios no Centro

bairro. Tralar 22-3230 cu
58-7604, mesmo domingo. Trat.
Sr. Rodrigues.

LOJA sem luvas, contrato de 5
anos, tem força ligada. Aluguel
120 cruzeiros novos. Rua Viçosa
n.° 37-F esquina Av. Brás de Pi-
na, 759. Tratar com Faria. Tel.
52-6999.__
LOJA — Passam-se 2 lojas jun-
tas ou separadas/ contrato novo
o aluguel barato na Rua Silo
Luís Gonzaga n. 320 - 324-A
— Cancela. Serve para qualquer
ramo de negocio. — Tratar nas
mesmas.

3 SALAS VAZIAS - Ponto bom
Santa Luzia, 799, esq. R. Bran-

co. Alugo ou vendo, 57-4019 —
Souza das 15 horas.

ZONA SUL

LOJA GRANDE - RAMOS - Pas-
sa-se contrato de 5 anos, Gluguel
NCrS 120,00, 65 m2, esquina,
qualquer ra.no. R. Custódio Nunes
n.o 155, lo|a A, telefone 43-2105.

ALUGA-SE quarto Independente
cj banheiro, moço ou wpaz, Ira
balhando fora. R. Hermengarda,
585 - Méier.

MEIER. — Aluga-se ap. quarto,
sala, cozinha, banheiro. Praça
Amanbal_n.o_30._Tr._J01. _ _
MEIER — Aluga-se na R. Medina,
58, ap. 201, s., 2 qts., demais
dep. Tratar Av. Rio Branco, 138,
15.o. Te__32_585j __
MÉIER - Alugo aps. 202/402, na
Rua Cônego Tobias, 158 — 250,00
o taxas, entrar p/ Rua Lopes da
Crui — Porlairo. Tal.: 36-1873.

Q.ÚARTÓ - Aluga-se de frente,
senhora em ap. casal distinto.

Barão do Bom Retiro, condução
farta na porta p/ todo lado.
NCrS 90,00. lnf. 49-594Ó até ns
17h30m. Atende-se sábado e do-
mingo.

OLINDA — Aluga-se casa de
quarto, sala, coz. é^banheiro, c]
grandes, aluguel 95 000 cruze!-
ros. Infor. R. Jardim, 96.

OLARIA — Aluga-se casa s., 2
qts., coz., banh., area, alug.
220. Ponto final do ônibus 484.
Rua Firmino Gameleíra, 271. Vor

manhã e tratar Banco Ult.
Brasileiro, Sr. Jorge^

GRAJAÚ — Aluga-se na Rua Vis-
conde de Santa Isabel, 206, ap.
304, ql., sala, coz., banh, c
dep. emp. Base NCrS 200,00, ta
xas _ cend. Ver com o portei'
ro. Tratar tel. 23-9772.

ALUGA-SE casa, sala, quarto, Co-
zinha, banheiro, Cr$ 180 000, ca-
sa 1, fundos, Encantado, Rua Cruz
e Sousa, 250.

MUDANÇAS STAR -
12,00 A HORA - Tele-
fone 22-9264.
P.N-iCNATO - Moradia para
miras — Rua Haddock Lobo, 37,
tal.! 28-8509.
QUARTOS — Alugo a casais sem
filhas, pede lavar e cozinhar.
Pede-se depósito. R. Conde Bon-
fim, 845 - Muda.
QUARTO - Alugo de frente còm
móveis, em frente ao portão 20
Estádio do Maracanã. Eurico Ra-
bêllo. 87, ap. 2. i__
QUARTO NA TIJUCA - Aluga-se
ótimo, i cavalheiro, em casa de
familia. Não falta água. 65 mil.
Tratar de 9 às 18. Rua Uruguai,
486. Tel. 38-1685.

GRAJAO — Alugamos ap, com 2
qts., sala, cor., banh. em cór,
área, dep. empreg., no R. Cü-
ruaru, 615, ap. 302. Chaves com
porteiro o tratar Imobiliária Sa*
gres Ltda., Largo da Carioca. 5,' 

401-2. Tel. 42-0072.

ALUGA-SE uma casa, com dois
quartos, uma sala, umo cozinKa,
um banheiro e uma área crm
tanque, NCr$ 80,00 a quem puder
descontar em folha. Trata-se no
Iccal, Rua Adalberto Tanajurâ n
131, c/ 11 - Anchieta - Ma
riopolis, c/ Gomes.

GRAJAU - Rua Marechal Jofre,
174, aluga-se apartamento, sala,
2 quarlos, dependências de em-
pregada.
GRAJAÚ — Aluga-so na Rua Vis.
conde de Santa Isabel 271, ap.
504, c] sinteco, 2 qts., sala, coz.
banh. e dep. empregada. Base:
NCrS 250,00 t taxas. Ver com o
porteiro.
GRAJAU - Alugo ap. 204,"
grande, 2 qts. bons., banh. comp.,
coz,, área, depend, empreg. NCrj
320,00 mais taxas e cond. R.
Borda do Mato, 58. Tratar Rua
Teófilo Oloni, 123, s/ 201. Tel.
43-2750. •

ALUGA-SE apartamento dois quar-
tos, sala e dependências. Rua
Franco 

*Vaz, 
148 — Quintino.

ALUGA-SE Engenho de Dentro, 1
ap. tipo casa, 2 quartos, 1 sala,
copa, cozinha. Rua Monsenhor
Jerônimo, 353 ap. 101,

PENHA — Aluga-se uma casa,
ontrada independente. Rua Je-
quiriçá 961. Tratar Rua Quito
n.o 109;
PENHA' CIRCULAR - Aluga-se
casa modesta 2 qts. pequenos, 2
salas, banheiro o cozinha e uma
loja na frente também pequena,
tudo ou separados, er Rua Gua-
temaIa, 300 — Sr. Adrião ¦ qual-
quer hora.

ALUGA-SE apartamento em Pa-
quetá, 3 qts. grando snla. Praio
José Bonifácio, 173 — Tratar lel.
27-0289. Ver nestejjrn de semana.
FINS"DE"SEMANA -Veraneio--
Dispomos em Paquet<í de ap,
mob. em centro de parque cl 2
praias particulares. Infs. £2-3922
ou Trav. Ouvidor, 36 — 4.°,
PÃQUETA~^Ãiuga-sc ap. 2ÕÍ.
R. Pinheiro Freire, 41 cl 2 qts.,

I., coz., banh., área serv., com
fogão Cosmopolita 4 bocas. Tra-
tar APSA. Tv. Ouvidor, 32, 2.0
de 12|17h. Tel.: 52-5007. _
PÁQUETA — Àiuga-se diversos
tipos de aps. mobiliado ou não

Rua Thomas Cerqucira, 62. —
Chaves no 51, com Sr. Waldir.

ESTADO DO RIO

TIJUCA — Preciso alugar ou
comprar, loja, sobsolo, galpão ou
terreno. Tratar p«lo í_l. 34-69^2,
Sr. Fernandos.

VAZ LOBO — Aluga-se uma loja,
no melhor ponte da praça —
Av. Ministro Edgard Romero,
924.

ALUGA-SE casa, quarto, sala, co-
zinha, copa. Rua Honórlo, 1953
— Méier.
ALUGA-SE casa, em Bangu, sa-
la, quarto e dependências — Rue
General Alencastro Guimarães n.
117 - Praqa l.o de Maio.
ALUGO ap. 201, frente, sala, 2
quartos c dependências — R.
Operário Sadock de Sá, 100 em
Madureira. Tel. 36-2507.

QUARTOS - Alugam-se com 2
meses em depósito na Rua Barão
rle Itapagipe n._402_.
QUARTOS - Alugo p. 50, _Ò7"70
c 90, na R. Oito de Dezembro
n. 271. Esta rua começa na S.
F. Xavier n. 650.

GRAJAU — Aluga-se apartamento,
2 quartos, dependências comple-
tas. Av. Eng. Richard, 273, ap.
104 *- Chaves c/ porteiro.

HIO COMPRIDO - Aluga-se op.
210, frenle, Rua Itapiru, 315 c\
sacada, sl., 3 qts., ,bgnh. compl.
c box, banheira, coz. c água
quente, area c/ tanque. Trotar
APSA. Tv. Ouvidor, 32, 2.°, de
1217 horas. Tel. 52-5007 - CRE-
Cl 253.
RIO COMPRIDO - Aluga-se op.
203, Rua Aureliano Portugal n.o
34, 3 quartos, sala e dependên-
cias. Tratar local ou pelo telefo*
ne 48-8320.
RIO COMPRIDO - Alugo ap. 2
qts. etc. Rua Navarro, 24, ap.
201, fte. Ch. 301. Tr. Graça Ara-
nha, 174, 7.0.
TIJUCA — Alugam-se aps. 304,
403, R. Barão Pirassinunge, 35,
e| sl., 3 qts., coz., banh., dep.
emp. Tratar na APSA, Tr. Ouvi-
d.-r, 32, 2.0 de 12Ü7 horas. -
Tel. 52-5007 - CRECI 253.

GRAJAU - Aluga-se, à Rua Mel-
ra de Vasconcelos, 31, casa gran-
ds para residência, comércio ou

dústria. Ver diariamente no ho-
rário de 7 às 16 horas.
GRAJAÚ — Alugo ap. grande, 1
p! andar, sal., 3 qis., dep. em-
preg., Crí 250. Rua Campinas n.
183, ap. 101, fds, 9 às 12 horas.
HÀÒDÕCK LOBO - Rua Qulntl-
no Vale, 51, próx. Estação. Alu-
ga-se casa grande, íervindo pa-
ra pensão, outros fins comerciais
e moradia. Ver no locnl ou te-
lefonar entes para 52 0394. Sr.
Rogério.

APARTAMENTO - Aluga-se,
qts., 2 sls., banh. e área, dep.
emp. Ver na Rua São Francisco
Xavier, 864, ap. 201. Chaves no
ap. 202 - Tcl. 28-5144.

ALUGA-SE quarto a moça que
trabalho fora. R. Oliveira n.° 7

Méier. NCrS 80,00.

PIEDADE — Aluya-se um ap. c/
quartos, sala e dependências e

área, na Rua Go mes Serpa, 448.

QUINTINO - Alugamos aps. 2
qts., sala, coz., banh., área, m
Rua República, 133, c| 3 aps
101 e 201. Ver no local e tratar
Imobiliária Sagres Ltda. Larqo da
Carioca, 5, salas 401-2. Telefone
42-0072.
QUINTINO - 21 de Abril n.'
26 — Alugo casa tipo ap. com

quartos, 2 sls., 2 banhs, co-
pa e coz, — com sinteco, entr.
para carro c servida com _cist.
QUARTOS novos aluga-se. Rua'
José de Queiroz, 74, cm frenle VISTA ALEGRE
a Estação de Bento Ribeiro^
ROCHA — Ãluga-se uma casa con-
fortavel de 2 qts., s. Preço 230.
Avenida Marechal Rondon, 1095,
casa 6. Não c vila. Antiga Rua
Figueira. Tei.: 29-7525.
ROCHA — Alugam-se quartos.
Direito a lavar e cozinhar. 105
mil. Rua Henrique Dias, 31, c]
D. Carmem.
RÜA PAIM PAMPLONA, 98 -
Alugam-se quartos com cozinha,
fiador ou desconto em folha.
REALENGO" — ¦ Rua TÕbeliSÕ Luiz
Guaraná, lote ó. Alugo casa com
dois quartos, sala e demais de-
pendências. Tratar Dr. Brasilino
C. Vallim — Rua Lucidio lago n.°
96, sala_408_-_Méier.
SAMPAIO — Alugo casa nova,
sl. c/ sancas, 2 qts., banh. comp.
c/ boxe, coz. c/ arm., cito. emp.,
tanq. azulej., área c/ cerâmica e
s/ cond. fiador. R. Paim Parn-
plona, 220, c/ 11. Chaves c/ 1

RAMOS — Aluga-se um bom ap.
de uma sala, dois quartos, ba-
nheiro, cozinha e área. lnf. Rua
Araguari, 494, np. 201.

RAMOS — Aluga-se sobrado pa
residência ou comércio, Rua

Uranos n. 1 001 — Tratar na R.
André Pinto n. 25 — dia 25 em
diante.

ILHAS

NITERÓI

RAMOS — Alugam-s» aps. 1.a lo-
cação de amplo quarto, sala, co-
linha, área. Rua Pereira Landim,
190. Ver, tralar as 2as„ 4as„
6as, sábado • domingo dat 14
is IS horas. NCrS 210,00.
RAMOS — Aluga-s* o ap. 402.da
Rua Cardoso de Moraes, 524, c] 2
qts., sala • dep. empregadas.
Chaves c| porteira. Tal. 424373.

ICARAI - Aluga-se 250 mil cru.
zeiros mais taxas ap. 603, Rua
Coronel Moreira César, 129. Tra-
tar R. Uruquaiana, 55, sala 711
Tcl. 43-1759.
ICARAI — Aluga-se ótimo ap. ds
sola e quarto sep., coz., banh.,
érea c| tanque. Direito a garagem
Ver Rua Joaquim Távora, .3]303
- Chaves c| zel. Aluguel NCrS
200,00 mais taxas. Tratar R. Ma-
riz e Barros, 260 — 202 - Ni.
teról.
NITERÓI - Barreto - Aluga-se
boa casa, entrada parn carro. Rua
General Castriolo 2B0. Atende-se
das 14 às 16.

LOJAS novas, grandes, ponto co-
mercial para lanchonete, confei-
taria, materiais de construção, tlha
do Governador, ônibus Bancários,
Estrada lubiacanga, 678.

ESTADO DO RIO
ALUGA-SE ítima loja no Can-
tro ds Caxias, aluguel barato,
serve para qualquer negócio, es-
ti vazia. Tratar pelo telefono
30-0555 - GB. Urgente.
NILÓPOLIS - Alugo loja para
cinema, supermercado ou fábrice
— Ver e tratar somente aos do
mincros. R. Antônio José Bitten-
court, 870.
TERESÓPOLIS" - Loia na Várzea,
de frente p' Praça Olímpica -
Edif. Miss Brasil, aluga-se. Tra
tar Parque Regadas, 123 ou R'\o,
tel. 45-8818.

ALUGO consultório dentário, Co-
pacabana. Tel.: 27-5802.
ALUGA-SE sala em prédio comer-
ciai, Av. Cop,, 610, sj 705
Tel. 56-1010.

ALUGAM.SE grupos 108/110/113/
115, Rua Debret, 23, pj fins co-
merciais. Tratar na APSA. Tr. Ou-
vidor, 32, 2.0, de 12/17 hs. Tol.
52-5C07_- CRECI 253.
COPACABANA . - Comercio -
Aluga-se, Av. Peincesa, Isabel,
323, gr. 609, c vestibulo, sala,
banh., kitch, ar condicionado e
garagem. Chaves na portaria, Tra
tar Lowndes e Sons. Pre_.* Var-
gas, 290, 2." Tel. 23-9526, ramal
18. - CRECI 204.
CENTRO COMERCIAL - Aluga-se
ampla sala p. 431, c! salet.. de
entrada, banh. e kitch. Rua Si-
queira Campos 43. Chaves na
portaria. Tratar 22-2838.

ZONA NORTE
ALUGO salas, centro da Penha,
bom ponto para escritório e con-
sultório c] pequeno alug. Ver c
tratar R. Plínio Oliveira, 103 -
l.° andar — Penha — Sr. João.
ALUGA-SE a sl. 201, dã~Prãçã
Valqueire, 3, c| banh. Tratar na
APSA. Tr. Ouv.dor, 32, 2.o, de
12/17 hs. Tel.: 52-5007. - CRE-
Cl 253.
CAMPO GRANDE - Em frenle à
Estação. Transfiro contrato novo,
Sala de frenle para qualquer ra
mo. R. C. Grande, 1 084, sl 202.
Dias úteis, horário^comerciaL
MÉIER — Passa-se uma sala de
frente no ponto central. Rua Cons
lência Barbosa, 153, s| 405. Sex-
ta-feira até 12 horas. Sáb.: até
18 horas. ,

VILA DA 
'PENHA - Alugo casa

c/quarto e sala, banheiro e coz.
na Rua Ignácio Acioly, 261 c/3,
chaves na quitanda, Iratar 32-7323
- CRECI 439.

Rua Sio. Agrl-
pino, 46 — Aluga-se casa, dois
quartos, sala, cozinha, banheiro,
entrada para carro.  

PETRÓP. - CORREIAS -
ITAIPAVA

VILA DA PENHA - Aluna-se o
ap. 405 da Rua '?rof.. Aitur Ihi-
ré n. 75, 2 quartos, cila cl ele-
vador — Telefone 22-3813 (_
LINO.

ALUGA-SE apartamentn no me^
lhor ponto de Madureira, Rua
Domingos _Lope_:,_ 579, casa 4.
ALCÂNTARA" - Jardim-Catarina

Aluga-se prédio com 2 quar-
tos o 1 sala, duas varandas,
água, luz e fruteiras. — Rua
Bernardo Faria, B53, antiga Rua
4, lote 6.

casa, sala quarto, cozinha, ba-
nheiro, casal sem filhos. Rua Si
Brás, 414, fundos.

VILA DA PENHA - Aluga-se c
apartamento 202 da Avenida Oli
veira Belo, 875. Aluguel 180,00
mais as taxas. Informações e cha-
ves na R. Oliveira Belo, 875, loia
C. Tratar pelo telefone 30-2055.
VILA ISABEL - Alugo ap.""2 qts.
etc. Rua Maior Barros, 36, ap.
203. Ch. 302. Tr. Graça Aranha,
174, 7.0 and.

ALUGA-SE em Madureira A Rua
Conir. Fábio Magalhães com 3
quartas, sala, copa, cozinha, ba-
nheiro completo o varanda, uma
excelente aesa. Trotar tel. 58-9824.

LEOPOLDINA

ALUGA-SE quarto independente,
para um ou dois rapazes na R.
Magalhães Castro n. 230 — Ria-
chuelo.
ALUGA-SE quarto Independente
a rapaz na Rua Glauco Velasques
n. 14 — Encantado — Telefone
49-9745.

ÍJ. 
l&LSfc£Ü 

*»___ _.____•¦ NCrS 315,00. Chaves. «...

VILA ISABEL - Aluga-se ótimo
apartamento na Rua Heber de
Bôscoli, 144, ap. 101. Boa sala,
3 quartos, cozinha, área, quario

banheiro de empregada. Alu

mais dependências, à Rua Benft- 302 e S-102. Esta' é paralelo avenuto Berna, 21. Chaves no ap. R_ Eng-_ Gama l6bo. 
-.-i,.

48-0627 dios úteis, 28-1699 do
.10:
TIJUCA - R. Dr! Satamini,. 286
— Bloco C -ap. 127 - Aluga-se
ótimo ap., novo, sala, 3 quarlos,
2 banheiros sociais em còr, copa, 15
cozinha, área, quarto, e banhei-
ro de empregada. Ver com o Sr.
Afonso, no local. Aluguel bá-
sico: NCrS 450,00. Tratar: Rua
Debret. 79, gr. 20516 - Tel.:
22-9831 - CRECI 132.
TÜÜCA — Alugo ap. 105 da Rua
Uruguai 57 c/2 qts., iala e dep.
completas, cheves na portaria —
Tratar 32-7323 - CRECI 439.

ALUGA-SE ap. 2 quartos, sala,
cozinha, dependência de empre-
gada. CrS 250 000. Rua Jos.
Bonifácio, 1035, ap. 404. Ver
pela manhã.
ALUGA-SE 1 casa c] quarto, sala

cozinha. Av. Amaro Cavalcsn
te, 2401, fundos 201. ±- Encan-
tado.

mingo;,
VILA~TsÃ~BEL — Aluga .e '«part»
monto frente, primeira locação,

quartos, dependências comple^
tas, sinteco, luxo. Rua Visconde
Santa Isabel, 166, ap. 602 -
Chaves c/ porteiro.

LINS - BOCA DO MATO
ALUGÃ-SE ap. de 2 quartos, sa-
Ia, cozinha, banheiro e depen
dências de empregada, na Rua
Éden n.o IT, ep. 402 — Una de

ALUGAM-SE apartamentos novos,
diversos tipos (só a quem se com-
prometer comprar até dezembro,
exíjo. fiador ou depósito de
1 500), pagando mensalmente 200,
250 e 300. Todas as impsrtâncias
pagas reverterão em parte de
quitação do preço do apartamen-
to. Ver com o zelador à R.
Washington Lufs 103. Proprietário
lels.:3079, 3759 ou 2865.
ALUGO casa Petrópolis. Informa
_õos tel. 20-36 ou no Rio 45-7703

ALUGA-SE com 112 m2 na R.
da Quitanda esquina da Ave-
nida Preside*»'e Var-*j_s - Iratar
com o Senhor A-tjujlo telefona
4.-8995.

AUX. - RIO DOURO

ALUGA-SE um quarto, cozinha e
banheiro — 70 000 mil cruzeiros
dois meses de depósito. Rua
Coema, 138 — Colégio.
ALUGA-SE casa, dois quartos, sa-
la, copa, cozinha, Praça Ipupiara,
54 —/ Irajá. Chaves casa dos
fundos. Tratar Rua Paranapane-
ma, 631, ap. 202, fundos — Ola-
ria.

TODOS OS SANTOS - Alug.
casa de 2 quartos, sala, copa,
cozinha e quintal na R. Gon-
zaga de Campos n. 238-A — So^
bados o_domingo até 12 horas. I ALUGO aps. e casa, Av. Monse-
TODOS OS SANTOS - Aluga _e|nhor Féli*, 349, Irajá - Chaves

ALUGO casa qt., sl., coz. Rua
José Borges, 305, Irajá — Fregue-
sia.
ÃLUGA-SE uma casa na Rua Fer-
nandes Leão, 296 — Vaz Lobo -
Aluguel 100 mil. Exige-se a car
ta de fiança.

TE..ES0P0LIS-FRIBURG0
TERESÓPOLIS - ALTO - Alugo
casa nova, mobil., c/ pertences
no Parque. Ingá p/ Semana San-
ta, um mês ou um ano. ínf, tel.
47.380.

CAX.AS-N. IGUAÇU-
NILÓPOLIS

ESCRITÓRIOS E
CONSULTÓRIOS

MEIER — Aluga-se sala de fte. c
banheiro o área independente c]
instalações de fotógrafo ou outro
ramo. R. Silva Rabelo, 27, cm
frente ao cinema — 57-3517

CENTRO

APARTAMENTO ou sala comercial
tudo independente, consta de
uma grande sala, banheiro e Ia
vatório. Chaves no 201. Tratar
com Faria: 52-999. _
ALUGA-SE p| escritório. Av. Rio
Branco, sa!a| saleta, mobiliada c|
telefone, lnf. p| tel. 25-5925.
das 18_às_20 horas. i_

ALÜGA-SE excelente sala na Av.
13 de Maio, 13, edifício Muni
cipal. Aluguel mensal — NCrS
NCrS 230,00 mais taxas. Egixe-se
fiador idôneo. Chaves na porta-
ria - Tratar tel._43I0888-
ALÜGÒ Rosário, 170, 2> and.
com 160 m2 para escr. ou peq.
Ind. Chav. no local. Renato, de
13-18h. Tratar 37-9316, dc 12h
às 16h.

SALA — Aluga-se, escritório ou
curso, com kitch. e banheiro, -
Rua Frederico Méier n. 12, ap
602 — Ver no local com por-
leiro. - Tratar tel. 90-0020 -
CETEL - Sr. -Adindo.

SAENZ PENA - Sala conjugada
comercial. Rua General Roca, 913,
ao Indo do Bob's, sala 612. Ver
c/ porteiro. Tratar Av. Graça
Aranha, 226, «/ 702. 34-6597 e
42-9028.

ESTADO DO RIO/
ÃLUGA-STlÍM"CÃxTÁS - No
Centro, 6 salas comerciais na
Avenida Presidente Vargas n.c
281. Tratar e ver no local cu
na Guanabara, tel. 32-1454. OLI-
VEIRA.

ALUGAM-SE oito salas comerciais,
juntas ou separadas. R. Riachue-
Io, 199. Tratar R. André Cavai-
cante, 50 - Centro. Tel. 43-6102
— Constantino.

ALUGA-SE casa com 2 quartos,
sala, cozinha, banheiro, quintal e
garagem. Ver na Ruo Ferreira
França, 600. Chavet aç lado —
Parada de Lucas - Tel. 38-8423 -
Leopoldina.  ___________
ALUGA-SE uma casa, com dois
quartos, uma sala, cozinha, ba-
nheiro com boxe, área com tan-
que, na Rua Abajeru n.° 205,
fundos, em Vila Kosmos — Vicen-
te de Carvalho. Chaves por favor
na casa da frente. Tratar na Rua
Acre n.o 53 - Telefone 23-9343,
com Mário ou Jorge. Aluguel
NCrS 180,00.
ALUGA-SE uma casa nova, na
Rua Apa, 522-A, Cordovil.

na_c..sa 3.
ALUGO Vp. 104 — Av. Ministro
Edgard Romero, 855, fud. - Vez
Lobo — Chave c[ zelador.
ALUGA-SE caso, 2 quartos, saia,
coz., varanda, demais dependên-
cias, p. 130, Rua Gustavo do Ar.-
drade 189 - Irajá. _
ALÜGÀ-SE casa do saia e quar-
to separados, cozinha benhoiro c
quintal, jardim, na Rua Geraldo
Rocha n. 8 — Quadra 72. Jar-
dim Meriti — RJ. Tratar Dr.
CAVALCANTI - 22-0265 - Rio

AlUGA-SE ap. recém construído
na Est. Comendador Soares. —
Tralar na Rua Álvaro Moura Sá
n. 6, 1 sl., 3 qts., coz., banh. e
área._Pre.o_120 000.
CAXIAS — Aluga-so casa com 2
qts., sls.. deps., condução na por-
Ia. R. Dr. Laurlano, 505. Ver
qualquer hora e tratar na Rua
General Bruce, 256 — São Cris-
tóvão. 
CAXIAS — Alugo ótima caia —
Condução à porta, na Rua Iga-
rape n. 128 - Periquitos. Alu.
guel NCrS 100,00.

ALUGA-SE ampla sala da frente
própria para escritório ou cônsul-
tório na Rua Santana, 73, sala
204, Ed. Maipu. Tratar na mesma
rua 1024. Centro.
ALUGAM-SE varias salas p|
mércio ou pequena Indústria
CrS 105 000 cada uma na Rua
dos Inválidos n. 171 - 2.° on
dar — Ver no Iccal.

SÍTIOS,
CHÁCARAS,
FAZENDAS

ZONA NORTE
ALUGA-SE um sftio eom 26 000
m2, próprio para granja com gran
de casa tipo fazenda, águas e luz
— Ver na Rua Motorista Manoel
Duarte, 642, Km 14 - Pedra de
Guaratiba — Tratar na Ruo San
tana, 102'4 - Centre.

ZONA RURAL

CENTRO DE CAXIAS - Aluga-se
caaa ou vendo. Rua Izamauro,
n. 53.

LOJAS

ALUGA-SE uma casa de sala, 2
quartos, cozinha e banheiro na

ALUGA-SE casa de 2 quartoT.3: ,Rua. 
Fclisb!;!o F,eirc "• 46' ~

la, cozinha, chuveiro quente e _L-,_-.^__;i___-______
frio. Rua Miguel Fernandes, 606 ALUGA-SE uma casn, sais, quarto
— Wèier. | oulras depend .nei .s, Av. Bruxe-
ALUGAM-SE aps. 202 e 302, R!
Constonça Barbosa, 96, cj sla., 2
qtos., coz., banh., dep. emp. Tra-
tar APSA. Tv. Ouvidor, 32, 2.°
de 12/17 h>. Tel.t 52-5007. CRE-
Ci 253.

Vasconcelos. Chave» no «p. S-101, - £no. Nívo.

ALUGA -SE 1 ouarto de frent»,
ent. indep. e 1 vaga, em casa
de família com depósito. Ver
Rua 24 d. Maio, 915, casa 6

Ias, 116— Bonsucesso.
ALUGA-SE um quarto a moças ou
senhora de boas referências, em
casa do família. Tratávcl e res-
peitável, na Rua Júpiter n.° 250,
ap. SS 104. Estrada Vigário Ge-
ral

CASAS — Alugam-se 2 — uma
grande e uma pequena — Cr$ .
60 000 e 40 000 - água e luz
— Rua Arminda n. 1 376. Cm-
Iho^da Rocha.^
CAVALCANTI - Aluga-se a casíí
sem filhos ou a um senhor ou
senhora quarto grande com di<

[reito .. cozinhar, lavar e telefo-
na Rua Silva Vale n. 952
isa 48._

COLÉGIO - -Alugam_o 2 aps.," 1
ala, 2 quartos, dep., 1 sal.*.,

quarto, dep. com. 9ra1.de-. Av.
Automóvel Club, 3 656.

ESTAÇÃO DE COLÉGIO -Casa,
. - quartos, safa, stleM « depen-
dências, C/ quintal. Ver na Rua
Caraiba n.o 4. Tralar no local.
Aluguel NCrS 250,00.
INHAÚMA

CENTRO
ALUGA-SE part» de loja, com
fôr.a, no centro. Tratar 56-0316.
ALUGO — Loja nova, serve pa
ra banco, lanchonete ou qual-
quer ramo de negocio —Ver <
tratar na Avenida Henrique Va-
ladares n. 47,

ALUGA-SE casi, sl., 3 qts., banh.,
copa, quintal. Rua Alecrim, 949,
próximo do ponto do ônibus 3.6.
f.a. XV - Vila Cosmot.

Aluga-se 1 casa
de quarto e iala, outra de dois
quartos, irea 120 e 140 mil.
Est. Velha da Pavuna, 1 296 -
Fonseca. Tel. 30-5175 — Ver ,&
bado.

ALUGA-SE espaçoso sobrado no
Centro, zona comercia!, c| gran-
de salão corrido o 3 salas, area
de 200 m2 - Otimo p| indús-
tria, comércio ou outros ramos.

Rua da Constituição n. 32 —
ELIAS.

Galpão

ALUGO sobrelojas 1 .fl locação.
Serve para qualquer ramo de re-
gócio. Av. Henrique Valadares
47.
ALUGAM-SE varias lojas, R. Re
pública, 160 pj estação de Quin
tino pl fins comerciai*:. Tratar n_
APSA. Tr. Ouvidor. 32, 2.° de
!2j!7 horas. Tel. 52-5007 - CRE-
Cl_253.

CASTELO - LOJA -
Alugo cj 160 m2. Ver
Av. Churchill, 129, com
porteiro Lima. — Tratar
coni. 1001.

ALUGA-SE coniunto do seis salas
para escritório em edifício novo
à Av. Rio Branco, 123, 6.° andar.
Aproximadamente 200 m2. Con-
trato ds 2 a 3 anos. Telefone —
32-2200 ~_. D°_n.a Símone.
AlUGO talas, Av. Grata Ara-
nha) 145, 3 salas, 2 bmh.iros.
Informacõ»» Sr. Crm _n» porta-
ria ou tel. 45-7703.

ALÜGA-SE sala 311 na Praça Ti-
radentes, 9, p| fins comerciais.
Tratar APSA. Tv. Ouvidor, 32,1 , ._,. .„ _,,_¦__ _ ,, , .,,
2.°, de 12/17 hs. Tel. 52-5007 Pe,os tels- 49-5659 e 32-6437

CRECI 253. |em dias úteis,
ALÜGA-SE si. 1 504, Av. Pres.
Vargas, 435, pj fins comerciais.'
rratalr na A^SA. Tr. Ouvidor, 32,1
2.°, de 12/17 hs. Tel.: 52-50071
- CRECI 253.

C. GRANDE - SANTA
CRUZ - SEPETIBA
SEPETIBA — Casa mobiliada. -
Aluga-se ci água — luz — gás e
geladeira na Rut Dr, Antônio
Aarão n. 130.

Aluga-se com 470 m2 di
área útil, força ligada tratar

CONJUNTO - Salão e sala com
2 banheiros. Rua Anfilófio de
Carvalho. 29, salas 603/4. Tra-
tar na sala 605, Aluguel NCr$
700,00.
CENTRO — Aluga-se vaga em es
critório com telefone — Largo da
Carioca. Tratar _hoje tel. 37-4767.
CENTRO - Aluga-se 

"sala 
1001,

na Presidente Vargas, 446 —
NCrí 150,00 mais taxas — Ver
c| porteiro Rubem. Tratar Al
cindo Guanabara, 2411214 — A,
J.. Gó»s - CRECI 202..

Mudanças
28-7649

RÁPIDAS E EFICIENTES

uzúdas
CARLOS DA SILVA

¦—-g. 
i 

i t i___ ¦_—

HORIZONTAIS — 1 — galopada (Pr. galop); 7 -~
homem valente; 10 — mata de azereiros; 12 —
condenada; 13 — torna legal; 15 — sufixo: abun-
dãncia; coleção; 16 — pôr a marca de aferição
em; 18 — o mesmo que amillio; 20 — não nasci-
df.; que nasce coni a pessoa; 21 — título dos des-
cendentes do Mafoma; emir; 22 •— dão cór a;
tingem; 23 — finas e macias como a. seda; 25 —
retaguarda; 26 — gostosas: 29 — dote natural; 30

criatura; 311— gordas; 32 — gado.

VERTICAIS — 1 — galés; navio mercante __•
dois ou três mastros (pl.); 2 — sabores acres;
azia_ (Do azedo); 3 — conformidade com a lei;
4 — reza; 5 — bola revestida de pele; 6 — cons-
trair (edificio); 8 — seguir; 9 — derramamentos:
perdas; 11 — que padecem de ozena (ulceração
das membranas mucosas das fossas nasais); 14

lavrar; 17 — curso subterrâneo das águas _e
um rio através de rochas calcáreas: 19 — plan-
ta da íamilia das Legumlnosas (Lat. orobui
(pl.); 24 — adição; 27 — pertencer; 28 — pe-
dra de moinho.

SOLUÇÕES DO NUMERO ANTERIOR — Hori-
zontuis — marítimas; ata; sirenal; nadar; lê;
irisar; pecaminoso; ufa; cmalar; lar; lâmina; ad:
maduna; dato; orada; os; arrasar. Verticais —
manipulado; atarefadas; radicar; taramela; ir;
meu; an; sal; ledora; asa; rimador; colinas; na-
mora; sanada; moa; ar.

Horóscopo
Frof. MAZURKA

Hoje você poderá colher al-
guns bons resultados com os
negócios. Bom também para
receber gentilezas de amigos.

TtVr_3___^

CAPRICÓRNIO (21/12 a 20/1) — Número de sor-
te: 77. Côr: creme. Pedra: turquesa. Boa sari-
de e melhoras nos assuntos financeiros, lucros in-
diretos. Cuidado com desafetos e inimigos ocul-
tos. E o que indica para você o dia de hoje.

AQUÁRIO (21/1 a 20/2) — Número de sorte: 86.
Côr: cinza. Pedra: jacinto. A mente estará um
tanto confusa, projetos que ruirão por terra e
trarão contrariedades inesperadas. Evite os jo-
gos de azar.

TEIXES (2172 a _*0/3) — Número de sorte: B4.
Côr: verde-garrafa. Pedra: ametista. Bom tem-
po para tratar de assuntos financeiros, filosófi-
cos e mudanças. Favorável para a vida no lar.

ARIES (21/3 a 20/4) — Número de sorte: 73.
Côr: rosa. Pedra: rubi. Período desfavorável pa-
ra a saúde e para os negócios com pessoas des-
conhecidas. Bom para passeios e amor platô-
nico. .'¦ I

TOURO (21/4 a 20/5) — Número de sorte: 43.
Côr: amarelo. Pedra: safira. Muito cuidado com
os negócios' e trato com pessoas religiosas. Bom
para empregar novos métodos de trabalho.

Gí.MEOS (21/5 a 20/6) — Número de sorte: 8.
Cór: azul-claro. Pedra: esmeralda. Tendência às
amizades com o sexo oposto e bom para obter fa-
vores de pessoas de destaque, pois as influencias
são muito boas.

CÂNCER (21/6 a 20/7) — Número de sorte: 48.
Cõr: marrom. Pedra: ágata. Bom dia para to-
mar decisõss no ambiente de trabalho. Bom tam-
bém para as amizades novas e realizações de pe-
queno vulto.

LEÃO (21/7 a 20/8) — Número cte sorte: 53. Côr:
vermelho. Pedra: brilhante. Periodo de certa
tensão nervosa e sujeito a irritabilidade e preci-
pltações no decorrer.

VIRGEM (21/8 a 20/9) — Número de sorte: IS.
Côr. gelo. Pedra: granada. Disposição mais ou
msnos controlada, algum êxito no trato relacio-
nado com Imóveis. Bom para colher favores de
pessoas idosas.

LIBRA (21/9 a 20/10) — Número de sorte: 39.
Côr: musgo. Pedra.•• lápis-lazúli. Bom humor e
amizades felizes, principalmente com o sexo opôs-
to. Perigo de prejuízos pelos jogos e trocas.

KSCORPIAO (21/10 a 20/11) — Número de sor-
te: 85. Còr. laranja. Pedra: água-marinha. Bom
para idealizar, favorável para cs assuntos profis-
sionais e trocar idéias com os familiares, poi» s__
estrela hoje estará brilhando.

SAGITÁRIO (21/11 a 20/12) — Número de sov-
te: 7. Côr: roxo. Pedra: topázio. Bom para es-
tudos, viagens e visitas a parentes distantes. So-
nhos mais ou menos agradáveis.
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PRECISA-SE do empregada para
cozinhar e arrumar - Paga-se
bsm. Exigem-se referencias, dor*
mlndo no emprego. Endereço —
Rua Farme de Amoedo n. 57,
digo 58, cp. 'IOI

1'ESQUISAS FÍSICAS — O Centro Brasileiro de
Pesquisas Físicas ciará inicio, no próximo dia 3,
segunda-íeira, ãs 17h30m, ao Curso de Eletrônica I.
Os interessados deverão procurar o" Departamento
de Ensino do Centro, entíe 14 e 17 horas, de se-
gunda a sexta-feira, para efetuar inscrições. Como
xequisito para matricula, esta sendo exigido conhe-
cimentos equivalentes ao último ano do curso ci-
entlfico.
CURSO DE DIRETORES E DE INSPETORES —
O Departamento de Educação Média e Superior,
através do Serviço de Aperfeiçoamento e Difusão
do Ensino Médio, informa que estão abertas no
Instituto de Educação, à Rua Mariz e Barros, 273,
sala 124, das 9 às 16 horas, até o próximo dia 17.
as inscrições para o Curso de Diretores e de Ins-
petores do Ensino Médio, em Nível Superior. Maio-
res informações poderão ser obtidas no Instituto
de Educação.
DANÇA MODERNA — A Escolinha de Recreação
Sócio-Cultural, de Copacabana, está aceitando ins-
crições para o curso do Dança Moderna, para me-
mina de 4 a 6 anos, a ter início em abril próximo.
O número de vagas é limitado, podendo as inseri-
cões serem feitas rna Secretaria da Escolinha, í.
Avenida N. S. de Copacabana, 583, grupo 502.
Maiores informações pelo telefone 37-2687. Tam-
bém em abril, a Escolinha de Recreação Sócio-
Cultural vai iniciar um curso de Socialização atra-
vés da Recreação, aberto às crianças de três a cin-
co anos que ainda não freqüentam escola.
BOLSA-DE-ESTUDO DO ISOP — O Instituto de
Seleção e Orientação Profissional concederá êste
ano, aos alunos dos Cursos de Psicologia, 20 bolsas
para treinamento nos processos e técnicas utill-
rmadas pelo Instituto. A título de auxílio-educacio-
nal, o bolsista receberá a Importância de Cr$ 100
mil mensais, durante o período de treinamento.
As bolsas serão concedidas por um periodo de nove
meses, de modo a conciliar os interesses dos can-
didatos e as necessidades do ISOP, estas a crité-
rio exclusivo de sua Direção. Os horários das bòl-
sas estão assim distribuídos: 10 para a expediente
da manhã: das 8 ãs 12 horas e 10 para o expedi-
ente da tarde: das 13 às 16h30m. Em princípio
serão concedidas oito bolsas pnra a Divisão de Se-
leção, 10 para a Divisão de Pesquisas e duas para
a Divisão de Informação Ocupacional. Tanto quan-

• to possível, procurar-se-á atender às preferências
dos bolsistas, porém caberá à Instituição a desig-
nação do setor do ISOP onde os mesmos realiza-
rão o treinamento. Os candidatos as bolsas deve-
rão preencher os seguintes requisitos: estar cur-
sando pelo menos a terceira série do curso de Psi-
cologla em Universidade oficial ou reconhecida;
estar em condições de observar um dos horários
previstos pelo ISOP, para execução das tarefas
<iue lhes forem distribuídas; submeter-se a exames
de seleção c comprometer-se a atender às condi-
ções gerais de treinamento estabelecidas pela Ins-
titulçáo. O ISOP se reserva o direito de suspender
a bolsa, a qualquer tempo, de. acordo com as suas
conveniências, a critério exclusivo da Direção.
Maiores informações à Rua da Candelária, 6, 2,"
andar, sala 2i;>.
SIMPÓSIO DE TECNOLOGIA E CIÊNCIA ES-
PACIAIS EM TÓQUIO — A Secretaria-Geral Ad-
junta para Organismos Internacionais do Itama-
raü enviou ao Conselho Nacional de Pesquisas
documentação relativa ao VII Simpósio Interna-
cional de Tecnologia, e Ciência Espaciais, a rea-
lizar-se em Tóquio de 15 a 20 de maio de 1967.-
A inscrição de trabalhos para o Simpósio é fei-
ta com o Prof. Tamiya Nomura — Chairman of
•the Program Sub-Committees, ISTS — Tokyo,
1967, Institute of Espace and Aeronáutica.. Sclen-
ce — Univer.sity of Tolero — 856 Komaba-machi,
Meguro-ku, Tokyo, Japan. — Os pedidos de ins-
criçáo de participantes devem ser remetidos ao
seguinte endereço: — Mr. Seüchiro Nozawã —
General Secretariat of ISTS — Tokyo, 1967 —
Japanese Rocket Society — The Yomiuri News-
paper Bldg. 1,3 — chome, Ginzã-Nlshl, Chuo-ku,
Tokyo, Japan.
CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO DE ENGENHA-
RIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO
DE JANEIRO — Sobe a- 178 o número de inseri-
íos nos Cursos de Pós-Graduação de Engenha-
ria. da Universidade Federal do Rio de Janelco
(antiga Universidade do Brasil), incluindo 57 do-
contes de Engenharia que buscam aperíèiçoâr-se.
Tais cursos objetivam o mestrado e o doiitarado.,

Segundo comunicação do Coordenador *es-
pectivo ao Conselho Nacional de Pesquisas, agra-
decendo o apoio recebido, esses programas constl»
tuem verdadeiro "centro nacional de pós-gradua-
ção de Engenharia". Argumenta com a distri-
buição geográfica dos inscritos, segundo suas ori-
gens: Rio Grande do Sul — 29; Santa Catarina

2; Paraná — 8; São Paulo — 23; Guanabara
18; Minas Gerais — 28; Estado do Rio — 4;

Espirito Santo — 2; Goiás — 10; Pernambuco —
11; Rio Grande do Norte — 4; Paraiba — 15; Fa-
rá — 4; Ceará — C.

Quanto aos membros do magistério inscritos,
assim se distribuem segundo suas especializações:
Engenharia Química — 10; Engenharia Mecâni-
ca — 7; Engenharia Elétrica — 20; Engenharia
Metalúrgica — 2; Engenharia Civil — 18.

Em primeiro de março tiveram inicio os cur-
sos para o mestrado, podendo os inscritos con-
limiar em 1968 para a conquista do doutorado.,
BÔLSAS-DE-ESTUDOS PARA PROFESSORES

O Governador da Paraíba. João Agripino, na
presença do Sr. Moniz Aragão, assinou o convé-
nio com o Ministério da Educação e Cultura, re-
presentado pelo INEP, e, com o FISI e a UNES-
CO. Pelo convênio assinado, serão distribuídas
bólsas-de-estudo para aperfeiçoamento e forma-
ção de professores primários e normais. Os Es-
tados que assinaram o convênio, representados
pelos Secretários de Educação, foram: Mato Gros-
so, Santa Catarina, Goiás, Amazonas, Paraná e
Espírito Santo.

BOLSAS PARA PÓS-GRADUAÇAO NA REPÜ-
BLICA FEDERAL ALEMÃ — Não obedece a cri-
tério geográfico a concessão de bolsas de cursos
de pós-graduação, no campo geral da pgsquisu
científica, pela Fundação Alexander von Hum-
boldt, da República Federal Alemã. São outorga-
das como resultado de concurso em escala num-
diai. É informação do Departamento Cultural «
de Informações do Itamarati ao Conselho Nacio-
nal de Pesquisas, ao transmitir comunicação rece-
tolda da Embaixada da República Federal Alemã.

Tais bolsas são concedidas para utilização a
partir do terceiro trimestre de cada ano, devendo
os candidatos a elas apresentar seus pedidos de
inscrição até o dia 1.° de outubro do ano anterior,
à Embaixada ou ãs representações consulares da
Alemanha. Além de ter diploma universitário, os
candidatos deverão comprovar atividade de dois
a cinco anos na pesquisa científica ou no magis-
tério. De dois tipos são as bolsas da Fundação
von Humboldt: para os que comprovem dois anos
de atividade cientifica ou de magistério; e para
os que comprovem cinco destas atividades.

ESTUDOS OCEANOGRAFICOS NO MÉXICO —
Por intermédio do Itamarati, o Conselho Nacio-
nal de Pesquisas acaba de 6er informado de que
ioi instalado, cm Puerto Penasco, ao Norte do
Estado de Sonora, no México, litoral do Golfo de
Califórnia (Mar de Cortez), um laboratório para.
estudo da la/una e da flora daquele golfo.

A Iniciativa é da Diretorla-Geral de Pesca da,
Secretaria de Indústria e Comércio do México,
e várias entidades estão concorrendo às pesqui-
sas no novo centro oceanográfico: as Universi-
dades de Sonora, de Arizona e da Baixa Csli-
íórnia, e a Scrlps Institutlon de La Jolla. Esta-
do da Califórnia.

~7^X-' ¦ ^JtÚVtr- ¦'"¦-¦ r. ;>'":: \' ;.l::- >-",.< -..Í-*.

MONTADOR DE

PRECISA DE

TRANSFORMADOR

FRESADOR

MODELADOR

DE ALTA TENSÃO

Idade entre 18 e 35 anos. Capacidade comprovada.
Os interessados deverão munir-se da seguinte do-

cumentação: Carteira Profissional — Carteira de Identida-
de _ Título de Eleitor — Certificado de Reservista — Cer-
tificado ue Conclusão do Curso Primário — 1 retrato 3x4.

SEÇÃO DE SELEÇÃO

Rua da Conceição, 105 - sala 402
Das 9 às 11 e das 13 às 16 horas.

DATILOGRAFA
Com prática anterior, redação própria em óti-

mo português e com bons conhecimentos de reda-
ção em inglês. Escritório no Centro. Semana de 5
dias. Cartas indicando experiência anterior e orde-
nado pretendido para 

"Organização e Método" à
Ru'a AAelvin Jones n.° 31 (antiga Rua Chile).

(P

OFEREÇO cozinheira, cop.-arru VENDEDORES ou vandedorM para
madeira etc. Com doe. e infor- * --*..-

moções. Tel. 32-0584 - 32-55-6
Ag. Riachuelo,  .

PRECISA-SE tolinh»ira <tl (orno
. fogão para casa da alio Ira-
tamento, uma (olga semanal com*
pleta, tem ajudante, dormir no
emur.go. Ordanado CrS 200 000.
Tratar cj _____ "I- 46-8160.
PRECISO de cozinheira lodo ser-
viço, pago ató 90 000 nn Av.
Copacabana n. 534 ~ ap.' 402

aulomóvuis, precisam-se em Co
pacabana, na Av. Atlântica, esq.
da R. Dialma Ulrich, 13-A Loia
- Pôjto 5

PRECISA-SE empregadn para lodo
serviço, cozinhar, com referenciai.
Paga-se bem. Rua Ronald de Car-
¦/aiho, 21 op. 63.

RAPAZES cie 12 a 16 anos -
30 vogar, podendo ganhar d<
120 000 a 200 000 mensais. Rua
Bueno» Aires, 208, 2.° andai

i 2.

VENDEDOR — Acessório de au-
tomovel, não precisa ser do
mo — Rua Fernandes da Foinec.

301 — I. do Governador —
Ribeira.

PRECISO cozinheira torno fogão
Pago até 120 000 - Av. Co-

pacabana n. 534 — ap. 402,

PRECISA-SE cie cozinheira 4 pes
sons — No Rua Antônio Basílic

113 - op. 503 - Tijuco.

DIVERSOS
MOÇAS E SENHORAS - Precisa
mos pagamos bem. Ensina-se í
serviço, otimo paro pessoas em-
biciosas. Acre,,47 »| -£1.0.
INDUSTRIA tradicional da Gua
nabara "clmite senhor para lunar
de procurador assistente com
prática de administração. Prefi
rivehuente oficial da reserva c
bancário aposentado, com reto-
rencias. Resposta para a Porta-
ria dêste Jornal sob o n. 00563-
ÕFICE-BOY - Precisa-se Almiroli-
le Darroso, 6 s| 1 105 - Atende-
50 depois das 14 horas. 

MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS
E CAMINHÕES

Importante Cia. Necessita de Mecânico de Automóveis e
Caminhões — EXIGIMOS Instrução Primária completa, Boa ex-
periência. — Entre 30 e 45 anos de idade. Horário de Trabalho:
8-.00 às 17:00 horas, em São Cristóvão.

Cartas para a portaria dêste Jornal, sob o n
informando salário pretendido.

° P-87 031,
(P

AAOTORISTA — Um com pratica
2 anos de entrega, só quem
estiver habilitado. — Tratar Sr.
Teixeira — Rua Figueira dc Mc-

n. 162-A.
MOTORISTA — Oferece-se c|
ferencias pi particular. Tel.:
25-6047 - Sr. Juarez,

VENDEDORAS pl conta própria
precisa ABC Malharia Modas, pl
Guanabara a qualquer zona do
Brasil - Av. Rio Branco, 156
10.° «ndar - Tel.: -12-4998
Cenlro - Estrada Portela, 29 -
2.° anciar — Madureira.

SENHOR com boa prática no am-
biente de transportes de cargas,
para viagens em relações publicar
e corretagem, de prefeència sem
responsabilidade de familia. En-
tendimentos com o Sr. Reis — Sac
Januário, 1 057.

PROFISSIONAIS DE INDUSTR|A_
E

PAGO CrS 80 000 por multo
boa cozinhei™, fazendo também
odos os serviços. Exijo boas

referenciai e dormir no emprego
Rue Conde Bonlinl n. 412

ap. 604 - Tijuca.
PRECISA-SE de cozinheira. Tra-
lar na Rua Pacheco Leão n. 150

Bloco 2 - ap. 305.

METALÚRGICOS
SOLDADORES

ELETRICISTAS -
RADIOTÉCNICOS

cie bancada com pi
.erviços de biiulcrla 'Ji.

e fechos dc bolsas
GRÁFICOS

PRECISA-SE cozinheira, paeja-se
bem, dorme no emprego, exigem-
bo referências. Rua Dona Maria-
na, 183 — Botafogo. Telefone
26-7516.

AJUDAM!
lira em
armações
Rua Galileu, 18
ESTAMPADORES de ambos os se-
¦jos com prática de serviços de
bilulerla. Rua - Galileu, 18,
METALÚRGICA precisa dc moca
menor de preferência com p™
tlca de fechos do bobas
Galileu, 18.

TÉCNICO DE TRANSISTOR - C/
muita prílica. Ordenado « comis

T. 48-8399.

MOTORISTA PROFISSIONAL - Ex.
periência sup. 5 anos, curso pri-
mário etc. Precisa — Ru3 Figuel-

de Melo, 411 — Atende dia
25, 8 às 12 horas. \
OFERECE-SE chofer 16 anos do car-
teira, zeloso e muita prática, pa-
ra firma ou particular ou táxi -
Deixar recado para Sr. Raimundo

Tel.: 26-8373 - Macedo So-
brlnho, 46 — Botafogo. 
ÕFERECE-SE motorista com 29
anos de exercício, não faz (iues-
tão de viajar; dá-se referência,
a quem interessar — Telefone:
25-8234 — Sr. J. S. Agripino
Gioia.
PRECISA-SE de lanterneiro para
carros nacionais com bastante
pralica na Rua Pacheco Leão n.
244_-_J. _Botanico.
PRECISA-SE meio oficial ou pin
lor para automóvel. Rua Marquês
de Abranles, 158, fundos. Tratar
c| Sr. Moacyr.

Crediário
Necessitamos pessoa de alto gabari-

to, para organizar crediário de grande em-
presa. Indispensável que já tenha larga ex-
periência neste serviço. Cartas corn "Cur-

riculum Vitae" e pretensões para o n.°
00 604 na portaria dêste Jornal.

PASTELEIRO -
bastante prática,
ra, 118. 

'
Precisa-se com
Rua Santa Cia-

PRECISA-SE 'de cozinheiras. Pe
d envie referencias — Dormir nc
emprego. Rua Visconde de Pi-
rala n. 389, ap. 501. Ipanema

NCrS 80,00.

IAVAD. E PASSADEIRAS

LAVADEIRA - Precisa-se para
casa cie fomlllo poro trabalhar 3
dias na íeipart» — Pagam-se Cr$
3 000 por dia — Tratar na Rua
Rocha Miranda n. 205 — ap. .
201 — Usino dn Tijuca.
TINTURARIA -
dor Hofmani ¦
3<3_"_Tiiuca
TINTURARIA

Rua

PRECISA-SE de iundidor experi
montado. Tratar à Avenida Presi-
denle Vargas, 3 016 - GB.

CARPINTEIROS
MARCENEIROS

JUDANTES OFF-SET - Precisa-se
Rua General Canabarro 552.

Para miqulria formato A e Chlot.
ÊNCÃbTRNAÇÃÕ - Precisa-se
coslureira de livros comerciais.
Iratar Rua Viúva Cláudio, 243 —
Jacaré. 

PRECISA-SE de lanterneiro com
prática em carros nacionais e es-
Irangoiro. Favor não apresentar-se
sem prática. Rua João Pizarro,
258, fundo» — João Felipe — Ra-
(1103.
PRECISA-SE de um lavador _ lu-
brificador com referência. Posto
Rua Cardoso do A/lorais n.° 261 —
Bonsucesso.

IMPRESSORES OFF-SET - Precl
sa-se à Run General Canabarro
552. Para máquina formato A
Chief. .

Precisa de passa-
¦ Rua Bom Pastor,

PrcrJsa-se de
passador que saiba lavar a ma-
quina nB Rua Maria Amali» n.
29-B — Tiiuco — Telefone ....
38-7427.

CARPINTEIROS DE ESQUADRIAS
Precisa-se de competentes r

Rua_Ana Barbosa n. 28. Wéli
CARPINTEIROS - MARCENEIROS

Precisam-se ciue tenham muita
prática parn trabalhar em insta-
loções comerciai:, coloquem bom
fórmica e saibam trabalhar em
balcões frincríücos etc. —Paga-
se bem na Rua Maria da Gloria n.
180, Ramos, lado da Avenida Bra-
sil. — Esta rua faz esquina com
a Rua Gérson Ferreira.
FABRICA" Dt" MOVEIS - Precl-
sa-se de oficiai*, marceneiros c.
pratica de fórmica na Avenida
Suburbana

DIVERSOS

731.
precisa-se de pa
trabalhar com

DIVERSOS

PRECISO de empregado domésti-
co para Iratar de . casa no cam-
po, que entenda de obra tam-entenda

47-1416.bém
PRECISA-SE de um cozinheiro e
pratica de lanche» n» Ruo Dr,
Garnier n. 854.

PROFISSIONAIS
DE ESCRITÓRIO

IMPRESSOR - Preciso para ma-
quina Minerva Victorio, na Rua
Benedito HlpòlHó n. 195.
IMPRESSOR OFF-SET - Precisa-
se com bastante prática para ma-
quina um A. Gráfica Barbero S.A
Rua São Luis Gonzaga
PÃGINADOR
ginador para
chumbo de comoosiç,.iO ae tino

po - Tratar na Rua Teodoro
da Silva n. 557. _.
SIIK SCREEN - Prociia-s» do
impr-ssor-» - Procurar o Sr.
Nilson na Ru» Bom Paslor n.
107- Tiiuca.
TIPOGRAFIA - Precisa-se da 1
impressor p! maquina ELKA

AÇOUGUEIRO - Precisa-se p. cor-
tar e servir no balcão. Tel.; —
________
AJUDAN1E
cisa.se

Encarregados de
Fundição

PRECISAM-SE com bastante experiên-
cia em moldação para fundição de aço si-
tuada na Guanabara. — Tratar à Avenida
Graça Aranha, 327 - 7.° and. - Sala 708,
das 16 às 18 horas.

996 Piedade.

MARCENEIROS - Precisam-se
práticos, desenvolvidos^ para dj-
versos serviços variáveis em pi-
nho e rradeira do lei, na Aveni
da Mem de Sá__n^_65_. __
MARCENEIROS c Carpinteiros -
Precisam-se de oficiais o meios
oficiais à Rua 24 de Maio, 298
Riachuelo — S_r._Luiz._
MARCENEIROS - Precisa-se para
trabalhar em fábrica de moveis
em série — Tratar na fábrica de
móveis Metropolitana — R. Can-
tilda Maciel, 89 - Abolição.

Rua Barão ri-
2.° andar.

Sáo Félix n. 135

TIPOGRAFIA - Proci-a impressor
máquina Hildelberg, com prático
pnga.se bem. Rua Costa Ferreira,
77.

TORNEIROS - FRESAD
- AJUSTADORES •

Confeiteiro — Pre-
prática de ocabação -

Exige-se referências. Tratar Sena-
dor Dantas, 93.
CAIXA — Pr«cisa*$e, tratar na
Rua Costa Ferreira n. 102 com o
5r. Rubens das 9_às_11 horas. _
CAIXEIRO - Ciclista cf referências
tlnturarla, precisa. Rua Rodrigo de
Brilo, 39-E - Botafogo.
EMPREGADO - Sepnrudor de
mercadoria, precisa conhecer o
cidade — Ruá Fernandes da Fon-
seca n. 301 — 1. do Governa
dor -- Ribeira.
QUADRISTA — Preciso um com-
pefente.^nforrnaçõe3^el.^25--138ó.
MOÇAS e senhoras para serviço
externo. Paga-se bem. Rua Jun
diá, 103 — Rocha Miranda.
OFERECE-SE Sr. responsabilidade
referência comercial « Bancos.
58-2259 - Silveira.

PRECISA-SE empregado com
tica de café e restaurante *
Santo Cristo, n. 69.

pré-
Rua

SAPATEIROS

PRECISAMOS de
pacltado na Rua
— Ramos.

marceneiro
Milton n.

| SAPATEIROS - Precisa-so cie
95|um bom cortador de Luis XV

Rua Luis de Camões n. 75-A

AUX. DE ESCRITÓRIO
OPERÁRIOS - MESTRES
- CONSTRUÇÃO CIVIL

AUXILIAR DE CONTABILIDADE
Precisa-se de um, com muita prá-
tica, paro serviços gerais do es-
critório, capar de extrair balan-
ceies, classificar documentos e con-
ciliar contos. Tratar à Av. Fran-
klin Roosevelt, 23, 15.° andar.
PRECÍSA-SE de 

"rapai 
menor para

trabalhar em ascritório — Av
Presidente Wilson, 210, s] 1207

BÃlcTi 
~VÍTRIN!STAS~

EMPREI1EIRO de serviço de obra
reformo e serviço em geral —
Orçamento grátis. Recado para

Sr. Resende - Telefone ..
22-4650.

BALCONISTA - Precisamos com
muita prática, boa apresentação
facilidade em contas - PANIFI-
CADORA MERCADO DO GRA
JAU — Praçi Edmundo Rego .

1°_8. 
PRECISA-SE de
prática de cafe
Machado

um rapai com
em pé, na Rua

de Assis, -t. Flamengo.

SAPATEIROS Técnico - Fabrica clc
calçados de renhor admite 1 pl
chefia geral de sua parle técnica

Exige-se capacidade iá corr-
provada. Paga-se bem — Maio-
res detalhes na Rua Tenente
França n. 87 — Cachambi.

OFERECE-SE senhor aposentado
de toda confiança, caprichoso c'
pratica de portaria edifício. Fa
._?r_J°i__-I5-2502 - SALLES.
PRÊCÍSA-SE de cozinheira com
bastante prática do salgadinhos.
Av. N. S. Copacabana, 339-A.
PRECISA-SE de um rapaz de boa
Aparência educado e que tenha
documentos — Procurar sábado;
Av. 13 de Maio, 23 — Bar Mu-
riaé.

AAoldador -
Macheiro

PRECISAM-SE, com bastante prática,
para fundição de aço situada na Guana-
bara. — Tratar na Avenida Coronel Phidias
Távora, 190 (Km 2 da Rodovia Pres. Du-
tra, em frente à Casa Sano) com Sr. Aloy-
sio, das 7 às 15 horas.

PRECISA-SE de pessoa para ta-
zer salgadinhos. — Barata Ribei-
ro, .512-B Copacabana.

DIVERSOS

PRECISA-SE do 50 serventes para
obra. Tratar na Av. das Bandei-
ras, debaixo da ponte de Coelho
Nelo. Em frenle ao número 19 329
— Com Sr. Amauri. Hoje.

BOMBEIRO — Precisa-se oficial,
competente. Rua Voluntário» da
Pátria, 46 loja H.

PRECISA-SE de empregadas pa
ra serviços simples do pensão -
Paga-se bem a quem tiver pra-
tica, Rua Barão da Ubj _n • £j•*
PESSOA que dirija entregas e

parar mercadoria no Rua Fer
nandos da Fonseca n. 301 — I.
Governador — Ribeira.

PRECISA-SE 2 oficiais-barbeiro
para efetivo. Rua João Vicente
n. 663.A — Osvaldo Crun.
PRECISA-SE um cabeleireiro com
petento que saiba pentear bem.
Rua do Catete 249 — Sob.

CAIXEIRO - Precisa-se pl bar
mercearia com pratica na Rua
Vilela Tavares n. 117 - Lins
ESTOFADOR e costureira que sai-
bam fazer qualquer obra. Paga.
se bem. Rua Dias da Cruz, 508,
entrada na Rua Piranga, Méier,
PRECISA-SE de
Lucídio Lago 1

lancheiro
i. U5-C.

PRECISA-SE de ajudante de padei-
ro com prática. Rua Divisória,
256 — Ordenado 33 000 por íe-
mana.
PRECISA-SE de caixeiro aiu-
dante de forno, práticos para
padaria — Rua Conde cie Bon*
fim n. 486.

Mecanógrafos
Importante empresa industrial neces-

sita admitir mecanógrafos conhecedores
de máquina de Contabilidade National 31.

Idade até 35 anos.
Semana de 6 dias e refeitório no io-

cal de trabalho.
Cartas detalhando experiência e or-

denado pretendido para a portaria dêste
Jornal, sob o n.° 00 038.

- Rua
Méiet.

OFÍCIOS E SERVIÇOS

PRECISA-SE com
daria um caixeiro —
— um ciclista Rua

251.

ALFAIATES - COST.
PRECISA-SE de um caixeiro ca

balcão com pratica na Rua
do Cateto n.__203. _
PRECISA-SE, rapaz com pralica de
balcão de padaria. Exigem-se re-
ferencias. Panificacão Brasil —
Rua Torres Sobrinho, 1 --Méier. _,
PRECISA-SE de moça de boa
aparência com rapidez em cá!*
cuio para trabalhar em balcão
de fotocópia. Procurar gerente
Amorim à Rua do Rosário 156

Sobrado ou segunda-feira das
9 is 12 horas.

ALFAIA1E — Precisa-se de arre-
matadeiroE cem práfic.i de fazer
casas a mãos. Rua Sta. Clara,
331514,
AJUDANTE de coslureira. Preciso
com pratica de alelier. Rua Nas-
cimenlo Silva, 510 - Ipanema.

DACTILÓGRAFAS -
ESTENÓGRAFAS -
SECRETÁRIAS
DACTILÔGRAFA - Precisa.»» na
Av. Pr.s. Vargas n. 590 — s!
303 - ali is 12 horas.

COSTUREIRAS - Com prática de
fábrica de confecções para traba-
lhar interna Av. Brig. Lima e Sil-
va, 910 — Duque de Caxias^
CORTADOR""-" CONFECÇÕES PA"
RA SENHORAS - Admil- 1 (um)
com prática. Ru» ao Riachuelo
154, «/loja.
CONFECÇÕES PARA SENHORAS
— Pr»cisam-s_e menores chulea-
deiras • cásnadeiras qua saibam
trabalhar nas máquinas. Rua do
Riachuelo, 154, s/loja.

PRECISA-SE de uni bom garçom
e uma garçoneta para restauran-
lo - ZORBA O GREGO na P-.
Barata Ribeiro_n._32-3.
PRECISA-SE deum copeiro com
pratica de café na Rua do La-
vradlo. n. 90.
PRECISA-SE de duas garçonetes

uma ajudanta de cozinha para
pensão com bastante pratica na
Rua Buenos Aires n. 102 - 2.°
andar — Centro. ________

'ADARIA TANGUA' - Precisa-se
de ajudante de mesa com pra-
tica, na Ruo Santa Clara n. 58.
SERVENTES - Preciso de diver
sos ciue tenham boa altura t
foiça, para oficina com pratica

Rua Isidro Rocha n. 1 210
fundes, V. Geral.

"FABRICA — Precisa-se de cainl
seira e colarinheira externa, Rua
da Alfândega, 119 - 1.° andar

BARBEIROS - MANIC
CORRESPONDENTE - DACTILO-
GRAFO (RAPAZ) - Precisa-s»
fluant* redação dactilográfíca
grande pralica d* correspondên- —
cia comercial - Cartas para a preciSA-SE de manlcura.
Caixa Postal n. 3 508 - ZC ¦ 00 Prndo júnior, 281, loia H.

CHOFERES E
MECÂNICOS
ELETRICISTA - Preciso c| prati
ca em automóveis nacionais
estrangeiros. Tratar na Rua Ge-
neral Pedra n. 183 - Praça On-
ze de Junho.

pa-pratica de
uma caixa
Laranjeiras

1RICICLISTA - Precisa-so de un
c] prática de entregas na cidade
Exiye-se referências. Tratar Serio,
dor Dantas, 93.

LUBRIFICADOR - Precisa dia .
noite — Posto Atlantic. Rua S5<
Luiz Gonzaga, 2 331.

Av

0ACTILO0RAFA - Pr.cisa-se c' BARBEIRO c,ue trabalhe ber..
bom eonh«cim.nlo di escritório Preciso para amanha ou efetivo. *»';?_;_!'™-„„ _„,,,,„ „.,*.,,.

sendo ótima daclilo.rafa. - Urgente - R. Engenho Novo,,completar nono quadro. Motor,.
Tralar ne Avenida Princesa Isa-
bel n. 293-A •* com o Sr. AL-

LANTERNEIRO - Precisa-se, com-
petente e com bastante prática.
Pagn-so bem. Ver à Rua Ângelo
Bittencourt, n. 80 — Grajau.
LUBRIFICADOS" DE CARROS DE
PASSEIO E CAMINHÕES - Pre-
ciso-se na Rua Von Erven n. 34
— Catumbi.

Precisamos para

Cromagem
precisa

Polidores com competência c
conhecedores do serviço. Pagn-
se bem. R. S. João Batista, 96,
Botafogo.

Mecânicos de autos
GRAPETTE S/A admite profissionais

capacitados em motores diesel e gasolina,
e mecânica de caminhões em geral, para
manutenção de frota.

Salário compensador.

Apresentar-se com documentos e foto
3x4 à R. Viúva Cláudio, 342. (P

BERTINO.

DACTIIOORAFO - FATURISTA.
RAPAZ — Precisa-se com grart.
d» pratica na emissão do dupli-
cilas. Indispensával boa loira i
agilidade dactilográfíca — Car-
tas pari • Caiu» Postal n. 3501

ZC - 00,

RECEPCIONISTAS -
TELEFONISTAS

136-A — Estação'; Sam paio
PRECISA-SE.
freguesias

de cabeleireira com
- Dão-se garantias —

Tralar 57-1580. 

GARÇONS

COZINHEIRO - Para restaurin.
U-hotol om Guaraliba, duxontos Rocha. ___
mil p| mis, sam descontos, da MECÂNICO
la. -lasso, falar Teixeira do Ma- Galileu, 30
lo, __ ap. 801.  Volkswagen.

tas com prática de serviço de
ônibus, várias vagas. Salário de
NCrS 1.340 diário!. Rua Viana
Drumond n. 45 — Vila Isabel.
MOTORIStA_-_Hã!*íiiitaclo7que co-
nhe.a distribuição na cidade. Exi-
ge-se pontualidade. Procurar o se-
nhor Lauro, à Rua Conde de Pôr*
to Alegre, 144 - F. — Estação do

- Precisa-se na Ru»
— Especialista etn

Datilografia
Cr$ 5 000

Por mês. Cursos mais rápi-
dos e eficientes do Rio com
máciuiiias novas. Confere-se di-
píoina oficial. Praça Tiradentes,
05 1° and. ][____________ r

Encarregado
de obra

Precija-se tom experiência
em trabalhos com perfuralrizes
e rocha, de preferência sol-
teiro. Rua Visconde de Inhau-
ma, 58, 11.° — 2.a-feir» das
14 às 18 horas.

Torneiro-Mecânico

ra IO

HUMANISMO SOCIAL — O novo Ministro tío
Trabalho, Coronel Jarbas Passarinho, definiu n,
sua orientação à írente do Ministério, afirmando
ciue icríi- como meta o humanismo social. Repetiu-
do as palavras do Presidente Costa e Silva, disse
o Ministro "que êste conceito levará o Governo a
ter, por objetivo principal, o Homem, como pes-
soa, como sensibilidade, como expressão intelectual
e moral, e não apenas como abstração ou elemen-
to numérico do corpo social. O Homem será, por-
tanto, neste Governo, o centro das soluções de to-
dos os problemas nacionais." Após ter afirmado
que irá dialogar com os operárias c ouvir n,s suas
reivindicações, disse o Coronel Jarbas Passarinho
ter consciência da Imensa responsabilidade que
Jhe ioi dada: "cuido avaliar corretamente a des-
proporção entre as minhas forças e a magnitude
da missão que me foi cometida. Sei que me fal-
tam, ainda, conhecimentos profundas sóbre as ma-
térias que neste Ministério transitam obrigatória-'
mente. Esforçar-me-el por honrar a confiança dc
que sou alvo por parte do líder desta Nação. Lu-
tarei por corresponder às esperanças de todos i
aqueles que, preocupados antes com o Brasil do
que com seus interesses individuais, aspiram ver
esta Nação encontrar-se definitivamente com a
grandiosidade da sua destinação histórica." O Co-
rronel Jarbas Passarinho pediu tempo para fami-
liarizar-se com os problemas da pasta, acresceu-
tando: "Pouco prometo, além de lealdade, devota-
mento no servir ao Brasil e honestidade intransi-
gente. Empenharei todos os meus esforços para
consolidar o que já foi alcançado, manter o sindi-
calismo brasileiro livre de quaisquer injunções, es-
pecialmente daqueles que tentam pô-lo a serviço
cia luta cie classes ou lhe conspurcam a dignlda-
de através do paternalismo do Estado. O novo Mi-
nlstro do Trabalho terminou citando uma frase do
Presidente John Kennedy, "que estará sempre pre-
sente no meu pensamento e norteará minha ação:"Se a sociedade livre não conseguir ajudar os
muitas que são pobres, não poderá, Igualmente,
salvar o.s poucas que são ricos."
EIVIPRÈGOS DISPONÍVEIS — As empresas do
Estado da Guanabara dispõem de 217 vagas para
trabalhadores qualificados à dispasição do Minis-
tério do Trabalho. Os interessados devem se diri-
gir à Seção de Colocação da Delegacia Regional
do Trabalho, no andar térreo do Palácio do Tra-
balho, das 12 às 16 horas. A Carteira Profissional c
o Certificado de Reservista são documentos neces-
sárias à contratação dos trabalhadores. São as se-
gulntes as ofertas: Impressor p/ máquina 2-A 2;
Cobrador de ônibus 1; Mecânico manutenção 2:
Cadeireiro 2; Encadernador taboeiro 1; Eletricista,
de aparelhos eletrodomésticos 1; Eletricista Insta-
lador 9; Eletricista enrolador 12; Calceteiro 2; La-
drilheiro *i; Mecânico de auto 3; Serralheiro 17:
Carpinteiro 20; Mecânico p/ chapas de alumínio 2;
Estucador 22; Enrolador de transformadores 4;-
Motorista 52; Ferramenteiro 8; Fresador 6; Ces-
teiro Vime 3; Lanterneiro 4; Eletricista de auto 1;
Aplaínador 3; Pedreiro 12; 1/2 Oficial marceneiro
2; Chaveii-o 1; Torneiro mecânico 2; Margeador
p/ maciulna 2-A; Técnico instalação equipamento
em raio X 1; Técnico máquina motores'4; Pagi-
nador 3; Montador acumulador elétrico 2; Lino-
lipista 2; Margeador p/ máquina de dobrar 2:
Compositor 2; Distribuidor gráfico 1; Mestre de
Obra 2; Desenhista calculista 3.
OFERTAS — O Departamento Nacional de Mão-
de-Obra avisa aos trabalhadores que há, em Ni-
terói, Estado do Rio, empregos disponíveis em sua
Agencia de Colocação, na Delegacia Regional do
Trabalho, Avenida Amaral Peixoto esquina de Vis-
conde de Itaboraí,,no fi.° andar. Os candidatos de-
vem comparecer à DRT, munidos de Carteira Pro-
ílssional e Certificado de Reservista, das 12 às 16
horas, para encaminhamento às empresas. São as
seguintes as ofertas: Lanterneiro 2; Compositor
Gráfico 1; Impressor Gráfico 1; Caixa 3; Chapea-
dor 1: Vidreiro 5; Técnico em Transistor 1; Vários
vendedores; Balconista l; Confeiireiro 1; Pedrei-
ro 1.
PROTESTO — Vários servidores públicos têm
reclamado veementemente contra a Associação
dos Servidores Civis do Brasil, que cm 13 de de-
zembro de 1.63, pôs à disposição tíe seus associa-
dos, para compra, apartamentos para férias em
Petrópolis, cuja construção ficaria a cargo, da-
firmai Leônidas Vlctor Chefer_.no, sob o patro-
cínio e responsabilidade direta daquela Associa-
cão. Decorridos mais de três anos da vigência do
contrato, e realizados sucessivas reajustes que tri-
plicaram. o preço de cada apartamento, nem a
ASCB. e nem a Construtora responsável sabem
informar quando a obra será concluída. De acôr-
do com informações desses servidores, a ASCB, 6
devèdora de cerca de NCrS õO 000,00 ao construtor
que alega, assim falta de recursos para. o prosse-
guimento da obra.

Os candidatos devem possuir «s seguintes
qualificações: grau universitáirio e experiências
como funcionário, advogado, economista, profes-
sor, jornalista ou comerciante apresentar o curri-
culiim escolar com notas excelentes, demonstrar
conhecimento do inglês falado e escrito e «pre-
sentar duas cai-tas de recomendação em inglês.
O curso será ministrado de 5 de junho a 21 de
Julho dêste ano e as inscrições encerram-se no
próximo dia primeiro.- Maiores esclarecimemtos
no Centro Cultural Brasileiro Estados Unidos,
Departamento de Bôlsas-de-Estudo.
PROCESSO ARQUIVADO — De conformidade
com o parecer do Departamento Nacional do Tra-
balho, foi determinado o arquivamento do pro-,
cesso em que o Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias Químicas c Farmacêuticas de São Pau-
lo e os empregados dispensados pela Companhia,
Nitroquímica Brasileira reclamavam contra aque-
la empresa, alegando dispensa sem justa causa e
abuso de poder conômico.
AUXÍLIO DESEMPREGO — De acordo com le-
vantamentos do Departamento Nacional de Mfto-
de-Obra, foram liberados para ,o pagamento do
auxilio-desemprego, durante o mês de fevereiro
na Guanabara, os processos das seguintes cate-
gorias profissionais: fiação e tecelagem — 17:
securitàrlos — 17; carnes e derivados — 1; aero-
viários — 3, perfazendo um total de 38 beneficia-
dos. No mesmo período foram preenchidas, na
Seção de Colocação do DNMO, 88 fichas de au-
silio-desemprêgo, protocolados cinco processos,
arquivados 11 e encaminhados ã Turma de Re-
clamação três.
NOVOS SINDICATOS — O Ministro do Traba-
lho, Sr. Nascimento e Silva, acolhendo parecei
do Departamento Nacional do Trabalho, reconhe-
ceu como Sindicato, a Associação Profissional das
Indústrias Mecânicas, Metalúrgicas e Material
Elétrico de Nova Friburgo, na condição de enti-
dade representativa das categorias econômicas,
integrantes do 14.° Grupo, do plano da Confedera-
ção da Indústria. Noutro despacho, foi reconheci-
da a carta do Sindicato dos Trabalhadores Ru-
rals do Baixo Guandu, no Espirito Santo. O Sin-
dicato Rural de Baião, no Pará, foi reconhecido
também como representativo do plano da Cou-
federação Nacional de Agricultura.

Precisamos com prática comprovada,
com o nível ginasial e conhecimento de
mecânica geral. Dirigir-se à Av. R. Bran-
!co, 110/112 — 1.° and. Divisão de Sele-

ção, de 8 às 12 horas, com uma fotogra-
fia. (P

EMPREGOS
DOMÉSTICOS

COZÍNH. É bÒÇEjRAS>
EMPREGADA - Precisa-se em ca-
sa de peq. família — Sabendo

( cozinhar trivial simples, pode' dormir ou não no emprego —
Referências - Trajar travessa Jo-
sé Hiaino, 86 — Tiiuca — Tel.:
-8-3423. 
EMPREGADA - Preciso • para co-
zlnhar e lavar para 4 pessoas -
70 mil. Ruo Montenegro, 21, ap.
201 — Ipanema..

EMPREGADA — Precisa-se, de
forno e fogão, na Rua Conde de
Bonfim, 577, ap. 801. Paga-se
bcm. Exigem-se boa aparência
¦que durma no emprego.

SENHORA ia bo» aparâncl* qua
fala bam • alamíe a inglíi tan-
ds prática da 10 anas am joa-
Ihflria • 4 anos »m turismo pro*
cura boa coloca-io, apresenta
boas referências. Cartas para a
portaria dista Jornal sob n.° ..
40107.

COPEIRO - IANCHEIRO - Preci
sa-se para lanchonete, com prá-
tica, ótimo lugar. Rua General
Roca, 913-A - Praça Saens Pena.

VENDEDORES -
CORRETORES

Caseiros -
Casal

Sem filhos, êle com extensa e rea!

PRECISA-SE de um copeiro, com
prática. Praça cln República,_ 93.
PRÊCÍSA-SE de cozinheira para
restaurante no horário de 16 ho-
ras às 23 horas — Avenida Brás
de Pina, 21-A_-_Penha. * ' i
GARÇONETE'-- Precisa-se uma

• com prática de lanchonete. Tratar!
|Rua Gonçalves Dias, 85-A. I

com.'pratica -iprática de jardinagem, gramados e horta,-

EMPREGADAS - Caia da trata-
manto nacassita «Ia uma cozinhai-
ra para trivial fino • uma co-
paira-arrumadaira. Paga-s* «limo
ordenado, porím, txiga-s* só-
lid» ralartnciat. Tati. 57-9664
a 47-M32.

Igarçonete
 . ... [São Josá n. lft, I

DUARTE IMÓVEIS - CORRETOliiGARÇÒN,"da responMi
oferece como responsável a fir-jprática, cem mil p; mis, inclusi-
ma imobiliária — Tel. 43-3370 - vu moradia e alímantacão
CRECI 636 - Tel. 37-5977. ÍGu.,-liba. Preferível solt-ii

VENDEDOR para álcool • bebi-
das, com prática, conhecendo
Zona Sul, idade atã 30 anos.
Tratar no Rua Barão de São Félix
n. 106..

Ur Teixeira da Melo,
801.

-iii-.de;. ela para cozinhar, em Itaipava. Telefonar:.......i i^^^ 
entrevista, a D. Margarida, telefo-

ne: 42-2603. Necessário referências.53-A

MOÇA para balcão de café c]
prática e referências — Precisa-
se. Run Washington lu>z, 51-8

Vendedor
motorista

GRAPETTE S/A admite para aumento

de quadro, profissionais capacitados para a

função de motorista vendedor.

Ótimo salário.

Apresentar-se com documentos e foto

3x4 à Rua Viúva Cláudio, 342. (P

Obs.: Habilitação profissional.

Clubes

COUNTRY CLUBE DA TIJUCA (Rua Uruguai,
574 — 38-2155) — Amanhã, às 23 horas, Bails
de Aleluia, com a orquestra de Vadlnho. Espor-
te. Após a meia-noite, carnaval.
CLUBE NAVAL (Av. Bio Branco, 180 — 2.» —
22-5668) — Segunda, às 18 horas, coquetel em
homenagem ao Almirante Acir Dias de Carvalho
Bocha. Passeio.
CLUBE FEDERAL (Rua Timóteo da Silva, 888

27-1478) — Amanhã, às 23 horas, Baile de Ale-
luia. com a Banda de Almeidinha. Fantasia ou
esperte.
GRÊMIO RECREATIVO DE RAMOS (Rua João
Silva. 65 — 30-6748) — Amanhã, às 23 hora*.
Aleluia no 'Xé'-iè-iê. Esporte.
VÁRZEA COUNTRY CLUBE (Rua Torres de
Oliveira. 346 — 29-2509) — Amanhã, às 23 horas,
Baile de Aleluia, com a orqúésteá de Zito Righi.
esporte ou fantasia.
SOCIAL RAMOS CLUBE (Rua Aureliano Lessa.
79 _ 30-6612) — Amanhã, às 23 horas, Baile de
Aleluia, animado pelo conjunto de Agostinho
Silva, apresentando várias suprêsas para o qua-
dro social. Esporte.

mi
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UTILIDADES
DOMÉSTICAS

-L

B

MÓV. - DECORAÇÕES
ATENÇÃO — Compro móveis
vsados. Tel. 48-4119, que com-
prarei dormitórios Chiperodale,
Rústico, moderno ou Impt-nb •
sala. conjugadas, claras • -tro-
«dornas • Império — Pago bum
« atendo rápido. Tal. 48-4119.
ANTES DE MOBÍLIA» sl casa, ap-,
.escrit. ou cônsult. Visite RIO
ANTIGO. Rua Toneleros, 112 -
Copacabana, será uma surpresa.' .
O melhor preço dn praça, móveis-}'l
colonial holandês, espanhol, ame-
ricano, brasileiro e muitas novi-
dades. Agradecemos sua visita.

SOFá^ de casa!, moderno, eet/ do
d_ novo, por 65 mil. — Av. De-
moeráaicos, 690-B, perro da -Ura-
nos. ¦
.APE-FES persas legítimos, uendo
— Rua Joaquim Nabuco, 23 ti 301
de tarde - ,
TAPEÍÍ_"p'fRSA"_~Ver7d7"scí"~7J7ri
Supen-Kirma.n Extra 3,70x2,: ÍO —
]i_f_ureiVi5Õcs_— 45-3074.
VENDO - Fatfa espaço, ibpltê
Sta. Helena, 3,50 x 280, jsofi'cama, .ótimo estado Cr,'. í\5,

cortina japonesa 2 m x' 150
-_ 26-2822.
VENDO - Ssla.^fluarto caifnúj,

i. >e.'.

ATENÇÃO - Geladeiras. Liquí
riamos urgonla 45 geladeiras dc
iodos os tipos e marcas. Desde
120 — Muito gelo. Pinturas no-
vas. R. da Relação, 55 térreo.
FRIGIDAIRE futurama, 10 pésT"u>
reríor em côr, porta aproveitável,
com manteigueira, vendo urgente.
Cri 250 mil. Ru* Xavier d"a Sil-
veira, .10, op. 401. Esq. Av.Cop.
GELADEIRAS —./Vendo lote com
defeito. Rue Senador Dantai, 19,1
al.i_205. Tel. 22-5700.

OGLADlIRAS — Liquidação o par-;,. T_.-._*, .*._ v _> —dc no mil, ge, Philco, Frioi-i-5 i ransiDissor usados. Ver na Rua Conde Pe-
outras; ótírno funciona-

» UTILIDADES DOMÉSTICAS «ANIMAIS E AGRICULTURA - OPORTUNIDADES F. NEGÓCIOS

amentos eletrônicos
Vendem-se equipamentos de Esíúd

Tou-£e por
iocn-.i, contrato nov
ir na R. E:l_cio i
B.e Não trat

IO

da ire"'emR'uaí-n6.do7. 
o^Ví .\.,.ireira Carneiro, 371 - fcstracia Vicente

570-3.

pela melhor oferta
ATENÇÃO — Compram-lo móvoiJcupar lugar, Av. Edgar Romoio.
«usados, preciia-.d do grand »';60- —.AÃadureira.

quantidade da dormitório- a talatjVENDO 
"-Móveis 

dê saia,, cã-
dn jantar -chípendala, 

pau maríimr(,rna casal, mesa cabeceira, col-
laviúna. Luís XV, rústicos • fo-ljchão de molas, pau marfim,, no
lontais. Pí-ga-i» o valor máximo-iiestado, meihor oferta. Ver JRua
• etande-sa rápido am qualquer!Santo Clara, 66 up. ÇOó — 1*4
bairro. Tal, 48.0148. _Jlãs 18 horas.
ATÊNÇAÓ - Compr.im.sa -nivelei'VENDE-SE 

"do7mi*to7iõ"""de~"cãsãl7

usados. Chipendale, Mjiiim. CaJióO mil e 1 sala d. janiar, I0S
viúni. Império. Rústico. L. V. —Imll. Ver Ru? Pará, 26J casa 7
Salas._ dormitórios. Tel. 32-0111.),-- Praça da Bandeira.
Em toda «Idade. 1.7&_ike*£_— C-í- — r'~" ;——**—IVENDc-SE mobília do casal cen

clama de 2mx2m e colchão de ma.
\hf_~ 37-0259.
VENDE-SE -" Móveis de' fêrrõTè
aparelhos módicos. Tel:. 43-5356
e ,27-7359. __
WEÍ.DO grupo estofado com 

"'três

pfflis, Rua Dr. Satamini, 332, .jp.
3C_* — Tljuca.
VeWdÉ-SÊ'"* mobília de 7aí_'"~'de
ianmr completa e uma poria rsan-
fontfeaala em vulca couro — Ve
Prais ide Sofaío.o, 430, .ao
1001. p

AGORA compro móveis usados.
Pago bem. Tol. 22.0967. Chipen'
¦dal». Marfim, Caviúna. Império.
Rústico t. V.
ATENÇÃO* - Vendo HndãTlãií
rústicas e Chipandale a partir de
100 000 e dormitórios a 120 000
para desocupar à Rua Joaquim
Palhares, 49. 
ARCA em iacarandá cf inl. NCrS
100,00; _cama jolt. nova NCr5
35,00; cômoda carniceiro cl «.soa-
lha NrCS 60,00; cadeira d» ba.
lanço eslofada. R. Paula Froltas,
66 ap. £09.

BARATÍSSIMO - Vendo dcrrnitó-
rio para casal, estado de nfivo,
por Cr$ 150 mil e uma sala com
bar. espelhado, junte*, ou separa-
dos. Rua Haddock Lobo, 303-C.

_T_!. 22_
GELADEIRA¦ - Frigidaire,' 11 pês,
porta aproveitável, fazendo muito
golo, ótimo estado geral. — 2E0
mil. - Tel. 33-3091.
GELADEIRA Gelomat, l. ouro, de
9 p. nova. Vendo barato, urgim
te, aceito a rneíhnr oferta. Rua
do Resende, 39-1602, Todos os
dias até às 12 horas,

CAMA CASAL - Vende-se estadi
•ie nova, em marfim, Cr$ 32 000
e uma mesinha p| telefone, em
marfim. Cr$ 13 000. Tei. 34-453S.
COLCHÃO DE MOLAS PRÕBEl
Ortobol, proíiti enírt-ga, abaixa
<fa tabela. 28.9040 & 53-1451.
CHIPENDALE - Dormitório para
casal cm e.tado novíssimo, cor
preço baratíssimo, sala do me
mo estilo, apenas CrS 155 mil
íuntos cu separados. Rua Had
dock Lobo n. 303-C.

DORMITÓRIO colchão molas, sa-
In de jantar est. ce novor, ven-
do barato junto ou separado. Av.
Edgar Romero 591 — Madurelra.
DORMITÓRIO - Aloderno p| ca-
sal, multo bonito, em marfim ou
caviúna, [gurlzlnho a novo. Sala
do mesmo estilo. Vendo pl preço
vantajo síssimo, juntos ou separa-
dos. P.ua Haddock Lobo, 303-C.

VENDE-56' dormitório moderno
completo,! grupo estofado moíicr-
nc. MotivV de viagem. Bon; pre-
50 — Hacirfock lobo, 375, te;_
I,_ap. 2 - Tel._48.49B0.
VENDEM-SE* 

"TV 
S. BsãfÍí"W,

uma Philco 17", novas, por óti- GELADEIRA 8 ;,., modem
mos preços, wm rádio para -,ol!:s, "* ,LJ*°- gabinete ern cores, meu
nôvc. por SO 000. Aceito ofertas. u;°' 'és- R. Júlio dc Carmo

GELADEIRAS - Vendemos vá
rias como Ge. Kelvinator, Cli
roax, a partir rie NCrS 130. To-
rins gelando muito bem. Ru; da
Conceição, _i 45 sobrado.
GELADEIRAS":-•"B.-í.tempr Admi-
ral, Frigidaire retillnea de luxo,
Kelvinator, Rotpoint. A partir de
CrS Lio 000. Rue Leandro Mar-
lins, 38. Centro.
GELADEIRA GE,' 8 pés, ame-
ricana, 100%, 150,00 e 1 Frio).
daire, 10 pés, 180,00. - Rua Pa-
raná, 1_ 037-Piedade.
GELADEIRA Brastemp 8*"pé.7"p^.
tc aproveitável, çjavetas, 100 mii- Urçento, Rua Gustavo Sampaio,

57ÓÓ?60P- 
'" ~_1^ ~ 7e''!

GELADEIRA Frlgidalre americana,
f pás, 150 mil, ótimo estadt.
Urgenle, Rua //einistro Viveiros de
Casjro, 71,jsp. 703 - Lido.
GELA"DEIRA GB' 10 pá. 

"parede."

Vendo. Rua São Miguel, 48/301

Carvalho, telefone: 30-8844.
de
(P.

Geladeira Crosley e
«var Bendix, neva,

GELADEIRA Goidsporr, 8 p., cong.'"' =orta aproveitável, gabinete
cores, retílinea, mod. àí, no-
de meu use, 195 000. Trav,

Guedes n. 43.

super

TELEVISÃO ¦
máquina d-S
moderna. Vendem-
TV. PHILCO, G7171 

"PhiTips, 
boa

todos canais e com defeito a
partir de 80 mil. - Rua lavra-
dio, 27, sala 2. _
TV PHILCO 19", americana, por-
.-.Mt, com controle remoto, mo-
der.ia, Crí 330 mil. Rua Xavier
da Silveira, 40, ap. 401. Cop.
TELEVISÃO General Eieiric, nõTie".
omericana, portiHl, dezesiels po-
legadas na embaleoem ortalrial —
27-8507. 

_
TV 

"CE. 
11" ÃM-RICÂNÃ -

Vendo-se somente 1 vistj NCrS
410,00, na embalagem. Tralar c/
D. tollrde». Tel._27-Í718.
TV G. EL6TRIC, consoloté, Hi-Fi,
móvel bonito, imagem comp leia
2ó0 000. R. Barata Ribeiro, 411-
ap. 202.
lÉLEViSÃO GE 19" como nova,
funcionamento perfeita, em todej
canaij. Vendo urtjente. Üaraía Ri-
beiío, 255.30K
TV, STANDARD ELETRIC ótimo os-
aclo, 19°. 23 polegadas. C*e$ 300

mil. Ver Av. Cop. 037-402 -
Qualquer horc. ;

VEi\'DE-5E vestido de noiva ün-.-
completo, em caviúna, cf estáclo
30-0753 ou 30-6448, Roberta.

Ternos usados
TeL: 22-5568
COMPRO A DOMICÍLIO

¦1*._'STA 
~i C*>mP',a ' !v' ' Cie-, BOTAFOGO - SalSo de cabelei-ladeira moderna, 1 .,!,„„. Pa- relro Lo, Angeles vende-so com

\TJZ7 ft!!;." 
""Nr0? ,r"í'--'!3' motivo mudançaquer hoi*. Tal. 37-6517. Tel. 26-5289 ou 45-4448

IÇHEGADO DA AMÉRICA Vcn-"ÍBA'!*no"Centro" -""Veiv
da-se. TV portátil, máquna fot. motivo deKomca 1,S ultimo modelo, sara-Ver e tr-vador, rádio de pilha com FM, Sá 45 N „-
binóculo, toalha da Ilha da Ma- t ,.._ 

'-...mos pc
Idelra. Prc-o ocasião. Dias da Ro- ir_—— —.cha, 40 ap. 1C02. "AR com minutas em Olaria. -

CARRINHO"?/ beb.rin7d7¥e"7u.777777717 fe'-,'''"-1. b-"t0-

. com molas, ótimo c-:.,_ --'fe*X V'° 
subloc.s-a*"- l.c-r'"-

Vendc-se Pc!, melhor „?«•7R,á 
"¦ 

5 Em _ S„í._-JU'. 
'

Xavier da Silveira „. 53, ep. m.]^ 7^77 
'™"° ' 

- Copacabana, 21,
FAMRIA AMERICANA TRAN5FE. Ma.
RIDO- Vend» t_drs os movo Ia CAIPIRA —
uí*nsíliõi e aparsihoí oíétrorio- novo, F. 3,5.fiiéíticot, tudo tío origem amerl-! praderes 

' 
B*tcana. Kuj Aporana, £4 - le- informa.' R

ulcn.

R. Alv.-ro Alvim,
Cinelandia, cem Amaro

C-.l.i
Píioo
outro.

is, camisas, 5.
meihor que

paios erc.

qualquer

,.'.OVEIS - Vondem-se camas cum-
plfriús, guarda-roupa, poltronas,
geladeiras1, televisão, radiovitrola,
louças de casa, rádio, piano fran-
ces. quadros. Wolivo viagem. -
Rainha Eiizabelh, £71, 9.o andar.
Tel. 27-8847 - Elvire,
TV — Secador dc; cabelos t.i-
pefes persas, retobroiler fanif-
Na estrangeira vende - Rcdolfo
Dantas, 16 ap. 1 201.
TV Dc MESA ótiniG, todos canais,
135 mil; geladeira, ótimo hmc.
143 mil, urgenle. R. Chaves Fa-Í
rio, 220 ap. 301. Fun. S. Cris.
tov("o.
VEÍ-iüò fagueiro com 130 pejas
Wolíf, uma baixela c| 11 pc;a:

. Valqueiro. Cont.
-.penas S dos- com-
i negócio. Fénix

feilvaro Alvim, 21,
y.°. Cinelandia, com Amaro M,i.
:. .n-"r-.

SAPATARIA - Vende-se na Tiju-i pcoül IT A cr 
" 

. l" £ca P Saenz Pena, calcados sob | rfcK.VlU I A-5E lelefone
medida de homens, consertos. -42 nnr ?A 'iA ''A _,Contrato de 5 anos. Aluguol Cr'! Z P J0' !3°' oó ou
150.000. Tel. 34-0776. |56. Tratar diretamente
SALÃO DE BELEZA no Flamengo'. 22-1778 OU 4?-ó8rTiRua Palssandu n. 111-B. Vende-se \t _. ., " 

*~

com ar condicionado, telefone! D- Sally OU Sr. Bruce.
goladerra, todo equipamento paracabeleireiro,, menleure, pedicur"
hmpersa da pele c maquilagem.
Grande cliente.',-, selecionada, _
em ótimo ponto. NCrS 1.. 000 00oe entrada c rost.rntc e.n 30
mesec.
TINTURARIA - VTnde.se, Rua Sã7Francisco Xavier, Ó53. Trl. 48-8466
TINTURARIA - Vende-se RuaPadre Nobrega, 285 - Piedade.
VENDE-SE café 

" 
e ba'r"na-"Ãvonide

Brás de Pina, n-ló-A.
VENDO

- Compro mesmo de;
meu uso - 48-4601,

Bar
CAFÉ E BAR ~ Vende-se, moti-
vo dono nfio peder estar no ne-
gócio. Tn.rt.r Rua Oliveira Fi-
gueiredo, ÜC, Largo Vaz Lobo de
3 as II horas o sábado todo o VENDE-SE -
dia.

mercearia com
'f-ldoncia na melhor zona comer-
ciai de Bangu - Contrato 5 anos- Rua Boiobi, 1058 - Esquina
cnm Rio da. Pra;,-,.

ÓCULOS - CINE-FOTO

CAPé E BAR no Catete. Contra-
to novo de 5 anos, f. 2, com
possibilidades de dobrar, com
bca administração. Apenas 4 de
entrada dos compradores, fénix
informa. R. Álvaro Alvim, 21, ,, , •-.  -¦¦
7.°. Cinelandia, com Amaro Ala- A"J!1U-1 do 603 mil

cristais tcheces.
Ruo Laranjeira",

Rua Santana, 
*J5ó, 

ap. 307.

DORMITÓRIO marfim e| 5 peças,
3 portas, cômoda conjugada. CrS
160 000. Fabricação própria, Es-
irada Vicente de Carvalho, 19-A— V37 Lobo.
DORMÍTÔRiO - ParTicülar vende
urgente, novo sem uso, por ape-
nas 225 mil. R. Colete, 46, apt.
1„ de 2.a a ó.a i._ % quolquer
hora.
DÓRAlífÕRIO Chipandale, casal.
Vsndo 120 ml! e 1 sala conjuga-
da, maciça. 150 mit. R, Joaquim
Palhares, 49.

DORMITÓRIO Chipendale, em
ast. da novo t 1 sl. jantar co-
(onial. Vendo motivo- mudança.
Tel. 34-1726.
ESTUFA — Facilito, Compro mó-
veis usados, pago real valor. —
Mnuríno,_34-0729. ___
ESPELHO PAREDE - 

'Moldura

dourada, novo, 1,60.'(80 — Custou
180, vendo 70 mil - Av. Copa-
cabana, 1 299-108. Tel. 27-8439.
PAIÍMARFIM - Cems de~casai
completa « outros móveis — Teí.
J7-6414.
FAMÍLIA que es retira continua
vendendo sela de jantar feita de¦íncomenda, mobília de escritório,
dorm ire ri o sntigo de cajal « ou*
tra» utilidades. Ver nr, Rua Re.
dentor, 60 — Ipanema. Próximo
i Praça N-_E^da___az.
FÓRMICA - Moveis, úitimos sol
dos para copa * cozinha con-
tuntos de S peças desde NCr$ 45
—_ Temos diversos modelos, única
fábrica que venà* e entrega di-
reto ao consumidor, Rus Frei
Caneca 117.

VENDE-SE üm aparelho de TV
marca GE, TJ polegadas, portátil,
nova. Ver e tratar na Sua Andra-
de Neves n.. 293, ap. 102. Tel •
38-1013, comi_c Sr. Alberto.
VENDEM-SE móveis de 

""quarto

compleio, cm <:sviún_ ,em estado
de novo, por Cií 350 000. Rua
_____ít__J__t_-iro, Ji.S2._tp. 904.
VENDEM-SÉ urrri armsrio~e"cômõ-
d* pau marfim. Ver Domingos
Ferreira n. 219, -sp. 705. — Tel
37-S278. _y

VENDEM-SE camaQe casal em Jã*.
carandá e dois 1 guarda-veslido .
Rua Siqueira Ca tipos, 238 ap.
]01. Ver a qualolier hora.
VENDO cama palfinlo de 

"_.ã77.

ç____perrei_a._tel._ I _7-__864.
VENDE-SE guarda-r.K'pi"~807ÕÕ"cã"-
ma solteiro 40,00, camiseira com
mesinha 30,00. Esibdo de novos
- Bulhões de Carvalho 577-60!
___s____< ^^
VÍNDEÍE móveis usadoTUTU:
la e quarlo, de todos os tipos
B peças avulsas. Riia General Ar.
ligas 325-0-"- -Leblon.

VENDO siiantor chipen

63, c/50.
Gel ADEI RÃ Brastemp - V en dã".
se ótimo estado NCr$ 200,00.
Motivo viagem. R. Prudente Mo-
rals, n. 144__ ap. 604.
GELADEIRA 

"com "bom "funcÍo"n"a"

mento, 8 pis, porta aproveitovel,
congelador horizontal, 130 mil,
Rua São Francisco Xavier, 614.
GELADEIRA comercial de 4 portasnova, vendo urgenle, íue Bela,
_J_j_B. Tel. 34-2855.
GELADEIRA éeloniatic,™moderna
sem uso, mod. 67, uroe.-ile por185 mil. - Av. Demociáticcs n.o
Ó90-B, peno da. Uranos.
GRANDE bota fora do gêíã7ie7r"ãs
45 á sua disposição desde Crí
120 000. Muito gelo. Pinturas
novas. Rua da Relação, 55 — Tér-
reo.
GELADEIRA FrigiTlaire modernarê-
Ifllnea, 6 meses de uso, está se-

FLASH eletrônico, Mecablltz 160,
supercompacto, bateria; na emba-
lagem, 135,00. Tel. 46-6383.
KONICA 1,8 último modelo, b7
nóculo, gravador, ^rídio de pi-
lha com F/A rccém-trazldo da
Amérría. Barato. Dias ds Ro-
cha, 40 ep._ 1002.
KOWAFLEX - Lenfe li2 toleme-|bar envldraçado, 1 ap.,
Iro e fotômetro com indicador de|p0'- - Rucl Paulí Freitas,

fV GENERAL"IleTRÍC^vT^!^Cê',ntSS" NCrfw'

Snico:OSC^"550'oSSfe KS'; -*-" d" - -¦— ——'- -
Ribeiro, 185 an 60' jMAQUINA fotog. Contax Zar
TV~l7~7,-,t~m'ir 

" -.—|— -']S0 M0e £" 280 Agfa 80 000 aiv ui poi. Philco, controle re- -
moto. caixa ciar;, base 230 mil

conjuntos
Tudo sem
103 np. 601
VENDE-SE morivo de viagem dor-
mitório, ejrupo estofado, bar vi-
trola, televisão, sala jantar, tude
novo — R. Hermc-ngarda, 565 —
Méíer.
VENDE-SE louças quadros o dlveT-
sos obietos antigos, barato - R.
Hermengarda, 595 — Méier.
VENDE-SE s. de jantar, mesa cen.
sole ó cadeiras, lindo móvel c'

IV, 21
19, ep.

galhâes.
CAIPIRA Tin~*jlcã7e"iãã7)u"i7~F7 4.
Vende-se com apenas 4 de en-
Irada dos compredores. Tct.il 50.
Fenis informe. R. Álvaro Alvim,
21, 7.O. Ctiiclándia, com Amaro
í/.-e-;;,.:;.i;es.

CABELEÍREiiiÕ - Vencío na Ruã
Sao Francisco Xavier n.« 232-B
Tel. 48.1344, ótimo nerr;ócio
ra quem gosta do ramo.

pa

i. MX*, 511-B, fundo» — Copacabana.
- Dr. VENDO urgente sofá-ca"inc,~iógõ*;

mi nova. por 320
113-ti. Tel. 34.2055

lil. Rua Bela,
—, Sào Cristo-

Rua São Francisco Xavier, 614 —
Maracanã.
ÍV~"Pr.llLÍ'pS''Í9T7""_""me!a
... garantia. Família vende por o„_,._.„_,240 mii. Ver Av. Suburbana ¦- !'"'"*9--:-OR

8 796. _
TV 

'""PHILLIPS 
23" modeTnir

dio vilrola ali. fid. vendo. Rua
Cardeal leme. 171 Ep. 304. Bl
ro de Fátima.

GELADEIRA GEIÕMATÍC ã ^7.rosane, embalada. Vendo para
desocupar luga,. Av. 28 de Se-

il- ri —-'¦»mbro n. 013. - 38-5145 .siiantor chlpendale maci->58.1392
ça pau*marfim cortpleta. — Ve '
Rua ASascarenhás -áe Morais,
201 - Tel. 37-2576.

I29|

GUARDA-ROUPA 1,80 madeira lei
marfim mesinha cabeceira tudo
90 000 c livros clássicos Jack-
son 30 000. Rua Jangadciroí 101
401 - 27-5533.
GRUPO ESTOFADO - Superluxo,
tecido coco ralado todo vulca-
espuma, outro armação jacaran-
dá e couro (corvim), jogo meai-
nhas cj mármore negro cçiipcio,
outro cj mármore rosa, tspelho
oval outro retanoular, mesa re-
donda, cadeira cl palhinha, arca,
puff console, arquinha, cama,
tudo e,-n iacarandá, meslnhas,
abajures dourados, estante metei,
outra dcsmontável, adornos, Hy-
Fy Stért-o etc. Tudo sem uso pl
desfiz noivado. R. Ronald Car-
valho, 275 ap. 302 - lido -
Tenho Transporte.
ROLEYCORD 3.5 xenar ocasião
6x6 NCrS 220 - Flexaret 3.5,
6x6 semi-nova NCrS 110 - am-
plisdor prof. 6x9 NCrS 190 -
Tef. 27-3-I7Ó, parte da manha.

GRÜP*Õ~ESfÕ7ADÕ - Todo"vui-
caespuma e nozag, almof. sol-
fas, jogo metal cj mármore ver-
tie, espelho, moldura ouro fô-
lha, outro lapidado medalhão,
iôgo mesinhas redondas, inédi-
tas cj mármore, estante, puff
sofanete. mesinha LuÍ3 XVI, abo-
iures japoneses, espelho ovai,
peças jacarandá, rr.esinhas, arca,
ele. R. Gustavo Sampaio, 676
op. 808 — Tudo está sem uso c
transporto grátis.
MÓVEIS - Vendo bufei c| 3,30
mis., todo em caviúna, c| fri-
sos em marfim, ultrafino e ca-
deiras belíssimas, formato ana-
tüinico, todo de encomenda —
Duas poltronas em vulcaspuma
luxo,, xadrez cinza. Mesa elésti-
ca fórmica, tudo baratíssimo. —
Urgente - Tel. 47-7363.

VENDEM-SE orn guarda-roupa e
Uma cam* dt- marfim com co!-'
chão do molas. Rua Silveira Mar-
tins 136 ap._5P4_- Catete.
VENDE-SE" .filia, conjunto,' 3~1_".
ças, pintura jt^ponésa, preto, pj
sala ou living, constando de 1
bar c| banqueta, I bufê e mos3
de centro. MCr? 250,00. 1 bér-
ço em marfim nirrvci NCr? 50,00.
Peças _e estatuetas de adorno em
decapê. Rua Marte Antônia 171
ap. 202. Aiendil-eK sábado t
domingo.

70- MODELOS de*~â7sanhos de
parede, aplicamos coiforme siste
ma televisionada. Onramentos: Te-
lefone Dia: 52-3488. Í\loite 37-3488
1 ARMÁRIO de 3 poitas c| 3 g3.vetas e prateleira} internas. NCrS
100,00. Facilita-se. Ruii 2 de De-
zembro, 351403 - Flgfriengo - fi,
partir de 2a.-feirs.

TÉCNICO - De geladeira, _.
condicionado, todas »t marcas e
pintura no local c/ garantia. Tel.
27.758? - Antônio.
VENDEM-SE 2 geladeiras comer-
dais, para açougue e uma para
bnr. Rua Padro Américo, lóó, lc-
ie K - Catete.
VENDE-SE geladeira de açougti
300x220x100. Rua Moaclr de Al-
meida, 561 — Telefone 49-1811

i Armários
'Duplèc"*_

ÜIRETAMENTE DA ÍFÃBRICA

porta. + 3 ... 350,00

portas + 4 ... 400,00

portas + 5 ... 450,00
Marfim . Caviúna * Jacüranclâ

-Oll MEDIDA

Par» pintura desde 70,00 m2
Folheados desde 80,00 m2.

Rua luiza de Carvalho, 79 —
Pedidos do orçamento o dotni-
cílio e infoamrçces — Tel.: —
58-8739.

Ar Condicionado

FRI-AIR
Gíbinel* »çe Iriox. sa.anti-

eo .10 «noi. Aíilitinci» tltnl-
» dircit da Hhfkt. ifacilita-
II* 23-177Í — 42-ÍÍ65
30-KU. ¦

TELEVISÃO moderna 23 polegadas
Invicfus com antena por 295
ótima imagem, pouco use Rua
Bela, 113-B. São Cristóvão) fica
perto da exposição,
TELEVISÃO*. Atenção, precisamos
vender 100 aparelhos TV, até o
fim do mês, marcas Philco, Ar-
tel. feleking. Admirai, Semp, S.
Electric, GE e outras, de 13, 19,
23 polegadas a preços 50% a
menos das tabelas, cum autoríra-
ção das fabricai, novas, na ga-
rantia dupla, à visla e a crédito.
Aceitamos sua TV usada como
parte de pagamento, pagamos 200
mil pela TV usada. Ademais tei
seu crédito na hora, entrega r
hora. Atenção, técnica na hora
ver a grande exposição na Estrè-
Ia de Prata. Av. Copacabana, n.
5S1, ioja 211, C. Comercial, -
TeKr 36-1852. Informações.
TELEVISÃO GE Americana, 21
poleg. - Veeido 1 c| ótima Im3-
gem por 180 mil. Motivo de
viagem — Na Kua Teodoro da
Silva, 227. __
íãEVISÃO 23 pol. .moderna ,es-
tade de novn, marfim, com ante
ns. Urgente por .150 mil. — Av.
Democráticos, 690-B, perto da
Uranos.

1 gravadur Telerunhen 320 000.
________ Canluíria,_122,_tobrado.
MAQUINA DE FILMAR -Crown,
3 mm, Reflex-ZOOM automática
2C0 000. Tei. 26-9326.

Sonoio lá mm, 120
mil « fbsh Braun novo, 200 mil,
Marechal Cantuátla, 122 sob.

PROJETOR de cinema 16 mnl so-
noro Bel! 5. Howel!, 302 com
gravação d! som, modernlssimo,
perfeito, 690 cruz. novos — Tel.
57-0222.

DIVERSOS
ATENÇÃO — Compro um piano,
um« geladeira, um TV, um este-
reofono • um ar condicionado, i
qualquer hor» para 36-3662.
ATENÇÃO - Compro- TV, gela-
delras modernas, Hi-Fi, sterao,
planos. Tel. S7-1596 - Negócio
rápido, hoj» a qualquer hora. |

da-roupa de criança. 2 meslnhas
do cabeceira. R. Gustavo Sam.
paio, 676-903 - leme.
VENDO fv*s .americanas 12" e
16", radio vitrola Oélair correnti.
e pilha. Rua Barão de Mesqultü
480- 58-49.12 ou Rua Genera
Glicérlo 3ó4 ap. 703 - -4Ó-9-118
VENDE-SE carrinho omericano
novo píira criança, passeio. -'
Domingos Ferreira 32Í602.
VENDE-SE por motivo de mudan
ça urna elotrola, uma maquino do
lavar Bsndix e um caieador.
Av. Rio Branco, 91, 9.»,
13. Tel. 43-8036.

Compra-se
antigüidades

Prata, moedas, cristais, bron-
, tapete, porcelana ele.

Te!.: 46-4309 — Amauri.

Animais e Agricultura
ANIMAIS

RÁD. - FONÓG.

TELEVISÕES de 14" a ÜS. a 
"pu.

lir de 100 mil, ai melhores mar.
cai, cinemas nos 5 canais. Rua
do Senado 322 enlre Av. S\sm
de Sá e Rua Riachuelo.
VENDEM-SE todos os movciT^mõ-
tivo viagem. Rua Pacheco Jordío
?íl_L 

~ Higienópolis.
ViTRCLA portrtíí liõvV, 65 nüT,
maq. Singer portátil. JB 120 mil,
Av___Copac__ 69811104.
VENDE-SE têleviiSÕ Tliiíco 

"\7"

modelo 1956 portátil americana
loO.OO. Rua Marquês de Paraná

.75, ap. 702.1 Ver das 8 às llh.

TU« VENDE-SE" TV Phllllp» Í3"TH-* *a|dio*yltroll Siemens — Telefone
ATEffÇAO — Compra televisão,
Dereo « geladeira, fag» melhor
preço a atondo • qualquer hora
Tol. 37*1215.
ALTA 

"FID 
El. IDADE - Novinha, i

usa, som espetacular — Vendo
urgenle, 280 000 - R. Dias da
Rocha, 31, casa 4 - Copacabana
- Tel. 37-7350- - Qualquer hora.
ALTA FÍDÊLÍDAÕE mod. 

"67 
mó"

vel jacarandá, 3om uso, S alto
falantes, nova, slereo, custou
1 380. Vendo 300 mil. Av. Copa.
cabana, 1299-108. Tel. 27-8439.
ÃTEMÇÀOI Compro 1 IV e um»
geladwira. Telefonar s qualquer
hora para 363652. Pago ótimo
preço.

Armários
embutidos

Não aceitamos sinal em rna
deira de cedro, preços de fá.
brica, grande facilidade de
pagamento, desconto à vista,
atendemos neste tel, 30-5586,
domingo até 11 horas.

MOVEIS - V. M. viaje, 2
çuarda-roupns, 2 bufOs, 1 cama,
tudo de casal. P. desocupar e
quadros tapete. Tel. 58-3264.

Super-Synteko
VITRIFICADORA AXCO-IHU

1TDA. (APLICADOUS
AUTORIZADOS)

FACILITAMOS
Fone: 29-6851

MÓVEL ESTANTE - Vende-so, per
feito estado — Av. Rui Barbosa,
636, ap. 1 102.
MOVEIS - Vende-se estado no
vos dormitórios, salas iantar t
muitas peças avulsas aqui en
cbntra tudo muito barato. Pres.
Vargas, 2 963-A.
MÓVEIS DE SALA - Vendo bara-
to com pouco uso. Rua Tonela-
ro.-. n.° 137. Sr. Emanuel.
MÓVEIS COLONIAIS - Vende-se
excelente conjunto por motivo cie
mudança. Ver e tratar: Rua do
Rezende, 113, casa 36, ap. 201.
POLTRONAS -""Vendo" duas" da
marca paraíso ,vermelhas. 40, cj
uma, ver sexta, sábado e domin-
go. Rifa Rodrigo Otávio, 226|112.
Só ESTA SEMANA - NSo é ml-
(agre. Mas ó para liquidar me*>
mo. Precisamos do depósito va-
tio. Grande chance p 

' 
quem che.

gar em tempo — grupos estofa-
dos c/ lofá-cama e 2 poltronas
de 500 X 180 mil. Sofá-cama SU-
perluxo de 220 x 98 mil, de 160
x 69 mil. SofaneU d* vulcaspu-
ma €/ mesas laterais, formando
«ãma, de 160 x 77 mil. Poltronas
avulsas d» 60 x 29 mil. Colchões
do molas par» casal, de 120 x 68
mil c/ lado p/ inverno « verão.
10 anos de garantia. Cama casal
avulsa e colchão dn molas a 60
mil. Jogo ds decaoê c/ 3 peças
de centro, 2 de lado a 55 mil -
Temos também a mármore a •*•
colher — Praça Onie, 445, *m
frentn à Cia. Telefônica.
SALA JANTAR — Vendo grupo de
mesa elástica, 6 cadeiras e buffet,
pau marfim, necessitando verniz,
pequeno reparo. NCrS 120. Vis.
conde Pirajá, 4B/301.

Super-Synteko
A PRAZO

Dadelização, contra pulgas,
fracas, cupins e baratas. Ras-
pagem e calafetação de nssoa.
Ilios. Tel. 22-6860 — 26-2040
— Orçamento grátis. Largo da
Carioca, 5 — 107 — 108.

Super-Synteko
LEGÍTIMO

Com saranlia. Pça. Floriano.
19, sala 66. Tels.: 52-0316 c
30-7051 (também aos domin-
gos o feriados no 2.° telefo.
ne). Faciltamos pagamento.

ATENÇÃO - Compro televisão
d. qualquer tipo, itereo * Hi.
Fi — Negócio hoje à visla. Te-
lotone: 57-1376 e geladeira.
A. 

"VISTA 
- Compro" TV, 1 ge-

Udeira moderna, ustérco — Pa.
go hoje o mulher praço a qual-
quer hora. Tel. 37*6517.
COMPRO televisão qualquer es-
tado, marca, ano, funcionando cu
não. Negócio rápido, á vista, a
domicilio. Tcl. 57-0222.

ELETROLA - Portátil 3
rot. RÁDIO pilha SEMP,
vendo. 52-2964. - Av.
Alte. Barroso, 6 — Sala
1105- Ho|e.
EQÜTPAMENÍO" eletrônico - V
do um osciloscópio Heathidt. ins-
trumento novo, vendo barato. Boa
compra quem o comprar. Est. Co-
funda 991 ap. 102 — Jacarepa-
guá-Taquara.

25_8023.
TELEVISÃO -
tir de NCrS

Vendemcs * par-
. 100, R.C.A. 17"

andreíe 17" invictus e temos
outras como Semp, GE, Emerson,
Philips, Teleking e outras, todas
funcionando muito bem, nos 5
canais, preço ocasião. Rua d..
Conceição, 145 sobrado ao lado
do Colégio Pedro II.
TV GE 23" nova md. 66, cine-
ma n| 5 canais, custou 960. Ven-
do 340 viagem urgente. Aceito
oferta. Rua do Matoso, 44 ap. 302,
TELEVISÃO 21 pol., marfim, tola
panorâmica, verdadeiro cinema
nos 5 canais, urgentíssimo, 160 CO

R. Taylor, 31, ao. 624, Gloria

Alta Fidelidade
Modelo 67, sem uso — Ven-

do 2BOO0O, urgente, com oa-
rantia, 4 rotações, controle ele-
irônico desligando tudo quan-
do finda programa, 11 vil-
vulas, várias ondas, toca-disco
Standard eletrônico. Ruai Dias
da Rocha, 31, casa 4. Tel.:
37-7350 - Pertinho do Cine
Copacabana.

BOXER 0KC _ Vendo filhote o|.
ta linhagem. Rua Oliveira Rocha,
n._41.

CAVALO - Vendo ég Jã
com potro, marcha e
trote, ólimos. 52-2964,
hoje. Ver Est. Rio-San-
fos, Km 4 - Clube Ma-
rapendi, qualquer dia.
COCKER SPANIEL, filhos Ch. Go-
llnwood Black Ea-.jle, 5m e lim.
Pedigrees. Preços razoáveis. Rua
Dr. Antônio de Medeiros 105,
Freguesia, llhs do Gov. Tel. Gov
500 ou 52-S055 ramal 301 (dias
úteis) Maio.
CAVALO mestiço grande~ãdes
tra do puro trote/próprio para se.
nhoras ou crianças, mais cinco
arreios hípicos completo». Ver na
Fscola Equitação Dona Eva em
Terei ópolis cujo enderGço ped'
ser informado no Hotel Residên-
cia ou Restaurante •Taberna Alpi
na da Váriea. inf. Rio 257507.

GAIOS SIAMESES - Raça pura
r_J-??í!_1-se_-_,7-7403.
POÓDLE TOY (Canicíie onSÔT
Vcndem-sc filhotes de pai cam-
peão importado, Tel. 57-1145 ou
37-5542.

lo, cj 4
branco, raridade, CiS
Tel. 49-8477.

100 mil,

PEQUIN5SES - Vendem-se fl-
Ihotej. Ver na Rua Marques de
Pinedo, _1_7._ Tel. 25-3261.
PASTOR ALEMÃO preta, 7 me"
sus, reg, BKC, filha de campeão,
Rua Paraná. 1 037 - piadade.
PASTOR""'PÒIICI AL de" Hamburgo)
15 meses idade, manto negro,
•tOOjriil. Tel. 46-3274.

Policial alemão
5 meses

Gratifica-se cj 100.00 — quem
encontrar ou indicar o paradei-
ro, desaparecido da Rue Nas-
cimento Silva. 196.

CAFÉ E" BAR - Vendo á Rua Ben-
Io Gonçalves, 2.
CAIPIRA NA 

"CAVEÃ*"- '"Ferifde

9 milhões, contrato de 5 nnos,
instalação nova, tudo em pé. -
Organização Ferreira — Av. Co-
pacabana,_ 86'! s] 407.
CAIPIRA* EM ÍPANrJ7v>:~~T.'*ní
2. contrato de 5 o 6 anos. Férias
acima de S milhões. Tra!
Organização Ferreira - Av. Co-
pacabana, 861 si 407.

CAIPIRAS* EM COPACABANA -
Temos vários com férias de 6 í
25 milhões. Tratar com Organi*a
cao Ferreira - Av. Copacabana
8ol s| 407.
CAFÉ e bar, 

"Ãv7-Brasil," 
féVin

4 500, cont.- novo, aluguel 100
mil apenas 8 milhões entr., prest.2o0. Tr. Av. Brás de Pina, 849.
lei. 30-3062 - Praça do Carmo.
Ho*e e amanhã.
CAFÉ E BAR - Vendo c/ moradia- Tem 5 quartos, entrada Índepen-
dente - Av. Ministre. Edgar R5-
mero, 496 - Madurelra.
CABELEIREIRO E A"TEUET_ÕS"

URA - Vendo barato. Proro ,-,
combinar. Rua Tadeu Kosciu-ko n
íl Z_™-J2-2Íi'-Jairr___Fátima. 

'

CAFÉ E BAR -""Vendo, contrato
novo, boa féria e ambicnle nor-
mal - Rua Violetas, 356-B -
Agua Santa.

Quitanda, aves e°"' - Cc;"lr«!° 5 anos. Aluguel
30 000 - Rua Barão Guaratiba, 7Cntete.

VENDE-SE lcr_"""rií"mo"das""na 
'À"v~

Copa-abana - P. 4 com 210 m2Instalações e telefono. Con-'
/? i 'í"1".'!1! aií abril 72

mensaij —

TELEFONE
ligado par,
TELEFONE - Inscrição da 1943
iá confirmada, -«taç^o 27. Tr,in«-
firo pela melhor o ferrei. -15-5059.

Vendo. Tratar
o proprietário.

— Vendo ur-
Leda. .-70967,

TELEFONE 47 -
diretamente com
lei.: 28-1160.
TELEFONE 57736*"
gente, Cr$ 2 ico,
das 9 às 18 h.
TELEFONES" 27/4*7 - Cr? 2 500,
Vendo. Leda - 57-0967, hoie e
amanhã, 9 ás 18 h.
TELEFONES* 27/47 e 36/57 -
Vendo pala melhor ofarla. Leda- 57-0967, 9 às 13 h

Atenção
Compro teleefones desiigadj«,

Pago Cri 1 200 mil. Sr. Go-
mes. Tel.: 43-1464 - 43-8211,

Atenção
Compro, vendo e troco qual-

c,uer linha. Sr. Gomes — Tei---
43-1464 - 43-8211

TELEFONE 52 - vênrõ" urgente
Çr$ 1 400. Leda - 57-0967, 9
à. 18 h.. hoje.
FELEFONE - Vendo 46 ligado
ou troco linhas 25 c 45. Trali
Avenida Osv 

'

1207.
Ido Crur n. 90 ap.

mora-

i ralar ^7-5792
VENDE-SE -Café e bã
tf-.777;, Mário Ferreira, 333. -
Tel. ^9-391-:.
VENDO - Mercearia, boas Insta-
la?2°f' otinw freguesia, na Glória— Tel. 42-1933.
VENDE-SE - S.-ilSÕ de cabeleirei-
'77 

Va. A"- N- 
,s- Copacabana,

6 0, loia 20. - Tratar no local.Aluguel barato.
VENDE-SE -"sJíão" de Beleza -
Copacabana, Fòsio 3, Avenida N.
S. Copacabana. Tralar cem Sr.
M7;, 

Íl„.<¦'.'*¦ Tel- 52-7748, dia;e -.66104, 
a noite. Preço

NCrS 6.CC0.0O.
VAZ LOBO - Vende-se caía"" aves
o ovos ou troca-so por Volks
Praça ou particular. Jacina n.°

VENDO peciueno-merc_do7""Êst*c7i
so e p. viaiar. Fer. 9. Vendo p.32 com 50%. Vale o dobro -
Cernir. n3vo 5 anos il Firma lldi
Alug. nao paga, recebe 200. Tem
moradia c tol. 26-3797. Ver paracrer

VENDE-SE

TELEFONE . Vendo linha 47 NOS
2 200, telefonar cie meio dia h<-
5 para 31^2020 _R-27õ__- Walter.
TELEFOME - Transfere-se inseri".
çao estação 49 - Ano 1949 pela TROCAS
melhor oferta. Tratar Av. Subur.
oana, 9 125, fundos c/ Sr. San- TERRENcPx

Linha
25 - 45

Comppro hoje. Gome
13-1464 o 43-8211.

TELEFONE CETEL~
lOtere.o terreno L. 13 0 25 a 150

Inseri- mts. ci Av. Bandeirantes, aceiic,'telefone CETEl como parle êmr-Vou ao locol mostrar.
qualquer ho*a.

Tel.

tos.
TELEFONE - TransW
ção- Tratar tel. 30-5183

TELEFONE 
~- 

Troco" 22 !&oo46
por 36, 56, 37 ou 577.-,,,,^ „
diretamente com o in-!T1TULOS E SOCIEDADES
teressado. Tratar direta-5*íj* da"' tijuca * 

countr-í-
mpnlp 99 177« r.,, ¦. 

~ v""ío tlnt0 tiiulos <rnenre 2.1-\//_ ou ... vista po, NCr? 230,00 cada V
42-6885 - D. Sally ou\êt°"á" er" I3.""'* do «ompri
o, r, 7.- .m .m'*"' d-Was. O club
Sr. Bruce. -**_ locaüxado cm front.
TELEFONE - Vendo linha 27. -antigo Ccrsá.io -Tralar Dona lucia - 47-0247. !Iello «tão pronl

ENGENHO NOVO - café Õ*T_7
com moradia, féria 3 milhões]
contrato^ 5 anos, bom negócio

2 sócios, facilita-se. Tratar R.
Barão do Bom Retiro, 184 cl 1
Antônio - 29-5580.
FARMÁCIA - Vendo, frenle es-

prazo? Tem prestações

um lindo bar e res-
taurante, no melhor ponto do En-
oanho de Dentro. Tratar no lo-
cal Rua Adolfo Bergaminl, 96-C
VENDE-SE café 

"e 
bar. Rua Es"

tancia n. 10-C - Padre Miguel,
motivo viagem.

TELEFONE - Vendo inscrição 26
o 46 de 1960, pela melhor ofer-la. Trntar com Don,
26-3253.

lida. Tel.

urgente

cito vendendo
Tratar cem Di
31-2195

. *-*
Flamingo
ir.einas „

IS - O c!ub.
NCrS 700,00 -

ona Lúcia

A,

„,,„,. 7—— Fernando.
VLNDE-SE bar e morceatia. Rua fei Frriwi:'Estância n. 22-A - Padre Mi E

TEIEFONE 5Í3 - Vend
1 400. Tel. 34.7353 à
TELEFONE transferem-se 2 ins"i".
ções CTB, linhas 37-57 e 22-42,,
do ano 1955. Ofertas 363744 

"MOTEL 
Country Clube I

TELEFONE 
"-" 

Transi. 
"pel7 

mílhTr !"" 
Vo,,*lci='Íí lilulc 320

oferta, 2 insc. comercial 1948, re- l?r .r?al- 00° miL ,el-
sidencial 1952, est. 30. Tratar

Olranto, 305 - P. Lucas,

22-A
guol.
VENDE-SE bombonlere no 

~ 
me".

lhor ponlo da Galeria - Contro
Comercial do Cateto - no Largo
do «achado n. 29, loia 28, p|motivo de não ter quem tomo
eor.ta. Dontro do razoável acoi-
to qualquer negocio — Tratar cl
GERALDO das 8_àsJ2 horat._
VENDE-SE -"Casa"""cie aves, com
bom movimento, para 1 ou 2 só-
cios, tem moradia. Rua General
Roca n. 231 - Tiiuca. Tratar com
Oliveira. Tel. 32-1454.

DINHEIRO E HIPOTECAS

CLUBE - Ven"
500.CO a cem-
32-28ri9 - Nsr-

QUITANDINHA -
do titulo, NCrí

comercial inscrição" ^ 
42"2206 c

transferida, est. 30 de 1948. -.'>,=- —
Tratar Rua Olranto, 305 - p JOUO 

com 40 milhões. ProcTirõ"
Lucas, Fernando, ' Dcu sociedade farmácia em Co'

pacabana - Cartas, inf,

MARAPENDI -Vendo
prop. 1 do Fiam.' 1 Tou-
ring pat. 52-2964.

andeircn-
mil. Vo.

22-2681 -
D. Mar

..„.» « ' T? T. n"lno«. AltNi-AO D NHE RO - Vende
SH?M_m°_- 

"ÂV.. * .G?"hu prédb' terreno" ou ap"*
_° _."' 

2"7" A""° ""°v-i- T6"'" « pr«-o? Tem prestacõComa pgto
FARMÁCIA -- Vende-se na Penn.,
Esloclue novo. Livre e desembara
cada. Sem passivo. Motivo, outro

«?X62D97^eÇ°* Telf" Pl h'
FARMÁCIAS - DROGARIAS -
Quor comprar ou vender? Mlner-
vino, especializado, 14 às 17 h
22-8801. Av. Rio Branco, 108 s|

FARMÁCIA - Vendo otlmo pon-to; ev.celente contrato, novo, 35 ATENÇÃO
mil entr. 35 mil combinar. Rua
Joaquim Nabuco 20-A — Copac.
IPANEMA - Ruã^Farme Amoedo

casa, aluga-se toda ou pai

ã receber? Compramos de 6
8 piestações à vista! Tratar ,à Av
Rio Branco 39, I8.0 and., s
-I¦ .?/* ~ ^rãzerdocumentos.
ACIMA de dois milhões ãTé

TELEFONE CETEL um 
" 

rcsidíncial- Veeido. Preço NCrS 750 00
inscrição CTB ano 61, transfiro
direitos. Tol. j"4.|698.
TELEFONE 25-45

José 46-2882.
TELEFONE 27-47 

""conipro","~pago

a, vista até 2 100. Tratar com Jo-
se, tel. _ 46-2882.
TELEFONE - Compro, vendo" tô-
das as linhas. Tenho diversos ps-ra permuta. Negócio honesto.
Tralar cem José, tel. 46-2882.
TELEFONE - Compro 25 . 45".
5í-".»37 

_ S7 - Mendonça. Tol.
43-3795 - Ru_ da Concoição
105, sola 504._
TELEFONE" 52 - Passa-ío urgente,
comercial, motivo mudança paraVitoria. - Tralar Av. 13 do Ma'
47, sala 1 209 - Ed. ltu

. onnaçoes,pessoas idade referência etc -
para portaria diste Jornal 

"sob 
c>

í':l-._55____£o_pafati-n.-T.

«mpro, pÍ9S|m,C__ 77Í'''" °" "¦•¦«.---"«¦
- p._a: n»s 00 senhera cem pequeno ta-

pitai e trabalho, l.j.i do luxo no.
niolhor ponlo do Ublcn. Aveni.
da Ataulfo de Paiva, 433
SOCIEDADE - Tenho sobloja"
]eg. ace.io nenócio para em con-
lunto desenvolver. Tratar Praçada Bandeira, 109 sobloia 2C3,das 8_as__2_horac.
S?C-10 "*,. f,«l-õ~c/~T5Õ0Ò0ÕP/ mercadlnho em D. Caxias noCentro. Tenho fonte orópria difornecimento. Informações noMercado S Lucas. P. s. Pena,boxe B, de frutas. GB - Tar-
lindo.

qumso milhões empresto sob hi-;TC, rcr,Ki_
pcleca ou rolrovenda do imó-l 

lh 
, 7 vois. Tol.: 57-0638 - Olympio. 

"78 
_"".' 

Mafnad!; 5a-052
Passa-se da linha""3E

Av

AVES E OVOS
VENDEM-SE canários Rollers can-
tando nas cores brancos, ama-
relos, cobre, vermelhos, damas-
cos - Preços desde Cr$ 15,00
na Rua Sonhor de Matosinhos n.
27 - Tel. 22-2643 - Todos eni-
jhados,

TRATORES E IMPLEM.
AGRÍCOLAS
TRATOR BDH Oliver, lamina An-
gledozer, em perfeito estado, —
Informações tel. 27-8749.

u..t,_ ,.....-- --,-.-• - -r- JRATOR D-4-64; reformado -
PASTOR ALEMAO - L ndos fl- Vendo ou troco por escavadeiraIhotej de campeão, excelenl* pe- Palrol ou pá mecânica - Respos-digree, Rua Miguel Ângelo, 496 ta para 00381 na portaria desteMeicr. Ijornai.

108,
te para comercio. Também vende-
se ou permuta-se.

OPORTUNIDADES
E NEGÓCIOS

INDÚSTRIA (Aluguel,
Compra, Venda ete.)
ALUGA-SE boxe para meefinico
com capacidade para quatro car-
ros, loja « iobreloÍ-_ para peque-
na indústria, tipografia, tornei-
ro, radíador, ótimo local, força
e luz. Tratar Professor Ester de
Melo, 15, atende domingo.

RADIO-VITROLAS - Vendemos
várias funcionando nl usadas, no
estado, a partir dc- NCri 20,00,
R_ua da Conceição, 145 sobrado,
RADIOVITROLA alta fidelidade au
tomatica mod. 66 marfim estado
de nova_ por 195 mil. Rus Bela,
113-B. São Cristóvão.
RADIOVITROLA Automatic, alt.",
marfim, moderna, urgente por 115
mil. — Av. Democráticos, 690-B,
perto da Uranos.
TELEVISÃO Teleking 21" _ P„.
feita, um cinema nos 5 unais.
Ocasião. CrS 185 000 - Rua Do-
mingos Ferreira, 187, op. 37, 4.°
1ELEVISÕES -"Grande liquidação
GE, Philco, Standard, Emerson,
Philps, 23, 21, 19, 17 e 12 po-
legõdás, ótimo funcionamento —
Vende a partir de 130 mil. Rua
Senador Dantas, 19, sala 20$ —
Tel. 22-5700.

Vende- se
Uma sala de jontor, estilo

Luiz 15, toda de madaira mar-
fim e compensado de cedro,
laqueado, feita de encomenda.
Rua Barão de São Felix, 177 —
Casa n. 17.

FOGÕES - AQUECED.
FOGaO - Gás de rua, 4 bocas"
vendo 28 mil. Av. Copacabana,
037. *- - Porteiro Geraldo.
FOGÃO - VenTle-sa""Cosmcpõii-
tn, 4 boca:, forne, seminòvo. —
Ver hoje. Rua Mente Alegro n.°
12, ap. 20, de 9 às llh.
FÓGÃÕ - Vcndc-se coni 3 bo-

,,.,.,. - . —Icas, gás de rua, por 35 mil,
SOFA-CAMA com mala e duaslRua Riachuelo 70 - Poitciro
poltronas cõr branca e coral, plés- >T__Tmã_i_ía—i77~ .- ~~J
tico, ctimo cisado, vendo. Tel.'. 

°UINA ElNA,.Superinafic d

TV PHILIPS 21 p. cor marfim,
marca TeleUng, um cinema nos 5
canais. 160.000 - R. Barata Ri
beiro, 411/202.

Consertos de
televisão?

Cuidado com o« curiosos,
aprendizes o intermediários —
Conserta em sua própria re-
sidência, qualqutr marca ou
defeito. Atendo todos os dias,
também aos domingos e fe-
riados — Só Centro • Zona
Norte. Tel.t 58-2871.

MAQ. OU APARELHOS
DOMÉST. (Lavar, Pa$$ar,
Costurar, Ar «tc.)

TV PHILIPS, 21", cõr marfmT,
como nova, imagem perfeita nc*
5 canais. 175.000 - R. Barata Ri-
beiro, 411, ap, 202.
TV. PHILCO 1*9", impSTiIdõ'
Brecfease, últ. medêlo, verdadeiro
espetáculo de estado e funcio-
namento. Urgente viagem. 265
mil. Aceito oferta. — Rua José
Higino, 130, casa 3. — Telefone
58-1692.

ótimo
Freitas
Philips

23-1390.
SOFA-CAMA casal
gente NCrí 50,00. Motivo viagp-
Barat_a_Ribeiro 502'9I1.
SOFA-CAMA Probol forrado

|toslura com 11 discos p bord.
dos diversos, 420 mil. Marechal

Vendo ur-jCantuaria, 122, sobrado.
VENDE-SE 1 fogio de 4 bocas e

— [dois òuiôes, c um sofá de napa
, ... — cm;Ver R. Bento Lisboa, 41.as tico çsfado de novo, vendo'-——— —fo mil r.|Ru4a5.,93:rdu ""' ,p'l-5---AD. _ AR CONDIC

£ÃLA DE CANTAR - Moderna. AR CONDICIONADO Westinghou-
»m pau marfim, em estado de se, 1 HP, ótimo funcionamento,
nova. Vendo por CrS 150 mil. 450 mil. Rua Senador Dantas/19,
«uo Haddoc-; lobo, 303-C, Isala 205. Tel. I7-57Ú0.

TV 21" 110 - Vendo
NCrS 200,00., R. Paula
funcionamento, material
66__ap. 509 —¦ Copacabana.
TV GE" 17" - Portitll, som e
Imagem perfeitos. Iodos canais.
Vendo 190 mil. Rua Ataulfo de
Paiva,_814 _-_602._
TRANSMISSOR e receptor~a cris-
tal, dois pares, 380 mil, podo
funcionar com bateria ou 110

lis, 46-9821. ^^
TELEVISÃO OS PREÇOS MAIS
BARATOS DO RIO, liquidamos a
p.i.fir dc 100 mii grànd» sorti.
monto de todas n-arr»t revisadas
funcícnando perfeito nos 5 ca-
naii da 13 à 23 polegada?, an-
tena grilis. Veja no PONTO SO-
NORO - Rua Mlyrinfc Velg», 11,
grupo 302.
TElEVISÃO""RCA""21""^níd.^-r7
um cinema nos cinco canais. —
Vendo urgente NCrS 160, na R.
Hilário de Gouveia n. 30 • 303
— Copscahana.

ASPIRADOR G.E. 50," enceradeira
Eletrolux 59, liqüidificador Arno
ou Walita 28., outros, tudo 100%— Vale:» pena ver. Tel. 32-3461.
ENCERADEIRA Éiectralux, vendo
60 mil, Arno nova 55 mil, asp. de
oo 70 mil. - R. Barata Ribeiro,
200, ap. 404 .

MAQUINAS DE COSTUR"a"400""*
Wl SINGER TORPEDO industrial

Vende-se lote de 9 maquinas
sendo uma de faier bainha. -
Preço do lote NCrS 1 IDO. Rua

ALUGO galpão - Abolição, Av.
Suburbana, 7 673 fundos. Chaves
padaria. Aluguel 90 mil. Tratar
25-7913.

AÇOUGUE - Vendo Rua Pará, 166
em Mesquita. E. do Rio — Motivo,
outros negócios.
BAR E LANCHONÉFe em Madu-
reira. Instalações de luxo, conlr.
5 _ anos, aluguel 40, movimento
acima de 4 milhões, casa de es-
quina. Negócio urgente, motivo
saude e não ser do ramo. Vendo
pela melhor oferla — Rua Padre
Manso, 122 - Madureira.

ESTAÇÃO Riachuelo - Alugo p/
industria grande casa 2 s., 4 qts,
deps. c/ terreno 12x80. Rua Fil-
guelras llma, _6K_Jratar 270698,
FABRICA confecções senhoras em
atividade contr. novo 5 nnos
aluguel NCrS 100. Av. Copaca.
bana, arca 30 m2. Vendo - Tel.
56.0420.__
GAlPÃO — Alugamos com I 2ÕÕ
m2, na Rua Escobar, 52. Ver no
local e tralar Imobiliário Sagres
ltda. — largo da Carioca, 5, salas401*2 - Tal.» 42-0072. -»
GALPÕES - " 

Dois para ârúgüêT,
pequena indústria, com força t
telefone. - Rua Capitão Carlos
140 [próximo Av. Brasl"

Gonçalves
AMARAL.

ÓTIMA OPORTUNIDADE - ParT,
capitalista ou não vendo indústria
no Estado do Rio, em grande ex-
pansão e progresso. — Tratar na
Rua Pacheco Jordão, 187. Higie-
nópolis.
PIEDADE - Gelpio - A!u_«.,e
150 ml Fechado tom 2 banheiros.
Entrada independente. Ótimo pe.ra depésito. Aluguel 200 000. R.
Caldas Barbo*», 25.
VENDE-SE - Oficina metalúrgica
•»t"à_ San _"_>:_. I.í .,."¦-. I_T_ i

BAZAR E PERFUMARIA - Pas-
sa-se urgente, Rua dos Diainaii-
tes, 495-C, Rocha Miranda, com
ou sem estoque. Contrato novo.
Tratar no loca! ou na Rua Con-
-_-"_:ir____o'_9??1__s/303.
BAR c mercearia com residência
e telerone, féria 3 500 garantido,
cont. novo, aluguel 55 mil. Ven.
do portas a dentro — Ent. 6 500 !
prest. J50. Jr.Av. Brás de Pina,

loJA - C»P«, Pl qualquer ra.
mo. Contrato novo 5 anol a
NCrS 100 mensal. <| instalações,
refrinoraçáo e tel. Tratar no lo-
cal. Rua Francisco Si, 35-C.
LATICÍNIO oportunidade'"— 

~fíT.

ese-se contrato novo. Otime féria.
Rua Padre Nóbregi, 16 - Gale.
ri» Clne Bruni — Piedade.
LANCHONETE - fm". Madu.elFa"
vende. Motivo de viagem, ur-
9'*.- Pouca entrada - Aluguel
20 mil - Rua Capitão Couto 

"Me-

nezes, 6.

SNC,?ÕN-TÊ 
- Praca do^cS^

Ed. Mello, melhor instalação do
bairro, contrato novo. Casa fecha-
da cil2 entrada. Est. Vicente Car-
valhn_15Ó8.
MÈRCEÂRÍÁ~--_ÕiãrÍâ7*g7ahdè"7s-
toque, de esquina, 5 porlas, so-
bra acima NCrS 250,00, vendo ur-
!.--!_¦ » ,Tra,,ir Av- Bréi de Pina,
335-A. Tel. 30-4333-
MERCEARIA -"Vencío-^ -ItS:
que, negocio de ocasião, sinal

. BANCÁRIOS - Empresta-sê-Tõrfs».,,.
ale NCrS 300. Solução em 24 T=lEFONE
horas. Favor escrever para a por.
iíÜa.-^i,lj:_2.^''^ob_o_n. 00353.

Dinheiro — Empres-
tamos de 4 a 200 milhões sob
hipotecas ou rolrovendas de imó-
veis. As melhores taxas. Solu-
ção em 48 horas. Adiantamos pa.ra certidões. Traier escritura. Av.
13 do Maio. 23, 15." andar, sa.
I» 1.516. Tel. 42-9138.

Setembro, 3-15.

,r,r„ . 1,m^orc-í:, inscrição
™ 1950 pela melhor oferla Tele-
fonar 37-2832, D. Ner.é. 

'

TELEFONE - Vendo todas as il'-nhas, inst. rápida, negocio ho-
nesto, com garantia, também com-
Pr°_- Sr._Jo£o. Te!.: 29-4735.

NCrS 8 000,00, far boo féria, tem
contrato. Rua Paula Brito, 479.
OFICINA marceneiro e carpintei-
ro — Passa-se no Ceniro — Rua
Senador Pompeu, 77.
OLARIA bar~"""--Ve"rido, na R»ã
General Rocha Calado, 47-B.

ACIMA do 1 milhão empresto cm
uma ou mais hipotecas de pré.dios mesmo em construção. -
Tratar Av. Pres. Vargas, 290, sala

CAPII ALIS FAS - Preciso que quet*ra financiar -transações 
(./.cautelas

da Caixa — Renda acima da 10%
Tel.: 48-0980 - Silva.

CAUTELAS — Faço qualquer tran-
sação cautelas de jóias de 500 o
1 000 — Resp. para portaria dêsle
Jornal sob o n,-1 50 020.
CAUTELAS - Á"dianto"dinlieirõ"c7
garantias de cautelas acima de 300
mN — Rua Hermengarda, 585 -
Méier - Atendo sáhado e do-
mingo.

COA».PRAM-SE promissórias vin-
culadas à venda de imóveis, ca-

comerciais c automóveis —
52-4760.

OPORTUNIDADE - Copacabana"-:
Bar com grande cozinha, 10 à vis
ta, & a combinar. Aceito também
sócio com referencias. Rua Miguel
Lemos 51, loia F. Bem ao lado
de um teatro.
POSTO DE GASOLINA ATIAN*
TIC: Litragom 300 mil. Não tom
vínculo è Companhia. Pr. 90.
Eni. 35. Tr. Irg. Jorge Netto. R.
Rosário, 155, 3.0 si 301 - CRE-
Cl 263

Tel.;

ÇAPÍTÃUSÍA - Precisa-se da va^
lor de 30 000,00 liquido, dando
ampla garantia pelo prazo de 6
(seis meses). Tratar pelo telefo-
ne_23-5573, com Sr. TREVISAN.
CAPITALISTAS: temos grandes ne-
gócios para aplicação de capita!
garantia de imóveis, bons |u-*os
Av. Graça Aranha, 333, sl 202 -
Tel. 22-6217.
DINHEIRO X AUTOMÓVEL - Não
venda seu carro. Resolvo seu pro-
blema sob garantia carro. Rapi-
dez e sigilo 48-3975 - Oliveira-
DINHEIRO - Precisa-se de~ê"i7o
milhões liquido, dando em ga-
rantia ap. comercial no Largo, de
S. Francisco, prazo de 4 meies
ou vende-se por 15 milhões. Ur-
gente. Tratar tel. 27-1838, Sr. An-
t6n'

TÍTULOS _ Vindo dlve.STT:
Motel Ccunlry Club Bandeirante.
(I.arlodrcmo) - 4£L',Q0; Ginástico
o Desportivo 1909 (2i'0,00 Rivie.
ra C. Club (310,00) - C-vntry
C. Tijuco (350,00) _ Floresta C.
Club (800,00). Fraco do lcl, -.
vista: 1 600,00. Tratar 2a..faira c/
Dr. Caries - Tcl. 34.Ô9.9.
TINTURARIA Zona S-Jl ^"^ f^tã"-
mente mecanizada com féria no
balcão superior a 2 000 000. —

TELFFriNP~õõ "., , — Acolta-sa sócio cl 15 000 COO -
77„ , 7 

~ "7° ' b*=n"l,Pa"a facilitada. Praça Gen. Ti-preço, transfiro seg-feira, Instalo burcio, 83 loia 13 -Tel. 2644 7
?!í,?J3:J.[-J_a_™,_1cl__29-m5._\--Jí._Alej!:^e.
fELEFÒNÉ 29 - Troco 251*4*5 oulÍEMTUDÓ" MADUREIRA-
vendo. Particular
29-7194.

Pi particular.

VENDO TELEFONE 46 - CrS1300 _Tn£_*l-ul1"'- T"a,3r -««•
pn - 47-9960..
VENDEM-SE duas inscrições da
linha 30, de 1953, por 500 mil
cruzeiros c linha 22-52 comercial
de 1956, por 500 mil cruzeiros
Aceilo oferta, telefonar para ..
30-5571, depois das 9 horas pa'-r.*._Alyaro.
VENDE-SE in-Críção-Talãf'o"ne"~CTB
ano 1949. CrS 200 000. Tralar
Rua Gustavo Martins 90 - Irajá

Obra
concluída. Particular vende 30
colas junfas ou separadas. Preço
a vista NCrS 230,000. Tratar tal.
27-9190 o emorêsa est. vendendo
a_NCrS 1.000,00.
TITULO
de-se. Te!1;.

América proo. Ven-
¦13-1186 e 380415.

VENDO
América
Ataide.

-- Título proprietário do
F. C. Tel.i 34-9759 -

Telefones
VENDO AS UNHAS

27x47 Cr$ 2 500 000
57x37x36x56 .. CrS 2 300 000
25x45 
23x43 
30 
29x49 
54x34 ;.
58x38 
22x32x42x52
2óx46 

CrS 2 000 000
Cr$ 2 000 000
Cr$ 2 000 000
CrS 1 800 000
Cr$ 1 800 000
CrS 1 800 000

Sedo 10 000
Preciso para substituir sócio

que sai cie rendoso indústria
de condimentos, boa retirada
- ÊPA — Av. Nelson Cardoso,
995-D. Em frente ao Cine Ta*
quara — Jacarepaguá.

LEILÕES
IPANEMA - LEILÃO JUDICIAL -
Rua Visconda de Pirajá, 188 -
Terreno vazio, que mede 20x50.
O Leiloeiro Lemes venderá em

o dia 10 de Abri!, às 16
horas, no local. Informações oe-
Io tel. 22-4057.
JARDIM BOTÂNICO - Leilão -
Prédio de dois pavimentos em
construção. O Leiloeiro Lemos
venderá cm leilão no dia 28 d*

Tri nun"»- i,!°. '" ,6 bons, nc locai, aCrS i 800 000 casa XVIII, da Rua Pacheco Leão
Cr$ 1 600 000 n.» 646. Informações pelo t-ie-

fone 22-4057.

PASSA-SE o contrato de uma sa
la servindo p| costureira, alfaia-
te, ou mesmo para aula do corte
e costura; c| instalações. Alugue!
260 000 preço 3 000 000 com
I 500 000 de ent. Ver Av. N. S.
de Copacabana 819 sl 602 com

Praça
amanhã.

BARBEARIÃ com boa - freguesia
um milhão de entrada, Av. Bra.
sll, 2698- 2.o pavilhão - lvo

iMercadoí,

PENSÃO — Vende-se ou aceita
se sócio, para tomar conta, s
Rua Senador Pompeu 205, sob.

049. Tel. 30-3062 - Praça 4» ° porteiro. Tratar tel..29-7539.
Carmo. Hoje e amanhã. -..-.,..-- 

~ ..- .

BAR e confeitaria"~nõ'"""centr'o"""di
Penha, casa bem conceituada i
de esquina, féria 3 500 para ci
ma, cont. novo, aluguel 100, cs-
tpque 25 milhões, ent. 26 mi-
lhoes, prest. 200, casa para 2sócios. Tr. Av. Brás de Pina
849. Tel. 30-3062 - Praça do
Carmo. Hoje ¦ e amanhi.
BAR caipirinha, feria 3"milhões
_m0,.°.' conl- nôv°- Aluguel
40 mil, loja grande, instalação
nova, entr. 6 milhões, prest. 200com telefone. Tr. Av. Brás dePmo, 849. Tel. 30-3062
do Carmo. Hoje

DINHEIRO - Viúva de maçom em
dificuldades necessita para prós-
seguir montagem de negócio. Em
caráter de empréstimo. — Cartas
para a portaria dêslo Jornal, sob
o número 00 0-13.

eni Sao Cnslóvao, lota frente, de BAR caipirinha 5i~«oulna In.t,'ótima rua, .com galpão e sobrado, loção nova, cop. f _, 9contrato novo 5 anos, com tele- Ihôes cont. nõ-fone e força, ou passa-se só con
trato para qualquer ramo. Tel.Dias n.» 34 _ $,.34-2987- Sr! Ramos

MAQUINAS de lavír roupa Bra.-
temp, Torga, Bendix Economa-
t.c. A partir de CrS 130 000. R.
Leandro Martins, 38 - Centro.
MAQUINA Singer"7l8."l5.8B per-feita, preço ótimo. Rua Pompeu
Loureir_o_39i201_-_Tcl._57.6827.
MÁQUINA de'lovar Bendlx,,"Se
luxo, aut„ Economatic, sem uso,
?_ ,?80 m"" ~ Av- Democráticos,
690-B, perto da Uranos,
MAQUINA Bendix automática Eco
nemat, moderna estado de nova,
pouco uso, com instalação por240 mil. Rua Bola,- 113-B. Tel
34-2855 - São Cristóvão, fie;
perto_ da exposição.
MAQUINA de costura moderna d<
gabinete Minerva urgente por 71
mil. Rua Bela, 113 B, tel. 34-2855
São Cristóvão.
VENDE-SE uma maquina do""cos-
tur_ Êlgin, gabinete. Tratar pelo
tel.: 58-0776.

VENDE.SE carroça de pipoca. Tre
tar Rua Maria Amalis, 701, ca
sa 1 — Tijuca. Transversal á Ru-
Uru-iuai (João). CrS 600,00, coir
ponto.
VENDE-SE barato, dep. Mat. cons-
trução, ótimo ponto, Est. Botafo-
Bo, I 421, esq. Automóvel Clube,
Pavuna. Troca-se por casa.

Cirplax
Vende-se a Fábrica de Tin-

Ias Cirplax. Motivo: o proprie-
lírio não pode administrá-la —
Informações pelo telefone —
26-3735, Sr. Milton.

COMÉRCIO (Aluguel,
Compra, Venda etc.)

.,. -vo. aluguel 60. -¦
Vendo em. 5 milhe.-;, pre!t, 200
7", ;„Av- Br"s d- Pina, 849 -
Tel. 30-3062 - P. do Carmo _
noie e amenr.ã.
BAR oportunidade por nãodo ramo junto 1 Praça do Carmo
lin tm", 

c 
ibo? 

*"°ra<íi->. 
-l-fl,120 000, instalações novas, muito

ír»_/í.e -i 
b5b' 

.' 
*"ronto 

P«"trabalhar. Vendo c| 5 000 entradaou menos. Tratar Rua Plinio de
?l TS- 103 '•° <"ldar - P-nHiCj Rodrigues.
Bazar - v«id« urg^t.," „_Ru. Tomi. lopes, 2934?.,^ 7/Estr. Vicente de Cary.lho, troco
Sb'. SÇawSS?'"imóv

TV 23", G.E., clg., 400,00 r 1
SE, ioia, c/g., 300,00. Urgente.

Rua Paraná, 1 037. Piedade —
Agua 5.nte.

VESTUÁRIO
ATENÇÃO — Belíssimas perucas a
partir de NCrS 120,00. Nio è. ch..
marii, venham v«r pari crer. Ra<
boi, int-tirai • franjas, de <ab«<
Io n»tur«l. Facilitamos o piqto.Rui Gon. Polidoro, 115, ep. 701.
Tej. 46-9732.
COSTUREIRA - Cem multa pri-tica, confecciona vestidos • con-
juntos. Rua Caimbé, 21, ap. 101—¦Engenho Novo.

.

VENDO luxuoso vestido de noi-
v», bordado com pérola. Av. Er-
níni Cardoso n. 129 ap. 201.
Cascadur».

BARBEARIÃ - Vendo, com 3 lideiras, contrato novo, aluguel ba-rato. Preço de ocasião. - Rua
general Jeronimo Furtado, 313 -
Rocha. Mlronda.
BAR no Centro - Vendo só em

___ po boa clientela, com moradia,
AL6? - Casas comerciais... pa. jè _Jg'_el 30. Tratar Sr. Garcia. -
re comprar ou vender... Antônio "-4241.
Oueirós... e, nada mais... Efi-BAR CAiriKA - leblon - 

"R7Í7
nca e repidox... Av. r,.i.7. Praço 65J30. Bar Tijuca - Cai!

pira- íéria 5. Preço 43120 no-
Vargas, 446, 3.o >ndar.
AÇOUGUE, nô/o, vendo. Mot
doença fica a 100 ni. da C.
Banh,-,, Av. Nova York, 115-A
Bonsuceiso - Tratar pelo Tel.:
3_8-4_443_ -_Davi.

ARMAZÉM - Vende-se com uma
loja vazia, ao lado. Woa mora-

Feri.

dia. Ver e tratar na Rua Torre de
Oliveira n. 270.
AÇOUGUE - Vendo ou admiti
sócio. Rua General Argola 1959

S. Cristóvão ¦
AÇOUGUE -
Brás de Pina n

. Ino local.

Vende-ie — Av.
1306-8 - Tratar

VO. Bar Caipira - Lebi.
II. f;r-jri 110:55 - 
— Copac; bana — Féria 9,5 ^"'pi
CO 80|35 - Ae/enida Rio Branco
257,304 - '^V._í„_Gç____o.
BARES? — Casas Comerciais.
Para comprar oll vender.. . An.
lonio Queirós... e, nada mais..
Eficientie e repides... Av. Pr.i
y«9!?,_M6 — a.» and.
BAR - Vende-se, novo, grand"emoradia, ioja vazia, ao lado. Ven-
do com pequena entrada. Motivo
outro negocio. Urgente. Ver paracrer. Sua Vitor Braga, 566 — Ni-
lópolio.

PADARIA - Vendc-se cm Bangu
forno francês contrato cinco anos
e meio. Ver e tralar no local.
Rua Abaolé, 435-A — Bangu.
POSTO DE GASOLfNÁ~SHELl~
Vendemos em bairro aristocrático

tlt. 170 mil. Fat 350 lubfs.
N.B. Se o seu capital não fôr
suficiente também facilitamos
parle da entrada. Tr. Org. Jorge
Netto. R. Rosário, 155, 3.» ll 301

CRECI 263.
PO$TO DE GASOLINA - ÍAN-
CHONETE - RESTAURANTE E
BORRACHEIRO a 6 km da GB

Vendo tem 3 residências, litr.
300 mil - fer. sup. a 70 000.
Contrato de S — Alug. não pagaGarante.se um lucro de 7 a
8 000 líquidos pôr mês - Ne-
gocío para 4 sócios que quoirnm
ganhar dinheiro — Preço de ...
CrS 220 000 entr facililada -
Detalhes em J. CASTANHEIRA
« CIA. — "Rei dos postes «
garae-ens" - Rua Haddoclc tõ-
bo n. 75, sobrado — Auxílio
*eenico_B financeiro.
POSTO Dô" GASOLINA - SHELl
RJ. 14 - km 25 - Itanuai,
Coroa Grande. Grando potencial.Futura BR-6 - Rio-Ssntos. Ne-
gocio urgente. Direto no local
Dias. 24, 25 e 26, diariamente:
58-6321.

DINHEIRO - Empresto de 5
50 milhões s| relrovenda e hipo-
teca, cl Pinto. 23.5466 e 30-2550,
DINHEIRO - Descontamos" pro-
missórias vinculadas à venda do
imóveis. 5oluç5o rápida. Traior
escritura e títulos. Av. 13 de Maio
n.<> 23, 15." andar, sala 1 516. -
Tel. 32-9102.
DINHEIRO - Zon7"s"uT,""ÉsTGÜ7.
nabara, empresto rápidos, retro-
vendas prédio ou apartamentos.
Tel. 3930 ou Rua Conceição 99 sl
706 - Coelho - CRECIERGE _______
EMPRESTAMOS: Com garantias de
imóveis, Retrovenda, Hipotecas.,
compramos promissórias vincula-
das. Av. Graça Aranha, 333, sl
202 - Tel. 22-6217.

Nole bem estes telefones:
recebo após o instalação cniiOPORTUNIDADES
sua residência, firmo ou indús* niUBDCAC
trio. Dou referências de servi-|PIVfcRSAS
ços prestados nestas condições.IATENÇÃO - Fabricam... pés dl
Iratar Av. Rio Branco, 9, 3,°|ab'iiour, molduras c consoles e
and. sl 352, Sr. Jucá. Telefone- !ois- R- Álvaro dc Miranda, 259
43.7270 . .p-'l."'/-c-.. TclL 49-3839 - Dior

INSTALAÇÕES* de gosto,"' cem
balcões de fórmica e guichès an-
vidrarados, vendem-se pela nte-
lhor oferta. Ver na Av. Ataulfo
dc Paiva, 338-B.
LETREIROS" UJMINOSOS"*ACRIIN
CO PLÁSTICO, gás - Necn, lüz
fluorescente displays, decoração
luminosa luminária Lumlnas —
Firma dá orçamento — Tel.-
29-3512.
SALÃO - Vendo montagem.-
bancada corrida c/ 3,70m e sofá
c/ 3 secadores — 29--J050. —
Vendo um armário para farmá-

Telefones
COMPRO AS UNHAS

27x47 ......
57x37x36x56
30 
25x45 

CrS 2 100 000
CrS 1 700 000
CrS I 500 000
CrS 1 500 000

EMPRESTAMOS dinheiro por con-
ta de alugueis de imóveis com
mais dc ano. Rua Alcindo Gua-
nabara 25, sala I 103. Telefone
42-588.1.

-3x»3 Cr$ 1 200000
29x49  Cr$ 1 000 000

CrS 1 000 000
CrS 1 000 000
CrS 1 000 000
CrS 1 200 000

PADARIA - Vendo forno francês
Ito. a Elelromar, féria 10 à 11
milhões, tem moradia com 350 000
ent., saldo à comb. Tratar diária
mente à Rua Nicarágua, 175
loja-i — penha.
POSTO DE GASOLINA - Vende-
se um, bem montado, único no
local, c| boa clientela, preço ba-
rato, tratar cl próprio Rua Mexi-
co, 111 s| 507 — Diariamente c
sábado até 12 horaj.
PASSA-SE salão de cabeleireiro"^-
Rua Siqueira Campos, 254-A —
Tem telefone — Copacabana.
SALÕES DE CABELEIREIRO*- Ven-
do dois — Copacabana e Centro

4 a 200
milhões

Emprestamos sob hipoteca ou
retrovenda de imóveis. Solução
em 48 horas. Adiantamos para
certidões. As melhores taxas.
Trazer escritura. Av. 13 de Moio
n. 23, 15.° ondar, sala 1 516
Tel. 42-9138.

TEIEFONES

26x46
58x38 
22x32x52x42
54x34x48x28

Trotar com o Sr. Juco. Av.
Rio Bronco, 9, 3.° and. sl 352
— Tel.: 43-7270.

Telefones
Compro desligados, fjago CrS

1 000 000. Escritório, Av. Rio
Branco, 9, 3.° and., s/ 352
— Sr. Jucá. (p

VENDtM-SE duas licenças de feira':*
uma de roupas e outra de le-
gumes. Tratar Rua Beimira, 113,
cl 3 - Piedade.
VENDE-SE ou troca-se por carro
de passeio uma instalação de um
ber, com balcão frigorífico, 'ira-
tar: Praça Valquelre, 27, com
Hílton. 
WHISKY escdcr7r&~Br*Venleí;
ee oarrafão de 5 litros. - Tel.
47.0156.

Cooperativa
Uruguaia

Troca-se até 300 toneladas
dc manteiga por milho para
rações balanceadas. Tratar Rua
da Quitanda, 3 — 5.° andar

| 510 — Ary Ribeiro, das IS
às 17 horas.

__

ATENÇÃOI (Inscrição 1949)
Transfiro estação -37 — NCr$
350,00. Tratar urgente c| Paulo -
36-7981 ouú 36-6639 — Hor. eo-
merclal.
CETEL - Vendo telefone da Ce-
tel, urgente. Tratar Rua Boipeba,
113.- M. Hermes.
CETEL - Vendo telefone da Ce-
tel. Estação 90, 91, 92, 93, 94.
95, 91, 99. Tratar telefone 90-0503
— Qualquer dia e hora.
COMPRO tel. 29. Pago CrS ...
1.500.000 à vista. - Tratar com
Sr. Orlando: 52-3922 (sábado ou
¦i-  

_nanciados - Aceito ofertas, Dr. CAIXA POSTAL 66 - Passa-se
P-r <-_;„¦., Roberto - Telefones 43-0588 c!Tel. 56-1172 ou 36-1010.

ít4l4í- | INSCRIÇÃO 1951 - Estação 25-45.
BARBEARIÃ - Vende-se na Es-jCcmorc. Tratar ]elcícne _____855
SÍaAT_!?sns'' 

9I' «^MPBX— Compro e vendo, am .6-
idas as linhas, lenho grande ex-

Estrada do Dendê
SALÃO" DE"CABELE"|REIRÕ - Vcn-
de-se no melhor ponto da Pe-
nha Circular, em frente ao Hos-
pitai Getulio Vargas. Tratar na
Rua Bento Cardoso, 12, ap. 402

Tel._ 30-3374 -_Sr. Joaquim.
SAIÃÕ-BOÜTIQÜÉ -" Vendo,"" fa-
cilito 50%, ótimo negócio. Rua
Antônio Cardoio leal, 16. Trl.
2912 - Nllopolls.

periencia no assunto e posso fa-
zer transações rápidas. Tratar
cem S-. José - Tcl. 46-23B2 -
46-7639. _____ __
PÁSSÀM-SE inscrições de 2 tcle-
fones, de 954 e 957. NCrS 500
cada. Tel. 27-8501.

i* '
I

TELEFONE - Transf.re.,. inseri-
ç.o de 1949 - Informações:
48-300* - Rodrigues.

PARA ANÚNCIOS CLASSIFICADOS
E ASSINATURAS

RUA CENERAL ROCCA
Esquina dc Conde de Bonfim
DAS 8,30 ÃS 17,30 HORAS
SÁBADOS: DAS 8 ÀS 11 HORAS

í:*_"'f*_S'___^-í$'--"'^^ M>sw*-ysT. s*» «• '»«_<*-.
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Automóveis SONAP - Sociedade
YVAIiMR FIGUEIREDO

UMA NOTA »A FNM — A Presidência da Fá-
brica Nacional de Motores S. A. tomando conhe-
cimento de que diversos órgãos da Imprensa es-
crita e falada, divulgaram notícias falsas e igno-
miniosas sôbre o ato de transmissão do cargo de
Presidente desta Fábrica, bem como sôbre as pes-
soas do ex-Presiderite, e de seus dois colaboradores,
o Gerente Financeiro e o Chefe da Assessoria
de Relações Públicas, vem por meio desta, cum-
prlr um dever moral de restabelecer a verdade
sóbre os fatos erroneamente divulgados e com o
íim de resguardar a integridade moral dos alu-
didos administradores desta) Fábrica, informar o
que se segue: "O Col.-Eng. Jorge Alberto Sil-
veü*.a Martins, foi demitido do cargo de Presi-
dente da Fábrica Nacional de Motores S. A. por
Decreto Presidencial, tendo sido substituído no
cargo pelo Cel.-Eng. Luis Elias de Sousa. O Ge-
rente Financeiro, Economista Cláudio José Sil-
veira Martins e o Chefe da Assessoria de Rela-
ções Publicas, Professor Flávio Eurico Silveira.
Martins, embora tenham pedido demissão dos
cargos que ocupavam, foram confirmados naque-
les postos de confiança pela atual Presidência e
se encontram no pleno exercício de suas funções.
Quanto às notícias referentes às prisões dos três
fvdministradores da FNM, são falsas, pois gozam
os mesmos de completa e irrestrita liberdade, não
sendo também verídica a versão divulgada sobro
a .transmissão do cargo de Presidente que se rea-
lizou em clima de perfeita cordialidade e sem
qualquer interferência de elementos estranhos ao
protocolo normal de atos desta natureza, fi, fal-
sa também a participação do Exército em qual-
quer momento, tendo o assunto sido esclarecido
pelo órgão competente, o Gabinete do Ministro
da Guerra." — a) Cel.-Eng. Luís Elias de Sou-
sa — Diretor-Presidente da Fábrica Nacional de
Motores S. A.
MOÇAS FORMAM EQUIPE — Três moças boni-
tas e bastante decididas anunciaram que forma-
ram a primeira equipe feminina de corridas au-
tomobilísticas do mundo. As três são Jacquie
Smith, ruiva de 23 anos, Jackie Bondc-Smith,
morena de 28 anos, e Joey Cook, loura de 19 anos.
Jackie e Joek são irmãs. Em competição com ho-
mens, as três dirigirão um Mini-Marcos de 193
quilômetros por hora, equipado com motor Mini-
Cooper da BMC, tipo S de 1 275 cc. As mô-
ças esperam inscrever-se na maioria das princi-
pais provas de longa distância que se realizarão na
Europa êste ano e nas quais os organizadores
aceitarão a participação feminina. (BNS)
MENOS POLUIÇÃO — A Volvo, principal indús-
tria automobilística da Suécia, acaba de anunciar
um novo sistema que produz fumos de escape
mais limpos e, conseqüentemente, menor poluição
atmosférica. O sistema baseia-se na utilização de
um novo aparelho que distribui a mistura de ar
e combustível com maior eficiência entre os ci-
lindros, produzindo combustão completa dos ga-
ses. Alguns representantes das autoridades norte-
americanas já examinaram o novo sistema, de-
clarando que êle é, sem dúvida, um dos mais
aperfeiçoados do seu tipo. Vários fabricantes de
automóveis mostram grande interesse pelo inven-
to que, segundo os peritos, é mais eficiente e
mais barato de produzir do que, por exemplo, 03
purificadores do tipo póscombustão. Se as au-
toridades norte-americanas aprovarem oficial-
mente o novo sistema, a Volvo pretende instala-
lo nos seus carros exportados para o mercado dos
Estados Unidos antes da nova lei contra a polui-
ção atmosférica entrar em vigor, no diai primeiro
de dezembro de 1967. (SIP)
GARANTIA FITA AZUL — Considerando que um
automóvel, novo ou usado, carrega sempre a mar-
ca da fábrica e, segundo o seu desempenho, afeta
a imagem pública da mesma, a Willys Overland
está-so lançando numa nova frente de ação para
assegurar o seu bom nome: a garantia de qualida-
de assegurada a carros usados. Visando não ape-
nas a proteger o seu próprio nome como também.' et reservar para seus revendedores uma parcela do
amplo mercado representado por aqueles que não
dispõem de dinheiro para comprar um zero quilo-
metro, a Willys vem de lançar, em convênio com
diversos revendendores de seus produtos em todo
o Brasil, a Garantia Fita Azul. A garantia em
questão, de 3 000 km ou 3 meses com uma revisão
gratuita aos 1 500 km, é dada para carros Willys
e Gordini usados, selecionados, recondicionados
com peças originais e vendidos pelos próprios re-
vendedores da fábrica. Assim, embora o compra-
dor venha a adquirir um carro rodado, estará as-
segurado de que o mesmo conserva, ainda, ai
chancela do fabricante, o que o coloca a coberto
das tão conhecidas e ruinosas guaribagens de al-
guns negociantes de carros usados. No Rio, já
está concedendo a Garantia Fita Azul o revende-
dor autorizado Palmar, sendo esperada para bre-
ve a, adesão de outros concessionários ao sistema.

ACOItDEON HOHNER 120 baixo:. GUITARRA - Vendo uma estran- AERO 6*.
BranCa — .ango V — Vendo «m 

'neira 
preço ótima. Tratar Pom-j todos os

jporfcilo att.irfa CrS 203 000 —peu Lcurüiro 134, ep. 401
í Tratai tal. 58-2406 ou 34-3999 pacabana.

-- Simca 66, DKWXITROEN BOM - Vende-se Cr$| DAUPHINE 1959. O mai» novo,GORDINI 63 - Vendo c' pequen»nos, Volks 60 . 65 e;1 200 - Rua Eng. Núvo, 275. Ido Kio. Ertado «spetàcular. En- oní.oda ou troco novinho - Rua-.o- muitos outros desde 1 380 mil. DKW _ Compro som aborrecei <''">a de C5U saldo etn 16 me- Guatemala, 3Í0 - Penh_.
¦ So nn Texas (Run Conde.rie Bon :Veio no 

-
horário th, suo pr.f.rín. «%.?"" «'«"-nueio, .)... leietone GORDINI 63, muito bonito, a

í.!~. _*_«•-.^1 At*. D>•»._<_•__-_-.•<_<_<> C A r-"-:.rr"^_ r,,;LU ™» , 
~ »™M'J ,iir'''''¦"" . '^ . pi_, b_i. ,_,««,».-.'¦!-'«''. __ vista ou c| 300 d. .ntr. Rua

S'tóC_0!.3l Q8 rT0D2Gdi.U'â J.A. A VI.TA -. Compro 1 piano dll*P.ol'»s'Onal, 
120 ím,\ ,3 "^BELCAR e Ve.naoue.e 60 a 67 r.l.:_3B.3S9l. DAUPHINE 62 o melhor da GB. 24 de Ma c, 3*_5..UUUEVSIUI Ht, I I wpVjHIIUU ^.1-*. A VISTA __15JJRn>m.J,^;,n»r,y. a\."s.J baixo, Aceita como só na d lc 9B0 mi|. Sal-oTw VEMAG na Zona Sul, na Vendo urg ou troco, fac. 
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etri Pua 7° 

"'" «rios plonoj suavas -ITexas, com o seu tradldon.l pla-.t^SíL1™^^ 0x200
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA ia quaiqUor hor. - 36-3652. £™, 

°%J>« 
["ifá 

'f& CL 
7acaRrc° l'0'.™- 

Rü° c°"d° d° B°"fim- 
f,° 

^ troca» eco,,, _.q„. „»_ d. dkw - vemag mr - z.„ R^Vu^rb Me?™'30."ou,£
\ [pu-Ai (financiamento inéditos na Gu?.- «m' — Belcar - Vemaguet - F.$• I_c_t--j_-:.--.•: -.-.—n._r_: -_-

Ficam convocados os senhores acio- compro um piano - d. «uai- f
1 . iiquer marca — Mesmo precisando rlANU ateck alemão, part

nistas a se reunirem em Assembléia Geral ;*> «patos - s<>iu__o rápida
1. , 1. . , ivista - Tel. 45.11Í0.

Extraordinária, a realizar-se na sede social compro 1 Wm» tenho

vende; estado de novo. Telefpne
NCrí 1 200,00.

BUICK 48 nela melhor oforta -Inabara. onde os clientes escolhem scra - Ouvo SA. - Av. BriSa-jpÇ"*DiNI ,6"' 
1093 - °timo «';

ular ,,,„,„ ,r..,,.rP ,„,.'U"° ¦?':" «na modalidade de pagamento que doiro lima e Silva, 1 176 - T.l.l^p get.l, nunca compyllu,_ */r Pode Irazer. mecânico. Base 530 a 'í?0'
mi), Run Maia Lacerda n. 447 Caxias. 1ro-!'"ai°. R- Souza Barres,' 15, 

'Entj.

jIJovo. 
2 850 000. Aceito oferta,

r„, linhas cores. Av. Atlântica ÕÃÜPHÍNE 
"_T"-~sT|íi.^idírdi, roro e facili'°-

melhor lhes convier,
nhecer os recentes

Venha cr- 3825 — Duque de
nudelcs 67 ca-ss, Finnncie-s«.Gaúcho.

da empresa, à Avenida Treze de Maio,\Z&£Ê»&&_£«&g^bl^^^^^^^* " **" ""'* ""í^l^^S^
° 13 -Grupo 1.301/2/3, às 15 horas!» «-"• ^fiHgSlSfeP V^P-? ^fe'V ^^^^^^*.

a fim de deliberarem sôbre os seguintes|Ca. a,,,.,™ 0 tocar por meto.| CONTRABAIXO t* guitarra clótri-_ Encantado.

GORDINI 63, últ. lérie, ví.d'_-
amazcnai, rúdío, p. novos, me-
cínica jóia. 2 400, fac. c/ t 800.
São Franc. Xavier, 804 — Rob-er.o.

assuntos, no dia 4 de abril de 1967.
a) Mudança dos Estatutos Sociais, x-
b) Eleição de Diretoria. !
c) Assuntos Gerais.

Rio de Janeiro, 16 de março de 1967.
as.) José Carlos Nogueira de Andrade

Diretor-Presidente (P

do pró tico e objetivo. Preparo
em coniunto. NCr$ 6,00 por hora

Tal.t 30-0113. José._

CASA MILIAN PIANOS - Nacio-,.?-

 H* ~ 'nos na Av. Atlântica, esq. de U. I preferencia o pago h
._.__—__— Djalma Ulrich no Posto 5 e Rua jnhoiro. Tel. 38-3091.
Di l_.,orç.'0,í Conde Bonfim, .0 ondVIOLÕES Gianlni e

com eslòio, banjos e guitarra|trari mi|(,are, _e p]__n05
porruriuêa.T, com cslojo. Vendem- :ve;
se na Avenida Rui Barbosa, ó36, :tj„

601.

<"" dl* lar com Henririue, americano na GORDINI 19Ó2 - Periefro esta-
Rua Dias Ferreira, 455 ao: 103 *>« facilito. Rua São Francisco

encon-|DAUPHIME 1961. equipado com - Tcl. 27-2559 — Pola manhã,
adapto-,rádj0 _ Vendo se 1 500 .. vista.:

> cundicues «ue V. S. po-Rua Dr. Satamini, 156.
desejii comprar. Aceitamos '

nais, eà trangeiros, cauda, armo-
!:eu veículo usado como parte de

10 anos de garantia, a prazo

Bndar.

VEMDEM.SE pianos Bem fl- _______________
CHEVROLET IMRALA 1961

DAUPHINE 62 - Rádio, cipaj,
pneus, motor, pin.ura meí<ilica
100?ó — Vendo melhor oferta ò

A,i t ic a r\r\r ¦ r* i vista; Rua Figueiredo Magalhães,OU USADOS — Antes de 87o:604 - Tei. 37-4075.
DKW VEMAG - NOVOÜ

,, ,.,«' o «'nanciados, oor preço de ocasião. CHcVROLui n.ir-^w. r/01 — ¦*• , _sriTivsryysrrr;,.„,„ iuros. Ouv,oor, UO. -i.°.Rua Santa Sofia n. 54. Saem Pe-; portas, s| coluna, 8 cil., hidr.,;COmprar OU TTOCclT e de DKW'BELCAR 1964
!na. — Casa especializada.

PIANO DE CAUDA - Ótimo. | VIOLÃO espanhol "Condi

Vendo ou troco por outres cb- tnnno;
jetos facilito — Rua Capitão Re- simo
s^nde 443 cj 1. Ap. 101 Meier/mata .
não telefone para vizinhos. IG. Sampaio, 542, np. 501.

equipado. Estado de novo.
.-158-2703.

4

Tel**!seu

IGAVEA S.A

- i._ „a-.,. .-.¦;. _ mo estado, vende-senteresse visitar a 52.,)92 _' Ho,„ero.
1 001, óti-

— Telefone

Rua DKW 1963 - Sedon, linda* côr,'uao:'rn?"c"z. 'nwos^D.plo- 
cârRI'SancàP°rP.tmilíS3nerS|!»ieJ 7X."'Sãn ripmpnlp 91 TpIp '««lente estado mecânico, troco

c,ue se retira vende urgente.?,,8' Mbe'Sa 
°t?X& 

^iS!-° 
Clemen,e* 91- T_e^H. finando - Rua Ccnde de -on

Serviços Aéreos
Cruzeiro do Sul S.A.

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Convidam-se os Senhores Acionistas de Ser-

VEÍCULOS
AUTOMÓVEIS

para particular — Sem interme-

jdirio 
— ühd lobo Júnior, 794-A

I— Sábado até ló lioras.

j CAIHAMBÉQ ÜT'Í 929" - Vendo em
[estado 100%. Traiar pelo telefo-'na 

4Ç.37IO,_Sr^_B_iiito.
CITROEN 1961

fone 46-1414 QUE fi_\,__7l-A*_rl58-3822.
TROCA E FINANCIA. (B,

AERO WILLYS 64 - Super nSvo.í-...,__ .,___ .,_-_,- n ,._ i-l"
ft
dor. CrS 3 900 ou troco

(Sapo), muita

DKW 61 - Carroçaria 64 - 1001
Porta melhor cenlidò — Troco

DKW - Vendo ótimo estado deío,J fi"- - Araújo Lima, 47 -
conservarão, h vista ou facilitado\_z£l "bado.
-_Tel. 47-0440.
DODGE 52, 

"Uli

cânica
ico dono, desde 0 km, vendo! r"m._c„0,n"'va'l°' ,udo •"''»")>¦ «iludo novo

urgente. Base 5000. Rua Silveira I '."ncionando. Carro para conhece-'
AERO WILLYS 1963, novo, vale... . ,..
a pena ver, ec|UÍpadíssimo, um'™_'_i_.'_____z'_
só dono. Faço qualquer prova. - 

AUSTIN A-70 - 50 - Vende-se!cH_VRÕLir"52""
Bom^pre.o a vista. Sousa Lima, NCrj 750_ ja|.t!;m Botânico, 544/j lalaria, (otracâo
.n:_-?63- [104. Troco e facilito.

^.lllíí 
S_2,*.*.t.'_n0_!_t_Ít!?_ 

!íSÍ."'|ÁERÕ 63 - Mecânica a qualquerforraçao, pintura, mecânica 100%.| Vendo, troco e facilito —
viços Aéreos Cruzeiro do Sul S. A., para a reali-,Faci.lilo-,DH°ie « j'"J'"1'*3- R- Uru*iR. Felipe Camarão, 36.

- -4 Ul» I Â ¦¦ feAwfnvcl; -AERO-Í4"- Ótimo" es-adcV Ven-zaçao de uma assembléia geral ordinária, na suaAERO willys 65, 5 marchas, no-ld t.oco e facilito, r. Felipe ca-
'\tr*. .r^rrr* U __ -t _ 4F_itm-_rt _-1 *¦ m* - -ivo, carro bem tratado. c| 15t.

sede à Avenida Rio Branco, 128 — 9.° andar, no'™1 kir' toà° eSui?ad°'•,*,0nrra!80 ãírõTÍ
36.

_ DKW VEMAGUET 62 - t\\cc. a
., ty — Radio, 7iíe-'clualt!u5r.Prova - Rád. Tclcsp. -

p.cavel, pintura, pneus,jPneus, forr. tuda bom, maior
1 950 ou financio °f- - Bai0 2Wi) - RuJ UfU;

. ... .parte. R. Silva Xavier, 90 - L.'9us!. 283 - 3G-80S7 - Ac. tro-

Tt?tin-Sa Abolição. Ig - Aii.
Iü!f"_;DKW VEMAGUET"63"-"único"do"!Dl'w VEMAGUET 57 - Rádio

OI,mo estado;n0i nouco u!0/ vonc|0 „ troco. oriS-» pneus, máq. ludo 100%.-
Pintura mecan,-,Rui, E,cob,ir oj s.Cristóvão iVendo, troco e facilito - Ruir

l Uruguai, 283 - 38-8087 - Adi!-
son.

ÍT957 
"

ca l00% ~ Facilito hoje c cma-,-.^.,. ,,,.,, ..nrT ,„ ,._,
nhi. - Rua Uruguai, 248. Tel.tp.^W VEMAGUET 62 - 100'
38.5128 radio 2 faixas. Base NCrS 3 OOO.i

Aceito oferta. Combinar pelo 1e-!uuu'

Xavier, 254-B em frent* ao Cole-
gio Militar.
GORDINI" 63 

~-^"980,"00"-~GrenT,

metor novo, equip. c| capas n-n*
pa, etc. Saldo a comb. Troco. R»
S. Francisco Xavier, 3-12-E — M*-
racann.
GORDINI 64 — Vende-te supere-
quipado cem rádio por 2 900 à
vista, na Rua Barão de Macnú-
bas, 126 ap._301. Tel. 46-3479.
éORDINf II 

"66 
linda cor"l2 00Õ

km estado de zero, equipado,,
troco, fac. BarSo de Mesquita,
218. Tel. 2S-3333. Ver sábado.
GORDINI mod, 65 superequtpft™
do, fino trato, mecânica excep-
cional. Facilito. Av. Mem de Sã
.173. Tel. 52-5934 atéJ4_horas.:
GORDINI II ano 66 - Verde"vis-
ludo. Todo equipado, cj 7 mií
kfn. Um só dono. Vendo c! 2
milhões à vista saldo em 15 me-
ses. Delsul. Francisco Otaviano,
41 - Tel. 27-8656.-
GORDINI - 1964 - Azul -Olimo
estado. Vendo, trcco, facilito. —
II. S. Fco. Xavier, 398 - Tclefonr

Pouquíssimo ro-''-:.'-28-3776.
CHEVROLET 41 — luxo, 4 pol*-|í^fono 25-2418"—"Ruá° tòblaí 

'Ãidado, 
ótimo estado geral, sem co-|GORDlNI 63 — Unico dono, au-

tas, pari. em bom est., mec.im_r.i on r„_,„ \i„h,„ iluna. Aceito oferla ou troco. Rualperequlpudo, c6r bordeaux, com-
100%, neg. urgente cst. fac. - E?íj)í_i_-. >-?_",,e^vp"u?.-  Guatemala, 360 - Penha. 

' ' Iplaamcnto novo. R. Maranhão,
Rua Bom_P.tj.sr, 393 - 48-944.8, MW V«*"W«« « 3 

J^^AUPÍIINE-^""- Em 
"ótimo "esta-l^'"'-

de ecuro Av Pasteur 
'168 

ao|AERO 64, excepcional est., alCADILLAC Coupê 50 - Vendo n°ndo' até lii mo.es Av Ma"do* VendD cl 9S0 en,r- e 130JGORDINI II 66 - Eouipado, nd-
, ,„ .... ,_,- , , . „-. 1201 Tel-' 465775 Ac 

* 
ír««" qualquer prova, à vista, troco'urçjenle - 1 400 - Facilito. Rua 

"^ Vf„ '* ™!-s* Av* ma mensais. Ver e tratar sábado, até vo, part. - Vende hoje. Tratar
dia 10 de abril de 1967, as 16,00 horas, com a fT3J_,J;^- „ . 

'"'. 1roc'-1» 
fac. d 2800 ent., s. is m. M«io.o, 130 c| Fernando. tft?,Jüi-Mb°á—ki*—-rr- **! ,3 h-'as* ««hado Coelho; 91 Santa clara, 210 .P, 201 d. 8 «>

. _. 
'.. ¦ 

'* ,. 
. ¦_ \^lN^AO - ''"'P""*"1» 

^SIR. 24 Maio 316 - 48-2701. .CARRO 
^-" 

Tem" 10 letes díTeVe"- v*"lH"í/ 
6LTS °Í'T,___ 

_S'*^7 =-_Ü--_?- lí horas.
seguinte ordem do dia: a) exame, discussão e.^jTSTd.^S*'". vJwIaero 63 verde, mâq.. uo» -?? em MÍHUcl Cm'T ,roco ?$8mj& w oV,4.0.0;°°4.,o,4,DKW vemag 65 - Rio, n^GÕRWNi^^R3ÍTÍiiirrs85
deliberação sôbre o Relatório da Diretoria, o Ba-j».»,,'»' *!-»¦ * ?=•'»' «"^ Todo equip. vendo urstonte. ».feSôzíTft. nic_2? horário dauphine » -Es.Tdo .«.pdo.'?^ °Z' 

s^tó» 
'x«&.\w¦- 

Vor",1!,0 P""'°"'" C*'°'"'
ciando a diferença a longo pra-;novos, ótimo para qupm ao_it,T do I _. . ,.,_.! ,_j,_,.,j_. _./_*•-. j:_.í v/._.. _,.„_. .. w* l,j,,l}-"^ Aav,c'':,t4' * fLrjl1

o exercício de 1967; c) fixação dos honorários
destes para o exercício de 1967; d) assuntos ine-
rentes e conseqüentes à ordem do dia. Rio de
Janeiro, 21 de março de 1967.

a) Eurico de Freitas Valle
Diretor Legal

a) Leopoldino Cardoso de Amorim Filho
Diretor Superintendente

AUTOMÓVEIS novos Vemag pa-1529 - Olaria.
ra n praça. Qualquer quantidadeJ " 

"

já emplacados e com taxímelro!AERO WILLYS 64
desde 4 000 de entrada e o saldoiestado. Azul, 25 000 km rea

motor

Unrn o DpmnnctnrÃn rla fnnta r\n I i irrr_c _=> P»r I0 na Av- AtISntica esquina da que ó bem. A vista bom preço. \-,' .__*,' -¦lanço e uemonsiraçao aa -orna ae Lucros e ^er-,,^ Di_lma ulrich . na Ru„ Con- av. Nova York, 4* - 30-9629. icitroen 48
das e o Parecer do Conselho Fiscal relativos áo'* í\^ÍLm'»0„r»uh„B'nEnlm' AÊR0 "/««« novo de-fino

ga o Vemag 67 novinho, j^a am-|tra,0j superequipado, suspensão

exercício de 1966; b) eleição da Diretoria para o &'""-°d.«lfrrasTÉxÃ? 
* c°r qU8 JoáQ. Fc,rci,a' %'*'¦*, w*k ^"^' \z_'_Í!_jSH-51r_JL-i5í_í- -' jou iroco por 66. Rua Dr. Nunes

biênio de 1967 e 1968 e do Conselho Fiscal para

Von-;342-E - Manal, adaptado p Gordini
\7 i mmWnnl**0 c/NCr$ 1500,00, rest. a com-l --...,„.,.,,- ,, ¦ ¦ ,™Ve,'nfe?e 6D50 °?°* binar. Ver à Rua Guilherme Mar- DAUPHINE 60 a 63

mec. 100%. R. Silva:.

___| HENRY JÚNIOR 1954 - Super..
Gordini,} quipado, mecânica 100%, único

r , .„, c„, .. , , -„,.„ „, _„. ,v, - Bairro Fitima «e 65, Volks 60 a 65 Vemag;dono. V.ndo ou troto . facili.'
Castro, 22 ap. 903 (Copacab.) -. _ M lu, _ T , vI.*s_\k. ¦ iSodan e Vemaouote 60 a 67, Si,n-|to o pagamento. Vor Av. B,_»
Tel. 37-5021. i _—.__•__-,-_.* ...._*_ :ca 66, etc. desde 650 mil, saldojd. Pin» n. 731 . Tel. 30-2014." 

NÍ.ma,,"lo7 f£ 
VEMAGUET^M - R« comh. Rua Conde de Bonfim,U^nn 49 Vendl> Cr$

Sr. Eduardo. :~ .1600000 a vista. Ver Perc,rn Ar_i
CITROEN 47-11
Ho novo de um só dono. Vendo

635 ,

ÁQUiNAS
E MATERIAIS

MÁQ. INDUSTRIAIS
MAQUINAS SOLDA ELÉTRICA
Diretamente da fábrica c| 2 anos

MÁQ. E EQUIPAM.
DE ESCRITÓRIO

V. S. determina como deseja pa
Oar. Em Copacabana nn Av.
Atlântica, vzq. da Rua Djalma
Ulrich, no Posto 5. Tel. 47-7203.
— Nn Tijuca, na Run Conde de
Bonfim, 40 - Tel. 48-6483.
Automóvel"

pneus novo
drade Pertence,
CAIETE.

r> Mimni'- *t o ,--.*. 
-'.-. iDKW Camioneta 61 - VendoDAUPHINE 62 - 2.a sene un,. „,;,„., c| rádio CrS 2 600 - Acei-

_,.,, ,„„..,„ ,,„ íi^"-! u0n°' SrtJdo 
excepcional,, 38 t0 oferla. Rua Gomes Carneiro

Friiiimdft Rii3 An. í" j 1""r?l,n1 '7JT J.G0 "': *m rcd-ldos. Vendo a visia. no c-'lUlgaao. "ua_ Hn-||uxo 
^ por!as ,| _0lunrii 6 7901 Av. Pari * "

ou troco. Rua Pernambuco
Part. ótimo.cj A,

5 i CHEVROLET IMPALA 1959

39 ap. 601 - Aceite troca Rua Pereira de Si-'in ^onj
queira, 79 _ Tiiuca. _X^-*_

AUTOS Ford 37 c 36, OldSmo-|.-_,.,i7_V" IDkVV-64
bila 53, Standard Vanguarcl 51 - ICADILLAC

is n.° 79 •- Bonsucesso ¦
Gomes.

Vemaguet 1 001. No

; DAUPHINE 62. Ultima serie veiv
do c|* 1 100 de ent. Ver. José
Veríssimo, 13 ap. 302 c| Sr. Wil°,' 

r°UCpé, nnr.y.,1'-'.-!?*"1™' 
par;kular 

DV(!nd£ H'S?"-json, sexta-feira à tarde.

io 47/201
nhã.

Irajá. Hojj

dborrocê-lo. Vejo ¦ domicilio tio
horário d« sua preferência. Pa*
go hoit. — T.l. 38-3B91. _
AUTOMÓVEIS 

"- 
VOLKSWAGEN do

Compro semlros, 15, Eng. Novo.'Aceito ofer- 9enhe!ro Nazaré, 42, Abolição. Ramos 73, ap. 303. ¦ jEMPLACAMENTO.na praça -Vi.
troco. |Tel. 49-2274. _ _ |DKW Vemaguet 1962. Ao pri-site a nova Texas em Copacaba-

AERÒ WILLYS 63, 
"bordeaux, 

b.[CHEVRÕLET Impala 61 - Vende7 meiro que chegar, CrS 2900. -'na na Av. Atlântica, esq. Rua
bronca, c/ tranca e calhas. Ven-:se tom ar quente com direção Rua Visconde de Ouro Preto, 55,[Ujalma Ulrich ou na Tijuca a Rua

vista. Tel.:

nema — Waldemar.

1967 OK modelo 1 300 diversas
côrcs pronta entrega, RURAL
WILLYS 1962, em 6imo estado,
KOMBI 1965 de luxo um só do-
no - VOLKSWAGEN 61, 62, 63,
64, 65 e 66. Todos equipados e: ,.,.,.„, 10,r
em ótimo estado - DAUPHINE AE?° WILLYS 1965
1962-61, em estado de novos - Psdos- com. cn,r- d(
PLYMOUTH 1952 toda original de
fábrica - PONTIAC 1954, em óti-
mo estado de mecânica — JKEP
WILLYS 1960 muito bom - Ven-
dem-se, 1rocam-se ou financiam-
;s. Rua Dr: Satamini, 15Ó. Telefo-
nes 28-5766 c 28-5496.

52-8770! hidráulica freio indrovaco, vidros
I ray-ban hidramatico, oito cilín-

pm—í^pr"'^ros' ílUíl,ro portas sem colunas,
5TXnn I cor azul metálica, documenta-

e_30-76O5.
AERO 61 - Vendo-»
feito estado J vista 2 800 000 -i So , , T , _,0___57 34á4Rua Nascimento Silva, 66, Ipa- >T7cV,o>.iíí

tp. 404.

66 equi-
3 C00.00,

CHEVROLET 64

- S. Fco. Xavier 398. Telefone
ATENÇÃO. Proprietários de Volks-I 28-3776.
wagen de praça - A Texas M« AERQ W,UYS 

-,960 
itimo e5,a:fazendo troca de-Volkswagen por d Vcnd f „„ R

Vemag 4 portas, fmancando a s Xjvie 3Ça T(!|efonediferença a longo prazo, na Av.j 20.3776

Conde de Bonfim, 40 e adquira
DAUPHINE 1962 - Azul. excelen- ? seu ?elca.r n'3vo completamen-
te eslado, fícililo com 600 mil '' 

„e,'"placado,", 
c,?m l**'™'™*

de entrada. Rua Vi.c. Piraiá, 102. "2 ° 
?]' 

1ri,faaln:'r* P09a"do
-— ! ate em 24 meses ou r.o plano de

,DKW VEMAGUETE 63 - Ult. sé- financiamento tiue lhe convier.
... . , 

Pe';ua n"va - rlè, equipada, pouco rodado -'Aceita-se também troca.Vende-se camioneta, 4 por as, .6,Vendo cu troco, aceito oferta -hgspcíÃCIILÀW-S »___..« 
'ji^nT

cilind. mecânico, dir. hid. 3iTni «dfl i7ft7 tsftiAV-ULAKW linhas Aero-Oi-
bancos, vidros ray-ban, doe. em-l- ¦¦'—'-— nnmica» aprospnla o Vemaq 67.

rest. em 15 meses. Ag. Viana, baixada. 36-2359 PKW BELCAR - Novo 63, equip. V. S. poda var a adquirir na
Rua Mar 5 e Barros, 724. Telefo- rueilBn.-cr--......-r—. 

-.-.— —rr* rádio, capas, pneus b. branca. Av. Atlântica, asquini de R. Diai.
ne 4B-1403 e 28-7791. CHEVRO ET IA,IPA A uUma ml. Tudo ,00'%. £n,wtía çom „ m U|r,eh, ,10 p*5.jlo 5 ,m Co.
At=on «inv? i«_ „,..„m,in; \^~ 

' '.","¦'•¦¦ T?.'lJ--!_-- - 300, restante a combinar. R. pacabana até _» 10 hor» da noi-
1R°nSYLid» n„T,q .,^''CARR0 

-,l0JA - Pa"° con IPerseverança, 61-A - Est. Ria- «• - Tel. 47-7203 - TEXAS.

fa. &-"rS£."fwfi£ -W^^rSSto "SS' *__fJ^,0~-J?hJ¥™*_^^ cilindros;
- - -— -¦¦¦¦• ''-g m"* AC0"° car,° "f„°n._'iDAUPHINE 60 - Facilito ou 3,carro de um só dono.

HUMBER 54 - Carro de trato,
único dono, rádio, b.b., qrena,
forraçSo, preta — Rua Gustavo
Sampaio, 260, ap. 104-B - Tel._
37-3967._
IMPALA 64 - 4 

'portas, 
hr_Tr7-

mático, 8 cil., direção hidráu-
tica, luperequipado — Doe. Em-
baixada — Aceito troca, — Tel.:
47-1891.
INTERLAGOS - CÍpê" 62, radio";
pneus, metor 100%. Vendo me-
ihor oferta à vista Flua Figuélrit-
do Magalhães, 8701604 - Tel.
37-4675.

Djalma — -----
w,,taiui,,_M,_ k-i_, .uuitwu v| __ uitua; _mm* _,. m\w\_^*t* —: ¦ ¦-¦¦ - , A ,A , , -. n

de garantia, isolamento interno |C?MfR0 maquina ae escrever e |A Ia ntica esquina da R. _,. ,....TIU ... .. .. ...
de primeira qualidade, esta .e-|Calcular usadas. Negocio _rapido, | Ulrich^ o .na Rua^ Conde de .Bon-| AUSTIN A-40_ 49, ottmo_ e.tado

mana descontos de 40%, faça % 
visía

hoje mesmo sua reserva n partir
de 55 mil, Rua José de Queirós,
195 - Bento Ribeiro.
MAQUINAS para mecânica, vendo
tornos, plainas, frezar, maq. fu-
rar rosca e antros — Pres. Du-
tra, 590, próx. Posto Pres.
MAQUINAS TÊXTEIS - Vendem-
se da gazar fios, usada, com 76
tambores, Noveleira Wegman, de
12 cabeças, duas meadeiras de 1

domicilio. Telefonoifim 40. N.-B. Entrega o Vémag\_'n*', uma beleza, 1 000 000
57-0222." 67, novinho iá emplacado na pra-. Rua Sousa Barros 15, Eng. No-

Consertos ça' com ° c°r qiJe ",e c,eseiar- -iv0* Aceil° oferta, troco

Ferreira,
mil

por pagamento — Di:
154 — Ver pela manhi
CITROEM" 11 iigeiro 1948, bom"Jíob%

mais novo
vista, todo transf. Gordini, capas, c!o R'°- -^ua Benjamim Constant,
maq. retif., pneus, pinturo> ^35 — Garagem. . -

CHEVROLET 19S8 - 8 dl.n.d^JgÜfg^^^^^^1^^^"^^ 
'^

COMPRA. E VENDA
e reforma do máquina de escre- Texas.

pois
. .. .mecânico. N. B. Traga mec5nico/do «r'° ~ Ve"dt>= Preço 1 350 mil | 

FORD 
JAURUS 

52 - Ótimo esta;
faci-|i.„,. _.  _„!ia_.-,._ •'— Rua Ana Néri, 770 - Aceito d°' v?ndo. R. Siqueira Campos!' ' •¦ 298-A._'

Rádio I FORD 61 Zodiac — Éspeíacular' estado geral, equipado c( tranca,

zero 'quilômetro, 
preci-

sando apenas tirar algum podres IT0" _e.. facilito.

dóujr ?_se .2 780 - Av. Suburbana,!DKW VEMAGUET 1962"
2 alto-falantes, mecânica

ver, somar, calcular e niimcógra- AGORA ati ás 10 hoiai da noite. AUTOMÓVEL — Caminhão
fo. Facilidade de pagamento eiv?eí pode comprar seu Vomog em troca um lerreno em Deodo-j2 422 cj Antônio.
garantia absoluta. Rua Riachuelo na Av« Atlântica, «sq. d* R.'ro. Tratar Capitão Sampaio, 79.1 CADILLAC *ó — Coupé
^J2?j__Si_í°l*_T?lJ2-5àl'5* I D|«lm*»-_ Ulrtehi Todas as côr» «AUTO CONVERSÍVEL - Vendia mais nova da GB. Vendo, tro-r.—*:.-.,, ,*-r,-„-  

- -"".novos 
relóaio lôrrn „.int„.t a

COFRES - De parTde7"de"meTÍ,"',lP'»* .«¦»•«'»"•« ' -W P'»»'oor ter comprado carro nado- co, fac. Rua Cerqueira Daltro, 82. _.n-_ü»rl<_7___  
™u°o 

NCrS _ 500 ?ró?i T?l
de apartamento, comerciais, „¦-* .'""."T* t"' a?«n?Ualq"' "«' ~ Eslí P»rado - Tel* íV" "° sib^°* __L_ ^ SOTO 57, mecânico, 6 cil. R£l §7-24S0 Mauro, 

f

d,T' vTíi; 'nc-smo, lataria, estofo e pintura 
'«lhas, radio original 2 FF. Bar

, v."le!idem - Vendo 2 BOO mil - Rua |°_ador* íí'0.1 da milha, pneus

quivos etc. Financiados alé em 5
pagamentos iguais, na Rua Reger»-!**-'

automóvel — Tal. 47-7203 To- 42-1897.
—=—-j:—i"—^—iAERÕ 62 — Verde, ótimo estodo]em li

Gordini 64, Gor-I gerjl|> urgenle ou troco carro me-|llloses, 20.metro de diâmetro. Aceitam-se ,e p4Íio, 26. Consulte-nos ou pe-AUTOMÓVEIS
ioferlas. Não se dão preços porlta a visita de nosso representando"11 °3, Volkswagen 60, Vema-|nor va|or Av Suburbana, 2 422! ras do dia 27-3-67.'telefone. Ver e tratar i Rua Go-1'» P^° •_!_ 22-8950. flust 61, Kaizer 1951. Todos com _ 7c|. 307063. CHEVROLET I

ÕNETA FORD F-100 motorí*í°'™doL Bo^^l,0• .Av- brasil n.i-.rj^p 
' 

,-, ,' _ ., ~~
nha ano 56. Tratar na Rua Z____H__5____fi É_S_- Statlon Waoon Como,l\ «UA_. on a „_.it. ,„. a-jn u~ ! DAUPHlt-P At ... i-ilT .1.,; j. a,a"on wagon. Compro a vista,

[CAMIONETA

partir cias 8,30 fto-1 DAUPHINE 63 - Últ. série; de

neral Almérío de Moura, 200, em
frente è social do Vasco.

DIVERSOS
PROFISSIONAIS
LIBERAIS
ADVOGADO - Escritório do ad-
vocacia precisa de um para ser*

• viço» gerais. Tratar Pres. Vargas,
542, _gr._ 1104, corn Dr. Wilson.
CONTADOR competente c/ escri-
íorio. Legalizo firmas. Aceito es-
critaj atrazadas, 57-8583, Sr.
Mario.
CONTADOR - Assistência Fiscal
e Contábil. Serviços de Despa-
chante. Wilson Aguiar, Av. Graça
Aranha, 416, tala 823. Telefone
52-0370.

IMPOSTO DE RENDA - Pessoa
fisica, advogado e economista Ta-
zem sua declaração. Procura-se
na residência. Tel. 22-8814 — Dr.
Leite.
IMPOSTO DE RENDA? - Esc.
contábil sob direção de conta-
dores atualizados e competente .
<está aceitando escritas atrazadas,
«declaração de pessoa fisica, lc
galizição de firmas etc. Tratar
no Especol, Esc. Perito Contábil
ltda. Av. Almirante Barroso, ó,
cr. 1209. Tel. 52-3227.

DECLARAÇÕES E
EDITAIS

Declaração
à Praça

Comunicamos aos fornecedo-

MAQUINA elétrica alemã, paro
cortar filé de peixe ou qualquer
frio. Industrial nova. Ver na Av.
Cop. 911-B, tel. 36-7459 - René,
egunda-feira. 

RESOLVA o seu problema de luz
— Gerador Mercedes-Benz de «44
KVA - 1 500 RPM 1271220 V. -
Corrente trifásica com motor mo-
dêlo OM, 321 de 4 tempos, 6 ci-
lindros, alternodor "Carmos", 6
meses dc uso. Está regulado pa-
ra. 1 500 RPM, 50 ciclos, poden-
do ser regulado para 1 800 RPM,
60 ciclos. Preso NCrS 10 000,00.

Tel. 36-2470.

.dezembro, azul claro, único do-p Tels.: 49-0092 e 43-6107.
i;»». Vendo o vista, ou facilito\Cnt,~- tt. .,-,:¦,.** . -' ¦'. 

'¦¦

COFRES""- Residencial-e--i^lVendo VcSK TCcTTufauXlAERO WILLYS 63 - Equip., ótl-iltidr. equipado""""entr;""4 000,001 Pa,'»e* R* Caf/°,s Góisr "?' 
,*" n_ esndo ol',_' ZTZe 

°R
ciai, arquivos em todos os tl-l^nT to mS"1",^'."!: r'°".\mo estado. Vendo ou troco p) restante em 15 meses. Ag, vja.|>f,!^;,^: P^f}'?- XÈUlli ^ua torro.' 15 Eno Novo -

h -1 OA1 M.-._. .-.. i t*\m mm7*t "mmm *****

—jradio e demais equipr-mentos hnp__!; 1961

ITAMARATY - 3 000 Iun - Vet-
de fôllia, «quipado, à vista Cr$
1 000 U00 - 57-2577 - D. Júlia.
IMPALA 61—4 portas sem co-
lunas, 8 cilindros hidramatico,
diroçío hidráulica, rádio — Ru*
Gomes Cnrneiro n. 52 ap. 302 —
Aceíto_ troca.
IMP'ÀLA~59 ótimo 

"estado; 
facilito

çom 4 000 e 20 de 200 ou 7 000
a vista. Rua Marechal Taumaturgo
de Azevedo, 48-101 esq. Conde
Bonfim. Síbado dep. de 13 hs.
Troco carro nacional.
IMPALA — Compro um, ano 62
ou 63 para meu uso em bom es-
tado. Pago i vista. Tel. 45-3672,
Carlos.
INTERLAGOS. 64 - ún. dono, c
33 000 km r&ais, superequipado,,
o mais novo da GB. Só à vistn.
Rua Felipe Cantarão, 138. 48-0962.
INTERLÂtíÈlS BERUNETA~65,~22
mll km, ótimo estado. Rua Júlio
Castilho* 8, ap. 701 — Telefono
27-3155.
ITAMARATI 66 - C6r vermelho

J*'i_¦'-_¦" •_>;*t7i:lme.,^,,co' cl todas as revisões,
única dona o superequipado •--
Vendo e facilito parte, Rua Had-
dock Labo,_335.
IMPÀlÀ 65

sem intermediários, para meu uso

pos, à vista e ¦ prazo. Bico do
Tesouro, n. 14 - Tel. 43-7496 —
Esq. da Av. Passos, n. 53.

bana, 10 033, fundos - Ca:
dura. Srs. Wagner cu Hiran.
AÉRO WILLYS - CÕÍSi_ÍS7~7_S
aborrocê-lo. Vujo a domicilio no
horário d» sua preferência. Pa*MAQUINA somar e multiplicar

Olivetti, fabricada na Itália, multi- go hoi,. tel. 38-3891.suma, elétrica, nova, NCr$ 1 000 ?—•

(mil cruzeiros novos). Uvramen-
to, 66, loja (MADIMEX).

outro menor
Pizarro, 129 •
1e.

valor -
Ramos

R. João
Variiin

MAQUINA de escrever de mesa
perfeita por 95 mil. Rua Bela,
113-B. Tel. 34-2855.
MAQUINA DE ESCREVER moder-
na em estado de nova, urgente
por 165 mil — Av. Democrati*
cos n. 690-B — perto da Ura-
nos.

VENDE-SE uma beloncíra, capact-
dade 300 litros. Tratar na Rua
Irapuá, 87 — Penha Circular —
Tel. 30-3374 — Sr. Prazeres.
VENDEM-SE maquinas de carpin-
laria Danckaert, bancadas e fer
rr.mentas. Av. Brás de. ('inft n.
2105.
VENDE-SE 1 serra circular c/ mo
tor, 1 esmeril e 1 prensa ex
centrica de 15 ton. na Rua Prof.3
Ester de Melo, 226-A - Benfica.
VENDO - Caixa regist. Registra
99 999. Tratar Largo do Machado,
29, loia 13 — Fernando.

VENDEM-SE máquinas para calça-
dos balance pontiar, pespontar,
chanfrar ecuros, lixar salto, lixar

res, clientes e amigos, que ajsolo, rachar sola e 10 instrumen*

Sra. Geny Rodrigues Sanchesí'"*.,^ de °"!™* T"l.a.r A.Y*
. ;Getuho Moura, 2207 — Nilopolis

nao mais pertence ao nossoL. Estado do Rio.
quadro de funcionários, pelo .,,.,__ T~~, rr~ i.... VENDO uma registradora National
que nao nos responsabilizamos e um telefone 256978. Telefo-
por quaisquer recebimentos ou | nar para o mesmo.,
compromissos por ela assumi-;
dos. OCA Arquitetura Fnd e|
Com. SlA.

AERO WILLYS 60 - Do meu
uso cj máquina nova suspensão
modificada, bonita. forraçao, pin-
tura nova cj rádio, tranca. Tra«
tar pelo Tel. 48-4471 - Mateus.

PRANCHETA PARA DESENHO, to-
manho 1,50 x 1,00, com gaveta
e prateleira, seminova, vendo. —
Tel. 23-1390.

AERO WILLYS 64 - Equipado.
Estado de novo. Rua Barão de
Mesquita, 174-A-
AERO WILLYS 60 - Verde -
Equipado. Aceito oferta. Rua Ba-;
rão de Mesquita, 174-A. j
A ÉRÕ^wTlLYS 6T exçc lenlej
equipado. Fac. c| 1 500. Tro-
co. R. 24 dc Maio, 19 fundos.
Tel. 28-7512

Aceito oferta e troco.

AERO WILLYS 61 - Sedan preto
— Impecável eslado — Vende-se
NCr$ 2 800,00 - Sacadura Ca-
bral, 129 - Hélio.__

AERO WILLYS 63 - Vendo 
'"0$

4 000,00. Av. Oliveira Belo, 441,
Vila Jardim áa_ Penha.
AÜSÍÍN 1952 -""Pintura, móqui-
na, pneus novos, lindo carro, fi-
nancio. Tel. 54-3017 modelo A70. ...
*Y6fn\—.7.. •"*• ts-CHEVROLET 58 — Danificado, 6AERU°„5I' -U".™?. "l"i 

sT_?,0r 
*Da|cil- ">«. Doe. legal. 1 800 mil

ou melhor oferta. R. Miguel An-
gelo, 436

ho, Rua Maris r Barros. 724. Te-; DAUPHINE 1961- e 1963. Novos",!2 000 000
Iefone_-I8.1/Í03 e 28-7791. ! vale a pena ver. Faço qualquer! sjr=^r-=v.
CHEVROLET" 51,' 4 portos 

' mec3-'| ?'f,v„a*,?3, $r* e2 32° ,*-> ól „f„r->,F0RD 39 - Vendo COm
nico no estado. CrS 1 400. Ju-
lio do Carmo_, 2M. Sr._Manuel.
CHEVI II 64 - A portas, hidra- , . „ ,., . .
mático, equipada, estado de n6-|?,e"5:BKua c!,llu,<!l_a 

Mar"ns< '^'InÔVO 
Ver Rua Gttmprvo. Aceito troca. Rua Gomes Car- aP*-.rP.B__Jr*Joao-  

. OUmer-dodge 4i - NCrS 300,00, bom cindo Bessa, 21, ap. 102
estado. Aceito troca fácil, rest '* ..

1620 J vista. Sousa Lima, 363. !„„,„ AO ,
DAUPHINE 

"63-- 
Superequipado,! 

m°,0r f8 'et; P'ntUra*
«tado de novo, urgente, melhor pneUS, bat. silenc. tudo
oferta. RUa Silveira Martins, 132/

neiro, 52 ap. 302_— Ipanema.
CHEVROLET 59 - "Statlon Wa.
pon" 100% perfeito. Estado ex-
cepcional. Ver na Rua Uranos,
1180 - Tel. 30-4663.

Vendo à vista
24 da Maio, 254

PRATELEIRAS Aço - Vendem-se Ãcpn' u/iiivc—15 —]—rr-
diversas em bom eslado. - Ver AER.° , WILCLYS 

,"'o^""'""16'

2 550 - R.
48-0987.

na Rua da Carioca 55 - 4.o end. Sq"lSfd__' mC-' 
c|,o' 

?00J 
Troí°*i«l-

nAvÃ'. ia/—. - —?—¦ R- 24 de maio, 19 fundos. Te- ttKm».*****¦••__.ROYAL - Máquina de escrever |ef0ne 28-7512- | AUTOMÓVEIS
manual, último modelo. Vendo 4
em estado de novo, pela terça

ATENÇÃO - Urgonla. Vondo og,C|TROÈN 49 -"Bom estado,"?!
Iroco por carro ou caminhão, (., F_c, c/300 cnt. câr ,
uma vil. com É.casas. n> 

fu. S,|.o até 15 meses. R. S. Fco.
Leme n. 21 — Vilar dos Teles, I Xavier 884.
S. João de Meriti. Tratar no lo-

R. S7 Franc. Xavier" n."é_S. |(esq- Ba^O Petropolis),
dauphine _ cór verde, motor Sr. Durval. Inf. 52-2964
forraçao, lanternauem tudo 100%.! U-íq A^__;+„ -.,_.„
Vendo à vista, a prazo ou aceito!- "°le* "~ Aceito parte

au"' 455na 
Rua Bar5° de Mes*'Pa9T0- merc, valor.

BÃÜPfÕN- 62—Otlmo estado -_,IAT ! 
,0°* ,e!fa?,0 de novo, to-

Vendo financiado. R. Felipe Ca- S0 f*"™^.* 
Ver p crer, najR. Ana Neri 6Ó2, c| 17, ep.

101. À visla ou fac. pnrte.
marão, 36.

parle do preço dc tabela.
Riachuelo, 373, gr. 505.

Rua equipado, preço excepcional
vista, também vendo financiado

vrvr.r-.i-_  Rus Condo Bonlim, 25.
VENDEM-SE mesa de aço com rgnn '»iVi t~vc"" _.o' —_T~Jfl "i
tampa de férmica, moderna, no-IA.E,RO .WIUYS 

ó2 ~ Bordo* 
{I

va com pouco uso, mesinha de'r'!dl0--,r.anca* Bsrras* e,c- meca

,,,„,, ,..„,„. ,„, . r,— â vista ainda hoje mesmo, bati- tpi
AERO WILLYS 1964. cor nwf!m,!dos ou pt.t|5a„di d. reparo. -'"'

mático, motor, diferencial e caixa
Compro, p.go ;o km. Rua Darke de Mattos 161.

nica 0 km, a qualquer prova
Facilito parte. Rua Bicpo, 47.

aço rolante -paro máquina
outros fins, cadeiras etc, e ain-j
da, uma maquina de escrever car-^RO °5- -Vendo, troco. Tele-
ro grande antiga, para desocuparl*ontí? 22*lÊIÚi ^2-0044.
lugar, por bom preço. Informa-!ÃERO 62, gelo, est. vermelho,
ÇÕes pelo tel. 26-3731. cquipado, um dono, pouco uso,
VENDE-SÉ mobiliário completo, excepcional eslado. Vendo, fi.
para escritório, inclusive or re-,nancic. Pecl__Pa.'_Ç- Ver Barão de
frigerado e geladeira. Tratar no
tel. 31-3550.

Edital
FRANÇAIS - Seiour Rio — De-
part fin avril. Refcrence 1,° or-
dre — Introduit milicux indus-
triel, commerciaux, administra-
lien — France et marche com-
mun. Se chargerait toutes mis-
siens importantes — Ecrice . ou , ,.
Tome - Perry, 164 Rua Santa!sen!es' os acionistas do Curso
Clara, ap. 80J_—^Rio — 57-4268.1 Diplomados S.A. a comparecer
VENDO" Raios X dentário" Fischer."jà Rua Mariz e Barros, 382, às

ASSEMBLÉIA GERAI
ORDINÁRIA

Ficam convocados, pelo pre-

Tel. 27-5802.

DIVERSOS
AÇÃO entre amigos. Comunico
aos interessados que a rifa do n_j.„ ,. n._
carro Mercedes Benz, ano 51, 0rdem do Dia'

170-D foi transferida para o dia
22-4-67. Oliveiras, 57-6868.

14 horas, em primeira convo-
coção, e às 15,00 horas em se-
gunda convocagão, do dia 2
de abril do 1967, domingo pa-
ra resolver sóbre a seguinte

ALCOOLISMO poderes erradicar
100% ex-alcoólatra responderá
tua carta indicando caminho cer-
to — Sigilo absoluto. Resp. pa- . ,
ra 399 966, n. portaria deste | 

'"vestido.
Jornal.

1) Balanço do exercício
passado.

2) Valor do voto de cada
sócio, proporcional ao capital

Geradores
Não tenha problemas com a

FALTA DE ENERGIA.»

A solução está aqui

GERADORES WIUYS
de 40 - 25 - 12,5 e 5 KVA
Com todas os facilidades na
Agência Campo Grande do
Automóveis Ltda.

Hraia du Flamen*
oo, 244 A-B -
Tel.: 25-9776 -
Av. Cesário de
Melo, 953 -
Campo Grande.
1010 a CETEL

(P
Tels.i CG
94-1171.

AUSTIN A-70, 52. Vendo, 500 de
cnt. e 10x100. Rua José Borges
«íl. Irajá. Sab. e dom. José.
AERÕ-02. Lindo auto, c|' radltí,
pneus b. b. mec. e lat. 100%
troco, facilito. Rua Cardoso de
Morais, «13ó. Ramos.

ÃERO 60—.Vendo melhor ofer-
__ Ia, azul, excep. estado, radio,

.ELEVADOR OTIS — 5 paradas.|tranca, suspensão modificada,

j Vendo desmontado para deso-|elc. Posso trocar. Bolivar, 115,
cupar lugar. Catete 104. 6.° and. 36-6122.

MAT. DE CONSTRUÇÃO
CIMENTO Paraíso ê Mauá, Tijolos
Ia., pedra, areia Guandu, saibro,
telhas, tábuas e verg. ferro —
Posto. 34-7990. Sylvio,
CAIXÕES MADEIRA vendo para
desocupar lugar. Tel. «16-3274.

Cotegipe, 524-402.

VENDO tsbuas e pernas de 3|AERO 65 — Equipado.
usadas e ferro 3/16, na Rua Tei*i, tr_n <*- /-. i • i360-f, ep. 6 400. Sr. Gabriel ouxeira de Azevedo,
103.
VENDE-SE material usado de de-
molição e obra. Rua Afonso Pe«
na, 61 — Tijuca.

DIVERSOS
FORMAS USADAS luU XV deso-

Rubens. Tel. 38-1559 ou
58-5202.
AUSTIN A-40 ano 52 - Máq.
retif., 0 km, pintura, cromado,
tudo novo, 4 pneus novos, Fi-
nancio com Cr5 800 e o restan

combinar,cupar lugar vende-se. Rua Lã-1'0 a combinar. Rua Perseveran-
vradio 145 sob. Tel. 52-1321. |Ça, 61-A - Est. Riachuelo. Tcl.

ENSINO E ARTES
49-7869.
AUTOMÓVEIS - Volks 65, uli.
série, equipado, Oldsmobile 57,

30-473.

Telefon." 37-3798. Vou" > ,ua CAMÍNHÃÓ" TANQUE F-8, máq.
casa. |Mercedes e chassis e máq, Mer-
— '¦ —cedes. 

Vende-:e Rua Gal. Bel-
AERO WILLYS 64 superequipado, Iford, 226, Rocha - Miguel,
unico dono, cor azul vonde-se: a CAMINHÃO CHEVROLET 54"

islã. Rua Barata Ribeiro 280- jxulo — Vende-se, pátio da Cruz
602. Tel. 37-0555. Sr. Ametov¦ [Vermelha, com Cândido.
AERO WILLYS 65 ¦ vermelho , e CHEVROLET 59, mec,
teto gelo superequipado, unico na prílçadono c| 15 mil km troco e faci-j^v ^ov.
lito^parte.Jiua^Bispo^^J^^ _

JEEP 56-4 cil. Vendo. Troco.
Facilito cem 1 000. Av. Mem d*
Sá, 253-B. 
JEEP LAND ROVER, perfeito",'
melhor oferta. Rua Faleiro, 166
- 
J^Mares.

JEEP WÍLLYS 59, ótimo estado,
4. pneus noves b.b., radio, Ru*
Sousa Barres 15. Eng. Novo. Fa-
cilito com 1 000 000. Aceito tre-
ca. _

—- JEEP WILLYS 61 - Pintura, capo-
oerto_. (FORD 36 - NCr$ 250,00 à vista,,,a nova - Eitado de novo. Vendo,
DKW Sedan 61 - ótimo estado""!Pr«>«ndo reforma. R. S. Franc, troco e facilito - Av. Paris, 399,
rádio. Fac. 1500 ent. A vista | 

'er_. "_ 62.3* ~  lc/_l - Bonsucesso.'jEEp""WllLYS63"->"ne"us, 
capota

DAUPHINE 62, últ.'.série, verde"\Í_^ç£Z-^l~7r'
p. novos, mecânica excelente ?,AT..L?.0O/l5.8 

_. Pe,c'ue"
da, aceito troca fácil, rest

CHiVRÕLiT 56 - Bel Air, hfdrT- 
'-850, <*<¦* «I «? • «p pi ^ 

".ne 
Xwton 628

mático. motor, diferencial , ul» ?a° "<><¦¦¦¦ Xavier 884. - Ro-\S&£..M?'*t'.... 
*.?_

er.lra-
R. S.

Nove, 6 cil mec
nao aceito intermediários. Ver *
Iratar diretamente com o proprl*-
tario. Rua Aires Saldanha, íô,
Sr. Georg. Troco ou facilito.
IMPALA 64—4 portas, hidramá-
tico, 8 cil., direção hidráulica —
Superequipado — Doe. Embaíxa-
da — Aceita troca — Rua Belfor*
Roxo, 231, ap. 804.
JEEP 64 - Super-novo - 1 400
mil. Igual não hél O snldo >
comb. Rua Conde d» Bonfim,
40-A. 

2 800. ji. S. Fco^ Xavier'88.'.''" JFAE-RICAÇAO' VEMAG 67 pala a
DODGE TTI 53 U"tilifyT"0tinwípraça, . 

hnq,° praz,° s5m fiador*
estado neral. - 1600 000 

" «mpletamsnt» emplacados e, rom
2 200 00b. Rua Sousa Barros, 15; 

a*"n °' 
J'tíÍ'. 

"n- 
iAv- mi'-"u- E„g. Novo. Aceito oferta, Ji|Jío«|* ^ *tT\^X't

I Bonfim, 40 — Vendai por inter-
troco.

vista ou
Av. Nova York, 4 - 30-9629

õn-,nl=.i^iC0DGE K'ngsway - Vendo, oti-lmedio da nova Texas.
ffiffl!™ 3e_9ad°-TRua Íu0S,ueI-raríFr?1-FÓRD 

"FÁCcÕN"mò7TT\
.n.o*oo ___-??__¦ '. os Santos. A.mir. L_n.r„ _„ „„,.„ .' •'

AERO 61, ultima serie, painel
de couro, à vista 2 600. 30-5514.
Posso financiar parte. .
AERO WILLYS 62, suieito a qual-
quer prova. Vende-se. Av. Nei-
son Cardoso, 1130 — Taquara.
AERO WILLYS 1963 - Modelo lu-
xo 2 600. Ver hoje na garaqem
— Rua Pereira de Siqueira, 79 —
Tijuca. ^^

300,00, bom estado, aceito troca
facll. rest. R. S. Franc. Xavier,
n. 628.
CADILLAC" CoupT cie Villi 1954,
em ótimo estado 2 500 à vista
ou 1 500 de entrada — Rua 24
de Maio, 325.

Nr -DKW 62, Belcar, inico dono, c"ar'-"*-<*.io p/ pessoa de fino gosto, todo
original de fabrica, última série,
c/ rádio. - R. Maranhão, 520,
ap. 101.

CHEVROLET 1958 - Sem coluna -
4 pts., rádio orig,, carro para
pessoa exigente — Vendo por CrS
4 500 mil à vista — Aceito troca

Rua Ana Néri, 770.

canico, em estado de novo. Pou-
co uso, côr grená, 4 portas, equi-
pado, radio Blaupunkt* Vendo ou
troco menor valor. Barão de Mes-
quita, 129.
FORD 1939 freio a óleo, mu-
dança na direção, pneus novos,
850 mil ou financio. Rua Silva
Xavier, 90._L._AboMc5o.__
GORDINI — Compro sem aborre-

AERO WILLYS 63 - Azul, for-
ração de couro, estado excepcio-
nal - CrS 4 100 000 à vista oul--,..-,., - ¦ ¦ --..---
aceito Iroca per Volks 62 ou 63,1cof. SUL 52 - Caramelo, lindo,
em ólimo eslado. Ver na Rua equip. Nao tem podres. Traga
Emlli. Sampaio, 20, ap. 302 -,'""¦ Tr°« "gente. Av. Nova

(Vila lsabol)! lYo,k' 4 3--9Ó29. Ver >o sá
baoo,

AERO WILLYS 61 - Cr3 1 600,,
estado realmente ótimo, mecâni-'CHEVIi0LET ,95°

DAUPHINE 1963 - Ótimo esta-
do. Preço 1 980. Urgente. R.
Miguel_Aiigelo, 436.
DKW VEMAG 67:-? 

'0 
km - Kiiõ

perca tempo c dinheiro! Só a'ei-lo. Vejo no horirlo de sua pr*
Texas lhe oferece o melhor ne-'ferância e pago hoi» em dinhei-
gócio da Cidade em Belcar, Vema-jro. — Tel. 38-3891.
guete, ou Fissoro. Planos de fi- GORDINI II - 1966, eslado de
nanciamento de acordo com sua inovo, pouco uso, único dono,
conveniencia. Na troca sempre a'equip. rádio, rodas cromadas etc.
maior avaliação. Rua S. Francis-1 Vendo ou troco menor valor —
co Xavier, 342-E - Maracanã -j Barão de Mesquita, .129.

7-"L-.C°"d° L,?í ?,°nHm' 
"!•*,. 

7'C-ORDINI II 66 - Superequipado,TMuca - e Atlântica esq. c| D|al-|c/ rádio, r. crom., f. de' ^nM/
uo „-„i„c,„_ v. - . , Vende-se omNiJJIflçhj^ jkadron, esp.. monza otc. Maqn.

ca magnífica. Saldo a prazo - P«folto estado de novo. Carro DKW VEMAG 59, 60, 61, 62, 63", est. de conserv., mecânica 100%.
Barata Ribeiro, 147. \*?iri Pe"oa d<_ fino gosto. Ver 64, 65 e 66 - Ao comprar o seu!Vende-se ou troca-se. Rua Pedro
acon An/7i rl An m;l _- „._,' i. EVf. Ge!. "J1 ^r9ol° 20K Tel*PKW usado lembre-se que a Te-'de Carvalho, 28 - Méier - Ga-

afS-tSS 1V.^:^4U--^^ _-"" «ncessionaria 'em" o cariem, Sr. 2eca.
do ou troco. Est. de zero, radio.
capas, urgente. Rua Bambu!, 5 C.0,MPR° .«•" c.rro s.m aborr.-,que procura nas condições que GORDINI 66 - II - Únic_
Tel 38 1414 cio. V»|o no horário d* «ua!P°de pagar. A maior variedade'na, coisa rara cm aulomóv
-LiX—ÚTi 

i.c .*, -i.—li Iprefar.ncia •pago ho|. om dl-jde modelos e cores, revisados: linda côr, 12 mil km, ven

ca do-
vel —

„,_-"íí,'m"i'»_,—ív -,. i. *-.""- »-. -..¦".-.-!.- —¦" —- — I***" •••"•"='*¦* ' cores, revisados Linfla cor, u mll Km, vendo e
AERO WILLYS 62 ult. .«rie ,.um nheiro. Tel. 38-3W1. por pessoal treinado na própria facilito parle. Tratar c| garagis-so dono, 35 mil km rea», '•"'"•CHEVROLET 1950 - P. G. - Ma- fabrica. Enlr. a parlir de NCrS ra. Rua Bispo, 47.
capas, tranc^pn^u. WW^^-lquIni retif içada, _r_adio,_ bom .de|?M,00._Troçanio.. Recebemos seu^ORDINI 65

nylon novos, todo revisado na
Brasita, pintura nova. Troco car-
ro nacional Volks ou Karnidnn
100% em tudo. Rua Rego Lopes
30, casa 15 — Tijuca.
JK £5 -- Pouco rodado, Esl. íer»
tem, único dono. Ótimo preso —
Ru._B.li, 352.
JIPE WILLYS 63, estado 

"ocrãí

bom. Rua Boa Vista n.o 158.
Tel. 38-0693, com Sr. Josi Pe-
dro ou Antônio.
JEEP 51, excelente. Fac. c. 700
mil. Troco. R. 24 de Maio. 19
fundos. Tel. 28-7512.
JK 63 - 100% - Grená radio-
vitrola, equipado. Aceito oferta
ou Volks. 0 km. R. BarSo do
Bom Retiro,_573.
KOMBI 67"- 0 

"km, 
52 HP, azul,

p. entrega, vendo ou aceito tro-
ca. Rua Escobar, 91, S. Cristo-
vão. - Tels.: 34-6200 - 34-6056,
Sr. José.
KOMBI — Compro stm aborrece*
lo. Vejo no horário da lua pra-
(«rência • pago hojt am dinhei-
ro. - T.l. 38-3891.
KÕMBI — Tenho 4, duas 66 nr,
garantia a duas 63, todas as 4
estado de nova, Vendo ou troco.
Rua Escobar, 91, S. Cristóvão. —
Tels. 34-6200 - 34-6056, Sr. Josi.

88, Cadillac 55, 4 portas, todos;ATENÇÃOI Rádios para automó-
em ótimo estndo. Jóias. Vendoiveis das marcas Buick, Cadillac,
ou troco, Rua Dona Maria, 88 — Oldsmobile, Studebaker e Ford.
Tijuca. | Todos importados, usados, porém

Ac. oferta. , Sá F.rr.ira. -2^ 
1™£.;™* 

~ 
^fl^XÇ^ ^_^^^S^mS^3^"' "" ~"' "n" « R"j> c°nd<* <*<> Bonfim, fundos Encantado40-A — Tquca.

100%
Ac. <
ap. 70J, Copacabana.

COLÉGIOS E CURSOS líMl.i £»¦%.__^__$_»!U*
AERO 65 — Verde garrafa, venr-iem perfeito estado. Colocamos

no mesmo dia. Tratar pelo tele-rrcMr^Ko — «uias panituiares, 1-j_ ,_ ___ A cnn «nn __ ..„ _(._ no mesmo aia. ira
|çurso Direçto ou. Trave,. Ingless. ÍTr^..'».!? Mb*?-» (M-)^ 

A9*™> ** B'

! sucesso),

CHEVROLET 56-4 portas, c|
coluna, bel air, 4.a via, em'mãos, todo original de fábrica.
Vendo c| 2 milhões e facilito
restante_^ Rua^Bispo, M7.
CÍÍRÕEN ID^19 -~Anõ~1960 -

nv\u õ"cT_-ao¦",«,-; l . ¦¦ ¦„ (GORDINI — Aceito como trocoDKW BELCAR 1961 -Tel. 26-2031! em belíssima Simca Chambord,
¦*,"t|U:e-- .Isupercqulpada. Tel. 26-1370 -

Perfeito estado,

Gelo, forr.

Ação entre
Amigos

Fica transferida a extração
marcada para sábado de ale-
luia de uma máquina de filmar
Vashica.

aTeMÀÒ 
' 

ensina e'traduz. Pro- Pg'1?0^'- __fjffj?5*
fessor nativo. Tel. 46-3024. SRS. PROFESSORES, ou a 0uern:Tí1irrvl7JTTYr~A5

3)_ Entrega de requerlmén- ÃTJj^lSTJilãbSh^S -. «dmis-ÍP05?? W*»*', - G/ande opor-1 ** * * ,;>

tos à Secretaria de Educação e!são para adultos e crianças. Rua
Cultura (legalização). Riachuelo, 221, ap. 603 • Tijucai jo ií^íoü,. 22-8503 

e 52-0660.
a\ _-__,—• - in*. -r   ¦- — -¦ ipirai mínimo ne 4) Demissão do Diretor Te-^RIANÇA EXCEPCIONAL - Pro- para ampliação de suas Instalar AERO 65 - Em estado de OK -jbe!.

oureíro e conseqüente altera-i^ssôra 14 anos de prática aceita ções. Garante-se uma retirada c/ rádio 5 marchas, pneus novos,lAERO 64'alunos com dificuldade aprendi-! mínima de NCrS 105,00 men-Vendo ou troco - Rua São Luis|couro otc. R^ã 
"BÍ_la7'-9B'. '48-3Ò97JÇHEVROLET 

58

DKW TAXI 63 e 64 novos. TeLFredarico.
26-2031 — Miguel:  :GORDINI~63

jTnnm^vrB^nT/íó.;1; ííIlDAUPHINE 1962 azul enlr. 800,00 NCr$ 2 450,00. Rua Carvalho 
"ÀT.

AERO WILLYS 65 - único dono,lJ_,°°*.MÍ7V70Rr7^ra0 da Torre! «8|rest. em 15 meses. Ag. Viana.:vim n.o 86 - Tijuca.
5 marchas, equipado, rádio Teles-I—L°__-___.7"°* R. Maris e Barros, 724. Telefono RnõKiwi' 1ÕA tiv.-' „^X~~
park. Carro de fino trato, sem' CHEVROLET S.S rnnU„,_!„»l _!JB.uni . 9S.7701 GORDINI 1965 - Tax, novoConversível -148-1403 e 28-7791.'

itunictade. O mais moderno e bcm:v'*'":":'"'1- *-> mais ponno ao Kio,|um arranhão e nunca bateu. BomI Vendç-se, base (24 500) 1966/67IDÃÜPHINI^ÓS - Eõulo vendo K,m"IÍumÍm^"^^^»?'montado, curso da ZN está acei-:^"*><*°* P"»"» '»™s Vendo ou!preço à vista ou aceito troca por V-S, hidramatico, modelo Malibu,:,roco e f-cil°,30 ,Jq^b -'aV.ÇÁlrtil* o ** /Í!tf'*,tando sócios-cotistas, com o cn-'Jc.c°-'(-% Lui5 Gonzaga, 2340.|Vo|ks 66 ou 67. Ver à R. Emilia :amarelo claro, capota preta, cam- Mem de s,1, 253-B - Sábado ,G0R,DINI «, - r"oto c/radio,
..... ._..-.._ ., .lCri , Mo,,,, Tel. 28.604B. ISampaio, 20, ap. 302 - Vila Isa-ibio embaixo, 0 km, toda «qulpa-larm?.;-.: í.... *™™°-— em bom estado - NCrS 2600.00

KARMANN-GHIA 1963, cinza e
marfim, equipado. Aceito troca
p/ Sedan, facilito — R. Had-
dock L&bo, 74 — Garagem.
KARMANN-GHIA 64 - Gr.ní,
c| NCrS 600,00 equip., único do-
no, ac. troca. Rua Escobar, 91.
Tels.: 34-6200 — 34-6056. Corro
sjbat.

ção dos Estatutos.

5) Assuntos Gerais.

A DIRETORIA

Sindicato da Indústria de Cons
trução Naval do Rio de Janeiro

¦agem._TeL_ 26-6627.
CARTEIRAS ESCOLARES õ máqui-
nas de escrever. Compram-se ur-
gente. Est. Vic. de Carvalho,
880. 91-1723.
CURSO DE FLORES - Em du
aulas — Rua Bolívar n. 124
ap. 205 - T.l. 57-7598.

infor-IGonraga, 2279 - Tel. 48-8700.

da. Ver Rua Visconde de Piraiá, DAUPHINE 1963 Unico dono, 611-jJ vista. Tel. 48-6236.
:¦:--. -. . ..„. 

-1254 - Tel. 27-0189. ¦ jm0 estado, 1 000 do entrada, 120 ^_.n ni'Cit~iaUmco dono, forraçao;;,—---—--. __ ____|m6(1_als. Av. Copacabana, 44 -:GORDINI 64, equip. —IKARMANN-GHIA 66, vermelho.ap- "0|- —11 200. Saldo até 18 me-!!ím rr.ai- V'p^°_.6t p_^"-Mec, 6 cil.,
.„ Irádio, pneus novos b. b., ótimo-63 "Ide 

mec. Vendo ou troco por na!DKW SEDAN 65- *lr;nnnl £ nnonrln ^C dUrO me-' '

KCMBI 66 - Supernova, c/ 7
mil km, ultima serie. Vendo dl*
troco por carro americano. Faci-
lito parte. Rua Bispa, 47.

KARMANN-GHIA' 64 
"-_ 

Vimi..
ricamente «quip. carro novo. Van-
do 6 080. Ac.lto Sedan c| tre-
ca. T.l. 46-8800. Dr. P.ulo.
KARMANN-GHIA 62 - Particular
vende tedo equipado, capas, ta-
Ia larca, direção esporte. Oti-
mo estado. NCr$ 4 700,00. Av.
Prado_ Júnior,_l 20,_apj_ 305.
KARMÁNN-GHIÀ ' 

" ""'

36-1010.
I GRATUITO — Português, curso de

3 meses. Cinelandia. R. Álvaro
Alvim, 24, grupo 601. Tels.:
37-6249.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembléia Geral Ordinária

Pelo presente edital, ficam convocados os Srs. Associa-
dos quites deste Sindicato para a Assembléia Geral Ordinária¦____._»* rcDt_A __—,—-.-—-. *, /..._,- MARIA TERESA — Professora de
que se reunira, em l.a convocação, no próximo dia 30, quinta-violão, ritmos, bossa nova e dás- ,
feira, às 14,00 (quatorze) horas, em sua sede na Av. Rio!»l™. Rua Riachuelo, 221, ap. 603;°ff..P?^_,P'eSo5t.d• 0í_!_i_S_°*o_R_lJ_,:AER0 WILLYS 1967

GRATUITO — Inglês e Taquigra-
fia, curso de 3 meses Cinelandia.
Rua Álvaro Alvim, 24, gr. 601.
Tel.-. 37-6249.

sais. maiores aetallies e intor-iuonraga, í.ii — lel. íb.b/uu. | __._,_. ,,,„,„_ -„ ,-„
masõe, à Rua Castro Alves. 24 ÃfENÇAÕ-TÃElÒTorJUÃM?".If.^g^fj.1 Qu,,2.^" s°líp.7|d.s 

¦"«'• Vendo ou troco por na-jDKW SEDAN 65 - Ven-,« Qr Gabrie| ou Ru„— sobrado — Méier. 45 ..visados • __ui_i__i Kar. 
"""'"í ., wuaso novo, iup-, c|ona]. { negocio de duro mt-1 . _ 1 1 • w °es* or* ^oDriei OU KU-

r~n.ann.Gh. 
42 iímiX. «I.dJSquép- 

Sa'd0va ^mbi,l'_C°- 2,Uai»'or oferta. R. Suruí, 17 - Brás OO, estado de nOVO. Ver U„„ T„| 00 1 eco 011
IlUPnC E DIIRIirArAPC ÍT _.. ' ..q ™° . " S. Francisco Xavier, 342-E — Wí-íj. Pin. *l_'._ ¦* -i 1 n r ¦ lDens- 'BI. Oo-10 Or OU
livku> t ruo-iiAvO-V- D.uphin» 41, «quipado - racans °e 

""*• e tratar sábado e 2a.-fei
DKW 59 - V.magu.1, Ford 46, —£?: wg*„,.A_ r,U», „' CHEVROLET BRASIL 957 - Mar-! .\> - ,,,/ ~_,

ENCICLOPÉDIA BRITÂNICA -novo, Citroen 52, ótimo •st.do.l _\UTOf 
DE PRAÇA- DKW 63, ta Rocha. Vende-se átimo estado.:" na Rua VlUVa ClaU-

Estado de nova. Vende-se porjChevrotot 52, mecânico, Táxíi6r J__** _"*?• . *P9.J?''' *.°.r?'"lVer e tratar

-Í58-5202.

P B* H M '-J- i GORDINI 65 - Vendo ou troco

preço" d."ocasião" ou 
"troca:,", 

p'ot\Íntiiõ'. v,,*.'l,,b*.Íhlr'Tclki 
"w,\"< 

« » « «••«*> 2 «» ™L ,«":•! chado", -TÓ" -Sr. Mendes! SSo;dl0> 342 ~ Jacaré. Não 
jgor 

carro de menor valor. Ru»
"PíSti Book*"- TeU Si-W2 ou «quipado - Kombi 41. nova. Ver Ace.tamos o seu auto, emplaca- Cristóvão. latendemOS DOr telefoneJ^KSiVikft^t.MTÍin í

êsl.s carros sábado. V.ndo. Iro. do ou nao, como parte de paga-,-v.-úpril PT—iõln—h. !,,..—__T   — - __i«01IDINI TEIMOSO — Tr.nsf.
co . SSL c"S;.irVD.U,.tren,° («.QU-lduar estado, "lar-I^^Ol-ET '940 D, Luxe . 

;jdXW VEMAGUET 1966 - V.n- fin»„ci.m,nl. C». Econ. Sup.^
82 - PSsto Cascadura. « ou ano). O saldo em presi»- n,-60; BbTde 

'lüdoT'Vando^oú d*«» *.* 
I"" 

,m «"do d. n..; quipado. V.r Av. João luf. Al-
'toes 

que qualquer um pode ps-7,nm s 2i„, S°., SJ i |V0, cor branca com «Isfamento ves, 272 - Urc». - 
gar. Rua Conde de Bonfim, 40-A.i"° Abolição - r «"J-""»1'1'» - V.r . tratar na GÕRDINlIS 

"- 
Pint., pneuí, ráT

AUTOS BONS - (e baratos)": r-H"F\.Bni. T"""-ir~2~^n,ta. ,' r„ 'ar» M*,*MB' " ' 35' - «P.ldlo, calhas e metor tudo 100%,
Volks 60 a 65 desde' | 380 J.If^T". SnT& 3*^ §ff*~ — 

~^ ^ 2 3°° °U ' 7°°* 8xM°*

INSTRUMENTOS
MUSICAIS AUSTIN A-40-52 - Rodando fir-

_ me, vende-se NCr$ 850,00 ou
AAA PIANOS ESTRANGEIROS É,NC,% * °°° cl 35°.00 °° 1.0 que
NACIONAIS NOVOS - Casa es-,aP9recer- H°i» « amanhã o dia

pecializada vende bem financia-' f?°o._Ay. Suburbana, 2 651.
Zero km,

Branco, 20 - ,0.» andar e em 2° . úitima convocação, "oj^fs^ 
-%Z*íf?S^™™^ 

^fe ^S27^SI Bcl^
mesmo d,a e local, as 14,30 horas (quatorze horas e trinta ^J?^ tulas^ aceita^-iP-'- novos, Pleyel, Welmar, AERO. DE PRAÇA 1960 -Vende-
minutos;, podendo, nesta ultima, deliberar com qualquer nume- comendas cj ou sem fazenda, dcil'c"°f- Cauda e armário a prazo, se à Rua do Matoso n.o 82

Vemag Sedan 60 a 67 desde ,
r,<"- DKW Vemaguet 19637 radio. JR. José Queirés, 145, 102 - B.

1 150" mil, Gordini 63 e 64 -l-tó^SIlllta^B -ri.a^VíTlf0'' novo* 5 9S0* *»• Barata Ri-!Ribeiro
1 200 mil,' Dauphine 62 i 63 -I^Ts 436 Ramos beir°* 

207-302* GÕfTDTNI -63 -¦ NCr* -1 500,00,
850 mil, Vemaguete 59 a 67 des- -¦¦'_,_ ¦ --——r-—:—t-,— 'DAUPHINE 63, vende-so em per-lesrado de novo cl rádio, uma
de 930 mil e muitos oulros. Es-,c"EVROlET 37 -- Vendo ot,mo;fl!Í,0 cs,_do_ v__ Ru_ _ 

Bloco, ióia. Aceilo troca fácil. rest. R
trangeiros, grande variedade desr|"i,aa? ______*!.!_)_!•, 

* 
f,s:'._P-0_.. 17 125, ap. 104, IAPC - Cachambi. S. Franc. Xavier, n. 628.

ro dt associados presentes sôbre a seguinte ordem do dia:
— Leitura, discussão e aprovaçíío do

do Conselho Fiscal.
Rio d« Janeiro, 23 de março de 1967

Arthur João Donato
Presidente

de 500 mil. O saldo V. S. Mercado S. Lucas, Box 8:
Cárlfndo. DAUPHINE - 1962 - Equipado GORDINI 65, cst. de n6vo, a

Ótimo estado. Vendo, troco, qualquer prova, único donc,boutique" è' particui_r.'"Fai""vest"!rne".or Prato. 2 de Dezembro, 112 Praça_da_ Eandejra -João. i qüem"f az. Trocã-sé." 
*Rua' 

Conde _______J_!_.S
"Polainri/, n.l-... baile, noiva, esporte, passeio. — i_~—~aJ.c.'e- ! AF_.fi AA .-T-IiT-—, -J-,77- de Bonfim, 40-A — Rua S. Fran-CHRYSLER wTNDSOR 56 — 4 por-if^-ilito 

"õ 
S Tcõ' Xaviãi-' áóã"— Irídla.ie 

rit 
vista 

""trriiZF»"Íic

. Comas*;. ri0 E,ordlio d. 1M6 . SJ» »&^^^^ ^

em 10 aulas Atendo apenas com AMPLIFICADOR Tru-Reverb Gia^benS. Tel. 38-1559 OU oeo. reparos. Desde 500 mil àCHEVROLET COMPACTO 63 -;- V.ndo i vitta eu facilito o!va, à vista, troco e fac. cl 1300,.,,,., ,.,.,..,. 29.2759 — Prof.inini, nfivo - Facihta-s. - Tel.tlco çom lvis,a ou com pequena entrada.,Vendo Tel. S7-2513 - p.gam.nto - V.r n. Av. Br_s'ent s IB m
134-1214- JOÜO_U_. JRu, Cond» de Bonfim, 40-A. JNCrJ 13 500,00. |d» Pina n. 731 - Tll. 30-2014.1316 - 48-2701

lhora marcada.
iMedeiroi. R. 24 da Maio,

Transfiro financiamento de Con*
sórcio - 28-5368.
KOMBI 65 — 30 000 km. Esta-
do 0 km, sl radio. Tel. 58-6559.-
TORRES - 16
Sr. Soares.  
k"ÃRMÃNN"GHIA 63 - C6r pé-
role, rádio, tranca, cape • late-
rais de napa, rodas tala targa,
motor cromado, etc, facilito par-
Kí uo pagamento. Tel. 27-4348.
KOMBf-" LUXO 63"- Ótimo mo-
tor, estado de nova. A vista NCr£
4 500,00, Maia de Lacerda, 700
- Tel. 320489 e 36-1315.
KARMANN-GHIA 65 ,- Vendo,
trcco Volks ó'!;65, rádio, capas.
Rua Almirante Tamandaré, 47 ap.
503 — flamengo.
KOMBÍ"l962~ - Vendo' àvistí,
ótimo estado. Ver e tratar na R.
Washington Luís, 75 — Sábado.
KOMBI 65 - Vende-se*, corri
tranca de díreçno, rádio japonês
sem amena, bem calçada • es-
tepe novo, ótimo estado, da par-
ticular para particular. Só tever
2 denos, com 19 000 Vm rodados.
Somente à vista NCr$ 5 400,00.
R. Gonzaga Bastos, 294, -cb-ado,.
Sr, Armando,



S ^ ^CLASSIFICADOS — Jornal do Brasil, 6."feira, 24-367 O VEÍCULOS © ESPORTES E EMBARCAÇÕES

KARMANN GHIA 1964 - Azul MERCEDES 61, 220-S, rádio Be-IPÉUGEOT 403 - 1960. Vcndc-so SIMCA CHAMBORD 1961-62 TAXI

pneus
ca, um só dono - NCr$ 6 000.00
(somente à visla). Tcl. 45-503-1
-- Sr. Cardoso. Ver _ garagem
pegada ao Pôsto da Texaco, no
início da Avenida Osvaldo jCruz.
KARMANN GHIA 66 modelo 67,
faturado pela Auto Modelo, equi-
pado ainda na garantia de fábri-
ca, linda còr. Troco, facilito. Rua
Barao_ de Mesquita, 174.

KOMBIS — Aluga-se cem moto-
rista para pequenos fretes, via-
qcns e excursões. Tel. 52-6938,
Ernesto.
KÕMBI STANDARD 66, areia,
único dono c' fatura, estado -e
ro. Vendo ou Iroco carro me-
nor. R. do Matoso, 202. Tel.
54-1316. Estudo f inanciamenlo.

KÕMBI 
~ 

Ima, superequipada,
rádio 3 faixas, farol milha — Ver
na Av. Henrique Valadares, 47 —I

parte manhã — Moreira. __'KARMANN-GHIA; 
Vendo", 

"8 
000

km, 66, última série, arena. _
visla 8 100 000. Rua Apiá, 34 -

Penha Circular.'KARMANN-GHIA"^! 
- Alemão,

novo, 42 H.P., importado, con-
versível. Rua Sousa Lima, 363

de parlicular. Tel.jR-_ ?<"!;'"* da! Sllv 529 Tel.conservação,
28-536B.
MORRIS Oxford" 51, ledo
fado e Vulcronio. preto, cj rá-
dio, mec. nov<i. Troco, facili lo.
Rua Cardoso Morais, 436. —

Ramos. __
MORRISÕXFORD - Vendo par-
le mecânica ólima, precisando
laiilernagem t pintura. - Telelone
22-5503.
MERCEDES BENZ 51 - Vencio,
ótima, R. Torrei Homem, 150 —

Tel. 48-7770.
OtDSMOBItE 57. — LIndó carro, 4|
p s|c, baratíssimo. Ac. efertna,
urgente. Tem ar refr. Run Volun-j
táries da Pátria, 1, ap. 209.

WL.-KAWAN » -S5ÍS=: «Sí^; 
^oofaceilo „„.,rs^VlítpWs^ »bRu»Teixeir* Rilie;ro-83 (Bon-

'roço e facilito ató 15 meses. Rua 100'

DODGE 52 pequena, azul,VOtKS 65 — Rádio Blaupunkt, na-VENDE-SE Jeep 66, novo, João.VW 65 — 18000 km, ótimo eS;.VEMAGUET 57 — Vendo, urgen-
de verác, lamp. flúores- pa, cinza-prata, NCrS 5 300,00 — Ribeiro, 321 — Pôsto Andrade, tado, único dono. NCrS 5 250 à'íc, 1 óOÚ à visía. Av. Atlântica

dio, p. b.b. novos. máq. Troco mais barato — Rua_ Gusta- VOLKS 66 — Cernia 
"metálico, 

iv'£,n* I?'*' 37-4576. ;?J8, ap. 810 — Leme.
Ua-j-t Vendo ou

4 -

novn
000 -

30-9629
dor

ala-

Vende-

(45-1749. laranjeiras. Ana Néri, 770. co. Av. Neva York

csto.jRURAt WIUYS 64 - Duos có- SÍMCA 64 - Tul.lo, eni ótimo es- TAXI GORDINI 64,
res, ólimo estado. 4x2. Rua Ba- lado -- Vendo ou 1'roco — Rua Sáo tificade, caixa iriud
rão de Mesflulta, 174-A. Luiz Gonzaga 2279 - Tel. 48-8700. ria perfeita, CrS

RURAL 63 - Com tranca, pneus SIMCA ^Compro som aborrccS^ R'hl:'rr' )*/.•
novos, estado de novn. Fac. c; |0, Vejo no horário do sua pre- TÁXI CHHVROLET 52
2 000. Troco. Saldo até 20 m. ferência a pago hoje em dinhei- re. Rua Conde de I
R. 24 de Maio, 19, fundos. Tel. ,0. -Tel. 38-3891. 255. Com Sr. Aníbal.
28-7512 - S. Fco. Xavier.  STANDARD VANGUARD 51 - Ba- TAXI Chevrolet 52, vendo.
RURAt WIUYS - luxo 65, c| . tido - Fácil de recuperar, 300 Ferreira teile 614, Abolição
rádio, capas, tranca, único dono,mil — Troco per televisáo — Rua Neriócio .1 vista. Te!. 49-3197
côr azul céu e pérola, troco e Maria Gomes Neves, 338 — Vila
facilito. Rua Bispo, 47. Norma ~ Éden ¦-- Est. do Rio.

tm- vo
tei

Sampaio,
- Tel.:

104-i

rifil

equipado, farol milha, rodas cro-jVENDE-SE rural 63, bom citado,
madas. 13 mil km. Troco, facilito; NCrS 3 500,00. Rua Guaxupé 139.
- R. 24 do Maio, 254 — T.l. j Tralar c; porlcirc.
43-0987. JVOLKS. 65^ Facilito com peque-
VOLKSWAGEN - Vando por pr». na enlrada, superequipado, ur-
co abaixo da tabela. Rua Manual Igcnle. Rua Silveira Martins 132.
Fonlonolle, 59«A — Higíenópolis.
VOLKS 65 - Ultima

TAXI Volkswiíien 56, boi
tr.do. Troco p. Chevroiel 43

RENAULf 1093, superequipado, SIMCA TUFÃO 64, em eslado de c!:< praça; ou vendo. R. Mkjue
radio pneus novo;, mec. 100°ó.'r,ôvo — Vendo par NCrS 4 £00,CO Anqelo, 436
Troco, facilito. Rua Cardoso Mo- á vista. Tratar cem Mário, Rua
raia, 436. Ramos, Barão de Mesquita, 928, até às

RURAL 61"- 2.a rérie, 4x2, ven"- '2 horas, alé domingo. A parlir
3 300 000, aceiio ofer- oe seflunda.feira, pelos telefones

KARMANN-GHIA - 64, placa mi-
lhar, rádio de teclas, lodo forra-
do de napa, volante esporte. Ur-
çjente. CrS 5 500 000. lei.
47-996K

esla

segundarfetra
2M935_e 43-7232.

SIMCA 62, linda, equipada, cx-
celente. Fac. c' 1 400. Troco.
R. 24 de Maio, 19, fundos, lele
fone 28-7512.

260. ap,
37-396/.

VOLKSWAGEN 63 - Vendo ei-
celente estado, bem equipado —

arata Cr$ 4 200 — Ver cem garagísta
Francisco — Rua Constante Ra-

30 — Copacabana — Tel.:
36-209!.
VOLKSWAGEN 

" 
65 - Eslado de

Revir,úes em revendedor,
cem 27 mil km •- Uníco don.

™ Equipado cem rádio e capas —
NCrS 5 100,00 - Ver na Rua

es- Constante Ramos, 80 — Copaca- e máq. 100'
51, bana. __ pas, Onde

VOLKS 60 a 65 - Desde I 200'26-6551.
mil, todos revisados e equipadosiVOLKSWÀGÉN 1964 azul, com

TAXI — DKW VEMAG 67-0 km {várias cores). Saldo a comb. — tranca, rádio, capas e forração
~ Não perca tempo! A Texas con- ircc.i-se -- Rua Conde de Bonfim, de napa, bagagito, perra-embru
cessionária DKW lhe oferece o^ 40-A. 'ho, protetores, cromados
melhores planos cie venda em VOIKS 65 

"-'- 
Equipado

CAMINHÃO F. K. 54 - Vendt.
desmontado, tendo todas as pea*
ccmo sendo: caixas mudança no-

VOtKS 63, azul, equip., estado iva' Ianque, radiador 2 bocas, ei-
mpecávei, NCrS 4 200,00 à vis-;X0 dianteiro, diferencial comple-

Ver Rua Marquês de Abran-i10' dinamo, carburàdor etc. Tra-
118, ap. 501. Tel.: 45-4810 -|l?r « Av. Suburbana, 4693, perto

I

Rua
de napa,
lhões. Rua
109, com
VOLKS 63

serie, capas
adio etc. Jóia. 5 mi-
Fiqueiredo Magalhães.

}aragÍ5ta.
últ. série (nov.), mec.

>. rádio, tranca, ca
I, 3 800, hoie. Tel.

carros emplacado seu nome, n.lpi)

STANDARD 1950 - Vondo. NCrS dc Bonf
600,00, bom estado. Tratar
Largo do Anil em Jacarepaguá

íofamenlo d» «brica. Facilito com;!Ucesso-
NCrS 1 mil da .ntrada ou troco. RENAULT - NCrS 48 NCrS 300,00,
Rua Maria Amátía, 67 — Tijuca.[estado de nô>'o. Aceito troca fácil.

OLDSMOBILE 51" - Conversível,! '«'•. _. t_j_V>Sl ."f!" 
'«. 

628

excelenle estado, urqente. Facl RURAL V-/ILLYS 1962 - 4 porls.
cl 650 x 100 mensal — Rua Uru-lmecânica excelenle, pequenos re

guei, 263 - 38-0087. Iparos de lataria - CrS 2 450 000 gorr,c|
OLDSMOBILE' 67 CutlassSupr..!-^ An. ,Néri, 770 |SIMCÀ 

,63,. Chambord,
me, Holiday, hidramático, dtra- RURAL 1959 em estado de nova
cao hidráulica, ridio, vidros ray- I 3C0 entrada ou 2 100 à vista.
bm. itro km. 4 portas, 30 mi. | Rua 24_de__Maio, 325.
lhões. Ver • tratar na Avenida; rural" 65. equipada 

"com 
rádio

Ataulfo d* Paiva, 50, A-l, ap. ieni perfeito estado, vende-se
1 001. Já amplacado 67.

pronlos para trabalhar, Na
ca damas o justo valor ao seu
carro. Rua S. Francisco Xavier,
Í42-E — Maracanã, e Rua Condi

rros, nunca bateu, pintura lin
da, única dona. perfeito em tu
no, sujeito qualquer teste, vendo
Sla. Flora, 27-3339. Av. Epitacio
Pessoa, 664/101, Ipanema.

no
40-A

Gordini

RAMBLER 57 - Vendo em
do de nova, com ar condiciona
do, toda original de fabrica. —
Aceito troca. Rua Teodoro da
Silva, X19A.
meses.

OLDSMOBILE 56 Holiday sl co-
luna, 2 córes, placa milhar, pneus
novos,, exc. estado. Fnc. c' 1600

,— Troco — Rua Uruguai, 283 —
— Financio ate 20;38.9087.

OLDSMOBILE 5»
KOMBI 66 — Standard, seirmo-
va, 15 000 km. Ac. troca. R. Bam-
bina, 42 - Botaf.

KOMBI 63 — Ótimo estado me-
cânica perfeita, canas napa. Ver
Afáülfo.de Paiva. 31. cl porteiro,

KOMBI 62, luxo. Ótimo estado,
fac. c| 1 500 ou troco p. carro
de praça. Rua Miguel Ângelo
" ¦__*&__
KÕMBI 59, luxo, excepcional
e;t., a qualquer prova, à vista,
iroco • fac. cl 1 300 ent.,
18 m. R. 24 Maio, 316. - Tel.
48-2701.
KOMBI 65 - CrS 3 000, único
dono desde nova, nunca bateu,
mecânica ótima. Saldo até 15 me-
ses — Barata Ribeiro, 147.

Modelo 98,
ünico dono, pouco rodado, dir.
hidráulica, freio ar - Rainha
Guilhermina, 20 - leblon, cl por-
leiro. Tel. 47-3693.

KOMBI STANDARD 64
— Vende-se, à vista. Se-
minova. Ver na Rua Ba-
rão de São Félix, 130 —
Ci o Sr. Tostes. (B
KARMANN GHIA 1966 e 1963 -
"Tenho 

(2) última série, equipa-
dÍ35Ímos, div. cores, vendo, tro-
co, fac. R. Russel, 32-A, Glória.

KARMANN.GHIA 1966" equipado,
entr. 3 000,00 rest. em 15 me-
ses. Ag. Viana. Rua Maris e
Barros, 724. Tel. 48-1403 e
28-7791 ,
KOMBI 63, 64 - Vende-se exce-
lente estado. Av. Ministro Ari
Franco__905-C. Bangu.

KARMANN-GHTA 
" 

1966~"pouco ro-
dado, com radio. Rua Conde de
Bonfim, 340.
KOMBI 60, Siand., 4 portas,
co dono, equipada. N. B.: Maq.
nova, precisa lant., urgente —
2 100 ou melhor oferia vista,
R. Dr. Padllha, 218. Tel. .29-4997.
KARMANN-GHIA 63 - Côr pèro'
Ia; c| rádio, tranca, forro napa
preta, s| batida, pneus novos —
NCrS 5 280 - Av. Guilherme
Maxwell, 445 — Bonsucesso. 

".

KARMANN GHIA 63 - Equipada
Financio, troco nacional menor
valor. Ver sábado. Av. Subur-
bana, 10002, 3.° andar sala 305,
Cascadura. __  
KOMBI 59 - Vendo si.hcr. pari.
pneus novos, estado geral bom.
Rua JTaylor, 100_ ap._20l.

KARMANN-GHIA 1962, radio, es-
porle, 3 300. Aceita -Iroca. R.
Barata Ribeiro, 207-302.
KOMBI 1966, 

~SI.", 
verde com Í2

m. k. rodados, uníco dono, esta-
do de nova, vendo, troco, fac.
R. Russel, 32-A - Gloria.

KARMANN-GHIA 64, equipado"
rádio Tecla, capa. Preto 5 600.,
Belfort Roxo, 158, garagem com
portairo — Copacabana.

KARMANN-GHIA . 63,, superequi-
pado, novo, cor rubi. Cr$ 4 950,
troco. Av, Italianos, 723 — Rocha
Miranda.__ _ ______
KARMANN GHIA - 1964 -Ver"-
de — Superequipado - Ótimo es-
lado. Vcjado, troco, facilito. R. S.
Fco. Xavier, 393 - Tel. 28-3776.
KOMBI de luxo 1961, mecânica
jóia, hoje, 3 170. Ver na garaqem

OLDSMOBILE 64 Jet-star 88, 4
porlas, s|c 8 v. hidr. dir. hid.
freio a ar, vidros ray-ban, doe
diplomata! 14.750 NCrS. Ver Rua
Toneleros, 83, na garagem. Te-
lefone 36-2359. 

OLDSMOBILE 55'-""ótimo de tu
do. Urgente, 1 000 enlr., resl
a combinar — Av. Suburbana,
2 422 — Antonlo^_

OLDSMOBILE 57 
' •- 

"Excepcional

estado, pintura original, nunca
bateu, carro de Embaixada cr
59 mil km reais autênticos, rá
dio c' radar, vidros rayban, es-
tofamento de couro original
Haddock lobo, 175, ap. 201 -
28-8693. ___ __
OLDSMOBILE' 54.' Base: 1 1ÕÒ,
rarte mec. 100°i, dir. hidráulica,
freio hidrovácuo, 4 pts., 4 pneus
novos, peq. rsp. externos. Fa-
cilito, Iroco p/ menor. Rua Ta-
borarl,_687 _=_B:_Pina.
OLDSMOBILE 60 - Dlnamic 88.
Novo, tudo cem por cento, vidro
ray-ban, tipo Impala, direção hi-
dráulica. Vende-se urgente, po-
dendo facilitar parte do paga-
mento — Preco 7 500. Telefones
22-5700 ou 42-4724. Rua Senador
Dantas. 19, sala 205. Cinelandia,

OLDSMpBIlf- 55 - Vencio rnotor
hidramático e demais peças. Tudo
perfeito. 6.a e domingo — Tel.
28-6C07. Durante a semana — Tel
31-0891.

pela melhor oferia. Ver hoje e
amanhã, na Rua Adriano 50. —
Tel. 29^108 -César.

RURAl 61 
~-~ 

2 590," 
"difícil 

iiad . • . ,. . _ , „i ¦, Ü de. Av. « ce be lembro
ver mais bonita, mod. para 66. V,.
Rua Silva Rabelo, 36. Méier - ~ "'"¦

Tel. 29-0689. jTAXI E PLACA -
a permuta, lenho
Dou seu carro
Emílio de

--jdade - Soares.
RURAL 59 americana,
mecânica 100% 2 500. Conde de |r„,„„,. p,„„ „„ i,nr. i. , ..,,. nu. Lompro. rago na nora <i
AgrolongoJ 034-D - Penha. ;Rua !En)l||o de MoneseS(
RURAL luxo 66, 4 x 2 - Vendo [piedade. Soares.
2 900 km, azul-gélo. Garantia

3
cl radio, 5 pneus novos, mec
100%. Facilito, troco. Rua Car
doso Morais, 436. Ramos.
TAXI Volltswagon — Compro -
Pago à vista. Avenida Prado Jú- Araújos, 83 — Tijuca.
nier, 335. Tel. 57-8705. TAX| DKW 63-64 novos
TÁXI - Gordini 65. Vsmte-so - 26-2031 - Miguel.
Preço de ocasião, rara oporlunida- TAXI DKW 67

ciio eí^. Troco '[
"o- f,o r.u 61. Telefonar pi

ou 30-64.18, Luis Carlos.
VOLKS 63 - Lncli carro. Pintura
e lataria impecáveis, equipado, V,°^KS.°2 emotimo eslado com

- Tliuca. última série. Santo Amaro, 118 - 'fí1'?- /«neto a vista 3 450. Rua
65-2 390,00 Gibi. Vrn.mCiO Flores, 555 ap. 201. _

VOLKS 66 - Tenho dois, cores VOLKSWAGEN 60 - Enuipaci

grená, superequip. novos, troco ' Á0° ""' enlr- M0 Pi '"és. V,
o facilito. Rua Riachuelo, 388.

TAXI -
— Motor novo, est. geral i00%

pronto para trabalhar. Saldo
sincron. jeomb. Troco. Rua S. Franci$co!g,vfáç'|ij|Õ~rtaRua" ^Riachúêíó 

388~ sábado, Av. Suburbana. 10002
Xavier, 342-E - Maracanã. Vcr si|)ac'|0 r7lé às 16 horas, dol 3.°_ andar sala 305, Cascadura,
TAXI DKW 59 motor novo lodo mingos até 12 horas ou segunda- VOLKSWAGEN 1966 -- Vendo ur
reformado. Vendo 2 800 ent. ou feira dia tedo.
troco por parlicular. Rua dot VOLKSWAGEN IW^WcTèqJT.

ipado, ólimo estado no seguro.
Tel. Ci 5 4 150 000 -- Marcis - Rua
;D. Teresa, 116 ap. 102 - Eng.

Vendo-se ur»! Dentro.

i08. Sr. João.
VOLKSWAGEN 66. 

"único 
dono^

10 000 km. Trcca-se por Kar-
mann-Ghia 65. Tcl. 28-7363. -
Tijuca.

gente, todo equipado e em óti-
mo estado. Tratar pi tei. 30-7484

Av.
de Cachambi.

148-A gente;
í Volks.

RURAL 64 em ótimo estad
do. Rua Darke de Mattos
Tel. 30-4735.

vendo

. Ven.
161 -

Particular vende
— Sr. Jorna

Praia de Bolafogo, 80, ap. 1203,
segunda-feira Rua do Catete, 274,
t/JlT. Tel.: 25-5521, Sr. Fran-
cisco. _
RURAl WILLYS" 1964"-" Super».

entrada facilitada, recebo VOLKS 61 — Última série, equi
61 ou 62 como parle pn- oilci0i qualquer prova. Rua Iso-

Vendo. Faço gamento. Rua Conde de Baipen- |ina( 254 — Casa 17.
desp oficial, dl 70/201 íVENDO 

SIMCA 51 - Baraio; tó.
emplacado. Rua TAXI PLYMOUTH 48 - 1 400 -L, reformada _ A,„ò„io Porte- VOLKS 66 -

Meneses, jui — i ie- Tenho comprador certo do carro u ]n cional estado
.particular p| 500 e 10 x 50 -ir-.Xi i/ó ',, í- -.—, ~

- Rua João Afonso, 58-101 - Hu- V°LKS 61 - Sincronizado, ena
_ mailá - s' laxímolro. Ipa 4 números. Bom estado. Wil

«_._.,_,, m., a" ¦¦»'':'¦»¦ ¦"¦ y- ton. Run Dona Teresa, 116 a^.
TAXI VOLKSWAGEN 64 - Todo ,Q2 __ a$ 3 400 0M _ E de
equipado, vendo — Tratar na Av. -

'VÍTÁXI GORDINI 65 - Enlrada 3 000 AAein de Sá, 71.

— parle da tarde
VENDE-SE""Volk"s~áT~ 

"Otímo~í^

tado. Rua Henrique Fleiuss, 155,
ap. 103 — Tijuca.-
VOLKSWAGEN 67 - 0 \m\" 46~HP"eje, 

entrega-se emplacado
Tel. 25-6539

marca,
vista
301

Dentro.

: capas,
mil ki
parte

Cinza-prata, excep-
equip., c/ radio,

porta-cmbrulho etc. — 14
i reais - CrS 5 750 fac.
- Tel.: 28-8693 - Dr. Ab-

12 de 300
monte, 211,

3-a série —
equipado,

quípada, nova d» íudo, mecânica ~~er:
100% - Vendo, aceito troca p| JAXI
carro do manor valor • facilito rac.
o pagamento - Av. Brás de Pi. 19 fundos. Tel
na n. 731 - Tel. 30-2014. jTAXI Gordin'

d r„nr|..sa Bel. ",u-:^ -.c'UiU» VOLKSWAGEN 61
,V, Eng. N5VO.Í.AXI. VOLKS 62 - Equipado, 60 000 km rodade

,«v, .^iL-c-iÃity-iiM íí '-eL ¦IÇ,a.PPl'""a. 
,'uoo 100%, pronto em perfeito .estado.

TAXI VOLKSWAGEN 64 - Exce-;p| rod,ir -Vendo urgente p| me- VÍ!„ Ru,, J0,-,Cmi„
lente eslado, todo equipado. R. ||lor 0[eria acima de NCrS 5 OOO,,',. .. _ , „ ,
Barão de Mesquila, 174-A. | y|sta _ Rm Maia Lacerda, 222,1 V0.ll(S 65 ~ Es,ado Ç kmoqu,

Equip., facilito com
AAem de Sá, 253-B

Base 3 300
Méior, 843

Chevrolet
:| 1 500

OLDSMOBILE 62 - F-85
— Cutlass, conversível,
novíssimo, todo equipa

RURAL 64 - 4 >
magnífico estado.
Saldo até 15 meses
Ribeiro,y47._
ROVER 52-53 Sedan bom

.52, excelente. |ap. 501 - Eslácio.
R. 24 de Maio, taxi VpLKS~65 - Vondo-se ur-
28-7512. [fjente ou troco por Volks par-
65 excelente, ticular. Ver Rua Joaquim Nahu i11 

hs.

VOLKS 54 -
1 000 - Av.
— Sábado.
VoTkSWAGEN 1965 - VercE
amazonas - 21 000 km, capas
Copacabana, laterais, alavanca

.Porsch, tranca capo, tapetes, rá-
Troco,' dio teclado, isqueiro, pneus b.

2,54 - b. - Tralar na Rua Arlur Ber-
nardes, 31, cj porteiro (Catete).

VOLKSWAGEN 65, pérola, equi-
pado. Vendo. Est. Vicente Car-
valho, I 329. Jaime.
VOLKSWAGEN 59,' transformado
p| 67, tedo novo, mec. e laia-
ria 100%. Troco, facilito. Rua
Cardoso Morais, 436. Ramos.
VOLKSWAGEN 65. Vende-se em
ótimo estado, equipado c1 radio,
Ver Av. Princesa Isabel, 300 na
portaria, c; Sr. Floriano, o
ap. 209.
VOLKSWAGEN 

" 
64, iindo," supe-

requipado, para pessoa de bom
gosto. Rua Heraclito Graça, 104
ap. 101. Lins Vasconcelos.
VOLKS 64 — Pneus novos, bem
conservado, todo equip. pouco
rodado, NCr? 4 450, troco Volks
62, R. Bordo do Mato, 293. Gra-
jaú, zelador Carlos. Tel. 58-6356.
VENDO-"VOLKS, ano 1963, côr
verde, ótimo estado, facilito cj!
NCrí 2 000,00, ver Rua Conde
de Bonfim, 1 328 - C| porteiro.
VENDO - Chrysler 56 - Exce-'
lente, 4 portas, direção hldráull-
ca, base 2 400, estudo ofertas -
Tcl. 56-5711 ou 48-0797.
VOLKSWAGEN 64 - Azul, exce.
lente estado de conservação, rá-1
dio, capas, bagagito, ele. R. Pro-
fessor Valadares, 238 — Telefone
38-1222.
VOLKS 62 - Vendo sábado. Me-
lhor oferta. Urgente. Rua Mar-
quês, 3 — Botafogo.
VOLKSWAGEN' 61 

"-^"Sincroniza-

do. Estado excepcional, pouco ro-
dado, máquina, pintura e estofa-
mento tudo 100%, Entrada CrS
1 600 000 e prestações de CrS
200 000. Sr.José - 58-3168.
VOLKS 67 -Modelo 1300, mar-
fim, estofamento preto, na ga-
rantia equipado. Rua São Cristo-

46-C.

Carlos Augusto.
VOLKS 64 - Super novo, à tâ.iÇAMINHAO CHEVROLET 1966 -
da prova. Vendo ou troco. Rua 24 Vendo caminhão Chevrolet 1966.
Maio n.o 456. Tel.: 29-1400 -equipado em perfeito eslado. -
Luiz i r e lra,íir com Djalma, Av. dos

VOLKS - CrS. 1750000, a qual-f^'""""' 
l-486 " C "^

quer prova, só â vista, ano de]
1953, nunca bateu. Estr.
ia, 204 - Madureira.

Porle

VOLKSWAGEN 64, mod. 65,
das cremadas, rádio, capas, 4 600
à visto - 46-6591.
VOLKSWAGEN £9 -"¦''articular",
vende em perfeito estado, c] re-
visão completa. R. Bambina, 42.
Garagem.
VW 1964 — Importado, proc. di-
plomática, de Embaixada. Lindo
carro, motor igual 46 HP. Ac.
proposta. Rua Bambina, 42 — Bo-
tafogo.
VÕLKS. 60, ótimo, est., equip,
a qualquer prova, à vista, troco
e fac. c' 1 500 ent., s. 18 m.
R. 24 Maio. 316 - 48-2701.
VOLKS. 63, ótimo est., a qual-
quer prova, à vista, troco e fac.
cl 1 900 ent., s. 18 m. R. 24
Maio. 316 - 48-2701.

geral. Oportunidade
pr.rte financiada.
45.3371.
RURAL 

" 
1966" e' 964,

2 CrS 2000 pronlo p| trabalhar. Fac. c|ico, 91/105, Copacabana

Toda original! 2 700. . 24 de Molo, 19 fun- em diante, Sr. Walter.
- Barata dos. Tel. 28-7512. . y TAXI DE SOTO 53 pequeno,

TAXI DKW 1965 perfeito e poucojestado e baraio, motivo outro

estado' rodado, locililo em 20 meses ou [negócio. —Rainha Elizabete,

pado, pnous novos, rádi<
facilito. R. 24 de Maio,
48 0987. 
VENDO carro polonês mod

> 57 equipado cj 700 c. Base pado, 
"rádio" 

Motorola, ãzül-at](l"n-i VOLKSWAGEN 62 - Verde, ca-
800 fac. ci 800. Resto em 5;ljco _ NCrS 5 800 — Tratar com Pa> rádio, tranca, bom estado —

ivèzes. Rua Sá Ferreira, 226, ga- Valdir - Rua Senador Nabuco,iMaracanã 667 - Edson.
"om|ragista Silvio. ,335

,i vista ou "oco por carro particular. Rua P65I0 6 — Sr. Salvador.
Dr. Carlos Conde de Bonfim,_25. ]ÍAXÍ VOLKS 65 - Estado'0 lim

TAXI Volkswagen, modelo 1967/aquipado, 17 mil km, não rodou

tenho (2) novo, único dono. Vendo ou tro-jna praça. Troco, facililo

VENDE-SE Volks ultima série -
1VOLVO 51 - Legitimo em óti-1VOLKSWAGEN 54 _ Vende-se em.Teto solar, ótimo estado - Ver

mo esl. mec. 100% -'Placa ml- ótimo eslado de conservação e"
lhor, neg. urgente - Melhor of.: totalmente equipado. Preco a
Rua Bem Pastor, 393 - 48-9448.; combinar. Vor no Rua Antônio

l.a luxo com 9 m. k, rodados,!". menor valor.

equipadissima, 2.a St. equip. uni»,fl,ui'af. u"'

co dono vendo, troco, fac,
Russel, 32-A - Gloria.

RURAL" WILLYS" 1961 - Eslado ex
celenle. Nova de fábrica. Máqui-
na na garantia. Entrada d
saldo em 16 meses.

R 24 VOLKSWAGEN 61 - 3a. sério -de Padua 20 apto. 202. Sam.

a,..o üe Mes- de Maio, 254 - 48-0937. 
Equip., ólimo lataria, perfeito -paio.

,.v,J 
->u[»Dn,t',oi, -Hoie e amanha -Desembargador VOLKSWAGEN 67 (Tiore) 0 km

.[TAXI - CHEVROLET 1941, es. Isidro, 145, ap. 30õ. lindas cores pronta entrega -
R.JÁXI Aero Willys prelo, ólimc¦ 

{ado 
de novo, pronlo para traba. WARTBÚRG 64 -Unha DKW -Aceito troca'. Tel. 52-5934. Até

.estado, vende-se. Ver o tratar lh,,, maquina amaetando ¦ Ven- 0|| , d _ Equipado._ Tr0. u horas. Av. Mem de Sá, 173.
.„,» Rua Ma, Lacerda, 263, ap. d. u ,„„ per carro p.;h .far lr , N 

'„„,,„„,-„„.

réoplTAXIS- Troco meus DKW 62163!»^? -Tal. 30.2014; _ Ç"^g[ 
Arau,o Lima, 

^d^nggnto,^ 
cyalguer 

^prova.
Rua Riachue- 64, p. VW-laxi. lei. 34-9206. ._;TAX| AER0 a __ 5upers,quipadoJvOLKS 62 - Excelente estado - Mesquita,

_ . | TÁXI DKW 6263 64 Vencio a PstS[|0 o km, rádio, tranca, vul- Rádio Al Transistor - Financio -bado.
Tração visto, troco ou financio com _..jcron. {rjsos Itamarati, troco, fa-: Araúio Lima, 47 - Ver

.„. -,  ..^.. .- -» Maio, 254 -VOLKSWAGEN -'-"66,
301. - lei.. Tc| 4S.09s7é L 6| ,inc,

-1 TÁXI VOLKS 65 - Vondo com | revisados
elogio Capellnha, modelo B -?!-,l„íi,ndo

Prata Cardeal -,b 382!'
- Copacabana. 1 VOLKS 60

ro 3 000 à
1 800 mll

86 c1 22'-

218. 28-3338. Ver sa

—TílVOLKSWAGEN

Rua Fábio Luz, 446 — c/6 -
Lins Vasconcelos1,, Sr. Jnio.
VOLKS 1962 - Ultima série, ven.
do com 2 500 de entrada, lei.
48-9645.
VOLKS 1963 - Carro de iuxo,
equipado, estado excepcional --
vendo por 4 200 ou melhor ofe
ta. Estudo financiamento
4£-9645;
VENDO Voíkswagen ^
km — Verde caribe, ótima oferia.
Tel. 34-5268, Sr. Wander.ley.

WILLYÍ
COM SEU VERSÁTIL

5W
Jeep

a toda a linha de
UTILITÁRIOS, V. en-
contra, com todas as
facilidades, na

£qlM

Tcl

AGÊNCIA CAMPO GRANDE
OE AUTOMÓVEIS LTDA.

Av. Cesário dc Melo, 953
Campo Grande - Telo.
1010 - CETEL 94-1171
Praia do Flamengo, 244
Lojas AeB-Tel.25-9776

1 486
CAMINHÃO FORD 350 - 1956"'•-
Vende-se, ótimo estado de máqui-

jna e lataria, carroceria fechada.
[Ver e tratar na Estrada de Água
(Branca, I 704 — Realengo.
CAM IN HÃO GMC 1946-"'Vende-
se um barato, precisando Alguns
reparos. Ver e tralar na Rua Pes-
queira, 15 — Bonsucesso.
CAMINHÃO CHEVROLET 59, 62
e 64, todos revisados, toda pro-
va. Vendo, troco, fac. Rua João
Romariz 119, Ramos. Te'efo.'ie
30-9684.
CAMINHÕES" CHEVROLET 60 e
Ford 51, como novos. Vendo ou
troco carro de menor valor. Rua
Cândido Benício, 1 219 - Pra-
ça Seca.

CAMINHÃO FÕRD F-600 
"ano 

196í
Vende-se. Ver na Av. Camões,

158. - Tratar tel. 52-9610.
CAMINHÃO OPEL 57 - A toda
prova. Rua Paula Freitas n. 50 —

JSantana.
CAMINHÃO' FNM D-ll OOO, bem
conservado. Vendo ou troco. Trn-
tar Rua Lúcio Tavares, 310, Ni*
iópolis ~ Pôsto Servanto.
CAMINHÃO Mercedes Benz 62 —
Vendo — Rua Santa Mariana 260.

!Tel. 30-6115 - 30-4735.
CAMINHÃO" basculante F-600 58

Todo bom. Vendo barato. De-
socupar luoar — Avenida Ed'nn
Passos, 87-A -_ 38-6823, Pedro.
T- 600 -' 59'. Excepcional esla"-
do de conservação. Vendo, troco,
facilito. R. Barão do Bom Reti-
ro, 666, c. Nelson.
FNM 59 — Cabina nova Brasinc
em excelento estado à vista ou
financiado — Ettudo troca. Tel.:
32-6631 - Rua^ Itapiru, 484.
GMC" Marítimo 471 -4 cilin-
dros seminovo, excnlento estado

Troco por Ford F-600 diesel ou
gasolina, dif. a combinar — Ver
o trntar na Rua Itapiru, 484 —
Catumbi.

Concorrência

63 — 3a. série.
Vendo ou troco

R. Laranieiras,

33 - Tel. 22-7036.
RURAL WILLYS - 1,965 - Tração vista, troco ou tinancio com ..|cron( fr;sos Itontarati, troco, ta- Araúio Lima, «/ - ver saoaoo. VOLKSWAGEN 1961 62 63 65
simples -Ótimo estado. Vendo, NCrS 3 000 00. Rua Conde «j"; cilito. Roa 24 do Maio, 254 -VOLKSWAGEN -66, 65," 63, 62 equipados com entr.' de 1 odo.OO|Bom de ,udo',
troco, facilito RS. Fco. Xavier,, („,,, „ 539, ap. 301. - Tel.-Tc| AS_ms7. ' 6) sinc __ todos _cl_ip__0_ e.roslante em 15 meses. Ar,. Via-""0 menor v,|or.
398 -Tel. 28-37/6.   134-9286. TÁXI VOLKS 65 - Vendo com "pisados - Troco e financio -na. R. Maris e Barres 724. Té- !21-ÍP'_S2i;

Z\„l 
WIOl^o,9eÒ',ado TV?n0d= 

TAXI CHEVROLET 47 - Vende-i relógio Capellnha, modelo B - «w&nd. Bonfim, 577-A. Tel,|lefone 48-1403 e 28.7791,. VEMAGUET _ DKW 62 - Vende

?r,í Hrlll.1 i Xavier' se à Rua Itapiru, 233, Catumbi,' Pôsto Atlantic - Prar, Cardeal 5fe 3822. _  VOLKSWAGEN _ Vencio ano 62 s0 «m rad'°- Basc 2 85°

398 _ Tel 28 3776' ' Sr- Joí= Reis- Arcoverdo n." 30 - Copacabana, j VOLKS 60 -- Urgente, lindo cir- ou troco por Vemanuel ale 62
 ' —\,- ', — - r, r-":TAvi n«^„Q _o n«m"i«nn 

~ 
,>vfP. TAvi r\-Tf'«i -. ".7^«,i„" 

„ TnV ro 3 000 à vista, troco, f<ic. ent. bom estado geral. Rua Guilher-
RURAL 63 - Vende-se Rua Sao TAXI Dodoe 52 pequeno exc- TAXI -¦ Capellnha, vendo e In,. 

, 800 „ A pr,ncesa |5abe|, mina 79. Encanlado com Barros.
iBrás 430 — Todos os Santos — lente, c radio, licença o/, a vis- i,iio, blindado, n. consta, oficina flft, , „„,¦ <- '.-

An hranrn raQOta Dre- T.l 
'áOTll? Ha 2600 ou peq. enlrada. Rua autorizada - Taxirei - Rua Ibira, •>0°.C'_ -?_ VOLKS 64 e Plymouth 48 con.

OO, DranCO, Capoia pre n,\ 49-3U7 |Jc3o 
A(onso SB-IOS. |l0 - Jacaré. VOLKS 61 - Urgente, 3.» série,,versível. O Volks é azul Atlàn-

ta, forração bordeaux. ™Ault pick-upmp^ 
^m3,J taunüs ws?-- Máq- retificada, taxi"'gordini zrjZo 62, y» \f° 

'>*«»'• 
T°' f,1c'í 1." ° * a "",!l e azul com

Ver e tratar na R. Eduar-:d.T .. TCÍÍ15& >? 
"íq"™. 

I* ft»'™* de, "apn' rádi0' efelcn;^™' mirada CrS 2 000 000. 122000 „,,|. Av.Pr.ne.ia Isabel,
relilicada Entrego pela melhor le eslado de conservação, lac. c| preslaçôes CrS 230 000. Rua Td- fa0 B-í. . . am' _
oferia. Veiculo de grande ulili- 600 000. Enlrada - Visconde Pi- borari, 886 - Brásdo Pina. iVOLKS 65 — Vendo CrS 4 900 à
dade para a enirega de TVs, ge- raia, 98 - BAR. ITÃXl" GORDINI 66; Volks 64 

"e 
vi-'a. Ver Gomes Carneiro, 65 ap

ladeiras e pequenas cargas. Ca- tAxi CHEVROLET, ano 40, ven-65. Vendo. Troco. Facililo. Av. SOI - Copacabana.

Fone 26-9116.
VOLKS 67 (Tigre)"

do Guinle, 23, com
porteiro, Sr. Manoel
Botafogo.

peta preta. Ao primeiro que chrt
nar. Melhor oferta. Tratar e ver
na Rua Sá Ferreira, 234 ap. 28
Fone: 47-6524.

-VENDO - Gordini II 66 Equi

Rua Pereira de Siqueira, 79 —
Tijuca.
KOMBI 59 - Vendo - Preço
mínimo: 2 150,00 - Vor na Rua
Milton Prado, 12 — São Cristo-
vão.

parti-
Nasci-
Ipan.

KOMBI 62 - Luxo, uso
cular, ótimo estado. Rua
mento Silva, 122 ap. 101 -
- Tel. 27-3129.

OPEL 39 — Todo reformado, pin-
tura e pneus novos, máq. relif.
500 000 ent. ou aceito oferta à
vista. Av. Nova York, 4 — Tel.
30-9629.
OLDSMOBILE 58 - 4 portas sem
coluna, ótimo estado. Vencio,
troco, financio. Av. 28 de Se-
lembro, 279 cl 5, Tel._ 33-5346.
OLDSMOBILE 64"'F-85."Cullass
— Coupé -- Vendo com ar condi-
donado, a mais nova da Guana
bara. Aceito troei. Av. Eng. Ri-
chard, 21., ap. 604.

OLDSMOBILE 56, NCrS 1 500.00,
ar refrigerado, 2 portas, coupé,
ótimo estado, aceito Iroca, fácil,
rest. R. S. Franc. Xavier n. 628.
OLDSMOBILE 47 - NCrS 400,00,
eslado de novo, aceito troca, fa-
cii. rest. R. São Franc, Xavier,

628. .
OLDSMOBILE 57 - Mecânico, OS
2 000, 4 porlas, com coluna, 100
por cento de tudo. Também tro-
co. Saldo a combinar. Av. Ma-
racanã, 640.
OLDSMOBILE 1960-4 portas,
sl coluna, ar quente e frio, dire-
cão e freios hidráulicos, máquina
retificada, hidramático reviziona-
do, pintura nova azul, metálica,
oneus b!b novos, rádio e forra-
ção original em couro vermelho,; m,,hor ou „,,, |ind,
nunca bateu, esta umi jóia. Av.,
Vieira Soulo, 212/101.

VOLKSWAGEN 59 - NCrS ..

y 190,00, alemão, equip. p| 62
rádio, capas, etc. novíssimo. Sal

2x4 superequip. quase nova. Sal-
do a comb. Troco. Rua S. Fran- o Sr. Manuel de Pinho. .TAXI VOLKS 63
cisco Xavier, 342-E - Maracanã. TAX| - VolkT 63 - Vendo' ou;NCrS 6 500,00 -
RURAL 61 - 4x4 - Em excelen- troco Kombi 64 ou 65. Base 5 800:505 - Penha -

6 048.

i cisco Xavier, 342-E — Maracanã.

^VOLKSWAGEN - Compro 
"Vem

io horário da
pago hoj» «m

pacidade 750 quilos de carga útil. >c|0 
ao priineiro que chegar. Ven-Mem de Sá, 253-B.

Tratar na Av. Suburbana, 4693. Lj0 _ vista 1 500 ver e tratar na|TAXI VOLKS 64 - Carro nôvoTpado, part. - Vende novo hoie.
RURAL WILLYS 62 - 1 490,00 - Praça do Rio Comprido ao la- Ainda não redou na praça. Av. Tralar Santa Clara, 210 ap. 201 de d0 a comb. Troco. Rua 5. Fran-

do da Av. Paulo de Frontin coirl; Rui Barbosa, 300, ap. 1302. |8 às 12 horas.
Sr. Manuel de Pinho. .raviv/ni k-f An_ Só"à visla -i VOLKS 60 - Cr$ 3 050, à vista.. ,

Est. do Saco, Vise. Pirajá, 22 ap. 707 - Tel. aborrecê-lo. Veio
Uiiíi 27 1694 "" preferencia l
Héll°' •i(:'67A-. -'dinheiro. - Tel. 38-3891

TAXI DKW 62 - Vendo, troco, VEMAGUÊTE 67 - Com 2 000
km cu Fusca 6ó carroçaria 67 com
5 000 km. — Vencio um ou ou
Iro pela melhor oferta à vista

,,_  -.- - . ,„„, -,Lr,w 1.,lllu, Ut .. ,^.JVM Tratar Péricles. Princesa Isabel,
Av. Maracanã. 629, ap. 402.|TAX| _~Vo|(.5 64 _ E„i,;,,,,r|„ dn ludn. nrnnln nara trnh.ilhar'1386 -casa 5.

SIMCA TUFÃO 1965. - ImMCâ- 100% cie tudo, «pellnha, poucoia v,s,a oon, pres„, _i,n.™0 ™ms 
62 _ Gô| es,_ im á.| VENDA seu carro sem aborreci-

partlÇUljrjrpd.dq, melhor oleria a visla. 2 500 - Rua Capitão Fehx, 16, , ,„ P ,. monlos. Vl|0 no ho,itio d. Iua
Mercado M*™- Rua 14, lon 1,^ 

^ capas e laterais napa. Pff.ríncia . pago hoi. fra di-

te estado, carro lodo revisado, ¦— Av
único dono. Tel. 42-4663. 'TAXI - Volks 62 -• Vende-se ur- lodo bom, motor novo, láxi Cl ,--
STANDARD VANGUARD 51-52 - qenle. Aceita-se oferia à vista.'rário ele. - 2 milhões enlr. -
Mecânica 100%, pequena avaria Emplacado em dezembro. Rua, Rua Riachuelo, 42, ap. 1101."ase 

750 000 — Ver e tratai Aperana, 107 ap. 306 — Leblon.^ÀxY AERO WILLYS 62 — Novo",
TAXI — Volks 64 -- Equipado.de tudo, pronto para trabalhar,'._. 

pouco à vista bom preco, financio com
I, lindo carro de particular, rodado, melhor oleria à visla. 2 500

para particular, sem intermedia-Uy. Suburbana, 6 644 - Garagem
rio — Sábado, ate as 16 horas {Pilares c1 Toninho.
- R. Lobo Júnior, 794-A. L.; v,' _r'icr. ^\ B'—r—~, ——-

,_ ..IlAXI E PLACA -- Bomba de ga-
SIMCA 66 - Supernova 18 mil s0|ina fa pe|rominat na Pr,iça
km, c| rádio (2 allotalanles), ca-!Mauj ._ FonseC3
pas de napa, ele. 2 600 mil. Rua ;~ •'m,_40-A.

66""-' Ult.

iVOLKSWAGEN 1967, 0 km, 46
HP, 2,a série, modelo 1300, va-

cores, concessionário Rio.
[Todas garantias de fabrica. Ven-

u troco menor valor. Rua
.(Barão de Mesquila, 129.

pago ho|» tm
T.l. 38-3891.

Conde de
simca"'tufão

TÁXI CHEVROLET 47 e
- Ven-

.,.,. Faço qualquer prova, Proço
TAXI DI.W 63 - Motor na ga-'vi;Iai K_ <, Clemente, 176 d 13 VOLKSWAGEN 1964 -- 3.a serie,
rantia, olimo estado, troco e fa. _ Tc|. 46-2544. estada de novo. Pouco uso. Uni-
cilito. Rua Riachuelo, 388. Ver co dono. Equipado. Vendo ou-íU-.,trt _\_. IA ,nric jnmi„„. „,' VULVU ni — vondo - rode tra- l n . ,sábado ale \b noras domingo ate) „,„.;„:,„ a „. „„»„«. troco menor valor. — Barão de
io Uni-a* mi rr*r.,,,*ri* í^ir-. ^1;, ter niecoiiicc, 4 otieus novos ,, . ,ort\_ noras ou seçtunoa-Tctra ota , ,n_. ¦ *¦ mssouita 129.forro, com 1 600, umeo Ver ":. . ' ..!._._1.

:na Rua Nilton Prado. 12 São VOLKSWAGEN 64• Vil
Inl

2.a série, 0
verde Caribe. Pronta entre-

ga, á vista. Dr. Marcelo — Tel.
38-0244.
VOLKS 63 — Cerâmica, enxuto
superequip. hoje até às 13. Av
Suburbana, 2422 sábado dia todo
R. Barreiros, 210-C — Ramcs._

VOLKSWAGEN 60
Ótimo estado, equipado,
facilito com pequena
entrada. R. Maria Amá
lia, 382. Tel. 58-9887
— Sr. Terra.

LOTAÇÃO cu Micro-ònibus —
Compro em ótimo estado. ?'_-
ferência Mercedes ou Chevroiel.
Tratar pelos - Tels. 58-8509 o
58-6495.
LOTAÇÃO - Vendo Mercedes-
Ben:. Tel. 47-0440.

SCANIA VABIS 1962 - Vendo
um em excelente estado. — Tel.
32-6631.

1964 - BISCAYNE

6 cil., mec. direc. hiclrául.,

1967 züTc radio, placa CD2Ó1

1965 IMPALA S.S.

8 cil., 4 marchas, direção hi-

dráulica, rádio, ar condiciona-

do placa 23-45-17.

As propostas deverão ser

enviadas com um cheque no

vslor de NCr$ 500,00 e entre-

gues até 15h30m do dia 29 cio

corrente. Maiores informações

com Sr. Goodman. Telefone:

52-8055 R. 458. (P

SEMI.RE80QUE Basculante Frue-
hauf — 2 eixos — 18 m3. Pró-
prio para transporte do sal ou
minérios — Vendo ou troco. Rua
Itapiru, 484.
VENDEM-SE 2 caminhões F-6," ano
51, em perfeito estado. Tratar R.
Cupertino Durão, 79, Leblon. Tel.
27-7489 - Sr. Amaro.
VENDE-SE caminhão marca White
de 8 toneladas. Tratar na Rua
Lilases, 20 a partir das 8,30 ho-
ras do dia 27-3-67.
VENDE-SE' - 2 caminhões" Che-
Vrolet 41 e 46 preço barato. R,
Bolívia, 83 ~ Eng. Novo.

AUTOPEÇAS E REVEND.

Cheveüe

VOLKSWAGEN 66 - Totalmente
equipado, único dono/ vermelho,
carro médico. Vendo à vista ou
facilito parte. R. do Matoso, 202.
Tey 54-l3]6!
VOLKS 65 - Troco por Aero 62
e V relógio Rolex novo t| uso.
Tel. 28-6048. _ 
VENDE-SE um Chevrolet 1964 -

.(Ultima série — Ver na Rua São
Januário, 142-A.

Super esporte, hid., 8 ci!.,

dir. hidráulica, câmbio no chão

azul c| teto vinil preto, zero

km. Rua Real Grandeza, 66 —

201 - Tel.: 26-7818.

todo.
TAXI VOLKS -
enxuto da GB

Verde,

KARMANN-GHIA 64 - Vendo -
Único dono, superequipado. Me-
lhor oferta. Rua Manuela Barbo-
sa, 17 ap. 101 - Meier - Tel.
49-6065.
KOMBI 62 _ Vendo. Troco. Faci-
lito com 1 800. Av. Mem de Sá,
253-B._

KOMBI 60161 - CrS 2 100 000
Trav. da Olaria, 21 — Cocotá
Ilha -do Governador.

KOMBI 03 — Luxo, vende-se em
ótimo estado à vista ou financia-

• da. Rua André Rocha, 1 702
Taquara.
MQRRIS'OXFORD 51 - ótimo es-
1ado. A vista melhor oferta. Jor-
ge Rudge, 96 - Vila Isabel -
Sr. Curriel. /
MERCURY 58 - Excepcional esta-
do, 4 p. s c( ray-ban, dir. hidr.
Hidr. na garantia. Urgente haro-
to. Ac. ofertas. Rua Voluntários
da Pátria, l, ap. 209.

série.ipLYMOUTH 48
equip. esl. de nova, troco e ta- ... TAM VOLKS — Vinho, o maisiCristóváo. eouipado está novo, pneus b. b.,
cilito. Rua Riachuelo, 388. Ve^ClO em DOITI estado, Ta- enxuto da GB - Intoirlssimo, c3-[VOLKSWAGEN 65 - Eslado dã'" 

' 
VÍ!ln ou- facililo até 10 me-

sábado alé 16 h. domingo até 
j||, M j An á. pelinha, talo Iara, cremada, ala-nSv0 ,rai,r m.ft.i«ei. R. do Bispo, 47. - Morell,

ale as 12 horas ou segunda-feira vanca porche, buzina Mercedes, nlc „,„,„. 4 900 00 á vista. - VOLKSWAGEN 1965 - Equipado,
d'» 'odo.  lia, J8^. lei. bü-Vüti/ — etc. Vendo baraio somente a|To). 38.5292. 26 800 km rodados, emplacado
SIMCA TUFÃO 64 - Equip., ótt-kr_ Lemos. hj« 

•• Vjr • tralar *% 
^f^fl-ÍVOLiTSWAGEN 1964 última série '9'7Ve''^o impecável. Avenida

mo eslado, troco e facililo. Rua; '"".a. -u/ouo. lei. p. i. /^oou.^jjg 
e ou|rQ a|emj0 1959 por Atlântica 2 516 - Santos.

Riachuelo, 388. Ver sábado atéjTAXI VOLKSWAGEN 62 - Côr;URGENTE - Volks. ou Gordini. i 2 820 - Rua Pereira de Siqueira, VOLKSWAGEN 66 -2a. 
"série 

-
<is 16 horas, dominqo ató 12 ho-jereme, bom eslado. Troco e fa- Compro um para uso. Pago em 79 _ Tijuca. grená — 9 000 km superequipa-
ras ou segunda-feira o dia todo. .cilito. Praça da Republica, 52. dinheiro na hora iuslo valor, dej VOLKSWAGEN 1965 --Particular do, c/ rádio, capai etc. A vista
SIMCA CHAMBORD 61 - Difícil TAXI Aero Willys 61, côr gre- P"';• « Parl- Resolvo rápido. -I Vende urgenle superequipado. 5 800 mil. João Lira, 161-402 -

iqinal, ótimo preco. 4o-tyb/. _^ i Rádio, capas, finais de milhar —[Leblon.
rissima conservação, mecânica ver na Kua Cardoso de Morais, UM VOLKS — Compro p/ usoJCôr vinho — Pouco rodado Run daiw/Si i/c xo „ ri!ti7nã .*¦__. Ati

, perfeita. Facilito. Bas. NCrS 1300 510, _c. 43. \v<iprio, d. parlicular. Pago a ; Lapa, 251 ap.J2 - CrS 5 070 000.'m^L,;Ssla5; qeral Ver Haddoclc
S,,.' -' .",--¦-« —rj- enlrada. R. Maria Amália, 67 -;TÃXI DÕDGE 51 - ótimo es-}jL^fií,0 cm ,/domiclho - fohiiVOLKS 65 - Ótimo estado. Ven- Lobo, 242, farmácia, com Antò-
PICI,:UP Ford 1959 -com toldo Tijuca. jtado de conservação, pronlo pa- |Í!;Z!32' do, Iroco, facililo. Rua Haddock nio.

ht" , domingo --9Rua Andr^e' SÜÜÕEBAKER' Champion 1950/51 ra trabalhar, 
( 

preco barato, ur-j VEMAGUÊTE 56 - Vendo Troco. | Lobo,. 33 ;- Tel. ,34-6001. .{VENDE-SE um Renault 1093 ano
Pertence 42 Caleie - Sr Luiz I - Excelenle esl. 6 cil, mec. pneus Sente. Rua Silveira Martins, 132,! Facilito com 1 000. Av. Mem de VOLKSWAGEN 61 - Sinc, supe- 64, Avenida Cooacabana 1 310,- ¦¦ • ''novos - Urg. fac. - Rua Uru-.ap. MJB - ir. Joao._ |ia, ^5J-B. -_  requipado, vendo urg. 3 050 ou com jr Abelardo" 

283 - 38-8087^ TAXI - Vendo ou troco. CasajVOLKSWAGEN 62 - Pràlicamen- troco, fac. Rua Haddock Lobo, 33
Tufão - comercial por táxi. Valor: CrS te zero, nunca bateu. Ver Ataulfo, _JC'- 34-6001 '6 

5000GO. Rua Uruguai, 35 —Ide Paiva, 23, ap. 504, sábado. |VOLKSWAG"EN - 1962

VOLKS 63, 65 e 66 - Todos em
otímo estado. Vendo ou troco —
Rua São Luís Gonzaga, 2279 —
Tel.; 48-8700.
VOLKSWAGEN 1965 - Vermelho,
tiouco rodado, 100%. Rua An*
Néri n.° 801, Sr. Esperança.

VOLKSWAGEN" 64 
'- 

3.» série,
verde amazonas, pns. novos, nu-
pa etc. Só à vista. Felipe Cama-
rão, J38 

- 48_-0962^_
VÕÍKSWÃGÍN 1966. Verde ama-
zonas. Capas novas._ Rádio etc.
Estado excepcional. Único dono.
Preço 5 750. Tel. 34-4339. Av.
28 de Setembro, 15, ap. 401.

guai
PACKARD 51 - Máquina 100°,
550 COO. Urgente. Rua Chaves li
Faria, 220, ap. 301, fundos. -jSIMCA 61
São Cristóvão.

MG 52 esporte, 4 lugades, óti-
mo estado lataria, forr^ão, pin-
tura 100% — Facilito hoie e ama
nhã — Rua Uruguai, 248 — Tel.:
38-5128.'MERCURY 

1946 e Ford 49 - Ven-
do ambos com 650 de entrada,
ftesto a prazo. Rua Pereira de Si-
queira, 79 — Tijuca.

MERCEDES BENZ 52
Vendo, tipo torpedo, no
estado. Ver e tratar sá-
bado e 2a.-feira na Rua
Viúva Cláudio, 342
Jacaré — Não atende-
mos por telefone.

PONTIAC 51-4 porlas, bom
eslado, 980 mil. Fac. c| 550 -
Urgente — Rua Uruguai, 283 —
38-8087.
PEUGEOT CAMIONETA ÜtlilÍY
203 — Poda trazer mecânico. A
pneu* novos. Dou por um 150 —
Ver na Rua Nilton Prado, 12.
Sio Cristóvão.
PÉÜGEOT" 403 ano 58, Cr$ 2 100

Ver Av. Ataulfo de Paiva,
209-A, Leblon.
PICK-UP DESOTÒ 56 - Vencio',
troco e facilito com 1 500 — Av.
Mem de Sá, 253:B, sábado.
PEUGEOT 1952^ 

~ 
máquina relif i

cada. Vende-se Irat tir Sr. Anto-
nio. Rua Sargento Fernandes Fon-
les, 30 ap. 301, Pavuna, final
Aut. Clube.
PICK-UP" WILLYS 1966 -Est. de
0 m. km rodados, 5 marchas, cl
capeta de lona, vendo, troco,
fac. R. Russel, 32-A - Glória.
PEUGEOT 203, ano 52, cinza, cx-
celente estado, maquina retif,,
pneu:, estof. bons etc, 1 200,
fac. c/ 600. R. S. Francisco Xa-
vier, 884.

Motor 64, tutao
Estado impecável — Equipada

VEMAGUET 62,

financio entrada 1 500 -
Lima, 47 -¦¦ Ver sábado.

SIMCÃ" 8 - 49 -"Vendo bom de
máquina. Rua da Glória, 122 ap.
204.
SIMCA Í963 -Vendo - Conser-
vação íora do comum — Preco
ocasião - 3 480 - Hoie Rua Pe-
reira de Siqueira, 79 — Tijuca.

STANDARD VÃNGÜARD 5 -
Vendo pela melhor oferta. Ver
e Iralar Eslrada Tindiba, 1953 —
Jacarepaguá.
SIMCA 63 

' — Vendo urgente pela
melhor oferta à visla — Rua Al-
bino de Paiva, 650-A. F_prmacia
Santa Rita — Senador Camará.

STANDARD VANGUARD 51, ven.
do á vista. CrS 800,00. Telefone
49-2274.
SKODA Octavia Super, 2 portas,
coupê, mecânico, doe. diptom.
NCrS 6 000. Aceiio troca. Te-
lefone J6-2359^ 
SIMCA 61 - Ultima série, no-
víssjmo, vendo ou troco. R. Si-
queIra_Campos, _298-A.__
SIMCA 63 — Vendo vermelho e
branca. Rua Álvaro de Miranda, |
123, Pilares, D. Regina. Tratar
no sábado. _____

Araúio! Tel. 38-0808, Ivo. !Rua da Passagem, 119. estado. Vendo, Iroco, facilito. R
Imethor oferta.

ICENCII'de aoioMóvosiyy
FIQUE CIENTE! TEMOS UM PLANO DE

VENDA PARA CADA CLIENTE
1966 — ITAMARATY, equipado excepcional estado
1966 - AERO WILLYS, equipado, impecável
1965 - AERO WILLYS, ótimo estado.
1965 - GORDINI II, equipado.
1964 - AERO WILLYS, eslado excepcional
1964 - GORDINI, ólimo estado
1963 - AERO WILLYS, equipado
1961 - AERO WILLYS, ólimo eslado

TODOS OS CARROS 100% REVISADOS
RUA MARIZ E BARROS N.° 774/776

TELEFONES: 48-7454 - 34-9316 (P

Xavier, 398 Telefone; IB2 - En9enh° N5v°'

batida, com mo-
vende

Rua Grão Pará,

'I 
VENDO VW 65, 4 600* 1 Rua Bartolomeu Portela,

vista —
25-A

Corvair Monza
Chevrolet coupé 61, doe, cie

embaixada, ótimo estado. Rua

Figueiredo Magalhães, 285. Ga

ragista Carlos.

Chevrolet 64
Station Wagon, hidramático,

8 cilindros, 3 bancos, direção

hidráulica, ar condicionado, su-

per equipado. Rua Gomes Car-

neiro, 52. Aceito troca.

DODGE - Temos todas
as peças nacionais e es-
trangeiras, pelos melho-
res preços da praça. R.
São Cristóvão, 985 —
Tel._ 54-0533.
MOTOR FÕRD 6Õ0 ou F-ÍÕ0 - SJ
novo, completo — Vendo Cr£
1 000 000 — Rua Itapiru, 484.
PLACA" E TAXI Cap. - Documen-
tos em ordem — Vendo 1 3C0
- Rua Marques de Sapucai, 160,
c!_Darc[._

PLYMOUTH - Temos
todas as peças nacionais
e estrangeiras, pelos
melhores preços da pra-
ca. Rua São Cristóvão,
985 - Tel. 54-0533.
VENDEM-SE 2 truques para cami-
nhão Mercedes, Alfa, semlnovos.
Ver Av. Camões, 158. — Tel...--
52_-9610.

CROMAGEM PARA 
"

AUTOMÓVEIS

VOLKS. 65, est. de novo, pou-
co rodado, único dono, a qual-
quer prova, à vista, troco e fac.
c! 2 700 ent., s. 18 m. R. 24
Maio. 316 - 48-2701.
VOLKS. 61, ótimo est., a qual-
quer prova, à vista, trooc e fac.
cl T500 ent., s. 18 m. R. 24
Maio, 316 - 48-2701.

S. Fco
28-3776,
VOLKSWAGEN- 1963
quipado - Olimo estado. Vendo.VOLKSWAGEN 60, 61 -- Exce-
troco, facilito. R. S. Fco. Xavier,! lente estado. Todos equipados.
398_- Tel. 28-3776. _|Rua Ba£ão de_ Mesquila, 17_4-A.
VOLKSWAGEN"- 

" 
1965 - Vinho VOLKS 66, vermelho grenat, uni^

— Ótimo estado. Vendo, troco, to dono, radio Motorola c/ te-
facilito. R. S. Fco. Xavier, 398 —cias, equipado, pouco rodado. -
Tel. 2B-3776. NCrS 5 800,00 à vista.. Telefo-
VOLKSWAGEN - Í963, 1964, ne 47-9278. Ver Rua B. da Tor-
19óf). Todos novos de fábrica, re, 123, c/ porteiro.
Equipado^. Poucos quilômetros

VOLKSWAGEN 1960 - Único do-
no, perfeito estado, nunca bateu.
Facilito parte. Tel. 58-7467 ou
38-3291.

Entrada _ partir de 2 500 saldo
cm 16 meses. Rua Riachuelo, 33.
Tel. 22-7036.
VOLKS 64, equip. radio, etc. Rua
Sidonio Pais, 27 (sapataria), Cas
cadura, até às 12
até às 19 horas,

VOLKSWAGEM 67|66|65|64|63|62
— Tenho todos equipados, vá-
rias cores. Vendo, troco e faci-
lilo. Rua Haddock Lobo, 335 —
Aberlo até 22 horas._ | CITROEN 49 

~4

VOLKSWAGEN 66 - Base 5 900.
horas. Sábado Ver e tratar R. Marechal Jofre,

29-8897. 195, Graiaú. Tel.: 38-9831.
VENDE.SE Oldsmobile 57, olimoiVOLKSWAGEN 67 - 0 km, 46
eslado. Ver e tratar no Pôsto São;HP, Tigre, côr azul real, ainda
Geraldo na Av. Suburbana es-ino revendedor. Tratar com Nobre-
quina c/ Rua Vital. Molivo apor.!ga, Tel.: 38-1645 ou Rua Barão
lo. Tel. 29-9222, procurar o Sr.ide Mesquita, 643, c] 14 - 101.
Josué.
VOLKS

VOLKS 61 e 63 sincronizados,
desde 1 800 — Equipados. Faço
qualquer prova. Saldo até 15
meses — Barata Ribeiro,_U7.
VOLKSWAGEN TIGRE 67 -"Zero,
Verde alface. CrS 3 500, garantia
total, saldo alé 15 meses. Barata
Ribeiro, 147.
VENDO Oldsmobile, Dynamic, hi-
dramático, direção e freio a fo
ca motriz, 4 portas, côr cinza
pérola, 1960. rádio, NCrS 4 750.
Ver com o Sr. Paulo, Av. Rodr'
qo Otávio, 177.

' ¦¦ IVOLKSWAGEN 60, lindo, excelen
c/ radio, amperime- te, equipado. Fac. cj I 400. -

Troco. Rua 24 de Maio, 19 fun
dos. Tel. 28-7512.

MERCEDES BENZ 51 todo origi-
nal de fábrica. Vendo ou troco
por uma Kombi 61 ou 62 de 6
portas. Ver e tratar nn Rua do
Catete. 233. Telefone 25-5180 -
¦Antônio. 

_
MORRIS 

'¦ 
OXFORD 

~50 ~-~~Muitõ

bom. NCrS 1 530. R. Isolina, 276
— Tel.: 29-7238. Tralar sábado
e domingo.
A\ERCURY 1957 - 4 portas, s/
coluna, superequipado, qualquer
prova. Vendo, troco e fac,
Sente. Rua SSo Francisco Xo-
vier, 884-F.

SIMCA AROND 1952 - Em raro!
estado de conservação — Av. Su-
burbana, 2 422 c| Geraldo — Ba-
se 1 670.

PEUGEOT 203 ano 52 -/Vendo,
Praia de Botafogo, 406 ap. 906,
das 8 às 14 horas. ,i

PEUGEOT 
"1948 

-< Cdnservadõ)
bateria nova. Cr$ 600, .ent. e lOx
CrS 40 mil. R. 24 de Maio, n.o
947 ---Ij. 3^ STUDEBAKER 51 - Vendo urgen-
PONTIAC 51 ICalalih/, ótimo es- le, máquina cl porcento_ lanter-
tado, lataria,; forração, pintura nado, boa pintura, precisa pe
100%, facilito, hoje e amanhã, queno reparo, pneus seminovos
R. Uruguai, 2'48^— 38-5128. — Motivo da venda troca d

rn.YMdÜTÍT63"_^6"lilTVecâ^'. "lí."5. ~ T„udo Je9ÍMz^? 
~ 

^p,
ca, vendo em ólimo estado geral, 6°°g° - Rua A' V' '" ~ IAPI

documentos de embaixada, carro ?ar??Lu-_.__
para pessoa exigenle. Serve para SIMCA JANGADA 63 - 1 390.00
táxi ullra-econômicíi, vendo _ vis-|última série, 3 sincros, quase no
to ou a prazo. Financio até 20,va. Saldo a comb. Trcco. Rua S
meses. Aceito troca. Ver hoje c;Francisco Xavier, 342-E
dl? todo. Rua Teodoro da Silva, cana.

Mara-

MORRIS OXFORD 52. 4 p. no-
voe, bat. c/gart. Todo bom
1_400._Silveira_ Marins 128/611.
MERCURY 47/51", NCr$ 600,00',
ótimo estado, aceito troca faci-
lito reit. R. S. Franc, Xavier, n.
628.__
MERCURY cupê, 48, ótimo eslado.
lataria, forração, pintura, tnecâ*
nica 100%. Facilito. Hoje t ama-
tnhã.R. Uruguai, 248 - 38-5128J'MUSTANG 

66 -Particular 
"ven-

de, zero, todo equipado, hidra-
mático. Direção hidráulica. Tel.:
364037, ou troca Chevrolet 63-64,

419-A._
PONTIAC.55 - Vendo em exce-
tente estado, de 4 portas, «stôlo
em gomos. originais de fábrica,
rádio etc. Rua Teodoro da Sil-
va, 419. Financio até 20 meses e
aceito troca.
PEUGEQT-Sl, 203:>• NCr$/450,00
à vista, precisando de reforma.
R. S. Franc. Xavier, n. 628.

MORRIS OFX 1950-51 - Máquina
reformada, ótimo estado geral —
1 350 urgente — Rua Ana Néri,
770.
MERCEDES-BENZ 1966 - 250-ST
Quase novo. Belíssimo. NCrS.,,
.45 000. Tel. 56-1172 ou 36-1010.
MERCEDES BENZ 331 - ólimo
estado. Vendo, 25 000 fin. Aceito
troca p/ imóvel, carro etc. Ver
Rua Maia Lacerda 195 - 52-0738
— João.

PICK-UP WILLYS 64 - 4x4, ver-
de clara, excepcional. Vendo oi
Iroco. Ver R. do Matoso, 202 -
Tel. 54-1316.

SKODA 58, 440 - Vendo. Ver
na Rua Lins de Vasconcelos, 263
— Lins de Vasconcelos. — Tele-
fone 49-6751. Sr. Nillon.

SIMCA 63 - Ótimo eslado geral,
radio e tranca, maq. nova. Rua
Souza Barros, 15, Ena. Novo.
Aceito oferta, 1roco_ e facilito.

SIMCA_CHAMBORD~-"~Kesistênc:a
65 — 2a. série. Urico dono.

Duas cores, à vista NCrS 6 500,00
Sem intermediários. Ver e tra-

tar na Drogaria Suburbana -• Av.
Ministro Edgard Romero, 89 -
Alberto.

MATRIZ:
R. do Riochuelo, 132 -

Fundos tel. 22-2188

(Flamengo)
Praia do Flamengo, 300-A

iel. 4&-0584
{Copocobono;
R. Barata Ribeiro, 105-A

tcl. 36-1003
(Tijuco)
R. Marii e Barros, 743

tel. 34-7479
(Aeroporto)
Aeroporto S Dumont

tcl. 22-3002

ALUGUE

59;
tro, marc. de gas., capas etc,

*|vendo à visla NCrS 2 800 ou
.posso financiar. R. Aristides Cal-

ro, 286, ap. 302 - Meier. Inf.
30-5514.

um Volks, Simca
ou Kombi
pnrn passeio,
ou negócios.

Vy>

LOCADORA DE
AUTOMÓVEIS
"STAR" LTDA,
INFORMAÇÕES:
tel. 22-2979

VOLKS -
,964, 965,
equipados,

|Iroco fac.
ida Gloria.

i capas.
Urca.

Tenho (9), 1'959, 963,

VOLKSWAGEN 62, equipado, ex-
celente. Fac. c| 2 000. Troco.
R. 24 de Maio, 19 fundos. Tele-
fone 28-7512.

966, todos revisados, 
j VOLKS 62-63, 

"todo 
forrado a na-

div, cores, vendo,ipa e todo equipado, |carro de
R. Russel, 32-A - L.l particular, fino trato, 5 pnaus

_ ' novos, à vista, bom preço. Rua
VOLKSWAGEN 65 - Vende-se enijFigueiredo Magalhães, 598, gara
ótimo estado a?ul com radio, aam, Tel. 22-6262.'.

Cândido Gaffrce 104. VOLKS - Vende-se 62 - 3 600,00
!Rua Afonso Pena, 10. — Tel.:".34-6743.

VW 59 mod. 62 alemão. Magni _
fico motor, pintura estofam, no- VOLKSWAGEN 66
vos. Impecável. Oportunidade estado de novo,
financiada ent. I BOO. prest. de
190. 45-3871.
VOLKSWAGEN 63 - Ultima si.
rie, pnous novos, equipado, car* VOLKSWAGEN
ro de trato — 1(H1% impecável^ • superequipado,

— Equipado,
professora

pouco uso.
ua Barão Mes-

cil. ótimo estado.
Vendo urgente. Rua Vilela Tava

26_- Meier- Sr^_Paulo.
VOLKS. 62, execelente est. equi-
pado. a qualquer prova, à vista,
troco e fac. c] 1800. ent. s.
18 m. R. 24 Maio, 316. Tel.
4e-270K
VÕi-KS. 67, zero,
à vista, troco e
ent., s. 18 m.
316 - 48-2701.

verde caribe,
fac. c| 3 8C0

R. 24 de Maio,

Impala 65
Hidramático, 8 cilindros, 4

portas, direção hidráulica, ar

ouente, frio, equipada. Aceito

troca. Rua Gomes Carneiro,

02 — Ipanema.

GALVOIÉÜCfl

J^má^j

Impala 67
Zero, 4 portas sem coluna,

mecânico, 6 cilindros, direção

hidráulica, ar refrigerado, su-

perequipado, todos

pagos. Aceito troca

! MA SM JOAO BATISIAsW.r mV-l-iM ''46-5404 ••

OFICINAS

47-1981.

J.K. 62
O mais conservado do Rio.

Citado de novo. Submeto a

qualquer prova. Antena eletri*

ca, rádio autovox., estofamen-

To de courvin preto, rodas cro-

madas. Pintura original de fá-

brica, côr mustarda. Tel.: —

37-9416, Sr. Arnaldo.

OFICINA mecânica especializada
cm Volks, 300m2, grande, esto-

impostosj c]Ue( ferramentas e máquinas —

! Vendo à vista, financio, aceito
ienrro ou apartamento na transa-
rão. Rua Campos da Paz, 228 —
Tel. 54-3125.
OFICINA — E loia de peças e
acesrórics de Volkswagen, ven-
c\_-se cem estique, aluguel bai-
xo, contrato novo, ótimo ponto.
São Crislóvio. Tcl. 28-4711 -
Sr. Matos.

DIVERSOS

ap. 202 esi,ido de 0 km, troco e facili-
parte. Rua Barão Mesquita,

SIMCA 8, 49, c| rádio, pneus
novos, è/v NCrS 700,00, urgen-
tissimo, ac. of. R. Pedro Amé-
rico. 681. Cateie - Tel. 45-4452.

SIMCA 61 — Lindo, rádio de te-
cias, capas de napa, 100% dc

MAUA AUTO-PECAS S. A.

única dona, com
Troco e facilito,
quita, 17*1,

66 - Mod. 67,
..... ,.., _, 1 só dono, em

Maria Amália n. 363
— Tijuca.
VOLKS,60 a-,65— Comproj^pagõ 174.
à vista. R. 24 d. Maio, 254 -j VOLKSWAGEN 67 - 6 km, tô
48-0987. Idas as cores, pronta entrega. —

P. b. branca e preta. Troco. Rua
Barão Mesquita, \74.
VOLKSWAGEN /<67 - Pérola cl
forração preta, modelo 1 300 —
0 km, vendo ou troco por car-
ro de menor valor, facilito. Rua
Haddock Lobo, 335.

VOLKS. 66, excepcional est.
mecânica i qualquer prova, ver-
de amaz., à vista troco e fac.
cl 3 000 ent., I. 18 m. R. 24
de Maio 316 - 48-2701.

VÉNDE-SE urgente, DKW 65, mo-
tivo de viaçjem. R. Barão de
Bom Retiro 985. Tel. 38-0394.

VEMAGUÊTE 61-62 - Estado do
novo, rádio, napa, só à vista,
CrS 2 900. Rua Caruaru, 231,
ap. 201 - Grajaú. Tel. 38-2054.

VOLKS 64 — Todo equipado, de
meu uso, bom preço à vista. Av.
Copacabana, 610-F, no Bar Miss
Rio.
VOLKS 64 - Equipado. Rua Ita-
baiana n.° 118. Hoie. Telefone
3S-3203 - Grajaú. 

Karmann-Ghia
1963

Vendo urgente, equipado —

Tratar pelo telefone 5-151 ra-

mal 694 — Petrópolis. Sr. Car-

los Eduardo.

DE PARTICULAR A PARTICULAR
- Vendo, Simca Arcnd 52 m/ re-
tificacla. Moto N.S.U., Bicicleta
alemã Goriche equipada, aro 28
homem, tudo em ótimo estado.
motivo viagem. Rua S. João Gual-
berto, 228, começa no Largo do"icão — Vila da Penha.

Locadora Júnior
aluga

PICK-UP WILLYS 66. tração qua-
tro rodas, tranca direção, ótimo
estado, vendo urgente. Aceito
troea^Jel. _48-7756. v_
PLYMOUTH FURY 1959....A méis
linda do Rio. 3 500 novos. Pua
Ayre^Saldanha n;0_27 ap. 1205.
PICK-UP INTERNATIONAL 1961.
em estado de novo, vende-se
2 800 a vista. Rua Dr. Satamini
'56.  STÜDBAKER 48 - NCrS 400,00,
PONTIAC 1954 — Vende-se ao estado de nfivo, aceito troca, fa-l
l.° que chegar 1 200 à vista. ''!• '«•¦ "• S. Franc. Xa»icr, n.<
Rua D-. Satamini, 156.  162S. ,
PICK-UP FORD MO» - 

"Ver~.'SIMCA 
61/62. Olimo estado mo-!

tralar com Cariei, Rua Volunti-ítor novo — Vendo c/pequena cn-!

PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL PARA AUTOMÓVEIS
E CAMINHÕES NACIONAIS E ESTRANGEIROS

Maio, 325.

MORRIS OXFORD 51. bom esta-
do, pneus, bateria, estof., novos,
máq. 100%, 1 550 ou 650 • 100

ger 
mis. Rua 24 de Maio, 411,

ar.

rios di Pálria, 257, leis. 26-5572 •
26-5431. Preço bill 1 (00.

MERCURY 49, particular - Ven-
do ou troco por taxi, preferem
Ct» carro pequeno. Tratar Estra-
da.doi Bandeirantes, 12 415.

ROVER 53 - Vendo urgente -
carro de trato. Ver na Rua Con-
selhetro Ferraz, 34, com o por
teiro.

MORRIS Minor 50. Ent. 700 e 7
<le 100. Ótimo. R. Gen. Alme-
rio Moura, 516, t.*. 16
Cristóvão, fel. 34-5203. Jr rio ro.

PEUGEOT 203 - Vendo coroa
pinhão. Rua dos Araüjos, 102, ci-

7. Tel.: 34-4368 - Eoidio.
RURAL — Compro iam aborreci'
Io. Vejo no horário do sua pri'
farência • pago hei* *m dínhai

Tel. 38-3891.

trada —
Penha.

Rua Guatemalr 360 —!

MATRIZ E FILIAIS:

34-2199*

Avenida Brasil, 6987 - Telefone: 30-5889

Pôsto de Baterias — R. Francisco Eugênio, 90 — 28-7433

DISTRIBUIDORES DA GENERAL MOTORS DO BRASIL S.A.

VESPA - Vende-se - Rua Cos-
me velho n.° 513. Ponto de táxi
(Laranjeiras). 
VW~65—— Av. Atlant. equipado
c/rádio amer,, capas napa >/
aros, calhas etc. Carro em bom
estado. R. Jorn. Ori. Dantas 25/
201 - Botafogo — 46-6690 - Sr.
Alonso.

Lins, (.apua ue iuitjci, iuu,o u<. . - T Itudo, ent. 1500, rest. a longo R. Senador Alencar, IV — leis
prazo ou à vista. R. 24 de

6987 - Telefone

VENDE-SE um Isabella 1956, em
impecável estado. Preço 2 900 000
— Tratar Av. Venezuela n.o 131,
sala 407. Tel. 23-8855.
VOLKSWAGEN 67 - Greni"
1 300, c| todas as garantias

I Vendo à vista ou a prazo, moti-!vo 
de viagem. Rua Bispo, 47, _

28-3359 — 34-3449 Volkswagen ís - p.nkuiar
vend. > vista, .stado «xc.pcio-
nal, «quipado, somente 17 000

Itamaraty, Karmann-Ghia

Volks, Kombi, equipados con-

rádio,

ESPORTES E
EMBARCAÇÕES

BARCOS E LANCHAS

VOLKSWAGEN 61 - Sinc. Rádio
Trans. Fac. 1 500 ent. Ac. troca

p/Dauphine_ R.S. Fco. Xavier 884^

VOLKSWAGEN alemão - Ótimo
estado, adaptado p/ 62, mecani-
ca 100%. Troco • fac. c/ 1 200.
R. Miguel Ângelo, 436.
VENDO Rural Willys 64, estado
de novo, de um dono só. Ra-
dio, tranca direção. — Dias da
Cruz, 148-C, 8,30 ás 12 h.

VENDE-SE carro Triumph — Tel.
27-0685.

.

I pick-up £STO3St.
OU QUALQUER
OUTRO
UTILITÁRIO
WIUYS

>UEKm. ENA Beãsitâ

VOLKS 60 — Ótimo estado ci.m
. rádio. Volante especial. Alavanca

km, único dono. Preço base NCrSlporc|, Capas de napa preta. Bo-
5 200. Rui G.n.ral Glic.rio, 326 tje5 cromados. 2 900 — Telefone
ap. 1203, Laranieiras, telefona: 17.jj ^s
467712.Jr.Ern.sto. JvOLKs'o4~ Estado 

"novo",

VOLKS. 64, cinza prata, equipa- ,jm. s(Srie, suoerequipado. Av.
do, NCrS 2 500,00, resto a com-!Rui Barbosa, 3Ó0/1 302. |CHEVROLET 60
binar. Vise. Pirajá 565-102. - 

v0LKSWAGÊN 1966 - Vende-se de-"- P,n!"r''

¦—— vermelho, muito conservado, com
faróis Rossi, capas, aros e sobre-
aros de luxo, pisca do farol a!to,

de curso reduzido, lâmpada
re-erva, gasolina, por NCrS

800, ci rádio Blaupunkt, CrS
000. Av. Vieiri Souto, 412,

port. Manoel.' ~~" HP,

BARCOS — Lanchas — Veleiro» —
Legalizações — Transf erôhcias —
Licenças. Despachante, Franklin
34-1796 - 49-6183.

LANCHA Coíumbla, motor DKW7
nova. Vendo cu troco por car-
ro. Ver 

"no' 
ICJG ou tel. 29-1475.

com ou sem motorista.|LANCHA com molor de centrí
Rua da Passagem, 98. Tels.: — BB 70, cabina — W. C. pia, ge'a-
46-3800 — 46-3136, filiado ac deira despensa ele, toda nova,

n;„„,'. o„-,h,,r Ininrlir lval<! NC,S 12 000,00. Vendo pelaDiners, Reallur, Interlar. l|hijr 
ofer)o Vc, , c de Ra.

jmos c/ Marc. Antônio. Tratar c/
Orlando, tel. 45-3835.
LANCHA 21 pás — Dois motor*.
DKW. V.ndo em «stado d. nova.
Casco tipo Carbrasmar — Cabina
com todo conforto — Tanques d»
gasolina • caixa d'água am inox.
Ver • tratar no lat. Club da
Río ds Janeiro, com Pinho —
T.l. 46-8100.__

LANCHA 30 PÈS- Vende-se, 2
motores Criscrafr em . bom esta-
do. Ver no late Clube do Rio
de Janeiro, com o marinheiro
Joaquim. — Facilita-se, telefonar
para 28-7591, com maiores de.
talhes.
VENDE-SE barco apropriado para
pesca a recreio, meter a óleo,
sueco, todo retificado 12 HP, crs*
co ótimo estado cnm pagim^n-
Io fatiíilado. - Tralar na Es-
Irada Rio Joquiá, 46 — Ilha da
Gsvorartdor, c' Sr. Btuno.

Simca Emisul 67
P| 151,00 mensais, pelo Con-

sórcio Perello. 80 meses sem

iuros. 1.° Assembléia 8-4-67
— Rua Silva Vale, 440 — Ca

valcante. Tel. 29-9161.

Volkswagen 63
Vendo, ótimo estado — Cr$

4 000 000 a vista. Tratar no

telefone 57-7993.

VEÍCULOS de carga VENDO barco de pesca ou
:reio Cmte. Mário 22-2246.

ro-

Ipanema.

VOLKS 67-0 km, 46
nova côr. Ainda no representan-
te. Vendo sómenra a vista. Tel.
38-0192.

- Caminhão. Ven-i' ¦»-.*—»
lanter, máquina, CAÇA E PESCA

pneus. Tudo novo. Rua Itobí, 33! .
Méier. 7 IcÃRABINA - Francesa, cal. 22,

CAMINHÕES CHEVROLET 
"57, 

62 automática, luneta ei esójo. Preso

e 58, basculante, todos como no-|CrS 350 000, Av. Prado Júnior,

vos. Vendo e facilito. R. Uranos.|281, ap. 704 - Copacabana.

1J80, '?ôsto_Esso._

CAMINHÃO MERCEDES60LP-331,
bem calçado, lona, corda, _ridio,|CAf*OS 

de Autorama

DIVERSOS
colecio-

pronlo para 
'trabalhar, 

vendo, fa- ttadorei - Vendo, americanos
r;u.„ • ;roco por automóvel. Rualalemaes, a preços de _.vli-.--CÍlÍtO O -' UI.U -*J> """""""¦" .-„'" "." ' 

,. „ ,CB
N. S. das Graças, 956, Ramos. Rua Jardim Bolamco, 198

Tel.: 30-370Í. |t« da tarde.
Par.

>.-
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