
TEMPO* bom. TEM.
PER__TÜ-tA. om dc
vação. TONTOS: ha*cos. YISJ1S.: l,oa, m,»;.
XIMA: 32.8. MÍNIMA:
21.0. (Mais detalhes nalfi página do Caderno
do Classificados)

"• 
A JORNAl DO BRASI* - Av.

Rio Branco, 110/112 - End. Tcl.
JORBRASI. - GB. - Tel. Rede
Interna 22-1818. - Sucursais: S.
Paulo — Rua Barão de llapelinln-
-»-. 151, conj. 21/22, Tel. 32-8702,
Brasília - Setor Comercial Sul,
-d. Central, 6.° and. gr. 602/7,
Tcl. 2-8866. B. Horizonte - Av.
Afonso Pena, I 500, 9.° and. Tel.
2-5348. Niterói _ Av. Amaral
Peixoto, 195, _r. 204, Tel. 5-509.
P. Alegre - Av. Borges de Me-
ceiros, 915, 4,o and. Tel. 4-7566.
Reciíe - Rua União, Ed. Suimré,
--1003, Tel. 2-5793. B. Aires -
riórida, 142, lojas 10 e 14, Tel.
•40-3855. Correspondentes: Belém,
S. Luís, Fortaleza, Natal, João
Píssoa, Maceió, Salvador, Curiti-
ba, Montevidéu, Washington, N.
Iorque, Paris, Londres. PREÇOS: -
VENDA AVULSA - GB a. E, do
Rio: Dia» úteis, CrS 200 ou NCrS
0,20 — Domingos, Cr$ 300 ou
N-r$ 0,30;SP, DF e BH: Dias
íi-is, Cr$ 300 ou NCr$ 0,30 -
Domingos, CrS 400 ou NCr$ 0,40;
Estado» do Sul: Dia» úteis, Cr$
300 ou NCrS 0,30 - Domingos,
CrS 500 ou NCr$ 0,50; Nordeste
(até PB): Dias úleis, Cr$ 300 ou
NCrS 0,30 - Domingos, CrS 500
ou NCrS 0,50; Norte (RGN ate
AM): Dias úteis, Cr$ 500 ou NCrS
0„.0 - Domingos, CrS 800 ou
NCr$ 0,80; Çesle (GO, MT): Di»•.
úteis, CrS 300 ou NCrS 0,30 -
Domingos, CrS 500 ou NCr$ 0,5C
iCRVIÇO POSTAL (BRASIL): Ano,
CrS 45 000 ou NCrS .5,00; Se-
ine.tro, CrS 23 OOO ou NCrS
23,00; Trimestre, CrS 12 000 ou

. NCr$ 12,00 - ENTREGA DOAM-
CILIAR: Trimestre, CrJ 13 OOO ou
NCrS 18,00; Semestre, CrS 36 OCO
ou NCrS 36,00. - EXTERIOR (V.
AÉREA) - EUA: Mensal USS 10;
Trimestre USS 30; Argentina: PAS:
60 e PAS 100; Uruguai: ÍB, dias!
úteis r $]S, dorningoi.

ACHADOS E PERDIDOS
dõ_0mFntõ í¥r_í__^~_~fõ.
extraviada a carteira profissional
n. 5 269-D, do CREA da 5». Re-
gião, registro n. 13 857. Perie-se
a quem achou o obséquio de íe-
lefonar_ para 37.9061.
DOCUMENTOS 

"^E.lã_~í_,"_id__

documentes pessoais portonten-
1<»s a Maria Eslher Peixoto dn
Atliayde. Gratlflca-s» a .uem da-
volvê-los. Telefone: 42-9138.
DOCUMENTOS perdidos - Gra-
-ifica-so bem * -quem entregar
o-, documentos de Guilherme
Kanter, perdidos no domingo,
ultima sessão do Cinema Mira-"____LeJ_L___Z____9__L_ou "7-0787.
C-RATIFICA-3E quem encontrar o
passaporte n. 430451. Pertencente,
-¦! Cícero João Rodrigues, Telefone
30-3117.

GRATIFICÃ-SE-Perdeu-
se, no traieto da Rua Se-
nador Dantas para Rua
do Catete, no interior de
um táxi, uma pasta con-!
lendo valores, livros co-
merciais, documentos da
firma S.A.D. Sampaio-
Publicidade, no dia 27
do corrente. Gratifica-se'
coni NCr$ -10,00 a pes-soa que achou é" entre-'
gar na Rua Senador
Dantas, 1.17, sala 545-
Tel. 32-2824. -

EMPREGOS

DOMÉSTICOS

AMAS, ARRUMADEIRAS!
E COPEIRAS
ATENÇÃO _ Emp. doméstica?
Ag. Moia tem as melhores co.n
documentos t ref. Av. Copaca-
bana n. 610, s,'loia_205:_37.5;33
ARRUMADEIRA - Precita-te às,
O.*, 4.a o í.Mniras, com prática
ds^casa de t-atamonto, da 8 i_
16 hs. Paga-se Cr$ 30 000. Exi-
*jom-_6 documentos o referências.
Tratar ã /*,*,. Atlântica .260. ap
"01. Tolofona: 37-0015.
ARRUMADEIRA - COPEIRA". -
Casal com três filhos de trata-
monto precisa com bo;s refe-
rencias — Rua General Cristóvão
B.rcelos n. 25. laranieiras, —
Tel. -5-1407. "aga-se 

bem.
ACOMPANHANTE - Procisa-se^d»
passos do responsabilidade paraj
acompanhar senhora doente. Pe.'1
¦riem-so climas referências. Tr.it.ir:
hoie tér.a-feira das 14 horas em
•Jianto o .uarla-feira todo o dia.
Telefono 3.-354B, Rua Toneleros
l ." 296.
ARRUMAD-IRA - Copeira, pre.<isa-se c| boas referências. Ord.
«0 000. Rua Barão de Ja.uaribe
____^____".________yJL__
ÃTENÇAÒ — Preciso senhora jo-vem, boa aparência, C ou »/ fi-
lhos, dorme no emprêao. — Pça
Onze n. 94, 1° —_^FÕto.

Ã AGENCIA RIACHUELO dêTd_
1934 vem sea-indo a elite cario-
cs. Temos cop. - arrumadeiras t
babás etc. Tels. 32-5556 e ....
32-0584 - D. Conceição.
ARRUMADEIRA - Preciso d;'
meia idade, R. Constante Ramos
n. 125 - 701.
ARRUMADEIRA - Otímo ordena-
Ai — Exiqem-se carteira e refe-
rencias. Tratar das 8 as 

"2 
ho-

ms na Rua Santa Clara r. 192
ap. 601.
ARRUMADEIRA 

~e 
todo 

"serviço

doméstico. Precisa-se moça bem
educada. Rua Prof. Oliveira Mene-
ses. 171 - Tel. 48-9661.
ARRUMADEIRA-COPEIRA - Pre-
cís_-se de uma com prática, que
lenha boa aparência, exigem-se
referências, ordenado a combinar,
Av. Vieira Soufo, 86 op. 203.
ARRÜMÃDHRÃS. 

~copõiras-. "ba*

bás — Prccisem-se. Ótimos orde-
nsdos — Rua Senador Dantas, 39,
_?." andar - ssla 206.
ARRUMADEIRA 

~ 
Precisa-se, na

Rua Visconde dc Itaúna, ]98 —
Te!.: 20-6676 — Jardim Botânico
— Paga-se bem.
ARRUMADEIRA para lavar, pas-
sar casal tratamento com referên-
cias — Foiça a combinar, orde-
nado 60 mil - Rua Paulo Cê-
sir de Andrade, 274, no. 601 —
Parque Guinle _-_L.-r3njeÍras.
ARRUMADEÍRA - Precisa-se com
prática. Ordenado 50 000. Rua
Joaquim Campos Porto 70, Jar-
dim Botânico. Entra Rua Pacheco
Leáo. Tel.: 46-9659.

ARRUMADEIRA - Precisa-se do
uma cem referencias. Paga-se o
mínimo Cr$ 70 000. Tratar Av.
Delfim Moreira, I 130 ap. 101 -
leblon»
BABÁ — Preciso c/prática e re-
ferência!. Pago multo bem —
Conselheiro Ferrai 3./102-A, -
Lins.
(JABÁ' — Preci_a-_e, sossegada e
bo;s referencias. Ordenado de
Cr$ 50 000. Ie!. 36-3075, Bara-
ta Rit_ei'o____. _-''__J.P. ___"¦. __
BABÁ — Precisa-se com prálica,
que dê referências. — Ordenado
trS 90 000. Tratar na Rui General
Urquiia, 259 (leblon).
COPEIRA-ARRUMADEIRA - Pre"-
cisa-se com pratica. Exigem-se re-
f-rendas. Pagr>-se bem. Rua Da-
vid Camoiita 80 — Botafogo —
Tel.r 26-3070.

COPEIRA - ARRUMADEIRA -
Precisa-se que durma no aluguel!
— Rsferencias. >?raia do F!a-
rrentto r. 386 - ap. 802 — Te-'
refori. .I5-008I. |

Rio de Janeiro - - Terça-feira, 28 cie março de 1967 Ano LXXVI — W^L
Jj_*SL-_.

A VISÃO DO CAOS
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A Igreja do Rosário ficou reduzida às paredes externas e « fachada

Bertilier *

reconhece
carrascos

O aeroviàrio Bertilier Gon-
calvos identificou, ontem, pe-
rante o Promotor Paulo Cam-
pelo, da Inspetoria Geral de Po-
licia, o detectlve Estênio Mer-
cante e o motorista Manuel Bo-
c.ue como os algozes que o mas-
sacraram na Delegacia de Rou-
bos e Furtos, atirando-o poste-
riormente pela janela, comple-
lamente despido.

O Secretário de Segurança,
General Dario Coelho, disse que
essas violências "lerem a minha
formação cristã" e prometeu
apoiar também as investigações
em torno do massacre de onze
operários, pelo 2.°-Tenente Dy-
son Ferreira da Silva, conheci-
do como Pau Quadrado, no 2.°
Batalhão da Policia Militar, em
Botalogo. (Página 18).

Raiva não
vem no leite
do carioca

O carioca pode estar tranqüilo
quanto ã presença do vírus da rai-
va no leite quc recebe de Minas
Gerais, pois nenhum carregamento
segue para a Guanabara sem ter
passado por testes nas cooperativas
regionais, segundo informou ontem
o veterinário Paulo Ferreira, envia- »
do do. Departamento de Defesa
Animal à região de Recrcin.

Os produtores de leite de T..eo-
poldina, Cataguases, Volta Grande,
Recreio, Argirita e Muriaé reuni-
ram-se ontem para estudar uma
solução imediata para livrar o re-
banho da região do surto de hidro-
lobia, enquanto aguardavam um
carregamento extra de vacina e jo-
gavam fora todo o leite contamina-
do. KPagina 18)

Assassinio de
sargento tem
nova versão

O lll Exército divulgou on-
tem, em Porto Alegre, nota ofi-
ciai que contraria as conclusões
da Secretaria de Segurança Pú-
blica do Rio Grande do Sul sô-
bre o assassinato do ex-sargen-
to Manuel Raimundo, afirman-
do que três dias antes de seu
corpo aparecer, grupos subver-
sivos daquele Estacio e de São
Paulo tiveram conhecimento da
morte.

A nota acrescenta que•'transpirou entre esses grupos
que o ex-sargénto fora morto
por elementos do Partido Comu-
nista. porque èle-abandonara a
organização". Apesar de tal
acusação, o Promotor Público de
Porto Alegre já denunciou três
delegados e dois inspetores do
DOPS, responsabilizando-os pe-
lo assassinato. (Página 3)

Igreja ficou
reduzida a
cmzas e po

Um cofre de jóias embutido
na parede — ainda não aberto
pela perícia — e uma imagem,
íoram as únicas coisas que res-,
taram da Igreja do Rosário, no
Centro da Cidade, destruída to-
talmente por violento incêndio
irrompido às últimas horas do
Sábado de Aleluia, que ainda
transformou em cinzas 17 casas
comerciais das proximidades.

Muitos proprietários das lo-
jas atingidas pelo fogo acusam
a Light pelos prejuizos sofridos,
em virtude da demora para des-
ligar o sistema elétrico, mas
esta se defende alegando que a
rede de energia é feita em bai-
xa tensão, pela rede subterrâ-
nea, não havendo no local li-
nhas aéreas de alta tensão,
como chegou a ser noticiado.
(Pág. 17, e Editorial na pág. 6),

Juiz estadual Vadjó será
ainda julga 0 Prefeito
ação federal de Brasília

As ações de interesse da
União continuarão a ser proces-
sadas e julgadas, na Guanabara,
por juizes estaduais, conforme
decisão do Corregedor-Geral da
Justiça carioca, Desembargador
Elmano Cruz, que tomou ontem
esta providência porque o Tri-
bunal Federal de Recursos dará
posse aos juizes federais só da-
qui a dois meses.

Desde o dia 15 de março,
quando a nova Constituição en-*- trou em vigor, os processos de
interesse da União foram para-
lisacios. criando uma sene de
problemas, porque os juizes es-
táduais perderam a competên-
cia de julgá-los e os federais não
foram empossados. (Página 16),

O Senado Federal recebeu ontem
da Presidência da República a in-
dicação do engenheiro goiano Vad-
jó Gomide — tido como homem de
extrema rudeza mas também tim
dos maiores conhecedores dos pro-
blemas de Brasilia — para o cargo
de Prefeito do Distrito Federal, em
suteiituição ao Sr. Plinio Canta-
niiede.

Goiano de 33 anos, o Sl'. VíV-jó
Gomicie não tem passado políti.o,
sendo apenas conhcoiáo pelos técni-
cas, notadamente os do Departa-
me-.ito dc Edificações da NOVACAP,
para onde entrou logo deyois de
formar-se, e pelos trabalhadores em
construção, para os quais superhi-
tendeu as obras de milhares de rp-
sidência-. (Página 16).

MDB conclui^projeto que
revê a Lei

0

di Segurança
O MDB aprontará esta

manhã, podendo divulgá-lo
à tarde, seu substitutivo à
Lei de Segurança Nacional,
texto que nascerá da fusão
de pelo menos três antepro-
jetos, já redigidos ou esboça-
dos pelos Srs. Pedroso Horta,
Martins Rodrigues e Antônio
Balblno.

Ao planejarem uma revi-
são do decreto-lei deixado
pelo ex-Presidente Castelo
Branco, os líderes oposicio-
nistas preocupam-se em evi-
tar os perigos da imprecisão,
convencidos de que qualquer

Aumento dos
ônibus vai a
Costa e Silva

O aumento de 40c,;> nas tarifas
dos ônibus do Rio, que apenas
aguarda a decisão do Governo fe-
deral, poderá ser discutido ainda
boje com o Presidente Costa e Sil-
va pelo Ministro interino do Pia-
nejamento, Sr. Amauri Fraga, quoviajará, para Brasília levando o as-
sunto, após receber as informações
do Secretário Milton Gonçalves.

Em reunião realizada ontem no
Ministério do Planejamento, o Se-
cretário de Serviços Públicos da
Guanabara transmitiu ao Sr.
Amauri Fraga "todos os estudos
íeitos pela Divisão Técnica da Se-
cretaria que justificam o percen-
tual a ser concedido-', segundo a
informação do próprio General
Milton Gonçalves. tPágina 18)

iniciativa política no plano
da legislação deve ser limi-
tada e objetiva, atingindo
diretamente os pontos pio-
res da matéria focalizada.

A liderança do Governo,
por sua vez, concluiu um le-
vantamento dos dispositivos
da nova Constituição que
necessitam de lei comple-
mentar, constatando o Depu-
tado Ernani Sátiro que 22
artigos carecem de regula-
mentação e um de lei espe-
cfal (crimes de responsabili-
dade). O estudo será exami-
nado pela bancada da ARE-

índia pode
ter bomba
mas não quer

A índia está em condições de
fabricar a bomba atômica, mas não
o fará, preferindo dedicar-se a in-
vestigações sobre o uso pacífico da
energia nuclear, afirmou o Chan-
celer M. C. Chagla perante o Par-
lamento Indiano, atendendo a uma
interpelação sobre a possibilidadede contrabalançar o progresso chi-
nês na questão de armas nuclea-
res.

O Chanceler Chagla advertiu
quo a segurança nacional será le-
vada em consideração antes de ns-
sinar o tratado contra a prollfe-ração ds armas atômicas, que. esta
sendo discutido em Genebra, res-
saltando que "não somos uma na-
ção comprometida. Náo participa-mos de pactos militares e não es-
peramos proteção de potências ató-
mieas se formos atacados". (Pngi-
na 8)

NA, que posteriormente de-
verá apresentar os projetos
de leis complementares.

Grupo de parlamentares
que recebem orientação do
ex-Presidente Goulart ou são
de tendência esquerdista, di-
vulgaram ontem um depálo-
go de reivindicações que pre-
tendem ver defendidas pela
frente ampla, à qual dão seu
apoio, e ameaçam com a for-
mação de uma frente popu-
lar caso elas não sejam acei-
tas pelo movimento. (Noti-
ciário, pág. 3, Coluna do
Castello, pág. 4 e Coisas da
Política, página 6)

Bolívia luta
contra grupo'

? guerrilha
O Governo boliviano enviou tro-

pas para reforçar as guarnições da
Província de Santa Cruz que, des-
de sábado, lutam contra cs guer-
rilheiros, em regiões próximas às
fronteiras com a Argentina e Pa-
raguai, havendo já 23 baixas — dos
dois lados — e dezenas de feridos
e prisioneiros.

Os choques entre soldado, e.
guerrilheiros começaram a sema-
na passada, quando de uma embos-
cada a grupos do Exército que rea-
lízavam levantamentos topográficos
nas Cidades de Valle Grande e La-
gunillas, pnra a construção do
uma rodovia. Os sobreviventes con-
seguiram entrar em contato com a
divisão acantonada na zona « pe-
dir socorro. (Página 9)

A VAZANTE DE SEGREDOS
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Navios afundados para o desembarque na Normandia reapareceram com a maré (Foto UPI),

Atlântico
recua 10 km
com a maré

Saint Mnlo, França (UPI-JBt —
Centenas de milhares de caçado-
res de tesouros, pescadores, cien-
tistas e simples curiosos concen-
traram-se ontem na costa franco-
sa e assistiram, espantados, à ma-
ré do século, quando as águas do
Atlântico recuaram 10 quilômetros,deixando à vista um cemitério neo-
lítico e restos dc monumentos' da
Era Romana.

Sob uma chuva intensa e um
vento de 20 km h, as águas atin-
giram três metros acima do nor-
mal, passando depois a recuar, dei-
xando a descoberto, na Normandia,
o cruzador francês Admirai Cour-
bert e outros navios afundados na
II Guerra Mundial, acabando portragar em Luc-sur-Mer um rapaz
que passeava de barco, e por rom-
per um dique em Mont St. Michel.

Encontro põe Paulo VI
em debate
excedentes

divulga sua

Buscando encontrar uma solu-
çáo para o problema dos excedeu-
tes, reúnem-se hoje em Brasilia o
Presidente Costa e Silva, o Minis-
tro da Educação, Sr. Tarso Dutra,
reitores de tôdns as universidades
brasileiras e diretores das Facul-
dades de Medicina e Engenharia,
em encontro marcado para as 16
horas, no Palácio do Planalto.

O Sr. Tarso Dutra afirmou on-
tem já dispor da solução definitiva,
a que o Marechal Costa' e Silva es-
pera chegar, ao final da reunião.
O Ministro da Educação não quis
revelar á imprensa a solução que
diz já haver encontrado para o
problema, declarando apenas estar
o caso "em sua fase final de en-
caminhamento". (Página 14 e Edi-
torial na página 6)

5a. encíclica
O Papa Paulo VI divulgara

hoje sua quinta encíclica, dis-
correndo sobre as "questões quc
agitam, fatigam e dividem os
homens em busca rie pão. liber-
dade, justiça e fraternidade",
depois de pedir, ontem, ao con-
ceder a benção da Pascceia, quc
todos os cristãos r e z o m pela
unidade da fé.

— Devemos implorar —
acrescentou o Santo Padre —
para que em todos os cristãos
cresça o desejo de unidade e
para que a caridade possa-nos
conduzir a realizar com a mes-
ma fé a ressurreição do Senhor,
confraternizando na única Igre-
ja que Êle quis e redimiu. (Pà-
gina 9)

COPEIRA - "r.ciií-i. 
tl.ra, »„.

vindo i franc»», dando rnfaiân-
ciai. Pr. Bolafogo, 280, 9.» and."•I. 
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COPEIRA-ARRUÍ„ ADEIRA- Prati-
sa-s» com mai» dt 30 ano» ds ida-
da, sabendo Ur, cscrsver • um
pouco do Coslura, para serviço de
senhora tó. Exigem-ie referências
• que durma no emprego. Inútil
_p.tn_i.t-.r-ie quem não ».tiver
em eondi(óes. Rua Benjamim B».
ti.ta 161, ap. S-101 (Jardim Bola-
nito), Telafon. ----345.

COPEIRA ARRUMADEIRA - Pre-
clse-i* com referencie, a Ru* To-
n-leroi. 231 »p. 501.

COPEIRA ARRUMADEIRA - Pre-
ciia-ie. Boa aparência, psra casa
de traro. Traiar à Rua Anita Ga-
rlbaldl, U, ap. 801 (Cop.). _
COPEIRA — Preci-o cem prítica
da servir à francesa tt referências
— Praia do Flamengo, 3Bó, ao.
302.

COPEIRA-ARRUMADEIRA -- Praia
ido Flon.en-jo, 1.0, apt. 1201 -
Tel.i 25-22;ò.

|CA3A_ pj mocinha p! arribar «
[cozinhar — Av. N. $. Copaca'
(bina, 31, ap. 1001 - Tel.: ....
57-6-92.

jDOMESTICA 
- 16-18 «no», >-rv.

.geri:*, domingo l 'ivr**. Tratar
, dí-pois das 14 hora: - Av De-
In-.o.r.ti.oi, 627, ss. 301 - Ben-* tucano, i

jDUAS EMPREGADAS - Pro-urB-
\%t, para fodo o serviço de casa
• menos cozinhar e para passar rou-

[pa, podendo 3er m.-e e filha ot
2 írirü... Dormir no local. Exigem-

j.e reierênclai. Pscs-se bem. Rua
jlnglè; de Soma. 71 (casa), sendo
jlrensversal da Lope; Quintas, Jar-
d»m Botânico. Telefona 46-4969.
- D. Renata.

f EMPREGADA — Precisa-sa par..
I todo o serviço de três pessoas e
í morar no e«nprcr;o. Rus São Fran-
cisto Xavier, n.° 903 ap. 202.

c.l.-Kc.Ai.M - t_r> 7UCO0. Pre-
ci:a-se dormindo no emprego —
Trivial íino e lavar para cas.;! —
Boas informações — Rua Leòncio
Correia, 170 --. Leblon — Tel,:

I EMPREGADA todo lerviço pessoa .47-7025.

DOMESTICA - Peq. família, 3
per adultas prea... P*ga-jr bem
- Rte S. Saivadcr, 44, ap. 101
pene do t. do Hichtdo,

'só. Deve cozinhar bem, ter mui-
' ta prático c responsabilidade.
Apartamento grande. Exige re-
ferências. Olimo ordenado. Fa-

)vor não se apresentar se não
fôr competente. Artur Araripe,
1/603 - leblon.

EMPREGADA — Precisa-s» para |
arrumar *t>. cozinhar -- Exigem-se

I referência* — Rua Assis Brasil,
18-6, ap. 901 — Praça Àrvorde —
Ü7-705».

EMPREGADA - De bos aparen-
cia, limpa, precisa família _:*
tringeira para todo serviço, efru-
mnr, passar e cozinhar — Refe-
rendas — Cr$ 80 mil mensais —
Rua Aparana, 84 — Leblon.

EMPREGADA qua durma no om-
prin-), ppra casal, c muis do 1
ano da referências. Pagam-se CrS
80 000. R. Maior Rvban. Vai 523, |
ip. 402 - Oi*.**. I

tMPREUADA r- 
"'•!. todo iam-

co, menos passar • lavar. Tela.
fon» 45.0367 — Laranj.irat.

EMPREGADA - 
~ 

Precisamos 
~~d_

duas empregadas, uma para lavar
e arrumar e a outra para coii-
nliar e pa.sar. Pagam-se CrS ..
60 000 <_ cada uma. Pedem-se
referências, carteira de ídenlida-
de,4 tenham bons dentes, de pre-
ferência senhoras, ra Rua des
Laranieiras n. 107 e| 9.

EMPREGADA _ Em ea. de dua.
pessoas, precisa-se para arrumar
e mais serviços, quc durma nc
emprego. Tretar ã R, Dias For-
reir.-, 25 ap. 402 na parte da
manhã.

EMPREGADA para lerviços da
casa, com três pesseas. Pedem-se
referências. Marechal Joffra 5_ —
G'<iaú.

. EMPREGADA por hora, 3 vezes.
(Arrumar e p--:!ar — Ord. 30 m
Rua Bar..ta_ Ribeiro. 669-604.' 
EMPREGADA - Precisa-se para
cozinhar e arrumar. Não lava
nem passa — Exigenv*. refe'
__?_»___'__"*• J__-__?Z"_3J_b-_
EMPREGADA - Preciso' co"m cãr
teira - Rua Barata Ribeiro, 559,
ep. 402.

EMPREGADA - Em ap. de duas
pessoas, precisa-se para ferio ter*
viço • qua durma no emprego.
Rua Carlos de Vaseancelo., 115
ap. 201.

EMPREGADA - Precisa-se p' ca-
sal c/2 filhos. Ord. Cr$ 70. Não
precisa lavar _ passar. Av. Vieira
Souto 276 ap, 501 — Ipanema.
EMPREGADA - Precisa-se, para
dormir no emprcç,o. Paga-se bem.
Rua Uruguai 206 ep. 701.

EMPREGADA - Precisa-se com'
boa aprcie-tação- t referenciai. —',
Ord. 70 000 - Rua Uu'. Muller
._ 1*. - -»¦ 1003 - Tel. 46-5**7.
EMPREGADA - Prec»sa-se Rua
Dr. Olon Machado 230 ap. 101.
Inhaúma.

,EMFRCGADA para toco serviço
apt. de 3 pesso-1-. Paga-se CrS 60'mil — Exlgem-se refere nei as. Rua
Sá ferreir,., 19, ap. 501.

I EMPREGADA - Preci.a-<e de uma
i corinheira na Rua Visconde de
: Pirajá, -14, ap. 304 — Ipanema —

j3ont ordenado.
EMPREGADA p/ todo serviço -

jApt. de 4 pessoas — CrS 70 009
I— Tratar na Rua Meni Barreto, I

j~_ EoUogo.

EMPREGADA - Das 8 èi 3 ho.
ra.. 50 000. Referência». Prefe*
rènri» quem more perto. —- $«-
n*d. r vergueiro, _ 19, Bloco 3r
sp. 1 102.

fiH'y^-'^:~-.,i*.i.. -
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ÍVIOSCOU diz 9ue oposição continua íirme na China
Moro continua
firme no Poder

Erjiest SaMer
Especial para o JB

Roma (UPI-JB) — Uma dns
mais conhecidas caricaturas do
Prinieiro-Minlstro Aldo. Moro,
da Itália, mostra-o como capi-
tão cie navio ordenando: "Pnra
a írente devagar, quase re-
cuaudo".

O sistema pode não estar le-
vando o .navio muito longe,
mas se revelou eficaz em con-
servar o barco flutuando du-
rante 39 meses. Muito estão
começando a sentir que êle é
insubmersivel.

.Aldo Moro ocupa o posto de
Primeiro-Minlstro desde 4 de
dezembro de 1963. Dois de seus
gabinetes' caíram, mas foram
prontamente substituídos por
equipes quase idênticas. Fa-
lou-se de uma outra crise go-
vernamental no mês passado,¦mas os oponentes de Mero de-
sistiram da tentativa, porque
conheciam o seu provável re-
sultado: um quarto gabinete
Moro.

Muitos observadores politi-
cos julgam que, a'n&o ser que
ocorra m imprevistos, Moro
pode muito bem permanecer no¦posto até 1971, quando prova-
velmente será candidato a Pre-
sidente. Em setembro passado,
cie completou 60 anos, a idade
legal exigida.

Qual é a íõrça desse corda-
to advogado cujos discursos
são tão complicados que os ita-
llanos dizem que a sua inter-
pretação exige uma nova ciên-
cia — a "morologia" ?

O.s Inimigos dizem que é o
seu gênio para ganhar tempo e
dizer que as coisas podem ser
arranjadas de uma maneira ou
de outra. Os amigos dizem que
é' a sua convicção firme de
que o que éle está fazendo é a
úíiica coisa que pode ser feita
pela Itália. As duas correntes
provavelmente têm razão.

Moro, um ex-líder do movi-¦mento estudantil católico, apa-
receu com a tendência de ser
um poMtlco rotineiro depois
da guerra. Ocupou os postos de
Ministro da Justiça e Ministro
da Educação em três gabinetes
c durante um certo periodo foi
o líder do grupo parlamentar
de seu partido, o que parecia o
máximo a que êle podia aspi-
rar.

Mas começou a ter evidência
num dos momentos mais cri-
ticos para o sou partido, quan-
do o Primeiro-Minlstro Amin-¦tore Fanfani foi derrubado em
.1959. O dinâmico Fanfnni foi
alijado pelo seu próprio par»
tido porque a maioria dos de-
mocratas-crlstãos julgava perl-
goso e audacioso o seu sonho:
separar os socialistas de Pie-
tro Nenni de sua aliança com
os comunistas e trazê-los para
o Governo. Os democratas-
cristãos, o maior partido da
Itália e o principal baluarte
contra o comunismo, ameaça-
ram esfacelar-se na crise.

Em conseqüência, os iniml-
gos de Fanfani promoveram
Moro à secretaria do partido.
Em pouco tempo, o desconhe-
cido homem do Sul firmou-se.
Para surpresa de todos, Moro
não usou os seus novos pode-
res com os seus patrocinadores
haviam esperado. Uma de suas
primeiras iniciativas íoi a re-
conciliação com Fanfani para
bem da unidade do partido,
explicou êle.

Na ocasião em que os demo-
cratas-eristãos realizaram um
congresso decisivo do partido,
em 19(52, Moro íoi o líder
incontestado e o pacificador
da organização. E jogou todo o
seu peso em apoio a Fanfani
no congresso, argumentando
que uma aliança com os sócia-
listas era a única maneira da
ampliar a basa popular do Go-
vêrno e Isolar os comunistas.

Onde o autoritário Fanfani,
homem de linguagem desabu-
sada, havia falhado, venceu o
cordato Moro. O Congresso
aderiu à suas idéias e Fanfani
tornou-se o Premier do pri-
meiro Governo de centro-es-
Jqucrda, apoiado pelos sócia-
listas e tendo Moro como o
Poder nos bastidores.

O primeiro teste da nova
coalizão nas urnas foi desas-
Itrcso. Os democratas-cristãos
perderam severamente nas
eleições de 1963 e os comunis-
tas conquistaram iun milhão
de novos votos, controlando
um de cada quatro eleitores.

O Partido, sem qualquer ce-
riinônia, expulsou Fanfani e
logo depeis instalou Moro como
Primeiro-Minlstro. Este então
íêz a coalizão dar um passo
mais à írente do que Fanfani,
trazendo os socialistas para o
gabinete. Mas, ao mesmo tem-
po, a atitude do Governo ama-
clou-se consider à. v e 1 m e n t e.
Fanfani havia nacionalizado a
eletricidade, desafiando o
mundo dos negócios e defla-
grando uma séria crise eco-
nómica, porém Moro teve o
cuidado de náo chocar a. nin-
guém. Embora êle estivesse
comprometido com o programa
inicial de reformas do centro-
esquerda, pouco dele íol reali-
zado e ainda menos o será an-
tes das eleições de 1968.

A explicação de Moro é que
o processo parlamentar é mui-
io lento e a recente crise eco-
nómica italiana exigia muitos
ajustamentos na legislação. Os
objetivos do Governo a longo
prazo, insiste êle, continuam os
mesmos. Alguns esquerdistas
dizem que isto é apenas con-
versa fiada e que Moro está
na realidade obtendo êxito no
domesticar os socialistas.
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Vi
Vm grupo tle mulheres e um menino procuram refúgio ao ouvir o rumor dos aviões que se aproximam (VPl)

etcong ataca patrulha e

Tóquio, Hong-Kong- (UPI-
JBi — A Rádio Moscou afir-
mou ontem, em transmissão
cm japonês ouvida, em Tóquio,
que a oposição a Mao Tsé-tung
continua ativa na Manchú-
ria, organizada no chamado
Exército da Bandeira Verme-
lhn, responsável pclo malogro
nos esforços para o aumento
da produção.

Segundo a emissora soviéti-
ca, a batalha da produção ma-
logrou em toda a China e "os
guardas vermelhos c rebeldes
revolucionários, expulsos de to-
do.s os lugares pclo enfurecido
povo chinês, não merecem mais
confiança; cm vista disso, a
liderança de Pequim procurou
o apoio do Exército".

SEM CONFIANÇA

Como prova de que os guar-
das vermelhos perderam a con-
fiança de que desfrutavam, a
Rádio Moscou mencionou sua
incapacidade para impedir fre-
quentes atos do sabotagem
cont ra importantes ferrovias
da Manchúria, principalmente
lia Cidade de Harbin. apesar
das r e i t e radas proclamações
dos organismos maoístas, de
que teriam a área sob firme
controle desde o mês clc ja-
neiro.

— Houve prisões na região
de Harbin — acrescentou a
Rádio Moscou — mas o grupo
antimaoista conhecido c o m o
Exército da Bandeira Verme-
lha continua ativo.

Apesar das ameaças desse
grupo, o Governo central man-
dou dar prioridade ao aumen-
to da produção, ficando para
depois e expurgo e a punição
dos antimaoistas. Em vez de
organizar manifestações e pro-
curar e prender antimaoistas,
os guardas vermelhos foram
obrigados a unlr-sç aos qua-
dros revolucionários .e soldados
enviados de Pequim para as-

sumir o controle das fábricas,
minas e sistemas de transpor-
te, em nome da revolução
cultural.

DESPISTAMENTO

A Rádio Moscou acrescentou
que as recentes denúncias da
Agência Nova China contra
certos líderes, acusados de
tentar reviver o capitalismo,
não passam de cortina de íu-
maça e despista men Ia paraocultar o apoio dos dirigentes
industriais aos adversários de
Mao Tsé-tung.

Isso prova lambem —
comentou a emissora — que a
palavra de ordem "fazer a re-
volução e aumentar a produ-
ção" sofreu malogro completo.

Di.sse ainda a rádio que os
acontecimentos do ano passadona, China demonstrou que a
revolução cultural causou sé-
rios transtornos à economia e
aos interesses dos trabalha-
dores.

O.s atuais esforços dos
maoístas para controlar o pa-
der em várias cidades indus-
trials são ilegais, porque a
constituição chinasa instituiu
o Congresso do Povo como a
mai.s alta autoridade central
do país p esse órgão foi toma-
do pelo.s guardas vermelhos e
o pessoal do exército — con-
cluiu. '

CONTRA-REVOLUÇÃO

Confirmando indiretamente
as denúncias da Rádio Moscou,
a Rádio Pequim afirmou on-
tem que -"continuam a proces-
sar-se na China conspirações
para a realização da contra-
revolução".

A emissora chinesa, citando
resolução aprovada sa b a ct o
num congresso dc estudantes
secundários membros da Guar-
da Vermelha, afirmou:

O.s poderosos que seguem
o caminho do capitalismo no

Partido ainda estão ali « cons-
piram contra a obra revolucio-
nária.

Nessa reunião, falando c-m
nome de Mao Tsé-tung, do Ml-
nistro da Defesa Lin Pião, do
Comitê Central do Partido s
do gabinete, o Primeiro-Minls-
tro Chu Bn-lal fêz um apelo
aos estudantes dê tôdns as es-
ecla-s secundárias da região de
Pequim, para que voltem ime-
diatamente às aulas.

— Mao e o Comitê Central
do Partido convidam-nos a
reiniciar as aulas e ao mesmo
tempo fnzer a revolução. Vo-
cês já se testaram na ação e.
agora esperamos que voltem aos
cursos. Devem empreender
campanhas de retificação, mas
simultaneamente adquirir edu-
cação.

Também a mulher de Mao,
Chiang Chlng, discursou aos
estudantes, que instituíam o"Congresso Representativo das
Escolas Secundárias de Pe-
qulm". Juntamente com Chu,
Chiang Ching pediu aos estu-
dantes que pensassem duas vê-»
zes antes de atacar alguém e
que não fizessem dos quadros
do Partido alvos de sua cam-
panha.

DEZ MIL MORTOS

Em Hong-Kong, onde íol ou-
viria essa transmissão da Rá-
dio Pequim, o jornal Star afir-
mou que cerca de dez, mil pes-soas morreram nas últimas se-
manas ao Centro e no Sul da
China, em conseqüência de
uma epidemia de meningite e
encefallte.

Segundo o jornal, a.s autorl-
dades da província meridional
de Kwangtung atribuem a epi-
demia a uma prolongada sé-
ca. Acrescenta ^que cerca ri?
ü(i pessoas morrem diàriamen-
te no condado de Khung-Svan,
limítrofe com Macau.

mata< 14 de seus 16 homens Guardasdetêl11 soviéticos por 6 horas
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Sctif/oii (UPI-JB) — Guerrl-
lheiros do Vietcong embosca-
ram e dizimaram ontem, a me-
nos de 20 quilômetros da base
de Chu Lai, uma patrulha de
16 fuzileiros americanos e sul-
vietnamitas, dos quais sobrevl-
vernm apenas um americano,
gravemente ferido, e urn sul-
vietnamita.

A patrulha foi cercada por
120 guerrilheiros, nâo se sa-
bendo até o ílm da noite de
ontem como teve inicio e como
se desenvolveu o ataque. O.s cn-
dáveros foram encontrados à
distância de dez a quinze me-
tros uns dos outros, sobre uma
faixa de cerca de 150 metros
de um arroizal.
HELICÓPTEROS

Os guerrilheiros abateram
ontem oito helicópteros ameri-
canos, sete dos quais transpor-
tavam tropas a uma posição
no Delta do Mekong, em torno
da qual violenta batalha deixou
o saldo clc 142 vieicongs mor-
tos. Na queda dos aparelhos,
morreram dois americanos, 12
ficaram feridos e três desapa-
receram.

No Vietname do Norte, cn-
quanto isso. aviões america-
nos derrubaram um Mig-17
em batalha aérea sobre os su-
búrbios de Hanói. Pouco ao
norte do Paralelo 17, um
Thunderchief F-105 da Força
Aérea americana foi abatido
pelas baterias de terra; o pi-
loto foi recuperado em pou-
cos minutos por um helicóp-
tero da equipe de salvamento.
TRÊS INCURSÕES

Um porta-voz do comando .
americano informou que houve

três Incursões, na noite de do-
mingo e na manhã de ontem,
contra o Vietname do Norte,
para atacar concentrações de
tropas pouco acima da zona
desmilitarizada e o depósito
de suprimentos de Son Tay,
perto de Hanói.

Foi nessa região que pelo
menos nove Migs entraram em
combate com os jatos ameri-
canos. A Rádio de Hanói afir-
mou que nessas operações a
aviação norte-vietnamita der-
rubara pelo menos três apare-
lhos americanos — informa-
ção não confirmada pelos por-
ta-vozes de Saigon.

O Mig abatido foi o 38." a
ser perdido pela Força Aérea
norte-vietnamita.
FOGUETES

Ontem, ainda, porta-vozes
americanos afirmaram ter si-
do exagerada a notícia divul-
gada sábado, por fontes liga-
das ao próprio comando dos
Estados Unidos, de que a Ci-
dade de Saigon estaria literal-
mente rodeada por um anel de
foguetes de fabricação soviéti-
ca semelhantes aos usados no
mês passado nas operações do
Vietcong contra a base de Da
Nang.

Disseram os porta-vozes que
há informações a tal respeito,
mas que não seriam tantas as
plataformas de lançamento
perto de Saigon.

Moscou (UPI-JB) —
Guardas vermelhos de Pe-
quim interceptaram e deti-
veram o carro de um grupo
de diplomatas soviéticos que
viajavam para uni parque
nas proximidades da Capital
chinesa e durante seis ho-
ras e meia insultaram e.
ameaçaram sgus ocupantes
— afirmou ontem a Agên-
cia Tass cm despacho dis-
tribuido em Moscou.

Disse a agência que os
jovens golpearam o carro
cem o.s punhos e pedaços de
pau e tentaram lançá-lo
dentro de uma vala, e que
um policial uniformizado
entregou-lhes um alto-fa-
lante para a manifestação.
Entre os .soviéticos, disse a
agência, estava uma mu-
lher.

PRIMEIRO INCIDENTE

Èsse foi o primeiro inci-
dente anti-soviético em Pc-
quim desde o fim das ma-
infestações diante da Em-
baixada da URSS, no mês
passado.

Segundo a Tass, as auto-

ridades' chinesas não socor-
reram os soviéticos .detidos
nas imediações do parque,
apesar das promessas — ao
fim das manifestações an-
teriores — de que teriam
dali por diante a proteção
diplomática "usual".

Acrescentou a agência que
os guardas vermelhos obri-
garam os diplomatas sovic-
ticos a descer do carro e a
pedir desculpas "por terem
violado a soberania chine-
sa". Diante da recusa dos
diplomatas, ameaçaram li-
rá-los à força, bateram no
veiculo com pedaços de pau,
entraram sob o chassis e
abriram o cofre.

CONFERÊNCIA

O Fravda, enquanto isso,
voltou a. defender, agora em
nome próprio, a realização
de uma conferência comu-
nista mundial para exame
do caso da China. Resumln-
do as conclusões de um en-
contro entre dirigentes co-
munistas soviéticos e uru-
guaios, encerrado sábado em
Moscou, disse o Pravda:

— É opinião dos dois par-
tidos que as condições são
cada vez mais propicias pa-
ra uma conferência Inter-
nacional de representantes
de partidos comunistas c
operários.

Desde o fim do ano pas-
sado. o Pravda limitava-se
a publicar declarações de
partidos estrangeiros em fa-
vor da conferência. A.s úl-
Umas foram as dos Parti-
dos Comunistas do Sudão e
da Irlanda.

FIDEL

Observadores dlplomáti-
cos de Moscou levantaram
a hipótese de que o pronun-
ciamento direto do Pravda
é sintoma de um possivel
congelamento de Fidel Cas-
tro como lider do comunis-
mo latino-americano inte-
grado na chamada "linha
de Moscou". Castro recusou-
se a apoiar a realização da
conferência, mas teria ma-
logrado inteiramente no es-
forço de alinhar nessa po-
sição os demais partidos co-
munistas latino-americanos.

Americanos retidos no litoral chinês

Subcomissão
defende no

Washington i UPI-JB» — A
Subcomissão rie Preparativos
Militares rio Senado americano
pediu ontem, no segundo de
uma série de. seis relatórios só-
bre a evoluçáo da guerra, que
o Governo "selecione alvos mi-
litares mais importantes no
Vletnanie do Norte".

Sustenta o relatório que as
limita ções aos bombardeios
contribuíram para "o sacrifí-
cio de grande número de vidas
americanas e de grande nume-
ro de aviões, estes no valor to-
tal de bilhões rie dólares".

Vm<i camponesa leva ao colo o Jillio morto (UPI)
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ALVOS LIBERADOS

Desde a preparação cio rela-
tório, revelaram senadores que
pertencem ao Subcomiíê. vários
alvos até então proibidos foram
liberados, "dando a entender
que se iniciava um período de
redução das antigas limitações".

Essa referência foi interpre-
tada como estímulo ao prosse-
guimento dos ataques recente-
mente iniciados contra a sitie-
rurgica de Tha,v Nguyen. A se-
guir, porém, o relatório lamen- 

'

ta que "alvos militares recom-

VOCÊ km A DESCALÇO?

a
CAMDE
Campanha da Mulher pela Democracia

URSS manda
emissário
a Hanói

Moscou i UPI-JB) — Uma
delegação soviética chefiada
por Serguei Romanovsky, Pre-
sidente da Comissãbt de Rela-
ções Culturais Internacionais,
está em Hanói para negociar

, com o Governo norte-vietna-
mita um novo acordo de co-
operação cultural c cientifica,
anunciou ontem a Agência
Tass.

O grupo norte-vietnamita
encarregado das negociações é
che fiado por Pham-Ngoc
Tluian, Presidente da Comis-
sáo de Relações Culturais do
Governo rie Hanói.

do Senado
v a escalado
pensadores foram propostos
sem êxito pela íõrça aérea".

O relatório náo menciona
quíiis .seriam esses alvos, mas
o Senador Stuart Symington,
membro do Subcomitê, tem pe-
d ido com insistência, o bombo?-
d eio do porto de Haiphong e
das bases dos Migs norte-viet-
namitss.

DEFESA

Diz ainda o relatório que "ai-
guns valiosos alvos militares
foram por tanto tempo pro-
tegldos pela proibição de ata-
quês que os norte-vietnami-
tas puderam guavnecê-los com
enormes anéis de armas defen-
sivas. A direção da guerra aé-
reá em tais condições pode
apenas resultar em perdas ca=-
da vez maiores de recursos de
combate já submetidos a gran-
de pressão de uso".

Simultaneamente à publica-
ção do relatório, o Pentágono
fêz saber que considera muito
bem sucedidos os ataques aé-
reos nas condições atuais, por
terem impedido o apoio logis-
tico em grande escala ao Vie-
tcoug,

Serra Leoa
faz troea
de coronéis

Londres (UPI-JB) — O Te-
nente-Coronel Ambrose Gen-
da, membro da delegação de
Serra Leoa as Nações Unidas
e que passou ontem por Lon-
dres a caminho do seu pais
para assumir a presidência do
Conselho Nacional de Refor-
ma, deverá encontrar, aparen-
temente, o cargo ocupado. No-
tícias chegadas a Londres in-
formam que os militares, que
tomaram o Governo de Serra
Leoa num golpe de estado des-
fechado na semana passada e
criaram o Conselho de Refor-
ma, já substituíram Genda pe-lo Tenente-Coronel Andréw
Taxon Smith.

Hong-Kong (UPI-JB) —Um
casal de americanos e seu pi-
loto australiano revelaram on-
tem em Hong-Kong que foram
submetidos a sessões diárias de
doutrinação sobre o pensamen-
to de Mao Tsé-tung, durante
as sete dins em que seu iate
Advcnture ficou detido numa
aldeia portuária no litoral da
China.

William Hanke, 33 anos. pro-
fessor secundário em Nevvport
Beach, Califórnia, revelou que
guardas vermelhos e autorida-
des locais da aldeia de Ping
Hol subiam a bordo do iate tô-
das as manhãs e ministravam
aulas a éle próprio, à sua mu-
lher, Carol, e ao piloto Garry
Sharp, sobre questões interna-
cionais e o pensamento de
Mao.

APRISIONADO

Segundo Hanke, o iate foi
posto sob custódia nas primei-
ras horas da manhã de 18 de
março, quando navegava em
águas internacionais rumo a
ilha de Formosa, primeira cs-
cala projetada numa viagem de
Hong-Kong k costa ocidental
dos Estados Unidos.

Três juncos da marinha chi-
nesa apareceram "das bilmias
da madrugada e forçaram o
Adventure a render-se". Os
juncos fora m amarrados no
costado do iate, e vários ho-
mens subiram a bordo.

Enfrentaram-nos como se
fôssemos um bando de piratas.
Estavam armados até os den-
tes e inicialmente pensamos
que fossem piratas filipinos.

Um dos chineses, falan-
do por sinais, deu n entender
que o iate estava dentro dos li-
mites de 12 milhas de águas

territoriais e por isso teria de
ser escoltado até o mais pró-
ximo embarcadouro.

Hanke estava certo de na-
vegar em águas internacionais
e horas antes conferira os do-
cumentos. chegando â conclu-
são de que o iate mantinha pe-
lo menos a distância de 45 mi-
lhas da costa.

Os chineses, porém, igno-
raram meus protestos e um rios
Juntos rebocou o iate. Oito ho-
ras depois, estávamos funriea-
dos diante da aldeia de Ping
Hoi, na costa meridional da
China.

EXCEÇÃO

Com exceção dos períodos
diários de doutrinação, disse
Hanke, os chineses dispensa-
ram bom tratamento tanto a
éle quanto a seus companhei-
ros de viagem. ,

Pelos primeiros cinco n
dez minutos todos cs dias. a
semana toda, o.s guardas ver-
melhos e as autoridades locais
discutiam conosco o revislonis-
mn soviético, Cuba, a índia, a
filosofia e o pensamento chi-
neses. Passavam então a dis-
cutir o pensamento de Mao
Tsé-tunf; e por duas horas pelo
menos debatiam entre si, com
seriedade e empenho.

Essa é a única queixa que
temos contra eles. Fora disso,
eram todos muito gentis, mui-
to cortezes c muito leais. Sem-
pre que nos encontravam, per-
guntavam se. precisávamos de
alguma coisa. Abasteciam-nos
de alimentos e água fresca.

Em retribuição, nós ofe-
recemos a eles drinques, café
e chá, mas nunca aceitaram
nada. Um dia, quando minha

mulher queixou-se de dores no
estômago, ofereceram-se para
ir buscar um médico. Pareceu-
me que estavam sinceramente
preocupados conosco, mas mes-
mo assim recusamos o médico.

ESPIONAGEM

No primeiro dia. o barco so-
freu revista completa e Hanke,
a mulher e o piloto foram in-
terrogados na aldeia. As auto-
ridades chinesas queriam saber
se o grupo não estava envolvi-
rio em qualquer missão militar
ou de espionagem.

Foi só uma semana depois
que as chineses liberaram o
iate e o grupo.

— A 24 de março, quando su-
blram a bordo, anunciaram que
logo teríamos boas notícias.
No dia seguinte, comunicaram
que estávamos em liberdade.
Um junco rebocou o iate para
fera cio porto. Chegamos dc
volta a Hong-Kong no do-
mingo.

Nos próximos três ou qua-
tro dias. Hanke recomeçará a
viagem, cem escalas em For-
mosa, no Japão, na Coréia do
Sul e no Canadá. Pretende
estar de volta acs Estados Uni-
dos cm setembro, para o iní-
cio do semestre escolar.

Hanke e a mulher iniciaram
a viagem de volta ao mundo
em julho do ano passado. De-
puis de visitarem a Europa, o
Oriente Médio e o Sudeste da
Ásia, chegaram a Hong-Kong
e ai compraram o iate. Pnra,
Hanke, a viagem não foi ape-
nas de férias: sendo professor
de geografia, seria útil conhe-
cer muitos dos lugares sôbrs
cs quais é obrigado a falar nas
aulas.

AGÊNCIA DO

JORNAL DO BRASIL na

TIJUCA
RUA GENERAL ROCCA
Esquina de Conde de Bonfim ,

i^wáwWií^.*^**^*



Peri pede que Constituição
seja revista para militar
deixar de julgar os civis
_P_;?_ w_^cha_ Peri Beviláqua, Pediu ontem, que o Su-penor Tribunal Militar sugira ao Presidente do emigres-so nacional a apresentação de uma emenda constitucio-nai, cancelando o julgamento de civis pela Justiça Mi-ntai, quando acusados de crimes contra a segurança in-

O Almirante Saldanha da Gama, Ministro do STMcomo o Marechal Peri Beviláqua e que dêste tem divergidoconstantemente, disse que "neste caso, estou complctamen-te de acordo, porque vi com desgosto que na Constituiçãoa expressão segurança interna foi substituída por segurán-
ça nacional, criando a tutela da Nação pelo militar e umatropa de ocupação no Brasil".

Jornal cia Brasil, terça-feira. 23-3-67, 1.° Cad. — 3

PRISÃO ABSURDA

A sugestão do Marechal Peri
Beviláqua íoi íeita quando pro-feria seu voto no habeas-cor-
pus impetrado para o septua-
genário Antônio Francisco Rux,
preso no último dia 6 quandodormia cm casa, na companhia
da esposa, que é cega. O be-
nefício íoi considerado preju-dicado porque o Sr. Francisco
Rux íoi libertado no dia 11 dês-
te mês, por ordem do encarre-
gado do IPM que apura pro-
paganda subversiva no Rio, se-
gundo- esclarecimentos presta-dos ao STM pelo I Exército.— A Revolução estabeleceu ft
Justiça do botão amarelo paraos civis. Êste encarregado de
IPM, vejam bem, prendeu um
velho por vários dias, sem jus-ta causa — disse o Marechal
Peri Beviláqua.

MILITARIZAÇAO
' — Isto entra pelos olhos de

qualquer um: é absurda a mi-
litarização. Perdurando esta si-
tuação, os militares acabarão
demitindo os delegados de or-
dem política e social. Isto com-
promete autoridade moral e o
bom nome das Forças Armadas.— O STM deve e pode pro-
por ao Congresso a revisão da
Constituição, acabando com
tais abusas, com a mililariza-
ção. com êste caráter perma-nente de julgamento de civis
pela Justiça Militar, com base
em IPMs que trazem a marca
da paixão, da ignorância e da
prepotência — concluiu.

IPM muda v
morte de sar

Porto Alegre (Sucursal» — O
III Exército distribuiu ontem
nota. oficial contendo as con-
elusões do IPM instaurado após
a morte do sargento Manuel
Raimundo, contrariando fun-
damentalmente o resultado do
inquérito policial que indiciou
três delegados e dois inspeto-
res do DOPS, todos jã denun-
ciados pelo Promotor Público
de Porto Alegre.

O inquérito feiio pelo Exér-
cito tem mais de 700 páginas
e revela que "numeroso gruposubversivo vinha sendo orien-
tado por exilados no Uruguai,
tendo sido encontrado em po-der do ex-sargento Luís Car-
los Carboni, preso preventiva-
mente, uma mala com mais de
mil exemplares <le uma publi-
cação intitulada Panfleto, im-
pressa no Uruguai, para ser
distribuída no Brasil"."Além disso — prossegue a
nota do III Exército — tam-
bém foram encontradas fórmu-
las de explosivos, escondidas na
parte interna do estojo de bar-
bear do ex-sargento e que de-
veriam ser levadas por mem-

O Almirante Saldanha da
Gama. ressaltando que sempre
divergira das posições do Mi-
nistro Peri Beviláqua, apoiou
a proposta, dizendo: "Nós so-
mos uma força que domina e
a população civil é oprimida,
é estrangulada."

O militar vive melancòli-
camente a apreciar esses casos
de segurança, interna. Basta
que um estudante pixe um
muro no Pará e toda a Força.
Armada se move contra êle,
enquanto os serviços de infor-
mações brasileiros não sabem
a respeito do que se passa no
exterior sobre a nossa segu-
rança.

O Ministro recordou a inva-
são de barcos pesqueiros es-
trangeiros que prejudicam o
pescador nordestino, citando
que a Argentina há pouco tem-
po ampliou, sem consulta a
nenhum país vizinho, sua fai-
xa. de águas territoriais. "Isto
provocou certo prejuízo para a
segurança brasileira, sem que o
Governo tivesse se pronuncia-
do", acrescentou.

Afirmou por fim o Almira-n-
te Saldanha cia. Gama que "a
nova Constituição e a atual¦ Lei de Segurança Nacional
transformaram as' Forças Ar-
madas em simples beleguins.''

Agora, concordo com as
palavras ditas pelo Marechal
Peri Beviláqua em outros
tempos, de que o Brasil não
está mais em um regime de
excessão, e que já íol vencido
o processo propriamente dito
da Revolução.

ersão sobre a
gen to uo Sul

bros da Frente Armada Revo-
lucionária para o Rio". Aquela
organização, segundo as con-
elusões do IPM, atuava parti-cularmente era Pelotas e Pôr-
to Alegre, patrocinando reu-
niões conspiratórias, pichamen-tos, incitamento a greves e ten-
tativas de introduzir armas no
País."Ficaram confirmadas as li-
gatões de caráter subversivo
entre o ex-sargento Manuel
Raimundo, encontrado morto,
boiando nas águas do Rio Ja- ¦
cui. com o ex-sargento Leôni
Lopes, que está fugido"."Um grupo subversivo tle
Porto Alegre, bem como ele-
mentos subversivos de Sáo
Paulo, tinham conhecimento
da morte do ex-sargento Ma-
nuel Raimundo a 21 de agosto
rie 1986. embora o cadáver te-
nha aparecido a 24 de agosto,
tendo transpirado entre eles
que. no Rio Grande do Sul,
fora morto um sargento porelementos do Partido Comu-
nisia, porque êle abandonara a
organização", acusa o IPM rio
III Exército,

Câmara começa a escolher
hoje os presidentes das
Comissões e acaba quinta

Brasília (Sucursal) — As eleições para as presidênciasdas_ comissões permanentes e especiais da Câmara come-
çarao hoje e serão encerradas quinta-feira, prevendo-se ouesomente a partir de íêrca-1'elra da próxima semana essesorgaos voltem a funcionar.

Entre as matéria.s importantes que aguardam o examedas comissões estão o projeto do Governo Castelo Branco
que regula a profissão de jornalista e o que dispõe sobrea participação dos empregados nos lucros das empregas e
ainda os projetos do MDB sobre anistia, revogação da Leide Segurança Nacional e o que regula o.s subsídios deve-
readores.

PRESIDÊNCIAS

Hoje à tarde serão realizadas
eleições para a Presidência
das seguintes Comissões: Fi-
nanças, devendo ser reeleito o
Deputado Pereira Lopes (ARE-
NA — SP); Relações Exterio-
res, sendo certa a recondução
do Sr. Raimundo Padilha
(ARENA — RJ); Saúde, pre-
vendo-se a. eleição do Depu-
tado Breno Silveira (MDB —
GB), que substituirá o Sr. Ha-
milton Nogueira: e Redação,
com a reeleição do padre Me-
deiros Neto (ARENA — AL).

Amanhã, às 10h30m, nas se-
jjuintes Comissões: Justiça, es-
perando-se a eleição do Sr.
Djalma Marinho (ARENA —
RN) para Presidente, em subs-
tituicão ao Sr. Tarso Dutra.
i nomeado Ministro da Educa-
ção); Minas e Energia, com a
reeleição do Deputado Edilson
Távora- (ARENA — CE); enas
Comissões Especiais do Poli-
gono das Secas, com a reelei-
ção do Sr. Francelino Pereira

• ARENA — MG) e Valoriza-
çáo da Amazônia, com a ree-
leição do Sr. Geraldo Mesqui-
ta (ARENA — AC). Á tarde,
nas seguintes Comissões: Agri-
cultura, devendo ser eleito o
Deputado Renato Celidónio
íMDB-PR), que substituirá o
Sr. Pacheco Chaves; Fiscaliza-
ção Financeira, com dois can-
didatos disputando a Presiden-
cia, Srs. Passos Porto (ARE-
NA — SE) e Gabriel Hermes
(ARENA — PA): Legislação
Social, que caberá ao MDB,
necessitando ainda a lideran-
ça de decidir se ficará com a
bancada gaúcha — e no caso
o Sr. Adílio Viana c candidato
b. reeleição — ou com outra
representação; e Serviço Pú-
blico, também com dois postu-
Jantes. Srs. Ezequias Costa
íARENA -— PD e Mendes rie
Morais (ARENA — GB>.

Quinta-feira pela manhã ha-
verá eleição na Comissão de
Economia, também do MDB,
existindo a mesma dúvida. Se
permanecer com a bancada
gaúcha, o Sr. Unírio Machado
é candidato à reeleição, e se fórdestinada a outra, o nome co-
gitado é o Sr. Tancredo Neves
(MG); e nas Comissões Espe-
ciais do Vale do Sãn Francisco,
com a reeleição do Sr. Mil-
vernes Lima (ARena-pei e
ria Fronteira Sudoeste, com arecondução do Deputado Flores
Soares (ARENA-RS). Às 15h
30m. eleições nas Comissões rie
Educação, com dois candidates
disputando a Presidência, Srs
Braga Ramos (ARENA-PR) eAni/, Badra (ARENA-SP); Or-
çamento, com reeleição do Sr.Guilhermino de OliveiralARENA-MG); Transpor! es.Viação e Obras Públicas, com
dois candidatos, Srs. CelsoAmaral iARENA-SPi. clispu-
lando a reeleição, e Vasco Fi-lho (ARENA-BA).

NOVAS COMISSÕES

O Deputado Nicolau Tuma
vai sugerir à Mesa da Câmara
a criação da Comissão de Co-
municações, tendo em vista acriação do Ministério corres-
pondente, na reforma adminis-
trativa. O Deputado Vasco Fi-lho sugeriu também a criação
da Comissão de Transportes,
em substituição à atual Comis-
sao de Transportes, Viação eObras Públicas. Outra comis-
são englobaria os órgãos regio-
nais, tais como SUDENE. Po-
ligono das Secas. Amazônia
Vale do Sáo Francisco e Fron-
teira Sudoeste. Lembrou ainda
a necessidade de se criar a Co-
missão de Comunicações, cujos
assuntos estão hoje afetos _
Comissão dc Transportes.

* rente ' 
poderá dividir-se

se seu programa não pregar
anistia e eleições diretas

A frente ampla está ameaçada de cisão, se o Sr. Carlos
Lacerda não aceitar um decálogo de reivindicações, queas chamadas forças populares lhe apresentaram, e no qual
pedem, entre outras coisas, anistia ampla e irrestrita e
eleições diretas.

As chamadas forças populares ameaçam sair com ijma
Jrente popular, acreditando que possam contar com o apoio
do Sr. Juscelino Kubitschek. O ex-Govemador carioca pe-diu prazo até maio para dizer se aceita ou não as reivin-
dicações das forças janguistas c esquerdistas.

LIÇÃO DE DEMOCRACIA

A NOVA "FRENTE"

No decálogo enviado ao Sr.
Carlos Lacerda, seguidores do
Sr. João Goulart c integrantes
da esquerda reivindicam a elei-
ção direta, anistia ampla e jr-
restrita, nova política econômi-
ca, liberdade sindical e univer-
sitária, soberania nacional ba-
seada cm uma política externa
independente, sem vinculação
com qualquer bloco político mi-
litar, e autonomia dos Estados.

Os articuladores da frente, po-• pular dizem que seu primeiro
ato positivo foi a divulgação em
Brasília, pelo Deputado Herma-
no Alves, do documento atri-
buído ã frente ampla e contes-
tado pelo Sr. Carlos Lacerda,
acrescentando terem condições
de ampla e imediata ação no
Congresso, através de parla-
mentares como o Senador Má-
rio Martins e os Deputados Her-
mano Alves, Lígia Doutel de
Andrade, Osvaldo Lima Filho,
Cid Sampaio, Márcio Melo
Franco, Cid Carvalho. João
Hcrculino e Ivete Vargas.

Baseando-se em uma carta
do Sr. Juscelino Kubitschek, os
articuladores da frente ampla
têm como certa a adesão do
ex-Presidente, caso fracasse a
Irente ampla, o que também
não lhes suscita dúvidas.

Nessa carta, endereçada a um
amigo, o ex-Presidente afirma
não ter tomado ainda qualquer
providência quanto à estrutu-
ração de um novo Partido, pre-
ferindo esperar a oportunidade
da consulta qus agora está fa-
zendo.

AÇÃO PRATICA

O Senador Mário Martins
(MDB carioca) considera quea frente ampla precisa, sair das
conversas de cúpula e partir
para a ação prática e objetiva,
porque "se ela não fizer isso,
outro grupo o fará, lançando
nas ruas todas as reivindica-
ções do momento político bra-
sileiro".

O Senador Mário M a r t i n s
justifica "essa inação" da fren-
tc ampla com mudança do go-vêrno das mãos do Marechal
Castelo Branco para as do Ma-
rechal Costa e Silva, "e êste
ainda não se definiu, de forma
que a frenle não sabe que pa-
pel vai desempenhar nos dias
futuros".

REIVINDICAÇÕES

— É necessário que a frente
ampla, elabore seu decálogo dereivindicações, como'' a anistia
ampla, a reforma da Consti-
tuição e da Lei de Segurança,
bem como outras reivindica-
ções que estão no espírito da
própria Constituição, e vá pa-ra. as ruas defender os seus
pontos-de-vista — acrescentou
o parlamentar.

Pessoalmente, o Senador
Mário Martins continua solida-

rio com a frente ampla, "mas
é necessário que ela diga o que
pretende, para o que ela veio,
cio contrário não sairemos dês-
te círculo vicioso de conversas
não concluídas".

RECEPTIVIDADE

O ex-Governador Carlos La-
cerda reconheceu ontem como
válido o decálogo d'e reivindi-
cações divulgado em Brasília
sob a responsabilidade de se-
tores parlamentares e disse
que "o Marechal Costa c Sil-
va marcaria profundamente o
seu Governo se restabelecesse
as eleições diretas, devolvendo
ao povo o direito de partici-
pação".'

A comissão organizadora da
frente ampla deverá reunir-se
novamente amanhã, segundo
o Sr. Carlos Lacerda, para to-
mar decisões importantes, de-
la participando todos os lide-
res envolvidos no esforço de
formulação do movimento e
que nos últimos din.s têm in-
tensiíicario a sua ação.

SEM VINCULAÇÃO

O ex-Governador concordou
com o plano cie desvincular-se
a Ircv.f.' ampla <.':e qualquer
tipo dc personalismo político,
acreditando que "isso ocorrerá
á medida que a /renie iniciar
a sua atuação, c declarou não
haver nenhum conflito entre o
seu movimento e o MDB, "pois
um está preso ás circunstân-
cias do momento político e ou-
tro tem objetivos a longo
prazo".

O Sr. Carlos Lacerda reite-
rou não ter a intenção de vin-
cular-se a qualquer dos Parti-
dos existentes — ARENA ou
MDB — por náo sentir neles
nenhum atrativo do ponto-de-
vista rio fortalecimento do sis-
tema democrático.

NEI DESCRENTE

O Senador Nel Braga
(ARENA-Paraná) afirmou on-
tem que está "absolutamente
tranqüilo" quanto á "pouca
importância e expressividade"
da frente ampla,

— A frento ampla, náo re-
percutirá, como se imagina,
dentro ria ARENA, cujos qua-
dros, divergentes entre si, se-
rão acomodados com a cria-'
ção de sublegendas, que já es-
tão sendo estudadas pelo Sena-
dor Daniel Krieger, Presidente
do Partido — acrescentou o ex-
Governador paranaense.

NO ESTADO DO RIO

Niterói (Sucursall — o Sr
Carlos Lacerda comunicou aos
coordenadores fluminenses da
frente ampla que visitará o
Estado do Rio só depois de es-
colhidas as principais comis-
soes diretoras regionais domovimento.

Liderança do Governo apura
que 22 artigos da Carta
precisam de regulamentação

Brasília (Sucursal) — A liderança do Governo fêz umlevantamento dos dispositivos da nova Constituição quenecessitam de lei complementar, concluindo o DeputadoErnani Sátiro que 22 artigos carecem de regulamentação
e uni de lei especial (crimes de responsabilidade)

Esse estudo será examinado pela bancada da ARENA
que devera, posteriormente, preparar os projetos de leiscomplementares, para evitar o que ocorreu com a Cartade 46, que depois de 20 anos cie vigência, não teve váriasleis complementares exigidas pelo texto.
LEIS COMPLEMENTARES

Segundo o trabalho da lide-
rança governista, são necessá-
rias leis complementares para
os seguintes dispositivos cons-
titucionais:

Art. 3.° — Criação de novos
Estados « Territórios.

Art. 8.° — V — Permissão
para forças estrangeiras tran-
sitarem pelo território nacional
(Da Competência «la União).

Art. 14- — Requisitos para
criação de novos Municípios.

Are. 1(5 — Parágrafo 2.° —
Remuneração de vereadores (já
objeto de um projeto apresen-
tado pelo Deputado Celestino
Filho, do MDB).

Art. 19 — Parágrafo 1." —
Normas gerais de Direito Tri-
butário.

Art. 19 —Parágrafo 4." —
Empréstimo compulsório.

Art. 20 — Parágrafo 2." —
Isenções de impostos.

Art. 24 — Parágrafo 4.° —
Limites do Imposto sóbre Cir-
culação.

Art. 25 — II — Impostos mu-
nicipais sóbre serviços náo
compreendidos na competência
tributária ria União ou dos
Estados.

Art. 47 — II — Permissão
para forças estrangeiras tran-
sitarem pelo território nacional
(Da Compe tência do Con-
ffresso).

Art. 49 — H — Processo
legislativo.

Art. 53 — Votação por maio-
ria absoluta das duas Casas do
Congresso (Câmara e Senado).

Art, 63 — Parágrafo Ünico— Orçamentos Plurianuais de
Investimento.

Art. 65 — Parágrafo 3.° —
Arrecadação vinculada (Do Or-
çamento).

Art. 76 — Parágrafo 3.° —
Composição e funcionamento
do colégio eleitoral (para ciei-
ção do Presidente e Vice-Pre-
sidente da Republicai.

Art. 79 — Parágrafo 2.° —
Outras atribuições conferidas
ao Vice-Pre.-.idente cia Rcpu-

blica na Presidência do Con-
gresso.

Art. 83 — XII — Permissão
para forças estrangeiras tran-
sitarem pelo território nacio-
nal (Das Atribuições do Pre-
sidente da República).

Art, 116 — Parágrafo 1.» —
Criação de mais dois Tribunais
Federais de Recursos.

Art. 118 — Parágrafo 1.° —
Criação cie novas seções judi-ciárias (Justiça Federal).

Art. 148 — Outros casos demelegibilidade de candidatos
(para a preservação do regi-
me democrático, da probidadeadministrativa e da norma-
lidade e legitimidade das elei-
ções, contra o abuso do podereconômico e do exercício doscargos ou funções públicas).Art. 157 — Parágrafo 10 —
Regiões metropolitanas (cons-lituídas de municípios, que in-
dependentemente de sua vin-
culação administrativa, inte-
grem a mesma comunidade só-
cio-econômica, visando á rea-lização de serviços rie interes-
se comum).

LEI ESPECIAL

Será necessária a elaboração
ae lei especial para atender odispositivo no Art. 84, Pará-
grafo Ünico. dispondo sóbre
crimes de responsabilidade. Alei especial definirá os crimes
de responsabilidade atos doPresidente da República queatentarem contra a Constitui-
cão e, especialmente, a exis-
tência da União. O livre exer-
cicio do Poder Legislativo, do
Poder Judiciário, e dos Pode-
res constitucionais do Estado.
O exercício dos direitos politi-cos, individuais e sociais. A se-
gurança interna do País. A
probidade na administração. A
lei orçamentária e o cumpri-
mento das decisões judiciárias
e das leis.

fe-ses crimes serão definidos
em lei especial, que estabele-
cera também as normas dei
proca^so e julgamento. '
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Flexa lembrou que democracia é igualdade üe oportunidades para todos subirem ua vida

Flexa assume Presidência da Guanabara jáARENA carioca e pede apoio tem esboço
ao esforço de Costa e Silva de nova Carta

Ao assumir ontem a Presidência da ARENA da Guana-
bara — a indicação de seu nome pela Comissão Diretora
Regional, para substituir o Sr. Adauto Cardoso, foi aco-
lhida por unanimidade pelo TRE — o Deputado federal
Flexa Ribeiro conclamou seus correligionários a apoiarem
c cooperarem com "o esforço do Governo Costa e Silva".

O Vice-Presidente Regional do Partido, ex-Senador
Afonso Ariuos, em seu discurso, acentuou que a ARENA
carioca precisa criar uma mentalidade nacional, "pois, do
contrário, desaparecerá", terminando por fazer um apelo à
unificação das diversas correntes que compõem a organi-
zação na Guanabara.
COINCIDÊNCIA

Disse o Sr. Flexa Ribeiro que"o instante que agora vivemos
coincide com o começo de um
novo período no processo his-
tórico brasileiro: o inicio do
Governo do Presidente Costa
e Silva, em que se vai institu-
cionallzar, nos quadros da no-
va Constituição Federal, a nor-
malização da vida democra-
tica do Pais".

Sóbre o papel cia Guanabara
nessa nova era, afirmou o Pre-
sidente da ARENA carioca que,"dessa nova idade do Brasil
seremos todos os artífices e
protagonistas", e que "caberá
à Guanabara desempenhar re-
levante papel, que ninguém
lhe pode negar, na elaboração
do pensamento político de van-
guarda e de atuação perma-
nente nef processo renovador
que o Brasil deseja".

Frisou que é tarefa da Gua-
nabara ajudar o País a enten-
der que Democracia "quer dl-
zer. em primeiro lugar, igual-
dade de oportunidades para
todos subirem na vicia". Fèz
questão, também, de deixar
claro que a ARENA da Gua-
nabara não encara sua mis-
são política debaixo de uma
estreita compreensão regiona-
lista, mas se integra no csfór-
ço global pelo desenvolvimen-
to do País, "pois c apanágio
dos cariocas a visão ecumênica
da nacionalidade".

OPOSIÇÃO A NEGRÃO

Assegurou que seus correli-
gionários, fiéis ao documento
de fundação do Partido, darão
maior dinamismo e vitalidade
à linha de oposição ao Govêr-
no estadual, "gerado no berço
dos mais condenáveis vícios da
nossa vida pública", afirmando
que "chega ao escândalo a ln-
competência e o baixo nível
de eficiência administrativa em
que se demonstra de modo
concreto sua incapacidade pa-ra realizar uma obra de Go-
vêrno digna do povo da Gua-
nabara".

Prometeu o Sr. Flexa Ribei-
ro lutar para que a ARENA
carioca seja uma escola de for-

mação de homens públicos «
de políticos de nova visão e
perfil moderno, abertos às
idéias dc progresso e de jus-
tiça social, — e que, portado,
res ou não de um mandato, do-
nos de grande ou pequena vo-
tação, possam falar com fran-
queza e defender suas idéias,
fiéis ao seu pensamento poli-tico. em clima de absoluta li-
berdade.

Concluiu o substituto do Sr.
Adauto Cardoso afirmando
que essa é a importância da
democracia interna, nos órgãos
dirigentes da vida' partidária,
em que maioria e minoria po-
dem e devem conviver em re-
gime de respeito recíproco,
pois "a. controvérsia democra-
tica é fecunda, ao contrário da
unanimidade que, em politi-ca, é símbolo dos regimes tota-
litários".

PROTESTO

A cerimônia de posse do Sr.
Flexa Ribeiro íoi interrompi-
da cm certo momento pelaDeputada estadual Lígia Lessa
Bastos, para a apresentação de
mn documento de protestocontra a indicação feita pelaComissão Diretora Regional ao
TRE.

No documento, a deputada
declara não reconhecer a vali-
dade da solenidade, alegando
que o TRE tomara conheci-
mento do seu recurso ao Tri-
bunal Superior -Eleitoral pro-testando contra a forma d»
escolha do substituto do Sr.
Adauto Cardoso.

Ò Sr. Afonso Ariiios, presi-dindo o ato, explicou que náo
podia receber o documento,
porque entre seus consideran-
dos náo constava o único queo levaria a aceitar o protesto:a prova de que o recurso in-
terposto no TRE teria efeito
suspensivo.

Indiflando que não, queria
participar de divergências, o
ex-Senador condenou veemen-
temente o udenismo de certos
setores da ARENA e colocou
seu cargo à disposição do Ga-
binete estadual, "se isso puderservir para a união do Parti-
do".

Com o português da Co-
missão redatora revisto pelo
filólogo Antenor Nascentes,
chegou ontem às mãos do
Governador Negrão de Lima
o anteprojeto da nova Cons-
tituicão da G u a n abara
(adaptação à, Carta federal),
documento que terá de es-
tar na Assembléia Legisla-
tiva até o próximo dia 15.

O trabalho foi concluído
com rapidez, devido ã preo-
cupação da Comissão incum-
bida da revisão — Ministro
João Lira Filho, Srs. Caio
Tácito e Alfredo de Almeida
Paiva, relatores, e Procura-
dores Carlos Rocha Guima-
rães, Lino de Sá Freire a
José Carlos Barbosa Morei-
ra — em não inovar em re-
lação à nova Constituição do
Pais.

TRÊS APARTES

O anteprojeto da nova
Carta estadual divide-se em
3 partes: justificação, ane-
xos (indicando preceitos fi-
liados às normas da Consti-
tuição federal) e texto da
adaptação constitucional.

Nas reuniões da Co"missão,
segundo um de seus mem-
bros, não houve "atritos
ideológicos".

MINAS ENCERROU

Belo Horizonte (Sucursal)
— A comissão encarregada
de elaborar a nova Consti-
tuição mineira realizou on-
tem sua última reunião, de-
vendo entregar hoje, às 17
horas, ao Governador Israel
Pinheiro o anteprojeto apro-
vado de acordo com o rela-
tório do Professor Raul Ma-
chado Horta.

O Governador Israel Pi-
nheiro deverá encaminhar o
anteprojeto amanhã, à As-
sembléia Legislativa, que já
convocou reunião extraordi-
nária até o dia 30, para o
exame da matéria.

Funcionaram como mem-
bros da comissão os Srs. Raul
Machado Horta, Ibraim
Abi Ackel, Amilcar de Cas-
tro, José Diogo de Almei-
da Magalhães, Cícero Du-
mont, Milton Campos, Gus-
tavo Branco, Gérson Boson,
Bonifácio de Andrada e
Raimundo Nonato.
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Coluna do Castello
"Frente " decidida

a virar Partido
Brasília {Sucursal) — Os Srs. Carlos La-

cerãa e Juscelino Kubitschek já fizeram sua
opção: vão marchar para a formação do nôvo
Partido político. Consideram eles que essa é
a etapa, necessária e objetiva no desdobra-
mento da aliança que fizeram e que'seus ami-
goa proclamam daqui -por diante indissolúvel.

Emissários ligados ao movimento já le-
-vantaram o organograma da formação de um
Partido politico e os primeiros -passos concre-
tos deverão ser dados nos próximos dias, com
o lançamento do manifesto-programa e com
o início da campanha, de tomada de assina-
turas por todo o País a fim. de que, dentro
do menor prazo possivel, se atendam às con-
dições ãa lei para cobrir o alvo.

Imaginam os laceráistas que até mesmo
em 30 dias poderá ser feita a coleta ãe assi-
naturas em número suficiente, pois tal ini-
ciativa se desenvolverá, simultaneamente em
toãos qs Estados e em todos os municípios
onde haja pessoas solidárias com o ex-Presi-
dente ãa República e com o ex-Governador da
Guanabara.

Entendem os organizadores do nôvo Par-
tido que a mobilização popular será um es-
tímulo à arregimentação política, que se se-
guiría necessariamente ao êxito ãa campanha
a que se dedicariam, daqui por diante.

Do ponto-de-vista das reações à idéia da
transformação da irente ampla em organiza-
cão partidária, o problema que persiste é o
do entrosamento áo antigo PTB, o qual pode-
ria ser estimulado a preservar a legenda do
MDB como instrumento para. o eventual re-
torno do Sr. João Goulart. O Deputado Cid
Carvalho, que tem situação no grupo traba-
lhista. dizia, ontem, a respeito, que a corrcn-
ie a que -pertence, na qual engloba, as tendén-
cias esquerdistas ãe um modo geral, só admi-
te entendimento com a frente na- medida em
que ela continue como vm ¦movimento cívico,
ãe mobilização ãe opinião. Jamais, porém,
concordariam èle e seus amigos em pedir
inscrição num Partido comandado pelo Sr.
Carlos Lacerda. Sem embargo, como se sabe,
há numerosos ex-trabalhistas que participam
intimamente ão trabalho de articulação ãa
frente ampla e que parece se dispõem a mar-
char para a etapa da constituição do Partido.

No momento em que estiver confirmada
a decisão ãos Srs. Laceráa e Kubitschek, on-
tem- anunciada por assessores qualificados, o
MDB deverá realizar um movimento ãe auto-
consolidação, tentando preservar seus qua-
dros contra a ameaça objetiva âe desagrega-
ção. Os lacerdistas,"no entanto, contam que
o ímpeto ãe tal reação arrefecerá na medida
em que se constatar o êxito ãa mobilização
do eleitorado para a nova. agremiação.

Jânio não entra

Voltando ontem ãe São Paulo, o Sr. Os-
car Pedroso Horta declarou: "Podem confir-
mar que o Sr. Jânio Quadros não ingressará
na frente ampla." Sôbre a possibilidade ãe vm
encontro ão ex-Presidente com o Sr. Lacerda,
o Sr. Horta acrescentou: "O Jânio ãesestimu-
lou o'Lacerda a ir a São Paulo para encon-
trá-lo." E, explicativo: "Encontrar para quê?"

A opinião de Covas

O Sr. Mário Covas, conversando com o
Senador Aurélio Viana, ãisse4he que há um
engano em supor que a bancada parlamentar
oposicionista é contrária à frente ampla. A
seu ver, há um pequeno grupo lutando pela
frente e um pequeno grupo combatendo a
idéia. No entanto, a maioria, não definida,
olha com simpatia a sugestão ãe melhorar o
instrumental âe luta. A maioria vê, portan-
to, com simpatia, a frente ampla, embora não
aceite compromisso com ela antes que haja
uma definição, pois ninguém quer esvaziar
O MDB.

Critérios para a "frente mineira"

O Sr. Gustavo Capanema ãá uma expli-
cação prática âa frente mineira. A seu ver,
com ela, o Governador Israel Pinheiro pro-
cura ao mesmo tempo conviver com a ÜDN
(que é dona da ARENA, enquanto o PSD é
apenas hóspede mal vindo) e recompensar o
esforço ãe antigos pesseãistas e trabalhistas
que se abrigaram na legenda ão MDB, como
os Srs. Renato Azereão e Tancreâo Neves, pe-
ças-mestras na sua campanha eleitoral.

A dificuldade está em encontrar um cri-
tériona distribuição áe cargos, mola âa po-
litica mineira. O critério examinado, no mo-
mento, é o que estabelece a constituição âe
comissões arenistas ãe controle ãos nlunicí-
pios, compostas âo deputado federal mais vo-
tado, do deputado estadual mais votado, e do
prefeito. Nos municípios em que o MDB ven-
ceu, o governador ficaria livre para adotar
critérios pessoais.

O Sr. Capanema faz reparos ao critério:
em Pitangui, diz êle, o mais votado foi o Sr.
Magalhães Pinto, cabendo a éle o segundo lu-' gar. "Então", pergunta, "eu vou consentir que
o Magalhães mande em minha terra?"

O Secretário das Finanças da frente mi-
neira não será o Sr. José Maria Alkmim, mas
o Sr. Ovíâk) áe Abreu.

Líderes com o Presidente

O Sr. Ernani Sátiro esperava ontem o
Sr. Daniel Krieger. que não chegou, para
irem juntos ao Palácio áo Planalto, atendeu-
do a convocação áo Presiãente. Os líâeres âe-
verão levar ao Marechal Costa e Silva o pro-
jeto ãe reforma âo Regimento comum, atra-
vés ão qual se pensa resolver o problema ãa
Presiãência ão Congresso Nacional

O Sr. Peâro Aleixo, que será beneficiado
pela fórmula, foi consultado a respeito áo
projeto.

No encontro, o Presidente da República
¦ dará a palavra final de incentivo (ou não)
para o trabalho dos lideres cm favor da apro-
vação áo projeto.

Carlos Castello Branco

Governo terá
na Câmara 13
vice-líderes

Brasilia (Sucursali — Os se-
te vice-líderes do Governo _«
Câmara íoram mantidos no
cargo l__o Sr. Brutal Sátiro,
que escolheu mnis seis. .sendo
três entre os novos deputados
e três entre os reeleitas.

Uos novos parlamentares, fo-
ram designados vice-lideres áo
Governo cs Srs. Rafael cie
Almeida Magalhães (Gurina-
iba.aV, Haroldo Lecm Pore_
(Paraná.) c Luís Garcia (Ser-
gide)', todos oriundos do sm-
tiga CON.

OS VICE

A relação dos 13 vlce-lideres
escolhidos pelo Sr. Ernani Sá-
tiro é a. seguinte, com <i res-
salva de que poderá haver
acréscimo — possivelmente de
mais dois, "a fim de atender
ás necessidades dos trabalhos
parlamentares": Geraldo Frei-
_e (MG), Rui Santos (BA;.
Ultimo dc Carvalho (MG), Os-
valdo Za-nello (ES). Tabosà de
Almeida (PE), Geraldo Gue-
des (PE), Nogueira de Resen-
de (MG), que foram vice-li-
deres do Sr. Raimundo Padi-
lha; Américo de Sousa (MA),
Daniel Faraco (RS), Flávio
Marcílio (CE), Haroldo Leon
Peres, Luis Garcia e Rafael de
Almeida Magalhães.

J__ iminente a intervenção na
Guanabara, anuncia Brunini

Bra. iii a (Sucursal) — o
Deputado Raul Brunini imob
da Guanabara) anunciou on-
tem, da tribuna da Câmara,
que e iminente uma interven-
ção cie fato. do Governo fe-
deral, _a Guanabara, "para

pfjr fim aos desmandos do
empregado da Riu Light, Ne-
grão de Lima".

O Governador cario; a já
foi informe do da decisão pelo
Ministro Hélio Beltrão, encar-.
regado de executar a inter-
venção da fato — revelou 6
Sr. Raul Brunini, acrescentai)-
do que a medida compreende-
rá uma investigação geral na
Policia da Guanabara.

A ORIGEM

Segundo o Sr. Raul Brunini,
órgãos do Governo federal,
principalmente de setores mi-
lit ares. estiveram reunidos, nos
últimos dias, para um exame
da. situação na Guanabara.

Essa afirmação — ressal-
tou — será contestada, será
desmentida, mas os fatos e o
tempo virão confirmá-la.

E prosseguiu:
Primeiro, existe c será res-

peitada uma situação de direi-

io que e o Governo Negrão de
Lima. mas vai ser Imposto um
estado de fato. Qual é êsse es-
tado cie fnto? O Governo le-
deral vai supervisionar a Gua-
nabara. os planos, as obras, a
aplicação dos dinheiros. atra-
vés do Minislro Hélio Beltrão,
que os comandará. Será feita
uma revisão e mudança cio Se-
cretariado. principalmente rm
doi-, postes: o Secretário cio
Governo c o Chefe do Gabine-
te Civil, postos esses ocupados
por ciois cidadãos que não tèm
qualificação cm nenhum senti-
do — moral, administrativo, —
e serão substituídos por impo-
sieão do Governo federal, por
incapacidade administrativa e
moral de continuar á frente
des destinos daquele Estado,

E mais adiante:
— Houve um convênio com

o Ministério dos Transportes,
que assumirá, •praticamente, a
CTC pelo escândalo lá verifi-
cado, com desfalque de pecas
e materiais. Haverá um convè-
nio com o Banco Nacional da
Habitação e a COHAB para re-
moção de favelas e construçáo
de vilas populares, a exemplo
das Vilas Kennedy, Aliança, Es-
perança e Cidade de Deus. Mas

o convênio e porque nao se po-
de fazer de outra maneira- Po-
rém, quem vai administrar,
quem vai construir, é o BNH.

CAOS

O Sr. Raul Brunini afirmou '
ainda que as coisas vão mal na
Guanabara.

— Varias indústrias, diante
da desidia da administração,
da incapacidade e da mediu-
cridade do Governo Negrão de
Lima. já estão-se transferindo
para o Estado do Rio e São
Paulo. Uma das causas é a fui-
ta de energia, pois hoje (piem
governa a Guanabara são os
senhores da Rio Light, uma
vez que Negrão de Lima é um
instrumento dócil nas mãos da
•administração da Light. Negrão
é. hoje, um subserviente, é um
empregado, é pau-mandado da
Rio Light, que fa_ o que bem
emende.

Ressaltou que. a má admlnis-
tração se reflete em ludo. no
estado lamentável da.s ruas, na
questão do ensino, que "é alar-
mante, com as escolas ameaça-
das o as mães aflitas, pcis tem
receio de enviar seus filhos pa-
ra a.s aulas, devido à iminência

de desabamentos e do pouco
caso das autoridades".

CONTESTAÇÃO

As afirmações do Sr. Raul
Brunini foram consideradas"produto da imaginação" pelo
Deputado Gonzaga da Gama
(MDB dn Guanabara», embo-
ra cem a ressalva de que "o
Governo carioca está realmen-
te u braços com sérias dificul-
dades". no que diz respeito ao
restabelecimento da energia
elétrica e aos demais serviços
públicos.

Mas entre isso e a medida
aqui anunciada pela fantasia
do Sr. FUvul Brunini vai uma
longa, distância.

E frisou:
Estou certo de que o povo

cia Guanabara, preocupado com
a situação em que se acha o
Eslado, repudia, no entanto,
tais medidas anunciadas e es-
tranha que o Sr. Raul Brunini,
comprometido com as idéias
— como diz ciar — de demo-
cracia e liberdade, venha para
esta Casa ser o locutor de me-
didas que significam o princi-
pio dejsntêrro desta mesma de-
mocracia.

Oposição está
otimista com
Costa e Silva

Brasília (Sucursal) — Der-
tacados representantes cia
Oposição na C á m ara cios
D e p u t a dos manifestaram-se
ontem otimistas com o Govêr-
no Cosia e Silva, o qual, no
entender do vicc-Lidcr cio
MDB. Sr. Joáo Herculino, po-
dera levar o Brasil ao encon-
tro dos seus grandes destinos.

— Ninguém tem tanta opor-
Umidade de passar á História
como um grande brasileiro e
um grande Presidente do que
o Marechal Costa e Silva -
declarou o Deputado Joáo Her-
culino.

APELO

Assinalou o Sr. João Her-
culino que "ninguém neste
Pais assumiu a Presidência cia
República com tantas possibi-
bilidades de se transformar no
maior Presidente que esla Na-
ção já conheceu do que o Sr.
Costa é Silva, porque èle suce-
de. sem dúvida alguma, ao pior
Presidente que este Pais já
teve".

O Sr. Chagas Rodrigues, cio
MDB do Piaui. em seu elogio
ao Governo federal, aplaudiu
especialmente o Ministro Jar-
bas Passarinho.

SOMA E CAPITALIZAÇÃO DE
EXPERIÊNCIAS VALIOSAS
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Começa demolição das últimas
pedras perigosas no Cantagalo

Jornal do Brasil, terça-feira, 28-3-67, Ifl Cad. -~ 5

.SÓ PARA BICICLETAS

Praia tle Botafogo será
a única sob interdição

Além da Praia de Botafogo,
onde a interdição é tradicional,
a única que ainda continua
Interditada é a do Flamengo,
que entretanto poderá sei* ire-
ciüentada a partir de amanhã,
sem perigo de contaminação,
porque serão concluídas lw.ie
as manobras nas galerias da
Elevatória da Glória, causa da
interdição.

A informação foi prestada
pelo Diretor do Departamento
de Saneamento da SURSAN,
engenheiro Paulo Costa, quedisse ainda que para acabar
definitivamente com ns en-
chentes em Botafogo quatronovas frentes de obras serão
Iniciadas esta semana, no sen-
tido de livrar as Ruas Volun-
tários, Real Grandeza c Ge-
neral Polidoro das constante,
inundações.

AS ENCHENTES

Além dos trabalhos paraconcluir, possivelmente esto
ano, as obras de canalização
do Rio Berquó, no seu trecho
final que atravessa subterra-
neamente as pistas da Pl*aia
de Botafogo, sob o Mourisco,
o Diretor do Departamento' de
Saneamento disse ontem que
novas frentes de trabalho se-
rão abertas para terminar com
o problema das enchentes em
Botafogo.

"Estas frentes — explica — .sc
resumem na construção rie ga-
lertas em quatro ruas: D. Ma-
riana, Visconde Silvo, São João
Batista e Paulino JTternande.s,
que irão desanuar diretamente
no Rio Berquó, evitando liran-
daçôes também nos trechos in-
termediários da Rua Votaria-
rios da Pátria e dns Ruas Real
Grandeza e General Polidoro,
cujas águas, em dias de chu-
vas, por natural decliviclaclc-,
convergem para o Moiirisco,
causando ali os problemas mais
graves, sem contudo deixarem
de inundar tan.tx.rn aqueles lo-
cais.

Detalhadamente — acresceu-
ta o engenhiero Paulo Costa— a Rua D. Mariana terá uma
galeria de 212 m ligada à ca-
nolizaçSo do Berquó, que evita-
ni as enchentes na Rua Ge-
neral Polidoro. A Rua Vlscon-
de Silva ganhará uma canali-
zação de 2150 metros até o Ber-
quó, nã Rua Mena Barreto,
com isto livrando a Rua Real
Grandeza das enchentes, e ns
Ruas São João Batista e Pau-
lino Feranandes terão galerias
de 2íí2 e 100 metros respecti-
vãmente, que impedirão as
inundações nos trechos inter-
mediárlos das Ruas Voluntá-
rios da Pátria e General Po-
lidoro.

BNH em Çaraguatatuba vai
construir para flagelados

São Paulo (Sucursal) — O
Banco Nacional da Habitação
Iniciará a construção, a longo
prazo, de casas populares para
os flagelados de Caraguata-
tuba, os quais darão, como par-
te do pagamento, uma declara-
ção dos prejuízos que sofreram
com as chuvas.

A decisão foi anunciada de-
pois dos contatos mantidos on-
tem entre um representante do
Ministério da Coordenação dos
Organismos Regionais e o pre-feito daquela cidade, Sr. Geral-
do Nogueira da Siiva. Por ora,
o.s flagelados ficarão abrigados
nos sete pavilhões não conclui-
dos da Escola Parque Compie-
mentar Salgado Gama.

NOVAS CHUVAS

As chuvas esparsas da Sema-
na Santa, provocaram mais ai-
guns deslizamentos o quedasde barreiras, sem maiores con-
seqüências. Por outro lado, oBatalhão de Engenharia deGuaratinguetá terminou ontem
a construção de uma ponte mi-litar de emergência, para dar
passagem sobre o Rio Santo
Antônio, a veiculos de até 4toneladas.

O comércio e os bancos rea-brlram ontem suas portas e oPrefeito Geraldo Nogueira, daSilva pretende sugerir ao Go-vernador a construção de uma'serraria na cidade, para oaproveitamento de cerca de 200mil árvores caídas, quase tó-das de madeira de lei.
Para os trabalhos de recupe-ração, a cidade ficou dividida

cm três zonas, que serão or-
ganizadas em forma de comu-nidade, de acordo com um le-vantamento completo das con-dições de seus moradores. A co-lônia japonesa de Caraguata-
tuba, que reúne cerca de 50 fa-milin... apresentou uma propôs-ta à Prefeitura no sentido de
participar dos trabalhos de re-construção, em troca de manti-mentos. Até o momento, os ja-ponêses limitaram-se a traba-lhar por si, sem buscar auxilioda cidade, pois seus prejuízos —
plantações, obras de Irrigarãocasas e máquinas destruídas' —'
elevam-se a mais de NCr$ soomil.

Depois de se reunirem, deci-diram solicitar ao Governo es-tadual gs seguintes medidas-
moratória de dividas por uniano; empréstimos a longo pra-

zo para recuperação rápida e
abertura urgente de uma via
para escoamento da produção
figricola, correspondente a 15
caminhões diários de mercado-
rias. Inclusive, já entraram cm
contato com o consulado do Ja-
pão em São Paulo, com o obje-
tivo de apressar a ação do Go-
vernador Abreu Sodré.

Equipes de assistentes sociais
e enfermeiras continuam os
trabalhos de levantamento dc-
mográfico e vacinação das pes-
soas ainda isoladas em locais
de difícil acesso.

Os próprios flagelados, que
não estejam doentes ou Invá-
lidos, ajudam nos serviços, em
iodos os setores.

NEUROSE DA
CATÁSTROFE

Apesar da. progressiva nor-
malizaçflo da vida em Cara-
guatatuba, a população ainda
se ressente do que um medi-
co local cSamou de "neurose
da catástrofe".

Com as novos chuvas, mui-
ta gente pensou em abando-
nar definitivamente a cidade,
com medo de uma repetição
daa inundações e desabamen-
tos. Ontem pela manhã, houve
missa de sétimo dia em me-
mória de 200 mortos e outros
desaparecidos. Hoje e amanhã
haverá missa em ação de
graças pelos sobreviventes.

COOPERAÇÃO FEDERAL

O General Albuquerque Ll-
ma, Ministro da Coordenação
des Organismos Regionais, in-
formou ao Sr. Hell Lopes Mel-
reles, Secretário do Interior deSao Paulo, que o Governo
Federal divulgará, nos próxi-mos dias, "o.s termos e limites
da cooperação financeira etécnica que a União prestaráa São Paulo, para a recons-
trução do Çaraguatatuba".

O Secretário do Interior foiao Rio no último fim de sc-mana especialmente paraconversar com o General AI-buquerque Lima e, ontemapós encontrar-se com o Sr'Abreu Scdré, o Sr. Hell LopesMeireles adiantou que o cré-dito de 500 mil cruzeiros no-vos autorizado pelo Governa-dor para os socorros urgentesa região de Çaraguatatuba Já
^..ÍT,0",*™ à disposição dasautoridades que trabalham nareconstrução da Cidade.

As pedras localizadas próxi-
mo ao corte do Morro do Can-
ia galo que oferecem perigo de
deslizamento começarão a ser
demolidas hoje por marteletes
elétricos, segundo informou um
engenheiro do Instituto de
Geotécnica, que adiantou ain-
da que as obras de terraplena-
liem abaixo da Rua Gastão
Baiana durarão mais quatro
dias.

A continuação de obras abai-
xo da Rua Gastão Baiana e o
Inicio, nos próximos dias, de
outras na encosta á direita de
quem vai rie Copacabana para
a Lagoa farão com que o trá-
íego pelo Corte do Camagak.'
continue interrompido por mal.,
algum lempo.

?ERIGO AFASTADO

Ontem, o edifício que fica
próximo do local onde houve
os últimos desmoronamentos c
que tinha sua base ameaçada
por novos deslizamentos ficou
livro do perigo já que a má-
quina que está trabalhando no
local aplainou parte da encos-
ta. Entretanto, o boliche exis-
teme ao lado continua interdl-
tado, segundo informação cio
engenheiro do Instituto de
Geotécnica.

O globo e a lâmpada de um
poste junto ao local onde es-
tão sendo realizados os traba-
lhos no Corte do Cantagalo,
íoram quebrados por blocos de
pedras e terra lançados pelamáquina, apesar de o enge-
nheiro que supervisiona os tra-
balhos ter telefonado diversas
vezes para o Serviço de Emer-
gência da Light, pedindo pro-vidências para evitar o acirien-
te.

Com o desvio do tráfego «o
Corte de Cantagalo para a Rua
Miguel I-emos, passando, em
seguida, .pelo Túnel Sá Freire
Alvim, os buracos existentes na
Run. Barata Ribeiro, á entrada
do túnel, aumentaram em nú-
mero, o que dificulta mais ain-
da o transito no trecho.

REMOÇÃO

Apenas uma família tevemóveis e objetos particularesremovidos, durante a manhã
de onte, da favela do Canta-
galo, de onde diversas pessoas
que tiveram seus barracos in-terdltados após as últimas
chuvas só não mudaram ainda
porque, segundo afirmaram, há
apenas um caminhão fazendo
o serviço de transporte e um
numero reduzido de funciona-
rios para carregá-los.

Por volta dns 13 horas de on-tem uma família permaneciasentada ao lado do caminhão
que Iria transportar seus mó-veis para Miguel Couto, distri-to do Nova Iguaçu, num traba-lho que, segundo cálculo do
próprio motorista, duraria um
dia inteiro. O Sr. Mário de Oli-veira, chefe da família, passa-rá a viver longe da mulher edois filhos menores porque tra-balha no Rio.
NOVO DRAMA

Algumas famílias afirmaram
que, cm conseqüência da inter-

dição de seus barracos, serão
obrigadas a morar longe do
Rio, já que não conseguiram,
com o Governo do Estado, no-
vas casas. O Sr. Mário de Oli-
veira, por exemplo, obrigado a
ir morar no distrito de Miguel
Couio. somente poderá ver a
família uma vez por semana
pois caso contrário* o dinheiro
que ganha, como funcionário
do Cinema Caruso, iria ser
consumido quase que inteira-
mente em passagens, segundo
disse sua mulher.

Ontem, a Rua Barão da Tór-
re, que fora quase que total-
mente obstruída com a quedade barreira do Morro do Can-
tagalo, ficou livre, enquanto os
trabalhos dc contenção da en-
costa prosseguiam normalmen-
te. A destruição dos barracos
condenados pelos engenheiros
do Estado continuava a ser fei-
ta. também, sem qualquer
anormalidade.

Segundo informação cie uma
funcionária da Secretaria cie
Serviços Sociais, 100 favelados
do Morro do Cantagalo já e..-
tão abrigado? no" Albergue
Joáo XXIII, enquanto outras
famílias estão passando pelo
serviço de cadastramento. Exr
plicou a funcionária que algu-
mas famílias que tiveram seus
barracos interditados perma ne-
cem na favela porque as quenão tém ]iara onde ir têm (ire-
ferência.

NO ROCHA

O Instituto Nacional cie Pre-
vidêncla Social informa que,
com a concretagem de quatro
pilares para escoramento cia
grande pedra que ameaçava
rolar sóbre o Conjunto Re.si-
dencial do ex-IAPC, no Ro-
cha, os moradores já não cor-
rem mais qualquer perigo.

A segunda fase dos traba-
lhos, já iniciada, consiste na
construção de três grandes co-
lunas e calçamento das par-
tes inferiores, além da remo-
ção das pedras menores. O
projeto de escoramento, feito
pelo engenheiro Carlos Va-
lente, do ex-IAPC, por êle pró-
prio foi executado e fiscal!-
zado.

MORRO DO URUBU

A maioria dos moradores que
ainda permanece no Morro do
Urubu, em Pilares, "que náo
é favela, pois todos possuem
registros de suas casas", alegou
ontem que "apesar cio perigo
que correm, náo poderão sair
tão cedo, já que não têm paraonde ir e o Estado até agora
não providenciou um local de-
cente para nós, porque para a
Fazenda Modelo ninguém vai
mesmo".

O ambiente no Morro do
Urubu é de revolta completa
contra as autoridade* do Go-
vêrno, pois "desde abril do ano
passado não houve qualquer
providencia no sentido de con-
ter as encostas do morro". On-
tem. por volta das 17h30m dois
caminhões do Estado estiveram
no local à disposição dos mo-
radores e só 6 famílias deci-
diram-se mudar espontânea-
mente".
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antagalo ainda Jurarão algum, tempo, impedindo o tráfego por ali entre Copacabana t Lagoa

anuncia que vai Açúcar refinado continua
cobrar aumento da taxa a NCr$ 0,46 e só compra
de água a partir de abril quem amanhece nas filas

A parto de abri! o carioca pagará mais NCrS 0,014 f qua-torze cruzeiros antigos) para cada mil litros de água quegastar, segundo informação do Diretor Financeiro daCEDAG, Sr. Augusto José Macambira, em face do aumentocio salo.no mínimo. As guias de cobrança referentes ao prl-meiro trimestre não sofrerão qualquer alteração
O valor das guias, após o aumento variarão entre NCrS

vrit A°if !"' 
C {'.l,líltroceilto*5 e dez cruzeiros antigos) até"NGiS 

6.43 (.seis mil e quatrocentos e trinta cruzeiros anti-Kos), segundo esclareceu o Sr. Augusto José MacambiraAs guias do primeiro trimestre deverão estar quitadas semmulta entre os dias 5 e 18 de abril.
DISTRIBUIÇÃO

— A distribuição rias guiasreferentes aos três trimestres
finais de 1967 — disse o Sr.
Macambira — será iniciada a
partir des últimos dins de mar-
ço e se estenderá até abril. O
pagamentos dessas guins deve-
rá obedecer aos prazos nelas
fixados, .seguindo o processo jáadotado anteriormente nas
guias do primeiro trimestre. A
CEDAG não cobrará posterior-
mente a diferença relativa ao
més de março, quanto ao cál-
culo cio preço da água sóbre o
novo salário mínimo.

O Diretor Financeiro dr_ CE-
DAG ressaltou que a compa-
nhia evitará emitir guias cx-
tras, fora d3 programação re-
guiar que a empreso, adotou pa-

ra cobrança cie sufis contas,
com base na extração de qua-•tro grupos de guias trimestrais
para cada exercício.
PROMESSAS

— A arrecadação autôno-
ma dos seus próprios recursos— explicou — permitirá ã CE-
DAG uma aplicação segura dos
seus investimentos, com base
num programa de obras de queo Rio tanto necessita para ter,
afinal, um sistema de abas-
tecimento de Água funcionan-
do a contento. Programamoa
construir uma subadutora em
Botafogo, ligação do sistema
Guandu com a récie distribuí-
dora, do Centro, correção de
milhares de vazamentos e re-
forma e modernização de vá-
rias estações elevatórias.

Paula Soares
exposição na

O Secretário de Obras, Sr.Paula Soares, comparecerá
amanhã, às 10 horas, à Assem-
bléia Legislativa para expor,
perante a Comissão de Obras,
o que vem realizando a sua Se-cretaria.

O Sr. Paula Soares deverá'
voltar à Assembléia uma se-
gunda vez. depois, novamente
para expor, desta vez ao pie-nário, o que foi feito para evi-

faz amanhã
Assembléia

tar as conseqüências das cn-chentes e impedir o desliza-
mento de encostas de morro.

O Deputado Frota Aguiar
(MDB) fêz um apelo, ontem
no Governador Negrão de Li-ma para que impeça o traba-
lho obrigatório aos domingos
na Fazenda Modelo dos ope-
rários que lá se encontram
abrigados.

Dissídio dos camponeses em
greve no Cabo será julgado
hoje com parecer favorável

Recife (Sucursal) — O dissídio coletivo da 1900 tra-balhadores da agroindústria do açúcar no Cabo será jul-gado hoje, já com parecer favorável da Procuradoria daJustiça do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho dePernambuco.
Os trabalhadores estão em greve há mais de três me-ses pelo pagamento do salário mínimo, salários atrasadosdiferenças salariais. 13° més de 1964 e 1965, no primeiromovimento reivindicatório em Pernambuco após marcode 1964. *

Maranhão concede verba
especial para Pedreiras

São Luis do Maranhão (Cor-respondente) — o Governa-
dor em exercício. Sr. AntônioDino, acenou com o Secreta-rio de Finanças, Sr. Pedro Nei-va de Santana, a concessão deum adiantamento especial deNCr$ 10 mil (10 milhões de

Desenvolvimento da Amazônia)e a SUDENE (Nordeste).
NA CÂMARA

Brasília (Sn ,rsal) _ oDeputado Henri. % de la Roc-que, representante do Mara-

Cidade de
Deus começa
a funcionar

Serão inauguradas amanhã,
as 11 horas, as 1 300 casas da
primeira gleba da Cidade deDeus, cujas obras foram ini-
ciadas pelo Governo anterior,
sofrendo relativo atraso quan-do as casas foram ocupadas
por 1 300 flagelados das en-
clientes de janeiro do ano pas-sado, que agora passaram à
condição de proprietários.

O programa, ao qual o Go-
vernador Negrão de Lima es-
tara presente, inclui inaugu-
rações da rede de água, esgo
tos e de energia elétrica, en

AMPLITUDE

A greve é liderada pelo Pre-
sidente do Sindicato Rural do
Cabo, Sr. João Luís da Silva,
de apenas 23 anos de idade.
Atinge três engenhos da Usina
Maria das Mercês, cinco da
Cooperativa Agrícola Tiriri emais seis independentes. Os

trabalhadores que participamrio movimento, segundo o Pre-
sidente do Sindicato do Cabo,
passam sérias dificuldades
atualmente porque íoram dis-
pensados dos biscates que fa-
ziam em outras propriedades.
Já que os engenhos e usinas
reduzem o trabalho no periododa entressafra.

cruzeiros velhos) para a Pre ql"-' reP-'e*3el-tante do Mara- s e de enerB-a elétrica, en-
feitura da Cidade de Pedrei- í",0' -íez ontem «m veemente t-*ando em funcionamento as
ras, na região atingida nela _5P M aufcor''lades no senti- ll**«alaÇoes sanitárias residen-
enchente do Mearim. ° de SUe sejam enviados so- claIs' Ja 1ue os flagelados ali

<"» fll*»* _¦_-¦• -»**¦-____¦___*_ n Viu 1 m-i _•!_-•_- ._t.-_V.__  _<•.

Segundo o Prefeito de Pe-
dreiras, Sr. Josélio Carvalho
as águas do Rio Mearim subi-
ram a mais de 30 centímetros
acima da margem, aumentan-
do todos os dias o número de
pessoas que perderam suas ro-
ças e todos os seus bens, inclu-
sive a casa. Ao contrário, no
Muni cípio de Marianópolis,
também às margens do Mea-
rim, as águas começam a bai-
xar.

VACINAS

O Departamento Nacional de
Endemias Rurais (DNERu) já
Iniciou a vacinação em massa
da população flagelada de Pe-
dreiras, que se acha recolhida
a escolas, hospitais e casas
particulares, locais que serão
todos dedetizados.

O Secretário de Viação, Sr.
Haroldo Tavares, comu nicou
que o DER vai restaurar ime-
diatamente todas as estradas
danificadas que levam ao Mu-
nicípio de Pedreiras. O Mara-
nhão, para enfrentar a crise
do Mearim. pediu auxílio à
SUDAM (Superintendência do

que sejam enviados so-corros a Cidade de Pedreiras,
.que esta desaparecendo sob as"Suas do Rio Mearim".

Acrescentou o deputado que600 casas da pequena, cidade
já foram totalmente tragadas
pelo rio enfurecido.

EM PERNAMBUCO

Recife (Sucursal) _ oitentac oito desabrigados e seis de-sabamentos, 27 casas inunda-das e nove vítimas com feri-mentos leves foram os saldosdas chuvas da Semana Santano Recife, onde os bairros mai»atingidos foram Caixa d'AguaTorre, Madalena, Cordeiro éPeixinhos.
Os desabrigados foram leva-dos domingo à noite para umabrigo no bairro de Vila Ibu-ra. Desde as 14 horas de sá-bado o Corpo do Bombeiros

começou a receber chamados
da população, atendendo aquê-
les bairros até as 23 horas de
domingo, quando as chuvas pa-
raram, aliviando o espírito da
população, alarmada com o
boato de que o Capibaribe es-
tava enchendo.

abrigados vinham se utilizan-
do de instalações coletivas. •

SORTEIO

A COHAB—GB deverá en-
tre gar, também, 200 casas
construídas durante o Governo
atual, além de realizar sor-
teio de outras cinco unidades
residenciais. Uma elevatória de
esgotos, um mercado daCOCEA e duas escolas serão
inauguradas na mesma oca-
sião.

Embaixada
britânica
faz doação
O Governo inglês fará uma
doação ao Ministério da SaU-
de para atendimento das vltl-mas das enchentes de Itaguaí.
A entrega será feita amanhã,
às 15h30m, no Gabinete do Mi-
nistro Leonel Miranda, peloEmbaixador britânico. Não seinformou de que constará a
doação.

Seu aparelho
ELETROMAR
também merece
um check-up?
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-Sem dúvida. Utilizando nosso serviço de manutenção e conservação,
|V. terá certeza de que o seu aparelho ELETROMAR continuará a
ser-lhe útil por muitos e muitos anos. Pode ser ainda — o que éIncomum — que êle esteja precisando de algum reparo. (Afinal de
contas, como toda máquina, um aparelho elétrico está sujeito a
problemas eventuais.) Nesse caso, V. será atendido sempre bem.
Geralmente nossa OFICINA DE CONSERTOS tem muito pouco movi-
mento. (Não é um atestado expressivo da qualidade dos nossos produtos?)

Wí ELETROMAR
INDÚSTRIA ELÉTRICA BRASILEIRA S.A.

...em eletricidade, símbolo de qualidade!
Rio de Janeiro . Estrada Velha da Pavuna, 10S - Tel.t 3O-9860S&o Paulo. Run Amador Bueno, 8S6 - Tels.f 61-1250, 61-7385

OU EM UMA DE KlOSSAS OFICINAS AUTORIZADAS

O açúcar refinado voltou ontem a ser vendido pelosdistribuidores ao preço de NCr$ 0,46 (quatrocentos e ses-
senta cruzeiros antigos), mas só quem madrugou nas íilas
pode adquiri-lo, porque mesmo nas casas onde havia maior
disponibilidade o produto se esgotou em menos de uma
hora.

Embora nos postos de venda ao público não houvesse
certeza de quando receberão novamente o produto, os re-
finadores afirmaram que dispõem do necessário para abas-
tecer a Cidade durante três dias, findo os quais terão que
suspender a distribuição, caso os usineiros não renovem
seus estoques.

NOVA CRISE

Foi o açúcar crisUil recebido
fli São Paulo que propiciou
aos reíinndores distribuírem
açiicar refinado, mas estes
afirmaram que a normalização
do abastecimento do produto¦está np, dependência do rece-
bimênto dns encomendas fei-
tas ao_, usineiros da. Baixada
Fluminense (Campos), ãm on-
de provém __ matéria-prima
uti.__acla. pelas quatro- emprê-
sas reílnadoras do Rio. Ex-
plicaram qua o açúcar Vindo
cie São Paulo servia apenas
liara atender aos apelos <lo
Governo, ' não podencla êies
utilizarem se.nipr* aquela íon-
ta de foiíiecimento porque 03
frete., são mais caro.., reduztn-
do ns margens de lucro.

Informaram também qua
mesmo o açúcar cristal rece-"birio <ie Campos para ser re-
finado terá que ser vendido
por preço majorado, tendo cm
visla o aumento dos fretes e
carretos.

PEIXES

O carioca consumiu menos
peixe úite ano durante a Se-
mana Santa do que no ano
passado, fato que c atribuído
aos excessivos valores pelo»
quais eram. vendidas algumas
espécies. A lagosta chegou a,
ser vendida a NCr$ 10,0ü (dea
mil cruzeiros antigos). Houve
um aumento de cerca de 55%
em relação aos preços do «no
passado.

28 de março de 1927, em Porto Alegre:

Transportada a primeira
mala postal aérea

Em 1927 houve grande grila na
Imprensa cio Porto Alegre contra i
morosidade do serviço postal, na
iminência de entrar em colapso.
Uma carta gastava, em média, 10
dias de Porto Alegre h cidade cio
Rio Granda, i<to porque não havia
multo transporte, nem pessoal,

O único navio empregado na II-
nha, com certa regularidade, era o"Jenny Naval", enquanto o "Cornar.-
dante AI_inio" do Lóide, de dois cm
dois moses pasj.-ivn pelo Rio Gran-
de...

Aí malas, com cartas e encomeri-
das, no interior, principalmente, na
zona fronteiriça, viajavam no lombo
de animais. O próprio Administra-
dor dos Correios, no Rio Grande do
Sul, sr. Manoel Batista do Couto e
Silvo, não escondeu a gravidade cia
situação, escrevendo longo relatório
aos seus superiores na Capital da
República, pedindo imediatas provi-
déncias.

Foi neste ambiente que nasceu o
serviço aéreo postal no Brasil, pre-
cisamenle, bi 40 anos no dia de
hoje, justamente, em Porto Alegre.

A história é a seguinte. O Minis-
tro da Viação, Dr. Victor Konder,
empolgado pelo vôo quo realizara
no hidroavião "Allantico", do Con-
dor Syndikat, declarou! "A nossa
civilização é essencialmente litorá-
nea e o avião está habilitado a re-
solver as dificuldades aluais. Só
com a aviação é possível uma pene-
tração de 300 a 500 quilômetros do
litoral para o sertão."

Pertencendo o um governo cujo
lema era "Governar í Abrir Estra-
das", ao instalar a navegação aérea
comercial, no Brasil, por portaria c!«
26 de Janeiro de 1927, mal sabia
aquele ilustro homem público qu»
acabava de inaugurar novo lipo d«
estradas; estradas celestes.

O Condor Syndikat, realizou, en-
t3o, a primeira viagem aérea comer-
clal no país, inaugurando a linha que
ficou conhecida por "Lagoa", 

poij
ligava Porto Alegre à cidade do Rio
Grande, na lagea doa Patos, num
percurso de 270 quilômetros. O en-
tusi.ismo do Ministro Viclor Konder
nio parou e, a 17 de março, criou
o Serviço Aéreo Postal, depois de
aprovadas as instruções do Diretor
dos Correios e que constam de 39
artigos.

Mais uma vez a Condor aparec*
como pioneira, já que realizou, tam-
bém, o primeiro vôo postal no Bra-

sil, isto í, a 28 dc março ds 1927,
usando o mesmo hidroavião "Atlan-
íico", sob o comando de Von Clauí-
bruch e tendo como co-pilôto Frcnü
Nülle, vôo realizado pelo Condor
Syndikat, que se transformou em
Sindicato Condor, ¦ atual "Cruiairo
do Sul".

O CARIMBO E UM SEIO

A correspondência aérea, além do
selo normal, recebia um carimbo, no
qual aparecia a frase* "O futuro do
Brasil depende das iu..t comunico-
jõoj. Carreio Aéreo — Condor £yn-
dlkot."

y&r __*___•£*_
/* CONPOR.Syndiliit *V\

Primeiro carimbo para a corrt%•
pondincia aérea no lirasil.

Tinha três faxas: "700, 1.000 «
1.3Ó0 réis". Em 1930 a Diretoria doe
Correios mandou imprimir um «êlo,
com a efígie do Ministro Victor Kon-
der, com os dizeres: Serviço A«r_«
Condor. Comemoração do início da
aviação comercial no Brasil. 1927.
1930."

fÕ00($'«B-.Ã
Selo comemorativo do Início da

uviução comercial no Brasil.
t\ certo que para o titular da Via.

ção a nossa aviação comercial come-
çou no dia em que êlo autorizou o
seu funcionamento, isto é, a 26 d*
janeiro de 1.927, muito embora o
primeiro vôo comercial oficial tenha
sido realizado em 3 de fevereiro de
1927.

Na data de hoje, comemora-i*,
portanto, o 40.° aniversário do Ini-
cio do serviço aéreo postal no Bra-
lil. A "C/uzeiro do Sul" de 1933
a 1966 já transportou quase 2 bi»
lhões de cartas de porte simples.
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Cartas
dos lei ior es

Falta clc {:;i$
< O Dlretor-Superintenden-

te da Sociedade Anônima
do Gás, Sr. Cláudio F. de
Morais, pede a retificação
tía notícia segundo a quala falta de gás na Cidade no
dia 21 de março deveu-se aum engano da Rio Light,
que teria cortado a energia
elétrica que supre a fábrica
de gás: "o que houve íoi um
acidente om uma linha de
transmissão, o c a s i onando
uma rápida interrupção no
suprimento de energia aos
compressores da fábrica,
dando origem a pequenaanormalidade no abasteci-
mento".

Em busca clc
orientação

A Srta. Maria Eunice de
Faria Pessoa, "tendo gran-
de interesse em saber onde
possa adquirir as gravuras
O índio e A Fauna e a Fio-
ra, publicadas com um ar-
tigo sobre a coleção da Di-
fusão Nacional do Livro",
toma "a liberdade de escre-
ver a fim de obter alguma
orientação".

N. da R.: a editora da
coleção optou pelo sistema
de venda direta, por meio
de corretores. Os livros não
sc encontram em livraria.
Grave crime

O Sr. Joaci Madeira da
Cruz escreve para "alertar
as autoridades para o grave
crime que sc consuma no
extremo Morte brasileiro: O
Instituto Brasileiro de Re-
forma Agrária, talvez pen-
sando em conseguir mais
aviões a turboélice, esque-
ceu-se de que no Norte náo
existe absolutamente nada e,
com os seus famosos "nió-
dulos", lançou, a seu modo —
perdoe-me o trocadilho —
impostos sobre propriedades
agrícolas, pouco importando
a sua localização, rentabüi-
dade e meios de acesso e on-
de um hectare de terra se
adquire por três mil cruzei-
ros (antigos), como se fora
uma propriedade no Estado
de São Paulo, por exemplo.
Filho que sou do Sul do Ma-
ranhão, de onde regressei
recentemente, posso dizer
que lá existe além da misé-
ria: um grupo, pequeno, de
aproveitadores, que vive, ex-
clusivamente, do trabalho
escravo de numerosos peque-
nos agricultores. A produção
de arroz que, considerando
os meios de que dispõem, po-
de ser considerada grande,
já a esta altura pertence
aos aproveitadores que, no
mès de maio, encostarão os
seus caminhões nas proprie-
dades, para recebê-Ja. Os mi-
seráveis continuarão mais
miseráveis, e cada vez de-
vendo mais aos seus pro-teiores. O Serviço Nacio-
nal de Informações bem que
poderia chegar às Cidades
de Balsas, Riachão, Caroli-
na etc, e constatar a alta
agiotagem que campeia porlá e certificar-se de um ou-
tro fato, assombroso e in-
concebivel, mas real: se olavrador maranhense neces-
sita de dinheiro para custear
suas despesas, inclusive re-
médios, vale-se de _um apro-
veitador qualquer que o
serve, nas seguintes con-
dições: empresta, por exem-
pio, NCrS 50,00; por esta
quantia, assume o miserável
o compromisso de, no més
da colheita, entregar ao seu
credor tantas quartas (me-
dida regional) de arroz
ou de milho, o preço cia
mercadoria, por ser a sua
entrega aleatória, já entra
pela metade. Se, por um mo-
tivo qualquer, o lavrador
deixa de entregar parte da-
quelas "quartas", o débito
referente à parte não entre-
gue se transfere para a co-
lheita seguinte, mas em dó-
bro. Traduzindo: quandovende, é pela metade; quan-do paga, é em dobro. Nem
mesmo a progressão geomé-trica pode ser aplicada. E
um verdadeiro negócio quenos lembra os da China, sem
guarda vermelha. O Banco
do Brasil — Agência de Ca-
rolina, é cúmplice e talvez
partícipe de tal crime. Sò-
mente os poderosos conse-
guem financiamentos e, em
troca, presenteiam amorno-
veis Volkswagen. Hoje rece-
bi uma carta de meu pai,comunicando-me o seguinte
fato: lançaram sobre sua
propriedade, a tltulo7de im-
posto em favor do íamige-
rado. IBRA, uma quantiasuperior ao valor das terras.- Arraigado ao seu princípio'de honestidade, tentou um
empréstimo no Banco do
Brasil, para solver o débito.
O Banco mandou um fiscal,
com despesas pagas pelosinteressados. O fiscal, espon-
tãneamente, afirmou que,na propriedade de meu pai]efetivamente há trabalho, enisso não fêz nenhum fa-
vor. Apesar da tnfo-mae >,
o financiamento não saiu."
Os avalistas eram traços. t>efosse um aproveitador, queconsegue empréstimo sem
qualquer trabalho, tudo es-
taria resolvido e, se neces-
sário, até Volkswagen entra-
ria na transação. O meu ve-
lho, já cansado, viu-se obri-
gado a fazer negócio com a
sua produção, respeitados os
costumes do lugar."

JORNAL DO Coisas da Polílu-a

Dlretor.-Prcsldente:
C. fercira Carneiro

Jlio, 28 de rrinrço tle 1967
Diretor:

M. F. do Nascimento Brito
Edítor-Chef*:

Alberto Dincs

Fornecimento de Trevas
O que mais choca no terrível incêndio de fá-

bailo, que devorou um quarteirão histórico do
Kio. destruindo dezenove firmas comerciais e as
Igrejas do Rosário e de Sâo Benedito, foi o lem-
po que a Kio Light levou para desligar a rede ele-
trica cio quarteirão: levou de meia-noite de sá-
bacio à I hora e 31 minutos de domingo." Islo,
se levarmos em consideração quê ocorreu no cen-
tro de unia das maiores cidades do inundo, é
provavelmente o recorde absoluto do tempo le-
vado para um desligamento de rede elétrica. Üm
triste troféu para a Kio Light.

Cinco minuto- após o inicio do incêndio un
Beco do Rosário, os bombeiros estavam no local.
Mas durante hora e meia não puderam trabalhar
como queriam. Apesar de avisada vem perda de
tempo, a Rio Light le\ou êsse incrível tempo dc
bora e meia para desligar a corrente que amea-
cava eletrocutar todos os que lutavam contra o
fogo. É que a concessionária da luz, da força, do
gás, e. até bem pouco tempo, dos telefones do
Rio, está preparada exclusivamente para 

"a rotina.
As emergência-- ficam fora do seu programa. Tan-
to incêndios como o de sábado como as difieulda-
des atuais no fornecimento de luz, força o gás.

Há dias. cleícnclia-sc a Kio Light, cm mate-
ria paga distribuída à imprensa, de pessoas 

"inte-
ressadas cm .explorar a impaciência da população,
insuflando nela o ódio a uma empresa que. lutam
do contra iodas as adversidade.-, está empenhada
num esforço gigantesco para assegurar-lhe pro-
gresso c bem-estar". A concessionária defendia-se
de algumas acusações inverídicas. referentes á
chuva calamitosa de fevereiro. Mas deixou no es-
pírito dos leitores uma interrogação: por cpie será
que a êsse esforço gigantesco não correspondem
resultados sequer de talhe médio? Mudam as cau-
sas da tragédia c a tragédia não muda: quando

há uma estiagem mais prolongada, fica também
o Kio sem luz e torça. leto prova, como dissemos,
([tie a emergência não entra nos planos da Light.
Secas e eliuvaradas são iiiviltos meteorológicos
intoleráveis.

Na mesma categoria estão os incêndios que
começam à meia-noite de sábado, no pleno seio
de um itieekcnd.

Durante ano.-, durante decênios, a demago-
gia impediu que tarifas razoáveis resultassem
num bom sen iço de lu«, forca e gás, além dos
telefones, transferidos pela Light ao Governo em
estado lamentável. Mas agora as tarifa- estão alua-
lizadas. Por que, então, as rua- escuras quan-
fio chove de mais ou de menos? Por qne o gá,
bi-uxulcia e foge dos fogões cariocas? Por que a
morosidade em fornecer luz permanente a cons-
trações novas? Por que estouram lautos transfor-
madores no meio da nia? Por que tanto tempo
para trocar lâmpadas nos postes da iluminação
pública? Por que as informações contraditórias
sôbrc cortes de luz c, normalização dos serviços?

Por qne. -finalmente, nem mesmo durante
uma tragédia como a de sábado se consegue fa-
lar coni alguém nos telefones de emergência que
a própria Light imprime nos sen- catálogos? Que
zombaria é esta?

A população lem consciência dn esforço que
exige a manutenção de serviços públicos, c. di"a-
se de passagem, tolera com eslóica paciência a
ausência dos mesmos em tempos duros como os
atuais. Ma- e.-tá suportando privações desneces-
sárias c alé mesmo, agora, horrores eviláveis. O.
Serviço tle Relações Públicas da Rio Light é ex-
eclente. Mas só unia equipe publicitária de gêiiios
poderia fazer brilhar o nome da Light na cidade,
mergulhada cm trevas. Ou saindo dessas trevar,
como sábado, para o- clarão de um incêndio.

Solução Racional
A causa dos excedentes universitários, posta

em regime de prioridade polo Governo Costa e
Silva, c por muitos motivos simpática à opinião
pública. Custa aceitar, realmente, que numerosas
vocações jovens, num país cm crise dc quadros
humanos como o Brasil, tenham que enfrentar
todos os anos. cm condições dramáticas, o ruidoso
problema ila falta de vagas. À primeira impressão,
o caso dos excedentes adquire, mesmo, aspectos
de uma realidade criminosa contra os mocos e
contra o próprio interesse nacional.

E preciso considerar, porém, que a matéria
pode ser vista por outros ângulos, os quais sc não
retiram a razão aos excedentes deverão eontri-
huir, entretanto, para o encaminhamento de so-
bicões mais ponderadas, livres de qualquer nota
sentimentalisla. A êsse respeito o diretor da La-
culdade de Ciências Médicas da Universidade do
Estado da Guanabara, Professor Piquct Carneiro,
fêz oportunas declarações ao JORNAL DO BRA-
SIL de domingo último, dc modo a não deixar
dúvidas quanto à complexidade real do problema.

Referindo-se especificamente à situação dos
candidatos às escolas de Medicina, o Professor
Piquct Carneiro demonstra, com os dados, mais
expressivos, que no Brasil não há escassez de mé-
•licos c, sim. má distribuição deles. As eonseqüên-
cias do fenômeno são principalmente a da pre-
letarização da classe médica nos grandes centros,
a do recurso ao enipreguismo no seio ate há pouco
generoso da Previdência Social e a da crise alar-
manto de profissionais no interior do Pais. A re-
gião Sudeste do Brasil, compreendendo a Gua- •

nabara, São Paulo. Estado do Rio c Minas Gc-
rais. concentra 69,1% de todos os nossos medi-
cos, enquanto a região Nordeste fica apenas com
a parcela de 13.5%.

O que ocorre em relação aos médicos repc-
te-se no caso dos advogados c de outras carreiras
tradicionalmente procuradas pelos jovens que
conseguem ascender ao ensino universitário. Quer
dizer, em muitos casos os impulsos vocacionais
sao fictícios, dcscaraelerisfimdo-se logo (pie trans-
posta a barreira dos vestibulares, seja pelo abam
dono do curso ou pela má aplicação da atividade
diplomada. Se aberta, indiscriminadamente, a
poria das Universidades a quantos obtivessem a
media mínima de aprovação, poderíamos agra-
var a ou Ira crise de. excedentes,' cpie já existe há
bastante tempo: a dos profissionais inadaptados
ou frustrados.

Cumpre, por conseguinte, que se estimulem
as carreiras técnicas e as chamadas carreiras au-
xiliares ou intermediárias, pondo-as sobretudo à
disposição dos excedentes. Em lugar de uma mui-
tidão de médicos mal distribuídos, teríamos assim
os médicos necessários c mais os sanitari.-tas. os
pesquisadores, os enfermeiros, os técnicos de la-
boralório. todos eles imediatamente aproveitáveis
na iniciativa privada ou no serviço público. O
Governo deve aproveitar a oportunidade para ex-
trair do caso dos excedentes soluções racionais,
que valham por uma verdadeira reformulação da
problemática universitária em íace das carências
profissionais do País.

Leis Complementares
A vida política brasileira tem se caracteriza-

do, nestas últimas décadas, pela instabilidade.
Basta recordar quantas vezes tivemos de reformu--
lar o 

'nosso 
regime constitucional. A Revolução de

1930 pôs fim à Constituição de 91, que aliás já
tinha sido reformada cm profundidade. Depois
do Governo provisório, tivemos a Constituição
de 1931, logo substituída pela Carta autoritária
dc 1937, outorgada num golpe de estado. A rede-
mocratização se fêz com a Constituição de 1916,
que durou vinte anos turbulentos e foi por vá-
rias vezes reformada, inclusive para admitir a
experiência frustrada dc um parlamentarismo
sem convicção, que teve em mira solucionar a
crise cia sucessão do Presidente, renimciante,•cm
1961. Apesar de seus aspectos positivos inegáveis,
a Constituição de 1916 deixou, em muitos pou-
tos, dc ser posta em prática, seja pelo excesso de
idealismo que presidiu a sua elaboração, seja pela
ausência de leis complementares. Tal ausência
tornou letra morta muitos princípios constitucio»
nais.

A vigente Constituição de 1967, nascida do
poder constituinte que se arrogou o movimento
de 31 de março de 1961. foi elaborada, de acôr-
do com os seus autores e inspiradores, segundo
mn critério rcalístico, para servir, pois, ã con-
pintura política do momento. E incontestável cpie
contém várias inovações, a partir da idéia inicial
de fortalecer os poderes do Executivo Federal. O
processo legislativo foi dinamizado, em detrimen-
to da competência do Congresso Nacional. A an-
lonomia dos Estados cedeu o pas.-o à União, ou

a órgãos regionais, cujo número veio se multipli-
canelo nestes últimos anos. Do ponto-de-vista tri-
butário, a Constituição de 1967 implica impor-
lumes modificações, ao mesmo tempo que acw
Jheu o princípio da planiíioação econômica cm
termos nacionais.

Exatamente por ter sido largamente inova-
dora. a Constituição vigente reclama uma série
de leis complementam, da competência do legis-
Iador ordinário. Tais leis conipleiucntares deve-
rao nao speuas desdobrar e tornar exeqüíveis cer-
tos princípios constitucionais, como também po-
derão definir, com nitidez, a substancia c o al-,
cance d<"-sos princípios. No estudo o na elabora-
ção do- projetos de l«-is complementares, o Con-
grosso poderá encontrar a primeira .oportunidade
importante para marcar a'stia presença no qua-
dro político nacional. Mais oportuno do que ati-
rar-se às cegas a uma campanha revisionista, será,
sem dúvida, êsse trabalho de complementarão do
texto constitucional, que há-de scr julgado pela
sua prática, pelas perspectivas que abrirá ao País.
O ideal da estabilidade política, de que andamos
lão divoreiados.de 1930 para cá e que. a todos in-
teressa igualmente, reclama nma prudente, mas
efetiva participação do Congres.-o. É bom que êle
se prepare sem demora para a tarefa da votação'
tias leis complementares, que, segundo se anun-
cia. seriam objeto de estudos de uma comissão
mista c dc entendimentos entre as lideranças par-
liclárias. por iniciativa da maioria constituída pela
ARENA.

«tf
Hoje o substitutivo do
MDB à Lei de Segurança

Brasília (Sucursal) —
Da fusão tle pelo menos
Ires anteprojetos já redi-
gidos ou esboçados, re-
suhará o projeto tle Lei
de S e g it r a n ç a que o
MDB. peln sua Comis-
são Especial para isso
designada, ,poderá ainda
hoje divulgar. As três co-
laborações serão dadas
pelos Srs. Pedroso Hor-
la. Martins Rodrigues e
Antônio Balbino. êsle
último eom a circunslân-
cia de se fazer presente
pela primeira vez. esia
manhã, a ttm encontro

áreas res pousa veis. será
recuar mn passo. A mer-
gn/hiir uo indefinido,
melhor manter um qua-
dro tpie. mesmo ilefei-
luoso. seja conhecido tlc.
todos. E para conseguir
viabilidade, essa revisão
deverá ter seu âmbito
relativamente reduzido,
fazendo os proponentes
uma espécie de eleição
dos p o n I o s piores da
Constituição para suge-
rir a sua modificação.

O mesmo principio— no entender do Sr.

dc
são.
('os membros da Comi--

arai Peixoto —

0 Sr. Pedroso Horta,
que dividiu suas aten-
cões tia Semana Santa
entre a Lei de Segurem-
ça e- uma gripe, con si de-
ra "um bom início" a
informação recebida —
c, por sinal, infundada
— de. que o Governo,
mesmo sem admitir a
revogação nem preten-
der tomar a iniciativa
de alterar o decreto-lei
deixado pelo Marechal
Castelo Branco, estaria
disposto a e x a m i n a r
substitutivos . propostos
pela Oposição ou por in-
dividuos políticos. _'a
verdade, nem isso o Go-
vêrno admite.

O Deputado Amaral
Peixoto, a este propósi-
lo. assinala que qual-
quer iniciativa política
no plano da legislação
deve ser limitada e ob-
jetiva. de modo a evi-
lar os perigos da im-
precisão. Um movi-
mento, por e x e m p I o,
q u e pretendesse sim-
plesmente a r e v i s ã o
constitucional, sem di-
zer quais os itens a se-
rem modificados e quais
es modificações deseja-
das — tenderia f a I a I-
mente ao malogro, pois
a reação natural, nas

se.
aplica à Lei de Segurem-
ça e. segundo desde, lo-
go sugere, deve aplicar-
se também, p urgente-
mente, à legislação tri-
butária. ' T a n t o como
grande político quanto
como pequeno produtor,
o Sr. /imoral Peixoto
considera catastróficos
os iminentes efeitos do
Imposto sobre Circula-
ção de Mercadorias sõ-
bre a produção agrícola.
Reconhece ter sido o
ICM uma fórmula enge-
nhos.a para resolver o
problema da tributação
em cascata, mas os seus
resultados se traduzem
pelo ônus insuportável
que. recai sóbre o lavra-
dor. a exoneração do in-
termediário, praticam en-
le livre de qualquer im-
posto, e o nenhum bene-
ficio ou nté mesmo o
prejuízo do consumidor,
pois é patente que para
este os preços continuam
em permanente ascen-
são.

Informa, por exem-
pio. o dcjnttado pelo Es-
tudo do Rio, que a safra
de halata-inglcso. a ser
colhida em abril ou São
Paulo e no Paraná, po-
dera não ser distribuída.
E acrescenta ser de tal
natureza 'a 

preocupação
gerada pela legislação

Arma secreta

tributária que ns Secre-
1tirios d,; Finanças d,,.
Guanabara e do Estudo
do Rio pretendem reu-
nir-sc com os Secretários
de Finanças de São Pau-
lo e do Paraná para con-
rerlarem um comporta-
m e n t o uniforme que
lhes dê condições para.
enfrentar — se não for
possível evitar — a crise
de. arrecadação conse-
quente da cobrança do
ICM à lavoura. E com-
pleta o Sr. Amaral. Poi-
XOio com o comentário
universal de que a reali-
dade brasileira não foi
levada em conta iam-
bém ao se implantar a
tributação revoluciona-
ria.

O Deputado Pedroso
Horta, que em São Pati-
lo vendeu seus porcos e
fechou sua granja, con-
corda:

— li muito fácil sen-
lar numa mesa em Bra-
SÍlitt ou no Rin c inuigi-
nar o Bras.il melhor. O
difícil é aplicar as solu-
cões. Mas o Delfim Ne-
to é homem prático e de
muito bom senso.

Ausência

Não é só na liderança
do MDB na Câmara que
se percebe uma certa in-
diferença cm relação aos
companfieiros — aliás
ontem reiterada quando
do discurso do Sr. Gas-
tone Righi em plenário.
Também o Senador Os-
car Passos até hoje não
procurou conhecer os
seus correligionários
que estão inaugurando
mandato federal. Um ou
outro éle conhece de no-
me pela leitura dos jor-
nais. Os novos estão-se
queixando — o que, ofi-
nal, pode vir a ser bom
para a frente ampla do
Sr. Carlos Lacerda.

No dia já tão longínquo
da queda de Jango Goulart,
precisai, para chegar a este
jornal, remar contra a cor-
rente da Marcha com Deus
pela Família. E reparei, não
só olhando os que, como eu,
não participavam da Mar-
cha, mas mesmo cm vários
membros daquela confraria
em procissão celebratória de
um Senhor Deposto, que o
brasileiro de modo geral es-
tá ficando cem cara dc Bus-
ter Keaton.

Como definir essa cara? É
a do homem tão esmagado
pelo absurdo e comicidacie
o.".s cci.as que acontecem

, ao s:u redor, que nem ac .
espanta e nem ri mais de
nada,

Quando os transportes e
comunicações eram escas-
sos, o desnível de civiliza-
ção e cultura entre cs vá-
rios países passava um tan-
to despercebido. Agora que
as nações vivem.se acotove-
lando a comparação ficou
inevitável. E ser Brasil é
uma provação dura. O jeito
é fecharem-so o.s brasileiros
r.a sua comédia e fingirem
que não -sabem como vivem
c se governam outros povos,
povos que não tun, por
c::emplo, como oráculos e
guias, no mesmo bairro de
uma mesma cidade, o Ma-
rechal Dutra e o Marechal
Castelo Branco.

Essa é a conspiração táci-
ta dos brasileiros. De norte
a sul do Pais há uma por-
ção de mentiras pregadas
com convicção e aceitas com
candura. Os paulistas, por
c::emplo, repetem "Non Du- •
cor Duco" até nos volantes
de carros Volkswagens e se
prezam cie defender sua.s ii-
berdades de armas na mão
desde 1932, para não dizer
desde Amador Bueno. No
entanto, quando seu Gnver-
nador eleito foi preso e ex-
portado por questões pura-'J

mente poliiicas. os paulistas
saudaram a restauração da
democracia na nomeação de
um quisling-.

Em Pernambuco,, outro
dia, o bravo comunista Gre-
gório Bezerra foi julgado e
condenado a 19 anos tíe pri-
são. Sua advogada. Mercia
de Albuquerque, que acabou
presa também, foi citar o
profeta Isaias e ouviu do
promotor que, cemo marxis-
ta, cia não tinha o direito
de mencionar a Bíblia, prin-
clpalmente nos seus trechos
mais subversivos. E quando
a advogada, exercendo ago-
ra um direito de marxista,
quis saber onde é que o pro-
motor' tinha encontrado
umas duvidosas frases de
Marx, Lenine, Mao e Fidel
Castro, o promotor respon-
deu. soberbo, que citava de
araque, pois "nunca' tive
tempo de ler essa gente".
Mas o julgamento valeu.

A maior ficção de todas é
a da independência do Bra-
sil. Durante sua viagem pe-
ío mundo como Presidente
eleito, o Marechal Costa e
Siiva teve uin choque com
o cx-Vice-Rei do Brasil, Lin-
ccln Gordon. Disse o Maré-
chal que o combate à infla-
ção estava muito bem mas
que o Brasil precisava en-
contrar de nôvo o caminho
<lo desenvolvimento. O Sr.
Gordon advertiu: "Cuidado
com essas teorias. Houve um
Presidente do Brasil que
gostou muito do desenvolvi-
mento. Está asilado em Pa-
ris". Esta sutilissíma amea-
ça encerrou o primeiro cen-
tato do novo Presidente com
cs antigos amos do Pais.

Pessoalmente, peco vênia
para ter a impressão de queo Presidente Costa e Siiva
não é de nada, mas se. como
contam, cie realmente se
aborreceu com a cruera do
ex-Vice-Rei, chamo-lhe a

Antonio Callado

atenção para a diferença
com que se trotam no Brasil
aqueles que tiram retrato
no chão, com uma Kodak,
e os qne nos aerofotograme-
tram cm massa. No mesmo
mês. quase na mesma sema-
na em que saiu a nova Lei
de Segurança Nacional,
transferiram-se de São
Paulo para Brasília os 125
membros do 10.° Grupo de
Aerofotogrametria da Fôr-
ça Aérea dos Estados Uni-
dos, que há mais do dois anos
fazem o levantamento do
Brasil, "para aperfeiçoar
mapas". Os americanos so-
bem em aviões Lockheed
turboélice e quando checam
a nove mil metros de altu-
ra tiram fotos que abran-
gem cada uma 72 milhas
quadradas. Usam ainda, na
operação, satélites meteoro-
lógicos.

Enquanto Isto. pelo Artl-
go 13 da Lei de Segurança,
sofre detenção de um a dois
anos quem "desenvolver atl-
vidades fotográficas em
qualquer parte do território
nacional, sem autorização
da autoridade competente".
A autoridade competente
rão é revelada. Será talvez
o Tenente-coronel Charles
C. Irion, chefe do 10.° Gru-
po de Aerofotogrametria da
Força Aérea dos Estados
Unidos. Não é injusto que
para tirar retrato à vonta-
de a gente precise de aviões
e satélites?

No entanto, se o Marechal-
Presidente pretende restau-
rar um pouco os brios na-
cionais, mande antes invés-
tigar que armas secretas
psicológicas não terão os
americanos inventado. Veja
o caso do Presidente Jânio.
Desfeiteou o ex-Vice-Rei
Bcrle. falou bem de Fidel,
condecorou Guevara. De re-
pente íoi a.bobando. abo-
bando. c. aos sete meses de
Presidência, renunciou sem
qualquer motivo discemivel.
A tolcima em que mergu-
lhou não passou nunca mais.
Fala-se num engenho ame-
ricano chamado Silly Ray. _

m
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rauío VI)esteja a Pascoeía
com apelo à unidade cristã

"BE-IN" /. A ONDA

Cidade do Vaticano — (ÜPI-
JB) — O Pana Paulo VI féz
ontem um apelo a tortos os
cristãos para que rezem pelaunidade, ao conceder a bênção
<ia Pascoeía — festa da segun-
da-feira após a Páscoa, tendo
sido confirmado para hoje o
lançamento da eneiclica sobre"as questões que agitam, fati-
pam e dividem os homens em
busca de pão, de liberdade, e
de justiça".

O Papa revelou que no do-
.mitigo trocou mensagens de
paz e bons votos com muitas
autoridades da Igreja Ortodo-
sa oriental e do protestai!tis-
mo ocidental. Depois de dar a
bênção k multidão aglomeraria
na Praça de São Pedro. Paulo
VI reuniu-se eom seus familia-
res para o tradicional almoço
da Pascoeía, na ala residencial
do Vaticano.

TESTA DE TODOS .

Disse o Papa em sua mensa-
gem de ontem: "Não podemos
esquecer que a Páscoa é uma

festa comum tanto à Igreja
Católica como aos cristãos ain-
¦da separados de nossa comu-
nhâo. li uma feita ecumênica.,
uma festa que convida todos os
crentes on Cristo a tuna fé e.
inu amor"."Devemos implorar", prosse-
gtliu, "para que em todos os
cristãos cresça o desejo de uni-
dade e para que a caridade
possa nos conduzir a realizar,
com a mesma fé. a ressurreição
do Senhor, confraternizando
na única Igreja que Ele quis
e redimiu".

COMO ANUNCIOU

Após celebrar a missa de Pás-
coa na Basílica de São Pedro,
no domingo, o Papa concedeu
a bênção Urbi et. Orbc c pro-
nunciou sua mensagem a mais
de meio milhão de fiéis na. Pra-
ça, anunciando com as seguin-
tes palavras «a publicação da
nova eneiclica: "éste é o mo-
mento, depois do recente Con-
cilio Ecumênico, de reiniciar,
com outro capítulo, as lições
sobre as questões que agitam,

fatigam e dividem os homens
em busca dc pão, de liberdade
c de justiça".

pílulas sim

Ignorá-se se a eneiclica — a
quinta desdo que Paulo VI as-
sumiu o pontificado — aborda
diretamente o problema demo-
gráfico, embora o Papa esteja
estudando já há algum tempo
ft possibilidade de modificar a
doutrina católica do controle
da natalidade.

Minutos antes de o Papa dar
sua bênção no domingo, um
grupo de 30 membros da Asso-
eiação Italiana para a Educa-
ção Demográfica íêz uma
manifestação nas imediações
da Praça de São Pedro, agitan-
do cartazes com os dizéres:"Sim á Pílula" e "Menos Cri-
ancas. Menos Fome''.

Sacerdotes e seminaristas
tentaram dissolver a maniíes-
tação aos gritos de "Vergonha,
Vergonha", porém os partida-
rios da pílula se mantiveram
impassíveis até a chegada da
Polícia.

O anúncio de um novo capítulo
J. a. seguinte a íntegra da

mensagem de Púicoa que. o Pa-
pa. Paulo VI dirigiu ao mundo,
no domingo:'"Venerâveís irmãos c aman-'
tissimos filhos, c vós, peregri-
nos. visitantes e hospedei, que
nesta Roma aberta celebrais
conosco as festas pascais; rós
íor.oí" o." ijiie escutais por meio
ila rádio, ouvi nossas palavras:
Acolhei também éste ano dc
graça de 19117, como aleado sô-
bre a história fugitiva do mun-
ào, nosso sempre, constante,
sempre novo testamento: To-
áos vós sabeis que aquele Je-
sus, nascido de Maria Virgem,
herdeiro das promessas do An-
tigo Testamento: Varão Pro-
feia, poderoso em obras e em
palavras ante Deus e ante lo-
tío o povo (Lucas, cap. 24, 19),
aquele Jesus que ioi condena-
tíe, crucificado e sepultado,
ac/uèle Jesus ressuscitou, está
vivo, está .tentado à direita do
Pai nos céus. o que o fèz Se-
nhor e Cristo!

Ressuscitou: damos teste-
munho disso. Recolhemo-lo da
palavra e do sangue dos Após-
tolos c dos primeiros discipil-
los, testemunhas osulares, <*
com o excru.pv.losa. exatidão,
com a iiulubitável certeza de
que o Espirito Santo nos ga-
rante; anunciamo-lo a vós.pro-
clamàmo-lo ao mundo, con-
sígnamo-lo às gerações vln-
douras: Jesus Cristo ressusci-
tou.•'Não nos detentos agora em
qual é o profundo significado,
qual o imensa valor de uma
afirmação semelhante. Diga-o
o magistério da igreja e o cs-
tudo dos sábios, diga-o a
consciência do povo de Deus
que anúncio prodigioso é éste
e que vitrude contém paxá mu-
infestar aos homens seu. des-
tino, para orientar a consciên-
cia de cada um em direção ao
verdadeiro conceito de nossa
existência, para infundir um
sentido unitário e orgânico ã
vida, do mundo, para estabele-
cer os cânones fundamentais
da vida espiritual e moral. Co-
mo um farol, o anúncio pas-
cal projeta seus raios gozosos e
abrasadores sobre a face da
terra.

Podemos recolher de vossos
próprios lábios o grito espon-

tànco e característico da Pás-
coa. o da alegria e o de Ale-
lula, e poderíamos discorrer
convosco sobre éste primeiro
efeito do bem-aventurado
anúncio da ressurreição em
nossos espíritos, sobre a alegria
cristã, Mas o momento instóri-
co que estamos atravessando,
turvo e incerto pelos persis-
tentes conflitos' e pelos proble-
mas colossais c ameaçadores,
não nos permite fazê-lo. Nem
por isso, sem embargo, fica
muda nossa voz que anuncia o
pregão pascal. Êle nos traz a
nós não somente a consciên-
cia feliz dos bens conseguidos
mediante a ressurreição do
Senhor, senão também o pres-
ságio de outros bens que se hão
de obter. A Aleluia não 6 sim-
plesmente -um anúncio de glô-
ria, senão que é também um .
anúncio de esperança.

A esperança que brota da
ressurreição de Cristo, queremos
comunicá-la a vós hoje. E pa-
ra cumprir com éste ministè-
rio, uno basta, o discurso, que
deveria se estender mais além
de toda humana c de toda
criada realidade. A ressiirrei-
ç,"„ Cs Cristo é a inauguração
de uma ordem nova e univer-
sal. uma nova energia se in-
funde na criação e uma nova
palingenésia está sendo prepa-
rada.

E também nós, que temos us
prímicias do espírito, gememos
dentro de nós mesmos, suspl-
rando pela adoção, pela reden-
ção de nosso corpo, porque na
esperança estamos salvos."
(Epístola aos Romanos, cap.
S, 23-24).

Assim diz o Apóstolo c us-
sim nós, quando nosso pensa-¦mento voa aos que têm neces-
sidade de esperança. Nós te-
mos um dom de esperança pas-
cal para todos. Para vós, aman-
tissimos, que nos ouvis, não dei-
xeis que a tristeza vença vos-
sos espíritos, à vista das adver-
sidades deste mundo difícil, an-
te a inutilidade dos esforços pa-
ra o bem, ante a crescente po-
testas tenebrarum, ante a cadu-
cidade das esperanças funda-
das sobre a areia movediça do
tempo que passa. Fundai vos-
sas esperanças na. palavra quenão passa, na, vida superior e

no mais além a que nos convt-
da a vocação cristã.

Alimentai vossos espíritos
com a confiança e o bem, .
tende o valor de ser sempre
seus mantenedores e seus pro-
motores: Para vós, os que so-
freis, para vós, os que tendes
fome e sede dc justiça, para
os que trabalhais em favor da
paz. para os que. por vossa, fé,
sofrei o peso da construçáo,
recordamo-vos a mensagem da
grande, da invicta esperança,
lançada por Cristo através do
mundo e dos séculos no can-
to das bem-aventuranças evan-
ffélicas.

E como a nós parece, sen-
do como somos, alunos de uma
tradição doutrinária da Igreja
que reverbera suas esperanças
religiosas também sobre o pia-
no concreto da vida humana,
isto é, sobre o plano social,
que este é o momento,
depois do recente Concilio
Ecumênico, de reiniciar com
outro capitulo, as lições
sõbrc as questões que agitam,
fatigam. e dividem, os homens
cm busca de pão, de paz, de
liberdade, de justiça, e de ofe-
recer ao mundo, numa cordial
e humilde palavra, nosta espe-
rança náo religiosa, senão iam-
bém. social, 7!_o só espiritual,
senão também terrena, não sõ
para os crentes em Cristo,
senão igualmente para todos,
ditada, sempre pela lim que
procede da fi, publicaremos
dentro de poucos dias nossa
carta eneiclica, qut tem como
argumente, o moaresso dos jjo-
vos. seu desenvotvimenro c a%
obrigações que se deduzam de
um programa, ao qual hoje já,
lírio se pode renunciar, de su-
ficiência econômica, de digní-
dade moral e de colaboraçãtt
universal para todos oa povos.

Unimos com prazer a noti-
cia e o jato déste documento
nosso, com a celebração desta
misteriosa e dulcissima festa
da ressurreição do Senhor, c
de todo coração transformamos
a felicitação pascal numa co-
mum, concreta e humana es-
perança, valorizando-a por in-
teiro com nossa bênção após-
tólica.

Irmãos, filhos, amigos, ho-
mens de toda a terra, boa Pás-
coa".

índia anuncia que também já
pode fabricar bomba atômica

Nova Deli (UPI-JB) — O
Ministro do Exterior M. C.
Chagla declarou ontem que a
índia está em condições de fa-
bricar a bomba atômica mas
não o íará porque prefere de-
dicar suas Investigações ao uso
pacífico da energia nuclear.

O Chanceler indiano adver-
tiu, entretanto, que seu pais
levará em considerações sua
segurança nacional antes de
assinar o tratado contra a pro-
liferação das armas atômicas,
ainda em debate na Conferén-
cia do Desarmamento, em Ge-
nebra.

A índia é o segundo pais a
anunciar, em menos de 15 dias
que tem condições para produ-

índia não
deu asilo
a Svetlana

Nova Deli (UPI — JB) — O
líder do Partido Socialista in-
diano, Ram Manchar Lohia,
apresentou ontem ao . Parla-
mento uma carta supostamen-
te escrita por Svetlana Stali-
na, a 10 de fevereiro, como pro-
va de que desejava asilo na
índia, .mas as autoridades lho
negaram. A filha de Stalin
encontrava-se, então em Ka-
lankar e escreveu a amigas re-
sidentes em Allahabad, dizen-
do: "Sou muito grata por cn-
contrar gente amiga em Alia-
habad que, embora não me te-
nha podido ajudar a realizar
meu desejo, -demonstrou sim-
patia e compreensão". Em ou-
tro trecho, Svetlana lamentava
não ter aproveitado todas as
oportunidades, e alegava can-
saco por insistir no assunto..
"Parece que o destino é con-
tra mim, neste momento" —
acrescentava.

zir bombas atômicas. No dia
16, dois cientistas suecos aflr-
maram que seu país descobriu-
um meio de fabricar bombas
atômicas "limpas" (que náo
provocam radiação) mas que o
Governo de Estocolmo não
pretende utilizá-lo.

A declaração do Chanceler
indiano foi feita perante o
Parlamento em resposta à in-
terpelação de um deputado que
perguntou os motivos pelos
quais a índia não cria seu pró-
prio arsenal nuclear para con-"
trabalançar o progresso obtido
pela China, que já fêz expio-
dir quatro bombas atômicas.

Após reafirmar a politica de
seu pais contra a corrida nu-

Viúva de Ben
Barka acusa
israelenses

Cniro (UPI-JB) — a Sr.»
Ghita Ben Barka, viúva do
líder da oposição marroquina
Mehdi Ben Barka,' seqüestrado
e possivelmente assassinado
cm Paris, pediu ao Presidente
De Gaulle que ordene uma in-
vestigação mais profunda dó
caso, alegando "a participação
de agentes da espionagem is-
raelense". anunciou ontem o
jornal Al Gcmhouria.

Ghita Beis Barka remeteu
uma carta ao Presidente fran-
cês solicitando-ihe oue inter-
venha pessoalmente no proces-
so. que está seudo julgado nos
tribunais franceses, c que se-
jam interrogados os dois dlre-
tores de jornais de Israel re-
centemente presos e processa-
cios secretamente cm seu pais
por publicarem versões des
acontecimentos que ligam
agentes secretos israelenses ao
caso Ben Barka.

clear, já exposta pelo seu an-
tecessor. S. Swaran Singh, o
Chanceler indiano declarou:

— Náo somos uma nação
comprometida. Não participa-
mos de pactos militares, de ma-
neira que não esperamos re-
ceber proteção de nenhuma po-
tência atômica se outro pais
nos atacar.

Frisou o Chanceler que esta
e outras circunstâncias deve-
rão ser analisadas cuidadosa-
mente antes de t. índia firmar
um tratado destinado a impe-
dir a disseminação" de arma-
mentos atômicos, destacando a
ameaça e o perigo .ue repre-
senta a China.

Não hã prova
de que pílula
cause câncer

")Vashjn«rton 
(UPI-JB) — Só-

mente dentro de 20 anos, a
ciência poderá afirmar se as
pílulas anticoncepcionais
aumentarão o risco de câncer
nas mulheres, revelou o Co-
missário de Alimentos e Re-
médios do Governo norte-ame-
ricano, James Goddard.

Acrescentou oue em estudos
científicos vcalizaaos nos tilti-
mos 10 anos, não surgiu ne-
nhuma prova do aumento da
incidência do câncer feminino
como conseqüência da pílula,
lembrando que no ano passa-
do. um grupo de ginecologistas
e cbstetras recomendou a per-
manéncia des antieoncepcic-
nals do mercado, por inexisti-
rem evidências de que provo-
quem efeitos paralelos perigo-
sos.
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Vice-Presidente dos EUA
começa em Genebra viagem
de duas semanas à Europa

Gene.bra (UPI — JB) — O Vice-Presidente dos Esta-
dos Unidos, Huberfc Humphrey, chegou ontem pela ma-
nhã a Genebra, primeira etapa de uma visita de duas.
«emanas por várias Capitais chi. Europa Ocidental.

Duas são as questões que tratará em Genebra: o sn-
teprojeto conjunto Estados Unidos-União Soviética, sobre,
o acordo de não proliferação da.s armas nucleares, c a
conferência sobre redução das tarifas aduaneiras, conhe-
cida como Série Kennedy.

Amor . o lema dos adeptos do he-in, tipo avançado dc _i_pi.e_i_.__g agora em voga nos EUA (UPI)

Páscoa teve "be-iii" cm Nova Iorque
Nova. Iorque (UPI. JB) — Mais de 10 mil

jovens dc ambos cs ssxos, guardados per con-
ténas de policiais, saudaram a chegaria da
primavera c a Páscoa, no Central Park, reali-
zando o primeiro lie-in (estar na ondai de No-
Va Iorque — uma espécie de concentração es-
pontánea, sem objetivo concreto que náo o cie
serem eles mesmos. O termo faz jogo de pa-
lavra» com hun-.ii being (ser humano).

Em plena difusão pelos Estados Unidos,
o bc-in veio substituir o liappcning, considera-
do clássico demais pelas novas gerações de
Greenwich Village e Eost ViUaga. Tem para
grito de guerra banana! banana!, seus adep-
tos sáo, de modo geral, afeitos «ao uso do LSD,
c teve tanto sucesso quo já sa planeja um
lve-in giganta para fins de junho, ao sopé cio
Granel Canyon, para saudar o verão.

OS • BE-IN"

Do be-in do Central Park. participaram
escuicòres, que sopravam canudlnhcs fazenda
bòlh is de sabão; mocinhas envoltas em leu-
çóis esvoaçanteg a guisa de capas, com a pa-
lav.-a amor escrita na frente, e estréias de pa-
pel e contas de vidro colorido coladas nas ía-
ces; homens com balões de borracha atados
a cada uma das extremidades da gravata bor-
boleta. Muitos dos jovens usavam chapéus fe-
mininos e botões com letreiros, como "Mary
Poppins é toxicômana".

O primeiro lic-in íoi celebrado em janeiro
apenas, para alegria de tode-s, no campo de
pólo do Golden Gate Park, na Califórnia. As
várias gangs (há muitas, dos nomes mais es-
tranhos, como os Anjos do Inferno — Hell's
Angels) num total ce 10 mil pessoas se reu-

niram num dia de tempo bom. levando Incen-
so, carrilhões, flautas, penas, velas, bandeiras,
tambores, conjuntos do rock. Terminou com
uma marcha em direção ao mar, chefiada pelo
líder Alleu Ginsberg, ao som de cânticos.

Mas o grande bc-in de que se tem noticia
ocorreu o mês passado, ainda na Califórnia, e
reuniu a nata dos viciados em ácido lisérgico.
Na verdade, foi sua reunião de cúpula, convo-
cada. com o objetivo extraordinário de debater
o futuro político dos hippies, como se intitulam.

LIVRES

Os hippies são muita coisa, mas principal-
nienie cs barbudos habitantes rie Haight-Ash-
btiry, unia, pequena cidade-estado que limita
com o Golden Gate Park. Ali, numa atmosfera
diária de íeiralivre, cerca, de 15 mil moças e
rapazes de vida livre criaram uni tipo de so-
ciedade tribal, primitiva, do vale-tudo, onde o
que se busca é o amor, e cuja base é o LSD.
Se você é uni hippie e se você tem um níquel,
basta colocá-lo no parquimetro e descansar ao
sol, em plena rua, quo os carros procurarão
passar ssm atropelá-lo.

Os hippies têm uma visão clara da comu-
nidade ideal onde todos sáo belos, amados, fe-
lizes e livres. Apesar de uma perturbadora ten-
dencia á quietação, todos, ipso facto, mantêm
uma posição política — a de se oporem tenaz-
mente a quem quer que insista em julgá-los
criminosos porque tomam LSD e marijuana,
ou odiá-los porque gostam de dormir nove num
só quarto e três numa só cama, praticam o
amor livre e tém suas consciências absoluta-
mente tranqüilas.

Homens armados ameaçam
na estrada promotor que tem
provas sobre o caso Kennedy

Bismarck. New Delawarc (UPI — JB) — O Promotor
David K. Kroman declarou ontem a um juiz federal que,
na manhã de ontem, íoi perseguido e ameaçado por dois
estranhos na auto-estrada que leva a Bismarck, e disse
que o caso tem ligação com os documentos que êle trouxe
para provar que Lee Oswald não foi o único culpado pela
morte do Presidente John Kennedy.

David K. Kroman, de 45 anos, foi encontrado semi-
inconsciente num carro alugado, num desvio da auto-es-
trada, a 60 quilômetros de Bismarck. Éle é de opinião
que o atentado que sofreu se relaciona com sua atuação
nas investigações para descobrir o verdadeiro assassino
de Kennedy.

Petroli

PERSEGUIÇÃO
NA ESTRADA

Falando ao juiz federal, Ed-
ward Devltt, Kroman lembrou
que 19 pessoas ligadas no cp.^o
i-enneciy já morreram. E acres-
centou: "Não quero ser a vi-
gésima." Kroman contou oo
juiz Devltt. que dois automó-
veis começaram a seguir o seu
á cerca de 100 quilômetros cie
Minneapolis, na manhã cie on-
tem, quando êle vinha de Min-
neseta City eni direção a Bis-
marck. Èle julgou que havia
.se desvencilhado de seus per-
seguidores quando parou paia
tomar um café num restai)-
rante. mas avistou novamente
os automóveis perto de Fargo.

Quando estava próximo a
Bismarck, os dois automóveis
ficaram paralelos ao seu e éle
viu um sujeito apontar-lhe um
revólver. Rapidamente. Kro-
man resolveu sair da estrada
antes que o estranho dispara*-
se.

E.vid Kroman fêz questão
de t firmai" que o atentado por
êle sofrido se relaciona com a
morle de Kennedy e não com
ii"". processo por fraude a uma
companhia de seguros em que
cie esti. envolvido.

PRISÃO DE TESTEMUNHA

O promotor Jim Garrison
conseguiu uma ordem judicial
para a prisão de uma mulher
de nome Sandra Moffit. que
desmentiu as declarações pres-

tadas no tribunal pela princi-
pai testemunha contra Clay
Shaw, acusado de ter partici-
pado de uma conspiração para
assassinar o Presidente Ken-
ncdy.

Pcrry Russo, a principal les-
temunha de Garrison, afirmou,
durante um interrogatório pre-
liminar,.que participara, jun-
tamente com a senhorlta San-
dra Moffit, em setembro de
1063, cie uma festa em que
Clay Shav," ajudou a tramar o
assassinato do Presidente Ken-
nedy.

Uma câmara criminal cie
três juizes decidiu que Shaw
ficasse detido após o interro-
gatórlo. Posteriormente. Shnw
foi condenado por um júri sob
a acusação de ter participado
da conspiração para matar o
Presidente Kennedy.

Pcrry Russo declarou que
Clay Shaw estava no aparta-
mento de David Ferrie, o mis-
terioso piloto que morreu, no
início do ano. vitimado por
uma hemorragia cerebral. Êle
disse também que Lee Kurvey
Oswaici e David Ferrie eram os
dois principais conspira dores.

Outra testemunha a desafiar
a teoria sobre o assassinato de
Kennedy, defendida por Gar-
rison, disse, ontem, pelo tele-
fone. de lugar ignorado, que o
promotor deve fazer um teste
com um detetor de mentiras
para saber se todo processo
não é uma grande farsa.

eiro
ameaça a
costa inglesa

Pcnzance, Inglaterra (UPI-
JB) — Um dos maiores pe-
troleiros do mundo, o Tor-
rey Canyon, norte-america-
no, que se encontra enca-
lhado há 11 dias no extre-
mo ocidental da' Inglaterra,
partiu-se ontem ao meio,
lançando fora o petróleo
dos seus tanques, que forma
uma grossa camada sobre
uma extensão de 190 quilo-
metros de costa.

Pilotos de reconheclmen-
to britânicos informaram ao
seü posto de comando, em
Piymouth, que o gigantesco
navio-tanque parece estar
afundando, ao mesmo tem-
po que enorme quantidade
de petróleo brota pelas bre-
chás abertas no casco cas-
tisado pelo mau tempo.

Os corretores de seguros
disseram que a perda total
do navio-tanque e do seu
carregamento constituirá o
maior e mais caro desastre
na história das apólices de
seeuros marítimos.

O Torrcy Canyon, segun-
do informantes, está segu-
rado ém 16 e meio milhões
de dólares e o pagamento
dessa indenização superaria
o de 16 milhões de dólares
pagos quando afundou o
transatlântico italiano An-
drea Doria, em 1956. Os pre-
juizos causados. pelo nau-
frágio poderão ser ainda
maLs extensos, uma vez que
segundo um porta-voz do
comando aéreo cm Ply-
mouth os pilotos informa-
ram que o navio está par-
tido em dois e o petróleo
se espalha agora sobre as
praias numa distância rie 05
quilômetros para cada lacio
do ponto onde se encontra
o navio, em Land's End,
ponto extremo da costa les-
te da Inglaterra.

MISSÃO
Com o Papa Paulo VI, o Pre-

sidente De Gaulle, o Primeiro-
Ministro Haroid Wilson e ou-
trás autoridades dos Governos
francês e britânico, Humphrey
falará da guerra, no Vietname,
o futuro da OTAN e o Merca-
do Comum Europeu.

Ao embarcar em Washing-
lon. disse o Vice-Presidcnte
norte-americano:

"Discutirei, na Europa, as-
sumos que dizem respeito à
segurança e bem-estar das na-
ções atlânticas, e outros Esta-
dos do mundo. Confio em po-
dor reforçar os vínculos de res-
peito, herança comum e inte-
rêsse comum que, durante tan-
to tempo, nos mantiveram uni-
dos. Parto disposto a explicar e
disposto, também, a ouvir."

Segu n d a os observadores,
Humphrey tentará convencer
as nações da Europa. Ocidental
representadas na Conferência
dc Genebra, a assinarem o pac-
to de não-prolif«ração. A reu-
nião entrou em recesso exata»
mente para que êle pudesse ne-
goeiar por trás do.s bastidores,
pois foram infrutíferas as ten-
tativas elo chefe cia delegação
norte-americana. William Fos-
ter. nesse sentido.

Duas são as dificuldades
principais que Humphrey terá
de enfrentai" nos paises contra-
rios à assinatura do tratado: o
problema cio controle interna-
cional às provas atômicas e o
temor, desses paises, de se ve-
rem privados dos benefícios da
energia nuclear para fins paci-
íicos.

Do Tratado de Roma ao
Mercado Comum Europeu

Bruxelas (UPI—JB1 — A 25
de março dt 1957 o Tratado da
Comunidade Econômica Euro-
peia foi assinado cm Roma,
pelos delegados cios paises en-
tão participantes — Alemanha
Ocidental, França. Itália, Ho-
landa, Béigica e Luxemburgo.

O Professor Waltyr Ha ils-
__ln, da Alemanha Ocidental,
foi designado paios Governos
representados Presidente da
Comissão Executiva dos Mer-
cados. numa reunião de Go-
vemos dos países-membros, cm
Paris. A sete de janeiro o fran-
cês Pierre Chatenet íoi esco-
Iludo para presidir a Comuni-
dade Euratom, que trata da
aplicação da energia atômic-a
e é um órgão irmão.

Uma Ass.mbléia Parlamen-
tar que exerce controle demo-
crático sobre a já existente
Comunidade do Carvão e dn
Aço, foi ampliada para 142
deputados, com Robert Schu-
man como Presidente.

Entre 11 e 13 de julho inau-
gurou-se a primeira das cen-
tenas de reuniões em nível mi-
Histeria*, com o propósito cie
elaborar uma política geral
agrícola. Em outubro foi inau-
gurado um Tribunal de Justi-
ça, com sede em Luxemburgo,
com a missão de julgar dispu-
tas entre países-membros ou
queixas individuais.

Em março do ana seguinte
os Estados Unida, nomearam
Walter Butí.yrwartli embaixa-
dor acreditado junto à Comu-
nidade. Eventualmente Buttyr-
worth íoi substituído e depois
dela vieram mais de 30 diplo-
matas acreditados.

O ano de 1959 riu o apare-
cimento dou primeiros resulta-
doa econômicos. A 1 da Janei-
ro os países participantes re-
duziram cm de» por cento as
tarifas sobre m«rcadoria_ que
circulam entre eles.

Simultaneamente foram ado-
tadas regras que harmonizam
a concorrência comercial e
econômica. A Grécia íoi o
primeiro país a solicitar in-
gresso na organização e, logo

.a seguir, veio a Turquia.
A Grã-Bretanha, sentindo-

se ameaçada pela Comunidade
Econômica Européia (E.E. C.)
organizou a Associação Euro-
péia. de Livre Comércio, com a
Naruega, Dinamarca, S u é cia,
Áustria, Suiça e Portugal.

Em 1960 tornou-se evidente
que a EEC apresentava resul-
tados bons. O comércio entre
as países participantes aumen-
tou em 50 por cento sobre os
totais de 1957. Aumentaram
também as importações de pai-
ses não participantes, isso em
conseqüência de uma situação
econômica interna mais íorta-
lecida.

Em julho as tarifas íoram re-
duzidas de mais 10 por cento
e os países participantes con-
cordaram em adotar uma tari-
ía comum para as importações
de nações não associadas à Co-
munidade. Houve então a pri-
meira diretiva sobre livre mo-
vimentação de capital e estabe-
leceu-.se o Fundo Social. •

Em 1961 a redução gradual
das tarifas foi acelerada'. A l
de janeiro as tarifas industriais
baixaram a 70 por, cento cie
seus níveis em 1958. Para pro-
dutos agrícolas não liberados,
a baixa foi para 75 por cento.

A Irlanda pediu ingresso a
31 de julho. A Grã-Bretanha
chegou a nove de agosto, e a
Dinamarca veio no dia seguin-
te. Em deeembro, Áustria, Sué-
cia ç Suiça também solicitaram
filiação.

1962 começou com 14 diss e
noites de discussão mas que
tiveram como resultado o esta-
belecimento cia. segunda fase da
política comum de agricultura,

Eip.-.nha. Noruega e Portu-
gal solicitaram ingresso. Em ju-
lho teve início o comércio de
cereais entre os paises mem-
bros. mediante f.pcnas a obe-
diéncia a um sistema de im-
posto. Apareceram os primei-

ros regulamentos estabelecendo
uma organização para. o comer-
cio de carne cie porco, ovos,
aves,, vinho, frutas e verduras.

O Mercado foi abalado aie
os alicerces em janeiro de
191)3, quando o Presidente
francês Charles de. Gaulle ve-
tou o ingresso cia Grã-Brota-
nha. Todas as outras solicita-
ções de filiação íoram também
suspensas.

Foram feitas propostas para
liarm onização monetário-fi-
nanceira e ainda hoje estão
sendo discutidas.

O Kennedy Rouixl quo lia-
via começado com grandes es-
peranças de sucesso, p a r e c .
agora, três anos depois, coir..
possibilidade de llm sucesso
bastante limitado.

Vieram novos regulamentos!
sobre a comercialização tio lei-
te e da carne, e a Comunidade*
começou u linanciar a agricul-
tura. Em dezembro a medida
de natureza agrícola de maior
significação até esta data foi
tomada num acordo para a.
adoção de preço único parn ca-
da. cereal.

As negociações iniciadas pe-
lo Marrocos, Algérla, Tanzà-
nia. Uganda o Quênia, não ti-
veram qualquer resultado.

1965 foi o "ano da crise",
com redução das tarifas a 30
por cento de seus níveis origi-
nais.

Em abril, uma comissão
executiva propôs que os direi-
tos alfandegários cobrados só-
bre as importações de produ-
tos industriais e agrícolas pe-
los seis paises do Mercado se-
jan postos em um pool para
financiar a agricultura.

O total teria sido de 2,4 bi-
lhões de dólares, ou seja, um
bilhão por ano a mais do que.
o necessário para o subsidio
agrícola. A comissão garantiu
que o superávit no íunclo de
financiamento da agricultura
voltaria aos tesouros dos pai-
ses membros, numa base de
percentagem.

A administração do que era
quase um orçamento do tipo
federal estava completamente
nas mãos da Comissão. De
Gaulle viu nisso um suprana-
cionalismo e uma ameaça a
suas idéias «sobre a Europa,
chamou de volta seu embaixa-
dor e a França não compare-
ceu mais às reuniões do Mer-
cado Comum.

O boicote francês durou até
janeiro de 1966, e depois de
duas sessões ministeriais em
Luxemburgo, adotou-se uma
série de sete pontos que tinham
como finalidade retirar à Co-
missão Hallstein muito tíe sua
independência.

A Comissão tem seu escopo
do ação limitado a assuntos pu-
ramente econômicos e muito
do entusiasmo com que ela prá-
ticamente construiu o Mercado
já desapareceu. Os sonhos de
uma Europa unida política-
mente já haviam .sido eníra-
quecidos pelo veto da Grã-Bre-
tanha e morreram então.

Quase todo o ano de 1906 foi
devotado à recuperação da cri-
se mas nesse ano as tarifas ío-
ram reduzidas a 20 por cento
dos níveis de 1953. O Mercado
adotou, para a concessão de
subsídios à agricultura, regras
simplificadas que prevalecerão
até 1969. Azeite de oliva íoi o
primeiro produto agrícola a ser
comercializado como num só
mercado, em íase de preço uni-
co para todos os patses parti-
cipantes.

È 1967, o ano da preparação
para o processamento técnico
para 1968, quando devem ser
estabelecidas a união alíande-
gária e a política tarifária co-
mum. Centenas de cálculos téc-
nieos estão sendo preparados
¦para que se possa ter programas
econômicos de prazo médio.

A Grã-Bretanha bate 'outra
yez à porta, mas a comissão
executiva, dominada por De
Gaulle, diz: "Isto é assunto pa-
ra os governos, não para téc-
nicos de economia".

Evite o fim da semana para a
entrega de seu anúncio Classificado
O Jornal dc Brasil mantém i. agências, espalhadas por
tedo o Rio. para facilitar esse seu trabalho. E não vai li-

car nisso, porque continua abrindo uma nova, cada 4 meses.

Mas não esqueça: seu pequeno anúncio merece a ante-

cipaçáo de sua entrega de pelo menos dois dias. Evite o

sábado, evite o atropêio do lim da semana. Vccè será

mais bem atendido. E vai lucrar.

JB ltu melhore maU
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LiCL reforça tropas em
a galhães vai hoje a Costa

para fixar a posição do
Brasil em Pmita dei Este

O Chanceler Magalhães Pinto deverá examinar hoje
com o Presidente Costa e Silva, em Brasilia, o.s resultados
do encontro preparatório à reunião dos Chefes de Esta-
dos Americanos, recentemente realizado em Montevidéu,
a fim de íixar a posição brasileira em relação ao encontro
de cúpula.

O Ministro, cujo despacho com o Chefe do Governo
íoi antecipado para hoje, pretende viajar para o Uruguai
no próximo dia 8 de abril, a fim de participar da Reunião
dos Chanceleres, na qual será examinada a forma final
da Declaração dos Presidentes

RELATÓRIO BOM

Êsse documento de Punta dei
Leite declarará, de forma ex-
plicita, a vontade e a maneira
pela qual as nações americanas
pretendem concretizar seus
esforços para vencer o subde-
-envolvimento no Continente.
Sua ba.se .Documento de
Trabalho, aprovado em Bue-
nos Aires pela XI Reunião de
Consultas da OEA e que íoi,
agora, examinado e corrigido
110 encontro dos representantes
presidenciais, na Capital uru-
guaia.

O Sr. Magalhães Pinto já
recebeu do Embaixador Mauri

Gurgel Valente, o relatório dos
trabalhos dessa reunião, o qual
considerou "muito bom". _.'se
relatório servirá de base para
as conversações de hoje com o
Presidente da República.

A Reunião dos Chanceleres
está prevista para os dia.s 8 a
11, seguindo-se de 12 a 14,
a conferência dos Presidentes.
Nela os Ministros deverão so-
lucionar as divergências do
pontos-de-vista ainda existen-
tes, era relação ao temário do
encontro dos Chefes de Estados
de modo a que a. Reunião de
Cúpula seja apenas ratificai.-
ria do que íoi discutido ante-
riormente.

Esperando os Presidentes (IV)

MISÉRIA
"Para esses dois terços da

população mundial, o Século
Vinte é pouco mais do que a
pobreza cristalizada e sem es-
peranças", afirmou o Embaixa-
dor durante o almoço que lhe
foi oferecido pelo clube da im-
prensa no estrangeiro."A América Latina — afir-
mou Linowitz — representa

luta contra guerrilheiros

rència cie cúpula
não despeita interesse

José Rafael Fernandes
Enviado Especial

Punta dei Este — "Que espera da reunião de Presidentes
americanos?" — indagava, há dias, em Buenos Aires e Mon-
tevidéu, uma agência internacional de pesquisas de opinião,
preparando para. um jornal de Nova Iorque, ao que se soube,
lima "prévia." sôbre a receptividade que a chamada "conferên-
cia de cúpula" continental vem encontrando na América Latina
e que, segundo as mesmas informações, estaria indicando que
o encontro programado para Punta dei Este "criou expectaü-
vas mas não reavivou esperanças".

Buenos Aires foi escolhida pnra início da pesquisa pela
repercussão que teve, há poucas semana.?, a realização ali da
Conferência reformadora da Carta da OEA c da XI Reunião
da Consulta de Chanceleres, esta encarregada de estabelecer a
agenda para o encontro presidencial, prosseguinda em Monte-
vidéu pela sua cendição de Capital do país que se prepara,
para transformar-se na sede da reunião dos Chefes de Estado.

TENDÊNCIAS

A enqueto veio a público porque uni dos entrevistados,
em Buenos Aires, participando de debate politico na TV, falou
do "desinteresse com que. o homem da rua latino-americano,
pelo,? problemas imediatos quu tem da enfrentar, possível-
mente acompanha as promessa* surgidas em torno da reunião

¦presidencial", ao mesmo tempo em que acrescentava ter per-
guntado ao entrevistador, por curiosidade, qual a tendência
até então observada no. pesquisa: "todos consideram, de modo
geral que também a reunião dos Presidentes vai ser funda-
mentalmente deelarativa e não deliberativa" — explicou, rc-
velando a resposta.

Vários observadores, atentos ao detalhe, não deixaram de
especular, em seguida, sóbre "a falta de eco popular de que
.-;e estaria ressentindo a conferência planejada para Punta
d-sl Este", conforme acentuou uma revista uruguaia ao tratar
da questão, apesar do grande esforço que, admite-se, estão
desenvolvendo os articuladores da conferência para mostrar
que Of Presidentes só vão tratar, afinal, de problemas bem
concretos de desenvolvimento econômico.

OS 6 PONTOS

O fato é que, já concentradas em Montevidéu, represen-
tantes pessoais de cada Presidente cumprem a terceira etapa
do trabalho de preparação da agenda a sea- discutida em
Punta dei Este: a primeira íoi em Washington, quando, es-
pccialmente convocada, a XI Reunião de Consulta estabeleceu
a_ preliminares; a segunda, em Buenos Aires, aproveitando-se
a presença dos Chanceleres convocados pela OEA, resultou no
estabelecimento de um projeto, baseado em seis pontos funda-
mentais, que agora esta sendo esmiuçado e que, depois, ante
nova reunião dos Chanceleres — possivelmente nos primeiros
dias cie abril — ciará o roteiro definitivo dos entendimentos.

A agenda em discussão resultou basicamente de um an-
teprojfcto norte-americano examinado em Buenos Aires, du-
rante vários ciias, e trata da (D integração econômica e de-
senvolvimento industrial, (2) ação multinacional para projetesde infra-estrutura, Cí) medidas para melhorar as condições do
comércio internacional, (4) aumento da produtividade agro-
pecuária, sobretudo no setor de alimentos, (5) desenvolvimento
educacional, tecnológico e cientifico, e (6) redução dos gastosmilitares considerados desnecessários.

INCÓGNITAS
_

Entre exporte internacionais afirma-se que a preocupação
maior, _o momento, é estabelecer as prioridades, pois alguns
governos querem concentrar a atenção no esquema de une-
gração regional, enquanto outros entendem que o importante
é- examinar as perspectivas reais de cooperação para um de-
senvolvimento integral de cada uma das repúblicas latino-
americanas. E há muitas incógnitas, como o desenvolvimento
das indústrias básicas (energia, siderurgia, petroquímica etc),
r. criação de um Mercado Comum Latino-Americano, priori-
dade para obras de desenvolvimento multinacional, condições
para a redução da cempra de armamentos, entre tantos outros
tomas de capital interesse.

Prnta dei Este, no mesmo hotel em que se vão reunir
agora os mandatários de todo o Hemisfério, já íoi o ponto de
partida, através de várias reuniões interamericanas, para o
equacioiiamento de muitos problemas do Continente: a grande
pergunta é se. agora, testemunhará um primeiro c grande
passo na direção das soluções.

Sol Linowitz acha que ação
da Aliança repercute em
dois terços da humanidade

Nova Iorque (UPI — JB) _ O representante dos Esta-
dos Unidos na Organização dos Estados Americanos, Em-
baixador Sol M. Linowitz, afirmou ontem, no Overseas
Press Club, desta Cidade, que "o <iue a Aliança para o
Progresso fizer ou deixar de fazer terá um impacto irre-
versível sôbre dois terços da humanidade".

Sôbre as previsões de merc dp interno íatino-ameri-
cano, disse Sol Linowitz em seu1 flcurso que, futuramente
seria, por si só, "suficiente para gerar uma demanda capaz
de ensejar a modernização da velhas indústrias e a cria-
ção de novas, com o conseqüente aumento de empregos,
oportunidades e salários".

La Paz (UPI-JB) — O Governo boliviano
enviou tropas da IV Divisão do Exército para
reforçar as guarnições da Província de Santa
Cruz, que desde o fim da semana estão em
luta contra guerrilheiros, ammciando-se a mor-
te de 23 pessoas e dezenas de prisões.

O Comandante interino das Forças Arma-
das, General Jorge Belmonte ArcUles. informou
que os combates foram travados entre as Ci-
dades de Valle Grande c Lagunillas, no Depar-
tamento de Santa Cruz, perto das fronteira.'
bolivianas com a Argentina i>. Paraguai. '

OFENSIVA

Em entrevista coletiva concedida ontem, o
General Belmonte mostrou as provas da pre-
sença dos guerrilheiros nas selvas bolivianas:
uniformes de combate, armas de fabricação so-
vlética e manuais de guerrilhas, além de cada-
vores dos rebeldes.

As declarações de Belmonte foram feitas
perante o Chefe do Estado-Maior do Exército.
General Juan José Torres, e do Comandante
da Marinha, Contra-Almiranto Horácio Ugnrte-
che, Todos estavam de acordo com que os guer-rilheiros sáo inspirados de Havana "de onde
recebem oS ensinamentos, mantimentos e au-
xillo financeiro".

LUTA

O primeiro choque dos guerrilheiros com
tropas do Exército ocorreu no fim da sema-
na passada, quando um grupo de rebeldes em-
boscou soldados do Exército que realizavam le-
vantamentos topográficos para determinar a
localização de uma rodovia entre Valle Gran-
de e Lagunillas. "

Valle Grande encontra-se a 75 quilômetrosde Santa Cruz. Capital do Departamento domesmo nome, e a 150 quilômetros a noroeste
de Lagunillas. nos eontrafortes da Cordilhei-
ra Oriental, onde começa a região selvática.

MORTES

Segundo o General Belmonte, os guerri-lheiros mataram no primeiro encontro com
tropas do Exército um tenente de sobrenome
Amezaga, seis soldados e um guia civil. Otú-
vio Vargas, operãrio cia Yacimientos Petrolífc-
ros Bolivianos.

— Os sobreviventes da emboscada — prós-
seguiu o General Belmonte — conseguiram en-

trar em contato com a IV Divisão do Exército,
acantonada na região e cujo comando enviou
unidades de reforço que desbarataram os guer-
rilheiros numa série de encontros, matando lô
deles e capturando outros quatro.

MATERIAL

A ação dos soldados bolivianos contra os
rebeldes contou com o auxílio da Força Aérea
e no final dns operações na manhã de ontem,
anunciou-se a apreensão de um rádio portátil
usado para recebimento c transmissão de men-
sngens. um gravador e um jipe.

O Presidente Renê Barrlentos visitou cm
companhia cie oficiais-gencrais das três ar-
mas o QG das operações militares contra os
guerrilheiros. Informou mais tarde que heli-
cópteros foram utilizados na perseguição dos
rebeldes, além de servirem no transporte de sol-
tíades de Infantaria encarregados da caça aos
guerrilheiros.

— A atividade cios guerrilheiros — afirmou
o Presidente Barricntos — c típica: assaltam
as propriedades e matam os camponeses que
se decidem a defender seus direitos. í: muito
provável que élcs estejam recebendo ajuda ma-
ciça do exterior, tal o volume de material bê-
lico que demonstraram possuir, alem do já
apreendido pelo Exército.

APELO

O General Belmonte fêz um apelo ao povo
boliviano para eme todos cooperem com as
Forças Armadas "na perseguição aos guerri-
lheiros que ameaçam a tranqüilidade do país
no desejo de transformar a América Latina
num nôvo Vietname". O perigo representado
pelos guerrilheiros — acrescentou —¦ não é :;ò-
mente contra o Governo nem contra as Forças
Armadas, mas contra toda a nação.

As comunicações eom a zona üe operações
são precárias, pois Lagunilla se encontra a 575
quilômetros a sudeste de La Paz. Despachos
desta cidade, situada, a 250 quilômetros da
fronteira argentina e a 175 quilômetros a oeste
do Paraguai, asseguram que os moradores iden-
tificaram entre os guerrilheiros comunistas bo-
Uvianos c cidadãos estrangeiros, entre os quais
haveria vários de nacionalidade argentina,
cubana, peruana e de países europeus. O Go-
vêrno boliviano negou-se a confirmar esta
versão.
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Barbeiros
áao corte
a Wilson

Margale (UPI-JB) — O pre-
sidente da Federação Nacional
dos Barbeiros da Grã-Breta-
nha David Adamson, ofereceu
ontem ao Primeiro Ministro
Harold Wilson, um corte do
cabelo "de primeira classe, que
custa quatro xclins (NCrS...
1,52) ou um cruzeiro nóvo e
52 centavos), completamente
grátis.''

A oferta foi um presente de
paz rios 140 mil barbeiros bri-
tánicos e sua aceitação slgniíi-
caria que Wilson está disposto
a encerrar uma discusesão só-
bre o aumento do preço do
corte de cabelo, uma vez que
segundo Adamson es barbeiros
continuam cobrando preços ir-
risórios e será necessário um
nóvo aumento.

para apurar terrorismo
São Domingos (UPI — JB) — Porta-vozes do Governo

dominicano informaram ontem, que está scr.cio estudada
a possibilidade de se contratar uma agência internacio-
nal de investigações para assessorar as autoridades poli-
ciais no esclarecimento do atentado contra o General An-
tonio Imbert Barrera, antigo chefe da Junta Civil-Militar
que governou o pais durante a guerra civil de 1965.

O Presidente Joaquin. Balaguer acha que somente com
o auxilio de especialistas internacionais será possivel ao
Governo solucionar o mistério que envolve a emboscada
de que foi vitima o General Imbert. que continua inter-
nado no Hospital Internacional de São Domingos.
PREOCUPAÇÃO

Porta-vozes do Governo do-
minicano asseguram que. além
do atentado a Imbert, o Presi-
dente Balaguer está. preocupa-
do com a série de fatos ocor-
ridos nas últimas semanas:
rapto, ainda em mistério, do
jornalista Guido Gil: assassi-
nato dos líderes políticas Ra-
mõn Emílio Mejia Plchirilo,
Juan Bisono e Angel Severo
Cabral c os roubos de La Ce-
meni era e Loteria, nos quais
os assaltantes levaram mais de
150 mil dólares.

A idéia de se contratar de-
teefeives estrangeiros surgiu
quando o Presidente Joaquim
Balaguer reconheceu a proce-
dência de uma denúncia do Se-

cretário do Interior, Luis Amia-
ma Tio, de que as diligências
policiais da forma que vão não
conseguirão apurar nada.

Os três antigos membros cio
regime do ditador Rafael Tru-
jilllo presos há alguns dias
continuam detidos para averi-
guações sob a suspeita' de quo
participaram do compló contra
o General Imbert Barrera.

Os principais detidos são Luis
Ruiz Trujillo, sobrinho do di-
tador e ex-Ministro da Presi-
dência: Kalil Haciie, ex-Secre-
tário particular de Radamás
Trujillo, filho mais nóvo do dí-
tador e. Francisco Perez, ho-
mem de confiança cio? serviços
cie segurança do regime tru-
jillista.
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uma síntese dos críticos desa-
fios apresentados hoje pela
maior parte da comunidade
mundial: baixo nivel de vida,
indice de natalidade descohtro-
lado. falta de oportunidades,
subdesenvolvimento do poten-
ciai industrial e agrícola, ca-
rència de moradias e de esco-
las, elevada mortalidade infan-
tii... e limitado período de vi-
da."

fm #

Volkswagen?

Nem poderia ser
outra coisa: pois
nós, da Vemag,
já fabricávamos o
DKW antes de tra-
balhar em conjunto com a Volkswagen.

Da mesma forma que a Volkswagen,
criamos e, durante longos anos, aperfei-
çoamos sempre mais a nossa concepção
técnica.

Essa concepção, é assim: automóvel
com motor na frente, tração dianteira e
refrigeração a água. (Sob êsse aspecto, o
VW é justamente o contrário do DKW.)

E ainda: um automóvel econômico,
durável e de acabamento esmerado.
(Sob êsse aspecto, o VW é igual ao DKW.)
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É por isso que
o trabalho em con-
junto da Vemag
com a Volkswagen
é tão construtivo:

encontraram-se dois fabricantes com a
mesma mentalidade.

Isso vai permitir maior experiência.
Mais conhecimentos. E possibilidades
técnicas muito maiores.

Bom exemplo é o controle de quali-
dade: quando é feito por duas grandes
empresas, os resultados são melhores.

Em outras palavras: sem o VW, o DKW
continuaria sendo o excelente DKW
que v. conhece. Imagine agora a Vemag e
a Volkswagen trabalhando em conjunto.
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Informe JB
À vista

Os técnicos do gabinete áo Ministro
da Fazenda, estudam neste momento um
sistema capaz de permitir que todos os
pagamentos da União sejam feitos à
vista.

A idéia é garantir para o Governo
uma substancial economia em despesas
com os fornecedores, além de aumentar
consideravelmente a velocidade do girodo dinheiro.

Difícil é viabilizar a idéia; mas não
há dúvida de que c boa.

Madrugador
O Ministro Delfim Neto não brinca

em serviço: hoje, às 7h45m, já estará no
seu gabinete, dando audiência.

Supremo
O Professor Pereira Lira deverá ser

o primeiro Ministro do Supremo Tribu-
nal Federal nomeado pelo Presidente
Costa e Silva.

Atualmente no Tribunal de Contas
da União, o Ministro Pereira Lira cairá
na compulsória em 1968, mas a sua apo-
sentadoria como Ministro do Supremo
será uma satisfação especial não ape-
nas para êle mas também para o Ma-
rechal Dutra, de cujo Gabinete Civil ioi
o único chefe.

Crise
Continua bastante aguda a crise de-

sencadeada na Polícia Militar de Minas
Gerais, em conseqüência do decreto em
que o ex-Presidente Castelo Branco atri-
buiu a oficiais do Exército o comando
das Polícias estaduais.

Os oficiais da Polícia mineira estão
inconformados.

O atual Comandante, Coronel Milton
Campos, está prestes a aposentar-se, e
um dos nomes lembrados para substitui-
lo é o do Coronel José Geraldo de Oli-
veira, ex-Comandante da PM de Minas,
dono de grande prestígio e homem do 31
de março.

* *
A Policia Militar de Minas, muito

antiga e ciosa de suas tradições, tem ti-
do uma participação não raro destacada
na nossa história republicana e foi sem-
pre comandada por oficiais de seus pró-
prios quadros. A convocação, de um ele-
mento estranho — mesmo do Exército— é considerada uma capitis diminutio
intolerável.

* •
A situação é delicada. Revogar o de-

creto seria o caminho mais curto, mas
o _ problema envolve aspectos de ordem
vária, que estão neste momento sendo
objeto de consideração pelas autoridades
competentes.

Dinamização
Em poucos dias dc gestão na Presi-

ciência do Banco dot Brasil, o Sr. Nestor
Jost já tomou várias providências paradesburocratizar o nosso chamado princi-
pai estabelecimento de crédito.

Abolindo algumas subchefias e uns
quantos trâmites burocráticos, o Sr. Nes-
tor Jost pretende dar a maior ílexibili-
dade possível às operações do Banco doBrasil e, principalmente, apressar as de-cisões relativas a financiamentos.

Título
O Sr. Juscelino Kubitschek recebeu

na semana passada o título de Cidadão
Honorário do Texas.

O título foi entregue numa solenida-
de Texas-size.

Duplicata
Cogita-se de baixar nos próximos dias

um ato que vai permitir à indústria e ao
comércio o pagamento de impostos atra-
vés de duplicatas.

A medida aliviaria as necessidades
imediatas de dinheiro das empresas. A.s
duplicatas seriam normalmente descon-
tadas nos bancos, nos prazos de venci-
mento.

Sinal verde
O Instituto de Geotécnica foi exa-

minar a situação do Colégio Andrews
(Curso Primário), na Rua Visconde Sil-
va, e constatou que não havia ali qual-
quer perigo de deslizamento de encosta,
que ameaçasse o prédio ou os alunos.

O Administrador da V Região, Geor-
ge Avelino, interessou-se partieularmen-
te pelo problema e pode oficializar o
laudo dos engenheiros do Instituto, de
maneira a tranqüilizar todos os que têm
filhos estudando no Andrews.

É preciso agora que o Governo cio
Estado providencie a limpeza da Rua
Visconde Silva, que continua cheia do
barro, acumulado das últimas chuvas.

Original
O Senador Nei Braga apareceu on-

tem no Palácio Monroe.
No Paraná e cm Brasília, desde a

eleição, esteve ouvindo o povo.E agora diz que em 70 disputará
novamente o Governo do Estado.

Não se pode negar ao Sr. Nei Bra-
ga pelo menos alguma originalidade.
Até aqui, só havia -candidatos à Presi-
dència da República.

Trabalhos abertos
Com "uma grande noitada de sam-

ba", no Sábado de Aleluia, o Centro
Recreativo e Escola de Samba Unidos
de Padre Miguel fechou oficialmente o
carnaval de 67 e "abriu os trabalhos de
1968".

Os padrinhos da festa foram o
Deputado Márcio Moreira Alves e Ma-
rie Moreira Alves; convidados de honra,
Mário Melo Franco Alves, Mário Martins,
Marcelo Alencar, Carlos Heitor Coni,
Antônio Calado, Mário Pedrosa, Oto
Maria Carpeaux, Hélio de Almeida, e
muitos outros.

•> * •
Foi ótimo.

Distinção
A distinção entre técnico frio e

técnico quente, defendida publicamente
por figuras situadas no plano mais alto
do novo Governo, já recebeu um repa-
ro do Sr. Roberto Campos.

Ao embarcar domingo à noite paraWashington, o ex-Ministro do Planeja-
mento reftigou a classificação térmica:— Na minha taxionomia não há
técnico frio nem técnico quente, e sim
técnico com mais ou menos competên-
cia. A minha temperatura, por exemplo,
é de 36 graus centígrados.

Cano
Na Rua Prudente de Morais. 1 441,

há um prédio em centro de terreno
cuja garagem foi há vários dias inunda-
da pelo refluxo das águas do esgoto.

Consultados os técnicos, constatou-
se que o íato se deve a um defeito na
tubulação da rua, e que cabe à SURSAN
fazem o conserto. A SURSAN, várias vê-
zes chamada, até agora não veio conser-
lar o cano — e enquanto isto os mora-
dores entram pelo próprio, porque são
obrigados a deixar os carros na calçada
(sendo por isto multados) e ainda* porcima arriscam-se a contrair doenças,
enquanto a piscina em que se conver-
teu a garagem é excelente foco de mos-
quitos.
Sem solução

As ruas da Tijuca estão llteralmen-
te transformadas num perigoso campo
de batalha entre ônibus e carros parti-
culares.

Trafegar pela Tijuca é uma aven-
tura rica de emoções, e escapar vivo e
sem escoriações um autêntico milagre.

Os ônibus caçam os carros menores,
naquelas ruas tenebrosas, e aparente-
mente não há para quem apelar. O re-
médio é fugir — ou comprar um tanque
de guerra.
Gás

Não se sabe se é um defeito gene-
raüzado na rede de abastecimento de
gás da Cidade — o fato é que em vá-
rios bairros da Zona Sul o gás deu últi-
mamente para ir desaparecendo, até fi-
car uma tênue chama, insuficiente paracozinhar, aquecer água etc.

Domingo passado, um telefonema à
seção de reclamações da Sociedade Anô-
nima do Gás esclareceu que havia um
defeito qualquer, em vias de ser repa-
rado. Até agora, entretanto, o gás con-
tinua a diminuir, diariamente, e quasesempre entre meio-dia e duas da tarde —
sem que o consumidor pagante receba
qualquer explicação.

Lance «livre
C O Marechal Castelo Branco almoçou
ontem, no restaurante da Mesbla, com o Go-vernador e a Sra. Luis Viana Pilho.

à saída do elevador, encontrou o Sena-
dor Dinarte Mariz, a quem perguntou peloSenador Daniel Krieger, que era esperado
ontem no Rio.

© Chegou de Washington o economista
Vitor Weirauch, do Ministério do Planeja-
mento, que concluiu as negociações para ofinanciamento do BIRD ao projeto de de-senvolvimento da pecuária bovina. O con-
trato de financiamento será assinado den-
tro de cinco semanas, em Washington, e oBIRD emprestará 40 milhões de dólares, ca-bendo ao Governo brasileiro uma contrapar-
tida de igual montante.

£ Morreu ontem nos Estados Unidos o Sr.
Henry E. Sargent, Presidente da American
Foreign Power e Diretor da Electric Bond &
Share. O Sr. Henry Sargent era pessoamuito conhecida nos meios políticos e ad-
ministrativos do Brasil. Em 1951, ioi agra-
ciado com a comenda de oficial da Ordem
do Cnuzeiro do Sul.
O O Embaixador da Inglaterra, Sir John
Russell, entregará amanhã, às 15h30m, no
gabinete do Ministro da Saúde, Sr. Leo-
nei Miranda, a doação do Governo británi-
co às vítimas das enchentes de Itaguaí.
4> O Marechal Odilio Denis esteve ontem
no gabinete do Ministro do Interior. Gene-
ral Albuquerque Lima, para cumprimenta-
lo por sua investidura.
tj) Os amigos dos Srs. Carlos Lacerda eRafael de Almeida Magalhães estão como-
çando a ficar preocupados com o que acon-
tecerá se os dois brigarem mesmo. £ una-
nime a impressão de que a divergência não
servirá a nenhum dos dois.
O O3 profissionais autônomos que não pa-
garem ate o próximo dia 31 a taxa fixa do
Imposto sôbre Serviços, relativa a 196", es-

tarão sujeitos a multa de NCr$ 50,00 (cin-
qüenta mil cruzeiros antigos) por mês.

Duzentos e quarenta empregados da
extinta Eqüitativa foram aproveitados pelaCaixa Econômica Federal do Rio de Janel-
ro. Uma dpr de cabeça (social) a menos.

O O General Moisés Castelo Branco de*verá ser o novo Presidente do IBGE. Não 6
parente do ex-Presidente da República.

Acabam de ser publicados pelo INEP osAnais da II Conferência Nacional de Edu-
cação.

Quinta-feira, dia 30, o Sr. Orlando Tra-
vanoas abre o Curso Prático sôbre Imposto
de Renda, na Associação dos Dirigentes Cris-tãos de Empresas. O curso começará a 3 deabril, com aulas às segundas e terças-feiras,
às 18 lioras.

O Sr. Inácio Meira Pires, Indicado paraa direção do Serviço Nacional do Teatro e
já praticamente nomeado, está agora he-sitando sôbre se aceita ou não o cargo.

O Está havendo certa dificuldade paracompor o gabinete do Ministre da Agricul-tura. O Sr. Ivo Arzua parece mesmo dis-
posto a nomear para os principais postos f!-
guras do Paraná, o que é considerado umerro.

A composição do Ministério sctA, um de-talhe: o Sr. Ivo Arzua está empenhado naelaboração de um piano nacional de abas-tecimer.to. Vai utilizar todos os instrumen-(os no seu dispor, com inteira cobertura doGoverno.

Autores editados pela Civilização Brasi-
leira estarão quinta-ieira próxima, ás ó ho-ras da noite, na Faculdade de Direito daCatete. irjma noite de autógrafos. PauloFrancis. Dias Gomes, Carlos Heitor Coni evários outros.

Escola de Belas-Artes abre
I Ciclo da Arte com quadro
de Portinari feito em 1950

D. Fernando diz em mensagem
pascal que subdesenvolvidos
começam a ver seus direitos

A Coluna Prestes, um quadro rarissimo
feito em 1950, além de trabalhos de Lazar
Mafaltti, Di Cavalcanti, Goeldi, Brecheret
Tarsila do Amaral, Guignard, Santa Rosa e
para inaugurar, ontem, ás 19h, na Escoia
Belas-Artes, o I Ciclo cie Estudo da Arte Br

A exposição está dividida em cinco parte
antecedentes da Semana de Arte Moderna:
expressionistas; 3. Abstratos geométricos;
não geométricos; 5. Pinturas dc vanguarda
tra é uma promoção do Diretório Acadêmico
DEBATES

de Portinari
Segall, Anita

, Ismael Néri,
outros, serviu

Nacional de
asileira,
s: 1. Pintores
!. Figurativos
4. Abstratos

atual. A mos-
cia Escola.

A promoção pretende iniciar
um ciclo de estudos cias ar-
tes plásticas em nosso País,
com a finalidade de "discutir
a.s perspectivas desse setor na
cultura do Brasil", além de um
levantamento histórico e uma
análise critica de cada fase ou
corrente.

Haverá também exposições
didáticas, uma vez por quin-
zena, sóbre nossos artistas mais
importantes, vivos ou mortos.
Em cada uma delas haverá
uma mesa de debates com cri-
ticos e pintores, além de aulas
proferidas pelos catedráticos
Quiriho Campoíiorito, Mário
Barata, Abelardo Zaluar e Ono-
fre Penteado. O jornal inter-

no MiHumaíma fará a coberta-
ra das exposições e des deba-iss, publicando artigos de estu-
diesos cios respectivos psrlodos.O Presidente do Diretório
Acadêmico, universitário Aldo
Luis dc Paula Fonseca, disseao JB qua "a arts anda sempre
cem a vida, e as transforma-
ções anunciadas em 192:., con-cretlzadas na década seguinte,
na estrutura sócio-eeonômica
do País, marcam a validade daSemana de Arte Moderna".

Mais adiante, revelou o uni-
versitário Aldo Luís Fonseca
que "a necessidade de conheci-
mento de nossa, realidade e de
atuação autêntica diante dela
permanece viva. Esta exposição
é o começo do bom gosto cm
nosso diretório.

Goiânia (Correspondente) — o Arcebispo desta Capi-tal, Dem Fernando Gomes, disse, na mensagem oaseal lidadomingo, que as populações das regiões subdesenvolvidasestão tomando conhecimento de seus direitos e não podemmais permitir "que sejam tratadas como instrumentos na---sivos das paixões e das guerras".
Ao analisar os problemas do desequilíbrio social di«eDem Fernando que a situação do Centro-Oeste brasileiro éura exemplo de desvio gerado pela intolerância, terminando

per afirmar que as regiões submetidas ao subdesenvolvi-mento "nao podem, em consciência, permanecer inativasdiante de sua própria miséria".

II IIDo Brasil para o Mundo
AOS SÓCIOS DO

JOCKEY CLUB BRASILEIRO
A Diretoria do Jockey Club Brasileiro convida os

sócios efetivos e Exmas. famílias para assistirem á exibição
do filme de Jean Manzon "DO BRASIL PARA O MUNDO",
a realizar-se n'o auditório da Escola Jockey Club, à Aveni-
da Bartolomeu Miíre, n.° 1.110, às 21h30m de HOJE,
TERÇA-FEIRA, 28. {P

TOMADA DE CONSCIÊNCIA
"O fato — disse Dom Fer-

nando — é que as populaçõessubdesenvolvidas cada dia to-
mam mais consciência do seu
valor e de sua dignidade d-e
pessoas humanas. Têm o di-
reito de se realizar e elevar omeio onde vivem e trabalham.
Têm o dever de integrar-se,
plenamente, na comunidade
humana, e colaborar válida-
mente para a elevação e ape:*-
ís.çoamento da humanidade.

Não podem, licitamente, per-mi.ir serem tratada, como ins-
trumentos passivos de paixões,dos interesses ou das guerrasinternacionais. Náo podem, cm
consciência, permanecer inati-vas diante de sua prónria mi-
séria".'Temos o direito — decla-
rou depois — e o dever de olhar
e interpretar os acontecimen-
tos que se sucedem no correr
cies tempos, á luz dos ensina-
lilínios de Cristo. Fora dessa
doutrina nada pode subsistir;
tudo se corrompe na confusão
das idéias ou se perverte nos
desvios da inteligência e do co-ração. Em nossa, época, o mun-
cio está perturbado pela maisrápida, profunda e violenta
transformação vista em qual-
quer fase da História.

A própria Igreja de Cris-to reúne suas energias e con-
vida os cristãos de todas as

®

sob os auspícios do Jornal do Brasil;a Associação de
Ballet do Rio de Janeiro apresenta
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direção geral de DALAL ACHCAR
colaboração de NINA VERCHININA, TATIANA LESKOVA E GIANNI RATTO.
programa GISELLE - METASTASIS - LE CORSAIRE

DANÇA EM 4 INSTRUMENTOS - MARGUERITE e ARMAND.
Recitas de assinatura sexta-feira, 21 e terça-feira, 25 de abril, às 21 horas.

RESERVAS COM PREFERÊNCIA

Frisa NCr$ 300,00 (esgotada)
Camarote NCr$ 300,00 (esgotado)
Poltronas e Balcões Nobres NCr$ 60,00

LJ Balcão Simples NCr$ 36,00
Galeria NCr$ 20,00

assinale no quadrado a quantidade desejada
Essas reservas devem ser encaminhadas às Relações Públicas

JORNAL DO BRASIL - Avenida Rio Branco, 110-1.° andar - ate o dia 6 de abril, de-
vendo ser retiradas na bilheteria do Teatro Municipal no dia 10 de abril.

PREÇOS SOMENTE PARA ASSINATURAS

Nome

Endereço

Telefone

faz

Igrejas para uma revisão devida e de métodos de aposto-laao".
PRESEXÇA

Depois de citar a carta doPapa Paulo VI aos Bispos da
América Latina lembrando-
lhes o sentido cristão do de-
senvolvimento e da integração,
falou sóbre o papei da Ipreja,"que tem um mandato divino
para construção da cidade ter-
rena"."A Iereja não se pretende fa-
zer especialista numa ou nou-
ira disciplina, em sociologia
ou economia, mas sim ds con-
correr para a solução dos gra-ves problemas contemporâneos,
cem aquilo que lha é próprio,isto é, com os recursos de' or-dem religiosa e sobrenatural
que ela recebeu do seu divino
fundador, Cristo Senhor. Com-
pete à Igreja ser para o mun-
do o que a alma é para o
corpo.

Por essas razões, a Igreja
deve estar presente no desen-volvimento e na integração daAmérica Latina. O nosso devercie pastores de almas será, poi*-tanto, dar ao estudo d;_sa
questão emponhatlva. a luz rc-ligiosa e sobrenatural. Apresen-
tareis um humanismo cristão,;.:;o é. a visão do homem ecio mundo segundo a íé e adoutrina cristã".

Belas-Artes
anos

com cartaz
O Museu Nacional de Belas-

Artes promoverá cite ano umconcurso de cartazes cm come-
moração ao seu 30.° ani versa-
rio, e os interessados devem
enviar até o dia 30 de abril
seus trabalhos uo Museu, com
um só pseudônimo e, cm enve-
lope fechado, o nome e enderè-
ço completos, o primeiro colo-
c:ido receberá um prêmio daNCrS 200,00 (200 mil cruzeiros
antigos).

As dimensões do cartaz serSo
de 06 por 66 centímetros, c em,
sua parte inferior serão obri-
gatérios os seguintes dizeres:
Muieu Nacional de Belas-Artes
1937-1967. Só é permitido o uso
do três côrcs c exigida alguma
alusão ao 30.° aniversário doMuseu.

Juca Pato
ãe 67 é de
Cedo Prado

São Paulo (Sucursal) — CaioPrado Jr. ioi escolhido, pelaUnião Brasileira de Escritores,
o Intelectual do Ano, e recebe-rã hoje, às 21 horas, o tro-
féu Juca Pato, no auditório do
jornal Folha de São r«ulo, oca-
sião cm que será homenageado
pelo poeta Ca.ssia.no Ricardo
vencedor do concurso no ano
passado.

Mário Graciotti e Manuel
Bandeira íoram os segunda eterceiro mais votados, com ISO
e 79 votos, num total de 596 vo-tantes. O Presidente cia ÜBE.Sr. Raimundo Meneses, faráa entrega do troféu e divulgara
o roteiro das festividades do
Jubileu de Prata da entidade.

, Porto Alegre
verá arte
negra dia 2

Porto Alegre (Sucursal) —- A
Divisão da Cultura desta Capi-
tal apresentará dia 2 de abrii,
no Teatro São Pedro, o espe-
táculo Oíci Negro, de poesia r*.
música negra, estando a paris
musical a cargo do Coral cie
Câmara Pró-Arte. sob a regên-
cia do Frei Gil Roca Sales. A
parte poética, o roteiro original
e a direção são de Delninr
Maneuso.

O Coral Pró-Arte deverá ln-
terpretar os mais representati-
vos spirituals. tendo como so-
lista o meio soprano Déa
Maneuso, entremeados com
poesias de Cruz e Sousa, Cas-
tro Alves, Cecília Meireles. Cas-
síano Ricardo, Raul Bopp,
Guilherme de Almeida. Tiago
de Melo, Vilmar Santos, Ma-
nuel Bandeira e outros.

Cartório não
mais dirá
pai ignorado

Nenhum cartório de re-
gistro civil da Guanabara
poderá, a partir de hoje,usar as expressões "desço-
nhecido" e "ignorado" aoanotar o nascimento deuma criança que tenha o
pai fou a mãe) impedido derevelar o nome ou seja deíato desconhecido, para queo filho não carregue narasempre a marca de um'erro
cios pais.

A proibição foi determi-
nada ontem, pelo Correge-
dor da Justiça da Guana-
bara, Desembargador Elma-
no Cruz, e visou a que dosregistros de nascimento defilhos de pais impedidos não
constem as expressões anti-
gamente usadas e que mais
tarde servem para revelar à
criança a sua origem ilegi-
tima.

O NOVO REGISTRO

Toda vez que nasce uma
criança filha de pais soltei-
ros ou desquitados, o car-
tório de registro civil «ão
faz qualquer objeção para
incluir no registro o nome
de ambos os pais, mesmo
que legalmente impedidos.
Alas, quando o nome do pai
é desconhecido — fato mui-
to comum nas classes so-
ciais mais inferiores — o
cartório escrevia no loca!
reservado a seu nome a ex-
pressão "ignorado" ou "des-
conhecido".

As expressões eram usa-
das, também, quando um
dos pais era impedido —
mãe solteira e pai casado ou
vice-versa — de forma que
há no Rio pessoas que, nas
certidões de nascimento,
têm ao lado do nome do
pai ou da mãe a marca da
sua ilegitimidade.

O Desembargador Elmano
Cruz considera que, man-
dando omitir pura e sim-
plesmente o nome. mais tar-
de será fácil disfarçar a
verdadeira razão, alegando
até esquecimento do cartó-
rio. Entretanto, há uma
corrente de juristas que sus-
tenta a tese de que devem
ser usados nomes fictícios.
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Socióloga paulista repele |n
acusações de nazismo aot
autor do livro sobre raças

São Paulo (Sucursal) — O manifesto da Associação
Beneficente e Cultural Polaco-Brasileira apontando o li-
vro Raças c Classes Sociais do Brasil como uma defesa
dos nazistas, na opinião da professora de Sociologia da
USP Marialice Foracchi "partiu de quem não leu ou não
entendeu a obra".

A professora adiantou que os amigos do autor, soclo-
logo Otávio Iani, embora considerem o manifesto "um
absurdo", resolveram não tomar conhecimento das criti-
cas ao colega, que se encontra nos Estados Unidos, e disse
que "os poloneses, sentindo-se injustamente feridos, per-
deram a lucidez".

tuar o contingente polonês na
estrutura populacional da re-
gião".

— Quanto aos autores ale-
mães, houve perda moment-ã-
nea da lucidez dos poloneses
magoados, atribuindo naciona-
lidades e ligações indevidas,
pois ura deles, o famoso Fio-
alan Znanicki, é justamente!
um dos maiores sociólogos da
Polônia. Os demais, T. W.
Adorno, Bruno Bettelheim e
Morris Jnawitz, tiveram de dei-
xar a Alemanha durante a
guerra por terem idéias não
arianas.

rA QUEDA DO PRECONCEITO

INCRÍVEL
A acusação de que o autor

de Raças e Classes Sociais no
Brasil supriu a falta de infor-
mações precisas com consultas
a jovens de 16 a 22 anos e a
autores alemães, na opinião da
Professora Foracchi, "é lncrl-
vel".

Alega a socióloga que no
trabalho Do Polaco ao Tolonês,
um dos ti-ès incluídos no li-
vro, "o Professor Iani íaz re-
ferencias a pesquisas com a
juventude estudantil do Para-
ná, suplementada com levan-
tamento demográfico para si-

Rabo de cavalo faz sucesso
como peruca há muito tempo
entre as mulheres mineiras

Belo Horizonte (Sucursal) — As perucas feitas
com CTina de rabo de cavalo não são novidades para
as mulheres mineiras, que, conscientes ou enganadas
pelos fabricantes, as usam há bastante tempo, ape-
sar de possuírem cabelos ideais para as perucas, prin-
cipalmente as do interior, pois usam muito óleo nos
cabelos e os deixam sedosos e lisos.

O cabeleireiro Lins, do Salão Vogue, desta Capi-
tal, afirma que "muitas senhoras reclamam atual-
mente que compraram suas perucas pensando que
fossem de cabelo humano, embora outras saibam que
são de rabo de cavalo". O cabeleireiro informa que no
inverno a fabricação dessas perucas vai diminuir,
porque nessa época a moda é cabelo curto e isso só
é possível com cabelos humanos.
NAO É BOM

O cabelo de cavalo não é
próprio para as perucas, segun-
do Lins, porque enrasca, não
permite que sejam feitos co-
quês e pesam muito. Para se
conseguir fazer uma peruca
com esses cabelos, é preciso co-
locá-los fervendo em azeite
durante seis dias para que íi-
quem menos duros.

Segundo o cabeleireiro, uma
peruca com cabelo de cavalo
custa bem mais barato, íican-
do seu preço entre NCrS 250,00
(duzentos e cinqüenta mil cru-
zeiros antigos) e NCrS 300,00
(trezentos mil cruzeiros ant!-
gos), enquanto as de cabeio
humano chegam a NCr$ ....

500,00 (quinhentos mll cruzei-
ros antigos).

Para êie, o principal motivo
do uso das perucas com cabelo
de cavalo é a adoção das lon-
gas cabeleiras pelos jovens, ía-
zendo concorrência com as mu-
lheres.

MINAS TEM DO BOM

As regiões que fornecem as
melhores cabelos humanos são
as de Diamantina e do Vale
do Jequitinhonha, pois é costu-
me entre as mulheres untar os
cabelos com muito óleo. Um
quilo de cabelo está custando
em Minas NCrS 700,00 (sete-
centos mil cruzeiro.*! antigos).

CTB instalará mais 140 mil
telefones em 40 meses e
Copacabana terá 7 mil em 9

A Companhia Telefônica Brasileira, cujo plano de ex-
pansâo prevê a instalação de 140 mil telefones nos pró-
ximos 40 meses, anunciou ontem que, até dezembro deste
ano, o Bairro de Copacabana terá sete mil telefones novos,
beneficiando quase todos os inscritos no biênio 1951-1952,
já convocados para confirmar o pedido.

O atendimento a Copacabana, facilitado pela inaugu-
ração da estação 56, com dois mil terminais em fimeio-
namento, não será igual ao dos outros bairros, onde os
inscritos deverão esperar cerca de 32 meses para receber
os aparelhos, pois á CTB precisa executar obras de en-
genharia antes de expandir a rede.

'valores básicos da participa-
ção financeira poderão ser re-
vistos a qualquer tempo, de
maneira que, ao final do em-
preendimento, sua cobrança
global, incluídos os reajusta-
mentos mensais, possa corres-
ponder ao custo efetivo de exe-
cução das obras de expansão.

O prazo médio previsto para
a instalação do telefone c de
32 meses, variando conforme a
área. O Plano da Expansão dos
Serviços Telefônicos prevê a
instalação de 140 mil terminais
no prazo máximo de quarenta
meses.

O chefe dos postos de aten-
dimento da CTB, Sr. Dagober-
to Pereira, informou ao JOR-
NAL DO BRASIL que a demo-
ra na Instalação dos telefones
é causada pelo alto custo dos
serviços, que exigem grandes
investimentos. Têm tarifas
irreais e ainda enfrentam o
desinteresse do Governo íede-
ral e dos organismos íinancei-
ros internacionais pelo proble-
ma das comunicações.

— Copacabana será o bairro
mais beneficiado — íinalizou
o Sr. Dagoberto Pereira —,
pois já foi inaugurado a esta-
ção 56, que funciona com dois
mil terminais. Os inscritos no
biênio 1951-1952 estão sendo
chamados para confirmar ou
desistir da inscrição. A cha-
mada é feita por ordem crono-
lógica, c. em breve, o proble-
ma dos telefones estará resol-
vido na Guanabara.

ESPERA
Cerca de 200 pessoas inseri-

tas no período 1951-1952, épo-
ca em que um telefone, na Zo-
na Sul. custava NCr$ 50,00 (.50
mil cruzeiros antigos), ,pro-
curaram o.s guichês da CTB,
na Rua México, a fim de pa-
gar a prestação inicial de NCr$
61,00 (Gl mil cinzeiros antigos),
para a chamada classe resi-
dencial.

O valor básico da participa-
ção financeira do inscrito, den-
tro do Plano de Expansão dos
Serviços Telefônicos da CTB,
soma NCrS 1600,00 (um mi-
lhão e seiscentos mil cruzeiros
antigos) para a classe residen-
ciai, e NCrS 1700,00 (um mi-
lhão e 700 mil cruzeiros anti-
gos) para a não residencial.

No primeiro caso, o futuro
usuário pagará 23 prestações
mensais e consecutivas, com-
preendendo uma inicial de
NCrS 61,00 (61 mil cruzeiros
antigos) e outras 27 de NCr$
57,00 (57 mil cruzeiros antigos.».
Para a aquisição de telefones
na classe não residencial, a
prestação inicial está fixada em
NCr$ 161,00 (161 mil cruzeiros
antigos), e as seguintes em
NCrS 57,00 (57 mil cruzeiros
antigos).

Em ambos os casos, confor-
me as condições do plano, as
prestações estão sujeitas a rea-
justamentos mensais corres-
pondentes aos Índices de au-
mento do custo de vida da
Fundação Getúlio Vargas. 03

INC e DES
dão posse a
novos chefes

Brasília (Sucursal) — O Mi-
nistro da Educação, Sr. Tarso
Dutra, empossou ontem os no-
vos Diretores do Instituto Na-
cional do Cinema, Sr. Durval
Gomes de Garcia, c do Ensino
Superior, Professor Carlos Al-
berto dei Castilho, em uma úni-
ca cerimônia realizada em seu
gabinete, às 16h30m. Estiveram
presentes, além do Ministro, o
Cheí» d« Gabinete da Pasta,
vários diretores do MEC e íun-
cionéxios do Gabinete.

CETEL vai
explicar
superaumentú

O Deputado Mauro Maga-
Ihães solicitou ontem que a
CETEL melhore c* is ser-
viços e que informe' aos seus
usuários o motivo da grande
elevação no custo de seus ser-
viços verificada no último
mês.

— Poderia citar — disse —
outras usuários mas vou íazer
menção apenas de minha con-
ta. A penútima recebida íol
de NCrS 28,00 (vinte e oito mil
cruzeiros antigos) e a. dêsts
mês soma NCrS 63,00 (ses-
senta e três mil cruzelras en-
tigos).
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Roth explica diminuição do
anti-semitismo pela união
dos povos e mais progresso

O historiador inglês Cecil Roth afirmou ontem que
o progresso econômico do século XX, a união e o enten-
dimento cada vez maiores entre os países civilizados e o
decréscimo do preconceito religioso estão determinando a
diininuiçãq gradual do anti-semitismo no mundo.

Cecil Roth, que é especialista em assuntos judaicos,
veio ao Brasil preparar o lançamento, em meados dp fihril,
da edição nm português da Enciclopédia Judaica, da qual
é principal redator, tendo dado entrevista coletiva à im-

prensa, na ABI.
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O Prof. Cccil Roth ucha que o judeu já é mais compreendido

Escritor polonês diz qne
ein seu país jovens gozam
da mais ampla liberdade

O Governo da Polônia dá completa liberdade de ex-
pressão aos jovens e ainda os estimula, segundo o escritor
Jan Jó.sef Szczpánski, ex-combatente da Resistência, atual-
mente fazendo uma viagem de estudos e pesquisas pela
América Latina a bordo de um cargueiro, com regresso
previsto a seu pais em meados de julho.

Em virtude de sua condição de intelectual formado em
assuntos orientais. Jan Jósef não conhece nenhum escritor
brasileiro, mas ficou deslumbrado — segundo confessou
na redação do JORNAL DO BRASIL — com. o Pão de
Açúcar e as mulatas cariocas, ambos merecedores de sua
admiração nos últimos dois dias.

VIAGEM INTERESSANTE

Jan Jósef disse que o Sin-
tíicato de Escritores da Polo-
nia tem um acordo com a Ma-
rinlia Mercante rie seu pais
franqueando a todo sindicali-
zado — jornalista, fotógrafo,
pintor — viajar de navios car-
gueires de dois em dois anos,
pagando-se apenas a manu-
tençao á bordo. A viagem 6
das mais interessantes, pois
não se sabe que tempo será
necessário para o regresso, uma
vez que isto depende do nú-
mero de carregamentos e des-
carregamentos nos vários por-'i0s de países que mantêm re-
lações comerciais com a Po-
lônia.

— Consideramos a oportu-
niclade das mais interessantes,
pois temos tempo de escrever,
pesquisar e entrar em contato
com vários povos do inundo.
Eu mesmo escrevo uma nove-
la das 3 às 5h da manhã e
ainda ajudo os marinheiros a
pintar os mastros e a íaz^r
outros trabalhos — disse.

A história da novela do es-
critor polonês é a de um lou-
co que vê o mundo de noísos
dias, numa sátira à guerra e
aos "manipuladores da devas-
taçáo humana". Jan Jóseí
cuida ainda de um diário e só
íicará no Rio por mais dois
dias.

Considera Jan Jósef Szcze-
páuski que a literatura, a
pintura, os artes plásticas, o
cinema, o teatro e outras atl-
vidade.s culturais da Polônia
tendem, atualmente, para um
clima de certo surrealismo. Em
s;ia opinião, o Governo dá
completa liberdade de expres-
são aos jovens e as estimula
até. Existe ainda uma litera-
tura de ficção cientifica pode-
rosa, com sâtira.s a aconteci-
mentos de outros planetas,"mas que acontecem muito
pertinho de todos nós".
— Na música, íaz-se uma
intensa concordância entre o
iê-iê-iê e os temas ioicioncos
A juventude do meu pais íor-
ma muitos conjuntos de mú-
sica jovem e o mais famoso
compositor da atualidade tam-
bém é jovem. Krzysztof Pende-
reckí, de nenos da 30 anos,
que harmoniza o clássico com
o popular — revelou.

Jan Jósef citou ainda os es-
crltores Szawomir Mrozek e
Stanlsla.v Lem como outros"grandes exemplos" de satíri-
cos com grande influência sô-
bre os jovens. Êie próprio veio
pela primeira vez à América
Latina, tem 47 anos e é pai de
três íilhos. Em relação à Guar-
da Vermelha, da China, disse
em tom de blague que ela íaz
grande sucesso entre as crian-
ças polonesas, "pois estas sa-
bem que os adeptos desse mo-
vimento não vão à escola".

A LIBERDADE DOS OVTROS
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Ordem dos Advogados reúne
seu Conselho eni assembléia
para opinar sobre custas

O Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção
da Guanabara, realizará amanhã, às 14 horas, na Avenida
Marechal Câmara, 210, 6.u andar, pela primeira vez no
Rio de Janairo, uma assembléia-geral dos advogados que
militam no foro carioca, para deliberar sobre o problema
das custas judiciais, que a classe classifica de "altíssimas".

Há algum tempo, o Conselho da Ordem dos Advogados,
cuja seção carioca é presidida pelo Professor Celestino Sá
Freire Basilio, vem recebendo inúmeras reclamações con-¦ tra as custas cobradas pelos Cartórios do Estado, tanto
nas varas judiciais como nos tabeliães e registros de imó-
veis — e por isso resolveu convocar a assembléia-geral.

"ENCICLOPÉDIA
JUDAICA"

O Professor Cecil Rsth es-
plicou que a Enciclopédia Ju-
(Inica, cm sua edição brasilei-
ra, terá d*;z volumes, abran-
gíiiáo todos os ramos da cul-
tura judaica. O critério ds
abordagem dos assuntos ó
sempre o do interesse judaico
específico listado ao interesse
geral. A obra sofrerá uma
adaptação para focalizar mais
detalhadamente a influência
da cultura judaica na civiliza-
ção brasileira e um dos volu-
mes será uma enciclopédia
rtandarã com o resumo das
principais questões abordadas.

í; supreendente — frisou
— a influência dos judeus na
vida brasileira, desde o desço-
brimento. ifi muito grande o
número de judeus, chamados
cristãos-novos, qua participa-
ram da primeira íns-3 da colo-
nização e da posterior evolução
da civilização brasileira. A ge-
ração atual continua partici-
pando ativamente da vida bra-
sileira, nas ramos artístico,
econômico e intelectual, sobre-
tudo.

Disse o Proíís.sor Ceei! Roth
que a influência dos judeus no
Brasil é uma decorrência da
influência que já exerciam na
vida portuguesa. Disse possuir
um documento hebraico do sé-
culo XIII em que já aparece
a palavra Brasil, "mas relati-
va ao pau-brasil, que já era
explorado naquela época".

Na minha curta estada
no Rio, já pude encontrar nos
nomes das ruas nomes c si-
íuações ligadas à Inquisição.
Seria até interessante íazer um
catálogo sobre esses nomes,
pois a pesquisa das comunida-
des judaicas tanto em Portu-
gal como nos países para ondo
os judeus emigraram fugindo
à inquisição portuguesa c espa-
nhola. constitui permanente
fonte de interesse para mim.

SOBREVIVÊNCIA

O historiador inglês não se
preocupa com o problema ca
sobrevivência ou desapareci-
mento da cultura e «as tradl-
ções judaicas na dláspora (ío-
ra. de Israel).

Nos anoa 30' e 40 da era
cristã-, os judeus angustiados Já
ss faziam essa pergunta. A
questão da sobrevivência do ju-

daísmo, como vêem, é antiga.
O judaísmo conservou-se sobre-
tudo pela preservação da tra-
tíição religiosa. Aliás, eu não
vejo sentido numa vida judai-
ca sem a preservação da tra-
dição religiosa.

Sobre o Estado de Israel, dis-
se que "o seu aparecimento foi
o acontecimento mais impor-
tante da .história judaica nos
últimos mil anos. Nã.o podemos
fazer ainda um juízo exato do
novo país. Temos que esperar
pelo menos meio século para
que a sua experiência se cris-
talize, em todos cs seus ramos.
Em termos químicos, podemos
dizer que éle e.stá em elabora-
ção. Não se sabe ainda qual o
iim do processo".

— Acho imprecisa a íormu-
lar.Sn de alguns de que só é
possível ser-se um judeu Tsr-
dadeiro em Israel. Essas pes-
soas estão muito apressadas
porque, historicamente falando,
o último grande acontecimento
mundial foi a dissolução do Im-
pério Britânico. Talvez daqui a
200 cu 300 anos poderá haver
uma emigração em massa para
Israel. Antes disso, porém, a
vida' judaica continuará tendo
dois centros, um em Israel e
outro na diáspora.

PROGRAMA

O Professor Cecil Roth, que
é autor, entre outros livros, da
História dos Marranos, Os Ju-
deus na Inglaterra e A Contri-
liuição Judia para a Civiliza-
ção, íêz ontem, na Sociedade
Hebraica, uma conferência sô-
bre Os Judeus no Mundo de
Hoje e de Amanhã.

Hoje às 17 horas, fará uma
conferência na Facilidade Na-
cional de Filosofia sobre A ln-
íluência dos Judeus Imso-lbé-
ricos na Civilização Mundial.
Seguirá amanhã, para Porto
Alegre e no dia 30 estará em
São Paulo, onde pronunciará
outras conferências. Depois,
continuando sua viagem pela
América Latina, seguirá dia 2
de utaril para Lima.

OFICIALIZAÇÃO

Desde 1946 o problema das
custas judiciais é regulado por
um regimento de custas que
ainda vigora. No Governo Car-
los Lacerda houve oiicializa-
ção de alguns cartórios, quan-
do o Conselho da Magistratu-
ra do Tribunal de Justiça rio
Estado pôs cm vigor uma ta-
bela de custas especial para os
cartórios oficializados. Com o
Governo Negrão de Lima, o
projeto de oficialização da Jus-
tiça íoi vetado e a Assembléia
Legislativa manteve esse veto,
que íoi nma das primeiras ati-
tudes do Executivo. E tudo vol-
tou à estaca zero, sob a ale-
gação de que a oficialização
sô pode ser feita pelo Tri-bu-
nal de Justiça.

O que os advogados querem
é uma solução para o proble-
ma cada dia mais angustlan-
te, segundo o Conselho cia
AOB, das custas judiciais, vc-
nha essa solução do Poder
Executivo ou do Poder Judicia-
rio.

Um processo de despejo, des-
tíe a notificação judicial até
ssu término, fica em NCr$ ..
100,00 (100 mil cruzeiros ve-
lhos). Se fôr necessário o íir-

rombamente do imóvel para
cumprimento do mandado de
despejo expedido peio juiz com-
potente ter-se-á uma despesa
nova de NCrS 150,00 (150 mil
cruzeiros antigos).

Um oficial de justiça não íaz
uma ultimação eni local cen-
trai, por menos de NCrS 10,00
(dez mil cruzeiros antigos).

Uma penhora de bens, não
fica em menos do NCrS 200,00
(duzentos mil cruzeiros antl-
gos).

Os advogados alegam qua
não sabem mais o que íazer
perante seus clientes, pois não
obtêm recibos. O Corregedor
da Justiça, Sr. Elmano Cruz,
está empenhado em resolver.o
problema mas até agora nada
conseguiu.

Uma nova tabela está para,
ser expedida pelo Tribunal da
Justiça, nâo tendo os advoga-
dos em. seus representantes
(Conselho da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil — Seção
Guanabara) sido chamados pa-
ra opinar ou/deliberar.

Em virtude desses íatos é
que a Ordem dos Advogados do
Brasil resolveu convocar a
classe para uma assembléia-
geral para discutir o problema
das custas judiciais.

Americano abre Curso de
gias Contemporâneas

com análise do fascismo
O cientista político norte-americano Eugen Weber, Di-

retor do Departamento de História da Universidade da
Califórnia, iniciará, às 20 horas de hoje, no auditório da
Faculdade de Direito Cândido Mendes, o Curso de Ideo-
logias Contemporâneas, com análise do tema Fascismo e
suas Implicações.

O tema será analisado ainda amanhã, no mesmo ho-
rário, em forma de seminário, quando os participantes po-
derão debater com o orador a matéria apresentada na pa-lestra de hoje.
PROSSEGUIMENTO

O Curso de Ideologias Con-
íemporaneas prosseguirá na se-
gundo. quinzena de abril, quan-
do o Professor e Deputado chi-
leno Bosco Parra, falará sobre
as perspectivas da democracia
cristã em seu Pais e as possi-
bilidades de êxito do Preslden-
te Eduardo Frei na sua política
reformista.

Em junho o francês Jean

Marie Domenach, da Universi-
dade de Paris, fará seis confe-
rencias sobre a posição das di-
versas ideologias com tendên-
cias para a esquerda no mundo
moderno. Em setembro o eco-
nomista sueco Gunnar Myrdral,
em um ciclo de três a quatro
palestras, abordará problemas
ligados ao subdesenvolvimento
e à realidade econômica doa
países em desenvolvimento, en-
cerrando o curso.

veja o que a Standard
traznaravoce

Electriea
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a melhor forma de vere ouvir
TV-86. SE. Jóia cie Luxo. Portátil. Leve e super
resistente. Cores: bege e branco. Televisor
com fidelidade de imagem ao vivo. Dotado do
famoso TRI-SELECTOR ivlASTER.o mais perfeito
seletor de canais do mundo: chave da har-
monia entre SOM E IMAGEM. Garantia de sin-
tonia automática, nitidez permanente e longo
alcance. Para toda a vida.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA
Ê o que garante para toda a vida, o perfeito
funcionamento do.seu televisor ou estéreo.
Aparelhos de alta precisão técnica, exigem
uma assistência realmente técnica. Para isso
a -Standard Electriea treinou e formou um
corpo de profissionais na própria fábrica. £
o seu serviço autorizado.. Eficiente, rápido e
com peças genuínas Confie somente neles!

P

Jan Jósef dissa qu» na Polônia o» jovem vivem livrei
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Travancas nao dilata prazo
para entrega de declaração

O Departamento do Impôs-
to do Renda nfio pensa em
prorrogar o praao para entre-
ga daa declarações dns pessoas
jurídicas, porque, entre outros
fatores, algumas empresas já
apresentaram e até pagaram a
primeira c segunda parcelas c
o retardamento na arrecadaçfto
prejudicaria a programação es-
tabelecida pelo Governo.

A informação íoi prestada
ontem ao JORNAL DO BRA-
SIL pelo Diretor do Departa-
mento do Imposto dé Rencia,
Br. Orlando Travancas, <iue
admitiu, entretanto, a possibi-
lidade de ser estudada a en-
tíega de algumas declarações

Prenomes
De A a C 
De D a I 
De J ,i L 
De M a Z 

íora do prazo normal, "depen-
dendo de condições especiais a.
serem estudadas individual-
mente pains autoridades".
ESCALA

Com K [finalidade de evitar
o acúmulo nos gulchâs do J.IÍ-
nistério da Fazenda.nas úlli-
anos dias. u Delegacia Reyio-
nnl do Imposto de Renda bai-
xou ontem a Portaria n.u 4-1.
estabelecendo a seguinte esca-
la para entrega, durante <>
mês de abril, das declarações
de rendimento? das pessons fi-
sicas, referentes ao exercício
de 19G7, no Estado da Guana-
bara:

Prazo tíe entrega
... Até . de abril de 3967
... Até 14 de ívbril de 1967
,.. Até 21 de abril de 1967
... Até 28 de abril de 1967

Esclarece a Portaria, que, nos
casos de entrega de declaração
de rendimentos fora dos pra-
zos estabelecidos, o imposto de-
verá ser recolhido de uma só
vez, em sua totalidade, sempre
que o prazo íôr excedido de dc-s
dias, sím prejuízo das peliali-
dacicá fiscais, e que a declara-
ção de rendimentos deverá ser
acompanhada do cartão de
inscrição expedido pelo Servi-
ro Federal de Processamento
de Dados — SERPRO — indi-
cativo do número da declara-
ção de rendimentos relativa ao
último exercício financeiro.

INFORMAÇÃO PROTELADA

lielo Horizonte (Sucursal) —
A deficiência da máquina ar-
recadadora do Estado — apesar
dos 50 noves jipes adquiridos

pela Secretaria da FaíSênda e
dos novos aparelhos de conta-
billzação — levou ontem o Se-
cretário Jofre Gonçalves de
Sousa a protelar uma. infer-
inação ao Governador Israel
Pinheiro sobre se heuve que-
da ua arrecadação após :. vl-
gêncin da Reform: Tributária,
nor não saber quanto Minas
arrecadou nem mesmo duran-
te o mCs de janeiro.

Segundo o Sr. Jofre Gonçal-
ves de Sousa, o grande proble-
ma enfrenta cio pela máquina
arrecada dora é a dificuldade
das comunicações e o grande
número cie Municípios — atual-
mente são 722 Municípios —
"o que nos'leva a conhecer a
arrecadação exata do Estado,
geralmente quatro a cinco me-
ses depois que os impostos eo-
meçflxam a ser arrecadados".

Banqueiros de Minas achara
que juros baixam através
do menor custo operacional

Balo Horizonte (Sucursal) —- O Vice-Presidente do
Sindicato dos Bancos de Minas, Sr. Antônio Luis Noronha
Guarani, garantiu ontem que "a taxa de juros da rede
bancária poderá ser reduzida substancialmente, a médio e
longo prazos, pois êste é um desejo de todos os banqueiros,
dependendo, entretanto, da.s medidas governamentais a se-
rem adotadas que objetivem reduzir, primeiramente, o custo
operacional dos bancos".

Quanto á compensação oe cheques, que também será
estudada pelo Conselho Monetário Nacional em sua pró-
xima reunião, o Sr. Noronha Guarani afirmou que o de-
sejo das autoridades de uniformizá-la em todo o Pais, de
íorma a que seja íeita num mesmo dia e durante nm de-
terminado horário, c medida altamente saneadora, uma
vez que evitará, a duplicidade de depósitos.

Calçados deverão ser mais
baratos com, estabilização
do preço do couro no abate

Perto Alegre (Sucursal) — O.s calcados poderão ter
seus preços reduzidos nos próximos meses porque come-
cou o abate de gado e conseqüente venda de couro na re-
gião fronteiriça deste Estado e não foi registrada qualquer
alteração nos preços. Esta estabilidade se refletirá inevitã-
velmente sobre os preços de sapatos em todo o Pais.

A Íalta de especulações no setor de venda de couro
virgem tem origem na Iniciativa cio Governo federal que
criou uma taxa ds _Q:, sôbre a exportação de couros,
medida solicitada pelos curtumes para proteger a indústria
nacional. A taxa ori valorem já apresenta resultados, pois
milhares de couros virgens foram transacionados e fique-
les oriundos de Bagé. tipo Fronteira, de primeira qualidade.
continuam custando NCrs 0.G0, equivalente a Crs 600 por
quilo, preço cotado no ano passado.

JUROS

Disse o Sr. Noronha Gua-
rani que "ainda mão conhe-
cemos qual será a fórmula a
ser adotada pelo CMN para
reduzir o custo operacional da
rede bancária, que é a condi-
ção básica para atingirmos
uma boa redução na taxa. de
juros. Se a- nossa taxa, de ju-
ros é alta, as causas «ão mui-
itas, como por exemplo as ex-
cessivag vantagens trabalhistas
que trazem elevados ônus pa-
ra os bancos sem exigir «, con-
trivpartida de um bom rendi-
mento de trabalho, o qua
aumenta o custo operacional"."Apesar de não sabermos
ainda quais a* medidas a se-
rem proposta* paru a redução
da taxa de Juros, acreditamos
que a principal deverá ser st
estabilização do custo de vicia,
pois com a alta dos salários i>
sobrecarga que disto decorre
para os bancos terá que ser
anulada 3ia elevação dos ju-
ros. Esta é a condição primei-
ra para & redução dos juras
bancários. Por outro laciu, é
«necessário que haja uma re-
dução na taxa- dos depósitos
compulsório.-:, que também têm
grande incidência, no custo
operacional do banco. Do total
de depósitos, tiãTo têm de ser
recolhidos à ordem do Banco
Central, peios quais não sáo
pagos juros, e mais 16% tém
de ser retidos pelo banco para
efeito de encaixe. Assim, do
total de depósitos apenas po-
demos operar com 60T.,, mas
entretanto, temos despesas re-
íerentes aos 100"? dos depó-
sitos."

" A rfide bancária — expli-
cou — tem leito todos os es-
íorços no sentido tíe manter aa
acuais taxes de Jures, n fim
de que elas não se «levem na
proporção da alta do custo de
..vida. Para isto, muitos esta-
toeleeimentos estão-se mecanl-
saneio e simplificando seus ser-

.' viços, estão-se fundindo eom
outros grupos e reduzindo o
número de agências. O que
com]>et.e á rede bancária está
sendo realizado dentro de suas
possibiliddaes e Isto pode ser
demonstrado pelo lato de que
tivéssemos um mesmo sistema
operacional de 10 anos atrás,

as nossas Uixas de juro.s, hoje,
atingiriam até '2ü.",: no més".

COMPENSAÇÃO

Sobre a compensação de
cheques, para ser feita em to-
do o País num mesmo dia e
dentro cie um determinado ho-
rário, disse o Sr. Noronha Gua-
rani que "esta uniformização é
um objetivo desejado a muito
tempo pela rede bancária, c
explicou:"Se a. compensação puder ser
feita num mesmo dia em toelo
o Pais. Süá evitada a dupll-
cidade de depósitos: per exem-
pio, um cliente dos bnncce a
e li emite um cheque contra !"
o banco A no valor de CrS .. '
100 milhões antigos cNCr.S
iüfl Wlfiü) s íavor do banco B.[
Como u compensação é feita
geralmente, 24 horas e, até j
mesmo -SR horas depois, <iquê-
Ie cliente, durante éste perio- :
do terá um totf.1 de depósito
de NCrS 200 000,0o (CrS 200!
milhões antigos) apesar de na
realidade possuir apenas NCvS
100 000,00 (Cr,? 100 milhões nn- ¦
tlgos). I

INVESTIR. SEM ÔNUS

o Diretor-Presidente do
Banco Nacional de Investi-
mento — BRADESCO, Sr. GI-
no Cantizani, declarou ser ex-
celente a oportunidade que tem
o cidadão de formar um pe-
cúlio, com a facilidade que a
legislação fiscal concede, ao
permitir que parte de seu Im-
posto de Renda seja aplicado
em um banco de inve.stimen-
xo para benefício próprio.

Explicou como exemplo —
que um contribuinte ao cons-
talar que deve pagar NCrS
200,00 no Imposto de Rencia,
não precisa fazê-lo Integral-
mente e deduz 10 por cento —
NCrS 20,00 —, deposita em um j
banco de investimento, rece- jbendo no ato um certificado ¦
de compra, de ações. De posse í
desse dinheiro, o banco aplica jna compra de ações de gran- |
des empresas de comprovada
solidez econômica e liquidez íi-
nanceira, passando o contri-
buinte investidor a receber ju-
ros e benefícios que proporcio-
nam os tituios.

CONSEQÜÊNCIAS

Como conseqüência da esta-
bilidade no mercado fornece-
dor interno, deverão baixar as
preços dc- couros importados
cie São Piailo. oriundos de fri-
gorííicos, cotados atualmente a
NCrS 0.r>9 por quilo, preço con-
siderado muito alto devido á
qualidade inferior do produto,
em comparação no adquirido
neste Estado.

BORDON AUMENTA
CAPITAL

Pecuaristas clc Brasil-Central
.subscreveram aumento de ca-

pitai do Frigorífico Bordem, no
valor de NCrS õ 000 000,00
(cinco bilhões de cruzeiros nn-
tlgos), que agora passa a ser
o maior do País, com seu ca-
pitai inteiramente nacional.

O Frigorífico Bordou atual-
mente conta com quatro ma-
tadouros, para abate de mil
bois diários, c é praticamente
responsável pelo abastócimen-
to de São Paulo e Guanabara,
Em 1935, adquiriu do Frígorí-
fico Armour o matadouro cie
Anastácio, entrando também
no mercado internacional, com
exportações para a Europa e
os Estados Unidos que ascen-
deram USS 5 milhões..

sa de Valores do
Rio de Janeiro

(ESTADO DA GUANABARA)

SÜPERiNTENDENTES-EXECUTIVOS
A BOLSA DE VALORES DO RIO DE JANEIRO

está recrutando candidatos aos cargos de SUPERIN-
TENDENTES-EXECUTIVOS. •

Exigências básicas:
(1) Curso Superior.

(2) Experiência comprovada em cargos de
direção.

Cartas, com curriculum detalhado, devem ser
dirigidas ao Superintendente-Geral da Bolsa de Va-
lôres do Rio de Janeiro (GB), até 31 de marco de'
1967.

Honorários - NCr$ 1.500,00
Mais informações na Secretaria da Bolsa. (P

22-1818Telefone para
e faca a sua assinatura do

JORNAL DO BRASIL

yL/dsmayjM @ÁonmmSD

j_w@Aw*ÊMémm4.
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CAPITAL  MC.rJ lí .CO0.00O.CO

ÍANCO DI CURITIBA (.

(Cem 19 %m%m% n« Pirini) (com i«tU •m fUííf* • filial »m Campina Grand*,
na P*raíb»)

icom ttdê • «gênci» no Rio d* Janeiro • filial om
Aracaju, no Sírgíp»)

BALANCETE EM 3 DE MARÇO DE 1967

ATIVO PASSIVO

DISPONÍVEL

Caixí  3.358.115,25
Banco do Bi/isil S, 4.Stl.713,43 7.929.625,68

ftEAMZAVEl

Depósito no Banco CtnTral — «m dinheiro 15.314.178,60
- m titulo» 1.679.907,15

Chequec i Compenisr 517.575,89
Títuloi Dtscontadot .47.475.579,44
Emprístimoi «m C/Corrente 9.690.570,78
Irnòvíil 86S.B53,CO
OutrM Aplkcçõ*t 43.945.874,23 119.712.539,29

IMOBILIZADO

Edifício d» Uso 1.737.111,42
Reavaliíçõei da Edifícios de U.-o 13.617.913.84
lmt«l»jõei 347.325,78
Outres Imobiliiacõei 3.697.043,48 19.399.394,52

CONTAS DE RESULTADOS PENDENTES 3.978.207,21

CONTAI Dl COMPENSAÇÃO  126.151.464,83

Tortl NCr* 277.171.431,53

NÃO EXIGÍVEL

Capital 
Fundo de Reserva legal 
Fundo de Indenizações Trebelhíitas
Outras Rexervas « Fundoe 

FUNDADO EM 1856

Inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes eob n.° 92.659.168 RE5ESVAS  NCrS Í0.220.785,37

SEDE - PORTO ALEGRE - RUA 7 DE SETEMBRO, 1177 ,

CONTROLE ACIONÁRIO DOS SEGUINTES BANCOS:

BANCO MAGALHÃES FRANCO S. A. BANCO PRADO VASCONCEllOS JÚNIOR S. A.

26.220.785,37

EXIGÍVEL

Depósitos

Outra? Exrgibilidcdes

Tftuloi Redescontados
Outras Cont*i 

ló.CXiO.OuQ.GO
7£4.;00,0O
410.380,46

9.055.904,91

71.144.007,16
3.789.366,57

W. 933.375,73

10.097.519,05
35.487.644,66 120.518.539,44

CONTAS DE RESULTADOS PENDENTES 4.280.641,69

CONTAS Dt COMPENSAÇÃO  126.151.464,83

Totnl NCrS 277.171.431.53

HH ____U HH9HHHBI bWHBBBBBKBBHBBKII

_n_*__n_M______ UH FUNDO 
HAtlES DE INVESTIMENTOS RH

ffiGHWS^^nSiH^D^Kufi^HttSBKB \__W__. __\____\ HÀILES S/A • InvttlÍm*ntoi, Crédito * Flnanclamentn W_Wa
_____ j6__\ Ccrpiml • Imdívii: NCrS 1.173.879,36 Bg$3

k^ii I """ c»"f'»»« Oi«i, 19 ¦ Snhrglo{<i . Tili.: Sitiai, .12.835» . 37.7340 KK3

BOLSAS E MERCADOS
MOEDAS

DÓLAR

Compra
Vencia .

LJBRA

Compra
Venda .
LIVHE

2,70
2,715

7,530
7630

7,51650 e a NCr$ 7,58521. Fechou
niuli_.in__úct.

MANUAL

Na abertura do mercado de
eíimlilo m.üui.il, o dólsr-paptl
regulou com compmclüitiífl ft- NCcS
2,70 e vend«icre.> o. NCrí 2,715;
_ libra a NCrç 7,530 e a NCrí
7,630. Itectam Inalterado.

O B-aivco do Bvw-ü e os ban-
cos partlculfir-es op-crftr&m às tz-
guintes t-Axas:

O msveado de câmbio livre
abvlu ontem calmo e in-aliMra-
uo. c_:_ o Bcnco do BrasU e os
bane-os p-aitlculiirc-s comprando
o dôlac a KC:.? 2,70 e Tendendo
_ NCrS 2,715: a libra a NCrS

A Bõ!:\i de Va*.òres Ji-2goclou,
caceai, S57 871 Wtxil-os no valor
úò NOrS 767 461,43. cjlKio que
423 183 Símios fc.ro.ra ví-ndldos
n'j Pragfuo da MínhS no valor
di NCrS 598 403,84, 413 051 ti-
tnücs v::ví!di:ii r.o Tizrp.-. da
T:...:¦?, no v;;'cr de NCrí 

Moedas
Dói.vr 
Dólao- Can. .
Ubm 
Fr.-.nco Bels
Florim 

Cctnpra
2,70
2,4DS96
7,5':t350
0.054324
0,74708

Venda
2.715
2,51334
7,5õ."i2;
0,0347(1:
0,75259

Vl.irco Alem.
IA:;,
Franco Sui<;o
Coroa I31n. ..
Corca Nc:v,5ít.
PKvnco Frnnc.
Ccroã Sueca .
Xilim Au.it. .
E=cudo Port. .
Peseta .. 
Peto Argent.
Pó-.o V:-.-y. ..
USS Convônlo
í IIPC 
Ouro Fino

OB  3

0,87943
0,004322
0,62329
0,:)900!)
0,37745
0,54545
0,52299
0,104490
O.OOTiXSO
0,045090
nomlntó
ncTnin;ü
2,70
7,54550

0.0343S
0,004360
0.62811
0.30421
0,38091
0,54934
0,52725
0,106128
0,095829
0,0435911

nominal
nominal
2,715
7,59521

,038 2436 3,055 1228

T.\XAS DO .MANUAL

Mcertas
Dólar ..
Libra .

Compra. Venda
2,70 3.7'.5
7,530 7,630

Franco Fraric.
Escudo Port. .
Ptdc-t:i Esp. .
Lira Ital
Franco Suíço
Peso Argent,
Peso Unig. ..
Franco Belga
Bolivar 
Marco 
Dóla.- Cnn. .
Coroa Sueca, .
Coroa Din. .
Coroa NorilíE,
Ef.cudo chii, _
Florim 
Guaranis . .
Peso Boliv. .
Peso Colomb.
Piso Mcxlc. .
Xeilm austr.
Sol peruano .

0.540
0,094
0,0-15
0,00430
0,620
0,00780
0.0029
0.05O
0,585
0,675
2,430
0,51(3
0.370
0,1170
0.370
0,740
0,0iS
0.160
0,100
0,200
0.100
0.083

0.330
0,09550
0,0-1570
0,00440
O,(i30
0,00330
0.0031
0.035
0.395
0,685
2,520
0,525
0,330
0,230
0.373
0.75O
0.020
0.2C0
0,140
0.215
0.105
0.C95

BOLSA DE VALORES
143 221,55, 3 835 vendidos no
mercado fracionário no valor de
NCrS 5 36«,09 e 10 802 vendidos
no mwrcado de eíorisd no valor
do NCrS 20 471,00. Vend-eram-s*
aiiulíi Li&frns ító CâJnbio na ttn-
portAnola de NOví 577 100,00. ín-
ale; BV-i33,4 c_:n alta tin 0,6

Aí maiores altas verlfloadaA r.o
P:c-sfi.o da Mauhi. foram nas
.ições cto Banco d>o Brasil. Sid.
Nacional Port. « N;m., Mesbla
Ord.. Petrobrás r. tVlvlte Mar-
tins; cc.ando-s* com baixas as
da Biw i.-e:: .1, de Roupa»,

C.B.U.M.. Moiniio Santtsta *
SamttTe. No pregão dà i.v:ót rs-
glstrou-se apenas uma alta, quo
íoi na Antíti.tica Paulista. A
maior baixa verificada fois nua
agfies da C,v,_ Sloper e Cu-loca
Industrial preíc-rcnciais.

MÉDIA SJ DOS TÍTULOS PA11T1CULA «ES DA liôl.SA DO KIO DE JANIIIIIO

4044
22-:;-(i7

4935
20-3-07

4027
1S-3-Ü7

4207
Morco de 1906

3633

(Elaborada pela Organização S. N. Ltda.)

VENDAS «BALIZADAS ONTEM NA BOLSA DH VALORES

Ações Quant. Cot, ! A ç 5 e « Quant. Cot, Açõei fluant. Cot,

PREGÃO DA MANHA

B. DO BRASIL .. 800 4,35
IDEM 4 43» 3.Ü0
IDEM 203 5,C3
IDEM 500 5,04

; IDEM 4 393 3,05
IDEM 1 100 5,07
IDEM 3 090 5,10

I
AÇÕES DK CIAS.
D1VEISSAS

; ... VILARES, Pref. 1 (.00 1,81
IDEM 300 1,32

ARNO 12 630 0 70
B. DE ROUPAS .. 1 000 0.50

IDEM 31 700 0,51
IDEM 1 1)00 0,53
IDEM 500 0,53

C. B. U. 5 800 0,50
IUtiM 1 400 0.31

lli! Ali MA, Prei. ... 2 400 1,99
IDEM 20 2ü0 2,00
ÍOÍIM 1 209 2.02

BRAHMA, U:<1 iúJ 1,93
IDEM 1 GOO 1.94

D. DE SAN l'OS ... 42 703 0.63
IDEM 43 300 0,70

; IDfí.iI 25.) 0.11
DOXA ISABEL ... S «;:) C,f>.->

IDEM 4 000 0,10
F. BRASILEIHO .. 3 d^O 0,31
A.Mllli. FAB1.1L .. I 00(1 0.-12

ID;.1M 19 500 0.4:;
; SOUSA CRUiü 4:0 2.53

1D2.M 5 599 2..Í
IDEM 6 i00 2,53

i IDEM 9 oOO 2.56
IDi.M 700 2.57

K. AilÊR., Por;. .. 1 800 0.17
TOEM 3 000 0.73

B. MINEIRA 11 900 0,73

IDEM 11 SCO 0,77
SID. NAC Tort. .. 3 COO 1,04

IDEM 6 000 1,05
IDEM 3 800 1,60
IDEM 4 200 1,67
IDEM 7 300 1,68
1DFM 4 100 1,69
IDEM 4 000 1.70
IDEM 800 1,71
IDEM 5 900 1,72
IDEM 1 009 1.7:;

SID. NAC, Nom. 86 1,73
IDEM 300 1.73

HIME 1 500 0.53
KIBON 109 2.51

IDEM 100 2,j.j
L. AMERICANAS 13 200 1.94

IDEM 5 200 1,95
B. ESTRELA, Plí-r. 3 200 1.10
MESBLA, Pref. ....3 100 0.31

IDEM ' 4 300 0.32
IDEM 200 0,83

MESBLA, Ord 1 000 0.34
IDEM 1 000 0.3.5
IDEM 1 COO 0,86
IDEM 2 400 0,87

M. SANTISTA .... 1200 1.00
IDEM I 500 1,02

PETROBRÁS 3 000 3.(Ki
IDEM 1 373 3,05
IDEM 1 000 3.06
IDEM 4 6D0 3.07
IDEM 200 3.08
IDEM 1 300 2.10

SAMITRI 3 200 0,34
IDEM 1 700 0.85

3. P. ALPARGATAS 25 500 1,01
IDEM 550 1,92

V. R. DOCi:. I;,r.. 3 390 3,47
IDEM 4 500 3,48
IDEM 400 3,49

V. R. DOCE, Nom. 2 500 3,43
IDEM 2 000 3,4-1

j W. MARTINS 
IDEM 

j WILLYS, Pref  5
! WILLYS. Or3  3

IDEM  1
' 

LETRAS
i HIPOTECÁRIAS

B. E. 

|VENDAS
EM LEILÃO

! TÍTULOS JÓÇUEI
CLUBE Br.ASI-
LEIRO 

j títulos
I DA UNIÃO
1

OBP.IO. IIEA.JUST.

i PORTADOR. 5 anos
j IDEM 

í ItEAI'. ECONOM.

| 1950 

200
200
000
400
000

3,20
3,30
0,61
0,70
0,71

390 0,65 1

1 2 51)0,00

400
30

248
000

22,40
22,30

0,63
O.üo

TÍTULOS
DOS ESTADOS

LEI 820. Plano A
TiTS. PROGRES. .

IDEM 
IDEM 

PREGÃO DA TARDE

ACOES DE CIAS.
DIVERSAS

I 39-1 0,75
308.00
309.00
310,00

12 766 0,35

VENDAS REALIZADAS ONTEM EM LETRAS DE CAMBIO

Empresa Prazo Valor Empresa Praro Valor Emprê.sa Praro Valor
(dias) Venal (dias) Venal (dias) Venal

CCM CORREÇÃO MONETÁRIA 30«o -'-6^ 210 10 000,00 32% 267 6 000,00
! 30=i + 6'-, 240 10 000,00 32% 297 3 300,00

CIA. ATLÂNTICA 30% + 0.067',, .. 270 10 000,00 32% 327 8 500,00
(CATLANDI) 20% -!- 7.2% .... 300 10 000,00 32% 357 9 600,00

30% + 9.71% ... 639 1000,00 32% 337 2 400,00
30% + 6%  '.30 10 000,00 30% -(- 9.318% 650 1 000,00
30% -(- 6%  21-9 10 COO.00 30% -'- 9.91% .... 699 1 000,00 CRESA S/A
30% -!- 6%  240 10 000,00 30% -j- 10% 720 1000.00
30% ~ 6,657% ... 270 10 t50,00 30% + 10.22% ... 810 1000,00 -jot;, -i- 6% 165 400.00
30% -i- 7,2%  .'ICO 10 COO.OO 30% — 6% 172 3 3C0.0O
39% -j- 9.71';  630 1 000,00 VERBA S/A 30% -i- 6% 210 4 300,00
30% -f 9,313% .. &30 1 0OO.C0 30% 4- 6% 330 18 833.00
30% -)- 19,91% ... 690 1 COO.OO 14% + 3% 130 275 000,00 i 30- .;. «% ;|:!0 4 800X0
39% -i- 10%  720 l 000,00
30% -i- 10,23% ... 810 I 000,00 COFIB1US S/A j N£)VO HIO

CIFHAS/A ^% ............. 177 «{5ie« 
+ 3.5% .. 210 50 000,00

30% + 6%  1S0 10 000,00 32% ......'.'.'..'..'. 237 7 000 !oO 18,67% + 4% ... 240 30 000,00

BALSA OE NOVA IORQUE

PREÇOS FINAIS:

Nova Iorque (UPI-JB) — Preços finais na BOls» de Voltara de Nova Iorque ontem:

A J Ind
Ailicd Chem .
Allls Chal ....
Am Can 
Am Forn Pow
Am Mjt CI ..
Amer Strt ....
Amer Smel ...
Am T A; T ....
Amer Tob ...
Anaccnda . ..
Armour 
Atlan Hicil ..
Atias Corp ...
Balt Olüo ....
Bendix 
Beth Stl 
Can Pac 
Cr<ie .1 I 
Cerro 
Clies A: Oli ..

402-1Í5
40-34
25-7,8
53-3>4
19-38
45-58
21-38
«3

35-3'4
84-1(4

80-l';8
4

39-1 ;4
37
ei-5'8
20-12
39-1Í8
68-1Í3

Chrysler
Col Gas 
Con Ed 
Cont Can ....
Cont Stl 
Cord Pd 
Crown Zctl ..
Curtlss W ...
Du Pcnt 
East Air L ...
Eastoian . ...
Electron S;:c .
Ford 
G;n Ela 
Gen Fcods ..
Gen Motors ..
Gilletc 
Giidden . ...
Goodyear . ..
Grac« W R ...
IBM 

40-l:4
37-4 2

49-18
30-34
50
40-l;2
32-3'S

130-V2
100-3 3
147-14
32-1:4
51-78
86-7;o
75-114
79
50
20-53
46
53-l|2

461

Int Harv
Int Kick 
Int. Tel & Tel .
Jolins Manvllle
Iver.r.ecott . ..
Kroger 
Lehman 
LocUeed . ....
L.rt.s Thca . ..
Lonomar Cem .
Mobil OU 
Mont Ward ...
Nat Cash R ...
Nat DIot 
Nat Lead 
N Y Cínir ...
Otis Eiev 
Pac G El 
Pan Ain 
Parwnount . ..
Pen R R 

37-114 Plillllpá P ....
38-7 Pub S E G ..
87-7:8 RCA '...
57-38 Rep Stl 
30-5 Rjy Tob 
24-l;4 Sears 
32-5^8 Sinclair 
64 Southern R ..
4!) Std O Ind ...
17-3'S Std O Cal ....
44-12 Std O N J ...
25-1^8 Siand. Brands
93-78 Studebalier . .
44-3,8 SM-if;  53

63-5'8 Tech Mat  11-1Í3
73-i;4 Texaco  77
43-7J8 Texas Gul( ..
35 Textron . ...
U7 Timken 

Un Carbide .
35-5'â Union Pacific

5S-7 8
35-1 3
40-34
48-38
41
52-13
75-73
53-3,9
52
60
64-13
33-3 8
49

10S-3'4

50-78
43-1,4

United Atrcr .. 95-7 8
Utd Fruit 33-74
United Gas ... 65-14
U S Steel 43-1,2
U S Gypsum .. 68

U S Rubber .; 41-3'4
U S Smeltlng 53
Warner Bros .. 24-3 3
Wcõt Air Br .. 37
Woolwth 54-rg
IVestS EI 23-38
Alllen ine .... 10-78
Ark La Gas ... 41-3 8
Brlt Am Oil .. 30-1 4
Brit Pcl 9-5I«
Oreole P 33-3 4
Espey Míir 15-1 s
Glant Yell ... 8-18
Home Ol! A .. 18-1 S
Kusky Oil .... 12-1|4
Norf So Ry .. 37
Sbd W Air ... —
Sylntes 85-l'4

MERCADORIAS
CAFE-RIO

Eitáve! « inalteraao íoi como regulou o merc>do de cafe
dtsponiTiSl. O tipo 7, safra 1966/67. foi cc.;6.:lo eo llniiie nntcrlcr
d-j N<3s$ 4,00 por 10 quilos. Nio houve vendas e o m«w>6«lo íc-
clicu in.V.u.iio. O IBC nío declarou o movimento estatlatlco.

45 C00 sitócs cie jjjli Pav»Io

54 650 a.\ccts. S-aidas 40 coo

1 fl 650 do Eiiatlo do Rio no 1.:.

Ex:.-:incla 50 635 saces. :

AÇ13CAR-R10

O iiiírcjdo de »í\icat funcionou, ltrme t im;.'..;e'i;ido. Enlmdas

CEREAIS E DIVERSOS:

São estes os preços no mercado atacadista nas praças do Rio, s&o Paulo * Belo Horizonte, «ejundo dados fornecidos pelo

)

6LMA — Ministério da Agricultura — Departaniento Econômico •

— CONTAB_,U3AID/BRASIL).

COTAÇÕES DO DIA 27-03-67

PRODUTOS

Diretor
DARIO MANOEL AlVES

íhsfe ds ContfibiÜdfidc
C - C5CRS 1 «o

VICTOB RHICHUI

ARROZ (Sc. 60 quilos) ,
Amarelão 
Aíuiha . 
Bl.ie-R06< 
IXIJÀO (Sc. 60 quilcói
Jalo
P-fcto
Mulatlnho 
OVOS (Cx. 30 dt:.) ....
Grande 
Médio 
AVES (p/quilo) 

GUANABARA SAO PAULO

marcado estável
33.00 ft 39,00
35,00 a 26,00
30,00 a 33.00

mercado est&vel
20.00 a 23,00

22.CO a 24,00
19.00 a 22.00

mercado estável
31.00 a 32.00
39.00 ft 30,00

mercado s:m

mercado estável
32.00 a 39.00
23.70 a 31,50
23.30 a 30,00

mercado fraco.
17,00 a 13.50
19,50 a 22.00
15,50 a 16.50

msrcído estável
32.00
30.00

mercado estável

BELO HORIZONTE

mercado estável
30.CO a 42,00
36.00

eem negociação
mercado estável

30,00 a 24.00
24,00 a 26.00

sem nebOclaç&o
mercado estive!

32.30
30.50

mercado estável

A ç 6 « 1 <|"M'. Cot,

DEOD. INDUST. .. 6 000 0.4S
IDEM  1 600 0.47
IDEM  2 100 0.4S

BRÁS. EN. EL. ...152 000 0.24
IDEM  26 000 0.25
IDEM  19 000 0,26
IDEM  7 000 0,27

PAUL. DE F. E LUZ
V. N. 1.00  600 1,15

PAUL. DE F. E LUZ
V. N. 0,20 100 000 0.27
IDBM  32 000 0.29
IDEM  1 000 0,30

F. E LUZ DE MI-
NAS GERAIS ... 10 000 0.23
IDEM  23 000 0,26

F. E f.UZ DO PA-
PANA  7 000 0.27

S. IJ. SABBA, Pref.
Nom  100 1,13

CASA JOSÉ SILVA
Ord., Port  1 000 1,23
IDEM  3G0 1,24

CASA SLOrER ... 100 0,30
BEMOHEIRA. Pref. 200 0.92
PANQUIM. S. A. -
Pref  2 000 10.00

PEIROM. — Ord.,
Nom  185 0,97

SID. MANNEtíM. -
Pref  2 000 0.50

SID. MANNESM. -
Ord  1 800 0.50

M. FLUMINENSE . 4 500 0,94
C. LNDUST., Pref. . ÍOO 0,48

IDEM  700 0,49
1DE1M  300 0.50

ANT. PAULISTA . 309 1,49
IDEM  1 000 1.50

CIMENTO ARATU 700 1.90
IDEM  1 300 1.91
IDEM  300 1,92

AI.GODA0-R1O

Regukm, o nurev^do de aA^-atio t_n rama, calmo e inalterado.

Ent:<id2a 350 íard» de Sáo Paulo * 180 de Mjnas no total d.

346 fardea. Saldo* 450. Existência 2 597 fardes.

Serviço de Informaçáo d. Mercado Agrícola (Convcnioi M. A.

f*

"í^S^^SfJ ¦
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Bliering diz que País terá
central atômica antes de
1980, ao assumir Eletrobrás

Ao assumir ontem o cargo de Presidente da Eletrobrás,
o Sr. Mário Pena Bhering anunciou que antes dos próximos
20 anos o País já estará operando suas primeiras centrais
nucleares e que durante o próximo qüinqüênio serão as-
seguradas inversões da ordem de NCr$ 1,5. bilhões (um tri-
lhão e meio de cruzeiros antigos) por ano para o setor
energético.

Revelou que os empréstimos externos a longo prazo do
Banco Mundial, do BID, AID e outras fontes, têm consti-
tuido substancial ajuda ao setor de energia elétrica e de-
verão suportar parte do custo do programa para o íuturo.
Estimaríamos — frisou — em pelo menos USS 100 milhões
anuais a contribuição necessária das fontes externas para
a produção de energia.

Hélio eitrao nomeado

BANCO DA ENERGIA

Depois de afirmar que a
atuação do ex-Ministro das

.Minas e Energia, Sr. Mauro
Thibau e do Sr. Marcondes
Ferraz. ex-Presidente da em-
presa, na área da eletrificação,
nestes últimos três anos, íol
decisiva, salientou que "ao
contrário do destino da em-
presa de onde venho — a
CEMIG — onde uma contínui-
dade de direção e de política,
resultantes de um ambiente
mais estável, permitiu que a
empresa' tivesse uma evolução
relativamente tranqüila, a
Eletrobrás nasceu e tem
crescido entre impactos e cri-
ees". E acentuou:

— Neste ponto, seu destino
assemelha-se mais ao de um
rio alpino, de curso bravio e
tumultuado, e que só muito
recentemente começa a atingir
o sopé da montanha das difi-
culdades e a sentir o seu im-
portante destino.

Acentuou que "a Eletro-
brás Já é, sem dúvida, o ban- -
co da indústria de energia elé-
triea — esta é uma de suas
funções mais importantes, mas

. não é a única''. Sua estrutura
continuou — deverá ser

aprimorada para que ela ve-
nha a exercer, efetivamente,
nes próximos anos, duas outras
funções de grande importan-
cia: a de planejamento e coor-
denação do programa de ele-
trlficação do País; a de em-
presa holding, que implica na
gestão eficiente dos investi-
mentos feitos e no crescente
aperfeiçoamento das condições
de fornecimento de energia, em
mais de quatro dezenas de em-
•prosas que operam desde a
Amazonas até os Pampas.

AS FUNÇÕES

A função do planejamento
disse — e coordenação deve

visar primordialmente a efi-
ciência, a produtividade. Como
todos sabem, o serviço de ele-
trieidade c prestado pelo custo

as tarifas refletem esta íi-
loíofia. E ds que resulta êst«
custo? Nos sistemas hidrelétri-
cos resulta principalmente do
custo de investimento, ist» é,
das barragens, das. usinas, das
longas linhas de transmissão,
que contribuem em quase 80%
do custo total.

Nos sistemas termelétricos, o
maior componente do custo é,
ao contrário, o operativo, bà-' sicamente resultante do preço
co combustível.

O setor de planejamento e
coordenação da Eletrobrás
íe concentrará, pois, em estu-
dar e recomendar as soluções
mais econômicas para as di-
versas regiões do Paif* seja
através de obras mais baratas,
ainda que menos vistosas, seja
através de soluções operativas,
que permitam simplificar e
apurar o funcionamento des
sistemas elétricos, evitando-se
empresas operando em casca-
ta com duplicidade de aõtní-
nistração, para que o usuário
esteja certo de que está pa-

gando o serviço não só pelo
custo, mas pelo menor custo.

— Temos excelentes locais de
usinas, tão bons ou melhores
quanto aos de qualquer país
do mundo, mas uma execução
mal orientada, custos excessi-
vos dos financiamentos, prazos
dilatados de construção, que
representam juros e taxas ele-
vados, podem transformar estes
excelentes locais em aprovei-
tamentos economicamente me-
díocres.

DISCURSO DE MARCONDES

O ex-Presidente da Eletro-
brás, Sr. Marcondes Ferraz, que
não pôde comparecer à soleni-
dade de transmissão de posse
por se encontrar retido ao leito,
por motivo de doença, enviou
seu discurso, lido na ocasião pe-
lo Sr. Ronaldo Moreira da Ro-
cha, que o substituía no cargo.
No se« pronunciamento, fêz um
balanço das «•ealizações à fren-
te da Eletrobrás, destacando,
entre outros tópicos, os seguin-

. tes:
Foi necessário um certo re-

manejamento dc pessoal, após
os acontecimentos tíe 31 de
março, e isto foi realizado com
discrição e pruden cia, para
atender a uma situação excep-
cional, sem atingir àqueles que
aqui estavam trabalhando e
cooperando lealmente; promo-
vemos, com a possível brevl-
dade, o estudo e a estrutura-
ção das tarifas de energia das
empresas nossas subsidiárias,
para adequá-las à realidade, de
acordo com a lel vigente.

Procuramos aumentar os re-
cursos disponíveis, metodizan-
riò e fiscalizando as arrecada-
ções; e demos expansão a fi-
n:\nciamentcs, reduzindo tam-
bém as participações, dentro de
uma ótica realista, para me-
Ihor atender às necessidades do
setor, em todas as áreas do País.

FALA DO MINISTRO

No discurso dt abertura da
solenidade de transmissão do
cargo, o Ministro das Minas
e Energia, General Costa Ca-
valcanti, fèz o elogio do ex-Pre-
sidente da ELETROBRÁS, Sr.
Marcondes Fçrraz, lamentando
que sua ausência o impeaiss»
de ouvir "o quanto o Brasil lha
deve pelo seu trabalho eficien-
te e corajoso nos últimos três
anos".

— Esta não é uma substitui-
ção .para mudar e sim uma mu-
dança para continuar — disso
o Ministro Cesta Cavalcanti,
considerando "uma responsabi-
lidade muito grande" a do En-
genheiro Mário Bherlng — a de"sentar na cadeira ocupada noa
últimos três anos per uma per-
sonalidade do quilate do Sr.
Marcondes Ferraz".

Em seguida, o Ministro das
Minas e Energia reafirmou
itens de seu discurso de posse,
na parte relativa à energia elé-
trica, mencionando os baixos
índices de consumo ainda re-
glstrados no Brasil e ressaltam-
do a necessidade da execução
tíe um cuidadoso programa de
prioridades para o seter.

. de Renda è
suplemento
do JB dia 30

Acompanhando ft edlçllo normal
do pró:;imo dia 30, circulará com
o JOBNAI, DO BRASIL um suple-
mento especlnl sobre o Imposto
de ftsnda, contendo tôdns as in-
íorniaçôea necessárias aos con-
tribuintes para preencheram suns
declarações, além de um artigo
do Sr. Orlando Trnvancas, onde
«lio dadas explicações a respeito
da lunçüo social do tributo c de
suas Implicações econômlco-ílnan-
calras. O suplemento mostrará,
entro outras coisas, como ganhar
dinheiro com o Imposto de Ren-
da, através da utilização das ia-
ellldades concedidas pelo Qovér-
pp com. os Incentivos fiscais para
os Investimentos na Amazônia e
no Nordeste. .

BB tem
novo

•etor

Argentina reformula sua
l^yOLJL €JL ¦pQjifirri premi, mim- <tpm

substituir Campos no CIAP
Washington (ÜPI-JB) — O

Ministro do Planejamento do
Brasil, Sr. Hélio Beltrão, íoi
nomeado substituto do ex-Mi-
nistro Roberto Campos como
membro do Comitê Interame-
ricano da Aliança para o Pro-
gresso — CIAP.

Porta-voz do Ministro Hélio
Beltrão adiantou à imprensa
que o mesmo permanecerá em¦Washington até a próxima sex-
ta-íeira, dedicando a maior
parte do seu tempo às reuniões
do Comitê Interamericano da
Aliança para o Progresso.

CONFIRMADA RENUNCIA

O ex-Ministro do Planeja-
mento, Sr. Roberto Campos,
antes de viajar para Washing-
ton, onde participa da reunião

do Comitê Interamericano da
Aliança para o Progresso, con-
firmou sua renúncia ao man-
dato do CIAP, para o qual íò-
ra eleito por três anos, por
proposta do Equador e Haiti.

Ao renunciar ao mandato —
disse — propus ao mesmo tem-
po ao Equador e ao Haiti que
o meu substituto fosse o Sr.
Hélio Beltrão, e solicitei que
os demais paises membros do
Conselho Interamericano Eco-
nômico e Social — CIES —
íôssem consultados telegràfi-
camente.

BASE TÉCNICA

Foram as seguintes, na in-
tegra, as declarações do Sr.
Roberto Campos:

"Renunciei ao mandato do
CIAP — Comitê Interamerica-
no da Aliança para o Progres-
so — para o qual havia sido
eleito por três anos, por pro-
posta do Equador e Haiti. Não
se trata de cargo govern&men-
tal e sim de designação em
base técnica, mas entendi que
o Brasil seria melhor servido
se lográssemos firmar a tradi-
ção de que. se irmanem na
mesma pessoa o técnico dele-
gado no CIAP e o Ministro do
Planejamento.

Por isso, ao renunciar ao
mandato propus ao mesmo
tempo ao Equador e Haiti que
o meu substituto íôsse o Sr.
Hélio Beltrão, e solicitei que
os demais países membros do
Conselho Interamericano Eco-
nômico e Social — CIES —

Coimbra nomeado presidente
do IBQ Inojosa do IAA e
Gen. Américo Silva da CSN

Brasília (Sucursal) — O Presidente Costa e Silva, des-
pachando ontem com o Ministro da Indústria e do Comer-
cio, Gen. Edmundo de Macedo Soares, nomeou os Presidén-
tes de três dos órgãos jurisdicionados àquela Pasta: para
o IBC, Sr. Horácio Sabino Coimbra; para o IAA. Sr. Evaldo
Inojosa; c para a Companhia Siderúrgica Nacional, o Gen.
Alfredo Américo da Silva.

O Sr. Horácio Coimbra dirige uma indústria de café
solúvel no Paraná e participou da recente Missão Comer-
ciai do Brasil ao Leste Europeu; o Sr. Evaldo Inojosa, novo
Presidente do Instituto do Açúcar c do Álcool, é de Ala-
goas; e o nóvo Presidente da Companhia Siderúrgica Na-
cional. Gen. Alfredo Américo da Silva, é engenheiro indus-
trial de metalurgia.

mas da caíeicultura e possa
equacioná-los, na defesa dos
mais altos interesses da Na-

PIMENTEL OPÓIA

Apoiando o nome do Sr.
Horácio Coimbra para a Pre-
sldência do IBC, o Governa-
dor do Paraná, Sr. Paulo Pi-
mentel, enviou ao Presidente
Costa c Silva o seguinte tele-
grama:"No momento em que V.
Exa. vai nomear o novo Pre-
sidente do Instituto Brasilei-
ro do Café, quero reiterar a
manifestação das esperança
do Paraná, no sentido de que
a escolha recaia em quem efe-
tivamente conheça os proble-

O Sr. Alberto Vitor de Ma-
galhães Fonseca será o nóvo
Direto r-Super!ntendente do
Banco do Brasil, tendo aceito
o convite que lhe foi formula-
do pelo Presidente desse esta-
belecimento de crédito oficial,
Sr. Nestor Jost.

O Sr. Alberto Vítor de Maga-
Ihães Fonseca é funcionário do
Banco do Brasil, onde íoi res-
ponsável pelo setor de trigo e
produtos de base da Carteira
de Comércio Exterior —
CACEX — devendo ser nomea-
do e empossado no decorrer
desta semana.

O plondro dai agfndat metropolitana!

BDHCO BOfWISTO s.a.
Uma completa organização bancaria

Agência

ESTÁCIO
Rua Haddock Lobo, 17-B
Fones: 48-9660 e 48-4373

SEDE PRÓPRIA
Só 

'opera no Rio de Janeiro

COFRES
DE

ALUGUEL
Expediente: 9,00 às 18,00 hs.

I.A.RI.
I.A.RC.
I.A.RB.
I.A.RT.E.C.

Recolhimento de contribuições

para o Instituto' Nacional de-
Previdência Soei.J À fNKj -
órgão que ^ubstituiuiodos' os

tex-1nuitutQi Je-^pO^iiLà^círia

çao.
O Governo do Paraná ex-

pressa mais uma vez, respei-
tosamente, sua confiança na
decisão de V. Exa., desta-
cando a satisfação em ver es-
colhido para Presidente do
IBC o Sr. Horácio Sabino
Coimbra., cafeicultor dos mais
conceituados, que colocará tó-
da a sua experiência c eleva-
do espirito público a serviço
cio Brasil e da economia ca-
feeira."

NOVA ESTRATÉGIA

Ao aceitar essa forma de co-
mércio, o Ministro Magalhães
Pinto entende, que, sem prejuí-
zo de procurar mercados dire-
tos, o Brasil poderá aumentar
suas vendas no exterior fazen-
do negócio com aquelas na-

lARAA.^gt-   
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fossem consultados telesràflca-
mente.

Espero que ao chegar a
Washington haja respostas de
um número suficiente de pai-
se.s para que o Sr. Hélio Bel-
trão possa ser considerado
eleito, caso em que lhe trans-
mitirla imediatamente a re-
presentaçáo no ciap.

De qualquer maneira, apre-
sentarei o novo Ministro do
Planejamento ás agências fi-
nanceiras internacionais, pois
que lhe caberá, doravante, a
coordenação dos programes de
assistência financeira externa,
inclusive os da Aliança para o
Progresso. Nessa tarefa impor-
tante para o desenvolvimento
econômico do País, todos os
brasileiros desejarão amplo
êxito ao nóvo Ministro-'.

marati estuda comercio
triangular em novos países
para aumentar exportações

O Chanceler Magalhães Pinto diss» ontem que o Ita-
marati vai considerar a possibilidade de um comércio trian-
guiar com vários países, aos quais o Brasil tem muito o que
vender e pouco o quo comprar. Acentuou o Ministro quo
essa triangulação é perfeitamente válida dentro do novo
esquema da "diplomacia econômica", que visa a aumentar
as relações comerciais brasileiras com todas as nações.

Essa operação comercial representa mudança na orien-
tação anterior seguida pelo Itamarati, de acordo corn ins-
truções superiores. O Brasil, realmente, não admitia que
seus produtos fossem revendidos a terceiros pelos países
compradores, por entender que isso significava perda de
mercado direto.

Em seu primeiro
Presidente adia
do ICM nos combustíveis

Brasília (Sucursal) — Com base no Artigo n.° 53 da
nova Constituição, o Presidente Costa e Silva baixou o seu

primeiro decreto-lei prorrogando para 1 de janeiro de 1968
o inicio da incidência e do recolhimento do Imposto de
Circulação de Mercadorias sóbre os derivados do petróleo.

Empresários e presidentes de várias entidades de classe
do Rio, São Paulo e Belo Horizonte declararam logo após
terem conhecimento do Decreto que o Presidente Costa e
Silva "está de parabéns" por estar tentando amenizar a
situação, acreditando que os aumentos na área dos trans-
portes e de derivados de petróleo venham a ser bem me-
nores do que se pensava.

íca econômica sem.
se arriscar em previsões

Buenos Aires (do Bureau do JORNAL DO BRASIL)' —
— Para nâo correr o risco assumido pelo ex-Ministro do
Planejamento do Brasil. Roberto Campos, que previu em
fins de 1965 uma taxa de aumento de 25% para 19G6 e teve.
que admitir, depois, que o total superou os 40%, o novo
Ministro da Economia da Argentina, Adalberto Krier;cr Va-
sena, ao qual a Revolução confiou a responsabilidade de
responder ao grande desafio lançado ao Governo Onganía,
que é o combate á inflação, resolveu não fazer, pelo menos
por ora, qualquer previsão, limitando-se a indicar que a
economia do País está, afinal, enquadrada em rígido piano
de ação global.

A estimativa sóbre o aumento do custo de vida está
sendo exigida, em todos os círculos do País, porque a re-
cente desvalorização do peso (cerca de 40'.í>) que íêz com
que a moeda passasse de 250 para 350 por dólar, faz pre-t
ver que a earestia se desenvolveria na mesma base da
desvalorização. Embora nos meios oficiais se indique que
pede haver um aumento máximo de 10%, assessores gover-
namentais, segundo acaba de revelar influente revista de
Buenos Aires especializada em economia, não querem se
externar oficialmente porque, a exemplo do que ocorreu
no Brasil, pode-se comprometer um trabalho "preciso na
orientação, mas duvidoso no tempo exigido para ser con-
cretizado".

ções que nao compravam pro-
dutos brasileiros porque pouco
ou n:\da tinham a vender ou
porque certos produtos do Bra-
sil não têm penetração ampla
eu seus mercados internos. Es-
pecialmente beneficiadas com
isso serão as nações afro-asiá-
ticas.

EFEITO NEGATIVO

A cobrança imediata — a par-
tir do dia 1 de abril, segundo
estava previsto — do ICM sô-
bre combustíveis, foi considera-
da como "de efeito negativo"
pelo Presidente da República,
pois, mesmo fornecendo recur-
sos extraordinários na Govêr-
no a cmto prazo, contribuiria,
definitivamente para o aumen-
to do custo de vida.

O texío do Artigo 58 da no-
va Constituição diz que "o
Presidente da República, em
cr.sos de. urgência ou do inte-
rèsse público, e dísde que não
resulte no aumento <fe despe-
sa, poderá expedir decretos
com força de lei sóbre as se-
guintes matérias: 1) seguran-
ça nacional; 2) finanças pú-
bllcas.

De acordo ainda com o mes-
mo Artigo, o Decreto-Lei assi-
nado ontem deverá str apre-
ciado, dentro do prazo de 60
dias, pelo Congresso, que po-
deri aprová-lo ou rejeitá-lo.
Na falta de uma decisão no
prazo marcado, o Decreto será
considerado como aceito.

SATISFAÇÃO

Diversos empresários do Rio,
interrogados a respeito da de-
cisão presidencial, se manifes-

taram satisfeitas com o adia-
mento da incidência do im-
posto, acreditando que isso ve-
nha a alterar substancialmen-
te as tabelas de aumento de
derivados de petróleo e de
transportes coletivos, que estão
sendo elaboradas, para entrar
em vigor talvez ainda esta 6e-
mana.

Na opinião destas fontes, o
impacto do aumento previstoque girava entre 30 e 50','ó

deveria provocar grandes e
graves conseqüências para o
País, que se manifestariam de
imediato, principalmente, atra-
vés de uma grande retração do
mercado interno e acabariam
causando um grande prejuízo
psicológico para o nóvo Govêr-
no.

AUMENTO MENOR

São Paulo (Sucursal) — O
Presidenta do Sindicato do
Comércio Varejista de Com-
bustlveis Minerais, Sr. Moacir
Machado Castanho, disse acre-
ditar que o aumento, em con-
seqüência do novo derreto, se-
Ja de apenas 10 ou 12%, por-
que "o aumento da taxa do dé-
lar incidirá somente sobre o
produto importado pelas refi-
narias, sendo exagerado o cál-
culo de alguns, que anuncia-
ram aumentos de até 50.'o.

NOVA RECEITA

A "nova receita" indicada
para o tratamento da econo-
mia argentina está baseada no
fato de que, segundo explica o
estafe Krieger Vasena, no
passado as desvalorizações or-
gentinas se basearam na pus-
sibllidade de exportar produtos
primários do País. Se não ha-
via dificuldades para a coloca-
Ição de grãos, oleaginosos e
carnes no exterior, a mudança
de câmbio era em geral bem
recebida.

Agora, porém, adotou-se um
critério diferente: segundo ex-
plicam os técnicos, "antecipou-
se exageradamente o efeito das
pressões inílacionárias inter-
uns no tipo de câmbio para
conter essas pressões no limi-
te predeterminado. Assim, a
principal questão é conter a
inflação, no contexto desta
oportunidade que o País tanto
procurava".

Mas, — explica-se — a libe-
ração do mercado cambial não
é tudo e sim parte de um con-
junto de medidas que consti-
tuem um programa econômico
e financeiro. E há quem afir-
me que a cúpula revoluciona-
ria aceitou in tníum a nova
tcudência, argumentando-se
que a alta Chefia militar está
cansada de observar o fracas-
so de medidas idôneas, mas
carentes de um plano global.
O IMPACTO

A opinião pública reagiu com
apreensões à nova "desvalori-
zação, sobretudo pelo seu vul-
to, temendo seu impacto no
custo cie vida. A maior críti-
ca que se faz à revolução o a
(is que já decorridos quase
nove meses dn chegada ao Po-
der do Presidente Ongainía o
custo de vida não parou tío
subir nem ss antevia, como
talvez agora, qualquer pers-
pectlva da melhora.

Segundo ainda os entendi-
dos cm. política econômica ar-
gentina, um dos aspectos que
suscitaram mais cuidados na
hora de decidir-se sóbre a des-
valorização íoi o seu reflexo
nes preços internos e no custo
de vida. Náo so acredita —
nos círculos governamentais —
que os aumentos acompanhem
a marcha da desvalorização,
ou seja, 407c, porque — expli-

cam os responsáveis pela nova
política, — os preços rios ali-
mentos não devem subir cm
face das retenções (agora cha-
macias direitos de exportação),
que deixam para a agricultura
a mesma situação ou propor-
cionariam até preços mais ai-
tos.

No que se refere á indústria,
ainda faltam elementos para
um maior julgamento, pois não
se sabe quanto subirão os pro-
dutos ou serviços importa::cs
que se utilizam, devido ã íun-
damental modificação das ta-
ri;as aduaneiras. Os preços
des bens manufaturados con.r
têm-se em margens posslr-
velmente mais baixas que os
40% da desvalorização, se p
volume cie produção aumenta
(distribuinUo-se custes fixos
em mais unidades), graças á
abertura de vias de exporta-
ção, beneficiadas com um tipo
de câmbio mais favorável. A
imprensa em gerai já anuncia,
a cada momento, a preocupa-
ção da revolução em dinami-
zar as exportações.

NA POLÍTICA

Enquanto procura, no campo
económico-financeiro, atender à
expectativa com as medidas re-
centemente adotadas no plano
político o Presidente Juan Car-
los Onganía não revela prjo-
cupação especial, a náo .ser
a de manter viva a sistemáti-
ca do Governo de que "a Ro-
volução náo tem prazos". Vá-
rios ex-l!der<:s políticos esláo-í.9
reunindo, secretamente, pois
está proibida a discussão poli-
tica, e os comentaristas espe-
cializados passam o tempo ex-
piicando a preocupação de car
da grupo com as perspectivas
do país. Nem o Governo, nem
a opinião pública, aparente-
mente desinteressada, realmen-
te, de tudo que se relaciona
com a chamada "velha políti-
ca", se preocupam com os ru-
mores.

O fato nóvo, nos últimos dias,
foi um pronunciamento do ex-
Presidente Arturo Frondizi, que
considerou a Revolução "em
crise" e preconizou, como re-
médio, "uma unidade sem ex-
clusões e desenvolvimento ace-
lerado da economia em seus
setores básicos, não importan-
do que pessoa ou pessoas con-
duzam o processo".

annesmann reabre
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de
oportunidade

uas promissórias
Sem alarde, reabriu a Alan-

nesmann, aos portadores dc
nota s promissórias emitidas
cm seu nome a oportunidade
de entrarem em acordo. Aos
seus escritórios no Rio de Ja-
neiro, à Rua Araújo Porto
Alegre. 36, 13.° andnr, e cm
Belo Horizonte, à Av. Ama-
zonas. 491, 5.° andar, já estão
comparecendo portadores que
(perderam o prazo encerrado
no ano passado, quando a
Companhia enh-egou mais de
NCrS 3 milhões em debêntu-
res com correção monetária
aos que então se apresenta-
ram. Estão sendo chamados,
por enquanto, dentre os por-
tadores que perderam aquele
prazo, os que se achavam na
lista de espera da empresa,
mas não há restrição quanto
aos que não estejam nessa
lista.

CONDIÇÕES

O pagamento em debêntu-
res, sempre com correção mo-
netária, continua a ser de
70','i> do valor nominal das
promissórias para o.s portado-
des de até NCrS 10 000 e de
50%' para os portadores maio-
res. Continuam os portadores
menores a ter a opção de tro-
car imediatamente por di-
nheiro, no Banco Mercantil
de Minas Gerais, cinco dentre
cada sete debêntures recebi-
das. Qs portadores quo cn-
tram em acordo continuam,
também, com o direito de
procurar complementar o que
recebem da Companhia atra-
vés do ajuizamento de suas
promissórias contra Jorge de
Serpa Pilho e outros respon-
sáveis, ficando assegurado aos
portadores maiores, no rateio
co produto dos ILíjios contra
tais responsáveis, financiados
pela Mannesmann, prioridade
até 20% do valor nominal de
suas promissórias. Qualquer
remanescente fica para ser
rateado entre todos os porta-

dores que tenham participa-
do do acordo.

DEBÊNTURES

Os portadores que guardo-
Min as debêntures da Man-
nesmann entregues no ano
passado já receberam o pri-
meiro trimestre de juros e a
cotação cessas debêntures na
Bolsa está tendendo a subir.
Es:>era-se que suba violenta-
mente e atinja aproximada-
mente o par a partir de outu-
bro, quando do primeiro res-
gate com correção monetária,
que provavelmente excederá o
minimo estabelecido nas con-
dições da emissão. Por isso, em
certos meios financeiros, as de-
bêntures da Mannesmann são
consideradas como devendo se
tornar um excelente investi-
mento, o que é fator a ser con-
siderado na decisão de cada
portador face ao acordo ofe-
recido.

ALTERNATIVAS

Se o prognóstico da excelen-
cia das debêntures da Man-
nesmann está certo, como pa- ¦
rece, terão tido razão os por-
tadores que fizeram acordo no
ano passado e não errarão os
que o aceitarem agora, rece-
bondo aquelas mesmas debên-
tures. A alternativa é aguar-
dar o desfecho incerto e de-
morado de ações em que a
Mannesmann se defende ale-
gando que não recebeu um cen-
tavo do produto da negocia-
ção das promissórias no mer-
cado paralelo, que os títulos
são falsos, de responsabilidade
de Jorge de Serpa Filho e não
dela, por estarem antecipados
e terem pelo menos uma assi-
natura falsificada, a do outro
diretor, Jcsé Machado Freire,
e que ela nem podia ser acio-
nada sem terem sido antes
acionados Serpa, cs correio-
res, os bancos envolvidos e ou-
ires responsáveis. A falsidade
parece ser inquestionável, tan-
to que os aavogados cie bom

número dos portadores move-
ram contra a Mannesmann
ações de indenização ou de
perdas e danos, ao invés de
ações executivas, que seriam
cabíveis se os titulos não ita-
sem viciados.

PERSPECTIVA

Mesmo que venha a ser re-
jeitada a defesa da Mannes-
mann, o melhor que podem es-
perar os portadores de uma vi-
tória nas ações de indenização
movidas contra a Companhia
é receber o seu investimento
r.as promissórias, de ordem de
70% do valor nominal destas,
com o acréscimo, a partir de
agora, da correção monetária
cris: da pelo decreto-lei 286, de
28 de fevereiro ultimo, e dos
juros de mora. Significa' isso
qtie, a não ser que as debêntu-
res da Mannesmann não sejam
títulos tão bons quanto pare-
cem. cs portadores menores, re-
cebendo per acordo 70% do va-
lor nominal de suas promissó-
rias, mais a mesma correção
monetária criada agora por lel
e juros tíe 7% ao ano, terão
logo o mesmo que poderiam
eventualmente receber em Jui-
zo, sem estarem, entretanto, su-
jeitos ao risco e à demora de
um litígio. Haveria uma dife-
rença de 20% contra os porta-
dores maiores, aos quais a
Mannesmann paga 50% em de-
bêntures, mas a sua perspec-
tiva de'receberem mais esses
20%, através tios litígios con-
tra Ssrpa e outros responsa-
veis, não é pior que a tíe con-
Seguirem 70', cia Mannesmann
em juiza. No primeiro caso,
estão e:n jõ.-.o apenas aquiles
20%, ao p.isso que no outro,
o cios litiglcs contra a Mannes-
mann, o risco é multo maior,

pois o que está na balança são
os 70% do Investimento intei-
ro.

PERSPECTIVA ADICIONAL

Nos litiglcs oriundos do acôr-
do, contra Serpa, os corretores
e dois bancos Importantes,
além de outros responsáveis,
têm os portadores uma pers-
pectiva de que não dispõem
nas ações de indenização con-
tra a Mannesmann, que eò-
mente podem conduzir & re-
cuperação dos 70%, mais ou
menos, 'do investimento, fi
que, naqueles litfgios contra
Serpa e outros, podem os por-
tadores cobrar 100% do valor
nominal de suas promissórias.
Se conseguirem receber ape-
nas 40%, com correçáo mone*
tária, terão coberto os 20%
que faltam para completar os
70% dos portadores maiores
que detêm cerca de metade da
emissão (50% de 20% ¦= 10%).
e disporão de mais 30% para
todos. Com semelhante ncrés-
cimo aos recebimentos em de-
bêntures da Mannesmann,' o
ressarcimento seria, então d»
100% do valor nominal das
promissórias, com correção mo-
netária, já agora cobrável d»
todos cs responsáveis por titu-
los do mercado paralelo, ou
prejuízos deles oriundos, coma
expressamente dispõe o decre-
to-lei 286.

DECISÃO

São esses os fatores alterna-
tivos e as perspectivas que dc-
vem ser pesados, para uma dc-
cisão, pelos portadores de pro-
rcissórlas que ainda r.ão en-
tr.nram em acordo com a Man-
nesmann.

(Transcrito do O Jornal do
Rio de Janeiro de 26/3/67).,
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Encontro em •rasília decide
Polícia mata
no Ceará
chefe do MDB

Fortalcza (Correspondente!
— Em meio a diversos tutiml-

, • tos durante a posse de prefei-
tos do interior, soldados do
destacamento da Polícia Mili-
tar de Campos Sales assassi-
jiaram o Chefe do MDB local,
Sr. Ademar Pais. quando íes-
tejava a posse do seu corre-
ligionário e parente, Sr. Jaime
de Andrade.

O Deputado Pais de Andra-
de, também do MDB, parente
do morto, e correligionário do
Prefeito, ao seguir para o lo-
cal declarou que exigirá do
Governador do Estado a pu-
nição dos culpados. Também
nos municípios de Iguatu e
Aquiraz, os Prefeitos somente
foram empossados sábado.

OUTROS TUMULTOS

Patos idênticos repetiram-se
na Cidade de Groairas, onde
somente ontem tomou posse o

,- novo Prefeito, depois que o Juiz
da comarca determinou que o

... atual entregasse o cargo a seu
sucessor. Diversos .prefeitos es-
tão recorrendo ao Tribunal Su-
perior Eleitoral, baseados no
Ato Constitucional n.° 37. O
Governador Plácido Castelo
prometeu que mandará apurar

. os fatos e punir os culpados.

M. Mercante
mudará seu
regulamento

O Ministro dos Transportes.
Coronel Mário Andreazza, exi-
viou ontem ao Presidente Cos-

- ta. e Silva projeto de decreto
elterando o regulamento e cs-

= tabelecendo nova organização
administrativa para a Comissão
de Marinha Mercante, que te-
ri o prazo de 60 dias para ela-
bora-r regimento interno obc-
decendo «s normas do decreto.

Fechamento do Calabouço
faz estudante protestar
mas reabertura será hoje

Enquanto o Ministério da Educação anunciava para
hoje a volta ao funcionamento do restaurante cio Calabou-
ço. alguns estudantes, que desconheciam a medida, reu-
nlára-se ontem pela manhã no palio do MEC a fim de
protestar contra a decisão do SAPS, que ordenara o fc-
chamento do restaurante, para balanço, até o próximo
dia 31.

Embora os estudantes carregassem vários cartazes com
os dizeres "Tirem-nos o Direito de Falar mas Deixem-nos
Comer", não houve qualquer reação do Serviço de Segu-
rança do Ministério da Educação, que se limitou a deter-
minar o fechamento das portas principais até que o grupo
se dispersasse.

BOM SENSO

O MEC confirmou, através
do Diretor da Divisão de Edu-
cação Extra-Escolar, Profc.sor
Jorge Bcavenlura, que "os
estudantes não ficarão sem ali-
mentação, e nem haverá lnter-
rupção nos serviços do restau-
rante do Calabouço''.

Segundo esclareceu, a Cam-
panha Nacional de Merenda
Escolar ficará encarregada de
atender os estudantes até que
o problema seja solucionado.

O Professor Jorge Boavcn-
tura acha que cs estudantes
não agiram com bom senso,
uma vez que fora afixado na
portaria do restaurante um
aviso dc que ontem seria ser-
vido apenas um pequeno lan-
che.

Pedreiros
acham qss<
num

Os estudantes, entretanto,
criticaram a declaração do Di-
retor da DEEE afirmando quo"eles querem é fechar o único
restaurante que temos, para
depcis se queixarem de que no
Brasil o estudante vive de agi-
tação".
CAMPANHA EM MINAS

Belo Horizonte (Sucursal) —
Os universitários mineiros co-
meçam hoje uma campanha ie
protesto contra a comerciali-
zação dos restaurantes da Uni-
versidade Federal de Minas
Gerais — onde o preço das re-
feições — NCr$ 0.30 (800 cru-
zeiros antigos) é mais alto do
que os de todas as universida-
des do País — e contra o que
chamam de burocratização na
concessão de bólsas-de-alimen-
tação.

Gato atrai 5
a

Recife (Sucursal) — Na casa
qyc pertenceu ao General
Dantas Barreto, Governador
de Pernambuco de 1914 a
1918, íoi encontrado recente-
mente por alguns pedreiros,
num quarto totalmente empa-
redado no porão, um esquele-
to humano que depois desapa-
receu misteriosamente e está
sendo procurado pela Policia.

para
Mais de cinco mil foliões, en-

tre os quais Míriam Pérsia,
Leila Diniz, Zélia Hoffmarm e
centenas de "gatinhas" estill-
zadas, consumiram 480 litros
de uísque, 4 200 garrafas de
cervejas, 6 100 de refrigerai!-
tes, 180 de champanha e 1 200
ceias no Baile do Gato, de Ale-
luia, que a Prima Promoções
realizou na Sociedade Hiplca
Brasileira,
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Fixa instruções a serem observadas pelas
empresas e pelos Bancos Depositários
em relação à transferência de conta vin-
culada para outro estabelecimento ban-
cario.

PRESIDENTE DO BANCO NACIONAL DA HABITAÇÃO (BNH), no uso de
suas atribuições, baixa a seguinte Ordem de Serviço:

•— Na ocorrência de mudança de emprego ou de mudança do local de Ira-
3íilho, que determine a transferência da conta vinculada para outro estabelecimen-

1o bancário, as empresas e os Bancos Depositários procederão conforme as pre-
sentes instruções:

— A empresa, quando da efetivação do primeiro depósito referente a
empregado que, ao ser admitido, era optante, informará ao Banco Depositário
o nome e o endereço do estabelecimento onde o empregado tem sua conta
vinculada;

— 0 Banco Depositário solicitará, imediatamente, ao estabelecimento ban-
cario, citado na informação da empresa, a transferência da conta vinculada refe-
rida no item anterior;

— O Banco que receber a solicitação providenciará a transferência me--
diante a emissão de Aviso de Transferência de Conta Vinculada — AT (modelo
anexo), em quatro vias, no valor do saldo da conta vinculada. Serão consignados,
no AT, o montante dos depósitos e o montante da correção monetária e juros,
creditados durante o tempo em que o empregado trabalhou na empresa;

— A 1." e 2.° vias do AT serão remetidas ao Banco solicitante, acompanha-
das do extrato da conta vinculada; a 3.a via será encaminhada ao Centro de Pro-
cessamento de Dados do FGTS na Região; a 4°.via ficará èm poder do Banco
para contabilização;

— O Banco solicitante, à vista do AT, lançará seu valor a crédito da conta
. vinculada aberta em virtude do depósito mencionado no item 2;

6.1. — Efetuado o registro da transferência, o Banco solicitante enviará ao
Centro de Processamento de Dados do FGTS na Região, a 2.° via do AT, após
consignar, no local próprio, a confirmação do lançamento;

6.2. — O Banco solicitante, ao ser encerrada cada folha da conta vinculada,
consignará o montante dos depósitos, o montante da correção monetária e juros
(item 3 da POS 01/67) e o montante da transferência lançada a crédito da conta;

— O extrato da conta vinculada recebido pelo Banco solicitante será utili-
zaclo na efetivação dos cálculos da correção monetária e juros, em época própria;

— As normas estabelecidas nos itens anteriores aplicam-se também à trans-
ferência de conta vinculada que se tornar necessária em virtude de mudança, por
parte da empresa, do local de trabalho do empregado, optante ou não;

— No caso do item anterior, o Banco que solicitar a transferência lançará,
è vista do AT, separadamente, os montantes correspondentes aos depósitos e à
correção monetária e juros;

10 — As transferências de conta vincuiada que se fizerem necessárias em
virtude de mudança do Banco Depositário, por parte da empresa, serão efetuadas
segundo normas a serem baixadas em instruções especiais.

Rio de Janeiro, 27 de março de 1967

Mário Trindads
Presidente

sobre problema de excedentes
Brasília (Sucursal) — O pro-

blema dos excedentes será exa-
minado hoje, em Brasília, cm
reunião de que participarão o
Presidente Costa e Silva, o Mi-
nistro da Educação, Sr. Tarso
Dutra, os reitores de todas as
universidades brasileiras e os
diretores d a s faculdades dc
Medicina e Engenharia, onde a
situação se apresenta mais
grave.

O Marechal Costa e Silva es-
pera ter ainda hoje. ao final
tío encontro, mareado parn as
lli horas, no Palácio do Pia-
nalto, uma solução definitiva
para a questão dos excedentes
do ensino superior, e o Minis-
tro Tarso Dutra afirmou on-
tem já conhece-la, negando-se,
entretanto, a divulgá-la à im-
prensa,

PRELIMINAR

Na noite de ontem, o Minis-
tro da Educação esteve reuni-
do com todos os reitores, que
apres-entaram soluções para o
problema em suas respectivas
áreas. O encontro ocorreu na
Biblioteca Central da Uniyer-
sidade de Brasília, e as pro-
postas serão estudadas hoje,
antes de encaminhadas ao Pre-
sidente da República.

O Sr. Tarso Dutra manterá
entendimentos, também ama-
nhã, com os Secretários esta-
duais de Educação, a fim de
traçar normas comuns de ação
no setor e assinar convênios
para o custeio do ensino mé-
dio e a. distribuição de bolsas-
de-estudo.

Desde que foi empossado no
cargo, a única preocupação do
Ministro Tarso Dutra, segundo
afirma, é a solução do proble-
ma dos excedentes. Fora riê.ne
setor, limitou-se a cuidar da
nomeação da. parte indispeusã-
vel de sua assessoria.

Superada esta face, entre-
tanto, pretende dedicar-se ã
reformulação dos esquemas de
distribuição de bôlsas-de-estu-
do. á reforma do Ministério, à
organização de sua equipe e á
luta contra o analfabetismo.

REITORES PRESENTES

São os seguintes os reitores
que estarão presentes à reunião
de hoje, em Brasília:

Srs. Aristóteles Calazans
Simões (Alagoas), Miguel Cal-
mon (Eahini, Laerte Ramos
de Carvalho (Brasília), Per-
nando Leite (Ceará), Fernan-
do Duarte Rabelo (Espírito
Santo), Argemiro de Olivei-
ra (Estado do Rio). Jeròrü-
mo Geraldo de Queirós (Goiás),
Moacir Borges de Matos (Juiz
de Fora), D. Antônio Frago-
so (Maranhão), Gérson de Bri-
to Melo (Minas Gerais), Jo-
sé Rodrigues Silveira (Pará),
Guilardo Martins Alves (Paraí-
ba), José Nicolau dos Santos
(Paraná), Murilo Humberto de
Barros Guimarães (Pernambu-
co), Onofre Lopes da Silva (Rio
Grande do Norte), José Carlos
Fonseca Mllano (Rio Grande do
Sul), Raimundo Moniz de Ara-
gâo (Rio), Gama e Silva (São
Paulo), João Davi Ferreira Li-

ma, (Santa Catarina), José Ma-
riano Rocha Filho (Santa Ma-
ria, no Rio Grande do Sul),
Monsenhor José Salim (Católi-
ca de Campinas), Irmão José
Orão (Católica do Rio Grande
do Sul), D. Antônio Alves de
Siqueira (Católica de São Pau-
Íoi, d. Serafim Fernando cie
Araújo (Católica de Minas),
Padre Laércio Dias de Moura,
(Católica do Rio). Eugênio de
Andrade Veiga (Católica cie
Sf.lvador) v professora Ester de
Figueiredo Ferra?, (Universida-
de Mackenzic, de São Paulo).
MESA GRANDE

Para receber os Reitores,
além dos diretores das diver-
sa.s Faculdades de Medicina e
Engenharia existentes no Pais,
auxiliares do Presidente Cos-
ta e Silva buscavam ontem,
aflitos, uma mesa de 44 luga-
res que pudesse ser instalada
no grande salão de reuniões
ministeriais do terceiro andar
do Palácio do Planalto.

No encontro de hoje, segun-
do adiantou o Secretário dc
Imprensa Heráclito Sales, o
problema cios excedentes "se-
rá discutido em nível de de-
cisão", enquanto os problemas
gerais do ensino superior se-
rão apenas apreciados em ter-
mos de consulta.

Ontem pela manhã, no Pa-
lácio do Planalto, o Presiden-
te Costa e Silva teve uma lon.
ga conversa com o Chefe do
Gabinete Civil, Sr. Rondon
Pacheco, examinando detalhes
da reunião de hoje.

nnos seissao aos
resine hoje para
anulação das exonerações

disc

O Presidente da Comissão Nacional de Defesa dos In-
terinos, Sr. Carlos Garcia, anunciou ontem, para hoje, ás
19h30m, uma assembléia-geral da classe no Sindicato dos
Ferroviários onde, além de um balanço da situação da
campanha até o momento, se discutira os seus rumos para
atingir o objetivo final dos interinos, que é a anulação cias
portarias exoneratórias, cujos efeitos foram apenas susta-
dos pelo Presidente Costa e Silva.

Segundo o Sr. Carlos Garcia, a vitória alcançada com
a sustação das portarias, permitindo a volta dos interinos
ao trabalho ontem mesmo, é apenas parcial, "uma vez que
continuaremos a luta c não descansaremos enquanto não
forem revogadas ou anuladas as portarias do ex-Presidcvw
te do Instituto Nacional de Previdência Social, Sr. José
Nazaré Teixeira Dias".

Repudiada solução de emergência
Os reitores e diretores de es-

colas de ensino superior parti-
ciparão do encontro de hoje
em Brasília com opiniões em
alguns casos bastante divergen-
te.s, mas unidos em torno de
um ponto-de-vista comum: o
de que o problema dos exce-
dentes não deve ser tratado
visando a uma solução de
emergência.

Respondendo a sondagens
realizadas pelo Ministério da
Educação, o Reitor da Univer-
sidade Federal do Espirito San-
to já revelou que aquela Tini-
dads tem capacidade para re-
ceber 80 excedentes, caso o Go-
vêrno conceda verbas especiais.

Entendem os educadores que
o problema, dos excedentes já
é um caso crônico para o Mi-
nistério da Educação, que. to-
dos os anos. tem apresentado
soluções políticas, na maior
parte das vezes atendendo aos
estudantes com atitudes pater-
nalistas.

Um das aspectos mais discu-
tidos, segundo afirmam, é o da
caracterização do excedente,
pois o sistema é classificatório,
e não faz sentido, por isso, que
um aluno com média baixa se
considere com direito a ingres-
sar no curso superior.

Para o Reitor da Universida.
de Federal de Minas Gerais,

por exemplo, os vestibulares
tradicionais deveriam ser subs-
tltuidos por processes mais ra-
cionais, que propiciassem maior
integração entre o ensino pri-
mário e o médio e maior vin-
culação deste ao superior.

A proliferação dos cursinhos
preparatórios de candidatos ao
vestibular é também apontada
como causa para o desleixo dos
diretores de colégios de ensino
médio na preparação de seus
alunos. Além do problema eco-
nómico, pois são muito caros
estes cursos, há toda uma sé-
rie de motivações para que os"empresários do ensino", não
contribuam na formação dos
estudantes.

RECEPÇÃO

Frisando que os interinos es-
tão contentes, mas náo satis-
feitos, pois "a satisfação sõ-
mente virá com a revogação
definitiva das portarias", o Sr.
Carlos Garcia informou que a
Comissão está preparando uma
recepção festiva ao Ministro
Jarbas Passarinho, que retor-
nará ao Rio amanhã, ao meio-
dia. "como um justo reconhe-
cimento pelo seu trabalho e
dedicação à causa dos interi-
nos''.

Animados pelo êxito alcan-
çado pelos interinos cm sua
campanha de readmissão na
Previdência Social, duas novas
classes de funcionários, cs cor-
respondentes e os credencia-
dos demitidos dos antigos Ins-
tit.utos pelo ex-Presidcnte do
INPS, Sr. Nazaré Teixeira, ini-
ciaram ontem idêntica campa-
panha, pedindo a anulação da.s
portarias exoneratórias.

Os credenciados, funciona-
rios de nível univevsitário e
em número aproximadamente
de dois mil, contratados pelos
ex-Institutos para a prestação
de serviços avulsos, e, cm sua

maioria, contadores, médicos e
dentistas, farão uma assem-
bléia-geral na próxima quinta-*
feira, às 18 horas, na sede do
Clube 22 de Maio, quando inl-
ciarão a luta pela sua volta
òs funções que exerciam.

Os 1 438 correspondentes dou
antigos Institutos, que se en-
contraiu sem emprego há dois
meses, exerciam as funções de
representantes destes institui-
tos pelas cidades do interior
do Brasil, encarregados de co-
brar as suas dividas, fornecer
guias o informações sóbre be-
neficios e processos, além <ie
cuidar de sua arrecadação, só-
bre a qual recebiam uma per-
centagem.

Segundo o Sr. Alberto Bn-
tista Vieira, a arrecadação da,
Previdência Social caiu ent.
mais de õOíí, em todo o Brasil
com a exoneração dos corres-
pondentes, alguns com mais dn
25 anos de serviço, afastados
de seus cargos por um simples
edital publicado nos jornais,
informando que com a unifi-
cação dos Institutos de Previ-
dência, a arrecadação passaria
para os bancos e agências do
ex-IAPI.

Professor apresenta sugeslões

Passarinho se limita a
suspender as portarias

No Rio, o Chefe da Clinica
de Tisiologia da Policlínica Ge-
ral, Professor Edmundo Blundi,
sugeriu ontem que o Presidenta
Costa e Silva considere a pos-
slbilidnde de criar um segundo
turno para ns escolas médicas
e utilizar toda a rede hospi-
talar do Estado da Guanabara
no treinamento de estudantes.

Segundo o médico Edmundo
Blundi, que é também proíes-
sor da Faculdada de Ciências
Médicas, o Govênio deveria
convocar todos os quo vêm le-
cionando no exterior e apro-
veltar "medianas pagamento

adequado e digno", todos os
professsôres que estejam ensi-
nando em hospitais « nas es-
colas particulares.

— O mal deste País — dia o
Professor Edmundo Blundi —
é que pouca gente tem boa
vontade paxá tratar do proble-
ma do excedente. Uns dizem
que náo adianta aproveitá-los
se não há professores disponí-
veis. outros alegam que os hos-
pitais de clinicas não possuem
leitos suficientes e que não
teria sentido, por exemplo de-
zenoa de estudantes examina-
rem o mesmo paciente diver-
sas vezes em um só dia.

— Se é 'assim — acrescenta
— que sejam então aproveita-
dos os hospitais da rede esta-
dual. HA dezenas deles no Rio,
e a maioria passa a parte da¦tarde na maior ociosidade.
Poderá hover rodízio de alunos
e professores.

Entende que "até os hospi-
tais particulares poderiam ser
aproveitados pelo Governo". Vè
como principal problema o da
verba para compra do equipa-
mento necessário e aumento
dos professores, "que ainda ga-
nham salários irrisórios, sub-
metendo-se por isso a ter dois
e até três empregos".

Negrão e Cunlia faltam à promessa
Os 131 excedentes da Pacul-

dade de Economia do Estado
da Guanabara queixam-se de
que o Governador Negrão de
Lima e o Reitor Haroldo Lis-
boa Cunha não cumpriram a
promessa de aproveitá-los na-
qusla escola.

Como protesto pela falta de
iniciativas da administração e
apoio da. parte dos dirigentes
da Universidade do Estado, os
excedentes decidiram suspender
o acampamento que vinham
realizando.

A Diretora da. Faculdade,
professora Maria Edmée, alega
a falta de cinco membros no
corpo docente, mas. segundo
informações do assistente do
Reitor, cs cinco professores já
foram contratados, aguardan-
do somente oficialização do Sr.
Haroldo Lisboa Cunha.

Se as autoridades não mo-
vimentarem seu caso, tomando
providências concretas até o
final da semana, os 131 cx-
cadentes voltarão a recorrer

aos acampamentos e prometem
tomar atitudes mais graves.
VAGAS PARA GAÜCHOS

Porto Alcjp-e (Sucursal
Dezessete excedentes da Esco-
la de Engenharia, da Unlversi-
dade Federal poderão ingres-
sar naquela faculdade, pois o
Conselho Técnico Administra-
Tivo decidiu aproveitar os ves-
tibulandos que não consegui-
ram vagas para a matrícula.
A medida é inédita naquela
escola.

Brasília (Sucursal) — A Por-
taria do Ministro do Trabalho
sóbre os interinos do Instituto
Nacional da Previdência So-
ciai limitar-se-á a suspender,
temporariamente, os efeitos
das Portarias 36, 37 e 38, já
que somente uma comissão é
que decidirá sóbre o seu can-
celamento.

Segundo fontes credenciadas
a Portaria deverá, fazer uma
ressalva especifica á de mime-
ro 38, que, além de exonerar
0*3 interinos, nomeou ou con-
cursados. A suspensão dos efei-
íos, tem-se como certo, não de-
verá atingir o.s concursados
que íoram nomeados para o
lugar ocupado anteriormente
pelos interinos para ficarem
ressalvados os direitos do3 con-
cursados.

Um fundamento que está
contribuindo na elaboração da

Portaria, do Ministro do Trn-
balho, é que o Decreto-Lei n.°
200, o que estipula a. Reforma
Administrativa, determina que
seria feita uma revisão do pes-
soai do serviço público para ve-
rificação de existência real, na
administração pública, de pes-
soai ocioso. No caso de sua
existência, determina o Deere-
to-Lcl n.° 200 que o pessoal
seria redistribuído.

O Presidente Costa- e SUva,
ao sustar os efeitos da porta-
ria tío ex-Presidente do INPS,
exonerando os 1480 servidores
da Previdência Social, deter-
minou ao Ministro do Trftba-
lho, Sr. Jarbas Passarinho, a
constituição de um Grupo <ie
Trabalho para estudar, em 30
dias, uma solução definitiva,
abrangendo inclusive o aspec-
to jurídico, para o problema
dos interinos.

Leia Editorial "Solução Racional'
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CARTEIRA DE COMÉRCIO EXTERIOR

COMUNICADO N.° 196
A CARTEIRA DE COMÉRCIO EXTERIOR torna

público que os pedidos de prorrogação de prazo
de validade das guias de importação deverão ser
formulados antes da data de seu vencimento.

Os solicitantes deverão comprovar:

a) já haver sido fechado o câmbio respectí-
vo, o que poderá ser feito com a anexa-

ção de via autêntica do contrato de câm-
bio, ou

b) a colocação da encomenda no exterior,
mediante a exibição do respectivo con-
trato de fornecimento ou de correspon-
dência trocada com os fornecedores es-
trangeiros.

Rio de Janeiro, 27 de março de 1967.

ITO p
ga

em abril

a? - Graça Filho desmente que
ENARCO vá construir casas
para segurados cio IPASE

O Presidente da Comissão de Concorrência Pública
IPASE-CCO-DGT. Sr. João Carlos Cordeiro da Graça Fi-
ino, desmentiu, ontem, que a ENARCO vá construir quatro
mil casas para segurados do IPASE, conforme noticiário e
documento fotográfico publicados pelo JORNAL DO BRA-
SIL domingo passado.

A respeito da Concorrência Pública n.° 3. esclarece o
Sr. Graça Filho oue a mesma tem por objeto a constru-
ção de unidades residenciais no terreno de propriedade do
Instituto de Previdência e Assistência aos Servidores do
Estado, e que os invólucros que contêm as condições para
a execução das obras ainda não íoram abertos.uca

(a.) Ernane Galvêas *— Diretor

(a.) Euclides Parentes de Miranda Gerente'

(P

"_g5J\ ãf L___J
Telefone para 22-1810
e faça a sua assinatura do

JORNAL DO BRASIL

Os proprietários de vei-
culo.s com a placa termina-
da em número par poderão,
a partir de 3 de abril, efe-
tuar o pagamento da licen-
ça de 1967, enquanto que os
terminados em número im-
par só o farão em maio. O
valor pré-estabelecido é
NCrS 15,00 para os carros
pequenos (Gordinl, Volks-
wagen) e NCr$ 24,00 para os
demais.

A troca das plaquetas, que
agora são de côr verde e
têm a imagem do Cristo
Redentor, começará a ser
feita em abril para os vei-
culos terminados em 2 e 4.
Em maio serão substituídas
as de final 1, 3 e 5, enquan-
to que as demais ficarão
para os meses correspon-
dentes ao último número da
placa.

Caixa exige
casas longe
dos morros

O Conselho Administrativo da
Caixa Econômica decidiu sus-
pender a concessão de empres-
itimos para aquisição ou cons-
trução do casa própria nas en-
costas dos morros do Rio, de-
terminando ao Serviço de En-
genharla que em seus laudas
de avaliação especifique se o
Imóvel a ser comprado ou cons-
trudo está localizado em zonas
consideradas proibidas. A sus-
pensão dos empréstimos para
aquisição de casas nns encostas
foi considerada uma medida
capaz de resguardar os lnterês-
tes das duas partes.

O PROJETO

Adianta o Sr. Graça Filho
que as obras, a serem realiza-
das em terreno do IPASE em
Vicente de Carvalho, compre-
enderão, além da construção,
a elaboração e execução do
plano de urbanização e pro-
jeto arquitetônico.

O julgamento da concorrén-
cia está dividido em três ía-

ses: a primeira foi a entrega
de toda a documentação de
praxe; a segunda, também já.
realizada, foi a abertura dos
Invólucros referentes ao plano
de urbanização e ao projeto
arquitetônico; e a última, ain-
da não realizada, é a abertu-
ra dos invólucros com as con-
dições para a execução das
obras.

Concorrência para construir
4.000 casas de segurados do
IPASE ainda vai ser julgada

Sr. Direlor Responsável do Jornal do Brasil

A propósito da nolícia publicada domingo üllírr.o, dia
março, na 10.° página desse conceituado matulino, sob >

6 de
titulo

ENARCO VAI CONSIRUIR 4.000 CASAS PARA SEGURADOS DO
IPASE" temos o dever — s bem da verdade — de prestar oi »e-

guíntes esclarecimentos:

a) o título "ENARCO VAI CONSTRUIR 4.000 CASAS PARA SE-
GURADOS DO IPASE" não corresponde à realidade dos fatos. Re-
sultou êle, certamente, do equivoco de quem titulou a referida
noticie. A simples leitura da noticia, aliás, basla para corroborar o

que estamos «firmando, pois nela não se lê o que está dito no título,
e sim quo várias grandes empresas estão participando da concorrén-
cia para construção das referidas casas. Entre essas empresas encon-
tru-se, naturalmente, a ENARCO.

b) o julgamento da concorrência começou esla semana. Daf a
necessidade imperiosa destes esclarecimentos, pois nosso silêncio

poderia dar margem a especulações quanto à honorabilidade da Co-
missão Julgadora. A ENARCO, pela sua longa tradição de seriedade
e discrição, jamais ae envolveu em assuntos de concorrência, so não
apresentando suas propostas e aguardando, serenamente, as decisões
das comissões julgadoras. Foi assim, mais uma vez, que procedemos
no caso em apreço, nâo sendo, pois, de nossa responsabilidade o
referido equívoco.

Asim sendo, Sr. Diretor, vimos solicitar publicação desses escla-
recimentos como matéria comercial — pois reconhecemos oue não
houve má fé de quem deu o título àquela noticia — naquela página
• com o mesmo destaque da notícia.

A. D'Agular
Diretor-Presidcnte da ENARCO

<P
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COMP AMUA DE SOU2.A
RIO DE JANEIRO

CADASTRO GERAL DE CONTRIBUINTES N.° 33.009.911 BALANÇO EM 30 DE JUNHO DE 1966
Senhores Acionistas,

A Diretoria cumpre o dever de apresentar-lhe» e lub-
meter à Bba apreciação o relatório das atividades da
Companhia no exercício de 1966, acompanhado do Balanço
Geral, da demonstração da conla de Lucros e Perdas e do
respectivo parecer do Conselho Pisca!.

Em 19Ô6 c Governo prosseguiu com firmeza, na sua
política do manutenção da tranqüilidade do mercado de
trabalho e de controle da inflação, de que depende n
retomada do desenvolvimento do País; e, conquanto os
resultados obtidos não tenham correspondido, integral-
mente, ao <iuo se esperava, não é possivel conte.lar o
progresso alcançado na ingente e Imperiosa tarefa d«
sanear a economia nacional.

'Como foi assinalado no relatório de 1965, o coniunto
de medidos, es pecial nio ntc de natureza econômtco-finan-
ceira, monetária e tributária, tornadas pelo Governo nesse
lentido, havia ds afetar, como realmente afetou, a ini-
ciõfiva privada, e, por isso mesmo, à Companhia, como
ainda repercuíirá nas suns atividades. Mas, tendo em vista
o caráter necessário e inevitável dets;is medidas, a Dire-
toris às mesmas adaptou- ns complexas atividades da
Companhia, até porque está convencida de ciue sem o
decisivo apoio dn iniciativa privada è Impossível cícter
o processo inüacionário que desde alguns anos vem cor-
roendo a Nação.

Consideradas essns circunstâncias, nue serão em olguns
aspectos mais detalhadamente apreciadas a aoguir, a Dire-
torla julga que cz resultados do exercício, indicados nos
documentos submetidos à apreciação dos Senhores Acio-
nislas, são satisfatórios e demonstram, mais uma ver., o
Constante progresso da Comprimira.

Esses resultados, aliás, não teriam sido obtidos sem
a colaboração eficiente e inestimável de todos os seus
auxiliarei, aos quais a Diretoria deixa regjstrndo, neite
relatório, o seu agradecimento.

OS PRINCIPAIS FATOS OCORRIDOS EM 1966:

Como vem fazendo àe.ria alguns anos, a Diretoria
deseja destacar, neste relatório, oa fatos e circunstancias
principais verificados dur&nte o ano de 1966.

I. O primeiro desses fatos foi o aumento do capital
social aprovado pela Assembléia Geral Extraordinária roa-
lizada em 27 de Abril. Conforme ti deliberação desss.
assembléia o capital da Companhia foi elevado de CrJ
40.000.000.COO pnra Cr$ 75.000.000.000, sendo a parcela
de CrS 12.612.010.240 mediante a correção monetária de
bens cio seu ativo imobilizado, nos termos do art. 3.°
e seu § 4.0 da Lei n.° 4.357, de 16.7.64, e a parcela
de Cr$ 2.387.989.740 mediante a incorporação de parte
da roserva de manutenção do capita! de giro próprio
relativa ao exercício de 1964, constituída nos termos do
art. 27 da mesma Lei n.° 4.357, e como tal escriturada.

Com respeito à primeira parcela do aumento di capi*
tal, decorreu a providência do atendimento compulsório
da legislação citada; e quanto à segunda parcela, _ capita-
lixa vel independentemente do pagamento dos impostos
de renda e do selo, obedeceu-se a dupla conveniência
de incorporar, definitivamente, ao capital porto das reser-
vas feitas com essa destinação específica e de possibilitar
a elevação do capitai em cifras exatas.

II. O segundo daqueles fatos, de grande Importàn-
cia, relaciona-se com n carga tributária incidente sóbre
oa cigarros e suas comprovadas repercussões na comer-
cializnção do produto, matéria, aliás, objeto de especial
ilusão no relatório do exercício de 1965.

Foi referido nesse relatório, com efeito, que a lei
n.° 4.502, de 30.11.04, agravara o imposto de consumo
incidente sóbre os ciç-arres, elevando as respectivas ali-
quotas de 130% para 200% sóbre o preço de venda dos
fabricantes, para os cigarros vendidos no vareio até CrJ
100, de 225% para 230% o dos cigarros vendidos no
vareio de Cr$ 101 até Cr$ 150, c de 225% para 2ó0°.ó o dos
cigarros vendidos no varejo por preço superior 'a Cr$ 150;
estabelecendo, ainda, que 03 preços dos fabricantes para
essas três' classes de cigarros não poderiam ser inferiores
às percentagens dc 27%, 24,50% e 22,50%, respectiva-
mente, em relação aos correspondentes preços no varejo.

Essas alíquota*, fot então acentuado, haviam elevado
o Imposto de consumo sôbrc a produção e comercialização
dos cigarros a índices de indiscutível saturação, cem ine-
quivocos reflexos no volume de vendas do produto e
todas as suas correlates conseqüências.

Nessa ordem de idéias, o referido relatório mostrou
que a análise das estatísticas das vendas globais dn Com-
psnhie t da aua distribuição por categorias, segundo o
respectivo preço de venda no varejo, revelava o seguinte,
de Iniludível eloqüência;

I. A redutão de 3% dõ3 vendas globais de 1965
em comparação com as de 19Ó4.

II. O deslocamento, psra baixo, ou seja t. transfe-
renda progressiva e constante dos vendas de cigarros
dss marcas do preços rnnis altos para as de preços médios,
e daa do preços médios para as de preços maia baixos,
numa proporção de aproximadamente 7% no primeiro
caso c de 12% no segundo.

III. O , progressivo e constante declínio da poresía
da Companhia no valor total dos vendas de cigarros,
concomitantemente com a sistemática elevação da parcela
do Teiouro Nacional no mesmo valor, correspondente t_a
imposto de consumo.

Essa situação, ainda foi assinalado no citado relatório,
tnndia a agravar-se, em conseqüência da Lei n. 4.963, de
29.11.65, que di:pÒ3 sóbre o aumento de vencimento
dos servidores cívia e militares da Uniãc, e, provendo
sôbre as fontes de receita necessárias para atender nos
conseqüentes encargos, estabeleceu, para vigorar em 19óó,
a majoração de 20% nas alíquotas do imposto de censu-
mo, elevando, destarte, para 240%, 27ó% e 312%, sóbre
o preço dos fabricantes, o aludido imposto sôbre os
cigarros vendidos no varejo até CrJ 100, de Cr$ 101 a
Cr$ 150 e por preço superior a Cr$ 150, respectivamente,
com o abrandamento, porém, das proporções mínimas
entre os preços de venda dos fabricantes e dos varejistas.

Em verdade, sendo absolutamente impossível à Com-
panhia evitar, no decurso do ano de 1966, o aumento
do preço dos seus produtos, afetados pelas comprovadas
«ievações no custo da mão-de-obra e de todas as mato-
rias-primas e serviços uli!iz?dos na fabricação dn cigarros,
não obstante o ssu decidido propósito de colaborar com
o Governo no seu ingente esforço para o saneamento da
economia nacional, ds qual um dos principais aspectos
«ra e é a contenção dos preços, era evidente que essa
providência, por maia Imperiosa e inadiável que fosse,
como realmente veio a ser, só poderia agravar, em seu
conjunto, aqueles fatôrei negativos de produção e comer-
ciaiizacào dos cigarros.

E foi isso que aconteceu, pois, embora medidas apet-
feiçoadoras do sistema da distribuição dos cigarros e a
permanente assistência aot 200.000 varejistas, tivessem
resultado num movimento global de vendas, cm 1966,
modestamente superior no de 19ó5, essn recuperação foi
inteiramente anularia pela considerável «gravação daciuc!e
deslocamento, para as categorias de preços mais baixos,
6a preferência dos consumidores e, concomitantemente,
pela participação cada vez menor da Companhia no valor
global das vendas de cigarros, com n contrapartida de uma
participação cada vez mnior da percentagem do imposto
do consumo nesse valor.

Assim é que, em 1966, verificou-se o seguinte, qu*
lambem é de manifesta eloqüência;
1. No volume total das vendas das marcas de cígar-

ros, distribuídas pelís 3eis categoriss de preço existentes,
a percentagem das duas mais baixas, que era de 6,1%
em 1965, passou a ser de 8,8% em 1966, t n das marcas
médias, que era dc 85,2%, passou a «er do 80,5%.

Essa comparação confirma, inequivocamente, aquela
eonstante deslocamento do consumo de cigarros das mar-
cas de preços mais oitos para as de preços mais baixos,
com a única exceção, que não altera a significação do
fenômeno, das marcas consideradas de luxo.

2. A particiDação ria Companhia, do Tesouro Nacio-
nal, esta correspondente oo imposto de consumo, e dos
revendedores no valor total das vendas de cigarros, em
1965 e 1966, continuou acusando o progressivo e cons-
tante declínio da primeira parcela ainda concomitante-
mente com a sistemática elevação da segunda. Assim,
em 1965, para um valor global dss vendas da Companhia
no montante de 577 bilhões de cruzeiros, as parcelas ria
Companhia, do Tesouro Nacional e dos varejistas foram
de 131, 338 e 108 bilhões de cruzeiros, respectivamente,
correspondentes às percentagens . de 22,7%, 58,6% e
18,710, respectivamente, enquanto, em 1966, num total
de vendas no valor de 805 bilhões de cruzeiros, as mes-
mas parcelas da Companhia, do Tesouro Nacional e dos
varejistas foram de 163, 507 a 135 bilhões tit cruzeiros,
correspondentes ás perccntaçjens de 20,2%, 63,0% e
16,8%, 

'respectivamente. A participação dos fabricantes,
portanto, baixou de 2,5%, enquanto a do Tesouro Nacio-
nal cresceu de 4,4%.

Por cutro lado, corroborando e, mesmo, acentuando
o significado do que vem de ser dito, cumpre considerar,
também, que a análbe comparativa do aumente acumu-
lado do preço ponderado de venda da Companhia para
todas as suas marcas de cigarros dc 1.10.64 a 31.12.66,
do aumento ponderado, no mesmo período, do custo da
mão-de-obra e de todas as matérias-primas e demais com-
ponentes do custo de fabricação e da venda dos mesmos
produtos, e, finalmente, do aumento «cumulado, ainda
no referido período, dos preços de atacado, seyundo os
índices oficiais áa Fundação Getúlio Vargas, revelou que
o primeiro foi apenas de 44,9%, enquanto o segundo
foi de 101,3% e o terceiro de 110,9%.

Êsse quadro realista, tal como ocorrera no exercício
anterior, tendia a assumir aspectos mais graves em 1967,
por três motivos de caráter inevitável, a saber:

1. Em primeiro lugar, a partir de 1.5.66 todas as
matérias-primas, à exceção do fumo em folhe, e todos
os serviços utilizados na fabricação de cigarros vinham
tendo os seus preços majorados.

2. Em segundo lugar, em janeiro de 1967 iniciar-
se-ía o recebimento do fumo da nova safra, que teria,
como terá, de ser Integralmente adquirida e paga até
junho a preces Inevitavelmente majorados, de ncórdo com
o aumento médio da variação dos preçoi de atacado em
gera! e dos produtos agrícolas em particular no ano da
I9óó, o que, afinal, verificcu-se ser da ordem de 40%;
a, em Março de 1967, teriam, como terão, de ser revistes
oa contratos de trabalho dos empreçõdos da empresa* e,
es3Ím, da Companhia, também inevitavelmente censígnan-
cio lumentol salariais de acordo com es normas vigente;,

mai, lern dúvida, em bases qu» certamente «levariam e
custo da produção de cigarros.

3. Finalmente, em terceiro lugar, o orçamento d«
União Federei para o exercício de 1967 previu « conti-

nuaçSo da cobrança do imposto de consumo, no mesmo
exercício, na bsso de alíquotas que absorviam o adiciona!
de 20% instituído pela Lei n.o 4.863, de 2Ç. 11.65.

Em face dessas circunitineijs, a indústria de cigarros
(e, assim, a Ccmpanhla) se encontrava em situação de
verdadeira perplexidade, por isso que, pnrn atender ao
aumento dos seus custos, já verificados e » verificarem-se,
como acima exposto, teria tl» elevar cs 3eus preces de
venda, mas, por outro ledo, sabia que, fazendo-o, estaria
agravando, Irremediavelmente, ct. fatores negativos, que
estavam comprometendo n sua rentabilidade.

Tudo isso tinha de ssr lealmente levado ao conheci-
mento, e o foi, do Governa Eeder.il, cujo interesse nas
atividades dessa indústria é Indisfarçável e, até mesmo,
preponderante, tendo em vista a sua considerável contri-
buição para a receita tributária, não 30 ria União Federal,
como dos Estados e dos Municípios, como se verifica do
segulnle, inclusive em reliição à Companhia:

1 Em 1966 o imposto de consumo arrecadado pela
Ur.iáo Federal elevou-se a CrS 2.214.958.668.720.

2. Em 1966 o imposto de consumo relativo às ope-
rações da Companhia íoi de Cr? 507.8B2.7OO.350, re ;re-
sentando 22,93% do total c!:> referido imposto arrecadado
pela União Federal no mesmo exercício.

3. Essa mesma importância do imposto de consumo
r elo tivo üs operações da Companhia em 1966 corresponde
à porcentagem da 10,66% sóbre toda a receita tributária
dn União Federal arrecadado no mesmo peri odo.

O Governo Federa! examinou os oportunas razões
gue lhe foram apresentadas pela indústria de cigarros e.
reconhecendo o sua precedência, na Lei n.° 5.172, de
¦25.10.66, qutf dispõe sôbre o Sistema Tributário Nacional,
e no Decreto-lei n.° 3-1, de 18.11.66, que regula o
imposto sôbre produtos industrializados, nova denominação
do imposto de consumo, adotou uma série elc normas
relativas à tributação do3 cigarros em todo o seu ciclo
econômico, desde a produção nté o consumo, que devem
proporcionar àquela indústria e, assim, à Companhia con-
dições operacionais mais favoráveis.

De acordo coin essas normas, 03 cigarros passaram a
ser tributados na base de uma só alíquota, fixada em
2-13,75%, calculada sóbre o preço de venda dos fabrican-
tez, o qual, entretanto, não poderá ser inferior a 25,60%
do respectivo preço de venda 110 varejo, obrigatoriamente
marcado polo fabricante em cada unidade tributada.

O abrandamento da alíquota básica, do um lado, e,
de outro lado, a elevação daquela relação entre pre;o
de varejo e preço do fabricante mantiveram inalterada a
carga tributária incidente sôbre os marcas de cigarros,
globalmente considerada, a quat, para todas ai marcas
fabricadas pela Companhia, é rigorosamente a mesma, cer-
rr-sponclontc a CrS 62,J0 de cada CrS 100 do preço de
C3:ia maço de cigarros para o consumidor.

Entretanto, a estrutura des preços decorrentes das
disposições legais citadas, em seu conjunto, e outras
regras impostas à coinerci.ilização do produto autorizam
a previsão do urna contenção daqueles fatores negativos,
gue vinham comprometendo a produção e « comercial!*
zação de cigarres.

III. Um outro fato que, durante o ano dc 1966,
mereceu atençãb especial dr. Diretoria foram os trabalhos
legislativos relacionados com a implantação, peios Estados,
no nôvo Sistema Tributário Nacional, decorrente da Emen-
da Constitucional n.° 18, principalmente no que concerne
ao imposto sóbre a circulação de mercadorias, que subs-
tituiu o imposto de vendas e consignações.

Parece fora do dúvida oue a Emenda Constitucional
n.° 1B deu slstematlzaçao mais racional à partilha tribu-
tária entre os três agências do poder público — a União,
os Estados e os Municípios, procurando eliminar as fre*
quentes dlstorsôei da atividade tributária dessas entida-
des, sobretudo porque suprimiu a intolerável multiplici-
dade acumulativa de algum impostos estaduais e federais,

No que respeita, particularmente, no imposto básico
dos Estados, o imposto sóbre a circulação de mercadorias,
a eliminação do seu efeito cumulativo, que caracterizava
o imposto de vendas e consignações, foi medida de ínecn-
tes tá vel mérito, cujos efeitos benéficos o tempo con fir-
mará definitivamente.

É evidente que a implantação desse nôvo tributo
havia de suscitar dúvidas e incertezas, gue poderiam refle*
tir inconvenientemente nes negocies da Companhia, con-
siderada a forma característica de comercialização dos seus
produtos, ra7ão por que procurou entendimentos com as
autoridades para evita-los, tendo sido esses entendimentos
geralmente bem sucedidos.

IV. Um outro ponto que a Diretoria deseja destacar
neste relatório, e o faz com satisfação, foi o ambiente
de harmonia em que se processaram as suas relações com
os seus colaboradores c cm todas as regiões do País em
que sc desenvolvem es atividades da Companhia.

Para 'esse situação contribuiu, sem duvida, n contínua
demonstração do seu invariável propósito de zelar pelo
bem-estar de todos os seus colaboradores, aos quais, repe-
íindo o que foi anteriormente dito, agradece a cooperação
prestada durante o exercício.

V. Finalmente, 3 Diretoria aproveita o ensejo dêste
relatório para dar conhecimento aos Senhores Acionistas
da orientação que adotou para a aplicação, na área da
SUDENE, dos recursos a aue se referem o ari. 34, da
lei n.o 3.995, de 14.12.61, o arl. 13 da lei n.o 4.239,
de "7.6.63 e o art. 18 da lei n.o 4.859, de 1.12.6 .

Entendeu a Diretoria que esses recursos, no valor da
CrS 4.731.027.000 para o exercício dc 1966, deveriam
ser distribuídos, tanto quanto possível, em investimentes
ciue interessassem empreendimentos no maior número oa
Estados integrantes da área da SUDENE c em empresas
que traduzissem o moicr número possivel de atividades
de interesse da região Nordestina.

Dentro dessa política, os' referidos investimentos foram
aplicados em empresas localizadas nos Estados da Bnh ia.
Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Mn-
ranhão e Alagoas, cujo objeto social compreende a pro-
dução de negro de fumo, leite em pó, azulejo?, calçados,
tijolos, telhas e manilhas, latas para óleos vegetais etc,
calças, colchões de molas, móveis, ferros de engomar,
resistências etc, barcos pesqueiros, tecidos, cerâmicas e
refratários, cana de açúcar, rações balanceadas, papel a
derivados, beneflciamentos de mandioca, Industrialização
dc milho, de sisal e fibra de "coco", produção de equi-
pa mentos para a extração de petróleo, transformação áa
minerais não metálicos em cerâmica, e industrialização e
comercialização de lagostas.

INFORMAÇÕES GERAIS:
• I. As atividades do Departamento de Fumo, çm 1966,

obedeceram ao mesmo objetivo da Companhia estimular
* desenvolver a cultura do fumo claro, tipo Virgínia, qua
constitui a sua matéria-prima principal.

Êsse objetivo foi traduzido na assistência técnicu i
financeira dispensada aos plantadores, cujos detalhes, c*-
isnsão e significação constam dos relatórios anteriores.
O total da assistência financeira aos plantadores em l°66
atingiu aproximadamente a -t bilhões de cruzeiro:.

A safra de fumo para cigarros em 1966, nos Estados
do R. G. do Sul, Sta. Catarina e Paraná, foi de Ô9.2M
toneladas, das quais a Companhia adquiriu, mediante
pagamento ã vista, a parcela de 42.239 toneladas, no
valor de CrS 21.148.000.000.

II. O Departamento de Manufatura prosseguiu, em
1966, no seu programa de renovação c modernização da
maquinaria das fábricas, e, bem assim, no aperfeiçoa-
monto do sistema de controle físico dos químicos de
todas as suas operações, no sentido de assegurar e man-
ter a alta qualidade de todos os cigarros produzidos.

III. Com relação, especialmente, às atividades do
Departamento tle Vjndas, que manteve em perfeito fun-' cionamento o tradicional sistema de entrega dos cigarres
nos quase 200.000 revendedores espalhados em todo o
território nacional, deve-se assinalar que nesse complexo
serviço foram utilizados 360 carros de venda, que visi-
taram, durante o ano, 7.266 localidades.

IV. O Departamento de Acionistas, cm 19óó, deu
sua habitual .itenção aos 5.C67 acionistas da Companhia,
que, direta ou indiretamente, o procuraram para o rece*
bimento de dividendos e de bonificações e a conversão
ou desdobramento tias cautelas representativas das respec-
tivas ações. O número dessas cautelas em circulação no
fim do exercício de 1966 era de 72.274.

V. A contribuição da Companhia parn a receita tri-
but ária federal, estadual e municipal em 1966, tal como
nos exercícios anteriores, foi considerável.

A Companhia pagou de imposto de consume, com
referência òs suas operações em 196Ó, a elevada quantia
de CrS 507.882.700.350, correspondente à percenlagcm
de 22,93% da total Idiide do imposto de consumo arre ca-
dado pela Uníao Federal e à percentngem de 10,66%
sôbre toda a receita tributária da União no mesmo
exercício.

Aos Esiados a Companhia pagou de imposto de ven-
das e consignações e outros tributos a importância de
Cr5 11.729.016.064 e coi vários Municípios onde opera,
a título de imposto de indústrias e profissões e outros
tributos, a quantia de Cr$ 1.469.542.119.

Como se verifica dessas cifras expressivas, as ativi-
dades da Companhia continuam a ser de suma importância,
do ponto de vista econômico-flnancelro.

VI. No exercício de 1966 a Companhia adquiriu no
mercado nacional, para rs suas atividades, excluído o
valor do fumo em folha, mais de 40 bilhões de merca*
dorias e serviços, correspondentes ao custo de cutras
matérias-primas, embalagens, adubos, fertilizantes, inseti-
cidaâ, maquinai, equipamentos e respectivos sobres sa lentes,
produtos químicos, tintas, vernizes, veículos, ccmbustivel,
óleo, lubrificantes, móveis, utensílios, material de escri-
tório, fretes, energia elétrica e outros artigos menos
essenciais.

Adicionando n êsse velof o do fumo em folha da
safra de 1966 adquirido pela Companhia, no valor de
CrJ. 21.148.000.000, como foi acima referido, verifica-se
que o total das compras por ela feitas no mercado Interno,
em 19ÓÓ, elevou-se a mais de Cr$ 61 bilhões.

Vil. O número de empregados da Companhia, ao
findar o exercício de 1966, era de 10.135, ern relação
ao» quais dispendeu a importância de Cr$ 8.065.354.494,
para o eusieio da assistência social aos mesmos dispen-
sado, Inclusive llcenças-prèmics, seguros de vida em gru-
po, assistência mcdlco-social, escolas, creches, e outros
planos assijlenciaís.

CONCLUSÃO:

A Diretoria considera ter prestado -ios Senhores Ac".c-
ni;t« in forma ;ôei suficientes para a apreciação dos do-
cumentos submetidos à sua deliberação, mas coloca-se à
sua disposição par»! prestar-lhes quaisquer outres esc era-
cimentos que julguem necessários para o mesmo fim.
Rio, 14-3-67

ATIVO

IMOBILIZADO

Terrenos e Edifícios 30.089.028.322
Maqulnismos, etc 39.653.402.565
Móveis, Utensílios, Veículos, etc 9.333.098.597
Marcas e Privilégios 438.780.966

REALIZÁVEL

A CURTO PRAZO

Produtos Fabricados  3.909.617.726
Imposto dc Consumo Em Produtos .. 14.426.612.099
Devedores Diversos (Parto)  8.960.296.175 27.296.726.000

A LONGO PRAZO

Estoques Divowos 7.032.303.292
Estoque de Matéria Primo 58.e49.565.937
Depósitos 805.645.509
Devedores Diversos (Parle)  .. 464.180.531
Depósitos para Investimentos na Area

da SUDENE 5.570.171.000
Investimentos du Recursos Tributários

na Área da SUDENE 225.COO.OCO
Títulos Diversos e da Dívida Pública 11.690.311.929 84.637.698.193

DISPONÍVEL

Caixa c Bancos - Matriz '.  U. 141.190.282

Caixa e Bancos nas Filiais e Dinheiro enl Trânsito  10.552.114.218

PASSIVO

EXIGlVEL

A CURTO PRAZO

79 519 310 450 
'' ^on,"s e Obrigações a Pagar, etc

A LONGO PRAZO

CONTAS DE RESULTADOS PENDENTES

Despesas Correspondentes ao próximo período

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Projetos, etc
Açòes Caucionadas

Credores Diversos

NÃO EXIGÍVEL

Capita!

— 75.000.000 de ações ordinárias dc- Cr$ 1.000 cada,
das quais 58.324.808 de residentes no exterior e
16.675.192 de residentes no paia 

Reserva Legal 

Fundo de Indenizações Trabalhistas 

Restrva para Manutenção do Capital dc Ciro — 1964

Reserva para Manutenção cio Capital dc Giro — 1965

fundos de Depreciação e Amortização 

i Fundo para Investimentos na Area da SUDENE 

Fundos Tributários Investidos na área da SUDENE 
24.693.304.500 | Reservas Diversas 

Lucros e Perdas 

60.853.852.674

669 313 030 íl .523.165.704

111.934.424.198

75.000.000.000

3.444.121.830

257.833.000

4.089.940.006

12.042.167.220

21.122.670.263

5.570.171.000

225.000.000

25.238.687.460

8.449.016.712 155.489.607.J91

15.758. 845.154
500.000

CrS

865.734.047

15.759.345.154

232.772.118.349

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Projetos Autorizados, etc.

Cauções da Diretoria ...

15.758.845.154

500.000 15.759.345.15*

Cri 232.772.118.349

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E PERDAS EM 30 JUNHO DE 1966

DEBITO CREDITO

Despesas Geròis 
Assistência Social .. .*
Impostos - - 
Fundo para Investimentos na Área da SUDENE
Imposto de Renda — Artigo 3 - Lei n.° 4.35/

Amortização do Ativo 
Perclís Diversas 
Provisão para Diversas Despesas 
Dividendos

Residentes no Exterior 
Residentes no Pais 

11.259.327.973 j Saldo Anterior 
3.813.590.697 

; Produto:-, etc
!40.145.365.208 ! Juros o Descontos 

1.064.142.000 i Juros sóbre Investimentos
596.499.200 - lucros Diversos 

2.824.600.000 --^
255.799.344 |

3.586.2Í7.000 !

7.251.165.045
270.100.423.01 j

718.3-11.363
509.316.79ti

11.594.953

4.744.734.700
1.255.265.300

Reservas Diversas ...
Reserva Legal 
Saldo disponível para no período

6.000.000.000

92.265.069
504.517.969

8.449.016.712

OS 278.591.341.172 CrS 278.591.341.172

I

Rio de Janeiro, 21 de outubro de 1966

H. M. Mili
Diretor-Presiden'e

Herbert Mosei
Diretor

D. Holland
Diretor Vice-Presidente

Maurício Nabuco
Dirptor

R. L. Whimpenny
Diretor-Tesoureiro

João Borges Filho
Diretor

Carlos Guimarães dc Almeida
Diretor-Secretário

Antônio Ribeiro da Silva
Diretor-Coniadot — CRC n.° 866 GB.

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1966

ATIVO PASSIVO

IMOBILIZADO
.,.!¦•„, 31.146.902.192

Terreno, o Ed.le.os  
.,0.926.170.336

Maqulmsmos, elc
Móveis, Utensílios. Veículos, etc 'Zl'tZ'1^
,. o.; ili«t„. . ... 438.780.966Marcas e Privilégios

REALIZÁVEL

82.256.491.054

EXIGÍVEL

A CURTO PRAZO

Contos e Obrigações a Pagar, etc.

A LONGO PRAZO

Credores Diversos 

A CURTO PRAZO

Produtos Fabricados
npòsto de Consumo em Produtos ..

Depósitos Bancários p! Imposto de
Consumo 

Título? a Receber 
Devedores Diversos (porte) 

A LONGO PRAZO

Evoques Diversos 
Estoque de Matéria Prima 
Depósitos 
Devedores Diversos (parte)  ..
Depósitos para Investimentos na Área

da SUDENE --•¦
Investimentos rle Recursos Tributários

na Área da SUDENE'
Títulos Diversos e da Divida Pública .

3.731.949.240
11.089.412.774

23.836.872.482
9.407.413.900
8.949.015.662

9.717.328.150
51.955.545.266

1.964.465.901
1.908.632.402

10.997.352.000

1.182.671.000
4 .198.996.414

57.014.664.058

NÃO EXIGlVEL

Capital
— 75.000.000 de Ações Ordinárias de CrS 1.000 cada,

das quais 58.190.208 de residentes no exterior e ..
16.809.792 de residentes no país 

Reserva Legal 
Fundo de Indenizações Trabalhistas 
Reserva para Manutenção de Capital de Giro - 1964 ...
Roserva para Manutenção do Capital de Giro - 1965
Roserva para Manutenção do Capital de Giro
Fundos de Depreciação e Amortização 
Fundo para Investimentos na Área da SUDENE ....
Fundos Tributários Investidos na Área da SUDENE
Reservas Diversas 
Lucros e Perdas 

1966

54.581.656.999

343.917.963 55.425.574.962

75.000.000.000
3.837.073.326

361.924.280
4.089.940.006

12.042.167.220
11.723.816.126
23.683.140.764
10.997.352.000
1.182.671.000

29.714.123.953
10.290.095.133 182.922.303.808

81.924.991.133 138.939.655.191

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

; Projetos Autorizados, etc
Cauções da Diretoria 

21.377.166.296
500.000 21.377.666.294

DISPONÍVEL

Caixa e Bancos — Matriz ¦ • • ¦ ¦

Caixa e Bancos nas Filiais c Dinheiro em Trânsito

Menos: Depósitos Bancários p/ Imposto de Consumo

CONTAS DE RESULTADOS PENDENTES

Despesas correspondentes ao próximo exercício 

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

\
20.302.252.559
20.495.782.601

40.798.035.160
23.836.872.482

I

16.961.162.678

190.569.847

Proietos, etc
Açocs Caucionadas

21.377.166.296
500.000 21.377.666.296

Cr$ 259.725.545.066
CrS 259.725.545.066

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E PERDAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1966

DÉBITO
CREDITO

7.688.342.398
Despesas Gerais 4.751.763.797
Assistência Social 291.842.722.347
lmp°slos V ''-7" 

cnnFMF 6.384.352.000
Fundo para Investimentos na Area da SUUtrie ^ 

^
Amortização do Ativo '* 'À\S 439 153
Perdas Diversas 

Dividendos

Residentes no Exterior  
í'260'734'.000 5.625.000.000 I

Residentes no Pais ..*«».

40.363.500 
'

Reservas Diversas ^2 951 496 :
Reserva Leçial -• 10. 29o'.095.133 ;
Saldo disponível para o próximo exerce,o  

CrS 329.813.686.210

Saldo Anterior 
Produtos, etc
Juros e Descontos ... .
Juros sôbrc Investimenl
Lucros Diversos 
Provisão para Diversas Despesos (reversão dos exercícios anteriores)

314

1

5

449.016.712
,253.395.127
510.143.565
,298.143.366

4.465.440
.298.522.000

CrS 329.813.686.210

Rio de Janeiro,21 de março de 1967

H. M. MUI
Diretor-Presidente

Herbert Moset
Diretor

D. Holland
Diretor Vice-Piesidontp

Mauricio Nabuco
Diretor

R. 1. Wliimpenny
Diretor Tesoureiro

Joáo Borges Filho
Diretor

PARECER DOS PERITOS EM CONTABILIDADE

limos. Srs. Diretores da
Companhia de Cigarro:» Souza Cru;

RIO DE JANEIRO

Examinamos o Balanço Geral da Companhia de Ci&arros

Souza Cru:: levantado cm 31 ds dezembro dc 1966, bem co-

mo as contas semestrais de lucros e perdas relativas ao excr-

cício encerrado naquela data, e procedemos às comprova-

çóes parciais adequadas para o fim de estabelecer, na me-

dida compatível com o sistema de testes e de acordo com

as normas usuais de revisão externa periódica, a concorda»

cia dos livros e contas com os respetivos documentos. Ou-
trossim. recebemos át administração da sociedade tódss a»

informações que lh* solicitemos.

Somos dc opinião, baseedos nos elemen.os colhidos, que

o balanço e as contas semestrais de lucros e perdas foram

elaborados de forma a exibir a situação financeira da Com-

panhia de Cigarros Souza Cruz cm 31 dc dezembro de 1966

e o resultado das suas operações no exercido, de acordo

com os princípios gerais .-.dotedos pelas sociedades por açcos

na compilação c apresentação de suas contas.

Deloillí, Plcnder, Griffitlu & Co.

C.R.C. - G.B. n.° 9

Américo Mathnus Florenlino

Contador responsável - C.R.C. -GB. n.8 2272

17 ds março di 1967

Carlos Guimarães de Almeida
Diretor Secretário

Antônio Ribeiro da Silva
Diretor — Contador, CRC. n.° 866 GB.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da

Cie. de Cigarros Souza Cruz, tendo examinado o balanço e

as contas da Diretoria relativas ao exercício encerrado em

31 dc dezembro ds 1966, verificaram a sua exatidão, razão

por que opinam pela sua aprovação pela Assembléia Geral

Ordinária.

Rio de Janeiro, 21 dc Março dc 1966.

Fernando Machado Portella
Antônio Benjamin Toque» Horta

Gilberto dr, Ullôa Canto
Eugênio Gudin v? -t
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Paraná vai
"íazer mais
eleitores

Curitiba (Correspondente) —
O Secretário de Interior e Jus-
tiça tío Governo do Paraná re-

-velou que, a partir de abril,
será desfechada ampla cam-
panha da administração esta-
dual e do Tribunal Regional
Eleitoral, com o objetivo de
ampliar o colégio eleitoral do
Estado.

...... Atualmente, com 1,48 milhão
de eleitores, o Paraná é o quar-
to colégio eleitoral brasileiro.

Príncipe
Berthil vem
ao Brasil

Brasília (Sucursal) — Visi-
tara Brasília no dia 6 próxi-
mo o herdeiro do trono da
Suécia, Príncipe Berthil, cm
visita de caráter particular,
acompanhado do Embaixador
de seu país no Brasil e de

-membros do Gabinete do Mi-
-nistro das Relações Exteriores.

O visitante, que permanece-
rá nesta cidade apenas um dia,

¦procederá do Rio.

Justiça carioca julgará as
ações da União até a posse
dos novos juizes federais

O Corregedor da Justiça da Guanabara, Desembarga-
dor Elmano Cruz, pôs ontem para funcionar a Justiça Fe-
deral no Estado — passando por cima da "má vontade do
Tribunal Federal de Recursos em dar posse aos juizes no-
meados pelo ex-Presidente Castelo Branco" —, ao deter-
minar que os juizes estaduais continuem processando e
julgando as ações de interesse da União.

O ato do Desembargador Elmano Cruz, baixado sob
a forma de provimento, foi motivado pelo íato de que os
novos juizes federais só tomarão posse dentro de 60 dias,"e a Justiça não pode parar e nem as partes e a União
Federal ficar sem cobertura judicial contra ilegalidades
ou abusos de poder".

MELANCOLIA

ESPIRITO PUBLICO
Os poucos advogados que to-

maram conhecimento do ato
do Corregedor da Justiça, no
final do expediente de ontem,
louvaram a iniciativa do De-
sembargador Elmano Cruz e
disseram que, "embora um
tanto arbitrário, o provimento
demonstra espirito público e
compreensão para com os pro-
blemas que estavam sendo
criados aos advogados, diante
da paralisação total dos pro-
cessos, desde o dia 15 de mar-
ço, quando entrou em vigor a
nova Constituição".

Para resolver os problemas
legais decorrentes da retirada

da competência dos juizes es-
taduais para processar e jul-
gar as ações de interesse da
União Federal, após o dia 15
_,:le março, o Desembargador
Elmano Cruz justificou-se, in-
vocando o Artigo 80 da Lei ..
5 010, que criou a Justiça Fe-
deral.

Pelo provimento de ontem,
os juizes estaduais que exerci-
am suas funções nas antigas
1.°, 2.a, 3." e 4." Varas da Fa-
zenda Pública prosseguirão cm
suas funções até a posse dos
juizes federais, mas poderão
apenas proferir despachos sem
força de decisão e decidir me-
didas preventivas urgentes.

LEGIÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA

Da. I0LANDÁ, PRESIDENTE DA LB.A.
O Conselho Deliberativo da Legião Brasileira de Assistência, órgão máximo

da entidade, em reunião realizada ontem, elegeu a SRA. IOLANDA COSTA E
SILVA para Presidente da L.B.A., período de l.°-4-ó7 a 31-3-70.

BALANÇO:

Ma mesma reunião o Conselho Deliberativo aprovou o Balanço referente ao
exercício de 1966, cujo parecer, de autoria do Conselheiro Moacir Rebelo Freire,
representante do Banco do Brasil, é o seguinte:

"Sra. Presidente.

Srs. Conselheiros.

Inicialmente, c nesta oporlunidade, manifes-
ranios nossos agradecimentos pela honrosa distin-
ção que nos foi conferida de, como representante
deste Conselho Deliberativo, proceder oo estudo
das várias peças que constituem a prestação de
contas correspondente no ano passado.

O exame do balanço apresentado pela L.B.A.,
referente ao exercício de 1966, levou*nos a con-
clusões plenamente favoráveis quanto a sua situa-
ção econômico-financeira, a exemplo, aliás, do que
já ocorrera quando do estudo de documento idên-
tico, encerrado em 1965. As ótimas situações re-
tratadas naquelas peças contábeis evidenciam a sa-
dia orientação que vem sendo imprimida à entl*
dade.

O exercício social apresentou resultado posi-
tivo de NCr$ 12.221.592,02, com receita total de
NCr$ 36.310.814,07 quo ultrapassou, considerável-
mente, a estimativa orçamentária de NCr$ 
23.267.662.82. As despesas somaram NCr$ ....
24.089.222,04, destacando-se as rubricas "Serviços

Sociais", no total de NCr$ 7.167.548,97 e "Pes-

soai", no montanto de NCr$ 14.505.291,17. Como
de hábito, a despesa de pessoal incluiu funciona-
rios administrativos e os quadros técnicos quo de-
{empenham funções assislenciais, estando sobre-
carregada, ademais, pelos acordos de demissão fir-
mados no exercício em exame, os quais chegaram
a até 60% das indenizações devidas. Dado o vul-
to da conta (no período em cogitação representou
60,21% do total das despesas) parece-nos da me-
lhor conveniência a adoção de outro sistema dc
nomenclatura daquela despesa, capai de permitir
o desdobramento dos dispêndios com o quadro
administrativo o assistencial.

Em visita à Administração Central, tomos in-
formados pelo Cheíe da Contadoria que a meca*
nizaçao dos serviços contáveis foi implantada com
pleno êxito, tendo proporcionado o aprimoramen-
1o c dinamização de todos os trabalhos, como bem
o demonstra a apresentação do balanço em mar-
ço, fato inédito na entidade.

Notamos que já tiveram Início as primeiras
Inspeções periódicas às Comissões Estaduais e Ter-
rltoriais, sempre com os melhores resultados, len-
do sido criado roteiro capaz de melhor orientar
os inspetores em suas funções. Em que pese a
falta de contabilistas experimentados, conforme nos
foi assinalado, acreditamos que a experiência deva
prosseguir com maior intensidade, pelos motivos ci-
tados em nosso último relatório.

Caberia, ainda, comentar a nova situação cria-
da pela recente legislação aprovado, que moclifi-
cou radicalmente as fontes de receita da L.B.A., ex-
tinguindo as contribuições das empresas, a partir
de janeiro de 1967, para — em troca — estabele-
cer dotação fixa, anualmente incluída no orçamen-
to da União. Tal fato se nos afigura desfavorável
no desenvolvimento das alividades assislenciais da
entidade, posto que, além de limitar sua receita a
parcela pré-estabelecida e sujeita a ulteriores libe-
rações, nem sempre obtidas cm tempo hábil, des-
vinculou a potencialidade operacional da LB.A. do
Incremento dc recursos provenientes do desenvol-
Vimento do País. Outrossim, malgrado os dificul-
dades apresentadas pelo complexo mecanismo de
controle da arrecadação, o sistema anterior prole-
gia os orçamentos da sociedade da erosão infla-
cionária, ao tempo que lhe possibilitava ampliar,
em escala sempre crescente, os trabalhos humani-
tarios que realiza em benefício das classes menos
favorecidas.

Finalizando, gostaríamos de nos congratular
com o Exmo. Ministro do Trabalho pelo acerto da
«eu despacho de 30.1.1967, no Proc. MTPS 984/65,
desobrigando a Legião, em caráter definitivo, de
quajquer contribuição para os Institutos de Previ-
déncia, na condição de empregadora. Conquanto
o suposto compromisso já não figurasse em nos-
sos balanços, ei& que contestávamos sua legilimi-
dade, acreditamos que a deliberação do Exmo. 3r.
Ministro tenha tranqüilizado a Administração da
entidade, quanto a eventualidade de vultoso pas-
sivo latente, extracontábil. Nossas congratulações
estendem-se, também, aos órgãos técnicos que, no
caso, se houveram com tanta eficiência na defesa
dos interesses dessa grande instituição de benefi-
céncia.

Por último, cumprimentando a alta direção
desta Casa pala sábia orientação imprimida, resta-
nos recomendar ao Plenário a aprovação do ba-
lanço geral «tinente oo exercício de 1966 e res-
pectiva demonstração da conta de receita e des-
pesa, bem como louvar os titulares do setor cn*
carregado de elaborar essas peças contábeis, pela
dedicação e zelo evidenciados.

RELATÓRIO:

Também foi aprovado o relatório da Presiden-
te MARIA LUIZA MONIZ DE ARAGÃO, referente
co exercício de 1966, contendo, inclusive, um re-
«umo referente aos anos de 1964 e 1965, desde o
Início, portanto, da gestão da atual Presidente. Foi

o seguinte o relatório do Conselheiro JOSÉ MA-
NUEL FERNANDES, represenlanle do Comércio: "Ao

Conselho Deliberativo da Legião Brasileira de As-
sistência. Escolhido pela Sra. Presidente, a Sra,
MARIA LUIZA MONIZ DE ARAGÃO para examinar
e comentar perante meus ilustres colegas desta
Conselho Deliberativo, o relatório apresentado pe-
Ia Presidência c Departamentos, referentes ao exer-
cício de 1966, chegando até março deste ano, cum-
pro o agradável dever de expor o que me foi da-
do observar face as exposições apresentadas.

A primeira peça e a principal, exatamente
porque encerra a palavra da Presidência sôbre o
exercício financeiro-ndministrativo que se encerrou,
apresentando também resumos dos relatórios d»
1964 e 1965, contém, de modo claro e objetivo,
os principais normas da casa em todos os seus
setores de trabalho. Não se limitou, como gerai-
mente acontece, a Sra. MARIA LUIZA MONIZ DE
ARAGÃO a enumerar fatos, providências, apon-
tando por fim, os resultados obtidos. Foi além,
pois preocupou-se em explicar a filosofia de tra-
balho que inspirou muitas das providências to-
modas, sendo de destacar-se, por exemplo, as ra-
zões que motivaram a adoção do Plano de Ação
Bienal coordenada peia próprio Presidente, os ex-
celentes resultados obtidos e a criação dos De-
parlamentos de Medicina, de Serviço Social e d»
Educação para o Trabalho, em substituição ao an-
tigo Departamento de Maternidade e Infância.

Vê-se que a interiorização dos trabalhos da
L.B.A. deu um passo de alta significação, sobre-
tudo quando verificamos que todas as Prelazias
passaram a receber a ajuda da L.B.A., através de
convênios com a obrigação de melhor atender as
populações paupérrimas dos longínquos recantos
do país, onde, 'muitas vezes, não chegou a pró-
pria civilização. .

Alinham-se, logo a seguir, os relatórios da
Superintendência, Departamento de Administração,
de Medicina, de Serviço Social, de Educação para
o Trabalho, Procuradoria Geral, da Secretaria do
Conselho Deliberativo, todos apresentando em lin-
guagem clara os trabalhos realizados, resultados
obiidos, as falhas ainda existentes e oté certo pon-
to naturais em entidade do porte e complexidade
da L.B.A..

A documentação que insírue os relatórios dos
Diretores, por exemplo, preparada pelos chefes
de Serviço, Seção, Selor, desce a minúcias que bem
demonstram o movimento do Casa em qualquer de
suas atividades.

O número de processos que transilam em ca-
da Departamento, os gastos realizados em cada
atividade, o número de prédios construídos, ou
reformados, o que se gastou com esta ou aquela
utilidade, etc. tudo se encontra devidamente re-
gislrado e comenlado.

Nada encontrei que pudesse merecer reparos
por parte deste Conselho Deliberativo, órgão má.
ximo na Administração da Entidade, cabendo-me,
por fim, louvado nos documentos que examinei
com a atenção que costumo dedicar aos assuntos
cie responsabilidade, propor a êste Conselho, se-
iam apresentados aos dirigentes da LBA, desde à
Presidente, Sra. MARIA LUIZA MONIZ DE ARA-
GÀO, aos senhores Diretores e funcionários, os
nossos aplausos pela realização de um trabalho
que honra os destinos desta Casa.

As atenções, a ajuda, a vigilância dispensada
por êste Conselho foram compensados.

A etapa vencida nos anima no prossoguimon-
to da luta em favor da maternidade, infância e
adolescência pobres do nosso país.

RESPOSTA A DEPUTADO:

Ainda na mesma reunião os 14 Con-
selheiros presentes examinaram uma no-
ta de jornal com declarações atribuídas
ao Deputado arenista Mauro Werneck,
as quais foram consideradas infundadas,
não resistindo mesmo a qualquer análi-
se, razão por que o Conselho Delibera-
tivo, por proposta do Comércio, por una-
nimidade, aprovou um voto de solidarie-
dade à atual administração, em sinal de
repulsa às declarações atribuídas ao
Deputado já referido, ao mesmo tempo
em que, também, por unanimidade ou-
tros votos foram aprovados em louvor
ao acerto e correção da administração
MARIA LUIZA MONIZ DE ARAGÃO, des-
tacando-se o voto do representante es-

pecial do Ministro da Justiça.
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O Sr. Mansour Challita disse que está sofrendo pur deixar o Brasil, depois de 10 anos

Chefe da Delegação Árabe
despede-se para trabalhar
junto ao Governo libanês

O Chefe da Delegação da Liga dos Estados Árabes no
Brasil, Sr. Mansour Challita, que foi removido para o Li-
bano, onde exercerá importante função no Governo do seu
país, disse ontem, ao despedir-se da imprensa brasileira,
que jamais esquecerá "os dez maravilhosos anos que aqui
passei, sempre encontrando apoio e solidariedade ao meu
povo".

Dentro de trinta dias assumira, em Beirute, o cargo
de Diretor-Geral do Conselho Nacional de Turismo e de
Promoção do Líbano no Mundo, órgão que "permitirá ficar
em ligação com o Brasil e com os brasileiros, irmãos da
minha gente na mesma dramática batalha pelo desenvol-
vimento social e econômico".
PIONEIRA

Nervoso — explicando que es-
tava preso tle grande melanco-
lia — o Sr. Mansour Challita
disse que a Liga dos Estados
Árabes é a pioneira das orga-
nizações internacionais regio-
nais, criada mesmo antes da
Organização das Nações Unidas
e da Organização dos Estados
Americanos.

Composta Ue 13 nações* ao
mesmo tempo independentes e
solidárias, a LEA respeita a in-
dependência de seus membros
e procura promover a sua so-
lidariedade e a sua cooperação"porque somente unidos seve-
mos fortes e poderemos me-
lliorar a vida, do nosso povo,
tantas vezes combatido e in-
compreendido".

Depois de acentuar que exis-
tem ódios eternos contra a sua
gente, "tanto no mundo dipio-
niático como nas relações co-
merciais", lembrou o conceito
antigo da palavra patriota":
patriota não era patriota se não
íôsse duplamente cego — cego
no seu fanatismo a favor de
sua pátria e cego no seu fatia-
tismo contra as outras pátrias.
Hoje, esto cegueira passou da
moda".

RELAÇÕES

Em seguida, passou a anali-
sar as relações existentes en-
tre o mundo árabe e o Brasil;"duas zonas cheias de ricjue-
zas e possibilidades, pois são
duas regiões que em alguns
pontos se assemelham, em ou-

tros se completam, mas nun-
ca se opõem".

Um pouco lívido — quando
começou a falar sôbre "a pro-
paganda que deforma siste-
màticamente os acontechnen-
tos no mundo árabe" —
acusou — "os profissionais da
intriga que traçam imagens
falsas, através dos livros, Jor-
nais, cinema e televisão, da
vida árabe",

— Na nossa luta para "de-
fencier a -verdade dos países
árabes contra essa revoltante
deformação, corríamos o pe-
riso de. nos deixar levar pela
polêmica negativa. Ajudados
pela hospitalidade e a com-
preensão da Imprensa brasi-
leira, preferimos acentuar o
positivo, apresentando a ima-
geni verdadeira que o Brasil
tem interesse em conhecer e
não as inverdades que sito di-
tas contra nós.

LITERATURA

Durante os dez anos em que
residiu no Brasil, o Sr. Man-
sour Challita tentou trazer
para o povo brasileiro — con-
forme informou — detalhes
da vida literária do povo ára-
be, inclusive com traduções de
algumas obras, como por
exemplo O Profeta, de Gibran,
cujas três edições estão es-
gotadas.

Deixa no prelo para ser
lançado pela Editora Civiliza-
ção Brasileira, no més de abril,
o seu mais importante traba-
lho literário: As Mais Belas
Páginas da Literatura Árabe,
volume tíe 400 páginas.

Estudos para construção da
Ponte Rio—Niterói devem
terminar dentro de 6 meses

Niterói (Sucursal) — Os estudos sôbre a viabilidade
da construção da Ponte Rio—Niterói na faixa larga da Baia
da Guanabara como parte da Rodovia BR-101 serão con-
cluídos dentro de seis meses, segundo anunciou a Comis-
são Executiva para a elaboração dos projetos definitivos
da obra, ao ser recebida ontem no Palácio do Ingá pelo
Governador Jeremias Fontes.

Após ouvir dos técnicos uma exposição geral do que já
foi feito para equacionar o problema da transposição da
baía, o Governador fluminense pediu-lhes que mantivessem
contato permanente com o Governo do Estado do Rio,"porque precisamos realizar obras indispensáveis à com-
plementação da Ponte".
PROBLEMAS

Incluindo o Presidente, Sr.
Rafael Pleuri da Rocha, todos
os membros da Comissão Exe-
cutiva dá Ponte Rio-Niterói es-
tiveram no Ingá — os repre-
sentahtes do Ministério do
Planejamento, Sr. Francisco
Pedro Cavalcanti; e dos Esta-
dos do Rio e Guanabara, Srs.
Ciro Pinto Bravo e Jorge Sen-
noor.

Os técnicos confirmaram a
previsão inicial de que a inter-
ligação contínua Ponta do Ca-
ju-Avenida Feliciano Sodré de-
verá concretizar-se no prazo de
quatro anos, estando o custo
da obra estimado em 120 mi-

Ihões'de dólares. Sobre o fi-
nanciamento, disseram que o
assunto será atacado definitiva-
mente tão logo fiquem prontos
os estudos da viabilidade do
empreendimento.

Na reunião, da qual também
participou o Secretário tíe
Obras Públicas do Estado do
Rio, Sr. Aluísio Belannino de
Matos, o engenheiro Ciro Pin-
to Bravo fêz ver a necessidade
de já se pensar seriamente ha
preparação de Niterói, São
Gonçalo e outras cidades flu-
minenses para a explosão de-
mográfica que fatalmente re-
sultará da inteiração cia Rocio-
via BR-101.

Empossado
Euler Bentes
na SUDENE

Ao ser empossado ontem no
cargo de Superintendente da
SUDENE, o General Euler
Bentes Monteiro afirmou que
nada mais fará do que inte-
grar-se à equipe que nela tra-
baíha c que será um mero
executor da politica adminis-
tratlva a ser ditada pelo Mi-
nistro Afonso de Albuquerque
Lima e, conseqüentemente, pe-
lo Governo federal.

O General Eulei- Bentes
Monteiro íoi empossado pelo
Ministro do Interior às 16 h
do ontem em seu gabinete, es-
tando a cerimônia de trans-
missão do cargo marcada pa-
ra o próximo dia 31, no Reci-
fe, ocasião em que o atual e
o novo Superintendente da
SUDENE farão seus discursos.

Engenheiros
querem EFCB
com técnico

Um grupo de engenheiros da
Central tío Brasil, preocupado
com a possibilidade de um mi-
litav ocupar a direção da em-
presa, enviou uma carta à As-
sociação dos Engenheiros da
Estrada tíe Ferro Central do
Brasil pedindo-lhe que acon-
selhe a qualquer sócio que acei-
te a Superintendência se íõr
convidado.

Na carta, dizem os técnicos
que o ponto-de-vista da Asso-
ciação tíe que um engenheiro
da EFCB deve ocupar a Supe-
rintendència deve ser mantido,
e por isso é necessário que se
um sócio efetivo fôr indicado
não deverá recusar. Segundo os
rumores, seria nomeado para a
direção da Central um militar
que nem sequer é engenheiro.

A CARTA

A carta, assinada pelos en-
genheiros Adelino Simões de
Faria, Léo Floriano tíe Medei-
ros. Geraldo Costa Guimarães,
G.uari Teixeira Campos, Napo-
leão Goreti, Valdir Pedro Mo-
nachesi, Gilson Fernandes
Cruz, Bernardo Rosa Pimentel,
Jorge de Abreu Shilling e Pe-
dro das Neves, diz: "Solicita-
mos que a Associação faça um
apelo aos seus sócios efetivos
para que, se convidado um dé-
les para a Superintendência da
Estrada de Ferro Central do
Brasil, aceite o encargo para
que possa ficar de pé o ponto-
de-vista da Associação de que
a Superintendência seja ocupa-
da por engenheiro da Estrada."

ALMOÇO DE COISGRAÇAMEJSTO
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Senado recebe indicação
.__»

mn engenheiro goiano
para Prefeito de Brasília

Brasília (Sucursal) — O Presidente Costa e Silva en-viou ontem ao Senado mensagem pela qual propõe para ocargo de Prefeito do Distrito Federal o nome do engenhei-
ro Vadjó Costa Gomide, de 33 anos de idade, natural da
cidade goiana de Catalão e diplomado pela Escola de En-
genharia da Universidade de Minas Gerais.

Trata-se de um nome desconhecido da população de
Brasilia, mas bastante familiar nos círculos técnicos cia
NOVACAP, em cujo Departamento de Edificações ingres-
sou em janeiro de 1960, um mês depois de haver recebido
o diploma universitário, e os que mais de perto o conhecem,
quase toclos lhe atribuem excepcionais virtudes de admi-
nistrador intransigente.

e o caminhão — êle, recem-
formado, com salário de CrS
23 mil, apareceu nas ruas da,
cidade com um Simca, último
tipo. Isso deixou intrigado o
Diretor do Departamento de
Edificações, seu cheíe, que o
interpelou a respeito, e ouviu
que, sendo de família rica, pc-
dia ter não apenas um, mas
vários carros como aquele.

CONTROVÉRSIA

Os companheiros de tur-
ma do Sr. Vadjó Gomide di-
vergem quanto à justeza da
escolha, que alguns atribuem
ao fato de ser êle filho de um
fazendeiro com influência poli-
tica do Triângulo Mineiro, zo-
na eleitoral do Chefe do Ga-
binete Civil do Presidente da
República, Sr. Rodon Pacheco.

Outros acham que o tempe-
ramento e os modos ásperos tío
Sr. Vadjó Gomide não se com-
patibilizam com o cargo de
Prefeito do Distrito Federal, e
há os que, enfatizando o íato
de ser êle um homem rigoro-
•lamente apolitico, lembram
também que Brasília, apesar
de tudo o que já foi feita, é
ainda uma cidade em obras.
Estes acham que o jovem en-
genheiro, com seu modo dire-
to e duro de resolver proble-
mas, é o homem ideal para en-
íxentar as pressões políticas
que habitualmente sc exercem
sôbre os negócios da PDF.

REQUINTE

Entre os colegas do Sr.
Vadjó Gomide, comenta-se
muito o fato de que o seu car-
tão de visitas traz impresso no
alto um par de luvas, entrela-
çado com uma bengala e uma
cartola.

Lembra-se também que, em
19C0 — quando os veiculos co-
muns em Brasilia eram o jipe

O DIRIGENTE

Mais tarde, o Sr. Vadjó Go-
mide dirigiu o Departamento
de Edificações. Tornou-se de-
pois Presidente da Sociedade
de Habitações Econômicas de
Brasília (SHEB), cujo nome
mudou recentemente para So-
ciedade de Habitações de Inte-
rèsse Social (SHIS). Nesse car-
go, em que se mantém até hoje.,
superintendeu a construção de
milhares de residências para
os trabalhadores.

Filho do Sr. Trajano Costa,
dono de fazendas em Goiãs e
no Triângulo Mineiro, afirmam
amigos e colegas do candidato
a Prefeito do DF que, embora
apolitico no sentido partidário,
seu ideal é valer-se um dia da
influência politica do pai para
eleger-se deputado federal ou
senador. Fêz os cursor, prima-
rio e ginasial em Araguari e
concluiu o Científico em Ouro
Preto. Constituiu família nes-
ta Capital e é tido como um
dos maiores conhecedores dos
problemas de Brasilia.

Jornal situacionista afirma
que Laje entregou à sua

lia, o Governo de Goiás
Goiânia (Correspondente) — O diário O Popular, de

orientação governista, publicou no domingo um editorial
intitulado Formação de grupos econômicos dentro do Go-
vêrno do Estado, garantindo que o Governador Otávio Laje
está marginalizando toda a liderança política e em seu lu-
gar "erigindo mn sistema fechado de comando, em nivel
quase maçônico, ao qual só têm acesso as figuras da con-
fiança pessoal e familiar do Chefe do Governo".

O jornal justificou suas suspeitas sôbre "a formação de
um poderoso grupo econômico", com a circunstância de
ter o irmão do Governador, Sr. Jair Laje, estabelecido o
controle total dos órgãos rodoviários e de produção de
energia elétrica do Estado, além de ter obtido do Presi-
dente Costa e Silva, mediante o patrocínio ostensivo do
Governo de Goiás, a Presidência da Rodobrás.
RONDON ADVERTIDO

O Popular acrescenta que o
Chefe da Casa Civil do Presi-
dente da República, Sr. Rondon
Pacheco, íoi advertido pela
banoada federal da ARENA
goiana sôbre as tendências do
Governador de Goiás, que teria
declarado ao Marechal Costa e
Silva que a nomeação de seu
irmão Jair Laje para a Rodo-
brás encerrava todas as aspira-

ções goianas em matéria, da
cargos federais.

Reunidos no tim da semana,
os deputados da ARENA resol-
veram comunicar ao Chefe da
Casa Civil que não respondem
pelas atitudes do Governador
do Estado e pretendem que as)
suas reivindicações ao Govêr-
no Federal se façam sem. qual-
o.uer participação do Sr. Otávio
Laje, em cuja assessoria o
jornal goiano produziu mu
alarme generalizado.

Siseno assumirá comando
do II Exército dentro de
três semanas no máximo

Promovido no sábado, o agora General-de-Exército Si-
seno Sarmento adiantou ontem que assumirá o Comando
do II Exército no máximo dentro de três semanas e que
convidou o General Henrique Carlos Assunção Cardoso
para a chefia do seu Estado-Maior e o Coronel Antônio
Ferreira Marques para seu Assistente-Secretário.

Recebendo ontem as platinas de seu novo posto dos
oficiais da Diretoria-Geral do Material Bélico, o General
Siseno informou que oferecerá as suas ao recém-promovi-
do General-de-Divisão Clóvis Bandeira Brasil.

O Rotary Clube de São Cristóvão recebeu o novo Embaixador de
Portugal. Sr. Jofè Manuel Fragoso, num almoço de c.ongruçnmcnto
luso-bru&ileiro, A homenagem, coordenada pelo rotariano Amadeu

Rodrigues Sequeira, foi muito concorrida

Natal lança
novo foguete
ionosf érico

Natal (Correspondentel — A
base da Barreira do Inferno
lançou ontem o foguete Nike-
Tomahawk, de dois estágios,
integrante do programa Neu-
tron de pesquisas ionosféricas.

O foguete atingiu o apogeu
a 341 quilômetros e caiu ao
mar depois de nove minutos e
38 segundos do lançamento.
Assistiram ao ato 22 adidos
militares acreditados no Bra-
sil.

PRESENTES

Estiveram presentes ainda o
Presidente do Grupo de-' Pes-
quisas Espaciais, Brigadeiro
Osvaldo Baloussier, o Chefe do
Estado-Maior das Forças Ar-
tmadas. Brigadeiro Lavanere
Vanderlei, e os Subchefes tío
EMFA, General Antônio Jorge
Correia e Contra-Almiranta
Atila Franco Ache.

PROGRAMA

A Barreira do Inferno lança-
rá entre 15 de maio e 15 de ju-
nho o rntélite alemão que será
conduzido pelo foguete Jave-
llp. O satélite não entrará em
órbita porque o lr.nçamento se-
rá apena> para tesre. Para o
dia 21 de junho estão marca-
dos os lançamentos de dois fo-
guetes do tipo Nike-Cajun.

MOVIMENTAÇÃO

O Ministro do Exército, Ge-
neral Lira Tavares, viaja hoje
para Brasília para despachar
com o Presidente Costa c Sil-
va, e o General Augusto Fra-
gOío, designado para o coman-
do da ESG, passará amanhã,
às 16 horas, ao General Paulo
Leite de Resende, a chefia do
Departamento de Produção e
Obras, devendo assumir seu
novo cargo no dia 30 ás llh
30m.

O General Ramiro Tavares
assumirá às 15 horas do dia 30
o comando da Divisão Blinda-
da, e no dia seguinte, às 20h
30m. o General Siseno Sarmen-
to será homenaireado com um
banquete no Clube Militar, on-
de está aberta uma lista de
adesões.

PUBLICAÇÃO

Brasilia (Su»ursai) — O Pa-
lácio do Planalto encaminhou
ontem à imprensa oficial, para
publicação, os decretos de al-
teração de comandos militares
assinados no fim-de-semana
pelo Marechal Costa e Silva.

Nessa remessa foram inclui-
dos os atos de nomeação do
General Siseno Sarmento para
o Comando do II Exército (São
Paulo, Paraná e Mato Grosso),
do General Bizarria Mameda
para Chefe do Departamento
de Produção e Obras, do Ge-
r.tral Antônio Jorge Correia

para Secretário do Ministério
do Exército, do General Olde-
mar Ferreira Garcia para Co-
mandante da Artilharia de
Costa da 1." Região Militar, do
General Fernando Belfort Be-
tlilem para Comandante da
Artilharia Antiaérea da 2.*
RM. dó General Edgar Bon-
necaze Ribeiro para Coman-
dante da Artilharia Divisloná-
ria da 3." Divisão de Infanta-
ria, do General Henrique Car-
los de Assunção Cardoso para
Chefe do Estado-Maior do II
Exército, do General Ramão
Mena Barreto para Coman-
dante da Infantaria Divisloná»
ria da 6." Divisão de Infanta-
ria, do General César Mon-
tegna de Sousa para o Coman-
do da Artilharia Divisicnárla
da 2.* Divisão de Infantaria,
do General Rubem Continen-
tino Ribeiro para o Comanda
da 1." Divisão de Cavalaria,
do General José Pinto da
Araújo Rabelo para o Comon-
do da Escola de Aperfeiçoa-
mento de Oficiais, do General-
de-Brigada José Carlos Leal
Jourdan para Diretor do Arse-
nal de Guerra do Rio de Ja-
neiro. do General José Alves
Martins para Diretor da Fá-
brica de Realengo, do Gene-
ral-de-Brigada Newton Faria
Ferreira para Subchefe do De-
partamento de Provisão Ge-
ral, e do General Oscar Luis
da Silva para Subchefe do Es-
tado-Maior das Forças Ar-
macias.

Telefone para
e faça a sua assinatura

22-1818
do

JORNAL DO BRASIL
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Jóias e imagem foi só o que restou da Igreja do Rosário
História da igreja ficou a salvo do fogoPREJUÍZO total
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fogo

Um grande cofre embutido
numa parede — ainda não
aberto pela perícia —, conten-
do valiosas jóias seculares, c
uma pequena Imagem foram
rs únicas coisas que restaram
da Igreja N. S. cio Rosário e
São Benedito, completamente
dcsíínüd a pela violento inetadto
irrompido nos últimos minutos
do Sábado de Aleluia.

O fogo destruiu também 17
essas comerciai;, c 18 salas do
Edificio Patriarca, mas iun
dos maiores danos foi a perda
total do acervo do Instituto
Histórico e Geográfico da
Guanabara e do Museu dos
Escravos, localizados numa das
alas da Igreja, que ficaram
reduaidos a um monte dc ein-
zas c ferros retorcidos.

Até os crânios guardados no Museu dos Escravos sofreram a ação tio

¦PÂISICO GERAI
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Muitos pássaros morreram queimados, mus alguns conseguiram ser salvos

Incêndio destruiu arquivo que
tinha nomes de contraventores

Os arquivos do ex-detective Raul Ta-
vares, coordenador-geral da arrecadação do
Bubôrno da Policia — guardados num es-
critorio localizado na Praça Monte Caste-
lo —, íoram destruídos parcialmente pelo
incêndio que consumiu a Igreja do Rosa-
rio e mais algumas casas comerciais da-
quela área, levando alguns a pensarem em
acidente provocado de propósito.

Comentava-se o ri t e m nas delegacias
especializadas que o Serviço Secreto do
Exército e alguns agentes federais do SNI
estavam investigando as atividades de Raul
Tavares e elaborando um esquema para in-
vadir seu escritório e apreender o Gibi —
lista com a relação de policiais, politicos e
jornalistas envolvidos na contravenção.

PRESO E SOLTO

Raul Tavares foi detido por agentes do
Serviço Secreto da Policia Militar e condu-
zido para o quartel da Rua Evaristo da Vei-
ga, onde, não se sabe ainda por que, sua
prisão foi relaxada, enquanto outros con-
traventores, também detidos, foram autua-
dos na Delegacia de Costumes, como vende-
dores ou passadores de listas de bicho.

Depois da campanha do. JORNAL DO
BRASIL contra a corrupção, mostrando as
ligações criminosas de policiais e políticos
com ô's«contraventores, o ex-detect:ve Raul
Tavares — que funcionava com áeu quar-
tcl-gcneral na Rua São Josó 9ü — passou
a chefiar o jogo nos corredores do Edifício
Avenida Central.

Após sofrer um enfarte, Raul Tavares
voltou ao seu escritório particular, na Praça
Monte Castelo, 3, onde pretendia permane-
cer quieto até cessar a campanha contra a
contravenção. Raul revelou a amigos que
estava disposto a sair e fazer denúncias, se,
por acaso, "quisessem fazer com êle o mes-
mo que fizeram com João Batista Lima, o
Lima dos Hotéis.

OS TAVARES

Raul Tavares, seu irmão Juca e Emll (o
primeiro e o último ex-deteclives, demiti-
dos da Policia pelo antigo Delegado de Cos-
tumes Alexandre Stockler) depois que fo-
ram para a rua, como fazem diversos de-
tectives — inclusive cerca de doze outros
que íoram exonerados da Invernada de
Olaria por agressões e posteriormente read-
mitidos, "porque prestaram serviços ã re-

volução" — encontraram, na contraven-
cão, um meio de continuar a viver.

Ficaram muito melhor, segundo cole-
gas da própria Policia, porque em comis-
soes que variam de dez a vinte por cento,
na apanhação do suborno, enriqueceram
em pouco tempo. Por isso, ficaram como
elementos de ligação dos doze banqueiros
que recebem as descargas das apostas do
jogo no Estado: Eugênio Abade, Francisco
Amoroso, Rafael Palermo. Aristides Silva,
João Gomes, Levi Cravo, José Batista, An-
tònio Perna dc Pau, Elídio Pé Chato, (dono
da banca do falecido Aniceto Moscoso),
Valdemar Corumbaba e Hércule Fininho.

BANQUEIROS

Se tèm nos irmãos Tavares, no detecti-
Ve Emil e em outros policiais da ativa os
intermediários entre a Secretaria de Segu-
rança, nos casos políticos e de imprensa, os
banqueiros têm elementos mais elevados
pois, atualmente, numa cúpula de orienta-
ção de jogo que já envolve Minas e São
Paulo, garantem que possuem gente cre-
denciada até nara agir junto aos escalões
superiores da República.

Atualmente, porque a sede em impor-
¦ táncia financeira está em São Paulo,' ban-

queiros dc descargas cariocas como Eugênio
Abade — que tem corno testa de seus ne-
gòcics o irmão-contraventor Mário Abada
— passam para aii. quando.íicam com re-
ceio de bancar apostas que somam mais
de NCrS 100 000,00 (cem milhões de cruzei-
ros antigos), diários, o que é insignifican-
te porque as apostas feitas no bicho (só de
diai no Rio vão atingir cifras superiores
a NCrs 600 000,00 (seiscentos milhões de
cruzeiros antigos).

INVESTIGAÇÕES

As últimas informações de ontem, sô-
bre o incêndio no escritório de Raui Tava-
res. deixaram nôvo pânico no aparelho poli-
ciai corrupto do Estado, porque, dizia-se,
as investigações militares, a exemplo do
que ocorreu no Estada do Rio, onde o nôvo
Secretário de Segurança, depois de saber
de tudo, mandou acabar com a contraven-
ção, iriam prosseguir na Guanabara. Tudo
isso. no final, sem que haja possibilidades
de contestação, será mostrado ao Generai
Dario Coelho, Secretário de Segurança.

LIGHT ACUSADA

Os proprietários das lojas
destruídas pelo íogo acusam a
Litdit. como responsável pila
propagação do incêndio em io-
do o quarteirão, porque de-
morou mais de duas horas pa-
ra desligar a energia elétrica
e, durante esse período, os
bombeiros ficaram de braços
cruzados, com as mangueiras
preparadas mas sem poder co-
rneçar a agir, uma vez que as
portas metálicas estavam ele-
trincadas.

Do/e horas após a propaga-
cão do incêndio, o próprio Co-
mandante do Corpo de Bom-
beiras, Coronel Abel Fernan-
des, tranqüilizou o proprleta-
rio de uma das lojas instala-
das ao iado da Igreja, Sr. J.
A. Chavss, garantinda-lhe que
não 'precisava tirar o material
porque o fogo náo atingiria
aquela área. Mal o Coronel
acabou de. falar, uma pequ.na
íagulha provocou nôvo .;¦ vio-

. lento incêndio, já na tarde de
domingo, destruindo completa-
mente a loja do Sr. ,7. A.
Chaves, a. Flora Brasileira.
Irritado, êle agora não sabe a
quem atribuir a culpa pelos
prejuízos.

— Eu ainda quis retirar as
minhas coisas lá de dentro,
mas me aconselharam, a não
fazê-lo porque nada mais dc
grave poderia acontecer. Aço-
ra estou arruinado, pois tinha
apenas um seguro simbólico e
perdi pilo menos NCrS 50 000.00
(cinqüenta milhões c.c cruzsi-
res antigos) — disre o Sr. .7.
A. Chaves.

O Sr. Rubem Chaves, filho
de J, A. Chaves e proprietário
tia A Droga Flora, localizada
no numero 2-A do Beco do Ro-
sáriò, também eslava exaltado
e culpava a Light pelos pre-
jui7.os sofridos, "pois levou ho-
ras tentando desligar a rede
elétrica, sem encontrar o lu-
gar da chave geral. Vi inclu-
sivo o chefe da equipe da
Light- telefonar mais de uma
vc?. para a companhia pedindo
Instruções, para poder agir.
Enquanto isso, os bombeiros fi-
eram quase duas lioras atò-
uitos, acompanhando a evolu-
cão cio fogo c sem nada poder
fazer. Alguém precisa, se r::-.-
ponsabillzar por í?so".

LIGHT SE DEFENDE

A Rio Light defendeu-se cias
acusações dos proprietários das
lojas sinistradas pelo fogo,
alegando que a distribuição de
energia elétrica àquela área é
feita em baixa tensão, pela ré-
de subterrânea, não havendo
no local linhas aéreas de alta
tensão, cemo chegou a ser no-
íiciado pelos jornais de ontem.

£ a seguinte a nota distribui-
da pela, Light:

. "A propósito do incêndio que
destruiu a Igreja do Rosário,
na madrugada de domingo úl-
time. a Rio Light informa que
a distribuição de energia elé-
trica àquele e aos prédios con-
tiguos. é feita em baixa tensão,
pela rede subterrânea, não ha-
vendo no local linhas aéreas de
alta tensão, como chegou a ser
noticiado.

Os serviços de emergência da
concessionária, tão logo tive-
ram conhecimento do sinistro,
tomaram as providências que
lhe incumbiam. Dois emprega-
dos da Rio Light estiveram no
local, antes do desligamento do
circuito, levados por viaturas
do próprio Corpo de Bombei-
ros, que os encontrara num
carro de serviço da concessio-
nária, parado na. Praça da Rs-
pública, por defeito no motor.

Ao chegarem, verificando
não tratar-se de conhecimento
dc sua especialidade, voltaram
ao carro de serviço, comuni-
eando a ocorrência ao chefe
tía turma, que, indo ao quartel
do Corpo de Bombeiros, infor-
mou aos serviços de emergén-
cia da Rio Light, os quais ru-

. maram imediatamente ao' lo-
cal do incêndio, para a realiza-
ção dos serviços solicitados".

CRUZ INTACTA

Todo o patrimônio histórico
cln tradicional e secular Igreja
cio Rosário — localizada na
Rua Uruguaiana —. inclusive
a ala o-.de. funcionavam o Ins-
tituto Histórico e Geográfico e
o Museu dcs Escravos. íoi
transformado em cinzas. O
chão do templo, sob céu aber-
to. apresenta uin quadro deso-
lacior: milhares de pedaços de
telhas quebradas e vigas car-
bonizadas espalhadas pelos
quatro cantos do local onde
existia a Igreja. Do templo
restaram apenas as consisten-
tes paredes externas e uma in-
terna, numa das quais perma-
nece intacta a cruz de Cristo,
no seu ponto mais alto.

Das duas lojas de aves que
existiam na Praça Monte Cas-
trio. no mesmo prédio da Igre-
já. a Glória do Brasil — co-
nheeida no mundo inteiro — foi
completa mente destruída. Se-
gundo relato de um dos empre-
gados, Sr. Joaquim Coelho, o

fogo era tão violento que os
bombeiros arrebentaram as
portas dos viveiros dos passa-
ros a golpes de machado, para
que as aves pudessem se liber-
tar. Outras gaiolas íoram co-
locadas no meio cia rua. cio que
se aproveitaram alguns popu-
res para levar os pássaros pa-
ra casa. Algumas aves foram
colocadas ontem num terreno
baldio das proximidades.

Entre os que se salvaram,
figura um gavião — cego cm
conseqüência dO' fogo —, uma
arara, um íe.isáo, sabiás, peri-
qui tos, alguns pombos e tun
casal dc cães. todos guardados
num viveiro. Moleque, o cão, e
Nega, a cadela, tinham a tarefa
de afugentar os- ratos durante
a noite; ela foi retirada nas
primeiras horas do Incêndio, e
éie às ioh30m dc domingo, mas
ficou todo chamuscado. Indi-
tsrsntes ao movimento ipco-
mum da Rua Uruouíüana on-
tem — todos cs ônibus para-
vam no loca! para os passa-
gciros observarem o incêndio

e ao trabalho dcs bombei-
ros, oito pombinhos brincavam
no parapsito cio sobrado oo
aviário, como fazem habituai-
mente.

EXTENSÃO DO FOGO

O Comandante do Corpo de
Bombeiros, Coronel Abel Fer-
nr.ndes. esteve na manhã de
ontem no local, em companhia
de diversas oficiais estagiários
de outros Estados c de dois
oficiais do Corpo de Bombei-
ros cio Equador, aos quais mos-
trou a extensão do acidente.

No Edifício Patriarca, tedos
cs moradores e proprietários
cies 368 salas foram Impedidos
tíe entrar r.o prédio, porque a
perícia durante a tnsnhã fez
o levantamento das salns a-tín-
gic-as, do secundo ato o nono
anciar. Das 18 salas mais atin-
gidíiò. estão as de números 305

completamente destruída —,
302, 303. 405. 803 e 903. As de-
mais tiveram bastante pre-
juízo, mas sem os danos das
já citadas. Logo após o traba-
lho da perícia, d edifício íoi
liberado inicialmente às 30 fa-
mílias residentes no local e
posteriormente aos donos de
escritórios, apesar de não ha-
ver água nem luz.

A Policia Militar encontrou
bastante dificuldade em con-
ter os curiosos que tentavam
invadir c\; cordões de isclamen-
to. Em certa hora. os esfor-
ços foram baldados e o povo
invadiu toda a área. atingida
peio incêndio. Um oficial rio
Corpo de Bombeiros resolveu,
ante a inoperáncia dos quatro
PMs destacados para o local,
afugentar o povo utilizando
uma mangueira, mas depois
foi convocado para a operação
um cheque da PM.

SEGURO PAGO

A secretária da Irmandade,
Dona Euríriice de Paiva Amo-
rim, compareceu na manhã de
ontem ao Banco Andrade Ar-
r.e.tid e pa.Ton a importância
cie NCrS 3 2ÍJ2.00 uris milhões
e duzentos e oitenta, e deis
cruzeiros antigos) pela renova-
ção do novo seguro efetua tio
no dia 21 passado, no' valor de
NCrS 5Í0 000,00 (quinhentos e
quarenta milhões de cinzeiros
antigos).

Dona- Eurídice Amorim disse
ao JORNAL DO BRASIL que
a apólice estava guardada na-
quele banco, tendo em seu po-
der o aviso bancário, com a
finalidade de pagar até o dia
15 de abril a renovação do se-
puro. que antes era de NCrS
100 000,00 (cem milhões de
cruzeiros antigos). O seguro
feito feito na.Companhia Con-
fiança de Segjros.

Revelou a secretária que a
Irmandade já entrou cm en-
tendimento.? com o Patrimônio
Histórico Nacional — uma voz
que o prédio é tombado — sô-
bre a possibilidade de sua re-
construção, mas náo soube cli—
zer se as lojas comerciais,
também pertencentes à Irman-
dade. poderiam voltar a exer-
cer suas atividades nos mes-
mos locais.

Disse ainda Dona Eurídice
Amorim que a igreja possui
dois capelães — Cônego Joáo
Carneiro e Padre José Janilio-
nis —, mas ambos estão ausen-
tes: o primeiro em Pernnmbu-
co e o segundo afastado em
virtude de sua idade avançada.

NEGRÃO SE OFERECE

O Governador Negrão de Li-
ma anunciou ontem sua dispo-
sição de auxiliar na reconstru-
ção de um templo novo na Rua
Uruguaiana, mas lamentou que
ninguém da Irmandade o ti-
vesse procurado até o final do
expediente de ontem para pe-
dir isso.

Na Assembléia Legislativa, o'
Deputado Gama Lima apresen-
tou projeto cie lei solicitando a
abertura de um crédito especi-
al de NCrç 30.000,00 (trinta mi-
lhões de cruzeiros antigos) com
a finalidade de contribuir para
a. reconstrução da Igreja do
Rosário.

Justificando o projeto, o
Deputado Gama Lima afirmou
que "o templo tem profundo
significado histórico: foi cons-
truido por escravos e, para seu
próprio uso, íoi sede do Poder
Legislativo, de vez que nele
funcionaram o Senado e a Cá-
mara. Finalmente, foi naquela
igreja que se iniciou o movi-
mènto cívico que culminou na
permanência de D. Pedro no
Rlo".

Três pastas do arquivo da Diretoria do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
guardam, no oitavo andar do Ministério da
Educação, em relatórios, desenhos e foto-
grafias, a lembrança do acervo da Igreja
cie Nossa Senhora do Rosário, destruída
pelo incêndio na madrugada de domingo.

Dois dos sete estandartes da Irmanda-
clc dc. Nossa Senhora do Rosário foram as
únicas peças salvas dentre as alfaias da
igreja, porque se encontravam num labora-
tório de conservação, com a conservadora
de museus Ecila Brandão Castanheíra.

PATRIMÔNIO

Enquanto a Irmandade de Nossa Se-
nhora do Rosário improvisava sua secreta-
ria. ontem à tarde, no primeiro andar de
um velho casarão da Rua dos Andradas. n.°
3G, levando das ruínas de sua igreja apenas
os primeiros planos para a reconstrução, o
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
desarquivava uma história de 297 anos.

Graças a um trabalho do historiador,
Francisco Agenor de Noronha Santos, que
foi funcionário da DPHAN. três pastas vo^.
lumosas salvaram, pormenorizadamente,
toda a história da Irmandade de Nossa Se-
nhora do Rosário e de São Benedito dos
Homens Pretos, com um levantamento qua-
se completo do seu acervo.

Isso íoi uma sorte tremenda, — disse
Dona Judite Martins, Chefe da Seção de
História —, porque não é de todas as igre-
jas que ternos um trabalho tão completo.
No Rio, que cu saiba, bons assim são ape-
nas os levantamentos das Igrejas do Ro-
sário e da Penitencia. Da Igreja de São
Francisco, em Ouro Preto, o Patrimônio
possui também, praticamente, todas as in-
lonnaçòes.

TRÊS SÉCULOS

Apesar da desordem em que se en-
contra o arquivo dessa Irmandade — ex-
plicou o historiador Noronha Santos no
inicio de seu relatório — com grandes ía-
lhas no seu acervo, a boa vontade e o es-#'
pírito de cooperação dos dirigentes da Me-
sa Administrativa conseguiram suprir 

'o

que de desordem existe na secretaria.

O relatório foi terminado a 25 de ju-
lho de 1941 e custou a Noronha Santos três
meses de paciente pesquisa, conforme èle
mesmo expôs ao então Diretor do Patri-
mónio Histórico e Artístico Nacional. Além
de um índice geral, com datas dos princi-
pais fatos da vida da igreja e da irman-
dade. estão nas três pastas do arquivo as
transcrições, em cópias dactilografadas, de
todos os documentos.

O primeiro deles é a cópia do alvará
para a construçáo do templo, datado de 14
de janeiro de 1700. O historiador teve o cui-
dado de ajuntar a seu relatório também um
resumo dos principais fatos históricos da
Igreja do Rosário.

Nessas três postas — disse Dona Ju-
dite Martins — o Patrimônio tem como do-
cumentos históricos cia Igreja do Rosário o
que modestamente lhe era possível fazer
dentro ác. seus poucos recursos: melhor do
que Noronha Santos só poderia ter sido feito
com processos modernos de microfihnagens.

No levantamento, o historiador incluiu
ainda transcrições de placas e a lista de
retratos e imagens que existiam no templo,
entre o.s anos de 1C70 e 1941, correspondeu-
do praticamente a todo o acervo da Igreja
do Rosário, na opinião da Chefe da Seção
de História do DPHAN, uma vez que pouca
coisa de importância se poderia registrar
nos últimos 25 anos.

IMAGENS DO PERDIDO

Outra pasta do Patrimônio Histórico
tem arquivadas fotografias, em preto e
branco e tamanho 13 x 24, do interior e ex-
terior da Igreja tíe Nossa Senhora do Ro-
sário. mostrando os detalhes de altares, es-
culturas e pinturas. Essas fotografias ío-
ram feitas a partir de 1950.

Um dos monumentos mais importantes
da Irmandade de Nossa Senhora do Rosa-
rio — o Livro de Compromissos — foi tam-
bém fotografado, mas o trabalho ficou in-
completo, porque o Patrimônio só mandou
íazer cópias da capa e das íólhas mais bem
trabalhadas.

Dona Judite Martins explicou que tam-
bém com relação ao arquivo de fotografias
o Patrimônio tem muita deficiência, por não
dispor de laboratório para microfilmagens.

Como no caso da Igreja do Rosário
salientou — somos sempre obrigados a

contratar os trabalhos de fotógrafos parti-
culares. Nem sempre eles nos vendem os
negativos. Na maioria dos casos, temos ar-
quivadas apenas cópias das fotografias, sem
duplicatas, e dificilmente abrangendo todo o
acervo dc cada monumento tombado.

REOONSTITUIÇAO

De um caderno de racunho da conser-
vadora Ligia Martins Costa, que há pouco
mais de um ano íéz um levantamento des-
critivo da Igreja do Rosário, será possivel.
ao Patrimônio reconstituir muita coisa que
não conste nem no trabalho do historiador
Noronha Santos nem nas fotografias.

¦ Além de enumerar as peças mais lm-
portantes do acervo da Igreja, a conserva-
dora tèm no seu caderno de rascunho a des-
criç.ão pormenorizada do que estudou, com
croqui de salas, altares e móveis.

Na opinião da conservadora Ligia Mar-
tins Costa, o que de mais precioso existia
na igreja era uma imagem de Nossa Se-
nhora do Rosário confeccionada em barro
cozido, da primeira metade do Século XVIL
Essa imagem tem traços muito primitivos e
era uma das mais raras obras do artesã-
nato da época. Dela existem também íoto-
grafias nos arquivos do Patrimônio.

Da mesma época era outra imageip.
destruída pelo incêndio na Igreja do Ro.-
sário — uma Nossa Senhora da Conceição

também estudada e descrita pela conr
servadora Ligia Martins Costa. Outras pe-
cas que mereceram sua atenção íoram o,s
jarrões e pinturas c o mobiliário da sa.-
cristia.

O Patrimônio Histórico tem também
planta da Igreja do Rosário, tal como íoi
planejada pela Irmandade no Século XVII.
Do trabalho do historiador Noronha San-
tos constam os orçamentos de todas as
obras realizadas, não só na construção,
mas também nos séculos seguintes.

Mesmo que a Irmandade de Nossa Se,-
nhora do Rosário e a de São Benedito dos
Homens Pretos reconstruam sua igreja ref
constituindo todos os pormenores, ela não
i.iá.s interessará ao Patrimônio Histórico,
que só protege os monumentos originais, i

Inforniou Dona Judite Martins que
para a reconstrução a Irmandade nem
precisará pedir autorização já que com a,
destruição da igreja ficou sem efeito o sea
tombamento pelo Patrimônio Histórico. !

Admitiu, no entanto, a Chefe da Se-
ção de História, que a DPHAN examinaria
a possibilidade de resguardar a fachada
da igreja, que continua em pé, já que sè
trata de construção original, podendo elai,
inclusive, ser incorporada à igreja reconsi-
truida. ',

O Patrimônio salvou, assim, o pón-
tico da antiga Academia Imperial de Be--
las-Artes — disse Dona Judite Martins —
remontando-o no Jardim Botânico, após
sua derrubada na antiga Travessa das Ber
las-Artes.

A construçáo da Igreja do Rosário co-
meçou em 1703 e foi inaugurada em 1736,
mas em 1773 foi ampliada a capela-motj.
Entre os anos de 1737 e 1803, íoi sede dò
bispado, enquanto o consistório, em 1764,
ficou ligado aos episódios do "Fico" e dá
Independência, pois ali funcionou o Se-
nado da Câmara de 1809 a 1812 e de 1820
a 1825 e, mais tarde, ao da campanha da
Abolição. Nas antigas catacumbas, em 1812,
foi sepultado no local Mestre Valentim da
Fonseca e Silva.

t

Na segunda metade do século XIX, à
igreja sofreu grande reforma com a alte-
ração do frontispicio, que ainda conserva
a portada original, de lioz, com o meda-
Iháo da padroeira. Reconstruiu-se então
o campanário do lado esquerdo e fêz-se ó
da direita. Em 1861, Antônio Jaci Monteiro
encarregou-se da talha da Igreja. A nave
era um amplo salão com teto de três esteif
ras, mas a capela-mor tem abóbada de
berço. A igreja possuía pequeno museu',
com algumas peças relacionadas com .
movimento abolicionista. i

Triste crônica de luta de negros irmãos

Leia Editorial "Fornecimento de Trevas'

Amontoados no fundo dos porões, os
negros iam aos poucos compreendendo o
que lhes acontecia. Estava acabada para
sempre a vida, livre na mata, a união dos
que se queriam. Gente de várias nações»
que talvez se tivessem guerreado um dia
era agora um só povo numa só dor.

Tratando-se de malungo, que queria
dizer irmão, um único pensamento era o
de trabalharem juntos para reconquistar
a liberdade. Nascia ai a idéia de solida-
riedade que se concretizaria mais tarde
nas irmandades religiosas que, além de
devoções a santos já seus conhecidos gra-
ças ao trabalho de missionários europeus
— São Benedito e Nossa Senhora do Ro-
sário —, tinham como finalidade maior
não deixar morrer seus próprios costumes
e lutar por sua libertação.

A principio meros pontos de reunião
de escravos cm seus poucos momentos de
lazer, as irmandades de homens pretos do
Rosário foram aparecendo em vários pon-
tos do Pais e desempenhando papéis im-
porta níissimos na redenção dos homens
de cór.

O CHICO-REI

A de São Paulo íoi criada a partir de
1711, quando os escravos, em regime de
mutirão, construíram a humilde capeli-
nha no lugar conhecido como Ladeira do
Açu. A princípio sem cargos distribuídos
nem documentos firmados, os pretos ir-
mãos limitavam-se a festejar seus padro-
eiros — e através deles seus próprios deu-
ses — e a juntar cada vintém conseguido
para comprar a baeta do malungo fa-
lecido ou alforriar um de cada vez. Um
simples olhar identificava um irmão para
o outro e sua senha era o rosário de capim.

Também na história Vila Rica os ne-
gros fundaram sua irmandade, cuja his-
tória está ligada á quase lenda do Chico-
Rei. o escravo que alforriou toda a sua
Nação e íormou um Estado tão rico que

chegou a possuir uma mina. Ao lado da
igreja, cujo belo projeto é de origem des-j-
conhecida, vê-se ainda hoje a pia onde
as negras lavaram seus cabelos impregna--
dos de ouro em pó. ,

Embora o homem branco os fizessenj.
sofrer, os negros não o proibia de per-
tencer às irmandades, como está firmado
no livro da Igreja do Rosário de Ouro
Preto: "Toda pessoa preta ou branca, de
um e outro sexo, forro pu cativo, de qualr
quer nação que seja, que quiser ser Irmão
desta Irmandade, irá à casa do Escrivão
para pedir-lhe que íaça assentamento." ]

Na Bahia, Pernambuco e em muitos
Estados ainda se encontram as igi'eja&
da Irmandade, além de lembranças de íes-
tas famosas, reconstrução das nações &n-
tigas, onde o preto virava rei outra vez
nas eongadas e reisados e saudava em
São Benedito todos os seus perdidos orixás.

Nenhuma delas, entretanto, desempe!-
nhou um papel tão marcante e definitivo
na libertação dos escravos como a Irman*-
dade de Nossa Senhora do Rosário e SãO
Benedito do Rio de Janeiro. Com ela de<-
sapareceram os documentos mais impoií-
tantes da Campanha Abolicionista, alétn
de objetos como Instrumentos de tortura
e oferendas de escravos.-reunidos no muj-
seu que contava a história da escravidão
na Cidade.

Prestigiada também pela pobreza, foi
na Igreja do Rosário que D. João e a ía|-
milia foram render graças pela bem sn-
cedida viagem de Portugal e, de uma do
suas janelas, José Clemente Pereira leji
para o povo o manifesto que concitava t»
Príncipe Regente a desobedecer às exij-
gências da Corte portuguesa. E foi ali
também, no Consistório da Irmandade, oii-
de durante algum tempo funcionou o Sq-
nado da Câmara, que íoram votadas leis
da importância da que proclamava o Prirí-
cipe Regente como Defensor Perpétuo do
Brasil e, paradoxalmente, a que exigia 'a

sua abdicação.
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is discute medulas para,
impedir a remessa ao Rio
ão leite do gado hidrófobo

Belo Horizonte (Sucursal) — Os produtores de
Jeite de Leopoldina, Cataguases, Volta Grande, Re-
creio, Argirita e Muriaé reuniram-se ontem à tarde,
cm Recreio, com o médico veterinário Paulo Ferreira,
do Departamento de Defesa Animal do Ministério
da Agricultura, para estudar uma solução imediata
destinada a livrar seus rebanhos do surto de raiva
que ameaça o fornecimento de leite para a Guana-
bara.

A Secretaria da Agricultura de Minas Gerais e
a Cooperativa Central dos Produtores Rurais não
confirmaram, até o momento, a existência do surto
de raiva, mas os produtores daquela região mineira
aguardavam um carregamento extra de vacina e, à
vista dos fiscais das cooperativas regionais, jogavam
fora todo o leite contaminado, de modo que só en-
viaram o leite sadio para a Guanabara.

iier reconnece seus
algozes perante promotor
cia Inspetoria de Polícia

— Êsse aí me massacrou à palmatória, depois
de me botar pelado, e aquele ali, de bigode, encos-
tou um facão no meu peito, o que me obrigou a cair
da janela — afirmou ontem o aeroviário Bertilier
Gonçalves ao reconhecer, sem titubear, o detective
Estênio Mercante e o motorista Manuel Roque como
seus algozes.

Revoltado com as denúncias sôbre espancamen-
tos na Polícia Civil, "porque isso fere minha forma-
ção cristã", o Secretário de Segurança, General Dario
Coelho, prometeu apoiar investigações de casos ocor-
ridos no 2.° Batalhão da PM. onde o 2.°-Tenente
Dyson de Paiva massacrou onze operários, presumin-
dò-se que dois tenham falecido.

oucia jt e aer ai ãira o q
sabe sôbre nazista Stangl
para. que õiff julgue liabem

Brasília (Sucursal) — O Departamento de Policia Fe-
deral remeterá hoje ou amanhã, ao Ministério da Justiça,
as informações que dispõe sôbre o austríaco nazista Fran/.
Paul Stangl, que está detido em unidade militar, a fim de
ser atendida uma solicitação do Supremo Tribunal Fe-
deral. onde foi impetrado habeas-corpus em favor do cri-
minoso de guerra.

O processo de Stangl, qúe ficou dc certa forma para-
Usado até a nomeação do Coronel Florimar Campeio para
o Departamento de Policia Federal, está quase concluído
c a possibilidade de o nazista' ser apresentado à impren-
sa está superada, não só pelo habeas-corpus pedido ao
STF como também devido à própria oposição de Stangl.

% pan. ônibus
ser levado

Costa e Silva.

IRRECUPERÁVEL

O médico-veterinário da
Cooperativa dos Produtores de
Leite de Leopoldina, Sr. Mau-
rício Teixeira, informou que
todo o leite tirado ontem foi
analisado para evitar a trans-
miss&o do mal aos consumido-
res. e, que o gado mais ata-
cado é o da região vizinha aos" Municípios de Recreio e Volta
Grande; quase na Divisa com
o Estado do Rio, que fornece
leite para a Cooperativa Cen-
trai dos Produtores de Leite da
Guanabara e para as Indús-

. trias de Laticínios Vigor.
O gado sadio esti. sendo se-

. parado para vacinação, e, du-
rante a reunião, segundo o Sr.
Mauricio Teixetra, seriam es-
tudadas as possibilidades de
transportar-se aquele gado
para um local imune. O gado
doente está sendo exterminado.' "porque não tem possibilidade
de recuperação. O veterinário
acha que a raiva c transmitida
por morcegos hematóíagos —
que se alimentam de sangue
—, comuns na região nesta
época de chuvas.

O veterinário não conhece
ainda a extensão do mal em
números de cabeças de ga-

do, mas adianta que a maior
parte do gado leiteiro não está
afetada. A raiva ataca também
o gado solteiro e o inventado,
destinado ao corte, e há deis
anos atacou a maior parte do
gado dos Municípios de Além-
Paraíba e Volta Grande.

REUNIÃO

Ontem á tarde, os produto-
res de leite das Cidades de
Leopoldina, Volta Grande, Re-
creio/ Argerita, Muriaé e Ca-
taguases reuniram-se no ci-
nema de Recreio para ver a
extensão do surto de raiva e
estabelecer diretrizes com o
(Departamento de Defesa Sani-
tária Animal, do Ministério da
Agricultura, para a solução do
fornecimento de leite para a
Guanabara.

O enviado do Departamento
de Defesa, Sr. Paulo Ferreira
clisse que o leite enviado à
Guanabara não está contaml-
nacio ,pois é feito pelas coope-
¦rativas regionais de Minas um
exame prévio em todo carre-
gamento c depois pasteurizado
nas Indústrias de Leite Vigor
ou na Cooperativa Central dos
Produtores de Leite.

COVARDE

Ao ladrão confesso Ricardo
Diniz Neto, preso com Berti-
lier Gonçalves, e que hoje, em
testemunho considerado falso,
defendeu cs policiais contra as
acusações do amigo e ex-com-
panheiro de trabalho, o aero-
viário disse, na sua presença:"és covarde e ladrão mesmo,
pcis do contrário náo me des-
mentirias, porque apanhaste
mais do que eu".

Na presença do promotor
Mauro Campeio, da Inspetoria
Geral de Polícia, e dos seus
algozes, faltando apenas o po-
licial Fernando Augusto Lou-
renço. que está desaparecido,
Bertilier Gonçalves, com uma
convicção Inabalável, apontou
todos os que o supliciaram na
Delegacia, reafirmando ainda,
em nova tomada de depoimen-
tos, as acusações contra as
atrocidades sofridas na poli-
cia.

O promotor Mauro Junquei-
ra, que ouviu, ainda ontem, o
legisla, que atendeu Bertilier
Gonçalves, clisse, em conversa
informal com amigos, que não
tem mais dúvidas de que o
aeroviário está falando a ver-
dade e que a prova clc que êle
caiu despido do segundo andar
é ainda mais contundente pa-
ra assegurar-vss que êle foi

realmente castigado pelos po-
liciais a quem acusa.

Após afirmar que "de forma
alguma vou admitir mais vio-
léncias, o General Dario Coe-
lho prometeu, tão logo ocorra
colocação em definitivo da PM
sob a orientação da Secreta-
ria de Segurança, apoiar as
investigações do massacre dos
onze operários pelo Tenente
Dyson Ferreira Paiva, car-
rasco-mòr da PM. conhecido
como Pau Quadrado.

O carrasco Dyson Paiva,
enquanto isso, mandou alguns
beleguins ameaçar as famílias
dos operários, dizendo que, se
forem confirmadas as acusa-
ções contra eles e seus subor-
dinados, "muita gente vai so-
frer".

O padeiro Vicente Alves do
Freitas, que denunciou os es-
pancamentos por éle sofridos,
juntamente com mais dez co-
legas no 2.° Batalhão da PM,
na Rua São Clemente, como
também o siimiço que íoi dado
a dois cios seus amigos, está
correndo o risco de ser morto,
razão por que vai procurar um
advogado que o conduzirá ao
Gabinete do General Dario
Coelho para se livrar das
ameaças do Pau Quadrado.

ISRAEL PEDE
EXTRADIÇÃO

Jerusalém (UPI — JB) — O
Estado cie Israel pediu ao Go-
vêrno brasileiro a extradição
do nazista Franz Paul Stangl
para a Alsmanha Ocidental,
Áustria cu Polônia, segundo
informou domingo a seu Ga-

binei.;; o Primeiro-Ministro Le-
vi Eshkol.

Porta-vozes governamentais
declararam que o Ministério do
Exterior do Erasil não deu ao
Embaixador de Israel — por-
tador do pedido — a certeza
de que Stangl seria extradita-
do, mas garantiu que a solici-
tação seria, estudada.

Aumento deL
cariocas pode
ainda hoje a

O problema do aumento de 40r7: sóbre as atuais
tarifas de ônibus na Cidade poderá ser levado hoie
ao conhecimento do Presidente Costa e Silva, pois
o Ministro interino do Planejamento, Sr. Amauri
Fraga — que se reuniu ontem com o Secretário de
Serviços Públicos para receber os estudos e a nova.
tabela de preços —, viaja hoje para Brasília "para

tentar liberar o assunto com as autoridades federais".
O Secretário de Serviços Públicos, General Mi!-

ton Gonçalves, disse ontem ao JORNAL DO BRASIL

que 
"honestamente eu não sei se o problema será

levado ao Marechal Costa e Silva porque isso depen-
de do Sr. Amauri Fraga, com quem estive reunido
hoje à tarde esclarecendo o assunto".

O caso Stangl e os judeus
Na hum Sirotsky

AVISOS RELIGIOSOS

Ao Glorioso
São Dimas

Agradeço a grande graça rece-
bida por meio de sur, Oração.

Maria da Gloria

À Santa FÜomena
Ern agradecimento.

ARLINDO BARROSO
(FALECIMENTO)

Laure Henriette Gomes Barroso, Maria de
Lourdes Barroso, Maria Thereza Barroso, Car-
los Mario Barroso e família, Fernando Barroso
e família, Guilherme Romano e família, Fran-

cisco Reis e Vaz e familia, Nelson Pinto Gomes e íamí-
lia e Marina Pereira Braga, profundamente consterna-
dos comunicam o falecimento de seu querido marido,
pai, sogro, fio, avô e bisavô, e convidam para o se-
pultamento hoje, dia 28, às 17 horas, saindo o féretro
da Capela Real Grandeza, para o Cemitério de São
João Batista.

egrao
inaugura

P.B.

Novena das horas
Para ser feito em 8 horas; dut

cissimos Menino Jesus, prometesles à

bem-aventurada Margarida do San-

tissimo Sacramento ouvir favorável-

mente tudo quanto vos fór pedido
em honra de vossa infância, conce*

dei-me a graça que ardentemente

desejo alcançar durante esta nove-

na, dizer 12 vêzcj a seguinte Ja-

culatória: Menino Jesus eu confio
em vós: Padre-Nosso, Ave-Maria,

Glória ao Pai.

Agrade;. JUUA

DULCE BEBIÂNNO RODRIGUES
(MISSA DE 7." DIA)

Lino Rodrigues, Fernando Antônio Bebianno Ro-

drigues e Sra., Maurício de Andrade Ramos, Sra.

e Filhos, Dora Bebianno e Alte. José Leite Soares

e Sra., convidam os parentes e amigos de sua

queridíssima DULCE para a missa que em intenção de sua

alma mandam celebrar no altar-mor da Igreja da Candelária,

4.°-feira, dia 29, às 10:30 horas.

Novena Poderosa
ao Menino Jesus

de Praga
Oh! Jesus que dissesíe., peça

e receberás, procura e acharás, bate
e a porta se nbriará. Por intermédio
de Mari3, Vossa Sagrada Mãe, eu
bato, procuro e Vos rogo que minha
prece seja atendida. (Menciona-se o
pedido).

Ohl Jesus que dissestes: tudo
que pedtres co meu pai em meu no-
mo Êle atenderá. Por intermédio de
Maria Vossa Sagrada Mae eu humil-
demente rogo ao Vosso pai, em Vos*
50 nome, que minha oração seja
atendida (Menciona-se o pedido).

Ohl Jesus que dissestes, O Céu
e a Terra passarão mas as minhas
palavras não passarão. Por íntermé-
dio de Maria Vossa Sagrada Mãe
eu confio que minha oração seja ou*
vida (Menciona-se o pedido).

Rezar um Padre Nosso. Rezar 3
Ave Marias e um Salve Rainha. Em
casos urgentes, essa novena deverá
tcl feita em nove (9 horas).

Mandada publicar por ter alcan-
çado uma grande graça

Ròmulo C. Barbosa

FERNANDO DINIZ
(MISSA DE 7.° DIA)

Sua família convida os parentes e ami-

gos para a missa que em intenção de
sua alma, manda celebrar quarta-feira,

dia 29, às 10h30m, no altar-mor da Igreja da

Ordem Terceira de N. S. da Conceição e Boa

Morte, Rua do Rosário.

MARIA ELISA PARETO
REBELLO ALVES

- LILLY

(MISSA DE 7.° DIA)

(MISSA DE 7.° DIA)

Waldir Siqueira de
Mesquita, senhora e
filha comunicam aos

parentes e amigos o fale-
cimento de sua sogra, mãe e
avó Zulmira, ocorrido domin-

go em Juazeiro-Bahia e con-
vidam para a missa que, em
sufrágio de sua alma, man-
dam celebrar sábado, 1.° de
abril, às 9,30 horas, na Ca-
tedral Metropolitana.

Sua irmã Carmen Pareto di Giacomo e
filhos, seus irmãos Luigi e Mario Pa-
reto e esposa Tina — sua cunhada Ket-

ty Strixino Pareto e filhos — seu sobrinho Spa-
rano e família, com pesar, comunicam o seu fa-
lecimento ocorrido em Gênova — Itália, no dia
22 do corrente e convidam os demais parentes
e amigos para a missa de 7.° dia que mandam
celebrar, quarta-feira, dia 29, às 9h30m, no
altar-mor da Igreja da Candelária.

O Governador Negrão cie
Lima inaugurou, ontem, na
Ilha do Governador, a E?-
cola Álvaro Moreira, em ho-
menagem ao poeta de As
Amargas, Não, com um pro-
vérbio agressivo, embora ss
dissesse despreocupado com"'as intrigas, calúnias e
ódios".

A íala do Governador foi
uma espécie de agradeci-
mento ao Deputado Couto
de Sousa, pronunciado logo
em seguida às palavras do
acadêmico Rodrigo Otávio,
que íéz um histórico da vida
e da obra do poeta homena-
geado, na presença da viúva.

Foram inauguradas, tam-
bém. ontem pela manhã,
outras duas escolas prima-
rias, sendo uma em Cordo-
vil, denominada . Davi Pe-
rez, e a outra em Vigário
Geral, recebendo o nome de
Eneida de Andrade, enquan-
to a Secretaria de Educação
anunciava para breve um
plano de recuperação dos
estabelecimentos abalados
pelas chuvas.

Na inauguração da Escola
Álvaro Moreira o Governa-
dor Negrão de Lima afir-
mou que não estava pre-
ocupado com "as intrigas,
calúnias e os ódios", enfa-
tizando que, quanto a isso,
tinha "um raciocínio, ou se-
ja, o de que o mundo não
era todo povoado por Alva-
ros Moreiras".

O Sr. Negrão de Lima,
com tais palavras, respondia
ao "discurso" anterior, "em

nome do Poder Legislativo",
que fizera em sua homena-
gem o Deputado Couto de
Sousa, enaltecendo duas
qualidades de governante e
"essa obra silenciosa, sem
alardes, cometendo mais do
que um crime de calúnia
quem, pelo ódio e pelos in-
terêsses personalistas, tenta
imputar-lhe tantos defei-
tos", e dizendo ainda, como
que descobrindo a frase no-
va que a inteligência não
conseguia descobrir: "A ca-
ravana passa enquanto os
cães continuam a ladrar."

Cabo Anselmo
condenado a
mais 2 anos

O ex-cabo da Marinha José
Anselmo dos Santos, que se
encontra foragido, teve sua pc-
na de reclusão aumentada pa-
ra 15 anos e seis meses, com os
dois anos a que o condenou
ontem o terceiro julgamento a
que íol submetido, na 1." Au-
ditoria da Marinha.

Telaviv — No dia cm que sc divulgou aqui que o nazista
Stangl p-deria ser libertado, recebi Inúmeros telefonemas e
visitas. A coisa não se interrompeu _, possivelmente, assim
constituo até que o.s tribunais brasileiros decidam a questão.

Os campos de concentração que visitei na Alemanha são
uma das piores memórias dc minha vida. Mas o que vi foram
casas vazias, os prédios em que os judeus eram mortos a gás,
os crematórios cm que os seus corpos eram transformados em
poeira. O resto — as cenas propriamente ditas cm que mi-
lhões de seres humanos foram friamente assassinados apenas
para satisfazer ã loucura nazista — tive de preencher com a
Imaginação. E, cemo todos aqueles que não sofreram, o que
imaginei sempre esteve muito longe da verdade.

Tenho cm Israel uma empregada que passon quatro anos
escondida num poço na Polônia. Quando saiu, com a chega-
da das tropas russas, levou alguns dias para aceitar a luz
que lhe feria os olhos c não lhe permita ver, era a liber-
da_c. O seu filho, que fclpara o poço anies de saber andar,
levou algumas semanas para sc habituar ao espaço dos cam-
pos, à luz do soi.

Grande parte da população de Israel é formada de so-
brevivent-s daqueles dias, dos poucos que escaparam dos cre-
matórlós c menos ainda des que enc-ntraram refúgio e náo
experimentaram os honores dos campos de concentração.
Ca£a história que se ouve c diferente de outra, todas
porém tem um pento comum: os momentos de terror que
duraram cinco anos, durante cs quais a morte nas mãos do
carrasco nazista poderia ocorrer no instante seguinte.

Muitos amigos que tenho cm Israel são os sobre-
viventes de suas respectivas famílias, Um deles escapou por-
que. nos dias em que a metralhadora ainda era a anna dos
nazistas para o extermínio d? judeus, apenas feriu-se de leve,
o bastante porém para ensangüentar-se c desmaiar. Quando
acordou, estava soterrado sob uma montanha de cadáveres.
Havia só uma pequena guarda nazista nas cercanias do ma-
tadouro e ele, de pouca idade então, conseguiu arrastar-se
p:,r uma extensão que, contada em termos de pavor, não po-
deria ter sido maior, file foi daqueles que chegaram até Israel
caminhando através de vários continentes. Velo a pé.

Não há judeu algum do Ocidente que não tenha perdido
pelo menos um parente próximo no holocausto.

í; verdade que. não fosse n capacidade tio homem esque-
cer as suas piores experiências, a vida seria impossível. A cada
passo, cio sofreria do medo de vc-las repetidas c ficaria imo-
bilizado.

Mas há certas experiências que o mundo não pode es-
quecer porque é a. única forma de evitar que so repitam. O
genocídio é unia delas.

Na última guerra, morreram muito mais do que os seis mi-
lhões de judeus qua pereceram nos campos de concentração
de Hitler. A matança de russos também íol inacreditável em
sua quantidade c crueldade. Apenas os judeus foram os
unicoH a morrer pelo crime de sua crença r c 1 i g i o s a e
dc sua origem.

Entre os mais eficientes instrumentos da política da "so-
lução final" de Hitler e seus jagunços, estêv* Stangl, êste
mesma que agora espera que a sua sorte seja decidida pel»
Justiça brasileira. Sane-sc que foi à época em que esteve des-
tacado para Sobibor, na Polônia, entre abril c setembfo de
19.2, que aquele campo se tornou inesperadament» eficiente
na administração da morte aos judeus. No período, cerca, de
:!00 mil foram levados às câmaras ds gás. Transferido para a
superintendência de Trcblinka, onde permaneceu até setem-
bro de 1943, Stangl soube organizar a eliminação de 700 mil
oulros. Depois, pelo trabalho realizado, foi promovido a cargos
mais altos da hierarquia nazista.

Adolfo Eichman, o nazista austriaco detido cm Buenos
Aires e processado cm Israel, o homem que organizou todo o
sistema da "solução final" que pretendia a eliminação total
dos judeus, proclamava que apenas obedecia ordens. É o que
dizem todos.

Muita gente já esqueceu o que aconteceu nos campos de
concentração dc Hitler, durante a guerra. E gerações novas
nasceram c cresceram desde então. Mas os que sobreviveram
ainda vivem em terror, ainda acordam com o suor do medo,
com a memória dos gritos daqueles que marcharam para os
campos dc gás, daqueles que foram estraçalhados pelos mas-
tins dos S.S., meíralhados ou transformados cm alvos do
haionetas ou pontapés. O que aconteceu foi de tal forma que
continua sendo inacreditável.

Na História muitas foram as instâncias em que povos in-
leiros foram exterminados durante uma guerra, jamais a frio,
segundo um plano a ser executado em vários anos, com o au-
xilio dc instrumentos especialmente criados para o ato. por
Cientistas e engenheiros que sabiam o que est-avam fazendo.

Quando aconteceu o que aconteceu na última guerra, pais
algum continha cm suas leis e jurisprudência uma base para
juljar e condenar os criminosos. Teria sido necessário que se
admitesse o inadmissível. Além do mais, nunca se imaginou
que isto poderia acontecer.

Sei de judeus que voltaram da Sibéria para a Polônia
ocupada pelos nazistas porque a Alemanha, ate HKlcr, fora
nm dos países mais liberais no seu tratamento das minorias.
Náo foram poucos os que assim fizeram, recusando-se a acre-
ditar nos rumores que corriam sôbre a existência de campos
de extermínio. E ainda hoje os que sobraram dos campos náo
conseguem compreender o por que de tudo nem a extensão do
crime.

Há em Israel uns poucos que escaparam à eficiência mor-
tifera de Stangl. Bastou que o nome do carrasco surgisse no
noticiário para que, como se tivessem sido condicionados para
uma eternidade de receá-lo, entrassem cm estado de choque.
Vários deles me procuraram. E eu, que antes pada percebe-
ra neles, passei a ver-lhes nos olhos tudo o que haviam so-
frido. - , _ .

Mas, 20 anos são um longo tempo. E a sua reação de no.je
a Stangl não é de ódio, porém, de vergonha por terem sofri-
do o que sofreram, por terem sobrevivido num mundo que ten-
dc a esquecer.

No homem Stangl como no homem Eichman o que ve-
mos é uma idéia. Ao insistir cm que sejam julgados, o que pre-
tendemos é o julgamento desta mesma idéia. Não será jamais
a simples condenação dos Stangl c Eichman que apagarão
a memória dc seus crimes, mas a condenação eterna e perma-
nente do genocídio c do assassinato em massa como instru-
mento de política — disse-me um deles.

E um outro acrescentou:
Depois do que vi, sei que tudo pode acontecer. E sc a

idéia náo fôr condenada pela eternidade, através da punição
de cada um dc seus executores, amanhã cia poderá ser utili-
rada contra outros povos por outros líderes ou grupos.

No assassinato cm massa dos judeus, os Stangls levaram
o mundo ao pico dc sua bestialidade. Culpas tão profundas ja-
mais desaparecem.

ENTROSAMENTO

A nova tabela do aumento
sóbre os preços das passagens
de. ônibus no Rio já está con-
cluida, mas não será liberada
antes que o Governo . federal
opine sóbre o percentual a scr
concedido. Na semana passada
foi anunciada uma reunião do
Secretário de Serviços Públicos
com os Ministros do Planeja-
mento e Fazenda, mas somente
íoi realizado o encontro de on-
tem com o Ministro interino (io
Planejamento, "porque a Fa-
y.enda não precisa opinar, uma
vez que nós não estamos pc-
dindo subvenção ao Governo
federal", explicou o Sr. Míl-
toa Gonçalves.

Durante a reunião de ontem
no Ministério do Planejamento
entre o representante do Go-
vêrno estadual e o Sr. Amauri
Fraga, o Secretário de Serviços
Públicos expôs ao Ministro
substituto "todos os estudos
feitos' pela Divisão Técnica da
Secretaria que justificam o
percentual a ser concedido",
afirmou, o Sr. Milton Gonçal-
ves-

O Ministro do Planejamento,
Sr. Hélio Beltrão, antes de via-
jar para Nova Iorque — de
onde deverá retornar no sába-
do — deixou instruções e di-
versas perguntas que o Sr. Mil-
ton Gonçalves respondeu on-
tem para o Sr. Amauri Braga,
que "resolveu consultar as au-
toridades federais de Brasilia
para vor se consegue liberar o
assunto antes da volta do Sr.
Hélio Beltrão".

Depois de afirmar quo não
sabia "se o assunto seria leva-
rio à consideração do Marechal
Costa e Silva" o Sr. Milton
Gonçalves acrescentou que a
viagem do Sr. Amauri Fraga
"já estava prevista antes da
reunião que mantivemos hoje,
e sua resolução de consultar
Brasília durante sua estada só-
bre ésse problema não é cia mi-
ilha alçada comentar".

— O fato — concluiu o Sc-
cretário de Serviços Públicos —
c que essa consulta ao Minis-
tério do Planejamento na quês-
tão dos aumentos de preços só-
bre tarifas que dependem do
Estado ó uma rotina de traba-

lho norteada pela necessidade
de haver o entrosamento tia.
política econômico-financeira
do Rio com as diretrizes tra-
çadas pelo Ministério do Pia-
nejamento".

O Secretário de Serviços Pú-
micos fêz questão de frisar que"a intenção dessa consulta às
autoridades em Brasília é de
conseguir liberar o aumen:o na.
esfera federal o mais rápido
possivel, exclusivamente".-

De acordo com suas declara-
cões anteriores sóbre o proble-
ma, é intenção do Sr. Milton
Gonçalves permitir a entrada
em vigor dos novos preços "a

partir de zero hora do dia 1.
de abril". Apesar de náo libe-
rada a nova tabela de preço.*
c ser certo que "antes dc re-
solvido o assunto defintivamen-
te e assinado o decreto de au-
mento pelo Governador Negrão
de Lima. a tabela não será li-
berada á imprensa", sabe-se
que, em linhas gerais, aplican-
do-se o percentual de .0'.' ás
atuais tarifas, o resultado se-
rá. aproximadamente, o nóvo
preço da passagem em coda ii-
nha de ônibus da Cidade, inclu-
sive as da Companhia oe
Transportes Coletivos.

As variações que ocorrerem,
eventualmente, entre ésse cal-
culo e a nova tarifa que a ta-
bela apresentará será decorreu-
cia do sistema complexo utili-
zado pelos técnicos da Secre-
taria de Serviços Públicos para
cnlcuiar os prçeos da nova ta-
bela, de acordo com o percurso
médio anual de cada empresa
em cada uma das 80(1 linhas
de ônibus que atualmente ope-
ram no sistema dc transportes
coletivos do Rio.

Para o Sr. Milton Gonçalves,
a "aprovação do aumento pelas
autoridades federais é quase
inevitável, uma vez que o
acordo de aumento aos empre-
gados dns e m p r é s a s de
ônibus, feito na Justiça do Tra-
balho, não nos deixa outro re-
curso a nno ser aumentar os
preços das passagens. Se o Oo-
vêrno federal quisesse evitar o
aumento seria obrigado a sub-
vencionar o sistema cie trans-
portes coletivos para não levar
as empresas que nele operam
à falência".

Táxi mais caro em Minas
terá decisão na 4.a-feira

Belo Horizonte (Sucursal)
— Os táxis de Belo Horizon-
te deverão sofrer aumento
de 20r,. na bandeira 2, pas-
sando o quilômetro rodado
de NCrS 0,19 (cento e no-
venta cruzeiros antigos)
para NCr$ 0,23 (duzentos e
trinta cruzeiros antigos) a
partir de quinta-feira, se o
Conselho Estadual do Trân-
sito, que se reunirá quarta-
íeira, aprovar o pedido do

Sindicato dos Condutores cio
Veículos Autônomos.

Ésse aumento, segundo o
Presidente do Sindicato, Sr.
Constantino Siqueira dos
Santos, representa apenas
"um abono aos motoristas
de B. Horizonte, mais do quo
onerados, atualmente, com
a majoração do preço da

gasolina, do óleo e do sala,-

rio minimo.

Francisco de Oliveira é
nomeado para o INPS em
substituição a Nazaré

Brasília (Sucursal) — O Marechal Costa e Sil-
va nomeou ontem o Sr. Francisco Luís Torres de
Oliveira para o cargo de Presidente do Instituto In a-
cional de Previdência Social, em substituição ao Sr.
Nazaré Teixeira Dias. .

Despachando com o Ministro Jarbas Passarinho,
o Presidente Costa e Silva assinou ainda decretos de
nomeação do Sr. Ildélio Martins para o cargo de
Diretor-Geral do Departamento Nacional do Traba-
lho e do Brigadeiro Roberto Brandini para a dire-
ção do Departamento de Administração do Mmiste-
rio do Trabalho.
EXONERAÇÃO

O Marechal Costa . Silva,
em outro ato, exonerou o 'Sr.

José Dias Correia da Costa dos
cargos de representante do
Governo no Departamento Na-
cional de Previdência Social _
Presidente do Conselho-Diretor
do DNPS. Para substituí-lo, foi
nomeado o Sr. Renato Gomes
Machado, um dos subchefes do
Gabinete do Ministro Jarbas
Passarinho.

O advogado Carlos Leite
Costa, filho do Consultor-Ge-
ral da República, Sr. Adrcaldo
Mesquita da Costa, tomou pos-
se ontem ã tarde no cargo cie.
secretário particular do Presi-
dente Costa e Silva, substituta-
do o Tenente-Coronel ErnS.nl
D'Aguiar, que vinha exercendo
provisoriamente essas funções
e irá agora trabalhar no Ga-
binete Militar, contando os
pontos necessários á sua próxi-
ma promoção ao posto de Co-
ronel.

RE1MES PEREIRA DE
SOUZA BASTOS

ALOYSIO DE SOUZA BASTOS e família,

cumprem o doloroso dever de participar o

falecimento de REIMES PEREIRA DE SOU-

ZA BASTOS ocorrido ontem e convidam parentes
e amigos para o seu sepultamento hoje, às 11 ho-

ras, saindo o féretro da Capela da Rua Real Gran-

deza para a mesma Necrópole. (?

_§_

FRIEZA INTIMA?
Na frieza íntima do ho-

mem ou da mulher o que
é necessário é tonificar as
células nervosas e não
excitá-las com remédios

perigosos. Tonifique os
seus nervos com SUFICIT
(SUFICITE), usando-o por
algum tempo. Suficit lhe
dará pujança sexual e evi-
lará o cansaço e o esgota-
mento. Mas Farmácias e
Drogarias. FABR. 32-5566.

Fogo destròi
padaria de
Jacarepagua

Um incêndio irrompeu por
volta das 2 horas de hoje no
interior de uma padaria na Es-
trada do Bananal, próximo ao
n.° 110S, em Jacarepagua, e
alastrou-se rapidamente, colo-
cando em risco as casas loca-
ltzadas na vizinhança. Para
combater o fogo. acorreram ao
local bombeiros do Quartel
Central da corporação.

Lojistas
debatem hoje
racionamento

British Hovercraft mostra
eficiência de seu veículo
anfíbio durante coquetel

O Hovercraft, veículo anfíbio considerado a mais mo-
derna forma de transporte, foi apresentado ontem pela
British Hovercraft Corporation num coquetel oferecido a
imprensa e autoridades, quando íoram exibidos filmes e
slides demonstrando sua eficiência e versatilidade.

Uma turbina que impele forte fluxo de ar para baixo,
formando um colchão de sustentação, mantém o Hovercraft
a cerca de 60 centímetros acima da superfície e ainda lhe
dá impulso direcional e uma saia flexível de borracha em
volta do casco impede que o ar escape para os lados.

neladas, tem capacidade para
transportar cerca de 200 pas-
sa geiros.

A comissão designada pelo
Sindicato do Comércio Lojista
para elaborar um memorial sô-
bre o.s problemas causados pelo
racionamento vai reunir-se ho-
je. às 14h30m, na sede do Sin-
dicato, para debater a redação
final do documentos, a ser cn-
tregue ao Ministro das Minas
e Energia, Sr. Costa Cavalcân-
ti, talvez ainda esta semana.

VERSATILIDADE
O veículo, que tem uma hé-

lice na parte superior, pode
atingir velocidades de até 140
quilômetros horários, depen-
detido da potência de seu mo-
tor e do tipo de ondas ou cli-
íiculdades de terreno que pre-
cise enfrentar. Foi criado pelo
engenheiro inglês C. S. Coeke-
reli, que iniciou suas pesquisas
em lí>53 mas só terminou o
primeiro aparelho em 1053. O
tipo mais moderno, de 165 to-

Já na primavera do próximo
ano umn frota clc llovcrcraíls
lidará n França ii Inglaterra
em linhas regulares. Há muitos

.veiculos operando na Inglatcr-
ra e na Suécia e o menor tipo
— o de sete toneladas — está
sendo usado pela Marinha Bri-
tanica em vários setores, inclu-
sive para repressão ao contra-
bando.

I
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Qhstacle venceu na raça
e valentia de Portilho
que teve final inspirado

Obstacle, filho de Dernah e Ma Pommc. do Stud Pôr- '

to Amazonas, venceu o Prêmio Paul Maugé, domingo na
Gávea, em violenta atropelada, conseguindo uma passagem
providencial nos últimos metros, muito bem lançado por
José. Portilho, na pista de grama úmida.

Sinaleiro e Mujalo comandaram as ações após a par-
tida, até a reta, quando Fair Kino começou a se aproximar

pouco a pouco, surgindo então Obstacle com ação avas-
saladorá para livrar três quartos de corpo sobre Fair Kino

e Sinaleiro, terceiro colocado. Não correram Impera tor e

Brasamora. •

PASSAGEM VEIO DEPOIS

RESULTADOS

1." Páreo — 1 001) metros —
Pista-: A. V. — Frêmio:
NCrS 1 100,00.

1.9 Escaldado, A. Ramos
2.° Elmer, A. Hodecker .

59
54

' Diferenças: 3 corpos e 3 cor-
pos. Tempo: 104"l/õ — Vene.
(2) NCrS 0,_12. Dupla '231 0.83.
Placês: (2) 0,17 e (3) 0.34 —
Treinador: Artur Araújo.

2.° Páreo — 1 000 metros —
Pista: G. V. — Prêmio:
NCrS 2 000.00.

1.° Héia, A. Santos
2." Êsula, J. Tinoco

:>d

Diferenças: 3 4 cie coroo e
3,4 de corpo. Tempo 60"2 5.
Vene. (1) NCrS 0.23. Dupla
U2i 0.47. Placé.*-: (D 0.1G e
i2> 0.19. Treinador: Jc*._ó L.
Pedro..a.

3.1 Páreo — K000 metros —
Pista:' C. ti. — Prêmio:
NCrS 2 090,00.

1." Itararé, J. Maohado .. 55
2." Harari. A. Santos .... ?..
3." Cadipó, P. Alves  55

Diferenças: 1/2 cabem e 1 2
corpo. Tempo GO", vénc. (3)
NCrS 0,23. Dupla (121 0,32 —
Placês: (3) 0,11, (1) 0.12 e
(9i 0,12. — Treinador: Ernani
Freitas.

4." Páreo — 1200 metros —
Pista: GC, - Prêmio CrS
1 300,00.

1.° Hippo, J. Santana .. 57
2.o Light-já, A. Ramos .. 57
3.° Taiamã, J. B. Paulielo 57

Não correram: Foxbridge c
Manield. Diferenças — 2 cor-
pos e '_ coroo — Tempo: 74".
Vene. (10) NCrS 1,32. Dupla —
(44) 0.39. Placês — (101 0.28

'9i 0.13 e (7i 0.38. Treinador
J. C. Silva.

ü." Páreo — 120(1 metros —
Pista G O. — Prêmio NCrS
4 000,00. (Prê sn i o Paul
Mattge).

1." Obstacle, J. Portilho . 55
2." Fair Kino. F. Esteves.. 55
3." Sinaleiro. A. Ricardo .. 55

Não correram:' Imperator e
Brasamora. Diferenças: :!i ds

corpo e 2 corpos — Tempo:
72" 4 5. Vene. (7) NCrS 0,83.
Dupla (341 1.20. Placês: (7)
0,28 —' (10) 0.20 e (li 0,13.
Treinador — Paulo Morgado.

(i.u Páreo — 1 300 metros —
Pista G U. — Prêmio: NCr$
1 600,00.

í.° Gava. A. Ricardo  56
2.° Ledermaus, A. Marcai . 5B
3.° Dlamelita, A. Ramos .. 56

Diferenças: — Cabeça e *..
de corpo. Tempo: 79"35. —
Vanc. (U NOrS 0,27. Dtiy^a
(12) 0,32. Placês (1. 0.12 (5)
0,16 e (7> 0,12. Treinador Ma-
nuel de Sousa.

7." Páreo — 1200 metros —
Piila GU. Prêmio NCrS 1 300,00

1.° Fração, A. Ricardo  57
2.° Casela. P. Alves  57
3." Kiriaki, O. Cardoso  57

Não correram: Ferónir., Dol-
ce Farníent, Samotrácia.

Diferenças — 3 corpos e 3
corpos. Tempo: 73". Vene: (2)
NCrS 0.42. Dupla: (13) 0,31.
Placês: (2> 0,14 — '8> 0,14 e
'7' 0.15. Treinador: Arlur
Araújo.

8." Páreo — 1 600 metros —
• Pista AU. Prêmio NCrS 1 600,00

1.° Vishnu, A. Santos  56
2.° Estouro. O. Cardoso ... 56
3.» First Cigal, L. Acuna .. 56

Não correu: Eremita.
Diferenças — 1/2 corpo c

vários corpos. Tempo: 105".
Vene: (8) NCrS 0.48. Dupla:
(44) 0,58. Placês: (8) 01.5 —-
(7) 0,13 e d) 0,12. Treinador:
Mariano Sales.

9." Páreo — 1 000 metros —
Pista AU. Prêmio: NCrS 1100,00

1.° Birk. F. Meneses  55
2." Guarcii. A. Ricardo  56
3.° Bigurrilho, L. Acuna .. 55

¦ Não correram: Êfeso, Cabuçu,
Tripcli e Dintel.

Diferenças: Vários corpos e
1 corpo. Tempo: 64". Vene: tl >
NCrS 0,18. Dupla: (13) 0.41.
Placè.s: (li 0,11 — (6> 0.14 e
'3i 0.14.'Treinador: Sabatino
d'Amore.

Mov. da.s apostas — NCrS
271 854.50. Cone: NCrS 21 534,26.
Total NCr$ 293 388.76.

11 _ 1 600 — NCrS 1 300.00
Deidade 52, Jccline 52, Ron-

dadora 52. Halcysta 56. Fusão
00 e Estilhelra 56.

2i -—''(Grama) — (Prova Es-
pscial) — 2 000 — NCrS
1.600.00 — London, 50. Ambi-
çáo 54, Charnot 56, Copag 50,
Halcysta 52 e Biazon 61.

3) — (Grama) — 1 300,00 —
Snowking 57, Dragão. 57. Al-
bião 57, Cuore 57, Retrospect
57. Hal-só, 57, Fouquet 57 e
Mangazo 57.

4i — 1 2Ü0 — NCrS 1.300,00
Lord' Byron 57, Sansoville 57,

Sal valore 57. Manield 57, Taia-
má 57, Muiraqutã 57. Ha!l-Li-
bio 57, Dr. Osinane 57 e Feiti-
ço da Vila 57.

5i — 1 600 — NCrS 1.600.00
Scratch 56, Ambrosso 56, El

Ciclon 56, Guepardo 56. Gálio
56, Geiser 58, Granfina. 54, Se-
rein 54 e Siap Bang 54.
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!> e Fair Kino ainda Inlinnm pela vitória quant

Tenente depois de retirado
retorna na noturiiae deve
ser o favorito ,do 5.(l páreo

Tenente, que foi retirado na ocasião em que la estrear,
devido ã diversidade dos sinais que constavam na sua do-
cumentação, retorna na noturna com os problemas rola-
eionados com sua identificação perfeitamente .superados, e
agora cm condições cie confirmar o favoritismo."

Na segunda prova. Dialon, se a raia estiver seca, pode
atuar melhor devido aos .seus tendôes com lesão bastante
acentuada, mas não será fácil dominar ao ligeiro Payaso,
colocado no percurso icieaí. o quilômetro, e agora largando
sempre bem. pois amunsoti muito nas mãos do freio Ru-
bens Adão Pinto.
1." 1'AItBO — A-. ._h::_m i _im
melro.s — N"í'iS l 300.00

Kc

: : Falem, i Souzs l 57*— í Ln Oarçans. .1. Rimos .. 57
. Jaretu, C. Morgudo .. '_ .",7

:—. Chavotesa, Q. Cardoso >: 57
."1 Hid are. Ií. Carmo .... -4 ,",:' (i Rm Luz. J. Paulielo .. .1 :,7" Gl.arue. R. Rflmo.. *! 57

:.** P.iKEO — i- '.'111 1 un.i
melros — NCrS SiiIi.hii

Lu_aí:::.c:or
V-...conce!. r. _;i
:.: :;ieiev. 3 õs

G. P. Cordeiro da Graça é
cm 1 000 metros e está
com o campo equilibrado

O Grande Prêmio Cordeiro da Graça — 1 000 metros —¦
aparece bastante equilibrado, tendo nas presenças de Edi-
ção, Divertida, Titular, Planna e Alzon os seus nomes cie
maior prestigio, sendo que as éguas estarão melhor se a
carreira fôr mesmo na pista de grama como está progra-
mado.

A principal carreira da tarde de sábado é a Prova Es-
pecial em 2 000 metros, em que se destacam desde logo
os nomes de Ambição e Biazon, que parecem estar mais à
vontade neste tiro longo. Ainda no sábado estão progra-
madas duas carreiras para a pista de grama.

SÁBADO

Sinaleiro, Mujal

Oraci disse
que Bainly
ficou atrás

Oraci Cardoso, que mou-
tou Bainly no terceiro pá-
reo da reunião de domingo,
na Gávea, declarou que, na
partida, ficou apertado en-
tre Urbelo e San Quentin,
atracando-se bastante,
diante da ocorrência.

Antônio Ricardo justificou
a corrida dc Feitiço da Vila,
afirmando que o seu pilo-
tado íèz baldas em lodo o
percurso, correndo direto
para fora na partida e em
quase toda reta final. No
mesmo páreo. José Brizola
que conduziu Peblo, afirmou
que o cavalo largou brusca-
mente para íora. o que obri-
gou-o a levantar para não
prejudicar os adversários.

MUITOS "PREJUÍZOS

O aprendiz Rangel Carmo-
disse que na partida, Kiri-
néa ficou apertada no box
por Aitá, dai o atraso ini-

• ciai. Oraci Cardoso, jóquei
de Kiriaki, acusou Antônio
Ramos, Jandinha, que cor-
reu para dentro, chocando-
se com sua pilotada, e que
por èsse motivo não chegou
a produzir o que poderia.

Obstine é
potro de

3. Morcadoo

lo Obstacle ipie corria quarto, sem passagem, dcrroioii-os no final

Tenente marcou 84"para
cs 1200 metros com uma
ação final .das melhores

Obstir.é é um filho de Dsrnab
e __::nbic:., treinado por Paulo
Morgaáo que aparece como es-
trssnte f.ta semana: na Gávea,
podendo .ce constituir em m.:s
um ponto para o profissional
c;u. vem tendo muita sorts eom
os seus potros.

E:;*.o C7 e .tá bastante comen-
que

caí-
por

tndo pelos seus trabalho*;,
sempre foram muito bons.
ESTREANTES

OBSTINE — Masculino,
tanho, Paraná (21-10-64'
D;rnah e Ximbicai. Criador:
Luís Gurgel cio Amaral Valeu-
te. Proprietário: Stud Amen-
docira. Treinador: Paulo Mor-

EXl-0 67 — Masculino, cas-
tenho, Rio cie Janeiro (18-11-
64», por Enclymicn e Castilha.
Criador: Haras Vargem Ale-
gre. Proprietário: ICenneth Ho-
ward Mc Crlmmon. Treinador:
Levi ,Ferreira cio Amaral.

1'LOItA CATITA — Femi-ii-
no, castanho, São Paulo (21-10-
641. por Fastcner e Paulistana.
Criador: liara . São José e Es-
peditos. Proprietário: Haras Zé.
Tr: inador: Jorge* Tinoco.

FOI.GADA O - Masculino,
alazão. Paraná '22-10-63), por
Pinga Fogo c Sabrino. Criador:
Haras Moletta. Proprietário:
Stud Aruanâ. Treinador: Olcle-
mar Bandeira Lopes.

"Tenente, 
sempre muito fácil pelo centro <X.\ pista, mar-

cou 34" pára a distância de 1 200 metros com o jóquei
J. Santos tranqüilo no seu dorso na maior parte do per-
cur._o, tendo mesmo na parte final levantado um pouco
sua montada para esta não baixar a marca.

Old Bali. fazendo ala_.de cie sua velocidade em tiros
curtos, completou os 1000 metros em 69" sem que J. Borja
mexesse, tendo êste ainda se dado ao luxo de fazer sem-
pre a maior pane do percurso bem colado á cerca externa.
O final do pensionista de Felipe Lavor agraciou aos obser-
vadores.

LONDON-TOWER

Lcndon Tower (J. Paiva'' vin-
i.i às mais distância, compicicu
o quilômetro cm 7(1", muito ii
vor.tatiè e t:m pouco af_u_taão
_',: cerca. Driçoa Blru (J. Per-
ilibo) a milha eni 110". não
c'..:::.*n*.'o muito boa.i:nprc;..ão
c Cri pin (I. Oiivelr*.' cs úl;:-
ir.es 1 200 em 84", cie gaioRji
la: go.

L.i-Hlou Tmrcr apesar <!.*> sn-
hrccargii. ('• lita imlicação fic.in-
ilu Coscínclls, lüue Sea. Ura-
ircn Blcu c Gipso, na formação
il;: dupla.
TENENTE

Tenente (J. Santos) c? 1201
em 84". algo contido. Forgotteu
(I, Oliveira,) aumentou paru
84" 2 5. com algumas reserva;.

Beaureverg i|i'-' vem se apro-
xima lido no e.]>-llu>, i>i;ili> se
reabilitar, devendo no entanto
não •:• descuidar de Teiu-nte,
Vcltio, Hai Astro e 1*11 Sirôcco.

Quarana 'J. H. Santos) os
1 200 em 82", cem sobras c um
pouco afastada da cerca. Old
Er.ll 'J. Borja) vindo cie mafs
clistáncia. completou o ciuilóme-
•teo em 61)". rom grande facili-
cle.c.c e sempre pelo centro da
pl-ta t* Ilarcguam (A. Neri.) o.s
1300 em SS" 2 5. agradando
quelou::* coisa.

Ocar-\Vay que vem ile per-
der uma corrida sem iiranc, rti-
licüineiiís deixará iiinir esta
oporlunidnde. Confúeio, Qua-
ranta, Old Bali c Itaroguara,
são os únicos que poderão mo-
lestá-io no final.
TABACAR

Tabacar (J. Santana) os 1 300
cm 102". agraciando um pou-
ee. Eliégc 'Lacii chegou agar-
rc-da com um companheiro em
114" 2 ã a milha.

Zoila. Liiulavice. Tubacar.
Guarapema e Bojado sãu os
melhores ntmes devendo a sor-
t? decidir o resultado.

Binóculo ,1. C. 'Mordes

6) — 1 400 — NCrS 1600.00
Folgadão 56, Malaparie 56.

Guinem 56, Estouro 56, Sylvain
56. Travesso 56, Hanover 56,
Iveco e Cantagalo 56.

7) — 1 600 -- NCrS 1.300.00
Snowking 53, Ragamuffin

57. Fair Boy 57, Mengo 57, As-
suan 57, Fair River 57. Fuço
57, San Isidro 57 e Flánetir 57.

8) — 1 400 — NCrS 1.600,00
Mascotita 56,f Acádia 56,

Cláudia 56, Estatira 56, Minha
Gatinha 56, Bonnie Bl 56, Ama-
ci 56, Chrisíine 56, Happy CU-
max 56, Djelabah 56. Hiawatha
ãtí. Lana 56, Gtiirlanda 56 e
Ilopa 56.

!)i — 1 200 — NCrS 1.300.00
Arquibela 57, Casela 57. Co-

pacabana Girl 57, Miss Kadi-
na 57, Vivandière 57, Dolce
Farniente 57, Jandinha 57, Vi-
rajuba 57, Quataine 57 e Secret
Love 57.

O potro Imperator não foi apre-
sentüCio no Prêmio Paul Maugé por
Ler apresentado dores de canela.
Grande Stud c assim. Qualquer anor-
malidade, o animal fica sempre para
a próxima, o José Portilho arrancou
calorosos aplausos do público presen-
te ao Hipódromo da Gávea com a di-
reção que imprimiu ao potro Obsta-
cie no scvii-clássico de domingo. Fi-
cou em sexto com o filho de Dernah
— ainda perdedor —, mas no final
arranjou uma passagem nu intuição,
valentia e categoria dos bens jóqueis,
para derrotar Fair Kino e Sinaleiro
que pareciam com a vitória assegu-
rada. Nota dez. • E Kalapalo que
andou tirando muita gente do bòlu
e acumulada. Muitos o apontaram
para a pista de grama, mas o bicho
foi apresentado mesmo na areia e

chegou descolocado yara o desespê-
ro dos apontadores. Deu quem tinha
que dar. Floco, e Codajàz produziu
pouco ao ter partido uma cana das
rédeas. • Provável o rompimento ão
proprietário Franklin Madruga e o
supervisor Júlio Aqitino. • Plcocááio
venceu o G. P. Imprensa em São Pau-
lo. fracassando inteiramente o visado
Dilema, que tirava prova para o G. P.
Cruseiro üo Sul. 2 000 metros em 123"
na pista de grama. • Vai estrear um
irmão de Obstacle. também treinado
per Paulo Morgado: Obstine. A mãe
c Ximbica c o proprietário, o Stud
Amendoeira. • Pedro Allain venceu, o
concurso semanal da A.C.T.R.J. com
sete pontos, favorecido no rateio de
Fusão, e o repórter Paulo Ajoiuo abis-
coitou mais um torneio mensal. 0
G. P. Cordeiro da Graça de domingo

reunirá Susa, Ahon, Divertida. Edição,
Descarte, Kalapalo, Titular, Seu Levi,
Fort Prince. Flanna e Rangpur, O
Uso da camisa esporte vai terminar
com as primeiras corridas ãc abril,
para desespero dos calorentos. O Jó-
quei Clube deveria manter a medida
do tnrje completo apenas nas trlbit-'
nas sociais. Nas demais já e esnoba-
ção, quando se sabe que os teatros e
cinemas permitem a camisa esporte.
O A Associação japonesa de corridas
decidiu concorrer no G. P. São Paulo
com líaviatteso, programado para o
dia 14 de maio. O craque tem três
anos e oito vitórias em 2!) apresenta-

çóes. O treinador Malsiiyama e o jó-
quei Nkagami acompanharão o -pro-

prietario Mlsomoto na viagem ao
Brasil.

DOMINGO
1) — 1200 — NCrS 2 000,00

 Obsession 55. Flora Catifa
55, Haea 55, foula 55, Algaro-
ba 55 e Reindana 55.

2) — 1 200 — NCrS 2 000,00
 Xáiifico 55. Nicolé 55, Ob.-

tine 55, Harari 55, Ulpiano 55,
Expo 67 55. Cupidon 55, Gain-
ly 55 e Hali 55." 

31 — 1 300 — NCrS 1 600.00
 Royal Fox 56, Lenaio 56,

Tapirói 56, Luluca 56, Town
56, Leão de Bagé 56, Falgamar
56 e Goocl Looking 56.

4i — 1400 — NCrS 1100,00
 Juc-Jac 54, Urutau 57, Seu

Mozart 58, El Glorious 57, Hai-
tuto 54, Espadim 54, Mange-
tout 55. Sisal 58, Raure 55,
Pakori 53 e Palmoa 52.

5) — Grande Prêmio Cor-
deiro da Graça — 1000 —
NCrS 5 000,00 — Susa 55. Al-
zon 57, Divertida 57, Edição
57, Descarte 59, Kalapalo 59,

Titular 59, Seu Levy 59. Fort
Prince 57. Flanna 57 e Rang-
pur 59.

6) — 1300 *-~ NCrS 1 300,00
Fração 57, Ortiga 57, Gal-

lantry 57. Pralinete 57, Ber-
tie 57. Old Cat 57. Eliane A.
57. Quarea 57, Azores 57, Loi-
ri;a 57 c Ricachá 59.

7i — 1300 - NCrS 1 600.00
Glosa' 57. Flora Mascarada

56, Ledermaus 56. Lulu Belle
56, Séstria 56, Actress 56, Rá-
ma Caida 56, Gorja 56, Doce
Iracema 56, Diamelita 56 e
Gueba 56.

8) — (Areia) — 1200 —
NCr$ 1100,00 — Occlado 56,
Elau 55, Motur 54, Bigurrilho
57, Dom Otávio 66, Kimimo
57, Uncle 54, Elogio 56, Cui-
dado 58, Flora AUxia 54, Bela
Luiza 54, Espátula 55 e Ma-
Jô 56.

Resultado dos concursos
Bolo de sete pontos — Sem vencedor,

acumulando  NCr$ 16 099,77

Betting Duplo — 50 vencedores. Ra-
teios:  NCr$ 64,45

BANCO DO BRASIL S. A.
CARTEIRA DE COMÉRCIO EXTERIOR

COMUNICADO N.° 195
A CARTEIRA DE COMÉRCIO EXTERIOR esclarece

que, de acordo com os itens II e VI da Resolução n.°
12, de 10-3-67, do Conselho Nacional do Comércio
Exterior, a fiscalização de preços 

"a 
posteriori", que

lhe incumbe fazer, abrange todos os produtos cuja ex-
portação se faça independentemente de licença pré-
via, excetuados aqueles sob o controle do Instituto
Brasileiro do Café.

Comunica, .outrossim, que r .us setores, nesta
Sede e lambem nas diversas :_,s do Banco do
Brasil, se mantêm à disposição exportadores, no
firme propósito de com eles colaborar e assisti-los
em suas transações com o exterior, através de infor-
mes sóbre preços correntes, situação de mercados,
forma de pagamento, especificações etc. Mediante
êste serviço, objetiva esta Carteira não só a expansão
do movimento exportador, como também evitar a
contratação de vendas externas em condições menos
vantajosas que possam inclusive contribuir para o
aviltamento das cotações dos produtos exportáveis.

Finalmente, lembra que a fiscalização de preços"a 
posteriori" r\ão exime a responsabilidade das fir-

mas exportadoras na observância das cotações preva-
lecentes no mercado externo, na data das respectivas
vendas.

Rio de Janeiro, 27 de marco de 1967

a) Ernane Galvêas — Diretor

a) Euclides Parentes de Miranda — Gerente

(P

Petróleo Brasileiro S/A

PETROBRÁS
AVISO

A PETRÓLEO BRASILEIRO S/A -

PETROBRÁS, avisa a todos os seus acio-
nisías e ao público em geral que, a par-
tir do dia 27 de abril e até o dia 2 de
maio próximo vindouro, estarão suspen-
sas as transferências de suas ações pa-
ra que a Empresa possa preparar o re-

gistro e a emissão das cautelas repre-
sentativas dos títulos relativos a boni-
ficação aprovada pela Assembléia Geral
Extraordinária, realizada em 8 de março
corrente. (P

K»

! —1 Payaso R, A. Pinto ..
_-2 tt*;.** l*i) High, i.M .). B.

n (_!.i-píu**-tn**a, J. .Mach." --¦! Dialon. P. Pr.elr.-_ r.
,'i E:i^le Stone. J. Borja

¦: -G Arabela, C. Morgado ..
7 Hino. L. Carvalho ..

(x) — px. Hercurio

3.» PAItEO — ,'•* 21h_0iu —
melros — NCrS 1 100,00

1—I Mi--.. Ellett. A. M Ca.
S:ipa. O. Ricardo 

2—3 Nurml. I. Oliveira 
•l Dana, M. Nlclevlscls ..

3—5 Altalln, R. Carmo ..
M..i.u_.. F. Menezes ..

í-' Inli*!.. C. .\tor;a:!o ..
Colei Exprc.*.*, A. Ricar.

4." I'..I!I.() — ã_ riii —
nirlins — NCrS 8O11.O11

5." PAP.no — A-. ?2h3..rn — l ino
lUMTQS —- Ni'r« 1 300.0H —
P.HTTINO

Kí

1—1 Te:*.:.*.. J Santo.'* .. 57
Ma: .acre. C. Souza ..4.7

?-•; f..v:..v._í. J. Povtilho 57
Forrar.n. I. Oliveira. ,r, iü

:> rricr-.r.dò- H. Síivs.  11
3 -) Vol ;.*. A I.i viu .. 1* 57

.-.*:.. ;.,:'. I. ü-y.v ., .... ft- S7
Ll; ;*:. V r.-.ni •  6' 57

4—0 n.I-A.-'-!ro, C. ?.').•':.<do :.* 5"
10 Kl Slr:wN*o. J. Santiua 57
1! S! _.r.,:n_.7. C. A. Sou. _7

li." iWftno — ,\s 23UJU1 — 1 MM)
iiirtru-. — .'-,( rS Sim.m) — UETTINO

1 min

3 50

KC

l—l Contudo. A Ricardo 5!)
_ Pato Selvagem. O. i . S. :í 51!

_— S Hü.rly. ,1 Machado .. jí. 56
•I Ouaranta ¦::), J. B. P. 5S

3—5 Ocar-Vvay, O. Cardoso .*: 59
fí Old Bali, J. Borja .. 31
7 Nlva, K. Correrf. 50

¦•—." Hulmlto. A. liamos.... :¦'¦'¦
*~* ',-,:¦.. míim, A. Nrry .. y. :¦¦¦:

10 Ci t° ir.tlo, X. Correrá. 52
(XI - c: I-ití, Boneca.

7." PAltKU — A»' 231135111 K.)D
metros — NCrS 1 nin.o. —
r,i:r*Tt\(; —

1 nno i>í

K:

1—1 London Tov.*er, C. A. S. x
2 Concinclle, S. Silva .. .

2—;i Blue Sea, C. Morgado x
4 S.-.n Rem.. L. Carvalho .!

3-.:, DraROn Bleu, J. Port. x
0 Crlspln, I. Oliveira .. 1

5+
1

i -i aoiii. v. Maia 
L: i.£'U. ,J. He;*- 

2—3 Llndavice. F. Mt-.c.fs
Can-C.n. C. R. Cavv.

3—5 Tabsc&T. J S.-.*.i:a*.:a .. x'57
tí Guarapema. M. -Silva x 53

4—7 ElléK., O. SUva ¦ x 55
Bojudo, S. Silva .... x l'>

•¦ r.*---P,:.r, J. Portilho 2 _;

M. Silva foi suspenso até
1 de abril porque saiu _
da sua linha com Desatino

Manuel Silva foi suspenso pela Comissão cie Corridas
— até o dia 1 de abril—. por ter prejudicado com Desati-
no cs seus adversários, quando inclusive andou saindo os-
terísivament-e da linha para tentar defender a carreira dn
qualquer maneira.

Outra comunicação importante dos comissários íoi para
o fato de os treinadores somente poderem apresentar seus
animais para correr — dia 1 cie abril — se mostrarem n
cartão cie identidade do seu pensionista ao Serviço de Ve-
terinária.

RESOLUÇÕES

Chamar n atenção cios irei-
nadores que, a partir da corri-
da cio dia 1 cie abril próximo,
c necessária . apresentação ao
Serviço cie Veterinária cio car-
tão cie icient:cia;!e do animal
que fór apresentado para cor-
rer;

Não permitir a.s inscrições
dos animai. Flor de Cactus e
Itinga (indocilidflde). de aeôr-
do com a .proposta do Starrer:

Notificar os treinadores dos
animais Zoila. Mais Teu. Ne.ua
cio Sul, Ipirá, Amir-El-Jabr.l,
Lady Manon. Cura-Leufu, Be-
la Luiza. Desatino. Escaldado.
Sinóco, Paçoca, Peblo. Lord
Byron, Feitiço da Vila, Dia-
meüta. Vila Isabel, Jandinha e
Birk (indocilidade):

Suspender, per infração do
Art. 184 do C. de C. (adminis-
tração de medicamento na se-
mana da corrida), o treinador
Roberto Morgado (Juc-Jac)
até o dia 27 de abril próximo:

Suspender, por infração do
Art. IfiO cio C. de C. (prejudi-
car os concorrentesi. a partir
do dia 31 do corrente, os jó-
qtieis Laércio Santos 'Flora
Alíxia) até o ciia (1 de abril
próximo e Manoel B. Silva
(Desatino) a;é o dia 1:

Multar, por infração do Art.

163 do C. rie C. (desvio dc li-
nha i os seguintes prefissio-
nais: José Machado (Preeness).
Carlos Morgado (Artisan) e
Adálton Santos "Héia) em
NCrS 10,00 p Francisco Maia
(Zoila), Or.ici Cardoso (Ocar-
Wayi, José Pcrtilho iBomarci
i Antônio Ricardo (FÍftncuvi
em NCrS 5.00:

Multar, por infração da ali-
nea C. do Art. 34 cio C. de C.
mão apresentar seu pensionis-
ta convenientemente arreadoi.
os treinadores Manoel Tavares
(Thartal) t- Ernani de Freitas
iCcciajaz) em NCrS 5.00;

Multar, por infração do Art.
165 do C. tie C. (não haver co-
immicado irregularidade veri-
ficada durante o percurso) os
jóqueis Manoel B. Silva (Eslin-
sa' c Francisco Esièves (Coda-
jazi em NCrS 5,00:

Multar, por infração cia ali-
nea D. do Art. 34 do O de C.
(não apresentar a blusa çoai
que devia correr sett pensionis-
tal o treinador Silvio Morales

i Maria Cambalhota) em NCrS
5.00;

Anotar na folha de assenta-
mentos do treinador José Ce-
lestino dn Silva a diversidade
de atuações do cavalo Hippo: r

Ordena:* o pagamento dos
prêmios cias corridas dos dins
10. 18 e 19 de março de 1967.

PETRÓLEO BRASILEIRO S/A -

PETROBRÁS

FÍSICOS e MÂTEMÁTÍC0S

Estamos recrutando Físicos e Mate-
máticos para preenchimento de 2 (duas)*
vagas de Geofísico, existentes no Depar-
tamento 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.° ondar. (P
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Vasco só venceu o Santos quando teve

AdtUon lotou diferenço de Nei, .olocamlo.se. entre 0 mtía t „ defZ do Santos, Ut trid,a,,,o „ Uma . Oberdã

itória do Vasco sobre Santos
oi o ponto alto do

O Vasco venceu o Sanlos
por 2 a 1, no Maracanã, che-
gando à vitória, somente de-
pois que seus jogadores per-deram o medo do adversa-
rio e partiram para o ata-
que, quando marearam dois
sois e poderiam ter feito
mais, perdendo, inclusive.
um pênalti, o que também
aconteceu no Santos quan-do o jogo eslava 0 a 0.

O.s gols do Vasco foram
marcados por Adilson c Bi-
anchini. e o do Santos
por Pele. O juiz foi Armai.-
do Marques, com uma atua-
cão tão boa e espalhafatosa
quanto sua camisa amarela,
e a renda foi de NCrS
81127,25 (81 milhões 127
mil e 250 cruzeiros antigos».

TEMPO DE RECEIO

Os dois times formaram
assim: Vasco — Franz, Jor-
ge Luís, Brito, Fontana eOldair; Salomão e Danilo
(Maranhão); Zèzinho, NeiiAdilson;. Bianchini e Mo-rais (Nado}. Santos — Gil-mar. Carlos Alberto, Ober-da, Haroldo e Geraldino;

Lima (Bougleux) c Zito; Co-
peu (A ma um, Toninho Pe--é e Edu.

O time do Vasco entrouem campo com evidente re-ceio de seu adversário, nãoso pela formação tática co-

TAREFA ÁRDUA

mo pelo nervosismo com que.seus jogadores tocavam na
bola. O nervosismo e o re-
ceio, porém, faziam com que
o.s jogadores se socorressem
sempre, e nesse trabalho Zè-
zinho começou a se destacar
desde cedo.

Sentindo sua superiorida-
de. o Suntos avançou seus
dois homens de meio de
campo e começou a rolar a
bola. esperando que o golsurgisse sem muito esforço.

O jogo ficou monótono por-
que o Santos não tinha con-
tinuidade nas jogadas quetentava, sempre pelo centro,
uma vez que seus dois ex-
tremas estavam inteiramen-
te anulados por Jorge Luis
e Oldair.

Aos IGm, depois de uma
confusão na ãrea do Vasco.
Pele chutou e Jorge Luis
desviou com a mão. em pé-nalti claro. Pele cobrou com
um chute violento, nlto e
para íora.

Se o pênalti perdido não
alterou o ritmo do Santos,
deu ao Vasco a coragem quelhe faltava e já aos 20m o
jogo estava equilibrado. OSantos tirou Copeu e colocou
Amauri, mas de nada adian-
tou. Aos 25m,' Nei se con-
fundiu c parecia que as coi-
sas iam piorar para o Vas-
co, já que o atacante era

com Salomão o.s melhores
jogadores em. campo.

Entrou Adilson e o ataque
do Vasco continuou a subir
graças ao trabalho incessan-
te de Salomão, Danilo e Zé.
Minho, que dominaram Lima
e Zito. Aos 34m, Danilo Ian-
çou Adilson entre Carlos
Alberto e Oberdã. e bastou
um leve toque para deslocar
Gilmar e marcar o primei-ro gol do Vasco.

Dai em diante o Santos
ficou perplexo e o Vasco
atacou mais ainda, perdeu-
do duas chances dc marcar
em jogadas que Bianchini
deu a impressão de estar fo-
ra de forma.

TEMPO DE VITÓRIA

O Vasco voltou com Ma-
ranhão em lugar de Da-
nilo, sem que esla substitui-
Ção lhe alterasse o ritmo
Tanto assim que logo aos 5
minutos Bianchini sofreu
pênalti de Haroldo. quandoentrava livre pela área. Ol-
dair cobrou c o fêz da mes-
ma maneira que Pele: vio-
lento, alto e para fora.

O pênalti, deveria ter tra-
zido ao Vasco o mesmo de-
sânimo que trouxera ao
Santos, mas Salomão e Zè-
zinho não deixaram o time
esfriai-. Foi o Vasco que con-
tiniiou atacando e tramando

cora sem
melhor em campo e Adilson
quase marcou, um minutoctepois cio pênalti perdidoLogo depois, Zèzinho re-cebeu deslocado pela extre-
CC e5uerda> bateu CarlosAlberto (coisa que Morais
jamais conseguiu) e centrou
na medida para Bianchini
que emendou cie primeira'
de pé esquerdo. Lendo a bolaresvalado em Haroldo paraeni rar.

Por incrível que pareça oVasco continuou melhor' até
que aos 20m o Santos açor-
dou e começou a atacar
mas desordenadamente. Aos25m, Lima. saiu e Bougleux
entrou para atacar mais o
que obrigou o Vasco a seretrair.

Toninho deu uma. virada
espetacular que Franz de-tendeu de susto, Bougleux
chutou uma bola na travo
e quando faltavam três rai-nutos para acabar, Carlos
Alberto ganhou uma bola cieAdilson passou por Oldair
centrou e Pele entrou de ca-beca para descontar.

O Sanlos tentou o empa-
te. mas nessa altura o Vas-
co estava bem plantado, de
tal maneira que chegou a
tentar um olé, terminando o
jogo sem passar por novo
susto.

A vitória com que o
Vasco quebrou a invenci-
bilidade do Santos, no
Maracanã, ioi o mais sig-
nificativo resultado de
um domingo onde Grê-
mio e Botafogo, empa tan-
do sem gol em Porto Ale-
gre, não fizeram mais do
que confirmar a sua que-da pelo futebol defensivo,
enquanto Cruzeiro e Pai-
meiras impunham-se sem
maiores surpresas à Por-

tuguêsa e ao Ferroviário,
em Belo Horizonte e Curi-
tiba, respectivamente, e
o Fluminense obtinha sô-
bre o São Paulo, no Pa-
caembu, sua primeira vi-tória no Torneio Roberto
Gomes Pedrosa,

Com poucas modifica-
ções nos postos principaise um total de rencia quejá atinge os NCrS .
1.565.866,37 (um bilhão,
quinhentos e sessenta e

domingo
cinco milhões, oitocentos
e sessenta e seis mil, tre-zentos e setenta cruzeiros
antigos), o Torneio prós-segue, esta semana, comestes jogos:

Amanhã à noite — Fia-
mengo x Grêmio, no Ma-
racanã; Coríntians x Cru-zeiro, no Pacaembu; Atlé-
tico x Palmeiras, em Be-lo Horizonte; e Interna-
cional. \- Botafogo, emPorto Alegre; sábado à

Grêmio x Botafogo foi
jogo que 0 a 0 define

tarde — Vasco x Flumi-nense. no Maracanã; eSão Paulo x Santos, noPacaembu: dominga àtarde — Bangu x' Grê-mio, no Maracanã; Pai-meiras x Cruzeiro, noPacaembu; Ferroviário x
Portuguesa, em Curitiba;
Atlético x Flamengo, em
Belo Horizonte; e Inter-
nacional x Coríntians,
em Porto Alegre.

ròrlo* Aleg-re (Sucursal) —•
Confirmando tudo o que se
previa, a partida entre Grê-
mio e Botafogo pôs em con-
fronto dois esquemas rigi-
damente defensivos —- o cio
Botafogo mais do que o do
Grêmio — e acabou lendo
no marcador de 'zero a zero
o seu resultado mais lógico,
embora os gaúchos, princi-
palmente no final tenham
lutado mais pelo gol.Em tudo isso. o nome de
Manga merece uma citação
¦' parte, podendo éle ser
apontado como o principalresponsável pelas oportuni-
dades que Alcindo e seus
companheiros não puderamaproveitar. Tecnicamente, a
partida foi apenas regular,
o Grêmio sem aquele impe-
to que o levara a derrotar oPalmeiras, e o Botafogo ex-
cessivamente cauteloso.
FEITIÇO VIROU.

Contra Santos e Palmei-
ras. o Grêmio lançou mão
de um libero, colocando uma
linha de cinco zagueiros,
três armadores e apenas
ciois atacantes, e obtendo
bons resultados. Domingo,
no Estádio Olímpico, o fei-
tico virou contra po leiticeí-
ro. porque Admildo Chirol
adota no Botafogo de hoje— que só tem Mansa e Pau-
Hstinha de veteranos —-
uma esquemafcização tática
eminentemente d e f e nslva.
Não obstante a escalação
dentro do 4-2-4. o Botafogo
teve na frente, durante to-
do o jogo. apenas Paulo Cê-
sar e Aírton, e em raras
oportunidades Sicupira. Dai
a razão do congestiona-
mento que se observou quasesempre na metade cie cam-

po do Botafogo,'pois o Grê-
mio atacava em massa,
aproveitando o recuo eon-
trário. até com os laterais
Altemir e Everaldo. O pano-rama sofreu poucas varia-
ções na etapa complemen-
tar, quando Proner incluiu
Paica e Paulo Lumumba,
nos últimos 15 minutos, com
a ordem de atirar cie qual-
quer distância e Chirol Ian-
cava Valtencir na defesa e
Helinho no ataque sem me-
lhores resultados práticos,
TARDE DE MANGA

A primeira chance de «ol
foi, contudo, do Botafogo,
numa falta frontal à meta!
que Sicupira bateu com vio-
lcncia e Arlindo encaixou no
canto direito. Aos 31 minu-
tos. Volmir, que não repetiu
a atuação contra o Palmei-
ras, logrou dominar dois
contrários com boas tintas
de corpo, investiu pelo seu
setor e atirou desviado.
Quatro minutos após. Man-
ga iniciou a sua série rie
grandes defesas, neutrali-
zando um tiro perigoso de.João Severi.ino.~Aos 39 ml-
nutos. éle saiu mal do arco,
mas remediou a situação.

dominando com o pé. fora
da área. e descarregando
para a lateral, num lance
muito aplaudido.

A melhor oportunidade
para o Botafogo surgiu aos40 minutos, em outro tiro
livre de Sicupira. que ven-
ceu a barreira c atingiu em
cheio o travessão cie Arlin-
do. Volmir respondeu aos 42
minutos, depois de tabela
com Babá. Na finalização.
Manga desviou a corner.No
primeiro minuto do segundo
tempo. Alcindo bateu 

'a 
de-fesa em velocidade e deu aVolmir, mas antes tio t i rodecisivo, surgiu Leônidas

para rechaçar.
O Grêmio continuou noataque e aos 21 minutos Al-

cindo, isolado na área doBotafogo, encheu o pé, Man-
ga defendeu e soltou, rr-cuperando a bola quandoAicindo entrava para confe-rir. Chirol tirou Rogério co-locou Helinho e lançou Pau-io César pela esquerda, ten-do em vista a firmeza deEveraldo. mas o ataque bo-tafoguense continuou nem
presença na área gremista.

Os hmces mais perigososíoram. sem dúvida, as bo-!as paradas de Sicupira. oultimo, cios quais aos 3üm.
que Alberto, substituto deArlindo, tocou para comer.Manga tornou a receber
aplausos aos 31m. quandoBabá recuperou a bola queestava dominada por Leô-
nidas, correu para a linhade fundo e cruzou para oarremate de Alcindo. O go-leiro saltou espetacularmen-
le e segurou no ângulo di-reito. Aos 38m, Alcindo co-brou nova falta o Manga
desviou para comer. Ba-bá executou-o. Lumumba
entrou de cabeça, c Mangade novo surgiu para neutra-
lizar.

Flu reagiu para vencer
jogo contra São Paulo

DETALHES

O Grêmio iogou com Ar-lindo (Alberto): Altemir,
Ari Ereílio. Paulo Sousa eEveraldo: Áureo e SérgioLopes: João Severiano (Pai-
ca), Babá, Alcindo e Volmir'Paulo Lumumba),

O Botafogo alinhou Man-
ga: Paulistinha. ChiquinhaLeônidas e Dimes (Valten-
cir): Nei e Afonsinho; Ro-
geno (Paulo César). AírtonSicupira e Paulo César (He-unho).

Os melhores do Grêmio
foram Ari Ereílio. Everaldo,
Babá e Alcindo, enquanto
Manga foi o melhor do Bo-tafogo e do jogo, seguido cieLeônidas. Nei. Afonsinho
Sicupira c Paulo César. Air-
ton Vieira de Morais teve
bom trabalho, exceto nolance já apontado, e foibem auxiliado por Flávio
Cavedini e João Carlos Fer-rari. A renda ini de NCrS36 645.00.

Süo Paulo (Sucursal) —
Apesar de sofrer pressão cio
adversário durante a maior
parle do jogo. o Fluminense
conseguiu vencer o São Pau-
lo, domingo, a tarde, no Pa-
caembu. por 2 a 1, depois cie
estar interiorizado no mar-
cador. Dias, de pênalti,
abriu a contagem aos 23 mi-
mitos da fase inicial. Mário
empatou cinco minutos de-
pois. cabendo a Gilson Nu-
nes assinalar o goi da vitó-
ria, aos 30 minutos da etapa
final.

As eqiuues Iniciaram a
partida com a seguinte for-
mação: Fluminense: Vitó-
rio. Oliveira, Jairo, Altair e
Bauer: Jardel e Roberto
Pinto; Mário, Samarone.
Cláudio e Lula. São Paulo:
Fábio, Osvaido Cunha. Ju-
randir. Dias e Tenente;
Lourival e Feíeu: Válter,
Nòlsinho, Prado e Canhoto!

PRIMEIRO TEMPO

Os primeiros movimentos
cio ,iò»o náo apresentaram
nenhuma iniciativa ofensiva
por parte dos dois times,
mostrando, uo mesmo tem-
po. que o São Paulo se utili-
zaria de infiltrações pelocentro através de Prado e
Nèisinho. Por sua vez, o Flu-
minense, jogando à base de
contra-ataques, fêz sua pri-meira tentativa de gol aos
5 minutos, com o goleiro Fá-
bio defendendo um chute de
Samarone de longa distàn-
cia.

Aos 8 minutos, Válter re-
cebeu um passe de Prado e
chutou com violência da li-
nha de fundo. O juiz Guai-
ler Portela Filho, que estava
colocado no lado oposto, ao
ver a bola dentro das redes,
deu gol. mas o próprio ata-
cante do Sâo Paulo sc diri-
giu ao apitador para escla-
recer que a bola entrara pe-lo lado de fora.

t.i da entrada da área, em-
patou a partida. Até o finai
do primeiro tempo, o Sáo
Paulo esteve mais no ala-
que. com Vitorio defendeu-
do chutes violentos de Pra-
do, aos 35 e aos 44 minutos.

SEGUNDA ETAPA

Para a segunda etapa, o
te'cnico Pirilo deslocou Ju-
randir para a quarta zaga,
passando para o lugar de
Lourival. que estava permi-
tindo a combinação entre
Pinto e Samarone. Aos oito
minutos, concretizou a ai-
teração, colocando B e li ni
como zagueiro central, sain-
do Lourival de campo, en-
quanto no time do Flumi-
nense Jorge Costa substi-
tuiu a Cláudio e Gilson
Nunes a Lula.

Cem essas alterações, o
Sáo Paulo cresceu em seu
ritmo de jogo. mas s e u s
a v a n t e s náo conseguiam
vencer a firmeza de Jairo e
Altair. sendo obrigados a
chutar de fora da área. Fo-
ra disso, aos .13 minutos,
Prado perdeu um gol certo,
ao cabecear uma bola cen-
trada por Válter, que Vitó-
rio colocou a escanteio. No
minuto seguinte, Mário
chuta uma bola na tr ave,
aproveitando um passe de .
Samarone.

O S. Paulo novamente vai
ao ataque, obrigando Vitó-
rio a praticar ótimas inter-
venções. Numa confusão na
área do Fluminense, aos ia
minutos, Jairo sofre uma
contusão no tornozelo es-
querdo. sendo substituído
por Valclez.

A fim cie dar maior agres
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Nos minutos seguintes, o
Sáo Paulo ainda atacou com
perigo, mas Altair estava
-sempre presente para de-
volver a bola para o campo
adversário, onde Samarone
atuava com desembaraço.
Aos 20 minutos. Samarone
dribla Jurandir e Tenente e
dá a Cláudio, que chuta fo-
ra.

Aos 23 minutos, Nelsinho
penetrou na área com peri-
go. sendo derrubado porJairo. Na cobrança do pé-nalti. Dias inaugurou o pia-car.

O Fluminense reagiu em
seguida p aos 23 minutes.
Mario, numa bonita bicicle-

(

sividade ao ataque, aos 25
minutos. Pirilo coloca Babá
no lugar de Válter. Do lado
do Fluminense Sam a rena
volta a confundir a defesa
contrária, obrigando Juran-
dir a cometer faltas segui*
das para barrá-lo. Disso se
aproveita Gilson Nunes pa-ra fnzer o segundo gol do
Fluminense, r-a cobrança de
falta, aos 30 minutos.

A partir dai, o São Paulo
ainda tenia com insistência
o gol de empate, porém, sem
êxito, pois a defesa do Flu- ,
minense estava firme. A o 3
44 minutos, Babá e Nelsi-
nho trocam passes ha área,
mas Altair consegue obs-
trair a jogada, anulando a
última oportunidade de o ti-
me paulista empatar a par-
tida. A renda foi rie ,NCrS
13 836.00 • 18 milhões. 886
mll cruzeiros antigosi.
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Jairo formou uma boa dupla de área con, Altair, más mochucou-te «o segundo tempo e joi subsUdiíd,, porl aldez
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7..ítoria
na competição

-í-UgCillQ
da Páscoa

encerrou o í^ôlfe na serra
O golfista Carlos Eugênio Borges Corte., de handicap

34, ganhou domingo, nos links do Petrópolls Country Clube,
em Nogueira, a competição comemorativa da Páscoa — e
a última da temporada de verão — com o escore de 62 ta-
cadas net, o que lhe deu uma vantagem de três e quatro
strokes respectivamente sobre Hélio Flores e Carlos Eduar-
do Borges Cortes, que íoram os jogadores que mais se
aproximaram dele.

Na tarde de sexta-feira passada. Ricardo Albuquerque
Mayer conquistou o titulo de campeão cia Taça Profissional
— oferecida pelo profissional do Petrópolis Irineu Cruz —
com o escore de 67 tacadas net para os 13 buracos, seguido
de Ronaldo Willemsens, com 69, e Paulo Willemsens e Hé-
lio Flores, empatados com 70 ?ie/. Durante o dia todo de
sábado, os associados do clube comemoraram o field-âay
e receberam seus prêmios.

Apesar do severamenta marcado por Procopio, durante todo o tempo, Ivair ainda conseguiu um gol pura a Portuguesa

Cruzeiro vence mantendo a posição de vice-lider

RESULTADOS

A.s colocações do torneio de-
nominado ôvo cie Fáscoa ío-
ras as seguintes: 1." Carlos Eu-
gênio Borges Cortes (96-34). 62
tacadas net; 2° Hélio Flores
189-24), 65; 3.» Carlos Eduar-
do Borges Cortes (90-30). 66;
4.° empatados, Ramiro Barce-
los (84-15) e Silvio Fraga
188-19». 69; 6." Paulo Smith de
Vasconcelos (81-101, 71: 7.°
empatados. Gustavo Notari
(82-9). Luis Alcivar (85-12),
Lar.ç Norgren (80-7) e Daniel
Watkins (90-17). 73; 11."
Eduardo Albuquerque Mayer
(106-30), 76; 12.° empatados,
Lennart Noren (99-22), Joa-

Belo Horizonte (Sucursal)
— O Cruzeiro manteve sua
posição de vice-lider do
grupo A no Torneio Rober-
to Gomes Pedrosa, vencen-
do a Portuguesa de Despor-
tos, no Estádio Minas Ge-
rais. em partida dirigida pc-
lo paulista Anacleto Pietro-
bom e que teve renda de
NCrS 28 705,00 (vinte e oito
milhões setecentos e cinco
mil cruzeiros antigos).

O Cruzeiro abriu a conta-
gem aos 11 minutos do pri-
meiro tempo com um gol de
cabeça do atacante Evaldo,
mas Ivair empatou em jo-
geria pessoal aos' 36 minu-
ics, permanecendo o resul-
tado até os 40 minutos da
fase final, quando Natal,
aproveitando lançamento de
Tostão, chutou'forte no ân-
«tilo direito de Orlando fi-
xando o placar de 2 x 1.

SEM CONDIÇÕES

O time mineiro entrou em
campo com Raul, Pedro
Paulo, Celton. Procopio e
Neco; Zé Carlos e Dirceu
Lopes; Natal, Evaldo, Tos-
tão e Hilton Oliveira, mas
Pedro Paulo, Celton e Noco.
conforme declarações deles

próprios, não apresentavam
condições de jogo. A Portu-
guêsa apareceu com Orlan-
do. Zé Maria, Jorge, Ulisses
e Augusto: Marinho e Pais;
Ratinho. Leivinha, Ivair e
Rodrigues.

O Cruzeiro começou bem,
explorando as duas pontas
e aos 3 minutos, Hílton ven-
ceu Zé Maria cruzando pa-
ra Tostão, sozinho, atirar
por cima. Parecia que o
Cruzeiro ia vencer bem a
partida, pois jã aos onze mi-
nutos Dirceu Lopes faz ex-
celente jogada pela direita
e centra na cabeça de Eval-
do que marca o primeiro
gol. Logo após a saida, é a
vez do clube paulista per-
der sua primeira, oportuni-
dade, quando Rodrigues, sò-
zinho, chula em cima de
Raul.

O jogo agradava, pois,
apesar de ligeira superiori-
dade dos mineiros, a Por-
tuguesa aparecia bem. crês-
cendo ainda mais cnm a en-
trada de Zé Roberto em lu-
gar de Marinho, contundido
aos 33 minutos. Os paulis-
tas pressionavam, e apesar
de um chute espetacular de
Dirceu Lopes na trave aos
34, Ivair empata aos 38 mi-

nutos, num lance, de muita
raça. tomando a bola de
Celton para ficar livre e
mandar ao fundo da meta.

PARA MELHOR

O Cruzeiro perdeu a pri-
meira oportunidade da eta-
pa finai, quando Orlando
defendeu um chute de Dir-
ceu Lopes que estava sòzl-
nho, mas a Portuguesa se
apresentava muito melhor
no inicio. O meio de cam-'
po do time mineiro estava
sendo dominado por Zé Ro-
berto e Pais e Zé Carlos fa-
ria sua pior partida no Cru-
zeiro. A Portuguesa pres-
sionou durante muito tem-
po, mas ao 14, Tostão chuta
na trave uma falta.

Aos 17 minutos, Piazza
entra em lugar de Zé Car-
los e logo o time mineiro
melhora, crescendo Dirceu
Lopes e Tostão, que ao lado
de Piazza se transformam,
pois deixam de se preocupar
com marcações, ficando êste
trabalho para o médio. Aos
26 minutos, outra substitui-
ção beneficiaria os minei-
ros. Airton. Moreira colocou
Antônio em lugar cie Eval-
do, que estava cansado, mas

foi Natal quem começou a
jogar pelo meio, ficando o
que entrara, na ponta di-
reit a.

Com esta modificação, o
ataque ganhou a velocidade
quc faltava. O time da Por-
tuguesa, apesar de conti-
nuar a jogar bem. retraiu-
se muito, explorando ape-
wís as qualidades indivi-
duais de Ivair para atacar.
Aos 34 minutos, Dirceu ti-
nha.possibilidades de mar-
car quando foi calçado por
Augusto, em pênalti visível,
mas não marcado pelo ár-
bitro Anacleto Pietrobon,
apesar das reclamações.

A pressão do Cruzeiro era
rada vez maior, até que aos
40 minutos, Tostão faz ex-
celente lançamento a Natal
dentro da ároa. O ponta gi-
rou com muita agilidade e
chutou forte no ângulo, sem
chance para Orlando. A en-
trada de Piazza. que apesar
de jogar machucado, foi
unia das maiores figuras em
campo, e o deslocamento de
Natal — elemento mais ve-
loz o mais brigador — para
o centro, foram as chaves
da vitória do campeão bra-
sileiro.

César ganha os aplausos na vitória do Palmeiras
Curitiba (Correspondente)

— O atacante César, do Pai-
meiras. ao deixar o campo
após marcar os quatro gois
da sua equipe na vitória de
anteontem sobre o Ferro-
viário, recebeu a maior
consagração que um jogador
de futebol já mereceu no
Paraná, ao ser ovacionado
por toda a torcida presen-
te ao Durival de Brito, que
ficou maravilhada com sua
apresentação.

Os 4 x 2 do marcador ío-
ram até esquecidos pela tor-
cida que aplaudiu muito
mas não gostou da renda de
NCrS 28 244.00, e muito me-
nos os diretores do Palmei-
ras, que deixaram um con-
selheiro encarregado de pre.
senciar a recontagem cios
ingressos, determinada pelo
Presidente da Federação Pa-
ranaense de Futebol, Sr. Jo-
sé Milani.

INÍCIO EXCELENTE

A exibição do Palmeiras
foi empolgante, principal-
mente na primeira etapa,
quando quatro tentos foram

marcados em apenas 11 mi-
nutos. c o m o marcador
acusando 3x1, em favor do
Palmeiras, numa sucessão
espetacular de tentos.

Aos nove 'minutos, numa
jogada maravilhosa, da qual
participaram Gallardo e
Ademir, César inaugurou
o marcador mandando uma
bomba no ângulo superior de
Paulista.

Aos 11 minutos, num lan-
çamento perfeito de Gallar-
do, que fugiu pela direita, e
quando todos esperavam o
tiro a gol, cruzou pelo alto
para César entrar e cabe-
cear, antecipando-se a Pau-
lista, com quem inclusive
acabou chocando-se.

O Ferroviário, entretanto,
não se encabulou e depois
de já ter perdido uma boa
chance nos pés de Humber-
to, conseguiu diminuir aos
13 minutos, com um gol de
Renatinho, que do risco da
grande área disparou uma
bomba no canto de Valdir.
Em outra grande jogada de
César e Ademir, o primeiro
marcou o 3.° tento concluin-
do de pé esquerdo uma ta-

¦bela perfeita, tramada cies-
de a interniediária do Fer-
roviário.

MAIS UM NO FINAL
No segundo tempo, aos 27

minutos, o Ferroviário per-
deu uma grande oportuni-
dade para diminuir o mar-
cador. quando Djalma San-
tos devolveu mal o balão
para Valdir, tendo Mário se
antecipado e na conclusão
atirou torto pela linha de
fundo.

Aos 30 minutos. Renati-
nho ater ro u Rinaldo na
área. Na cobrança do pé-
nalti. o mesma Rinaldo ati-
rou lcnge da meta de Pau-
lista. Aos 37, César, numa
jogada pessoal, driblou vá-
rios adversários e na saída
de Paulista mandou às rê-
des.

Aos 43 minutos Padrcco
fêz o segundo tento, apro-
veitando uma atrasada de
Juarez e mandando no can-
to, com um tiro seco.

O Palmeiras alinhou com
Valdir, D j alma Santos,
Djalma Dias, Minuca e Fer-
rari: Dudu e Ademir; Gal-
lardo, Servilio, César e Ri-

na Ido. Ac-, 40 minutes da j
etapa final, entraram no ti- j
mo palmeirense. Do na li.
Baldochi. Jair Bala e Tu-
pãzinho. nos lugares de Vai-
dir, Djalma Dias, Servílio e
César, respectivamente.

O Ferroviário alinhou com
Paulista, Brando, Antenor,
Pinheiro e Celso; Renatinho
e Juarez; Pedro Alves, Ariel,
Jaime e Humberto. No in-
tervalo entraram Padreco e
Mário, nos lugares de Ariel
e Jaime.

¦¦

A rer da foi considerada i
fraca: NCrS 28 244.00 com
um público pagante de 9 300 '

pessoas. O juiz foi Etclvi-
no Rodrigues com boa atua- j
ção e seus auxiliares, Edson j
Campos e Antoninho dos
Santos, também com bom l'trabalho.

O Sr. Ferrúcio Sàndoli,
Diretor ãe Futebol do Pai-
meiras admitiu ontem, an-
tes de regressar a São Pau-
lo, a troca, por empréstimo
de um ano, dos goleiros Do-
nah por Valdomiro do Fia-
mengo que está em Curiti-
ba a passeio e que conver-
sou com os dirigentes pai-
meirenses.

Álvaro Loureiro diz que
Minas ficará com três das
vagas ao Mundial de Judô

Belo Horizonte (Sucursal) — O Presidente da Federa-
ção Mineira de Judô, Sr. Álvaro Loureiro, acha que Minas
íem condições de classificar pelo menos três judoistas na
competição eliminatória a ser efetuada no próximo dia
8, em São Paulo, quando será escolhida a pré-seleção bra-
sileira aos Jogos Pan-Americanos e Campeonato Mundial.

Segundo ainda o dirigente, a equipe mineira deverá dis-
putar as vagas com os seguintes faixas-pretas: penas —
Murilo Eustáquio e Cícero Pereira ou Aluisio Lahire; le-
¦ves — Paulo de Sousa e Marco Aurélio Steling; médios —
Geraldo Brandão e José Magalhães ou Marcos Radichi;
meio-pesados — Ciro Antão e Wilson Paulo ou Fernando
Fidélis; pesados — Álvaro Loureiro e Herbert Pidner.

FIQUE f

CONFIANÇA

O Sr. Álvaro Loureiro, que,
além de dirigente, é campeão'
brasileiro dos pesados, está
bastante confiante nos judois-
tas mineiros que disputarão as
vagas ao Mundial e Jogos Pan-
Americanos, "pois estão atra-
vessando excelente forma e
treinando diariamente".

Informou o Presidente que o
Judô de Minas Gerais está se
desenvolvendo muito não só
em técnica como em quantida-
de, tendo o número de aeatle-
mias filiadas à Federação já
atingido 26, sem contar os co-
légios de Belo Horizonte, a
maioria mantendo professores
contratados na entidade.

— Mas, nâo queremos parar
ai — diz o dirigente. — Ainda
êste mês trouxemos a esta ca-
pitai judoistas do mais alto ni-
ve', como os cariocas Jorge
França. Arnaldo Artilheiro e
Artur Duarte, além do campeão
brasileiro dos levas, Takeshi
Miura, de Brasilia, para com-
petir com os nossos nos I
Grandes Jogos de Belo Hori-
zonte. Sentimos que esta expe-
riência nos íoi muito proveito-
sa e tentaremos repeti-la to-
des os meses, além do mais
porque a nova sede da Federa-
çáo Mineira, a ser inaugurada
nos próximo., dias, tem captei-
d.nde para hospedar cômoda- I
mente 50 pessoas. 1

quim Campos (101-24) e Doa-
glas McNaír (83-6), 77; 15.°
empatados, Alexandre Pereira
de Sousa (96-17» c Chander
Baghat (102-23), 79 e 17." Pau-
lo A. Carvalho (104-23), 81 ta-
cadas net.

Os mais bem classificados na
Taça Profissional foram estes:
1." Ricardo Albuquerque Mayer
'89-22). 67 tacadas'net; 2.° Ro-
naldo Willemsens (83-14». 69;
3.° empatados. Paulo Willem-
•sons (89-19) e Hélio Flores
(94-24), 70; 5." Paulo A. Car-
valho (95-23), 72; 6.° Paulo
Smith de Vasconcelos (.83-10».
73; 7.° empatados, Edmund
Wagner (88-14) e Pierre Bru-
chask (98-24), 74.

S0NÂVE - aocieaaae Armas
de Navegação de Cabotagem S.A.

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas:

Em cumprimento âs disposições legais, apresentamos ao» Sr.. Acionistas, o
Balanço Gerol e Demonstração da Conta de Lucres e Perdas, refarenres ao ano
social de 1966, com o Parecpr do Conselho Fiscal.

Assim, pelo exame dos documentos era apresen lados, terão *_ oportunidade
de apreciar o resultado de nossas oper^ões no exercício próximo findo.

Colocamo-nos à disposição dos Senhores Acionistas para qualquer esclareci-
mento que sa fizer necessário.

Rio cie Janeiro, 23 de março dc 1967. — José Carlos Leal, Diretor.

CONDENSAÇÃO DO BAtA.NCO E CONTAS DE lUCROS E PESDAS, PARA
PUDtlCAÇAO NO DIÁRIO OFICIAI

BALANÇO GERAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 1966

ATIVO

DISPOMIVEL

Caixfi: e Bancos ..

REAUZAVU

Obrigaçóei do 76:.

IMOBILIZADO

i Adquirir

63.976.506

2.402.9-0 2.402.9.0

37.844.900
69...96. 7.'?
*8.447.058 185.688.730

195.000
1. (.00.000

62.813.946 64.873.946

Frota 
Frota O Reavaliação 
rroia - Ny Seriai - O Benteiioriís

TRANSITÓRIO

Adiantamento aos Comandantei
Dep. na Administração do Perto
laxa da CMM. - C/ adiantamento

COMPENSADA

Açof! Cau cio nadas 

PASSIVO

NAO EXIGÍVEL

Capital 84.000.000
Fundo de Dep. - Freta 7.568.980
Fundo Dep. • Frota C/ Reavaliação 2.558.54*.
Fundo Dep. NV/ Serigi C/ Ben-

feitoria. 3.007.994
Fundo rle Ind. Trabalhista. 2.404.940
Fundo de Reavaliação 596.772
Fundo de Reserva Legal 1.017.7Í4

exigível
Contas Correntes  36.013.585
Contas t Duplicam a Pagar i9.639.332
Ccntr. rle Previdência a Recolhei 1.2/0.792
Imposto a Pagar Lei 4.357 788.010
Imp. da Remia Rec. na Fcnte 1J2.5-9
Ind. Trab. - Fração a Recolher .. 9.424
Mensalidade Sindical a Recolher .. 69.681
Obriga;... a Pagar 6.065.335
Remunerações a Pagar 1.696.624
T.R.M.M. a Recolher 4.995.402

TRANSITÓRIO

B.N.D.E. ¦ C/ Ta>a da C.M.M. .. 63.150.221
Netumar • Financiamento dt C.M.M. 62.818.946

30. MC

101.152.974

70.682.82.

125.969.167

COMPENSADA

Caução ds Diretoria 

CONTA DE RESULTADO

Dividendo a Disposição d.. Asiembléia
Lucro do Exercido da 1953 .. 2.216.419

da 1964 .. 3.097.693
" " " de 1965 .. 10.938.701
" " " de 1966 .. 3.084.344

30.000

19.337.157

317.172.122 317.172.122

S41.337.379 i
30.700 

'

49Ó.779.913
638.202

33.693.346
1.692.245
2.059.701
3.007.994

162.334
3.084.344

541.368.079 541.368.079 I

dã &Í/AA/AÕ
Casa ESP
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Rio de Janeiro, em 31 de dezembro de 1966.

JOSÉ CARLOS LEAL - DIRETOR

MARIO HOWAT RODRIGUES - TÉCNICO CONTABILIDADE CRC. - GB N.° 1707.

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE LUCROS 
"e 

PERDAS
EV. 31 DE DEZEMBRO Dt 1966

P.c.ita erutf. das Operações n/ exercício 
Outras Receitas 
Despesas de Iráreao Marítimo 
Diferenças de Fretes 
Déspotas Gerais

Saldo desta Conta, incluindo honorários, orde-
nados, Impostos e outras parles administrativas

Fundo de Depreciação — Frota 
Fundo d; Depreciação — Frota C Reavaliação 
Fundo de Dep. NV, Serigi — C/Benreltorias 
Fundo de Reserva Legal 
Lucro Verificado n/exercicio 

Rio de Janeiro, _m 31 de Dezembro de 1966 -- José Carlos Leal, -- i

Diretor - Mário Howat Rodrigues, técnico em Contabilidade CRC - GB n.o 1.707.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membro» do Conselho Fiscal dd SONAVE - Sociedade Armadora dc Na-

vegação de Cabotagem S.A., com sede na Avenida Rio Branco n.o 37 - !." :

andar, sala 802, parte, no desempenho de suas funções que « Lei e os Estatutos ,

lhes conferem, examinaram os livros e demais dccumenlcs dè Contabilidade so- :

ciai, e eslado geral de Ca»a, B-ncoj, Contas c!e lucres í Perdss ria Diretoria ¦¦

referente ao exercício terminado em 31 de dezembro tíe 1966. encontrando ti-do ;

em perfeita ordem sendo de parecer que devem ser .pittvados bem como todot i

o» eto* da Diretoria.

Rio de J.n-iro. 23 de marco de 1967 - Meton 
"oares 

Jumor - Walter

G-insbury - Paulo Ricsroo levei -• Costs. (P I

.Na mande área
Armando I\ ogueira

Até que enfim, o campeonato nacional
deu ao Vasco da Gama um domingo feliz, com
dois ovinhos de Páscoa no sacolão de Gilmar:
com isso, o Vasco e, também o Fluminense,
que venceu em São Paulo, mordem, pela pri-
meira vez. o fruto da vitória, ficando no je-
jum, apenas, o Atlético, o São Paulo e o Fer-
roviário.

Antes que me advirtam, de um esqueci-
mento na lista, esclareço que o Botafogo não
entra em nenhuma das duas porque, até aqui,
está como se não tivesse jogado: nem ganha,
nem perde, nem carne, nem peixe.

SANTOS X CRUZEIRO

Quem vê jogar o Cruzeiro, mesmo can-
sado, e vê jogar o Santos, não pode duvidar
da superioridade üo campeão. Não digo indi-
vidualmente, mas coletivamente: o Cruzeiro é
mais rico áe soluções vistosas para os proble-
mas de meio-de-campo e áe gol; o Santos, tal-
ve?: por estar cansado áe glórias, não tem a
alegria áe jogar que tem o Cruzeiro, ainãa
fogoso pela consagração.

G time ão Santos e, particularmente Pe-
lé, deram-me, ãomingo, a impressão áe saiu-
ração áe bola, problema, que se agrava por-
que, vivendo a ilusão dos granâes áias do pas-
sado, o time continua a se organizar em cam-
po com quatro beques, dois médios e quatro
atacantes. A essa formação, rígida, nem um
supertime pode resistir hoje em dia.

TRÊS GOLS POR UM CARRO
O futebol não admite ilusões: num fim

de semana em que Pele joga no Maracanã, o
nome em destaque, em todas as bocas foi o de
quem realmente deu show: Paulo Borges. Êle
tem sido a prova total de que o eslado físico
íaz do bom jogador um craque. No sábado,
Paulo Borges, além de ter dado urna vitória
ao Bangu, deu um passo firme para motori-
zar-se, definitivamente. É que. há dias, o
Vice-Presidente Castor de Andrade prometeu-
lhe. solenemente lá na concentração: se Pau-
]o Borges fizer quatro gols até o começo de
abril, ganhará um Volkswagen, de presente.
Sábado, 25 de março, Paulo Borges fêz três
no Flamengo.

DE PRIMEIRA
O juiz Armando Marques exorbitou, an-

teontem, exigindo que Pele chegasse até per-
tinho âéle, juiz, para ser advertido: acaso, a
regra autoriza o árbitro a tratar o jogador
como garoto áe internato? . /.-' O diretor do
Trânsito, General Hildebranão de Góis, aco-
lheu os apelos da imprensa e mandou dor or-
dem à circulação de veiculos em torno áo Ma*
racanã. Mas resta, ainda, uma observação a
fazer para quc o esquema ác contornar o es*
tááio áê resultaão: é que os táxis, parando
como param para soltar passageiros nas ime-
diações do portão 16, atravancam todo o ca-
minho, congestionando ludo. Por que os táxis
não são obrigados a parar noutro ponto das
imediações áo estádio? /// O técnico Ren*
ganeschi está perdendo ponto no Flamengo
com as últimas escalações da equipe. No alto
comando, houve quem não gostasse da en-
Irada de Carlinhos. de sopetão, sem estar em
plena forma. Não seria mellior que Carlinhos
fosse reservado para. digamos, a última meia
hora ão jogo com o Bangu? A pergunta é de
um homem influente do clube.

asquete íemimno aep
de lima dispensa para ter a

indialecao oue ira
Jacarei, Sào Paulo (Especial pura o JORNAL DO

BRASIL) — Com a dispensa, cie Odila praticamente resol-
vida, resta ao técnico Ari Vidal determinar apenas mais
um corte, para que fique definido o elenco de 12 jogadoras
que representará o Brasil no V Campeonato Mundial du
Basquetebol, a partir do dia-15 de abril, na Tcheco-Eslo-
váquia.

Considerado o aproveitamento das convocadas na pri-
meira fase de concentração, na Cidade de São Caetano,
e nos treinos já efetivados aqui, a última dispensa poderá
recair em Darci, Neuzona, Kadir, Jaci ou Delci, caso An-
gelína receba autorização médica para viajar, o que ficará
acertado hoje, após o exame médico no seu tornozelo
esquerdo.
DEPENDE DO MÉDICO

Angelina soíreti violenta
torção vo tornozelo esquerdo,
durante o treinamento em São
Caeinno. e está cem o local
enfaixado. havendo suspeita de
rug-ura <los ligamentos inter-
nes. A jogadora irá heje a São
Paulo, para um exame final,
feito pelo Dr. João de Vlzenzl.

Norminha, com torção no
tornozelo esquerdo, e Maria
Helena, tom inflamação na
base do calcai-*-, direito, já
íe apresentam recuperadas e
são nome.', csrtos no elenco que
Irá à Europa, o mesmo atente-
cendo com Marlene, Nilzn, He-
toninha, Lais Helena e RiUnha.
Ari Viciai resolveu não exigir
demais cie Ocü:.'.. poi* .se tratar
cie elemento jovem (17 anos)
e de futuro, capaz de integrar
a seleção brasileira nes próxi-
mos compromissos internaeio-
nais. A jogadora sentiu s*s
emoções de estreante na se-
leção e não vem rendendo o
que se esperava, sendo dispensa
certa.

Até amanhã, penúltimo dia
de concentração em Jactrei, o
técnico o seu as__s:e"U_, Pau-
lo de Tarso, decidirão entre
Darci, Neuzona. Nadir. Jaci ou
Deici. qual a dispensada, ha-
vendo maiores possibilidades
cie permanência para as três
últimas, ficando a dispensa en-
tre Darci e Neuzona. ambas
jiivots. A.s jogadoras da sc-
loção tiveram festiva recepção
em Jacarei. onde se acham
alojadas numa casa de campo,*
pertencente a um diretor do
Trianon Clube, próxima á so-

de desta agremiação. Dispõem
ne dois ginásios para treina-
mento e. na concentração,
existe tuna piscina que vem
sendo bastante utilizada, pois
o clima daqui é ameno, em
contraste com o írio sentido
por todas em São Caetano.

Dentro do esquema, traçado
pela Comissão Técnica, o trei-
namento em Jacarei visa r.prl- ,
morar o conjunto. Desde 6.*-
feira última a.s, jogadoras têm
realizado coletivos diários, con-
ira equipes juvenis masculinas.
Ontem enfrentaram a repre-
t.entação do Tênis Clube Pau-
lista, prática que será repeti-
da hoje. Amanhã, a seleção
brasileira joçãrá cora a equipe
juvenil masculina do XV de
Piracicaba e. õ.a-feira, encer-
rando o período da concentra-
ção nesta cidade, voltará a jo-
gar corn o Tênis Clube Pau-
lista. Em seguida, as jogado-
ras estarão liberadas, viaja.»
do as cariocas, a noite, de
trem, para o Rio, enquanto as
paulistas regressam à sua Ca-
pitai, de ônibus. Na 6,'--íeira
haverá folga geral, para que
todas se reencontrem sábado,
no Rio. ficando alojadas pro-
vàvelmente no Paissandu Ho-
tel. Domingo haverá treino,
sendo possível nova prática
2.a-feira pela manhã, embora
êste seja o dia marcado para
<: embarque para a Europa —
às 19 horr_s —, pois Ari Vidal
não quer que a equipe fique
muitos dias sem contato com
a quadr?. O nome das 12 jo-
gadoras pnra o Cimpeonatr,
Mundial será conhecido após
o treino de amanhã.



Almir faz dupla com Àdemar amaníia co
Botafogo fa
mais dois
jogos no Sul

Porto Alegre (Suctir-
sal) — O Botafogo, apro-
veitando a sua estada no
Rio Grande do Sul, joga-rá domingo próximo con-
tra o Guarani, em Bagé,
e terça-feira em Uru-
guaiana, que é a cidade
natal do Presidente do
clube, Sr. Nei Cidade
Palmeira, um dos d-iri-
gentes que acompanham
a delegação.

O clube carioca rece-
beu ontem a cota de NCrS
13 856,94 (treze milhões,
oitocentos e cinqüenta e
seis cruzeiros antigos
e noventa e quatro cen-
tavos). Cota igual coube
ao Internacional e ao
Grêmio, calculando-se as
despesas do jogo de NCrS
8 931,00 (oito milhões,
novecentos e trinta e um
cruzeiros antigos).

DESARMONIA
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Ademar e Osvaldo se desentenderam no treino, quando o primeiro alegou a sua condição de titular para criticar o segundo

Nei e Danilo são problemas
para o Vasco que ainda
não tem Brito recuperado

Nei e Danilo são os problemas do Vasco, o primeiro
com dores provenientes cie uma pancada que levou na
parte posterior da perna direita, e o segundo com entorse
no tornozelo esquerdo, além de Brito, que precisa terml-
nar o tratamento de seu tornozelo.

Brito ainda não está recuperado, tendo jogado contra
o Santos íora de suas perfeitas condições, o que lhe valeu
um elogio de Zizinho e do Diretor Armando Marcial, ainda
no vestiário. O caso de Brito, porém, é o que menos preo-
cupa, por ter ainda uma semana para tratamento.

DOIS CONTUNDIDOS

Peln vitória cia anteontem,
contra o Santos, o Vasco' li-
:.ou cm NCrç 200,00 (duzentos
mi) cruzeiros antigos) o pré-
mio pura coda jogador. Caso
o Vasco vença no próximo sá-
bado o Fluminense o prêmio
será elevado para NCrS 250.00
(duzentos e cinqüenta mil cru-
zeiros antigos), de acordo com
a tabela progressiva que o Sr.
Armando Marcial instituiu.

Os aspirantes, quo venceram
na preliminar a equipe do
Bangu, receberão NCrS 30,0»
(trinta mil cruzeiros antigos)
como prêmio.

PROBLEMAS FÁCEIS

Com respeito a problemas
técnicos. Zizinho afirmou que
ainda não sabe se manterá o
meio campo com Salomão e
Maranhão, que produziu mr.is
na última, partida do que Da-

nüo. Explicou também que
tanto Adilson como Bianchlni
[iodem íicar de fora no inicio
do jogo. E completou:

— Neste Torneio Roberto Oo-
mes Pedrosa is.o não chega o
dar dor clc cabeça, porque se
podo substituir três jogadores
em qualquer tempo.

Para não saturar os jogacio-
res com bola, Zizinho pretende
só realizar um coletivo na se-
•mana, na quinta-feira. Hoje,
quando os jogadores se apre-
sentam, c amanhã. Serão reali-
zados individuais recreativos e
sexta-feira um treino tático.

O Sr. Armando Marcial in-
formou que vai conversar esta
semana, com o zagueiro Ari, que
recentemente se submeteu a
uma operação nos meniscos do
joelho direito, a, respeito da
renovação do seu contrato. Ari
termina, seu compromisso com
o Vasco no fim deste mês e o
clube está. interessado cm re-
nová-lo.

Cabralzinho e Jaime, já sem
aparelho de gesso. devem
retornar dentro de 15 dias

Cabralzinho e Jaime retiraram o aparelho de gèsso na
tarde de ontem, no Ambulatório da Fábrica Bangu. e te-
rão de submeter-se a um sério tratamento íisioterápico,
durante essa semana, acreditando o Dr. Arnaldo Santiago
que eles já estejam em condição de voltar a jogar dentro
de 15 dias, aproximadamente.

Os jogadores brincaram muito um com o outro, en-

quanto aguardavam o Dr. Arnaldo, c mesmo com o alivio
da retirada do gesso, saíram reclamando de forte dor no

joelho, sempre que tentavam levar a perna à posição nor-
mal, mas o médico os acalmou, explicando ser aquilo o
eleito do período em que a perna ficou imobilizada.

Assembléia dos clubes proibe
Flávio Costa de representar
Fia porque êle é remunerado

O Supervisor do Flamengo, Sr. Flávio Costa, não po-
dera mais representar o seu clube nas assembléias da Fe-
deração Carioca de Futebol, segundo ficou decidido ontem,
quando a maioria dos representantes — menos Flamengo e
Campo Grande — aprovou a proposta do Fluminense.

O Fluminense argumentou que não se poderia tolerar
a presença de funcionário remunerado representando o
clube, o Flamengo contra-argumentou que a proibição se-
ria um cerceamento á liberdade dc escolha do clube a res-
peito do seu representante, mas na hora dos votos a gran-
do maioria ficou com a proposta do tricolor.

ADIAMENTO

Outro assunto que provocou
Intensos debates foi a proposta
do Botafogo para o adiamento
do início do Campeonato de
Juvenis dêste ano, sob o argu-
mento de que está sem quatro
titulares, atualmente prestan-
do colaboração á seleção da
CBD em Assunção, no Torneio
Sul-Americano da Juventude.

O Fluminense lutou contra o
adiamento até o fim, mas aca-
bou acompanhando a votação
dos outros clubes, favoráveis á
proposta do Botafogo, e o Cam-
peonato de Juvenis teve seu

inicio adiado dc 1 para 8 de
abril.

CONVÊNIO

O projeto dc convênio entre
a Federação c a ADEG ficou
pronto ontem e deverá ser
enviado a esta entidade na pró-
xima quinta-feira para estudos
e proposta de alterações. Fim-
damentalmentc, o novo convé-
nio visa a extinguir os Ingres-
so.s gratuitos e rigorosidacie na
concessão de credenciais para
os jogos no Maracanã, além de
diminuição das taxas, como,
por exemplo, a da FüGAP, que
deverá ser reduzida de três pa-
ra um por cento.

Brasília quer Grêmio já no
ver jogo Rio treina
do Torneio no Maracanã

Brasília (Sucursal i — A Fe-
deração Desportiva de Brasí-
lia, através do Ministro Geral-
do Starling, está tentando Jun-
to aos dirigentes da Coníe-
deração Brasileira de Despor-
tos a transferência para esta
Cidade de um dos jogos do
Torneio Roberto Gomes Pe-
drosa, a ser realizado entre os
dias 15 e 25 de abril, para in-
tegrar o programa de comenio-
ração do sétimo aniversário da
Capital.

O Presidente da FDB. Sr.
Hugo Mosca, informou que a
Federação está disposta a pa-
gar uma cota livre de despesas
cos dois clubes que jogarem
cm Brasília, "para que o po-
vo brasiliense também partici-
pe da sensação e das emoções
desse torneio". Fspera-se pa-
ra os próximos dois dias a fi-
nalização dos entendimentos.

Cruzeiro viaja com todos
os titulares em condições
de enfrentar o Corintians

Belo Horizonte (Sucursal) — O Departamento Médico
do Cruzeiro conseguiu recuperar todo o elenco do cam-
peão brasileiro, que viaja hoje, às 9hl5m para São Paulo,
em perfeitas condições físicas para jogar contra o Co-
rintians, amanhã e contra o Palmeiras, domingo, riefen-
dendo a vice-liderança do Grupo A no Torneio Roberto
Gomes Pedrosa.

Pedro Paulo, Célton, Piazza, que jogaram contra a Por-
tuguêsa, sem condições físicas ideais, já se recuperaram
das contusões e treinam hoje á tarde no campo do Pai-
meiras ou no Pacaembu, junto com seus companheiros,
mas o técnico Aírton Moreira não quer dar nenhum cole-
tlvo para seus jogadores nté domingo, com medo da es-
tafa.

ESPERA

Cabralzinho chegou ao am-
bulatório às lllhlôm e ficou cs-
perando por Jaime, que Che-
gou 15 minutos mais tarde, no
carro do Dl". Arnaldo, passan-
do ambos a uma sala de espe-
ra. onde ficaram aguardando
o medico por alguns minutos.

Embora. Jaime tenha com-
pletado 34 dias usando o apa-
rellio dc; gesso, Cabralzinho,
com êle há apenas dez dias.
era o que mais reclamava do
incomodo e o que mais ânsia-
va por ver-se livre dele. Tam-
bem, ao contrário da calma o
frieza do seu companheiro, foi
êle o mais nervoso, no momen-
to do retirar o aparelho, com
medo da serra atingir sua per-
na, e por isso o que deu maior
ira balho ao médico, embora
não perdessem o bom humor
durante todo o tempo.

Com a retirada do aparelho
o médico iniciou o exame cio
joelho de cada um, c, embora
eles reclamassem de dor no lo-
cal da, contusão, Dr. Arnaldo
acredita que a recuperação se
processará rapidamente, com
uma leve vantagem para Ca-
bralzinho, caso menos grave do
que o de seu companheiro.

BANHO

Embora Jaime sentisse mais
dor que o seu companheiro, íoi
o que andou com maior desen-
voltura, demonstrando pressa
em voltar para casa, porque,
segundo éle, ansiava por um
banho na perna que estava en-
gessada. O mesmo dizia Ca-
bralzinho. que caminhava mal
e reclamava da dificuldade em
se firmar na perna.

Por isso, o Dr. Arnaldo San-
tiago pediu que os dois fizes-
sem o maior número possível
de contração muscular, ontem
à noite, e aplicassem bastante
compressas de água quente só-

PRIMEIRO PASSO

bre o local, o que lhes possi-
bilitará maior facilidade cie
movimento. Além disso, hoje
pela manhã, os dois começarão
um sério tratamento íisioterá-
pico. tendo cm vista, colocá-los
em condição de treinamento já
no inicio da próxima semana.

Cabral contundiu-se no jogo
contra o Atlético, e essa c a
sétima vez que engessa a per-
na, embora nunca tenha. S9
contundido tão .seriamente co-
mo desta vez com uma ruptura
dos ligamentos internos do
joelho esquerdo.

Ja cheguei n íicar com
um aparelho durante 30 dias
— explica — mas, na minha
opinião, dessa vez o negócio foi
mais sírio, pois acho bastante
perigosas as contusões no joe-
lho. Por isso mesmo só volvo
a jogar quando náo sentir na-
da mais.

TERCEIRA VEZ

Jaime machucou-se num jô-
go contra o Remo, na excur-
são ao Norte, e é a terceira
vez que tem a perna engessa-
da. O jogador contundiu-se
com maior gravidade do que
seu companheiro, sofrendo
uma distensão nos ligamentos
internos do Joelho direito.

O.s dois conversaram bas-
tame a respeito do jogo con-
tra o Flamengo, a que Cabral-
zinho assistiu em Santos, pela
televisão, e que Jaime ouviu
até a metade, pois depois não
agüentou a série alternada de
gols. Trocaram impressões sô-
bre seus companheiros e de
um modo geral acham que to-
dos jogaram bem, principal-
mente Paulo Borges e Fer-
nando.

Como é ruim ficar íora do
time — dizia Cabralzinho. — fi
muiio melhor estar em campo
com o.s companheiros, do que
ficar de íora, torcendo.

EXCESSO DE JOGOS

O.s jogadores do Cruzeiro cs-
tão se queixando do excesso de
jogos, mas afirmam que fisi-
camente estão muito bem "pois
o preparo da equipe é excelen-
te e a alimentação é retorça-
cia". Em .São Paulo, eles se
hospedam no Hotel Nonnan-
die, como das outras vezes. Na
quinta-feira têm folga. na. sex-
ta fazem individual, e depois
sc concentram para enfrentar
o Corintians. Todos estão le-
vancio muito dinheiro para fa-
zer compras em Sáo Paulo,
pois o prêmio pelas vitórias e
empates tem sido muito bom.

A delegação que viaja hoje
pela manhã está assim íor-
macia: chefe -- Carmine Fur-
letti; tesoureiro Nicoia Calic-
chio: técnico — Aírton Morei-
nt; massagista —- José Leopol-
ciino: roupeiro — Pascuácio;
iogadores — Raul. Tonho. Pe-
dro Paulo, Célton. Procópio.
Neco, Piazza. Dirceu Lopes,
Natal, Evalcio, Tostão. Nilton
Oliveira, Vavá, Dawson, Zé
Carlos. Catista e Dalmar. O
jogador Antônio íoi liberado
pelo clube. poe;s casa-se no ciia
1 de abril e íicou em Belo Ho-
rizonte cuidando dos prepara-
tivos da cerimônia.

Atlético sem t cênico
para o jogo de amanhã

O Atlético jogará amanhã,
contra o Palmeiras, sem técni-
co, porque Gérson dos Santos,
diante da insatisfação reinan-
te dentro do clube depois das
derrotas no Torneio Gomes Pe-
drosa. renunciou ao cargo e
está sendo substituído interina-
mente pelo preparador físico
Fernando Grosso, que dirigirá
a equipe no jogo de amanhã,
nesta Capital.

Também o Diretor de Fute-
boi, Sr. Afonso Paulino. -o mé-
dico Carlos Alberto Grossi e o
preparador Fernando Grosso
deixarão o cargo depois cia par-
tida contra o Palmeiras, a fim
do darem ao novo presidem o
do clube, Sr. Flávio Fonseca,
ampla liberdade para escolher
os homens que cuidarão do de-
parlamento de futebol.

REVOLTA

O Sr. Fábio Fonseca, o nô-
vo Vice-Presidente do Atlético,
exercerá efetivamente a presi-
dencia, com o afastamento rie

Eduardo Magalhães Pinto, que
passou a residir no Rio de Ja-
neiro. Já dirigiu o clube em
1962 e 19G3, período em que o
Atlético conquistou o bicam-
peonato mineiro. Médico e ex-
pracinha da FEB. durante a
sua gestão sustentou a luta
contra o televisiona mento de
jogos de futebol cm Minas.

O Sr. Fábio Fonseca prome-
te revelar os nomes escolhidos
para técnico e Diretor de Pu-
teboi, sexta-feira próxima, de-
pois da conversa que manterá
com o Sr. Eduardo Magalhães
Pinio.

Diante da noticia de revolta
entre os jogadores, que esta-
riam insatisfeitos com a saída
da atual diretoria de futebol,
o Sr. Fábio Fonseca salienta
que não acredita em movi-
mentos contra a nova direto-
ria, "pois conheço a maioria
dos Jogadores atletlcanos, qua-
se todos juvenis, ao tempo em
que eu era o presidente, e sei
do amor que eles têm pelo
clube".

ntra Grêmio
Após o coletivo de 50

minutos realizado ontem
à tarde, na Gávea, Ren-
ganeschi confirmou a
volta de Almir à ponta-
de-lança ao lado de Ade-
mar, a substituição de
Paulo Choco por°Pedri-
nho na ponta-direita, a
entrada de Itamar no lu-
gar de Ditão, que está
mach ucado, e Paulo
Henrique retornaria a
lateral esquerda para a
partida contra o Grêmio,
amanhã à noite, no Ma-
racanã.

O Sr. Gunnar Gorans-
son, Vice-Presidente de
Futebol, disse que Fia-
mengo e Palmeiras resol-
veram prolongar o em-
préstimo de Ademar e
César até o fim do ano,
decidindo-se logo manter
o preço de seus respecti-
vos passes, que deverá
atingir a importância de
NCrS 80 000,00 (80 mi-
Ihões de cruzeiros anti-
gos).
ADEMAR X OSVALDO

Antes do treino de con-
junto de ontem, Renga-
nesehi reuniu os jogado-
res no meio do campo e
lhes fêz severa preleção,
condenando inclusive a
indisciplina tática de ai-
guns. que vão à frente
por conta própria en-
quanto o técnico fica gri-
tando da boca do túnel
para que êle permaneça
na defesa. Embora não
tenha citado nomes, to-
dos perceberam que Ren-
ganeschi estava se diri-
gindo a Murilo.

Em seguida, Renganes-
chi formou a equipe ti-
tular com Marco Aurélio,
Murilo, Jaime, Itamar e
Paulo Henrique; Carli-
nhos e Jarbas; Pedrinho,
Almir, Ademar e Osvaldo.
O resultado do treino íoi
de 1 a 1. gols de Pedri-
nho e Américo.

Aos 30 minutos do co-
letivo. Osvaldo recebeu
uma bola e, imediata-
mente, Ademar correu
para a área gritando pa-
ra êle soltá-la de primei-
ra. Osvaldo demorou e
disse para Ademar que as
coisas não eram como êle
pensava. Ademar respon-
deu ironicamente:

— Você nao está vendo
que a minha camisa é
vermelha e a sua é azul?
— fazendo alusão à sua
condição de titular e à de
reserva de Osvaldo.

Osvaldo retrucou com
uma ofensa e um partiu
para o outro a fim de se
agarrarem. Almir, que
estava mais perto, serviu
de mediador e não dei-
xou que Ademar e Osval-
do brigassem. Quando o
desentendimento já esta-

A delegação do Grêmio che-
gou ontem às 16h30m ac Rio,
e hoje às 15 horas o time fará ¦
um treino no Maracanã, para
o jogo dé amanhã contra o
Flamengo, com todos as titu-
lares, apesar de leves contu-
soes em Arlindo, Alelndo,
Babá, Áureo e Sérgio Lopes.

Os gaúchos, chefiados pelo
Sr. Jurandir Lindemi, estão
hospedados no Hotel Plaza,
onde permanecerão até depois
do jogo de domingo, contra o
Bangu, também no Maracanã.
O técnico Carlos Froner disse
que pretende utilizar um i sis-
tema mais ofensivo contra o
Flamengo, conservando o mes-
mo time que empatou com o
Botafogo, domingo em Porto
Alegre.

É o seguinte o time titular
que treinará hoje à tarde e
jogará amanhã contra o Fia-
mengo: Alberto, Altemir, Ari
Ercílio. Paulo Sousa e Everal-
do; Áureo e Sérgio Lopes:
Babá, Joáozinho, Alcindc e
Volmir.
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va serenado, Almir pas-sou um pito nos dois:— Vocês parecem cri-
ancas. Esqueceram queestão num treino'?

Renganeschi, que não
disse nada nem durante
nem depois da alterca-
ção, deu bola ao alto c
reiniciou o coletivo.

DITÃO FORA

Mesmo afirmando quevai jogar contra o Grê-
mio. Ditão já foi coloca-
do de fora da partidacontra o Grêmio pelo Do
partamento Médico, quenão vê tempo para o za-
gueiro recuperar-se da
distensão no ligamento
lateral interno do joelhodireito. Por outro lado.,
Paulo Henrique e Jaime
foram considerados aptos
e treinaram sem senti-
rem mais nada em suas
respectivas contusões.

Após o coletivo. Renga-
nesehi ainda dirigiu um.
individual à parte paraAlmir. Ademar e Osvaldo,
que são os mais gordos
da Gávea. Rodrigues foi
poupado apenas por pre-caução médica, mas ba-
teu bola e treinou chutes
ao gol para o goleiro De-
vito, que já está em ati-
vidade e vai ser o goleiro
regra três.

A concentração come-
cou ontem à noite, se-
guindo para São Coma-
do, além dos titulares, os
reservas Devito. Leon. A!-
tair. Américo, Paulo Cho-
co, Osvaldo e Jair. Para
as 15 horas de hoje, está
marcado um treino re-
creativo na Gávea.

TROCA PRORROGADA

O Sr. Gunnar Gorans-
son viajará na próxima,
semana para São Paulo
a fim de acertar com o
Palmeiras os detalhes da
prorrogação do emprésti-
mos de César e Ademar
até o fim deste ano. De
acordo corn o combinado,
inicialmente, após o Tor-
neio Roberto Gomes Pc-
drosa. César Voltaria pa-
ra o Flamengo e Ademar
para o Palmeiras.

Agora. Ademar deverá
permanecer no Rio até
dezembro, o mesmo acon-
tecendo com César no
Palmeiras. O Sr. Gunnar
Goransson explicou, po-
rém, que, desta vez, o.s
jogadores terão seus pas-
ses logo fixados para evi-
tar que aconteça o mes-
mo drama tíe Silva. O
Flamengo deverá propor
que tanto o passe de Cc-
sar* como o de Ademar
sejam fixados em NCrS
80 000,00 (oitenta mi-
Ihões de cruzeiros anti-
sos).

Bangu e Palmeiras conti raiam
os primeiros de seus grupos
e Rio já lidera nas rendas

A situação das equipes no Torneio Roberto Guines Fe-

drosa mudou relativamente pouco, na última semana, poi.s

a classificação por pontos perdidos ainda indica o Bangu

como líder isolado do Grupo A, seguido pelo Cruzeiro e

o Corintians, enquanto o Palmeiras volta a ocupar sozinho

o primeiro lugar do Grupo B, descendo o Santos pura se-

gundo, junto do Grêmio.
No confronto das rendas, o Rio assumiu a liderança

no total, embora continue em terceiro cm média por par-

tida, atrás de Belo Horizonte e Porto Alegre. Todo o Tor-

neio jã rendeu NCr§ 1 565 866,37 (um bilhão, quinhentos

e sessenta e cinco milhões, oitocentos e sessenta e seis mil.

trezentos e setenta cniEeiros antigos), em 34 partidas rea-

lizadas.

FONTOS PERDIDOS

Jaime tirou o gésso ontem e dentro de quinze dias deverá voltar a fazer os individuais

A situação das equipes pas-
sou a ser a seguinte:

Grupo A — Bangu. 1 ponto
perdido — Cruzeiro e Corin-
ti-ins, 3 — Botafogo, 4 — In-
ternacional e Fluminense, 5 —
e Sáo Paulo, T.

Grupo B — Palmeiras, 2 —
Grêmio e Santos, 4 — Fia-
mengo e Portuguesa, 5 —
Vasco, 6 — Atlético e Ferro-
viário, 7.

Internacional e Santos, com
seis partidas cada um, foram
os que mais atuaram, enquan-
to o Corintians. com apenas
três, foi o que menos se apre-
sentou. Com a derrota do San-
tos para o Vasco, restaram
dois invictos — Bangu e Bo-
¦tafogo — sendo que o último
forma com o São Paulo, o
Ferroviário e o Atlético o grn-
po dos que ainda não vence-
ram.

RENDAS OBTIDAS

Embora o total de renda do
Torneio seja excepcional. a
média por partida desceu um
pouco, de uma semana para

cá. estando agora em NCrS ..
47 819,59 (quarenta e sete mi-
Ihões. oitocentos e dezenove
mil e quinhentos e noventa cru-
zeirosi. Cidade por cidade,
Belo Horizonte é a que melhor
média alcançou, seguida eis
Pôrio Alegre, vindo depois o
Rio, Curitiba e Sáo Poulo, es. a
sem nenhuma grande renda
registrada.

Por totais, a situação pas-
sou a ser esta:

Rio - NCrS 510 974,37
Belo Horáonte NCrS 359 194.00
Porto Alegre . NCrS 355 380,*")0
São Paulo ... NCr$ ¦111259.0»

Curitiba  NCrS 129 059,00

Como foram realizadas d.:z
partidas no Rio. cinco cm Be- ..
lo Horizonte, seis em Porto
Alegre, nove em Sáo Paulo e
quatro em Curitiba, as mé-
dias de cada cidade ficaram
assim:

Belo Horizonte NCrS 71 S38.00
Porto Alegre . NCrS 59 230.0*1
Rio .. NCrS 51097.no
Curitiba NCrt 32 264.ÜO
São Paulo ... NCrS 23 484,03

í
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JEAN FRANÇOIS STEINER,
AUTOR DE "TREBLINKA", DE 29

ANOS, QUE VIRÁ AO BRASIL EM
SUAS ANDANÇAS PELO MUNDO
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JORNAL DO BRASIL - Rio
de Janeiro, terça-feira, 28

de março de 1967
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"Sou um judeu escritor e não
ura escritor judeu. Nasci na Fran-
ça. Escrevo em francês. Só pode-
ria fazê-lo nesta língua. Jamais
em hebreu. Não sou um historia-
dor. Fui jornalista. Escrevi meu
primeiro livro Treblinka, baseado
em fatos reais, com a única inten-
ção de demonstrar que os judeus
se revoltaram nos campos de con-
cen tração. Nem todos entenderam
assim. Daí a reação provocada
pelo livro e as polêmicas levanta-
das em torno.

Minha escolha foi determina-
da pelo número de sobreviventes
do campo polonês. Não tenho ne-
nhuma ligação pessoal, senão a
de raça, com Treblinka. Meu pai
morreu em Auchwitz. Toda a his-
tória de Treblinka, baseada no
testemunho dos sobreviventes, foi
contada para justificar, para si-
tuar a revolta dos prisioneiros e
as condições que a provocaram.
Vou continuar escrevendo. Meu
próximo livro terá um tema ju-
deu. Mas escreverei sobre outros
assuntos. Um escritor, para sè-lo
verdadeiramente, tem que escre-
ver sóbre tudo."

Êste é Jean-François Steiner,
autor do livro Treblinka, que de-
pois de ter sido best-seller na
França, no ano passado, alcança
sucesso internacional: um jovem
judeu francês de 29 anos, alto,
magro, cabelos castanho-escuros,
olhos verdes. Veste-se bem, num
estilo um pouco formal, meio à
inglesa. Tem voz grave, gestos cal-
mos e fala pausadamente. Com
convicção.

Sua ida ao Brasil foi anuncia-
da por ocasião da prisão de Franz
Stangl em São Paulo. O escritor
confirma sua intenção de partir,
em companhia do jornalista Alam
Pujol, que se interessa particular-
mente pelo problema judeu, mas
não já, como era seu projeto. "Ire-
mos ainda êste ano, se possível
antes do verão (europeu), ao Bra-
sil e a alguns outros países da
América do Sul, com o único obje-
tivo de conversar com alguns dos
chefes nazistas refugiados lá. Rea-
lizaremos um trabalho puramen-
te jornalístico. Jamais escreverei
um livro sobre nazistas. É um as-
sunto que não me interessa".

Sobre Treblinica, especifica-
mente, Jcan-François Steiner diz:

"Minha intenção ao escrever êste
livro íoi a de contar uma revolta,
descrever uma epopéia. O fato de
o considerarem uma condenação
à passividade foi um mal-entendi-
do. Meu objetivo era exatamente
o contrário. Não acredito que
existam pessoas que não lutem;
também não sou um historiador.
O livro construiu-se só. Eu preci-
sava explicar o porquê da revolta;
descrevi a vida no campo de con-
centração, as condições que cria-
ram o desejo cie revolta. Todo o
processo de desumanização, en-
fim, a que os prisioneiros íoram
submetidos.

Fiquei m u i t o surpreendido
com a reação provocada pela
obra. Houve polêmicas c dis-
cussões terríveis a respeito. Todos
os jornais e semanários franceses
falaram durante meses sóbre Trc-
blinka, publicando testemunhos,
opiniões e cartas de protesto que
lhes eram enviados. O sucesso não
me tocou, mas esta reação sim.
Quando resolvi escrever sóbre o
assunto, escolhi o campo de Tre-
blinka, por ser o que possuía mais
sobreviventes. Quase todos estão
em Israel; há somente um na
França, em Paris. Antes de ir fa-
lar com eles, li todos os depoimen-
tos em Israel.

"Pedi acs sobreviventes seus
depoimentos. Queria ouvir sem
fazer perguntas. Escolhi os tes-
temunhos que me pareceram
mais profundamente sinceros;
minha sensibilidade determinou
a seleção."

SER, OU NÃO, FRANCÊS

Sendo um judeu francês,
Jean-François Steiner tenta si-
tuar-se dentro da condição que é
a sua. Sente-se francês, ama a
França, sua bagagem cultural é
francesa. A diferença que esta-
belece é a partir da concepção
do ultranacionalista Charles
Moras, entre o que chama de
"francês verdadeiro ou não". "Se-

gundo Moras", diz Steiner, "sou
um francês "não verdadeiro", e
confesso que seria mais marcado
pelo desaparecimento do povo ju-
deu do que do povo francês."

"O sionismo", continua, "só é
possível em Israel. Sê-lo em ou-
tro pais, é contradição. Os ju-

deus hoje tem que escolher. Ou
ir para Israel ou continuar a er-
rar. Só em Israel tem sentido ser
sionista. Não acredito em solu-
ção definitiva para o problema
judeu. Israel não o é e não ha-
verá nunca uma para o proble-
ma de condição humana. O po-
vo judeu tem uma posição espe-
ciai, particular. Mesmo o filóso-
fo Jean-Paul Sartre é anti-semi-
ta", diz o escritor. "Quando êle
afirma — e o íèz por escrito —
que os judeus só existem pelo
olhar cios outros, está negando
nossa existência como povo, tra-
dição, religião etc. Óu seja, se os
outros não nos encarassem como
judeus, não existiríamos. Isto é
uma manifestação dc anti-semi-
tismo."

CRUCIFICACÃO & MITO

O próximo livro de Steiner
será provavelmente uma versão
moderna da história do Santo
Graal. Por enquanto está refle-
tinclo e amadurecendo o tema.
"Como os cavaleiros da Távola
Redonda do Rei Artur saíram à
procura do cálice sagrado que
lhes revelaria o mistério da cru-
cificação do Cristo, eu procura-
rei a significação da crucificação
do povo judeu."

O escritor está estudando o
problema à luz dos últimos acon-
tecimentos. Fará, diz, "um traba-
lho quase que jornalístico." "Je-

sus de Nazaré", continua, "íoi um
ser condenado sem uma falta fun-
damental e aparente. E que acei-
tou o castigo sem revolta e sem
perguntas. Os judeus — Jesus
Cristo era um — também íoram
condenados à morte sem uma ra-
zão fundamental, sem íalta apa-
rente."

"Assumir a morte, quando ela
se revelou inevitável, foi o que
aconteceu", constata Jean-Fran-
çois Steiner. "Nunca houve de-
sespèro". E explica que dá o va-
lor de um mito à crucificação de
Cristo, embora acredite, històri-
camente, na existência desse Je-
sus de Nazaré, condenado à mor-
te por crucificação. "Não escre-
vo para os judeus, especialmen-
te", conclui. "Escrevo, por cn-
quanto, sóbre temas judeus. Mas
espero escrever sóbre outros."

O
Cavaleiro
dos
Crucificados
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Cad. B, Jornal do Brasil, terça-feira, 28-3-67

DA COMUNICAÇÃO -
E COMO Ê DIFÍCIL!

FAUSTO WOLFF DÁ UM CONSELHO
AOS LOCUTORES DE TV

Recebi uma carta muito inteligente e gentil de uma
jovem estudante de psicologia, Srta. Maria Teixeira Veras,
de São Paulo. Diz a leitora em questão que se interessa
por problemas de comunicação coletiva mas que não tem
onde buscar informações sobre o assunto. Não é à toa,
Srta.: comunicação, pelo monos, sob o aspecto psicológico,
é um vocábulo atrás do qual vivemos correndo, mas que
por força de um condicionamento social, econômico, cultu-
ral, antinatural e, principalmente, convencional e quanto
mais perto pensamos estar do nosso objetivo mais e mais
nos afastamos dele. É ocasião, então de apelar para ex-
cltantes e tranqüilizantes. Não creio, porém, que a senho-
rita tenha em mente a comunicação pessoal, mas sim a
coletiva. Nesse terreno, no Brasil, já temos algumas escolas
cie jornalismo bastante razoáveis onde lecionam alguns
profissionais de imprensa mais broadmindeã que a maio-
ria e preparam toda uma nova geração, o.ue já começa a
aparecer, para o exercício da comunicação coletiva. No
campo da pesquisa de imprensa, creio que o que há de mais
avançado no Brasil é o Departamento de Pesquisa do JB.
Vale a pena ler alguns livros, resultado de mais de 12
anos de um programa de pesquisa levado a efeito pela
Universidade de Yale, entre os quais: Experiments on Mass
Comunication; Comunication and Persuasion e The Order
of Presentation. Mas falemos de comunicação, ou seja, do
vocábulo em si e tudo aquilo que éle encerra. Tratemos da
comunicação coletiva e individual, da palavra falada, si-
nais, gestos, figuras, imprensa, rádio, cinema, de todos os

portante para os "donos" da TV o slatus-quo de subdesen-
sinais e símbolos pelos quais o homem procura transmi-
tir significação e valores aos seus semelhantes, enfim, tudo
aquilo que a televisão reúne naturalmente e que não
utiliza por ignorância e desonestidade, quero dizer: é lm-
cltantes e tranqüilizantes. Não creio, porém, que a senho-
volvimento do telespectador médio. Comunicação, portan-
to, que, entre outras coisas, é o que tento neste momento,
na falta de qualquer programa criticável.

O processo é o mesmo, quer os sinais sejam emitidos

por onda e televisão ou sussurrados por um jovem ao ou-
vido da sua namorada. O meio de comunicação é uma
espécie de comunicador, na qual a cota de saida e entrada
ê enorme. Os encarregados da comunicação coletiva deve-
riam compor uma organização de pessoas Instruídas para
íalar por uma única voz e apresentar — quem sabe? —
uma personalidade conjunta. Na sua forma mais simples
u processo de comunicação consiste em um emissor (no
caso eu), uma mensagem (esta tentativa de artigo) e um
receptor (no caso específico, a leitora que me escreveu).
Emissor e receptor, entretanto, podem ser a mesma pes-
soa (eu respondendo a. mim mesmo sobre a frase que es-
creverei a seguir). Mas em certos processos, que nos in-
teressam mais de perto, a mensagem é separada tanto do
emissor quanto do receptor, é a fase em que tudo o que
ae transmite são os sinais que representam a idéia do emis-
sor e que, lidos pelo receptor, recebem um significado qual-
quer. Isso é, o estágio em que a mensagem é apenas tin-
ta e papel (livro impresso), uma série d« condensações e
rarefações de ar (linguagem falada) ou raios de luz re-
fletida (como na televisão). Estes sinais têm apenas o
«entido que nós, por convenção e experiência, lhe atribui-
mos. Por exemplo: a palavra impressa numa língua que
desconhecemos não terá sentido algum. Um olhar de um
marido para a sua mulher poderá ter um significado que
apenas os dois conheçam. Em confronto: um sinal verme-
lho de tráfego tem o mesmo sentido para todos (e não
incluo os daltônicos), bem como um grito de terror no
meio da noite. Em suma, só podemos formar mensagens
com sinais conhecidos e só podemos atribuir a esses sinais
« significado que aprendemos que eles têm.

Em seu excelente ensaio sobre a comunicação nos Es-
tados Unidos, Wilbur Schramm conta a história de uma
Jovem professora que, lecionando na África, ao fazer a
chamada na classe, às primeiras vezes, teve como resposta
uma saraivada de risos dos alunos. Esforçou-se para me-
lhorar a sua pronúncia, pois julgou que as crianças tro-
cavam da maneira como ela pronunciava os seus nomes.
Melhorou consideravelmente, mas as crianças continuavam
rindo e só então veio a saber que o riso era de simpatia
e satisfação pelo seu esforço e sucesso. No seu sistema de
referência, riso significava zombaria, enquanto que no sis-
tema de referência dos nativos, tratava-se de algo total-
mente diverso. Através do estudo da comunicação, pode-
mos verificar boa parte da razão por que o mundo não
se entende: os sistemas de referência dos diversos paises
são desiguais e não adianta pretendermos impingir o nos-
so sistema ao nosso receptor. Às vezes, vale a pena en-
tender o dele.

Seria muito interessante que os locutores de televisão
(som e imagem), que se limitam a ler uma mensagem com
voz mais ou menos clara, mais ou menos distante, mais
preocupados com a sonoridade do que dizem do que com
o conteúdo do que dizem, lessem as linhas que se seguem.
Embora não pareça, a mensagem é algo terrivelmente com-
plicado. Não apenas os seus sinais têm diversos significa-
dos para pessoas diversas como possuem duas espécies dis-
tintas de significação. (Vou usar agora dois vocábulos mui-
to empregados, mas via de regra mal compreendidos, pois
o Brasil parece ser o país onde mais despudoradamente se
usa da palavra sem conhecer-lhe o significado intrínseco
e a sua aplicação social). Um deles é denotação, e que
diz respeito ao significado comum ou de dicionário. O ou-
tro, mais utilizado, é conotação, cuja significação é emo-
cional, digamos. Ou seja, em que proporção uma coisa boa,
ruim, estranha, atemorizadora etc. A palavra ARENA, por
exemplo, tem a mesma denotação para todos, mas certa-
mente tem uma conotação diferente para os partidários
do MDB. Fiz-me entender? A mensagem tem, ainda, um
significado aparente e um latente. Quando digo bom dia,
não me refiro à côr do céu ou ao brilho do sol. Estou di-
zendo algo ligado às minhas relações sociais com o recep-
tor, que pode significar "continuo seu amigo", "não esque-
ci de você" etc. Daí por que é perigoso interpretar o que
está sendo dito pelo que as palavras significam, sem con-
siderar o sentido latente. Vá até o aparelho de televisão,
leitor, e verifique que perceberá além das palavras do lo-
cutor a entonação, a ênfase com que são ditas certas frases
e do total poderá começar a penetrar no mundo da comu-
nlcação. Aliás, um curso de comunicações coletivas aos
homens da TV não faria mal algum.

A PINTURA MODERNA, EMBORA INGÊNUA
HARRY LAUS FAZ A CRITICA DA EXPOSIÇÃO DE LUCI CALENDA

A pequena Galeria Gi-
ro (Rua Francisco Sá,
35, s/1201) está apresen-
tando uma individual da
pintora Luci Calenda quese prolongará até o dia
31 de março. A irrequie-
ta artista, que já conse-
guiu apresentação até de
D. Hélder Câmara, mos-
tra a sua produção mais
recente, pouco diferindo,
em matéria de temática,
da última exposição rea-
lizada no Rio em 1984,
na Galeria Montmartre.
Mas, tecnicamente, Luci
deu um passo à frente e
se apresenta bastante se-
gura na utilização de
seus instrumentos de tra-
balho. Também, como
prova d£ sua segurança,
utiliza-se de superfícies
maiores para onde trans-
porta o lirismo de sua
arte.

A infância tem sido
fonte de inspiração paramuitos escritores e pin-tores. Luci Calenda é
uma artista que recria a
infância em suas telas,
movimentando crianças
que poderão ter sido ela,
ou que serão aquilo que
ela não pôde ser. E liá
estranhos pássaros e flô-
res estranhas, que às vê-
zes chegam a se confun-
dir, tal a liberdade de
formas que ela adota.
Jogando com estes ele-
mentos, por assim dizer
surrealistas, c o n s e g ue
realizar uma pintura mo-
derna. em que pese o
conteúdo ingênuo das
paisagens de fundo ou
das alegres crianças sal-
tando ou dançando ao ar
livre.

Não será o caso, nesta
crônica, de analisar a
personalidade da pinto-ra, mas quem a conhece,
como nós, não pode dei-
xar de fazer um rápido
confronto entre a artista
e a criação. Há uma con-
tradição entre sua ma-
neira de ser — expansi-
va, irreverente — com a
simplicidade, a pureza, a
contenção de seu traba-
lho artístico. Por assim

dizer, quando pinta, Luci
Calenda se penitencia,
reza com as cores e a vi-
bração da infância.

Artisticamente, sua vi-
da de pintora carioca e
autodidata começou em
1954. Até 1964 participoudos Salões Nacionais de
Arte Moderna. Individu-
almente começou a expor
em 1956, na Galeria Oxi-
maré, de Salvador. A par-tir de então fêz exposi-
ções consecutivas, a cada
ano, em São Paulo, no
Rio, em Buenos Aires.
Em 1962 apresentou-se
em Madri, a convite da
Embaixada do Brasil, e
no mesmo ano em Paris,
na Galeria Mareei Ber-
nheim, corn apresentação
de Anatole Jakovski. Dia-
se o crítico que "com Lu-
ci Calenda, a flauta en-
cantada das sete cores do
arco-íris está em boas
mãos". Reconheceu a es-
pontaneidade de sua pin-tura, registrou o quasenada de ingênuo e 

"uma

sinceridade onde não há
logro.

Em 1965 Luci decidiu
calçar suas botas de sete
léguas e enfrentar os Es-
tados Unidos. Foi por ter-
ra, passando por Belém
do Pará e expôs em Caie-
na, Paramaribo e Cara-
cas. Já nos Estados Uni-
dos, apresentou sua pin-tura cm Houston e Nova
Iorque. Para a UNICEF
pintou um cartão que se-
rá distribuído pelo mun-
do inteiro, num movi-
mento que a UNESCO
repete todos os anos pa-ra auxiliar a infância po-bre de muitos países. Ar-
tistas como Picasso, Cha-
gall, Miro e Tamayo tam-
bém já doaram trabalhos
para esta campanha da
UNICEF.

Algumas opiniões crí-
ticas sobre sua arte:

D. Hélder Câmara: "Os
quadros de Luci Calenda
(...) acordam o que há
de melhor e de mais pu-ro em nós; a criança vem

à tona e nos leva paramundos encantados".
J. R. Teixeira Leite:"Em meio a tanta pintu-ra de agressão, ou de

convulsão, a pintura de
Luci Calenda conseguirá
agradar por seu lirismo
simples e pela despreten-
siosidade de que se revés-
te, e que a indicam, mui-
to naturalmente, à con-
sideração cias crianças e
dos poetas".

João Cabral de Melo
Neto: "Sua pintura não
é a expressão de uma
mentalidade de primiti-vo, mas sim de uma rea-
lidade que exige, para ser
captada, formas primiti-vas de expressão".

Adonias Filho: "Em
seu universo quase místi-
co — as crianças, os san-
tos, as plantas como uma
constante, as casas como
ilustrando contos fantás
ticos — Luci Calenda
abre uma dimensão de
valores que comove pelaforça poética".

Panorama
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Calenda e sua arte

UM BRASILEIRO, UM LITÚRGICO E UM TCHECO
RENZO MASSARANI COMENTA TRÊS DISCOS NOVOS

No Angel 3-CBX-438, a Odeon volta a
preocupar-se com a música e os músicos na-
cionais, apresentando novamente o vitorioso
pianista Roberto Szidon que desta vez toca
um grupo de obras célebres de Ernesto Na-
zaré: Odeon, Sustenta a Nota, Não Caio Nou-
tra!, Digo, Faceira, Você Bem Sabe, Ceies-
tial e Famosa. O disco conta com uma in-
teligente contracapa de Américo Jacobina
Lacombe e uma capa deliciosa reproduzindo
a Avenida Rio Branco dos dias de Nazaré,
vista das janelas do JB: sem arranha-céus,
com as árvores crescendo cm paz no meio da
avenida, e os poucos pedestres movimentan-
do-se à vontade sem as ameaças de ônibus
e táxis em corrida, nem a amolação dos todo-
poderosos camelôs. Dias felizes (pelo menos,
vistos de longe) em que Nazaré firmava-se
numa arte que. tendo suas raízes num Cho-
pin despreocupado, e em danças populares-cas, dava ao Rio uma inconfundível fala mu-
sical, fala que nada perdeu no tempo mas
que, muito pelo contrário, firmou-se nas
obras de vários dos nossos melhores compo-

sltores contemporâneos. Fala brilhante c prc-
guiçosa, ingênua e sabida, dengosa e capri-
chosa, romântica e apática, riquíssima d3
achados e estímulos, que o moço Szidon re-
produz com autenticidade e sensibilidade, sa-
bor e poesia.

O Serviço do Secretariado Nacional de
Liturgia da CN3B acaba de editar seu pri-meiro LP, Hosana ao Filho de Davi, tendo co-
mo regente P. José Alves, como solista P.
Simeão Goossens e como organista F. Ju-
Mano Accardo. Conforme o côn. Amaro Ca-
valcânti, "o disco é fruto dos esforços dos
que se estão dedicando à renovação lltúrgico-
musical no Brasil". Trata-se de 15 cantos
corais com textos em português, criados por
uma equipe de músicos; cantos fáceis mas
não banais, um pouco desiguais (o melhor,
parece ser Onde c- Amor c a Caridade) mas
respeitosos e nobres, oscilando entre o canto
gregoriano e um popular que nada tem a
ver com as trivialidades d? várias criações
do gênero, destes dias. Musicalmente efica-

zes, estes cantos corresponderão também aos
anseios litúrgicos dos seus anônimos autores.

E finalmente eis um lindo convits aos
nossos pianistas sem brio nem curiosidades
— os afortunados com 147 concertos cario-
cas marcados também para 1967, e os coita-
dinhos sem oportunidades: o disco tcheco-
eslovaco Supraphon 18 591 que apresenta,
numa linda execução dos solistas Stanislav
Knor e Joscf Pálenicek, e dos regentes Sme-
tácek e Pinkas, duas obras para piano e or-
questra de Bohuslav Martinti, Sinfonictta
Giocosa e Incantation. A primeira é de 1942
e a segunda de 1956; as duas confirmam as
espirituosas e alegres qualidades dêste com-
posltor, moderadamente atual mas cheio de
graça e de música. Às duas, ai do mim, falta
a cadência que os nossos pianistas preteri-
dem para a conquista da vitória: as duas,
entretanto, poderiam prender facilmente o
público, sem as acrobacias habituais, pelo in-
teresse técnico e musical ali oferecido por
Martinu.

UMA NOMEAÇÃO PÕE EM RISCO O SNT
TEATRO YAN MICHALSKI

O Deputado Tarso Dutra náo poderia ter
iniciado a sua gestão à frente do Ministério
da Educação e Cultura de maneira mais de-
sastrosa, no que diz respeito ao teatro, do que
levantando cm cima das nossas cabeças a si-
nistra ameaça da nomeação do Sr. Meira
Pires para a direção do Serviço Nacional de
Teatro. Na hora em que escrevemos esta co-
luna, a nomeação, embora dada como pràti-
camente certa por fontes bem informadas,
ainda não foi oficializada; quando o jornal
estiver circulando, o Sr. Meira Pires já po-
dera ter sido confirmado como o novo dire-
tor do SNT, cemo também a sua escolha po-
dera ter sido cancelada; entretanto, por mais
que estejamos torcendo para que esta última
hipótese se verifique, é evidente que o sim-
pies fato de ter cogitado de nomear o Sr.
Meira Pires depõe gravemente contra a ma-
neira pela qual o Sr. Tarso Dutra encara a
sua atuação no Ministério em relação ao
teatro.

A exemplo do que aconteceu com a qua-
se totalidade das pessoas profissionalmente
ligadas ao teatro, também nós recebemos a
notícia com uma sensação de divertida incre-
dulidade: só podia tratar-se de uma piada
de mau gosto. Aos poucos, infelizmente, a
piada foi assumindo um aspecto lúgubre-
mente sério, sem perder, porém, o seu toque
de mau gosto. Quais são as credenciais de
caráter intelectual c cultural que recomen-
dam o autor de Senhora do Carrapicho e de
João Farrapo para o exercício do cargo? Nc-
nhuma. Quantos são os argumentos, da
mesma ordem intelectual e cultural, que tor-
nam desaconselhável a sua indicação? Inú-
meros, e de toda espécie. A única conclusão
lógica que se impõe é de que se ti ata de uma
escolha puramente politiqueira, c que, se
confirmada, deixará patente, por parte do
Ministro e do Governo aue êle inteera. uma

atitude de Inadmissível desprezo pelos legíti-
mos interesses do teatro brasileiro.

Não é, evidentemente, o indivíduo Meira
Pires que nos cabe discutir aqui — embora o
anedotário que circula a respeito das suas
façanhas seja farto, variado e muito- pouco
recomendável. O que nos interessa é a idéia,
a mentalidade que êle representa — e esta
mentalidade não poderia ser mai.s nefasta,
condenável e retrógrada. Para se convencer
disto, basta ter assistido a esta incrível Se-
nhora do Carrapicho que o Sr. Meira Pires,
numa inequívoca prova de mórbida vaidade
e de absoluta falta de noção do ridículo, trou-
xe para o Rio no ano passado. Na época, ti-
vemos de iniciar o nosso comentário com as
seguintes frases:"Pela primeira vez na nossa carreira de
crítico, faltam-nos palavras para comentar
um espetáculo: Senhora do Carrapicho, que
um elenco de atores de televisão do Recife
está apresentando no Mesbla, sob o rótulo do
Teatro Escola de Natal, e sob o duplo patroci-
nio do Governo do Estado do Rio Grande do
Norte e do Governo Federal, é de uma tão to-
tal bisonhice, de uma tão total indigência in-
tetectual, artística e técnica, que qualquer
tentativa de análise se constituiria numa 'm-
perdoável perda do nosso tempo e do tempo
dos nossos leitores."

Entendamo-nos: é claro que nâo é pre-
ciso alguém ser um excelente dramaturgo pa-
ra poder dirigir eficientemente os destinos do
ENT; mas há um requisito mínimo para o
cargo: o de que o escolhido não seja um anal-
fabeto, teatralmente falando. Ora. quem e.s-
creve e produz, hoje cm dia, este tipo rie es-
petáculo caipira, e ainda por cima tem a co-
ragem de apresentá-lo à platéia da capital
cultural do Pais, está inteiramente fora de
sintonia com as ondas dramáticas do Século
XX, e precisa começar a construir a sua cul-

tura teatral pelo bê-á-bá, antes de pretender
ser levado a sério. Estamos certos de que ne-
nhum aluno do primeiro ano do Conservatú-
rio Nacional de Teatro aceitaria colocar a sua
assinatura numa peça parecida com A Sc-
nhora do Carrapicho.

E por falar no Conservatório, em que si-
tuação ficará o nosso estabelecimento oficial
de ensino, caso se concretize a nomeação do
Sr. Meira Pires? A administração atual do
SNT conseguiu, a duras penas, retirar a esco-
la da sua tradicional e criminosa inércia,
contratando professores que representam o
verdadeiro e o melhor teatro brasileiro dos
nossos dias, è elevando o número de aulas
anuais de 600 (em 1963) para 4 780 (em
1966). Aceitarão os professores do gabarito
de um Gianni Ratto a incômoda obrigação de
ensinar aos seus alunos aquilo que a sua
consciência e a sua inteligência hão de lhes
ditar, ou seja, que o seu chefe, o Diretor do
SNT, representa a pior e a mais ultrapassada
concepção do teatro que se possa imaginar
hoje em dia no Brasil? Ou preferirão afastar-
ss espontaneamente, ou ainda serão afasta-
dos, para ceder lugar a uma equipe imbuída
do espirito do teatrinho caipira, que destrui-
rá em uma semana todo o esforço de moder-
nização e de moralização levado a efeito nos
últimos três anos?

Esperamos, de todo coração, que ainda
não seja tarde demais, e que o Ministro Tar-
so Dutra, diante da unânime reação de repú-
dio por parte de todos os nomes que contam
no teatro brasileiro, saberá resistir às pres-
soes, aliás facilmente identificáveis, às quais
está sendo exposto. Se o Rio Grande do Nor-
te não foi contemplado até agora com ne-
nhum cargo de destaque na nova adminis-
tração federal, não cabe, decididamente, ao
teatro pagar o pato.

das letras

MAIS SHERLOCK — Com
a publicação do romance O
Cão dos Baskervilles cheç/a
ao seu sexto volume a série.
dedicada ao personagem
número um da literatura,
policial: o detetive Sherlock
Holmes. Nesta novela jus-
tamente considerada um
clássico no gênero -^-, Sir
Artur Conan Doyle desen-
volve ao máximo as suas po-
tencialidades de imaginação
e de estilo, ao narrar a his-
tória dc uma velha e Ir adi-
cional família, cuja crônica
emerge da noite dos tempos
carregada de lendas, místê-
rios e episódios de arrepiar
cabelo. Titulo da Melhora-
mentos de São Paulo em.
quinta edição. Tradução de
Ligia Junqueira.

INVESTIGAÇÃO PS ICO-
LÓGICA — Professor, há
muitos anos, na Universi--
dade de Ore gon, Estados
Unidos, Ray Hyman possui,
rica experiência em traba-
lhos de pesquisa sobre os
processos através dos quaisos estímulos recebidos pelosaparelhos sensoriais do ho-
mem são elaborados e se
transformam cm reações.
Parte dos seus conhecimen-
tos são agora transmitidos-
ao público em um livro de
cara cterísticas marcada-
mente didáticas — Nature-
za ãa Investigação Psicoló-
gica—, cuja versão brasilei-
ra, assinada por Alvaro Ca-
bral, vem de ser entregue às
livrarias com o selo de Zahar
Editores. Volume (ilustra-
do) da série Curso de Psico-
logia Moderna.

NOVO POLICIAL — Vma
espécie cie ONU policial, eis
como se poderia caracterizar
a organização imaginada pe.-lo romameista Miehael Aval-
lone e descrita em seu. livro
recém-publicado no Brasil:
O Caso dos Mil Ataúdes. Em
Português o nome da enti-
dade quer dizer Comando da.
Rede Unida para Observa-
ção e Execução da Lei. Sua
sede está oculta em Nova
Iorque e o seu agente prin-
cipal é uma figura de herói
moderno, conhecido pelo no-
me de Napoleão Solo. Nessa
emocionante história publi-
cada pelas Edições Bloch.
encontramo-lo cm perigosas
aventuras, cujo objetivo é
destruir um grupo de crimi-
nosos internacionais a servi-
ço de uma grande potência.
Tradução de Ari Bleustein.
Capa de Jussara Hansen.

FILOSOFIA DA CIÊNCIA
— Leon Henkin, S. C. Klee-
ne, Patrick Suppes, N. R,
Hanson, Hilary Putnam,
Max Black são alguns dos
dezessete nomes de grandes
cientistas norte-americanos
cujos trabalhos sobre a es-
trutura teórica do conheci-
mento físico, químico, bioló-
gico e psicológico da atuali-
dade foram reunidos no vo-
lume Filosofia da Ciência.
recém-publicado no Brasil
pela Editora Cultrix. Trata-
se de livro da maior impor-
tância, seja para estudantes
universitários, seja para lei-
tores leigos, simplesmente
interessados em ampliar a
sua cultura geral Cuidado-
sa tradução dos professores
Leônidas Hegenberg e Octa-
ny Silveira da Mota, ambos
do ITA.

TIGIPIO — A áspera pai-
sagem do sertão nordestino,
que serve de pano de funda
ao drama de todo um povo
castigado pela impieãade âe
uma natureza adversa, é
também o cenário de um li-
vro de contos lançado origi-
nàriamente há 42 anos. Tra-
ta-se ãe Tigipió e seu autor,¦premiado pela Academia
Brasileira de Letras, é o cea-
rense Herman Lima, autor
também de alguns roman-
ces, crô7iicas, ensaios e um
tratado sobre a caricatwz
no Pais. Em volume de bôl-
sc, essas histórias agrestes
reaparecem, agora, com à
selo das Ediçies de Ouro
prefácio e notas de M. Ca-
valcânti Proença e dese7ihos
dc Potij.

Do "jazz"

CONCERTO — O saxofo-
nista-alto Vítor Assis Bra-
sil, finalista do Concurso
Internacional de Jazz de
Viena, realizado em maio do
ano passado, e considerado
o melhor solista do Festival
de Jazz de Berlim, em outu-
bro último, está de volta ao
Brasil e dará um concerto
na próxima sexta-feira, às
21 horas, no Teatro Repú-
blica.

O quinteto de Vítor Assis
Brasil é integrado por Cláu-
dio Rod 1 ti (fluegelhorn),
Fernando Martins (piano),
Aluísio Maia (baixo) e Clau-
dinho (bateria) Os ingres-
sos custam NCrS 2,00 (estu-
dantes) e NCr$ 4,00, e es-
tão à venda no Teatro Re-
pública. A promoção c do
Teatro Universitário Ca-
rioca.
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o Desaparecimento de
JUCA — José Joaquim de Oli-
veira — o Juca da Casa Wchrs— desapareceu repenUnamen-
te sexta-feira passada, porcausa dc um estúpido inciden-
te. O Rio perde, com êle, um
precioso entusiasta c prepara-dissimo amigo que, atuando
no campo dos discos clássicos,
sabia aconselhar e guiar, aju-
dando os discófilos da Cidade.
as gravadoras, e, portanto, a
própria música,.

f # * •

ABC PRô-ARTE — Depois
do concerto de ontem, da Or-
questra de Câmara da Universi-
dada Católica do Chile, a
ABC Pró-Arte apresentará dia
3, no Municipal, mais um re-
citai Beethoven com o pia-nista Klein. Em maio, tere-
mes a violinista Editn Peiue-
mann e os pianistas Marta Ar-
gerich e Nelson Freire. Em
junho, o Quinteto de Sopros de
Estocolmo e o Duo Pianistico
Kontarsky; em julho, a Or-
questra de Câmara de Paris, a
Orquestra Rias de Btti-lim e o
Quarteto de Praga. Em asõs-
to, os Solistas Filarmônicos de
Eorlim e o violinista Henryk
Szeryng; em outubro, os So-
listas Bach da Alemanha.• •

ORQUESTRA SINFÔNICA
BRASILEIRA — Ao que pa-
rece, o programa definitivo do
I Concerto Social da OSB, si-
bado às lG,30h no Municipal,
está assim constituido: 3.a Sin-
íonia, de Mendelssohn, 4.c Con-
certo, de Beethoven, Toada â
Moda Paulista, de Guarnieri,
Tocata para Percussôas, de
Chávcz e Amor Brujo, de
Falia. Regente, Karabtcliews-
ky; solista, Jacques Klein. No
I Concerto dc Assinatura, na
Sala Cecilia Meireles, Sinfonia
N.° 97, de Haydn, Sinfonia N.°
40, de Mozart, Abertura da Ze-
mira, de Pc José Maurício,
Missa da Coroação, dc Mozart.
Regente, Karabtchcwsky; par-
ticipará o Madrigal Ucnasccn-
iista dc Belo Horizonte.# *

BALLET DO RIO — O con-
junto chefiado por Dalal
Achar atuará no Teatro Mu-
nicipal, de 21 a 25 de abril, sob
os auspícios do JORNAL DO
BRASIL, contando com a par-
ticipação da máxima figura
atual do ballet clássico-romãn-
tico, Margot Fonteyn, e de Ru-
dolf Nureyev. • •

CONCURSO EU NEST
BLOCH — A United Chorai
Society (Box 73, Ccdarhursl,
Nova Iorque) anuncia a cria-
ção do 1T.° Concurso para um
coro a capella para coro mis-
lo, com ou sem solistas, sobre
texto tirado do Antigo Testa-
mento; 'o prêmio consiste cm
330 dólares e na publicação tia
obra. A aceitação das compa-
sições continuará abctta até 15
de novembro dc 1907.* *

TEORIA, RITMO. E SOM— Estão abertas as inscrições
de Teoria Musical, Ritmo e
Som, na Academia de Músi-
ca Lorenzo Fernández. Infor-
maçõss pelo telefone 26-3652
ou na Secretaria, na Rua Dona
Mariana, 77. * •

O FESTIVAL INTERNA-
CIONAL DO SOM — O Fes-
tival que sc realiza atualmen-
te em Paris, no Palácio do
Som, tem por objetivo pôr cm
evidência as possibilidades
musicais da eletrônica, ns pro-
grossos rcaliztulos no domínio
da gravação e da difusão so-
nora: é como uma encruzi-
lhada onde vão-se encontrar o
compositor, o intérprete, o téc-
nico e o auditório, a fim de
«onirontarem seus pontos-rte-
vista sobre as últimas novida-
des. Esse Festival é uma ma-
jlifestação de prestigio e qua-
lidade â qual os representan-
tes dc dezesseis nações trazem
um valioso concurso. Os ob-
jetivos comuns dessas mani-
testações são os seguintes: a)¦dar a conhecer as possibilida-
des que oferecem os fabrican-
tes de instrumentos de música
na França e no estrangeiro;
b) promover um movimenio do
interesse pclo instrumento
musical e a interpretação; c)
despertar vocações artísticas
entre os jovens; d) desenvolver
a fabricação dc instrumentos
e incrementar seu volume do
negócios.
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ESTRÉIA AMANHÃ
ÀS 21 HORAS

Creio que vou acabar simpatizan-
âo com o Governador Negrão de
Lima. Não com o homem Negrão,
que êste sempre me pareceu um tipo
agradável, com aquele chapéu gelot
e tudo o mais. A simpatia pelo Go-
vernador chega mediante a trans-
formação ãe um sentimento ãe pena
cm sentimento ãe culpa. Outro âia,
um chofer ãe táxi formulou com cia-
reza o que quero ãizer: "Coitado! No
capítulo âas chuvas o Negrão está é
sem sorte. Basta lembrar que nisto o
Laceráa passou quatro anos in-
victo".

Ê veráaãe. Negrão ãe Lima e
chuvas torrenciais constituem uma
âessas coincidências que liquidam
qualquer ciãaãe. Reparem que a
coisa parece ter sião meticulosa-
mente preparada para nos lançar no

inferno. Tivemos enchentes e ãesa-
bamentos num mês ãe janeiro. Dez
meses depois, quando já se aproxi-
mavam as novas chuvas, o Gover-
nador sem querer se tornava cúm-
plice do mau tempo, ao consentir
que as ruas fossem cuidadosamente
esburacadas e que pequenos montes
ãe terra se acumulassem em torno
dos buracos. Somos uma Ciãaãe em
que o Prefeito tem que ser ao mes-
mo tempo um estaãista em perspec-
tica; sua passagem pela Guanabara
basta para colocá-lo automática-
mente em conâições âe ãisputar a
Presidência áa República. Mas o Se-
nhor Negrão âe Lima já assumiu
asseguranão que aquele seria o últi-
mo cargo público áe sua viãa. Go-
vernar a Guanabara, como toãos nós
sabemos, é o que há áe mais ãifícil
no Brasil, não apenas porque a Ci-

dade ainãa está para ser definitiva-
mente construída, como pelo fato âe
ser habitaâa por pessoas que gostam
áe ãizer que a vida não presta, pes-soas que multiplicam tudo por mil:¦jornalistas, escritores, cronistas, ra-
áialistas, bonecas, boêmios, políticos
âe curso federal, embaixadores e cor-
respondentes estrangeiros — uma
fauna, em suma, viajada, viviâa e
sofisticada. Um antigo Embaixaáor
áe Israel no Brasil compreendeu isto
claramente, ao observar que os nos-
sos locutores âe ráâio anunciam a
previsão áo tempo (tempo ins-tá-
vel... temperatura em ele-va-ção...)
como em outros lugares se informa-
ria o início áa terceira guerra mun-
dial. É veráaãe, somos assim mesmo;
mas quem quiser nos governar tem
que respeitar o nosso modo ãe ser.

Bem. Ninguém em sã consciên-

cia poáe afirmar que o Rio ãe Ja-
neiro seja hoje um lugar habitável.
Está tudo em pandarecos, tuão
ameaçado, sujo, esburacado, engui-
çado, entupido, engarrafado. Até
aqui, lio entanto, eu estava solida-
rio com os meus conclãaâãos, no cia-
mor contrário às autoriãaâes esta-
áuais. Mas agora a terra tremeu em
Ipanema, Tijuca, Santa Teresa, Jar-
dim Botânico e Leblon. Já não é
hora áe ficar contra o Governaáor, e
sim, ãe prestigiá-lo ao máximo. De-
pois ãas chuvas, o carioca pareceestar entrando na era áos terremo-
tos. Deus nos proteja — e palmas
para o Senhor Negrão âe Lima,
quanão mais não seja por meãiãa
ãe prudência. Se tudo continua nes-
ta rigorosa progressão catastrófica,
varnos acabar venão a Urca trans-
formada em vulcão...
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ELIANA NA ÚLTIMA DO ALHAMBRA
Eliana Pittman e Moacir Franco

foram os artistas brasileiros que par-
ticiparam âo espetáculo de despedida
do Teatro Alhamora de Paris, na se-
viana passada, em que foram atra-
ções, entre outros, Juliette Greco,
Jean Ferrat e Hugues Anfjray. O
programa foi organizado pelo produ-
tor Jean Fontaine, da televisão fran-
cesa, para apresentação aos telespec-
tadores no mês de abril. Os brasi-
leiros se apresentaram dentro de um
quadro meio carnavalesco, completa-

DiPLOMÁTiCAS
Reinicia-se o movimento de fes-

tas, coquetéis e recepções do Corpo
Diplomático aqui sediado: além da
festa que o Embaixador e Condessa
Bonde preparam para receber o Prin-
cipe Bertil, o Embaixador do Chile e
Sr.lv Corrêa Letclier convidam para
uma taça de champanha, hoje, na
Embaixada da Avenida Rui Barbosa.

Tt.mbém o Embaixador da Ale-
manha e Sr.a Von Holleben recebem,
para recepção, hoje, no fim cia tarde.
Em homenagem ao grupo de jovens
cantores Sing-Out Deutschland.

Amanha, é a vez da Liga dos Es-
tados Árabes comemorar o seu 22.°
aniversário, o que acontecerá duran-
te um coquetel a realizar-se no salão
do Mesbla.

BILHETES A VENDA
INGRESSOS: NCrS 3,00
ESTUDANTES: NCrS 1,00

PICADINHO

O que pouca gente-soube: na pos-
se do Presidente Costa e Silva uma
das figuras mais simpáticas era a do
ex-Prefeito Henrique Dodsworth, que
aproveitou a ocasião para rever Bra-
silia.

A bouiique Barbarella, uma das
mais vanguarda de Copacabana, vai
lançar, ainda esta semana, o cetim
brilhante, tipo duchesse, para cami-
sas de homem e de mulher. Esta
moda já é uma mania em Paris, mas
aqui, no Rio, até agora era um hábito
exclusivo dos passistas das escolas
de samba.

Harriet Anderson, à medida que
se vai envolvendo no trabalho de
filmagens, mostra que sabe ser sim-
pática e brincalhona, ao contrário do
que pareceu, ao chegar no Galeão.
Na equipe em que trabalha a atriz
sueca está o brasileiro Eduardo San-
tos Silva, que estréia assim no ci-
nema.

A festa de Aleluia de Jaguar nun-
ca esteve tão exclusiva como êste
ano: contou com apenas dez convi-
dados e a orquestra ficou reduzida
a mii sanfoneiro. A festa de Jaguar
aconteceu em Búzios e o sanfoneiro
era pescador.

Jantando no Petit Clube, Chico
Buarque pediu a Mirtes Paranhos
que inventasse um prato batizado
com seu nfeme. Resultado: agora,
dentre as especialidades do Petit
Clube, existe um camarão à Chico
Buarque.

O rapaz, aliás, acabou de compor
duas músicas ié-iê-iê, t de parceria
com o violonista Toquinho. Roberto
Carlos soube do fato e pediu-as para
gravá-las, o que não pôde ser porque,
segundo Chico, as músicas são "na
base da gozação". Seus títulos: Gio-
couda e Iê-Iemanjá.

o Hoje, jantar na casa de Luis
Afonso e Sandra Otero em homena-
gem ao Embaixador Décio Moura,
que veio de Buenos Aires para aqui
passar suas férias.

tado pelos bailarinos da TV. Moacir
cantou primeiro, apresentou Eliana
que cantou sozinha e depois os dois
cantaram juntos, intercalando Me'
Dá um Dinheiro Ai e A Banda.

Eliana Pittman que veio para a
Europa para se apresentar cm Franc-
forte, está agora cumprindo têmpora-
da parisiense na boaie Tctc de VArt,
onde é a primeira brasileira a cantar
depois de 50 anos de existência da
casa. Moacir, Eliana e Hugues Au}-
fray estão na foto.

o No domingo de manhã, Décio
Moura encontrava-se na piscina do
Copa, onde bateu papo com Mitzi e
o Deputado Rafael cie Almeida Ma-
galhães.

o Também na piscina o Embaixa-
dor Gilberto Amado, íazendo sua
rentréc em sociedade depois das com-
plicações cardíacas por que passou.

O Spitzman Jordan também na
piscina do Copa, anunciando aos
amigos que voltará a Paris dentro de
três semanas, levando cm sua com-
panhia unia empregada doméstica, o
que constitui uma das grandes difi-
culdade a resolver, na França.

© Saída de barco em sábado de
Aleluia: no Pluft, de Israel Klabin,
Danusa Leão com Marie-Christine
Bruer, jornalista do Womcn's Wear
Daily e sua hóspede, aqui, no Rio.
Christine já entrevistou para o seu
jornal Carlos Diésues, Luís Carlos
Barreto, Jabor e Gláuber Rocha.

© Barco ancorado em Itaipu, tam-
bém em sábado de Aleluia: o de Her-
melindo Matarazzo, que junto com a
mulher, Hélène, e a filha, Marina,
apreciavam o já tradicional futebol
•de praia a que o Embaixador Tuthill
dos Estados Unidos e o ex-Ministro
Roberto Campos costumam se dedi-
car em fim-de-semana com sol.

9 Cícero Leuenroth, que acaba de
voltar de Tóquio, trouxe de volta da-
dos bastante desanimadores sobre a
péssima situação do café brasileiro
no mercado asiático.

• Movimento intenso na área cine-
matográfica: esta semana, Léon
Hirzmann começa a montar o seu
Garota de Ipanema, que talvez seja
o representante do nosso cinema no
Festival de Veneza.

O Por outro lado, Domingos de Oli-
veira (Todas as Mulheres do Mun-
áo, em quinta semana, bate o recor-
de de bilheteria de cinema nacional,
que era de Toda Donzela Tem um
Pai que Ê uma Fera) não descansa:
começa, a partir do dia 31, as filma-
gens de uma nova história: Coração
de Ouro, que é uma outra comédia
escrita por Eduardo Prado. As pri-
meiras cenas serão tomadas no For-
te de São João, na Urca. E no elen-
co, além de Leila Diniz (outra vez)
estão Norma Bengell e Norma Ma-
rinho.

O Ken Scott, o americano que está
na última moda e que ameaça o
prestígio de Emilio Pucci, na área da
moda, começa a circular no 

' 
Rio,

através de seus vestidos de jérsei,
floridos ou intensamente estampa-
dos. Joan Guerreiro, vinda de Nova
Iorque, é uma das moças que jã tem
um Ken Scott, com mangas compri-
das e tipo sino, bem abertas nas
pontas.
6 Dia 3 de abril, novamente a co-
lônia capixaba do Rio reúne-se para
a tradicional missa da padroeira do
Espírito Sento, Nossa Senhora da
Penha. Será às 10 horas, na Igreja
de São Francisco de Paula.

LÉA MARIA

ÁFRICA AINDA É MODA

Os motivos africanos continuam Inspirando os artesãos da
moda. Esta semana, a reportagem dc capa da revista Eile tem
por fundo as paisagens e o exotismo do Senegal. Caio ííourão,
anui, no Eio, lançou, ontem â noile, no L'AteIier, a sua linha
africana, de jóias de vanguarda. Ouro c prata são os seus ma-
teriais. As meninas (íue desfilaram para Calo tão conhecidas
de diversas áreas: flláreia Rodrigues, Ccli Ribeiro, Tinia Scliecr,
Esmeralda Barros, Vcrinlia Barreis Leite e Maria Helena.

CONTINUAR O QUE BIDU TERMINOU

A propósito üa Maria Lúcia Godói, o soprano que casou com
o maestro Isn-ac KaraMtckevski — a foío 6 do casamento, rei-
Jizado em Nova Iorque, cm janeiro: JSUlu Kaião, ao ouvi-la. íi-
cou entusiasmada com :is suas interpretações c nos seus CO anos
dc idade observou: "Agora, fico tranqüila. Depois de ter ouvido
ve.có, sei <[iic a divulgação de Yila-Lüiios nos listados Unidos,
olijelivo de <,uase tôúa a minha vida, não teria melhor inlér-
prtte, nem expoente mais brilhante. Você tem o dever de conti-
uuar a carreira que agora encerro."

-Vo dia 17 de abril, Maria Lúcia desembarcará rio Rio, dc-
pois tíe a 3 e a 13 csíar cantando no Carnegie Hall c no Lincoln
Center, sob a regência de Slokowski,
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DIVÓRCIO DE UMA FORD

Casamento, nascimento, divórcio de uma herdeira Ford é
cuisa de importância na imprensa internacional. O caso, agora,
foi o divórcio dc Charloüc Ford, de Niarchos, o armador grego, com
quem havia casado há poucos anos, e dc quem tem uma filha de
1 ano, Elena Charlette, sua irmã Anne Ford Uziclli, c a mãe, Anne
Macdonald Ford, aparecem na foto ao saírem do Tribunal cm
que foi concedido o divórcio, na Cidade dc Juarez, no México.
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TÉCNICA - CABELEIREIRA
Qualquer um pode aprender. CURSO INTENSIVO EM 3 MESES APE-
NAS! Aufas diárias, práticas e teóricas. Mestres cempetentes. Além
de: Cortes — Penteados — Permanentes — Alisamento — Descoloração

— Tintura — Rinsagem — Massagem — Henêe — Mareei, vccê
aprende lambem:

PORTUGUÊS - ARiTMÉTICA - FRANCÊS
TUDO EM 90 DIAS SOMENTE E COM DIPLOMA "OFICIALIZADO"!

E:ta é a grande opertunidade da sua vida. Faça sua liberdade finan-
ceira, diplcmando-sc no curso de TÍCNICA (O) CABELEIREIRA (O)l
Não perca tempo, as turmas sõo limitadas. Venha maíricular-sc ainda

hrie na: ACADEMIA REAL
PRAÇA TIRADENTES N.° 9 - 12° ANDAR (ÚLTIMO ANDAR)

Bem «o lado do Cinema São Jc;é — Telefone: 22-529]

O MINISTRO: UM
SERESTEIRO FRUSTRADO

Ontem, o Chanceler Magalhães Pinto ai-
moçou com os jornalistas credenciados no Ita-
marati, num primeiro contato simpático e su-
blinhado pelos hábitos mineiros. No menu, de
entrada, salada de írutas; depois, um lombi-
nho com couve à mineira ("Para iniciar, um
prato de Minas", disse o Ministro), e de sobre-
mesa, sorvete de café ("Agora, São Paulo"). O
Ministro Magalhães Pinto viaja hoje para Bra-
silia, onde estará com o Presidente Costa e
Silva tratando da Reunião dos Presidentes, em.
Punta dei Este e das várias Embaixadas do Bra-
sil no exterior, que estão desocupadas.

Magalhães Pinto pensa em utilizar o pes-
soai de carreira para postos diplomáticos no
exterior; e não gente de íora.

Quando Sérgio Cabral, expert em música
popular brasileira, íalou-lhe sobre o assunto, o
Chanceler comentou que acredita firmemente
em que a música popular brasileira pode ser
uma fonte de renda e de promoção formidáveis,
para o Brasil. "Interesso-me muito pelo as-
sunto", disse, "inclusive porque sinto-me um
seresteiro frustrado."

AS COISAS COMEÇAM A ACONTECER

De sábado para cá, o Eio começa a movi-
mentar-se, depois de um calamitoso, triste e
violento verão. A vida noturna ganha novo co-
lorido. O Balaio, por exemplo, assim como o
Bateau e o Rui Bar Bossa transbordam de gen-te, todas as noites. O Antônio's, Petit Clube,
Nino — restaurantes de primeira linha — não
pararam de receber freqüentadores (muitos,
paulistas), na noite de sábado. Uma sessão es-
pecial de cinema, também na noite de sábado,
constituiu um programa de particular atração
para quem segue e mesmo para quem não se-
gue o movimento cinematográfico: é que no
Alaska, O Encouraçado Poíemkim, clássico
russo, íoi exibido. Uma platéia repleta assistiu
ao núvo espetáculo (espetáculo de estréia) do
Grupo Opinião. — A Saída? Onde Fica a Saída?
Nas poltronas do Arena estavam Zelinda Lee,
Duda Cavalcanti, Márcia Rodrigues, Tanit Pra-
do, Germana de Lamare, Teresa Raquel. E as
galerias de arte anunciam uma. exposição atrás
da outra, a começar pelo leilão da Vernon, queterá início hoje ¦— telas de Heitor dos Prazeres,
cerâmicas, peças de marfim, esculturas, cristais
e pratas e guaches de Rosina Becker do Vale
correrão ao sabor dos lances.

No Rui Bar Bossa, o show de Miele e Tuca
é uma recomendação que fazemos à parte: Tu-
ca e seus inacreditáveis olhos azuis, um talento
imenso (só precisa de nova roupa para produ-
zir-se na estrela que já é, de nascença), entu-
siasma quando canta a sua música superpre-
miada, Porta-Estandaríe. E Miele, um comedi-
ante brilhante, agora, depois dêsse sucesso todo
que vem obtendo, só falta mesmo afirmar-se no
cinema. Diz êle: "Quando Gláuber Rocha vol-
tar da Europa, em outubro, vamos pensar no
assunto."

Isto, um resumo do que houve no fim de
semana e começo desta (ontem, um dos progra-
mas foi a estréia de Maria Fernanda, no Teatro
da Praça), na Cidade, e que indica que as coi-
sas recomeçam a acontecer no Rio.

RIO—CORREIAS

Na festa de aniversário de Armin Bernardt,
na quinta-feira, estiveram presentes os Padilhas,
os Muniz Freire, os Alberto Lee (Zelinda, de ves-
tido longo, riscado), Telma Vasconcelos, os
Brenhas, os Singéry (Irene, cantou Call Me.)

Depois, na manhã de domingo, à beira da
piscina de Sônia Seco, em Correias, pratica-
mente todo o mesmo grupo tornou a se encon-
trar, então não mais os homens de camisa es-
porte com mulheres de pijamas, mas todo
mundo de maio, para entre um mergulho e ou-
tro, tomar aperitivos. Lá estavam, dentre ou-
tros, também os Pedro Paulo Bulcão, os Gon-
dins, os Cesário Silveira e Titá Burlamaqui.

NOITE DE PANTALONAS

Já na festa dos Antônio Araújo, em sua
casa do Jardim Botânico, no sábado, as mu-
lheres usaram quase todas pantalonas ou mini-
vestidos. Era aniversário de Scarlett Maia de
Castro, que vestiu pantalonas de crepe bran-
co; a dona da casa, Zaída, um vestido de Pucci,
curto, com meias do mesmo estampado; e Da-
nusa Leão chamava as atenções, com um mini-
vestido roxo; Gilda Milliet, outra de pantalonas
de malha com fio prateado.
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OUTONO
È TODA

PRIMAVERA

i É outono, se bem que
não se ouçam os suspiros
longos dos violinos can-
tados pelo poeta. O tem-
po desafinou as cordas e
íêz emudecer os sons. Só
resta a pequena mensa-
gem de um lirismo quase
apagado das folhas de
amendoeiras que se tin-
gem de vermelho taarren-
to, dando mais trabalho
aos garis que vez por ou-
tra vasculham a Praça
Paris.

A moda não quer per-
der seu lugar ao sol —
mais fraco, hesitante
mesmo — e coloca rou-
pa nova para rimar com
outono e abandono. Sur-
ge então uma sinfonia dc
cachos, tailleurs safari.
meias de menina, luvas .
dc primeira comunhão, '
camisolas engraçadas, es-
tampadas de íaz-de-con-
ta, pluma e penas de aves
nunca vistas, cores que
exaltam um crepúsculo
de meios tons, tecidos
que são brisas inconse-
quentes. Paradoxaimen-
te, a mulher do outono
vive em plena primavera,
cheia de juventude e de
calor. Sinal dos tempos,
que o poeta não conse-
guiu prever.
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PASSARELA
GILDA CHATAIGNIER

Os sapatos controlam a hora <*. a bois*
tem alças duplas, assim manda <
figurino dn êiitrico JucquGS Estarei
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Longo despojado, em crepe azul eivo e amarelo,
com colcrelte em m i ç u n gas e pendantt, a
solução de Yves Saint-Laurent para a estação
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estamparia de outono é irregular c colorida, em
formas geométricas e bizarras, inspiradas mi
arte africana; o modelo í de Maggy Iiou.lf

CONCURSO
JOVEM JB-FAENZA

Você precisa ver de perto o rebu-
liço que o concurso JB-FAENZA está
provocando aqui na redação do JOR-
NAL DO BRASIL. Diariamente, deze-
nas de jovens nos procuram para se
Inscrever. E é facílimo: elas apresen-
tam a carteirinha da faculdade (ou
de curso secundário), certidão de ida-
de (para provar que tem a idade exi-
gicia). uma fotografia (que pode ser
até 3x4) e respondem ao teste dc cul-
tura geral qne nós elaboramos para
conhecer o nível intelectual das can-
ciidatas.

Bem, o teste não é dos mais ba-
nais, mas os prêmios do concurso
compensam: um contrato para ser
modelo de modas do Caderno Fami-
nino, com uma remuneração mensal
tle NCrS 400.00 (quatrocentos mil cru-
zeiros velhos). uma coleção da nova
linha JB da PAENZA, um jantar dan-
cante no Costa Brava (de black-tie)
c outros prêmios que, por enquanto,
.são segredo.

Ah! — íamos esquecendo da no-
vidade! O limite máximo de idade íoi
ampliado para poder atender a di-
versos pedidos: agora é 23 anos.

BREVES 40 ANOS Dê VENTURA 4 LONGOS MESES DE SEPARAÇÃO
EMI BULHÕES CARVALHO DA FONSECA

Desde aquele terrível dia 2fi
de outubro nunca mais voltei
a escrever. Foi como se em
mim secasse todo o poder pro-
dulivo, o gosto por tudo na vi-
tia. Mas agora que tantas vo-
zes se ergueram para louvá-lo
na solenidade para a coloca-
ção do seu nome na Escola,
na antiga Escola Técnica Fe-
deral da Guanabara, voltou-
me, de repente, Incontido, o
desejo de escrever sôbre éle,
de evocá-lo, de render-lhe tam-
bém de todo coração minha
homenagem íntima e pessoal.

A partir do dia 13, a Esco-
la passou a chamar-se Es-
cola Técnica Federal Celso
Suckow da Fonseca. Será
que os mortos vêem essas coi-
sas, acompanham de algum lu-
gar o que ocorre, na terra, se
encontram invisíveis entre
nós? Perguntas angustiosas,
tremendamente, opacamente
irrespondíveis. Se eles não
Vêem, tão grande honraria re-
presenta apenas muito para
nós da família; se vêem, será
que o espírito dele reage co-
mo reagiria se vivesse, com a,
delicadeza e profundidade com
que sempre soube apreciar o
que a vida teve de elevado a
oferecer-lhe?

Realizado êsse nosso arden-
te desejo, que nos ajudou du-
rante quatro meses a supor-
tar a vida sem êle, essa nome-
nagem póstuma solicitada ao
Presidente da República pe-

las entidades das classes de
engenharia e educação a que
Celso pertenceu, entre estas o
Conselho Federal de Engenha-
ria e Arquitetura, — a Esco-
ln Superior de Guerra deu
também sua adesão —, realiza-
do isso que tanto representa,
ciada a importância da Esco-
la, vejo desolada que, délc
mesmo, nada nos devolveu.

Seu busto será colocado cm
lugar de honra. Que relação
têm os olhos dos bustos de
bronze, redondamente fecha-
cios, ou abertos, não sei, para
os mistérios do infinito, quo
relação têm com aquele seu
olhar tão humano, a parle
mais tocante de sua persona-
lidade, pousado sóbre,, nós
cheio de bondade, compreen-
são, interesse e sempre um
vago sorriso. Como traduzir
isso no bronze, êsse potencial
de bondade tão grande que
lhe. forneceu material para a
vida inteira? Em noivos, Iem-
bro-me, eu lhe dizia que êle
linha o.s olhos dourados, e
passava-lhe os dedos sôbre as
sobrancelhas, como íiz depois
no caixão, procurando em
seu. corpo a única parte viva
para afagar, os cabelos que
conservavam, apesar da via-
gem e dos dias decorridos, élti
morto no estrangeiro, o mes-
mo calor humano que sempre
encontrei sob meus dedos.

Agora lá está naquela tre-
menda imobilidade c solidão,

visão que me persegue dia e
noite e me tortura. Um busto
cm bronze não substituirá sua
cabeça viva cm nossa mesa de
jantar em frente a mim, só
nós dois, eu falando muito e
èle ouvindo atento, cont aqué-
les olhos risonhos, interessa-
dos, como sc recolhesse precio-
sidades nas coisas triviais que
eu dizia de nosso todo-o-dia
feliz. Sua cabeça cm frente a
mim — ficava na cadeira de
balanço, eu na poltrona um
pouco para trás, — assistindo á
televisão. Mais de uma vez, ao
olhar aquela cabeça tão tran-
qíiila, o pensamento — eu o
sabia ameaçado de angina, —
o pensamento de que poderia
vir a sofrer uniu clor terrível,
fazia levantar-me de onde
estava e ir a èle fazer-lhe um
carinho, querendo de antemão
compensar êste sofrimento que
possivelmente o atingiria.

Um busto não me devolverá
seu perfilha meu lado no au-
tomóvel, no nosso carrinho que
chamava "nosso ôvo de Pás-
coa" e que lá está abandonado
na garagem da nossa casa e que
não pude mais ver. Aquele pe-
queno Volks que encerrou tão
grande ventura e que é igual
a tantos quç circulam por aí
e cuja vista a cada passo me
apunhala o coração.

A esmo, eu e meus filhos,
esses dois "filhos admiráveis',
aos quais cinco dias antes de

sua morte escreveu aquela car-
ta que cra uma despedida e
êle não sabia, quando dos Es-
tados Unidos lhes comunicou
sua resolução de fazer-se ope-
rar o coração. Quando a li,
chorei c abracei-me a êle:

¦ "Você não vai morrer não, meu
querido, eu levo você de volta
bonzinho para o Brasil, e.stou
chorando porque você escreveu
uma carta linda." Êle acabava
de fazer a barba, tinha ainda
a gilete na mão, olhou-me com
aquele seu sorriso de incons-
ciente doçura em que entregava
toda a sua alma. que lhe valia
de cada vez um amigo e que
quem viu jamais esquecerá. A
esmo, meus filhos e eu. em
nossa dor profunda, durante
esses terríveis meses lemos ten-
tado de lôdas as formas re.---
suscitá-lo. Meu netinho, nasci-
do há pouco, recebeu seu nome
inteiro; um edifício Celso Sue-
kow da Fonseca vai ser cons-
fruído em Ipanema; a Escola
que êle tanto amou passou a
ter o seu nome.

Como já disse, êsse desejo
agora realizado ajudou-nos a
preencher esses meses vazios.
Enquanto as entidades gra-
duadas dirigiam o justo apelo
ao Presidente da República, eu
lhe pedia também indiretamen-
te, a meu modo. Agora que o
Marechal não é mais Presiden-
te e não vai parecer bajulação,
posso contar.

O túmulo de D. Argentina

Castelo Branco fica pertinho
de onde estão meus pais. des-
cobri por acaso. Aos domin-
gas costumo ir com meus íi-
lhos levitr flores a Celso. Em-
bora não tenha o culto do ce-
mitério, faço isso porque é tuna
das poucas coisas que pode-
mos fazer. Em seguida visito
também meus pais. O túmulo
cie D. Argentina íica muito
próximo; então, ao passar, não
sei se por gratidão antecipada
nu por vago pedido para qus
ela intercedesse, sempre depo-
sitava sôbre êle uma flor. VI
também a data; como Celso,ti-
nha ela 61 anos, irmanava-me
ao Presidente na mesma dor. Já
não era para mim tão Presi-
dente, via-o pelo lado humano
e desejava dizer-lhe essas coi-
sas, então depositava no túmn-
lo aquela flor.'

Posso falar agora que Êle
íêz justiça e nenhum pedido
sentimental interferiu na sua
decisão de soldado que premia
os ciue lutam e se sacrificam
pela boa causa, agora que re-
conheceu publicamente o va-
lor daquele que cra tão brasl-
leiro que nos Estados Unidos
me dizia, enquanto hesitava —
ainda cm se deixar operar, —
o que resolveu somente oito
dias antes que a morte o sur-
preendesse brutal e súbita-
mente, — no começo da via-
gem, quando do exame médico
em Birmingham me dizia: "Eu
só me opero no Brasil porque
sou muito brasileiro, quero

morrer na minha pátria." Por
essa razão íiz colocar um tra-
vesseirinho com terra nossa
sob sua cabeça, quando o trou-
xe dentro daquela caixa de
aço que o isolará para sempre
do solo.

Crucifica-me pensar que
morreu em terra estrangeira,
deitado no chão. Náo sei. tal-
vez tivesse expirado em meus
braços. Sentiu-se mal em,
Oklahoma, no ônibus que nos
levava a Stillwater, término da
sua missão. Pedi ciue paras-
sem. êle desceu, quis deitar-se,
estendemos nossos casacos sô-
bre a relva rude que nos ras-
gava as meias. Momentos de
delírio, de horror. Depois èle
levantou-se, sentou, aflito, no
degrau da escada do ônibus, eu
junto a êle, tomei-lhe a nião
quente e bem viva, beijei-o no
rosto, enquanto lhe dizia: "Não
é nada, meu querido, passa já,
estou aqui com você." Neste
Instante vi-lhe os olhos perdi-
dos, ausentes, a bondade se fõ-
ra, a vida, julguei enlouque-
cer e deixei que o deitassem
novamente sôbre as capas. Te-
nho certeza de que êle partiu
naquele instante, sob o meu
beijo. Deve ter desaparecido
naquele momento em que se
apagou de seus olhes a bonda-
de que representava êle intei-
ro, a essência do seu ser de
elite, perfeito, extraordinário,
um dos maiores que neste
mundo existiu.
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Pontos, riscos, marcação do trabalho e
forração: aulas em pequenos grupos.

LA ESPECIAL - TAPETLON

Rua Toneleros, 356 - Tel.: 37-5917 — Guanabara
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IGAM (GALERIADEb
ARTE MODERNA) í
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REVISTA MENSAL OE ARTES PLÁSTICAS

Artigos de Mário Barata, Flávio de Aquino, J, R.
Teixeira Leite, Clarival Valladares, Sérgio Ferro,
Frederico Morais, Antônio Bento, Marc Berkowitz

e Mário Pedrosa.
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| GALERIA GOELDI I
Gravurai de B

! FRANCISCO BEZERRA!
¦(em exposição) £

Aberta diariamente dat 16h ài 22h fl

RUA PRUDENTE DE MORAIS, 12?

Pj». General Osório — Ipanema
an
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Tel.: 36-6270
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petite galerie
Horário para o recebimento de trabalhos do

CONCURSO.DE FORMAS
DE "CAIXAS"

dat 10 àt 12 e dat 16 as 19 heras, not diat úteit.
ATÉ DIA 31 DE MARCO

PREMIAÇAO E INAUGURAÇÃO:
dia 27 de ABRIL

jj I .• prêmio PG  Cr$ 1 . 500.000
r. 10 prêmios de aquisição de 300.000 cruzeiros cada

doados por IO colecionadores
H nnite galeria Praça General Osório, 53 27-5206 gb

TetíBBKflBBBnBBBar"BBOBBBBBOBBBaB«Basifla»BaBBBSi>

E.a
:_

B ^^
eaa
B

K
B
B
B
B
B
B
B
a
a
a
B
Ma
ií
e
Ha
et
Ua
a

*s>

I °* § s

HBa
'-raSBABHBEBr?

rBBBaBBBBaBaaKBBBaBBBBBaBBaaBBHBanadBBBaaBaj;
¦_, S«TafaeTI 5

a
ÀV9_

B
B
a
" TURMAS

Oi»
a ——.—¦
B
B
¦ HORÁRIO

YOGA
ACADEMIA HERMOGENES

R. Uruguaiana, 118/12.0
AVISA SEU NÔVO HORÁRIO
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CURSO DE TAPETES

WANDA
MASCUUNA
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19
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10
16
18
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FEMININA fl B
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4.» I 3.« e 5.» £
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PONTOS DO ARTESANATO DA
PENITENCIÁRIA DE BANGU

Curso completo: DO DESENHO À FORRAÇÃO
Informações: tel. 26-2239 (das 10 às 18 horas)

Rua Miguel lemos, 44 — ap. 803 — Copacabana
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Panorama

das. s-ries.
plásticas

EXPOSIÇÃO DIDÁTICA
Está em exposição, no Sa-

tão de Alunos da Escola do
Belas-Artes, uma mostra dl-
dática de arte brasileira ií;-
cluindo nossos principais
artistas das décadas de 30
e 40. No local da mostra se-
rão realizados debates sôbrn
arte brasileira, enquanto '
que na Galeria.. Macunaiina
será aberta uma individual
de Aluisio Zaluar. Tudo isto
juz parte de um plano ãe vi-
lalização da Escola além. dos
currículos escolares, imagi-
nado pelo Diretório AcadC-
mico.

LEILÃO DA VERNON ~
A Galeria Vernon comuni-
ca o encerramento dc suas
atividades e convida para o
leilão que Júlio Leiloeiro ia-
rá das obras do seu acer-
vo hoje, hs 21 horas, na Av„
Atlântica, 2 364-A. Do seu
acervo fazem parte jóia:;,
artigos de prata, cristais,
peças de marfim, um grupo
de artigos de confecção da
Guatemala, cerâmicas e es-
culturas.

JOVENS ORÃVADORES
São os seguintes os jo-

vens gravadores selecionados
pela Lufthansa e o Jtamu-
rati paru. representarem u
Brasil no Festival Wagner
a ser realizado ésle ano na
Alemanha: Alceste Tarabi-
ni, Georgette Melbem, Gui-
lherme Bastos, Lenita de
Melo, Beatriz de Andreu. Pe-
dro Lobianco, Manuel Mes-
sias, José Barbosa e Angela
Ramalho Viana. Uma expo-
sição de seus trabalhos po-
de ser vista na loja da. Com-
panhia, no Edifício Avenida
Central.

DOCUMENTA (ií) — .\
grande exposição interna-
cional Documenta será rea-
lizada pela quarta vez em
Cassei em 1988. A responsa-
bilidade em todos os assim-
tos artísticos cabe ao Cen-
selho da Documenta que é
formado por diretores dc
museus, historiadores e cri-
ticos de arte. O diretor ar-
tístico do Conselho. Profes-
sor Amold Bode, anunciou
que a Documenta IV será
subordinada ao terna .4 Arte
do Mundo em lOtiS. Reali-
zar-se-á também um con-
curso internacional de urba-
nismo de grandes cidades.
A Documenta IV está orça-
da em 2,5 milhões de mar-
cos; a cidade de Cassei e o
Estado de Hesse contribui-
rão com 1 milhão.

PARIS — Pela primeira
vez realizar-se-á na Fran-
ça um simpósio internacio-
nal de escultura: seu cena-
rio são construções que, por
alguns meses, se tornarão a
aldeia olímpica tíe Grenoble.

Um simpósio de esculto-
res é uma organização na-
cional que se propõe reu-
nir, por dois ou três meses,
doze artistas de diferentes
países e assegurar-lhe,
além da viagem de ida e
volta de sua residência ao
local do encontro, moradia,
alimentação, ajuda de
custos, bem como o mate-
rial, ferramentas e auxílio
técnico necessário a seu tra-
balho. Todas as obras a se-
rem realizadas deverão ser
de caráter monumental,
grandes dimensões e previs-
tas para o ar livre.

Os objetivos do simpósio
sâo promover a escultura à
escuta da atividade huma-
na, intelectual, e estética,
favorecer os contatos entre
artistas de horizontes dife-
rentes, permitindo-lhes con-
jrontar suas pesquisas e ex-
pressões plásticas; enrique-'
cer o espaço humano pela
implantação de obras artis-
ticas em alguns lugares pri-
vilegiados pela sua situação
geogrAfica ou convivência.

A jim de realizar uma sé-
Uma tentativa desse gene-
ro, constituiu-se um Comi-
te em Paris, sob a presiden-
cia do escultor Lipsi. Agru-¦pu Georges Candilis, Denys
Chevalier, Presidente do Sa-
lão da. Jovem Escultura,
Pierre Coquart, da Universi-
dade Permanente dos Ar-
quitetos; Alain Crespellc,
diretor do Círculo Cultural
de Royaumont, e crítico
Marc Gaillard e Pierre Gau-
dibert, conservador dos mu-
seus da Cidade de Paris.

Os escultores convidados
abandonarão sem precon-
ceito as obras produzidas,
porém um organismo oficial
delas se apossará, e provi-
denciará a criação de uma
espécie de museu ao ar livre
de escultura moderna. Se-
gue a lista dos escultores
que serão chamados a par-
ticipar desse simpósio: os
franceses, Avoscan. Descom-
bin e Lipsi, o italiano Gua-
dagnucci, o alemão Fehre-
nbach. o húngaro Patkal; o
japonês Mizul; o polonês
Koivalski, o tcheco Chlupac,
o holandês Van; o canaden-
se Roussil e o romeno Após-
tu. A escolha não se pro-
longou para limitar aos ma-
teriais em concreto e em
pedra.

A execução da grande bu-
cía destinada a acolher a
Chama provavelmente será,
confiada a Coulentiunos.
Utn sinal será colocado evi
uma grande praça da cldc-
de. A Casa da Cultura foi
concebida por André Wo-
gensky.
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O FILME EM QUESTÃO:
"A AMANTE

SUECA."
(Alskarrinnn) Direto c roteir» Je Viltjot Sjoman; fotografa de Urs-

Gorai. Bjornna; com Bibi Andemon, Max von Sydow • Per Myrbeig e

Brlgitta W.llberg.

Para os cineastas suecos, o sexo não é um espor-
te, como tantas vezes Hollywood tem sugerido. Berg-
mari ou não, o problema está na cabeça dos .azedo-
res de filmes daquele país. Mais um estudo sobre essa
preocupação constante: A Amante Sueca. Em hora
e pouco/a personagem feminina, o seu noivo e o
amante debatem-se no velho jogo dos amores contra-
feitos. Os espaços vazios ao longo do filme sao ae
dar tédio, e ao final não se sabe exatamente se Bibi
Anderson queria do amante apenas a sua experiên-
cia de homem maduro, ou se de seus encontros for-
tuitos teria nascido o amor. A indefinição e a dubie-
dade atravessam o filme de ponta a ponta. Vilgot
Sjoman, o diretor, quis aparecer mais pelo uso cie al-
guns efeitos plásticos e sonoros, em detrimento de
uma estrutura dramática sólida que tomasse o seu
Alskarinnan um trabalho equilibrado. E nao acres-
centou nada de novo ao tema que mais P^ocupa e
angustia os cineastas suecos. (ALBERTO SUA-
TOVSKY). ,. >'. #

Um título inconveniente o que deram no Brasil a
Alskarinnan: A Amante Sueca, Lembra o sensacio-
nalismo sociopsicológico das reportagens-inquérito
sôbre a saga sexual áos suecos, vistos pela imprensa
como bichos exóticos e impuãicos. Em verdade, a

protagonista ãe Alskarinnan {literalmente: A Amã-
sia) não é um caso típico da sexualidade sueca, nem
assim pretende apresentá-la Vilgot Sjoman, o autor.
A intenção é de universalidade: o homem casado que
vê na amante apenas satisfação carnal cronometra-
âa; a amante apaixonada e fiel, que foge com grande
dificuldade dessa subalternização; o rapaz que a ama
e encontra, como recompensa, apenas amizade, fra-
terna! ternura. E o resultado é banalidade. Não ne-

gamos certa sensibilidade a Sjoman, especialmente
na direção ãos atores (Max von Syãoio e Bibi Ander-
son admiráveis). Mas Alskarinnan tem um roteiro
sem interesse, direção sem controle ão ponto áe sa-

furacão ãa imagem, excesso ãe pretensão. Com êsse

filme e Karlek 65 (Amor 65), de Vlãeberg, passamos
a desacreditar ãe todo o cinema novo sueco. (ELY
AZEREDO).

Um filme novo mas numa posição particular:
se por um lado a linguagem cinematográfica de Vil-

got Sjoman aproxima A Amante Sueca do cinema
¦novo e moderno que se faz em todo o mundo (um
cinema não dramático, como quer o crítico francês
Mareei Martin, ou o cinema ãe poesia, como quer o

realizador italiano Píer Paolo Pasolini) por outro

laâo o seu tom, amargurado coloca-o muito perto áe

um diretor clássico como Ingmar Bergman. Em
Bergman, Sjoman (um ãos jovens realizadores ão ci-
nema sueco) não foi buscar apenas dois de seus atô-

res habituais, Bibi Andersson e Max von Sydow. De
Bergman êle trouxe também a visão amarga áa vi-

da: uma coisa que se move segunão uma ordem in-

justa, um farão pesado que se âeve carregai: Na se-

gurança com que conduz os intérpretes e compõe a

imagem em tela ampla, na aridez provocada pela au-
séncia áe música e pelo ritmo da montagem, Sjoman
encontra o caminho ideal para chegar a uma típica
solução de Bergman; a compreensão üo problema
não leva a nenhuma solução positiva, os persona-
gens passam a conviver com o problema, não encon-
tram solução. O méãico que não abandona a mulher,
o estudante reprovado, a jovem que deixa a Suécia

para trabalhar na Itália são três derrotados. (JOSÉ
CARLOS AVELLAR).

# t> *

Como prolongamento das histórias de Ingmar
Bergman, Alskarinnan tenta colocar em dia um ve-
lho assunto: amor e sexo, na Suécia. O pais que se
transformou, há dez anos atrás, num laboratório de

pesquisas avançadas sôbre o amor livre, serve mais
uma vez de inspiração aos novos artistas, c Vilgot
Sjoman não foge ao costume. Seu filme é sincero,
mas insuficiente; moderno, mas banal. Em todo
caso, Alskarinnan liberta um certo encanto: os ob-

jetos da vida diária, vistos bem de perto, o som cons-
tante usado como aviso poético ou sinal de tristeza,
a grande dignidade com que Bibi Andersson, atriz
magnífica, resolve seus dois casos de amor. Uma

jovem espera sempre o homem casado, burguês e co-
varde, incapaz de abandonar sua vida fácil e segu-
ra, colada a um fictício compromisso social. Os mo-
mentos de Bibi Andersson, sozinha no quarto, com
sua vida resumida a um toque de telefone, são ima-

gens que mereciam um filme bem superior a Ais-
karinnan. (MAURÍCIO GOMES LEITE).

* * *
Vilgot Sjoman não acrescenta naáa áe novo a

um assunto seni novidades. Todas as amantes do
mundo se parecem com a sueca — foi essa a única
coisa que aprendi com Alskarinnan. Sjoman só apro-
veitou áo mestre Bergman o gosto pelas conversas

em ambientes fechados e planos jogaáos contra (ou
através de) espelhos. Elementar, meu caro Sjoman.
Com meia hora de filme é difícil aturar o excesso ãe
telefonemas e uma história enfadonha tratada com
uma dignidade muito ínfima para um intelectual

que já foi crítico de cinema, ê escritor e diretor tea-
* 

\ al. Falta-lhe, entre outras virtudes bergmanianas,
a espontaneidade de um Jorn Donner (Amar). Em
suma: um filme sem personalidade e sem interesse.
Espero os seus dois escândalos incestuosos: 491 e
Syskonbadá. (SÉRGIO AUGUSTO). ,

FILME POR FILME q — Péssimo
* — ¦ Fraco

£* — Aceitável

**¦£- — Bom
**-&* — Muito bom

¦k-k-k-k-k — Excepciona!
. ' ''
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GATO (Joaquim Pedro) ***** *** 

j 
*•* ** j 

' 
*** **• *** | *** | ••*

Í ESCOLA DE SAMBA, ALEGRIA DE O 
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S VIVER (Carlos Diegues»
£ 1—'—; A
"3 ZÉ DA CACHORRA (Miguel Borges) *k O
| <^
0 PEDREIRA DE S. DIOGO (Leon ** ©
ü Hirszman)
° UM FAVELADO (Marcos Farias) *

OS PRAZERES DE PENÊLOPE (Artur Hiller) . ** | *** ** **'
___ l_ .

A AMANTE SUECA (Vilgot Sjoman) ** ** *

MINHA ESPOSA É UM SUCESSO (Dino ¦** ir. ir *BiS°
O MUNDO ALEGRE DE HELÔ (Carlos O * © fi> A

Alberto do Sousa Barros) ___

ADULTÉRIO À ITALIANA (Pasquale Festaj Tf* O
Campanile)

 
¦' ,. m*-J,'mm—. 

rwiriTmrnvrr ¦¦ » " ""ir,r w11 "-—'¦'¦ Mg—B-*•*¦"¦¦ *"¦¦• "-wa.-SSSB ¦t*r-nj?CTT.raBs=ac3Bsaaagc«aw»raM

COTAÇÕES

Luís Ultimei c Catherine Deitem

REVISTAS DE 1

CULTURA 1
À VENDA TAMBÉM NAS Jlà MELHORES BANCAS JÊ

revista
civilização

brasileira ®Í_1S-

BUNUEL FAZ AOS 66 ANOS 0

SEU FILME MAIS CASTO

Paris (Celina Luís, via Varig)
— Sessenta e seis anos, 28 filmes

realizados além de colaboração em

outros 11, eternamente persegui-
do pela censura desde 1928 com

seus dois primeiros filmes surre-

alistas Un Chien Andalou e L'Age

d'Or assim Luís Bunuel apresen-
ta sua última realização: "È o

filme mais casto que já realizei.
Nele não se verá um beijo sequer
na tela." O filme chama-se Belle
tle Jour e será lançado em Paris

na próxima semana. Acontece

que o tema do filme, tal como
Deux ou trois choses que je sais
d'elle, de Jean-Luc Godard, é o

cia prostituição de uma jovem
mulher casada.

Enquanto no filme de Godard

a personagem central, Juliette, é

levada ã prostituição pelo desejo

de comprar coisas que seu orça-

mento modesto não permite, a

personagem de Bunuel, Séverine

Sérizy, é movida por um senti-

mento de masoquismo. Enquanto

seu marido passa todo o dia tra-

balhando num hospital, Séverine

passa as tardes numa casa de

prostituição, onde é conhecida

como Belle dc Jour.

Bunuel e seu habitual rotei-

rista, Jean-Claude Carrière,
adaptaram o argumento de .
Belle de Jour de um romance de

Joseph Kessel, do mesmo nome,
lançado em Paris por volta de
1930 com grande escândalo. No
livro Pierre e Séverine Sérizy, ca-
sados há pouco tempo, jovens e
bonitos, provocam inveja a seus
amigos com sua felicidade. Mas
Séverine encontra realmente a fe-
licidade quando depois de longos
dias de espera por seu marido,

que trabalhava durante todo o
dia num hospital, resolve ocupar
suas tardes num prostíbulo.

No filme de Bunuel, Séverine
é interpretada por Catherine De-
neuve, Pierre por Jean Sorel e a

proprietária do prostíbulo por
Geneviève Page. Macha Merril e
Miche Picolli interpretam respec-

tivemento Ecné e Henri, dois
amigos de Pierre e Séverine.

"O filme é alucinante, mas é
o mais belo de Bunuel. Uma des-
crição perfeita de' um caso clini-
co de masoquismo", dizem os.
poucos que já viram Belle dc*.
Jour. Mas para Bunuel o filme é
"surrealista e muito claro, a mais
casta, de minhas obras" embora
Séverine, fique mais bonita e ra-
diante quanto mais surras e in-

júrias recebe cie clientes anor-
mais. O final do livro foi modifi-
cado. e a felicidade encontrada

por Séverine entre as tardes no
prostíbulo e as noites em sua casa
será alterada com a chegada de
um criminoso que descobre o seu
segredo.

<:0 que há de desconcertante
, em Belle de Jour, diz Bunuel. é

que estão intercaladas na ação
romanesca do filme seqüências

.que não se distinguem da reali-
dade mas que são imaginárias e
correspondem às recordações da
infância destinadas a sugerir as
obsessões masoquistas de Séve*
rine".

"É assim que, prossegue Bu-
nuel, Séverine se encontrará face
a um enorme personagem, su-

postamente um tibetano, que fa-
rá, numa língua incompreensível
convites inquietantes."

Mas apesar de seu tema ousa-
do não se verá em Belle de Jour
nenhum nu, nenhum beijo

(quando muito uma perna de
mulher) porque para Bunuel ens
nossos dias todo mundo quer ver
cenas de nu, quer sensualidade.
"O público burguês que corre aos
cinemas reclama tais cenas na
mesma medida em que as conde-
nava há vinte ou trinta anos.
Elas são muito fáceis de fazer e
na medida em que correspondem
ao gosto geral realizá-las signifi-
ca dobrar-se ao conformismo ge-
ral, embora renunciar a êste tipo
de erotismo não significa renun-
ciar ao amor nem mesmo h sen-
sualidade.""
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Cito telas - Oito p.ojotor.j - Pct, Seegcr - Boothovcn — O filma
dt morte do Kcnnedy — Documentário da Movietone — Mú.ice

eletrônica - Deusas grego» - Um sobrevivente do Hiroxima.

E FICA A SAÍDA?
(Est.do Militarista)

HOJE, ÀS JJH — Rua Siqueira Campos, 143
Reservas: tols.: 36-3497 - Dosconto para estudantes
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*j Um elenco delicioso ¦

Carlos Edusrdo, Dolabella, Cecil Thiré, Célia Biar, Emilio Di Biasi, 5
fl Gmcindo Júnior, Helena Ignês, ítalo Rossi, Juju, lafayett. Galvão,' Mleina Kre.pi, Mauro Mendonja, Napoloio Monii Freire, Othonieí jjj

Serra, Rosita Tomás lopes, Sérgio Mambcrli e Suzana Faini ¦
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Ho.o, às 21hl5m, no TEATRO GINÁSTICO
Reservas: 42-4521 — Ar refrigeradojtl ..»_-_.. ._.. -,_.--,^_., — /-m icnigeraao jj
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.i Após o sucesso do SARGENTO DE MILÍCIAS -
o GRUPO DE AÇÃO apresenta

de Augusto Boal e Guamier.
tom: Jcrge Coutinho, Ester Mcllingcr, Proeópio Mariano • cultos

Música: Edu Lobo — Direção: Milton Gonçalve»
Kcie, às 21li30m — Reservas: 25-6609

TEATRO CARIOCA - R. Senador Vergucirc, 238
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"E laivei seja esta a mais correta c certa montagem brechtiana até BI
agora realizada no Dra»il" (Y. Miclialslty - JORNAL DO BRA5IL)

HOJO, ÀS 2211 - RES.: 57-6651

DE 3.° A
«."-FEIRA*

ESTUDANTES
NCR$ 2,50

' "DE BfêECHT A
STAHISLAW PONTE PRETA1'

"PrSTlVAL DA BESTEIRA"
... com Aldo do Maio, Camila Antc-o, Jaime Barcelos • Milton Carneiro
1. Sábados o domingos, às 16!)., "A ONÇA INVEJOSA peça infantil BI

- NOVO -

REPERTÓRIO
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DEFINITIVAMENTE í.
6 ÚLTIMOS DIAS u

A DE OURO!
ds Kermínio Bello de Carvalho a

HOJE, ÀS 21H30M |
| TEATRO JOVEM - P. de Botafogo, 522 - Res.: 26-256? a
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TEATRO GlflUCIO GILL.teatro _a praça)
MARIA FESNANOA .Frcicnla

ACRIANO REYS cenirio e figurinos-
PAULO PADiLHA PtRNAMOUCO DE OLIVEIRAOELORGES CAMINHA difcr.o <fo
MARIA FERNANDA CARLOS KROEBER

ri os ...piei.; do Sm. i, Tfjtr. ia Stcrtl. da E-ir. da 03.
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HOJE, ÀS 22H g

BILHETES À VENDA - Reservas: 37-7003 H
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^"*-_ QUATRO |

N U QUARTQ
AMANHÃ, AS 21H15M - Reservas: 52 34S6

TEATRO MAISON DE FRANCE - Ar rclrigerado
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Agora em TEMPORADA POPULAR a

_Í_^fe¥^ILÕMETRO*',
do Edgard G. Alves
Dir. Floriano Faissal

-• Sete meses em cena em 65/66
J_j eom: ANDRÉ VILLON, DAISY LUCIDI,
B LUIZ CARLOS CE MORAES, AGNES

FONTOURA, AYRTON VAIADÃO

KOJE, ÀS 21H
no TEATRO RIVAL - Reservas

PREÇO ÜNICO:

NCR$ 3,00

22-2721 *
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Avenida Rio Branco, 179 — Tel.: 22-0367
Diariamente às 21h — Domingos às 18 « 2lh
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De Jorge Andrade
Prêmio Serviço Nacional cie Teatro

Direção e cenários: Gianni Ratlo
figurinos: Bclla Fces Leme, com um grande elenco a
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l Os PLAYBOYS exigiram a volta do show ¦"SEXY TIME" "
agora muito melhorl Com NÉLIA PAULA — SPINA —

•BRIGITTE BLAIR c _m time de PIAYBOAS
o o melhor STRIP-TEASE da noile

% no TEATRO MIGUEL LEMOS - Rua Miguel Lemos, 51ll De 3.° a 6.°, ès 21 h e 23h - Sábr,, às 20h30m e 22h30m
— Dorns., Is 18h, 20h30m e 22h30m — Desc. 50% p/estRESERVAS: 56-1954
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CAFÍ-TOTRO CASA GRANDE | O QUE lIA PELO MUNDO
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As Gn* -foii.ir,i JAIR RODRIGUES

Ao. domingo., «n 16h30mi
CLUU OO JAZZ t UOSSA

Avuild. Alr-nln <!• M*l« fui  -Hl» — Esleclonniiteitta |»6|)tl«
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ORQUESTRA SINFÔNICA BRASILEIRA
SAIA Ci:_lllA MEIRELES

INICIO: 7 Dl! ABRIL OK IV67
Regentci ISAAC KARABTCHEWSKY

MADRIGAL RENASCENTISTA
FESTIVAI IIAYDN - MO/AUT

Inf.: Av. Rio Branco, 105 -- Salas 910/920
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ORQUESTRA SINFÔNICA BRASILEIRA
TEATRO MUNICIPAL

INICIO: ].' DE ABRIL, AS 16,30 HORAS
1.° Concerto de Assinatura da Serie "GALA"

Regente: ISAAC KARABTCHEWSKY
Pianista: JACQUES KLEIN

Beethoven — Clinvez — De Falia
Inf.: Av. Rio Branco, 135 — Salas 918/920

RR H
R •.BBBBBBflBaBBBBHBBBBBBE--.BBBBBEBBBBBBBBflBEXE_>
o

^<9BBBBBBBBaaBBBBBBBBBBDBBBflBBI-BBBRBBBBBB-!_iCr-
m AU-Dim ICAI _. í!

sníip-srtow
¦ AMÉRICO LEAL apresenta
| no TEATRO RECREIO
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ATRAÇÕES1
STRIP-TEASES!
COMICIDADE!

Espetáculo inédito no Rio
Das 18h às 24h, 6 horas de espetáculo

SEM INTERVALO - SEM REPETIÇÃO
De segunda a domingo

Com «s ntais lindas mulheres do "show

business" brasileiro
Rua Pedro I, 53 - Reservas: 22-8164

ÂNGELA

MARIA

comanda

ât atrações
¦ a-.aBBBRaBBBflflBEflBaaBBBBaflBBBBSBBHBBflBflBBBB_.--*l

g}3BflBBBBBBaBBBBBBBBBBaBB«aBflBBBBaBBBBBBBBBI_|¦ TÔNIA CARRERO; 'Nunca se viu escândalo tão
inteligente no teatro nacional"

MÊS DE SUCESSO!!!

do Jean Gene.
com: Erlco Freitas, Hélio Ary e Labanca.

Direção de Martim Gonçalves
no TEATRO DE BOLSO - Hoje, às 22h _

g Praça Gal. Osório — Ipanema — Refrigeração perfeita — Res.: 27-3122 H
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TEATRO CARLOS GOMES ~"
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Poltrona

3.000
Esfud. e 
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Balcão

1.500
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a «uper-revisla

PE COSTA
ÀCOIS^i/Al

Com um
grando elenco • audaciosos ttrip-toase»
Diirbmonlo, às 17h30m — 20h — 52h

Às segundas-feiras o "show" da travestis
BONECAS EM MINI-SAIA

NÃO HÁ CORTE DE ENERGIA
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E 0 MAIOR SUCESSO QUE VOLTA!

O NOVIÇO•_*
CRIAÇÃO E DIREÇÃO DE
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| Estréia amanhã, às 21 horas no TEATRO DULCINA »

BILHETES A VENDA - RESERVA: 32-5817 a
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Inçjressos:
NCr$
3,00

Estudantes:
NCr$
1,00
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$ím CE BALLET
apresenta um maravilhoso espetáculo"ENTRE DEUX RONDES" - "A

BAYADERA" - DIVERTISSEMENTS
no TEATRO MUNICIPAL

Dia 30, às 21h — Dia 2 ds abril, às 16h
Ingressos à venda: Polt. e B. Nobre: NCr$ 3,00 (nas

5 primeiras filas) — Outras filas: NCr$ 2,50 —
B. Simples: NCr$ 2,00 - Galeria: NCrS 1,50 —

Frisas • Camarotes: NCrS 15,00
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APENAS QUATRO SEMANAS!
Agora no TEATRO MESBLA
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PRINCIPIO AO FIM
ESTRÉIA

HOJE, ÀS
21H30M

de Millór Fernandes
«om FERNANDA MONTENEGRO, SÉRGIO BRITTO

e FERNANDO TORRES
Diariamente, às 21h30m — Ve_p„ àt Sas.-feiras, às 1 7h e

dorns., às lBh. Sábados, às 20h e 22h
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.IMI'IIKN.",A KM MONTREAL

Um lugnr InipürLnn.G será
rnsorviido íi Imprensa fran-
ci*::,') nu |).'ivilliiio da. França,
iiii cxpunlção universal cie
Montreal, a nor Inaugurada
a mi cl tí abril próximo,"Tudo o C|U. honra a edl-
çáo francesa em matéria clc
Imprensa será apresentado",
declarou o Sr. Honri Mas-
Bon-Forostler, Pie.*.! d ente da
Ihilãn Nacional dos Edite')-
rc.s-l_xportadores de Jornais."Nossn cxitoslrão será muito
iil.iiall/.mla t: Interessante."

Mais do I 000 títulos dife-
rcnlo- da Imprensa, clc in-
formação e da imprensa téc-
nica francesa participarão
dessa exposição. Jornais e

revistas serão repartidos em
nove categorias. Paralela-
mente à exposição própria-
mente dita, uma, pequena
retrospectiva retratará a
história da imprensa fran-
cesa desde sua origem. Aos
canadenses será mostrada a
história de seu próprio pais,
tal como íol relatada nas
diferentes épocas, pelos dià-
rios franceses. As visitas se-
rão informadas sobre as úl-
limas novidades da'França,
que serão projetadas sobre
uma grande tela, tarefa esta
ft cargo da Agência France-
P r e s s e. Finalmente, um
curta metragem colorido
realizado especialmente por
Jean Masson, proporcionará
aos visitantes um aspecto

;.'karno'ra (ilmô. còfòmbiãplctures vera cruz.*.:'-O ItlftlS
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UM FILME DE
WALTER HUGO KHOURI
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COM

MARIO BENVENUTI
PEDRO PAULO HATHEYER

apresentando
LIUAN LEMMERTZ' PROIB.A.TE' ,_.

IS anos - mini íi» item
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CÔÍ p„ DE LUXE >

vivo da variedade e riqueza
da imprensa francesa.
PRODUÇÃO DE PAPEL

Será inaugurado, no co.-
rente ano, na Cidcde cie Vel-
l*á Losina, um museu ilus-
trando o desenvolvimento
da produção de papel na
Tpheco-Eslováciuia.

Existe, na Tcheco-Eslová-
quia, uma indústria de pa-
péis — a empresa de Olsany
— que utiliza métodos ma-
miais na produção, dentro
do estilo clássico medieval.
Ali a fabricação de papel
obedece aos mesmos proces-
sos adotadcs'em 1516. quan-
do se inaugurou a empresa.

COMUNICAÇÃO
DE MASSAS

Em princípios de setem-
bro do corrente ano reali-
zar-se-á em Ljubljana, Ca-
pitai da República iugoslava
da Eslovênia, o simpósio
Comunicação de Massas e
Compreensão Internacional.
Pela universalidade dos te-
mas que aborda, o simpósio
abre possibilidades para o
encontro dos mais amplos
círculos de jornalistas, pu-
blicistas e cientistas tanto
do Oriente como do Ociden-
te, além de variadas orga-
nizações internacionais.

Existem numerosas pos-
sibilidades de colaboração
com a UNESCO, no campo
da informação, particular-
mente quanto aos projetos
que visam a facilitar a di-
fusão do conhecimento e
circulação internacional de
Idéias através dos modernos
meios de informação, na
pesquisa científica sobre os
meios e técnicas de infor-
inação, e formação de qua-
dros jornalísticos, especial-
mente nos países em desen-
vo. vlmento.

VINTE ANOS
DE RELÓGIO

A indústria relojoeira
tcheco-eslovaca, criada há
cerca de 20 anos, pouco de-
pois da Segunda Guerra
Mundial, ocupa, atualmen-
te, o sétimo lugar em escala
mundial. Ssus produtos são
exportados para 84 paises de
todos os continentes.

A Tcheco-Eslováquia fa-
bricou, no ano passado, um
milhão e 300 mil desperta-
dores, enquanto que. em
19fi4, a produção foi de 58
mil unidades.

SUBMARINO ATÔMICO
O HMS Ttenown, o segun-

do submarino nuclear Poia-
ris de 7 000 toneladas de
deslocamento da Grã-Bre-
tanha, foi lançado ao mar

em Blrkenhead, no noroes-te da Inglaterra. Com seucomplemento dc mísseis,
custará 165 milhões de dóla-res.

O navio faz parte de um
programa destinado a dar áMarinha Real uma forca de
quatro submarinos nuclea-
res, equipados com foguetes
por volta de 1969/70.

O primeiro barco do es-
quadrão, o HMS Resolution,
lançado ao mar em selem-
bro último, entrará em ser-
viço ativo em meados de
10G8. Espera-se que o res-
tante cia força tornes,-* cpi -
racional a 

" 
intervale.', d*?

ssls meses dessa data cm
diante. O Rcnown devera
efetuar a primeira missão
de patrulhamento antes de
fins de 1S63.

Quando operacional, o es-
quadrão assumirá in.egral
responsabilidade pela con-
tribuição britânica às íor-
ças nucleares da OTAN.
Substituirá, igualmente, a
força de bombardeiros-V,
até então a principal uni-
dade nuclear de retaliação
do pais.

As despesas com a forca.
Incluindo a base de opera-
ções, deverão ultrapassar a
casa de mil milhões de dó-
lares.

O Renown, como os dr—'
mais navios da mesma cias-
se, pessui unidade nuclear
de propulsão projetada e
construída pela Grã-Breta-
nha. Os mísseis Polaris, co-
mo alias nas demais unida-
des da força, serão equipa-
dos com ogivas nucleares
projetadas e fabricadas pe-la Grã-Bretanha.

Os mísseis Polaris, de ía-
brlcacão americana, e os
sistemas ancilares serão ln-
corperados aos submarino.*",,
de acordo com os termos do
Acordo de Nassau, em 1962,
firmado entre os Estados
Unidos e a Grã-Bretanha. A
força será equipada com
o modelo A-3, com um ai-
cance de 2 500 milhas náu-
ticas, isto é, o suficiente pa-
ra atingir qualquer parte do
globo.

O reator nuclear do Re-
nown de água pressurizado
foi aperfeiçoado e construi-
do pela Rolls-Royce and As-
sociat.es Limited, de Derby,
Inglaterra. A velocidade do
submarino quando submer-
so é segredo militar, mas
sjbe-ss que excederá a 20
nós. Dotado de equipamen-
to que extrai o ar da água
tío mar, o navio terá um
raio de ação virtualmente
ilimitado sob a água e po-
dera, submerso, dar a volta
ao mundo.
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AítNCIA DO
JOHNAL DO BRASILna

PARA ANÚNCIOS CLASSIFICADOS
E ASSINATURAS

 I

RUA . LINÍO DE OLIVEIRA / Í4-H ' -
DAS 8.30 AS 17.30 HORAS 1
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RUY BAR BOSSA |
apresenta de têrca a domingo
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lUMA NOITE PERDIDA
COM TUCÀ E MÜLÉ'<

um »l)ow Mièle _ Bôsceli com e coniunta de Mtneital
Rua Rodolfo Dantas, 91-B — Copacabana

Reserva»; 37-9663 (ali as 22 horas)
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música moderna • cozinha internacional

jjBlb-IIEZ TQ1
RESTAURANTE HI-FI
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Descubra o prazer de patinar no gelo S

CELORAMA
R HOJE E TODOS OS DIAS A PARTIR DAS 15 HORAS a

RUA SIQUEIRA CAMPOS, 143

o endereço dos que conhecem BEM o Rio
RUA 5 DE JULH0.I3I2- COPACABANA TEL. 57-7006

aberto diariamente —————
MBBBBBBBBBBBBBBaBBEaEBBBBaB_i_iHaai_-v_IS3SÍ.:

H
R
R

mv. i>ra6o Júnior, 258 — Tel.: 57-4019
Aberto diariamente a partir das 15 horas

Ar refrigersdo — Gerador próprio

BOITE -JtjtôZK

R
H
H

SUPER SHOPPING CENTER
GERADOR PRÓPRIO

HOJE: CLUBE OO DISCO, a partir -as 23h, com o famoso
locutor da RÁDIO TUPI, Olivein Fillio, lançamento dai
últimas novidades do disco, sous compositores • cantores.
O clube do disco da Boite Plaia \Í dou chance aos famosos
astros: Roberto Carlos, Wilson Simsnal, Agnaldo Timóteo

• outros Sorteio da vários brindes.

E
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SEM COUVERT E SEM CONSUMAÇÃO

e Baden Powell

Diàriamentt, a partir das 22h, música jovem para dançar ¦
com "OS ESTRIDENTES" ¦
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Ai deliciai das comidas do mar num Jj
restaurante sobra as endas. Única no 5
Rio. Amplo estacionamento. Menu
especial para os almocos "rápidos"

M. NESTOR MOREIRA, 11 • TU. 48-1529 ã
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HI-FI BAR RESTAURANTE
Onde se come bem a preços razoáveis g

Bl Av. Princesa Isabel, 263 — Tels.: 57-6132 e 57-1870 B
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DE 3." A DOMINGO

Dir. Musie. — Guerra Peixe
Rua Barata Ribeiro, 90 — Tel.: 36-3483

c Ddui.il ruwcii a ¦ r~Xz^^z® b
_ r^TTZÁr-^T^A' especial para os almocos "ripidos". Bem "3 \_t^^^ S
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CHURRASCARIA
BIG-SH0T

PISTA DE DANÇAS!
SAIÃO DE FESTASI
RESTAURANTE!
AMERICAN BARI
BOITE!

íi H "ua """' Kibeiro, 90 — Tel.: 36-3483BSSBBgaBBBBBSBflBaBBBBflflBBBBBBBEEBBRBRBBEBEBi. «BEBBEBEEEEBBEEBBaaBRBUBBBBBEI!

ÚLTIMOS
6

DIAS

»
R |RESTAURANTE • BAR S

(junto ao Yatch Club do Rio de Janeiro) n
Aberto diariamente alé às 2 horas da manhã S

TRES SAIÕES DIFERENTES!
Agora cem ar condicicnadol
Campo do São Cristóvão, 44

O MEIHOR CHURRASCO DO RIO!
Com cinco mil cruzeiros — V.S. come a beba em ambienta requintado. Ire-
monoamento romântico, familiar m d-* muito bem gest?, d.í cioriela

j, a ainda) lava trôcc! Venha conhecer - ho|e mesmo - a CHURRASCARIA
g* BIG-SHOT, verdadeira • impressionante atrarão turística, recreativa e
ç,1 gastronômica e traga a sua namorada, neiva cu esposa, para juntos
£] viverem momentos p-élícos de raro encantamento e amor. Cozinha in»
N ternaciona', música suave, Ires satees diferentes, sendo um só para
H dançar • drinltar! E-tacirnamento cem guardador. Filiado ao DINERS.
K IN1ERIAR e REAITUR. Düriamenle, clmccoj, drinques e ianlares, da)
Rj 11 da manhã ài 4 da madrurada! CHURRASCARIA BIG-SHOT -

CAMPO DE SAO CRISTÓVÃO N.*> 44 <P
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Panorama

do teatro
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:Um Amor Suspicaz já termi-
nou. a sua carreira no Tea-
tro Copacabana, e Oscar
Ornstein está tratando da
sua próxima apresentação,
que deverá ser a remonta-
gem de um dos melhores es-
vetáculos de 1966, Onde
Canta o Sabiá, de Gastão
Tojeiro. A montagem do
ano passado, apesar de
muito bem aceita pela cri-
tica e pelo público, não es-
gotou nem de longe o seu
potencial sucesso de bilhe-
teria, por ter sião lançado
— e mal lançado — num
teatro comercialmente
ruim, como è o Teatro do
Rio. Paulo Afonso Grisoli,
o encenador da versão de
1966, remontará o espeta-
culo, com o mesmo cenário
c figurinos de Campeio
Neto, a mesma coreografia
âe Sandra Dieken, e a mes-
ma base ão elenco, embora
com algumas substituições.
O nôvo Sabiá deverá estar-pronto para estrear por vol-
ta de 12 de abril.

A BAGUNÇA DA CENSU-
RA — De acordo com o nô-
vo — e draconiano — regu-
lamento publicado no início
deste mês, todas as ativida-
des de censura teatral pas-
saram para as mãos das au-
toridades federais, ou seja,
do DFSP. Parece, porém,
que certas autoridades es-
taduais não tomaram até
hoje conhecimento da mu-
dança, e continuam censu-
rando peças e espetáculos,
por conta própria. Assim,
lemos na imprensa que o
DOPS de Curitiba efetuou
severos cortes numa das
obras-primas do teatro con-
temporâneo, O Circulo dc
Giz Caucasiano, de Brecht;
e em Natal, o Secretário de
Segurança proibiu termi-
nantemente a apresentação
de um espetáculo que já foi
levado em inúmeros outros
Estados, A Criação do Mun-
do Segundo Ari Toledo,
ameaçando inclusive o ta-
lentos. shoiDinari de enqua-
drá-lo na Lei de Segurança
Nacional. Cabe ao Governo
explicar com urgência, a to-
dos os DOPS e a todos os
Secretários de Segurança
que a censura de espeta-
táculos teatrais não se en-
contra, mais entre as suas
atribuições; caso contrário,
só restará aos elencos pre-
indicados o recurso de pe-
dir proteção das tropas fe-
derais para garantir os seus
direitos contra o arbítrio
das policias estaduais...

"HOMEM", DE IPANEMA
PARA O CENTRO — O Ho-
mem do Principio ao Fim
terminou domingo (salvo
imprevisto) a sua brilhan-
te carreira no Teatro San-
ta Rosa, mas dentro de mais
alguns dias Fernanda Mon-
tenegro, Fernando Torres e
Sérgio Brito estarão levan-
do o mesmo espetáculo no
Teatro Mesbla, procurando
atrair o público do Centro
e da Zona Norte, que mui-
tas vezes não se anima a se
deslocar até Ipanema, mias
enfrenta muito mais fácil-
mente a viagem até a Cine-
landia.

"RASTO ATRÁS" COM
MODIFICAÇÕES — Além da
Já noticiada substituição de
Isabel Ribeiro por Vanda
Lacerda, o espetáculo do
Teatro Nacional de Comédia
sofreu duas outras modifi-
cações, em papéis menores:
Lúcia Regina entrou no lu-
gar de Lola Nagi, no papel
de Jupira, e Vinícius Salva-
torl substituiu Ari Fontou-
ra no papel de Galvão. Na
semana passada o espeta-
culo foi visto por um nume-
roso grupo de estudantes
norte-americanos, de pas-
sagem pelo Rio; os jovens
turistas acompanharam o
texto de Jorge Andrade pelo
sistema de tradução simul-
tânea, que fêz assim a sua
estréia nos palcos brasilei-
TOS.

ESTUDANTES AS SE-
GVNDAS — Vm grupo de
alunos da Fundação Brasi-
leira de Teatro está prepa-
rando, para uma série do
apresentações às segundas-
feiras, no Teatro Dulcina,
tim- espetáculo com duas
peças em um ato de Tche-
cov: Um Pedido de Casa-
mento (que vimos recente-
mente no espetáculo do
Conservatório Nacional de
Teatro) e O Jubileu (que o
Tablado montou há alguns
anos atrás). A direção é de
Sérgio Dionisio, e do elenco
fazem parte: Maria Helena
Kropf (que já participou de
vários espetáculos do Tabla-
do), Guilherme Martins,
.Maria Alice, Paulo Afonso
rima, Valdete Alvarenga,

;Vera Amarante, e o conhe-
'tido coreógrafo Denis Grey,
que fará a sua estréia como
ator. Os ingressos serão
vendidos a preços popula-
res, com redução para estu-
dantes.

0 que há para ver
CINEMA

ESTRÉIAS_
- "»Z-REÇ DÉ PÉN6LOP8
(Panelope), de Arthur Hiller.
t. ._;._.. ;atía com razoa»
vel senso de humor. Com Na-
talie Wood, tan Bannen e LilEa
Kedrova. Panavisíon e Metro-
color. Palhó, Metro Copacaba*
na, Motro Tijuca, Aiteca, Rica.
mar, Paralodos . Maui: 14h —

lóh - lSh - 20h - 22h. No
Pathi a partir de meio-dia. (Li-
vre).

O CORPO ARDENTE (Brasileiro),
de Walter Hugo Khouri. Melhor
re;ilÍ2_ção: prêmio INC (1967).
Quase unia obra-prima, o nôvo
filme do aulor de Noít» Vaiia.
Obra dc extraordinário fôlego

. poético. Interpretação excepcional
da francesa Barbam tange, foto-
grafia magistral de Rudotf Icsey.
Com Mário Benvenuti, Pedro Pau-
lo Hathcyer, Sérgio Hings., Lll-
lian Lemrnertz. São luía e lt-
blon: 14h - 16h - 18h - 20h -
22h. (18 anos).

Jotrn Ilackett, O Grupo
O GRUPO (Th. Group), de Sid-
rtey Lumef. Ilustração superficial
do romance de Mary McCarthy. O
melhor do filme é a interpreta-
ção do grupo feminino. Com
Candíce Bergen, Elizabeth Hart-
man, Shirley Knight, James Cong-
don, Larry Hagman e outros. Co-
lorido. Copacabana; 15h — 18h
- 21h. (18 anos).

TEATRO E "SHOW

A DERROTA (Brasileiro), d» Má-
rio Piorani. Um fitme de vio-
lência e contra a violência. Com
Luís Linhares, Glauce Rocha, Ita-
Io Rossi, Oduvaldo Viana Filho,
Andrei Salvador. Art-Palacio-Co-
pacabana: — 14h — 15h 40m —
17h20m - 19h - 20h40m -
22h20m. Art-Palício-Tiiuca, Art-
Pa Meio •Miler, Kelly, Marrocos,
Rio Branco (Praça Onze), Alfa
(Madureira), Rosário (Ramos). (16
anos).
AS SETE MULHERES DE MINHA
VIDA (Th. Trulh Aboul Wom.n).
Comédio inglesa. Com Laurence
Harvey, Eva Gabtor, Diane Cilen-
lo, Júlio Harris, Mai Zetterling.
Eastmancolor. Bruni-Copscabana,
Paris-Palac* (Bon.ueesso), Bruni-
Botafogo (14 anos).

MARAVILHOSA ANGÉLICA (M«r-
voillauie AngéMqua), do Bcrnard
Borderie. Folhetim sem novida-
des. Co-produç_o ítalo-franco-ger-
mânica. Cores. Com Michèle, Je-
an-Louis Trintignant, Claude, GI-
raud. Eastmancolor. Plaza (a par-
1ir de IO horas da mnhã), Olin- *
da e Maicoto: 14h - lóh — I8h
— 20h - 22h. (18 anos).

REAPRESENTAÇÕES
Ã PEQUENA LOJA DÃ RÜÃ
PRINCIPAL (Obchod na Kors.),
de Jan Kadar e Elmar Klós. Su*
perior a O Anjo da Morta (dos
mesmos autores), êsse filme, pre-
miado com o Oscar e no Festival
de Nova lerque, conta com ex-
Traordínária humanidade, uma his-
tória ambientada na Eslováquia
sob tutela de Hitler. Com grandes
atuações de Ida Kaminska e Josef
Kroner. Alvorada:. (14 anos).

AS BONECAS (Le Bambolt), diveí
tida comédia de episódios dirigi-
da por Dino Ri-i, Mauro Bologni-
ni, Luciano Salce e Franco Rcs.i.
Com Gin. Loilobrigida, Elker
Som mer, Virna Lisi, Monica Vitti,
Nino Manfredi, Jean Soro!, Akim
Tamiroff. Rivi.ra: lóh - 22h. (21
anos),
CINCO ViZÍS FAVELA (Brasilei-
ro) — Cinco episódios: Couro d»
Gato, de Joaquim Pedro de An-
drade, 6 um bom ensaio de hu-
mor poético. O resto está maia
para a demagogia, embora haja
qualidades no Favelado, de Mar-
cos Farias. Miguel Borges dirigiu
Zé da Cachorra. Carlos Diegues:

tagem de grande força t tmagi-
nação. — Direção de Gianni
Ratto. Com Leonardo Vilar, Re-
nato Machado, (raecma de Aten-
car, Isabel Teresa e grande elen-
co. TNC. Av. Rio Branco, 179.
(22-0367). - 21 h. Vesp. dom..
!8h. Alé 15 de maio.

MUSEUS

Escola de Samba Alegria de Vi-
ver. Leon Hl.zsn.an: Pedreira de
São Dioyo. Al-skit: 14h — lóh —
18h - 20h - 22h e mcio-noile.
(14 anos].

Dulcina agora cm O Noviço

O NOVÇO, de Marlins Pena.
Produção da FBT, com a cela-
boração do SNT — Com Dulcina,
Manuel Pêra, Cléber Macedo,
João Benian, Ivan Sena, Sônia
Morais, Bruno Neto, Matozinho.
Dulcina. Estréia amanhã.

ÕhTQUE DEIÍCIÃ DÉ~GÜÉRRA -
Musical de Charles Chilton ft
Joan Littlewood: Primeira Guerra
Mundial vista com bom humor.
Espetáculo original de rara ale-
gria e vitalidade. Dir. de Ade-
mar Guerra (melhor diretor d»
1966 em São Paulo com êste es-
petáculo). Com Napoleão Moniz
Freire, Célia Biar, Rosíta Tomás
Lopes, Helena Inês, Mauro Men-
donça, ítalo Rossi e outros. —
Ginástico. Av. Graça Aranha, 187
(42-4521), 21hl5m, sáb., 20h a
22h30m; vesp., 5a., 17h c dom.
18h.

AS CRIADAS - De Jean Genêt.
Dua: criadas que tentam, dentro
de um clima trágíco-poético, li-
bertar-.e do domínio da patroa.
Dir. de Martim Gonçalves. Com
HéÜo Ari, .rico de Freitas e
Labanca. Bolso, Rua Jangadei-
ros, 28-A (27-3122): 22h; sáb.,
20h30m e 22h30m. Vesp. 5.3, 17h
e dom., 18h. Últimos dias.

RASTO ATRAS - Peça de Jorg»
Andrade premiada no recente con-
curso do SNT. Um homem mer-
gulha no passado para eomp.een-
der melhor o presente e saber

preparar-se para o futuro. Uma
das mais sérias tentativas da nova
dramaturgia brasileira, numa mon-

MÚSICA E RÁDIO
ORQUESTRA MUNICIPAL - Ka-
rabtchewsky e Klein apresentan-
do Mozart, Assis Republicano,
Beethoven — Municipal. Hoje às
21 horas.
SING-OUT DEUTSCHLAND
Municipal, amanha, às 20h45m.
FUNDAÇÃO BRASILEIRA BALLET
— Feodorava — Municipal, quin-
ta as 21 h e domingo às 16h.
MITTERGRANDNEGGER - 

" 
Noira-

das musicais — Associação de
Canto Coral (Rua das Marrecas,
40, 9.°), de sexta alé dia 8, às
20_horas.
ORQUESTRA DO MUNICIPAL -
Reg. Mário Tavares; vlol. Oscar
Bcrgerth — Municipal, dia 31, à»
21 horas.

FAMÍLIA ATÉ CERTO PONTO -
Comédia (anteriormente apresen-
tada sob o titulo Família Pouco
Família), de Gerald Savory, adap-
tação de Marc-Gilbert Sauvajon.
Dir. de Antônio do Cabot Cem
Renata Frcnzi, Rubens do* Falco
e outros. Serrador. Rua Sen.
Dantas, 13 (32-8531); 21tl20m;
sáb., 20h e 22h30m; Vesp. Sa.,
lóh o dem., ,7h.

ARENA CONTA ZUMBI - Cem.
dia hisiórice-music-! da G. Guar-
nieri e A. Boat", música de Edu
Lobo. Apresentação do Grupo da
A.ã-j. Dir. de Milton Gonçalves.
Com Jorge Coutinho, Ester Mel-
linger, Procópio Marímo, Maria
Aparecida, Haroldo de Oliveira e
Carlos Ncgreiros. Carioca, Rua
Sen. Vergueiro n. 238 (25-6609).
21h30m. Sábado: 20h e 22hi
Vesp. 5a., 17h e dom., 18 h.

DE BRECHT A STANISLAW PON.
TE PRETA - Original espetáculo
cem uma inteligente encenação de
A Exc.cão • a R.gra, de Brecht,
na primeira parte, e com poe-
mas de Brecht e divertidas eróni-
cas de Sérgio Porto na segunda.
Dir, de Antônio Pedro. Com Ca-
mila Amado, Jaime Barcelos. Míl-
ton Carneiro e Aldo de Maio.
Inauguração do Mini-Teatro. Rua
Figueiredo Magalhães, 286 (tel.
57-6651). 22h; -,áb., 20h e 22h30m
vesp. dom,, 18 horas.

MULHER O KM - de Edgard G.
Alves. Com André Villon, Deise
Lucidi, Agnes Fontoura, Aírton
Valad3o e Luís Carlos da Morais
— Rival, Rua Álvaro Alvim, 33/37
(22-2721), 21h; sáb. 20h c 22h;
vesp. Sa. e dom., 16 heras.

QUATRO NUMQUARTO 
~CÕm£

dia de V. Kataiev sôbre proble-
mas da juventude. Prod. do Tea-
tro Oficina. Dir. de José Celso
Martínez Correia. Com ítala Nan-
di, Renato Borght, Dirce Migliac-
cio, Fernando Peixoto, Francisco
Martins e Etty Fraser. Maison de
France. Avenida Pras. Antô.
nio Carlos, 58 (52-3-156), 21hl5m;
sáb., 20h e 22hl5m; vesp. 5a.,
17h, e dom., lBh.

O.S.B. — I Concerto de Assina-
tura — Reg. Karabtchewsky. So-
lista Klein — Municipal, dia 1 de
abril às 16h30m.

O.S.B. - MADRIGAl RENAS.
CENTISTA - Karabtche%vsky -
Haydn — Cecília Meireles, dia 2,
às_16h30m.
ABC PR6-ARTE - Recitai Beetho.
ven — Jacques Klein — Munici-
pai, dia 3, às 21h.
COMEMORAÇÃO CORALSINFõ-
NICA DE PE. JOSÉ MAURÍCIO

Associação Canto Coral — OSB
Maestro% Karabtchewsky, dia 15

de abril, às 21 horas.
BALLET IDO RÍO DÉ JANEIRO,
com Margot Fonteyn e Rudolf

ARTES-PLÁSTICAS
COLETIVA — Obras do acervo —
Galeria Bonino — Rua BaraVa Ri-
beiro, 578. Diariamente das 10 às
12 e das 16 às 22 horas — Fe-
chada aos domingos.

ACERVO - Aldemir Martins, Da
Costa, Krajcberg, Guignard e ou-
tros — Calaria Module — Rua
Bolívar n.o 21-A.

COLETIVA - Pintura - Galaria
Devon — Avenida Copacabana,
1 133, loia 12. — Diariamente,
das 1 Bh às 24h.
IÍICI CALENDA - Pinturas -
Galeria Giro — Francisco Sé, 35,
sala 1 201.

ACERVO - Djanira, Milton D«
Costa, Pancctti, Di Cavalcanti,

Anita Malfatti, Portinari, Pietrina
Checcaccl, Antônio Maia, A. BI*
chels, Holmes Neves e outros —
Varanda — Rua Xavier da Sil-
veira, 59. - Hor.: das 8 às 22 h,
sábado até ht 13h. Fechada aot
domingos.

CAIA DE RUI BARBOSA - A
casa e as relíquias ligadas à vida
do grande homem público e sua
biblioteca de circa de 40 mi! vo-
fumes compõem o museu — Rue
São Clemente n.° 134 (telefones
46-5293 • 26-2548) - Hor.: da
12 és lóh 30m, exceto às se-
gundat — Entrada franca.

MUSEU OE ARTE MODERNA -
Cursos e conferências, exposição
permanente. Avenida Infante D.
Henrique (tel. 31-1871). - Hor.
de 12 às 19 horas, segunda a si-
bado. De 14 às 16 horas, aoi
domingos e feriados.

MUSEU DO BANCO DO BRASIl
— Recolhe e expõe documentos
e objetos de valor histórico li-
gados ao estabelecimento — Ave-
nida Rio Br.nco n.° 65, 16.n
andar (telefone: 43-5372) — Hor.
oe 12 às 15 h, de seg. a sex-
ta. — Fechado aos séb. e dom.

Entrada franca.

RASPUTIN, O MONGE MALUCO
(Rasputin, tho Mad Monk). Melo-
drama de pretexto histórico. Com
Christophcr Lee, Barbara Shelley.
Tijuca: 15h - 17h - 19h - 21h.
(18 anos).

CONTINUAÇÕES
ADULTÉRIO A ITALIANA (Adul-
torio Air.taliâna), de Patquala
Festa Campanila. Fria comédia
de intenção sofisticada. — Com
Nino Manfredi, Colherine Sp__k,
Akim Tamiroff. Technicolor. —
Ópara: 14h - lóh - 18h - 20h
22h. Caruso, Britania, São Pedro
(Penha), Regôncia (Cascadura).
(14 ano:).

O HOMEM QUE RI (The Man
Who Laughs). de Sérgio Corbuc-
ci. Italiano, adaptação da obra
de Victor Hugo. Com Jean So-
rei, Lisa Gastonl, Edmi*nd Pur-
dom, liaria 0c_hini. Eastmanco-
lor. Cine Lagoa Drive In: 20h30m
e 22h30m, (18 anos).

A CABANA DO PAI TOMAS
(Onkol Toms Huetle), de Geza
Radyanyl. Drama sentimental.
Adaptação do romance de Harriet
Beecher Stower. Produção alemã.
Com O. W. Fischer, Mylène De-
mongeof, Herbert Lem, Eleoncra
Rossi Drago e com a participação
especial de Juiiette Greco e Ear-
tha Kitt. Eastmancolor e Cinemas-
cope. Scala: 14h — 16h40m —
19h20m, (10 anos).

A AMANTE SUECA (Alskarinnan),
sueco dirigido por Vilgot Sjo-
man. Quase limitado aos Intér-
pretes (Max von Sidow, Bibi An-
derson) o interesse desse drama
sueco. Com Per Myrberg, Birgitta
Walberg. Paissandu: de 2a. a 5a.
às 18h - 20h - 22h. Sábado, do-
mingo e feriado a partir das 14
horas. (18 anos).

O MUNDO ALEGRE DE HELô
(Brasileiro), do Carlos Alberto de
Sousa Barres, baseado n.i peça
Rua São Luil, 27, 8.°, da Abilio
Pereira de Almeida. Juventude
em fase de descoberta do sexo,
cenfírio de alta burguesia. Co-
labor_çõo de Nólson Rodrigues
no roteiro e diálogos. Com Ire-
ne Stefania, Luís Pellegrini, Célia
Biar, Márcia de Windsor, Leila
Diniz, Fregolente, Jorge Dória,
Cláudio Marzo, Jaime Filho. Ve-
noia: lóh - 18h - 20h - 22h.
(18 anos). }
A ElBLIA (Th« Bibie), de"jc~hn
Hustpn, Superprodução de Dino
de Líurentiis, limitada a treclics
dn Voílio Testamento. Com Mi-
ch.iei Pnrks, Ulla Bergryd, Ri-
chard Harris, Jchn Huston, Ste-
phen Boyd, Ava Gardner, Pe-
ter 0'Tocle, Gabrielle Ferzctti,
Eleonora Rossi Drago. Dc Luxe
Color. Palácio: 14h40m - 17h
50m - 21h. (10 anes).
ANJOS REBELDES (Tho Troubl.
with Angcls), de Ida Lupino. A
excelente atriz volta à direção
com a responsabilidade de fazer
a freira Rosalind Russell domesíi-
car a rebelde Hayiey Mills. Com"
June Harding, Binnie Barnes. Ba-
seado numa novela de Jane Tra»
hey. Colorido. Capitólio, Roxy,
Carioca: 13h20m - 15h30m —
17h40m - 19h50m - 22h. (Li-

DJANGO (Django) co-produção
ítalo-espanhcla dirigida por Ser-
gio Corbucci. Western. Com
Franco Nero, Loredana Nusciak,
José Bodalo, Annel Alvarez. East-
mancolor. Bruni-Flamengo, Rio (Ti-
juca), Bruni-Móier, Bruni-Piedade,
Matilde (Bangu). (18 anos).

A CASACA - Comédia de Zulei-
ca Melo. Dir. de Pernambuco do
Oliveira. Com Jorge Paulo. Arena
da Guanabara. Apenas às segun-
das-feiras. 21h.
A SAIDA? ONDE FICA A SAIDA?

Peça documentária de Ferreira
Gullar, Armando Costa e Antônio
Carlos Fontoura, sobre o perigo
de uma nova guerra mundial. Dir.
João áai Neves. Com Célia Hele-
na, Oduvaldo Viana Filho, Luís
Linhares, Echio Reis e outros. —
Opinião, Rua Siqueira Campos,
143 (36-3497); 21h30m; sáb.,
20hl5m e 22h30m; vesp., 5a„ 17h
e dom., 18h. Estréia hoie.
O VERSÁTIL MR. SLÕÃ NÈ~^

Comédia de Jcs Orton. Dir.
de Cíirlcs Krccber. Com Maria
Fernanda, Paulo Padilha, Adrla-
no fieií e outros. Toatro Gláucio
Gil. Praça Cardeal Arco verda
(37-7003); 21h30m; sáb. 20hl5m
e 22h30m; vesp. dom. 18 h.

CORONEL" DE MACAMBIRA~ 
"D.

Joaquim Cardoso. Dir. de Jcsé
Luís, Música de Maurício Tapa-
jós. Apresentação do Teatro
Universitário de Juíx de Fora —
Teatro da PUC - Hoje às 17 •
amanhã às 22h.

REVISTAS
ELLA'S & OUTRAS BOSSAS -
revista, com texto e direção "-'de
David Conde e Gilberto Brea.
Con; Nélia Paula e outros. Mi-
guel Lemos, Rua Miguel Lemes,
51 (47-7453); 21h30m.

ÕÍFCOSTA A COISA VAI - Re-
vista de Cole e Silva Filho. Car-
los Gomes, Rua Pedro I, 2. (Tel.
22-7581); diariamente, 17h30m,
20h e 22h, 2.a-fcira - Bonecas d.
Mini-Saia, espetáculo da travesti,
escrito e dirigido por Jean-Jac-
quês.

MUSICAIS
EU CHEGO LA - Musical, apre-
sentação do grupo Levante. Cont
João do Vale, Marinês, Sílvio
Aleixo, Maria Luisa Noronha. —
Arena da GB — Largo da Cario-
ca, esci. da Av. Chile. (52-3550).
21 h; vesp. sáb., e dom. 18h. e
5a., 1. h.

ROSA 0E OURO - Remontagem
do bem sucedido espetáculo de
música popular, com Clementina
de Jesus — Jovem — Praia de

Nureyev, sob os auspícios do
JORNAL DO BRASIL - Cisell.,
Metastasis, Corsaire, Dança em 3
Dimensões, Marguerite e Armand.
Municipal, dias 21 e 25 às 21 h.

DISCOTECA PÚBUCÃ~DCr~ÍSTÃr
DO DA GUANABARA - Música
erudita, /beria das 9 às 19 ho-
ras. Avenida Alm. Barroso n.*
81 — 7.° ondar. Filmes: sextas-
feiras, às 17 horas.

RÁDIO

RÁDIO JB
JB INFORMA - 7h30 

"

18h30m - 21h30m.
12h30m

JACQUES FROMONOT - Pintor
francês, 1.° prêmio no Salão de
Arte Moderna de Paris de 1961. —
Galaria G-4 — Rua Dias da Ro-
cha n.° 52, Copacabana (37-4388).
De segunda a sábado das lOh às
12h e das 14h às 22h.

ACERVO — Anna Bela Geiger,
Anns Letycia, Antônio Maia, Do-
menico Lazzarlni e outros — Mo-
rada — Av. Ataulfo de Paiva,
23-B.

ACERVO - Artistas brasileiros -
Pinturas, gravuras, desenhos e
tapeçaria. Galeria Gemini — Av.
Copacabana, 335-A (57-0188). -
Aberta diariamente das 15 is 22
horas, exceto aos domingos.

MUSEU DE CAÇA - Reúne anl
mait típicos da fauna brasileira.
Quinta da Boa Vista — Lado di-
reito da entrada principal do Jar-
dim Zoológico. (Tel.: 31-2645).
Hor. de terça a sexta-feira, das

¦ 12 às 17 h. Aos sábados e do-
mingos, 9 às 12 horas. — En-
trada franca.

MUSEU DE GEOGRAFIA - Ex-
põe es paisagens físicas e hu-
manas das grandes regiões geo-
gráficas do Brasil — Avenida Ca-
lógeras n.° 6-B (tel.: 52-4935) -
Hor.: de 10 >.« 12h 30m, exce-
to aos sábados e domingos. —
Entrada franca.

Santa Rosai (Iguaçu), (Santa Rose
(Caxias), São João (Meriri), Caxias,
(14 anes).

TODAS AS MULHERES DO KUN-
DO (brasileiro), de Domingos da
Oliveira. A primeira comédia do
cinema brasileiro cem personagens
autênticos: revelação de um jo-
vem diretor, estréia (cinematográ-
fica) de uma atriz, Leila Diniz, de
grandes possibilidades. Também
um filme de bom clima carioca e
numerosos charmes femininos (Jo-
ona Fomm, Isabel Ribeiro, Vera
Viana, Irmã Alvarez e muitas cu-
trás). Coral, Flórida, Brunl-lpane-
ma, Rivoli, tmperator, Bruni-Saens
Poíía, Mello (Penha Circular), Con-
dor largo do Machado, São Ben-
to (Niterói). 14h - 15h.|0m -
17h20m - 19h - 20h40m e 22h
20m. (18 nnos).

ÃDEUS~GRINGO~(Adiõ"â~Gringo)T
de George Finley. Western eu.
rapsu, Com Giuliano Gemma,
Evelyn Stewart, Peter Crcss. Cò-
les. Festival (a partir das 14h),

Botafogo, 522: 21h30m; sáb., 20h
e 22h; veí.p. 5a., 17h e dom.
18h. _;t:.'iins dií.i.

A FINA FLOR DO SAMBA -
Show de música popular, organi-
zado por Sérgio Cabral e Teie-
sa Aragíb. Com elementos dns
Escolas de Samba Mangueira, Im-
pério Serrano, Portela e Salguei*
ro — Opinião — Siqueira Cam-
pos n. 143 (3Ó-3497) — Sòmcnta
às segundas-feiras, 21 horas.

ENCONTRO COM A MÚSICA PO-
PULAR — Show informal com vá-
rias personalidades da música po-
pular. Carioca, Rua Sen. Verguei-
ro, 238 (25-ÓÓ09). Somente ás
sextas-feiras, à meia-noite.

PRÓXIMAS ESTRGIAS
A PENA E A LEI - Três come-
dias em um ato, de Ariano Suai-
suna. Direçüo de Luís Mendonça.
Com Uva Nino, Rafael de Car-
valho e Emiliano Queirós. Figu-
rin=s de Echio Reis. Teatro Jo.
vem. Estréia em abril.

MUSEU DE GEOGRAFIA E MINE.
RALOGIA — Compreende seções
de Mineralogia, Geologia e Pa-
lecntologia. Avenida Pasteur n.°
404. (Tel.: 26-0309). Hor.: de
12 às 17h 30m, exceto aos sá-
bados e domingos. — Entrada
franca.

STELA VIEIRA FERREIRA - Aqua-
relas — Silio do Ministério da
Educação.

PINTORES ATUAIS - Cybele Ve-
ra Kanica, Vera Meneses, Vera
Roitman, Zélia Weber, Georgete
e outros. Casa Grande Arquitetu-
ri e Decoração — Rua Gen. Poli-
doro, 53, Botafogo — (24-4008).

VLADIMIR KOWANKO - Pinturai
— Galeria Condor — Churrascaria

MUSEU DOS TEATROS DO RIO
DE JANEIRO - Elementos e do-
cumentação referentes à vMa ar-
tística teatral da Cidade. Aveni-
da Rio Branco (Salão assírio) —

(Ttl.: 22-2885). Hor.: das .13 èt
17 horas, exceto aos sábados •
domingos.

MUSEU HISTÓRICO - Objetos .
documentos ligados A nossa His-
tória nos períodos do Brasil-Co-
tônia e Brasil-lmpério. Raras co*
leções de Arte Sicra e Numit-
mítica — Praça Marechal Ânco-
ra - (Tel. 42-5367). - Hor.:
de 12 às 17h 15m, de terça •
sexla-leira. De 14h 30m às 17h
45m, aos sábados e domingos.
Fechado às segundas-feiras. En-
trada franca.

MUSEU VILA-LÔBOS —Divulga-

Ção da obra de Vila-Lôbos. Pa-
lácio da Cultura. Rua da lm-
prensa, 2.° andar. Hor.: das 11
às 17 horas, exceto aos sábados
« domingos.

007 CONTRA A CHANTAGEM
ATÔMICA (Thundarball), de Te-
rence Young. O quarto filme de
série Jamei Bond, reabilitando-o
do passo meio em falso que fei
007 contra Gotdfinger. Um bcm
espetáculo no gênero. Na tu-
ta contra o _rquicrÍmino_o Adol-
fo Celi, 007 (Sean Connery) tem
horas de recreio com Claudine
Auger, Luciane Paluzzi, Martine
Beswiclí, Moíiy Peter.. Cores. —
Odeon, Miramar, Rian, América:
14h - 16h30m - 19h - 21h30m
Sinta Alice: Mh45.n - 16h50m
19hl0m - 21h30m. Pcltónolis,
Odeon (Niterói): 14h — lóh30m

19h - 21h30m. (18 anos).
DÕUTÕR7ÍVÃGÕ~lDoctor JivT^oj;
de David Lean. Superprodução hs-
seacJa no romance de Boris Pas-
Ternuk. Com Ornar Sharif, Julie
Christie, Geraldina Chaptin. Cu-
res. Vitória: 14h - 17h30m -
21h. (16 anos).

O GRANDE GOLPE DOS SETE
HOMENS DE OURO (II Grand.
Colpo dei 7 Uomini d'Oro}, de
Marco Vicario. Segunda .ventura
da quadrilha comandada por Phi-
Üppe Leroy. Cem Rcssana Pc-
dostà, Gastone Mcschin, Gabriel-
le Tinti. Cores. Rex: 15h - 17h

19h -2)h. Central: 14h - lóh
TBh -_20h - 22h. (l_4_anos). __

VIAGEM FANTÁSTICA (Fantastle
Voyage), de Richard Fleischer.
Uma equipe de médicos mlniatu-
rizadas viaja pelo corpo de um
cientista, cem objetivo cirúrgico.
Com Stephen Boyd, Raquel W_'-h,
Edmond 0'Brien, Donald Plcasan-
ce, William Redfield, Arthur
Kennedy. Cores. Pírají: 14h —
lóh - 18h - 20h - 22h. Icarai
(Niterói). (10 anos).

OLCERA DE OURO - Comedi-
musical de Hélio Bloch, com mú.
sica de Oscar Castro Neves, Ro-
berto Menescal e Edimo Krieger.
Dir. de Léo Jusi. Com Flávio Mi-
glaccio, Cliudio Cavalcanti, Ro-
sana Ghessa _ outros. Santt'
Rosa. Estréia em abril.

Õ_y~GÃWNH0ST3e:" Nelson 
"RÕ-

drigues. Dir. do Álvaro Guima-
rães, figurinos e cenografia de
Roberto Franco, Com Fregolente,
Thelma Reston, Jorge Cherques,
Érico de Freitas, Carmem Palhares,
Hélio Ari, Djenane Machado, Dia-
na Antanaz, Ana Rita e Tânia
Sher. Apresentação do Teatro Pa»
pular da GB — Miguel Lemas.
— Estréia em abril.

ÜM PEDIDO DE CASAMENTO E
JUBILEU - De Tchecov. Apresen-
tação da Fundação Brasileira de
Teatro, Dir, de Sérgio Dionísio.
Com o elenco da FBT — Teatro
Dulcina, às segundas-feiras. Pre-
cos populares para estudantes. —
Estréia amanhã.

MEIA VOLTA, VOLVER - Seleção
de textos sôbre o Brasil de hoje,
coordenada por Oduvaldo Viana
Filho. Produção do Grupo Opi-
nião. Dir. de Armando Costa,
Com Agildo Ribeiro, Odete Ura,

REPÓRTER JB - 8h30m - 9h30m
10h30m - llh30m - 14h30m -
15h30m - 16h30m — 17h30m —
20h30mj--_23h30m -_24h30m. 

_
MARCA 00 SUCESSO - 7hl5m -
12hl5m - 18hl5m - 21hl5m.
MÚSICA TAMBÉM 

"I 
NOTICIA -

lOh - llh - 12h - 13h - ]4h
— 15h — lóh, de 2a. a óa.-feiras.

VOCI I QUEMlÃBE - 9h~17li
21 h, de 2a. a óa.-feiras.

PERGUNTE~AO JOAO - 
~llh05ní

às 12h, de 2a. a óa.-feiras.

BÒÍSÃ~DE VALORES 
~- 

18h43m7
de 2a. a óa.-feiras.

ÍNFORMATIVO"AORfCOLA~""éh
30m, de 2a. a domingo.

Gaúcha — Rua das Laranjeiras,
n.° 114.
ISA MORAIS - Pintura - Saint-
Germain, Barata Ribeiro, 418,
sala 109.

CECÍLIA ARRAES - Pintura -

Associarão Atlética Banco da
Brasil — Av. Borges de Medei-
res, 819, cem entrada pela Av.
Afranio de Melo Franco.

7 NOVÍSSIMOS - Pintura, gra-
vura e desenho. Alceste Tarabini,
Ângelo Hodick, Arturo Washing-
ton, Gilles Jccquard, Ivens 0'in-
Io Machado, Siloé Anlei e Vera
Lúcia Alves Meneses. — Galeria
IBEU, Av. Nossa Senhora de Co-

pacabana, 690.

MUSEU DA CIDADE - Relíquias
históricas e curiosidades referen-
tes à fundação da Cidade do Rio
de Janeiro •- Parque da Cidade
- (telefone 47-0359). - Hor. de
llh 30m às 17 horas, exceto às
segundas — Entrada franca.

ESPECIAIS
SESSÕES PASSATEMPO - Atua-
lidados, desenhos, filmes cultu-
.ais, comédias, documentarei.
Sessões contínuas desde as *0
da manhã. Cine Hora (Edifício
Avenida Central, subsolo). Mes
domingos e feriados, exclusiva-
mente programas infantis.

Oduvaldo Viana FÜho a outros.
Bolso. Estréia ern abril.

MUSEU DO INDIO - utensílio»
de caça e pesca, cerâmica mara-
joara, ornamentos, máscaras, ri-
tuais e documentos fotográficos
das várias tribos de índios. —

Rua Mata Machado n.° 127 (te-
lefcne 28-5806). - Hor. de 11
às 17 horat, de seg. • sexta-
— Fechado aos sábados e do-
mingos.

MUSEU~DE~BELAS.ARTE~S - Pin-
tura, escultura, desenho e artes
gráficas, mobiliário < objetos de
arte em geral. G-Ierias perma-
nentes: estrangeiras e brasileiras.
Galeria de exposições tempera-
rias. - Av. Rio Branco n.° 199.
Hor.: de terça a sexta das 12
is 21 horas; sábados e domin-

"SHOW"
LUISA SALGADO E MARIA JO-
Sl VILAR - Lisboa a Nei-
ls — Rua CIr.co de Julho n.°
305. Tel.: 36-4453 - Show cem
Maria José Vilar c Flcréncia Ro-
drigues — Dir. de Joaquim Sa-
raiva, às 21h30m e 22h30m
— Couvert - NCrS 2,50 - Fe.
chado às quartas-feiras.

Antônio' mésTrTT~maria te-
RESA. No Fado - Show - Rua
Barão de Ipanema n.° 296. Te-
lebne 36-2026 - Couvert - NCrS
2,ro.
FRANCisCO JOSÉ-E MÃRÍÀ" DÃ
GRAÇA — Adosa do Évcra —
Show — Cem M..ri_ da Gr_-
ça e Sebastião Roballnho —
Couvert - NCrS 1,80 - Fschado
às segundas-feiras. — Rua Santa
Clara n.° 292 - Tel. 37-4210.

ÍT"CÕRDOBES - Shõw de •
flo-go de meia em meia hora. —
Rua Miguel Lemos, antigo San
Sebastián Bar — Consumação
NCr$ 6,40.

PANTERAS A-GO-GO - Show de
meia em meia hora a partir das
23h. Ru. des B.aux Arts. —

.Rua Rodolfo Dantas — Sem eou-
vert e consumação: NCr$ 5.
hIlÍNÃ-DE- LIMA - SÍtõwl
meia-noite e meia. le Candélabre.
- Couvert NCr$ 8,00 - de 2a. à
sáb. Dir. de Sérgio Vasquez.

ÁS PUSSY^ PUSSY, PUSSY...
CATS — Texto de Sérgio Porto.
Cem grande elenco, 2 shows:
às 23 horas e 1 hora — Cou-
vert: NCrS 12. Consumação: NCri
3. — Fred's — Av. Atlântica.

ÜMA~NOITÉ PERDÍDATcom Mièlê
e Tuca — Música e dança. Com
Luís Carlos Mièle e Tuca, além do
conjunto de Roberto Menescal —
Rui Bar Bossa — Rua Rodolfo Dan-
tas — à 1 hora de 3.a a dom.
Couvort: NCr$ 10,00. Consuma-
ção: NCr$ 5,00. _
BADEN POWELL É NORMA
BENGELL - Zumum - Diária-
mente i lh. Couvert: NCr$ ..
10,00. _
TRIO MOSSÒRÒ - Chei Tol -
Rua Cinco de Julho — Somente
na feijoada de sáb. Sem couvert
e consumação.

PROGRAMA PRIMEIRA CIASSE -
Hoje: às )3h05m: Martha — Aber-
tura, de Von Flotow. * Elogia,
de Tchaikovsky. * 3.° Movimen*
to — da Tocata para Percussão,
de Carlos Chavcz. * Orientale,
às Granados. " Rapsódia em Dó
Maior, de Dohnányi. * Intermezxo
— de Menon lescaut, de Puccini.* 3.» Cena do Ballet Suite Ai
Roupas Novas do Rei, de J. Fran-
caix. * Dança dos Silfns, de A
Danajro de Fausto, de Berlicz.

As 22h 05m: Abertura Polônia,
de Wagner. * Sinfonia n.° 7 em
Si Bemol Maior, de William Bcy-
ce. * Variações sôbre um Tema
de Nínar para Piano • Orquestra,
Opus 25, de Dohnányi. * Gagliar-
da da Suite n.° 1, de Re3pighi.

HEITOR DOS PRAZERES - Pintura
t JOVEM GRAVURA NACIONAL
— MAM — Av. Beira-Mar.

JOSÉ GUILHERME RIOS - Talhas,
desenhos, óleos e colagens —
Meia Palaca. Rua Visconde Pira-
Já, 47. Praça Gen. Osório.

COLETIVA DE ARTISTAS MINEI.
ROS — Pintura de Chamina Sryn-
bein, Eduardo de Paula, lide
Moreira, Maria Helena Andrés,
Maristela Tristáo, Sara Ávila de
Oliveira, Yara Tupinambá e Wil-
do Lacerda — Cantil— Barão de
Ipanema, 110-A.

CAIO MOURÃO - Jóias - L'At..
lier. — Rua Barão de Ipanema,
29-A.

Bos, das 15 às 18 horas. Fe-
chado às segund.s.

museu da~7mãgím~e~õo SOM
— Mais do 100 mil fotografias,
discos e gravações raras — Ar-
auivo completo do. Almirante —

Presa Marechal Ancora, ao lado
da Igreia Nossa Senhora de Bon-
sucesso — Horáríoi das 12 às
19 horas, exceto às segundas.

MUSEU DA REPÚBLICA - Antigo
Palácio do Governo, até a mu-
dança da Capital para Brasília.
Recordações de mais de 70 anos
de vida republicana. Rua do Ca-
tete s|n.° (tol. 25-4302). Hor.
rio: de 13 às 19 horas, de térca
a sexta-feira; de 15 às 19 ho-
ras, sábados e domingos. Fecha-
do às segundas-feiras.

MÍÍSEU" NACIONAL - SeçõeTclB
Botânica, Etnografia, Antropolò-

gia. Geologia e Mineralogia —

Quinta da Boa Vista — {telefone
26-7010). — Horário das 12 às
lóh 30m, exceto às segundas.

PERGUNTE AO JOÃO
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ESTÁTUA.

LEIA VETTER — São Cristóvão: "O escultor da
granâe estátua do Corcovado morreu sem chegar a
ver o monumento no lugar ein que está?"

Sim: falecido em Paris há quase 6 anos com a
Idade de 8C anos, o escultor Paul Landowsld, que exe-
cutara na capital francesa a cabeça e as mãos da es-
tátua do Cristo Redentor, projeto do brasileiro Heito.
da Silva Costa, declarou, pouco antes de morrer em
abril de 61, que seu grande sonho era vir ao Brasil,

para contemplar o Cristo no Corcovado. Não realizou
o sonho.

CATEDRAL

LICiXIO KOEHLEK. —¦
Ipanema. — "_ realmente
uma bela obra a Catedral
de Brasília?"

É. Com 40 m de altu-
ra e capacidade para qua-
tro mil pessoas, a Cate-
dral de Brasília é das
mais arrojadas concepções
arquitetônicas da Capital.
Pol projetada cie forma
circular, ficando a nave
abaixo do nível do terreno
estruturada a cúpula em
colunas recurvadas que
convergem da base e se
afastam para o nlto, como
a exprimir uma vinculação
com o infinito.

T 064

PAULO BASTOS — São
Ci.síóvüo. — "No seu go-
vêrno de quase três anos,
o P.Iarcehal Castelo Branco
passou quantos dias cm
Brasília, no Rio c nas vi-
sitas em vários lusaies?"

Segundo minuciosa esta-
titica publicada, o Presi-
dente Castelo Branco nos
1064 dias de seu governo,
passou 416 dias em Brasi-
lia, 490 no Rio e 158 em
Estados, visitando-os, ten-
do realizado S74 horas de
vôo percorrendo 403 117
quilômetros.

HISTÓRIA

JOSÉ ANDRADE — Bo-
tafoso. — "Um trabalho do
Professor Ercmildo Viana
sòbrc a Idade Média e sua
significação na História
encontra-se na Biblioteca
Nacional?"

Encontra-se. Uma obje-
tiva síntese com o título
Noção de Idade Média, o
referido trabalho do Pro-
fessor Eremildo Viana —
atual diretor do Serviço de
Radiodifusão Educativa e
antigo Catedrático e Dire-
tor da Faculdade Nacional
de Filosofia —. pode ser
lido na Biblioteca Nacio-
nal, com a .seguinte indi-
cação: na revista Krite-
rion, números 61/62, Vo'.u-
me 15 de 1962, sendo opor-
tuno dizer que o Prof. Ere-
mildo Viana é das autori-
dades que melhor nos
atendem.

RETIFICAÇÃO

CARMEM DA SILVA —
Rio. — "... de Gustavo
Barroso ou Maria Alice
Barroso? Houve confusão?"

Sim: um cochilo nosso.
O romance Os Fossei-

ros foi publicado por Ma-
ria Alice Barroso em 1955,
e posteriormente traduzido
na União Soviética. Nosso
agradecimento, D.a Car-
mem da Silva.

OBRAS

EDMUNDO NÓBREGA
Ipanema. — "As Obras

Completas de Euclides da
Cunha, publicadas recen-
temente com a participa-
ção do Grômio Euclides da
Cunha, são em quantos
volumes?"

Em dois volumes com o
total de 1700 páginas. As
Obras Completas do autor
de Os Sertões, na edição
organizada segundo plano
do Grêmio Euclides da
Cunha, além da ilustração
especial, contam com um
documentário e subsídios
crítico-biográficos de es-
tudiosos da vida e da obra
de Euclides.

MILHO

ERNANI BASiLIO
MARCONDES — São
Cristóvão. — "Para a in-
dústria do milho enlatado,
qual é o produto utiliza-
do em maior escala?"

Utiliza-se milho doce,
amarelo ou branco, senão
o amarelo o mais prefe-
rido. O milho enlatado é
dos mais importantes pro-
dutos da industrialização
de vegetais, sendo que. nos
Estados Unidos, a produ-
ção anual atinge 33 mi-
lhões de caixas com 24 la-
tas de quinhentos gramas
cada uma.

lüc;o

NILO CORREIA DE SA
— Itabira. — "Existiu Pa-
na chamado Lúcio?"

Trás papas tiveram êsse
nome, Lúcio. O Papa Lú-
cio I reinou de 253 a 254,
sendo um Santo da Igre-
ja: o Papa Lúcio II rei-
nou de 1144 a 1145 — o
Lúcio III ocupou o trono
pontifício de 1181 a 1185,
sendo a êste atribuídos cs
fundamentos da Inquiri-
ção.

ÁTOMO

RICARDO DA SILVA —
IAPC de Del Castillo. —
".... por que os cientistas
sempre almejaram ver o
átomo e suas partículas?"

Conseguir ver o átomo —
escreve um técnico da Co-
missão Nacional de Ener-
gia Nuclear — seria ex-
traordinário recurso que
permitiria á Ciência prós-
seguir suas pesquisas no
setor, stndo o átomo res-
ponsável por fenômenos
como a eletricidade, os
raios-X, as emissões ío-
toelétricas, entre multes
outros, sem esquecer o la-
ser, cujos benefícios a
humanidade começou a
usufruir.

GUERRA

MOISÉS LEAL — Ipa-
nema — "Entre os nume-
rosos cientistas que re-
contemente pediram a
Johnson que os Estados
Unidos não sej^m os pri-
meiros a fazer uso de ar-
mas biológicas figuravam
quantos laureados do Pré-
mio Nobel?"

Dezessete. Cinco mil cl-
entistas norte-americanos,
inclusive 17 Prêmios No-
bel, fizeram êsse apelo di-
reto ao Presidente I.yn-
don Johnson, para que o
emprego da chamada
Guerra Química não seja
iniciativa dos Estados
Unidos, advertindo os ci-
entistas que da parte dos
Estados Unidos íoi criado
no Vietname um prece-
dente perigoso com o cm-
prèjod e gases lacrimogè-
neos e produtos para des-
folhamento de florestas.

TELEVISÃO

CÉSAR MENESES —
Catete — "Para scr visto
por 500 milhões de teles-
pectadores cm numerosos
países ao mesmo tempo, o
anunciado programa de
tevê revolucionário quan-
tes mil técnicos mobiliza-
rá?"

O arrojado empreendi-
mento anunciado pela
BBC de Londres, que tc-
rá inclusive a ajuda da
quatro satélites (dois nor-
te-'americanos, um sovié-
tico e um japonês) tem já-
mobilizados em todo o
mundo mais de 6 000 téc-
nicos de televisão. Pela
primeira vez na história
da tevê, 500 milhões do
telespectadores p o d erão
ver ko mesmo tempo e em
28 países diferentes a
transmissão de um pro-
grama difundido ao vivo
—, dedicado êsse progra-
ma aos problemas da su-
psrpopulação em diversas
regiões do mundo.'

SENTIDOS

HUMBERTO SILVEIRA
— Turiaçu — "Os senti-
des da gente, como ee de-
finem?"

Os sentidos têm a se-
guinte definição entre ou-
trás: faculdades que per-
mitem ao homem respon-
der aos estímulos do am-
biente ou aos de seu pró-
prio organismo, através de
impressões sensoriais do
tato, olfato, paladar, vi-
são e audição —, consti-
tuindo cs sentidos a base
fundamental da1 sensação
e, portanto, a primeira
etapa do progresso cog-
nescitivo. — Definição
mais resumida é a seguin-
te: Sentido — cada uma
das formas de receber
sensações segundo os ór*
gãos destas.
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Quem o vê falando na tevê não du-
vida da sorte do Bangu, sorte que está
sendo mantida no Roberto Gomes Pedro-
sa. Êle parece saber tudo — todos os
grandes craques saíram de suas mãos, os
grandes esquemas do seu cérebro. Com
39 anos de idade e várias fugas de clube,
Martim Francisco só tem uma grande
aspiração: trabalhar mais cinco anos e
voltar para Minas. Lá, ao redor dos seus
livros, êle poderá ser o que a imprensa
lhe nega e a imaginação lhe concede a
todo instante: um filósofo. Êle detesta a
idéia cie ser um simples técnico de fute-
boi.

Em meados de 1965 as agências no-
ticiosas internacionais transmitiram pelo
telex uma nota em grande destaque: um
técnico de futebol havia fugido do clube
que dirigia c não dera satisfações à di-
retoria do mesmo. Uma verdadeira caça-
da humana íoi movida pelo clube, com
detetives em diversos países europeus,
para localizar o técnico.

O país da fuga era a Espanha. O
clube, o Logonez, da segunda divisão es-
panhola.

Para lá, talvez, a notícia tivesse mui-
lo mais interesse e algo de sensacional
que para os jornalistas brasileiros, uma
vez que, assim que estes tomaram co-
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Sim inclinação pela filosofia jamais í reconhecida

1MARTIM,
MAURO CID - Fotos de KAORU IGUCHI

UM FILÓSOFO NO FUTEBOL

nhecimento da nota, passaram a redigir
um fato tantas vezes aqui repetido e com
o mesmo personagem: Martim Francis-
co, considerado um homem temperamen-
tal, acabava de praticar mais uma de
suas tantas deserções, no seu estilo tra-
dicional. Nem mesmo as lágrimas, sem-
pre derramadas por Martim quando tal
acontece, faltaram dessa vez.

A única diferença estava no clube
deixado, que nessa ocasião não era um
do Rio, São Paulo, ou Minas, lugares
onde a fama de Martim é conhecida e
sentida.

O fato trouxe de volta aos noticia-
rios esportivos do Brasil a figura de Mar-
tim Francisco: êle fugira da Espanha
para o seu país e voltava, contratado e

aplaudido, para um time carioca, o Ban-
gu, agora campeão; dc onde éle fugira
em novembro cie 64, às vésperas da deci-
são do campeonato, para a Espanha. —
Era a volta no destino.

Mas Martim Francisco não se deixou
abalar ou ficar no ostracismo devido ao
seu temperamento ou fugas. Êle é con-
siderado técnico de valor, inovador do fu-
tebol e chega sempre aos clubes em épo-
ca de complicações internas para exercer
o papel de pacificador. Fato que alguns
analisam como sendo pelo grande poder
psicológico de Martim sobre os jogadores.

E êle mesmo faz questão de expli-
car êsse domínio: "A Psicologia Educa-
cional é indispensável a qualquer traba-
lho. Procuro sempre ser líder e não che-
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sp irrita com tudo que é pequeno Pensar é seu único objetivo

íc. Como líder se consegue a identifica-
ção, indispensável para o trabalho."

Martim quando fala de psicologia
acentua ainda mais o seu ar de intelec-
tual e professor, lembrando-se do seu
tempo de Faculdade de Filosofia, na qual
se formou, em Belo Horizonte.

Nos idos de 1940 Martim queria ser
jogador dc futebol e escolhc.u~1.omo posi-
ção a de goleiro. "Fui mau goleiro no
Juventus de Barbacena, onde comecei.
Um golpe que levei na cabeça e o medo
que ficou, fizeram-me abandonar tudo"

conta Martim.
Em 1947 êle afirma ter ganho na lo-

teria: conheceu Ondino Viera no Flu-
minense e com êle recebeu instruções
que o possibilitaram a voltar para Minas,
como treinador.

Como técnico do Vila Nova, em
1951, lançou um sistema que chamou a
atenção de quantos viram seu time jo-
gar: quatro beques, dois médios e qua-
tro atacantes. Mais tarde registrado pela
crônica esportiva como 4-2-4.

Em 1958 o Brasil utilizou êsse sis-
tema na Copa do Mundo e sagrou-se
campeão. Toda a Europa passou a ado-
tar a tática. "Por excesso de utilização
e necessidade de renovação, abandonei
então o 4-2-4 e criei o Central Sistema."

Martim explica: — três homens no
meio de campo, fazem sempre o balanço
para a defesa e ataque. Como sanfona.

O primeiro time a usá-lo foi o Cru-
zeiro de Minas, em 1963, antes de Mar-
tim abandoná-lo para vir para o Bangu
em 1964 e daqui sair para a Espanha.

Em seus 20 anos de futebol Martim
Francisco tem uma grande tristeza:
praticamente escolhido treinador da se-
leção brasileira em 1957 para a Copa do
Mundo de 58, foi cortado mesmo antes
de tê-la assumido. Alegria Martim tam-
bém teve: as grandes campanhas reali-
zadas com o Vasco.

Aos que o consideram nervoso e tem-
peramental êle responde que "considero-
me calmo e possuo total autodomínio"

tudo isso dito de maneira nervosa e
irrequieta.

Disciplina é seu forte e gaba-se de
que "os mais indisciplinados do futebol
brasileiro foram disciplinados em mi-
nhas mãos".

A imagem que fazem do seu tempe-
ramente e atitudes não o preocupa:

"Fujo de um clube por motivos justos.-
Quase sempre por interferência em meu
trabalho, coisa que não admito".

E quando deixa o clube, Martim
chora como criança e faz das lágrimas
sua companheira inseparável de fuga.,
Sempre diz-se injustiçado.

Assim foi em 1955, quando apareceu
no Rio para dirigir o América: largou o
clube numa decisão em melhor de três
cem o Flamengo, pelo título. Em 56 vai
para o Vasco e conquista o título de cam-
peão carioca. Uma briga com a direto-
ria faz com que se afaste e ingresse no
Atlético de Bilbao, da Espanha.

Quando parecia radicado definitiva-
mente na Espanha foge para o Brasil em
1962 e ingressa no mesmo Vasco de onde
saíra. Abandona o clube no meio do
campeonato. Passa pelo Corintians e
Cruzeiro.

O Bangu o traz então e, cm 1964,
foge para a Espanha deixando seu clube
às voltas com uma partida final pelo
título.

Na Espanha passou pelo Elche, Bé-
tis e Logonez. Esteve um ano parado
devido a um acidente de carro. De toda
a sua andança pela Europa diz que
aproveitou muito para desenvolver novas
técnicas de Educação Física, estudando
na Espanha, Alemanha e Suécia.

As grandes emoções de Martim
Francisco e a extensa lista de feitos es-
portivos por êle alcançados, servem para
acentuar ainda mais o controvertido téc-
nico que é: deu. em 1956, a primeira vi-
tória para os mineiros sobre os cariocas,
depois de 30 anos; levantou o Torneio
Internacional de Paris em 1957, com o
Vasco; conquista na Espanha a Taça
Thereza Herrera — campeonato espa-
nhol — em 1958; em 1961 realiza uma
campanha invicta com o Vasco pela
Europa.

Com 39 anos de idade atualmente,
Martim Francisco quer lidar com fute-
boi mais uns cinco anos e depois acalen-
tar c sonho de voltar para Minas e vi-
ver lendo, coisa de que gosta. Levará,
nesse dia, o título definitivo que conquis-
tou: filósofo do futebol mineiro.

Enquanto o futuro é sonhado por
Martim, no Parque Proletário e Vila
Hípica, isto é, nos redutos do Bangu, ."s
apostas já começam a surgir, assim
como os comentários e sussurros em tôr-
no da pergunta única: Quando Martim
vai abandonar o Bangu?
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(~.JORNAL
DO
BRASIL Rio de Janeiro — Terça-feira, 28-3-67 Parte inseparável do Jornal

O JB HÁ 75 ANOS

O JORNAL DO BRASIL de 25-3-1892 noticiava;

O Chuvos torrenciaic em São Pauío.

O Depredado El Paiz na Argentina.

O Descobertos 2 cometas c 1 asteróide.
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ÍNDICE

IMÓVEIS - COMPRA E VENDA

IMÓVEL - ALUGUEL 

EMPREGOS 

ANIMAIS E AGRICULTURA ..

DIVERSOS 

ENSINO E ARTES 

ESPORTES - EMBARCAÇÕES .

MÁQUINAS - MATERIAIS ..

OPORT. E NEGÓCIOS 

UTILIDADES DOMÉSTICAS ..

VEÍCULOS 
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ZONA CENTRO BOTAFOGO Com ma-i^ACA-ANA

CENTRO

ATENÇÃO
Guanabara, vdo.
2 o 3 qls., nas
cães. Aceilo Cx. ou p.
Pinto, 23-5466 c 30-25SO

APARTAMENTO - Vende.
sflla e ciu.irto sep. 10
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¦tf^itfrZtfe6tftftftf'tfes apartamentos inde-*^^ .j._=, sai_P de ..„»«, »*<«..
Q^rebSO^.^'^S,0^o- VCr "S U " V"»vaiS COm 1 Sala, 1 

^^tf^^.^, ^ 
banl, -. . ..Jo,. Ver ej-^-F-^- ^.UtENÇAO. 

Raro e _nico nec^Lo 1 Pl^T.-.. 3,-0957.

-»"»»" »¦«"• PRAÇA CRUZ VERME- \W.*°- ^"^^S^tftftftfktf Ve», SXuZ, 7'3' P'°Ç3i " ?ÍV &.'U^" gf 
"-<?. 

Z ? «« 
° 

fi a^ "£ * 
.iSTl-ir.E

, ,,? 'COZlIlha, dependências dep, comp. Entrego vazio imedi- mil. a combinor. lEspelacular vista. Preco 130 mil,.:, iun j p* 5aans p,,\?tf7 [.,- p,-f Gabizo) Vencio
LHA - Apartamentos re- ' 

r'da Obra kà 
V" 

% 
"' 

Facili lo^ar e 
VAZI° 

7 
27,0n.2' 

/r°n,,:' 
3 "S0!" 

?r ¦ 
,,n0,V7°.S. 

"'%'? '5,;r'r"d? 
1» ««to Va?ccnc.íl_s, n.o fp. IM de fren?, w.io, com

Sidenciais n U m a rua 
Üe emPre9°aa- UD.a /_._,ap. 401 - F«llito parte .rm- „.., 2 banh copa-, «Mlels.31-3772 e 31-37-9 - Issac 60 c.01 de ,,.„, con,p_5l_ varanda, rala, 2 qtes. (arm. emb.)J COm 

as fundações pron-b-lL'^!?^ .32;.9«2^_-—_ÇI«r., todas pcas. gde tidar.,1, Almeida,. - Crec, 90o.  do hJ„ 
- ._, banhsi 2 -uar. copa, ,„.,, banh. cm còre;, a,e3

Inl.

_C V37.10
milhõesGal. tranqüila bem pertinho :tas, já subindo a estru-50% enlrada. Aceito carro.

Caidw.1, 27811002 - t=i.2ò-I503 d Centro e com. _, . , . ,r ,.- 36-7=95 - Ceniro. _iuu tura. Sinal de NCr$ ..
bairro de fatima - Roa cJarnpla sala, 2 quartos,. 5100Q _ ,nformacões
deal S. Leme, vondo ap. varan- sendo 1 reversível, ba-j || ... wrK,rpç
_j, _¦ Ui.liiiim.-s vicia sa a, 2> t - __..._. HO lOCdl, r\V. vr.l\V-LOda c belíssima vista, "•* *inheiro e cozinna comp e-, ..., ..;. ,. . .
qls., cos., banh., a, en fechada ' LAU 

_RA5 1 4 ,un1o a
banh. »mpr. Ba.t nos 25 ml tos, dependências de- dacti: ID tfá, =_ OO
(50% financiado 2 anos). Vir,.- '. _ -l„'Av. PASTEUR, ate 3S 22

.^''.neiotei. 32-698.. lempregadaWC, área de Construção com a
Em cons.r. ecianiada serviço e ianque Play-| d_ "soeco.

inrniinrl p. GARAGEM. —i.J. . ..-..._ .
dop. em "CIN 

- CRECI 95 - Av.
Rio Branco. 156, s| 801.

COPACA5ANA Ruô Tonelerc!,'
.. 200 ao. 601. - Vendo pron-i50l - Finam. Tenhn Av. M.

to. Alto 
' 
padrão, 280 m2 1 Por Cop., 862 ao. 702 130m2. Ver ,o

andar. Acabamento para fino cal. Fm. det. 23-1214 - C. 644

çjòsto. Armários prontos, closedj VENDO cli:.i em Copacabana
olimo np.

36£m2 construídos om
e lodo alapotado. Preço oca!ÍSo.J2 residências, sendo uma varia ~!„„, cnnlro do terrono do 4 000

Valadares
015., banh., co:-., oup. vi"-;-, , ,

NCr$ 10 851,79. -Todas as peças de tien
le, amplas e claras. PRE-

Agenda 3
Cruzadas 2
Horóscopo 3
Trabalho 5

AGÊNCIAS DE CLASSIFICADOS

(50'
Ins m,

CENTRO
na Av. H,
Ia, 2
prog. Preco:
CIVIA - Trv. Ouviclr-r 17 (Di
d» Vendas 2.° andar). Telefone
52-9166 do 8,30 as is.oo horas. CO CrS 11 880 000, en-
(CRECI frada única ele Cr$ 400
centro - ótimos apartitmentos|mj| e mensalidades SEM -
em construção bem adianlada.j _ BOTAFOGO Oportunidade

acabamento esmerado cem a ga- JUKUo Cie apenas Lr$ ma.nKica residência va^ia com

rantia de Pires & Santos SiA.'Jun- , .. -i dma 
CAR-',£Íefcne e ,?r 

retria?r,'')do' lHÓ'
to ao centro comercial, Iodos com >44 ml'/ na KUM LrW \pf._ _.,. _„,-,. dicas ou

sala, quarlo, banheiro e cozinha LOS DE CARVALHO, moradia Vende-se d copa-coz,-

americana. Escritura pública ime-j IQKKÃnC. TD nha a/ulciacla, 2 salas, 2 quar-

diata Ver na Av Presidente Var- O2 — InC. IKAAAU3 IU- tos, varanda, hall, banheiro em

flas, 
'1733, 

____.?>. 20.horas. RÕS LJDA_ _ |nfcrm_. córes, grades, qt, e. WC, empr.-

AAolivo viagem, salris em mar-
•nore portuguós, 2 banheiros, sen-
do 1 tedo cm mármore. Marcar
peic telelcn» C6-1530.

R. Pcmpcu Loureiro,
obr. Tel. 57-8657.

33

IPANEMA - IEBLON

iç-j LAGOA — A Av. Epitácio P«. tsl| CopB( cozinha, área de ser- cie ;erv. cl tanque c dep. em-
tf sca, 1 8£B em construção bemjv;ç0 e dependências dc emprega- preg. Todo pintado a óleo. Pre-

diiinli:tf.i a para ontregn 12 mo* da, e um grande 'errcico. Todo co 33 milhões. Condições a com-
do fronto Çom 

-|cr_ __m vi.t- mar(lvi|hosa. Naslbinar. Veia hoie. Chaves no lo-
Edif',ci° chaves 15 milhões c o saldo fi- cal. Inf. 52-1837. CRECI 480.

nanciado em forma de rilucjuel. j jt 11 \r a
Tralar tol. 260281 e 46-7603 com '""^

Anila Gelbort. Chave-, por favor^O — Em TõSe de pintU-
com o porleiro - CRECI 763

ANOTE, ncr inv

11 2, constando do: Conjunto do
...Ins c/100m2f 4 qu.irtos c/arm,
Bmí>., 2 banheiros, loilote, copa
coxinha, quarlo • àep. para

Quase pron-

ra — Belíssima visla. —

Tels. 52-8774 e
22-2793.

|S^Ad.ANp»..""-. ffiô^u.0 q^TRTAMENTO 704 - Ve^deTefaü"- p;"o|dC,r"27.0uJ00,.; ^ItO 
MACHADO .e,,p vendor: HUcT Uruguai, 4/1, on,

Vendo ap. andar alio (1 por an- vazio, leblon. na Av Ataulfo de;(NCS 111500,00) CIVIA _ Trv ») Aj^aJ8°n.ô 
Bwf m 3 qí' 

'XseU 
melhor trecho, jun-

dar) com 2 sa ões, 4 c|loc. arm. Paiva, :0, bloco C-2 3 quortos, Ouvidor 17 (D v. de Vendas 2,":;? » >-onelo do n.nrim, J qrs., sa / i

emi 
"copa, 

coz. 2 banhs. em tola, cozinha, banheiro, tanque.)„,,,,,, Tol.: 52.8166, d. 8h30m "»«. »'«;• "f-, ""- Í?IJ- ••"(•«J-itO d Rua Andrade Ne-
côe, dep emp. garagem etc.ld.p. compls. Ver no loc-l dat 8 

'tf^ 
,,,?„, ,CRECI 

' 
131}. i «»•"» 

y?JB%„™"". 00P'°": ... _ c,|, „[.,- 3
Preco 160 milhais a combinar.;.,.-, 12 hs. Tratar com Fcrnan.sc . . j . ".-00 c 12-C0 do, """• "00 me,n-Ves ~ ialar Salela, ú

Pf°52.m7. creci 480. . Icr.ci 40<) - Rua da Qui.anda;}AGOA -^'^X^tf'tftfL^,.jr'L 
c-Lrí.^Üquartos, 2 banheiros SO-

. Men-'
Torr-;.:

20 hora:
Tralar na PREDIAL AQUARELA.
Rua do México n. 11, 12.° andar.
Tels.: 42-6874 e 52-3612 - Pri-
meira clíufe no ramo imobiliá-
rio - CRECI n. 258.

"(gada, 
lavanderia alpendre etc.

CÕes diariamente no lo-jVer à Rua Jornalista Orlando
S_i 

n,,A r-An./^r PM-IPanta? n- _7_. Preço apenas. NCrS COPACABANAcal RUA CARLOS DE
CARVALHO, 52, entre 8

vendo ót,mo r.p. com|e 20 horas, ou no Dep.
de Vendas Av. Graç

COPACABANA -- Cobertura de;-™. -"'« iu'- Tcl- ->Mm

luxo. R. Fie Matialhães, 394, CASA 2 pav R. Aníbal d»
esc. de R. Edmundo Lins - donca ent. Praia Barão cia

Construção de Costa Pereira Sala, 4 qtos., 3 banhs., varnnda

Bokel, |á c| alvenaria pronto. |dep.,..garagem,
Hall, livina, s' janlar, 3 qls.
(um cl vestiário)., ar cond. empr.
toilete, copa-coz., dep. empreg.
aaraqen. i enorme terraço em
toda írente c| 160 m2. Entrada COMPRAMOS PARA CLIENTES
NCrS 33 392,00. Vencia exclusi! Aps. prontos, desocupados o" | Carmo n. 17, 2.° andar
va Waldemar Donato. Telefones [eom conlr. vencido, d« 1 • 2 3i_2677 o 310546.
«-8000 e 43-8700. (Creci n. 5). Isolas, 2 .3 quartos. CIVIA -: 

r(j—PACHECO LEÃO," 162
Trv. Ouvidor 17 (Div. do V—-

itlfc™!11"' "I5°' 3 ""••,'«¦'. doP"nd-iciais, copa, cozinha, de-ia somnra i*un*i omprog., garagem, fc txatnmonle , ', ,'
crí.1!eo, cercado
CID IUXO. LílílO Wn .-  - - . : oiti|jiusja| ijutiisj.tu, s, v^aiuifivirpv w< . .
dsminio selecionado. Salão, 4|_ue su- fSns!a 0,,i oxigindo - pendências Completas,

,. „ .quartos, 2 banheiros, toilete, ves- prec0 40 milh. c' 15 do entr. 500 r i-r- -1

,-nrrn s. . ,,tf°'?tfRã liírlo, cor.a.«o.lnha, 2 quarto, d. t pj S?S», c).paríLonlo pronto do garagem. EdlflCIO Sobre

aldo con*., marcar tf^i 12 11PS?,„.3_' U^icfadT^Condl. l'15" 
' q*' l""""1^ »•»>>• «I 

pilotis. Elevadores Otis
h, r\ ir Dirrw - 97 1549 _-Conslrurao |a iniciada conm- _„. COI area pm) 

-ov, 8rhs. c or. Darcv - 27-3549  Entrod», NCr5] .:n,0.0. Próco 13 mNh. cl 6 milh.i á
¦ ¦ — ..-¦•-- 

d)

ICreci 547 - la. R.

tjatfa,
:Conolr»râo já

ÇÕofi excencicnal'4 350,00

CENTRO
snla e quarlo conj. bnnh.
C -1 350 de entrada

90 000 c 50% ou NCrS 80 000 a
Últi- VV- na J V T I ?t°R,AAn'|3"3 - Vondo c| sala, 3 quartosUHI das 2." andar). Tel.i 52-B166, (.._..,. co.-mho, dep. emp. (

funcionando. Sinal
ctc. (creci. 209, - Rua.do ;pV».«Jf fil,,^r_ h!fc V^Ci $ 10 000 000 e pres-

quita, 380 esq. Gonzaga Bastos, J.faCÕeS mensais de CrS
qt£., sl., coi., bnnh., piscina na •' .. . , .
cobertura om construção acolerada 4 JO 000 — Ver no lOCal
nntr. 1 milh. 200 mensais;

restanto em 40 mosos. I _„ enln 250 „-"-" ""¦" "-a do;
Tols.

banheiro, cozinlia, dep. emp. e npartamnnto e 150 m2 gran
v .„ .mas unidades — Adqui- ri« 8l"0m " ibh. (creci i3i).[Ar__ . „_„„„. Ver ei propriota-
n/^T » rr^tf-K 

' "11 
ts.iT/-v~A .j:,,;, „, n,,- IPANEMA - Em sunluoso Edifl- rio no Iccal e tratar tel. 24-155/

BOTAFOGO — JUNTO A^ra sua residência na KUd!_io 
|á em a1vennr1a> _,imo, ap_r.Uu ^2-8373 c! corretor Carlos An-

PRAIA - GRAN DE Santa Clara n. 335 ~ | lamentos, _ todos do_frente, pil0-|drade

'_; 
|°;de 8 às 18 horas, diária.

Creci 752.

xo, em construção - Ruu mente ou pelos telefo-
Uruçiuoi, de fronto, salão, 4 qts.,. .,,'. on n-,no
3 banhs. sociais, amplas dep. em-neS 0Z-Ü//4 e Àl-Í/Wá
proqada, o propriet. vonda por'
motivo do viaqem, p; 11 milh. ant.i" JÚLIO BOGORICIN -

Rodoviária — Hst-crio Rodoviári.- Kcvo Rio
São Borja - Av. Rio Branco, 277 - loja E

ZONA SUL

2.0, loia 205
Edif. S. Borja

Botafoa.0 - Praia de Bclafogo, 400 -- SEARS
Copacabana — Av. U, S.n dc Cupacübana, 610 — Galeria

Rilz.
Flamengo — Rua Marquês dc Abrantes, 26 - loja E
Posto 5 - Av. N. S.a dc Copacabana, 1 100 - loja E

ZONA NORTE

Campo Grande — Av. Cesário dc Melo, 1 5*19 — Acj. da
Guandu Veicules .

Casc.-ítltir^ — Av. Suburbana, 10 136 — Larno Cascadura
r-fl.iduroira — Estrada do Portela, 59 — |n]a E
Mcipr — Rua Dias da Cruz, 74 •- loja R
Penha - Rua Plínio cl» Oliveira, 44 - leia M
São CristovAo — Run São L.'Ít Gonzaoa 156 — 1.° and.
Tiiuca - Rua General Roca, EOI - loja F

ESTADO DO RIO

Duque do Caxia< — Rua José d* Alvarenga, 379
Niterói ¦¦ Av. Amaral Peixoto, 195 -¦ çrruoo 204
Nova Iguaçu — Av. Governador Amaral Paixcto,

loja' 12

I . 
jtis, c' hall, salão, 3 dormitórios

tante on, 30 meses sen," ^Aranha, 174, sj 516. _|OPORTUNIDADE! Cons- Não perca esta oportuni-U, —, 2 -5^-S. CONR. - B. TIJUCA 
[bom 

««.«^«moj ou,» iMo^CrecP95 - Av Rio Bran-
Está alugado sem conlrato na R. _ . 30,5353 _ (CRECI trucão acelerada COm a,dade de Comprar seu «n-, p ^ 

¦ 
;• R aMB s d _. - -__ ,-,„,.-- -f--" CHADO - R. Barão Mesquita, n.iCO, 156, s 801.

S i^ÍTv.T'."1"-"M«STc"S i?ô. garantia da SERVENCO:apartamento de sala, 1 íã™, ! 
'% 

ap 306 Tratar.na\T™dlt T" per.inhTdo «** 
^ 

Wm ' saM33 ~ íTiüca"- p«.,o-«.5T«T„-;

lfsâltft.mV^ât%7iÍ^'de-garagem-, ce-n-ír-oe de M. HARZAN &'.e 2 quarto,, todas as pe-ftd&?r£,^ Sl.™»,."Ãi
-~ 

_ _ .„ ,. - Entrega 6 meses. Vende-se NUDELMAN - Salão, 3 CfiS amplas, quarto de 42-6674 Primeirai classe no ramo L das 2 às 4 horas. Urgente. 501 - Ft. .m la. loc. acab. 3B.1477. _ 
FÁTIMA - Rua Guilherme Mar-!,--, „;,0 Flrllil -jj.iq,,/, _ ;, lwuuu"n" ' 

p 
' 

; imobiliário - CRECI 2d8. -.de luxo, sab, 2 qls,, banh. cor. TIJUCA - V»ndo ótimo ap ta1 ou 2 empregada, boa cozi-,PANEMA-_- -~
Fá-

larde. CRECI 23.
VENDE-SE

quartos,coni. 95 — Veja lioje _
de írente p| Pça. N. 5.
''""' ;';rh0 " 'IO. '^v^vl-orarou para escritório. Estude,, 

^.^ dep_ compÍe-! VÍÇO, 
"tanque 

C CARA
coniugado, para jbanheiros sociais, copa nha, grande área dc

liar). Venci
da, sala, ciuarlo (separados), co- ¦-->-' ' '-' ¦

linha e banheiro cm cores etc. 
Preco 16 milhões. Condições a 'rineu Marinho n. 30

Chaves no local comi tar na Rua Santana n. 1.U,
52-1837. CRECI 480. ICampos.

;> -n.-iro en. err-, . :c. | em fronte a 
j.ácUo 

Globo.^ -^ Riv.,,_. 
2 amplas garagens. GEM. Apenas 3 por an-

A Rua Barão da "SA DE CA.MfO na Barra claicr.l., den. d» emprrr... car.

Tô„e, 521 (quas. .:q. d. Garciapüu" -Vendo o« treco por «nd 22.32311 - 52-8920 _|,

DÁvila) construrão \í iniciada «»= americano do ano, 2 quar- MARIO MEISCl - CRECI 76.

Cia. Pederneiras, .rn terre- •«. sala, cosmlia, Uanhoirn e va- BAR^0 ITAPAGIPE - Residen-.
do randa, «rea 1 Í00in2 - Ver no e!|„do cie nova, c 9

comb
prop.

com Todas as peças de fren-dar. Sinal de CrS .....^4^- «a™. -^...«"^..."t.íl^a.auTc/v.

queado, i. inv., sala, 3 quarto;,
área, tanque, dep., gara-
finünciüdo. Rua Aouiar, 47,

05. Tel. 28-8202.
de 1 OOO.n2, ólimo ap. delineia, «rea l ouuinz - ver noi,,,„,(- d- nam -; , v,v'T|JUCA - Cede-so lerraco 

' 
em

frent. c/246m2 construído. e/í|i»««! "a Av. das Am.rieM^.rnl-;-, t5rrc„. 36 _,.„,,_ Vendo1 
"

pc a

Blt-6
32-2184 c Váltor. j

NCrS 60 mil. M. Rocha. 42-0279
li'- edifício para construir pequeno

ZONA SUL

hanh* roTÍnhn ÁtcA 2 «uar. : C'J P6'0 ,c'-: 32*71 B4 c Vattor. I fRECI 7^
te. A MAIS CONFORTA- 1 100 000 e prestações ^nV'd.ripr'.org.rag%mq;Vi.L.s|PDENaA _ A E,lr cb ...Jccbertura
VEL E BEM PLANEJADA mensais de CrS 280 OOOÍva.iva. Pr«o= no?. » m^JB™*,

RESIDÊNCIA DA ZONA- Construção-lncorpora-;„. y.ndas 2.» ,ndar). Tei.fon.t|J^„no.a1^ qÚ«rtos,"Wnh7 «.>"•»-'.•?;i/;-.-.'?¦! ¦•¦aoa. de r.--.r-,

A Eslr. do lta-|COBERTURA -- Conde ds Bonfim
enlr»ga' vaga em (Muda, em final de construçõi,
de 1 200 com va-lv?stibulo, salão, 3 citos., c1 2 ba

GLÓRIA - S. TERESA
ACEITAM-SE propostas

iflamengo - Desocupado, pj- SUL. Rua Marquês de cão da
gômento à vista, an. com sala . 7Q'c 

quarto separado, banheiro, co-; ADranteS, l/o.

mobiliária Ve-!"-^".,,0» ah30m ¦• '8 hor"
..... r • j'1-1"11-' '•"•'  para carros, arvores

Condi-nancio S.A. — Rua leo- JA Fin. pela caixa - 2 qts. Preço, crs 46000coo (NCrS
1001 2 2 s::- co7' i10"'1- c°r cleP- ompr.U6 000.CC0) c parte fac. 18 n\o-|J

gem, edifício sobro pilei!*

^r^^-ár^anciaS\™tfD^- ^T"69Ruchav°es 5 ° e s de pagamentos;:ilo Otôni, 58, s| 1001|2j2^. co, bani.
Vdo. ap. sl., 5!qlos., dopends.U, -or|eir_. Tratar com GEORGESJadaptáveiS às SUaS IDOS-!- Tel. 43-9205 — Iníor-randlnl Imóveis
e.,c- tf^tftf ÂKtf \y.tf- V"iDE M. MASSET (CRECI 1 131) - .,, . , ,„ ... Jls-.L--fiae no |-r.| r|». Q iJ.ÇR_ÇLJ82,

apartamento, a quem colocar íe-
Inado espaço restante. Telefonar
34-2321_.
TIJUCA — Vendo residência alto
luxo, acabada de construir, perto
Pça. Saenz Pena, linhas moder-
nas, eiquôdrias alumínio, pintura
plástica, c/ 3 jala; c/ vidro ray-
ban, 5 quartos, 3 banheiros, piso
mármore, copa, cozinha moderna,
terr.-.ço p/ (estai, garagem p'

MAPA DO TEMPO - JB

'/tf -x ^^^

sitas 22-8936. CRECI 1139. . IrJ- 
' 
rjc_r6|, 79, salas 407

ACEITO Caixa Econômica - Ven- . Tel. 42-6728 ou 42-1335.
do apartamento do luxo c "•; FlAMENG0 _. Atf Osvaldo Crui, ....
15o, 3 qts., 2 varandoes envidra; ,6 „. ,.__,__ Sa|. _ ,_„_ M.;horas diariam

^rM^S!BOriiTosv'.rli, aSÜ-P^-í.'»;-.. .?..í-1.A,.,.kv. Rio Branco, 156
Alcx.nidrino. As chaves estSo com;
BUENO MACHADO — R. Barão
E1S.U 34-06,4 •Htftf^^tf^^tfTZ 52-7494 D
58-3233 - CRECI 986.

GLÓRIA

¦tiojsibilidades. Mais deta- mações no local das 9 às
lhes no local de 9 ès 22:22, horas ou em nosso

ente, e na^escritórios. CRECI 450.

«/. „..,..., ...r quatro bocfts, area -, ,
Ianque o gararjem. Obra em fa-:805, OU pelOS telS. .
sc de alvenaria. Preços e condi-L-n 7^04 P 32-3813
cões oxcepcionais. Atendemos no,J-- /*t7"t ^ *-<¦<¦ ^

local da obra. C.L.C. - (CRECI JÚLIO BOGORICIN
Vende-se apartamonto 20,, _ Rl|J do Carmo, 17, 9 "'

casa d« cr.seiro, galinheiro, abrigo ,
.nitífi-rAi —ino andar, area cooertn 105,20m2"ea dose. 103,15m2 - Entrada 

'

sla 32 000 crureiros novrs, sa

AMI - Ana Mo-lses. CIVIA - Trav. Ouvi'dV"f7|d° a <°nV° "'"7-a ~. W- 27'8134
- 42-3237 -(Div. de Vendas, 2.0 andar) .CASA- Ótima oportunidade. Sa-, ;,2 

¦ 
, empresada com

Tel. * 52-8166, das 8h30m as IShilao, 4 
Carlos, 

dep. garaqem, banh r ncin.r»dor lixo ele. -
RUA TIMÓTEO DÃ~CÕsTa 54l!ÇRiÇI_131, __  5?9027 - 0?valdo G P-reira =^Cr'' 

"80 00° ,2S0 milhò«' c"'
- Vdo. ótimo coni. frente, va- RECREIO DOS BANDEIRANTES - 

(wi 554 
u ° patle 

financiada. Marcar visitas
rio, c:m terraço exclusivo. Tc- Vendo 2 ótimos terrenes, de es-, ... - , I
lar HOUAIS? Imóveis. CRECI 901 quina, iunto a praia. Tratar tel. CASA vazia, alto luxo, |ard„|

S! COMPRO ap. novo. Zona Sul,- Tcl. 22-925. IWB'/ !tf:_tf |depds., 
quintal, coragem etc. _; TIJUCA - Vendo ou troco por

late 6 meses de habite-se. Até " 
j/|00 

m2, próx. Loo. Seg.-Fcira. iterreno ou carro, ap. de salão, i
• ;49 milhões. Pipo tudo em 4 me-| ^ONA 

NORTE lS!r,a' ;f) m" r';-rS- Acei'° tam- qts., 2 banheiros o demais dep.

tclpfonn
IJosé.

23-6108, com

Tels. 31-2677 »' 31-1546. CRECI 95

À
de frente, com sala • quarto «"¦•jandar
Sugado, cozinha, banheiro azule-j' .Mem ata
ado. até o teto em c6r. Enlrad.lPARA ENTREGA IMEDIATA

CrS 6 500 000 . o saldo em pres-i «"» 
/a'"anH".7pr^X-_,* 

*_"• •Ri
CrS 230 000. Ver naN" '""<•• c/47m2 de area útil

lho, 15 ap. 103. Cha- ç/nnlrada, 
sala e quarto con,.,

ves no ap. 105 - Tralar «m b""'1' <""*' V*: 
fr.ço: NCrS...

MEUO AFFONSO ENGENHARIA:» 000,00 c/50% em 20 meses

ITDA., na Rua Constanca Barbosa,»™ }«'". 
CIVIA - 1 V. Oov,.

i« L.,„,„ „ni — Tol. • 29 20921 rior 17 (Div. de Vendas 2." an-
152, grupo 401. - Tels.. 29.2092) 

^ ^ 5J8166 d, eh30m is

tacõos d'
Rua do Fia

49-3261.
GLÓRIA -Vendo-se
tos, sl. • dep

18 hoias. (CRECI 131).

Caixa. Urgente
direto. Propostas 47-1201.
COPACABANA'
ao. 1 sala, 1 c,~. , ..-¦-
nheiro, frenie. vario. Rua BarataJS, CRISTÓVÃO

bém

CreciPRAIA DE BOTAFOGO - Edifi-'Ribeiro. Tratar Bica
cio dos cinemas Scala e Coral, 1937 - Tel. 32-8902. _
A mais linda vista da baia. Sala, COPACABANA — Vendemos óti- 5a|a(
a quarto separadosou coniuga-i nio apartamento em í rr al d« cons-
dos, banheiro «m côr • pequona trução. — Todas as p?cns rece-
cozinha. Entreqa até o fim dês- bondo luz 9 vôntilaçÕo diretos, to*
te «no. Magnifica oportunidade, j min.ente índevassáveis com ssla
Proco a partir de NCrS 7 500,00; _ ampjos dormitórios c! armários,

Pagamento suporfaciütados "~|benheiro completo fl/n cores, bcaj

moveis. 7.. Sul c parte'Em construção adiantada, no va-
•— - pacto. Visitas 34-5442 e 02-5855 lor de dele milhões. Tratar .....

S. CRISTÓVÃO - Para cntrecia CRECI 743. 53-4076.
iv.icio. ao. com 1 sala, 3 qt. ba-^ESIDENCIA 

"C 
PISCINA -'Von-jTIJUCA - Ap. luxo, vario, fin.

nheiro, coz. area. Preço.CrS ... de-se à Rua Marechal Tromoows- Aceito Caixa. 3 qts-, talão, dep.
,30C00 000 (NCrS 30 000,00) com ky 99> Te|. 31-2851 cu 31-1621 (compl., garagem. Ver todos os

BENFICA' - Ap. vaiio, c! 2 qls., 60% financ. 3 anor. CIVIA - ._ |M0Bli. LUIZ BABO - CRE-ldias 9 às 12 lioras. Rua São Mi-
banh. Vonde-se Av. Trav. Ouvidor 17 Div de Ven-C| 4Ó6'¦¦' ^-' -^ ".66 dns!

.,., , qu.rJS.fnhíbTIPÇA. DA BANDEIRA -

COZ.,

2 quar-
sl. e dep., conipletamentOt^^A _,-. .

mobiliado, pl 33 mil à vista ou ap. 502. Sala, 2 quartos depe,-

10 enlrada. Ver e tratar R. Can. dencias empre.ada. 3j milhões.

dido Mendes 98, ap. 404, Tel.: Trajar 52-3732.  
22-8621. ] VAZIO - 3 citos-, arm. emb., sl.,

LARGO 
"DE "GUIMARÃES 

- Ap. tf banh. comp , cop., coc, todo:

vazio. Sala, 2 quartos, 2 banhs. Sí»' Jldc- 
'l'?;"2'

área ele. Terreno plano e sólido.! Sen- .Vercj., 2^d ¦¦

14 milhões comb. T. 23-5466, Pi-

Ver no local. Prai* de Botafogo, cozinha, áre.i com tanque, quarto
çjaracicm. Ver

tino:
Ouvidor 17 (D

<-ul.ii.l-Ana Entr 8 500 mil. preft.idas, 2.° andnr). Tel.

200 mil .'i Tratar: Av Brás de 8h30rn às 18 horas. CRECI 131. 
|R|0 COMPRIDO - Cobertura ma-

Pina, 1b, lóla (larno da PenhaJJSÃO CRISTÓVÃO - Velo. cosas,|ravilhesa - Vendemos em p
Tol.: ¦ 30.5489 — CRECI 232.  ent. 1 vazia. fie. rua, t 1

CASA VAZIA alto . baixo, 4.1 ^ 
|7h miri.s 6limo ,c„,nCD, banheiro'01

rt'-'lntal, K

çjucl, 7.9'202, _
TIJUCA - Ap.""c/1 

"sala, 
3 qual-'"«'.lios, 

banh., coi., dep. ompreg.
. ,. " "''¦ Oc contr. venc. Pinço: NCrS

, 2|djo acabado de construir, c =a- 
^- f. J 

- ,_„,_
2 amplos dormitório! e ."^iciVIA - Trv. Ouvidor 17 (Div.

otiin.i vistr
p. óOó pco,

! 66 000 2 
"anos, 

esl. orosp. prédio
mais bonito, rua pilo. Luxo det.

I23-1214- C. 644.
enlrecja|VEND0 |;nd0 ap, todo de -Iren-

qts., sl., don.. banh.,
tôdai pe«:3S nds. Ver R. Alrr i dom. 10

„ [55-8166, dt 8h30m ás 18 lioras.

d"° (CRECI 131),

,2. Gen. Padilha.l completo, copa-co.inh,, de— «• """^ '¦" *«*><)¦ .W»'"»

BIIAROUP DE MACEDO" 42,^320. C.l.C. - Rua de C a r m o, ," wc"'de criada, garagem,' Verl'"" f 
°ii"..sT-4 "Êntr"* 

15"Ó00 I232 - 0r3. Orlando Manfrodo, dencias dc empresada. Ve¦ 
z™?: 3^1=46- T",fon" •• ,tfz rtir^rz KsaF-^ r*?WS'• F&-* '^-6' w- "•»^,^<^'«E;tijueÃ - m^™™»
«jÃ-ÃSraç-tfí^^  

M-,2H 
S. CRISTOVAO -Rua Tuiuti 514 

^ 
«ÜAREIA -Ru. 

2%^ J^l,^ ^'^'^

Ztf-'tf, íírio-ca 
^a,^ P!i"mcor: P^irJ^clas^^n ^^-\ PRAÇA DA bWe1r>T^V==& " 

.^X Ir^TrÃò ÍÍSizV' Nri.neírl c! i „. -,-'^00,0 "t^iktí.
ente - Negócio urgente. liário. - CRECI 258. | se excelente apa.tamento do fro,- ,. ,,. S;.. lu|; 6onI _ ,.:n,o ,mob,l,ar,o_- . CRECI 2o8. f- alto^ trata-"""' » 

£n^°
RÜÃ^C^INTÃWÕrDÃ-pÃTRiÃTcÀlXA-^ «"O COMPRIDO 

-Vendo aP,,.Ina" "- ¦
305 ap 310, 2 qls. e deps. VI- qt., coz-, ban.. It.. 2.0 and., R. dependências, 9«'»S""' P'« " 

3Ã0 CRISTÓVÃO - Bairro Sta. tamento Imo casa, 3 qls., 1 sala

_lt_.de 9 » 20 horas. 3 niiihòes Sá Ferreira, 238 206, aceita caixa "?"' Pa'» 
^''^TL Too 00.1 Gonoveva. Vendem-se .duas ca- cozinha, 2 banheiros, uma oara-

'nal, 
BRILHANTE. 57-5187 e; dip. an.ipo, 17 milhões - Sinal 4. ""'••"«• P'^°- C'\l6.™ °'»»° 

sas. R. Sla. Pastora/7 cl 2 osr^Jua Otlso 234 aPj_101. UAA GRANDE PON-

57-2086 - CRECI 243. __ >$'¦ tf'? 
~ 27^49 ~ C'm M7)7jtf.*JUL°. 

Í.S 1- .3 %:¦ dsris deí' Vcr d",R<JA SÃO FRANCISCO XAVIER;T0 . . PARA MORAR

Sa.» NCri 120 000, aceitando-s»
oferta.

2 ciuartos,
SANTA TERESA - Para
iiT-ediüi.. ap. com sola e ciuarto
"£;¦- bí"h-0 coz-, ""¦¦ VZ 0,-Ap'|dep. empregada, trotar k. ^a"--;o05 .„ c.n|S-302 cia Rua Joaquim Murtlnho . ' -7, '. , B _ Gilberto. Ju_.jp.i-Mi,
700. Chaves con, porteiro. CIVIAi «' 

tfj ^ tf- .-fa™"^--—-pendência», paragem
Tr-v Ouvidor 17 'Div de VAZIO — Coni- ode., banh., coz,, terraço, mobiliado, vi:

Vendas 
'2" 

andar,. Tel.' 52'-816_ 203-, ap. AOS c!_pqrt. Enl. Ó000.|n,r8s BRILHANTE
cias Bh30m às 18 lioras. CRE- Finan
Cl 131. !_.._,..<"¦' ^I1- 

',-tf' 
tf^tftfVENDE-SE ap. 301 de,írente, no

¦melhor ponto de Botafogo, cons-

l.a R.

2 000

ala, cozinha «RUA VOLUNTÁRIOS DA "".TRIA, 
rr..,.,r.Trotar R. Cate-:305 c.„, „__. 2 _,„,_ de. COMPRO .1

-Gilberto. Ipendências, aaragem, telefone, mesmo ocuc
banh., coz„|terr5CO. mobiliado, visi as até 20jteI- ".'-«í11'-

7-5187 e COPACABANA - Vdo. ap. fren- .. )52
2 anos. Tenho outro inO3-|57.2086 - CRECI 243. |te com sala, quarto coniuo. coz.:j'o'.2092

ap. 1209 nrande. Ent-i ofti~J."iV.ni« n-|o banheiro. Ver na Rua Jna- :: .. —
C?. Econ. P. antigo -VEND -SE ao. 3« « <«* 'i,,^ 

Nabuco 139. ap :.a. Tratar pRAÇA DA BANDtlRA

121i
,RUA SÃO FRANCISCO XAVIER Tf)

,,. ,,. ,-,„ „, „,,,, j, B,„ ¦ ..= .-.¦ " P'aca Nanierra n. „ n6 _ Vendemos excelente' 
'~,', 

_ r ,
vista pl meu uso an.7,7f '60.-..V"r ".„,',,.., 

1'' c 2 »'»•' 9 quaIloí e dema1' ap. de sala, 2 quartos, banheiro BÉM! - Rua Dr. Salami-
ado até S0in2 - Inf.I,""' ' 

...A5_eri SMré_JI.»DIA dsp- Vcr d,1s ,3 '" '''"' T",a,r co.inlia, dep'. de emprec-ada «I . on a.,.,; Atimnc
;MELLO AFFONSO ENGENrtARIA|Av Rio BranC0i ,38-15.0 _ rei. „„„«,-,; _>„„ do NCrS tll, 39 — AC|UI, OtimOS
LTDA., na 

^Ru. 
Constanca^Barbo. 32.3383 .,- j.. 

-„ _ c-m|)in_r Vcr ,|--,,t_-,an(nc anpnaç 5

1 49-3261.
Telofonos

Creci 6-1 -i.

ANALISE SINÓ1ICA DO MAPA - Frente ciuenle localizada

ao Sul clc Sdo Pfiulo atingindo ar cidades de Curitiba a

Voz do Iguaçu, no Brasil c Assunção no Paraguai, deven-

do altngir os Eslados de Santa Catarina e Rio Gronde do

Sul cem chuvas e trovoodos esparsas. Frenie inter.ropical

ao Norte dot Estados do Amazonas, Pará, Maranhão, Cca-

rá e Rio Grande do Norle com chuva.; intermitentes ao

Norte do Amazonas e no litor.il do5 demais. (Análise Sino.

tica do Mapa do Serviço dc Meteorologia interpretada pelo
JORNAL DO BRASIL].

TEMPERAI URA
E TEMPO
NOS ESTADOS

O SOL

trução adiantada iá cm revesti-
Tel.

CATETE - FLAMENGO i";'^4 -r , .
iVAZIO - Fte. sl., qto. separado, m-nt- Tratar Sr. Domenico.
coz., bonh. dep. emp. comp. a. c| _- ««««
lanei Rua Beniamim Constante,!'- ":í',Vé - - -- - , -.-

104 ap 302 - Enl 8 COO. - Fa- VENDE-SE apartamento com dois

cil finan 30 pi mes. - Vcr^tos., sala, coz., banh. comple-

e tralar 23-1214 - Cl 644. |ta, depend. de empr., area cl
sem contrato. R r
ap. 102. 24 mi

.íiindu, 162, inci. notificado. Pc.
14 mil. Ent. 7 mil. ro-.l. 291 Ó60
mensais. Ac. Cx. Eco. Ver c D!

, Hcmeopá

APARTAMENTO VA7.IO ¦ Olimo]
salão, sl. jantar envidr., qt. greic.'
coz., dep. empr. Entr. 15 m. e
rest. fin. 2 a, a 471,00 mensais.
Sen. Vcr. 135, 45-1744.

APARTArV3NTÓ~ coni. S- fa''5"

- Tel.!.

LARANJ. - C. VELHO

402. Tr. 42-2294

Maranhão, Piauí, Ceará, Rio
Grande do Norte e Paraíba
— Tempo instável com chu-
vas intermitentes. Tempera-
tura eni ligeiro declínio.

Pernambuco, Alagoas, Ser-
gipe • Bahia - Tompo nu-
blado. Pancadas ocasionais,
no litoral. Temp. estável.

Minas Gerais • Esp. Santo
— Tempo bom com nebulo-
sidade variável. Temperatu-
ra estável.

Rio dt Janeiro • Guaitaba*
ra — Tempo bom. Tempo-
ratura em ligeira elevação
de dia. Estável à noite.

Goiás a Mato Gtosso —

Tempo bom. Temp. em cie-
vação.

São Paulo — Tempo bom
com nebulosidade variável.
Nevoeiro pela manhã. Tem-

peralura em elevação du-
rante o dia.

Paraná, Santa Catarina * P.io
Grande do Sul — Tempo
instável cem chuvas e trc-
voadas esparsas. Temp, em
ligeiro declínio.

-tftf

NASC.
OCASC

5h57m
18h04m

A LUA

CHEIA

Grilo Santcs Imove .s
717._ T-?l. 49*5217. j pTC__ reç;.. estoque firma antiga
COPACABANA - Ifesldencia dei Infs. Org. Orlando Manírcclo
2 calas, 3 quarios, .itap. ci arms.j Bõri.o de Iguatemi, 86.
embs. 2 banhs. soi. cnl cores,! 48-0804 - CRECI 82.
cops-coz. 2 qts. empr. Ótimo]  , _ ,"" _._.....,j.i

pag. arande financ,
Tralar com SANTOS
INC. E VENDAS DE IMÓVEIS
ITDA. - Tel. 32-1810. CRE-

•_|CI 21

ranço, 130-10." - Tel.

.„_,.,„ ".apartamentos, apenas
PRONIL na1 i

área de serv. cl NCr. .Av. Rio Blanco n. 156. etrupo pOI" S n Cl a I" , Cie Sela,

L,,b.l7C00,C0 entrada ejestante MCri 702^-^.^42.4966 . 42-6760. 
\^mgi 2 OU 3 qUaftOS

VENDE-SE 2 qts., 1

rrarrin —
28 CCO00

. ap. 502

Joséi- CRECI 667.
com armários embuti,
dos, 2 banheiros sociais,

Vara no
M. Pedeira.
APARTAMENTO --"Compro finan-
ciado pelo IPASE - NCrS ....
S0C0,O0, reato a combinar, de
preferência São Cri: tóvão. Tel.
48-1767, Acácio. 
APARTAMENTOS la. locação c; 2
quartos, sala, coz., bônh. em
cõr, dop. compl. empregada. —
Aceito financiamentos antigo da
Caixa ou outras entidade:. Gago
Coutinho, 60 - Tel. 31-3367 -
CRECI 2113. 
APARTAMENTO 

"VA7.IO 
-Vendo

qto. e sl. (stjj.., co:.., banh. e área
7 milh. cie ent. e 36 ptost,
280 mil s| juros. Ver R. Santo
Amaro, 36, ap. 204, c' porteiro.
Tratar 52-2877 - Croci 961.

BIG 
'APARTAMENTO 

202 - Ven-
de-se mobiliado com telefone eLARANJEIRAS - Casa dois pa-
ar refrigerado, bom preço, Fia-j vi mentos, const and. • de saleta
mango, 

"Rua 
Estòvcs Júnior 12jir0-_. salas, cozinha ampla e ba-

cem 4 quartos, sala, cozinha, ba-(nheiro no térreo, tench
nheiro e demais dependências —.quartos
Ver no local das 12
(ratar com Fernandes

tanque, ocup.
Humaitá. 151,
lhões, 50% em 2 anos ou 20
milhões á visla. Tol. 26-4061

APARTAMENTO ciuarto, sala, *-•.____ __„ A 
~ 

. _ . .. . iro"ACABAN.\ -
pararlos, cozinha. Alvenaria pron-IEME - COPACABANA 

^°tftftftfnder, em excelente
edifício de fino acabamento, na
Rua Constante Ramos, 61, de 2

CRECI' Hr^oniTici -"v"c!."cV ni..qJin"a.!p,C0 mensais. R Gen
Cri'tino, 57 ap. 301. Trotar c '

Sr. Nlllon. Tel. 48-3212, p| favor..RUA AlFREDO PINTO n. 66
—, Ivenderri-H ctimo ap. com sa!?, __

T1JUCA.RIO COMPRIDO «.j™^ -^^'ÍVrí dependências completas
-ZIPREOIO Cl 3 anda., construído1 ACEITO PERMUTAR, MINHA CA-joom --Preo d. NCrS 45 000.00',Je serVÍÇO e de empre--,„„..„ 

." i„, t mn m2 lem conmros-iSA, na Ti|uca, por imovois, mos.ja combinar — Vor o ap. 202 ,-
BAHDUR.em area íioo mj, tem compres |___. ____ i_)_ 'n^__.k„_ _'„ _„,[,,-,.„ „. promil na Av. Rioigada, e garagem, (lo-

creci,dos os quartos dão fren-

,, . ,. 
-'imediata, construção alto qabari-j lhor localiiação do bairro. Estudo

Vendo ótimos,;™"m*,^ _^ ^ N_^ 
..^^ ,_,_,___.,.. BUEN0 MACHADO

Imóveis Z. Sul cí parle pagto.jR. Baião Me-quita, 398-A - Tels.:

Vistos 32-5055 - CRECI 743. 134-0694 . 58-3233. CRECI 966.

„.. í,«3 1 inn m") ii»m mmorfls. 5A, na Tiiuca, por imovois, mos.j» commnar — vor o ap. -ti

S, X.di? í-fedírt-,TeS mo' fora .d, Guanabara,, ou por tratar .. PRONIL na Av
°0 

banhs-, ar condicionado, te-1 automóveis. É ».m exaoero, uma Branco rt 156 
^- |rUpo 

702

lelone, 6000KWT, força, entrega- dat mais confortáveis e na me- Tolt 42-4966 . 42-6760. C

uartos, iaia, dependência com- . -„.-,«,,„ „ i APARTAMENTO ótimo, frente, sa- He.
CRISTÓVÃO - Vendemos a.,-__ 

3 _,_.__ depds,, garagemjOrg.

I.i, entrecia 18 meses. 5 500
visla. Ver c Iralar Laranjeiras 371 lAVENIDA PRINCESA ISABEL -

ap. 408, com Luís Inácio.  IVendo no Hotel Plsza, apt. c|

LARANJEIRAS- Vendo 
"ap. 

pV-|sala 2 C|ts de frenie, 9." »n-  .....
ciueno vazio, na P.ua Ipiranga, dar. NCr!.32 mil. Rocha, 4.-0-/. de,s de frente. Sinal de 17 mi-jco"m SG|3 3 quartos, dep. compi.._,_,„, p ,.,,;, . si,va
111-408, 8000 con, 50... Aceito - Crec, 73. _ lhões e saldo en, 1B meses Et-|Cd° seS,v.' SinJ'| a partir de 5 400 me!"'. R- 'tf!™-,,' 

h 34-5442 elTÜÜCÃ
cemo entrada Volks 64_cm diante APARTAMENTO em Copacabana. |lão alugados sem contrato. Tratar,. . ,,|do .-, 30 meses sem iu-;32 5055 -CRECI 743

ros. Estão alugados sen, contrato1'' 
'J

667
SAENZ PER A" -" Ent. vazio. Bal-
tazar Lisboa, 19, ap. 202, velo.
2 c|íe., sl., coz., banh. comn.,lp|-QrjÍo

ua, dep.
Orlando

empr, Ver diãr.. n
Maniredo - Ba.jFOntO

pleta de serv, PeçaSi amplas. To-|RJ,- Fonst;ca Telos. ótimos apts,. |^; s^nl^Ts"mifNC.S. Saldo" 24 IrSo" Iguatemi, 86, tol. 48-0804. Ifjencja

te para a bela tranqüi-
la Av. Heitor Beltrão).

sobre pilotis.
altamente resi-

Preços, desde
28 437,60, com

Ver 110 local das 8 heras às \/endo, quarlo e sala separados eie ver plantas em Cunha Melo
12 hora:
LARANJEIRAS, 243, ao. 302, NCrS
34 000,00 c| 50%, frenie, luxo,
2 quartos, sala, cozinha, depen.
dêncla empregada, alugado. Moa-
cir_ - 32-2395.
LARANJEIRAS Vende-se à R
Álvaro Chaves, 28, ap. V.O -
Sl„ crt. sep. demai. dep. Tra
tar Av. Rio Brancc, 138-15.° -

Tel. 32-8585.

demais dependências.
37-181B.

Mí-'-'.- n' 
'.T..;'.'.; '.'".n'„ "ÕA1201 

|CRECI 82.
Uruguai, 272, ap.|NCrS

_|703. vendo c| 2 qts., sala, d«p.Uptrada de NCrS
Tralar emllmovels - México 148, 11.» and.|__STra7_re-%7r"pía"ntaV'ernOjnlt_|ÀDMITO vender vosso imóvelíempr de frente, novo NCrS.

Isala 11045. Te!.: 32-5555 e'Melo Imóveis -México 148 -llmesmo alugado) en, prazo.curto, 30 000,00. Fac,l._ Ver com porte-
110 and sala 1 104-5. Telefone^sem despesas para V. S. 22-8936^0.

42^3347. 22-3397 - CRECI 866.ÍCRECI 1133
[42-3347. CRECI 806.

AVENIDA ATLÂNTICA, 3 806
Posto 6, frente mar. Ap. 1 104;DE UM SINAL HOJE - Vende-se
coni. grde. 35 milhões, sendo 15.vazio, 2 qts. sl. dep. empr. clc.
' 

vista e resl. a combinar. Cha- iunto a praia, na Rua Paula Frei-
ves no ap. 1 205 - Tel. 47.1M9. 

jtas_n._ 
19, ap._104. Tell._3l_.2851

APARTAMENTO super luxo perto!
da praia, entrega em 60 dias c
180 n,2. Ver R. Joaquim Nabu-|EM MNAl DE CONSTRUÇÃO

31-1621. IMOB.
CRECI 466.

LUIZ BABO

co, 149. Tel. 22-6764.

O
ATLÂNTICA, 2 856 - Ap. vazio,
Palácio Champs Elisees. Vendo
melhor oferta, gde. luxo. Fte.

cinco í praia. Chave porteiro Martins,
armários embutido.;,: ACEITO vosso Imóvel para von-

ã. 18 hs_|doís banheiro: e varanda no l-°jder (mesmo aluoado) em pra7.o
CRECI 400 pavlo. Aos Íundos — garagem e!cur,0i 5cm despesas para V.S.

Tel. 52-2899. Rua da Quilanclajdois quarios parn emnrcnados/22.8934 _ CRECI 1133 - Dr.
30, sala 209. [banheiro, área c! tanque e am- Batalha.
CATETE 

"- 
Vendo vazio ap. sl.. P[°. salão no l.o pavto. c| ba- 

ApARTAMENTO"lrínt-. novo, iL
qt.. separados, banh, kitch. En.|nl.e,ro. Aceito propo«ta..u Fone «^ .£__ dep(|s c_m_L Vfga

pj carro, armário, etc. — A vista

OS VENTOS

NO RIO

*

trada 2,5 ml saldo a combl- 25-2101 çl 
o proprietário.

nar. Ver R. Santo Amaro. 184,lE3tLves Júnior, 74.

ap. 205 -_ Tr„tar tel. 22-4374.—-—— - 

FLAMENGO - ApT de frenie,.BOTAFOGO — URCA
cenj. kit, banh. vazio. Sinal NCrS,__
60C0 e 24 presi. NCrS 282,44 ¦.,._.,,__ . _,,, „.„„ —,. .
¦- BARROS FILHO & CIA. LTDA.IAVENIDA RUI BARBOSA
(Corretores desde J93Ó) — Av.lN. rte, nkra Ü Ini<-ia
Rio Branco 108, gr. 801 - 42-0812 N. 666 — Ubra |a inicia
421040. CRECI 805.

A Rua Pinheiro Machado 62,
vendomoi os últimos a excelon-
tns apartamontos da nossa in-
corporação, somente 2 ap. por
andar, de fronte c/230m__, cons-
tando do: 2 salas, 4 quartos, 2
banheiros, cozinha, quarto a dep
empreg., área, garagem privati
va. CIVIA - Trv. Ouvidor 17
(Div. de Vendas 2.» andar). Tel.:
52-8166, de ír,30m is lt horas
(CRECI 131).

Dr. Batalha.
Inf. 31-0957

Creci 596. 
Novais —

AGÊNCIA DÓ

JORNAL DO BRASIL em

28 milhões. R. Reimundo Correia
Visitas 2245936 CRECI 1133

opor.unida-

GUSTAVO SAMPAIO, 410 - ap.
304. Vendo chave porteiro, vario.
Grande conj. dep. completa. Tel.
42-5641.

FLAMENGO - Son. Verçj. - Ven-
do ,ip. térreo c h.ill de entrado,
salão, A ql-.., banheiro socinl em
còr, copa-cozinha, c(io. emp. bn-
nheiro e área grandes. Preco 19

£0% financiados em longo ora

,..0812 H. OOO - ._.»,« |c in-ct-t» - 
^ 

P-íy <*«•_ G=s

da. Vende-Se ap. C: 260j tnr Quitanda, 20 _r. Í08. Tei.

m2 cl salão, sala de jan-131-3367 
~ CR-C' 203'

ATENÇÃO para est,
de? Apartamento c| 2 ciucrtps. H|LÂR|0 G0UVEIA, 120 - Vendo
ala, cozinha, dep. empregada, j 

_..,. e_|[ic;0i sp. de 200 n,2, no
10° pav. NCrS 150 mil, fac. Ver
c! porteiro - ROCHA - 42-0279
- CRECI_73.
LEME: ap. Vende-se c1 A citos.,
prande área social, p^ra família

. -, .A VENDA 1 ap. de 3 q. e dem.]d„ tratamento cu ombaixada. Rua
tar, Sala intima, 4 dor-clen. 120 n,2 edificio misto, a Gustavo Sampaio, 194 - Edifício

• ií .1 _,„_•_;.- o'vista 36 milhões. Hoie Av. No:- Montesi. Falar na portaria, com omiionos C; armários, _._.._.

SUL

FRACO

Senhora de Copacabana, 3ó3; Sr. JoãoPedro

e -„ -, „ i- ,„„, .3 -svmibanheiros sociais, 1 au-h Tel- 52_:47.5.
c 31 hn. en, lj onos. tcl. 4i-/l/J| n ÃVFM'n> ..

tviliar rnna-rn7inha ?i"vcl ,Dr. Paulo.

BOM

AS MARÉS

VvVj/\AA

MÁXIMA
MÍNIMA

32°8
21O0

PREAMAR:
41,. I,2n, e 161,20.,,, I,4nl

BAIXA-A\AR:
10l,45m/0,3n, e 23h45i„/0,4m

TEMPO NO MUNDO (UPI-JB)

Temperatura» máximas de ontem, e previsão do tempo

para hoje nas Cidades seguintes: Buenos Aires, 26°2, sol;

Santiago, 18°, sol; Montevidéu, 24°, sol; Lima, 24°5, nu-

bladoj Bogotá, 13°, nublado; Caracas, 25°, nublado; Mé-

xíco/ 18°, nublado; K.ngiton (Jamaica), 30°, sol; Port of

Spain (Trinidad), 3T°, bom; Nova Iorque, A°, nublado;

Miami, 24°, nublado; Chicago, 0o, nublado; Les Angeles,

19°, bom; londres, 11°, nublado; Berlim, 140. nublado;

Moscou, 0°,. claro; Roma, 17°, nublado; Lisboa, 22°, bom.

LEME E COPACABANA - Ven-
demos apartamentos vazios de
quarto e sala, BRILHANTE. Rua
Hilário de Gouveia, 66 or. 516,
57-5187 e_57-2086 - CRECI 243.

POSTO 6 — Compro urgente para
cliente, ap. de qto., sla., conju-
gado de ironia, em rua tranqui-
(a. Tcl. 36-3530. Sr. Renato.

jxiliar copa-cozinha, 2fe^^RS. - H.li
FLAMENGO - Últimos magnifi-ivaaas 

para CarrOS. Aca-ipriv., 2 sls, 3 «Is., armários,
cos a pat I.i mentos a vendi - To-! j 2 banhs. soe, grande var., co-
dos do fronto, linda vista pa'i|bamentO de IUXO. 1 rataTl p.vcoz., dep. completas - 40
o mar • jardins, pilotis, "ns-l ,. milhões de sinal o rest. em 2
trução bastanti adiianda e «m UireTametlte Ç-OIll O (JIU Unos, Alutjado c| contr. venci-
ritmo acelerado — Hall, 1 salas,|Dr|e|^,-JQ  Avenida RÍO clc. Venda exclusiva Waldemar
3 ótimos dormitórios, armários^ iDonalo. Tel:. 43-8000 e 43-8700
2 banhemos sociais, copa-coiinha;BraiTCO, lol — IÍ3. 31VL_ (Creci n. 5).  r

.adT,r,°a\,:..bn,;.,h,(l,o0nS.dr_Ç_1on,,1«: dar. Fone: 32-1039. 
f^AMENTO iffl^T^ffi 

310> 
^nd & Vazio

marada «on, a garantia da S1SAL _„ ., _, _ . 
" 

. 
' 

^anda. Tran-IT- d ir.í'_ d» \'5 
'""""! con, 7 500 en, 1

- V.r na Cala do Flamengo 60 ATENCaO - V.ndo na Praia d. Por andar Tran liro d ««x» «UtM. 37-6523.
da, 9 às 20 horas - Trata, na Botafogo, ,„. d. hall, sala, qua,. <-¦» 'tfftf^tf""'60- üulmaraes "'. ,„.„.. .
PREDIAL AQUARELA - Roa Mi-to, banheiro, cozinha. - Sinal i*\l^^m.__ -ARA PRONTA ENTREGA - Ao.

xico 11 — 12 o _„dir - '-Is '00 mil ciuis.. na prom.ssa 200, ATENCaO - Copacaoana e Zcnaji Rua das Laranieiras, |6" an-

52-3612 • 42-6874 -" Primeira mil, pteitacíes de 10" n>H • sal- Sul. poírui «n.? Precisa de di-; dar, da fundos) c/1 sala, 3 quar-
Classe no Ramo Imobiliário —M» financiado. Tratar lal. 46-7603 nhairo? Faça una hipoteca do;tos. atm. emb., banh. em cur,

CRECI 258 ou 26-0281 — A-'ita Gelbtrt. — mermo — Solução rápida, quan-jroi., quarto • dep. «mpreg., g*-
— iPfeco 9 600. - Rarj • único n»-jtias acima de 5 milhões. Tel.'raqem. Preco: NCrS 48 000,00 c/

FLAMENGO - Vendem-se ótimos gócio. — CRECI 763. 122-4337, das 12 ás 18 horas. i NCrS 23 000,00 financ. 2 anos.

ATENÇÃO- Vendo 
"írente 

para AVENIDA • RAÍnT^ÉUZABETH, CIVIA - Trv. 
jOuvidor 

(Div d.

Praia de Botafogo, vi-ta maravi- 675 - Vdo. magnif.co ap. vazio, Vendai J. andar). T.l. 5-8166,

lhosa. Edificio iá na estrutura Um 3 quartoa, arms. tmbs. d» 8h30m il )8h. (CR-CI 131)..,

final de alto luxo, ap. de hall, «p. ccmpl. empr. Var com' ze-i FRANCISCO OTAVIANO,
2 salas, 4 quartos, 2 banheiro! lador. Tratar HOUAISS Imove.s^A ^«.J- 

_ en(re . Arp...
sociais em cor, copa e cozinna, |."^_VI'.F^1_.,u' 

-_'e'-_" »".".•___ ,jor c p^sfa (._ Vendo aparta-

apartamentos pronto.; de saio e
dois quartos com e sem depen-
dencias e garagem. De frente,
ver à Rua Paissandu n. 179, e
tratar com o proprietário pefos
tels.: 23-3897 ou 23-4362. Rua
Mayrlnk Veiga, A, Il.° andar.

ftfytfytf^tf*' _,— .- empregada"V garagem. 
'Sinal" 

C"r_ jdep. 75 m2 vazio preço 25_mi-|__l_s; 4"íuartos,' dois banheiros
FLAMENGO - Desocupado, ps- , jgg _. rome£Sl1 , 50o e 0 lhões a vista só hoie, Av. Pr n- «J 

{»' 
* 

^ _ j van„ na gara
gamento - Vista, ap. com sala, ,rf financiado. Preço 38 ml-!cesa Isabel 300, ap. 807. Tel.: Qb ;nturJ,. Ve,
quarto, banheiro, kit. e.varanda,, „lò _ ,,,,,, ,.,._ 26.028l e,52-4755. _ ..... _ f0„ e,ratar com o proprietárioírente para o iardim oo Rus.c.i ? Q3 _ A 

.,, 
Gdbert _ bãirRoTeIXOTO - Vendo ap., 2 _>. Oscar --tel. 57-3188

rea, lavanderia, dependência de A VENDA 1 ap. de 2 qls. « dem.jmen)_ supcriuy.0', 305 in2.

Glória linda vista sobre Sta.
Teresa e Baia da Guanabara. Tem

Sua do Russel, 496,

Vendo ap., 2, Si
R.iro e único net.ócio — CRECI]qtos, c: arm., sala. demais dep.!
,763. le garagem, -to milhões (antigos),'RUA SIQUÍ.IRA CA'.',POS, 2S2 ap

"havei 
c porteiro. TRA: -OTAFOGO~-~Ap_. vdo„ sl -l.cont 50.. fin. Tel. 36-3363. 102. qt. e sala, deus. comple

TAR CC.'.'. GEORGES MASSET -qts., dep. compl. vdo. 30% en-COPACABANA .- Ap. troca-se tr,

(CRECI I 13!;. Rua Debrr' 79, ir.ida o resto e.n '1 anos. Rua um rm São P«u;o, por um ne:t
<ala< 407 a 410 — Tel. 42-6728 Voluntário da Pátria, 160 - 403 bairro Volto a diferença
Cu 42-1335, i- 503 - 604 - Inl. 30-1423. - Mais detalhes tel. 57-7927.1243

o NCrS 17 mil, visitas dei
6 íf 20 hor..*. c proprietário ou

talng BRILHANTE 57-5187 - CRECI,

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,
hoie 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 ap. vazio, 3 qtos., sl-,
banheiro ent còr. Tel. 52-1922 -

Creci 670 - Ary. . .
VENDO 

"ap." 
luxo, 2 sls., 2 qtos.,

grande lerraco, banheiro em co-
Tes. Preco 35 000 - Tel. 52-1922
- Creci 670. Ary.

ANDARAI - GRAJAU -.¦
VILA ISABEL

PARA ANÚNCIOS CLASSIFICADOS
E ASSINATURAS
AV. SUBURBANA/10136
Largo de Cascadura
DAS 8,30 ÀS 17,30 HORAS
SÁBADOS; DAS 8 ÀS 11 HORAS

ACEITO Cai»a ou IPEG cl ílnal,
casa de laie var., ll„ 1 qtos.
ele. Travessa Tardia, 25, prox.
Pça. 7. Tralar 32-5B55. CRECIJU3.

APARTAMENTO c] 2 quartos, sa-
la, cozinha, banh. c dep. comple-
tas empregada. 4 milhões de cn-
trada, pequenas paresias « ....
309 357 mensais. RAJA GABA.
GUA, 90 (Ocupados sj contrato).
Quitanda, 20 gr. 503 — Tel.
31-3367. CRECI 203.

APARTAMENTO VAZIO frente -

Posse imediata, vencio cem oO'S.

quartos snla, coz. banh. deps. ce
empr. cem íin.cco, ar refrig. *

jcelto Caixa ou IPEG. Ver das 10
as 17 horas, Rua Maxwell il,

ao. 201. Tratar Cirüo 5antos Imo-
veis _«ECI_7J7^_Te].__^9-S217.

CASA na R. Oto de Alencar, 30
Maracanã, 2 pav., constr. antiga,
óli:l3, p-ecisando reparos exler-

nos, 4 qts., 2 sales. Quintal, ter-
..no 9-36. Vende-se por 35 000

parte facilitada. Tralar na ORSEG
Av. Rio Branco, 108 sl 1802-6
Tel. 22-6831 e 420313.

GRAJAU -Vendo casa 1 da Rua
Ângelo Bittencourt 20, con, trus

quartos. sa!a, dep. completas,
IOISti. Vcr 16 heras. Tratar —

32-7323. CRECI_<|39_-L Facilito._

MARACANÃ - Vitc. Itamarati,
c;ci. Dep. Soares Filho — Vdo.
terr. 10/0 x 31 e 11,40 x 31 .
ca:as 2 qts., 2 lll, coz-, bani,.,
q-jinta!, riesmemb. Vcr 1-t às
l?h, dom. 10 ás 12 h. - Org.
Orlando Martfredo - Bimo de
louatemi, 86. - Tel. 48-0804 -

1CRECI 
82.

s-.iv^rjvfr ¦>-..* '',{R"<-.



2 — CLASSIFICADOS — Jornal do Braiil, 3.a-feira, 58-3-67 O IMÓVEIS - COMPRA E VENDA
"PRÉDIO 

- Reformado, n.° 107'- JACAREPAGUÁ
Visconde dc Sinta Isabel, ter-

reno 9x44 - Não tem recuo, rür- JACAREPAGUÁ - Terrenos

ça luz Vendo com loja 110 m2. Vendem-se magníficos lc:e
ap. cranda oport. Ver trat. fe

Una, 5B-7615 - 38-9617. - Tcdc

o prédio: NCrS 85000. financ.

RUA VISCONDE DE SANTA ISA

BEL n.« 493, ap. 
""'

mos ótimo ap. dn irente,
|j „ 2 qt!., banheiro cozi .

i ianque. Enlrada Ntrí
Ver nos demingo; dns

IBh. e tratar na PRONIl
« Rranco, 1-6, grupo 702

302 — Vende-
tj sa-

tinha

area co
8 000,00
15
Av. R
feli. 424966 e 42-6760. CRECI

667.

dc
12x40, rua calçada, cem água

perto ào Pechincha, perpon-
dicular a Geremário Dantas, óni-
bus S. Franclsco-Frequezia ou Ca-
rioca-Tfiquara. Tratar na ru« ac
lado, Ana Silva, 125 - Telefone
Jacarepaguá 461. _
JACAREPAGUÁ - Praça Seca -

Vende-so casa do 1." lucacâo com
2 quartos, snla, coilnha, banhei-
ro, varanda, jardim « quintal. —

Entrada CrS 6 500 000 e o laldo
em prostaçÕos da CrS 250 000.
Ver na Rua Mário, 78, caia 16.
Tratar em MELLO AFFONSO EN

VENDO ap..no fln.1 
R<J» 

«n.tra 
^HM.fi. LTDA., n. Ru. Con,-

p. 206. Tel. 52-1922 lança Barbam, 152, nrupo 401ção. Preco
Tavares, 22
Creci 670 - Ary.

VILA ISABEL Vende-i» casa

Tels.: 29-2092 a 49-3261. Mi»

LARGO DO~PECHÍNCHA - Casa!
varia, sl., 2 qtos-, terr. 9x40 ele.

E

¦*"  * t.. „,;ni., vaza. S ., _\ c(ios., ierr. f_.u eiw
2 quarto., 2 .al.., <"™a' 

Sinal 40 mil NCrS, R. Retiro dos|
banheiro, dependência, empr«ga-U 

„ , , 04ò, T,llliir 32-5S55
J, a área. Entrad. CrS 6 000 °0°jCREC1 

743.sl3COOI ti_ kr?i.- .. .  —.
, Rua Maxwell, PRAÇA SECA - Vendo cisa com

MELLOAFFON-3 quartos, terreno ne 12x30. -

i Apenas 4 900 de entrada^ saldo]
40 mese). Ver Rim Marangá, 409.

270 000. Var t
197 - Tratar cc
<iO ENGENHARIA LTDA., na Ru.

Constança Barbosa, '«, flrupo
401. T.l..: 29-2092 • 49-3261.

VILA ISABEL - Casa de laie, tô-

ela a óleo, c', hall de entrada, 2

salas, copa, cozinha, lavanderia
ê garagem no térreo. Em cima, 3

qts., hal., banheiro e varanda.
Em cenlro de terreno de 13m x

39 50m Serve para clínica, cole.

gio, poq. ind. ou cd 
çle 

aps,

Preco 90 milhões d 30 de sinal,

3 parcelas de 5 de 90 em 90 dias

• o restante linanciado era 4

enos, Tels.: 25-8678 e 45-4232

UNS-BÒCA DO MATO

UNS — Vende-se apartamento c
3 quartoa, sala, cozinha, banhai*;
io, varanda, ire», banheiro de

omprogada. Ver n. Rua Aquida-
bi, 222, caia 4, ap. 201. Entrada
CrS 8 SOO 000 e o .aldo em

prostacõe. do CrS 265 714. Tratar
em MELLO AFFCNSO ENGENHA-
RIA LTDA., na Rua Constança Bar-
bosa, 152, grupo 401. - T.lofo-
nei 29-2092 e 49-3261.

LINS - Vondo ap. c| 3 qt., sa-
Ja e dep. dc emp. Rua Bicuiba,
141 ap. 301.

OCASIÃO — Ap. em prédio de
fina construção vazio c| 2 dorm:
iata, cozinho, banheiro completo,
entrada iocial e dc icrviço, Vcn>
do-se por apenas NCrS 30 COO c||
50% de enlrada. Ver à Rua Vis-
conde de Ouro Preto, 55, ap. 201
— Botafogo c! o zelador. Tel.:
26-4466 Sr. Hélio.

kÚÃ~CONSTANCIO ALVES, 11 -
Vende neste prédio ap. vazio c.;
8 pecai, de frente. Visitar com
chaves no ap. 102. ROCHA. Tel.
420279 - CRECI 73.

Tratar tel. 22-6764
TAQUARA — Vendo casa nova,
2 quartas, sala, dcp. Aceiio Caixa
exijo sinal - 47-7899.
TERRENOS — Entre Campinho e
Praça Seca — Vendo planos com
projeto para uma cosa de dais
quartos. Apenas 680 de entrada.
Ver Rua Marangá, 409. Tratar
tel. 22-6764.
VENDE-SE unia casa com qto. sa-
!a roz. banh. laje rua calcada.
Preço 6 000 000; ent. 2 000 000;
presl. 100 000. Aceita-se propôs-
ta. Tratar na Rua Cícero 105
sala 202. Pavuna.
VAZIA, vendo residência, de lu-
xo, preço 35 OCO à combinar. 3
qtos., 2 salas, 2 banheiros, çjara-
gem. Tcl 52-1922 - Creci 670 -
Ary.

pari a entrega m seu

O Jornal do Brasil mantém 15 agencias, espalhadas

por toejo o Rio. para facilitar esse seu trabalho. E

nâo vai licar nisso, porque continua abrindo urna

nova, cada 4 meses.

Mas nâo esqueça: seu pequeno anúncio merece a

antecipação de sua enirega tie pelo menos aois dias.

Evite o sábado, evil» o atropelo do lim da semana.

Você será rnais bem atendido. E vai lucrar.

Classificados icir malhar * mait
rton&mtco jtndcdor

ENGENHO NOVO - Enlr. vazio,
np. 302, frente. Cons. Jobim,
26.1, 2 r|ts., sala, C02., banh.
compl., dep. dt; emp., gar. Ver
local. Org. Orlando M.mfreilo.
R. Barão do Iguntomt, 86 — Te-
lefone 48-0004. CRECI 82.
ENGENHO NOVO - R. Mali.is
Aires. Vendo caco, 2 pav. do lu
xo, 30 milhões c| 6 sinal nc, tx.
42-5772. CRECI 400.
ENGENHO DE DENIIÍO

Monto torr

liONSUCESSO - Avenida Lomlruil ROCHA MIRAIIHA - Olima resid.
565 ap. 202. Vondo-w 2 quartos 3 qt*,, snln, cur., varanda, co-
tala, cozinhn, V varandas, om \m ci telefono tio CHTEL e rnais
Ironto «o lAPF.IC — Infurma-iBj I nos fundos, snla, ql. co/., de

Run Adolfo Boryaniini
Junto à estação. Vendo financio-

ido c om 50%. Tol. 34-8502.
i ENCANTADO - Vdo. baratíssimo
[casa vazia nm torr. tl» 11 >;6U. Sn-
i l.i, snla jantar, 3 otí. o garagem.
I Açoito Caixa ou Instituto cl peq.
sinal. Tels.: 31-3759 . 31-3772 -
snac de Almeida. CRECI 905.

42-8593.
BONSUCESSO - Ponha. Vruclsti
casa tu np. troco por Indústria
cl marca n patente. Ocasião nlú
40 milh. antiu. lol. 311 1477,

CORDOVII Cnsn vn/ln, nu:.In',
In. Varando, snln, 2 <ii-.., co;-

lixcn.jlianh., ároa, loirono 10*75. Enlr,
I 45013. Presl. 100. s i. li Av lira?

Pina, IM7 lol.
Praça do Carmo

CIRCULAR DA PENHA
lliüe-. enl. pi 120 dias.
sa, 2 i|ls., sl„ cor., Iiniili.. Ioi,
7x?0 o I lor. 8x15. Rua Ira.
puí, 1117 - Vnr tlrilll. lll fis 12
i 3ns. Orn. Orlando Manfrodo,

lllnr.i.i lounluml, 86. Tololono

GUADALUPE - Vdo. luxuosa c ÍM?9.1 /""-'«'•': .. .
sa de 2 pavimentos cl 2 t|ls„ 2 CORRETORA SUBURBANA LTDA.
salas, 2 varanda», Irenie de pns- Compra Vendi Administra
tllhas, banh. em côr, cc>7. comi sem imóveis qualquer pm' 

'

loio, 1'roçu 25 milhões c| 10
milhões do ont. * prom. do V!.0
mil. Iralar na Praça 11 do Maio,
ii. 56 s! 304. R. Miranda.
VliNDE !,E umn Aren do terrono
com 7 400 m2 com 14 blej des-
niumliradct com ironto p.irn uit ,, .,
il ruas, junta .'.rj polio Boa Vin-i,, Labirinto
rem ¦ Rocha Sobrinho o 4 lo

. |-jo/,^ Mo com 2 000 mü com du.u (run'tes 
nn líu.i Silvio no estação Mi- ,

dimi Couto. Iralar na Avenida!61™. ,c"
I ml- ÍB di- Selembro, 40, com O Sr

Vde. cn | Manuel.
VA/ LOBO - Aps. dr I, 2 c :
quartos, varandas, snln, banhei

;omp,, vende-se C. Ecsnômi
IPEG olc. Inl. 3O-7B30 aprV

CASCA IA DOS AMORES - Ven-
di cnsn nova, a mais linda doj
bairro, 4 quartos, 1 salão, 1 sa-|
In, 3 banhs. em cores, grande
varanda, garagem, cosn de cn-
soiru, piscina, cascata, terreno <h-
frento, 2 ruos e construção dc
l.a. Apenas NCrI 40 000,00 dr
ontrada, sa!do . combinar. Acoi-
to oferta. Direto ci o dono. flr.
Silva. Domingo 43-9543, Dias
utois, 42 43011 ou 22-6587 - Ca-

azulejo rm cór pia do ent. dn
ferro, grades not janolas, preco
j vista 10 000 <,¦ paga 23 presl.
de 100. Ver na Rua 17 rasa 16,
Quadra 31. Trot. Irav. Brandura,
516 L, do Bicão, Celel 91-0195
Vllallno.

VENDO 1 casa, 2 qts., s., c.
b., 2 varandas e garagem. Av
Germeário Dantas, 661, Lote 15
— Pechincho, Jacarepaguá. Teí.
CETEL 921546.

CENTRAL
APARTAMENTO c| 3 qts., e sala.
Vendo-se por 18 000 facilitando.
se a metade. Centro resid. Méier.
P.ua Soares, 37 ap. 202. Tratar
à Av. Rio Branco, 108 s| 1802-6
ORSEG - Tels. 22-6881 e ....
42-0313. '_
ÁREA na Av. Santa Cru2 junto

4466, com 3 600 ni2, plana.
Vende-se. Proprietário. R. Uru-
çjuaiana, 55, sl. 711. T. 43-1759.

ATENÇÃO"--"Sampaio -"Vdo.
apt. vezio com 2 quartos, sala,
coz. banh. e arca — Ver na Rua
Sousa Barros 51, ap. 201. Chaves
no ap. 102. Tratar Cirilo Santos
Imóveis - CRECI 717 - Tel.:
49.5217.

ABOLIÇÃO - Ferreira Sampaio,
42, esq. Av. Sub. Vdo. casas, 2
qts., sl., coz., banh., ent. de

700, prest. 86 mil. Ver 14 às
17 h-, dom. 10 às 12 h. Ora.
Orlando Manfrcdo, Barão Igua-
temi 86. - Tel. 48-0804. CRE-

q _82._
BANGU - Vendo a 150 m da es-
tação, terreno 10x50 com casa de

qts., 2 salas, copn, coz., banh.
forrada. Inf. Tcl. 52-0432 - CRE-
Cl 329.
CASA'--""Vende-se, Rua' frei Pin-
lô 86, 3 quartos, sala ou 2 quar-
íos, 2 solas, 2 banheiros, copa,
cozinha, varanda, quarto e ba-
nheiro emp. Toda reformada. -
Tratar local proprietário, 10 mi
nulos Ccnlro__— Creci 35. __
CASCADURA - Casa vdo, t. 850x
50. Saln, 2 qls., dep. Pagto. em
5 anos .Ver à Rua Itamarati,
144 - 30-1423.
CAMPINHO - 

"Est". "Tntrjndente

Magalhães, 323,. ci 47. Vdo. 2
qts., sala, coz., banh., laje e
laces — Ver local, Org. Orlan-
do Manfrcdo, Barão de Iguale-
mi, 86 - Tel. 48-0804. CRECI 82.

CACHAMBI - Vendo casa 3 qts.,
2 salas, coz., banh., ter. 11 por
23. Ver Barcelona, 21. Org. Or-
landa Manfrcdo, Barão de Igua-
temi. 86. Tel. 48-0804. - CHE
Cl 82.

CENTRAL - Vende-se terreno
pronto pi construir 15 aps. de
sala, 2 quartos, lodo murado c/
projeto aprovado. Ver Travessa
Bernardo, 95. Preço 8 milhões
Í0% à vista. Tratar c| Borges -

Fone: 34-9647.

ENGENHO NOVO - Vondo-so
apartamento vnzio com 2 quar-
toi, sela, cozinha, banheiro, área.
Entrada: CrS 5 700 000 i> o sal.
do om prestações da CrS 
200 000. Vor na Rua D. Francis.
ca, 388 ap. 304. Açoitamos finan-
ciamento pela Caixa ou Institutos.
Tratar em MELIO AFFONSO EN-
GENHARIA ITDA., na Rua Cons-
tanca Barbosa, 152, grupo 401,

Tels. 29-2092 • 49-3261 -
Méier.

ENGENHO DE DENTRO - Von-
de-ss apaitamcnto com 2 quartos,
íala, cezinha, banheiro • área.
tntrega-so vazio. Entrada NCr$
5 500 « o saldo em prnstarõos

JARDIM NOVO REALENGO -
Vdo. ter. 9x25, água, luz, etc
Av. Teixeira Ribeiro, antiga qua- tmMit, 0„Mo „„,,,,,, __;
dra 34, letc j3. 2 milhões -'¦¦

rosolvn-o na hora. Hun Josn Mau-
rício, 101, './ 212/13 •¦ Ponha.
Tol. 30-1336,
CASA NOVA E VAZIA - Com 3
íjl!..^ sala, copa, coz., dop. cíu
r.ínfti ' ft garagom. Vnndo-so na
Hua General Corroía o Castro.
Prn<;o 22 milliõoi, unir. 0 mi-
Il.òi-"., prott. 250 mil, v*r n trn-
lar no Jardim América — Rua

RIBURGO - 1 alqueire, lu,,
muila áí,*ua, belíssimo panorama,

'ótima tcpciyrafia, 300 m Frente
eslfdda, vários ônibus na parla,
o melhor da região. Excelenle
para hotel, granja ou Inteamento.
tcloíonnr pi 2-3106. Niterói.

CAXIAS - N. IGUAÇU -
NILOPOLIS

Vend

aca em

CASA - Piedade. 2 qts., sala,
coz. de Inje. Rua Amália, 278
12 000. Ent. 5 000. Bom ter-
reno. Resto combinar.

entrada - 228936. CRECI 1133.
MADUREIRA - Vonda-so aparta-
mento vaiio com 2 quartos, 1.1I.1,
cozinhn, banheiro, irea grando,
vagn pam auto. Entrada CrS ....
4 500 000 o o saldo cm presta-
tons da CrS 200 000. Vor na R.
Américo Brasüienso, 241, fundos,
ap. 104 — Chavos com o en carro-
r;ado. Tratar com MELLO AFFON
SO ENGENHARIA ITDA., na Rua
Constança Barbcra, 152, grupo
401. Jols.: 29.2092 a 490261.
MADUREIRA"- Vendo casa 

"do"2

qts., sala, coz., banh., varanda,
de laje, vazia, faltando alguns ar-
remates entr. 7 000 e 200 per mês
- Inf. 52-0432 - CRECI 329

MÉIER — Vende.se apartamento
vaxlo cam 4 quartos, sala, copa,
cozinha, banheiro, depend. cm
prognda, área o quintal. Enlrada
do CrS 4 500 000 e o saldo om
prestações do CrS 250 000 — Vei
na Rua Barão de Snnto Ângelo,
232 ap. S-101. - Tralar em MEL.

Tols. 91-2335 • 30-54B9 - (CRE.
Cl 232).
HlGltNóPOI 15 - 3 últimas ca-
sas, vdo. ont. a partir 2 BOO. I
e 2 qts., sl-, coz., banh., er,crit.
imediata. Ver Tclix Ferreira. 150,
14 hi 17, aos dom. 10 às 12.
Orq. Orlando Manfrodo, Barão
luuatnmi, 86, Tel. 48-0304. -
CRCCI 82^.
JARDIM AMERICA - No Charles
Gounosd. Vondo 2 casas, sala,
qto., coz-banh., irea, terreno 10*
25, murado c! plantação ent. 3500
Prest. 100. Tr, Av. Braz de Pina
849. Tel. 30-3062. P. do Carmo

OLARIA ap. final de const. vdo.
sala, 2 qts., dcp. pnra emprega
do, 40% até as chaves om 6 mo-

II) horas.
VICENIE Dl CARVALHO" - Enl.í-
a partir do 3 300, vdo. casas I «ATENÇÃO NILOPOLIS
¦}. 

qls., sl., mi. banh., la|o a olimas casas vazias, enlrada 1
taces. Ver dom. 10 A> 12 horas.:tnilli.io, rosto ccmo aluguel, iun-
Av. Meriti 1 504. Om. Orlando!'0 r'a estação om Irenl.j ao Fri-I
Manfrodo. Barão Itu.ilcmi, «6. jçiorítico. Ver Rua Coronel Azo-
tol. 4H-0004 - CRECI 112. w . , .Jumor' *73' com ° <"°-
wi-kicr- ri- iprietírlo e tratar Av. MarechalVENDE-SE casa 2 qts., sl., coz., F|ori ,„3 „,, n04 _ Gu0.
banh., var., ly um andar o CRfc, ,)3a•irande arca. tntr. / OCO 000. - .
Reslo combinai. R. Alice dc Trei- CAXIAS - Olavo Bilac - Vdo.

302. Ir. cl o próprio. V.iz 3 <¦*'-<¦¦-- '"l". P'C sala, ele. -
IÓIjo. Vd. 2 na Vila S. Luís, 1 de laie,

qt., sala, etc. R. 11 de Aposto,
•151 cl 4, Mais 1 na Rua Guar.
du, 77 ci 3 qls., sala clc. T. R.
dos Romeiros, 100, sj 401. CRECI
1132. Simões. _
CAXIAS - Vendo os últimos lõ"-
los 10x30 no Centro, Rua Arthur

ter-lMarquos, esquina cern Maria Lui-

o que nao Tizeste em
Vendemos próximo a CAAAPO GRAN-

DE terrenos de 12x30 em prestações de
NCrS 8,00 mensais, SEM ENTRADA e SEM
JUROS com ólima ÁGUA e LUZ, próxima e
faria CONDUÇÃO para a PRAÇA MAUA e
CAMPO GRANDE e variado COMÉRCIO, in-
elusive FEIRA-LIVRE. Inf. Av. Marechal Fio-
riano, 155 — 1." andar. Tel.: 43-0229 ou
Av. Ernani Cardoso, 72, s/ 408, Cascadura,

com Sr. Orlando. CRECI 740. (P

ILHAS

GOVERNADOR

do NCrS 250,00. Ver na Rua Dr.lLO AFFONSO ENGENHARIA
Padilha, 435 ap. 301 — Esta rua LTDA., na Rua Constança Barbo
ó transversal à R. Piauí — Tratar
em Mollo Affonso Engenharia
Ltd.;., na Rua Constança Barbes»,
152 gr. 401 - Tels.: 29-2092 a
19-3261 - Méier.

ENCANTADO - Vcr„-lo casa de
2 qts., saio, coz., copa, varanda,
banh. completo, de laje, vazio,
gás da rua, aceitamcsJPGE e Cal-
xa com sinal. Inf,
- CRECI 329.

ra, 152, grupo 401
29-2092 e 49-3261.

AIENÇAO - Vendo cisas
renoí no Jard;
Erasmo Brarja, 227 s 514. Tel
22-2393 - Hermes alé 12 horas.
ATENÇÃO™-~Casa - Arquitetura
moderna, de fino acabamento.
Vendo no Jardim Guanabara. Te!.
22-23M_de 0 às 12 horas. Hérnias.
CASA" -"FREGUESIA -RuaCo-
mendador Bastes, vendo 2 aps. j
em terrono 13x40, poderão

Guanabara. Av. ?,i Rols, 500 de enlrada e saldo'onço 
pra?T. Trator nn Av. Rio

Telefone

Ven

Telefones

Branco, 108, sl. 912.
22-J3936.
MOVA 

" 
IGUAÇU" - Centra

demes ároa 1 200 m2, ite. para
13 de Maio, Floriano Peixoto e
Avenida Martins — Ofil — Aveni-

Rio Branco 183. gr. 503 -
Fene 52-5850. CRECI J-238. __

transformar numa bela re;idcn-;NÍLÕPÒLI5 — Vendo cas» entr.
cia, troco apt. quarto .n'. em,vazia, cem varanda, garagem, _

_. uiii w ,iw Copacabana, Antunes. CRECI 65t|quartos, sala, banheiro ccz. quin-
ses\ To%Tin.inciadoV'cm''6"ano, Tel.__52-6565.   _ tal, entrada, CrS 2 000 000 sa'do
aps. Ver Rua Jo5o Silva,, 168! ILHA DO GOVERNADOR - Jar- Prest, CrS 80CC00. Ver na Sua
- 30.1-123. dim Guanabara, vende-se a mais Mario Araúio 1 159. Antiga Au-

rifAPIA -,,-, "udn 
TTn—õ~77„" ünda c?.sj da Ilha, salão 3 qls. ™sto Paris - Ofil. - Avenida

depARpVoP-emO^0!me'se,2 % '<"» am, emb. ar refrigerado. <= Branco 183 Gr. 503. Fone:

Rua Fiiomena Nunes, 667 ap. Za\%*£?<fc *»& 
?Jfc ^ ^"tGüACU - ^^ü.

-Monteiro 127. Tratnr diret. pro* renos, 25 000 por mês. Posse
síi.-í, . '''¦¦nsjprieiarjo^ Sr. Fernando, 58-77J3. imediata, t_m entrada. Trator na

ILHA - Ribeira. Vendo ólima ca*. K'Jn d°5 Andradas, 96, .;,'.-. 1 101-
C cu pelo ta!etone 43-8690.

@-S©

Pôsto de Gasolina, galpão c/ 1 000
m2, loja de peças, escritórios etc. . ., área
total 3 000 m2 - TIJUCA.

Tratar à Rua Assunção n.° 286 -- Te-
lefone 26-2031 - Sr. Miguel.

SÍTIOS,
CHÁCARAS..
FAZENDAS

moveis
MOISÉS FÜKS

ALUGUÉIS — Definitivamente: todos cs aluguéis
anteriores á Lei cio Inquilinato sofrerão um au-
mento de 65%, que será dividido em três parce-
las, conforme ocorreu no ano passado, quando o
salário mínimo íoi reajustado. Os contratos fei-
tos após a lei também sofrerão aumentos, mas
não na mesma escala que os outros. Estas cxpli-
cações foram dadas por conselheiros do CNE. e
terminam de vez com quaisquer espscultvções em
torno do assunto. A primeira parcela a ser pa-
ga em maio. corresponderá a 25%, correspon-
dendo ao acréscimo do salário, devendo as par-
cela.í restantes ser solicitadas em julho e setem-
bro. Conforme se observa, os novos aluguéis pas-
sarão a vigorar somente 60 dias após entrar em
vigência o novo salário mínimo.
DECLARAÇÕES — O Presidente da Associação
de Solidariedade . Proteção aos Inquilinos de-
clarou que nos próximos dias encaminhará ao
Presidente da República as reivindicações de seus
a^-ociados, visando ao congelamento dos alu-
guéis, pelo menos no prazo de dois anos. Afir-
mou ainda que seus argumentos sáo baseados na
alta assustadora que o aluguel sofre, sempre quo
há um reajuste nos salários do País, pois outros
fatores influem para elevar o percentual de
acréscimo. O Sr. Mário Rodrigues Coelho crê
que a decretação da Lei do Inquilinato — nos
seus lermos atuais — veio prejudicar bastante
cos inquilinos e que o único caminho é o con-
golamento dos aluguéis. Enquanto isso — pon-
derou — uma equipe credenciada poderá criar
uma legislação mais humana aos inquilinos.

Por seu lado, os proprietários de imóveis jul-
gam que a legislação do Inquilinato protegeu os
inquilinos e estimulou os investidores, abrindo
frente nova na resolução de um problema social,
coad.juvando essas medidas com a criação de ia-
cilidades para. aquisição de moradia por uma
massa sem poder aquisitivo. O presidente da As-
sociação de Proprietários de Imóveis disse que _
proteção aos inquilinos íoi assegurada pela cláu-
sula que prorroga automaticamente e por tempo
indeterminado os contratos vencidos. Concordou
que a Lei possui algumas falhas — citou o fator
de depreciação como primordial — mas conse-
guiu sanar um problema que afugentava os in-
vestidores do mercado imobiliário.

No Câmara. Federal, o Deputado Paulo Mas-
sarini — autor de um projeto que congela os
aluguéis cm todo o País — veio à tribuna recla-
mar do Senado urgência na aprovação daquele
projeto, pois êle beneficiaria milhões de brasilei-
res. O referido projeto foi aprovado pela Cama-
ra em julho de 66 e tramita no Senado desde en-
tão.
LANÇAMENTOS — Dentro do clima de oiimis-
mo que cerca o mercado imobiliário neste prin-
cipio ce ano, mais alguns lançamentos estão pró-
ximos. A Construtora Canadá deverá lançar mais
um edifício de sua linha tradicional .na Rua Se-
nador Vergueiro, no Flamengo. A Construtora
Adolfo Linderberg também promoverá em breve
um empreendimento em Ipanema.
COPEG — Encontra-se já em fase final de con-
clusão o primeiro prédio financiado pela COPEG,
por ocasião de seu Plano Impacto, que beneficiou
os edifícios cujas obras estivessem parcialmente
efetuadas. A construção e;tá sob a respimsabili-
dsáe da Griner Engenharia.
IMPOSTOS — Os contribuintes dos Impostos Pre-
dial e Territorial estão sendo alertados que ter-
minará no dia 31 de março o prazo para entrega
sem multa das comunicações concernentes a pré-
dios ou terrenos não inscritos ou com suas ca-
racíerísticas desatualizadas, de acordo com a Lei
1 165. Maiores informações podem ser obtidas no
Serviço de Cadastro Imobiliário, na Rua Santa
Luzia.
CAIXA — No dia 10 foi encerrado o prazo de
recebimento pela Seção de Financiamento á in-
dústria da construção civil, da Carteira, de Habi-
tação ria Caixa Econômica, dos anteprojetos pa-
ra consulta prévia com documentação sumária.
A partir daquela data os pedidos de financiamen-
to só estão aceitos se com documentação defini-
tiva.
ENTREGA — Foi iniciada a entrega das primei-
ras unidades de um total de 320 do conjunto re-
sidencial que a Rede Ferroviária Nacional cons-
truiu em Engenho de Dentro. O preço de cada
residência é de NCrS 12 mil.
HABITAÇÃO — O Plano Habitacional da Guana-
bara para o ano de 67 prevê a aplicação de recur-
sos no montante de NCr$ 10 milhões. A COHAB
— Companhia de Habitação da Guanabara — Já
enviou ao BNH um projeto para a construção de
4 mil unidades residenciais cm Acari, através da
utilização de terrenos pertencentes ao antigo
IAPI. Essas informações foram dadas pelo presi-
dente da COHAB. em reunião com os presidentes
e técnicos de todas as COHABs do Pais, e que íoi
o II Encontro.
ÍNDICES — For,\m aprovados os coeficientes de
correção monetária para os aluguéis de imóveis
residenciais e náo residenciais, cujos contratos ío-
ram vencidos em janeiro de 1967. Os novos indi-
ces foram fixados utilizando-se o multiplicador
único, conforme sempre acontece.
AGÊNCIA — A Agência Central de Habitação,
íoi autorizada pela Carteira de Habitação da Cai-
xa Econômica a estabelecer novos critérios para
complementar o Depósito Especial da casa própria.
Será concedido um prazo de 30 dias para cs em-
prestimos que íorem superiores a 75 salários mi-
nimos c inferiores a 200 salários. O teto máxima
é de 320 salários e os empréstimos classificados
neste montante terão prazo de 60 dias. Cerca de
70% das aplicações serão feitas em unidades que
possuam valor até 200 salários. Comunica ainda a

Carteira de Habitação que decidiu adotar critérios
para aplicação de recursos destinados ès suas
operações, em processos iniciados no dia 1 dc mar-
ço. Êsces critérios permanecerão enquanto o BNH
não íixar os porcentuais do Plano de Inversão no
campo da habitação.
MATERIAIS — Apesar das promessas feitas pelo
Governa passado no sentido de resolver definiti-
vãmente o problema do mercado de materiais de
construção, nada foi feito. Neste intervalo de
tempo, vários produtos foram aumentados, numa
medida visível de hostilidade ao esforço que a in-
dústria da construção faz para reafirmar-se no
campo econômico nacional. Todas a.s providên-
cias adotadas de estimulo á construção civil ío-
ram prejudicadas por estes aumentos nos mate-
riais. O mercado imobiliário ressente-se de re-
gulamentação para controlar a indústria dos ma-
feriais de construção. Cabe ao novo Governo es-
tabeiecer medidas enérgicas para solucionar a
questão de vez.
LANÇAMENTOS — Conforme havíamos infor-
mado, êste primeiro trimestre de 67 apresentava-se
bastante animador para o mercado. E assim es-
tá-se passando. A Construtora Canadá — após
entregar o Edifício Dom Marcelo na Rua Barão da
Torre — lançou o Edifício Dom Diogo, no Fia-
mengo. na Rua Senador Vergueiro. A Pronil
Construtora promoveu também o lançamento do
Edificio Príncipe Herdeiro, situado na Rua Dr.
Satamini, na Tijuca. Outro empreendimento lan-
çado nestes dias foi o Edificio Arabesques, pela Ve-
plan Imobiliária.
NORMAS — Desde o dia 13 de março entraram
em vigor normas estabelecidas por Resolução do
Banco Nacional da Habitação, versando sóbre o
certificado e a distribuição de agências para novas
sociedades de crédito imobiliário. Segundo a Re-
solução do BNH, o certificado para os dirigentes
das Sociedades será expedido pela Superinten-
dência de Agentes Financeiros do Banco, mediante
apresentação de curriculum vitae. Deste deverão
constar todas as informações que permitam jul-
gar a capacidade técnica e experiência nos nego-
cios imobiliários.
CONDOMÍNIOS — Os condôminos do Edificio
Celta estão convocados para assembléia a ser rea-
lizada às 20 horas, para deliberar sobre os se-
guintes assuntos: eleição do novo síndico para o
biênio 67|63; prestação de contas; assinatura da
escritura de convenção. No dia 25, às 20 horas,
os condôminos do Edifício Enardel estarão reu-
nidos em assembléia extraordinária, tendo na or-
dem do dia: eleição do síndico e fixação de seus
honorários; eleição do. conselho fiscal; previsão
orçamentária para 67; modificação da convenção
condominal; multas para os co-proprietários fal-
tosos.* FINANCIAMENTO — Encontra-se em fase final
de construção o primeiro edifício financiado pela
COPEG. na primeira fase do plano impacto. Es-
tabelecia essa fase inicial que receberiam o íi-
nanciamento os edifícios cujas obras estavam eni
estado adiantado, e cujos condomínios se insere-
vessem na COPEG. O financiamento íoi forneci-
do através dos recursos captados pelas Letras
Imobiliárias. O imóvel cm questão situa-se na Rua
Professor Gabizo, na Tijuca. A responsável pela
construção é a Griner — Engenheiros Constru-
tores.
ATIVIDADES — A Construtora Adolfo Linden-
berg deverá lançar dentro dos próximos dias dois
imóveis no bairro de Ipanema. Os empreendi-
m-sntos marcam a intensificação das atividades cia
firma na Guanabara.
TRANSMISSÃO — Foi prorrogado em 90 dias o
prazo para recolhimento do Imposto de Transmis-
são em resolução a&sinada pela Secretaria de Fi-
nanças da Guanabara. O Imposto é cobrado com
1% sobre o valor do terreno.
CONSULTÓRIO JURÍDICO — WALTER
SZTAJNBERG — P — Sheila Maria Pereira La-
ge, residente na Rua das Laranjeiras n.° 17, casa
26, nos escreve, perguntando: "Fiz um contrato do
locação com início em fevereiro de 1965 e tér-
mino em janeiro de 196G, prevendo um aumento
de aluguel, toda vez que o salário mínimo fosse
aumentado. Meu locador já aumentou o aluguel
diUTante 4 (quatro) vezes, isto é, uma em maio de
1965 e três vezes cm 1966. V. Sa. acha que tais au-
mentos estão corretos?"
R — Realmente, os aumentos cobrados pelo seu
locador são excessivos. Senão, vejamos: 1.°) em
março de 1965 íoi majorado o salário mínimo. Daí
o seu locador ter aumentado o aluguel em 1965,
como V. Sa. o diz; 2.°) cm março de 1966 nova-
mente foi majorado o salário mínimo, e, portan-
to, o seu locador aumentou o aluguel. Porém, co-
mo o prazo de vigência da sua locação é posterior
à Lei 4 494, de 25 de novembro de 1964, seu loca-
dor sô poderia ter cobrado um aumento de alu-
guiei no ano de 1966: 3.") desta forma, feita a pri-
meira correção, de acordo com o salário mínimo
de 1.165. multiplica-se o aluguel assim corrigido
pelo multiplicador 1,295 da Tabela F da Rcsolu-
ção n.° 22;66. que corresponde ao més do início de
seu contrato, encontrando-se, então, o aluguel
corrigido que vigorará de maio de 196C até o pró-
ximo salário minimo alterado (que, aliás, já está
em vigor); 4.°) os contratos feitos depois da Lei
do Inquilinato, como é sua hipótese, não sofrem
a correção da segunda c terceira parcelas estabe-
lecidas pelo Decreto-Lei n.° 6, de 14 de abril de
1966; 5.°) vai daí que só poderia ter havido, no
seu caso, dois aumentos de alugueres: um, em
maio de 1965 e outro em maio de 1966, até que o
Conselho Nacional de Economia publique os novos
índices de correção monetária, em decorrência do
novo salário mínimo, em vigor desde o dia 1 do
março de 1967. E só então, a partir do mês da
maio de 1967, o seu locador poderá majorar o alu-
guel, dentro, obviamente, do que estabelecer o re-
ferido índice.

MEIER — Urgente — Vende-se ca-
sa, quarto, snla, cozÍnh.i, banhei-
ro, quintal, cisterna, reformada
p=r 8 000 000 com 2 milhões e
melo de entrndíi e 150 000 men-
sal. Ver e tratar na Rua Sousa
Aguiar, 322 - casa 1.

Tel. Í2-0432ÍMÉIER - Vendo 
"casa 

Rua Mon-
te Psscotll, 142, c! 3. Ver local,
vozia. Inf. Av. Rio Branco, 81

1105 (CRECI 628). 43-7445 -
Gavazzi.
MEIER - Vi ap. RuãTriB. Ju-

Cnsfslo, 3 qts., sab, copa,
c;z., banh. social e área. Sinal
de NCrS I 000. Ac. Ck. - Tol.
49-6199 - 3.1. fera, depois das
14 horas, Dr. Jahir.
MEIER — Preciso casa ou ap.
trcco por indústria c| marca <
cõíente, ocasião, até 40 milh
ontig. Tol, 38-1477,

30-1423
OLARIA - Ap. vd.
qts., dop. Pacto, em 40 meses
sem iuros. Ver Rua João Silva,. , ,
:«_r.J£Lr- 20-1423.  de's_ c=pa'_ ej7,nha'( dep; em;]Icr]J.
OLARIA - Ap. sala, 3 qls., dep. da, iardim, duas entradas, clsler.
emp. e garaoem. Paçjto. em 4 na, garagem, próx. _ praia. Fa-
Anos. Ver Rua Fllcmena Nunes,! cilito em 3 snes. Rua Maldcnado,
763 - 402 - 30-1423. U65. Tels. 52-1955 - 49-36j2._

OLARIA - Só tem 2 aps., ent.lILHA DO GOVERNADOR - Verí-
1 vazio, ent. 4 900, fácil., 2 qts. do.» ótimo loto medindo 15x25,1 ggffigg _ A sobrsloia coni-
sl., COÍ., banh. cemp. e 1 casa plano vazio. Enlrada: CrS . . . Vaíe por s„ qto., coz., banh. Ruater. 10 x 77, prest. Ej jures —12 400 000 e o ialdo em presta*lRtachuoto Si' " " R.

LOJAS

CENTRO

ZONA RURAL
C GRANDE - SANTA
CRUZ - SEPETIBA

ZONA NORTE
GRANIA - Campo Lindo - C.
Grande — Vendeie, área 11 000
m2, toda cercada, aparelhada paro
criação de 10 COO aves, casa tipo
fazenda e outra p. empregados,
átiua e luz própria. Tratar pelo
telefone 23-0739, das 8h às 21
horas,
SÍÍÍÕS- CAMPO GRANDE - GB

Vcndcm-se 2 «ítios, c| 20x9

VENDE-SE um terreno — Campo
Lindo, Lol» 7, Quadra 138
Campo Grande. Inf, pelo telf-

[fene 23-3710 - GB.-

DIVERSOS

emb mar 32-6600.
Ver 14 às 17 li„" dom. 10 às 12li,lç5cs do CrS 566 666. Ver
Leopoldina Rêrjo, 488. Org. Or- Harcldo Lobo, 26 (esta rua ficai Q c'c
lando Manfredo — Baráo loua-1 ao lado rfo Campo da Portuquê.|
temi, 86 - Tolcfone 48-0804. • a), Tratar om MELLO AFFONSOlZONA SUL- CRECI 82. (ENGENHARIA LTDA., na R. Com.1
OLARIA - Olivar vende" 

"casa!tança 
B.-.rhota, 152, grupo 401 -jLOJA PARÁ"r!NTREGA IMEDIATA

vozia. Ent. 2,5 outra c| 2 qts., Máier. Tols.: 29-2092 o 49-3261. 
j_ Ma Rua Duvivler, próx. i Av.l ccv« r»,-, r>n nin

Entrado: 3,5. Ver à Rua Orlin-', uha DO GOVERNADOR - Ven- Atlântico, cem 87,00 rn? úleis ojbSIAUU UU KiU
ao lodo do n. 13. Saltar najc|0 2 ótimos terrenos à Rua Za- unitário. Pre;o: CrS 1850000DO

AVALIO imóveis grátis s| com-
premisso. Aceito pj vender vilss.
casos, «ps., mosme alugados,
também compro. Crg. Orlando
Manfredo. Tel. 48-0804. - CRE-

,CI 82.
n íu-,efV? jPLi . 

"U '0S''O 3°*'5- Sem ontrada, presl. 120 STÕBÃ r)F"'<ÍÃo'"lÕÃri"~"\/»n;i„II milhões c, ó.de ent. o resto mi, Iratllr no ,„„,, „a E.trada|^RRAí(f vSA°„Ín» Te!.
Sanla Maria, esquina c{ Estrada 33.1477
do Tingui, na Barraca Amarela'-
do Terrenos. Tc des es dt.it. Tol., Iü

30-£4ü9 - CREC! 232,
Vende-s*

st, Enqanho da Pedra, 52], sa-.c,uj.f)
guir Rua Msria R^drinues. 0*í*i T0G7.

1C86
Vdryas,

Jorge, Ides
,,.,, . ¦— . Tratar Av. Pres.

mo ponto. Tr. n_ sala A>_ da 290-SÍ918
Rua Romeiros, 192-A - Penha, j-,--
CRECI 422. Tel. 30-5531. JILHA DO GOVERNADOR
PENHA — Cenlro. Vendo um bom
terreno 10x30, rua calçada, água
e luz. Ent. 3 milhões. Prest. íoo.iRA — Novos terrenos na
Tr. Av. Brar de Pina, 849 -\r . j fl-|Q=_ p,,, u,
Tel. 30-3062. P._do Carmo. _ 

tsr- "O UaleaO, Kua Ha-
penha - Vdo. ap. 3 qts., sl. roldo Lobo e.Rua Cam-
o?.., banh., copo, var., «rea. Tr. U-,/,L_ '-i-. ' a
Rua Romeiros, 100 sl 401. CRECI! baubar |UntOS a A.
1132. Simões. |A. Portuguesa, próximos

Vendom-s. apartam.ny;, 
praja ^ g;^ presta.

 JARDIM GUANABA
MESQUITA — Terreno plano mo-
dindo 25x100, situado à Rua Lídia
115 e 117. Preço: CrS 8 000 000
(NCr$ 8 000,00) c| 50% financ.
3 anos. CIVIA - Trv. Ouvidor,
17 (Div. de Vendas 2.0 andar) -
Tel. 52-6166 de C,30 às 18,00
horas. (CRECI 131).
PIEDADE ap. Ia. locação, vdo. cllPENHA

2 qts., dep. emp. Pagto. 5 tes o essas «tn entrada a partir'
r-n-.s. Ver á Rua Assis Carneiro,ido 4 000 cr mei: 3". novos o saldnlçôeS mensais _ partir de!^

lonço praio. Não per'1' ";
heje arj local, Av. B. d

DAS OSTRAS -
casa recém-construída, sala cem
21 m2, 2 qts-, 12 n.2, 2 banhs.
em tores, .c:.. c' 10 m2, doo.
do emp., çK.rsg., varanda, tere-
nc Cj 600 m, no loc.il c; Sr. Gr

NCrS 185 000,00) 1/ paito omlCINCO LAGOS - Wendes -ven.jb.rje|. Restaurante Gabriel ou pa
18 moses. CIVIA - Tiov. Ouvi- de-se o melhor ii tio «o local. GB ,„;, 43.1372.
der, 17 (Div. do Vonclas, 2.0 Maicres detalhes pelo Tol. .
ancar). Tcl. 52-B166. dc 8,30 Jj 52-2312. A noile pelo Tel.
18,00 horas. - (CRECI 131).

VENDO — Alugo diversas lojas,
Catete, Copacabana. Passo diver-
sas. R. Calote, 310 sl 313, Be-
zorra, 34-3475 - CRECI 1054.

ZONA NORTE

612 102 Inf. 301423. Nào perca, vã!*- a ir.« nnA ir.
pina,|Cr? 100 000 em 40 me-

Tcl.: 30-4383. !ses sem juros. Proprieda-

„WowV5S?,r. d* da CIA. IMOBILIÁRIA
PIEDADE -
Rua Betmira

LOJA nes Pilares, passo o cen-
traio de UT.a na Av. Joü^ Ribeiro
209-B. Medindo 5 x 11,50 - tel.

|29-191£._
LOJA — rijuca — Grande oportu
nidade I Loia c ap. tudo para
30 m, a vista. Rua Pereira do Si-
queira 71 ao !nr!o do Tcuring Clu-
be. Tel. 54-2753.
LOJA — Vende-se à Rua Ana Ne-
ri, 715 perto do Largo Luciano
Cardoso, tamanho 8x25 à vista

47-7687.
FAZENDAS de Ia. para gado de
corte cu leite, lavoura, lotea-
mentos, vendo per menos do vn-
lar, no asfalto, a menos de 50
quilômetros do Rio, E. Rie. Fri-
burgo ki. 31-32 de l.-do a lido,
71 alqueires geométricos, na
Raiz da Serra de Petrópolis, 25
alqueires, em Silva Jõrdi.n

VASSOURAS - Linda casa recém-
construída, com direito pisciriõ.
Tralar Rua Caleie, 274, lo'[« 3 -
Gilberto.

Âtençâol

PIEDADE - Vendo-se ou aluga-1335
30 qrande nc, serve pi 2 f.v ¦¦¦--;"¦;
míliõs. Rua Paraná 3-16 ap. 201.!RAMoS .
T..| 53-04?^ monto c: apen,

-¦'.-. -,--.,. da, com 3 quartos, sala ele. Rua SANTA CRUZ. - InforVendo otima casa na Armnnd., __-_ri_ 7_ Tratar pelo-- c, ."""'113, ci iv, 2 qís., ,„, 34.3502. imaçoes na Est. do Ga ,sl., coí., banh., £rea, quintal --—-- -—¦—¦—rrrii r . * a a \r'l> fl prazo, tratar no mesmo ou
ramos - casas vdo. Dr. Mi- leão, em frente a A. A.lno 7os-a.
ruel Ferreira, 117 — 1 e 2 qts., n .
sl., COÍ., banh. <• ter. Ent. aportuguesa OU nOS eSCri-LOJÀS"- ÃvT Brasil 

"-"Vendem"

partir 4 800. wr i4 às 17 h'.ifórios da COMPANHIA,h 2 iun,as, co,n sob'el°ia- 
|.n-dem. 10 ns 12. Org, Orlando], A ,. n* , Ai 

'.trega em 5 meses. Frente Sao
Manfredo, Barão Iquateml, 8ó
Tel. 480804 - CRECI 82.

ele. Preço NCrS 10 000,00. S
nal NCrt 6 000,00. Saldo 2 anos.
Tel. 22-0262.
VENDO casa de luxo vazia, 2
qtos., sl., quintal, 13*60. Preco
12 OOO, Rua Paulo de Melo, 262.
Tralar Av. Rio Branco, 185J602 —
Creci 670. Ary. 
VENDE-SE lote 1 e 2. Rua Tor-
quato Tapajós perto da Reming-
ton. Tralar 47-6289.

VENDE-SE um qrande ap. com 2
quartos, min, cozinha, banheiro,
vjrandn, área, ledes os cômodos
grandes, com pequena entrada, o
restante facilitado. Av. São P.
Io, 465 — Mesquila — E. do
Rio. Informações no locol.

Passo uma loia completa-
mente serfida, inclusive com

1Õ0Jutensílios domésticos e perfei-
altiueires na EõRõ. cm Rio Claro Uo variedade de outros artigos,
10 alqueires, diretamente K»omWO novo por 5 anos. r.i-
proprioljrio, tel. 42-6836 - Av..
Rio Branco, 156 sl 2728. |to a Estrada Intendente Ma-

FÁZ'ÈN"bTNHÃS"~"GÍõbas á maT-ísalhães, 2 910-A. InformaçojiGlebas
n da listrada Ric-Friturgo, des-U Rua imperatriz Leopoldina,

de 30 000 m2, com e seia lavou- U sa|a 704 _ Te:|. 52-2000 -
terras ferieis, nasccn*cs, m<s-

ta, ótimo clima, a 80 minutes do
Rio. Vendas a prazo. Teiefcn»
42-0031 - Virgilino.
GRANJA

à Rua Araújo PÔrtO Ale- Sebastião pelo tel

gre, 36 - 5.° anel. Tele-às v! " l)"vit!-

fone: 42-6957. Vendas:
JULIO BOGORICIN -

(CRECI 95).

VENDO casas e apartamento no
Meier. 37-0869.
4 CASAS pnrn renda. Vendo pela
melhor oferta. Preço 20 m. Traiar' 

Av. Rio Branco, 1BS602. -
Tcl. 52-1922 -Creci 670- Ary

LEOPOLDINA

RAMOS - Casa, vendo Rua Pe
çanha Póvoas cj ?. qti„ cepa, coz.,
qt. empr. 25 milhões à vista cu
30 cj entr. d* 15, s3ldo 35 men
sais. Tel. 30-0593. .
wcwnc'i;r~,',m*tflrron«"ni 

'_«._". 
.7* ¦—  — - desembaraçada. Tratar cem o pre

de Parida AnqX com 12x30Ç-V^N0° ó,i™ "SJ cl 2 qtos., prietário. Praça das Nações"

feia Rua Zouès de Pombal, ?«.'?< ««• e var., ter, 13x36, de|394-A .m Bonsucesso. Telefone

49 — Tuoiara laie, entrego vazia. Enlr. 8 mi-,30-7646 - Horário comercia
lh6" e Cf'0 * comb: T t?'-IIOJA'-~r:"s: Francisco Xavier",

N.B. das 14 as 16, 378i com 320 m2 e mais 50 -n2
L tu,de subsolo, e P.ua dos Araúios

95, cem 45 m2., o outro de 30
n2. Tel.. 38-4726.

Ramal 29 - CRECI 191.

VILA DA PENHA casa vdo. sl 2 29-2239
qts., dep. e garagem, la. loca-
Vão pnçito. 3 anos. Ver Rua En-1
cienheiro Augusto Bernak, 160 —
30-1423.
VISTA ALEGRE - Vdo." casa" 2
qts., si., coz., banh., ent. 4 000
p.

tel. 42-9661 ci Ant. Luiz
1 057.

APARTAMENTO vaz., c| 2 qts.,
-,!., c, b., 2 vs rs. Av. Suburbo-
na, 312 - Bloca B, enlrada 3
ap. 207. Benfica. Tr. 42-2294 -
Pereira.  _
ÃI5~~- V. Penha. Vdo. próx.
Largo Bicão, ap. sl.-saião, cooa-
c?i., csragem c! 6 entrada c SCO
p; mis. Est. Vicente Carvalho
n. JJM^ sala 2. _ 
ALÔ - V. Penha. Vdo. casa pi
família fl costa, 2 qts., copa

ESTADO DO RIO

Nova Iguaçu — Ven-
do urgente, dez mil paedeiras,
produzindo bem faturamento,
área 50 mil metros, luz própria,
veículo nj entrega, pode trans-
formar p fri-nqo corte, tudo fun-

27-8982, 12 cionando 100%. Preço baralissi-
ino, motivo particular; 75 milhões

LOJA"-"Vende-se no melhor pon". 
- Vile 1™ milhões, avaliados

Io comercial da Rua Cardoso de PI ?aP™ ,aa 
Brasil Trata-se ds

Morais, 507-A em Ramos, gran- negocio honesto, legalizado e se, em coniunto ou separada-
do loja servindo para qualquer 1 Pa9°-?'Ls-° C.C!2SS' Sf-,,Sll%;0 menle, 3 galpões novos. Cons-
ramo ou banco, vazia e livre r ,22-6,587. 

ou •,2'443í8or7, A,erK,°
hoie, domingo — -15-95^0,

MAGNÍFICOS sítios em N. Igua"
•;u, áreas planas em diversos "ia-

manhos, força e luz próximo,
prestação desde 18 000 s! ent. e
lotes em prest. de 11000. NCrS
11,00, inf. e vendas. Praçi Pio
X, 78, sl 707. Tel. 43-2338. Sr.
Carmejo. CRECI 1 044.
SITIO

150. Trat. Trav. Brandura, 516;J\í[fERÓI
- L. do Bicão, Celel 91-0195,
Vitalino. jAREAS 60 000 m2 em Niterói,
VILA DÃ PENHA — Vdo. ap. 3 outras cm Sâo Gonçalo, para ca-IÇ"a,a"'
qts., sl., coz., banh., área, ent.iias e blocos. Rua São João, 1 ''{Branca ' 

ií Ú6, qrupo 702 -Icapacidade p! 9 000 aves, h
4 000 p' 200. Trat. Trav. Bran-Uala 115 - CRECiR.1 - COP1 88. 'Tn-,, 42-4966 c 42.6760. CRECI vendo ainda bastanto torrono

LOJA COM 260 m2 - Vendemos
ótima loja vazia na Rua Conda
do Banfim n. 79-B com 260 m2
- (10 m do frento). NCrS .
200 C-0,00 a cnmbinar. Chave

Rua Dr. Sataminl
PRONIL

Galpões
Bonsucesso

Depósito ou indústria. Vende-

trução de primeira. Ponto ex
eslente, área: 420, 490 e 550
metros quadrados. Detalhei
com Sr. Artur ou Pedro, fones:
32-9064 » 32-8338.. Horário
comercial.

fazenda. Procuro, dou
em troca industrio c| marca e
patente, base 60 milh. Ocasião
- Tel. 38-1477.
VENDO uma 

'ároa 
de 20 00Ò" m2,

39 _jcom uma granja b tido equipa-
Av. Rio ms ntr, pronta para funcior.ir,

dura, 516 - L. do Bicão, Colei
91-0195, Vitalino.
VENDE-SE 3 casas na Rua do
Caia n.° 1 312. Tratar no local.
Pcnha-Grotão.
VILA DA PENHA

- .
NITERÓI - Vendo om Icarai nm-|667
pia, bem situada e luxuosa man- - —
são, própria pnra pessoas rio | LOJA VAZIA com 90 m2 - Ven-

gòtto refinado. NCrS 1S0 000 fa- *>•« ™ S"'1 Aristides Lobo, n.
cilitades. Av. Rio Branco, 1B5 %7;7i-S - Trotar cem o prepneta-
927. Tel._52jlOU_-j:RECy772. I rio - Telefone 26-1461.

NITERÓI - Vendo Ides 12x40UOJA - Passa-so cem contrato,!
financíades

adjacências.
Vendo aps o casas c! 1 e 2 qts.
si coz., banh., entr. 35 COO prest. (Mia da Conceição.,
150. Trair. Av. Braz de Pina, Inf. Av. Rio Branco, 81 - 1105

pa-
ra ejipansão. Tratar cam Sr. An*
tônio. Tol. 2155 — Nsva Iguaçu.
A partir de suguuda-fcira. faci-
lito.

I ótimo ponto comercial, armannhs. j BRASÍLIA

5iliua SSo Cristóvão, 811. ÍL0™1- P,-';o '.comb. Tr,

ATENÇÃO JARDIM AMÉRICA -

1,459 px. L. Bicão. V. Penha
garagem, dep. pi emprega- BEBIANO.

da, sinteco, sancas e fJÂrSEí' "?' VENDE-SE íio""Centro""da Ponha,
va c 15 entrada o 400 p| mes c/ |a| b_.__b
ou 12 entrada e 5j pi mês. Est.),, ffcnl na Rua s=n|a BrisitIa-
Vicente Caivalno, 1568, sob. »«• S! „¦ a 500 mllj pm,_ 18, m„
I'1 *¦  —s/j. Ver e tratar na Av. Brás do
ATENÇÃO - Vista Alonro . Aí. pina, 56, lo|n (Largo da Ponhal.
novos o vários c/ 2 nts„ sala.ltcbíono 50.M89 - CRECI 232.
eti., banh. o irea com tanque. V!LA DA PENHA"_ Larqo do Bi-I» r^P- .^" empregada. Eflr^Mbreloia — 20 m ds fren-
Vcndrm.se na Rua Itaccotiara - - „ , R ,, . !CrS 10 500 000 o o saido cm|",clwla ,, , ,
Entrada 3 700 mll, prest. 170 "¦• q 6 L. 37. p>oços 2 500, e:itrJProst.ições do CrS 500 000. Vorjte, nO melhor pOTltO ÜO
_/'[, — Tratar na Av. Brás doj, «at,' ' ',,,,;,;„',. 

fr,i^?r n^ na Travessa 5ão Franciscr, 32 — L. /¦ „ m-,_í-í- -)„ -^-,
Pirt., 96, loia (lar-tn da Ponha). J^J00. 

°RcÔ-0™ít 
n 39 V/ Pedro T'='" •¦" MEll° AFFONSO EN-Méier. Negocio de 0C3-

¦0.5489 - CPPCI 232. \;A,Z'J GENHARIA LTDA., na Rua Ccns.!siã0- VGr Rua DidS dü
tança Barbosa, 152, grupo 401

(CRECI 628). 43-7445. Gavazzi,
RUA 

"BARROS, 
292. - Defrcnte

Campo Sííd Bento; bem ap. va-
rio, c| 8 paçcs, pagto. em 26 me-
ses. Visitar, choves no 202. Ro-
cha -y2-0279 -_ CRECI 73. _
SACO DE SÃO FRANCISCO -
Vende-so apaitjmcnto de 2 quar-
tos, sota, çoiinha, banheir-?, áren

LOJA TIJUCA - Vende-so h Rua
Senador (-'urtado, 68-A entrega-se
vazia imediata, cem 80 m2. Pre-
ço 35 milhões, 50% a vista e
caldo a cembinar cj Borges — 1.
34-9647. 

PassoLOJA MEIER
contrato ampla loja e so-

OUTROS ESTADOS
Vendo chácara ci

a cc
52-2796 - Creci 822.

Vende-se
farmácia

Em prédio de esquino cj 182
m2 cjjobrado igual próprio pa*
ra uma grande organização com
contrato novo de 5 anos, tra-

tar à Run Barão de São Félix,
nc 69 com o proprietário.

Cruzadas
CARLOS DA SILVA

- Vondom-i» 2 lotes, 1 «morçjal AUXILIAR E RIO DOURO
0 cuíra resircncial. Entr. 1 EOgl
mll, prest. 100 mil. Tratar no COLÉGIO - Vencio uma b'cà~casa
Jardim America - RUÍ Jornalis- )oja vllziai !n|a_ varanc|ai 2 qts.,
ta Geraldo Pocha, 203 -Tels. tnnh ar ,err£,no ,0xr0
91.M3"i o 30-5489 - CRECI 232. ¦„,,., a|,'0 qile n5o cnche ent.
ATENÇÃO — V. Àleore ap. vazio 4 milhões. Prost. 150. Tr. Av.
2 qls., s| coz., banh., entr. p! Braz cie Pina, S49 - Tel. 30-3062
carros, cm b!c. de 2 aps. entr.í— Praça do Carmo.
6.000 prest. 200 trat. Av. Braz de coelho NETO
Pina, 1.419 px L. Bicão V. Pe
nhn.._BEBIANO._ in0 p-rla. Rua Ururai, ao ladouniSo Ind. 10341. Aceiio oferta
APAR1AMENTO NOVO -- V. Pe-^n. 1015. Terreno 12,50x20. Inf.tL TMlnr ^8-2650. Séraio.
nha, 2 qts., i|_, coz., banh., e|42£593_. -| PETRÓPOLIS -"vdo. ap.""7T2

COLÉGIO - Resid. 2 qts., sala,^,^,, ,|„ copa e coz., terraço,

Tols.t 29-2092 » 49-3261 - Milor.

PETROP. - CORREIAS -
ITAIPAVA
AREA de 1 300 m2, plana, de es-
quina. Grande jardim e residen-
cia. Vende-se. Rua Vise. Ita-
beraí, 485 — Vai paraíso.

Vende-se casa!|TAIPAVA~~-d"' Vendo 
"casa "de 

PRAÇA DO CARMO
jem construção coberta água e luz campo, terreno 4 400 m2

Cruz n. 148-B. Tratar p]
tel. 23-2837 c| Sr. Os-

walclo. (B
PASSO — Contrato de loia com
ou sem material de automóveis
usado, troco por csrro nacional —
Tratar Eslr. Tindiba, 1 084 - Ta-
quara,

áreas, vdo. sl pilotis, c] garagem.
Entr. 4.500, prest. 180. Trat. Av.
Braz do Pina, 1.459 px. L. Bicão.
V. Penha. BEBIANO.

coz., terreno todo murado, mod. tanque, gde. jardim, 2 saiões p1
9x46. Preço 8 500 mil com 3 200 crianças, piscina - lago cl barcos

Av. Braz
Esl.ide Pina. Vendo loia vazia o gal-

pão pequeno cj íôrça ligada, Ter-
reno 11 x50, ótimo negócio ent.
10 milhões. Prost. 500. Tr. Av.
Braz do Pina, 849 - Tei. 30-3062
— P. do Carmo.

ATENÇÃO CASA -V. Penha, 3
qjt„ s, coz., banh., depend.
de peq. reforma, terreno 10x30.
Entr. 7.500 prest. 200 trat. Av.
Braz dc Pina, 1.459 px. L. Bicão
- V. Ponha._BEBIAN01__
ATENÇÃO - V. 

"da 
Penha vdo.

luxuosa casa 3 qts., salão, co-
pa, coz., banh. em côr, varanda,
garagem, dep. de emprepada,
ent. 12 000 p| 300. Trat. Trav.
Brandura, 516 - L. do Bicão,
Cetel 91-0195, Vitalino.

APARTAMENTO - Praça do Car-
mo cj 2 quartet, área e oaragtm.
Preço 24 ci 10. Tratar Rua Vi-
cente Salvador, 16. Tel. 30-2418,
pnx. ao mesmr-.
ATENÇÃO BONSUCESSO - V«n-
dam*se _\ cisas novas, d» luxo, c|
3 qts., 2 salas, cepa, garagem,
cada. Na Rua Joana Fontoura. —
Preço e condições a combinar —
Negócio urgente. Tratar na Av,
Brás do Pina, 96, loja (Largo da
Ponha). Tel. 30-5489. (CRECI 232)

mil eniratía e prom. de ICO m
Tratar na Praça 8 de Maio, 56
al 304. R. Moranda.
COELHO NETO- Otima resid. 2
qts., sais, ccz., varanda, mais DpTt?í*lPril K
2 nos fundos, cl qt., sala, cor., ^tlKUKULIb

terreno de esquina, med. 10x50,
entrega vazia. 10 milhões de i i .
entrada c promissórias de 350 la-quartO, DanneirO
mil cruzeiros. Trntar
8 cio Maio, 56 s| 304
randa.

Praça
R. Mi kitchnete e duplos, qua

se prontns, e outros p|

ESCRITÓRIOS e
CONSULTÓRIOS

CENTRO

e blay-grond — Est. da Indepen.
ciência, 289 ap. 219 - Cremori -
Tel. 2384 - Santos ou R. Sr. Sa
tamini,_ 332 ap. _10J_—_Tiiuca.

Vendem-

sc- apartamentos de sa-
CENTRO — Vendemos grupes de
salas na Avenida Pres. Vargas,
esquina de Miguel Couto cem 2
¦ alas, 2 saletas. banh. c.:m 9 800
de entrada e 340 per mi». Tratar

inhaúma -vendo casas e ap'.;entrega em um ano, no|°m c.uüha Me:° 'm3V^-, " Me"
vazios cem qt. si. coz. ban. gara-' -J xico \.ü,
sem a parlir de 3 milhões entr. parque do Hotel Stl IO
prei. 10O. Ver na Rua Esperan-Ç, ¦ a,,„,-;,,;~
ca 51, obs.: Esta rua começajlaquara, da Associação
tst velha da Pavuna 1290 -Ljos Servidores Civis do
Tratar na Rua Uranos 1 397 so- .
brado. 0'aria. Tel. 30-5172. - Brasil, COm direito a to-
CRE"' 469' das 

as piscinas, hípica,

tênis etc. Tratar na Av.

13 de Maio, 23-D -

subsolo — Edifício

DARKE.

__ —
™__ __«. BE

~~~ ' Ka t_m"Si_HÍ
t) '0

ím _m

"1 1 J "I 1 1 ¦

IRAJÁ - Vdo. casa 2 qts., li.,
coz., banh. preço è vista 6 000.
Trat. Trav. Brnndura, 516 — L. do
Bicão, Cetel__91;0195,_Vitalino. _
INHAÚMA - Albano Fragoso,
14, ap. 201. esq. Álvaro Miran-

ida, vendo 3 qls., il., ccz.
BONSUCESSO - Vdo. ap. vazio banh. comp., érea entr. 5 303,
frente com 2 quartoj, sala, copa, rest. prest. Org. Orlando Man-ap, em alvenaria
coz. banh. deps. empr. varanda;fredo. Barão Iflualsml, 86. Tel.[trada: NCrS 2 Ò00
,=irdim aceito Csixn cu IPEG -
Ver na Rua Fernando Valdez, 41

102. Tratar Cirilo Santo
inoveis - CRECI 717. Tcl. -

PROMENADE

11." sa'a 1 10Í-5. Tel.
22-8397 e 32-5555. CRECI 866.

CINELANDIA - Vcnde-ie çrupo
de frente c^m 2 boes sales e
Vv'.C. na Rua Evaristo da Veiga,
16(1 502, entreqa-se vazio. Ver e
tralar no local - Tel. 42-1288 -
Creci 17.
CENTRO — Alugam-se

salas no Edifício Ouvi-

dor. Rua do Ouvidor,

165; 169- Edifício Cario-

vendo Atimofor Lar9° da Carioca, 5,
2 qu si-, «n-je Edifício S. Francisco,

• ti
a

49-5217
BRAZ DE PINA •- Casas vazias,
venclem-bí c| entradas de 6 mi-
lhões e saldos em prestações de
200 a 300 mll mensais, Sr. Cha-
ves. Av. Antenor Navarro 99,
sob. 30-7311.
BONSUCESSO" - Vdor""terrèno.
rua calçada, ent. 1 500 p! 39
mil. Trat. Trav. Brandura, 516 —
L. do Bicão, Cetel, 91-0195, Vi-
talino.
BONSUCESSO""-"Vendo casa""va~-

sala, qto., coz., banh., área,

48-0804 - crêci 82. JÀido. 32-6S2?, de 9 às'12 hs!;Av. Rio Brsnco, 87:97
INHAÚMA -"Prédio, à Rua Bam-]VASSOURAS - Vende-sa ótima:Tratar COm O Sr. Milton,
boré, 157, serd vendido em lol- caca própria para Cisa do Saúde,' \ C R
lito iudicial pelo leiloeiro Gastão, Hotel, etc, cem 11 quartes, 3:no Largo Cia LariOCa, D,
hoie. tírsa-íelra 261 de mar» sM;„ , Ha!l, 2 banheiro sociais,: horário de 16 às 18
de 1967, as lo n-ras, no iccai.u banheiros, copa, cozinha, dis* ^
Mais inf. Jel. 52-0233. ! pensa o dopcnd jncias diver:as.!horaS. Diàriamenle, CX-
NHAUMA - Vendo, Rua JoséjVer na Rua Custódio Guimcrãos,! ciK.-irlnç
ios Reis, prédio p| indústria, 15, bom cm frente a Praça. EN-CeTO aOS SaDaa05.

, c| lei., luz, força. Inf.lTRADA: CrS 11 000 000 • o sal--CENTRO - Vendo totalmente va-
Av. Rio Branco, 81-1105 (CRECIjdo em prestaçõas do CrS 664 287 ,i„r u.o ,ndar, Av. Prós. Var
628) - 43-7445 - Gavazzi. - Tratar om MELLO AFFONSO <,a5 463, com 500m. 42-6817. -

ENGENHARIA ITDA.. na Rua'Scment. 11 àl 12,30 - Oliveira.
Ccnstança Barbosa, 152, grupo
401. Tol.:_29!2092_« 49-3261. I.-... _„,

VENÒÈ"-SÉ ap. todo atapetado, 3£ONA iUL

qts., salão, demais depend., «?UõPÃCÃBÃNÃ
armários embutidos, na Av. 15. it-UHALABMMA

Sr, 
"'

di
vazio, - ¦ -- — 1100 (l_Ktl_l|

Gavazzi.

PARQUE S. LUIZ -Vendo ca7a
de luxo, 2 qts., sa'ão, 2 varan-
das. Rua Angenor Pôrtc, 156. —
Tratar Av. Rio Branco, 185602 -
Tel. 52-1022 - Creci 670 - Arv.

PILARES — V. terr. 11x70. Pre duas

paragem, moderta, ent. 3 mi-jco NCr$ 16 000,00. Entr. MCrSiTratar tel. 56-1010
lhões. Prest. 120. Tr. Av. Brazi7 000,00. Tratar tel. 29-2239 oulardo.
de Pina, 849. Tel. 30-3062. PraçaiAv. Pres. Varoas n. 529, si 302
do Carmo. iN.B. Tel. 42-9661 das 14
BONSUCESSO - Ent. vazio. Tan-
gara, 537, ap. 302. Vd. 2 qts.,
sl., coz., banh., com., área. Ver
local. Org. Orlando Manfredo,
Barão Iguatemi, 86 — Telefone
48-0804 - CRECI 82.

1^6_h,_cl_Ant.yLuiz. CRECI 1057.
VENDE-SE uma casa com 2 qts.
sala, coz. banh. laje taqueada —
Preço 6 000 COO com 1 300, prest.
80 000 - Tratar R. Cicero 105

— Pavuna,

Vende
Ahe" 'salas edif. novo, Figueiredo Ma-

gaihccs, 286, coniunto 314, con-
— tra esq. Barata Ribeiro. Chaves

i TERESÓPOL1S-FRIBURGO !c ^A-"- 2B miih5« c' facili"
dade. Tretar tel. 47-2553.

VENDE-SE belíssima casa en, Te-VENDE-SE coniunto comercial oe

resópolis. C| 35 OCO de entrada e. frente com ou sem telefone, na

restante a combinar. - Tratar pe-!Av. Copacabana 540. Duas salas,
lo tel. 30-5810 - Dal 8 às lllsaleta banheiro; tem força ligada
horas. - 10 kVA. Tel. 45-7516,

HORIZONTAIS — 1 — restabelecido de uma do-
ença; sarado; 7 — senhor; 9 — dado a côr do ná-
car a; corado; 11 — símbolo do níquel; 12 — exa-
me ce uma. coisa; 14 — produzir; compor <Lat.
elaborarei; 16 — cavidades em rochedo; lapeiras;
17 — graceja; 18 — tornado tenor (pi.); 21 — in-
dividuo da casta dos Etas; 22 — instrumento pa-
ra lavrar a terra; 23 — qualidade do que é árido;
25 — amuleto egípcio; Tad; 26 — que professa a
religião católica; 28 — forme em alas; 29 — pon-
ta da verga.

VERTICAIS — 1 — face anterior da perna; 2 —
situado só de um lado (Lat. unu -f latfrale); 3 —

deusa; 4 — com forma de cabana; õ — que causx
dano; 6 — rezar; 7 — acrescentar; 8 — pedras de
moinho; 10 — cobrir de água; inundar: 13 — in-
cidente relacionado com a ação principal de uma
narrativa (Gr. epeisódion); 15 — vontade de co-
mer; 17 — circulo; giro (Lat. roto); 19 — de-
vastaçáo; destruição completa (Lat. razzia); 20

pequeno cubo, usado em certos jogos (pi.); 23
mau cheiro; 24 — décima-primeira letra do al-

íabeto russo; 27 — (Mit. amaz.) a m&e de tudo.

SOLUÇÕES DO NÜSIERO ANTERIOR — ltori-
zontais — íximar; mi; unificador; nidificar; eca-
va; it; bã; afama; alaridos; eiftir; coda; caduca-
res; colocar; ar; sal; dor. Verticais — fúnebre;
única; mida; afivelados; rifa; pacificar;1 mor; Ir;
ci; datador; casas; ar; modelo; aval; aruca; leor;
cal; ca. .

¦ -*¦«¦>,-w™">;».-«yry- -*--t*i#i-;- >:,yy.



O IMÓVEIS - ALUGUEI CLASSIFICADOS - Jornal r!o Cros,!, C.n-fcira, ÍS-3-67 — 3

IS - ALUGUEL
ZONA CENTRO

CENTRO

LARANJ. - C. VELHO
ALUGAM-SE vagos a moças que
trabalhem fora com refeições. Á ruj
pa-rtir NCrS 81,00 — Tel. \?am
-15-3172.

ALUGA-SE vaga moças — Rua
Bolivar, 45 ap. 910. Copacabana.

A1,UGA-S_ ótimo ap. Snlas e
quartos espaçosos, dando para

Djalma Uliieh, 202, ap.

ALUGO 4 salas, coz., banh., a
um só ou casais, tem lo|Ínha
que pode ser junto ou separado.
R. Costa Barros, 14, perto Light.
Ent. R. Alexandre Mackenzie, fim
?°_2'L_c'üda.i___]ratar !íi- 526623.
ALUGAM-SE quartel para casais
<jue trabalhem fora, ou para mô-
ças solteiras. Rua André Cavalcan-
t_ n,* UO, esquina da Rua Ria-
chuelo.
ALUGO um quarto independente

Rua do Riachuelo, 221, op.
}Q.4, esquina de Fáiima.
ALUGUEI FIADOR com t imó-
veí* — Irrocusivot — Forneço —
Praç. Tiradenlo. n. 9, sala 802

Junto ao Cincmt São Jqió.

ALUGA-SE na Rua Frei Caneca,
208-A, residência e loja, loja 11,
para oficina depósito ou peque.
ns indústria, casa 10, do 2 qts.
ía.a. banheiro e pequeno quin
tal. Tratar com senhor Jorçje ' <
telefone 43-5358.
ALUGA-SE o cômodo 4 da Praça
11 do Junho, 298-A. Chaves eu
cômodo 5. Tratei: pelos telefone.
42-1335 cu 42-6728. Rua Debret,**-*>. 

a| 408, Aluguel CeS 30,00. __
ALUGO - Centro,'25 00Õ" vaga a
fapaz, caia família, mobiliado,
roupa casa, 1 quarte e seleciona-
do. Rua Machado Coelho, 113.
ALUGA-S_ um quarto a quem
tiabalhe fora, Av. Presidente Bar-
roso, 142. Chaves n.° 144.
ALUGA-SE 1 qtc. mobiliado poro
còsüI ou solteiro. Rua do Resen-
de n.o 73.

ALUGO 2 quartos, sala e dep.
Ver e tratar R. JCilio do Carmo,
481 das J0 àsJUi.
ALUGO quarto tipo ap. inde-
pendentt pars cavalheiros a 00
mil. R. Monto Alegre, 224 cj
zelader.

CENTRO — Alugam-se quartos
pessoas de respeito e duos solos
para comércio. Ladeira Frei Or-
londo, 7, esquina da Rua Ria-
chuelo.
CENTRO - Al. ap. coni., kitch.,
banh. comp., cj sinteco, NCrS ..
140., tj depósito. Rua Laura da
Araúio, 103, np. 208. Telefone;
32-0444. Álvseo. _
CENTRO -Praça Mauá - Alugo'
sobrado, comercial. Bnrato. Tra-
tnr Acr* 42, sobrado. Tel.
43-3394.
CENTRO -Oportunidade _ Alu"-
ga-se otimo pequeno ap. 7Ü3 —
Rua Rep. Líbano, ló. Chave por-
laria. Tratar: Quitanda, 49J203.
CrS 100,00.

LARANJEIRAS - Aluga-se ap.
Conjugado, pequeno, no ó.° on-
dar. - Al. 130 000 - Telefone
45-4391.
LARANJEIRAS - Casal distin-
to aluga uni quorto pi cnsal si
filhes, cu duas moças trab. fo-
r.i, que dêem ref., café manhã.
NCrS 160,00. — lnf. telefone:
25^732.

BOTAFOGO - URCA
ALUGA-SE quartos e vaga; mô-

ALUGO bom quarto frente, mo-
biílado e outro pequeníssimo fun-
dos, próximo praia, cavalheiro
responsável. Tel. 36-0502. _
ALUGAAVSE vagas pl ropazes
distintos. Qunrto de frente. — Si-
queira Campos, 00,102, em casa
do família — Copo.
ALUGO temporada num ap., uni
quarto e sala, banheiro indepen-
ciente, à senhora ou duns moças.
Praia. lnf. 56-1425.

das 19 ,is 21,30 - Rua da Fas-
saqem, 78, ap. 708.

_ APARTAMENTO" c| telefone, 2' ap
CENTRO - Aluno ap. 812, Ruai»' refrigerado, lodo atapetado. 2
Carlos Sae„P!Ío*364, quarlo-Sola sls" 2 q,f," dSpÍnd- emP'e9ad°'

banh., kitch. Chaves com^-B-n- .Ver R- B»r'10 lu-tl». ».

ALUGA-SE conjugado NCrS 160
.mais taxas. Av. Copacabana n.

ças distintas. R. Viuva Lacerda, 374. chaves c| Leoelldio zelador,
26. Botafogo_. Humaitá. _ ___ _ amanhã,
ALUGO 2 espaçosas vagas a mô* ALUGAM SF
ças ou senhoras. 47 mii. Tratar

conj.
porteiro. Tratar: Praça U Junho
n. 51

ALUGAM-SE quartes e vagas pa
ra rapazes. Referência « depósi
to. Não falta __ua. Rua Genera
Cajdwel, 234 _ Centre.
ALUGUÉIS - ílm mês depósito
au bom fiador. Aps. a port'
160. 180. 200. Tratar das 8 àt 18
hora;. Territorial Amazonas. —
23-3042 - 38-4031. (CRECI 743).
ALUGO o ap. 201, R. 

"Rezende,

185, c| 2 qts., sala, banh. so,-., ESPLANADA - Aluga-se uma
cor., dep. emp. e área, pi 3Ü010- em casa de família a moça
e ene. Chav. no 401. lnf. 43-68961 que trabalhe fora. Tel. 22-7230,

2. Chaves no ap. 4. Tratar

:urta
para temporada

longa, ótimos aparta-

Alugam-se qüaTte""""- ALUGA-SE quarto pj casal e vaga Çor
pora moças que trabalhem fora,
cem refeições. Praia de Botafogo,
158, ap. 2. _
ALUGA-SE nã R-. Õõi.o 

"Mariana

n.(í 131, ap. 4üó, com 2 quartos,
sala, depend. empreg., garagem.
Traiar pelo tel. 22-3193. Chaves
c[ o porteiro,
ALUGO — Praia Urca, c, ent. ind.
grande qto.. banh. c| ou s| gara-
gem. 2 ou móis rap. trato. Otó-
vio Correia, 53.

CENTRO
Rua Jcão Caetano, 5B, esq. Pre-
sidente Vargas.
CASA de família aluga qto. grnn-
dc, frente, mob., a Sr. com rc-
ferencias.— 22-8427.
CENTRO — Aluga-se ou vende-se
prédio com 3 qts., sl., coz.,
bonh., lo;a e sobrado 250m2
junto ou sep., 3 qtsv sl., coz,
banh. com tel., força. R. Lapa
113 deJ0_òs 17 horas.
CENTRO — Aluga-so sobrado na! ........ ,,- „ ..
Av. Mem de Sá, 194. Para ver,!ALUGA-SE quarto
marcar hc.ra pelo_tel.: 22-4697.
CENTRO _ Aluga-se 1 quarto
pi casal sem filhos, podendo la-
vor e cozinhar — Run Barão de
São Félix n. 159 — Trator Sr.
UNO.
CENTRO — Alugam-se quartos c
apartamento» na Rua da Uniãon'i3°.__
CENTRO Sta. Teresa — Alu-
gam-se apartamentos ns Rua Mon-
to Alegre, 482.
CENTRO — Aiuyam-se quario*
na Rua do Lavradio, 15?.

Alugam-siCENTRO — Alugam-sa quartos
na Rua do livramento, 151.
CENTRO - Hotel, alugam-sc
confortáveis quartos e aparta*
mento:, com água corrente, na
Rua Monte Alegre ó. Telefone
32-1220.

moça* que
trabalhem fora. Pinheiro Gulma-
rües, 19-301 _ Botafogo.
ALUGUÉIS — Urn mês de depósito

bom fiador Aps. a partir de
160, 130, 200. Tratar das 8 às 18
horas. Territorial Amazonas. —
23-3042 - 38_4031.JCRECI 743).

ALUGA-SE um quarto com di-
a lavar c cozinhar para ca*

sal. Rua Capitão Salomão, ó9 —
otafogo.

ALUGAM-SE quartos 9 vagos,
ambiente ótimo, pensão Parque
Real. Rua João Clemente, -403. —
Tel.: 26-6906 - Botafogo. _
ALUGO vaga rapaz trabalhe fo-
ra, documento?., referência1;. Vo-
luntairios da Pátria, 136-A, c! 3.

ALUGO quarto mobiliado a ra-
paz ou senhor.i de rcípeito —
Rua dos Inválidos, 76, ap. 5.
ALUGO vagas pi rapazes c| co-
mida em pensão de todo respei-
to. 70 mll. Rua da Alfândega,
191, l.o ondar.
ALUGA-SE um quarto e duas vj-
gas paro rapazes. Rua Joaquim
Silva, 115 -J-apa.

ALUGO vários quartos pl casais.
R. Maia Lacerda, 652 — R. Cor-
reia Vasques, 50 — R. Senador
Vergueiro, 111 — R. Tavares Bas-
tc.s____.l__
APARTAMENTOS primeiras locação
«lugo na Av. Henrique Vaiada-
res, 47. Moreira.
ALUGA-SE uma cosa com 4 quar-
toe e 2 salas e mais dependên-
cia:, na Rua Rêoo Barros, 46 -
Telefone: 23-3927.

FIADOR — Para casar, apartam on
Ia e lojas, irrecusáveis. - Temo. ou ''•'"¦¦¦•'"¦

proprietário, é comerciante. Solu

ALUGA-SE quarto e solas para
casais e rapazes solteiros, na R.
Rodrigues dos Santos, 181 — Te-
lefonei 23-3927.
ALUGO ap. Rua Frincu Marinho,
30, írente, radio Globo — Tra
tar portaria.
ALÜGA-SE 

"o 
prédio" da Rua Cte.

Mauriti n. 27 com 5 cômodos
área, tanque, privada a mais de
pendências pela manhã. Tel
28-8723.

ÜSÍÁCIO — Aluga-se casa ó cò-
modos e mais dependências, Tra-
vessa Rio Comprido, 14, para ia-
nii'lia, pensão ou indústria.
FIADOR??? - Ind. ótima."ref
bancárias — Documentos vm di
Pesolv» nj hor-i — Pereça

mentos completamente mobil
dos, com geladeira e ledos cs
pertonces. Temos de 1, 2 e 3
quarto!. Basllio ía Cia. Rua Ba-1
rata Ribeiro, 87 sala 202. Tel.il
37-1133.
ALUGA-SE vnga para morar com!

fora. Av. N. S. i
9? ap. 303. .

ALUCO quorto de frente a urna!
moça de fino ir&to, que trab. fc-
ra. Pedem-se referências. R. Ba-
rala Ribeiro 264, ap. _101. _
AILTON — Alug. aps. mobília-;
dos 1, 2 e 3 quortos temporada
curta ou longa. B. Ribeiro, ÇO-
210- _57-l264 _e 57-7599.
AVENIDA ATLÂNTICA 

"928 
-i

Temporada alug. op. cor.iu--.iado,
ricamente mobiliado. Geladeira,
utens. Tratar tcl. 36-3374.
ALÜGÕ 2 vagas' cj café. Podên".
do lavar, em ap. de moca só.
CarvolhodoJVienclonça 29/1 203.
ALUGAM-SE aps. mobiliários pa-
ra .(imperaria longa ou curta *-
Adm. BOUVAR _ Av. Copaca-:
bana n. 605, sala 1 004. Tule-
fones 36-5565.
ALUGAMOS por temperada np*.;
mob;. do um ou mnis qUeMtos.'
Avonida N. S. de Copücabana,!
n. 374, sala 304. Tol. 37-9350.
ALUGO 1 voga moça que traba-1
lhe fora cj todes os direitos no I
Posto 6 com tel. 32-6361 o
22-1128. D. Dolorcs de 8 iis ÍE- Preço 70. 
ALUGA-SE ótimo ep. cem qt. e
sala separados, banheira e c-;-
zinha. Ver cem o porteiro nu
R. Barata Ribeiro, 450, ap. 309
e tratar pelote!. 22-1674.
ALUGUEIS — Arranjamos casas,
aps., lojas * fornocames os me-
Ihores fiadores da Guanabara —

ZONA SUL
O IE01ON - qto. e sala
con|. bonh. e kit c/ corti-
nau. Timóteo da Costa, 5-11

ap. 107. NCrí 180,00t Cha-
ves c/ porteiro.

... . jpelo1
no, 19, s| 76 _ T.l. SUni-"1-*- » 30*68"'

ALUGO quarto mobiliado a um
ou dois rapazes. Rua Pinheiro
Guimarães 31, c! 1 — Botafogo.
ÃIÚGÃM-SE aps. na Rua Volun.
tórios da Pátria, 416 — Botafo-
go, «m la. locação, constando do
ampla sala do jantar, 2*3 g-an-i_ , , „„ __„t l i l Rua do Resende, 39, s_ a 1 103d»s quartos, tounha, banholro *r - . . "-" - '" 

f„.,.,,?. *."'* ' ,'"**¦
ciai completo, I área do soevl- APARTAMENTO — Quarto, sola
to * dependências d» emprega-1 separado, mobiliado, geladeira,
da. Tratar ni Av.nida lobo Ju.! banheiro comp., coz. cj ou sem
nior, 1 672 — Penha Circular — garagem. Pôslo 5. Ed. 4 aps.
no horário dos 8 às 16h30m ou por andar. 32-7454.

lolefonos 30-7168, 30-1947

Cinelandia.
«om o Dr.

Eduardo ou Srta. Manoelína.
- ALUGA-SE 1 quarto p. 3 moças

Ambiente seleciona-
do. Tratar p. 26-1020. Botafogo.

ção rápido «mi 24 lioras. — Av. 13
do Maio. n." 47, .ala 1 603. Tel.
42.9957.
HOTEL aluga quartos para soltei-
ro, diária desde 8,00, todos com
água corrente, Run Taylor, 26,
Centro. Tel. 42-1033.
HOTEL NÔVO RIO - Recém-
aberto, aiuga apartamento a quor-

Sá,
preços módicos. Av. Mem de
262.

MUDANÇAS? A Lusita
na Guarda Móveis —
Embalagens 28-7532 -
34-1796 e 34-8230.
PRAÇA MAUA - Aluga-se, r
Rua São Francisco da Prainh.
41, grande predio, 2 pavimentes
em concreto armado, com 2 s.
lões pára comercio ou industrie
Ver diariamente no horário de 8

/•.LUGO ótimos quarlos 0 vogas a Js )6 horas. As chaves estão
partir de 60 mil c. refeições, edi-
fício nôvo. R. dos Andradas,
161.

ALUGUEIS — Arranjamos casas,
ap?. • lojas e fomocemot ot ino-
¦horns fioderes da Guanabara.
Rua do Resende., 39, laia 1 103.

ALUGUEIS?- FIADORES? --fome.
co ótimo, fiadores. Irrecusáv.ls, do Riachuelo, 191
Solução rápida • s«gura. As me* QUARTO

no_Adro de São Francisco n.° 15.
QUARTO - Alugo ótimo pl ca"

pl

Ihores condições, Deu ótimas ra-
farência». Rua México. 74 aala
1 103.
Í3AIRRÕ DE" FÁTIMA - Alugo
ap. 2 quartes, sala, dependências
de empregadas, Rua Cardeal Dom
Sebastião Leme, 236 com o por-
teiro, preço CrS 220 000.

ovar e cozinhar — Rua
André Cavalcanti, 74 — Depó-
sito — Centro.
QUARTO — Alugn-se um, mobi-
liado cí colchão de molas a
ou rapaz c| ref. Tratar na Sua

sob
Aluga-se para senho

ALUGO por 15 meses ap. de sa-
a, 2 ats., dcp. emp. e grande

área. NCrS 320. Rua Dr. Sousa
Looes, 55 (Rua Farani). Tel.. ,.
26-8289.
APARTAMENTO de quario e sa-
leta, separados, banh., kitch.,
pintura nova. Alugo hoje sem
fiador, depósito parcelado. Praia
de Botafogo, 154_ap._312.
BOTAFOGO 

~ 
Aluga-se aparta-

mento cam 3 quortos, sala e de-
mais dependências. Humaitá 243
apto. 501. 26-1097.
BOTAFOGO — Alugo uma vaga
moça t rabo lhe, direitos. Telefone
26-57S4.
BOTAFOGO - Aluga-se ap. térrec
de fundos, 3 quortos, 1 sala. R.
Conde de Irajá, 639-102 - Ver
das__9-12_horas.
BOTAFOGO" - Vaga para moça
- CrS 55 000,00 - 46-4439.
Francisca.
BOTAFOGO - Alugo ap. 202
Praia de Botafogo, 360 - NCrS
380,00 mais taxas, cond. sl., 2
qts., grandes, coz., banh.
compl., área, dcp. empr. Tra>
tar R. Teóf. Otoni, 123 i| 201
- 43-2750. CRECI 727
BOTAFOGO

ALUGA-SE vasas para senhora
que trabalha fora. Rua Anchicta,
19 ap. 302. Leme. Tratar à
noite.

O COPACABANA - c/ sl..
3 q., 2 b., coz., irea c/
tanq., e dep. empreg. Rua
Leopoldo Miguez, 26/1002.
Chaves c/ porteiro — NCrí
577,50.

O COPACABANA - para
comércio sala e banhe:-o.
P.va Sta. Clara. 33 sola 81ó.
Chavos c/ porteiro — NCr*
160,00.

O COPACABANA - laia,
2 qtos., banheiro, coz., área
c/ ianque. Av. N. S. de
Cop., 1079 ap. 203. Chaves
no ap. 202 - NCrS 320,00.

Ò COPACABANA - Qlo.
sl. sep., b., c, área c/ tan-

que e b. empreg. — Ruo Siq.
Campos, 282/1002 - Chaves
com porteiro - NCrS 230,00.

U FLAMENGO - Glo. sl.
conj., b. e kitch, Rua 2 de
Dezembro, 73/102. Chaves c/

peneiro - NCrS 240,00.

6 COPACABANA _ Qlo.
sl. cenj., b. e coz. — Rua Fe-
lipe de Oliveira, 4/311. Chia-
ves c/ porteiro -- NCr$ ....
210,00.

O COPACABANA - SI., 3
qts., 2 b., coz., área c/ tan-
que e dep. empreg,, gora-
gem — Av. Rainha Eliza-
beth, 650/402. Chaves c/
porieíro. — NCrJ 577,50.

O BOTAFOGO _ Sl. e qto.
cenj., b. e kitch. Chaves c/
porteiro. -- Ru.i Condf* cie
Irajá, 619/30Ó. NCr$ 210,00.

O CATETE - SI., 3 qls., b„
ccz. Rua Sto. Amaro, ó 304
— Chaves c/ porVeiro —
NCr$ 300,00.

O BOTAFO'30 — meinsão
nobre, luxuosa, 3 pov., 26

peças e jardim — NCr$ ....
5 250,00.

O COPACABANA - Sl. e

qío. conj., b. e coz. Rua
Décio Vilares, 300 aptos.
305 e 402. Chaves cj por-
teiro. NCrS 210,00.

O BOTAFOGO - Mobilia-
do sl., 2 qtos., b., cor.,
•área c| tanque, deo. empr.

garagem. Chaves no local.
Rua Vise. de Ouro Prelo,
71 ap. 202. NCrS 525,00.

O CATEVF - Glo. e sala
cenj., b., kit. Rua Pedro
Américo, 166 Bl. "B" npi.
107 c 120. Chaves c| por.
teiro. NCrí 130,00 e NCr$
150,00.

ZCNA NORTE

BONS FIADORES - Ofereço para
nluguéís em teda ¦ Guanabara.
R. Alclndo Guanabara, 24, a/ 702

Cinelandia - Tel. 42-2667,
COPACABANA - Aluga-se 1 qt.

1 ou 2 rapazes. Ladeira dos
abajaris,_209:

COPACABANA - Alugo aparta-
ento conj. 180 000 — Anita

Gariboldi, 22-606 — Chavei com
porteiro.

O SAO CRISTÓVÃO - sa-
leta, sl., 3 qts., banh., coz.,
-área c/ tanque e banh.
empreq. Rua Abdon Mila-
nez, 12. Chaves mesma ru.
n. 50 c/ 2. NCrí 250,00.

O SÃO CRISTÓVÃO - 2
salas, 2 qts., banh., cer..,
-ireo c/ tanque. Chsves c,'2.
NCrS 200,00 - Rua Abdon
Milaner, 10, c/ 1.

O ENG. NOVO - sl., 3
qtos., b., coz., -área com
Ianque e dep. empreg. Rua
Barão de Bom Retiro, 388/
203. Cliavcs c/ porteiro -
NCrí 315,00.

O PENHA - entrada, sl.,
2 qtes., b., coz., área c/
tanque c dep. empreg. Ru.
Jequiriça, 426/302. Chaves
c..' porteiro. NCrS 180,00.

* PARiDA 'JE LUCAS -
SI., 2 qtos., b., cor., Rua
Mauro, 391/301. NCrí ...
160,00. (Apear Eslr, Vig.
Geral, 2052).

O GRAJA0 - magnífico
apartamento c/ entrada, sl.,
2 qtos., ann. emb., b., coz.,
ores c/ t?nq. e dep. empr.
Rua Grajaú, íat'232 _ NCrí
330,03. Chaves no ap, 20],

O JACAREPAGUA - ÍI.
e qto. sen., b., c. ti rc b c'
¦tanque. Ruo Antônio Cor-
deiro, 482 cl 2. Chave; n.i
casa da írente. NCrí 105,00.

O V. ISABEL - SI., 3
qtoj., b., cc-., área cí
tanque, dep. empreg. c' ar
refrigerado e telefone. Av.

TIJUCA - Aluga-se na Rua Ba-|ENCANTA0O - Aluga-se ap. sa-1
lista das Neves, 22 apt. 202, dej Ia, 2 qt?. e demois dependên-
frente, cem sala, 3 grandes qts. ciai. Ver. e trator Rua Goiás n.
banh. eor. varanda c doo. Alu-,264-202, das 8 ás 11 horas,
guel Crí 320 000 cont. e fiador. f|ÁDOR?7? - Irrecusável, -raran.
Ver das 13 as 1/ noras. Iclefo- limot. 5o|„t,í0 „, hora. Não tn-
ne 52-9721. jhramct ta.-ea. Av. Rio Biianeio n.
IIJÜCA - Alugo ólimo quarto )06,0, sl. 1)09. Tcl. 32-7655.
indp. a senhora só ou quafdor,
móveis p. 80 mll. Tel. 34-7093.1FIADOR - Para casal, apartamen-
T,,,,_.- ---, , [to a lojas, irrecu.avois. - Tcmni
TIJUCA - Ap. sala 2 quartos, propri0tá,lo, á ccmercianlo. Sealu-
toda. dependência:, fronte. Had-L5o ,Jpjd, „m 24 heras. - Av. 13
doei; lobo 376. Chaves com!d„ Hlio_ n o 47 „!, 1 403. Tol.
poeleiro. Tol. 22-3964. • 43.0957
TIJUCA - S. PENA - Vagas, 'a-|jACARE
pazes, môí?^, educados, amb. fa-
miliar, móveis e íelefor.?, pi re-!
ferencias. 34-5257.

Aluga-ae apartamen-
tn I nala, 2 quartos e mais d?-
pendências. Aluguel tJCri 200.
Praça Ubalora, 06 an. 303. Tratar

TIJUCA - Alugam-se 2 quartos, ida-. 8 .is 10 horas. Tel.: 29-5771.
Preco 55 mil a 120 mll. Telefone MADUREIRA - Alüga-so ap. 

* 
2

22-fl£03_e_52-0660.  quartes, sala o dependências -

TIJUCA -" Alugo ótimo ac. cj 2 Caroaina Machado, 154 204
salas, 3 quarlcs « dependências NCrí 170.0J.
z garagem — V*r Rua do Bispo, de S-usa, 9.
"B8 an."302 coara lel«d-t dia torlo. 22-2329 -

Tratar Dr. Moviea _ Rua "énico;
148 - grupo 701. Tcls. 22-5522 e MUDANÇAS? A LUSITã-

-1906 pela manhã - Aluguol,ng GuarcJa móveis -
Embalagens 28-7532 -

AiNDARAÍ- GíiAJAÚ —j34-1796 e 34-8230.
VILA ISABEL ,V.L:IER 

""-"" 
Aiuçiã-te" Rua 

" 
Medlna,

___... .158 ap. 201 s. 2 qt:., demais dep.
ALUGO ap. 303 da Rua D. Zul- Tratar Av. Rio Branco, 138 15.°

Chave Círvalhc
Tratar: Tp!.; ....

ló òs 18 horas.

-400 mil.

303 da Rua D.
2^__qis_._, sala etc. -Itel. !2-35e5:_

-"•'''''"'L MADUREIRA _ Aluga.se uma ca'
Trav. Vasconcelos, 63, !a independente 2 quanos, sa

m2. Aluguel NCrí .. |a, cozinha, banheiro, área e.lrr
taxas. quintal e jardim — Ver e tratai
sl.. 3 qls. Barão Bom ina Trav. Leopoldina de OI)

c| 2 quartos.

28 de Setembro,
603. Chavos cj
NCrí 450,00.

312 ap.
porteiro.

O ENG. NOVO - Sala,
4 qtes., b., coz., área cj

ianque. Rua 24 dc Maio,
919 — sobrado. Chaves na

mesma rui n.° 913. NCr$

315,00.

miro, 36. -
250.000. In
ANDARAI -
ap. 102. 80
2.30,00 mais
ALUGO se.
Retiro, 910, 270 nii - 43-4033.

ÃLUGA-SE caso com sola, querto
e cozinha. Rua Santo Agostinho,
3ó. Var e tratar R. Paula Bri-
to, 424 - 101 - Andarai.
ALUGA-S_ um quarto mobiljado
com rer. ienes pnr NCr$ 85,00,
o um sinhor. ís'. 58-7923 —
Rua Silva Tales. 4C - Col. _
FIADOR??? - Innní. ótimas ro?.
bansáriai — Oocjmontoj eni dia.
Rosolvn nn hora — Praça í.criei-
no, 19 s] 76 - T.l. 52-6781 -

; Cinelandia.

GRAJAÚ - Aluga-se ap. de fren-
te, tipo casa, 2 r.:y„ 2 sl., copa,

'deo. de empreq., iardim, 2 áreos(
etc., próximo Colégio Pedro II. OSVALDO CRUZ

' R. Joaquim Távora, 76, ap. 101. A.uça-sa sa.a,
ÍC-RAJAU - Alugo ap.204, sl. nha, banheiro i
Iqranda, 2 qls. bens, banh. compl, Comendador Agostinho de Al

coz., área, depend. empreg. NCrí |meida,_ 62. começa na Rua Hen

1320,00 mais taxas e cond. Rua
Borda do Mato, 58. Tr-.ts:. Rus

ITeófilo Otoni, 123 - s/ 201 -

|43-2750._¦ QUARTO Independente c' movei?
; para pessoa idônea que traba-
lhe for.: pr-^xirvao Praça Verdun.
Tel. 38-8436.

QUARTO — Aluga-se para senhor
' 
ou rspaiz na Rua Sousa Franco,
790. Tratar lei. 54-2588, .Sr. Ro-

: cha. 
IvílA ISABEL - Aluga-se <ito.
' com direito a lavar e cozinhar.
Av. 51 dc Setembro, 225, com

; depósito de 2 rr.e:es.

54, fundas c! Sr. Woysés, terço-
íelra, das 10,00 às 15,00 horas,
MEIER - Alugo, cnsa, sC 2 q.
ccz., banh., área, gás Llqht. Ver-
todos dias até 12h. R. Torres So-
brínho, 44. não falta água —
Tel. 28-2905.
iWEIER _ Aluga-se ap. quarto,
sala e cozinha, banheiro. Praça
Amarnbai, 30, F, ap. 101.

METER - Aluga-so ap. 202", 
"Ruã

Joaquim Méier,
Chaves locai.

MÉIER - Aiugo ap.. 202.402"" 
"na

Rua Côncgo Tcbias, )Í8 - 250,00
s ta--;as, entrar p/ Rua Lepe-*. da
Crut _ Porteiro. Tal.: 36-1373.

- Casa novn
quartes, co:

varanda

rique Braga. Aluguel: Cr
160 COO.
PIEDADE — Àiugo quarto^ inde-
pendente. Rua Assis Carneiro, n.
474 - Fundos.

QUARTO - Alugo a sra., moça,
casal maduro, sj filho, trabalhe
íora, ap. no Sampaio. Trator 24
dc Maio. 747, café.

QÜÁRTÕ — Aluga-se c| direito
3 lavar e cozinhar, na Rva Dou-
tor Garnier, 179, Rccha — Tratar
R. Senador Muni: Freire, 32 -

V. Isabel.
QUARTOS e salas alugam-se, po.
cia lavar e cozinhar cem 3 meses

- , -,.„„,., i depósito. R. Manuel Viierino n,

Vlt..lt.- J... 
P\™C 

Jâ ^ defronto a estação da Pie-
dade.

ll)lífiílSTRÀD0RA Dí IMÓVEIS.'¦í.Vá.í'-:.v'l'.lf.'.- •i'i:*>..íVi- -:.¦•¦ '/¦»::¦ .-S-il-TkX:, 7l--:-:1<K-<.^ ,

a MASSET LTDA.
^,:''.J^0Í44BRP,''"79-.> :H^kné'.'"-.,SJhT^i 410 ¦
fefeií&'. ièslí ÍM?28 V 32-83ÍT 

'^.4í.Í3M:';':.'"COPACABANA - Alugo aps.
novos. Sala e qt. separados —
280 000. Gomes Carneiro, 130,
aps. 709, 707 a 807 - Chaves no
704. -MORE plena Copacabana, com

sossego de sítio. Djelma Ulrich,
229, ap. 910. Ouarlo s laia se.COPACABANA _ Aluga-se ap

". 
r;''° %;"';'_=; 

h& b*"lhT*s,%«kioi, 
U,iim do inverno , co-cor. Barata Ribeiro, 502 — fel.: r.,_u. J.J; u....:l... J..34-2275.

COPACABANA — AÍuga-se em||ax_$, Nôvo. Ver local
magnífico edifício recém-cens-'
trui cto, ap. cl salão, 3 qls., dc

ALUGA-SE qt. a sr. que dê re-
ferencias. Rua Gomes Carneiro,
134 c| 1. Tcl. 27-8847. 
ÀLUGÀ-SE ap. sl. e qt. separa.
des, cozinha e Tannue. Ver Av.

990, sp. 212.
nha com Noutilus, cerrador

água, demsil. 260 000, «indo sem Bartolomeu .Vaitee
Tel. 27-6977.

MOBILIADO _ Alugam-se 2 aps.
11 Quarto e sala sep. outro 2

pendências completas, inclusiveU 
^ c j ,„,„, r<,Ppa> de „.

Peí" ma o utensílios, fel. 37-4330

Dr. 'Nelson
garngem. Com sinteco na
sociais o armários embutidos, ->,

52-2558.__ t I
COPACABANA: Aluga-se ap. mo*. 

~" 'e'' 45-8128.
biliado, quarto, sala separados, ,:.„.,._. _ ^VT^. nnr
cozinha, banheiro completo, aiu-/>AUDANÇA ? GATO PRE-
guel 400. Rodolfo Dantas, o, ap '

TO

4 quarto!, deo. comp., sala
qrande. ncvo, fim de condução,
/aluguel 240 000. Ver Rua Emes-
tina, ó, com o vigie. Tels.: ...
38-4299 e 32-1921.

Aluga-se ótimo
Rua Hcber

VILA ISABEL
apartamento
Boscoli, 144, ep. 101. Boa sala,
3 quartos, cozinho, área, quarto
a banheiro de empregada. Aiu-
guel NCrS 315,00. Chaves Bps.
302 e S-102. Esta é paralela à
R. Eng. Gama Lobo. Tels. ...
48-0627 dias úteis, 28-1699 do-
mingos. ^______

L1NS-BÔCA DO MATO

pessoa dis-
de Paiva,

ALUGA-SE quarto
tinta. Av. Ataulfo
53.) 301 _ leblon._
ALUGA-SE vaga ne garagem,
Visconde de Pirajá, 210
Trator com o porteiro.

ALUGA-SE um ap. c| 3 qts., sl.,
banh. Heráelito Graça, 18, ap. 401
- Tratar no 18 ap. 201 - Tel.
29-4_33._
LINS — Aluga-sc casa 2 pavls.,
3 qts., dop., garagem etc. Rua

Aluguel Cri'

1005. Informações 43-3661 . _ Í'W 
M™™*' transpor- 

^^
casa""ou 

"apartamento 
em cõpa-jta e embala desde 1940'

Alugo frente ap. cabana. Preciso alugar para

Aquldabã, 1 503
280 000.
LINS — Apartamento de 4 quar-
tes, deo. comp., sala grande, nô-
vo, fim de condução. Aluguel
240 000. Ver Rua Ernestins, ó,

.,,,,. .cem o vigia. Tels. 36-429» c
banheiro para moça. Ver Vis-U« 1091
ccnde de Pirajá. 210, ap. 703 l"-1*"1'

REALENGO - Aluga-se cisa. .¦
quarto-"-, dependoncios — NCr$..
90,00 — Desconto em folha. Te'
27-5032 - Miguel - Das 9 às
16 horas.
REALENGO - Est. S. Pedro de
Alcântara 17Bâ, 2 qt. 2 sl. bann.
coz., area. Serve pora fins ce-
merciais. Tratar tcl. Marechal 970
ou 1175 c/ Dr. José Alves (Pe-
diatria), 8 is 13 h.

REALENGO - Alugo ap. 101,
103, 104 — R. Cristóvão de Bar-
ros, 370. C. tt. banh. coz. arca.
frotor no local ou tel. Marechal
970 ou 1175 c/ Dr. José Alves
(Pediatria)_8 às 13_ h.

SAMPAIO -Aluga-se qto. com
direito a lavar e cozinhar per
40 C00 cj depósito de 3 me-
se3. R. Alzira Valdetaro, 170.

SAMPAIO - Alugo na Rua Ca-
dele Polônia, 498 ap. 2 qts., sl.

dcp. NCrí 160.00. Ver no Io-
cai. Tratar 220262.
TODOS OS SANTOS _ Aluga-se

ap. 2 qts., sl., coz., depenoc-
cias. Rua Eliss Albuquerque, 125
— Ver e tr3tar no local.

de troto, na Rua Barão de
Iguatemi, 340. ,-,p. 201. Sobrado.
SOBRADO. Alugnm-se" 2 com
contrato 5 anos, 1,° andar, va-
zio, 2.° com guarda-roupas de
eço pnra militares c. 236 cablnes.
Centro. Pedro I. n. 14, tratar na
loja.

ZONA SUL

GLÓRIA - S. TERESA
ALUGA-SE um grande quarto pa-
ra moças que trabalhem fora, po-
dsm lavor e cozinhar. Rua Na-
varro n. 244 op. 301. Sonta Te-
rasa.
ALUGA-SE - Santa Teresa - 5
minutos do Centro um quarto
mobiliado paro um _enhor —
Telefone 32-6409.
ALUGA-SE quario p| 3 estueian-
Tes nô Rua Joaquim Murtinho, 1
modesto op. p| rapazes ou cosal
si filhos, 5 minutos do Centro.
Tratar Tel. 22-0151. Sr. Ro-
mano
ALUGA-SE quarto para 4 rapazes
cem pensão ou tem. Prece ba-
roto. S. Cristina, 46 ap. 301 —
Glória.
GLÓRIA — Aluga-se para forn
de troto, ap. de 2 calas, 3 qts.,'1 banhs., garagem, dep. — Rua
Cindido Mendes 66, ep. 202
Chaves com o porteiro.
GLÓRIA - Aluga-se ap. 2 c
tos e si. Aluguel bnrato a quem
comprar r.s móveis por 6 milhões,
Ver e tratar Rua Cândido Men-
ées, 98/404, fone _ 22-8621.

GLORIA — Aiugo ao. fte., sa!_,
f'ío. sep., depend. e tel. Fiador
idôneo. Chaves e inf. cj porteiro.
SANTA TERESA -^-" Alugo casa
grande, 3 solai, 3 qtes. dep.
comp. armaries emb. cozinha,
qr jardim, garagem. Rua Júlio
Otoni, 254. lnf. 45-7020. 450

VAGA - Aluga-se _a moça que
trab. fofa. Trator _ noite com
D, Benedita — Benjamim Constant
n. 64.

ALUGA-SE 1 qt. mob., frente.
Flamengo, a 1 pessoa — CrS...
100,00, 2 pessoas, CeS 130, trab.
fora, em ap. 2 pessoo* — Tel
27-0223. _
ALUGO qto. a moça 35. casai 65

3 meses deposito. Ladeira
do Russel!, 39. Próximo Hotel;
Nôvo Mundo. Flamengo.
ALUGA-SE apartamento 701, no
Ruo Salvador, 34 — Flamengo, c|
2 qts., soia, cozinha, banh., área,
dep. cempis. e grande terraço
de frente. Ver das 8 às 16hs.

ceai. Tratar c! Fernandes —
CRECI 400 - Rua da Quitanda,
30,_ sala 2q9_-_Tel. 52-2899.

ALUGA-SE um quarto e unia
voc-a em quarto rapazes. Senador
Vergueiro 243 op. 202. Esquina
Praia _B. ¦ _
ALUGA-SE vagas ap. de rapazes,
45 000. Roupa lavada. Marquês
de Abrantes n_.°_26 ap. 803. _
ALUGO vaga a rapaz qto. cie
dois 35 000, café, r. coma, amb.
familiar. R. Peciro Américo, 276,
Iol. 25-6936. Catete._
BARÃO* FLAMENGO 

""- 
Alugo

quarto com direitos. NCrS 130,00
— Mobiliado, moço distinta, re'erencia^ 

Tel. 45-6273.
CATETE — Aiugo ume vaga moça
distinta trabalhe fora, só tem
uma, R. Bento_Lisboa,_4.
CATETE - Aluga-se na R. Bento
Lisboa, 97, o ap. 201, frente,
com ampla sala e quarto conju-
gado, co?. e banheiro, aluouel
NCrS 200,00 e encargos. Chaves
no local. Trotar nc Rua Buonos
Aires, 90, s. 707. Tel. 52-7344

dois qts., sl., bonh., coz., dop
emp.. Aluguel NCrS 450. R. Mar
ques de Abrontes, 92, ap. S02
— Ver porteiro. Trator 22-4374,__'C~p"ORTÜNÍD*Ã4"l5 

- Transfere-se
motivo viagem, magnífico apar-
tamento, construção adiontadíssí-
ma, pronto ainda êite nno, ga-
rantia Ribenboim, à Rua Volun-
ários Pálria, 212, ap. 302,-fren-

te, 3 quartes, salão, 2 banheiros
sociais, dependências, garagem
excepciona! emprego capito!. 30
milhões, 10 à vista, restante com-
binar. Tratar Dr, Massa, Telefone
22-5490, de 12 às 13 hoeas, de
2a. a 6a.-feira.

PASSA-SE uma casa em Botafo
go, dá um bem lucro, está alu-
gada. Informações Arisíides Es
píndola, 81, ap. 2 - leblon.

LEME - COPACABANA

nha residência. Compro oi mo
veis etc. Guimarães, tel.:
367839.

POSTO 4 — Alugo ep. de ot.,
saia conj., banheiro e cozinha
compl. Bose NCr$ 250 mensais,
incl. encargos. Tratar na Av.
Erasmo Braga, 299, sala 503, até
às 17 horas.

COPACABANA - Aluga-se kit-
chnet, c| cozinha e bonheiro sc-
parados. Rua Figueiredo Maga-tnA-- •--, . , ¦ -,ii , irt . .Ai t POSTO O — A UOO CH* or:nit.'.i
Í?ÍÍ'. M 1f»P7 

Í°«S5°, ar,, de sala, qt! kitch.
lefone 26-1097. 1.^ ¦ 

^ A|ugue,H iC0 oco
COPACABANA — Aluga-se, nal_ i0; 57.e573.
Av. Princesa Isabel, 30, ap. 204, 
de frente do Bloco B, de quar-|PROPRIETARIO - Adiantamos 3
to e aala separados, mais quar- meses de oluguel — Alugamos
to reversível, cozinha etc. Cha-
ve c' port. Imob. Luís Bobo, I.°
Março, 6, 2." and.- CRECI 466.

COPACABANA - Aluga-se 
" 

ap.
c (telefone mobiliado, saia, 2
quartes, dependência empreg.,
próximo Castelinho. NCrS 550 -
Ver Visconde Pirajá, 25, ap. 802.
Chaves ci porteiro. Tratar Tcl.:
47-2553._  
COPACABANA — Quarto aluga-

I se, confortável, com telefone, pa-
rn rapaz que trabalhe fora. Tcl.
57-8485, das 8 às 12 ou 18 hs em
diante.
COPACABANA - Alugo metade
confortável apartamento, para
moça que trabalhe fora. Tel.
29-7920. Dias eiteis das_7_òs_9_.

'COPACABANA'" - Aluga-se ap.

Praça Tiradentc n.° 9, sala' 802 por temporada a turista, todo
¦ ' - 'mobiliado, gelideira, rouoa de

saia, 350

ALUGO ap. 301 li. Raimundo
Correia, 19, c/ garagem, 3 qts.,
2 sls., copa e coz., area c/ tan-
:iue, dep. completas, arm. em-
buticlos. Frente, lado sombra, 2
por andar. Chaves c/ porteiro,
lnf. 32-3594. _
AlUGUEl FIADOR com 6 imó.
veis — Irrecusável. — Forneço

cobramos — pagamos impostos —
despejamos. Dcm Bo:co Adminis-
íradora e Predial Ltdo. Rui do
Carmo, <S_s/_l 209 _e 1210^
QUARTO - Barata 

"Ribeiro, 
P.

2. Mob., p| 1 cu 2 moças que
trabalhem fera. NCrS 150,00. -
Tel._36j_.l340, p!_enanhã.
QUARTO - Moça divide c| oulra
que trabalhe ferí. Rua Anita Ga-
ribaldi, 14, ap. 302 — Tel
57-8130.
TEMPORADA - Alugo ap. mobi-
liado ci telefone. Av. Copacaba*

das 18 horas
IPANEMA" - Quarto íiugo a 1
ou 2 rapazes. Ped. ref. Farme
de Amoedo 135 - 27-0477.
IPANEMA - Aiuga-se ap. 2 quar-
tos, sala, iardim de inverno, ba-
nheiro, cor inha e departamento
de empregada. 370,00 aluguel —
Tolefbn.lr_47.5190.
IPANEMA -Alugo ap. 3 qts.,
sala, dependências, garagem luxo,
Prud. Morais, 1 1*2 - 22-0728.
LEBLON - la. loc. Aluga-se ap.
301, Gen. Urqulsa 147, salão, 4
•qu.irtcs, c( arnn. 2 banhs. copa
ccz., deps. ernp., garagem. NCr5

LINS
qts.,
141

Aiugo c! telefone sp. 3 LEOPOLDINA
sala e deps. Rua Bicuiba,1_

. ., ap. 201. Chaves no ap. 103.(APARTAMENTO - Ramcs. Aluga
Aluguel 320,00. Tratar Rua Pedro se 1 c/ sala, varanda, 2 quartos,
Lessa, 35, sl I 106. Tel. 52-1550.!hanheiro, cozinha e área de serri-

PASSA-SE contrato casa com aí|?o- Alugue! NCrí 180,00 à Rua

guns móveis. Pedro Carvalho n.°
463, cil Lins.

JACAREPAGUA
ÃLUGA-SÉ casa, sala, qt.. coz.
etc. 105 OOO - R. Nacional, 59
— Taquara, Jacarepaguá.
ÀLÜGA-SE uma casa: 2 ouartos,

."Isola, cozinha, bonheiro e área. —
'Estrada 

do Tindiba, 2428-F. Cha-

Paranhos, 216, ap. 301 - Chaves
no ap. 101. Traur Rua Santana,
164 - Tel. 32-5133.
ALÜGA-SE um ap. tipo caso, ía
Ia, 2 quartos, czi., banh. e de
mais dcp. Rua Armando de Go
doi, 60.

1 000,00 e taxas. Tratar local. L» 
"nn 

vizinho, casa (2). Jacaré-

MUDANÇA? GATO PRÊ-jp^"»-
TO armazena, transpor-

748 1 104 Tal. 57-2673.

ta e embala desde 1940 Tanque
-Tel. 45-8128.
QUARTO mebi'iado independem
te p] moça cf direito lavar e
passar, 90 mil — Cíiomar no por-
t.1o da garagem, D: na Lia. Rua i lj079,_Km _J
General Artlgas, 454, lérreo. 

|CENTRAl

ALUGA-SE por 90 o ep. 304 da
Rua Cândido Beniclo, 3 7.17

ALUGA-SE casa: -2 ouartos, sala,
cozinha e banheiro. Rua Tançará,
485. Perto da estação de Ben
sucesso. Entrar no Rua Pioncó.

AlUGUEL 
" 

FIADOR 
"cem" 

* imo
vois — Irrecusável, — Fornep —
Praça Tiradentes n." 9, sala 802
— junto ao Cinema Sõo Jos<Í. _

tinhaJacarepaguá. Chaves 1 ALUGA-SE quarto cem
no ap. 303. Tels.i 25-9817 « ....
25-7649.
CASA -Sala,'2 

_qts., banh".,
cez., rnuíta água, ônibus e luz.
KCi% 70 000. Eslr. Bandeirantes

nrlependento, casal sem filhes.
Rua Nabor do Rege, 630 - Ra-
mas. Entrar pelo Engenho da
Pedra. _ 
ALÜGA-StTcasa deis quartes, se-
Ia, cozinha e cntnria pr.n, carro
e casa de ouarto e sala. Rua Del-
fina Enes, 413.

_ Ã'lUGA-SE~"Ta VlTa" dás Penha,

junto ao Cinema São -Jos,.

gr. dorm. c/ALUGO luxuoso _
banh. em cór, p/ uma ou du?.
moças, cm suntuoso ap. junto
praia, R. Figueiredo Magalhães,

08, ap. 1 201. Tel. 37-2197.

cama, ap. de quarto
mil. Rua Domingos Ferreira, 125,
aportomento 805.

COPACABAhÍA - Alugo quarto
paro casa! com móveis. Tratar pe-
Io tel. 22-B4S6.

__ VAGAS p'' senhrras, quarto
TEMPORADA _ Aluqo conjugado, Trabalhe fera. R. Dias Ferreira,rALUGA,SE - 

^(aêncla-apartam-n-lmela-ág-a. independente. CrS
ooy___ap.___ t0( com 3 q,^ |a|a c fcm!lil de-50000. Travessa Alice Flgueire-
.,.,_. , ..,...,.. pendências na Rua Cônego To-do, 38, ônibus 940, 942, 343.
GÁVEA — J. BOTANItOibia., 189. As chaves' estáo nolõcgue Av. B. de Pina até. o n.°

'número 171 dn mesma rua. In* ] 791, Entrar em írineu Car-

30 m da praia
Dr. Fontoura, te

Posto 5. Tratar
57-9707.

IPANEMA - LEBLON
GÁVEA — Aluga-se apto. c| dois} formações pelo telefona

ALUGA-SE um quarto cm casa' quartos, sala, cer. varanda gran-i57-9663.
de família de respeito. Rua Nas-lde, demais dependências Rua;ApAp,TAMÉNTOS_-'""Al"ig'am-se e||rap«. Av. Democráticos, 485
cimento Silva 120, ap. 104 -Marques de Sao Vicente, 431 ap. , 2 3 , „,__, „ dçpendcn
Ipanema. | 204. Te'. 26-1097.

lALUGA-SE um quarto mobiliado,

ALUGAM-SE apt. mobiliados P=raj „'...,. _aiT,".7,^T ".","

temporada longa ou curta. Adm. COPACABANA 
- Aluga-se ap.

Bolivar, Av. Cop., 605, sj I 004. temporada, frente, sala, qt. ba-
— Tal 36-5565. nheiro, cozinha, peiaoeira. Tel.:

ALUGO sala, edifício comercial.
Av. Copacabana, 605, s/ 610.
Chaves porteiro. Tratar telefone
28-0591.
ALUGÀM-SÈ 

"vagas 
para moças

ou senhoras e um quarto. Infor.
pelo tel. 57-4847 - Copa.

ALUGA-SE ap*. qt. e sl. sepa-
rados, banh. e/ box, ccz, compl.,
qt., dep. emp,, área serv., tanq.
Posto 5 - Tel. 56-1951.

37-1105.
COPACABANA

raparei, perto da praia, com,ALUGA-SE apartamento com um|32,_JM__ d_e 12117 horas
roupa de cama. 65 mil.

ZONA NORTE
PCA. DA BANDEIRA
S. CRISTÓVÃO

ótimas vagasi

ALUGA-SE ap. 314, Rua Almte.
Cochrane, 56, c| sola, 2 qts.,
coz., bonh., dop, empreg,, g-ira-
ocm. Tratar APSA. Tv. Ouvidor

Tel

17-96.13.
Tel.t quarto e uma sala separados, em 52-5007. Aluguel NCrS 300,00.

edifício novo com elevador,
contrato com fiador. Ver e tra-

COPACABANA - Aluga-se para . r.„.„. «,„„u 11
temporada conjugado finamente •« n" Rua General Ar^°' "¦
~°b.Mído' 

..TeJ:a..45'6817' 0,é ,2iÃTÜGO 
quartes 

"

horas ou a noite.

CATETE - FLAMENGO
AIUGA-SE - R. São Salvador, 99,
ap. 202, cl voranda, 3 qts;, sl-,
depend. compl. Ver cl porteiro. —

Tratar Av. Nilo Peçanha, 155, s|
419 - Tel. 52-0144.
ALUGA-SE ap. Inteiramente mo-
biliado, ha'!. 2 salas, 3 quartuS,
demaia dependências. Telefone,
iir condicionado, cortinas, tape-
tes_etc. Iní.: 45-3074.

ALÜGA-SE quarto mobiliado mõ-

ça eu senhers que trabalhe forr,
Rua Bento Lisboa, 63, ap. 904

Catete.

ALUGO vftoa p! mocas. Tratar p'
Io telefone, 45-4103.

ALUGA-SE qt. pequeno a quem
trabalha fora no ap. um sr. só.

,Único inquilino. Rua Xavier da
CATETE - Alugo casa com var.|s;ivei_.a çü, ap, ^4.

,lS'ca,e_:"-99.e ChTves „*.P*__ AlUGb^prn_ir-.5i=5ra.
curta ou longa. 2 sls., 2 qts.,

dep. empregada, área c| tanque6. Tratar R. Relação, 15, com
Sr. Carvalho.
CATETE _ Aluga-se Bento lis-
bca, 76, ap. 1 007 a 307. Ver
e tratar na portaria.
FLAMENGO — Rua Cruz Lima,
33-101. Alugo aportomento mobi-
üodo, 2 quartos, ar condiciona-
do, escritório, 2 banheiros so-
ciais, 2 salas, cozinha, geladeira,
dep. empregada, garagem. —
37-9415.

FLAMENGO - Alugo ap. tl., qt.
conj., amplos, mob. temp. Praia
do Flamengo, 12 ap. 1120. lnf.
27-6490. Preço 240,00.

vagas pl ra-
Rua Gen. Almério de Meu-

COPACABANA, 75, ap. 204. Alug-lra, 557, antiga Rua Abílio - õnl-
frente, lindo conjug., varandajbus 472-209.
ótima co?., banh. em côr. Ver 9
a 11 e das 14 às 16. Trat. R.
Clarim. Melo, 864. Base 210.

COPACABANA - Precisa-se 
""só"

cio para apartamen tc. Rua Minis-
tro Viveiros de Castro, 32, ap.
209.
COPACABANA - Quarto 

"""inde'-

ALUGA-SE à R. Visconde Cairu,
172, cata familia, uma vaga a
rapaz em quarto de fundes, ind.
- P. Bandeira.

ALUGA-SE quarto pj 1 cu 2 ra
pazes. Tijuca. Tel 38-0015.

1, 2 e 3 qts., sala
cias. Controto cem fiador. Veí
e trator na Rua Barbosa dò Síi
va, 95 — Próximo da Rua Ana
Néri.
ALÜGA-SE uni apartamento de 2
quartes, sala, cozinha, banh.irc,
orea e varanda. Ruo Adalgisa,

.267, ap. 201 - Chaves na Rua
'(Engenheiro Nazaré, n. 231-A —

• 1 Abolição.
ALUGO sobrado cl 3 q„ 2 sl., b„|
;coz„ ãrea na Rua Conselheiro
Mayrink, 374 - Jacaré. Chaves e
informação c\ Sr. Mateus na far-
macia no lccal.
AIUGA-SE um sobrado. Rua 24
do Maio, 959 - Engenho Nôvo.

ALUGA-SE um quarto pora 2 pes-
soas que trabalhem fora, e dê
referências. Na Rua Conde de
Bonfim, 768. Tijuca.

ALUGA-SE sala, quarto e 
"cozi"-! 

ALUGO grande qt., entrada ind.,

ALÜGA-SE apartamento de 2 quar-
tos, sala, banheiro cozinna áreajg Ca,umb, 29
de serviço com tanque e depen-1

nha, de frente com jardim. Cr$
140 000. Rua Felix da Cunha
110. Tijuca. Pede-se referencias.
ALUGA-SE um quorto e móveis

| quem trabalhe fora. 70 mil cruzs.- ' • "'¦¦ 32-3369.

dências de empeegada. - Rua Ba- .,, b_-,»k trAc; ÇT AP
pendente, para 2 rapazes semir50 de Iguatemi, 46, ap. 405. -lIvlUUMINiyMO OIMH

a dois rapazes cu casol sem f
lhes. - Rua 8 de Setembro, 148,
Méier, Cachambi. Seguir R. Bal-
draco.

náveis. NCr$ 150,00
57-9588.

Telefonar.Chaves no ap. 404. 12,00 A HORA

COPACABANA Aluaa-se Rua
io ii. 599 -

201, cômodo, arm. emb., banh. ALUGAM-SE quartos a
compl. indep. NCrS 12,00, 2 ou.jsolleiros. Ver e tratar

I ALUGA-SE casa: 2 quartos, 2 ^-'.(n„„ OTOO/.4âo. ,NCrj 250,00!tone 22-9264.Us, em S. Cristóvão.
Tel. 23-8700.

502,Vieira Bueno, 2.
arm.' rio.

'FLAMENGO - Aluga-se 1 vagi
-para 1 moça idônea que traba-

ALUGA-SE apartamento de quartojihe fora com alguns direitos _

c sala, clero, areiado, cômodos[25-4790.
am-Vis Av Osvaldo Cruz 90, — - 

120 jn'dar. Teatar Rua Honório dej FLAMENGO, quarto, elugo junto
Barros,_8,_ap_, 802. '

AIUGA-SE
J tranqüilo confortável. 26-4279,

Tel-, e.iclad. 57-3225,

ALUGO quarto mobiliado a ca-
sal q! trabalhe fora ou rapozes

Av. N. S. Copacabana, 87ô,
,-,p. 206. I
ALUGA-SÉ novo: ap. qüãrto-ialo Bulhões de Carva
coni., banh. completo, cozinha, -- - ¦- ,_ , ¦ . , -,. ,
área e! tanque. 250 mii e taxas compl. endep. NCrS 12,00, 2 ou- [solteiros. Ver e 1ratar_ na Rua mes p/ fiador.

Ver das 10 às íl e das )6 às tios, Sousa lima n. 121 —

17 com pessoa que estará no ap.jentrada de serviço, stap.

p»ra mostrar. Rua Raimundo Cor-üimb-, innepL_13.00 e 16,00.
rea. 41. op. 703.  EM AMPLO e confortável qí.
A UMA OU DUAS MOÇAS q. Ira. alugo vaga a rapaz, colchão mo-
fora, alugo qto. mob., 50 mil ca- Ias, bonh. quenies. R. cama. 65
da cu ums vaga sep. 60, amole. inij._M!o.uel_Lemc_s,_124 103

acalmo e confort. Av. Copac, 563,1 et-ADOR??? - Ind. 
"ótimas "ref.1 

BENFICA - Aluga-se quarto, sa-
ap. 008 - lei. 32-3461. | bancárias - Documontos em dia.|!a "P- Parí «W1. 1"* ,raí>- Io'
ÃLUGAM-SE quartos mob. p1 ca-j Resolvo na hera - Pra-a Floria-1'" p 

li,v5r_J_,':c*inh

sal ou pessoa só um pequeno de!no, 19, sj 76 - T.l. 52-6781 - ourbana,, 188

fundo com entrada e banheiro; Cinelandia. | BENFICA

ALUGA-5E ap. na Av. Amaro Ca-
valcanti, 923 c| sl., 3 qls., coz,,

_ banh., área c] t.inque. — Tratar
_IAPSA. Tv. Ouvidor, 32, 2.° de

12 as 17 horas, Tel, 52-5007,
Tele-!AL[JGÕ casa 3 qts., salão, quin-

tal, aluguel 150 000. Rua 11 Q.
19, casa 7. Senodcr Cornará, B,

1PR03LEMA DE MORADIA? Re. Jabau. Tratar Av. Rio Branco n.
raparesisolvo. Aps. e casas p/ alugar c/ 185'ó02.__CRECI 670_-^Ary.

AlUGAM-SE casas em B. Pina,
de 120 e 140 mll c amplos apar-
lamentos de 130, 170 c- 200 mll,
c\ òr. Chaves, Av, Antenor Na-
varro 99, sob._-30-7311.
APARTAMENTO" - Bonsucesso, 3
qunrtos, 2 banheiros etc. Rua San-
to Alariana, 1O0, cha\'es Rua Mi-
ouel Burnje_r,_10 —_ Açougue. __
AIUGO rasa da dois quarto?,
sala, cciinha o banheiro, cem
água • luz no Jardim América.
Rua Mcnscnltrr Castelo Branco —
O. X, leio 29.

ALUGO apartamento conjugado
com banheiro completo e ccz'
nha. Ver e tratar Rua Felisbclo
Freire n. 135 — Ramcs.

ALUGO ep. de q., sl. e den
Ver à Rua Magalhães Correia, 75
- Base 150. Hlgjenópojls
ALUGA-SE pequena casa a um ou
dois cavalheiros. Rua tngaí,
108 _ Penha.
ALUGO ótima cosa, sala, 2 quar-
tes, banh. completo e demais de.
pend. Preço 2-?0 cruz. novos. —
Ver hoje, 9 às 12. Rua Uranos,
1290 ej 1. Ramos.

BOÍaISUCÉSSÕ - Aiuga-se ao.
202, de luxo e grande acomoda-
dação — Ver e tratar, na Rua

Poi-ivo na hora' * i m,-X"T j " n~" Csrdeso de Morais, 354.4f.....vo na "^". ALUGO md., casas, aps. do Ro-30.1-7314.São Januá- s/ fiador proprietário irrecelsávoli t|,a a Austin! Triagem a Caxias, 1 i__ . ^c/ todos documentos em dia parai2 qtj de 50 70 90 100 e ]20P,-J^;:-"^t''^'-)
TiTiFri  -T- ,ÇrÍ.V.!" ~-Av;Jio 

,Br,1lico.' 
}.Í NCr$'s| fiador, ií. Lucidio logo,!™'1"*1'' .*'l!a'

ALUGO «partamenlo de sala, ,,/ 1819 - 32-2503, da» 8 às 10] ] 3g s| 4 A,a^;er „./, 17 n.rrj
quarto, toiinha e banheiro, mc-,_ 13 aI 18b. -. r,',i.-;-!— 

—'— ~™; 
~~" . 

"

biliado. Rva 20 de Abril n." 28 V-Vi-""--  .. ..-——7—-1AIUGA-SE umo casa cj 3 qts.,
jap. 709. Vor das 7 «-, 10 heras.

I prnia, finos móveis, roupa como
c / r.,.*7^] tel. privativo no qto., escrivani.

,« 
Senc1°rI-.3n.,r' "Ira, senhor idôneo. 60 mil; é

218, ap. 702 - Sala, do.s quar-
les, dependoncios, garogem,
Chaves porteiro _____________ 36-6734. I FLAMENGO — Dois de Derem

ALUGUÉIS — Uni mês depósito bro — Aluga-se vaga,- para mò
cu hem fiador. Aps. a partirjça, ap. de luxo, 80 m. cada,

«je 160, 180, 200. Trator 6h à: com direitos. Tra;
18h. Territcri.il Amazonas. -_—-_——-—

23-3042 e 3B-4031. (CRECI 743). jFLAMENGO

Av. Su
_ D. Gildete.

«UARTO - Aluga-ce
dente c's móveis, la-
zínhar. Rua Aguiar, 21 ap. 202
L. da 2a. feira. Tijuca.

QUARTO frente

ndepen-12 talas, cot-copa, banh. grande,
área. Varando, frente de rue, à
R. Goles n. 1450 — C-scadura.

umec

ndependente, CrS 90 00 outro FIADOR??? -"irrocusavêl", garan-funt)c$ ,P?r Z'*>, 40- s pessoa:
/- , r m .m -, 11.. ._.!._ .._-- r. a , .• -..-..-.^Innrrt i rmrr. D a i -. I r. — a*, a^ I

-——r— ALUGA-SE um quarto em Bon-.
Inquilino gu. Trütar ,,a Avenida des lVl«. Jj1'. 

c."

, a casal cu moças leaba'hem - nanclais, 175, cata 16. Jacarepa- L»'urite
Alugo quarto de, Rua General Roca, 113-C - Tl-|t,uá ônibus Curiclca. í'5 ars Ccrrers

— Aluga-se caso: 2
cozinha, banheiro,

ea. — Rua da Regeneração, 856.

BRAS DÈ""PÍNA - Aluga-se ^p.
ct., s'., cez., banh. Completo.
Rua Pirlá, 106 — Tratar cem Ma-
nr;el Lcurença.
CASA — Aluga-se cem sala. quar-

[rHa c banheiro à Ru*
9. Esta rua fica em fren-

45-3908.

Alugo apartamen-
to 801 da Rua Barão do Flamen-

lgo, 32. Prédio próprio para Em-

grande Crr 150 00. Ver e tratar
Av._Ccpacabana, 99-904.
ALUGA-SE ap. cem quarto c sa-
Íj separados. Rua Sta. Clara, n.
308, ap. 908 — Chave com

Preço 
'300 

ml! com ta

iuca.

brames taxa. Av. Río Brnnco
106 8, sl. 1)09. Tcl. 32-7655.

ALUGA-SE quarto, pede, cozinhar
" 

,i- c .'Kíft. 117 ;^u/-'i\i"._> — Aluga-se, pedendoi_ Rua Ciarimundo de Melo, 147.Ide|_Bulhoes 317.  .lavar e cozinha per NCrS 60,00. Encantado.
jCAMPO SAO CRISTÓVÃO _ Alu-lgugjao^jrjto, 198 - Tijucaj^ut.^ „„ je ^—^

limos. Solução na hora. Não t0. quo Irabalhem fora. Rua leopol- QUART0
U.ens.a e|>vs Au P!« tXrsn^n n í-3 OU.hCeS _!/.  __.

Agenda

PLAQUETA — O Departamento âe Transito da
Guanabara Iniciará ciia 3 de abril a troca de pia-
quetn, pura os veículos de liosnças terniinacJas em
2 e 4. O.s vêícuia.s pequenos pagarão NCrS 15,00 e
cs demais, NCrí 2-1,00. A plaqueta de 1937 tem a
cOr vorde e imagem do Cri.sto Redentor. Em maio
serão trocados cs veículos de íinal 1, 3 e 5-

COLOCAÇÕES — Estão abertas as inscrições para,
o curso sobre Novas Colocações do Serviço So-
ciai, promovido pelo Centro de Planejamento So-
ciai da Esccla do .Serviço Social da PUC. e que
será realizado no periodo entre 4 de abril e 20
de mriij. O curso destina-se a assistentes sociais
diplomadas e profissionais que trabalhem no cam-
po saciai, e as inscriçõss podem ser feitas na
.sede da Esccla, à Rua Humaitá, 170, ou pelos te-
lefones 26-(i.riü3 (das 8 às 101i30m) e 4C-7798 (daa
14 às 16 heras).

CONFERÊNCIAS — O Sr. Paulo Afonso Ma-
ciiatlo realiza a partir do dia 11 de abril, um ci-
cia <!e cinco palestras sóbre o tema Ouro Preto
— llisteiria e Tradição em beneficio da Campa-
nha Nacional da Criança; Haverá projeção d..;
íiiirlr.s e apresentação de obras de artes- As pales-
tríis serão realizadas no auditório do Colégio Tina-
culada Conceição, na Praia de Botafogo, 260. As
inscrições poderão ser feitas na Campanlia Na-
cional da Criança, através do telefone 26-0481,
e o preço total é NCr$ 10,00 (dez mil cruzeiros
velhos).

TRENS — Os trens paradores cem destino <i Deo-
dero não param amanhã nas estaçõe.-; da Lauro
Muller e São Cristóvão, no periodo cie. IL ás IS
horas, devido a interrupção da linha 1, para ser-•viço da Via Permanente.

PAGAJMENTOS — A Despesa. Pública envia aos
bancas para pagamento cin 4 dias as folhas de
pensionistas dt; Militares da Guerra, livros 7 210
a 7 227 e Meio Soldo, livro 7 260. — A Caixa Eco-
¦nômica avisa que creditará em contos, cm suas
c.âí.ncias n-este Estado, os pagamentos da*s seguin-
tes categorias de servidores públicos federais:
Administração do Porto do P.io de Janeiro — Apo-
sentados e Pensionistas.

TEMPO — Previsão do tempo <ité o dia 30 na
REGIAO SALINEIRA FLUMINENSE: Tempo nu-
blado com nebulosidade variável. Nas próximas
48 a 60 horas, instabilidade de tempo cem chu-
vas, poderá ocorrer na área devido ao fluxo de
ar frio ccnvergsnte. Condições de evaporação
boas, reg-uiates no fim do período. REGIÃO SA-
„INEIP„A NORDESTINA: Tampo nublado com
nebulosidade- variável. Instabilidade do t.rmpo,
com chuvas nas próximas 24 a 48 horas, devida
as ondas de leste. Condições dc evaporação em
geral regulares.

aixa

CAIXA — Relação dos processes em exigência nn.
Caixa Econômica Federal do Rio do Janeiro: Pro-
curadoria Jurídica, Av. 13 de Maio, 33 35, 2.° an-
dar: Processos n.°s 42 733 retificar a gula de
transmissão. 51 233 — 51 571 — 58 162 compare-
cer a P. J. 60 345 retificar a certidão do R. I.
103 327 atualizar os documentos. 106 256 retificar
a guia de transmissão. 107 037 comparecer a P. J.
107 215 esclarecer distribuição. 107 003 retificar a
guia de transmissão. 107 742 completar a cadeia
vintenárla. 108 129 juntar certidão do 6." oíi:io de
distribuição. 108 212 esclarecer distribuição.'103 260 juntar título de propriedade. 108 239 com-
parecer a P. J. 103 3-19 juntar quitação da Pre-
vidênola Social. 108 702 retificar o R. I. 103 774
juntar a guia de transmissão. 108 847 juntar os
confrontantes do imóvel.

EMPRÉSTIMO;? — a Carteira, de Consignações
da Caixa Econômica recebe, hoje, as propostas do
empréstimos de números até 3-:. 003, já informa-
das pelas repartições a que pertencem os sarvido-
res. O posto cie recepção funciona diariamente no
Edifício-Sede da Caixa, sobrcloja, entrada pelaRua Senador Dantas, no horário de 8 ás 13 horas.
Serão chamados, hoje, os portadores de contratos
de números até 14 500; para fins de averbação em
suas folhas de vencimentos nas respectivas repar-
lições onde trabalham.

ÀHíi

FIADCR — Aluguel imó-/ei% ta-
sai. a-s. \z\nr,, prepricl.írio o
«pmorciesnt*, erodnncin^o p-r ban-
co e comercie, selueão na h*-a.
Avonída Rio C-onco, lí»5, -«ila
604. cd. Marques do Hcrvcl.

FIADOR — Pora casas, aparlcmen-

,-i J, Pa.rn CrS 30 mil P ' . ";-"'" w"_"" -"¦ a-"1-1prado Júnior, 297, ap.
ventilada. Preço '-'•'•'" "" • baixadas, 3 quartes eom ar con- - ...-_-- '-— .--'- —uTJSr Martins
Rua Santo Amaro n.o 4, ap, }. dIdcna<_|0 2 banheiros sociais, ALUGO quarto mob. «i um'""««j*--™'--.-.

ÃLÜGAM-Sl vaqas para rapnesL|ga de 50 m2, ótimas depen- cu ""'• ^'"'o"' 57.605L FIADCR - Para casas, apartam-n;

rie comércio. Rus Silveira Mar- dências. Sinteco a cortinas no-jALUGAM-SE vara». . moca, mel- . lo,ar, irrecusáveis. - Temo.

geladeira e máquina de la- trabalhem fora

FIADOR? Ind. irrecusável, ótimas 9f"'íUBr^e|_^aem-i,,^f.e„°„m| QUANTOS - Alugo a catais semicozlnha e banheiro. Rua Padreo ref, bancárias - P/ alu-ar com|dlreltcs - 43-7608 - Sr. Sllvlno, filh„. p__.,,, |>vaPi C07Ínhar, pe-l Nobree-a, 1)11. Piedade. |
r- t«ni"\mèí adiantado, Índico ótimas ea- SAO CRISTÓVÃO — Aluga-se um!de-se deposito. Rua Conde Ben-: AM1/~A ce .«~«_ o,,. An«_Iin»'xas incluídas. Tratar em 57-6095. „, , ap, d:> lcmI, ,„ lobbn _;qt. !nd. oara unl raD« .. Prea- f|n>, 645.- Muda. 'n i',L, „l>„ 

Angelina, (j # |0ÍJS_ i,roeu.ávei,. _ 7ceno.
ALÜGA-SE I quario de frenteiCentro á Gávo». Reselvo na ha-lço, CrS 4o 000 - Rtia Costa L6- õ__ 

'COMPRIDO 
- Aluaa-se èo\-/r.'^..l.l~ --."'¦'  —proprietário, é rrmerciante Selei-

para casai ou mêças. R. Barato ra. Av. Ri, Branca, )85, «/ 1819 bo, 372. Final do ônibus, 472, V 
° 

|oc, I c| 2 nt, leo eiv AlUC"UÉ,S -,A"=n,amo. casa.,|r5, ,éoidj em M heras. - Av 13
Ribeiro. 200, ,,. 227.  - Tol. 32-_03, SAO CRISTÓVÃO - Aluga-se bo'ai pregada, earaeiem, barato,' RuajfP" l',i/.,,<, '<""'««!"•• 

,<" 
mc*.í= l*[i°- «'" "¦ "la ' 603- T'""

ALUGO diárias para turistas. Av. FIANÇA HONESTA - Aluguol casa com 2 quartos, sala e gran- da Estrela, 49J5I - Bloco B, «p. Lh"*i 
*'S„™j. 

ii .Jl, í - -
. S04. IsceitáXcl. 57-7Ô9S - Recado _|rie quintal. Contrato erm fiador.1406. ' Chavos c] porteiro. Tratar:Ru« do R-rando, 39, sala I i03.|JARD|M AMÉRICA - A'uo3-:e

Uns, 164, 403

AIUGA-SE em casa de família,
um quarto com 3 vagas, a h-in-

cario ou estudantes com referen-
cias. R. Bento Lisboa 16 —

25-6644
APARTAMENTO - Flamengo, qt.,
banh,, kitch c| cama colchão,

poltrona, armar, embut. — Cr}
2Ó0 mil -Tcl. 26-9181.

ÃLUGArVa-SÉ vagas para moças cl
urgência. Tel.i 45-7702 até 11

horas. Rua Bento Lisboa, 159 ap.

104.
AIUGO vagas ou quarto em ap.l je| 45-Q1 28
de uma só, urgente, 2 moças -

Tratar R. do Catete, 310, sala

Dr. Joaquim Aurélio rn João
Maurício pelo tel. 23-1936.

MOÇA só aluga quarto a outra
trabalhe fora c' referencias R.
Marques de Abrantes n. 92 —
ap. 1 004 — 2.0 bloco.

ÃÃUDANÇA? GATO PRE-
TO armazena, transpor-
ta e embala desde 1940

sr.lão de 50 m2, ótimas depcn-1. ...
dência-.. Sinteco a cortinas ne- S ALUGAM-SE vaga, a moças quel- •Mar, irrecusáveis. .--, . 

CRISTÓVÃO
trabalhem tor, - Av. Copacaba-proprietário, e comerciante. Solu-óaMJ e.t;ibio\AU

var (opcional). Chaves com o na 796 - 1 003 — 50 mil.
porteiro JcÃo Kaüaí. Tratar com ALUGAM-SE — Para temporada

curta ou Icnçja, ótimos aps. mo-
bi liados, com geladeira, utensí-
lies, roupa esma etc. Basimar
Ltda. Barata Ribeiro, 90, cenj.
203. Tels.i 36-2972_e 36-3822.
ALUGUÉIS - Um mês de depósito
ou bom fiador Ap«. a partir de

22-0552.
|SAENS PENA

preços

BANGU - Aluga-se casa. Aluguel ao. de s., 2 quartes. corinha, ba

A'uoam-se ouari NCrí (!°-00- " ' môs' Pre-:s'* hhDÍr°' tíep' e,:- Ver ~ P" Car " "' leio NCrS 300,00 para consertar,,levt, 553. ap. 301.
Rua Bolob'

íódic Av. Ma-! 730, Válter.

[Ver na Rua Mineira, 31 e tratari
:e( Sr. Silva, na Rua S-nador Ser-;
nardo Monteiro, -9!-J'(.

Aluga-se ca- racanã,' 651 sob. Tratar das 6
ção rápida cm 74 IWas. — Av. 13 s<J '^ual kitch e um quario in- _s ]2 horas. íCASCADURA - Aluga-so bem ap.
d- Maio n.» 47, sala 1603. Idependente, lugar agradável. - 

fTJDCA - Alugo o ap. 101 dã CJ 2 "'?•• 1 !als' dependências

HÕTEf- Alugam-se qts. bons pl 
A.na Neri' 14?' —'Rua des Araújos, 82, ótimo pa-

turistas, asseio e conf., perto da »j>i mii* a nm •"/M<fqQinr*i!r'' .médicos ou dentistas. Chaves
prsia, rliárias módicas. R. Saint
Paman, 74 - lei. 27-5700 esqui-
na Sá Ferreira.
LEME — Alugo ap. sl.,
demais dep. mob..

3 qts.,
gel.,

160, 180, 2'JO. Tratsr das'8 à, 18 sar., vista mar, atapetado. 650
horas. Territorial Amaicnas. —mil. Rua Gustavo Sampaio, 460
23-3042 - 38-4031. (CRECI 743i-i(Port£r

TIJUCA-RIO COMPRIDO;[,V,o:.a, casa 6. o. ai*. Oa
10 ás 12 horas. Aluguel 400.

ALUGA-SE um ótimo quario em
casa de penuena família a urn
cavalheiro distinto. Rua Maria
Amalla, 148.

de criada. Fiedcr cl c;ntrato —
Aluguei: NCrS 250,00 mais ta-
xas. Ver na Avenida Suburbana,
9 S36, ap. 202, das 8 às 16
heras. ^__„____

rie^nri 7mnIU?,°r 
'^'bÀ^d'.' 

cNGÍNHÕ~¥ôVCT.- Aluga-se ca-
n ii pena. emo. eic. ver oarao cie . _ . o *«i». j»- «m_.
Mesquita. 533, ap. 205 - Alug. =a 

&.l,Tmlnàl 2SaP' Char." inn Mti ;R- Manuel Miranda, ^_J — Lna-
fe.ri.3PÍ!ri;.. _|vets 312. - Tels. 42-4546 ou
TIJUCA — Quarto, alu^a-se a 08-3^.4500.
sal. p. lav. coj., 85 mil, «m-eENGENHÕ NOVO"~ Alugo""
bíente famiiiar. Rua do Bispo 210,
das _2 às 17 horas.

OLARIA - Aluno à R. Pened-
123, ca;a 102, de constr. nova,}
c! sl.. 2 qt'-., banh., cc7., .íroa
c| tanque. Al.: 220.00. Ch. no
h-cal c| Sr. Calixta. Tratar Av.
Rio Branco, 103, s| 207 - Tel.:
52-5137.
CLARIA — Aluoa-se ap. de fren-
le — Rua An-élica Meta, 3..° an.
d3r, prédio s| piletis, ônibus C.c-
rÍa*Cc53cebana, na perta. Saleta
rnírac!4i, varanda, 3 q-, 1 s_'a,
2 banhelr-s, sendn 1 sccial etc
Alunuel CrS 300 000 per mês.

30*. — Tereza.

ABCI — Alugam-se aptos. 2 q-ar-!r.ço# 62.
los com cu sem garagem ¦ par-
ti.- de 315,00 na Rua Senador
Vergueiro 218 inf. portaria de

13 >s 16 horas ou 9 as 12 « 1/

as 19. Tel. 31-0796. Braga.

SALA — Aluga-se a urn casa! ou
ja dois rapazes. Rut Pedro Ame-

VAGA peira rapaz do comércio.
Casa fernília sosíegpda, are]ada.

coz. Aluguel 340 mll. Tratar tel. Embalagens 28-7532 —to a sala conjugado. ;¦ .
it-ii'^ a-.. 17ni _ IA ooor-l 1220,00, mais taxas. Contrato comia*"" ""' ou rapnes, com «II cai
AIUGA-SE quarto gde. moblIia-P^-' '7- e -4-8-Jü. ......' 

MUDANÇAS STAR -g"rn
1,««« « . .—.- — , r [ALUGO, ap. 301,

ALUGO quarto dc frente beml 12,00 A HORA. Telefo-trcpclis, 194, frente.

ap. 202 dè R. Vaz Toledo, 651J podendo guardar um aut-móvc!
c-m var., sl., 2 cts., e dep. emp.[ no pavimento lé'reo. Trat

Alfrerl-i Bareelo.. 187 -

ALUGA-SE ótimo ap. frente: sala,
2 qts., arms. embutid:-, qt. e

..,,.-. s . s~ a -. ,¦ . ibann. empreg. — Rua São Miguel,
APARTAMENTO mobiliado 'em-'MUDANÇAS? A LlJSlta-; 185, ap. 102. Chaves c, porteiro,
porada. Pr.vo a combinar. Sale-! p , = ,-^l=a \AA,,oiaa d" seg.-feira a sábado.

sais, quaeto separados, banh., " è) Ouaraa /VIOVeiS ~"ULÜGA-SE 
apartamento c| I quar-|T''UCA 

- Quartos alugam-se c/l Aluguel NCr$ 200,00 mais en I Rua Dr. Alfrerl-i
"" ' *""" """""' ^35 

p=r JsJCrS;direito a coxinha, irtdependonie,, carnes. Tratíu; 3. Relação, 15,1 Telefcne 30-1193"ito 
cem,piira casal ou rapnes, com ou'cem Sr. Carvalho.  PRAIA DE RAMOS - Aluge-se

fiador - Ver e tratar ni Rua|<em níveis, ambiente familiar -'f|A0OR - Aluguol imóvois, ea. uma casa c!' 2 quartes, sala, en.
do, para duai pessoal com refs. j »jTi \r\A k\/~ac CTAR (Ccnde de Bonfim, 59. Av. Faiulo^de^ Frontin, 176.  taí. apS_ )0jaS( pr0pt*ictárIo i> co-zlnha, banheiro etc. Rua luis Cã-

ei. 37-1617. |/VIU_MINV_-MO -JIAK UlIlRel *n iríi , R.,'in Pr-ITIJÜCÃ - Ãp. 101. R. Antonio| merciante, ireelonciado por han.lmara, n. 576 c; 5. Chaves casa
BaííÜo, 137 cj sala, 2 qt's.7 gr;n-ico • Co mir do. Solução na hera. j3. Tratar Rua Pedro Alves, 103,1

Tel. 45-5018.

arão Pe-
qts..

ajlimo ponto Catete" Cri 40 000Jmob. c| tel. a mòçs que traba-i 
' 

ra,-a noc " 1 >a, decendéncias. Traiar 36-4791.'des, qt. criada e mais'depends. Av. Rio Beanco, 185, sj 604. £d. terça e quart.-.-ft-irs com proprie-j
lhe fora. Rua Bolivcr, 35 ap. 602.lr|2 _i-y^04. ¦-¦- . -..--. '. - :'- -.-. M.•«..« H«r«.l ts,;»Chaves ci port. fernancic* Ver hoje das 10 át 12 horas, Mirquei Herval, tá rio.

oro&copo
Prof. 3VIAZURK'

Procure íesobrigar-se ile sua
obrliraçõss no local <lc trabalho
a contento. Assim você paericraí
rsceber recompensa, à altura.

Caipricôrnio (31/12 a 20/1) — Número de sorte:
18. Cõr: azul. Pedra: turquesa. No trabalhe: te- '
nha calma o seja ponderado que tudo correrá de
acordo com os seus planos. No amor: não se en-
tregue ao amor facilmente, seja qual íôr a forma
que apareça.
Arüário (21/1 a 20/2) — Número tie «orte: 54.
Côr: roja. Pedra: jacinto. No trabalho: seja mais
gentil com os colegas e os superiores para ter o
apoio cos mesmos quando precisar. No amor: se
tiver algum namoro iniciado procure ser fiel, poisas Influências são boas.
PEIXES (21/2 a 28/3) — Número de sorte: 26. Côr:
muego. Pedra: ametista. No trabalho: o dia fa-
vorece as realizações e os nego ios de ordem pro-íissíonal. No amor: o período será para você mui-
to feliz.
Aries (21/3 a 20/4) — Número de sorte: 65. Cór:
lilás. Pedra: rubi. No trabalho: não comente
muito os seus planos para o futuro para evitar in-
trigas com os seus colegas. No amor: periodo em
quo deve se mostrar despre-fcencioMo e realista.
Touro (21/4 a 20/3) — Número de sorte: 46. Cór:
verde. Pedra: safira. No trabalho: muito cuidado
cem as pessoas que se dizem amigas. No amor:
semana cheia de aborrecimentos motivada pordesconfiança injusta.
Gêmeos (21/5 a 20/6) — Número de sorte: 18. Cõr:
marrom. Pedra: esmeralda. No trabalho: tudo
correrá às mil maravilhas; pede até abusar uni
pc-aico para não ficar enfadonho. No amor: nem
bom, nem ruim, deixe que o cia passe.
Câncer (21/0 a 2D/7) — Número de sorte: 15. Côr:
creme. Pedra: ágata. No trabalho: procure a a-
tar a crácm des seus superiores para íüo se er-
render der.eis po:c_uo muitos estão esperando.isso.
Ko amor: preeuro ser insistente cem a' pessoa ama-
da pc^ue ela está ficando desiludida" com o seu
amor.
Leio (21/7 a 20/8) — Número de sorte: 54. Côr:
muego. Pedra: brilhante. No trabalho: tudo quo
você desejar é só falar porque os seus superiores
estão prontos a ajudar, No amor: você terá uma
surpresa agradável.
Virgem i2;/8 a 20/9) — Número tíe sorte: 76. Cór:
cinza. Pedra: granada. No trabalho: o ambiente
será calmo e tão cheio de surpresas quo o fará pu'-
lar de alegria. No amor: muito cuidado com o or-
guino e a vaidade durante este período.
Libra 121/9 a 20/10) — Número de sorte: 74. Côr:
vermelho. Pedra: lápis lazúli. No trabalho: agra-
ciável surpresa no decorrer dêste ciir4. No amor:
cuidado cem fimor à primeira vi.ia perque os as-
tros indicam atritos cem terceiros.
Eecciri-o (21/10 a 2?/ll) — Número de sorte:
CCr: l3.re.nja. Peira: áge.ta. No trabalho e:rá de-
vir.amente apreciada a maneira intoiigentô com
que vccê cumprir suas cbrigaçées. No amor: pru-
cincia será a melhor arma para êete cia.
Sagitário (21/11 a 29/12) — Número ce sorte: 28.
Cór: gelo. Pedra: topázio. No trabalho: aguard*
uma surpresa. Pcls. poderá receber convi!e paru
assumir enrgo de destaque. Pense duas vezes an-
í-e.s de aceitar. No amor: quem pensa não casa;
por isso é aconselhável resolver de uma vez o ro-
mance aue começou.
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O IfAÕVEíS - ALUGUEL

PENHA - Ap. 2 quartas, sala, ba-|
nheiro cemp., áren, etc. Aluga-
se Inf. 33-7330 opó:. 10 horas. I
Cl^ííL?00.--— '

Aluçia-co sala comer- SALA — Aiu-jo, Av. Rio Branco,,
.nas c.ndiçCas, Av. c| 60 m2, cl telefene, ccmp.eta-

_ r.i. saia mente aparelhada para crancie 
"fir-

PENHA — Aluga-se olimo ap. ia>
Id, 2 quartos, czz., banheiro,
liroas etc. Inf. Av. N. S. da Pe-
nha, 504-A - Bazar.

, lsa-| SALAS - Sobrelojas, contro com CENTRO -

telefene, pasci i contraí i dc .|cial em

^'•irA^^sT^r^l^f-CErrSos, chaves c,ma cu ,,,... s.,,;o.,,,: ....

ludo per 3 milhões. Tel. 22-6347. porteiro e tratar a Av. Erasmo neg

Ver e Iraiar na Rua Rodrigo 511- Brasa, 2W
va 34-A sala 101. Í2'ií84—-

_ Gr. 503. Tel. ..
52-5008. CRECI 814.

PRAÇA CARMO - R. Apia, 3 -
Aluno quarto só tolteíro, c| ha-
nheiro completamente indepen-
dente, casa família mineira —
Aluguel 70 000.

ZONA SUL

•PRAÇA DO CARMO Alugo
casa a pequena família, frente
do rua, tem entrada de carro
130 mil. Rua licia, 63.
VILA DA PENHA - Aluga-so ca-
so por NCrS 120,00 a casal.
Rua Tcmaz Lopes, -462.

AUX. RIO DOURO

ALUGO — Rua Francisco Sá, 95

loja "L" - 25m2 - CrS 370 Rua
S. Clemente, 9B, loias 5, 6, 7,
9-15 m2. CrS 315 - 
27-5416. _
ALÜGAM-SE boxes à Rua Senador
Vergueiro, 203 - Tralar pelo to.
ne: 377045;
ALUGO frenle de loja p| artigo
de cabeleireiro ou aceilo sócio.
Rua Maiqués de Abrantes, 64, lo-

ja 4 — riam.

ALUGA-SE sala de frenle, a ca-
sal idoso ou 2 senhoras sem íi-
lhos. R. Cardoso Quintüo, 185.
(Tcmás Coelho).
ÃLUGA-SE OU" VENDE-SE casa i
Rua Alecrim n. 853 — Vila Kos-
mos — Tratar n* mesma c An-
tonio.
ALUGA-SE boa casa, três quar-
tos, de laje, banheiro ccmpleto.
Está em limpeza, CrS 140 000 -
Sua Dr. Sousa da Silveira, 240,
depósito — Honório Gurgel.

ÃLÜGÃM-SE 2 boas casas, pe-
quenas, na Estrada da Água Gran-
de, 26-F, Iraiá, próx. à Praça
da Igreia. Aluguéis CrS 65 000 e-
CrS 75 000, também casa maior
cm Madureira CrS 100 000 e ap.
«rande Cr$ 140 000 - Tratar Pra-
>;a Honório Gurgel, 298, iunto ò
Igreia de Ir.ijá J|l^r._J/irgnio._
ALUGO casa de 3 quartos, sala,
«pa, cozinhe, varanda e banhei-
ro. Rua Tiuba, n. 471 - Vicente
do Carvrilho. Chave nes fundo

ÃLUGÀ-SÊ uma casa quarlo, sala,
cozinha. Run Silvio Tibiriçá
350. Turiaçu.

BOTAFOGO - Alug. as loias P.
S e T. de galeria nu Rua Volun-
tários da Pátria, 329. Tratar Av.
Nilo Peçanha, 26, sl 1 116. d.is

17 às 19 horas. Sr. Baptlsla.

COPACABANA - Alugo lei» c so-
breloia. li. Toneleros, la. loca-

ção, grande salão. Tratar - Tel.
48-5484 e 34-346K
LOJA - LARGO DO MACHADO
— Alugo, I.' locação, perio ci-

nema, boas condições. 223996,
à tardo - CRECI M.

CENTRO — Ótima sala, aluga-se
com banheiro privativo, entrer-a
inu-diata. Tel. 22-4141 c 52-9027,
Osvaldo G. Pcreira - CREC 1554.

CASTELO - Aluga-se escritório
bem montado, com Tcleicne,
constando de duns saias comuni-
caveis de 30 m2 cada. Telefonar
para 52-5393.

CENTP.O - Aluga-sa a saía 706
c/ ie'cfono, na Rua Alvaro Al*
vim, 33. Ver das 13 is 16 ho-
ras. Tel. 42-3373.

FSCRÍTÓRÍO-^ Alugo vaga Ed.
Av. Central. CrS 100 030 men

(não pode ter alvará

ucrr.tivo. Inl^_-i_7-9j26

SALA5 — Ceniro, alugo vária1;
Ias para escritóries ou pequoriâs
indústrias. Ver com porteiro, Rua
da Relação, 55. Trntar Esleves,
32-8902.  _
SALA - Alugo 1 saleta, 1 sala
banheiro, kitch., frente, com mó
veis. Rua d.i Assembléia, 93.
Tictar 32-8902 - CRECI 937, Bi
calho.

EMPREGOS
DOMÉSTICOS

~~~~ . 
JiT.ECiSA-SE, para casa do fami

AMA5, ÃRRUmADEIRÍlS lia do tratamento, .mprogada das

C rnD^IR&Ç * ** " ''eras, ccm referencias,
t ^UrClKMj para 5cryjr3 du arrumarão * lim.

pesns. Tratar pala manhã, na Av.
Visccncí» Albuquorquo, 1 035 ~

Lobfon,
PRECISA-SE de «rruiimdeira ccíp
pratica e rcferencifts — Vise. de

{COZINHEIRA — Procisa-co do, PRECISA-SE do um. emplacada
if:mo o fj-aão, exíea-:o leferCn- p.-.ra casal «slrany«iri> qu« ia ba
'das. R. Prcfcssor Gastão Bala- ccsinhsr • lavar rcupa. Paga-sr.
Ina, 43 ap, 701. Rua Paralola a bom. Rua Si Foirelio 188|404.
Miguel Umes.  _____ |pRECISA-SE .dc uma moça para
COZINHEIRA E BABÁ' — Preci. auxiliar em serviços domésticos
sarno» ilo proforencia pertuguo-'em caia dc pequena família d

O BÍSIKO E ARTES

»SS0ÜS

o EMPREGOS

\za__ — Exigem-so referencias.

ZONA SUL

LOJAS — Alugam-se, otmio pon-
to, vários ramos. Ver c tratar
ã Rua Paissandu, 179, com Fer-
nnndo.

ZONA NORTE

Tra.
... tei. 32-2199 ou 42-4998. Ale.
xandre.
ESCRITÓRIO - Alugo, mesa re
cados. Perio ter alvará. Run Se
nader Dantas, 117 sala 441.

ESCRITÓRIO NO CENTRO - Pa)
so mobiliado, c\ Iclefrno, aluguel
barato, duas salas. Rua Miguol
Cculo 23, gr. 605, a quem com-

prar os mives. Tol.: 42-1922, •

parlir do moio-dia.'EDiflCicTÃVrCENTRAL - Escrit.
mob., cl tel. Alugo parto c] ref.
— Tratar sala 1 506J

ALUGA-SE pi fins comerciais, ou
residencial na Rua do Catete n.
232, 3 salões, banh., coz., «rea.
Tratar APSA. Tv. Ouvidor, 32,
2.", doJ2117 horas, 

'fel.: 
52-5007.

ALUGA-.SE sala, frente, Edif. Ritz.
Inlorm. tel. 37-7655. Fiador idô-
neo — Copacabana.
ÃLÜGA-SE sala, 32 ni2 no melhor

EMPREGADA - Preciso para pc-
quena iamllia. R. Machado de
Assis, n. 73, ap. 402 - Exijo
referências. Dorme fera*

EMPREGADA - Mocinha, dor-
mindo no empe^o. Rut liarão
de Itapagipe 182. - Rio Com-

prído.

iraii-imento à Rua Pontes Correia
Tratar na Rua Prudonto do Mo-jn.o 98, Andoray, Paga-se bem.

465 - 3.». Telefono 
pR§ciSA-SE 

"de 
cozinheira com

documentos — Santa Claro n, .
415 — Copacabana — Te!. ..
37-4004.

rais n.
27-1900.
COZINHEÍRA - P/ pequena la-
rníüa estrangeira — Trivial varia-
do com referências — Dorme no
emprego — Ordenado Crí 70 000

Rua BarSo de Lucena, 48 —

ALUGA-SE grando loja, 45 m2,

força, 4 porlas, frente estação
da Penha. Tel. 26-7533. ,

ÃLÜGO lo]a, largo do CampI-
nho. Tratar i Estrada Intendeu-
te Magalháes n,° 68, com Ar-
naldo.
ATENÇÃO contraio da 2 lojas
120m2 junto Av 

"

LAPA — Aluqa-sc o grupo
da Rua das Marrecas, 40. Chaves
cl porteiro. Tratar cl ADMINIS-
TRADORA SION. Av. Rio Bran-
co, 156 cl 1714. Tel. 52-5917 dc
12 às 13 horas.

CASA — Alugo c| sala, quarlo,
cozinha e banheiro — Tratar na
Rua Alfredo Peri, 201, sob. São
João de Meriti, junto à Estação.

HONORIO GURGEL - A~lug.vse
uma boa casa ccm qunrto, snla,
coílnha confortável, aluguel CrS
95 000, e taxai, ccm deposito
ou desce nto em folha na Rua
Maria Paulina n.° 189; saltar na
Escala Publica na Rua dos Di
mantes.
IRAJA — Aluga-se cata
cox., var., tide. quintal,
R. Ju^ueri, 266. Inf. n.

qt., sl.,
105 mil,
161.

EDIFÍCIO BULLDOG - Alugam-
so grupo» de salas na Rua Saca-
dura Cabral, 81. Tol.: 43-8944 -

GEORGINAL""" 206

ponto de Copacabana, de irente,
.- edificio mistn. Tratar Sr. Dome

nico. Tel. 252230.
COPACABANA - Aluga-se sala
ccm nr refri-erado, h Rua Santa
Clara n. 33/822 — Informações
Tel. 25-e046.
COPACABANA - Ãlugam-se salas
comerciais la. locação, saleta,
baniu, kitch, salão ccm ar cond.
acabamento luxo — aluguel bara-
to. Ver Av. Princesa Isabel 323

313 c 1209 chaves com
porteiro. Tratar Rua do Carmo
38 si loia. Tel. 42-0214 c 42-2647
Sr. Antônio.
SAÍA"" COMERCIAL -""Aluga-s
com saleta, kitch. e banhi 

'

EMPREGADA paro todo serviço e

que saiba cozinhar. Tratar Vis-
conde de Pirajá, 447, ,ip. 501 -

Exigem-se r&ferenclas.

EMPREGADA - Precisa-se com
referencias. R. S. Clemente n.
514- ap. 601. Tel.t 26-7_a_M:_

EMPREGADA 
"-- 

•Vcciscse para
tcdo o serviço, ciue durma no
emprego — Nao sala fl noite, —

foloa aos domingos — Rua dos
Invalides n._lM_-_ap._l 105

EMPREGADA r.| arrumar, iavar
e passar, 7b 30m Js 12 h - CrS
45 COO — Pref. ciue mera perto
- Rua Antônio Vieira n. 17, —

ap. 804 - leme. 57-5314.

Ouro Preto, 67 — Botafogo. IBotafogo — Tel.: 26-1121 _
PRECISA-SE cie cozinheira da'for- COZINHEIRA - Precisa-se compe-
no e fogão, só par3 fanír a!mo-j}ente e com prática pnra ecri-
Ço — Poucas pessoas. Pagam-se. n|inr e lavar. Exigem-se referên

cias. Paga-saAv. Ernam
- Cascadura.

de 60 a 70
Cardoso n._39:_
PRECISA-St do umo mocinh
Rua S. Francisco Xavier n.

EMPREGADA - Precisa-so para
pequena família — Paga-se bem
— Rua Padre Telemaco n. óó
Cascadura.
EMPREGADA - Todo o serviço
- Referencias - CrS 60 000
D. Mariana n. 29 - ap. 101
Tel. 27-5580.
EMPREGADA - Preciso. Pago
bem. Exijo referências, Rua Vo

completo. Av. Copacabana, 1 066,'|untério! á- p^tril, „, 61, ap. 804

INHAÚMA — Aluga ou vende-se,
com dciu quartes, sala, banheiro,
eopa-cozinha. Estrada Velha da
Pavuna, 1 418. casa 36. Ver t» tra-
tí.r depois das 12 horas.

MARIA DA GRAÇA - Alugar-se
o apt. 201 da Rua Oliveira Ser-

pa, 57-F, ccm sala, 2 qts., e
demais dependências. Chaves
com hora marcada pelo 1el. —

.19.9! 15. Tratar c| Administrado-
ra Sion. Av. Rio Branco, 156

s| 1 714. Tel. 52-5917, do 12 ò:

16 hs.
201 tlPILARES -- Alugo ap,

Av. JoSo Ribeiro, 507 c| 2 qu?'; A

Ios, sala c dependências. -Cr* d

170000c taxas.J'^ 29-1174. _
ROCHA MIRANDA - Alugo 3 ca-

sas nn Travessa Jarnbeiro. 15 ca-

sa 3 e 4. Tralar 49-6671, Dr. Gar-
rido ou Napoleão.  

ROCHA MIRANDA - Alugo casa,

qt., sl., depds. 90 000. - Rua
Diamantes, 353. _ 

SÃO JCÃO MRITI - Aluga-se
casa, qt., s„ b„ c. 40 000 - R.
Marco Antonin, Leia 2, quad, 1,
_ pentes, ônibus Jardim Reden-
tor. .

Brasil restam
8 anos, aluguel de 20 mil (20)

passo por 3 milhões. 30-1369.

ALUGO tola n.° 5 - Rua Araújo
Pena, 10, esq. Haddock Lobo
Largo da Segunda-Feira, otmio
local - ^__'i_77l^m-—
CONTRATO - Pasto loja 8

:0, fundes, alg. 70,00, pcnlo cie

ônibus, melhor pento comercial,
na Av, Brás de Pina, 2 780-A.
Base 4 SOO, •facilito, Tel. 91-0322.

GRANDE LOJA com 2 sobrelojas
o área para qualquer ramo, de

comercio, indústria ou deposito
- Passo contrato ou olugo as

sebrelejas. Vor 0 Iratoi'no lo-

I na Avenida Brasil, 11 201 -

loia A com João Lopes - Penr.a
Circular.
HIGIENOPOLIS - Aluga-se a Io

'A" da Rui Eudoro Bcrtink,
Í34 - Chaves cl o Sr. Paulino -

Tralar com ADMINISTRADORA
SION - Av. Rio Branco, 156

,| 1 714 - Tcl. 52-5917, de 12

às 18hs._
LOJAS - Alugo 120 lil - Rua

Eonediio Otoni, 65-A -- R. Ana

Néri, 104-1, própria paxá pada
ria. Ver__e tratar nos mesmos.

Aluga-sc c| 50 m'2

LAPA - Alu?»-s« 1 Rua Morais
a Vale, 26, lórroo, para fins cc-
marciais of seja, depósito, oflel-
na «te., com irea anroximada do
100 m2. Aluguel NCrS 420,00.
Chavas no mesmo local, «o to

brado. Tratar na R"a Buenos Al
res, 110, com D. Edith ou Sr. Al
berto.

í309. Chaves -com porteiro
trntar tel. 25-1863.
SALÃO grande de frente, com
tol. Alug. p/ fins profissionais.
Ipiranga, 46 -Tel. 25-0484.

ZONA NORTE

PASSA-SE 2 salas, aluguel 22 500
luva pequena a combinar. Ptaqa
Tiradentes, 69 sala 2, 2." andar.
Donn_Rule.
SÃÜ -' CASTELO - 

"Aluga-se

sala ita Av. Almirante Barroso,
90, laia 511, junto ao M'n. da
Faienda. NCrS 150,00. Chaves
erm o porteiro. Tel. 27-2658.

SALA" NO~ CENTRO - Montada
com telefone. Aceilo contador,
cerreter de imóveis, desnachante.
Tratar pelo telefone 58-2829.

SALA - 
"Aluga-se 

Ed. Lisboa, sa

Ia 1801, frente - Presidente Var-
nas. Chaves portaria — Infs. Te
4B.8841.

na
254

Campista 130
26-3070.
COZINHEIRA

bem. Rua David
otafogo — Tel.:

,_  — Píecisa-se en
p. 301 - Trabalhar 2 dias nj tlM de fam|||a. Trivial variado

semana. Pagam-se Cr$ 4 OOO Pi.pagj,.5g bem. Tralar Rua Garcia
JD'Avila n." 160. Tol. 27-5417

PRECISA-SE de copeira - arru- Ipanema.
madeira portuguesa servindo à COZINHEÍRA - Trivial variado,
francesa.. To efonar para 46-9071 JÓ C0linha _ -rrazendo referen

13 as 16 horas. |„,„ r,t m nm _ Rua Ra|mUndo
cozinha

'cias. CrS 60 000
ledo Ccircia, 10, op 601.PRECISA-SE empregada pnra

'ví.Ttno^píS"!'. 
b°eth™v.° Rai: COZINHEIRA p| i^f,,^ -

nhaJ.isibe,^,.,pL50, Tr,v,lefva,ado «^j--^™",- 
J

PRECISA-SE de uma ccpe-lra-ar- Rua Alberlo Campos, 155-401 -

PRECISA-SE cie cozinheira de
meift idade com referencias, R.
Constante Ramos n. 125, ap. .
701. _7_
PRECISA-SE de cozinheira saiba
cozinhar bem. Rua Voluntários
da Pátria n. 139 - op. 803 -

Paga-se bem.
PRECISA-SE uma cozinheira de
mela idade para cnsa de peque
na família. Iratar nu R. Mon-
tene^rna 1A5 — Ipanema.

isamirecuMis

(esq. Montenegro).rumadeira ccm referências, üuu
Redentor n. 209._--_lpanema.^
PROCURÀ-SÉ empregada que te-
nha jeito com crianças, para fazerjbenl _ Rua per'j, 251, ap. 202
todo o serviço para casal com Tel.: 46-7965.
dois filhos. Tem máquina de la-
vara Exigem-se hoss referências e
carteira profissional. Dorme no
omprègo. NCrS 100,00. Rua Gor-
ceix n. 30, ap. 201. - Ipanema.
Tel. 27-7826.

Eíctafogo. Que durma no em
prego.
EMPREGADA - Precis
Santiago, 416, ap. 20], frenle. —
Penha.
EMPREGADA - Casal precisa pa-
ra coílnha * passar. Av. Copaca-
bana, 12, ap. 201. Tol. 37-7928.

EMPREGADA para todo . serviço
e tomar centa de menino do ano
o meio, náo lava nem possa reu
pn de adulícs. Ótimo salário.
Informar na Raul Pcmpeia, 14,
ap. 403 — Não dorme emprego,

EMPREGADA -" Preciso. Pago
bem — 13.° salário, -férias e
rep uso semanal — Rua Pio
Dutra n. 80 — Freguesia. —
Ilha.

I PRECISA-SE de uma empregada à
Rua Delfina Alves n. 127, Madu

RuJ roira. Tratar depois do meio-dia.

PRECÍSÃ"SE~cl3 umo moça do 1£
anos para tomar conta de.criança

PRECISA-SE empregada para co-
linhar e arrumar — 70 mil. Tra-
tar na Rua Jcã--> Lira, 91, «p. 403

Tel.: 47-1334.
PÃGÕ Crí 80 000 por multo
boa cozinheira, fazendo também
Todos os serviços. Exijo bess
referencias e dormir no -empre.«o

Rua Conde Bonfim n. 412
ap. 60' — 

_jijuca. _
PRECISO de cozinheira todo icr
viço, pago «té 90 000 na Av.

COZINHEIRA p| 1c_do serviço, que Copacabano_n._534_-_-ap._402
durma no emprego — Paga-se pRÉCISO cozinheira forno foqão

- Pago até 120 000 - Av. C
 ._ lacabana n. 534 — ap. 402.

COZINHEIRA - Que faça todolpREci$A-SE da cozinheiro forno
serviço — Menos lavar — CarteiraL f0t)5o e que passe roupa. Or-
e referências — Ordenado o com- denado para começar de NCrS .
binar — Rua Campos Sales, 88,kfyjo — Pedem-se referencias —
ap. 105 - Tijuco. I Tratar terça-feira na Av. N.
CÕZINHEIR~Â - Precisa-se no RuaiS. de Copacabana n. 920, ap.
General Venancio Flores, 475, op.|401 - Tel. 36-1801 « 28-2324,

SENHORA para402 — Leblon. Paga-se bem.

COZINHEIRA - De segunda í
sexta-feira paro cozinhar bem e

.. _.. arrumar casa, nn Rua Anita Gn-
Paga-se bem, D. Pureza. - Tel«-| ,,bn]dl. 19702 - Ordenado: CrS
fone 28-3057. 70 mil — Dorm» no aluguel.

trivi.il fino -
'Dorme 

no emprego, só cozinhar
~ Tratar só depois da. 10 horas.
Tol.: 25-0877.

PRECISO babá erm muita prati-
ca — Av. Copacabana n. 534 —

ap. 402 - Ofdenado 30 ftú 130
mil.

ALUGO sala comercial no Edif.
Eskye - Rua Conde de Bcnfim,
422. Ver porteiro Moisés, 14 às
22 horas. Tratar Tel. 3f-5142._

ÀLUGA-SE consultório dentário.
R. Pereira Nunes, 319. Tel.t ..
23.9376- Akjeia Campista.

CONSULTÓRIO DENTÁRIO 
"-- 

Al.
2 no Meier o Enn. da Rainha.
Tel. 49-6199 - 3.a-feira apus 14
horns. Dr. Jahir. __ ___
SALA — Para qualquer ramo, etn'MOCINHA — Precisa-se pnra ar-i
Scnsucer-so. I.° and., com sa-rumar e ajudar na cozinha, dor- ...._.
cada e janela. Conlr. li anos.|mir fora, pedem-se referencias —|SENHORA quo queira trabalhar
Inf. Av. Democráticos, 792, sliRu.i Maneei Nicbei 61, op. 201
203. I- Uica -- 26-E667.

PRECISA.SE de empiegada com COZINHEIRA - Cart. cu Ref.
responsabilidade a boas referen-; Qrcj _q „,;| „ Pedro Guedes,
cias para familia estrangoiro. Pa- 49^ 0p. 202 — Maracanã —Tro-

ga-5» muito bem. flua Tcneloro»,'tal. t)aJ jj às 14 horas
170, ap. 503 — Copacabana.

govornan*
«ducada,

babÁ ou
... _ íiparcncia.
iislrufão, ref. p/ 1 meninos

em iciado *ccclar. Ótim-> salário.
Av. Vieira Souto, 230/101.

p r.eciSA-se,
bi

c/

COZINHEIRA - Precisa-se peque-
na família. Félix da Cunha, 23
c/3. Pene 48-340-1. Paga-se bem.

empregada"
- das 8

UVAD. E PASSADEIRAS

EMPREGADA p/ lavar-cozinhar p/
casal c/ refers. e durma no em-
prg. Paga-se bem. R. Gen. Glicé-
rio, 115 — Laranjeiras.
LAVADEIRA - CrS 60 000 - Pri-
cisa-se para trabalhar d« 2a

5AO CRISTÓVÃO - Alugo duas
salas comerciais, independentes c]
200 m2 cada o forqa Instalada.

NELSON - 23-8210 r. 76.

ENSINO E ARIES
LOJA

ESTADO DO RIO
NITERÓI

dos Italianos 14 34-8. Praça
Coelho Neio, serve pnra tar-

macia, sapataria, tintas_etc.

LOJAS -Alugo Barão Eom Reli-

o, 910 -- 43-4033.

LOJA GRANDE -" Alugs-se_

COLÉGIOS E CURSOS
- por aluna
Mui. Tratar

AULAS DE PIANO
ano Esc. Nac.

45-3269J ,
AULAS particulares, matemática

química, física o descritiva, ~

JCARAÍ - Aluga-se CiS 2Ú0_ mil
cruzeiros mais 1oxa3 ap. 603 na

Rua Coronel Moreira Cisar, 129.
Tratar Rua Uruquaiana, 55 sola

711. Tel.: 430759.

vende-se. Perio dn Praça Saens
Pena. 200 m2 - Rua Cend» do

Bonfim, 116. Tratar no locaK

LOJAS — Alugam-se instalações
de luxo padaria, açcugue c mer
c->rio na Ruo Juliano de Miranda,
277, Vicenle de Carvalho, com o

Sr. Júlio.
IOJAS - saiões - Para ccm.
cio ou indústria. - Alugam-se na

Rua Tenente Pímcníel n
Olaria. Tratar na Trav.
vidor iu_32_- 2.°_j_idor. _
TUUCA — Preciso aluriar ._ 

comprar loja, subsolo, galpáo o»,« noite. Diplomas como decorador

terreno. Tratar pelo tíl. 34-65^ prefi

nistradas por acadêmicos do tn-

genharia e de química. Tcl. ..
28-4070. Ney.

AULAS de Pcrtuguós, Matemática
Desenho, Primário t Ginasial. Tel.
38-7546.
ÃÜLÃS"
Prof

particular
37-8326.

PETROP. - CORREIAS —

ITAIPAVA
Italpa

União í
ALUGA-SE umo casa •
va. Tratar na Estrada
Indústria, 1-1475.

AIUGA.SE por 2 ou 3"
numa cias principais ruas up.

qts,, e demais dop,

de inglês,
inglês ^ Tol

AULAS particulares paro o nlvo
140 - primário. Tralar pelo telelom

do Ou- 37-1258, a partir das 16 horas.

 CURSO de Alto t Decoração, ma-
ou triculas abertos, aulas à tartlu ou

OFERECE-SE senhora educada do
boa aparência, cuidar de doente
— Telefonar recado para ISA —
Tel. 32-1468.

VIOLÃO, guitarra, canto, cuia:
., método eficiente, prático,

em 10 aulas. Atendo apenas com
hora marcada. 29-2759 - Prof.
Medeiros.

OFERECE-SE copeira _ arrumada!-
rn portuguesa. Tols fone 54-0606.

ÒFEUECESE moç» para todo c
.ervíro He casai ou pessp» só
menos nasstir, encerar, "tenho uti
mas referencias — CrS 90 mil - .
Tel. 36.6861. | SENHORA DE
1,.' " -. V-: DADE - Olerccc-se para diri
OFEREÇO copeiro-arrumadeira, co- d >enl,or o6

em caso de família precisa-se p
ajudar u dona da casa em to-
dos cs serviços e que durma no
local, cl referencias. Ordenado
NCrS 60,00 cu 60 COO antigos -

Tralar na Rua Eng. Goncalve
Neves n. 2ó -- Praça do Carmo

SENHORA DE RESPONSABILIDA.
DE — Precisa-se para tcdo servi
co de pequena família, Tratsr n.
Av. Rio Branco, 156, sl. 2 728.
Tel. 22-3344.

— Cozinhar e pas- [
às 17 h?ras, com iroengo

referências - Rua Podre Andró OFEREÇO-ME
Mcreira|_328,_Jip1_302._Méior
EMPREGADA - Precisa-se com
orática de cozinha — Exiqem-se
t_rteira e referências — Paaa-se
bem — Rua Barão do Bom K*-
liro. 388, ap. 301.

óa.-feira. Tratar na Praia do Fia
168, ap. 502.

EMPREGADA - Precisa-se. Cozi-
nhar, lavar. Casal de tratamento.
Paga-se bem. Carteira, referência
Pedro dc Carvalho 120, bloco B,
ap. 311 — Méier.

como passadeira
faxineira por dia. Referência

— Bca aparência. Combinar tel.
29-6772 - CELMA^
OFEREÇO urna pessoa de bca
aparência com étima referência,
para lavar e passar ou fazer lim-

peza em apartamento de rapaz
solteiro. Telefone 25-9443, Dona
Eva. .
ÕFERECE-SE uma sra. do côr p|
trabalhar a seco, c| lavadelra, go-

EMPREGADA com oralico de co- ivoinanta, cl rof., das 7 às iá n.

zinhar trivial simples, variado e Tol, 58-8749, em cosa de. alto trat.

arrumar. Com carteira na R. N.ISa não fór de :,côrdo c| o anun-

S. dos Graças n. 968, ap. 101 leio não telefonar.
Rimos. CrS 50 000. _|PASSADEIRA - Precisa-se tio pas-

Curso de Cozinha
InfeinscíQitrJ

zlnheiras etc. Com referências e
doe. Tels. 32-0564 a 32-5556 -
Ag. Riachuelo.
OFERECEMOS ótimas arrumado!-
ms, copeiras e bab/ís, com car-
teira e boas referencias — Tele-
fone 52-4604.

Telefo
zelar «p.

TEL.: 47-5113

'OFESECEM-SE copeira e 1.» babá,
filhas italiano, cadn 40 mil. Tra-
tor_22.£683.

OFEREÇO babás portuguesas e
arrumadeira etc. — Tel.! 52-5644
— Ar;ênc!a_Rizro.
OFEREÇO mãe ccm filha de
meses, branco, pl Trabalhar
Te'.: 52-5644.

Sr. Fornandfls.

paragem *
retamente cont
Tel.: 37-2207

meses
3

com telefo-
nformaçSe* dl-

proprietário —
Rio.

ESTADO DO RIO

ALUGA-SE lo|a grande, sem lu-
vas serve oara pneu» ou peças
rio automóvel. Granda movlmen-
ío. Trator no Posto Imperial. -

Presidente Dutra, km 17 — No-

va Iguaçu.  .

ESCRITÓRIOS
e CONSULTÓRIOS

onal. Mensalidade Cr$...
17.000,00. Tel. 27-0404.

CONTRABÁI .O e guitarra elétrl
ca. Aprenda a tocar por meto
do prático e objetivo. Prep.uo
em coniunto. NOS 6,00 por hora
- Tol.: 30-0113. José.

DESCRITIVA. 
""Matemática. 

Dese-
nho. Prof. militar prepara gina.
sid, coleg., oscclai. militares «
vestibular. 29-1905.

COLEÇÕES

25-6791 .

¦,ecr,o,icAhTiT EMPREGADA - Pre.iso paro co- sadoira com bastante pratica ps-
..ESPONSABILI- 2inhar . |Jvar par(1 j pessoa5. 70 ra cos. dc família. Paga-se bem.

Rua Mcritenearo, 21. ap. 201 Trator na Rua Caot.no d» Almoi-
da, 86 — tsta ro» come^ n* fl.— Ipanema.

_ 
--"-—;--,>— OFEREÇO" cozinheira, cop.-orru

COZINH. E DOCEIRAS madeira etc. Com doe. o infor-
Tel. 32-0584 - 32-5556

AGENCIA MOTA tem as melho-
res diaristas, cozinheiras, faxinei-
ras, lavadelra» e passadeiros -

Tel. 37-5533, ccm documei^os

PETRÓPOLIS - Cenlfo - Alugo
,-p. frente, pilotis oito, melhor
iocal, por contraio cu temp. t
no mob., tel., gelad., 2 cits.,
bons, grando sala, copa-coz.,
banh., tjt. reversível, área de
serv. cl orm. emb., depend
rreg. NCrS 500,00 e taxas. N

tu detalhes tel. pl 25-211

CENTRO

FRANCÊS - Aulas porliculnre
Curso Dirnctn ou Travers Irgless.
Pepino. Tel. 45-2985.

GRATUITO - Português, curso dc-

3 meses. Cinelandia. R. Alvaro
Alvim, 24, grupo 601. Tels.:
37-6249. .

em-
Maio-
19.

ALUGAM-SE oito salas comerciais,
iunlas ou separadas. R. Riachue-

199. Trotar R. André Cavai;
cante, 50 -- Centro, fel. 43-6)02

Constantino.

TERES. - FRIBURGO

Livros de I.C.Í\A.
Coleção de 3 livros do ICM

NCr$ 15, Registro Único NCr$

7, Livro de prestação de Ser-

viço, NCr$ 4, Novos Guias do

Transmissão, Bloco c| 20 io

gos, NCrS 4. — Papelaria Loia

do Contador. Rua do Rosário,

161, sobrado. Tel. 52-3120.

INSTRUMENTOS
MUSICAIS

OFERECF-Sc lenhora para senhora
ou casal que trabalhe fera. Ho-
lário de 13 às 13 horos — Tol.:
45-2801.

AGENCIA ALEMÃ OLGA - Lem-
bre-se — Paga impostos — tem
alvará o escrita fiscsl — Tel.
37-7191. __ •-.
AGENCIA ALEMÃ ÕLGA - Tel
37-7191 — 'i^ago impostos, tom

To alvará e escrita fiscal — coil
nheiras, copeiras e babes. Av
Copacabana n. 534 — cp. '102

Climas refs.

naçcej
-- Afj. Riachuelo

OFERECEMOS cozinheira, do vá-
rias categorias, com ótimas refe
rências e documento»
52-4604, "OFERECE-S

viúva, 35
45 mil. Tel. 22-56B3

Dias da Crui.

PASSADEIRA" recias-se ds
uma moça quò saiba passar bem
três vozes por semana. Segundas,
quartas o sextas-feiras. Ordenado

,„, ...... 4000 por dia. Tratar ò Praia de

Telefone Botafogo,J98, op. 302.

TINTÜRARÍA preciso do possaclor
^STiTibíba trivial -de máquina Hc.fmonn - Rua

anos, quero oanhar|Bom Pastor n,° 343 -Tijuca,

_ TINTÜRARÍA - Preciso-se passa-
cozinheira habilitada'deira de vestidos etc. - R. La-

ranlelras n. •£**_/¦".

TINTÜRARÍA - Precisc-se da pas

OFERECE-SE
pcrtupuêsa, casa de famí lia
Rua Fábio da Luz, 427, c| 3.
PRECIÕA-Sü do uma cozinheira
com prática Ho serviço. Tratar
l\ Rua Sac Francisco Xavier n.u
130 ap. 303 — Tiiuca, ns porte
do tarde.

A AGENCIA RIACHUELO desde
193-I vem servindo a elite Ctirío-
ca. Temos coz., babás etc. - ..
Tels. 32-5556 a 32-0584 — D. 

pRgclSA-SE de um cozinheiro
Conceição.  . o^üca de minutos t lanches
ATENÇAO - Coiinheir* pi cozi- Rua Acre n. 14
nhar, lavar o passar que durma
no «mprègo. Exígo-s» r*í»r*-'ncia.
R. José 

"Higino, 
405 ap. 304,

"c" 
priximo à Praça Jaens P»n«, »m

sador para máquina Hoffman, Av.
28 do Setembro, 362. Tel. 38-0050.

JÀRDINEIROS

GRATUITO - Inglês e Taquigra-
fia, curso dc 3 meses Cinelandia.
Rua Alvaro Alvim, 24, gr. 601.
Tel.:_37-62_I9.
ÍNGLES" — Americano ensina na

casa cio aluno, conversação, gra-

ALUGO sala 711 Evaristo da Vei- mática, nfsócjo, traduções, via-

oa, 35 - Chaves na pnrtaria - gens _-_45-135A
Tratar Av. R. Bronco, 185, sala INGLÊS, Alemão, Francês, Ai

AAA PIANOS ESTRANGEIROS E
NACIONAIS NOVOS - Cosa es-

peciallzada vende bem financia-
d:s por preços de ocasião. Rua
sD£,?_s°'i'"'_[l--5',--~—Sa-"z-,J-t—°-
Á VISTA - Ccmpro 1 plano do
cauda ou armário, mesmo pr*cl-
sando consortes. Rosclvo rápido
a qualquer hera. — 36-3657.

OFERECE •• Missão EvançicÜCíi
domésticas especiais. Garantias
permanente. Tratar pessoalmente
de 2a.-teira a domingo, d.is fl is
20h. R. Urugualana 226 - 1.°

PRECISO 
* 

moças"' 15 a 16 <

para ajudar em todos os serviços | jrcn)s a0 c_|^gi0 Batista
em casa de faniilii'. Dorme no
emprego. Pago bem. Rua Barão
de Mesquita, 692-A.

PRECISAMOS domésticas práti-
cos. Emprego» com folgas espe-
ciais paro curso grátis de culi-
nária, confeitar, corte, cabel^i'
reiro, dotilografia, primário, co-
mércio etc. Tralar de segunda-
feira a dominao, das 8 às 20h.
R. Urugualana, 22ó - cobrado,

2010.

ÃLÜGO ao. conj. mobil. ci to
rios os pertences para 4 pessoas^
R. Coronel Antônio Santiago, 6.,

ep. 8._ Inf. 57-0015. 

Teresópolis - Alugn-se ap. no
Hotel Higino com dois quaitos,
sala o dependôncios, de frente,
lotolmentc mobifiado, inclusive

com geladeira nova. Temporada
ou anual. Trator pelo Telefone
.160723.  

CAXIAS - N. IGUAÇU -

NILÓPOLIS

ALUGAM-SE varias solas pl . co-

mércio ou pequena Indústria a
CrS 105 000 cada uma na Rua
dos Inválidos n. 171 - 2.» an-
dar - Ver no Iccal.

diovisual. 1-2 meses. Prcfs. na-
tives. Provas, emprego, viagem.
Sen. Dantas, 117-935. 52-9649.

ATENÇÃO - Cozinheira, precisa
mos. Otlmo ordenado — Rua Se.
nador Dantas, 39, 2.» findar -
•ala 206.

ALUGUEL baixo, sala cl telefoiv

para comércio. Está dividido em
duas peq. saldas, iunto ou sep
90 cada, Rua Acre, 39, 1.°.

ALUGO parte de um escritório
sito à Ru,-, Senador Dantas. Há

Itelefone. Preço mensal 80 000 -

Inf. Tel. 38.9336 - Paulo.

ALUGÃ-SE sala comercial de fren-
te. Sr. Guerra. Tel. 22-1715.

NILOPOLIS - Aluga-se cosa, c/
égua e luz, 2 qts., sola, cor..,
bonh., var., quintal na R. Dr.
Rufino, 567 Nova Cidade. Ver
local, gentileza vizinho. Desc.
em fôliia. NCrí 160,00 e taxas.
Tretar na GB, R. Cajueiros, 122,

próx. Central do Brasil, D. Mo-
clnha. . 
CAXIAS - Vdo. 2 casas de la-

ie, terr. 10 x 40. Apenas 1 ml-
Ihão ent., o 100 pl mês. Ver K.
Santo Antônio, lote 29 — Pró-
xlmo Av. Duque de Caxias —

Trotar_30-63_____:;_5r__qnofte.
NILÓPOLIS - Aluga-se loia e
moradia por CrS 100,00 - Cho-
ves ao lado. Tel. 25-3262.

ALÜGA-SE por 450, grupo 603,
Avenida Beira-Mar 406 — Coste-
lo. Contraio comerci.il 5 onos s
luvas. Chaves na portaria. Tels.:
25-9f>i7 * 25-7649 das 8 às 12
hora:. 
ALUGA-SE ai. de frenle, 5." an-
dnr, a| 503, Av. Presidente Var-

gas, 583. Tratar na sala 1 620.

ALUGA-SE ótima sala, grande,
andar alio, linda vista, Av. Prç-
sidente Vargas, edifício nôvo, de
esquino. Tel. 57-0586, Centro^

INGLÊS-FRANC6S - Piof. regis-
Irado M. E. C. especializado
Itamarati, concursos em geral —

Con/ursocõo — Viagens — Gina-
tlal - 3"7-9202.
ÍNGLÍS - Universitário recém-
chegada dei Estadcs Unidos ofe-
rece-se pl lecionar a crianças

adultos. Tel. 46-0085, das 9
às 12 horas —• Nnnci. 

o~ginasio~guido"~d"é FONT-
GALLAND - Rua Leopoldo Mi-
guez, 70 - Tel.t 36-6405. Pre-
cisa de Professor de Francês pa-
ra o horário dc 7:30 òs 11:10
hs. Tralar com o Reitor comb
nando hera pelo telefone.

PROFESSORES registrados no MEC
cu quo tenham concluído a Facul-

A CASA Mctta Pianos, europeus
noves, Pleyel, Welmar, Petrof,
cauda í armário. A prazo menor

preço. 2 dc Dezembro, 112 —

Calete.
CASA MILLAN - Pianos, nacio-
nais, estrangeiros, cauda, arma*
rio, 10 onoa de garantia» o prazo
sem juros. Ouvidor, 130 — 2.°
and.

PROCURA-SE senhora, senhorito,
idôneo c/ief. experiência traba-
lho c/ciiancas, responsável (ba-
bá). Pavilhão conceituada Insti
tuição desta Cidade. R. Jos* Hi-

gino 240 c/ Diretor.

PRECISA-SE ccpeira-arrumadciia.
Exigem-s» referências - Pa.

ga-se bem - Av. Atlântica, 2572
- ll.o andar.

JARD1NEIRO - Preciso com prá-'tica 
e referências. Rua Capürl n,

220 - Tel. 43-7368.

um auxiliar c
do Rosário, 97.

PRECISA-SF di
cozinha — Ruo

PROCURA-SE -cozinheira
vial fino, para casa!

do tri-
quo passe

e durma no aluguel — Exigem-se
referencias •- 26-9767 - Av. Bor-
ges de Medeiros, 2513. _
PRECISA-SE cozinheira Se forno a
fogão par* casa ds alto traía<
monto, um* folg* «manai <om«
pinta, tem ajudante, dormir no
emprego. Ordenado CrS 200 000.
Tratar c/Daura, tol. 46-8180. _
PRECISO dt ccilnhoíra trivial fi*
no — Pago bom — T«lnfcn«
47.1801.

PRECISA-SE empregado quo cc-
nheça alguma coisa dt (ardlna-
gem, saiba lavar carroj e dtí 1

peza em geral — Não atendemos

pessoas que- não tragam referõr.-
cias de empregos anteriores. Fa-
lar na Av. Pres. Vargas, 392, das
8 às 11 horas, com Sr. Teixeira.

DIVERSOS"

O Serviço fie Utilidade Pública da RADIO
JORNAL DO BRASIL relaciona, abs'v.C, O r.omt;
das pessoas desaparecidas e que, até o momento,
não íoram encontradas por seus parentes. Quem
souber do paradeiro destas pessoa."; deve telefonar
yiara 22-1519.

AÍRTON FERREIRA MAGALHÃES, 41 anos,
branco, desapareceu de sua casa à Estrada Inten-
dente Magalhães n.° 3 210, ap. 103. Infs. para
o telefone 22-1205. — ANTÔNIO DOS SANTOS
MARTINS, 75 anos, português, branco, cabelos
grisalhos e um pouco calvo, olhos castanhos, estil
desaparecido de sua casa à Rua São Gabriel n.°
•530. Cachambi. Infs. para o telefone 49-4591. -
BERNARDINA MOREIRA DE LIMA, está senti.-*
procurada por suo. irmã Maria Moreira. Bernar-
dinai teria vindo de Minas para Copacabana. Inf.
para a Rua Igramirirn n.° 83, Vicente de Carva-
lho. — CLOTILDE ALVES RIBEIRO, 11 anc.%
mulata, moradora na Rua Dois de Dezembro n.°
77, ap. 501, está desaparecida desde o més pa::-
«ado. Infs. para o referido endereço. — DALVA
CORREIA PEREIRA, 28 anos, cabelhos e Olhos
castanhos, 1,48 m de altura, sofre de AMNÉSIA,
Saiu de sua oasa á Rua Dr. Nilo Peçanha n.° 426
cm São Gonçalo c não deu mais noticias. Infor-
mações sobre o seu paradeiro para os telefones:
2-7096 e 8052 em Niterói. — JOAQUINA RAMOS,
54 anos, preta, de baixa estatura, está desaparecida,
do Hospital Odilon Galoli, no Engenho de Den-
tro. É doente mental. Informações paru o telefo-
ne 43-8973. — JOANA DE SOUZA CAVALCAN-
TT, 76 anos. que viajou dai Bahia para o Rio en;.
cumpanhia da. menor Regina da Silva. As duu.-.i
estão desaparecidas e seus parentes preocupados
desejam saber notícias de seu paradeiro. Infor-
mações para, 43-8415. — JORGE GOMES DA
COSTA, 14 anos, usando calça preta e blusâo
azul-mai'inho listrado saiu de casa (Rua Angela
n." 511, Belfort Roxo) e não retornou. Informa-
ções para o Sr. Alvaro Costa, na Seção do Li.-
vanderia do Hospital da Ordem do Carmo. --•
JANDIRA GROSSE, branca, estatura mediana,
cabelos lisos e compridos, olhos castanhos, 42
anos. Está desaparecida desde o desabamento do
prédio n." 23, da Rua dos Arcos, onde morava,
Jandira sofre de AMNÉSIA. Infs. para 28-55S&,
— JOSÉ ALBERTO DA SILVA, 11 anos, moreno,
olhos castanhos e cabelos crespos, está desapareci-
do. Infs. para 23-9526. — MARIA DAS GRA-
ÇAS SHEILA CUSTÓDIA, de 12 anos. aparen-
tando 8 ou 9, parda, cabelos pretos e olhos casta-
nhos escuros, está desaparecida desde o dia. 21 de
fevereiro. Vestia na ocasião saia branca e bhi.t:,
branca e vermelha. Morava na casai da matírl-
nha na Rua Domingos Ferreira, em Copacabana.
Infs. para 57-0912. MARIA DA GRAÇA DA
SILVA, 17 anos, magra, 1,60 m de altura, está,
desaparecida desde o dia 22. ás 19 horas. Ini.-.
para 25-5726. — RAIMUNDO JOSÉ NOGUEIRA,
a anos, branco, cabelos louros, olhos castanho.-.
Resido na Rua Santa Clara, quadra 14, lote 10,
no Parque São Francisco em Campo Grande. No
dia 14 saiu às 11 horas para ir ao Centro de Rc-
crutamento dos Fuzileiros Navais em Campo
Grande e não retornou ií sua casa. Estava descal-
ço e vestia calça branca com listra rosa e blusa pre-
ta e branca. Infs. para o tel.: 49-0558. — SANDRA.
MOREIRA, mulata. 11 anos (aparentando 7 ou
8), olhos e cabelos castanhos escures, desapareceu
dia 6 do corrente de sua casa na Avenida Tei-
xeira de Castro n.° 10, em Bonsucesso. Infs. pa-
ra 30-8807 — SÉRGIO FERREIRA, 15 anos, mui-
to magro e com um metro e oitenta de altura,
cabelos e olhos castanhos. Vestindo calça e blu-
são de cores vivas, fugiu de Sáo Paulo para o
Rio antes do Carnaval. Informações sóbre seu
paradeiro para o telefone CETEL 90-1331 ou .,
43-5938 ramal -13.

AGENCIA RIZO oieteco cozinhei
rai de forno « íücjâo — Copeiro
(as) mãe e filhi portuguesa, -

Tel.: 52-SÓ.I4.
COZINHSIRA -"família «ouriça-
na procis* urna, eom muti* pti
tica par* «alinha fina — Ótimo
salirio p' uuem tiv*r tompútòn-
cia Exigimcs referência» securas PRECISA-SE ao uma «zinheira -

o recentes, tttltr Almi». Aloien-lRu,-) Gustavo Sampaio 323-B que
drino, 767, casa 13 - Sta. te- aalba fazer aalgadlnho,
resa - Tol.; 55-9407. |pÜECISA-SÇ de boa cozinheira S

Cr$ Rua Icodoro da Silva n. 358COZINHEIRA português». -
120000, trivial. Tralar dan 11 »» PRECISA-SE senhora meia idade
15 ítorat. Epitácio Pbjioi, • 870, pflríí cozinhar e outros serviços
ap* 605. com uni garoto de 15 anoi <iue

AtUGA-SE ceni. 2 salas, banh.
coz. Av. Franklin Roosevelt, n
39, ao. 606 - Inf. 36-6182.

LOJAS
CENTRO

PRECISA-SE menina 15 anos, mo-
desla pl ajudar opl. de 2 poss?»s
— Telefonar depois dns 12 ns.

37-99U.
P RECISA-SE de empregada para
cc,.a| _ Av. Atlântica, 3700, cp.
.102;

PRECISA-SE empregada - Dorme
fora do emorêqo — Rua Joso Bo-

nifácio, $31, ap. 201 - Todos
Santos. _.COMPRO UM PIANO - De qual.

quer marca — Maítno precisando
de reparos — Solução rópid* i
vista - Tel. 45-1130.

PIANO STEINWAY SONS -Ven-
do maravilhoso, seminovo, d« »o-;,__ - - -, ,

no.id.de «opcional, todo ,m|PRECISA-SE de .empregadai, que

iacaiandi, 3 pedais, 80 notas.

PRECISA-SE babs com pratica
referências fiara menino de 2

an-s _ Telefonar entre 9 e 12
horas - 36-3674.

Oportunidade rara. Rua Ccnde
do Ronfini, 214, loia 11. — Tol.
28-J439.

VENDE-SE uni piano 
"Schwarzt.

tem uso cord,-. cruzada, 3
- Tel. 26-3-125.

feiirji-
ocasiÃo.

PIANOS

Casa eipeciali2ada._

LOJA — Centro — Aluga-se ótima,
própria depósito c| 200 m2

jirau cone. ç| possibilidade entra-
da caminhão. Rua Leandro Mar-
tins, 9, esq. R. Acre. Marcar ho-
ra p&ra ver. Jel._õ4-0413.
LOJA C/ 30 AA2 - Aluga-sc ou
vende-se no Edifício Avenida 25,
do lado da Rua Sáo Bento, próx.
Av. Rio Branco. Tratar Sr. An-
tônio. Tcl. .13-4511 e 23-07021

ALUGA-SE op. para escritório na
Rua Acre, 28 ap. 904. Tratar no
mesmo amanhã das 13 us 17 lio-
ras. Sr. Manuel. i

A .UGA-SE fins comeroiaÍ3 ou
ind. belíssimo ap. l.° endar, de
frenle, 3 salas o mais dep. Mes-
tra zelador. Rua Luís de Ca-
m5o», 75. Tel. 37-4737 e 25-2971.

CAIS cio Porto - Avenida Vene.
zuela, 131, 4.° pavimento do Edi-
ficio Importadora Mercantil, alu-
ga-se um grupo de 2 salas, c.
50 m2 e banheiro privativo. 7e-
lefone 43-3843.

dado de filosefia. Procisam-se pa- ,
ra ot íurnes manhã * noile, das i^.
seguintes disciplinas: Português, '"c ¦ 

r
Inrlís, M.lemilic», física « H'.«. VENDEM-SE

lória. Tratar no Cclénlo Cristo g»"""1"; Pf' P 
Vc,... p.

Rei, na Av. Ministro Edgar Ro. R"» Santa Sofia n. 54. .aenz is

mero n.° BB9. Vai Lobo - Ma-
duro.ra.
PRECISA-SE - Professor de Fí-
sica, Matemática, Francês o In-

glês. Tratar Ruo Leopoldina Rê-

go, 502. Olaria.

PROFESSOR" DE 
"GEOGRAFIA 

-

Início do Curso de Orientação
para o cencurso de professor do
ensino médio, sob orienlação do
Prof. A. Teixeira Guerra — Tele
fono para informações 58-2396.

Compro 1 p^ano

Te!. 57-i

CASEIRO — Precisa-se dc casnl

para sítio no Município de Magé
- que saiba tir.ir leite e ccm
referência — Tralar J Ru* San-
tona, 134.

CASAL
chácara,
pfJTiCd

imentosBoa
perdiam

saiba co2lnhar, com referencias
Rua Timóteo da Costa, 21o,
104 — Leblon.
PRECISA-SE 

"empregada 
coni^ res-

ponaabilldade que saiba cozinhar
_ Para-se bem - Run Sanla

Clara, 
"253. 

ap. 502.

PRECISA-SE empregado de 14-18
horas em troca de quarlo e peq.
remuneração - Ronald Carvalho,
55501.
PRECISA-SE do uma empregada
- Paga-se bem - Rua Leopoldo
Miguez, 32, cf 4.

PRECISA-SE empregada para todo
erviço, menos cozinhar — Rua

Bolivar, 38, ap, 202.

PRECISA-S"E empregado para ledo

serviço de um casal — Kua La-
ranjeires, 475, ap, 803,

COZINHEIRA - "lecisa-ie 1 de
forno e fogão na Rua Carvalho
Alvim n. 136 — Exigem-se refe-
rências.

— 
ICOZINHEIRA -"Pr.cisa-s. forno •
fegão ccm muita prálica para ca-
sal tratamanto, carl. « rof. crde-
nado Cr$ 90 000, dorm» no ani'
prego. Tratar na Rua dos Açudes,
561 — Bangu, porto da fábrica.

COZINHEIRA - Preciso p| 3 pes-
soas, durma emprego. Ajantarado

ab. e dom. 60 mil. Rua Siqueira
Campos, 142, ap, 701, Cop.

COZINHEIRA - Precisa-se b o a
cozinheira que lave a roupa de
um casal. Paga-se bem. Rua An
tônio Vieira n. 22 - Leme.
Perto d

durma no empreqo.
boa, 16.

- Preciso para iardim,
ela serviço doméstico ef

, referencias. Rua Cr.pu.
220 - Tel. 43-7668.

OFEREÇO senhora refef. caso tra-
to, acompanhar pessoa idosa, cri-
anca crescida ou doentes, tel.:
25-1744,_entendc cozinha.

RAPAZES MAIORES - Precisam-
se com referencias. Tratír as 7

R. Bento LÍ3-|horas. Rua General Pedra n. 36
casa 5 — Praça 11.

PROFISSIONAIS DE ESCRITÓRIO
¦ AUX. DE ESCRITÓRIO

AUXILIAI! para escritório, admi-
timos com boa letra, dactilógrafo,
pnra trabalhar junto a seção d>
vendas, indispensável ter algum
conhecimento, princi palmente no
atendimento do público. Apre-
sentar-se com documentos na R,
Franco de Almeida n. 72 (próxi-
mo da Av. Brasil n.'2 110), no
Sr. Caleb, das 13 às 17 hora;.

CORRESPONDENTE em Português
- Precisa-se muito competente,
que seja perfeito datilografo e
lenha noções de Contabilidade —

Rua Visconde de Inhaúma, 134,
s/212,_de 9_às 10 horas.

ESCRITÓRIO CONTABILIDADE -

Precisa moço c| pratica de diário
e razão — Ruo Lucidio Logo, 96,
sala 602.

Alfredo Russel,

URGENTE - À VISTA

CENTRO — Alugo sobrado com
8 silas amplas • claras p| es-
critório ou indústria love. Ver
Marechal Floriano n." 56. Acoi-

SOBLOJAS alugo primeira loca-jlamoi propostas. Tratar México,

<çâo a 5 minutos do Largo da
Carioca. Av. Henrique Vaiada-
res, 47 Moreira.

41, aala 1308.

SAUDE — A!uga-se na Av. Barão
• de Tefé, 107, ampla loia com jl-

mu. Ver dlariamentt no horário
de 7 os 16 horas.

TRÃSPASSA-SE lojs com ISO

Avenida Princesa Isabel. àGÍNaA ltNK
COZINHEIRA — CrS IOO mil, Ru., 40 anos, el bastante pró*'"
Desembargador
202 — Leblon.
COZINHEIRA" -

Paga-se bem
3S0 -_ap. 204

COZINHEIRA -

.SaKn|eVa?fn?W-Te|ef0:'ç6orAv. Amaro Cavalcanti, n.

ne -'5 a 1 ó" |2 6;"_scb_':/_ Figueiredo.
'COZINHEIRA-E~ARri'JMAUEIIW 

AUXILIAR: escrit. ./ Inglêsi (2 va.

Procisa-s. ccm prática. P«g«-!gas) 400/A. Pessoal 300/A. AU

bem e exirem-so rcforências/moxorife 300,_ balconista ln

. ARDECISTAS - Precisam-se com

prática de peças de DKW. Rua

Contador alé Pacheco Lego, 56.

PRECÍSA-SE de mòca« competen
Jusive loi». Salário ató 600. - tos par» escritório. Tratar Rua Ma

Rua México, 21, 10.» | rachai floriano Paixoto, 2574 -

C-m referenciasiAUXILIAR ESCRIT. CONTÁBIL!- Nova Iguaçu.

Toneleros n. . DADE — Preciso rapaz cwm pri-—-
itica serv. escri;. contab., "P«-,BALC. E VITRINSSTAS

Precisa-se casa lições, datilografia. Favor nao sei
T-i"'-l. |opresentar queiii nâo_ tenho ccncli-BAL(;ONISTA — Precisa-se em

Trotar na Rua Maria Eugenia n.° aux. escr. (moça) p/Eng.
120

Dentro

801. Humaitá. - lei

CENTRO — Aluga-se o giupa
C-04, do Av. Pres. Varga3, 1146
- Chaves cl p-rteiro - Tratar cl
ADMINISTRADORA SION - Av.
Rn Branco, 156, sl 1714 - Tel.
52-5917, de 12 às lBhi.

CENTRO — Aluna-se sala banh.
, i> e sobrado no Centro, h Ruo e kitchnete na R. Visc-nde nhau-

Leandro Marlin!, 68, contrato delma, 50, s| 1 209. Trator te.efone

B ancJ!, 31-3108, Gonçalves.

Clubes
KENNEL CLUBE CARIOCA (Av. Graça Aranha,
416 sala 111) — Domingo, às 9 horas, no Clubo
Jardim Guanabara, na Ilha do Governador, XXV
Exposição Canina, de todas as raças. A mostra se-
rá julgada pelos juizes Cláudio Piovavanti. e Mar-
ceio Mota. •
CASA DE LAFOES (Rua Professor Gabizo, 298 —
4H-03U1) — Domingo, ãs 20 horas, Ritmos Bossa
Bem. Esporte.
CARIOCA E. C. (Rua Jardim Botânico, 050 —

26-4242) — Quinta, às 21 horas, jantar dançante
animado por conjunto melódico. Esporte. Na sex-
la à mesma hera, Noite de Seresta.
GRÊMIO RECREATIVO DE RAMOS (Rua João
sllV!1( 65 — 30-6748) — Domingo, às 23 horM, Noi-
te de Iê-Iê-lé.
CLCEE FEDERAL (Rua Timóteo da Costa, SS8
_ "7-147C) — Amr nhã. cs 20M')m, torneio de bi-
riba. Na se::ta, às 21, Os Nove Irmãos, ccm lãlU-
rc:n Olíara. .
CVEA COUNTRY CLUBE (Estrada da Gávea,
CCO — 27-0644) — Sexta, às 9 horas, mais uma.
competição para a conquista da Taça Castrol de

(CORRESPONDÊNCIA PARA DANÚBIO RODRI-
GUES, Av. Rio Branco, 110 <'3.u).
AKRONATICA (Av. Ernani Cardoso, 183 —
-••9-9276 — Domingo, às 23 horas, Noite da Jovem
Guarda, com The Fevei".s. Esporte.

Centro Taquigráfko
Brasileiro

Cursos especiais de:

SECRETARIADO PRÁTICO - 10 meses
Matérias: Português Taquigrafia, Dacti-

lograria, Matemática, Prática de Escritório e

P.elações Públicas.

ESTENODACTILOGRAFIA - 10 meses
Matérias: Português, Taquigrafia, Dac-

-tilografia — Trio básico indispensável na

formação de perfeitos estenógrafos e 1a-

quígrafos.

Ensino essencialmente prático, por pro-
fessôres assíduos e rigorosamente especiali-
ZEddS.

PORTUGUÊS, MATEMÁTICA, PRÁTICA DE
ESCRITÓRIO, RELAÇÕES PÚBLICAS e INGLÊS,

EM NOVAS TURMAS.

TAQUIGRAFIA - Aprendizado em qualquer
dia e hora, pelo método: "Prep.-Paulo Gon-

çalves", adaptado ao inglês, frrncês, alemão
e italiano, e turmas especiais de aperfeiçoa-
mento (homogêneas), para qualquer meto-
do, nas velocidades de 20 até 140 ppm.

Em 1956 o C. T. E. preeirheu em 1C3%
as vr.ç;as c'ís centurses pjfcliccs c's Tsrüi-

grríla, re;!i;cc!3S na Ctrncbera, e cb!cvo
95% do tctal de cendidatos aprevedos.

DACTILOGRAFIA - Aulas das 8 às 22 ho-
ras, em máquinas novas — Método C.T.B. —

PRAÇA FLORIANO, 55 - 12." {CINELAN-
DIA) - TELS.: 52-2972 e 52-0618.

PRECISA-SE empregada paia to-

dos oc serviços, p/ um aenhor c/

carteira, saída 181i. Trav. Mos

queira, h sobr. «/ 3 P^-jrJ-oP"
PRECISA-SE cio uma empregada

para, serviços de casa, à Run
Condo Bonfim, .535 ap. -402 -

j Tijuca.

[PRECISA-SE de copeira-nrruma-
deira com prálica e referencias.
P.iga-sc bom - Vise. de Ouro
Prelo, 67 - Botafogo.

PRECISA-SE 
"de 

empregado para
tcdo serviço que durms no em-

preejo -cm casa do pequena fami-
tia, Rua Paulo Fernandes 19, ca-
so 1. Praça da Bandeira. |_

PRTcÍSÃ^SE de mocinha pl ser-
vícos em casn de família. — Tcl.
28-2298.

32,
26-6506. _
COZINHEIRA forno e íogão. Pre-
cisa-se. Rua Barão de Jaguaribe
n.° 232 — Ipanema. Fone 27-96-17
- Paga-se bem. Exigem-se _ refe.
rências. Preferência portuguesa.
COZINHEIRA - Precisa-se saiba
ler, trivial fino. Rua IcüIu n."
60 - Ord. CrS 80 000.

130. R. México, 111, s/_605._

AUXILIARES" ESCRITÓRIO s/prá
lica c/primário. — Várias vagas
através n/sistema rápido. R. Lu-
cldio Ugo, 91 — s/611.

ÃCMÍÍE-SE CHEFE Esc. prát,
Cont. c! Tcc. p/ vrab. fora GB —

Pg. bem — Assist. D. Pessoal
370 - Av. Pres. Vargas, 435, sala Pirajá_n.°_16:
605J BALCONISTA
AUXILIAR - R.ip. escr. dat. -trabalhar cm
Fat. Dal. — Nolisla — Seç. Cob. |veis

Boutique de Senhcras ccm ben
apresentação e longa prática
Apresentar referências. SENTIER
MODAS - Rua Xavier da Silveira
23 — Copacabana. ._
BALCONISTAS - Com prática e
conhecimenlc» d» material «lo-
tríco * iluminação. Tratar ni R.

da Quitanda, 60, loi» — Imilil
is a.-iressntar quem não esliver
capacitado. Procurar a Sr. Ara-
nha, das í às 10 horas

BALCÒNÍSTÀ com prática de pa
daria. Precisa-se à Rua Vise. de

PRECISA-SE empregada. Rua Car
deso Júnior, 381 ap. 202. La-
ranjeiras. Ordenado__60 000_!

PRECÍSÃ-S~E de empregada qua
Irabolho no parte, da tarde cu
da rnanhã — Rua Dezenove de
Fevereiro, 61, ap. 301 - Bota-
foge.  ___.
PRECISA-SE d* empregada para
todo serviço d» casal estrangeiro.

[Ordenado ¦ combinar. Exigem-se
! referências do «mpregos anterio-
res. R. Miguel Lemos 7, ap. 501

PRECÍSÁ-SE de uma moça para
Irabalhar «m casa de pequena fa
mília, de côr branca, com ótima;
referencias. Tratar à Ru» Repú-
blic» do Peru, 236 ap. 702 -

Copacabana. _^ 1
PRECISA-SE — Solteiro, arruma-
dor com referências, servindo à
francesa. Tel. 27-5524, ,
PRECISA-SE de unia copeira, com
prática dc serviço. Rua Miguel
Couto, H3_^_2.° and. Cenlro.

PRECISA-SE de uma empregada
para todo serviço. Exicjcm-se prá.
tica e referências. Folga fim de
semana. Rua Sambaibn, 557 »p.
Í01. Final do Leblon.

?RlC!$A-SE empregada diária-
mante da% 8 às 5 horas. Haddock
Lobo 171 ap. 403.
'RECISO 

empregada tcdo servi
*,_>, m.n-i lavor-passar. Uranjetras
;-.',7/C-02 ^me 25-78"4.

PRECISA-SE moça simples, de res
sz.iz, p/ família pequena. Tre
,'erência que durm?. Ordenado de

.acordo. Rua Tavares Bastos» 29,
ap. 12 - Catete. _
PRECISA-SE de empregada pma
terie» serviços d* um casal cum
filho e que saiba cozinhar. Exi-
gem-se documentos. Ordenado .
.0 OCO — Rua Bulhões do Carva

COZINHEIRA - Preciso com bas
tante prática para pequena fa-
inilia. Ordenado até 80 000 cru-
zeiros. Pedem-se referências —

Rua Senador Vergueiro 154 ap.
1 102 - Tcl. 45-7392.

COZINHEIRA" - Precisa-se com

prática e referências. Barata Ri-
beiro n.° 314 - 701.

COZINHEIRA - Dormir emprego. _ ..
Tratar - Anita Garibaldi IV apJAUXILIAR PARA ESCRITÓRIO
1 C02. Peco referências. ^Senhor Aposentado, precisa-sc'COZINHEIRA " 

todo serviço dois »_r_u.L.^?'in?Ié. 504 ~ J»"í*i

senhores - 60i:SO mil - Rua AUXILIAR DE
Marquês Abrantes, 219/802, |-- Precisa-se

dat. -
Seç. Cob. ]

Dal. - 150-250 - Op. Ruff 200
- Aux. Cont. Prat. Op. Front
Feed 280 - Av. Pres. Varga:,
-135. sala _Ó05.__
ÀUXILÍAR Esc. dat. -"Moças c/

prát. — Mais de «SO vagas p/
Centro e Z. Morte 150-200 —

Av. P. Vargas, 435, s/ 605.

- Precisa-ie para
lèção de comestí-

Muita pratica e boa apre-
sentacão - Apresentar-se na, pa-
daria do mercado do Graiaú na

Praça Edmundo_Rêgo n._8.

PRECISA-SE d» balconista com

pratica »m ferraçion» ne Av. Co-

pacabana n. 30-B C-
- Precisa-se <
pl mercearia
Prainha n. 4-

prat.

CONTABILIDADE
de um que tenha

,_....,,,,, ,,-m,, n ... i conhecimentos de conlróle de
COZINHEIRA — PreCISa- proclus33 indusrrial ò Ru,: Mali-

te. Cr$ 80 mil. Apresen- p°. "5. Jacaré. Tei.-. 19-7821.

I ~-,*~r Z. ,0fo AUXILIAR DE IMPORTAÇÃO c/
tar documentos e reTe- redaç3c> em ingiéS _ prática ccm-

CAIXEIRO
de baleio
S. Fco. da  _..
MòÇA — Precisa-se para traba.

lhar no balcão, que tenha bca

leira. Rua General Espirito San-
lo Cardoso, 643-A,

Rua

PRECISA-SE de um rapaz bslco-
nista e| Dratica cara lanchonete

Rua Sidonio Pais n. 23 Cas-
cadura

rências na Kua Anita ±£sÃ^SS.r™-
Garibaldi, 48_,_ap1j_001. io.o,_s._i q2i_.
COZINHEIRA d* (emo • fogão ADMITIMOS: (2) nolistas c/ótinia
- Precisa-se com referenciai na! letra, (1) aux. Contabilidade, W
Rua Viscond. d» Pirajá n. 423, moças daclilógrafas, (1) moça Pi
_ 2oi ! Relações Públicas e (5) vendedo-

CÕZTNHÜRÃ - Par. 
-família 

d. ™» ",er,n8°55- Trajar Avenida R.0

Iratamento em Ipanema, qu. 1.. Branco, 185 - s. 1...1

nha boas referências. Oâ-s» pre-
forencia a pessoa do interior.
Tel. 47-8838.
COZINHEIRA - Pr.cisa-s» com

prática. R. Professor GasUo Baia- crevera maquino. _

na 43, ap. 701 - Oo lado da^AUXILlAR DE ESCRITÓRIO dac

R. Miguel lemos. itilógrafo - Precisa urgente -

fyJTTFÍH-'!" - <¦**. 7n mil - Av. Bras d» Pina, 849..Albany

Lava c passa - Exigem-se ótimas GUARDA-LIVROS - Preciso pari
Rua Paissandu, 7, acertar escrita atrasada — Tel.:

VITRINISTA (Avulso) - Lo|a cm

Copacabana, necessita para deco.
rar três vitrinas, mensalmente.
Apresentar-se com referências
Av. Princesa Isabel, 323
andar - com o Sr. Freire.

2.0

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
Admite-se no Livro Ibeio An
ricano Ltdn. à Rua cio Rosário
99, 4.° andar. Deve «ber

CONTADORES
CONTADORES oO tees. 2 com

pratica e atualizados para chefia
escritório até 35 anos, todo o
serviço inclusive Dep. Pessoal um

p.ir?. o-Centra outro para Bonsuc.
500. Av. - Av. Rio Branco 151,
sobreloja »s!<t 09.

MOCA maior Tec. Cont. Serv.

gerais Chssii. contas etc. para
trab. no Méier — Tratar na Av.
Democráticos, 627, saln 301 —

Bonsucí-csOj _____„

DACTILÓGRAFAS -43-1925 — Hcrmelo.
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO - Pre-
cisa-se de moça de 20 s 25/""'jCÇTENÓGRAFAS
oca aparência, desembaraçada -

oue tenha pratica de escritório, SECRETARIAS
dacti'.ó;rafa, ferie nas 4 epera-

.'tes, bca letra e saiba atendei|AG6NCIA l!NK - Estonogrifa cm

telefene, para Irabalhar em casade^cit. c/ baslant. prálica • brns
' '• — Tretar no Largo ca Ca- conhecimentos do IngiC». — Rua

5, 2.° andar, sala 210, das r.-.é. icc-, 21, 10.» andar.

referências
ap._1201 - 12.° and.

COZINHEIRA - Precisa-se pf ca-
I alto tratamento — referências

Idade de 30 « 50 anes, der-
mir no emprego — Paaa-se mui-
to bem — Rua República do
Peru p. 193 - ap. 90.

COZINHEIRA - Precisa se de uma

que co-ínlio bem, dè íantsr ej
durma fora. Travessa Nestor VI- ,-£ 

-f_,-j,,-"-_.So 
5, atende'—^—-j^^ ,x[n).0

143 - Hadcck Lebo. 1 . ,e:efcne. • Idactilógrafo tl bon. cenheemon-
COZINHEIRA - Preciso trivialUj,^ ESCR|T0R|O somente con-;f ____ __¦_.,_ baslant. prilica
variado c/ referencias, derm:ndo|tador cu tcc entre 28 35 anos Míxic0 2) io.»
no aluguel -, Av Copacabana, lid conl„b. Dep. Pesscall t_\*_.ri~~
1380 (casa). Tel.: 27-3524. °egjs| *#_, Avenida Rio Branco AGENCIA MELLO,

COZINHEIRA - Preciso de duas, 151, 
'sobreloia_ 

sala 09. |reie :¦¦;•

uma para noite — Tratar na Av. çoRRENTISTA cm Bonsucesso. —

Princesa Isabel, 185, lola^J^  Firma atíCadista precisa dc uma
conta-

lho n. 269 — ep.

COZINHEIRA - trivial fino C moça com prática para
referências, passar peças miúdas leorrentes de banco. Apresentar-se

par* pequena família - CrS 80 na Rua Vieira Ferreira, 66

401. Fõsto 6mil - lel.l 27-1-166. :ucesso, salário NCrS 150,00.

adm. datilogs,
:crresps. (rnôças),

aux. exp., chefe dep. Cine-foto,
Av. R. Branco, 185 gr. 203, Zil
da.
DACTILÓGRAFAS com prática
bca aparência — Av, 13 de MaÍo(
23, S'. )"(>.

Foram pei-didoa e se encontram à disposição
de seus donos, no Serviço de Utilidade Pública
da RADIO JORNAL DO BRASIL, o.s documentos
relacionados abaixo. Seus donos poderáo procura-
Ios na Avenida Rio Branco n.° 110, 3.» andar, duri
5h30m da manhã ás 2 da madrugada.

Ana Beatriz Chagas Bernardes. Antônio C.
Silva, Alvaro Pereira da Silva, Antônio de Andra-
de, Antônio Francisco Oauçaives Araújo. Antônio
Gomes ds; Cruz, Augusto Pinto Coelho, Almir
Couto, Alexandre Nepomuceno Dock, Agenor Ba-
tista Franco, Artur Jcsé de Freitas, Antônio
Francisco Félix, Armando de Magalhães, Adil-
son de Sousa Mendes, Alberto José Martins, An-
tônio Mesmolia, Adriana Leite, Aniva Pereira, An-
tônio Francisco, Abelino Lopes da Silva: Alcindo
dos Santos, Antônio Oliveira Sampaio, Afonso Al-
ves da Silva, Aurelina Luz da Silva, Altair Bar-
bosa de Oliveira, Benedita da Silva Ramos, Ber-
nardo Rzeznik, Carlos Alberto Gomes rie Almel-
da. Félix da Conceição, Célia Maria Francisco,
Cláudio Gonçalves Jaguaribe, Célia Gomes de
Matos, Cassildo Laredo Reis, Cecilia de Cotovitz,
Ciloel Gomes da Silva, Carlos Nelson Mota de
Sousa, Carlos José de Santana. Carolina Oref:ci
rios Santos, Cleonldio Soares, Dlogo Pinto Sabu-
gueiro, Delfim dos Santos Almeida, Dí]aniro
Mendes da Silva, Dílson Neumann da Silva, Ei-
ba Ncolbath de Abreu, Eudes Correta Barroa,
Eduardo Brunoro, Edemilson Pedrosfii da Cosia,
Edgar Luis, Edna Maria de Melo, Enoque Na-tivi-
dade Edson da Silveira. Eduardo Manuel Ferrei-
ra da Silva. Elolsa Santos, Emilia da Silva Mo-
reira- Esteia, dos Guaranis, Eduardo Marques de
Campos Cabral, Francisco Santoro, Francisco dv
Assis Bragança, Fausto Roberto Guido Braga,
Francisco Miranda Filho, Francisco Gama Pmhel-
ro Fernando Gonzaga da Silva, Fernando Gomes
Tostes Geraldo Honorato, Gerson de Oliveira
Barres, Gilna Auxiliadora Lopes Faias. George
Marcondes Godoy, Gérson Mendonça Filho, Gil-
mar Luís da Costa, Geraldo Ribeiro, Gentil Coe-
lho da Silva, Hermani de Azevedo, Heloísa) Soa-
rei de Lima, Hilário Lopes, Hércio Coelho Ma-
chado, Heráclito Paihares, Hércules Ferreira da
Silva. Ivã Estelita Campos, Idemar Dantas, Isaias
Pinheiro, Iraa Guerra; dos Santos, Iracy A. U-
A'encar João Correia de Mesquita, José Cândi-
do da Rocha, João Silveira Viana Filho. Juarez
Gomes de Araújo, José Martins Lourenço, José
H-nriques Cerqueira, José de Gouveia Júnior.
Jcão Evaristo Borges, Jcsé Luís Vilas-Boas, Jo-
sé Carlos de Castro, José Luís d'Alraeida Campos,
Jo'é Augusto da Cruz, Jovelino Ferreira Dias.
João Vieira França, José Machado de Frar."a;
José Lino Gurgel, José Salvador Jasnüm, José
Luís Joaquim Loureiro, Jcsé Rocha Lima, Jair
Correia de Morais, Jorge Madeira, José de Bar-
ros Meta, Joaquim de Oliveira, Jorge de Olivei-
ra José Soares, João Adelino da Silva, José Pau-
lo'da Silva. José Fernandes de Sousa, Jorge Te-
les dos Santos, José Válter da Silva, José Ronai-
do da Silva, Klener Maia dos Santos, Luigi Bru-
no, Luís Urubatan. Lúcia Maria de Carvalho,
Lourdes de Oliveira Brilhante da Costa, Luis
Martins da Costa. Luís Carlos Coutinho, Lafaie-
te Augusto Soares Filho, Leoci Gaspar, Luei de
Moura Nascimento, Luzinete Paes da Silveira, Li-
.aldo Farias Sodré. Luci Gonçalves da Silva. UM-
dlceria Francisca Vigianl, Leno Andrade Barro;,
Maria Antônio Moutinho de Almeida e Melo, Ma-
rilia do Carmo Ribeiro de Moraes, Maurício Bas-
tos Almeida. Milton Moreira Chaves, Moisés Fe-
lisberto Cruz. Manuel de Oliveira Campos, Marli
Matias de Carvalho, Manuel S. Dutra, Mana
Paulni de Figueiredo. Maria Teresa de Almeida,
Fti-pz Msria Correia de Lima Gomes. Marcelo
G-'"£r' Mário Natalino Jordão, Márcio Nunes do
Miranda Marcos Fernando de Olivara, Manuel
Farnances Oliveira, Manuel Alves de Oliveira.
Moa:ir Ferreira de Oliveira. Mauro Fernandes
Girr-ciaba, Manuel Armindo Alves Peixoto. Ma-
nuel Francisco Penha, Maria Pinheiro da Silva,
Mslita Santos Saleo, Milton de Sousa. Mani»
Helena Sampaio Ribeiro da Silva. Maria Lúcia
Lins de Souea, Maurília Ccnsuelo de oousa Can.-

pos. Manuel Antônio da Silva. Nelson Matias, Na-
taniel José Cardoso. Valdemiro Nunes. Nilton
Rosa. Nelita Paulina Tobias, Orlando Joaquim tit-
Araújo. Ociano Ceciliano Braga. Orlando Alves
Carvalho. Odelita Cerqueira. Octaviano Monteiro,
Orlando Gomes Garcia.
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DACT1LOGRAFOS um bom em.PRECISA-SE moça rie boa oparên- TORNEIROS — FRESAD.
c.irdcx, paia Urca, pratica 130,00 cia, cj boa ca.igrafia ciue iicsia mMinnsEC
outro para Cais do Porto, ótima vlaiftf oo loteamento • conl;eç<i — AJU ai AUUKo' 

Ira cal. UO — Av. Rio Bran- bom a cidade. Tratar Sr. Sam-
Ipaio na Rua Bento Cardoso, 721, T-DMCI[)« t»cr\Mtrn _ Pruri
1,0 anda,, jatas 2-1, Brás do Pina. TORNEIRO MECÂNICO - Prucl-

[. .._. - -'- — -^ sa-se — Pag.vse bem. — ir"3i
PRECISAM-SE moço: do boa aoa- m Rua Oo-, fc Fovoreiro, -166
rôncia quo saibam lor e escrever. _ Enran)j)do - das 8 ás 11 lis.
Tratur com Sria. Ivone, das 14 os
18 lioras. Rocha Fragoso, 4. —
Vila Isaoel.

tANTHIINEIP.OS bon;,
oni oficina mecânica
checo Leão, 56.

Rua Pa.

co 151, icbieloja tala 09.

OACIILOGRAFAS - Parn Z o rTl
Sul, somente acima de 25 nnos,
r.jbendo classif. e contabilidade,
livros 180,00. Avenida Rio Bran-
co 151, sobreloia sala 09.
DENIL ADM. - Dactilografas c/b.
opar. lü». Daclilóg. ./ conhec.
inglês, 350. Esteno port., nux. es-
crit. R/fatur., boy/ginásio. — Av,
Rio Branco, 1B5, sl. 923.
DACTILÓGRAFA __/ bater esten-
cil — 1 secretária, 2 auxs. escrit.,

1 aux. contab., 3 atendenlís, I
boy. Erasmo Braga n. 227-315.
SECRETARIA para curso — Preci-
sa-se com prática — Rua 7 de Se
tembro, 107 — 1.° andar.

VENDEDORES
CORRETORES

_ TORNEIRO - FERRAMENTEIRO -

j Para fábrica de botões. Precisa-se.
— I Tratar na Run Indiana n. 52 —

Cosme Velho.  REtAÇÕES PÚBLICAS - (Maça
rapaz do gabarito). Ganhar 300
lll cruzs. e mais 30%. Erasmo'SAPATEIROS
raga, 227-315.

VENDEDORES - Para refrlgeran- CORTADORES para biscato. Oor;

bidas alcoólicas, para esporte. Trav. Paiva Brito n.u 2-1

Guanabara e Est. cio Rio, quo te- - Inhaúma,
nha freguesia — Tratar na Rua FABRICA DE CALÇADOS - Prece
Bernardino da Melo, 1933, 4.a, sa-se de um cortador, üu.i João
sala -101 — Nova Iguaçu. Rego n.° 29, galpão (Olaria).

mesmo som praticaiPRECISA-SE cie sapateiro p
de escrilório de consertos. Rua Camermo_1ó'2.

bos aparência _ desembaraço — i PRECISA-SE sapateiro - Ru,- An-1 " j. ,- iu- n

LANTERNEIRO - Prtcisa-se ni
Rua tia prodamoçao 611 —Bon
sucesso. _^
LANTERNEIRO"- Precisa-se. Rua
3oujü Franco, A76. __
LUBRiriCADOR DE CARROS Dü
PASSEIO E CAMINHÕES - Pre-
cisa-se na Rua Van Erven n. 34
— Catumhí.
LANTERNEIROS - Precisa-se dc
um e um melo oficial. Av. Santa
Cru: 925. Padre Miguel. Pôüo
de Gasolina Ipiranga com Sr.
Antônio Pereiro.

VENDEDOR
parn materiais

MENOR — Preciso um cem boa
letra, apresentação c que more
perto. Av. Rio Branco, 156-3 120
das 15 às ló horas,

MÃQUÍNISTA para serraria, pre-
cisa-se na Rua Motinoré 504 —
Jacaré.

— Precisa-se. Rua
Abolição.

A NOITE - Bico. Precisa-se dc
aposentado ou militar d? reserva
<iue tanha tel. em casa p| serviço
de corretagens. 23-3042 (38-4031).
CORRETORES - Imobiliária pre^
cis3 dais par»' trabalho externo,
iiudo de custo, Cr$ 100 mll, tra

Ordenado c comissão na Av. Mt- tenor de Carvalho, 3Bõ — Padre
nistro Edgar Romero n. 896, i. Miguel.
205 - Vai lobo. 1PRECISA-SE de um oficial cie sa-
VENDEDORES cu vendedoras pnrlj pateiro parn conserto — Rua Ara.
automóveis, precisam-se em Co- fjpe júnior, 80, salário a com-
pacabana, na Av. Atlântica, ***».] binar.
d. R. Djalma Ulrich, 33-A - l»ia 

PESPONTADOR - Preclsa-se de
- '«'o s- Ibons 

para obra fina Lull XV -
VENDEDORES (AS) - Precisam-j Na Rua Lavradio, 145, scb__
se rapam» ou môç», (aldndojpREC|SA.SE de um sapateiro

. • „,«¦ fluentemente inglos o alemão, pa-U .. r.uimbí *>2
1ar Avenida Braz de Pino C49 ,_, sorviço intorno ,m |0j, de ar-l í^^5L--i-——

ti0os fino,. Tratar com D.Idilh, PRECISA-SE do montador. -

na Rua Buenos Aires n.« 110/,Coimbra, 68 - ienha

112, do 8h30m Js 13 horas • «U.Obrajtsporte,

LANTERNEIROS
Moreira -106 — 

_
LANTERNEIRO - Precisa-se. Iralar
na Praia do Ca|u n. 181, c/ Sr.
Luiz.

MOÇA - Precisa-se para fábrica
de cintos — Rua Alexandre Ms-
ckenzle, 54 — cobrado.

MENOR - Preclsa-se pora pequo
nas entregas e serv. gerais -
Rua Gustavo Lacerda, 54 (Cen-
tro).
MOÇAS o senhoras, precisamos
serviço externo, tratar Rua Alei-
i\_, 119-fundos, das 9 òs 14 ho
ns. Madureira.

LANTERNEIRO •- Precisa-cc com
prática. Trator na Rua Riachuelo,
172.
MOTORISTAS - Precisamoi para
complotar noiso quadro. Motoris-
t.n eom prática do servic» do
ônibus, variai vagas, Salário du
NCrS 12 340 diários. Rua Viana
Drumond n. 45 - Vila Isabel.

PRECISA-SE em hotel familiar,
um rapaz 18 n 19 anos, bea
aparência, bens costumes, orde-
nado, cama, comidas — Machado
Assis, 26 — Flamengo — Tel.:
45-8277. __ 
PADARIA - Precisa do J caixol-
ros com prática — Rua Angélica
Mota, 23-A - Olaria.

ASSISTENTE DE GERÊNCIA
DE VENDAS

Estamos admitindo elemento capaz e idôneo, idade
superior a 25 anos, com curso secundário completo, apre-
sentação impecável e facilidade de expressão, para tra-
balhar tempo integral.

Apresentar-se hoje à Av. Pies. Vargas, 463, 21.° an-
dar, no horário comercial, com o SR, LUIZ CARLOS. (P

— Albano.

CHEFE E VENDEDORES - Admi-
tem-se com experiência de n\h-
quinas, piotores e lubrificantes.
Rua Saca dura Cabral n._23Ò.
MOÇAS" E" SENHORAS -"Apre"-
senláveis e desembaraçadas. En
sinames o serviço — 110,00 mais
comissões — Sábados livre*
Av. Rio Branco, 185-229.
MOÇAS — Procisn-se iam boa
aparSncía, para sorviço «xtortio
du vendas a domicilie. Ramo: fo-
tonrnfias infantis. Ordenado fixo
• <nmissáo. Rua Vlscondo tU Ni
íerói, 274 c/l. Mangueira.

Rua
Circular.

PRECISA-SE ciclista de boa opa-
rencia com prática cie limpeza
de louças, qur; dé referências, na
Rua Visconde de Pirajá, 3-C —
Ipanema.

MOTORISTA proiisslonal com re-|s- -

lerôncias e carteira, 10 onos. Tel.
23-5855.
MOTORISTA

15 à* 18 liurói.

RECEPCIONISTAS -
TELEFONISTAS

PRECISA-SE de me
feiro. Rua Aguiar

o oficial
Moreira,

Precisa-se de
38ò.

SAPATEIRO — Precisa-se de morv
tadores de obra t3porle de senho-
ras. Rua do Bispo 95, íundoj -

Cal. Dama.
PRECISA-SE de ume moça para
«tender telefone em oficina de SAPATEIROS - Precisa .
rof.ineracão ri» Rua Pcrnambuco.^olçado novo de homem, social,

384 - Tel.t a9-3140 - Eng. dgiesperte o um para consortes en,

Dentro.

OFERECE-SE vendedor com expe-
riência — todo ramo comercial e
de fatos contábeis, conhece to-
da GD — Dá referências — Tel.:'J9-6508_— Chamar Sr. Mirio.

PRECISA-SE de 20 moças e s«-
nhoras, podendo ganhar até ÍOO
— Av. Suburbana n. 10 C02. -
sala 306 com o Sr, _HERCIUO._
PRECISA-SE de vendedores com
oj sem prática, pnra agenciar fo-
tografias, na Rua Salim Rasuk n.
11, sala 3, São João du Meriti, E.
do Rio. — Galeria Amorim.

IELEFON1STA
PBX de pega
Cristinoáó —5

DIVERSOS

icieral. Avenida Pasteur 458-8
-__ 

f. prfrtlca 
'— 

N°c- Medlnlca. __

— R.° Gol. José!SAPATEIRO — Preciso ^corlaüor
Cristóvão, Irisador competente; Rua Conde

de Agrolongo 763. Penha.

SAPATEIRO - Preciso dc mon.
tadores - Run Mister WllUdns,
188 - Mesquita.

KOMBI - Preci-
s_a-sa_- 27-0080 - Sr. Cabral.

MECÂNICO — Preciso pronto pa-
ro trabalhar, autos nacionais. Av.
Suburbana 10 033. Cascadura.

MOTORISTAS - Precisam-se -

Praça Córsegc, 33 - Parada de
Lucas — Sr. Moreira.  

MOTORISTA - Com prática em
cortai:. Rua Gol. Josó Cristina,
66 — S. Cristóvão.

PA0ARIA - Precisa-se
prática no cilindro

tiacjo, 147 — Penha.

.ij. forno
- R. San-

PRECISA-SE cie empregada _ para
balcão de padaria o confeitaria,

Rua do Catele, 203,

PRECTSÃ-SE rapaz alé 14 anos,
para recados — Rua Manual de

MOTORISTA - Precisn-se de pra-
ça, com mai:: dc 3 ano3 carteira,
exigem-*e referências, fiança Crí
SOO'000 mll. Tratar Rua Dr. Pa-
dilho 520-E, loja. Eng. Dentro,
das 8 òs 13h.

Carvalho, 16, 1.° - Telefone:
¦n-1715.

PADARIA — Precisa-so de uir
ajudante d« forno e de um mes
trinho. Tratar Rua Fonseca Teles,
141 - S. Cristóvão. 

rt tu io

PRECISA-SE narôto ,-.té 14 anos

para pensão na Avenida Gomes
Freire, 579.

, , , , 3' ciais para sapato cocial,
de 12 norai- Francisco Xavier n.» 2-E

Precisa-se du ofi»
Ruu São

COBRADOR para Instituição
Caridade - Precisa-se com c^r'11 |sapATEIRÒS
de fiança. Av. Erasmo Draga,
227 sala 316. Depoi

PRECTSA.sfraapi com curso pri-l
mário ccmpleto, desembaraçado DIVERSOS
o educado — Idade 14 ou 151

nos com bon aparência para JCORTADEIRA PARA MALHARIA.
trabalhai corno auxiliar de porta
ria — Rua Real Grandeía, !45
Botafogo.

PROFISSIONAIS DE INDÚSTRIA
CARPINTEIROS
MARCENEIROS

IMPRESSOS - Precisa-se para mb-
ijuina Minerva — Rua Licínio Car-

o, 157 .1 16.

CARPINTEIRO OS FÔRMA - Pre-
cisa-so Rua Conde de Bonfim.
1 033. Tratar no local (na obra),
com Sr. Geraldo.
c7\rpintftró'"d"e esqua"drià -
Precisa-se Rua Conde de Bonfim,
1 033. Tratar no local (na obra],
com Sr, Geraldo.

Preciía-so urgente nn Travessa
Matilde n. 10 - Tcl. 34-3537
Sr. CARLOS.

PAGINADOR-COMPOSITOR, para
trabalhos comerciais. "Precisa-se |ta
na Rua do Resende,_187.187.

PRECISA-SE de um distribuidor.
Rua Frei Caneca, 238.

PAGINADOR competente. Precisa-
se. Rus Real Grandeza n. 248.

ESTOFADOR e coslureira que cai
bam fazer qualquer obrn. Paga
se bem. Rua Dias da Cruz, 508,
entrada _nn Rua_Pirangn, jtféier.
INDUSTRIA DE LETREIROS LUMÍ
NOSOS err. acrílico plástico, gás
neon, luz fluorescente precisa
de eletricista instolador c| mu'-

pratica e dois oficiais d

MARCENEIROS - Preciso 2
fabrica caixas para radio.
João Ribeiro n. 580 - Pi

para
Rua

ariíí.

PRECISA-SH de um marceneiro p'
encarregado de fábrica de gela*
deira, instalações comerciais ¦
Estrada da Portela, 213 - Mo-
dureira, falar com o Sr^ Júlio.
LUSTRADOR - Precisa-se de 1
molo-oflolal para trabalhos de
rua — Tratar cem o Sr. Guilher-
me, na Rua Tacaratu, 379 — Ho-
nório Gurgel.
PRECISA-SE da carpinteiro poro
forma — Rua Luís Barbosa 17.

rRECISA-SE do marteneiro. Pa-
«ja-:o bom, na Rua Farani n. 4
— Bítafoçjo^   
PRECISA-SE de marceneiro c
pacitado — t?recisa-si* na R. Mi
ton n. 95 — Ramos — GB.

plástico — Paga-se bem. Tratar
lel. 29-3512. 

MOTORISTA c| carro particular
Gordini 63, oferece-se para

ços, diáríi.3 a combinar. Tel.:
49-6ó59._
MECÂNICO DE AUTOMÓVEL -

Precisa-se competente, tratar na
Av. Marechal Rondon, 2 231 —

Sampaio, antiga Francisco Ma-
nuel 283. Tel. -19-9163. é

MECÂNICO" DE MANUTENÇÃO -
Precisa-se urcjenla um com pra-
tica comprovada de mecânica sol-
das, pequenas lanternagens e pin-
turas para caminhões a óleo -

Exigem-se referencias, paga-se
bem, Tratar na Cimento;, S.A. —
Rua do Carmo 38 s|l_salaJ-A.

MECÂNICOS DE" DKW precisa-se
de bom, ru Rua Pacheco Leão,
n._ 56^
MOTORISTA - Precisa-se moto-
rista com prática, solteiro, dor

PRECISA-SE de aiudante do con-
foiteíro com prálica a Rua Bue-
nos Aires 124 — Centro.

PADARIA — Precisa-se do cai-
iro com prática de balcão, na

Rua Bolivar, 92 - Posto 5 -

Copacabana. .

TIPOGRAFIA — Precisa-se do um
mcadernador-taloelro, ou *nca-

dernodoro que seja muito boa
— Traiar polo Tcl.! ..

34-0745 - 'todos os dias.
7ii>r,'-oAi.in Pr*dM->. de lm. refrigeração gue queira morar nos
"' J •ÍAHMin7rvaP,redl:.r 

almi^fundo, da oficina End Rua Per-

Rua do Carmo 63. nambuco 38,. Tel. 29-3140. Eng,
 

de Dentro. 

MECÂNICO MANU1ENÇÃO MA-
QUINAS — Prática comprovada.
Cia. de plásticos admite: Tratar
Av. Rio Branco, 185 - 10.Q -
s. 1021.
PRECISA-SE de pintor — frati
Rua Motinoró, 289 - Jacaré

PRECISA-SE de um mocanico de

cular

ORRESPONDEMIE (S)
DE MILLUS procura com pleno domínio do (s) idioma (s):

FRANCIS
ALEMÃO
ESPANHOL (Lafino-americano).

Para versões de cartas comerciais sobre exportação.
Entrevistas na Avenida Lobo Júnior-, 1 672 — Penha-Cir-

das 7h30m às ló horas.

ELETRICISTA
PRECISA-SE de bombeiro - Trn-
far na Rua Leopoldo Miguel, 37
— portaria com Sr. José, das 9

12 horas.

PRECISA-SE ajudante de forno.
Padaria Central. Rua Leopoldo,
u. 51 — Andaral.
PRECISA-SE lanchciro ou lanchei-
ra com prática - Tratar na Rua
Ronold Carvalho, 236-B. 

PRECISA-SE de vm ajudante do

p.idoiro. Tratar Praça Botafogo
n.*' 18 — Inhaúma.

Empresa jornalística de grande porte precisa com prática
comprovada. Exige-se o curso secundário completo, Apresentar-

se à Av. Rio Branco, 110/112 — 1.° andar. Divisão de Seleção —

de 9 às 12 horas — Munido de uma fotografia. (P

mlndo no aluguel, casa trat;
mento — Exigem-se referências —
Trata-se pela manhã — SÕo Cie-
mente, 490, Botafogo.

MECÂNICO DÉ WILLYS - Pre-
cisa-se na Rua Dona Mario n.°
22 - Tijuca.

PRECISA-SE de um padeiro
contei leiro para padaria. Traí
na Sua Jullono de Miranda 277-A
— V. Carvalho.

PRECISO gerente com pratico de
perfumaria na Av. Ministro Ed-
gar Romero n. 924-A - Va?
lôbo.___
PRECIS/

pressor
gratuito.
TIPOGRAFIA - Precisa-se fom-._
positor no Rua Pereiro de Almel- PRECISA-SE de

do 81, loia. Praça da Bondeiro.l Rua Canavieiros
um pintor. Tratar
79 — Grajaú.

MOTORISTA p/ Ind. comente c/
carteira MT .assinada, mínimo '!
anos. Mão serve c,[ m.lis 5 flr-
mas na cart. Referencias até 35
anos 150 a 170 T. Coelho
Bons. Av. R. Branco, 151 s/loja

/09.
P/ í

OFÍCIOS E SERVIÇOS

ALFAIATES - COST.

CÃMISEIRAS -- Precisam-ne para
j£rse; _ Ruo Antunes Maciel n.
343 — S. Cristóvão-
COSTUREIRA com prátic. que
queira viajar Estado* Unídoi co*
mo topeir*

OPERÁRIOS - MESTRES
- CONSTRUÇÃO CIVIL

ARMADOri — Precisa-se encarre<
ido obra. Rua Condo Bonfim n.

305. _.
BOMBEIRO - Preciss-ae js| c_is.
Paga-se bom. — Av. Ataulfo dn
Paiva_l m leblon. 37-4632.

BOMBEIRO-ELETRICISTA -¦ Pre-
clsa-se ciue conheça plantas, para
obra em Caxias. Anresentar-ie
no Rio, 1 Rua México. 119, sl
606.
CARPINTEIRO - Preclsa-se p|
trabalhar em obra. Tratar i R.
Senador Dantas, 76 «1 1203, de
pois daa 10 horas.

CÁRPÍNTÊIRÓ pedreiro e pintor
(biscateiro) — Trator nn R. Lei
poldina Sego 502. Olaria.

ENCARREGADO - Precisa-se par,
pequona cbm de fino acabamerv
Jo. Tratar na Praç» Mahatma Gan
dhl, 2, «rupu 917|918 - Edifi
cio Odoon.

arrumodolra pam
acompanhar família diplomata.
Exijo sérias referências. Pag© 320
n.il truioiroi. Tel. 25-4007.

COSTUREIRA com prática. Tratar
Largo da Carioca n. 5 sj 515,

CÕSTÜrIÍRÁÍ externai paru
:as do homem — Precisa-se paro
nuita produção — Av. Amaro

Cavalcanti, 2_493-A ^^Encantado^
COSTUREIRA c/prát. de blusas
finos preclsa:se. Rua Buenos Ai-
ros 3M - sob. "

COSTUREIRA para trabalhar no
oficina, paru oiour na máquina
- Tratar pelo Tel.: 23-1530 com
Selnia.
FÁBRICA Dõ CAMISOLAS - Pre.
císa-so de coslureiras externas c/

prática. Rua Pereira Nunes ri."

SENHORA chegada de Portugal.
meia idade, para tratar dcente
di» respeito, tabe dar injeção «
lambem sabe costura. Avenida
Teixeira de Cnstro 77, ap. 202 -

Bonsucesso.

SERVENTE - Precisa-se de moça
até 30 anos para trabalhar em
casa de :aúde, com -prática

durma no emprego — Rua Conde
do Bonfim, 497.

GARÇONS

COZINHEIRO - Rest. - Lanch.
novo necessita c/ prática — Av.
do Exército, 17-C — Cumpo Soo
Cristóvão.

388-A.
da um oficii! de

paga-se bem, nn Rua
Quintelfi, 107. Botafogo.

PREClSA-SElostureiic com práti-
de bancada — Rua Aguiar Mo.

reira, 386.

PRECÍSA-SE
paletós— Arnaldi

MOTORI Sl A p/camioneta
Coelho, prática de -4 ano;
Iclre assinada M. Trabalho,

rve c/ mais 5 firmas r.a
até 35 anos, 150 000, referênc.
Av. R. Branco, 151 s/loja s/09.

ÕFERFcTSE motorista, Ü anot
2 anes piciissão 

-,.,' trabalhar cie
14 às 19 de 2a. a 6a. feira
de NCrl 90,00 - Te

de um bom forneifo
para serviços noturnos na Rua
Lobo Júnior n. _ l_ 03

PADARIA — Precisa-se de cju-
dante de forno -- Rua Oroió n.
1B9.A ___ B. de Plnn.

PRECISA-SE cie um caixeiro paro
bar com pratica de salão e cozi-
nha. Tratar na Leopoldina Rego
n. 224 — Olaria — Pedem-se
referencias.

"r" PRECISA-SE de padeiro mestrlnho
N;'° na Rua Conde de Bonfim ri.,
cart. 9]3i

ENDEDOR
RECISA-SE

Tratar à Rua Figueira de Melo, 307 - São

Cristóvão - das 7 as 10 horas, com SR. VALIM. {P

Ord.
47-633S.

RECISA-SE de uma moça 30 pa-
1 caixa com prática e um aju-

dante de confeitelro com prática,
para padaria, Av. Mem de Sa'" 

250.

PINTOR que também entenda de
lonlernagem, precisa-se .para ofi-
cins de autos. R. Conde de Bon.
fim, 426.

COPEIRO — Pnciso-s» — R. das
Marrecas,' 38.
C021INHEIRA ou loncheiro para
bar — Precisa-se — Trotar na Rua
Vise. Pirniá, 627 — Ipanema.

COPEIRO - Precisa-se c7 prátl-
Rua de Quitanda/ -4S. (

PRECISA-SE de um garçom e
copeira corn prática. Clube dos
Marimbas. Praça Cel. Eugênio
Franco, 2. Posto 6. Copacabana.
Junto _ao Forte Copacabana.

EMPREGADA parn bar, com prá-
tica de salgadinhos, que dê re-

Ouro

F"STUCADOR - Precisa-se na Rua
Conde de Bonfim, 1 033. Tratar
jio local (na obra), com Sr. Ge-
raldo.
LADRÍÍHEIRO - Precisa-se na Rua
Conde de Bonfim, 1 033. Tratar
no local {na obra), com Sr. Ge-
raldo,  
PEDReTRO - Preciso, diário
mil. Rua Uruguai, 133, Tijuca.

PEDREIRO E LADRILHEIRO -
Tratar Rua Pedro Lessa n.° 31.

PRECISA-SÉ de pedreiros e estu-
cadores — Apresentar-se na Rua
Santa Luzia n. 776 — sala 504
das 8 às 9 horas da manhã.

PRECISA-SE de pedreiros para Co-
pseabana. Tratar depois das ]4 h.
Rua Alcindo Guanabara, 15, sala
1 302. Paga-se _bem.
PRECISA-SE de estucaciorei para
Ipanema e Botafogo. Pay/i'
NCrS 0,75 p| hera. Tratar depois
das 14 horas. Rua Alcindo Gua
siabara, 15, sj 1 302. 

PRÉCISÀ-SE calceiro pero oficina
Av. Gomes Freire 361, Totinho.

PRECISA-SE — Costur«Íia tom

prática d« camíns, sob medida.
— Av, N. S. Copacabann, 637
Ap. 301.

PRECISA-SE rapa: co.n prática
para copa de bar -- Não trabalha
aou domingo:- — Avenida Pedro
Segundo, 222-D - São Cristóvão,

PRECISA-SE de cortadores com
pratica dc fabrica, roupa para
homens — Av. Ministro
Romero n. 955 — Vaz L6bo

PRECISA-SE 
"de 

calcelras
pratica para trabalhar em fabri-
ca — Av. Ministro Edgar Rome-
ro n. 955^- Vaz Lobo. _
PRECISA-SE de menores aprendi-
zes pl maquina;; de costura na R.

eréncias. Run Visconde d
Preto, 86 — Botafogo. 

GÃRÇÕÍiÉTE com prática . boa
aparência. Precisa-se na Rua do
Teatro n.° 7.

café
Broz

17-A — Penha.

PINTORES da carros - Bons -

Preclso-so no Ruo Pacheco Leão
n.o_56.
PRECISA-SE colocador silencioso
aulo com prática — Rua S. Clc-
mente,- 37.

PRECISÀM-SE competentes laiiier-
iioiros, eletricista. Tintar Rua M.v

j icclial floriano Poixoto, 'i 57-i —

Evanil - N. Iguaçu.

PRECISA-SE motorista paro cs:
de famiiia.-Av. Visconde Albu
querquu_60ó,_Lebloii._
PRECÍSA-SE 

"-- 
ÃÃotorlsta .1 bua

aparência, 1 secretária e/ boa
aparência e datilografa, 2 recep-
donisfas (rapaz) c/ ginasial, boa
aparência, I dedetlzador c/ pri-

1 datilografo c/ boa aps-
rencia. Rují do Ouvidor n.° 60
2." andar s/_ó.

PRECISA-SE eletricista da auto
móvel cam prática. Av. Suburba-
nu n. 7977.

PRECISA-SE de l.intorneiro no R
Clarlmundo de Melo n. 735 -

Quintino.

PRECISA-SE de garoto para cr,-
trega de marmita. R. Dr. Niemeier
n.° 259, Engonho de Dentro.

PRECI SA-SE 
"de 

garotos do 14 a
16 anos, boa aparência para ser-

ço externo. Trazer 2 ret. 3x4 t
documentos (ficar trabalhando]. -

Av. Pres. Vargas, 590, »l 803, de
7 às 9 horas.
PRECISA-SE de um empregado p«-
ra bar com alguma pratica, Traiar
na Rua Dr. Alfredo Barcelos n.u
756 - Olaria.
PRECISA-SE de oficiais dr
neitas, catd«iieÍroc ¦ ajustaderet
mecânicos. R. Cacliambi, 709.

PRECISA-SE de ciclisla_ para en-
trega material construsao — Av.
Copacabana, 30-B/C. _ 
RAPA7. de responsabilldad» para
trabalhar e tomar conlí óo uma
loja em Copacabana — Instrução
mínima ginasial ccmpleto, e que
saiba escrever à méqulnai Legar
de futuro garantido — Mas deve
ser ds honestidade absoluta —

Cartas do próprio punho infor-
mando vedo seu passado — para
a portaria desto Jornal üob o n.**
40 254.

Balconista
Ramo acessório automóveis,

com bastante prática para aten-

er com responsabilidade, pre-
cisa-se à Rua cios Inválidos, n.
196 A loja.

Menor ou
maior

Precisa-so com prática
máquina de furar à Rua

América, 203. Santo Crisio.

MOCINHA rnenor oa'a
precisa-se, Avenida

MFNOR para bar, cotn orática -
Rua General Bclford, 500.

MOÇA — Precisa-se, de boa apa-
rencia, para trabalhar ern café-
zinho, paga-se bem. Rua José

Edgar ÃAaurl cio 327-A — Penha, esto
coo

cõm M°CA

Pereira Nunes
Isabel.

250-A Vila

PEDREIRO - Precisa-se ria Ruo
Conde dc_Bcnfim,__1_305.

PINTOR — Procisa-se com prática
parn manutenção dc prédios em
indústria Têxtil. Tratar na Rua São
Miguel, J1_--_TIJUCA. 
PRECISA-SE de 50 serventes para
obra. Tratar na Av. das Bandei-
ras, debaixo da ponte de Coelho
Neto. Em frente ao número 19 329
— Cem Sr. Amauri. Hoje.

BARBEIROS - MANIC
ACADEMIA DE CABELEIREIROS
GUEDSCOP comunica aos inte-
reisados, que com a formatura
agora de março abrirá iniis 37
vagas para a cursos de cabe
leireires ft manlcuras, mat rí cul
gráiis. Run 19 de Fevereiro ri
65. Tel.: _26-42_54 _-_- liolalogo

AJUDANTE de coiieloileiro com
prática e boa aparência. Rua
Ana Barbosa n. 12, Salão Pri-
mavera, Lopes.

DIVERSOS

AJUDANTE do oadeiro pratico,
precisa-se, Rua Constança Barbo-

a 65-B - Mé"AMBULANTES 
para venda de

frescos — Otlma comissão. Largo
do Machado, 29, loja 33. Trazer
documentos.
BALCONISTA com prática do mer
cearia. Av. Prado Júnior, 145 —
lido.

prática de café
Rua Alfândega, 172.

LANCHEIRO bem 
"prático, 

Sr."
responsabilidade. Precisa-se. Ira-

essa Ouvidor, 4.
PENSÃO — Precisa-se de uma
moça para trabalhar no stilão
mesmo setrt práticf.. Pode dormir
no emprego,
2.° andar, 

"

SERVENTE - Precisa-se para aer.
viço pesado, em depósito dc ma-
deiras. Rua LuI? Câmara, 315,
Olaria - Das 10 _às 11 horas.

SERVENTES 
"para 

limpeza. Com
orática comprovada para traba-
ihar em indústria têxtil, dc prefe-
rencia entre 25 e 40 onos. tratar
naRuo Sao Miguel, 11 -TIJUCA.

SERVENTES- Precisam-se na R.
Padre Telemaco, 115 (Posto).

TINTURARÍA - CÀÍXÈ1RA com
pratica de costura, precisa-se na
Praça Darão ds Drumond n. 27
- Vila Isabel.

Recepcionista-
vendedora

Loja de decorações precisa

à-_ moças entra 18 c- 25 anos,

com curso ginasial ou equiva-

lente, boa aparenta, dotMó-

grafa, sem prática no ramo. Tra-

tar h Rua Barato Ribeiro, 63Ó-A

das 9 iu 12 horas.

mxiliar e conta
Oferece-se boa oportunidade a eleinen-

los jovens, com conhecimentos contábeis,
de preferência cursando o último ano de
contabilidade. Oferecemos salário adequa-
do. Oportunidade de progresso, semana de
5 dias e ótimo ambiente de trabalho em ins-
talações com ar condicionado.

Procurar Seção do Pessoal, fl Av. Eras-
mo Braga, 227-B - Castelo. {P

mpreifeiros,
ão civil

Rua Beneditinos
Centro.

PRECtSA-SE-dc empregados com
prática de lanchonete — Tratar
Ru'i Santa luzia, 762.

PP7ÉCÍSÃ*SE dc confeileiro-lcn
cheiro — Ruo 7 de Seletnbro
136.

PINTOR — Precisa-se p| trabalhar
em obra. Tratar à Rua Senador
Dantas, 76 s|' 1203, depois das
10 horas."PRECISA-SE 

do pedreiros. Rua
São Francisco Xavier, 95.

PRECISA-SE pedreiro para traba
lhar em'massa — Rua João Sil-
va 168.
PRECISA-SE de pedreiro e sor-
venVe — Ren Barão de Sao Félix,
182 — Prec. Sr. Alvaro, das. 7
às 8 horas.

PRECISAM-SE pedreiros o car-
pinteiros de esquadrias — Tratar
pa Rua da Quitanda, 62, 10.»
«ndar, com o Sr. Alvaro — de-
poís das 14 horas. _

AINDA HA VAGAS p/ cabelei-
reiros (as) — Mcnicuras, perucas,
irnp. de pele — Matrícula?; grá-

tis — Inscrições abertas — Rus
Vol. da Pátria, 341, 1." - Tel.i
26-2126.
ALIZADEIRA com prálica em pen-
leados — Precisa-se — R. Maré-
chal Floriano, 35, sobrado. Sr.
Chaves. ________

PRECISA-SE de lancheiro com
prática à Rua Bueno3 Aires 124
— Centro.
PRECISA-SE de cozinheiro ou co-
zinheira com prática de salgadi-
nhos e minutai -- Av. Henrique
Dumont, 85-A — Ipanema.

PRECISA-SE do um copeiro com
prática de café — Rua do L.
vradio 90.
PRECÍSA-SE 

"cio 
uma copeira e

moça par/i trabalhar na cozi-
pensãonhn de pensão comercial com

prática ii Rua do Carioca n.° 59
2.° andar.

PEDREIROS e estucadores — Pre-
cisam-se à R. Vise. Santa Isabel,
74 — Serviço grande — Bom ta
lário.

BARBEIRO - Precisa-se para efe
tivo — Ordenado a combinar -
Rua São Cristóvão, 863,

BARBEIRO — Precisa-se novo
competente, Rua Desembargador
Isidro, 10, lojo D, P, Sacn:

ENSINA-SE 
matéria

Pena.

PRECISAM-SE bens oficiais de

pintor. Práticos em rolo. R. Con-
de do Bcnfim, 665.

SERVENTE de pedreiro, preciso.
Rua Uruguai 133 — Tijuca,

SERVENTE DE PEDREIRO preciso
de 2, Rua Marquês da Abrantes
164 — Flamengo.

manicura, fornece
Tratar das 20 Js 22 h

de terça a quinta. R. Voluntários
da Pátria, 354 —Dona Nadir

ESCOLA de cabeleireiros e mg
nícuras ensina-se por inetode
moderno e pratico. Aprenda
ta rendosa profissão. Rua
aual, 265, 1.° andar.

CABELEIREIRO (A) - Precisa
cem freguesia para^ salão
Centro. R. Assembléia n. 93
sola 402.

ELETRICISTAS —
RADIOTÉCNICOS
BOMBEIRO-ELETRICISTA 

- Preci-
ia-se. Visconde Pirajá, 318 loja
15.

COPEIRO - Precisa-se de pre
ferencia português ou espanho
cem bastante pratica no Hotel
Carlton na Rua João Lira n. 68

Leblon^
CAIXA1- Precisa-se para os_ ser-
viços de caixa, com exporièncb
comprovada. Rua Costa Ferreira

102. - 1.° andar.

CAIXOIEIRO e embalodor com
prálica. Precisam-se, Rua Luis Bar
bosa, 132.  _
CAIXA - Precisa-se com prática
mínimo de 2 -onos — Vidracana
Lenifa Ltda. — Rua Leopoldina
Rego, 576 — Olaria, Sr. Pinh-i,

CICLISTA — Precisa-se na Rua
Senador Pompeu, Ai. Hat.-..:, u.
Central.

EMPREGADOS - Precisa-se para
deposito de papel. Rua Sargen-
to Ferreira 126. Ramos.

EMPREGADOS prática balcão ps-
daria. Rua Ronold Carvalho, 275
— Copacabana.
Fá"bRICA 

"BOLSAS 
procura costu-

reira c/bastante prática. Av. Rio
Branco 90_-_2fi_má.

FAXINEIRO - 
"Preciso 

(bico) C

práticíi pedreiro e bombeiro

Auxiliar de
Contabilidade

Admite-se bom datilografo,

firme em cálculos e preferível-1
mente c| algum conhecimento

de custos. Av. Princesa Isa-

bel, 323 — 2,u ondar.

Uru-

MANICURA - Preciso-:t
competente parn salão dt
ras, na Rua Haddock Lôb
87, saio 104.

umo
senho-

o n.

PRECISA-SE 1 moça com pratica
de balcão. Lanchonete Rua Ca-
rotina Machado 484-B. Mõdureira.

PRECISA-SE de um lancheiro com
bastante prática. Avenida Subur-
bano 10 092_-__Ci,scaduro.
PRECISA-SE de uma garronete c|
bastante pratica de pensão na
Ruo Buenos Aires n. 102, 2.°
andar -- Cenlrc^

PRECISA-SE de room c| bastan
tc pratica de b3r na Rua Teodo-
ro da Silva_n. 358.
PRECISA-SE de postoleiro com
prálica. Av. Mar. Floriano, 138.
PRECÍsXsífTíe-loncheiro ou lon-
cheira com prático. Rua d03 In-
válidos n.° 9.
PRECISA-SE loncheiro somente
cem bastante prática. Rua da Qui-
tanda, 30-B.

Trabalhar 4 horas pela manha
eio salário — Rua Antônio B
lio - Tijuco - Tel.: 5-1-1147.

FORNEIRO - Preclsa-se. - Tratar
Rua General Sampaio n. 52,

c/Sr. Albino.

LANCHONETE - 
" 

Precisa-se pes
soo com muita pratica em salga
dinhos - Rua Barata Ribeiro n.
512-B.

Relações
públicas

Admitimos moços c|per5onali-

dade e ótima aparência P|Con

latos c| diroitores de empresas.

Damos indicações certas. Pa-

gamos ordenado fixo e comis-

:ões. Base minima: 500 mil cru-

zeiros. Rua Senador Dantas, 76

í_" — G. 405J6, corn dr, Vionna.

Tradicional firma construtora, em fase de

grande expansão, necessita novos sub-empreitei-
ros de: fôrmas p. concreto, armação, alvenarias,
revestimentos, serviços de ladrilheiro, taqueiro,
mármore, marmorite, colocação de serrnlheria,
instalações elétricas, hidráulicas e pintura.

Cartas para a portaria déste Jornal, sob o
n.° 00 770, fornecendo informações e referen

cias, inclusive (indispensàvelmente) relação de

serviços executados, endereço das obras e nome

das firmas contratantes. '

CO
PARA AR CONDICIONADO

(UNIDADES CENTRAIS)

Precisa-se — Apresentar-se

com documentos. Rua Riachue-

Io, 44 - s| 102.

MANICURA — Preclso-se para 
ss

lão de gabarito. Tratar hoje n;
Ruo Pinheiro Machado, 83 — Pôs
to Esso.

TÉCNICO TV — Procuro-se com-

petente para organizar e tomar
conta de uma oficina. Tenho o

locai. Tel. 46-0095,

TÉCNICO — Precisa-se de um

para vitrolas e rádios transistor
corn bastante pratica no Av. Pio
Bronco n. 9, sala 370. Tel. ..
43-0262.

GRÁFICOS
GRÁFICOS - AJUDANTE DE
IMPRESSOR maquina ci indrics ¦

Precisa-sa na Rua Frei Caneca n.

383. 
IMPRESSORES - Máquinas ma

puais duplo ofício - Precisa-sí

c-m capacidade - Rua do Propò

«ito, 42 - Saúde - Sr, Ivan,

PRECISA ajudaníe i
cabeleireiro. Tratar
338 - Loj. 4 . 6.

' 
prática da

Rua Catete,

MOÇAS E SENHORAS - Preci
sam-se com salário mínimo ga
rantido para serviço simples. --

Tratar no Rua Silva Rosa n. 505
— 3a. loia — Esta rua começa
no Avenida Suburbona n._2 561

MOÇA — Precisa-se para limpe-
za em geral. Rua 7 de Setembro
107, 1.° ondar\

RAPAZ ./ prático de Lanchonete.
Rua Mayrink Veiga 8.

CHOFERES E
MECÂNICOS

MOÇA para caixa de padaria,
corn" pratica — Rua Visconde de
Pirajá. 162

Áj. de montador
Àj. de chapeador

Tratar na Av. Brig. Lima e

Silva, 1 269 s| 109 - D. Ca-

xias - RJ, de 9 às 11 horas.

DESENHISTAS

CHAUFFEUR solteiro, precisa-se.
160 mil a seco, Zona Sul. Rua
Marquês Aorrntej, 219/802 -
26-2404.

PRECISA-5G urgente desenhista
pl Desenho Animado (traciila} -
Rua General Belfort, 450, Roche

ENFERMEIRAS -
LABORATORISTAS

IMPRESSOR - Precisa-se para ma

nuina de cilindro - Rua Alzira

Brandão. 135 - Tijuca.

IV.PP.ESSORES - Precisam-se de

corpetentes para maquinas Mi-
nerva e Original Heldelbcrg -

Ruo Senador Alencar n. 157 -
«tío Cristóvão.

FARMÁCIA — Precisa-se rapoz ll
prática de baicã? e que saiba
aplicar injeção, é favor não se
apresentar quem não preenchei
os requisitos. Rua Dias da Cruz
n." 650-A — Méier.
PRATICA-"DE ENFERMAGEM
Precisa-se de moça sem compro-
misso, que durma no emprego,
de 35 a 45 anos, com pratica de
casa de seiúde e não pratica de
enfermagem particular, d»í boa
aparência, par-i dirigir serviços
de enfermagem de uma casa de
saúde — Tratar no Largo da Ca-
rioca, 5, 2.° andar, sala 210. das
14 às 17 hs. — Nio se atendo
por telefone. ,

BORRACHEIRO - Preciso com
urgência competente e rápido.
Pago 35,00 por semana e gratí-
ficação na folga e na extra. R.
Dr. Satamini, lól-B. Tcl. 43-3493
- Sr. Reis.
BORRACHEIRO - Preciao-se,
Felipe Camarão n.° 36.

Rua

CAPOTEIRO para autos. Precisa-
se profissional n« Rua Santa LuI-
za, 53 — Maracanã.

BARATAS-RATOS 32-7336

Em seu programa de expansão, a Varig
oferece oportunidade para motoristas que dese-
am ingressar em seus quadros.

Condições exigidas: Ter mais de 21 anos,
estar quites com o serviço militar, ser brasileiro
nato ou naturalizado, sujeitar-se a prestar servi-

ços em turnos diferentes, possuir, no mínimo,
um ano de experiência profissional na Gua-
nabara.

Os candidatos deverão apresentar-se na
Seção de Carga da VARIG, Aeroporto Sto. Du
mont, Hangar n.° 2, Sr. MAPOLEÃO.

Secretária
Precisa-se moça maior, loltei*

ra, boa datilografa com reda-

ção própria, boa aparência, pa-
rd escritório do representações.

Silo h Av. Venezuela, 27 s]

504. Amanlia de 9 às 11 e de

2 ès 5.

Técnico de
sabões

Preclsa-se de um para fraba

lhar em Salvador, Bahia. Orde-

naclo bom, guarda-se sigilo, cj

despesas pagas. Entendimentos
com Sr. Carlos, Hotel Ipanema

Rua Borges de Medeiros, 239.

JORNALISTAS — O Siuclicaio das Jornalistas
Liberais da Guanabara informa sobro algumas
alterações fundamentais introduzidas no regula-
inenl-o da clnsse pelo anteprojeto de regulamenta-
Vão da profissão de jornalista, rm tramitação no
Congresso: 1 — A aquisição da nova Carteira Es-
peckd de Jornalista (Art. ü."j, expedida pelo Mi-
nistério do Trabalho, depende ria apresentação
previa do registro obrigatório no respectivo órgão
competente de controle o fiscalização, ciue são oi
Conselhos Regionais de Jornalismo, coordenados
e supervisionados por uni Conselho Federal. 2 —•
De acordo com o Art. -J.0, somente os possuído-
res tíe diploma nacional on estrangeiro de con-
clusão de Curso Superior de Jornalismo, oficial
ou reconhecido, <; devidamente registrado no ór-
são público correspondente, poderão exercer qual-
quer atividade jornalística. 3 — Pelo Art. 17 e
seus parágrafos 1.° e 2.", ficam garantidos os di-
reitor, de todos aqueles que, comprovadamente, nc?
íempo dn, publicação da Lei, exerçam ou tenham,
exercido de maneira habitual qualquer atividade
Jornalística remunerada, o.s quais podarão também,
requerer seu registro nos respectivos Conselhos
Regionais de Jornalismo, dentro do prazo de 80
dias, contados a partir da Instalação destes ór-
gãos. Expirado o prazo estabelecido pelo Artigo--
9.°, ficam automaticamente sem efeito ç valida-
de todos os registros e carteiras profissionais que
tenham sido expedidas nos termos cia legislação
anterior à vigência desta Lel.
¦CASA PRÓPRIA — A Cooperativa Habitacional
Operária está convocando todos os seus sócios qus
ainda não compareceram para assinar o livro de
registro parai ciue o façam com a maior urgência,,
pois do cumprimento desta formalidade está de-
pendendo a escolha do terreno e o início das
construções das casas dos associados pelo Banco'Nacional da Habitação. O cooperativado eleve le-
var o recibo de pagamento da taxa d-3 3iiscriçft.o„,

DESEMPREGADOS — O Diretor flo Departamen-»
ito Nacional de Mão-deObra, Sr. Ivo d-e Alinei-
da Pinheiro, regulamentou, através de circulai
enviada às Delegacias Regionais do Trabalho, &-•)
normas para a obtenção cio atestado comprobatõ-
rio da condição de desempregado. Para receber
o atestado de desempregado, o trabalhador deve-

SALÁRIOS NA PREVIDÊNCIA — O Conselho Dl-
retor do Departamento Nacional da Previdência,
Social solicitou ao Departamento Nacional de Sa-
lário informações sobre os Índices de reconstitui"
ção cio salário real médio, relativas ao mês cor-
rente. O DNPS pretende dispor do.s dados necessá-
rios nos cáculos do reajuste dos benefícios da Prc-
vldência Social, que entrará, em vigor no dia 1 o<;
junho dêste ano, conforme determina o Decreto-
Lei n.° 66/6Ü.

NOVOS SINDICATOS — Por decisão do Ministro
do Trabalho foram reconhecidas ns seguintes en-
ttdade.s: Sindicato dos Trabalhadores nas Indús-
trias Metalúrgicas, Mecânicas e cio Material Ele-
irico de Bento Gonçalves, R. O. do Sul; Sindicato
Rural de Momema e Sindicato Rural de Esmerai-
da, no Eslado de Minas Gerais, e Sindicato das
Agências de Navegação Marítima de Santos (SP»,

REMUNERAÇÃO DE FISCAIS — A remuneração
dos fiscais do trabalho será. reexaminada pe".o
.DASP. segundo determina despacho do Ministro-
do Trabalho e Previdência Social, Diz éle quei"'tendo em vista o despacho do Presidente dn, Re-
pública, publicado no Diário Oficial dft 28/2/67,
Seção 1, Parte I, página 2494, mediante o qual íoi
negado o pagamento de produtividade nas fiscais
do trabalho, mas, considerando, ainda, o que cons-
ia dêste processo e dos demais apensados, res-
litua-.se ao DA8P, a iim de reapreciar a remune-
ração desse pessoal, em face dos estudos elabora»
dos por aquele."

ATORES TEATRAIS — O Ministro do Trabalho
deferiu pedido do Sindicato dos AtÔrea Teatrais,
Cenógrafos _ Cinematécnicos do Estado da Gua~
nabara, no sentido de ser adotada nova denomina-
ção: Sindicato dos Artistas « Técnicos em Espe«
táculòa de Diversões do Estado da Guanabara,
Também foram homologados os novos «statutofl
úa entidade.

rá, ter Idacte entre 14 e 10 anos: •exibii" sua caí-
telra profissional ao servidor competente, a fim
de que êsie verifique a ausência de qualquer vin-
culo ou relação cie emprego vigente ã. época d«
requerimento; candidatar-se a emprego na Se-
ção ou Turma de Mão-de-Obra de Trabalhadores
do Serviço do Colocação da sua Delegacia, e estar
em uso e gozo de suns faculdades mentais e fi-
sicas. O desempregado náo conseguirá o atesta-
do caso lenha recusado, no período do requerimen-
to. colocação compatível com a sua habilitação-
profissional, oferecida pel» Serviço cU? Emprego
da Delegacia.

BOLSAS — A Secretaria Executiva do Progra»
ma Especial de Bôlsas-de-Estudo (PEBE), enca-
minhou à computação eletrônica, para classifica-
çáo, os pedido.'.! de bôlsas-de-estudo dos sindica-
íos da Guanabara, destinados aos filhos c dc-
pendentes do.s associados. Peita a classiflcaçãi}
dos candidatos, de acordo com os critérios já es-
itabelecidos, o PEBE autorizará o pagamento du,
primeira cota devida aos bolsistas contemplados.

AMÉRICA FABim, ~ A 10.* Junta de Concilia-
ção e Julgamento da Justiça do Trabalho conce-
deu um prazo de cinco dias para. que o Sindicato
de Fiação o Tecelagem apresente por escrito as
irregularidades praticadas pelas empresas do
grupo América Fabril. Segundo o Sindicato da,
Tecelagem, os proprietários daquelas empresas re-
duziram em cerca de 25% a jornada de trabalhes
dos seus funcionários, contrariando disposições d*,
Consolidação das Leis do Trabalho, sem íormu-
lar qualquer consulta ao Ministério do Trabalho
e sem dar aviso prévio aos seus empregados. Ale-
gani que muitas das firmas do grupo América,
Fabril estão com seus vencimentos atrasados e,
quando pagam, o fazem parceladamente.
SAPS — O Ministro do Trabalho, Sr. Jarbas
Passarinho, debateu com o ex-Presidente da Jun-
ia Interventora do SAPS, Sr. Alcebíades de OK-
veira, e com o Presidente da COBAL. General
Carlos de Castro Torres, as conseqüências da ex-
tiução do SAPS e a possibilidade de aproveita-
mento de seus servidores em outros órgãos gover-
namentai.s.

ecretárias
Dactilografas

Precisa-se de Secretárias-Dactilógra-
fas. Boa aparência e experiência compro-

vada. Salário: Cr$ 250.000. Favor, apre-

sentar-se à VOLVO DO BRASIL S.A. - Av,

Brasil, 15.046 - Lucas - GB.

Limpo e conservo
Escritórios, Salas e Lojas 70 estucadores

(kW

-nesrc- nico
Precisamos com prálica 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

SerVÍCO primoroso, diurno e noturno, feitoj Precisa-se de bons profissio-

por profissionais responsáveis e competentes. En- 
£ £«£*'£ £»%?»

eramento, raspagem, conservação e pintura. D |pinema. somente apresentar
ELETRICISTA - Preciso para
automóveis. Pago o máximo pas-

5V»nosSode8c»rtVra«sto«drDc2 Sr. terá tudo íimpo em seu escritório, consultó-l^quem estíve"r"optãTarefa e
rio OU loja. O melhor preço do Rio. Dou referen-!diária. Paga-se bem. Trotar à
cias. Aceito fazer experiência. S^mT^^0.'"°

Chame AMARO e sua equipe. f

anos
ordenado e comissão em peças.
De 9 ás 20 horas. Rua Dr. Satã-
mini, 161-B. Tel. 43-3493. .___

ELETRICISTA - Especializado em
Volko e ocessoricr, elétricos —
INÚTIL SE AFRESEIJ-"" """

CONDIÇÕES - Rc .- ' lore.
Equipamentos Ltda. — Ur«fi< t r>.
6?3_^-_i°y|j
LUBRÍFICADÓRES - •- 

'., 
,.-". r.

Ruo Pach«co Uiío, 5ó,

Tels.: 43-3754 c 30-9795

gsa
Precisa-se de elemento com ca-

pacidade comprovada em vigilância
de Fábrica.

Salário compensador.
Refeitório no local.
Assistência médica.
Apresentarem-se munidos de

documentos na Rua Anequirá, 141 —
Cordovil. (P

res
Admitimos para venda ao público

em geral, mercadoria de grande aceita-
ção. Exigimos boa aparência e acima de
27 série ginasial. Não necessita ter expe-
riência em vendas. Possibilidades acima
de NCr$ 500,00.

Apresentar-se munido de documen-
tos à Av. Rio Branco, 108, sala 908, com
Sr. Sidney.
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6 — CLASSIFICADOS — Jornal do BrasH, 3.°-f«ir», 23-3-67^UTILIDADES 
í

DOMÉSTICAS

O UTILIDADES DOMÉSTICAS 0 ANIMAIS E AGRICULTURA 0 OPORTUNIDADES E NEGÓCIOS

MÓV. - DECORAÇÕES
ATENÇAO — Compram*!» inoveis
wsados, pracita-s« ü« grinitt
«jvantidíd» d» don-iiiàno* ** -blr.
oi» jantar chipemUl», pau muríim,
caviúnx, íl:íi XV, -rústico a to»
foniais, P**iga*Ew o valor miximo
i- {tt«n(I«i*so ?£pido »m «luilquer
bairro. Tel. 48*0148.

ATENÇÃO — Compro movais
¦viadat. Tol. 49*4119, *qu» com-
pr-j/ei dormitórios Ch!p*ndale,
Ruitieo, moderno uu impitrio *
eílat conjugadas, claras • mo-
df-rns* • Império — Pano bimi
» ktendu rópído. Tol. 4S-4H9.

ATENÇÃO - Moveis -- Ê na
fabrica que V.S. pode escolher
modelo n leu gosto « bem íun-
eionável armários embutido* sob
medida, damos lugestões sem
compromissos, vs|a o nosso mos-
Iruario e preço, vende t prazo
— Ru» General Pedra 118.

PAU MARFIM - Doimilóriu para
cnsal, em bom estado por CrJ
150 000 c um; sala pau marfim
CrS 120 000. Também separados.
Rua Haddock Lobo, 206, _
QUARTO marfim, sala Chipenda-
le conjugada, cama solteiro, urg.
R. Bento Gonçalves, 185, esq.
José_<los^ Reis — Cntj. Dentro.
RELÓGIO antigo, estilo francês]'
bronra dourado. Vende-se. Pre-
çc de ocasião. Ru* Francisco -Si
n.o 35, sela_20é.
SAIA DÉ JANTAR - Chipendale,
conjugada, clara, maciça, Cr$ 150
mil para desocupar luger. Run
Haddock tSbo, 181.
SOFA-CAMA casei s 5 poltronas
em Vulcouro, ledas as cores, tu-
do 115 000. - Fábrica: Rua João
Vicente, 1341, Bento Ribeiro.
SOFÁ-CAMA direto dc fábrica,
liquidação tolet, sofá-cams a par-
tir 5/000. - R. México, 41, ia.
la 604.

Equipamentos eletrônico

Ternos usados
Tel.: 22-5568
COMPRO A DOMICILIO

DIVERSOS
ATENÇÃO - Compro TV,-õõlT-
dalras mod«rn.-ií, Hi-fi, sfé.-eo,
planos. Tcl. 57-1.590 - Noaócio
rápido hojo a qualquer hora.
À VISTA" -""Compro"-' TV, 1

,RAR em Jacarepaguá, T. 3 200,
sj comida, tem ótima residência,
contrato 5 novo, tem tel.,'ins-
falações do luxo, vendemos por
11 de entrada, ajudo a compra.
Rua da Conceição, 105. s. 310,
esq. P. Vargas. Antônio.

3«* PAR"

do 5 anos novo, aluguel
vo, vendo, oportunidade,
nio Queirós. Pres. Vargas

Cordovil f.

Vendem-se equipamentos de Estúdio
e Transmissor usados. Ver na Rua Conde Pe-jjóiAS^llÊlóGIOS
reira Carneiro, 371 - Estrada Vicente de
Carvalho, telefone: 30-8844.

. ,  2 600, sc
Calças camisas sanam*: prr1,.'""' modc'n« "*,e',Q - "8° bebidas, tem modesta residência\.uivh:>, (.oui.aas, ..cipãJOS etc. d0|e
EO melhor'P.lEO

: outro
que qualque

COMPRA-SE jóias, ouro velho *
._.' cautelas o Caixa Econômica —
íriPraça Tlradentes, 69, saia 2, 2."'andar — Dona Ruth.

olho
hora. Tel. 37-6517.
AltNÇAO - Compre

ATENÇÃO — Compram-fe móveis
M-aaoi, pr«cii& ds grando quan-
íid*,d» do dormitórios, salll do.Rua Haddo:
innrpr, Chiptndr.l», pau mzrfii
«Hviúns, luis XV, Império, jj;

SALA DÊ JANTAR - Moderna,
ern pau marfim, em estado dc
nova. Vendo oor Cr? 150 nvl.

l'ôbo, 303-C. _
URGENTE - Quarto estil

rsndí. Rústico, Colonial. Paij.-.oi";?1"', l"ncc's!c d*-* Palhinha, col
máximo. Atanda-u tu hora.

T«l. -48-4558.

ARMÁRIOS embutidos, facilita.
me* o piçztocnta, Industria do
A.óvôís HJrcuUs lida. T*l•í-l-1885 - Rut Vi.__.ndi, da Ni-
forói, 1180.
AGORA compro móveis usados.
Salas, dormitório* marfim, cjvíú-
na, império, rúatleo, chtpendafo.
Pane bem. Í2-0*íó7, am lida Cl-
rfacta.
ATHNCÃO — Compro mcvui. usa*
»*or, rhipondAÍo, marfim, caviúnx,
Império, rústico, l. XV — 5al.*i
*-*-.¦ dormitórios. 32**Í)U1, *m tàiia
Cldado.

ATENÇÃO — Vdo. dormitório ca-
«tal, est. n6vo, Chipendale, casnl
* linda sida cenj. ciara, maciça.
Salvador de Sá, IS4.
ATENÇÃO — Vdo. dormitório rús-
fico pj casal, est. novo, 130, Mn-
via sala civ-úna, marfim, 110 mil,
Aristides lobo, 12S.
BARATISSIMO - Vondo dormitó-
rio para casal, cstr.de de novo,
por Cri* ISl? mi! e urna aala com
fcnr espelhado, [untos ou separa-
dos. Ru» H.*ddock L6bo, 3U3-C.
CHIPENDALE - Dormitório para
casal em estado novíssimo, por
preço baratissimo, sola do mes-
mo eitilo, apenns Cr$ 155 mil
I untos nu separados, Ki.a Had-
dock ISbo n, 303-C.
CAMA DE 

"CASAL 
-" Es-sío 

~d_

novo, em tr-arfirt-, CrS 30 0C0 -
Tel. 3£-4538;_
CHIPENDALE - Dormitório de ca*
sal, muito bonito f sm ótimo es-
tadt;, per CrS 150 000 e uma s.-i-
í,i do jíntor no mesmo eslilo.
OS 100 000, juntos ou tcp.rjdci.
Rua_ H.iddock LSbo, 161.
OORAIITORIO^ ern p_u marfim,
para esse!, coJcnão de molas,
vendo per Cri 250 C00 e sala
dc jantar por Cr$ 150 OCO, jun-
tos ou separados, Rua H. Lobo

TÉCNICO (lelídeira, nr condicio-|TElEV15ÕES — Tenho de 17,
nado. Comerio na mesmo dia »e 72 polegadas. Várias marcas
local, com garantia. Tel. 23-3652.jtamanhos, pcrí*__t(.is e de rnc-sn.
VENDE-SE uma geladslra Frigl"A P*!.rlir ¦*!« 120 mll, Av. G:
daire. Pieçc- J00 000. Huú Moes-

ÓCULOS - C1NE-POTO

p^ciso a qualquer | contrato 5,
barato i» cj

um pí.ino, comprador,
uma geladeira, um TV, um esto- Conceição,
ronftmíco c um a? -tondicionado, a
qualquer hora para 36-0*6^2.
FAMÍLIA que viaja, vendo com
grande prejuízo TV Philco 23",
uma radio-vitroia Sterco, grupo
estofado, qeladeira, espelho tie
cristal, lusla-s, ele. Tel. 36-1721.

tro Francisco Braga, 532/204
B. Feixotc, Coo. Motivo viagem.
VENDO- geladeira ouro ?C0, gele-
matic, pouco uso. -dOO mil *— T.
33-.12.13_- J.indolpho.
VENDEM-SE 2 geladeiras GE,
uma nova, outra já usada. Tele-
fona 25-20:C. R. Senador Ver-
gueiro, 159-502. 

'

chão du molas, mesa mar fim
4 cadeiras O.SüaO.SO, cjiensível
mesa holandesa O.BOxl.BO, esms
boliche Potente Azul, NCrS 40. -
Dialma Ulrich, 229/905 - Cops.
cabnna.
VENDO lindo dormitório marfim,
•í porres, colchão de molas, boni-
ta sala caviúna marfim, p] 140
separados ou juntos. — Salvador'
de Sá,_284.
VENDO duêí poltronas 

"de 
solteiro,)

fogão de gar, colchão de molo
de casal, cama rústica, ludo novci

Rua da Fíbrica, 541 — SanouWal ler. '
VÈT-JDc-SE quarto solteiro" c| 3
ocç3i de colchão de molas. Preço

combinar. Ver à Rua Gustavo
1 103 Al.Sampaio, 5à0 ep.

berto.
VENDE-SE mobilia de criança mêid
grade, f«brica;5o Gelli. Telefone
37-3536. _
VENDE-SE uTííS sala de jantar
Chipendale, em estado de nova,
por CrS 100 000. Ru» Haddock
lôbe, 181.
VENDE-SE uin dormitório de ca-

em óiimo estado, por CrS

Àr Condicionado
FRI-AIR
Gabinete »je Ino*. sòranti-

ds 10 «no.*. Ai-'utinci« técnl*
o iiir«lt d» fibri»K Facilita.
ia. 22-1778 — 42-iite -
30-3024.

RÀD. - FONÓG. - TVs
ATENÇÃO 22-9008 - 52.9782 -
Televisões com garantia de tô-
das «*•! marcas- a partir de NCrS
120,00. Temos caixas p. radiola.
Fazemos adaptação do it.u rjdio.
Ruo Vise. do Rio B'enco, 59,
loia.
ATENÇÃO — Compro TV, _«l_.
deirt, fi uno, nr condicioiirido. ~
fuso ni hon. Tal. 57-1539.

A partir de 120 mll. Av
mes l-'reire,__17*-, jala 902.
VITROLA stereo, portátil, vürias
cores, 3 velocidades, oferta da
(emana, 125 mil ii vista ou í
nanciado. Ver «npositão na E:
trela da Preta, Av. Copacabana
n.o 521, loia 211 - Centro Co-
mtirci-jl ile Copacabana.
VENDEM-SE válvulas de trans
missão e TV, chassi de radies t
sucata de oficina, fratar na Run
Marquês de Pombal, -49, loia
Tupiara.

IV EN D E -SE IV portátil, GE, nòCÕ,
11 pcleciadas. Vcr e tratar com

'Sr. Alberto, Rua Andrsde Neves,
293-B ap. 201 - Tel. 38-1013

j VENDE-SE 1 estabilizador de" vol-
tagem automático ds Eletromar,

1120 mil. R. Paissandu, 162, op.
c|* 05. _
VENDE-SE unj rádio marca Lati-

Icart- J'I'l' Pelo tel. 35-A261.__
VITROLA Phillips Hi-Fi, caviúm,1 lindo móvsl, v«ndo 200 mil. —
Kua Cdii-.uniio Lin4, ,tB $p, 303,
próx, Siq. Csmpos — Copa.
VENDE-SE 

""urna 
telovisá» 

""A.B.C.

23 po togada i r,no Hóó, funcíc
nando bom pouco uso, pre-ço
CrS 300 000. Barara üihniro. 323
— Sr. Gonçalvoi.
VENDO TV PHILCO, 3D, mod.
B. 118 - 500 OCO - R. D. Luisa
n. 271 — Inhaúma.

Alta Fidelidade

ATENÇÃOI... Pague 60° j do
valor na loja c levo na emba-

19jlagein, projetor 8 mm sonoro,
com microfone ..umig Mark-S;
Filmes 8 mm sonoro e silentesj
filmador 8 mm, alemão da l.eítz,
Zoorn, fi a 40. ííu tom., projetor
slids Rolleiscop. out. Av. Copa-
cabana, 363, ,-.p. 902.

12000Q, R. Haddock lobo,
VENDE-SE urgente uma sala Co
onial completa, em perfeito es

tado. T^far un Rua Bonsucesso
383, ap. 303- Tel. 30-2212.
VENDE-SE iurnier de casal, «rn
napa, mesa de sala v nuatro ca-|
deiras por NCr$ 100,00 ria R*

lSl.|ATÉt4ÇÀO - Compro Ulevisão tle
qualquer tipo • ij«i_idoiro. Pago
rm-lhor pr«{o » atenda * r]u»l-
qu»r hoM. Tol. 37-1315.
ATENÇAO — Cumpro líluvitüo do
t|y_lc,(rí( tipo, jroft**;. a Hi-Fi
Netiósio hojo, j vii}.-.,
57-1596. £ fieladoirs.

Armários
embuíidos

Conde de Bonfim, 7*.2 ap. 403, ã VISTA - Compro 1 TV, 1 g,• """-¦ ladoira 
modorn**. I íláreo. Paga i- ^ _ (

hoj» o inuihor pr«*[o ¦ -nualquar r"opaca,"
hora. Tel. 37-451/

ALTA FIDELIDADE - Amplificado*^
I Scoth, toca-diico Rclí-o-Kout, alio*
fclantoj Jirn tancing 15" — Tudu

í impor), co — &{tr_.ts Ribeiro, 10Í,
Liquidamos nosso estoquei?: *"•

em diversos tümanhos para 
ATENÇÃO. Compro j 1Y o um*

pronta ,„, rega com B„nJ^% ^f^' fJV'&
desconto (la preço ou tücili-j proço - R.solvo íioje.

^ 
tamos. AiiTiclemos .1 domicílio ALTA fVdÉÍÍDÀDE - MovinhWf

DORMITÓRIO Chlpendale, complo.'e|T compromisso. Ru-t Minis-us0> '"m espetacular, - Vendo
lo, claro, gavetas curvai. EüJjtro Viveiros da Castro, 7?-A!'ó'í"i,,"%/30 °00' 

, 
^'i 0ia,s da

corno nfivo. Aiíí<;ü de luxo. Vcn-L t.i . -mr,, l_.0.chíl_*_ ?!¦_.cas_s "•¦ Copacabana

Modelo 67, sem uso — \Zct\'
cio 280 000, uroenle, com ga-
rôrilií., A rotíiijões, controle clc-
Irônico desligando tudo quan-
do finda programa, 11 vái-
vulâs, várias ondas; roca-disco

T«l.fon»| Standard eletrônico. Rua Dias
cia Rocha, 31, casa 4. Tel.:
37-?3/;0 - Pertinho do Cine

na.

n.o 37c, ap. 205.

d?-5& muito barato. Rus Haddock
tôbo, 1S1-B- _
DORMITÓRIO Rústico para cara!
mesmo estilo, vende;. Preço CrS
90 000; uma saía Rústica. 60 mil,
[untos ou separados — Hua Had-
dock Lobo, 206.
DORMITÓRIO - Chipendale para
casal, sala Chipendale. Vendem-
se barato, desocupar -lunar. Rua
Haddock Lobo, 20*6.
DORMI I ó RIO 

~CMÕ, 
conjugado

marfim do 1u*o. Estado de nô-
vo — Vendo hoi. baratissimo:
29-1914.'DORMITÓRIO 

Rústico, * pejas,
para casal, penteadeira 3 espe-
lhes, 100. Vencle-ic. Av. Edgar
Romero, 591. Madureira.
DORMITÓRIO marfim c| -5 peças,
3 portas, cômoda conjugada, Cr$
130 000. Fabricação própria. Es-
trada Vicente de Carvalho, 19-A
- Vai Lobo.
DORMITÓRIO - MoJerno p| cs-
ial, muito bonito, etn marfim ou
cavlúna, Igui'zinho a novo. S^la
do mesma estilo. Vendo p| preço,
vantajosfssimo, juntas ou secara-
dos._ Rua Haddock lobo, 303-C.
DORMITORIO - 

" 
Particular ven-

de, novo sem uso, por apenas
725 mil, eni legítimo caviúno —
Kua do Catete, 46, ap. 1, dn
seaunda a sextô-ieir.c c qualquer
hora.

Tel.i 37-7564.

Gsíafaíe
Super-Syníeko

Serviço garantido. Raspa-se
plcéra, Tel.: 23-6293. - Cila-
fale.

Tel. 37-7350. Qualquer hora.

Tel

upsr-Syníeko
VITRIFICADORA ARCO-ÍRIS

UDA. (AílICADORíí
AUTORIZADOS)

FACILITAMOS
fone: 29-6851

ALTA FIDELIDADE - mod. 67,
movei jacarandá iam vsc, Ü al*
to-falanles, nova, stereo, cusiuu
1 3S0, vendo 350 mil. Av. Copa-
cabana, 1299-10B. 27-8439.
ABC. 

"ge." 
standard' elétric,

Telefunken, Admira!, Teleking ts
Philco, televisores de 11, 33, 16,
19 e 23", na embalagem, polo
monor preço da praça com ga-
rantia integral de fabrica.
42-4774. Rua_Marreco:,_43._
ATENÇÃO - Radiovitrola." i- tele"
viiõe: a rpaior liquidação, Tenho
a partir du 120 mil. Funcionando,

! Vírias marcas o tamanheí. Av.
Gomei Freire, _176, sala 903.

!AMPLIFICADO» - Vendo Sedan
Transistor, cem 2 eornet-s e ba-

:leri-s. NCrí 300. Av. Bras Pina,
1 783 - (Amiarinhoj. _
GRAVADOR Webcor Eletronic Me-

[mory, tipo profiss. (não é iierco;,
pouco usado. Cr$ 100 000. Cor*

[rela Dutra, 29, ap._705.
RADIO VITROLA Standard Elec-

Antcnisfa
Tel. 52-0022

BINÓCULO Omoçia 30xi0. lenles
*?uis, cirande nlcnnce, vendo um
novo. com estojo, 110 mil. Tel.:
•12*364.

COMPRO projetor de cinema usa
do, negócio rápido, à vista, a do-
micilio — Tel. 67*0222.

POLAROID último modelo com
filmes cores. Olympus Pen Ern,
Minox, citado novo, 27-3023 —
17 < 201*..

YAJICA "A" 3,5 6x6, NCr$ 110
ampliador Prof. 6x9, NCr$ 170.
Urgente. Aceito orerla. 27-3476.

MÓVEIS — Vendo máquina lavar
roupa, camas diversas completas,
arma ric, penteadeira, banquinho,
arca antiga, conjunto poltronas,
radiovitrola, uma televisão, ye-
ladeira, piano francês. Aproveite
motivo viagem, Av. Rainha Eli-
zabeth 371-9 andar, Telefone
27-8047.
VENDO 

"l 
geladeira Frigidnire,"

1 fogão c| 3 buiões. 150 000
130 000. Atí sábado. Rua Campos
Sslcs, 08_ap. 105- Tiiuca.
VENDE-SE o; móveis do meu ap
inclusive geladeira. Rua Constan
te Ramos, 131 r,p. 407 - Copa
cabana — Até o meio-dia.

al. 4ü. Vendemos
apenas 3 milhões do
o resto financio. R.

105, s. 310. Antônio.

HAR - Loia luntinho da Rua Uru-'LOJA FERRAGENS, Louça-,
ana, para _ caipira e contraio1 pelaria ele. Vende-se conlrato nó-

rolati-jvo, aluguel 100 COO com rc si-
Anto-. dência, perto de 3 colégios. Fa-

- ^'ó/cilito. Ver na Av. Democráticos
?*f ""dar.  j„. 321.o
BAR CAIPIRA -n pleno coração* LANCHONETE' 

'no 
Ed.' Mello r.a

fino oa Cuade, contraio Ho 7jPr„„ do C(lrmo „ m„,horanes, cavalheiro que pretende |„5o do bair confrato—-prar esta casa, precisa de „Si1 fechac|aj ent. ,2. Trat. Est.
Vicente oc Carvalho, 1 568 -
Edíon.

BAR n.i Penha, com *irande apar-
tamento, 3 quartos, 2 s. etc. f.
3 .'Í00, garantida, na mão dr. em-
pregados, bon esquina, contrato
5, novo, al. 200 de tudo, preço
35, ent. 15, empresto dinheiro,
R. Conceição, 105, s. 310. -
Antônio.
BAR na Vila diTPenho, F. 3 500
só na copn, tem big residência
da 3 quartos etc, contraio novo,
al. 150. N. B. Esta casa pode
dobrar ao 2.fl mes. Vendemos
por 18, entrada S, ajudo a com-
pra. Rua da Conceição, 105, s.

-| 310, csq. P, Vargas. Antônio.' 
BAR cn

Compra-se
antigüidades

Prata, moedas, cristais, bron-
ze, topete, porcelana etc. —

Tel.: 46-4309 — Amauri.

ANIMAIS E

ANIMAtS
CACHORRLNHOS - Filhos de po-
lícial. Vendem-se à Rua Dela, 964
- Ver das 8h às 10.
CACHORRO branco perdido. --
Gratifica-se a quem encontrar
uni Lulu peludo, velhinho, de-
srtparecldo no Leblon. — Tele-
tone 27-7393.

PASTOR 
"«IcinSÕ-^-Vendo "com" 

f)
meses, registrado no K. C. Te-
lefone .42-5232, segunda-feira.

VENDO ou permuto c/ televisão.
Lindo «xcmpfor da raça pastor
alemão legítimo, c/ lindo pedi-
grão internacional — T»|
32.2503 -^ Urgente.
VACAS, vendo holandesas alta
produção e algumas mestiças, gn
do novo c 60 porcos. Trata-se tei.
43-0655. Soares.

SEMENTES E ADUBOS

Pa* IPAPELARIA
nò- 'gen Bri,

nr esta
socio do ramo e com referências,
capital 15 a 20 milhõos. Antônio

Pios. Vargas ri." 4*(6,

nsta-
novo,

;dos, ferra*
;ndo barato

Gloria 3IS, io,» 10

Queirós
2*° andar. jLOJA - Firma de boutique,
HAft — Loja para caipira iuntoM8'*":5"' vendo — Rua Dr. 5a-
ao larçjo de Sta. Rila, com bom tamini, 161-0 — Sr, Levo.
conlr.-lo e aluguel rolalivn, comjLÀNCKÒNElE —Vende-so ao
pequena moradia vazia. — Pres. lado da Prefeitura. Duciuo de Ca-
Vargas 44ú, 2.". Queirós. laias. Praça Roberto Silveira, 15.
BAR CAIPIRA melhor ponto' Ver o tratar no local, das 7

Ie Copacabana, contrato 
*bom,j9 

h., parte da manhã. _
férias dc 20 milhões, progres- LANCHONETE de luxo no MoiêT

copa, lucrativa, Cont. novo a firma. F. 11 ini-
chope Brahma,; lhões. Cliopfi e salgadinhos. Ven-

amigos.; tj0 70 milhões com 30 cu acei-
Vargas, to sócio com 15 m. T. Rua -silva

: Rabelo, 10, sala 209, Méier -
ponto, Ronaldo,

alu*'

me lho
ótima clienlels,
vende e cjuda mais nos
Antônio Queirós. Pres.

6,
aÃÍT"

2S> andar.
CAIPIRA

Largo da
Vicente

POSTO o garntjern zona 
"icõpói 

li-
na guarda 70 carros, 170 lub. nio
p| alug. Preço 90 c| 35. Facilita-
se. Trat. Cirilo Santos. R. Fre-
derico Meier, 10 gr. 501. 49-5217,
QUITANDA">. Carmo, c/ mor.s-
dia 2 qts., !., coz., banh., contr.
5 anos, alug. 70, fer;.» 3 800
Vdo., pco. 16 000, em. 7 ooo'
prest. 150. Tratar Av. Br4. de
Pina, 1 459, L. Bicão - V. pa.
nha r Bebinno.
QUITANDA - Olar*a de esquina
com big moradia, fer. 3 ent. 5',
contr. novo alug. 50 gde. ponto
comercial. Ir. Rua Silvana 107
Piedade, Salgado (lado Rua Golas)
QUITANDA - Vêndé-sc 

"a 
R

João Rego n. 129 com bo
radia e ótimo negóci;
QUITANDA E 

"MERCEARIA""." 
Vem

de-se com entrada até 2 600, cen-
geladeira comercial e balcão fri-
geri Fico, na Hua Domincos Fr?i-

Rua Adria.

noa mo-

no melhor
do Catete, contrato 5 anos, „,.
guel rt-!., ferias convidativas, bem LATICÍNIO - Passa-se loja, iá * re, 53-A, esquina
instalado, lucrotivfssima, a melhor "'Ontada. Rua Quintino Bocaiúva, no. Todos ,05 Santos.
copa, ven.-l» com 15 milhões do1!'2 - N- Iguaçu - Centro. QUITANDA - Grande morãdTT.
comprador, ajudamos. Antônio MERCEARIA — Olaria, grande cs-| Piedade, Fér. 3 m„ vende muita
Queirós. Pres.__ Vargas 446, 2.°.| toque, de esquina, 5 portas, so-bebida, entr 4 m. Trat. R. Alfân-
DAR CAIPIRA, lanches, na zona br» acima NCrí 250,00, vendo ur- dega, 111. i. .105 - Valério -
da Leopoidlna, contrato 5 onos, gente. - Tratar Av. Brás de Pina, Carlos.

335-A. Tol. 30-43B3

em S. Cristóvão, tudo no-
vo, cj boa moradia, féria 5. —
Preço 35, cl 15. R. Acru, 55, s.
904. Araujo. Financiamos.
ti AR na Tijuca, negocio para jó,
féria 14 milhões, preço 90, corn
35, cont. 5 anos, alug. barato, aluguel baratissimo, a melhor;JJ>A. tei. tfu-43tf'j. [QUITANDA com aves *-.
Tratar R. Acre, 55, t. 905.  casa da Leopoidlna, moderníssima, MERCEARIA — Vende-se, ótimo;artigos de mercearia, com res
ÚÀR cj residência, fechado por 

clientela certa e boa, vende e ponto, bem sorlida, boa copa, Ivendo, treco por automóvel. A*,
ajuda mais aos seus amigos. An- vendendo muita bebida, prt^o Brigadeiro Lima e Silva, 20.
tõnio Queirós. Pres. Vargas n.°tbarato com pequena entrada, con- Jardim 25 de Agosíc. Caxi-a*.

446. 2.". jfrato novo, 5 anos, moradia, alu
guel barato, motivo tenho dua:
não tenho

865

motivo não ter quem tome con'
ía, fazia 2 500 de féria quando
trabalhava, contrato 5 novo, al.
60 mil. Bca esq. Preço 10, ent.
2 500. Uorn negocio, fi. Concei-
ção, 105, s. 310. Antoni-1.
BAR no Eng. Dentro. F. 8, dí
minutas, instalações de ).a, pon-
to central de passagem, tem tel.
Vendemos por 65, ent. 25, aju-
damos a compra. Rua da Con-
ceição, 105, t. 310, esq. Pres.
Vargas. Antônio.
BAR, no meio de 3 grandes in-
dústrias, venclo ou troco com
carro ou casa. Tratar no Posto
imperial na Presidente Dutra km
17 -*- N. .Iguaçu.
BAR Restaurante Hi-Fi, vendo ou
aceito sócio, fêrin 9 m. — Av.
Princesa Isabel, 185-D.
BAR Tipo Caipira, contraio novo,
alug. barato, bna fr„ vendo e
ajudo com entrada de 2. Tratar
com o contador Rua Etelvína n.
3-A, frente estação Olaria.
BAR C| moradia o tel., fr. 2200
entr. A, outro c| moradia e tel.

Jr. 4, entrada de 15. Santos ven-
de o ajuda nn compra, juros ban-
cáries. P.ua Etelvína, 3-A cm fren-
te estação dn Olaria.

POODLES - Vendem-se filhotes
miniatura preto, dois meses, pais
registrados. Tel. 29-5524.

VENDE-SE penisco sementes d<. BAR E CAFÉ — Ramos, casa mal
pinheiras resinosos do Portugal, trabalhada, fr. acima 2 500 ent.
Rua do Senado, 147. Tel. 48-1690 2 500, instalação nova, contrate
e 42-3968 _- Sr. Dlat

TRATORES E IMPLEM.
AGRÍCOLAS

sjuda nn
3-A em

novo, filug. 80. Santo;
compra. Rua Etelvina,
írente estação Olaria.
BAR Caipira cj chopp Brahma, no
melhor ponio do bairro, contra-

;to novo, alug. barato, fr. 7. —
_quipadoi c| Sant0, vcnc)e e siuda na co,„p,a

Instalações e revisões cie «n
tonas de televisões. Atendü-st;
diariamente todos bairros in-
cluslve domingos e feriados
com garantia «i honestidade —
Tel.: 52-0022.

MAQ. OU APARELHOS
DOMÉST. (Lavar, Passar,'_NDUSTR1A (Aluguei,

OPORTUNIDADES
_J_N EGÔCIOS

3-A,

SIAMESES - Vendo filholes loçii
timos. Tratar das 7 horas òs 10:3
horas. Rua Humaitá, 104 ap. 905j TRATOR- FÕRÒ 

" 
1951¦•'" ¦-:¦¦' '*' 

¦ jplcina .arado. Tratar' My.«h.lje| 18 do compra<ior, R. Ete[Florlano Peixoto, 2 574 — Tel, — - -
o'0 2328 ou 2327

ten'
TRAIOR DJ; 6U, reformado
Vendo ou troco por escavadeira
Palrol ou pé mecânica — Jíespos
ta para 0O381 na portaria deste
Jornn-

VACAS Cli! - Vende-.,
d» oito roíos bem raçaddi,
do uvas produzidai o leis mo-
iando. Um ciarrote PO holandês
PB tom tlíi anot, V*r n* Fa-
leiid* Sao Paulo — Vatiour»! —
Tratar tolofon» 23.8641.

frente estação Olaria.
BARES Caipiras, olguns c[ mora-
dias, temos ern todos os bairros
do centro n Madureira com En-
iradas de 2 500 «tó 100. Santos
empresta dinheiro R. Cteivina n.
3-A, _estação cle__OlarÍ«.
BAR, Pastelaria, caldo de cana,
12 milhões de entrada, barato,
por motivo de outros negócios
ou aceito 2 t6cios. Tratar Av.
Brís de Pina n. 90 c| Sr. Tei-
xeira. Largo da Penha.

Cos?urar, Ar ele.)
A SÜÃ~ BÊNDIX vale muito. Re-
forme-a a prazo c [garantia. Tel.
-)7-82.14.

ENCERADEIRA Electrolux, novi-
nha. equipada, escovas # feltros
ainda sem uso; outra boa, 34
mll. R. Dena Zulmira, 118, c|9

— Maracanã.
ENCTrAOEIRA Eletrolux, verde S9
aspir, pó GE. 50. liquldif. Wilita
28, motor p| Dáquina cosf. novo
•tO.Tel. 35-3.161. __
MÁQUINA costura~Vigo7elli, no-
va, sem uso. CrS 200 mll. Av.
Copacabana, 637/.|f_.

.Compra, Venda etc.)

BAR-PIZZARIA - Copacabana -
Vendo urgente, melhor ofírta. —
Rua Siqueira Campei, 1-13 loia
142.
BAR - OLARIA, com moradia,
loja cirande, serve para outro ra-
mo. Tralar na Rua João Rego
61.

AÇOUGUE MOVO - Vendo «
ICOin da C. da Banha de Bon-
sucesso.. Facilito, motivo doença.

. , , — | ''alar ci o próprio. Telefone
FABRICA confecções senhoras em 38-4443 — Davi.
ülividade, contr. novo, 5 anos.jA*?AA£p.Mwn \/,,,,,j 

" 
,

b.rV.Cr$30,C£2 
A^._Sr"V^".o <T,°,oü.VTrnafa°r no R" t ff ^ ~, &*» « AboTicSo

cíní-Jn ~IR* Teix-iira Franco, 27-C, Ri,mos.lfer- 5 
iiaranIS se,P mmi:la «"'¦

-Xi'u'*A'* iiAD ,.*~ .—-j—~i. „ novo, alug. 50m. br ga de sócios
—  lBAR «ipira, centro do Méier. R. vdo com 12 enlr Tm.r p í:i

GALPÕES - Vendo Av. Brasil c|| ¦*¦*• «'io, Av. Suburbana, pequenos 
!v,ní 

,07 J_ pviirf' _ *c,ú,5'"
1300 m2, c| Iw, fona, lei. c|l™ Brandes, tenho a, melhores!^, , 

' --.-,- °--->li*'*1M:
B m p( direito, Caju, c! 18C0'1 venda, algumas com boas mo-1, - vende-se, oor motivo
m2 - 5C00 m2 - Inf. Av. Rioi"dias. F. da 4 a 16 m. T. 24 ?e ,9ra.ve S°.en**a* ,ní5'm"r *' Es'
Branco, 31/1 105. (CRECI 628). -Maio, 1 309. |trada_do Quitungo,_/37.
-13-7445 - GAVAZZI. -srs -; BAR E MERCEARIA - Vdo. eom

liAK e churrasquate — Vende-se morndia. Bc
no Méier por briçia dos accios.l 15.00

QUITANDA - Jacarepauuá
CAIPIRA EM V. VALQUEÍRE - lífo ("onhi"' ouem 

""trabalhe" 
Pu. 'C°n'ri"° ^''"i' 

5' 
2'5' V",ad

Bom contrato, ótima moradia. * 5 8ó5_ Vicente Carvalho 
'^v"-'?' 3 

í" 
»*-"l>'«df

Casa abandonada, com ótimas C 
L6rvalno* 

jFENIX 
informa. R. Álvaro Al*

possibilidades. Apenas 3 de en- MÍRCEARIÂ-~BAR - Vende-se com.1;' 2J, ~. '' °,'?dar,,r C""-
trada dos compradores. FENIX in- telefone, contraio novo, moradiaj-3' CI_ArnaroJr*.asolha_e.*..
tormo, R. Álvaro Alvim, n." 21-12 quarlos, sala e cozinha (deso- RELOJOARIA - Vende-se -
7." nndar — Cinelandia. Cl Ama- eupada). Rua Quilo, 366 — Penha, qualquer negócio com merci
ro Magalhães. \\irar-f'rin~ n~ r- i ~i~ ¦ ~."'ria ou sem. Troca-se d! e Mo
gÃiPIRA-BOTAFOGO - «5»»^»'»,' 

'Tnofh1 kia e"\ou"° '«»'• ví
7 500 - Preço base 70 com 20 vd_f -ant?" 7 000 pies* ?IÒ'l!íala-' 

PraSa do P"3'"^ "• '
dos compradores - Palas - Tra. t,.> _,„ o.!,
vessa Ouvidor, 21 ,1 402 - C| L Bicão - VCardoso, Albino e Victor. MERCEAR|A 

c/ copA _ Férias
10 milhões, cont. 5 anos, deo 9

Victor.
CAFÉ URCA - Féria 10 - Áíia
margem de lucro — Edifício -*•
Preço base 75 coro apenas 25:0r, ' -*.-,
dos compradores - Palas - Tr.i-lFrcço 30
vessa Ouvidor, 21 sl 402 - C|:.? 
Cardoso, Albino e Vítor, . raça ü de Maio, 56,

CAFÉ VILA rsÃBET^"Féria 6 500!^;'"'"'"'
Cont. novo — Choppe — Inst.}

prest. lou.jQi |de Pina, 1459,-- ., 
Penha. Bcbiano.|SALAO DE BELEZA _ Venrio to--[dn material perfeito. Rua V-i--" 

Miguel 723, apt. 302. - Usina ¦-
¦<:•-:¦„..,, c| resid., aluguel'90 mil.iHÜ32- 

D: .Nai.r*
milhõos cl 15 de enl.!s°CIO — Preciso com l2 0C0,ía

prom. a combinar. Tratar na \P^r^ bar c;.ipir>, no cen:
304 —cidade, deu referencias. Ti

|na Av. Pres. Vargas, 1146, 9.o
MERCEARIA E BOTEQUIM c| copa 1?D*!Í*

novas - Preço base 60 com ape.^**. ,em m°«dia. 10000 000, c| |TINTURARIA 
- Vende-se, 

praço
nas 18 dos compradores - Palas50'0' «Xls'(! m5is cm mercearia ¦,» combinar - Rua Manuel Al-

Travessa Ouvidor 21 si 402 - ° maquinaria. Rua Navarro da Cos-; vcs. b, esquina de Capitão li*'ta, 2, Ms!. Hermes.C| Cardoso, Albino e Vítor.
Féria 5500 -

Preço
CAIPIRA CATETE -
Cont. novo — Ed
base 50 c| apenas 13 doi com-
pradores — Paias — Travessa Ou«
vidor, 21 sj 402 - Ci Cardoso,
Albino e Vítor,

zendo. Cachambi — Meier.
MÊRCEARIA~Íunfo a Praça 

"dol 
TRANSFIRO contrãicTcasVcõiV-er.

Carmo, casa dc esquina c\ tel.,|c'a' .^ nnos, com pensão mio.
cont. novo, féria acima de 3,5 movimento, aluguel barato, '.".

ent. 7. Trat. Est. Vicente de Car-IPÇS'"15' •** pinos, neqócic urgen*«.
valho, 156B, Edson. '¦ l;ua Carlos Sampaio, 331'. Ini*.

tel. 23-3692.
.—^MERCEARIA - Vende-se

cem G ¦

vidor,
Albino

Palas -
402 —
Victor

¦ travessa Ouvidor, 21
C/ Cardoso, Albino

CAFÉ COPACABANA - Féria 20Í','^^';"'Í'M 
""« ''oríTSr ur9en!e! VEUDE-SE café bar feria j ji_v.

Preço 180 c| 65 dos compra. f,n'rf,d* -do1?,' A,ve•¦,:d', Geremano Rua General Roca. 95;
dores - Cont. novo - Chopo^í?'"- 

*J3'*D* ..Jacarepaguá.  enlrada ccinmoradia,
Brahma — Palas — Travessa Ou- OFICINA cie ourives vende-se bem VENDÈ-CE lanchonete ncT~CE-r"-

21 sl 402 - C| Cardoso, instalada com 6 bancas escritorio;casJ nov, bem inS|s!acia ,,'.v
?_>i\='-  _ '«Pai-ado, geladeira e todas as condições. Tralar R^ Mareje

CAFÉ COPACABANA -- Féria pft '"ramenlas, Tol._52-1354. _ idc Abrantes, n. 3B-F.
Chope Brahma - Preço baso:OFICINA 0E TV NA ILHA DO ^DF~tF~~h^7~»~~L77hZr„r.~'"

200 ci 70 dos compradores -jGOVERNADOR - Bem .parolha- ch0pp da Brahma Rua 7 de%Ímia fresueiii - Feria.temb,0, 213. Mão atende" r"-.rie um milhão - Posso (elefone Centro
|provar. 

Vendo por tinco milhões •ta.--—******—

ÇÃÍPÍRTWHA,CENT»0, 5 da fé-\Uw\ - <ÍÍÈÍ' 
"''' ^"'^^In.io

ria, edifício a horário comercial, õ/^ctA r,r~ *- \e~^ttZtT~Tnr ^Acrrj íem residência e te!, funcionan-
vendemos com 15 dos compra-lí,?,510 D| GASOLINA NA ZONA do com 40% da freguesia com
dores. Caipira centro, 10 de li-', ~ ™""* «porliimdodo do, todos os outros no momento.
ria, chopp da Brahma o salga-"W' - 9 , 

nBJ>otio está multo To|. 57-5495.
dinhos, vendemos em ótimas;-1 ^7^ J;* ffi*1^ VlHÕISllSrTiSSSTlJTZZ

xo, vendemos com 35 dos com-|í** .'í* °-RP-* |0?GE N5TTO - R.
oradores,

Ida,
; mensal

¦ cabeleireiro
bastante ts

155, 3.», s| 301. CRECI VENDE-SE um bar, dá refe^cõfj
minutas. Tratar no local — Kua d
Maloso, 51-A.

Caipirinha em Copaca-L?i| r
bana, A da féria, edifício e con-*—'
trato novo, com 15 dos compra-|POSTO DE GASOLINA ATLANTIC
dores temos caipira. Miguel dejH*ragem 300 mil. Mão tom vín-j VENDE-SE caipira Rua üa;
temos, caipira com 20 de féria,!cu!o à Companhia. Praco 90. Ent. Martins, 31-r, entrada pela
instalações de luxo. linda esqui- 'lll. Tr. ORG. JOI1CE NETTO. R.| Andradas.
na, chopp da Brahma. por mo-|Rosirlo, 1S5, 3.», si 301. CRECI
tivo de viagem vendemos muito:"-° 263.
barato e ajudamos. Caipirinha cm PENSAO - Vende-se cu aceita-
S. Cristóvão, 2.500 da feria, qua- ;.e sócic. para lomar cr.nla àse nao paga aluguel, com 4 dos Rua Senador Pompeu 205 sobcompradores temos negocio. Cai-!
pirínha centro, 3 de féria, li
rário cjrto, fechando íos demin

GALPÃO - Em São Cristóvão, tf
100 m2, aluga-se na Rua Sena-
dor Bernardo Monleiro, 236. Tel.
28-7959, c/ o Sr. Machado. _
GALPÕES — Alugam-ie dms pe-
quenos, tem fòrt;a e telefone. —
Tratar Rua Capííãu Carlos, 1*10 —

Supsr-Synteko

¦ESPELHO Je Cristal 180x70 mol
dura dourada, trabalhada t-m ou
ro, custou 450. Vendo por 70 -
Tel. 36-J951- Viagem.
ESPELHO PAREDE 

" 
- M

dourada, nove. 1,60x80. Custou
180. Vendo 70 mil. Av. Copa-
tabana, 1 299*108. T. 27-8439.

GRUPO~SSTOFADÔ""To~do"VuT
caespuma e nciag, alrnof. sol-
tas, jogo metal c| mármore ver-
dy, espelho, moldura ouro fo-
lha, outro lapidado medalhão,
íôgo mesinhas redondas, ínédi-
tas c| mármore, estante, puff
sofanete. meslnha Luís XVI, aba-
jures japoneses, esoelho oval,
peças iacarandá, mesinhas, arc3,
-etc. R. Gustavo Sampaio, 676
an. 808 — ~ívc<- 

está sem uío t
transporto çráiis.

LEGITIMO •

Corn garantia. Pça. Floriano,
19, sala 66. Tels.: 52-0316 e
30-7051 (também aos domin-
Dos e feriados no ?.° íelefe-

pagamento.ne). Fúcililorno:
dura ,-—- 

Super-Synteko
A PRAZO

Dedetiração, contra puiga:,

MAQUINA CE COSTURA 65 mll,
novinha, outra "Singer", 

gabinete
por 190 mil — Ouvidor," 16? -
Sala 111 Gaslón - 43-5781.
MAQUINA do lavar Bondi* Eco-j]}gDUSTRIA

i rt-m-.it. automática, vondo uroon¦'
*'C il.re?'_l.m?Vel r 

"í6"10', *X?n ?* ,5° n,;l* Suí* E>l*"i"'do Uns

v^Afc^V'* i- c'oPp,cfb3.'„ 
•"'''• 5i"' C"""

RADIO pilhas, calça Lee, novida- mAÕÜIna"!
des p| presentes, cam. V. Mun- (|ix ci „„-„,],, i

cam. fergal, capas, talas, blu- doJ- Av/ Bèrto]omeu M,a~, 
"637!'TUf IKm.,~ """? ¦" ™rcs

- Loia Tel 47-8'*2*l patenle, artigo p. todas as casas
üHiiSctc 

' 
¦ 

*~i: ———comercial), 
40 milh. Facilito, oca-. cNOE-SE maquino lavar Berram,'sião. Tel. 38-1477

Sua Raimundo Correia, 60/902 - líJKiTSTÕTã \, 
~2—i  

Tel.: 47-0928. INDUSTRIA - Vend. fac. s. pas.-' marcas pat. contr. etc. tona

Jonsuces;o.
BAR EM OLARIA -

anes, Féria: 3 OCO

da Gam-

Vdo. cont'

Mun-
blu.

ias, vestidos, sabonetes. Preço p/
revenda. R. México, 45, 2.° an-
dar, sala 205. _
RADIO — Vendo dt* cebeceira e
outro p. UO V. Bateria, pilha
pl desocupar lugar. T. 38-1477.
SONY 7" TV com bateria, por-
tátil. Estado novo, nj embala-
gem, RCA, rádio de pilha com
F. A\. S. W. - 27-3023 - 17 i
20h.
rÉLEVlSôES — Grande liquidação
GE, Philco, Slandard, Emerson,
Philip., 23, 21, 19, 17 e 12 co-

.... ilc-gadas, a partir de 130 mll. Ruatraças, cupins e bardas. Ras- Senador Dantas, 19, sala 205 -
Pôgem e calafelação de assoa- Tel.: 22-5700.
lhos. Tel. 22-6860 - 26-2040 TELEVISÃO - 130 mil. Rua Cha"-
- Orçamento grális. Largo tla'v<;!-F"iia'..2i0' 

'und". «P- 301

Carioca, 5 — 107 — 103.

FOGÕES - AQUECED. nema noi 5 canais, marcas de fa-
mr.. Ver Rua do Senado, 322,
onirc Av. Mem de Sá e Rua Ria-
chuelo:_
lElEVJSÃÓ — Vendo urgente, ba-
rato, todas em ótimo func. n/
5 c, TV Philco, Emerson, Slan-
darti. GE, Zenlth e outras —
Mayrink Veiga, 11, ap. 701 —
PraçaMauá.
TELEVISÃO 

"-""Mesa 
da TV ma-

deira, jacarandá e crornada, A ro-
das, modelo único, americana,
oferte 55 cruzeiros novos, único
fabricante no Rio. Ver exposi-
ção na Estrela de Prjta. Entrega
a domicilio. Av. Copacabana, 581,
loja 211 - C. Comercial.

.IV mos-: _.
,,. .- ¦ mo parada. Pago b*m. Atando TELEVISÃO. Atenção, precisamosMA, I6go mas nhasçj mármore ro-,14 13 

-,„,„ 
„,slo ,„, S4-5M2. vender 100 aparelhos TV alé oc .1 n ti a r _. li 3111 r Man tn dn *lf. p. 1 •tim do mes, marcai Philco, Ar-

GRUPO ESTOFADO - Superluxo,
tecido cc-^o ralado todo vulca-
espuma, outro armação jacaran-
dá e couro (corvim), jogo mesi-
nhas cl mármore negro cyipcic,
¦outro c' mármore ress, espelho
oval outro retangular, meia rç-
donda, cadeira cj palhinha, arca,
puff console, arquinha, cama,
tudo em iacarandá, meslnhas,
abajures dourados, estante motal,
outra desmontível, adornos, Hy-
Fy Sféreo etc. juclo sem uso pj
desfiz noivado. R. Ronald Car-
valho, 275 ap. 305 - Lido -

Iünf,Q- trsn«pcrie.
GRUPO ESTOFADO VULCAElPÍT-

FOGÃO COSMOPOLITA 
"perfeito

funcionamento com 2 bu|ões, ven-
de-se 70 crzs. .-.oves. Av. Roma,
3-17-A _— Bonsucesso.
FOGAO - Vonde-se um ALFA -
3 queimadores, gás da "lirjhl" cj
pouco uso. Rua Senador Ver-
gueiro, 228 cem o porteiro,

GELAD. - AR CONDIC
ATENÇÃO - Geladeira - Llqui-
damos 30 de todos os tipos ç
marcas desde 130 000 muito gelo,
pinturas novas. R. ds Relação, 53— Tórrec.
COMPRO 

"-.eladoir»

S. Cristóvão.
TEÍ E VI SÃO 

""do^l 
4,7~T""23","

partir da 110 mil, c/ novas, Cí-

... -w par abajur. Não foi usado.|__. ,,.
Aceito ofcrlas. Tel. 37-7350. R. GELADEIRA Clímax Vitória, semi
Dias ria Rocha, 31, casa A. Faci-Í?*?:.**' com mui*°. selo, vende-se
lito transporte. 160 cru:., novos. Av. Rema, 347-A

— Bonsucesto*.
GELADEIRAS— Liquidação"a par-
tlrde 110 mll, GE, Philco, Frigi-
ciaíre e outros, ótimo funcione-
ir.enlo da 6, 7, 8, 9, 11 e 12
pés. Rua Senador Dantas, 19, u-
Ia 205. Tel,: 32-5700.
GELADEIRAS - Vendo loto com
derairo. Rua Senador Dantas, 19,
sala 205. Tel.: 22-5700.

LUSTRES Baccarat antigos, sala de
i-intar luir XV em cere|elr»,
cama de bronze dourada, vendo
urgente. Rus Marechal Mascare-
nha de Morais, 1^0, Sr. Marcos.
MOVEIS Colonial - Vendõ~barã".
to por motivo de mudança. Ex-
celente conjunto. R. do Resende
n.° 113, casa 36/201. - 

_
MARFIM c| caviúnj, vdo. 

"dormi.|gELÃD'EIRÃ 
m.:*. ..¦ . 145 ,.;tono lindo pl noivos prago ca-Rua Cnaves faria, 220, fundos,

fnarada. Tambtm linda sala ca. ap. 301 - S. Cristóvão
vlúna — 8 pecai. Aristidei l6bo. ? tTÃTícín 7- rr-

jGcLADEIR.*-. ot.ma, muito golo,
lfl pys, 110 mil, ou uma supor-
medem*/, 12 pés, urgente. Rua

Eduardo! Raboeira, 53, Eng. Movo.

. . «'-GELADEIRA 6 pé:, ótimo êsiãSõ,i:nte, 3. mesinhas de mármore, porta aproveitável, 170 mil. Rua
poltrona.jGustavo Sampaio, 676, ap. 911

leme.

ps.
MÓVEIS — Vende-se.
25-7652.
MÓVEIS — Vende-se móvel

Trntar te!.1,*

tel, Teleking, Admirai, Semp, S.*
Electric, GE o outras, de 13, 19,
23 polegadas, a preços 50% a
menos das tabelas, com autoriza-
çüo das fabricas, novas, na ga-
rantia dupla, à vista e a crédito.
Aceitamos sua TV usada como
parte de pagamento, pagamos 200
mil peb TV usada. Ademais tem
:-ju crédito na hora, entrega no
hera. Atenção, técnica na hora
ver & grande exposição na Estro-
Ia de Prata, Av. Copacabana, 581,
loai 211 - C. Comercial - Te-
lcfone_36-l 852. Informações.
TELEVISÃO

estoque. Aluguel
- novos, com entrada ....

noa feria, 3 empregados ótima! 5.000,00 novos. Rua Iguoperiba
para um casal. Tralar no Cam- n. 115 — Er.ía d» Pino

r\0JlSÍO-?r;s,0v50' 
75i' Chur-BAR - Vende-se, 

"Ru, '
rascarla - Zefej*ino_. _|boa, 125 - Urgente.
BAR na Vila da Penha, magnifi-
ca instalação, feria acima du
milhões, bom contrato, aluouel

. ii-,,,-,1-, A». Rr-'. ^i„ n:„, ioor!l,a,u Lom rnoraais, onmo ponio.
rédio 2 a'- ina ' 

dL '""' ' 28°!V£r Pr»S« Progresso, 38. - Inf.
pavimentos, íren 600 mj - 280 -'-'- 

„'-•--"— |30*U23:2 cobertos e azuleiados. Cisterna\\?í;° __cal?!,r".:"° _cenlr? ^ Cf-j BAR — R. Mariz c Barros. fõT,
fer, 3 m. só em bar. Ent. 7 m. Tr.'
R. Alfândega, lll, ;. .505 - Vn-

, . *,;*.- lerio - Carlos — Financiamos<\or cias firmas. R. 24 cie Maio, ¦
1 369.__Sob.
BAR -
urgencií
paga aluguel, ferias 5 milhões

VENDE-SE restaurante c: luruco
salão frente para o mar, na Av.
Atlântica. Base NCrS 90 000,00,
entr. r pra /o .i combinar com
Fernandes. Creci .100. Rua da
Quitanda. 30, sala 209. Telefo-
ne 52-2899.

gas,
"P°s,20 0?O litros - Luz,

~ ¦-  telefone — Rua Bandeira d
lavar Braslemp, Ben- veia, 203 - Rocha.

;ilNDUSTRiÁ"_- Vendo tl

força,
Gou-

edificio com ferias dt
25 c tambem Gcnsucesso e

outros t. com o conta-

VESTUÁRIO
CASACO - Vendo, Petlt-grls bo-
nito, Aó, nlt. 100. Senador Ver-
gueiro, 55-303. Elevador osquer-
da, 10 h em diante. — Aceito
oferta.
NOIVAS - Tenho^íÕ"vestidos;
podo comprar, alugar, fa^er al-
ta costura, alugo para baile, noi-
vas etc. Aceito feítios* e facilito,
Tel. 22-9645.
PERUCAS, rabo!", apliques - Te-
nho diversas cores t tamanhos.
Tel. 49-1422, com FrtiN-s. Preço
para revendedores,
VESTIDO

sluJ*._?.L3í2_._*!_,s*'*j-'- _c15c) ?3
PRÉDIO no CenlrcTde Csscãdüra;
próprio para Industria ou depósi-
to com 800 m2, tl fóri,*a, gás
duplo, preço excepcional c/ par.
ie facilitada. Tralar na Rua Can-
dido Benício, 1551 — Jacarepa-
guá.

Vendo uma
contrato 5

aluguel, ferias

BAR. R. Conde Bonfim, edif. (er
3 m. só bar. Entr. 10. Tr. R. Ai-

Valeparte comi fândega, 111, ;. 405
anos, naoj_ar|0, _ Empresto. _

cli>"cruzeir'os praticamente na co-i^Afí.,~ v*!nclt*-*!*; à Rua Barão
pa, prece a combinar com pe-!cl(! Mesquita n.o 764-A, por mo-
quena entrada, facilitada. Tratar ,!*'° "' viagem. Fazendo boa fe-
direto L_43-7699. Lessa. rls* T'a,*,r n0 wu\.
BAR nc. Catete F 2 2C0 copo
Contrato 5 novo ótimo negocio.
Vendemos por ó de entrada aju-
do a compra, empresto dinheiro.
Rua da Conceição, 105 sj 310.
Antônio.
BARES,
tanclas,

BAR CAIPIRA em São Criatov-S,

gos, vendemos por 6 dos com-
pradores, o restante completamos.
Caipira ern 5. Cristóvão, 6 de fé-
ria, recém-imuqurado, ótima es-
r;uina, vende-se e faciüta-so a
entrada. Caipira Méier, 5.500 de
féria, chopp da Br.in.tia, bom
contrato, casa muito lucrativa, j
vendemos, com 15 dot compra-
dores. Caipira Méier, 9 da féria,
Instalações luxuosas, contrato o
começar, féria somente em siri,
chopp e salgadinhos, vendemos e
ajudamos. Caipira Penh,i, 3 de

iferia 2 mesas de aberto, posni-
Alug. ha- bilidades da fazer muita mais,

vendemos com 6 dos comprado-
rei. Caipira Ramos, 7 de féria,
bom contrato e melhor _ moradia,
vendemos abaixo da féria. Cai-
pirínha em Bonsucesso, 3 de fé-
ria, linda moradia, telefone etc.
com 5 dos compradores tomos
tudo isso. Festival ds caipiras em
nossa Organização, a venda por

[todos os cantos dn cidade. Com
3 milhões o Senhor oede ser co-
merciante, para
consultar e sabi
de financiamento na maior Or
ganlzação em compra e venda
de cisas comerciais, Av. 13 de
Maio, 23, salas 509 a 515, com

PADARIA - V. Valquelro -
Bom contraio. F. 14. Acenas 25,,..., .
do entrada dos compradores. Ff-ÍVcNC* ;'c armarinho, sapalaria,
KIX informa mais um bom ne-com FK;q**"*'na moradia. Eslrsoa do
íiócio. Rua Álvaro Alvim n. *?1 

JGuitundo, 1568 - Vila da Pe.-.ha.
7.0 andar, Cinelandia, cl Amaro VENDO SALÃO cabeleireiro r.
Magalhães. ^_ boutique tf telefone, no C
PADARIA E CONFEITARIA""- Le-
blon - Féria NCrS 17 000, só
balcão, contrato 5 anos financia*
mo» parte à vista. Tratar Rua
Sta. Clara, 33. sala 1216
qulm ou Otávio.

nceito ofertai Gavda Cidade,
ton 43-5731.

VENDE-SE café e bar. B***^ féria",'
.bom ponto. Rua Marquês da

Jas. j Abrantes, 77-A. _
JVENDE-5E boa casa, bar e mer-

PADARIA EM RAMOS - Contrato1!"1"0' instalação e bslcão frigo.
da 7 anos, aluguel barato f. 8,5 rífico, tem boa moradia e con-
vende-se com 15 de entrada dó: ,rflí:3 novo de 5 anos. Motivo
compradores. FENIX inferna -- viagem. Rua Cri. José Ricardo.
Rua Álvaro Alvim 21, 70 and 36 - Ao lado da Estação rie' 

Olinda.

DINHCIRO E HIPOTECAS
Cinelandia com Amaro Magalhães.

POSTOS, garao-í-ns, lanchonetes,
bares, oadarlat. Guat comprar ou
vender? Não o faça «| primeiro
consultar Andrade, quo üio pro. ATENÇÃO — Dinheiro — Eniprt*-

COMÉRCIO (Aluguel,

DE NOIVA, com gri
nalda, AA, modelo Mme. Augus
ta. Baratissimo. lei.: 37-6767.
Tratar Ana Maria.
vestTdo de noiva - VendíTelConiDra, Venda efc.)
tamanho 42i44 - NOS 100,00. -] _ _-
leJ_27:147í*  Alô? - Casas -somôrclãis... p>.
VENDO vest. noiva, estilo "Man- ra comprar ou vender... Antônio
teaux", de renda rebordada em Queirós.., «, nada mai«... Efi-
miçangas, c| 2,50 m cauda ej ciência * rapidoi.,. Av. Prcs,

cont. novo. Féria de 14 COO, cho-
pe da Brahma, s.ilg., vir. lucra-
tiva, grande oportunidade. Tele*
fone 23-1509, na Av. Pres. Var-

../jas. I14A, 9.° andar, na Confi-
SAENZ PENA — Praga. Alugo jub.tBAP.ES, caipiras, morcearias. quj.jança, Vende A. Queiroz,
solo com 250 m2. Servo pora in- landas, morc«ari«t, aiouijues -BAR em Èotafõiõ, cont. novo,duslria, tomertio, doposito, gara- Temo» em Iodos os bairros da prédio novo c de' esnuina. Fé-
gem, *sfacionamento ou outro Leopoldina, com «nlrada a par-ria de 8 000 inst boas casaramo. T«l^58.8947. tir do 3 000 - Novos. Nio p.r. mal trabalhada, poderá aumen*
SERRARIA - Vendo-se com ter- í!m' """P"»!'"1 "' Av- B* de
reno em Caxias. Ótimo ponto p|!P""; 

3.3S- '.*'•; 3"-Am. T.mo»
fábrica de móveis. Tratar pelo Ç.Ü_5_*_. .'iP'!*!_

parte da manha DÀR Caipira, iunto ho Méier, 1è-
ria 6 500 instalações e contrato
noves, otiniri copa, vendo e a|u.
do na compra. Rusi doi Andra-
das n.o 96,_9.o nnd ir.
BAR café, Largo 

"

lc-l. 57-7962 na
ou depois das 20 horas.

complementos, apenas CrS 150000
— Rua Pais rie Andrade, 14-F —
Sampaio.

Às mulheres
antes

Belíssimas PERUCAS, de cabe-
Io natural, todas os cores. Rabos!'*»' <•/ BUENO MACHADO. Rua

Vargas, 446, 2.» andar.
ÀÇOÜGUÈ NA PENHA - Con-
trato bom, ótima moradia. F. 8,5.
Apenas ó de entrada dos corn-
pradores. FêNIa informa. Rua
Álvaro Alvim n. 21, 7.°, Cine-
landia, cj Amaro Magalhães.
ARMAZÉM no ponto maia cobi-
çado do Engenho Novo. Tem mo-
radia, telefone, grande estoque,
féria garantida, 7 milhões. Tra

i'c

sofá 3 luçarei
Av. Rui Barbosa, 636, ap. 1 102.
MÓVEIS" USADOS" - Vendem-se,
salas, quartes e pesteas, avul-
so todes cs tipos — Rua Gene-
ral Artigas, 325-D - Leblon.
MOVEIS usedos. Vendem-se me-
sas e cadeiras do escritório. R.
Equador, 160. Santo Cristo.

AfJ6-
Rua

GELADEIRA Frigidaire, 7 pés,
americana, ótimo funcionamento,
140 mil. Rua Ministro Viveiros de
Castro, 71, ap. 7C0.
GELADEIRAS grandes, para pen-
são, tendinha, club etc, Vendo
desde 150.000 muito gelo. Rua
da _Re!a.ão,_55_— Térreo.
GELADEIRAS Admirai, GE, BraT

outras, Retilínea, a par-
100 mil, funcionando. Av.

176, sala 902.

MOVEIS E ESTOFADOS
ra no Centro da Cidade
7 tio Setembro, 207, paio vita*!temp
rioso sistema Luso Bra-iilcifo "¦¦< dc
tom» lá di ci, sofi-cama em .Gomes_ Freire
napa cm vultouro nas mais lm-GELADEIRA - Coldsport, reiíli
das corei d. 110,no por 54,90;.„ia, 8 pés, sofí-cama, mio. cos
maravdhosoj tjrupos tslefados tura Bcmor. R. Joaquim Sarmcn
do 530 p| 104,90. sofanetos com,t0, 121, ap. 101 - Guadalupe
bandeja em formic* do 99,00 p rciAncit?rt 

~À "o /" 
Í9.00, coni-Jlito. suporluxo «efi¦ GELADEIRA Amer 8 pé,., prot
cam. . duas poltrona. í . m . "rlt- moderna, 80 000 urgen

¦" - '•¦¦ '*' Clarindo, 796 -350, por 240, cama lona,
te. — Gener
Encantado.

Teleking 21"
feita, um cinema nos 5 canais.
Ocasião. CrS 185000 - Rua Do-
mingor Ferreira, 187, ap. 37, 4.°.
TV ABC, Voz de Ouro 110° 21r'~
ótimo estado. Vendo urqente
NCrS 190,00 - Rua Paula Freitas,
66 ap. 509 — Copacabana.
TELEVISÃO GE 

"(USA)" 
12", VHF

UHF, nova na embalagem — NCrS
420,00 - Tel. 36-_5125. _
TV PHILLIPS 2"i" mar-Tvillioso^eT
tado, vendo NCrS 180,00. Rua Xa-
vier ds Silveira, 40 ap. 401 —
Tel. 36-3652^_
TELEVISÃO General Eleclric"21"
110° marfim, ultravisiio, moder-
na, perfeita, ólimo estado, 220
cruzeiros novos. 57-0222.
TV SONY, 5 pÕÍbbTTÜÜ pílhãTí
bateria - 650,00 - R. Visconde
Piraiá, 630 _— Porlelro Onofre.
TELEVISÂO PHI LCO" 237"telâ'"ray-
ban, verdadeiro cinema, nouca,
¦150; custou 850. Vendo 250 -
N. S. Copacabana, 387 ap. 209.
Tel. 3Ó-495I — Motivo viagem.

ílnx, da 36 por 2*1,00 - be-~ ,  _.. ..
fiches com esejda nugica rfe GELADEIRA — Vende-ie neva
$9,00 por 54,00 — Asiim .omojG. E. tipo Mascote na embala-
dormitório-, salas, armários du-lcem sem uso. 52-9110. Júlio e „„
pUx, arcas, cama marquesa, cô-ium aquecedor Cosmopolita retan- naía
modas, mesas «m jacarandá, for-'9u'ar' ; 109,
micas, copa, coiinha • muiloi'..uAQ.-,_.i'a^m'  
atligoi pira conforto do s«ü|HOJÊ 30 GELADEIRAS serão li-
lar. Tydo_ pitos preços mais bal- cuidadas desde 130 000, muito

Rus daxos da Brasil. Movei*. Jolaite —|gelo. Pinturas novas
Galeria das Lonas — Rua 7 d«; Relação, 55 — Térreo.
Set.mbro n. 207 - Tol. 43-3664 FRIGIDAIRE Futuram, luxo 10.5

PEROBA 
""^.i.~ii;*l.'"j :.*.!P"* 

y.'"io. "rponlo. _ 250 mll.

TELEVISÃO 21 poi., marfim, tela
panorSmlcú, verdadeiro cinema
nos 5 canais, urgentíssimo, 160 00
- R. Taylor, £[,__ap. 624, Gloria.
TV RCA 17" - Importada, cai"

metálica, cinema nos 5 ca-
, - - Urgente, 128 000. Clari-

na embalagem sem mundo _de_Mebi_37!J;_sp. 102.
TV ÈMPÃIRE 23 PÒL. - Vende-
se nova — Ruõ Zeferino Assis n.
71 - Ramo» - NCrí 400,00 -
Urgente.

38 tp. 303,
próx. Siq. Campos — Copacaba-

mais lindo dormjtó-*iu Edmundo Uni,..« casnl conj., 5 port., cômoda -¦
duolfi, 6 gavetas, 292, linda iala
150. - Aristides lâbo, 128. I"':

casal, em estado dn n6vo. Vcn-!°;'r 
""'°V R,-mTnCn:H°f° da S,lva

de-se por Cr? 150 000 e uma sala f95' 
NC,S 300'°P*

de jantar também oau marfim,jTtCNICO — Do geladeira, ir con
conf., por Cr$ í00 000, [untos ou dioonado, tôdav as marcas « pin-

TELEVISÃO GE, seminova. Ven-
do urgente. Rua Adolfo Eerga-
mini, 7. Estação Eng. de Dentro
TELEVISÃO — Compro, pago
bom. Funcionando cu «om p*-
quano dofoito — Nng. rápido •
.i vista - Tol. 43-0458 - Sr.
Josó cv Francisco.
TELEVISÃO
toque todes os tamanhos e rnar-|preçOS

c inteiros, a partir de NCrJ
120,00. Pagamenlo facilitado.
Atende-te também aos domin-

aos. Rua Gen. Polidoro, 185,
ep. 701, telefone 46-9732.

tas para
cabelo

Forma cubo ou redondas de
grande moda. Preços p| boli*
quês e revendedores. De 2.°
a ó.a-feir,i 8 às 12 o 15 às 20
horos. Cinco de Julho, 63, op.
203 — Copacabana.

CALÇAS
laia

rr

(AMERICANAS)
— TODOS OS NÚMEROS —

BELLUCIO,
Jóias e Relógios

A crédito
RUA 7 DE 5ETEMBCO, 81
- GALERIA - FUNDOS

11.a .»id.) SOBRELOJA 214

Darão de Mesquita, 398-A - Tel.
3*1*0694 e 58-3233 -_CRECI 90j.
ÀRMAZÉM^E" BAR - Vênde-se,
controlo novo, prédio próprio —
Ver e tratar. Rua Carlos' Sousa
Fernandes, 330 - Olinda - E. do
Rio.
ARMAZÉM - Botafogo - Vendo
ótimo locai, próximo a praia, alu-
guel pequeno, facilita-se. Tratar
pelo telefone -42-7034 — Sr. Jofio.
ÀfÈNÇÃOi Bar caipira ciiTTiõn"
sucesso, cont. novo. Féria 14 000
inst. de fino gosto, boa fregue-
sla. Tel. 23-0449, na Av. Pres.
Vargas, 11-16, 9°, na Confian-
çn. Vende Amadeu Queiroz.

do Campinho,

mal trabalhada,
tar muito mais. Tcl. 23-1509, na
Av. Pres. Vargas, 1146. 9.°. na
Ccnfirinçí, vende; Amadeu Quei-
ro'í.
BAR Caipirinha, em Madureira,
conf. novo. Forra 9 000, somen*
te cm bebidas, inst. novas, cho-
pe da Brahma. saig., pizzas. Te-
lefone 23-04-19. na Av. P. Var-

ena /000 tem chepo da' Brah-JQ*.*', "46, 9.° and. Confiança,
ma, vendo com 15 000 de entra- Vende: Amadeu gueiroj:.
da. Tratar Oliveira Campes. Rua BAR CAIPIRA no Catete, contr.
°Bi_^r_^?.__íl°_J_^*____J!!_*il novo. Féria de 9 000, caso de es-
BAR café, vende-se com grande!guina, corn chope da Brahma,

gran*
23-0449,

moradia, feria A 000 motivo do*
ença, horário comercial, entrada
12 000. Tratar Oliveira Campos,
Rua dos Andradas n.° 96, 9.°
andar.
BAR café, Bonsucesso, feria 6 000
mal trabalhada, horário comer-
ciai tem ótima moradia, vendo
e financio parte da entrada, tra-
lar Rua dos Andradas 96, 9.°
andar.
BAR CAIPIRA, Bonsucesso, feria
7 500 horário comercial contra-
to 5 anos, vendo e ajudo na
compra. Tratar Oliveira Campos,
Rua dos Andradas n.° 96, 9."
endar.
BAR CÃTpÍRAr"Rãmõs—rü~a""prii7-
cipol feriu 3 000 pede dobrar a
féria, vendo cnm pequena en-
trada. Tratar Oliveira Campos,
Rua dot Andradas n.u 96, 9.c
andar.

hstal. novfls, piízaí
oportunidade. Tel.Cl,.-

na Av. Prp;,
na Confiança,
Queiroz.

Vargas, 1144, 9.0
vende: Amadeu

BAR — Próximo Centro, c. mora-
dia, vende-se. Aluguel 105. F.
4 400. Instalações novas, c. pro-
prielário. 29-1679, de 13 às 17
h. Valter.

BAR lanchonete, vende-se junto
ao ceníro feria 10 000 casa tu-
era tiva empresto parte da entra-
da. Tralar OliveÍra Campos. Rua
dos Andradas, n.° 96, 9.° and.
BAR CAIPIRA vendo no contro,
feria 8 000 contrato ó anos.
óttma copa, entrada 20 000. —
Tratar Oliveira Campos. Rua dos
Andradas_n.u _96j_ 9." andar.
BAR café, V"iTa Isabel feri» 6 000
s| comida ótimo local; vendo com •!2-7634
12 000 dos compradores, tratar
Oliveira Campos. Rua da» An-
dradas n.° 96, 9° andar. _
BAR CAFÉ - Benflca, féria de
9 000 em loja de edificio, contra-
to novo, vendo c ajudo na com-
pra. Tratar Oliveira Campos. R.
do; Andradas n.° 96, 9.° on-
dar.

BAR na Piedade. Tern moradia,
cont. novo a firma, ótimo para
casal. F. 3 milhões. Venclo com
8 milhões de entrada. Ajudo na
entrada. R. Siiva Rabelo, 10, sa-
la-209 - Méier.
BAR em Cascadura. Edifício. -
Inst. e cont. novos. F. 2 700 mal
trabalhado. Vendo por 15 rn. com
6. Ajudo na entrada. R. Siiva
Rabelo, 10, sala 209. Méier.

BAR na Piedade. Inst. e cont.
novos. F. 2 500 sem comida. —
Vendo por 11 milhões. Entrado a
combinar. T. Rua Silva Rabelo,
i9í-.üla_209L Méier.
BAR — Vende-se parte de vm
sócio. Motivo de viagem. Bara-
fo. Rua Sacadura Cabral, 67-3.
BAR - 

"Botafogo 
- Vendo pro-

praia, contrato 3 anoi

Eduardo.

percionará um ótimo negócio ou:'^miJJ dâ 4 s 200 mühãoi solv
um bom cüonte. inf. Run Lucídio jhipotocas ou retrovondat do Imó-
Lago, 91 i] 405. -Méio-r. Telefono: vels. As melhoro* taxas. Sclu«
49-0241. jeão pm 48 hor.ii. Adiant-imos pn-

sso basla noslpgsjo _ Von d. 50 mil Us faz ra c ¦*¦¦¦•'¦¦•¦ *•*"«• Traxcr escrilurs. Av.
das condições 150 |ubrif., contr. novo 

'álun 
I.3 do M'lio* 23* ,5" "*,d*i'* ¦**

barato. NCrS 1500,00 do oloo.'1** * 516- Tcl* 42-9138.
Preço baratissimo Dot. Rua lu-ÂTENCÃO"" DltvHcidio lano, 91 j1 405, Méiur
Tel.: 49-0241 - ANDRADE.

Ven

CAIPIRA — Copacabana - Chope,
salgadinhos, contrato 5 anos, fé-
ria NCr$ 12 000 instalações no-
vas com NCr$ 40 000 doe com-
pradores. Caipira Copacabana —
Féria NCrS 

'7 
000. Instalações

novas, contrato 7 anos com NCrS
25 000 dos compardores. Caípi-
ra Copacabana, com minutas, Fé-; calizaçâo,

NCrS 9 COO. Coipir.i Copa* muitas lubrif., boa fer. Preço dn
cabana, féria MCr$ 6 000, com
NCr*S 20 000 dos compradores
Caipira Leblon — Féria NCr$ ,.
10 000 bastante lucrativo. Caipi

[RO
¦u prédio, torreno ou aparta-
ento a prarc? Tem prestações

POSTO — Perto do -Maior- vondo a receber? Compramos de 6 a
120 mil lis., fai 350 lubrifs. Von- 8 prestações » visia. Tratar na
do NCrS 2 500,00 do ólao. VendoiAv. Rio Branco, 39, 18.o a.ici., :/
urgento motivo viaytm. Prtço do ! 8C4 — Trazer documento;.
ocasião. Inf. Ru? lucícíio Laqo,|vTi-Mrx7r~ ¦ ¦*,'.- ..
91 s1 405, Méier. foi, 49-0241 AJl C5° "• 

,Hl'',c,ica ou rei 
f"«¦unoAnF "'"'•venda de prédios ou aps. na Cb.,AWUKAPg. [fazen-cs - Solução em 4S horas,

POSTO de gasolina. Vendo cj quantias acima de 5 milhões. -
propriedade na Penha. Ótima lo.jTralar tel. 22*4337, do 12 às 18

3 boxes, 2 galpões; heras.

JA JUROS" einnreslo 
' 

de 
"Ti" 

10tudo 140 000, entr. 60 000
cilitados. Venda por motivo

oos cm uma ou mais hlp.v
¦= de prédios, mesmo em
trucao. Av. Pres. Vanjas, 290,

sala 91 fi.em J. Cnstanheira £ Cíj. Rei dos1
... Botafogo - Féria NCrJ 5 OM)'p'"*,°» • GaraHens. R. Haddoclc' _.
com NCrS 15 000 dos comprado- ISbo, 75 sob. Auxilio lócnico C'BANCA!;I0S - Empresto a"> ....
rei. Caipira Calote — Féria ; financeiro. Tol. 48-940Í. NCrS 300. Pagamentos parcelado»
NCrS 7 000 Conlrato 7 ano' Fl.i - i~ Cartas para a portaria desto

* .7?.,, 
"p'-J. POSTO DE GASOLINA E GARA. Jornal sob o n.o 900S7.

Ru Sta?|2f.M 
"A Z.°-NArD* leOPOlDINA. DINHEIRO 

"tenVÍ- 
para hipoteca".ótimo negocio. Eslí mgito mal o* reirovendas da 10 milhõei a 100.

_.*ministrada;. Preço 90. Ent. 35. Rápido _ S-U5a Fr,,ncC/ 8B j,;.
Facllita-so parto.dl entrada. ge 58.2161 qualquer h. e dia.

R. Rosa -

rioncia-se
Otávio c
Clara. 33

Joaquim.

_sala_l2I6.
CANTINA - Passo bariloT Con-Obs
trato: arrendamento do cantina-Tr. ORG. JORGE NETTO,

Lobo
100.
ll

Ru
Pela

DINHEIRO sob hip. relro. em 24
h, neg. direto. Zonn Urban? e Sul
— Compro ap. pequeno. Paoo t
vista. 22-076.1.
DINHEIRO - Preciso d." NCrS
20 000, paçjo em 60 dias. Favor
enviar cartas para a perfaria dc_-
to Jornal sob o n." 00754.

Tr. ORG. JORGE NETTO - R. Ro-DINHEIRO - Descontamos" pre.
sano, 155, 3.", s| SOI. CRECI missóiias vinculadas, â v.nda d.
1**7* imóveis. Solução rápida. Traioí
POSTO DE GASOLINA •* Prôx.|esc,'*ura e -títulos. Av. 13 de Maia

bar, vende-se, largo VãíjMéler, vdo. com ou som a pro-!'-? 'A. A5-*? andar, sala 1516.

refoitório, toda equipada, instala-rio, 155, 3.", sj 3C1. CRECI 263.
çõos do primeira, >r rofrigorado;, poffÒ DE GASOLINA E MODER.2 geladeiras. Nao paga aluguel, NA LANCHONETE MA GUANABA-
qis . lux. Ja fornee. I 500 ro-RA. lit. 350 mil. Fax 500 lubfs.

f_*"d",?..!' 
Ro."tlo,, "'" <""¦ do 7 anos a começar. Aluguel ain.

da recebe do 4 lojas. Obs.: Faci-
lita-so a entrada ató 12 meses.

taria deste Jornal lob
00625.
CABELEIREIRO - Vendo bêm
mont.ido, boa freguesia, financia
do. Aceito oferta — R. Gonzaga
£stcis, 20, tj. C.

CÃFé""

BAR CAIPIRA, chope Brahma -
Vende-se, f. 3 OCO; oulro 6 COO;
outro 5 000, tó salgados e bebi-
da, cont. novo, aluguol barato.
Empresta-se dinheiro para s|uda
da compra. Av. N. S. da Pe-
nha, 52-B — Ncgudir,-..
5AR Caipirinha, c/ moradia, í if-j,

CAIPIRINHA espetacular, feria de
2 200, conf. novo, nluguel 50.
Bairro completamente familiar.
Ent. 5 milhões, prest. 150. Tr.
Av. Brás cio Pina, 849 - Telefo-
ne 30-301.2 -__Piaca_ dc*_Cõrmo.
CASA ferragens. Louças e mate-
rlõl de ccnstruçdo vendo A bem
situadas, feria / -a 15 rn. e tam-
bem posto gasolina. Madureira.)
Tratar cem o esntader das fir*

meio, aluguei pequeno, negócio mas. R. 2*í Maio, 1369.
recém-montado. Tratar pelo tel. CÀBÉLIÍREÍRÒSr- 3aia- vos, 1 ano ca

bri.

Oliveira Fiqueircdo priedado. Vdo. 150 mil lis., 700 Tel. 32-9102.
manhã, do 8 ,is 10 lav*"9: • lubrif., cargas baterias, DINHEIRO X AUTOMÓVEL - Nio

.torets, ou informações com seu estadias etc. Todn rofarmatfò sem venda seu carro. Resolvo teu pro-
Pacheco tel. 22-5528, de 13 ás 15 vinculo c| Cia. Entr. facilit. 6ti- blema sob tjarantia carro. Raoi.
horas. mo p| 3 sócios. Trat. Cyrilo San- -Ja? t* sicilo 48-3975 — Oliveira.
CAFÉ e bar, vende-se. tícb~í_ ti?.' t'o|F49J217 

"""' '5' 9'' DlNHEIRO""X""Automóvel:"'
n.ute de um sócio. Av. Gomes" '- a?l/* __. 

_ venda seu carro. Reso!.-
Freire, n. 656. PASSA-SE um_ bar, contraio, nò-!problema até 10 meses s| f

ò Rua S.in Fr-mríni-n Xnvipf .^^, o*,*,:^,,- . .:,.:!«
117.

Não

Tele-

banh. Alu-1

BAR CAIPIRA NO CENTRO -
Vendo só em pé, bo_ clientela,
com moradia. Aluguel 30. Tratar
Sr. Garcia - 35-42*11.
BAR — Vende-se grande negócio,
boíi féria, sobrado, telefone, não
paga aluguel, preço de ocasião.
Praça Marechal Hermes n. 29 —
Santo Cristo.

qt., kilchnetti
guel, 200 COO. Tel. 57-3573. _ 42--53S*
POSTO" DE GASOLINA" perto"'dê JUROS MENSAIS
Madureira, bom contrato; grande dinheiro

uro

Brás

cas, vendemos

beiro, Proço 32 milh. c/ 13 d
entr. « 2iU p > mês; c) B.ír no
melhor ponto do Eng. Novo, R.
Dirão do tam Retiro, c/ resid.,
feief., grande estoque. Entr.
12 5CO milh. e 250 p/ mês, to-
tal de 23; d) Mercearia c/ copa
no Eng. Novo, tem resid. Preço
33 milh., t! 13 de enlr. e 250
p/ més. Casa para se trabalhar.,
e ganhar bcm dinheiro; e) Loia *'""-* - *
varia, R. Barão Mesquita, grande
penvo comerei.-i, passo contrato
a/ 13 milh., c/ / milh. de tntr.
e, saldo a comb.; f) Msíhor Bar

Saias, blusas, vestidos, slacks/no Andaraí, cl tei.t instai, de
maios, conjuntos, artigos finos! 

'"*,=¦ 
í'reÇ° 

3Ü m»K. c/ 12 de
., _,' «ntr. Venns vrr c/ Bueno Ma-

_ oas melhorei fabrrtas, cam. v. chado, R. Darão de Mesouita
fomos grande es-imunclo, cam. tc-rgal, caoas —!n.° 398-A — Tels.i 34-0Ó94 e

53-3233 - CRECI 9SÓ.

AÇOUGUE - Vcndc-se pela me-
lher oferta. Rui Araçatuba, 19-A
Praça Coelho Neto.
ATENÇÃO — Bar caipirinha, na
Zona Sul, cont. novo. Féria dè
19 000, inst. novas, chopo da
Brahma, somente bebidas, rara
oporlunidade. Tel. 23-1509, na
Av. Pres. Vargas, 1146, 9.°, na
Confiança. Vende; Amadeu Quei-
roz.

ARMARINHO - Copacabana. R.
Siqueira Campos, 263, Loja 10,
Vendo, com ótima freguesia, boa
féria, único no local.
AO SR. que deseja se cstabele-
cer, leia com atenção: a) vendo
p:r motivo de doença, meVcea-
ria c/ moradia, próximo Av,
Paulo Frontln, portas, a dentro,
telef., bom estoque. Preço total:
cito milh., c/ A de entr. e 150
mensais alug. ICO; b) Bar na|o«« -.aipirinna, c, moraoia, IINão posso movimentar, 5 anos!» Sr. Oliveira. Tel.: 23-0641. , *..*.-. r.: -*,.,..,,* .. 
Praça da Bandeira, instalasõasjap- frente, 2 qts., dep., 1 loiajcont. M. solteiro. Preço 9 entr1 iFOMO UE G/»bULIi*,A nr r..*
modernas, ponto de ônibus em'
fr-ente. Ceso p/ se ganhar di-

Francisco Xavier reca. Rapidez
tejie 22*6022. _

PENSAO -- Centro. Peqado Av.j EMPRESTA-SÉ 2, 3, 5, 7, \0, 15,
M. Floriano. Nao paga alug. ent.120 o 30 milhões cl hiu. ou re-
4 m. Tr. R. Alfândega, 111, ss-l trov. R. Alcindo Guanabara, 25.
40o. Vaierio — Carlos — em-; gv, | )Q3. Tcl. «12-5384.
P^.'.0.* 'EMPRESTAMOS' dinheiro por"con-
POSTO 5 - Para comércio, alu- |a o0 alugueis de imóveis cem
go ap. em primeira locação, sa- mais ria ano. Rua Alcindo Gua-

25, saia 1 1CJ. Telefone

Aplique seu
...... segurança e recebo

muitas lu- juro. 
*;ccj0 

mgSt Fernando Sá —
vendo com 50 mi- Rua Ja Alfândega, 49, L*. Tel.

ntrada e o resto a 43.0119.
prazo com Scusn — Mon-
Fellx 203, no Pôslo.

- Secadores no-lp|sta; v0:\de
ano garantia, preço de ,fa-'brificações.Ver Rua Frederico MéIor||h5e$ je

20 com Freitas. 'engo p-
CHURRASCARIA Prill-Spain de lu- senhor Fellx 203, 

"no'"pôs!o'.'""' 
.PARTICULAR compra diretamente

SO nova vendo Rua Buarque de POSTO Dn GASOLINA na Z o n a 5'°",'"°"" rincul!'di" , 
dc v,n"

Macedo 54 Tcl 25-8041 M-. 
'.,. J"«>ui.ll\« n. toai cia j0 ,moveis, «mpresta.se com

nu.1 
4S-B041. Ma- Norte, grande contrato, vende,1_30|s___________ |mAvoil. foi. 36.1330.nuel-  mil 400 lubrificaçoes, 4 milhões-—- -- ,-¦-.-.—

FIRMA DE FERRO - Vendo-se de óleo lubrificante, boa pista; PARÍICULAR empresta soh hip.,
om São Paulo, tr.dicional firma motivo de doença, tratar cem retro. 5 a 50 milh. 7. Sul. Co.v-

_ da ferro o a;o, inslalada em Sousa - Avenida Monsenhor Fe- P'° lm-™e|! Psra renda- Pí90 à
BAZAR c/perfumaria brinquedos, área própria d. 3 000 metros'ü* 203 no Posto Rio_ Voyga. 'vista. 42-5641,

papelaria, pli.ii.os etc. Cont. 5 quadrados cob.rloa . com duas PADARIA no Centro de Bangu. SOBRE AUTOMÓVEIS, duplicatas,
anos. Al. 10 mil — Av. Exercito' ponles . rolantes. Distribuidor.Contralo 9 anos. aluguel não po- ações ou outras garantias, em
17-B. S.io Cristóvão. Funcionário|dai principais usinas nacionais, ga féria no balcão, 1*1 miihões, dez meses, acima NCrí \ 000,0;:.
transf. j Sem qualquer problema fiscal ouvende cem 20 milhões, des com-t ^-, Sá Ferreira, 204 —¦ 2. 

  .. comercial. Incltrsivt boü sejão prndarer.. Informações pelo tele-
BAR ARA\AZEM - Vendo barato.]d, corte > quente. Tratar com fone 91-0182. Sr. Sousa.

¦5

100,
milh

para o;lro ramo, aluguel.), p. 100, alug. 50, é vista i
cont. novo, ferii 1600, ent.|troco per cario. Ru» Frei Bento,

¦ !*í* "'í;.1?', Ti_,£X.h43 ~ Osvaldo Crui.
ie Pina. 849, tel. 30-3Có2Í_-A-
dc Carmo.

Brilhantes
|oiss cautelas»/ •

BAR com moradi
feria, contrato novo,
to. Rua 24 de Maio

Revendedores
e bcutiques

POSTO DE GASOLINA
FARMÁCIA - Vendo Zona Sul.jdo Bangu, contraio de 9
cen*. 5 anos, boa féria, com tel.Jvende 120 rnü de gasolina, fa;

j25 mil entrada o 25 mil a Com-H00 lubrificaçoes, 3 milhões de
— (binar. Idem Zona Norte 15 rníf!óleo, vendo com 60 de entrada]

BARBEARIA — Vendo com 3 c, entrada e 15 mil a combinar —'e ° restante financiado. Tratar c||
—boa lojn, aluguel 25 mil. P. en-ÍTratar com Cesta — 25.9910 ÍSous.i — Avenida Monsenhor Fc-

vende-se. toa.trada B. facilitado. Rua Valério r^-uh- 
" 
«d»^7í.«- 

". --- lix 203.* olimo pon-290 _ cr Macedo GRANDE ARMAZÉM - Avenioa; - --^ ¦:-,-_,,_..,,,-
là__-DTcTViiDAMT_'  -—Rodrigues Alves n.o 261 - Cais P°ST° °l GASOLINA
BAR RESTAURANTE somente mi-do .*-6,;o - Linha férrea e pia- Cascadura, contrato novo, alugUj. o,,,, ¦=,_

M"* laforma privativa ligaria direta-1^!"™**', «nd» 90 mil, faz 300 and. s; 703. Tel. io-ZJU. Ee.,.
me-mente aos troncos das linhas fer-'aeiais_muito óleo, vendo nor 160 c|c Ouvidor.

de P ¦ ' <¦*.' * .¦".".'' 'e,,!.* bitola mista. Area total
Pen

52.
:?

,, rj|**->-- i-i '^venda. (Trocam-sej;
pandos. Rua Haddoclc' Lobo, n.t»"rj no local c; garanti.. Telefoneiioo0ÓÕ""à Rua"Mayrink vniora>!mcrcaí'°i'ias). R. /Aóxico, 41
B'*B- I2F-7589 - Antinio. |,i( s/ 302, no Ponlo Song,0, 

'|i=la 
«04.

Pina
L_
BÃR ri
comida, contrato 5 novo,
lações de l.a, ótimo pent;
demos por Í4 cie entrada,
a compra. R. Conceição, 105,
310. Anlonio.
BAP. em Olaria, f. 3, ac
trato novo, tem telef ene, ótima

cem-

BAR V. Penha, feria 3 5C0, pe-inu,,,s. Vende-se perto Teatro
queno alug., contr. riovo de 5 nicipal. Cbcpp Brahma, 14anos. Entr. 8 000, prest. 200 „s freguesia selecicnada.. 

Ççnt.;ri-aV'"de"biíola"mlsTa7 Are'."^,""! » de entrada, tratar
ras o. rina, l«y, dirct0 5 ar,c3. |nf. proprietário 3 650m2, cm três Davimentos »li.iSsu" ~ Avenida Monsenhor Fe

- 
y*_-P?n"=-. _Beb;ano. loja 42-5701. __lqu!nlsmó. e elevadores p.rã be- l*i_JP3_t. no Posto ou Jf!. 91-0182

Abolição. _F. 4 500. sem, BARES? - Casas Comercieis... ifieficiainento de café. Tralar: Cia. jPÀSSO contrato casa grande, óti-
insta-1para t*:mprar ou vender... An*jlmobiIiéria Metropolitana. Av. Ni- mo ponto comercial, devidamen-

Compro. Pago o real valo'

aluai. Moedas. Preferência nc-
— 'gócios de vulto. Atendo a do-

per'0 d0 micilio. R. Urugüaiana, 86, 7."

Peçanha n.° 12 - 9.° andar,
910.

Av
Inf,

LAÇOUGUE - Vendes:. Ver e *

871
Avenida Monsenhor Félia

irajá.

instalação, fica junto ao Centro
{Preço 20, entrada 8, ajuda c
compra. R. ConceiçSo, 105, saio

1310- Antônio.

Ven-1 iòiif> G';o'rós ... e, nada mafi..
njudo | Eficiâncía e r,-:pi(i< i.. . Av. Pres.

Vir_sM,_«í - 2." and. jlÂNCHCNETl - O RêTdo Chur^
BAR c/ minutas cm OI?ria - Con-lr^stiuitc, em Bonsucesso, instala-

cen- trato tíe 5 onos. ófma mcr.-.di3.içòes de luxo, essa inaugurada
F. beirando o^ 3. Apen.ii 7 dota 6 meses, feria atual 5 milhões,
entrada dns compradores, rcnixjccr.t. nove, aluguel 100, ent. 15|e!ugueii b»ntos. Empresta-se d
informa. R. Álvaro Alvim, n. 21, milhcas, casa -para 2 sócios. Tr, nheiro para ajuda da compra.
7.°, Cinelandia, c. Amara Maga- Av. Brás ds Pina, 349. Teíefo-JAv. N. S.
lhães. 'r,e 30*3062 - Praça do Carmo. Nogueira.

te legalizada, aluguel anti
Suburbana psrto Cascadura,
29-8624 - Dona Jar.iira. 
PADARIAS"- Vendem-se ti f.
rie 4 a 25 milhões. Temos pari
todos os preços. Cont. nevos,

Penha, 52-B

Brilhantes
e jóias

Compro, pago até 2 milhões

por quilates! Jóias em geral.
Atendo a domicílio. Sòmentt

negócios de vullo. Paa. » vis*

ta. Rua do Ouvidor, 169, 3.»
- Sj 301. Tel.*. 43-5233.

?'.i



•i;
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OPORTUNIDADES E NEGÓCIOS 9 DIVERSOS « MÁQUINAS E MATERIAIS © VEÍCULOS CIASS.HCADOS - Jornal tio Brasil, 3."-feiro, 28-3-67 - 7

ACSNC5Á DO
TELEFONE 36 x 37 x S7 - Com-

i pro 6 vundo qualquer tinha que
í o sr. prscift. Mendonça, 1*1.
'43-3795.

JORNAL DO BRASILt EM!çlmíro^e^"«h;r3Mifsr.

NOVA,
José_- TcJ._46-2882.

TELEFONE - 27-47 - V.ndo.
H'igo. Estabelecido » 1) anos na
Rua Uruguaiana 55, tala 719. Tel.
23-3578.
TELEFONE — Quer comprar ou
vender? Procure João Ferreira.
Compra e vendo qualquer linha.
Rua Leandro Martins n. 22, ;nln
309.- .ei.^jaMta.
TELEFONE Centro Caxias - Ven-
do Cr$ 1,000, Tralar. fono 23-5237.
VENDE-SE linha 52, molivo mu.
dança, urg.nt». NCr$ J 700,00 -
Tralar 26-5429.
VENDE-SE telefone comercial ti-
nha 42, pela melhor oferia. Ne-
gocio sem intermediário, íraíon-
do-se pelo tel. 32-4555.
VENDE-SE telefone comercial, 31,
ligado, sem intermediário, Tam-
bém troca-se contra 27. Telefo-
nar 27-4009.

PARA ANÚNCIOS CLASSIFICADOS
E ASSINATURAS

AV. GOVERNADOR
AMARAL PEIXOTO, 34 - LOJA 12
DAS 8,30 ÀS 17,30 HORAS
SÁBADOS: DAS 8 ÀS 11 HORAS

Atenção

TÍTULO PROPRIETÁRIO lat. Clu.
ba. Jardim Guanabara, Sr. Jorcjí.
28-5497 - 2a.

TÍTULOS DE CLUBES - Compro
Caiçaras, late e Jockcy — Tel.:
26-7642- l. Guurra.

TÍTULOS de clubes'"- Compri
late Clube Jóquei e oulros. Ven-
do Caiçaras. Fluminense e nu-
tros. Tel. 22-2491. Ari Brurn.

VÊNDÓ Título Patrimonial cjüíta-
do do Clube; Regatas Guanaba-
ra, pei.* melhor oferta, Sr. halo.
Tels.: 22-4951 ¦_ 22-4024.

VENDO •- HanhangS. Gurilnndia.
Tíjucn Tênis, AV Líbano, Olaria,
M. M. Garnis, T. T. Madureira.
Hosp. Silv. P. P. Hotel quit. e
outros. Av. Rio Bco. 156, sala
2925. Tel. 32-8215. Juanita.

OPORTUNIDADES
DIVERSAS

Ven

Compro, vendo e troco qual
quer linha. Sr. Gomei — Tcls.tltescente, displays, luminária,
43-1464 - 43-8211.

Telefone
Vendo das linhas 23 x -43

por 2 000,00 — Note Bom: —

NÃo recebo Adiantado, só cie-
pois de instalado na sua fír-
ma ou indústria. Av. Rio Bran-

9, sala 352. Juca.

TRANSFIRO inscrição telefone
CTD - 1952 - Est. 29-49 - Rua
José Bonitácio, 931, ap. 201 -
lodo?- os Santos.

TELEFONE 37/47 - CrS 2100,
I vendo hoje, em %/ nome, até 1
hora. Mauro 42-5508, das 8,30/

118,30.
TELEFONES 28/48/34/54 - Ven.

pago o máximo, em ouro vc-|do ho*tc CrS M00, em \l nome.
lho, jóias antigas ou moder- Mauro 424508 — João da» 8,30
nas e platina e praias, bri-j-" 18,30.
Ihanles de qualquer tamanho. ! TELEFONES - Compro 29/49/26/

Cautelas
de jóias

E MERCADORIAS
Compro cii Caixa Econômica,1

CONSERVADORA Kibon
de-se es (ddo de nova, peri ei!,-
cm tudo. Base 700 mil cruzeiro-
antigos ou a combinar. Tratar R
Vema Mngülhües, 194, Enjj. Novo.
INSTÃCaÇôES comerciais, balcões,
vitrinns corn espelhos, baralo —
Run Viiconde Pirajá, 630, loja E.
LÊTREIROS luminosos em acríli-
co plástico, gás neon, lur fluo-

lú-
nas, tabela de preço em Jncrí-

lico. Firma dá orçamento. Tol.
29-3512.
VENDO material de cabeleireiro
completo, com 3 secadores, com
apanaj 3 meies de uso. Preço
NCri «00,00. Ver e tratar
Avenida Pres. Varqas 2007-1 40.1
Tol. 23-5326 - Guilherme.
VÊNDE-SE bomba 3 polegadas,
motor Hiltii, 6 HIJ, carreti aço,
preço oportunidade. Tratar con
Manuel, Rua 24 de Maio, 1065 --
Engenho Novo.

minio
erez

DIVERSOS CHEVROIET 1954 - Vendo à Rus .DAUPHINE - Vendo urqente, lo-
IVilconda Pirajá, 80 - 27-7065 do relormado ele. Entrada 1 nu.

RETIFICA de cilindros, berço, ven-l - Santcs._ | lhão e 13 de 110 mil. Tratar

Rua Pedro Américo 64
ASSEMBLÉIA GERAL

Convocação

¦ INSTRUMENTOS E
| APARELHOS

IRAIO X - 150 MA -
Mp«sa Burkv — Pprmitp' REGISTRADORA. Vende-se Argus,mesa duck/ rermue perfeil0 estado p 700_ Av.iCHEVR0,. r BEL.A
tOaOS OS exames. ElTUGeremário Dantas, 339-D.

perfeito Funcionamento. X6*0^ '."l1*1"
ir c o portas TuncicníifH
; Preço NCrS 3 500. In-I preço

R. SousajCITRCEN - 4 cil. O
jda Guanabara. Vendo ur., facilite 326 — Caju."R. 

Uruguai, 283 - Adilson

o C. Valdir, R. General GUf|flüdo im perfeito estado.
Fr.-.nco, -Í7ó. (da Guanabara. Vendo ur., facilito. í326 — Caju. (P

DK1// VcmaijiJeT"64~TÕÕÍ, equipü
5-1 — Oii-|vendo CrS J 800 ou troco por

_ Imo estado, 8 cil., hidr., dir. hid.JVolkswaçjen 61. Rua dai Laran-
.rc:ajj4 p., c/ col. Trcco carro nacio-jfeiras 4Li, Farmácia, te!. 25-0331.

ido no local;nal, volto _ vista. Av. Subuiba. DAUPHINE 6~o"'a 63'"-'Gordini
(Crí 500,00, 1 balançai™,..2422 - Tal. 30-7063. |64 „ 65, Vo|ks 60 . ÍS, VfM,

r, ... c inrmarnpc tol •_•. TOA 1 í F.'lir.."la' P°"" "'*" '5 quilos,CHEVROIET 40, coupi- - AceitolScdan e Vemat;ucte 60 a 67, Sim-
Pelo presente edital sao Convocados OS Srs. rormaçoes Tei. OZ-JVOI |NCr$ 150.00, I máquina registra- Iroca, facilito c' 600, saldo a ca 66, etc. desde 650 mil. Saldo

Sr. Jarbas. dora m,ld-3 NCrI 'CO.OO os pre- prazo. Av. Suburbana, 9942 -|a cemb. Rua Condi: dt Bonfim,¦- Ver e tragar à Rua] Cascadura. 140-A.
CITROEN""Í9--"TrK Bat! pneus,
motor novos. 750 mil, ac. oferta

volt-amper VENDE-SE uma cjeladeira comer- urgente ao 1° prenso dinheiro
300 ampe-lciai com 6 portas, máquina re- R. Senador Bernardo Montein 

'

.. | ¦ •.- " v..* „^« «uw «->.ua a 2 volt- gistradcra e tíe cate, mesas com 220 Benficamesmo dia e no mesmo local, em 2. COnVOCaçao,|ohm-milliammeters "Simpson" S|mórmore e demais utensílios, por|(

Ços so a '
Aurélio Varporto, n. 135 — Ma-'
rechal Hermes, Sr. Armando.

Condôminos deste Edifício para a Assembléia Ge-
ai a realizar-se no dia 9 de abril do corrente ano FERRAMENTAS

(9/IV/967) às 16,00 horas no apt. 602 do mesmo! vendo~i alicates-
Edifício, em 1." convocação e às 17,00 horas do "ge-ak4" 750 volts, soo

_ __ I res a CrJ 380 000 cida e 2 volt- gistradera c de
ilüammcters "Simpson" S j mármore e dem

niianrHn ^orãr> rlolilior-irlnc rom rnnlraror ni'irr,o mcd- 260' série 5 a c'$ 300 000 motivo de mudança de ramo'daquanao serão ClellOeraclOS COm qualquer nume- ciKla. Telefone 32-7980, c. Sr. An- negócio. Rua Pedro Alvos 93
ro de Cc^dôminos presentes, os seguintes as- 'An!_°_: Isamo crMn.
suntos:
a) prestação de contas, inclusive quanto a instala-

ção do novo elevador e fixação da quota su-
plemenlar para cobertura do déficit; |AUTOMÓVEIS

b) eleição do Síndico e Conselho Fiscal para o
período abril de 1967 abril de 1968;

CHEVROIET 46/42, Cr5 650 OCO à
viita, 4 p., em
dal Mallet, 26
26-7036.

DKW Vemaguet <>3, pcuco roda-"moecável, 
vendo cu troco,

prc;o NCrS 3 750. Vtr Rua Jo-
sé Foüx, 21 -^Eit. Rocha.
DKW Vemjouete o2 - Perfei.
to c:tado ds conservação, J0Gf"-,

bom c;í. R. F3ar- |c'e máquina e lataria - Entrara
rijuca — Te! ¦'cie trS * -C'C0 c ° lf,lrJo em in-'15, 

20, 25 e 30 meses. Av

VEÍCULOS
CADILLAC 54 - Em 6
!CG% de mecânica. Ent.
a visto. Troco. R. 24
n.° 325.
CARRO l"951 - Vendo,

Modelo 66, cor.facilito, acej,0 |ambreta,

IO est. I Almirante Barroso, 91-A. 7clt---
ifcne 42-6136.

1 2C0 ou,
Je Maio DAUPHINE 63 - 103% de rr.á-

; quina e lataria. Perfeito estado*"" ;de conser1.agão. Pequena entrada
AtRO WILLYS - Modelo 66, cór .facilito, aceito lambia,' televil ' ° ""''a 

_ 
longo prazo. Auto-

ç.nzo. com sete mil quilômetro., ,ão, geladeira, móveis, terreno\P'%'„*\.ní'J%.^n!m t4i R

AERO WILLYS 65, excepcional el^ ""i™r 
,?.'"' *S,.d°r 

'ü"'™™ 
\"C- C'"'K' ní"e P«B»nento. Ru, r-l8"'.'?!-' 3J-?29] 

tado, sem o menor deleito, r,i.lC,S '. £00;, «»»nto Cr* 2/0 000 Emílio de Meneses, 301. Piedade!^ SOTO 53 - Mecânico, aos.

c) deliberação do caminho a seguir quanto aos £? .t?.^a^_ZV$
28-3338. AERO WILLYS 62, bem equipado,Lquip., o!jmn de 

™do' 
Vende ,5-°-A-""--3--850-2-  - —

Resto' facil'lo parte. Rua Uranos 331 -troca e facilita. R. Conde BoiHDXW BELCAR 66 - Superequi-' "onsucesso. _ ![im, tib. cado - a vista NCrS 6 5CO,00 ou
I AERO WIÍLYS 1963 - Novo, va-;CHÊVROLET '4 - BpI Atr 1 n"'lNCr$ 5 000,00 de enlrada e 12 *

le a p=na ver. Equipadissimo! umlhldram!7 í dl , ¦*..*. Ãlm, 
P"|NCrS 200'00 ~ Tel' 47'KA6-

966 - Vendo com 12C00:'„° dono- ".í0 .1ualq_uer prova.,Vende, troca _ facilita. R. Con-iDKW 64 - Vende-se á vista -

Condôminos em atraso; e
d) demais assuntos de interesse geral.

Rio, 27 de março de 1967
(a) Antônio Fonseca — Síndico

Dech ração a Praça

AESO 62 - Sinal 1 800
longo prnzo. Rádio, cap.is. Único
dono. Av. Mem de Sá, 14-A
22-4229 e 32-5297.
ÀERO 1966 - Vendo com 12 OOÕl'4 dono- f^a lualquer prova.i Vende, troca _ facilita
km, azul serra, equipado, esta-j *°™ PreCo a vista. Sousa Limajde Bcnfim, 426.
do impecável. Ver na Av. Ma- "• ,__?:  CÁÍÃToNETE ano-38~

1"",o','eÍ4L|6P' 
4°2 iüm ''^'ÍAERO WILLYS 64 - ünico dono Captada. 

Pode trazer

Jts 
ao Estádio). ^ impecável - Financiado - D. Sô-j£u.a Psdr0 Alvel "• 7

I ÃERO 66 - Unico dono, equip., nia- R- Siqueira Campes, 244 — "-'''•

i carro defino trato, facilito a lcn-|Tel. 37-2141. | COMPRO s»u carro sem aborra-

5^3 cf pcrte.ro-Rua Laranjeír
. NCrS 4 000,00.carroceria -- ' 

mecânico.¦DKW VEMAG 1962 e 1966
— SdntoiEe!"r — Excelente — noviuimo*

excelente». Trcco ou facilito
té 20 mes«, R. Conde Bonfin,

IUJ
66-A Tcl. 34-9909.

citado

, ... , ., . ,., , ,«46 — Hoje, paoo na hora. Mauro

ti „!5 ' Sp a 
u} kl-4™ - Joi° d" 8-30 ^iTITULOS e sociedades— Tel.i 22-0348 — Ed, lIu.l1P,50.

Tendo em vista a maléria paga, publicada Izõ prazo, c. enTr^dè os 45Õo.íaero 627"Siinêa 66, Dkw todos! CH0' .víio "° ho'i''? <>¦ ,. , ,.,,
* r ¦• „- Rua São Franc Xavier 30 U< jn.. V,-IL. ia * At - „„,; ¦ pr0,'"°ncla • Pa5° ""l* •"> «'¦ DAUPHINE 61 — étimo

_,„™.e Jornal, quarta-feira, dia 23 p.p., sob o ;"óra-.S7,' ZZ.il, ^ S,\"^.y°dM'd.Wi 3» ^mI^Í»-™-»"•»'• _ . »»'«?¦¦ -"'"" •«« "'«•¦
VENDEM-SE malas de cabine,' titulo URGENTE ADVERTÊNCIA A PRAÇA", você pode comprar seu V.raag na Texas (Rua Conde de Bonfim, COMPRO Volkswagen, paejo i f"»™ « P«I- •"•• Parcel», «
trunfes americanos, melhor ofer-, ... ^. ,. _,_?. .. ,'\ni Av. Atlântica, asq da R l4C-A). v'Sla na hera, nequeio rápido - combinar. Tel. 26-8214.
ta. Ver Voluntários da Pátria,, VenhO COmO aCIOITISta e Diretor da AMAZÔNIA'^..!™ Ulrich. Todas as cores ej iR- Laranieiras, 122 A, 253953 -DKW Í0 Nova, antrada I ICft
139, ap. 803. Urçjenle. 'DFRIVADOS DO PFTRrtl FO Ç A a nnhlir-o p<- 'tipos. Financiamos a longo praio!AUTOS - Para desocupar lugar:INão vou a domicilio. Imiloosaldo am 10 prest. d» 170.
VFNDE-Sr instalação clena"rbel-:,IVAUUÒ 

UU ftlKULtU b.A., a publICO es-, ,„„,„„, ,„„ pcr 
sqllaíql)„|Citr=en 46 IU, Jeep 57, 

plds-SirvT^Tcc^p,. sem .b.rr.ci-lo. ""• Tel" 4,-1a57-
ro, 4 cadeiras mais 6 dü espera. Clarecer O Seguinte." automóvel - Tel. 47-7203 - Ta- imobile 46, Dauphine 60 (dois) Vejo no horário de tua prefarin-1DCÍDGE UTILITY 50 - Azul, IÕ7.

.. . ,,„.„ ,., ,, _ bancada em fórmica. Tudo 100%. . .... ... .. . I»as. P.0£l- reparos. Desde uOO mil a cb , pJ<JO |,oi» em dinheiro. -Irado a couro, e| rádio, pneui:Tenho 26 (Rua Abac.e Ra- Ru„ itUpifu, 657 - U|« c, 1 A situação de dificuldades financeirasiÀuíoMovcT"t:—cíí^íS—«íS D,s,a rcu.""? Eeq,u.ena ,ST a'il?!;: 30-28'"- '"-vos. único deno. D«de 7ero.mnr 
nue ora ní>ssfl a AMA7DMIA rpfUlf» uma Uborrocô-lo. Voio • domicilio no — ?_i22 — S_____in_™<}i_J°±:—.DAUPHINE - Compro sem abor-fy^o impecável, facilito cl NCr$

por que Ora paSSa a AAAA£UINIA, reriele Uma ,laririq d, IU:J pref,rêiu,,, Pa. AERO 64 - Unico deno. for. „c6-lo. V»|o no horário d. ma' 300 - Rua Bolivar. 135 - 1*1,
Situação de TatO, motivada pela atual COniuntura OO hoi». - Tol. 38-3891. |couro ele. Nunca bateu, ótimo, preferência • paqo hoje _m di.l-A9-B.S. ... 

í ii - , ifÜJCib—1.— Pf^7lílirlo rfó preço. Rua Cela, a52. inhoiro. Tel. 3E-3t91. IDKW BELCAR 61 - Mod. 1001econômica, a qual levou inúmeras empresas dep£Ç*°„ d. 
fp'°£;**r'°EX°; AÜfÕMbvíiT~—io^^T™ dTw^eã^g—a""f^TsinrTaíS=T'«. >^*° »•> bom.sentido.

COnCeiíO tradicionalmente firmado à posição de «stá fazendo troca dn VolUsv/a-'naciona'. Pago hoja ern dinheiro Texas, com o seu tradicional pia-
por Vprníig 4 pofta». finan.|° '"^ v___)?l' ^'cu " dcmicilio. 'no de trocas *¦ corr. esquema:

Telefone
permuta

mos — Jm. Botíinico). Preciso
"27"ou "47" (Rua Carlos Góes
— Leblon). Motivo mudança de
residência, Nolson de C.irvnlho
22-9548.

Atendo a domicilio. TELEFONE 57 - Copacabana •-
Vendo urgente sem intermedia-
rios, propostas Tel. 32-B53B -
Guerra.

SUtelãS fELEFONE 37 - Copacabana -
Transfiro imediatamente — Tratar
22 2342

Jóias, bilhanles, protarias. Pa- •-;
_ . . , iTEL

Cai

f,o justo valor atual. Atendo o
dpmicllio. R. Uruguaiana,
S|509 A tel.: 32-6111.

TELEFONE — Transfcre-se itiEcri-
çáo - 195? estação 23'54. Ira-

104::3r._Tel._42-a09O - Sr. Conde.

rí-LEFONE - Vendo inscrição de
11953 - Linhas 25-45, melhor

[oferta.__Tel. 25.0766. _
TELEFONE"- Passa.se Inscrição
1951 estação 27/47. Aceita-se
oferta pelotel. 47-9909.

TELEFONE 48 — Vendo','_ preço
bíib;o — Urgente — 46-4365.

TELEFONE - Transfere-se inseri,
ção ano 1955 - NCrS 160,00 -

Põgo bem ouro velho c bri-|Tratar tel. 30-7229.
lliante. Ru» da Carioca, 26,'teLEFONE - 42 - com extensão
1 o ,15 fi. o i. 17 u.... IcomBrcial - Vendo, NCr$ 1 500.I. sp, dc V as 1/ horas. -,_ 

Tratar ,e|s M.sm , 45.5444
utaeilio. Entrnda pela ioalherid.iYjYpFONE

Jóias
E

cautelas

4 a 200
milhões

Vendo inscrição de
1955, estação 28-48. Base OS
250 000. Tralar: 53-4259.

ASSOCIO-ME ou compro negócio,
dou em pagamento apartamento
om final d- construção no Cen^

Buffet AAiami
quase insolvência, além do mais resultaram de r„doP°ra SI*,, V W

Ei
<*<>_,

financiamento ínédites na Gua
Serviço para ioo pessoas e| pressões outras, de sérias conseqüências oue ío-'" na. *v- .t'1.™''"» «çiuW dojÃÊRo wiúys 65. Equipado. -i"nlLa'V,?5„d? ",„cl''en'" ""n'm
.... o. . . r- • !Rua Di^lf"3 Ulrich b na Ru» Con*iVendo, troco, facilito. Haddock ;a rnocaüaaae ce p

Tol. 34.5705. Henrique.

tro. Interessados escrevam pars i rofa a brasileira, 10 kg sala-
portaria deste Jornal sob _ n._576.K com maione$e „ mais 3 200
BOUTIQUE. DC- SENHORAS em 

, d iad cham.
pleno funcionamento. Aceito sc- '

cio(o) ou vendo. Rua Dr. Sntami- pnnhe, bebidas, garçons
ne, 161-D. Tei. 4B-3493 - Sr. pelros c todo material p
!e_ve- — servir. NCrS 400,00
COMPRO cad. Maracanã, trib., ., .. ,- T1
Caiçaras, Fluminense. IATE, Co- Noguehi, 42. Tel. .

unlry CRJ. Av. Rio Oco. 156, Ballhojai ou 30-9105 — Nilza
sala 2925. Tol. 32-8215. Juaniia.

SÓCÍO - Tenho ioia na Tijuca,
aceito sócio para cs seguin ies
ramos. Lanchonete, material _..
automóvel ou eletrodomésticos —
Rua Dr. Satamini. 161-B - Tel. LEILÕES
48-3493 - Sr. le/e. '

dc novo mesmo. Radie
etc. Vendo ocasião, 3 330

Ver Í<uü Ibituruna, 11 op.
|312. Alé 14 horas - Praça ds

iddocki3 modalidade de pagamento que
melhor lhes convier. Venha co- DAUPHINE 64 — Ultimo modelo,

ga o Vemag 67 nevinho, iá orn.j A.i_T\ÍI\,Vt'Í 64 ' l-n.,i.«,ii'.' ;"h8C". f5 recentes modeles 67|«l«do de novo. 15 tar. com
.l»„l. .. .,.., ™ . rir mu ' ° ,, «Lquipadi»- lerm nhas cores. Av. Atlánt ca um litro de gasolina. Equadado.
placado na praça co,,i a cor que simo. Vendo, troco, facilito. R. Ie!quini, da P Dialma Ulrich no rádio Iransistcrizado, 3 faixai,

|V. S. desejar, TEXAS. Haddccl. Lobo, 382. T. 34-2458. jpôstoS jcapas e estofamento neves. Uni-
, ,AERO WIU.YS - Compro um] '" ._!r>i/-iu" ,.„ ur , ,.,m ., co dono NCr$ 2 EOO.OO. Ver

natariO, por quem quer C|Ue seia, qualquer Culoa atorrecS-lo. Veio a domicilio no|AERO WILLYS 62 - Supereciu.-.unw - no/ - NCr> ivo.uu l» írea ;nterna do Clube Ginástico,
c°-r..*A:*.;A -Ti ,J|„ am»7Amia horário d. sua prelori-ncia. Pa. pado. Vendo, troco, facilito. R.equipado - M.lhoi plano n» R.<R Ar,nhj dcn,'individual 

pelo que OCOrre COm a AMAZÔNIA. '„„ 
hoie Tel. 38-3891 IHaddock Lobo. 382. T. 34.24Í8 'do Pa-.seio n. 90, ah 30m asdld..r

20 hor.is.

n. , . 1-.1 \n\ia ultima uirien b na nua Lcn>
iantar americano, i perus, j ram enfrentadas obrigatoriamente a fim de evitarjdo do Bonfim, 40 - n. b. Enir8.|Lobn, 332. Tei. 3.1-2453
pernis cie presunto, 5 kg fo *...*.*.¦¦riscos incontroláveis.

2 Não poderá nunca ser imputada ao sig-

Rua Dr.iSe existem culpados Delas dificuldades atuais, I ATENÇÃO. Prop"riciarios de Volks-lAERO 62 a 65. Compro p
30-2301 -jèstes serão, igualmente, aqueles que se descui-pí3odí^

dando de seus deveres como dirigentes e acio-!sí.e,™?..'t.P,0.ri;!5j ^ir;^c,a_n_doAa|superequipado - Vende

: DAUPHINE 62 - Máquina lerc-
DkV, Balear, 1965, excelente es-.... tg;rS | 6K3.CO - Praça Saens

novo da GB ¦,,'ldo' ^i"'?0^- v"r ' 1ralar nâiPona, 55 ap. 603 - A partir das-
Vemag 4 portas, financiando aÍ'«ÚD«reouio»do —Vendo Iroco é _'? 

5 d" '' 
',''°', 

\S_ 
c=m.í,P?í 20 hor"'

. .diferença .longo prazo, n. Av.^
mstas, Omitirãlll-se impeidoavelmente, traZendojAtlântica esquina da R. Dialma Pâst0 tm Ca-cadura ' - ..-S-^"-. '?___. __n_Ji",_{.'.c_-,— !cu trcco. Rui Alzira Brandão, 59
total sobrecarga administrativa ao signatário. Tal^6 n." b.u"^Í odVen^?AERo''u.--. síper nóvo Todal^Tl.f. v^T^^V,^-2^-
omissão anterior desautoriza qualquer acusaçãoj67. novinhojí emplacado na pra-|Prc"; y°D.\,"cc%n Iâc.',„ -- Ccnde Dcm'''T'' 577 B ~ Telefone'

. 
ça, com a cor que lhe deseiar. _|t-orqucira üaltcn, e^ pos.o

Leilão Judicial
MAGNÍFICO TERRENO, NO LEBLON

COM 36,60m DE FRENTE - 785,00m2

por parte ds quem tão comodamente se descurou
de seus encargos obrigatórios.

3 O "tradicional conceito de probidade co-
Imercial" da AMAZÔNIA, ao qual é feita referen
cia na publicação em apreço, é devido, nestajXt

Ipraça, unicamente aos ingentes esforços do sig- Ulrich, no posto 5. Tel. 477203.

AUTOMÓVEIS novos Vemag pa-
ra a praça. Qualquer quantidade,
já emplacados e com taxi metro
desde 4 000 de entrada e o ia!du
V. S. determina como deseja pa-
cj.ir. Em Copacabana na Av. ] AERO 63, particular, côr aíul, ]-:.,..,lântica, esq. da Rua Dialma)rádio, banda branca. 46-2059 — L]crK,

Vemag dL* prnça venue-s*
cm períeilo estado (ano 63'!. ?xn
Car'cs Carvalho, 60 apt. 412. —

- ¦¦-- iDKW 1963 - Bel-Car, últ. série,|(Centro).
62 supereq., osi ^u novo, lind.i còr, troco

Na iiucd, na
40 - Tel

Í8-6W.
Cascadura.
AERO WILLYS 64 e *,* ....,*-.*.-*, ,,,. ,.., ,.,,. ......... l0, ,-L!, ,... ... ..
p. rodadas sem defeito garanti-!, nit , R, c, de Bonfim EMPLACAMENTO na praça -Vi-

dos. Inf. 30-7830 ou Av. Brás dc ™! [J senai') !l,e ° n0.va T.ex,?s Bn1 CoPí«ba-
Pina, 274 - Penha após 10 ho-:^,-, - 

,,_'-,, -v 
« 

, 
M Ay. Atlântica t!q Rua

ra!, 'DKW 1964"i — Vemagunte sai- Dialma Uiricn cu na Tiiuca a Rua'da em dezembro mod. 1001, còr Ccnde de Bonfim, 40 e adouira
nova, freco e fíir. únicoj o »eu fít;lcer novo completamen-

R. C. de Bonfim, 577-A —te emplacado c com tnximetro,
prrnto puta trabalhar, psrjando

Cora-!llí*- e"1 ^ t,;eíe! ol1 ''O piíno de
financiamento que lin- «onvier*

Arnaldo Quintela, 64. .Tel. 58-3822.
mar.! DAUPHINEAERO WILLYS 1965 - 5 mar.! DAUPHINE - GORDINI

chás, novíssimo, couro etc, tro-|pro hoje para meu uso, tó "rvel^ ;.|rb»n troca'islã.

r™!t°™_. Mr^mi/KfrlmiiKÍpn.»"^».' ridio, es-jl 65000O, rádio R. Deis de Maio,|Av.
dos ou precisando d» reparo. _ petacu.ar. Vendo cu trcco por SB4._Te!.: 29-I73B. ,01a

Telefona 374798. Vou , .t,.!Volk5. R.J., Luiz Gonzaga, 2 340. |nKW BELCAR ó6 - 
^"^^'^oj- TEXAS. 

'

Atla
Ulrlch, 00 Posto i, *m Co

Pago na hora. 42-6646.
CEDO" 26, 46, 

" 
3V. Z7,'~_r_',l3,

58, 29, 49 _ 32. Preciso 25, 45,
27 * .17. Av. P. Vargas, 529,
a/710 - Caldeira_-_43-8124.
CETEL compra 1 residencial e
outro comerciíi! da CETEL, Serve
qualquer estação. Pago na hora.
Recado por favor tel. 90-1448.
CETEL — Compro um telefone j

DIVERSOS
43-1464 — Sr. Gome:. _
TELEFONE -; V.ndo 32, 42, S3,| PROFISSIONAIS

¦_-\_

43, 37, 57, 27, 34, 29 . 30 -|,,nCDAK
Sr. Gomes. T.l. 43-1464. |UBtKAI>

vendoTELEFONE - Compro

para trocar, instaloção riplda. Sr
Gomes - Tel. 43.14M.

cia CETEL - Servo qualquer cs-|TELÈFONES - Preciso 30 - 25
tação. Pago nu hora. Tratar pelo
lel. 90-2490, qualquer dia.
INSCRIÇÃO 

"— 
Passo' uma dê

195Ò, linha Copacübõna. Pouca
espera, pela melhor oferta. Tra-
1ar Av. N. S. Copacabana, 796,
ap. 402.
INSCRIÇÃO N.o. 291 - CTB/1946
— Fassa-se melhor oferta, serve
qualquer- estação — Te!. 31-0090
R. 6 - Walter - Prs:o até
31/03.
INSCRIÇÃO 1948 - Estação 29-49 2
confirmada, vendo. Tratar na R.
Juruviara, 20 — Méier.
LINHA 45 — Vendo 1elefõnV7~ÍT-
nha 45, urgente. Motivo mudan-
<;a. Tel. 43-8723 -^Bernardo.

PASSA-SE urgente inscrição de
telefone de estações, 36-37-57 -
Tratar no 1elefone:_37-3008.
PARTICULAR vende tel. Ai -
Pre;o 1 500 h vista ou troco por
29 ou 49 - Tcl. 26-0870. P. f.
Fernandes,
PBX - Unhai 22, 42, 32, 52,
com 10 a 15 troncos seriados -
Compro urgente. Trator com Sr.
José_-_Tel._46-2882J__
PBX —¦ Compro e vendo, em tô-
das as linhas. Tenho grande ex-
periência no nssunto e posso fa-¦zer transações rápidas. Tratar com
Sr. José - Tel. 46-2882.
TELEFONE - Vc"nde"-se Inscrição
1 952. linha 30. Cr$ 500,00. -
Tratar 27-8212 de 8 as 11_horas.
TELEFONE — Compro hoie 2Í
45 e 27, 47, Pago na hora om
dinheiro. Vendo todas as linha*
Sr. João. Tel. 29-4735.
TELEFONE - Vendo todas as li-
nhas, inst. rápida, negocio ho-
nesto, com garantia, lambem com-
pro. Sr. João. Tel. 294735.
TELEFONE estação 49 comercial,
passo hoje legalmente em seu
nome, instalação om 15 dias, p!
1 600 a vista. Carlas para 01283
na portaria deste jornal.
TELEFONE 43 - Meniõ^TT^*7-
ticular para particular NCr$
1.700,00 á vista ___43-6087;_

TELEFONE — Transfiro a inseri-
çao 1950, Rua Graúna, 1ÓÓ, Brás
de Pina, até quinta-feira, Sr. Ar-
mando. „_„
TELEFONE — Compro hoje, em
dinheiro 29/49 - 27/47 e 37/57.
Transfiro no seu nome 25/45 e 53
- Sr.JDliveira^ - 31-3686.

TELEFONE - Preciso 29/49. De
preferencia 29-8 etc. ou 29-9 etc.
37-5954.

ADVOGADO - Prático de Di-
reito dc terras, precisa-se, tempo
integral com vencimento e per-
centftoem ou por ações. — Av.
Rio Branco, 156, >| 2 728. Tel.
22-3344.
ADVOGADA — Administração de
imóveis e assistência jurídica de
14 òs 16 h à Av. Erasmo Bra-

TELEFONES - COMPRO. Qualquer g„_, 255, sala 1 004-A. Tel.: ...
eslação. Carlos. 52-1606. .! 52-9906.
TELEFONE - 34" - 54 - ÍB
48

45 - 23 - 43 - 26 - 46 ¦ cedo
pola melhor oferta 38 — 58 —
28 - 31 - 2» - 49 - 22 - 32.
Rocha - Ttl. 23-2883.

DKW
ve-.d.-. n veu berr 4 500 km, preço 7 000.

lel
Rua Conde de

. -. . ,,- . .,-_¦¦ **.. . • m^i ¦ .# » » «hi i»«a mtiwA r «f-hAir aa ii fi mini11».1, -".i:i >.' ^!l-"ii u nivir\^\7riin nuu :'v.iio uiiiü :"'¦.: *>. < . i • 4 S-6-183.
TELhFONE - Inscrição oe 1955- R(JA FEL X PACHECO, JUNTO E DEPOIS DO N.° j-.. .... l a ( l, . aFPn 10*7 MC* naon
EstaçSo 29-28 - Vendo por NCri;""" [Distribuidora 08 AsfcillO COI11 presença marcante |^.ERO r J967 

-„ í! i ' ' 
co ou facilito até 20 meses -'bom eslado, pago•100,00 - Carta, para portaria 4^ QUE pAZ ESQUINA COM A RUA CODAJÁS, no mercado Ru/T PtM.To n 90, Oh 30m R- Ci»"le d< Bo"fim. **"A - Tel.'Valdir - 28-6540. ESPETACULARUS linhas" Aero-DÍ-

... wif/-nurir rsr *» J0 hr*"'' 34-9909. ;DKW VEAÁAGUcT 1960 - "reci- namlcas snresont» o V.mjq 67
Troco sem onus 36:< ESTA COMEÇANDO NA AV. VISCONDE DE 4 Acrescento finalmente, Ser inveridica a AUTOMÓVEIS 

"-'"Compro "ÜSTÍAERO 
62 - Gelo, forração ver- sando de reparos na lataria, Cr$V. S. podo vet . adquirir n.

u 48, chamar  ... , _. 
'„..,".VTi, 

u„i. „..„„ íl.i melho 4 pneus noves, radio, es- 1 650 000, rádio. R. Deu He Maio, Av. Atlântica, »squ ni do R. Dal.
retrovenda de Imóveis. Solução 49Ó445. ALBUQUERQUE afirmação que tenha renunciado o cargo de Di-* ""' ""'* h"'° """'"" h""- . .

em 48 horas. Adiantamos para TELEFONE - Transferem-se Tetor, continuando válido inclusive O mandato Teicton,
cerlidões. As melhores taxas iinsc. CTB. L. 27-47 52 t 25-4i FERNANDO MELLO, leiloeiro, autorizado por ,' . ^. , ,. ... casa..iu.es. «s memores taxas. 25-1940. ., , , .... „ . . , ,-,• ¦_ _s ¦_ a \i conferido pe o outro Diretor da firma, permitin- .-,„-,/„-,; _ n. —«
Tra:er escritura. Av. 13 de Maio l ' _ --- ¦'-'"-"•_.. . .-lAIvara do MM Dr. JUIZ de Direito da 3.° Vara! . r . . ,. . , ' AERO 60 - Vendo melhor ofer.
-¦ 9T ISO ¦,„*!_* ,-l» i «;,/, (TELEFONE - l'assa-se mscriçaol dO-me atuação individual 6111 Seu ITOme. jla, azul, excep. estado, radio,aj, ta. anetar, saia 15iô.!an0 )950 Mnha 27 (Leblon) ja I de Orfaos, vendera em leilão, segunda-feira, 3, tranca, suspensão modificada,

Manrg™ida° 
P4? 

tín°' 
"'^ "ide 

abril de 1967, às 16,00 horas, defronte ao| 5 O signatário nào se sente em absoluto etc. Pos^ trocar. Bolivar, us,

telefone" 27|47, cedo"inscriÇão|terreno. Mais inf. tel.: 42-8205. (p atingido pelos termos da publicação em apreço, ãercTV/iiiys"~ó3
de 1952. Tratar tel. 27-4957 ou| e qUe nâo o escusa de estar tomando as medi-

das cabíveis para a preservação da dignidade
de seu nome, o que pode ser* afiançado por
quantos com éle privaram ao longo de sua vida
omercial. Declara-se, outrossim, ao dispor dos

CSS3tTIGn'Í0 Bancos, seus amigos e quem quer que seja para

dêcle Jornal.
.. TELEFONE -
emprestamos, 30b hipoteca ou 54 ->^ 28

Tel. 42-9138.

TELEFONES
ATENÇÃO - Compro""Telofono"«l47-0408.  |
linhas 25 ou 45, ?S nu 43 • 31. | TELEFONE - Compro 27, 47, 36,

37, 56, 57, 25, 45 - Tenho dl-
vorsoi p»ra trocar, — TeloFone |

hora se,„ d«- ^r. Câmara, 350-A

-_Tel.: 28-604
AUTOMÓVEIS
vendido, vendo financiado
p.igo à vista na
pe-:8s._loL: 45-0780, Sr. Rem"
AERO 63 - Côr gelo est. ^'-IdK^VÜÃÃQÚ.. 57, mec. 100

Super-nôvo,|^elh.0_r. ^^«.^"^.^."^Iradlo orig., ludo bom. V
equipadissimo. Troco e facilito.
Uva Ccnde Bonfim, 577-B -- Tcl
59-6769.
AERO WILLYS 65 - Couro,

.Maria José.

das cromadas. Equip. 5 marchas,
Vende, troca e facilita. R. Con-1
de Bonfim, -126.

... eni ótimo estado. Vendo ou,
Itroco. Tratar è Pra,;s Cardeal Ar-;Pf'3
coverde, 30. posto de gBsolina. :ü ;,
Tel.: 36-5937. \_:__

DKW VBAAGUE

bom. V. ury.
melhor of. Sa:e I 580. Ac.

ou lin. c/ 7LK). R. Uruguai
283 -- Sr. Ari"62

'.LT!'.,

. mec. 100

fOP.D F-3Í0 vendo ano 60 aceito
treca pet Pick-Up. Chevrolet. Fi-
nancio. Trntar tel. 43-0655.

FORD PREFECT 48 - 
"Méq. 

reli".
ficada — Vende-se no «'ada,
melher oferta ou financiado —
[!u: Sarío de Sào Bcrja, 71 —
Meier.
POSO F 8 — Vende.se ótimo ei-

liado, sujeito a qualquer prevu.
j Pneus novet. Rua Alie-, 1 47ó.AERO YmiYS 1H64 (Itamarati)

Vendo linda côr. Aceito troca poria'*" n ct,^
carro menor valor Urgente. Rua! „
Conde tle Bcnfim, 539 »p. 403. '¦ :; „ ,t." ,7-r» ri>i _. .,u,-.j„

AFRO h^ Imnpráuol \y_or*".- r' 
 

r -DAUPHINE 1945 - Equipado _ F NANCInDO cu a visla, vendo
ALKU OO — impecável. AERO 6o - CinzB-ncvoa, <orra-l0(|mo e,._A„ Vend- troco o Hudson 52, particular, 100% ern

..CONSULTÓRIO Dentário - V.
Compro. Hugo. Estaboloce completo, para retirar, catteir;

do a 11 anos na Rua Uruguaiana v/hite, motor Igai,
55, sala 719. Tol. 23-3578. ... I tre etc. NCr$ 800,00. - Ru;

TELEFONE — Cedo no seu nomeiSanta Sofia 252. Tet. 4Bhó95
- 36-56-37-57; 30; 27-47; 23-43;

45. Lázaro, Av. P. Varçtas,'" ' 
23-6302.590, _sl 806. Tel

TELEFONE - 25
Hubo, Estaljolocido a 11 anos na 46-9861, das 9 às 12 horas.
Rua Uruguaiaiu 55, sala 719. 191. „_
23-3578. I ENGENHEIRO EXPERIMENTADO

pa

No exterior, p] procuração
c religioso, desquite, pensão,
etc. Consultas grátis de Í5h30m
— 17h30m ou hora mdreada —

7el. 52-5761. Dr. Macedo. Rua
Sen. Dantas, 19, sala 902.

os esclarecimentos e comprovações necessárias.

Rio de Janeiro, 27 de março de 19ó7

as.) Odilon Penteado Parkinson

Calista - 2 500
ESCRIVÃO criminal aposentado.
OtL*;ece-se pnra procurador pari.-,
cular, cobrador ou qualquer sor-l vada

45 - Compro. viço compatível, Telefonar

Calos, cravos e unhas enera-

parasitas, cogumelo. R,

MÁQUINAS
E MATERIAiS

MÁQ. INDUSTRIAIS lAAÁQ. E EQUIPAM.'DE ESCRITÓRIOda Assembléia, 79, 1.° ondar. ACRÍLICO — Vendo-so 1 pron-,'
Jaime Carreira. Tel, 22-5714. ^."Tritljr 

' 
p!0'":;.»?'-í»r! | WE^^^f^^rX

;iíiscali>j condomínios, lmpodindo|De 8h30m òs ISh. CETEL —]}}?] ?'"},_*__._*_ _i""le""!:„5fi dornas! novas* raconstruidas'"TELEFONE - Preciso urgent. H.;^icust0J tx>Be,a_Bl. T>mbém ,x.
gando _na_ ho_r«t. 23_-43; _ 25-45, | <|)fi _t^__ pari eJ£ritéfioJ d, 06

T.l. 31-1414 - Dr.

para 30-7290, falar
Sebastião.

36-56-37-57; 27-47; 30. lázaro..
Av. Presidente Vargas, 590, s! í°",c"1*
806. Tel. 23-6302. |WELlER 

TELEFONE 27147 - Vendo. Tratar, ENGENHEIRO - Precisa-se para
com Sr. José - Tel. 46-2882. ;assurn,r responsabilidade de ca-

sa conservadora óa tíiev.idores-
TELEFONE - 23 - 43 - Compro.! Te|eft)riar
Hugo. Estabelecido ¦ 11 anos na Com 0 §r

0"%"-/^"'""' 
"' "'' 7"- T*'- 

IMPOSTO DE~RENDA - Advoga-
..." 7- do-economista faz declaração pes-
TELEFONE - Compro, vendo 1o-;soa fisi„ por NCrS 20,C0. Se-
das as linhas. Tenho diversos para no(tor Dantas, 117, sala 1342.
permuta. Negócio honesto. TratarjjÉdlf, Santos Vahlís).
coni José — Tcl. 46-28B2. n..m-.n,r ¦ ^^^. — PINTURAS c icTormas a prnzo,

não deixe de verificar nossos
preços. Tel.: 49-2242. Sr. Gomes.
PRECISO dc ótico diplomado. —
P.u.t Frederico Méier, 14, sala
203. Méier.

96-2268.

DECLARAÇÕES E
EDITAIS

Telefones
VENDO A5 LINHAS

27x47 
57x37x36x56 .
25x45 
23x43 
30 
29x49 
54x34 
58x38 
22x32x42x52
26x46  Cr$ 1 600 000

Note bem estes telefones só
recebo após a instalação em
sua rusidênda, firma ou indús-
tria. Dou referências de servi-
ços prestados nestas condições.

TELEFONE - Vendo inscriçãojTralar Av. Rio Branco, 9, 3."
ano 52 NCr$ 200,00. Rua Sousajand. s| 352, Sr. Juca. Telefone;
Aç;u[ar, 259, Méler.  __ 43.7270
TELEFONE" 22 - Vendo. Tratar
à Rua Rodriqo Silva, 34-A, sa-
Ia 101. Tel.: 22-6347^

REFORMAS c pinturas de casa. —
Pinto cômodo o 40 e 55 mil.
Tel.:_29-9061 t 29-8791, Sr. José

VAI CONSTRUIR?"- Consulte-nos,
sem compromisso. Engenheiros
habilitados executam projetos,

,. * 0 £.,,,. ,•>,•,« obras civis, instalações comerciais
CrS 2 50Ü UUU {onc. 23.,039. Sr. Coe|ha
Cr$ 2 300 000
Cr$ 2 000 000

.. CrS 2 000 000

.. Cr$ 2 000 000

.. Cr$ 1 800 000

.. Cr$ 1 800 000

.. OS 1 800 000

.. CrS 1 800 000

Clínica de
Doenças Sexuais

Trat. da impotência — Pré-
Nupcial. Orientação Dr. Gilvan
Torres. Av. Rio Branco, 156,
sala 913. Telefone: 42-1071.

Aviso

n,.itriii35 e pertences. íis-
TAtu (;. dosocupar. — Estrada
Caeúla, 257,
Urg«nto.

I. Governador. — Grindo facilidade da pagamento.

COMPRESSOR de
pés, sobre rodas

Diesel 210,
Vendo. Vei! APARELHOS

~- teo tmpcrtflcáo — R. Rodrigo
Silva, 42, 4.° andar. Tol. 52-0651.

vista. 6 300 do couro radio, tranca, rer.iVendo à visia. o ouu|pára.choque_c| 16CJ0O km àt unl
mil. R. Visconde de Cai- rf?."°, çsudp^de jwro, troco,

ru, 17 — Sr. Armando-

ra;i, Telesp. ele.
- U'finle. Uruguai FORD 51 - Vendo melher oter

até as 13 h. Sr. Ad.it.a- Tratar Vicente, 43-0199.

AUTOS BONS (e baratos): Volsks
60 a 65 desde 1 380 mil, Vcmng
Sodan 60 i 67 desdo 1 150 mil,

- .. . „ ... Vende, tro..
facilito, k. 5. Fco. Xavier, 398: tudo. Av

i-^Tel_.:_28-3_77ó. j famiaoa._

cilito cj NCr.j 4 000 - Ru. Do-lDAUPHINE 1962 - Novo, 
"CrSJFpRD 

51, et|uip«do inclusive rá;

livar 125 - Tel 37-95S8 11650,00. R. Deis de Maio, 584. dio, 4 portas, em bom estado, «
Te' • 29-1733 vista 1 8C0, ou Tacilitado, urgrn-

te. R. 24 de Maio, 411, fds.

Sérgio M. Pinto, 253,
Parque 1 io lê, Caxias.

AERO WILLYS 1960 - Vende-se,
com rádio c tranc.i. Rua Lobo Ju- DODGE 1957 ~- Excelente esta-
ni*r, 1 153 — Tel. 30-5568._ _!do_ geral. Vendo, troco, financio

rtti jate 15 meses. Rua Real Grande-
238-B - 26-9992.

FORD PREFECT 48, bom de me-
cânka. Vendo 450 mil i vista.
- Av. 23 de Seiembro, 279,

casa 5 - Tcl. 38-5346.
FORD ANGLIA 48, n6võ de tudo
inclusive pintura. Aceito troca,
facilito c' 40C. Av. Suburbana,
9942 — Cascadura. _
FORD 51 - Falado cie novo —
Facilito c] 800. Aceito trues salão
a prato. Av. Suburbana, 9942 —

—ICascadura.

torcomuiiicadcros.
trabalhando na Rua Prol. Gastão] Divorsos tipos, Iransisloriiado. -

Baiana, 127. Tralar lel. 29-222B.

57-0222.
a domicílio, lel-:

COMPRESSOR p. pintuia ar dire-
to, est. du novo c| pistolj nnva
ainda sem uso, vendo barato. R.
Dona Zulmira, 118 c 9 - Ma-

ííl"™-  COFRES - De parede, ri,- r.-si,
GERADOP: Vende-se um grupo de apartamento, comerciais, ar-
de 110 KWA, marca Ásia — Rua quívos etc. Financiados até cm 5
da ProcíaniaçSo, n. 556 — Bonsu-j pagamentos iguais, na Rua Re

Gordini 63 «64, 1200 mil, Dau-iAERO WILLYS 65, 4 mar.
phine 62 • 63, 850 mil, Voma.jmo estado 10 000 km. rctl. ven.
guet 59 a 67 desde 980 mil e de-se NCrS 6 500. Tamb. fac. RuaJDKW Vemaquelc 1963, última sé
muitos oulros. Estrongcíros, gran- Frai Caneca, 452. rie. rádio, 3 faixas, moter, esto-
do variedade d.sd. 500 mil Oj AER0"W1LLYS 64 

"c"quipado,' 
«ul^í,a™P'°'„ Pin'ura ò'<,<™. "'-^

saldo V. S. e quem faz. Troca. lcn!ldo „ _.vra compietainente 2 «0. Rua Barata Ribeiro, 254.
se. Rua Cond. d. Bonfim, 40-A novo Av Pres V-, 43S ,t porteiro Geraldo, urçtenle.

TevÁ*" r'anc,st0 Xav,,r' 3,i2Í903-A. Tel. 43-0655. | DODGE Utility 51, mec, 6 cil.
—J**™^ """ Ivendo, por (2 milhõesl i visla
AUTOS d> pra;a: DKW 43, 65 e AUTOMÓVEL Belcar 1966 unico IVer e tratar. Vise. Pircií, 195.
67 desdo 2 200 mil, Gordini 62; dono, metivo de viagem, cor ver-lf^.., .,_- ,, ,,'".V,~,= ,
a 64 dasdo 2 000 mil etc. -'de Pelroooii:, pala melhor ofer- PKW ,alerrna0 

6'' ~. co,'e. '¦_ 
FÒRD'46 -CTi^1^~__~G_J.u^ ub>uu «wv nm «¦».. Ó7cq*7 

n,,,_\„ impecave, .«uperequipado. Aceita- rUKV 'to - u mais novo aa lsjs-
Aceitamos o seu aulo, emplaca- 'a a vista. i7-bb47._ Uurao. troca 

e facilita-se Telefone
do ou nio, como parte de pa-'ALUGUE UM VÕLKS 66 e dirija 25-0651. R. Bento Lisboa n.<
gamonto (om qualquer estada, [você meimo. Sem fiader e sem! ] 15
marca ou eno). O saldo om burocracia, única garantia exigi
prestações que qualquer um po

3x4 - Di.Srias 25 Cr. Noves. R.
Dr. Satamine, 161 - B. (No Bor
racheiroi. Tcl. 4B-3493. Rei..

DKW 63 — Vemaguet, único do-
no, 35.000 km ótima apresenta-
ç5o e mecânica excepcional. Fi-
nancio. Tel. 26-8214 - A vista
ótimo preço.

pagar.
40-A.

Rua Conde de Bon-

jnal

_ ,- . , >,. io. iDKW 62 Mcd. Caiçarada Cart. de Motorista, 1 Rt-tr, , . , . , , -" .„ ,*-. ,'de at. pint., ester., etc. Qualquer
excelent
Qualque

Praia do Bo!a-

AERO 64 - Excepcio-"' " T' -'"^ B-:- ¦•™- 3t« ' :<
BELCAR e VEMAGUETE 60 a 67,

Só na Texas desde 980 mil. Sal*j
Peça domonstração. Tels.: 54-8489 mil. K. Bflfão de /\AeS-i^° em ^érioÍ Rlan5! n3Usí?!'. v> oa*í1 _- .,, Troca-se. Kua Conde de Bom m,
rn«noVaL ¦ 

" -__- " '^tía, 562 - Sr. Nílson. 40-A
COMPRO máquina de escrever ep ....  5i"nrf T~\—*.—m~ DAUPHINE 62 - Pintura e mecS- chegai
calcular, usaria:. Negócio rápido, AUTOMÓVEIS. Volkswarien 1967,| BUICK - Conversível, 4 e lin- |6j ;, ,roC3-n.o 342-E

dres, radio, aquecimento, oti""-»' '0 km,

cesso. Tei.: 30-6603.

GERADORES" - Máquinas - Te-
mos dos mais variedo: tipos u
capacidades, p\ compras, vendas

trociis — R. Sacaciura Cabrel,
43-6107

Acham-se a disposição cios
senhores Acionistas, na íedo
tocial, na Rua Dezessete de 230, tels. 23-5251
Fevereiro, 408, todos os do*
cumentos a que 3e refere o
artigo 99 da Lei âe Sociedades
por Ações (Decreto Lei n.° ..
2 627 de 26 de seiembro de
1940).

Rio de Janeiro, 17 de mar*

ço de 19Ó7. — Indústrias Me-
talux SJA. — Max Uclgeli
Júnior — Dir. Presidente.

gente Feijó, 26 Consulte-nos oi
peca a visila de nosso represen
tante pelo lel. 22.8950.

COMPRO à vista máquina do cal
cular FACIT, olótríca ou manual
30-6924 à noite, com leão.
COMPRO i vista máquina de es-

odeio 1 3C0 4 500
Vol-Volkswagen 63, 3 COO

kswagen 1961, ultima serie, su
porequioado, 2 000 - Rural Wil
lys 1962, 2 CCO
muito linda, 2 000 - Plymouih
1952, I 500 - Gordini 1963,

1 500 - Vemaguet 1964, equi-
pado. 2 500 — Dauphine 62,
1 OCO - Kombi 1962, d
? 500 e o saldo a prazo. Rua
Dr. Satamini, 156 — Telefones
28-5-196 e 28-5766.

TELEFONE 5B - Vendo hoje, pe-
la melhor oferta, urgente. 30-1369
— Correia, até 16 hs.

TELEFONE - Inscrição 1953 -
25 e 45. Aceito oferta. Marechal
Floriano, 143, 8° andar, João.

TELEFONE 29/49 - Compro ur-
qente. Tratar com Sr. José. Tel.:
46-2882.
TELEFONE — Inscrição, vendo anoj25x45
1951, estação 29/49, Cr$ 300 000. 23x43

Telefones
COMPRO AS UNHAS

27x47 
37x37x36x56
30 

Serviços Aéreos
Cruzeiro do Sul S.Â.

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Convidam-se os Senhores Acionistas de Ser-
viços Aéreos Cruzeiro do Sul S. A., para a reali-
zação de uma assembléia geral ordinária, na sua
sede à Avenida Rio Branco, 128 — 9.° andar, no

MAQUINA Dc MARCENARIA -
Vendo circular, deseng. desem-
peno, Tupia, fita, mela-carpintei-
ra. Estado de novas, com moto-
res. Negócio urgente. Ru,i Júlio
do Carmo, 55.

MAQUINA caiãfãtõ - Vencio
seminova, Run Uruguaiana, 104.
sl_ 509-A. Tel. 32-6111 
MAQUINA solda elétrica, para
trabalhos pesados e contínuos, 2
anos de garantia, 200, 300, 400
e 600 amp., força e luz, « par-
tir de 65 mil. Rua Gervásio
Ferreira, 7, antiga R. 18, IAPC.
Irajá.

AERO WILLYS 1964 - Supere-
quipado. Ótimo estsdo, cínz.i-gra-
fite. Vendo, trcco e facilito. R.
S. Fco. Xavier, 398. Tel. 283776.
AERO 65 - Vendo urgente, 20 000
V.<r.. Unico deno, com fatura d3

™WnC,£?ill6enidUS! ílTrSml""«>¦• OLIVETTI IEXÍKON 80.ra terro dc 3 16, l\4 e 3 8, com -, ,««. - .,_'»„ ¦ -
1 caixa de pinhão e 3 gaiolas. 

3i??2f .V"0"*
Rua da Proclamarão, n. 556 —MÁQUINAS de escrever e somar
Bonsucetso. Tel.: 30-6603. |a parlir de CrS 70 000, proço cs

pecial pora revenda — Av. Rio
Branco, 9, s. 317. [Willys. Procurar o Sr. Hélio ou

MÃQÜÍNÂ 
"de" 

Escrever pwfálli, 
Pernambuco na parte da manhã,|tado,

Ollvete - Leltera - seminova, t-Rua,, d°, JüRS--4.7— r •
NCrS 250.00, custou CrS 358.000[AcRO 62 - Ótimo estado. Ven-;CAMIONETA
tenho Doe. da procedência. Fone: de-se ò vista cu linanciado. Ruai lindo carro, novíssima, único do-Ij Vendo troco
23-0139. Sr. Coelho. do Matoso, 202-A. Tel. 54-1316. "o. Mouco rodada, tipo Slation qujjra Cal-'io 82
MAQUINA 

"de 
escrever"Rimlngton AUSTIN A 40 em ótimo «tado e| J?.'fl0n'4,ds73?' 

*l:,jlom1"" _ T'«-|çasçaduro. 
'_ '

e outra portátil, vendo em óti-ISlandard Vanguard 51, maq. 0, 3,J _ -DAUPHINE 61 - ótimo estodo
mo estado, por preço baratissimoikm. R. Soura Barros, 15, Eng. I CHEVROIET - Impala 1961, dir.lircn -,;i ; „;,.„ Facillta.n --
- 29-1914/ Novo. 10COO00 cada. Acei.o.hid « cil hid, 4 p.t. ,| col. Av. sSburb.n.' 2422 - Te" ...

oferta ou troco. ]— Rua Saboia Lima, 95 — Tel.iIjq 7063

Pai,,, Pamplona, 700. Tel. CHÊVRÓLErT964 lmp.„ - f2V- A^mT^ &?"&*
MAQUINA somar e multiplicar 1_Z.'?3£__ * cl., mec, dir. hid., vidros ray- D|ew vi:MAO co _n *l" 62 63

MAQUINA SOLDA elétrica H^ Olivetti, fabricada na Itália, rnulti AERO 63 - Ecuipado com rádio, ban, 4 pts., «u e pérola. Doe.\fiv'6jt?'% _' Ni'0 cimpre ó
Bllonds, sueca de 60 a 380 amp. suma, elétrica, nova, NCrS 1 000 trança, calnas, varanda, «pas embaixada Ac. troca ou facilito.^' ^v/e v°° uudo«mqua°
- Vende-re. Tel. 34-4838 - Joa-i.mil cruzeiros novos). Livratnen-curvln etc. Vendo, troco, facilito. R. Conde Bonfim, 66-A - Tcl. , , AuTex,. eone,H„io.
quim. |to,^66,_loia (MADIMEX).  Cerqueira Daltro, 82 - Pâ.to em 34-9909. __ 

Sida DKW tem o cario"C"pio-
PRENSAS excêntricas -- Vendem-.MOVEIS DE ESCRITÓRIO - Ven- Cascadura. , CHEVROLET 52 - Táxi, m»cini.jcu,d ni__ condições que p=de pc-
se 4 de 3 ton. de pressão, mar-dem-se uma mesa de reunião c'!AERO WILLYS 62 — Rádio fábri. «o, prcnln para rodar. Vendo, çar, todos revisados por passeai
ca Joinville, quase sem uso. Te-!4 poltronas, mesas e cadeiras p:;ca, pneus novos, mec. 100%,;'roço, facilito. Cerqueira Daltro, treinado na prcp'ia fabrica. Ent

nabara, pintura neva, mec. lC0°ó.
Fácil, c 700. Aceito troc:. Av.
Suburbana, 9942, Cascadura.
JEEP WILLYS 60" Vende-se~em
bom estado. Tratar Rua Carlos dn
Carvallio, 69 loja.  ^^
FÕSD~ÍÃÍJNUS~52 - Ótimo es.
tado, com rádio, vendo barato.
R. Siqueira Campos, 293-A._
FÕRD" VEDETIE 51 

" 
Õíimo~ies-

lado, mec, pint. «te. 1C0% —
NCrS 680,00 à vista r,o l.o qu»

5. Franc;5Co Xavier
Maracanã.

FIAT ABARTH, espoliai. Vendo!
troco e facilito, R. Conde d«
Bonfim, 375, garagem, Sr. Joan.
FORD ZEPHIR 6112 -~ Meeân." a
tôda prova, cxccociona! estado.
Vendo cu troco por carro rnaíof
valor. Vclks 64165166 - Fissore
6415 — Fcilccn, etc. Afonjo Pena,
66-B - 23-6540 - Sr. Valdir -
Dif. è vista._
FABRICAÇÃO" VÉMAG 67"p"ara .'
praça à longo pra^o letn fiador,
completamente emplacados e com
taximetro. Tratar na Av. Atlân*
tica, esq. da Rua Djalma Ulrich..
Posto 5 e na Rua Conde d*>
Confim, 40 - Vendai per inter-
medío da nov3 Texas.

DKW 59 VEMAGUET -Toda P.«- gÕRÕÍN™ Compro 
"sãm 

abíírV
ra 62 - Facho com 1 000 mil.L5.|0. v.jo no horário d. sua pr..
Troco, Cerqueira Daltro, 82 - 

f,rêne|, e p3g() hoi. "n dinh.i.
r, , ,Oí',-'P0s,° Dm C^¦!caa"^i,•  Iro. - Tel. 334691.

!..!_!.•?...' jMOAÜPHINE 61 - Novo, equipa- G0RD|N| M .<,__ ^•supereçui-
facilito. Cer. poc|0 em ,stado de 0K - Troro

Fos'o emL fdci|ita. Run Cond. Bonfim,
(577-B - Tel. 50-6769,

ÒRDÍNI 6213

Citroen. Facilito saldo. Av. Su-
burbana, 9 942 — Cascadura.

., . -. ...... rj—i DKV/ Vemaguet 5á — Vendo, tre-
Sln.cn 1962.5S,Càlto^^'R'™ W'*?',^;? "m ''°00- ^ M^

Mesquita, 143-A. |ae Ía'..-.^S-  
DAUPHINE 63 - Est. de novo,

BOA COMPRA, boa troca e bomlúnica dona. Prs;o 1 980 t| ofer-
negócio o antigo fará adqulrin- ta. Urgente R. Miguel Angeio,

luxe, j dou uni Vemag novo na TEXAS 436,
com todas as garantias. Visite-
nos na Av. Atlântica, esq. de R.
Djalma Ulrich no Posto 5 e Rua
Conde Bcnfim, 40 onde encon-
trará milhares de planos adapto-
veis às condições que V. S. po-
de e deseja comprar. Aceitamos
seu veículo usado como parte de
pagamento, TEXAS.
CHEVROTET 38 Impala ótimo es-

ndo pela melho'' ofert
Av. llr.r.il 2 332. A Lusitana.

DODGE 51 e 53 Utility. Em óti-
mo estado geral. R. Soura Bar-
ros, 15 - Eng. Novo. 1600 000
e_2 20OCOOL Aceito troca.
DAUPHINE 62 63. Impecável es-
tado geral. Vendo, troce, fiiiún-
cio. Paim Pamplona, 700. Tcl.:
49-7352.

MAQUINA escrever Olivelli Stu-
dio, novíssima, com estejo. —
Vendo urgente, tel. 32 8538. -
Guerra.

nultiplicar

máquina de escrever
~| tronas — Rua México

CrS 2 100 000
Cr$ 1 700 000.
Cr$ i50oooojaia 10 de abril de 1967, as 16,00 noras, com a

erone 49-3782
PRENSA hidráulica: - Vende-se -.,.,
uma. de 1 000 toneladas. Rua da" BfuP° 7°3.-..> ,ard-e:-

sPóoctí5°d.66Ò355* J_^n^c" |MAT. DE CONSTRUÇÃO
PRENSA inciináve"

pol*j tranca e bateria, 38 mil Iun mias 82 — Posto em Ctscadura.
148|base 3 450. Ac. ot.tt. mot. vla.;cHEVROlET CbTvÁIR~62"o~mãÍs

aern. R. Cândido M.nd.s, 20l,l6m d, Guanabara favor trazer_ not»'- i mecânico. Rua Barata Ribeiro, n-
189. Tel,

Vende-se
uma, da éO toneladas. Rua da
Proclamação, n. 55Õ — Bcnsuces3o
- Tel.: 30-6603.

AERO 1965 — Superequipado, 5
marchas, de um só dono, cem-
pletarneníe novo. Estudo trecaÁ PRAZO — Cimento Mauá e tu _ . _ _ _. .

do para a construção, posto ns; fan lito parte. São Frincisco Xi
obra, na Guanabara e Estado do vier, 400 — Tel.: 48-5476.

'Rio, até 30 meses, sem juros. - *FRn lÕÃT^T^/TTíir 7Z7ZI 7ZZ,
VENDE-SE 1 maquina de costurai Bom Mestre ltda. Tel.: 48-63441 

"tKU IV64 Varias cores, com

industrial urgente 26-1020. ; e 23-079B.

Tratar tel. 43-3787 - Gomes.

CrS lí00 000|segujnte 
ordem do dia. a) exame/ discussâ0 e|VENDE.SE 

niáquin,, <•:„.,..*,

. . . 
•-— '29x49 

TELEFONE - Passo inscrição 27! ,„, .,
47, 1958 e 22,52 1957. Tel.: ..|2<5x46 
52-1014, Mano. 58x38 
TROCA-SE um telefone 45 por 22x32x52x42
vn. 30. Tratar na ladeira Madre 54x34x48x28
de Deus 13 — Te!. 43-0395 com
Luís ou Antônio.

... Cr$ 1 200 000,
.. Cr$ 1 ooooco|deliberar,ão sobre o Relatório da Diretoria, o Ba-400*00!
. . Cr$ 1 000 0Q0 _. . _ , _ . . Enç:'-nl

Cr$ 1 oooooO''anÇ° e Demonstração da Conta de Lucros e Per
•' ?.$ .'.0?.0???;das e o Parecer do Conselho Fiscal relativos ao|ã'5?5i&iá"»7,r; 

"' '"'

8-2,,CIMENTO Paraiso e Mauá. Tiiolos
motor Singer e] la„ pedra, areia Guandu, :aíbro,

furar. Pre^o — NCr$ telhas, tdbu-3í e verij. ferro —
R. Dr. Niemeicr, 128/pòslo. 34-7990. Sylvio^ _de D£n,r<'- I 

ESCADA caracol - Compra-se

Cr$ 1 200 000

Tratar com o Sr. Juco. Av.

VENDE-SE - Lixaiieira Tupia 1/2.
o. Rua Moi-
Tel. 49-1811.

57-1330.
CHEVROIET 1954, Bel-Air, 6 cil
mec, part. 4 pert. superequip. .
O mais lindo da GB. Vendo R. iTexas lhe ^oferece o melhor ne
Kerdinando Loborieu, 4b. Muda.

artir de NCrS 980,00. Troca-
mos, rscebendo seu carro sem-
pre p^r mai;. Rua S. Franciico
Xavier, 3-12-Ê — Maracanã, e Rus
Ccnde de Bonfim, 40-A._Bcnfim.
DKW 

"VEMAG 
6~7,_0~km -Não

perca tempo « dinheiro ! Só a

Tel. 58-5987. _
COMPRO qualquer corro nacio
nal. P.iijo hoje em dinheiro c
real valor. Vou a domicilio. -
Tel, 34-5705^ Hcmique.__
CHEVROIET 52 Vendo, ófiinoe Av

562

gocio da Cidade cm Belcar, Ve-
maçjuet cu Fissoie. Planes de fí-
nanclamento de acordo com sua
conveniência. Na treca sempre a
maier avaliação. Rua S. Francisco
Xavier, 342- e 342-E - Mara-
canã, Rua Cor.de tle Bonfim, 40-A

Atlan tica esq. com Djjl-

Excelente esta*
do, rádio, azul, mec. a tôda pra-
va. Vendo base 2 400 ou finan-
cio c! 1 400, ialdo a longo pra-
zo. Afonso Pena, 66-B.

GÕRDINM962—- Ridio, Crí .."
1950 000. R. Dois de Maio, 584.
Tel.:_29-im
GORDINI 64 — Em estado real-
frente de novo, rádio de 5 far-
xas, licenciado 67, à vista 2 950
mil. Te!.: 45-7886.

GORDINI 64 -Equip.,
excepcional. 2 700 mil.
Tel. 58-5202. - Sr. Ru-
bens.
GORDINI 1963 - Vermelho, es-
ter. preio. Equipado. Ótimo es-
lado. Vendo, troco * facilito.
R. S. Fco. Xavier, 398 - Telefo-
ne 2S-3776.
G03DINI 1964' -" Azul. Otlmo
3sttdo. Ver.do, trcco a facilite.
II. S. Fco. Xavier, 398 - Tele-
vene 28-3776. 
GÕRDiNI 63 --Lindo carro, »
vista cu d 1 300 ent., rest. s
lonpo pra;?. R. 24 de Meio, 325.

exercício de 1966; b) eleição da Diretoria para o
TENHO 42-52 ligados, preciso Rio Branco, 9, 3.° and. s| 352;biênio de 1967 e 1968 e do Conselho Fiscal para23-43, tambem ligados, troco sem  jel, 43.7270 .

^"'dia^amenie^eté3'^' hom,"- 
P 

exerci'ci° de 1967; c) fixação dos honorários

Telefones
coloco tn em seu43-7274

nome.
TELEFONE — Compro um; linhas
25-45. Particular. Breno, 32-1577.
TÜTeFÕNE - 

"inscrição 
de 1952

— Já foi chamada. Vende-se —
Tel. 42-1625. .
TELEFONE — Compro e vendo tô-1
das as linhas, a 1 300 -- Ven- _ $r. j
co 26, 511 e 32 - Rua Leandro
Martins, 22, s! 309 - Telefone:
43-668B -_Mário.

TELEFONE — Transfere-se inseri-

ção 1 951 — Copacabana pela
ireíhor oferta. Telefonar para
47-4170, è noite.

destes para o exercício de 1967; d) assuntos ine
rentes e conseqüentes à ordem do dia. Rio de

Compro desligados, pago Cr$i Janeiro, 21 de março de 1967.
1000000. Escritório, Av. Rio . _ , _ ,, ,.
Branco, 9, 3.o and„ s/ 352| a) Eurico de Freitas Valle

íp Diretor Legal

s) Leopoldino Cardoso de Amorim Filho
Diretor Superintendente

Geradores
Nüo tenha problemas com a

FALTA DE ENERGIA...
A solução esti aqui

GERADORES WILLYS
de 40 - 25 - 12,5 e 5 KVA
Coni todas as facilidades na
Arjência Campo Grande de
Automóveis Ltda.

r^raia do Flamen-
0.0, 244 A-5 —
Tel.i 25-9776 -
Av. Cesário de
Melo. 953 -
Campo Grande.
1010 e CETEL

(P
Tels.t CG
94-1171.

pletamente novos e equipados.
Facilita-se. São Francisco Xavier
n.o 4C0 -_TeL^8-547ó.

AUTC.V\ÕVÉÍS"~- Não" 
""compre-!

Não venda I Mão troque o seu
ca.*ro sem censi
das es marcas í anos, nacionais. I r5o (:f Mesquita, 562 - Telefone lõj-W Vt\Ü"G~65"*"e 6ò"-" 1 890 C0'GbRDÍNI 63,'ei ridio, óümo es-

de íerro duas. Favor telefonar Entrada a partir de NCrS 690.C0. 18-5202 - Nilson I ii ii ' í.dn 52 3002 - 52-3610
37-Í763 - Guimarães, preferên- Rua S. Francisco Xavier, 342-E ^."^'-j Ct . T 

Bí "'¦ ' 
c"w9""' 

"""' 
T"' \M*W£ S, 4^~ •—, "7 " "

.,. : I Maracanã, c Rua Ccnde de SAM NHONETA Dod9e Í4, esta-vos, equips. Saldo a comb. Jro-GORDINI 64, cor bege, forr.
-- "  troco 

camI-|co. Rua S. Francisco Xavier, 342-E preto, equip. c; radio teclas. —
ltao-|- Maracanã. Unico dono, 34 000 km. facilito

Fac c! 1 60O, saldo 15 mesei. Tel.:
|9j26-9567._A_cei]oJlrcca.

llOOlí de tudo, preco 750 000.1 fundos. Tel. 28-7512 - Est. São

aW"T5-^Tmo7"^~;w^;íRu* G"°" r«»«i'« 
'252 - R-jÇ"^^--, ,-mxh-

equipado. Fac. ci 4 000 - Tro-jííí?-  I DKW M camioneta, sinal 1800,
co. R.

TILOJOS 20x20 furado, po-.ti*
nas obras da Guanabara — 80 000
-Tel.: 57-0145.
TIJOLOS FURADOS - Muitíssimo
barato, Dedra, areia, ferro, etc.
Direta da fonte, pedido pelo tel.
30-6933.

Bonfim, 40-A — Maracanã.
ÁERÕ 64 — Excepcionai-est7
qualquer prova, à vista, troco
fac. c| 2 80O ent., s. 18 in
24 Maio. 316 - 43-2701.

:do de nova. Vendo

Jnhão Chevrolet Brasil. Av.
°lca 1555, tei. 30^3^2. I DAUPHINE 62, exceieniê -
-iCONVÈRSIVEL Ford 37 85 HP 1 ç! 900 mil. R. 24 de Mai,

GORDINI lll x aplo. - Troco
Gordini lll 0 km mais parte rm
dinheiro, por apto. sala e qu«r«

VfiNUÕ tábuas e pernas de 2
usadas e ferro 3|16, na Rua Tei
xeira de Azevedo, 360-F, ap.
103. Tel. 29-3690.

24 de Maio, 19, fundos. I CHEVROLET 51 - Mecânico, 4, resto longo praio, único dono,j to separado, demais dependências.

7512 - Sâo Fco. Xavier, oortas, bom de máquina, urecisa! motor c. garanti
 .1 '_._.- 1 ... iC- IJ oi ,n

AERO WILLYS 1964 - Est. nô antern. CS 1 100. Júlio do CarJSá, 14-A. 22-4229 e 32-5397.__

vo Ent NCr« 1500 00 e To'"10- 2il ~ Manuel. ! DAUPHINE 1959 - O mais novo

prest. NCrS 380. LaCradio, n. I CÔNSUL ZEFHIR - 55, ótimo est. do Rio. Estado excelente. Aíul.
206-3. Tel.: 42-0201. qeral. Aceito oferta deoois 17 h. Entrada ce 8a0. saldo em 16 me.

AERO 
"WILLYS 

1963 - Rádio,""ca.. Rua Belisário Pena, 961- Penha,: ses R Riachuelo, 33, tel

pas napa, tranca. Ent. NCrS ..CHEVROLET 58 - Mec. 6 eis., l-.i?-—
2000,00 e 15 prest. NCrS 270,0O.!c. coluna. Facilito a lonçjo pra-1DAUPHINE 1963, perfeito esta
Lavradio, 206-B. Tel. 42-0201. za, c. entr. c> CrS 3 000. Rua

AERO WILLYS 61 - ilnico dono1 São Franc. Xavier, 30-A.
c. fatura da Gastai, última série,] CHEVROLET 1943 - 4 portas -

, . I cinza gelo, c. ráaio, tranca, est. Vendo barato, 600 000, facilito,
- Telefone 28-3472, bom nojcouro Rua Gentra| Polidoro. n.|Rua Orestes, 13. ap. 202. Santo

i 238, I, 12. ICriito.

Gêsso
Gêsso Brasil

Rua Ana Neri, 612 (fundos!
Telefone 28-3472, bom

ore$o, melhor na qualidade.

do, facilito, Rua São Francisco
Xaxier 25--S em frente «o Cc-
lêgio Militar.
DAUPHiNE 1961 -" Bom 

"estado.

Faço qualquer preva. CrS 1 620
à vista. Rua Scusa Lima 363.

Rossi das 8 ás 11

Supsrequipados.

47-7500. Dr.
horís.
GORDINI 65
Trcco e finenc. Real Grandsra,
193, loja 1. Aberla a:é_20 horns.
GÕRDINTíÍ, 64""e 65 - Equipa-
díuimoi — Bem censervadot —
Financio c) pequem entradi —
Trcco p] Dauphine, Citroen cu
carro europeu — Av. Suhurban*,
9 942 - Cascadura.
GORDINI 64 e 66, vendo, troco,
facilito. Av. Mem de Sá, 253-B,



V

8 - CIA5SIFICAD0S - Jornal do Brasil, Í.Meira, 28-367

Comum sem aborrece-; SIMCA 1961 c radio, ótimo es-; IAXI Clicvrolrtt 32 vendo Ilua Fer iVOLKSWAGEN 1967
horário <!• lua pre-]tndo geral, 1 500, resto 15 me-j reira Leile 614 Abolição, negocio1 mcllio, eiluilo tiot

pago hojft
38.3891.

7/0. Aceito! adinheMses. Rua Ana Néri

,,j'roc"' JTÃXILuxo, 11'SIMCA — Compro tem aborrece-: por It
.i vista. jlo. Vejo no hor jrio dt sua pre-| Santana na irente,

a?u! e branco.

3 650 000
Troco Karmann-Ghia ó-l

Fusca. Vur na Igrojn de
dia lodo.

GORDINI 66 - Pasio contrato da V ARAAANIN-fíH IA A<1 _ RURAL -
Caixa lodo equipado. R. da Pos- ^"K'W«ININ-<J>ni/\ 

OI — 
|q Vej(>i.içtem, 78-a. , Equipado, c' rádio, Ca- feríneia o

GORDINI 64 1093 ent ótimo'.. nac A. nana .Ir - Cr'.'"'' 
' Tel

lado. Nunca bateu, nem compí-P3S C,C "aP3 e'C' U ^ RU3-U WILLYS 66
tiu. R. Sousa Barros, 15, Eng. 5 600. Rua da PãSSa- mil km, equipada,
Novo. 3000000. Aceilo iroca iin 'Mcje, Rua Maria Maia, 143, Ma-jf»rcncia o payo licj* em dinh»i-jr
e Inc. Ciem, I IV. dureira, ou 2.a.fcira peio telefone ro. - Tcl. 38-3891.
GORDINI 65. Impecável eslado KOMBI 64 - Lu»o, olimo ettadõ. n-777b. ramais 23, 30 ou 31. JS|MCA 63 - Vendo urgente pel,-
geral. Vendo, troco, financio, -ilroco e linanc. Real Grandeza,; RURAL WILLYS 1965 - Tração melhor olerla a visla. Rua AI-! _¦',,," n:,.„i, •¦ ... ....
Paim Pamplona, 700. lei. j 193, loja I. Aberta alé 20h. Isimples. Ctimo estado. Vendo,!blno dc Paiva, 650-A, Farmácia I;",,. .Aan. i„';
49-7Ü32. Límamurhia a- „i. .'.,-.. r'<'~'-° " Facílilo. R. S. Fco. Xa- Santa Rita. Senador Camará. '¦' 

'„,,,',,'
— - f./*>Kl.V\tNIN-OMl A Oh Ull. ítiTl. „~0 T •.a.-t-u - TAX VnLcuianaii I l)A'J '. ».;->-

GORDINI 64 - Vendo ótimo es. Iala 1 cromadas rádio Tel«park|vicr'-398- ™': -°V,b- SIMCA 61 - Equipada, p. novos, I „u facultado c 3 0 00 0Cl V,i r»tado, equipado, radio, 2 750 mil 3 fi capas courvin, luxo único d 
!RURAL 59 - Est. de nova, 100% rádio, etc. Troco ou lin. I 500 

°" * 
,Jo

4 visla, lac. ou troco - Av. Su- nunca batru. NCri 6 200, t trocada tudo. Enl. 1 200, rest. a lon- Enl. presl. 150. Arauio Lima, 47.'- 
'_ ' " '¦ — 

burbana, 5422 •- Tel. 30-7063. fac. em 10 meses. R. Assaré, 17.13°. prazo ou a. visla. R. 24 de TAX, DKW 46 _ Aind, „m -jURGENTb 
-Volks COMPRO um

GORDINI II, 1966 «stadõ-óê Tcl- 58-0423. Eng. Novo. M,-no,o23. | lia vt.nd„.,„ si„,„nl. i _,_,, _|?_" J.-"»1,.J>\. |3_0D), 61 sinc.

[AXI Volks 65 eslado novo, 6 700
prazo i\ comb

Tele-

"ovo. Pouco uso. Unico dono.!|iO"BI 66 - Estado du nova.lRENAULT
Squ,pacto radio tlc. - Troco e Vende-so á vista ou financiada. DBrfeita ,
_'____!___. Barão de Mesquita, 129. Rua do Matoso, 202-A. Telefone ano 1964
GORDINI 63 - 980,00 - Grená, 54-1316. [Aceitam-se
motor nove, equip., ri capaslKOMBI ¦¦•" Superequipad.i" cõm ri~|bana, 830

Xavier, 400 — Tcl. 48-5476.

0 km. V.r] VENDE-SE um Dauphine 63.
Sao Fran-|lefone 57-8067 - Sr. Zairo.

66,Te- VEMAGUET
Vendo a •

VOLKSWAGEN 
"TIGRE 

67, 
"0 

km Bonfim, 375,
VOLKSWAGEN 1965 - Còr vi-ilinclas còrcs, pronta entrega. Ac. VOLKSWAGEN
nlio, rádio, capas, faróis dc mi«|Iroca e fácil. Tel. 22-9073 -- Av. do de
lha CrS 5 070. Aceilo iroca por Mem clc Sõ, 173. [Barão cie Mesquita
carro menor valor. Rua Conde lio VOLKSWAGEN 62, ólinii" Mta"do, VOLKSWAGEN 66Bcnfiin, 539 ap. 403. Dc Iroca, financio parle. Rua Si
VOLKS 61 - últ. série único queira Campos, 23-A. Tel. ...

74 OCO km
Rua Conde dc

sragem. Sr. Jcão.
60 e 61 — Esta-

ovo. Todos equipados. H.
174.A.

- Modelo 67,
superequipado, pouco uso, 1 :o
dono em belíssimo eslado, tro-

© VEÍCULOS O ESPORTES E EMBARCAÇÕES

irros roubados

j0"J',J-- co c facilito. Hua Barão do Mes
VOLKS 54 - Vendo, troco e fa-{quita, 174.
cilito com 1 100 - Av, Mem de
Sá, 253-B.

napa etc. Saldo a i
Rua S. Francisco X
- Maracanã.

nb. Troco.
342-1

1093 - Vende-se em j ]'""', 

''*»> 
*"""<."¦ ™ ~'

-tado de conservarão 
T-Ql" 26-303' - Sr- M,9U«'

A visla CrS 3 400 000. i TAXI VOLKS 1962 3* série -
olerlr" Av Copaca- Pronto para trabalhar. Rua Antò-

aD, 50|. |nio üugo, 154 Tel. 30-0107.

GORDINI 65

nio 3 faix
á Av. Par

[Pereira.
_. última série, pouco j KOMBI 62rodado, unico dono. Trcco ocr j üto

Kombi ou Pick-up. Bsrío de t_ts'-~
quita, 125.
GORDINI 64 -'. Equipado; rádio
capas, clc. Vencio. Rua do Ria

farol de milha. Ver! RURAL 1962, rádio, em ólimo es-
273 - Bnr Gaia c| tado, 2 480 hoje. R. Barala Ri-

 beiro, 207 302, D. Maria.
Vendo, troco, [aci- RURAl 62." Impecável eslado ge

n 1.500. Av. Mem de Sá,'ral. Vendo, l'cco, financio. Palm
253-B. iPampalona, 700. Tel.: 49-7852.
KOMBI 61 lôda nova e toda pro- RURAl WILLYS 65 -- 1980,00 coln pequena «ntiadi

|va. Vendo, Iroco, facililo. Cnr. 5*4. quase nova, superequip. - p,Jtjo Júnioi 335
,, r. .... - -queira D.iitro, 82 - Pôslo em Saldo i comb. Iroco. Rua S.-TAV. ü i.cnuelo, 585. lei. 526772. Cascadura Francisco Xavier 342 c Maracanã TAXI Volkawastn, compro pago saldo combinar.
GORDINI 63, cl rádio, oneus 

'no-l 
i -r-MÍJni aV o._.,'.._, ":•.,.:.._ .,. 'já jrista. Avonida Prado Júnior, iMartineli, 173,

(3.20) ou 62 (3.500) outros ano,-.
fí comn. ou troco pclo meu VW
67 - 48-1967.
VOIKS 64 - Vendo ã viltã"^
Ótimo tr.tado. Tol. 34-3440 — Ar-
mando.

dono, estado excepcional, in',:.
d0 CrS 1 700. rest. . longo pi.i¦.'o. Ruo Soo Franc. Xavier, 30-A. (.nno com i iuu — /\m. mem aej VOLKS 19ó3 -.i j-i*-;- o-i - ¦ ¦
VCNDE-ÕE Karmann-Ghia 64 su- ;s'>.. 

253;IJ-. do do novo,'equipado, 2.° dono
per luxo. Vcr na frenle da Igre iVEMAGUET 61 - Com rádio c|3 900 - Av. Brasil n. B377 Jadir.
ia Santana dia todo. Carro azuljlransl. para 1965 - Vendo, Iroco VENDO ChevrõÍÍM958~hÍdr«mie brilnco- Ifoí,™1'10 

7 Av' Sul)urbana n.° tico, 4 p. sem coluna, rádio etc.
VENDE-SE KARMANN.GHIA 1966 ,0 °33 " Cascadura. j Em excelente estado geral ou Iro-,
-- Còr pérola. 9 000 km. Vrr e VÒLKS 65 - Espetacular eslado, co por Volks 1966-67 - volto ,i!
Iratnr no Edifício Avenid-i Cen- bnnco inteiriço de espuma e late- v'E,a " Rufl Ana Néri, 770.
Ira!, Av. Rio Branco n. 156 s' rais - Vendo, lacililo ou Iroco1 VENDE-SE Chevrolet 

~SÍ7~táx\"-

oclo telefone 42-1916 -por Volks 61 ou DKW 61 ¦- Av.jVer na Rua São Clemente 453-A
1'on. Suburbana

519
Hai 6 75 Pilares. Tel.:

[TAXI DKW - Ano 1966, pouco. uril „, .-. . «KiVcu/ir-u -.,—, fl r 7 
"' . VOLKSWAGEN 63 novo, unico'rodado vende-se, urgeníe, mo-V0V.% *f,P»rol», capa napa pr.. VOLKSWAGtN 63 ¦¦ Vendes: 49-4848 - Sr. Adem,. dono .Financio até 18 mesos ou

tivo dc viagem. Ver no ponlo de '."' ""; ""'": 2B mil km rodados. Av. Brás de Pina, 38, ao. 201. VOLKSWAGEN 64 - Equipâclís- à visla. R. Dom Msinrodo, 37 -
!láxi da Sears, Botafooo | Particular vdo. otinio est. Trai«r|P«mha ru 309811, ramal 60 comlsimo, vendo, uoco, faclilo. Rua 148-6932 - Leo. da Cancela
rivt \> ii /» niecaiiíco. Só

| TAXI VolVAvagen 64, »st jdo «x-, _ 33.5292
rádio, caixa

vista.

celente
quina, 0 Iun. Vendo financiado VOIKS 64 - Equip. pne

iplacado 67. 25 000 I.

5 milhões|Hercni(Ies.
I VOLKS 60

Haddock Lobo
Novo ent. I 600 ' 34-2456

382. - Viile a pena
pequena

Avenida
NCrS J 450. Aceilo Volks 61 62

ovos;,ós
"™ 

ap. 101.

Tcleío-1 VOLKSWAGEN 61
_'ver... Financio i

o saldo em 15 presl. clc VOLKSWAGEN" 6/, OK Vendo, (irada ou à vista p1 melhor ofer-
nl. Av. Suburbana, 2 903 troco, lacililo. Haddock Lobo, lá- D- Meinrado, 37 - 48-6932,

Tcl. 34-2-158. larqo da Cancela.,332
R. Coinendrid

radio, pneus no-lT-nüni as S.."jVj'~íí " "'""¦ "«"nm. rraoo junior.imaninen, i/j, ao. 204 -- Graiaú.
vos, mecânica a qualquer prova ??MÃ' 

6^ Standard, ultima ie- RURAL WIUYS 64 _ Vende-se, 317 - 57.8705. WÓlKi 62 Euui„,rl„ r"___T.íl
ã vista troco clac^C . 300 

'cí',™d. "'Veníí "ôuTco 
Te" 

*l»«no -ftado. equipada, único uxFe PLACA - Vendo, i,(, Ss," CapJ if'a/pf 
"'

STí 
'' 

MSMi 
R' 2" dS Mai0' n°r' valo?! Barão" de Mesqiila 

d°"°' 1 = '' ™:"y7 
JJ'' ^'k >"m»'° 'e"h° dí^ oficial, Troco ou fin/AraO.o Lima

.'? •" ''-8-2701. | „ .,3 , RURAL 63 4x2, excelente, j dou seu carro emplacado na V/rifi/c io/i o n 1,,^..,.^ ..
GORDINI 63 -- últ. série -qu.p ,! .,'„,,,,, 

' 
, 

~ -,-i -.-estado de nova - F.-.c. c! 1 700. praça. Rua Emílio de Meneses, X"„ e',,„,.!«.? « ,'J 
U"IC°IV9LK5 50 a 65 - Desde 1 200

.xcolenle eslado. Entr. de Cr$ .,0Md 
6,n,7 Ve',U'? '"°'or "?; Troco. R. 24 do Maio, 19, fun- 301, Piedade - Sr. Soares. , i íWTi ^«'ir1*"" T1' 

,0-clos r-visncl°5 = t:quip.
1500. resl. a longo prazo. R 

°' 
J" 

Olclegard Sapucaia, 41 dot, r,|. 28-7512. fÁ-<| AER0 WIIIYS -1961 liccn" Io0. 
Tel.27-4545. dos. (Varias còrcs): Saldo a comb

São Franc. Xavicr.^O-A. l"^}^^': J RURAL WILLYS 1961 - Eslado ciídJ. vende.« moÜ tlúdi -I V°^SWAGEN 66 - Vendo semi Troca-se. Rua Conde dc Boníi

etc. Jorc''
47. í^nca

GORDINI 63 -
quina e falaria.
de conservação

íoo';, d
Perfeito e;iíido;.-7, r, - ¦ ,. , u. ¦

- Entrada deidel 
j7V.Ciiacrinho' 

_"¦*,'¦,:, E. do Rio; ,ratja de 1 800,

Máquina fiíi garantia. 3 SOO cru.
necánica. Urgente, En-IDuinon1

Vendo semi
novo, 12 mil km reais, cor cinza

-. ri i prata. Preco Cr$ 5 900 a vistatunio ao Tourmg Clube) Vel. 46-8546 ou

Aeroporto 5.^

TAXI

CORDINI 65 „ ...... .,.,,0 -.
rociado. Est. 0 Lm _ Nunca ba- -°' - '
teu. Impecável. Novo. Novo Rua1 KOMBI 65
Bola, 298. ¦ nt.-. único dono, excelenle

j Entr. de CrS 2 500, resl. a

i i/MM Cnpe
;do novo n, 39 ól5, vende-se|Ti,

gelo,c. tranca, sin- RURAL 4 cil., americana, precisai lambem luminoso. BartolomeuRua General Polido- pintar CrS 1550. Av. Rio Bran- Milre. 354-101.
12. Financio. j CQ ms. :. 1 109 - 32-7655. !-.««, -„... ,, - ,- „ ,

1-3666.
. ,1 VOLKSWAGEN 66" compcompleto. esla-|Rua MedeiroI p,Mêro

i. Tel. 38-0621.
VOLKS 

" 
66,"

VOLKSWAGEN 60. Superequlpã- VOLKSWAGEN 1967 - 0K de 46
do. Vendo, troco facilito. Had*: HP. Com toda a garantia de l.í
riook Lobo, 382. Tel. 34-2458. [brica. Troco, lacililo. R. Condi

Bonfim, 577-B - Tel. 58-6769.

60 — Equipado
dock lobo, 332. lcl. 34-2458. ótimo. Vende, trora c facilita. R
VOLKSWAGEN 63, excepciona] iÇ°nde Bonfim, 426._
estado, equipado, radio Ironsis- VOLKSWAGEN 1966, 1965, 1963,
tor, bot.So 3 faixes, troco, faci* 1962 e 196! — Todos equipado:
lito. Bimo Mesquita, 128. Tele-írpvizados, est. de novo-, várias
lon;- 28-333S. c6res. R. C. de Bonfim, 577-A

VOLKSWAGEN 66 A.-ul Allin
tico, 2.a síric, i| 000 km, à vis
la 5 700 000. Tel. 32-8878 con.

Graça ou Dr. João Pro- VOIKSWAGEN 6J. Superequip.
do. Vindo, Iroco, facilito. Had-! VOLKSWAGEN

34-2458.
x cepcional

novo
n." 28. i

IVOLKSWAGEN Tigre, zero
.., .... CrS 3 500, verde-a tf ace, todas

mo er.tído geral. Vendo, Iroco paranlias. Saldo até 15 meses,
por mais antigo, financio parlei Barala Ribeiro, 147¦ 29-1586.

superequipado,

r KOMBI 59, mot. 63, ent. I 200] excelente
10 de 150, Rua 7 Setembro,| íq()o0 de

Caxias, E. do Rio |ratj'a c|e i goo, saldo em 16 me-|com Nela
Cr$ 1 500 e o saldo em 10,Ts",t"~ CarBc1 °u P'""cul'lr- ses. R. Riachuelo, 33. Tcl.:
20, 25 e 30 meses. Av. Almirante! KOMBI 59 - Luxo, última só-! 22-7036.
Barros;), 91-A — J2-6I33. j rie, cin.:a e cjC-lo c. tranca,

Unico dono p.\"°n'.Zm''r ,¦ i .„¦,,,.„ ,
32-7ÓJJ- 'TAXI DKW Vemag 67, 0

Standard, ull, se- RURAL 63 -- Com rádio, I dife- Não perca tempo! A Texas
¦ rencial. Vendo à vista 3 700. cessionária DKW lhe ofere::

GORDINI 66, modelo" II. esladoI 
c'"r' ae "í ' 

Íuu' .""': * '?., R"a Cupertino, 410, ap. 302. - [melhores pianos dc venda em! VOLKS 62 c„, ., , . „ 
da zero, 12000 Lm, novíssimo, '? <"£"; Rua Sa0 Francisw >'3-|Ça:ca<lura. 'carros emplacados ca. seu nome,|rádio e tranca. Vendo à viSt» -
radio transistor, botão 3 faixas' >' ' 

¦- — - - RURAL WILLYS 64 Estado deiR™1" para trabalhar. Ma Iroca 3 350 - Rua Miguel lemos, 10- equipado e Motorola 5 faixas. 1 Volkswagen 1962 2 000 OCO - ¦ ¦¦
iroca, fac. Baráo Mesquita, 218. KOMBI 65 - J0000 L,„ Esta- novs. Rua Bar5o de Mesquita, d=moi o luslo valor ao seu car- 101. Particular vendo ou troco por DKW Belcar 1964 3 000 000 - I lei

Tels? 28 213*1 . £_7mi '' ,74'A- "• ^."r.L."™"?, 
X"l<!r',342:E VENDO - Volks 65 - sòmen. Komb|, preferência 65 en- dianTe Kombi 196 , 500 000 Dauohi-Tels.l 28-2123 e 28-7103. - - ""r-lc-'"- « Rua Conde de te a vista - Rua Newton Pra-h 52-"l 1 ou 52-6765, Sr. Gaslão. \:;l- 1962 I ?00 OCO Skoda 1948

KOMBI 1959 - 100% de máqui- RURAL WIUYS 1=63 tração , 2'B=n ,m 40-A - T„uca. ,t|o, 58. VOLKSWAGEN 65 _ 67 - , 300-380 000.' Dodge IW 800 000.'na e lataria. Entrada desde CrS rodas. Estado, de 0 kn, Vendo,lrÂxl CHEVROLET 48 -"rocurar VOLKSWAGEN 67 . Mod. 1 300 Vemaguel 63 e Dauphine 63, K O restante a" combinar. Av. 281 800 e o saldo em 10, 15, 20, troco, financia Real Grandeza, Sr. Pedro. Rua Proí. Oliveira de OK. Vendo ou Iroco - Av. Pres|ral 63, troco, lacililo 15 mes- I <•" Setembro, 189
Meneses, 107 - Rocha. Wilson, 210 s1 413 - Telefone 

"

42-9768
TAXI STUDEBAKER 51 ou taxime- T/o. y. foi*- 

~r 
. 

' • ,VOLKS 1966 — Grenat, equipado
Preco revendedor. Ver Rua

Tel. 58-3822.

esqui I
28-3338. _
GORDINI 65 

~_ ' 
Equipadissimo.

Vendo, troco, facililo. Haddock
Lobo,_3S2. Tel. 34-2458,
GORDINI 64 - Eslado dê^Tí
Tenho outro 1963 — Ambos su-
perequípados, Vendo, troco e h-.,_,-...-,. .- ,-,
cilito - Suburbana, 10 033 - Cas-IK0MBI 6:>' S1
cadura

Troca
40-A.

do°LKcScrtmic"a ^ÍÂ^.' 
"TfIVOLKSWAGEN 

61, 3.» série,'
prova. Saldo até Tií meses - Ba"",,ld° 

clc-2erc' 
L"1.""' capas mo-j VOLKS 65 - Vinho, 24 000 km,

rala Ribeiro 147 CílPo, mecamea a qualquer suDereciuip., motoradio, lindas
prova. Trocei, facilito. Barão de capas e laterais vulkrom, eie. Em-

km,|Mesquita, 218. 28.3330. 'placado 67, NCrí 4 950. Aceilo
J,,J<y JJ jrj: Jj:'. '^VOLKSWAGEN 65, .^rATlsSíT- Volks 62163, «Ido. combinar -

[co, 27000 km. Excepcional ei.t. IR- Comendador Martineli, 173,
conservarão. Facilito c 3 000 de

R. An-IVClIC ¦¦.'AG"!! I9c6 - Verde
nuip.v

1966, 3 000 000. t do, capas vulcouro,

Comendador

iVOLKS 65 - Faturado 23 dezem- enlrada. saldo 12 meses. R. An- VOLKSWAGEN 1966
ilimo estado, com bro, 12 mil km, único dcno, per- 

lonio Basllio, 162. tijuca. Amazonas, luxuosamente
Vendo à visla -i feito estado, verde amazonas,|VOLKSWAGEN 1966, 3 000 000. do, capas vulcouro, rádio

|Oia, lacrado, único dono
34-3930.

Ru

GORDINI 
"mod. 

65 - Superequhj-k.-'°'
pado, perfeito estado. Fácil. Tel,
.52-5934 - Av. Mem de Sá, 173.
GORDINI 1963 - 1965 e 1966 -
Novíssimos, superequipados, pou.
co rodados, troco ou facilito com
CrS 1 SOO c saldo alé 20 me-
scr,. R. Conde Bonlim, 66-A
Tel. 34-9909.
GORDINI 63 motor retificado su
ioito a qualquer prova, urgente.
Vendo ao l.o ciue ciieoar — R

5 e 30 meses. Av. Almirante 238-B
arroso, 91j_A. Tel. 42-6133.

Vendo urgente. |
Valparaiso, 22-105. Base

26-9992.
RURAL 61 -- Vendo lracão"2-4
ótima c.TnFsrvaçao, mecânica

G'0'!,;, pneus novos e rádio —
! Run Torres
101.

1 135 ap.

pelo v.iior, tel.
- Av. Río Branco

Compro de
Tcl

156

Homem,
KOMBI 63 a 6:i. compro pj meu
uso. Tel. 34-2438. Heliu. RURAl OU .KOMBI

KOMBI 62 - Vende-se 2"600~a JSri»,u|a
visla - Negocio urqenle. Rua!"*'6"''.".
Cindido Benício, 2967, Coiunlo :''r. i/-a- _.

IPASE - Jacarepaguá. ;RURAL WILLYS 63 - Eslado de
KOMBI' 62"- Particular," ótimo '™va' 2/4' v'-'",aç,uel 63, equipa

estado, rádio côr cjèio — 46-2059
— Arnaldo Quinteía, 64
KOMBI 1964 

'¦- 
Standard ¦ pou. j RURAl 66 — luxo, vonelo-se c

co rodado, excelente, troco cul pouco uso. Vor _ tratar c Edson
facilito com CrS 2 300 e saldo|R. Anita Garibaldi, 26

Iro. -
42-01:

Quitanda, 49, i| 110. lcl.
Ir Ramos, 29 Sr. Da

'da, troco e facilito 15 meses,
[Rua Riachuelo, 48-A — Lapa.

24 dc Maio, 464 --Sai ,..  ..._.. .  _.,
GORDINI 62 - Uma jóia dc carro! alé 

A2° 
"!««• £Jjpnd"e Bonlim, IrOVER 51 Vendo a visla ou a I íalíia, 

"bom' 
«tado.^preco 

'" 
visbom ae tudo, vendo a visla ou.66-A - Tcl. 34-99u9. !ora,0 cl 500 áe e„lr,-,da, faço Io, 4 100. Jardim Botânico, 738i ¦!¦¦¦-.. -¦-!¦ - 29-l.i86. IKARMANN.GHIA I9r." n 1964 —[troca por Citroen 48 II L. Rua Sr. Brá- ou Zòzinho

Con-ton
TaXI CARRO -- Compro qualquer boza.
marca, pago na hora, à vlsta, i/ni i'C(Ã'iArrc\r"~ic ' " > - >

--.- -- -— -km, estado perfeito. Unico dono.
TAXI VOLKS 62 - Em ótimo cs-'Facililo c' NCr$ 2 900,00 ou tro.
tado, vende-r>e :ó à vista. Rua co. Rua Bolivar, 125. Tel 37-9588
Humberto de Campos, 827, loia VOLKS 62 a 65 - Compro pj meu¦V leblon. Tratar com Jose. _Uso. Tel. 34-2-158 - Holio.
TAXI GORDINI - Capelinha, mo- VOIKS 64 s 66 -"Suporoquipa-
Ior e cx.. mud. na. garantia, lala-|doi, mecinica ótima, Km 30 000
ria perfeita, 4 milhões a vista.I. 20 000. Troca-se
Barata Ribeiro, 147, ! lorqui, 212-A
TAXI DKW, 60, máq

Rua Riacliuelo, 48-A — Lapa.
VOLKS 63 - Últ. s." (nov.), mê
e máq. 100°:, r.idio, tranca, .
pas, Underseal, 43 000 km, 3 880
ine. enl. seguro - 57-8865.
VOLKS TIGRE 0 km 1967, azuí.
forra cio preta. Vendo

VENDE-SE Ford 34, 600 000, 4
poria-, freio _ oleo, precisam
do reparo, podn trazer mecâ-
nico. Rua Nossa Senhora de Lour-
des, 116 --¦ Graiaú, Manoel.
VENDE-SE um 

'Volkswagen 
66.

em ólimo estado. Tratar na Rüa
Uranos, 1 366.

.... ,.,.,.,„ . -K, .VOLKSWAGEN 59, 64 e 65, equh
VOLKSWAGEN 1959, 60, 61, 62, Dadoi, troca c financia. R. Bento63, 64 e 65, Iodos 100% de Iná- Cardoso, 751-A - B. Pina.

VENDE-SE Gordini
ga, pintura nova, i
bom preco. Rua
n.u 90.

ó3, iala lar-
íimo de tudo,
da Passagem,

Simca 65 Tufão. Rua Sousa Fran.
co, 107 - Vila Jsabel._
VOLKS ó4 — Em muilo bom o:-
lado. Vencio ou troco por KOM-
Bl. Rua São Cristóvão, 190-A -
34-8507.
VOLKSWAGEN 

"""""Trombado"^

Vende-se pela melhor oíertaAv. NovaiTel. 32-2199 ou 42-4998 - SrBonsucesso. 'AIEXANDRE.

trocoic|uina L' lataria. Perfeito estado

GORDINI 1964, peri ei to estado, (Superequipado^,¦facilito. Rua São Francisco Xavier,!troco ou facililo

IKARMANN-GHIA 1963 c 1964
core;,

por
ií M-no, 455 - Sr. Lino.vor. ns cores, •._. .-,TAXI Dn boto pequeno, vendo.

.. - '" meses — RURAl 1967 deíembro 4x2 co- Av Atlântica 2 672 Fernando254-B em irenle ao Colégio Mili- R. Conde de Bonfim, 66-A - Tel. | mo novn. um s donpj nunca ba-i -------- ™-:

ll1í- 134-9909. [leu. Aceito troca por Kombi oU TAXI 65 Volkswaçien novo, úni-
HENRY JÚNIOR 52 - Novo, 4IKOMBI 65 - CrS 2 800 lataria ,>ic"U:1 _ CrS 3 500,00 - íel-ico dono, financiado. RuaSiciuei-

íorroiperlcita, pintura de fábrica, int.'45-™' |ra Campos, 244. Tel. 37-2141.
cánica ótima. Saldo até 15 me- SIMCA JANGADA 63 — Vendo, jTAXI -- Vende-se Chevrolet 49
ses. Barala Ribeiro, 147. 3 sincros, motor rally» super- _ Vcr na Rua Catumbi, 22. To-
KOMBI 61." Luxo. Ést. dc nova" i i",à° nSv0 c6r c'""- Telefone: (dos os dias

p. novus, radio, pint.,
novos. Ent. 700 mil o o saldo
<m 10 presl. de 150 mil. Til.:
49-1357.

HÜDSÕN~52~~Coüpè~Luxõ~~
Vcnelo com 4C0 mil entr. 80 p/
más. Av. Suburbano, 10 002 -
3.o andar, sala 305 - Cascadu-
r.*.
HUMBER 64, 4 portas, banco se-
parado, câmbio no ciião, lotai-
mente equipado, estado d? novo,
pouco rodado. R. Barala Ribeiro,
236. _
INTÊRLAGOS 1964" enxutõ"~lÕÜ%"
vendo urgenle. 27-6727.
IMPALA 

"62 
-"'Mec5nicor's,"co;

luna, direção hidráulica, do-
cumentação 100%. Vendo ou Iro-
co. Rua São Cristóvão, 190-A —
3-(-8502.

Vendo, ocasião. NCrS 3 000,00.
R. Maris e Barros, 470- Ci Ga-
ragista.
KARMANN-GHIA 64 vende-se e
excepcional citado, bem ectuipn
do, radio Blaupunk, 1np6te etc.ISIMCA 61 — Equipado, nova de
Preco de ocasião. Tratar lelefones tudo — Vendo ou troco — Rue
52-8350 ou 52-3483. Ci Suzuki. ÍMoreira, 406 - Abolição.
KOMBI cont Freguezia de salgo- SÍMCÃ~66 — Super-nova 18 m.
dos. Base 2.800 ótimo negócio, km., c' rádio (2 alloialantes). ca-
Estr. Inl. Magalhães, 957 p' ma- pas de nap.-,, olc. 2 600 mil. R.
nhã motivo pasieio Portugal. .Ccnde de Bonfim, 40-A.

34-3440, Armando. |TAX| Aer0 6) )c,jo 0|..q]na| cor
STANDARD VANGUARD 1951 Iqrcná, pela melhor oferta na
ótimo estado, equipado com rá*jRua Cardoso de Morais, 510 ap.

43. Ramos.dic. Av. Bartolomei
- Tel. 47-8224 - S

Milre, 637
Paulo.

- Tel.: 49-4B4S -- Sr. William.
MERCURY" 51 canadense, c ..pi,

INTERIAGOS CONVERSÍVEL 65.
Vinho metálico, único dcno o
nidis novo vo Río em mecânica,
for ração, pneui novo mesmo. R.
Barata Ribeiio, 189 — TelefonetAA r> ¦ ,-
57 imã UM* Monte Rey, equipado, radio
r,,"',,; ¦_.- ——-; .11400 à vir.ia ou 600 dc enlr. e
IMPALA 65 -- Coupe, 8 cil., di- 100 por mes. R. 24 de Maio, 411,
rocâo hidráulica, hidramático —fds.
Pouco rodado. R. Barala Ribeiro, Mnor-NDv""Yo" • -i 

" '• i
235 u'iMERCUfIY 49 equipado, inclusive
•"-,--—— - 1 rádio. Vende-se 900, ã vistn cu
IMPAIA 60, 100c; da tudo. 1:500, < 100, por mès, aceila-su
dono so - Av. Suburbana, 9942 Itroca. R. 24 dc Maio, J||, Tos.

Jr^y.^"" 1MORRIS 49 - Bom"'de forracào
IZAELLA BORGUARD 55 - Ôtimo|e lataria c| 700 mil de entrada

TAXI GORDINI 64 c 63. Troco
e financ. Real Grandeza, 193, lo-
ias 1 e 2. Aberta até 20h.
TÁXf GORDINI 62, equipado""7m
bom citado, á vista ou financia-
do. Rua da Passagem, 78-A.
1AXI --' Gordini, 66, Volks 64
e Gordini ó*l, vendo, Iroco, fa

MERCEDES - Caminhão - Ven- SIMCA 6.' - Impecável, unico; cilito. Av. Mem dc Sá, 253-B.
dc.se, troca.ít. Ver r ttatar. Rua dono à vista 2 700 e financiado!" ' 
Aicquetiba, 53 — Bomucesío. — um milhão de entr. saldo em ÍO-IAXIS — Volkswagen 63-64 e 65
Prsçi das Naeóet. Imeses. R. Siciueira Campas, 244i~ Est. de novos. Entr. a partir
MERCURY 

"coupe 
46 47"- 

' 
Nunca - Tel- 37-2141, _ __ j 

'

bateu, estado d« novo — Vendo SIMCA 64 — Tufào, nova. Enl.
ou troco ¦ ¦ Av. Suburbana, 6751 il 900 mil e o saldo cm 15 presl.ITAXIS - Chevrolet 48 Crt

rlc 220 mil. Tcl. 49-1357. [2,300. Chevrolet 49 - 2 4CO -
Chevrolet ^0 — 1 500 ou placa e

de 2 OCO, rest. iorn
R. Miguel Ângelo,

dc di.
436.

STANDARD Vartquard 50 - Vendo
mellior oferla. Rua Jitaúna 52 ap.'.404. Penha Circular. Próximo
HGV.

R. Miguel Ângelo, -436.
TAXl" Gordini 66^ 2a. Vende~íc
ou troca-se por carro de menor
valor. Av. Suburbana, 7240 —
Tel. 49-6400.

DAUPHINE" 6"3 - 3"200""-Í

c:tado rjeral, rádio onçiinal, pin-IAv. Suburbana, 9942 - Cascadura í 232
lora e mecânica nova, facilito c/
700, Aceito troca. Av. Suburbana.
99.12 - Cascadura.
INTERIAGOS - Equipado; Eslado , ...
de 0 km. Vendo, troco, financio. Suburbana, n. 9 942 - Cascadura
Rua Real Grandeza, 238-B Tclefo-!iTnpríiÕY ti".','j c'
ne 26-9992 ,mLKLUKY 

— Vendo em bom e=-
pado, mecânica, 4 portas, com rá-

MERCURY 57 - A mais nova da
Guanabara, toda original, facilito.
Aceito írccn p| nacional ou ame-
ricano, documentação sadia. Av.

INTERIAGOS - Barlinela 
~63

Vondo à visla 3.700.000, traiar
-Rua Dialma Ulrich, 163, loja K.
I5ABELA 1953 -

dio de um só dono
R. Relação, 15, com
Carvalho, dac 9 ás llh.
OIDSMOBILE 1956, Holiday,"
portas, si coluna, mot cr ret

Iratar
Sr.

SIMCA Tufão 65 - Toda novinha
rádio, Iranca dírsr|tio etc. Vendo..
pi NCrS 5 500,00. Av. Franklin!,'**,
Roosevelt, 23 sili - s' 201-C -<Ye":l° ou ].wc. Por P»'1'^1" '

Vn!ciir '"ün Marques de Pomoal, 117.
1AXI -- Chevrolet 46 com rá-
dio, em ólimo eslado. NCrS 2 3C0
- Rua Gal. Gustavo Cordeiro Fa-
ria, 356. S. Criítovão.

SIMCA CHAMBORD 61 - Vendo! TAXI DKW 64 - VendcTfinincia.
hoie, muito conservado. Cr? 2 5C-0ido. Tel. 48-7635.

_______K__________________U_tr ___' -ji '_'r" 
fi^jM

__fA_____W*^^_____\

PONTO DE PARTIDA PARAM BOM NEGÓCIO
66 - ITAMARA1Y, estado de novo
66 - AERO WILLYS 
65 - AERO WILLYS, excepcionai 

'.'

65 - GORDINI, ólimo eslado ..
65 - GORDINI, .! táxi 
64 - VEMAGUET, impecável .
64 - GORDINI, com rádio
64 - VOLKSWAGEN, excepcional
63 - FORD FALCON, catado de nò\
63 - Ai-RO WILLYS, olimo c-lado
03 - SIMCA JANGADA 
63 -- SIMCA, ótimo estado 
62 - KOMBI, olimo eslado
62 - VOLKSWAGEN, ótimo estado
61 SIMCA CHAMBORD ..

4.000
3.500
3.000
2.000
2. OCO
2.000
I ,B00
2.500
3 000
2.000
1 .800
1 .500
I .500
7.000
1 .500

PAGUE O RESTANTE A
LONGO PRAZO

ACEITAMOS SEU CARRO USADO
COMO PARTE DO PAGAMENTO

Rua Sáo Francisco Xavier, 189 — Tels.: 48-0616 e 34-8338
Tel.: 57-0113. (PPrincesa Isabel, 481

do conservara o. Pequenn entrada
e o saldo a longo prazo. Auto-
I'ra70. R. Conde de Bonlim n.°
645-B - Tel. 38-1135 e 3S-2291.
VOLKSWAGEN'60, 61, 62, 63, 64
e 65 — Lindos carros, entrados
desde CrS 1 500 e o saldo em
10. 15, 20, 25 e 30 meses -
Av. Almirante Barroso, 91-A -
Tel. 42-6138.
VOLI.S 66 - 10 mil km. riõ^âtí
mo. Hoje 3 850 000 ou, troco me-
nor valor. Rua Sousa Franco, 107
- Vila Isabel -- 58-1298.
VOLKS 65 - 2 SCO 

" 
km, todo

equip., pneus novos, conserva-
díssimo, emplacado 67, bela: ca-
paa vulcrom, rádio etc. NCrS ..
5 000. Aceilo Volks 62 ou 63,
saldo combinar. R, Campinas,
167, ap. 204 - Graiaú - Tcl
5B-5710.
VOKSWAGEN 1966" -~ Azul
atlântico, superequipado, pneus
b. b„ I 500 km - Av. Paulo de
Frontin, 245, ap. 30B — Tel
34.7959.

VOLKSWAGEN 60 e-.tado excolon-
único dono, com fatura do re-
vendedor, equipado. Vendo finan-
nanclado. Avenida Prado Júnior,
317,
VOLKSWAGEN 65 - Urqenle!
Vende-se e facilita-se. 23-0934,
ou Niterói 6851.

VOLKS 64 — Vendo sei. 64

VOLKSWAGEN 1963 - Supere
quipado. Otinio estaclo. Vendo
Iroco c facilito. R. S. Fco. Xa
vier, 398. Tel.: 28-3776.
VOLKSWAGEN 1965 - Vinho
Olimo estado. Vendo, troco fi fa
cilito. R. S. Fco. Xavier, 393.
Tel.: 28-3776.
VOLKS 64 Vendo, troco," Laci-m
lito com 2 200. Av. Mem de Sá, VOLKSWAGEN

253-B. " " ~ ''Oo
-.rr"1 preços -

Mod.|g, rio S is

O Serviço cie Utiliclticle Publica cia RADIO
JORNAL DO BRASIL relaciona, abaixo, o.s carros
roubados na Guanabara e que ainda não foram
recuperados pela Policia. Quaisquer informações
.sobre o paradeiro deverão .ser dada.s pelo lelefone
22-1511).

AERO WILLYS 64, MG-64-60-80, cinza escuro, mo-
tor B-4 014.483. Informações para o tel. 2620 ein
Juiz, de Pora, Minas Gerais. — 66, GB-26-75-73,
azul. Informações para 48-3500. —- 66. GB-26-06-2!),'
còr vinho, motor B-ü.018.672. Inf. para o lcl'.
20-7138. — CITROEN 48. GB — 2-52-92, preto]com duas faixa.s vermelhas laterais. Informações
para 47-1507. — PORD 40. táxi. GB-4-37-K3,
preto. Informações para 26-2480. GORDINI c;;'
GO 51-41. azul noturno, motor 3-11120. Informa-
ções para 47-7233. — 64. GB-21-44-52, cinza,
motor 42-14G. Informações pnra 38-5018. — 65'
GB-24-16-20, verde, melar 52ÍI.884. Inf. pnra ti
tel. 22-1001. — 66. 2a.. GB-25-16-76. verde, motor
6.36.380. Inf. para o lei.: 36-0053. 64. GB —
22-49-12. gelo. Inf. para o tel. 47-6530. HUDSON
34, GB-43-87. grená eom eapoia prei a. motor
04-955. Informações para 92-2020 CETEL. Jlv
60. GB-14-16-81, grená. Informações para o tc-lelone 40-1381. — 62, GB-16-99-02, motor AR
0 021.001.351. dourado metálico, Inf. para 37-72'H.
KOMBI 60. GB-10-73-C6. marrou escuro e bege,
motor D 13.148. Inf. para 27-4045. — 62. RJ-
6-49-25. cór gelo. Inf. pnra 34-47 em Petrópolis. -
60. RJ-87-148, creme. Inf. para 34-0806. — 65,GB-25-47-16, bege. Inf. para 38-2940.
GB-2-46-22, azul. Inf. pnra 20-0440. RURAL
WILLYS 60, GB-11-36-40, hnvnnn bege motor IJ-
040-344. Inf. para 22-0038. — 61, GB-15-50-01. azul.
motor B-1067 756. Inf. para 43-7057. VEMAGUET—- 63. RJ-1-57-26. vinho e branco. Informações
para o telefone 5197 em Ni t e rói. — VOLKS-
WAGEN 64, GB-21-04-41. cinza, motor B-
4.151.960. Inf. para o tei. 54-2493. — 66, GB-25-09-62, vermelho, motor B: 350.713 Inf' para42-5058. — 66. GB-2-00-30, pérola, motor B- n -
362.rô6. Inf. pnra 47-3382. — 65, GB-34-124 mo-
tor B-5.200.540. Inf. para 27-4563. — 63 

' 
GB-

20-17-40, verde, motor B-31-2482. Inf. para o tel52-0371. — 66. GB-40-13-72. táxi, grená. Inf. pnrao tel. 23-9547. — 64, GB-1-23-14, azul piscina,'1110-tor B-205 030. Inl. para 46-4736. — 63. GB-24-50-65. azul turquesa. Inf. para 49-0070. —59"
GB-12-67-17, gelo. Inf. para 98-3000 — 63, azul cia-ro, MG-1-40-43, motor B-143.656, roubado em Bc-lo Horizonte. Inf. para 4-1280 BH. — 63 GB -
40-06-10. motor 102.060, verde. Informações pan. otcl. 38-2554. — 62, GB — 16-00-47. motor B-53.699,verde pastel. Inf. para o tel. 48-8331.

VOLKSWAGEN ALEMÃO
62. E:t. de novo. Trcco ou

fac. c| 1 000. R. Miquel Ângelo,
436.
VENDE-SE - Karman-Ghio 65 -
Unico dono. Vcr Shopping Cen-
ler do Méier. Sr. Vicente na
Adminrsíracào.

VOLKSWAGEN"-Compro !t,„|
aborrcctf-lo. Vejo no horário de'
sua preferência . pago hojo ¦mi
dinheiro. - Tel. 38-3891.

— Compro ds 53 \* vista os molho-
Tol. 49-1357, Jor-

20 horas diária. Oidsmobile 67

, VOLKS 55 62 65. Impecável esta-. ,.... excelente eüado. Preço -1 SG0[ do geral. Vendo, Iroco, financio.!"la 8h 30m às 20 horas

3*n inn 
°t 

. nd'^T1"-¦' l0 x|Píim Pamplona, 700. Tel.: ... ,| VOLKSWAGEN" 66 -'
J.60 000. Tr.it.ir R, Delgado deN9-7852
Carvalho n. 30 - Larrjo 2,vFei. h/nkini: cc i/aicc'd r i" i •• i 

""
.a-tis, - sr. Wellington.j^ „,,„ £,u ()o Cafundá< 433 pa, etc. Vendo somente à visla.

monte.
VENOÃ seu tarro som aboííiíi". 4 pls„ c| ar condicionado
mentos. Voto no horário de sua r,,.,„,r lj ¦ , .,
pr.f.rincia . pago hoj. em di- í"ou9ar 67 - Chevrolet 67 -
nheiro. - Tol. 38-3091. 4 pts., mecânico — Mu;tang 67
VOIKSWAGEN - 1967 -""NCri - B ^; hidra. - Chevrolet

K0, 
'*» 

1,qu,ipad„° 
~ M»"'=!;i64 - SS - Falcon 63 - Equi-plano - Rua do Passeio n. 90 _,,i„ .,, „- -- pado -- Alfa Romeu — Ju-

12.500l-.nil'''1 ^P°rt ~ Rua Barata Ribei-
reais. Unico dono. Verde Ania-,'0, 197-A — Tel. 57-3176.
üonas, superequipado: ródio,

praça,

os,
Taoluara.

cores.

SIMCA 64 -- ia. serie. Base NCrS
3 600. Rua Major Ávila, 455 ap.

Paulo

Jj TAXI Chevrolet 53 - Vendo Rua
Não aceito oferta. Ver à Rua

da Proclamado, 235 alé às 18|Sant0 Amar0, ponto [it texi_ Srhoras. Bonsucesso, 'Rogério
SIMCA JANGADA 03 . I390,00ÍTAXI VOLKS 64, ótimo est.","n5oUltima serie, 3 i.ncros.. quase trabalhou ainda, iroco e fac. -'
nova. 5i»]do a comn. Troco. Ri "
S. Francisco Xavier, 342-E

ücTiineô ,i/en ' -,""">.' tlMAl -- Lomoro carro de pra-i.STUDEBAKER 51 Champion, ca- Ci,_ nie!11,0 balido qua|t|uer „,ar.- -nadense, 6 Cilindros, meciimco, c,i P»nn h v\.\_ Tfl tí-1 Ifi-i¦-¦:r, ;:;..,¦ -._,¦_, placa milhar. SOO e 100 por mes. Aceilo troca' 
'" " 

R. 24 de Maio, 411, fundos.

4 000 en!., s. 13
Ma-|Maio, 316 - 48-2701.

-{TAXI ~ Compro carro de

R. 24 de

Arl.
83

I 600Excelente e*t. fa
Troco. 38-8087
ÒLDSMÒBILE 54

lias, dir. 'hid., vidros ray-ban.
jivo estodo. Preco barAifuimo,

500,
jTAXI - VOLKSWAGEN 63,

_•_ cslente, equipado. Fac. c 3
, SIMCA 63. Impecável eslado ye- troco. R. 24 de Maio, 19, fun-

ral. Vendo, Iroco, financio, Paim dos. Tel. 28-7512 - Est. S. fco.
Pamplona, 700. Ic-L: 49-7852. 'Xavier

tivo carro'novo. Av. Prado Júnior", |?'MCA 
63' ecluiPa<l'J cj-ii 

^rádio, | TAVI Cap., 
"placa "c 

uni Chevro
135, Cepa. Ver bnnw jornal. Sou 7 Barros

Facilito e tro-
ifo oíerta.

|SIMCA ESPLANADA - Para pron-
entrega. Melhores condições ,

[de financiamento a longo prazo Uranos 331 —

rL",.'UOILC 
oz - F-85íJB.|6,3Alber'°- •,3"1787 ou -••TAXI CHEVROLET 1951 

"-"Med:

Ver.i— CutlaSS, COlIVCnível,J,,,r, ,n,n _..,- n ., | nico, em ólimo estado çeral. A

tranca e capas. R.
nir.r.,.-,.,, .¦ iC -|15 - Eng. Novo.
OLDS/'AOEILE 55 conv., otinio es- ro Aceil
tado, NCrS 800,00 ent., rest. com- 
binar. Prado Júnior, 135. Tratar!

eiro Ccoíí.

let -10, particular. Barato. Av.
Brigadeiro lima e Silva, 20, Jnr-
dim 25 de Agosto, Caxias.
TAXI 

"AERO "WILLYS 
60. 

"" 
Bem

equipado. Preço «special, Rua~on£ucesso.

Vende-se um,
*m perfeito estado de conserva-
cão, 2 porlas, enuipado c, rá-
dio, forracào, lane ter-, pneus tu-
do 100%. Preço CrS 2 900 000, fa-
çilita-sc. Tels.; 23-8855 e 43-5347.'INTERIAGOS 

62 
' 
- Coupé, plnl.

me tf.!., forro novo, rodas crom.,
Vol. F-l, máq., susp., caixa 100%,
troco. R. Joaquim Nabuco, 50.
INTÊRLAGOS 64"- últ. sírio,
com 33 COO km. reais, ún. dcno!
supcreciuipatlo, pn:. cinlurados
novo;, o mais novo do ann. Àjpi
vista ou Iroco. Rua Felipe Crnii-Ü, nc,,nnM>%„rão, 138 - Tel. 48-0962. |OLDSMOBILE 62
ITAMARATY - 3 000"km
do folha, enuipado, i vista Cr's||,j j""TJ'. 

"J'y"" <"«VS"'|5IWCA ,963 «tado 0 km ¦ Ven.;...;..,, 3 300 mil. Rur, Filipe de
11000 000- 57-2577 - D Jú. "laramatlCO, tOdO nOVO, da ui|-a superequipada, pintura oliveira 4 Túnel Novo"•¦ . equipado. Vendo ou tro- aceito 

'ocSUnTVneJ^o "«IS taxi - v^^-J-^:

,200jco por Volks. Ver e tra-'^.1""-^^'»-^- , S^uíE i^a.0' 
""' ^

- Av. M,m__de Sa, 253-B jtar na Rua Cc-,rdoso dei n^ctelToSo^p^us5'™. TAXI FORD 51 -. Vendo. S. Ta-
¦T ,64 .- sl;«e;,;ovo. I 400,,unr-,j. aqc n. ,, ¦ '..,_,,_, 

nunca bateu. Tel. 25-8651.Uimetro I 500. Rua General Po-
mil. Igual nao há. O saldo a!,VIOra IS' ^V-> _ Ur- Lucl° ¦ R„di S A Rev Simca Rui hdoro, 58 - Cru: .Tel. 46-3698.
comb. Rua Conde de Bonfim,!- Tel. 30-9022, RamOS.IBenlo Lisboa, 116. ÍTAXI Chevrolet 51. Fac. c peq.

JFFp-WIlivii-ÍÒAri c 
-J-J- OIDSMOBILE 

"58."' 
Vdo. 

'carro ",,5-!S.IMCA CHAMBORD 62 conserva-! f'- ,R""„ Jenenle 
Possolo, 49 -

JEEP WILIYS 1960 - Estado de v0 documento * E,,h,»h í"0 impecável, um só dcno, equi. Tel. ,2-.:547. Antônio. Esq. Mem
rara conservação. Vendo financia.1!™; ,,„ vü, d, Penh, , ¦t 1"™°- Acoile-sa troca e facilita.: de Sá c| Senacto.
do d 1 200 de entraria. Ruc:Brandura, 516"- L 

'do 
Bicão'!50' Tel' 23-6651- "edi S. A. [TAXI GORDINI 1964, 2 600 000,

._.t»'n 7<:lefonejCelcl 91-0195 - Vitalino. 'i SIMCA Rallyc especial, Tufão"65° restante a combinar. Av. 28
-10-vyy.. 1'PONTIAC 

CATALI.MA fÕínÍTO-Cllindo' equipado. Facillta-se el°5 Setembro, 189.
JEEP WILLYS 60 - Particular v.n. d,n 4 n. ,Tcoluna Bir W,_1.T.;"i«eila-se lroca._Tet. 25-8651. ÍTAXI 

"DKVrT965," 
4 000 0007 

"o

de em eslado rie novo, a:tul me-Power Brake', controlador de ve- SIMCA TUFÃO 65 o mais beni restante ,1 combinar. Av. 28 delolico, estofamento em courvin, locidade cjeigarra - Rádio origl- conservado da GB, linda cor, car- Setembro. 109.
¦••'"-. novos. Tels. 26-4688, nal Blak Punt, elétrico e portátil,™ P«r« pessoa de bom gosto, TAXI E PLACA - Compro 

"e"ven-
•- original, 5 pneus zero 3j8. equipado^ Aceda-^e. 

^Iroca^ e^ faci-|do. Faço permuta, transfiro de
A m._e. - ''''""„"•

.IA. Rua

V/, "w/A

% i %

_ I

AGENCIA
DE flUTOMÓVEISlM

FIQUE CIENTE! TEMOS UM PLANO DE
VENDA PARA CADA CLIENTE

19_5 -¦ I1AMARAIY, equipado excepcional orlado
1966 -- GORDINI, excepcional.
1966 AERO WILLYS, equipado, impecável
1965 AERO WILLYS, ótimo eslado.
1965 GORDINI II, equipado.
1964 AERO WILLYS, eslado excepcional
1964 -- GORDINI, ótimo estado
1963 AERO WILLYS, equipado
1961 AERO WILIYS, ótimo eslado

TODOS OS CARROS 100% REVISADOS
RUA MARIZ E BARROS N.° 774/776

TELEFONES: 48-7454 - 34-9310 (P

VOLKSAGEN 1962 - 1963
1965 r 1966 — Superequipnd
troco ou facililo alé 20 meses ¦
R. Conde de Bonfim, 66-A — Tn
34-9909. ,

!To:iss __ garantias de fabrica
VOLKSWAGEN 67-0 km, lõclas Vendo ou troca menor valo:-s cores, pronta entrega, trocoIRua Barão de Mesquita, 129.

facilito. 
Rua Barão Mesquita,; VOlKSvVAGEN'" 1962, suoeroqui-,

„ jp-í-do, unico dono, completamsn-
VOLKSWAGEN 1966 - Todo equi-lle novo. Facililo. São Francisco
pado com 8 500 km., cór CINZA i Xavier, 4C0.
PRATA em estado de novo. Pre- VOLKSWAGEN 63 - 1 690,00 • ;
co bare: NCrS 6 000,00 a visla. Ultima série, quase novo, equio.
-r,e^;?''ir "a E:lrild'1 de Hara-Saldo e comb. Troco. Rua S.l

re, 1 071 - Sr. ALFREDO Francisco Xavier, 342-E - Ma-
VOLKS 60 - Ull. série, transf. racanã.
66, sup. equip., rádio Telespark VOLKSWAGEN 1961, 1.» sincro-
3 fxs. Capas, laterais napa, ba- nizada, superequlpido, a toda]
gagtto, marc. gas. pneus fx br. prova. Uroenle. CrS 3 320
eie. *"

Ver
IP

traiar na Rua Paula Frei-

VOLKSWAGEN 1967, 0 kmTlôfe ??„;'*¦ 
™[.y-S™"'"-

HP, 2.a série, modelo 1 3C0, v.viyOLKoV/AGEN 65 - Sedan, ven-
Concessionário Rio.íc,CI do,s' um c-'c'°' OLrtro verde-

amazonas, oi mio estado, equipa-
dc=, rádio e capes courvin, 3
NCr$ 4 950,00, Rua Assis Brasi
70 - Póito 2 -- lei. 36-1016. VEÍCULOS de carga

Aluga-se
Volkswagen

CARRO DE fRANSPORTE - Ve-i-
do elétrico, inglês, carga, 11 lon,,
ainda reboca, p. indústria, arma.
zém. Aviação rara ocasião. Eet.!
38-1477.

AERO WIUYS SEDAN E KOMBlISo^INHÃ'0 
Internationãr 1948,"

,, _ ,_ Kb-/ 
— ühmo ermeto. Vendo,

66 E "' 'foco e facilito. R. S. Fco. Xa-
n- . n iviffr- 393 - Tel.t 26-3776Diner s Reaullur e Interlar

Em estado espetacular.
tacionamento Av. Pre:.. Vargas, Up. AQ.
inte. 3ua Miguel Couto,

br. prova. Urpente. CrS 3 320 à;p , ... .,,- „..,, CAMINHÃO - Chevrolet 60.
Ver vista. Rua Ccnde de Bonfim, 539, Po Junior' j35-C- -57-70J4 - Em bom estado. Vendo, finam'.

57-8705 - 36-2128.

13 horas. VOIKS 64

clns, capas vulcron, ródio 4
\ pneus cinturados, farol de milha.

2a. série -¦ Verde
equipado está novo à vista ru

VOLKSWAGEN 67, 0 km.. Vendo facilito parle. R. Campos da
a vista. Rua Concl; de Bonfim Paz, 105 - Rio Comprido,
n.o 375, garagem. Sr. João. ! _".'"'
\/r\_ _sç~~ía * r .i- .¦ —.tVOLKj 64-63 — Superequipado —

.ynU 
"l atlântico, cj Vo|anfe e f, 

!,ocy 
Voma-radio Telespark, capa napa preta,1 •

1 alto-falantes, baganito soía pai
"eJj_^Hmo_estado._TeL_57.4482.1 

s,|encioso Cadron, etc. Carro p
VOLKSWAGEN 67 -- Modelo pessoa tie Fino trato. Vendo ur-
1 300, vende-se, vinho, estofa- aenie. Hoje. Teodoro da Silva,
mento gelo. NCrS 7 250.C0. Tcl. 972, de 7 às 11, de 15 às 17
46-1664. | lioras.
VENDE-SE uma Kombi modelo VOLKSWAGEN 59 alemão, exce-
Standard ano 1965, cl 30 000 km lente, equipadissimo, vendo só
em perfeito estado de con rer- |a vista, aceito oferta pelo valor
vação, preco NCrS 5 000,00. Ver I real. Tel. 48-3123.
á Rua Campos Sales. 37. j VQLKS ,(;ó, _. ^ serie 

¦—.—

VOLKSWAGEN 66 -- Tipo 1967,'do. R. Santa Clara, 142-901 -
vermelho grenó, sedan, 4 6C0 km(|NCr$ 3 <i50
ainda na garantia, tedo equipa-

TOMEIS
SEDANK0M6I

*\jAFlL>Pt D£ OLIVEIRA,t-D
TÍU : ^B•444Q iio -Qt

JEEP CANDANGO 59 e'"6Ò"
Vencio, trcco e facili;'a com

25-1719.
JEEP WILLVS 58 - Veli"de-3e~p"rí-ÍMác|UÍna"retificada a 4 meses"' —I IH»-»e. Tel. 25-6651. Redi S. Ipropriedade, licenciamentos de
____2__0:__,___Mtm, 77 Loja E.jiCrSl 400 a retifica). Doe. de A- Ruc1 Bc'110 L|!-boa, 116. veículos novos e usados, 6ni'ous,
KOMBI 1967~— 0 km — Tigre Embaixada. Vendo ou troco, estu- SIMCA TUFaO 66 estado de Õ caminhão ctc. - Av. Suburbana
Standard - Asul pastai, pronta 

c!° facilidade curla. Vcr dia to- km, pneus novos um só done,'n." 10 033. í/ 219 — Cascadura,"'" C1°- RU'T Dr. Soiamini, 161-B — s' equipado. Aceita-se troca e fa-ao lado do Pôslo Almirante.
(Eletricista!, Tclu 48-3493 - Reis.[cilitp.se. Tcl. 25-8651. Redi S.
PICK-UP Willys 67, 4 marchas í/ Rua Benl° li!''0!1- 116- "™.
abaixo da tabela, aceilo troca. I S'"1C''' ,
lei. 430655. Mario. ISIMCA TUFÃO 64 superequipado

Itnda cor, conservndissimo. Acei-
j ta-se troca ti facilita-se. Telefone
25-8651. R. Bento Lisboa, 116.

MATRIZ:
R. do Riachuelo. 132 -

Fundos tel. 22-2188

(Plornenqol
Proia do Flomengo, 300-A

tcl. 4S-0584
íConcifobono
R. Baiato Ribeiro. 105 A

tcl. 36-1003
iTijucnl
R. Mon: e Borro-, 713

lei. 34-7479
I Aprcpotto)
Aeroporlo S Dumcnt

lei. 22-3002

ir*w KCtT ífia

do, 6 000,00 novos. R. Sá Fer-
reira, 210.
VOIKSWAGEN" 1960," estado' de
novo. Equipado. Vendo financia-
do cl CrS 1 500 dc entrada. Reai
Grandera, 238-B - 26-9992.

Aluguel j||
VENDE-SE I Chevrolet 51 dc
praça, estado geral novo, pode
trazer mecânico. Tudo 100% •¦
Rua Barão de Iguatemi, 77. P.
da Bandeira, Tel. 34-8383. Volks, Gordini 66, Kombi c
VOIKS 65, est. de novo, pouco Sedan. Av. Prado Júnior, 16-B,

um Volks, Simca
ou Kombi
para passeio,
ou negócios.

LOCADORA DE
AUTOMÓVEIS
"STAR" LTDA.

INFORMAÇÕES:
tcl. 22-2979

37-4055, saio do Turismo
rça. do Lido — Dinets, Real- [Tratnr peio telefone 56-8509.
tur.

rodado, único dono n qualquer . , .. _ .
VOLKSWAGEN 61 -\s<™ * .vis,la',a*rocoD»,Ae; .c "c'' " " Telefone

2 7C0, ent. s 18 m. R. 24 Maio,
Sincronizado, sem bati-bi6 -_48-27oi. 
da. Aceito troca. R. Ba-lvol-l<s 6Ó ~ 

,E"«pciona'i est.
niecanica n qualquer prova, ver

rata Ribeiro, 254. Ide ama;., á vista, troco e fac.
lc 3 000 enl. s. 18 m. 24 A.laio,

VOLVO 1951 - Estado realmen- 316 48-2701.
io do 0 Vm. Vendo financiado atéiwmVc; a7 ?„,„ ,;,;-,» ,A,t, ¦
ir n n. i i~ vulko úi — iero, var ãs corr:15 meses. Ru,-, Real Grandeza, vr ¦ '. - Km'•i';p n -j, ççoi in vistít, Toco e i«c. o nuj

—{e n t,
ólimo 316

Iroco carro passeio. Paim Pamplt
[na, 700. Tel..- -19-7352.
CAMINHÃO - Chevrolet 53. 

'í.n

ibom estíido. Vencio troco carro
passeio, financio. P.iini Pampio-

|na, 700. Teh: 49-7857.
CAMINHÃO - Chevrolet 59" -.
Em bom estado. Vendo, financio,
troco corro passeio. Paim Pam.
plona, 700. Tel.: 49-7352.

ICÃMINHÂOZINHO Ford F-3, ano'
'50, bem calcado, pronto para
trabalhar. KCr|. 800,00 e 15x100.

jBarão cie Mesquita, 125.
CAMINHÃO MERCEbis BENZ
1957, torosdo, em ótimo estado,
à vista 3 800 mil. Rua Felipe do

j Oliveira 4, Túnel Novo. 57-5610.
CAMINHÕES Chevrobts, 577~5f,

lól e 62 estado geral como novos,
também lemos br,scu'aníes. Vcn-
do e facilito. Rua Uranos 1180,
Posto Esso.
CAMINHÃO" F-600" -"1959 :
Vende-se no esí.ido. Ver e tratar
a Rua Vieira Bueno, 25 — S'_o
Januário.
LOTAÇÃO ou Micro-ômbus

Compro em ótimo eslado. Pre-
— [ferencia Mercedes ou Chevrolet.

(p MERCEDES CAMINHÃO LP 321 -
¦—Vende-se ou troca-se. por cnrro ds

jpasseio. Av. Suburbana, 72<i0 -
Tel. 49-6400.
VENDO Ford F-600, 1961, Diesel,''motor 

retif., carroçaria o' 15 bois.
(Aceito Kombi de entrada. Tratar

¦ ¦ :-,-, ..,t.o etc. 1,.,-r >7.W,- 
vol,.s 6,. „,,„,„ „,, „ „,.„-„„„ ^ ^j™ ^J^"^ 

™ ^ol", íeL 6^6

prova, á vista, troco e fac.

VENDO Voll.sv.

CrS 4 500 000.

64, 48-2701
R. 24 Maio,

Chevrolet SS
1965

e, la. sin-11 900 en!., s. 18 m. -
lotalmentejMaio, 316 - 48-2701,
napa. RualVOLKS 62 - Excelente

>• 2 equip., a qualqufir prova,
_ _ 'a, '

ontrorja - Rua Dois Dasimbro,
33 ap. S01. Tel. 25-3263.

kOMBl — Compro sem aborrtcl*
'°-_Veio no horário da sua prc«
ftrêncin e pago hojt «ni dinhei-
ro. - Tal. 38-3891,
KOMBI — Compro urgenta da 57
a 67 qualquer «ttado pago k vis-
ia Tol. 49-8132 - Sr. Santos, na
hora de sua preferência.
KOMEI 1959' luxo 4 p. equipada,
Tudo, em excelente estado geral.
Vendo, troco e financio c| 1 500
entrada. Rua Ana Néri, 770.
KARMANN-GHIA 66 - Mod. 67
ainda na garantia Auto-Modelo,
fíciuipado, linda còr, troco e fa-
cilito parte. Rua B.vào Mesüui-
Ia, 174.'KARMAMN-GHIA 

65'- Tala larga,
superequipado. Como zero. Ven-
de, troca c facilita. R. Conde de
Bonfim, 426_.
KOMBIS — Àlugam-se com mo-
tori^ta, parn pequenos fretes, via-
yens e excursões. — Telefone:
52-6938 - Ernesto.

PICK-UP WILLYS 66 - Tra(,5o 4j
rodas, ólimo estado, bcm con-1
serva da, vendo urgente — Acei I
Io troca - Tel. 48-7756. _ JSIMCA 1965, Tulão, rádio, óti-
PEUGEOT 1953 - Vendo, troei\?°.-Js'?,d° dc .«nseryação. 

-

ou facilito com 600 000 - Estado, J' J' 
uniCo dono, par-

de novo - Av. Suburbana, 6751 Iucu' "¦ Barala Rl|J=no, 207
- Pilares
Ademi.

Tel.t 49-4848 307.Sr-,
SIMCA 61, última série, lindissi-
nic, vendo ou troco por carro
pequeno, diferença à vista. Base
2 800. Rua Siqueira Campos n.

PICK-UPr DESOIO 56 - 
" 

Venclõi' 
'

PONTIAC 51, 4 p„
Vendo por 950, fac
troco - 38-8037.

bom e-tndo.
550 ou

SIMCA 51 Vendo barato.
formada. Barão B. Retiro, 673-A.jTAXI

^JSIAACA 62, em ótimo estado, Ven-
Ício, troco e facilito. Rua Gonza-

Bastos, 166-B - 280934.

troco, facilito cnm 1.500. Av.
Mem de Sá, 253-B.
PICK-UP" FORD 1963 e mais 20
automóveis de diversas marca
tais como Floride Renault, Willy.,,
Ford, Gordini, Chevrolet, Dauplii-íSIMCA 65 — Rallye, eS-
ne, Kombi, Simca, DKW ele, lo- „, .1 w 1
dos em excelente estado, serâo|Pe,aCular estado. VendO
vendidos em leilão iudicial pelo 5 500 mil Tel. 3S-1 ...leiloeiro FERNANDO MELLO, " 

" 
, 

°° '30V
Rua Licínio Cardoso, 324, emi— Sr. Gabriel.
Benfica, ciuinta e sexta-feira, 6

TAXI DE SOTO 52 - Vendo ur-
Ciente, piíonto para trabalhar Cr$

I 700 mil à visla — Fac. - Av.
Suburbana, 2422 - Tel. 30-7063.
TAXI E PLACA" Cap. - Vendo
1 220 — Rua Marque/ de Sapu-

icai, 160 c Darci - Tel.: 32-1510.

JTAXI - Volks 
"62. 

Vendo" ur-
[Sente, só à vista. Emplacado em
dezembro. Capelinha. Run Ape
rana, 107, ap. 306 - leblon.
TÁXI FORD 46, pronto pf Ira-
balhar, em bom estado, facilite.
Rua Riachuelo, 48-A, Lapa.
TAXI — Velho pronto para ira-
balhar. Conmro Sr. Frank. Te-
lelone 34-1796.

Volks 62 Equipado,

demicd, quinta e sexia-ieira, 6 e^n-rt ai" """ • ", ¦
7 de abril de 1967, a parlir das 5' , t 

~ Superequipada, ra-
14.00 horas. Mais informaç5K.HJ'° ,ecl"' 'n'i ' s00í '?J 

J
Tel. 42-8205. i?"?0 n.'_>Z0- 

1ro"- R' 7i de
m -- Maio, 325.

Capelinha. Vendo urgento m ofer
ta à vista. Rua Maia lacorda, 222
ap. 501 - Estácio.

SHflacap
QUALIDADE ALIADA A GARANTIA

1967 - VOLKSWAGEN, 40 nl>.
1965 - KARMANN-GHIA, còr vermelha.
1°65 - VEMAGUET, motor novo.
1965 - VOLKSWAGEN, Grená e oulro
1965 - SIMCA CHAMBORD, côr azul.

prata.

1965 -- VOLKSWAGEN, Telo Solar, Vermelho.
1964 - VOLKSWAGEN, Excepcional estado.
1963 -- DAUPHINE, Còr Azul-Claro, c/ rádio
1963 - GORDINI, otlmo estado.
1961 - VOLKSWAGEN, Equipado.

COMPRAMOS, TROCAMOS, FINANCIAMOS
Rua General Polidoro, 81.

Telefones: 46-3586 - 46-0831.
Av. Atlântica, 1 536 - Telefone: 36-1323

VOLKS 61, úllima série, la. sin-ll 900 en!., s. 18 m. - R.
cronízada, cerâmica,
equioado, laterais de
Rainha Guilhermina, 90
- Leblon. |tn; i,0co e fac' ci l' 800 ent.
WARTEBURG 64" conservação im- 18 m. - R. 24 Maio, 316 -

pecável, cor gelo, equipado. — i'18-2701.
Aceil.-i.se troca e facilita-se. Tc-VOLKSWAGEN 61, lindo, estado
lefone 25-8651. Rua Bento Lls-lde novo, excelente. Fa:. c! 1800
boa, 116._ '.. Troco - R. 24 de Maio, 19
VENDE-SE automóvel 

'"Mercedes, 
fundos - Tei. 28-7J12.

Benr 230-S 1966 arul escuro, Je-: VOLKSWAGEN 62 - Excelente,
ro km. Cartas p' 01914 na por- equipado. Fac. cl . 800. Troco.
taria deste iornal. !R. 24 de Maio, 19, fundos. Tel.
VENDE-SE Simca Chambord 1963,12E-7-s12 - S. Fco. Xavier.
mecânica cem por cento. Rua VOLKSWAGEN 60, enuipado, e.
Frei Caneca 245. Tel. 42-8305
Aunusto.
VOLKSWAGEN" 59 

"vendo" 
niagni

fico estado, radio, tranca, etc
Ver Rua Arcos n." 19. Telcfoiv
-I2-Ó660. Oportunidade.

Côr, cinza, est.

ráu-j— Sr. Jair.

2^1 lica, antena c vidros elútricos.j VENDE-SC caminhão GMC 57 M.
ar condicionado, mecânico com '" Rocl1"-. Vor Estrada do Quitu

ii7,|alavanca cm baixo. Tcl.; ....
26-6470.

Concorrência
1964 - BISCAYNE

cil., mec. clirec. hicirául.

1 707, Vila ua Penha.
João.
VENDE-Sê caminhão Chevrolet de

celente. F.^c. c' 1 J00 -- Trccc.
R. 24 de Maio, 19 fundos. Tel.
28-7512. - S. Fco._Xsvier.'VOLKSWAGEN 

1964 -Conserva- ,
díssimo, capas curvin, Ent. NCrS|t'roulica, radio, ai

800,00 e 16 prest, NCrS 250,00. d0 placa 23-45-17

radio, placa CD26I

1965 IMPALA S.S

8 cil., 4 m,

1946 n.o 69 453, ecríoito eslado,
1 7CO. R. Niiton Prado, frente
63. Barreira do Vasco — Sdo
Crittóvão.
VENDO um caminhão marca B.D."
Fcrd ano 1951 em peri cito esta-
do. Preco a combinar. Avenida
dos Domocrúficos n. 222 fundos
casa n. 2 — Sebartião.

]6 OOO.OO" NOVOS - Caminhão
LP 321-59 - Mercedes, ao pri.

! meiro. Barão de Melgaço, 666 —
I Cordovll.

,
rchas, direção l,|.|AUTOPEÇAS E REVEND.

condiciona-;

206-B. Tel. 42-0201
- Sinal 2"5Ò0. Res- As propostos deverão

KARMANN-GHIA 1964, verde. Su-
perequlpado. Oiimo estado. Ven-
do, troco e facilito. R. S. Fco.
Xavier, 398. Tel.: 23-3776.
KOMBI 964 -"Nova, rádio, 30 000
fan, vendo. Rua Can-erino, SSlPASSA-SE1 «rg.nT. R.nauh", .qui. SIMCA JANGADA" ="u Kombi com-;i0-U-a- - <p'd'' '". 

f5' 
d" Ci"," Economi- p,0 .„, bom estado, ano 65 pa-!

KARMANN-GHIA 65 - Vendo 21 «. P«l.cul«. com 8 m| |,m %0 ; v,,„ CrS 3 owj „„„» 
»J6J» ,

mil km, todo equipado, nneus 
'¦ >'«'[,,*v,n,d.' .Gcm.s Freir. 52, urgente. Tratar pelo tel 34-6942

6900. VeriaP- 315 - João Santos. rijl g is ,, h.,a, j, s

MAUA AUTOPEÇAS S. A.
PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL PARA AUTOMÓVEIS

E CAMINHÕES NACIONAIS E ESTRANGEIROS

VOLKS 66 e 64. trocofc-^,-
S taClIllO. Rua nSddOCKito lonoo prazo. Av. Mem de Sá, enviados com uni cheque
I -Ln n70 ] 14-A. 224229 e 32-5397.Lobo, 379-B. _ _ Vo-L— AGEN— )9ó3_- l%4
VOLKS 61 Enuipado. Só à[l965. Todo.-, e'" eslado de no-
vista CrS 3.450.000. Real Grandc-l vos. Eciuioados. Espetacular. En.
za, 193 - Loia 1. Aberla até 20j Irada a partir de 2 500, s,-'do
horas. | eni 16 meses. R. Riachuelo, 23.~ 

Tcl.: 22-7036.
VOLKSWAGEN - 63, vendo, óii-
mo estado, troco Rural, jipe,
pick-up 62. Rua Mini:tro Vieira
de Caslro, 54, ao. 1 001. Tel.t
57-2453.
VOIKS 60 - Vende-se," ótimo
estado. Rua Alice, 1 476.
VOLKS""l96ir3a. série com rá-
dio, à vlstn 3 180 mll. Rua Fe-
lipe dc Oliveira A, Túnel Novo.

VOLKS 63 -- Particular, bom es-
tado, azul, único dono. NCrS ..
3 900,00 a vista. Tel. 45-5547 -
Gilberto.
VOLKS 66 - Eslado de 

"novo

Vende-se à vista ou financiado,
Rua do Matoso, 202-A. Tel. ..
54-1316.
VÒLKS~65 - Rádio c| amplifica.
dor de ondas, capas courvin su

TAXIMETRO — Kaguete marca lu-
|do. Frei Caneca, 220.

JTAXIMETROS"- Vencio"5 
"taxime-

[tros marca "CAPELINHA" - Ja
no estão aferidos. J<1 tirei o nada

valor clc NCrS 500,00 e entre- consta. Tel. 37-2768.

gues alé 15h30m do dia 29 do TAXÍmItRÕ CAPELINHA, comple^
corrente. Maiores informações'ple,0„' "omado _ Vendo uroen.

ite. Rua Orestes,
Santo Cristo.

, ti, t'e. Rua Oresles, 13, ao- 202
com ir. Goodman. 7clefone:;Tel. 23-1133

cinlurados,

.rí.; «m ___„ _l. «" iv;r *SIMCA " J'"".d.. bom .s.ado/R. Senador Alencar, 19
dí» 193 401 Uí í«M|íS,',IV w.,nd0 '' 

vh"' ba" CrS 3 500 0001

DirviiDc 
',",„,„ —.- — ¦]' R- Almirant. AUxandrino, 991

PICK-UP Ford 1959 em olimo es-jSIMCA TUFÃO 64tado, vendo ou troco Rua An-' - -
drade Pertence, 42. Catete.
Luiz. estofamen-
-,.,,^__r .„.- -,Jo orig. novinho, está ci 22 000ftut-tOI 203 - Ano 53, átimo Km, nunca bateu e equipada. A
estado, tudo 100°;,, 1 400 a vis- vista ou troco. Rua Felipe Ca-
ta. Rua Paula Brito, 431 - An- marão, 138 - Tel. 48-0962
deral. Te!.: 38-9570 - Ni

e tratar à Av. Epitácio Pes^ca n.°
3C, ar>. I, das 9 ás_14 hs.
KOMBI J964, vendo excelente es-
lado, NCrS 4 500,00 à vista. Rua
Barata Ribeiro, 502 ap. 701, Sr.
Valério.
KOMBI 67 Standard aluga-se com
motorista pj colégio, excursões,
firma etc. Tel. 47-86B7.
KOMBI 61 - Vende-se, ultima
serie. Tratir com Sr. Araújo.
Tel. 22-7781, horário comercial.
KOMBI 62 mel. lOO.Jpneus no- f,1 CK'UP 7„.^end.° Internationa
vos Standard e uma 59 mec. óti- Haiyes.er 1959, cabine dupla,
nn prec. rop. pintura preco'?'S^"d.e 

'¦ C°° kgi. preçp NCr-
2 050. Rua Russel 450-A. Aires J 

°°?, ». v,£'a-. ~ Ve,r "o Posto
21.3610 IPresidente. Tralrr pelo telefone:

.  -- -- J32-9487.
KARMANN-GHIA -Vende-se es- „ ..-_ .Dri—¦„ c-— ,-- --
1,do de novo, a.-ul, equipado. -'PAO-ARD ?] 

_ SOO mil. Ru»
Tratar com D. Carmem. Telefone Hl>VM .™'"y . 2f, fundos, ap.
37-5534 e 23-2227. Rua Gustavo'301."- Srt0 Cristóvão.
Sampaio n.° 358 aplo. 1003.IRUARAL 1967 ~ NCrS 176.00 -
Bf.ie NCr$ 6.0CO.OO. Aceitam-se;Mtlhor plano - Rua do P*v»io
ofertas. n. 90 - th 30m i> 20 horas, I

Modelo 65j
Saída em dez. de 64, único |;>r-:dono, 2 lindas cârí

MATRIZ

Tels.:

Avenida Brasil, 6987

E FILIAIS:

34-2199* - 28-3359 -
- Telefone: 30-5889

Posto de Baterias — R. Francisco Eugênio, 90 — 28-7433
DISTRIBUIDORES DA GENERAL MOTORS DO BRASIL' S.A.

p_r luxo ret. em out. único d.
sem bat. ac! troca e faci R- Assa-
ré, 17. Tel. 58-6423. Eng. Novo.
VOLKS 61 — Eslado de novo,
capas, rádio, mecânica 100C,Ó —
Aceito troca, facilito cj 1 500. Av.
Suburliana,_9 942 - Cascadura.

j 
VOLKS 59~~ Estado 

"de" "nòvõ,

único dono, pintura nova. Aceito
^A-^AÁQ,1'0™ e facililo cl 1 300 - Av.Ot Jtt7 Suburbana, 9 942 -_Cascadura.

j 
VOLKSWAGEN 1960 -Côr cere-

|}a transf. para 62 lodo bom —
Vendo ou troco por Kombi ou
Rural — Manoel — Sac. Cabral,
60-A.
VOLKSWAGEN 60 - Equipado -
1 200 mil entr. 200 p/ mès -
Av. Suburbana, 10 002 — 3.° «n-
dar, sala 305 — Cascadura.

RURALmÊL
OU QUALQUER
OUTRO
UTILITÁRIO

WILLYS w E NA ÈMJMm
^V-iSÚBURBANA/TQJel.: a^-^54'

WILLY
com seu mixto

e possante
PICK-ÜP

CABINE DUPLA

m
1 — —i^b=.

• toda a linha de
UTILITÁRIOS, você
encontra, com todas
as facilidades, na

CqYW

AGÊNCIA CAMPO GRANDE
DE AUTOMÓVEIS LTDA.

Av. Cesário de Melo. 953
Campo Grande - Tclc.
1010 - CETEL 94-1171
Praia do Flamengo, 244
Lojas Ae B.Tel.25-9776

52-8055 R. 458. (P

CROMAGEM PARA
AUTOMÓVEIS

GALVOTÉCNICA
•.cr.oroagem
tnlqUelagem
'garantida.

•ÉSiÉÉn
101 SIO I0Ã0 BATISTA. 9E

TOS. 26-5634 • 46 5404

Locadora Júnior
aluga

TAXI Capelinha, novo, vendo.
Rua João da Barroj, 15 ap. -102
— Leblon.

I Rua Riachuelo, 360-A

| iels.32-5823 / 32-1511

OFICINAS

VENDE-SE uma oficina de elcir;-
cisl3 e borracheiro — Av. Su-
burbana n.° 7977 - Entrada ?
milhões.

ESPORTES E

Itamaraty, Karmann-Ghia, EMBARCAÇÕES
Volks, Kombi, cciuipacios coa- ....-c . uitruac"
rádio, con, ou som mo.0risia.iBARCOS.E ENCHAS

Rua cin Passagem, 98. Tels.: —
46-3800 - 46-3136, filiado ao
Diner'3, Rcaltur, Interior.

BASCO de cedro ó ps;5., com
motor popa <ic 3 HP, 350 mil,
ac. oferta. R. Arnaldo MurineÜ,
160, Anchiete.


