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TEMPO: liora. TEM-
PERATUttA: ,.„, elc-
vação. VENTOS: K-ir,
fracos. \ ISII!.: hoa.
M IXIMA: 34.0. MÍN..
MA: 20.6. (Mnis dela-
lltes na l.a página ilo
Cad, tle Classilicadoí)

• Sp*§ v

- \ f

Rio cie Janeiro — Quarta-feira, 29 de marco de 1967

Popa admite revolução para impor justiça social
S. A JORNAL DO BRASIL - Av.
Rio-Branco, 110/112 - End. Tel.
JORBÜASIL -- GB. - Tel. Rede
Interna 22-1818. *- Sucursais: S.
Pauío - Rua Barão de Itapetinin-
na, 151, coni. 21/22, lol. 32-8702,
Brasília — betor Comercial Sul,
Cd. Central, 6." and. qr. 602/7,
Tel. 2-8866. B. Horizonte - Av.
Alonso Pena, I 500, 9.o and. lei.
2-58.18. iMilerói - Av. Amaral
Peixolo, 195, gr. 204, Tel. 5-509.
P. Alegre — Av. Bornes do We-
doiros, 915, A." and. Tol. 4-7566.
Recife — Rua União, Ed. Sumaré,
s<1003. Tel. 2-5793. fi. Aires -
Flórida, 142, lojas 10 e 14, lei.
-10-3055. Correspondentes: Belém,
S. Luis, Fortaleza, Natal, João
Pessoa, Maceió, Salvador, Curiti-
ha, Montevidéu, Washington, N.
lorciue, Paris, Londres. PREÇOS: —
VENDA AVULSA - GB e' E. do
Rio: Dias úleis, CrS 200 ou NCrS
0,20 - Domingos, CrS 300 ou
NCr$ 0,30;SP, DF e BH: Dias
úleis, CrS 300 ou NCrS 0,30 -
Domingos, CrS 400 ou NCrS 0,40;
Estados do Sul: Dias úteis, CrS
300 ou NCrS 0,30 - Domingos,
CrS 500 ou NCrS 0,50; Nordesle
(até PB): Dias úleis, CrS 300 ou
NCrS 0,30 - Dominc.os, CrS 500
ou NCrS 0,50; Norte (RGN até
AM): Dias úleis, CrS 500 ou NCrS
0,50 - Domingos, CrS 800 ou
NCrS 0,80; Oesle (GO. MT): Dias
úleis, CrS 300 ou NCrS 0,30 -
Domingos, CrS 500 ou NCrS 0.5''
SERVIÇO POSTAL (BRASIL): Ano,
CrS 45 000 ou NCrS 45.00; Se*
mestre, CrS 23 OCO ou NCrS
23,00; Trimestre, CrS 12 000 ou
NCrS 12,00 - ENTREGA DOMI-
CILIAR: Trimestre, CrS 13 000 ou
NCrS 18,00; Semcslrc, CrS 36 000
ou NCrS 36,00. - EXTERIOR (V.
AÉREA) - EUA: Mensal USS 10;
Trimestre USS 30; Arcjenlina: PAS
60 e PAS 100; Uruguai: $8, dias
uteis e $15, domingos.

ACHADOS E PERDIDOS

DOCUMENTO PERDIDO — Foi
extraviado o Diploma de Técnico
cm Contabilidade, expedido pela
Fundação Getúlio Vargas, perten-
cenie s José Luiz Santos. Favor
lolefonar para 30-6806.
FOI perdida a carteira do CREA
n.° 8887 - D - 5.» Região. Pe-
de-so a quem a encontrar o fa-
vor de encaminha-la oo Conselho
Regional de Engenharia e Arqui-
letura.

GRATIFICA-SE-Perdeu-
se, no trajeto da Rua Se-
rndor Dantas para Rua
cb Catete, no interior de
um táxi, uma pasta con-
tendo valores, livros co-
merciais, documentos da
firma S.A. D., Sampaio-
Publicidade, no dia 27
do corrente. Gratifica-se
com NCr$ 50,00 a pes-
soa que achou e entre-
gar na Rua Senador
Dantas, 117, sala 545 —
Tel. 32-2824.
ÓCULOS ESCUROS - De grau,
aquecido num táxi às .18 horas,
esquina G, Aranha-A. Pório Aic-
'.jre, dia 27, Procurar Nadia,
32-8833.
PERDEU-SE 

"alvará" 
dê" localização,

n.° 116 206; livro de Compras
n.° 1, e;n branco; contas de luz,
folhas de pagamentos. Gratifica-
se pela devolução, A Lavanderia
leal. Rua Maria Passos, 21.

PERDEU-SE cachorro' Bo'-
xer da R. Redentor, 312.
Atende por Léo- Gratifi-
ca-se quem achar. Tele-
fone 23-3162. (B

EMPREGOS

DOMÉSTICOS

AMAS, ARRUMADEIRAS
E COPEIRAS
ÃRRÜMA&ÊÍRÃ - Precisa-se, na
Rua Visconde dc llaúna, 198 -
Tcl.: 26-6676 -- Jardim Bolánico

Paga-se bem.
ARRUMADEIRA para" lavar, pas-
sar casal tratamento com referen-
cias — Folga a combinar, orde
nado 60 mil — Rua Paulo Cé
sar de Andrade, 27-1, ap. 601 -
Parque Guinle — Laranjeiras.

A AGENCIA RIACHUELO 
" 

desde
1934 vem servindo a elite cario-
ca. Temos cop. - arrumadeiras e
babás clc. Tels. 32-5556 e 
32-0584 -_ D. Conceição.

ÀRRUMADEIRA-COPEIRA 
"- 

Pre-'
cisa-se de uma com prática, qu*
tenha boa aparência, exigem-se
referências, ordenado a combinar,
Av. Vieira_Souto, 86_ap. 203.

ATENÇÃO - Emp. doméstica?
Ag. Mola tem as melhores com
documentos t ref. Av. Copaca-
bana tl. 610, a,'loja 205. 37-5533

AMBIENTE FAMILIAR - Toma
se conta de criança — Preço a
combinar. Figueiredo Magalhães
n. 109- apJ_804.
ARRUMADEIRA - COPEIRA -
Precisa-se de moça de boa apa
rencia, doe. e refs. na Rua Sa
Ferreira n. AA, ap. 1 002 - Co
pa. P. 5.

ARRUMADEIRA - Precisa-se ds
uma — Paga-se bem. Telefone:
37^725;
AGENCIA FLORES oferece as
melhores cozinheiras, babás, ar-
rumadeiras etc. — R. Voluntário;
da Pátria, 31/501. Tel. 46-1268.

ARRUMADEIRA - Procisa-se na
Av. Princesa Isabel, 293 ap. 903.
¦Èxigenvsa referencias. .

ARRUMADEIRAS. copeíras e ba-
j)ás — Precisam-se. Ótimos crds-
nados — Rua Senador Dantas, 39,
2.o andair_- sala 260.

AGENCIA São Jorne. Oferece or.
rumad., copeira, babá, lav., co-
2ÍnheIra de forno e fogão, dia-
ri-tas a 6,00 e 7,00. D. Yolanda

Tel.: 35-9533. 

ARRUMADEIRA - Precisa-se cem

prálica, para família de trata
menlo — Paç]a*se bem - Rua
Cupertino Durão, 31 — 

__leblon.
BABA""- ARRUMADEIRA -P,»-

cisa-s» com mais de 25 anos de
idade, sabendo ler t escrever.
Exlgem-so referências • quo dur.
ma no omprego. Damos preferen-
iia • PORTUGUESA ou ESPANHO-
LA. Inútil apresentar-te quem
não estiver nas condições acima.
Não se faz questão de ordenado,
dependendo do valor da candi-
data. Rua Constante Ramos, 162,
ap. 101 - Tel. 37-0272 - Mme.
leite.  
BÀBA-ARRUMÀÒÉIRÃ - Precisa-
te para arrumar e acompanhar
menina do 10 anos - Paga-so
muito bem - Pode-se referen-
cias - Te!,: 37-0623 ou tralar na
Rua Constante Ramos, 34, ap.
1102 — Copacabana.

BABA' — 
"ARRUMADEIRA "paia

uma menina de 2 anos — Paga-
sc bem. Dorme no emprego. —

Só se apresentar quem fòr edu*
cada com carteira, referencias oi
boa aparência. Kua Vicente Li*
cínio n. 150 — Pça. da Bandei-
,a -_ Tel. 34-8506.

EABÁ-"ARSUMAD£1RA - Precisa-se
com pratica e referencias para
um menino já no colégio e aju-|
dar serviços arrumadeir.i — NCrS |
00,00. Praia de Botafogo, 28,
ap. 702. I

UMA NOTÍCIA QUE ANIMA

Excedentes
vao ser
aproveitados

Um convênio assinado ontem entr*?
o Ministério da Educação e as uni-
versidades c estabelecimentos iso-
lados dc ensino superior cria con-
dições para que todos os candidatos
aprovados nos vestibulares deste ano
sejam aproveitados nas escolas su-
-periores — cursos federais ou eciui-
parados —, inclusive fundações.

Ao assinar o documento, o Pre-
sidente Costa e Silva afirmou que
não faz sentido "um País cio 82
milhões dc habitantes não ter ca-
pacidade de matricular em suas uni-
versidades um número maior do que
155 mil jovens". No Rio, os cxüc-
cientes ouviram a noticia, atreves
de umo emissora de ráciio. reuni-
dos na Cinelândia. o a receberam
eom risos e choro. (Página 11)

Salário de
funcionários
será revisto

Os níveis cie vencimentos cio fun-
cionalismo do E.stado poderão ser
revistos nos próximos dias, pois a
comissão da Secretaria de Adminis-
tração encarregada de examinar o
assunto indicou a medida, depois
clc demorados estudos, em relatório
que ainda esta semana será enviado
ao Governador Negrão de Lima.

lím Brasília, o novo Diretor-Gc-
ral do Departamento Administrativo
ds Pessoal Civil icx-DASPi, Sr.
Belmiro Siqueira, disse ao ser cm-
possado no cargo que compreende'as razões pelas quais o funcionário
público pede aumento e reconhece
que. "essa c umo reivindicação a ser
encarada com simpatia". (.Pág. -íj

MDB decide Bolívia
hoje sobre
a "frente"

ISa Cinelândia, vivas comemoraram a notícia cia assinalara, do convênio

O Sr. Carlos Lacerda aguarda
apenas os resultados da reunião de
hoje do MDB sóbre a frente ampla,
cm Brasília, para decidir a forma
pela qual levará o movimento para
as ruas. Ex-peiebistas interpretam o
encontro como decisivo paia saber
se o.s grupos de oposição poderão
aglutinar-se cm torno cios Srs.
Carlos Lacerda e Juscelino Kubits-
chek: e alguns setores do MDB pre-
tendem ir . cisão se os dirigentes
se Inclinarem pela* adesão à frente
ampla.

decreta
emergência

O Presidente boliviano Rcné
Barrientos decretou estodo cio
emergência na zona de Lagunillas,
onde houve um choque dc guerri-
lheiros com soidados do Exército
no final da última semana, amea-
çando a Província de Santa Cruz,
que tem limites com o Brasil, a Ar-
gentina e o Paraguai. A zona dos
guerrilheiros íoi bombardeada por
artilharia, notaciamente nas selvas
próximas à, Cidade clc Camiri, e
toda a região está sob toque clc
recolher. tPágina 9j

Ao lançar ontem sua quinta
cncíclica — a Populorum Pro-
gressio —, o Papa Paulo VI acl-
mitiu o recurso extremo à re-
volução para obter a justiça
social, ressaltando que a paz
não é a simples ausência de
guerra, ao mesmo tempo em
que condenou o capitalismo
sem peias, o colonialismo, o
nacionalismo e o racismo.

O Papa Paulo VI advertiu
que "o capitalismo desenfrea-
do não deve guiar as relações
entre os povos, pois freqüente-
mente chega a implantar a di-
tadura econômica", e propôs a
criação de um fundo mundial,
com recursos tirados da "os-
tentação e da corrida arma-
mentista", para financiar um
programa mundial que elimine
a fome e reduza a pobreza.

A nova enciclicá. elaborada
cm documento de 12 mil pala-vias, foi o resultado de. três
anos clc intenso trabalho do
Papa e dos mais categorizados
teólogos, sociólogos e diploma-
tas cío Vaticano. Pela primeira
vez, autoriza os Governos cato-
hcos a divulgarem informações
sobre o controle da natalidade,
desde que executado dentro das
normas admitidas pela Igreja.

Revela ainda o Papa Paulo
VI que a propriedade privada
não é incondicional nem abso-
luta, porque ninguém deve
guardar para si mais do que
necessita, enquanto outros não
podem satisfazer suas necessi-
dades primordiais. Como con-
selho aos países mais fracos,
prega a necessidade dc firma-
rem acordos regionais e mais
amplos entre si, a fim de pro-
moverem programas de estrei-
ta colaboração. (Página 2)

EUA apoiam e Hanói recusa a paz de U Tihant
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As filas do açúcar estão grandes e crescerão mais, porque a maior refinaria vai parar

Aumento é geral nos Terra ficará
mais de mês

gêneros e
Trens suburbanos, ônibus, tá-

xis, lanchas, gás dc cozinha, ga-
salina <; óleos lubrificantes, gor-
dura ile coco, doces, maisena,
margarina — são os produtos e
serviços que estão na expeetati-
va clc novos aumentos de preços
no Rio, sem falar no açúcar que
praticamente já está aumentado
c semidesaparecido.

Enquanto esses aumentos clc
preços tabelados, inclusive alguns
da lista da CADEP, já estão dc-
etelidos ou cm estudos, continua
a liberação, pela SUNAB, dos
gêneros dc primeira necessidade,
cm conseqüência da qual os scu3
preços sobem constantemente
nas feiras-livres e nos armazéns.

O aumento dos derivados de

transporte
petróleo não ultrapassará IV. ,
segundo informou ontem o Che-
fe de Gabinete do Conselho Na-
cional dc Petróleo, General Age-
nor Monte, porque decreto pre-
sidcneial prorrogou, a incidência
do Imposto sobre Circulação de
Mercadorias sobre combustíveis
alé 31 de dezembro deste ano.

Em Minas, dirigentes empre-
sariais aplaudiram o decreto,
classificando-o como "a primeira
medida prática dc luimaiiizaeão
da política econòmivo-fiuanrri-
ra, uma vez quc sc a alta dos
derivados dc petróleo atingisse
os percentuais indicados o Pais
enfrentaria a retomada do pro-
cesso inflacionário". (Editorial e
páginas 11 e 13)

no Cantagalo
O tempo de duração das obras

de desbastamento do Corte do Can-
tagalo é imprevisível, porque uma
só escavadeira e poucos caminhões
trabalham para retirar da rua o
monte de terra que ontem já atin-
gia uma altura de sete metros, lem-
brando o tempo. 1930. em que ain-
da não havia sido aberto o corte.

Em conseqüência, o tráfego de
ligação entre Copacabana e Lagoa
pela região também regrediu quase
40 anos e os engenheiros responsa-
veis pelas obras dizem apenas que
a limpeza total durará mais de um
mês, no minimo. Na Rua Benja-
mim Batista (Jardim Botânico) o
Instituto de Geotécnica começou a
trabalhar numa pedra de milhares
de toneladas precariamente susten-
tada. (Página b)
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No Cantagalo cai muita terra e retiram muito pouca

O Secretário-Geral da ONU,
U Thant, anunciou ontem um
novo plano de paz para o Viet-
name, que íoi imediatamente
aceito pelos Estados Unidos e
pelo Governo de Saigon, mas
rejeitado pelo Vietname do Nor-
te, que continua exigindo "o
fim da agressão norte-america-
na" como única forma de resol-
ver o problema.

Ao expor seu plano, quc pre-vê a suspensão geral das hosti-
lidades, o início de conversa-
ções preliminares e a convoca-
ção da Conferência de Gene-
bra, que acabou com a guerrana Indochina, U Thant adver-
tiu que se não houver espírita
de colaboração o conflito do Sn-
deste asiático poderá transfor-
mar-se em guerra mundial.

Logo após ser anunciado o
plano de U Thant, o Governo
inglês informou que seu Minis-
tro do Exterior George Brown
telegrafou ao Chanceler sovié-
tico Andrei Gromyko, fazendo
um apelo para que a URSS e a
Grã-Bretanha convoquem nova
Conferência de Genebra, cia
qual os dois países são co-pre-
sidentes.

Em Saigon, o Comando Mi-
litar norte-americano anunciou
a volta dos bombardeios sobre
Haiphong, principal porto do
Vietname do Norte, enquanto
a Junta Militar que dirige o
Vietname do Sul marcava pa-ra 1 de abril a promulgação da
nova Constituição e para 1 de
setembro a convocação de elei-
ções presidenciais.

Dois capelães militares nor-
te-americanos, o padre católico
Raymond Roy e o pastor pro-testante Francis Garrett, que
regressaram do Vietname, de-
clararam em Washington queencontraram grande dificulda-
de para explicar aos soldados
norte-americanos "por que eles
estão ali matando gente" (Pá-
gina 8)

BABÁ — Precína-sa cem oxperiôn-
cias 0 referencia^ Patia-se muito
bem. Rua Sá Ferreira, 170*502.

BABA' — Prcd-a-íO d» m»iga *
carinhosa p;va trôs crianças já
grandes — Telefone 26-7752.

BABÁ — Precisado com prálica,
qua dê referências. — Ordenado
OS 90 000. Tralar na Rua General
Urquiza, 259 (Leblon).

COPEIRA-ARRUMADEIRA de 25 a
30 anos para família de trato cj
referências recentes * documen-
to». Ordonado CrS 9(1000. 252,
Av. Copacabana, ¦»», 201. Telefo-
nt 37-4790.

ICOPEIRA-ARRUMADEIRA - Preti.
sa*se com ni.1 i•. de 30 anos de ida-
do, sabendo ler, escrever ei um

> pouco de costura, para serviço de
{Senhora só — CrJ 60 mil — Exi-

| oem-se referencias • qu» durma
no emprego — Inútil apresen*
tar-se quem não estiver em con-

. dições — Rua Benjamin Batista,

I 161, ap. S-101 (Jardim Botini-
eo), - Telefone 26-5545.

' 
COPEIRA arrumadeira, responsa-

: vel, com prática » boas referen-
cias. Pago bem. Tratar â Rua

i Domingos Feireir» 140, ap. 701.

COPEIRA - Pretisa-se de uma
I copeira para casa de tratamento,
j com muita prática de servir à
francesa e com referências — t
inútil se apresentar quem não es-
tiver à altura de ocupar o lunar.
Tratar na Av. Atlântica n.° 2 038,
ap. 201.

COPEIRA — Preciso com prática
íds servir _ francesa e referencias
— Praia do Flamengo, 386, ep.
302.

CASAL estrangeiro precisa niõca
com cart. Ident. Trabalha de 13

. 13 hs. Orrl. CrS 50 000. Frnn-
cisco Otaviano 138*102 - !p*jn
ma.

COPEIRO — Precisa-se para casa
de família. Exigem-se referências,

jprática. Tratar à Rua Senador Ver-
jgueiro, 159 ap. 1 301, depois das
j9 horas.

| EMTREGADA"-" Preciso prática~V
carteira. Rua Santana, 124 *p.

EMPREGADA - Precisa-se moci-
|nha, dormir omprego para cozi-
nliar e pequenos serviços. Rua
B.irão de Igualem), 442, ap. 103.
Pça. da Bandeira.
EMPREGADA - Precisa-se para io*
do serviço, sabendo cozinhar, exi

Iga-se referencias. Rua Sá Ferreira,
127 - 501.

COPEIRA - ARRUMADEIRA -
|PrecÍsa-:e com pratica — °sdcm-
se referenciai e documentei. —
Trat.lr na Av. Rui Barbou n.
350 — 11,° andar — Flamengo

i EMPREGADA - "recisa-se para
jtodo o serviço, que durma no
'emprego na Rua Aristides Caire
n. 281 — ap. 301 - Móier.

Precisa-se com

602. __
EMPREGADA com boas ref. pro-í EMPREGADA
cura-se para casal. Arruinar e co-! rc'?rcncias, dorme no emprego.
itinhar. Traiar de manhã. R. To-! Rm Haddock Lobo 379, íp. 703.
nelcros, 239 ep. 902. 'Tel. 34-0506 , ...

EMPKEüADA — Precisâ-re para
iodo o serviço de um cs:a! que |
durma no emprego. Tratcr ní
parie da manhã. Rua Henrique:
Fleiuss n. 155, ap. 102 - Ii|v
ca - Exígenvse referencias.

EMPREGADA t| serviço de -1 pes-í
soas. Cozinhe bem o trivial va^
ri?do. Não encera. Dorme no em-
prúgo — Peço ref. R. Sebastião
Lacerda, 31, ep. 207 - Laran-
jeiras,
EMPREGADA"DOMESTICA - Pre-
cisa*se de uma para ceia de fa-
míiia -- dormir no emprego. —

iPaqa-se muito bem na Rua São
Francisco Xavier n. 3?, ap.¦102.

EMFREGiDo, p lodo serviço dc
casal. Precisa-se, dorme no em-
prego. Rua Barbacena 67. — Eng.
Dentro. _
EMPREGADA para arrumar e co-
zinhnr p: 3 oe3£oas . Run Bani-
bina 22 4. Ordenado 60 000. Dor*
mir no emprego.

EMPREGADA - Precisa-se pau
Iodo o serviço de pequena \a-
míiia — Paga-se bem. Exigem-
se referencias Rua Senador
Vornueiro n. 138, ap. 712.

EMPREG ÃDA — Proc;sa*sê"pãTa' 
"tt.

do o serviço de um casa!. Paga-se
bem. Rua Barata Ribeiro S02, ap.
202. Tel. 360499,

[EMPREGADA todo serviço menos
: roupa tjrande das 8 ás 17 ho.
jra;, folga domingos, família de
!cinco pessoas. Francisco Ot.?vía.
!no n. 60 - ap. I 006 — Orde.
jnado de CrS 60 000.

.EMPREGADA - De boa aoarén-
] cia, limpa, precisa família es-
trangeira para todo serviço, arru-

'mar, passar e cozinhar — Refe-
rências — Cr5 80 mil mensais —
Rua Aparana, 84 — Leblon.

EMP REGADA" - Para 
"casa 

17 tõdõ
serviço, apartamento pequeno, do-
cumentoj, referências mínimo 1
ano. Rua Itaipava, 62 - 202. -
46-2385.

EMPREGADA PARA TODO SER.
VIÇO — Roa Constante Ramos
n. 70 — apartamento 301. "a-
ga-so bom - COPACABANA.

EMPREGADA para 2 pessoas, la-
var e cozinhar, 40 000. Fcícia
aos domingos, ref. R. Adolfo Mo-
Ia n. 120 - ap. 201 - Tijuca.

EMPREGADA - Precisa-se p/ ta-
sal c/2 filhos. Ord. CrS 70. Na.i
precisa lavar t passar. Av. Vieira
Souto 276 õp. 201 — Ipanema.

GOVERNÃNTA~-~D"e~meia™ida-
da, sem compromisso, preciso d!
família - Tel. 46-7911 na Rua
Urbano 5antos n. 72 — Praia
Vermelha,
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.Nova encíclica proclama
1 Cidade <io Vaticano (UPI-
J.Bi — O Papa Paulo VI pro-
mulgou ontem sua quinta cri-
cíclica, intitulada Populorum
Progrcssio — Sobre o Pro-
gresso dos Povos — na qual
.admite o recurso à revolução
em situações extremas, como
meio para obter a justiça so-
ciai. frisando que a paz não
ec pode restringir a uma sim-
pies ausência da guerra, resul-
tado de um equilíbrio sempre
precário de forças.

O documento de 12 mil pa-
lavras, entregue à imprensa
por Monsenhor Paul Poupard,
autoriza, pela primeira vez, os
governas catúlicos a divulga-
rem informações sobre o con-
trôle da natalidade e adota-
rem medidas corretas, segundo
as ¦ normas consagradas pela
doutrina oficial cia Igreja, que,
conforme íoi revelado ontem,
será abordada pelo Papa num
documento separado.

A IRA DO SENHOR

O Papa censurou o capita-
lismo sem limites, o colônia-
Iismo, o nacionalismo e o ra-
eismo. Disse que o capitalis-
mo desenfreado não deve guiar
as relações entre os povos, pois
freqüentemente chega a im-
plantar uma ditadura econô-
mica.

Acrescentou que a proprie-
dado privada não é incondi-
cional nem absoluta, porque
ninguém deve guardar para si
mais do que necessita, enquan-
to outros não podem satisfa-
_er suas necessidades primárias.

Levantando o lema de que"o desenvolvimento è o novo
nome da pa;.". o Papa acon-
selha os paises mais fracos a
firmarem entre si acordos re-
glonais e de maior alcance a
fim de promoverem programas
de estreita, colaboração entre
grupos clc nações.

Em seguida pede aos paises
mais ricos que coloquem sua
riqueza supérflua a serviço dos
paises pobres, pois a "sua co-
bica" só pode provocar a Jus-
tiça rie Deus e a ira cio pobre,"com conseqüências quc nin-
guém pode prever". Propõe a
criação de um Fundo Mun-
dlal com recursos retirados"da ostentação e da corrida
armamentista", para finan-
ciar um programa que elimine
a fome e reduza a pobreza,.

Sem fazer qualquer comeu-
tário, a Agência Tass distri-
buiu ontem à imprensa sovié-
tica um pequeno telegrama sô-
bre a encíclica de Paulo VI,
ressaltando o seguinte trecho
do documento: "a proprieda-
de privada não é direito in-
condicional e absoluto".

Oa novos tempos
na voz da Igreja
Departamento de Pesquisa

Surpreendida com as inova-
ções que marearam o fim da
Idade Média — protestante-

,mo, industrialização, demoora-
cia, socialismo —, a Igreja, íe-
chada num mundo agressivo
aos "modernismos", teve em
.Leão XIII o autor capital do
grande trabalho que iniciou o
seu processo de adequação com
o momento social, nas quês-
.ões temporais. A encíclica
Keruni Nova_u_n, de 1891, deu
esse primeiro passo, lançando
um repto ao mundo católico
para que se inquietasse e se
adaptasse às novas situações.

Quarenta anos depois a Qua-
dx._K-o.s.mo Anuo, de Pio XI, já
st> situava num nôvo contexto
social: sua maior contribuição
consistiu no esclarecimento
para os católicas do conflito
entre o liberalismo individua-
lista c o socialismo comunis-
ta, e, com o seu texto, a Igre-
ja participava já no processo
social da atualidade, estudan-
do o.* problemas das relações
de trabalho, conduzindo a so-
iluções, debatendo as posições
que divergiam com as suas, in-
dlcando o que era assimilável
4 doutrina social da Igreja e
o que não se coadunava com
ela.

Mais trinta anos passados,

em 1981, tinta terceira encícli-
ca de importância definitiva
definia iun mundo que cada
vez mais se transforma rápi-
damente. A Mater et Magistra,
de João XXIII, explicitou com
grande clareza o dever do ca-
tólico relativo à comunidade,
esclarecendo de uma vez por
todas a linha de pensamento
da Igreja aplicada à proble-
mática social. Sintetizou o que
há de cristão no liberalismo e
no socialismo, condenando os
seus exageros: submissão do
Estado ao indivíduo ou do ln-
divíduo ao Estado.

Pol também o Papa João
XXIII, em 19C3, que completou
um grande sistema social ela-
borado pacientemente por mais
de 70 anos, contendo a respon-
sabilidade de guiar o mundo
católico diante dos graves fa-
tos sociais da época contem-
poránea, A Paeem in Terris
quebrem uma tradição milenar,
ao se dirigir não apenas aos
bispos e fiéis, mas a "todas as
pessoas de boa vontade", sem
gratuidade formal, pois se ade-
quava à tônica de pregar a paz
em toda a Terra.

Paulo VI cm 12 frases
Êste é o ideal: ter mais, para sor mais e de-senvolver-se plenamente.

Reprovando os abusos do capitalismo liberalsalientando a ambivalência do trabalho e cri-ticando o liberalismo sem freios e uma místicaexagerada do trabalho, não se deve deixar derealçar o papel insubstituível do progresso indus-trial e da organização ao trabalho no desenvol-vimento.
É necessário apressar-se, pois são muitos o.shomens que sofrem. A tentação da violêncianos espreita. A revolução ruinosa deve ser prós-enta, a nao ser em caso de necessidade inelutável

pois e a reforma necessária para combater e ven-cer a injustiça, através de transformações cora-josas, profundamente inovadoras e urgentes.® A família deve desempenhar papel primordialsegundo o plano divino. Os podêres públicosestão convidados a colaborar para que possa cum-
pnr sua função de conformidade com as exigên-cias de uma consciência instruída pela lei deDeus e autenticamente interpretada e mantida
pela confiança nele.
•As nações ricas têm um dever de solidarie-dade para com os povos em vias de desenvolvi-mento. Ninguém tem o direito de ignorar os de-veres impostos ao homem nd mundo.« Nao é suficiente vencer a fome nem fazerretroceder a pobreza. É preciso construir ummundo em que todos, sem exceção, gozem de umavida plenamente humana.
o Deve ser constituído um fundo mundial comrecursos nao aproveitados, com os destinadosa ostentações e armamentos, que constituem anteo sofrimento dos homens, um escândalo in tolera-vel que devemos denunciar. Gostaria que os res-'P°nsaveis nos ouvissem antes que seja demasiado
® È imprescindível aplicar os princípios daRerttm Novarum ao nível dos novos, paraevitar a ditadura econômica da livre concorrênciaOs obstáculos que devem ser superados- o'nacionalismo que isola os povos em detrimentode seu próprio bem, e o racismo, que viola os im-prescmdiveis direitos da pessoa humanaO desenvolvimento é o nôvo nome da pazCombater a miséria e lutar contra a injustiçasignificam promover o bem-estar, o progresso hu-mano e espiritual de todos e, portanto, o bemcomum da humanidade.

Os jornalistas devem alertar a opinião públicae orientar os povos; que os ricos saibam, pelomenos, que os pobres estão em suas portas e acei-tam restos de seus festins.
o Ante as exigências fundamentais do bem co-mum, não há direito incondicional e absolutode propriedade: os podêres públicos podem e àsvezes, devem intervir para realizar desapropria-
çoes ou colocar os recursos disponíveis a serviçoda comunidade.
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CONCURSO

NA
AREIA
MAIO 6/13

PROMOÇÃO JB/AIR FRANCE

O JORNAL DO BRASIL lança mais
um Concurso de Esculturas na Areia,

para concorrentes de 8 a 15 anos.
O prêmio:.uma.viagem.de
ida e volta à França,

para participar das provas
do campeonato mundial,
na praia de La Baule.

INSCRIÇÕES - DE 3/4 A 3/5/67
RELAÇÕES PÚBLICAS DO JB - AV. RIO BRANCO, 110-1.° ANDAR
AGÊNCIA AIR FRANCE - COPACABANA PALACE - AV. ATLÂNTICA

direito revolução
Populorum Frogressio "em 2000 palavras

Êste é o resumo oficial, em duas
mil palavras, das 12 mil. da encíclica
Populorum Progressio, divulgado veloServiço de Imprensa do Vaticano:

'¦'Está sendo registrado hoje um.
futo transcendental: o problema so-
ciai assumiu proporções mundiais. In-
térprete dos sintomas do tempo, como
seus predecessores, Paulo VI — con-
tlnuando a Mater et Magistra e a
Pacem in Terris, de João XXIII, e o
Esquema 13 do Concilio, que deu lu-
nar à Comissão sobre a Justiça c a
Paz — projeta sobre o grave proble-
ma do desenvolvimento a luz do
Evangelho.

A finalidade da encíclica é fazer
um solene apelo a uma ação com-
binada para os objetivos do desen-
volvimento integral do homem e o
desenvolvimento solidário da huma-
nidade.

Primeira Parte:

Polo Desenvolvi mento Integral
do Homem

1. OS ELEMENTOS DO PROBLEMA:

Ante uma aspiração crescente
dos homens a fazer, conhecer e ter
mais. para. ser fnais, o mundo nascido
da era colonial está frente, a um de-
«equilíbrio crescente, onde os pobres
têm uma consciência maior desta si-
tuação. O choque das civilizações
contribui para esta desordem. A si-
tuação ó grave, pois apresenta ricos
cada vez mais ricos e pobres quc con-
iinuam sendo pobres.

2. A IGREJA E O
DESENVOLVIMENTO

Preocupada, enquanto anuncia a
fi em Cristo para promover a eleva-
ção do homem e dos povos, a Igreja
propõe uma visão global do homem
e da humanidade. Por vocação., cada
homem recebe um chamado para de-
senvolver-se: isto constitui para ãe
am dever pessoal e de membro de
uma comunidade.

Mas todo crescimento é ambiva-
lente: é preciso respeitar a escala de
valores, -se desejamos que todos os
homens cheguem a condições mais
humanas de vida (cf. LebretJ. Êste é
o ideal: ter mais. para ser mais, c
desenvolver-se plenamente, como fi-lho de,Deus, Pai de todos os homens.

3. A AÇÃO QUE DEVE SER
EMPREENDIDA:

Ampla e Urgente. O Destino
Universal cios Valores:

A Terra foi criada por Deus paraiodos os homens. Os direitos de pro-
priedade e livre comércio estão subor-
dinados ao direito fundamental quetem cada pessoa de conseguir o que
precisa. í; um dever social, grave e
urgente, destinar os valores a este
fim primário, a Bíblia e os padresda Igreja nos ensinam isso. O recen-
te concilio o reiterou. Ê necessário
passar dos princípios para os fatos.Há situações escandalosas, e é preci-so pòr-lhes fim. Há reformas que se
impõem e é necessário realizá-las (cfDom Manuel Larrain Verrazuriz, Bis-
po de Talca, Chile). Ante as exigên-
cias fundamentais do bem comum,¦não há. direito incondicional e abso-
luto de propriedade: os podêres pú-blicos podem e, ds vezes, devem in-
tervir para realizar desapropriações
ou colocar os recursos disponíveis a
serviço da comunidade.

A Industrialização: O Símbolo e
Fator do Desenvolvimento — Repro-¦vando os abusos do capitalismo libe-
ral, sublinhando a ambivalência do
trabalho e criticando o liberalismo
sem freios e uma mística exagerada
tio trabalho, não se deve deixar de
realçar o papel insubstituível do pro-
gresso industrial e da organização do
trabalho no desenvolvimento. O tra-
balho produ?. a criação e ajuda o ho-
mem e o mundo a se realizarem, se-
gundo o plano de Deus, até consti-
tuir o homem perfeito, que realiza a
plenitude de Cristo (São Paulo).

A Urgência da Obra a Cumprir:
— É necessário apressar-se, pois são
muitos os homens que sofrem. A ten-
tação da violência nos espreita. A
revolução ruinosa deve ser proscritu,

a não ser em caso de necessidade, ine-
lutável, pois é a reforma necessária
para combater e vencer a injustiça,
através de transformações cora-
josas, profundamente, inovadoras c
urgentes.

Os podêres públicos devem reali-
zar uma função essencial, para nâo
correr qualquer risco de aumentar
ainda mais a.riqueza dos ricos e a
força dos -fortes, confirmando a mi-
séria dos pobres e aumentando a ser-
vídão dos oprimidos. Todos os pro-
gramas devem estar a serviço do ho-
mem, cujos interesses têm que pro-
mover e deve evitar, em conscqiién-
cia, a coleíivização integral e o pia-
nejamento arbitrário. Dono de suas
ações e juiz do valor destas, o ho-
mem é o autor do seu próprio pro-
gresso.

Alfabetização — A educação bá-
sica tem que ser o primeiro objetivo
de um plano de desenvolvimento.

A Família — Deve desempenhar
papel primordial, "segundo o plano
Divino". Os podêres púxilico.i estão
convidados a colaborar para que pos-sa cumprir sua função "de con for mi-
dade com as exigências de uma. cons-
ciência instruída pela lei de Deus au-
tênticamente interpretada e mantida
pela confiança Nele".

Organizações Profissionais — Têm
a seu cargo uma obrigação a desem-
penhar no campo educativo devendo
assegurar também um pluralismo le-
gítímo.

Promoção Cultural —• ii necessá-
rio desenvolver os valores de cada ci-
vilisação, superando a tentação ma-
terialista, pois "de que valeria, ao ho-
mem conquistar o universo perdendo
sua. alma?" "Para se viver não deva
ser sacrificada a razão dc viver." "O
humanismo exclusivo é um humanis-
mo desumano" (De Lubac) e "O ho-
mem excede infinitamente ao ho-
mem" (Pascal).

Segunda Parte:

Para p desenvolvimento solidário
da humanidade, a fraternidade hu-
mana c sobrenatural impõe um tri-
pio dever:

1. A ASSISTÊNCIA AOS FRACOS:

As nações ricas tèm um dever de
solidariedade para com os poros em.
vias de desenvolvimento. Ninguém
tem o direito de ignorar os deveres
impostos ao homem no mundo. Os
apelos dc João XXIII, de Paulo VI,
em favor da. Índia, da FAO e da Ca-
ritas, tiveram generoso eco. Mas "não
*. suficiente vencer a fome fiem fa-
zer retroceder, a pobreza, £ preciso
construir um mundo cm que iodos,
sem exceção, gozem ãe uma vida pie-
namente humana". Os ricos devem¦pagar o preço. "O que lhes fór su-
pérfluo deve servir aos paises pobres;
sua avareza prolongada não faria me-
nos que ressuscitar o juízo de Deus
e a cólera' dos pobres com conse-
qüências imprevisíveis.

Fundo Mundial — Deve ser cons-
tituído co?/. recursos não aproveita-
dos, com os destinados a ostentações
e armamentos, que "constituem, ante
o sofrimento dos homens, um escãn-
dalo intolerável que devemos denun-
ciar. Gostaria que os responsáveis nos
ouvissem antes que seja demasiado
tarde".

O Diálogo Necessário — Em fun-
cão das reais necessidades e das pos-
sibilidades de emprego, deverá trazer
a ajuda necessária, obtendo as ga-
rantias indispensáveis — "pois não se
trata de favorecer preguiçosos e pa-
rasitas" — nem de intervir na poli-
tica dos Estados soberanos, pois "êsse
é o caminho da melhoria dos povos
pobres, da paz civil nos países em.
vias de. desenvolvimento e da paz
m undial".

2. A EQÜIDADE NAS RELAÇÕES
COMERCIAIS

Ante a "crescente distorção" das
economias, devemos buscar "o prin-
cípio fundamental do liberalismo
como norma do intercâmbio comer-
ciai". "A norma do livre consenti-
mento já não é suficiente para ga-
rantir a justiça ãos contratos." É im-
prescindirei aplicar os princípios da
Re rum Novaram ao nivel dos povos,
para evitar "a ditadura econômica"

da livre concorrência. "A liberdade do
intercâmbio só é eqiiitativa quando
se submete às exigências da justiça
social." E os convênios internacionais
devem assegurar o alcance dessa
meta.

Os Obstáculos ..ue Devem ser Su~
perados — O nacionalismo que isola
os povos em detrimento de seu pró-
prio bem, e o racismo, que. viola os
imprescindíveis direitos da pessoa hu-
viana. Apesar de tais ameaças, sub-
siste a. esperança de se instaurar a
colaboração necessária entre vizinhos
e reformar os organismos multilate-
rais e internacionais para "construir
um mundo solidário em que os povossejam, em conjunto, os artífices de
seu destino''.

3. A CARIDADE UNIVERSAL:

O mundo está acometido de egois-
mo. Ficará, curado quando restabelc-
cer o exercício da fraternidade en-
tre os homens e entre os povos.

Dever de Acolhida —- Para con
os estudantes e os trabalhadores emi-
grados, presas de rebelião ante os qas-tos dispendiosos e a, lembrança da mi-
séria não merecida dos seus. f: ne-
cessaria evitar que percam a estima
pelos valores espirituais de. sua ci-
vilização.

Sentido Social — É a orande res-
ponsabilidade dor, homens de em-¦presa.

Missões de Desenvolvimento —
Os peritos que as integram devem sa-
tísfazer elevados índice... técnicos c
humanos.

Diálogo das Civilizações — Deve"concentrar-se no homem" a fim dcconstruir uma "civilização de solida-
ríedade mundial".

Conclusão — O desenvolvimento
è o nôvo nome da paz. "Combater a
miséria e lutar contra a injustiça sig-
nifica promover o bem-estar, o pro-
gresso humano e espiritual de todos
e, portanto, o bem comum da huma-
nidade," Para consegui-lo é preciso
abandonar o isolamento e criar uma
autoridade mundial eficaz. Há funda-
das esperanças de um mundo me-
lhor. Nessa marcha, todos somos so-
lidários. A todos quisemos recordar a
grandeza do drama e a urgência ãa
obra. a executar. A hora de agir che-
gou: a sobrevivência de tantas crian-
ças inocentes, o acesso a uma condi-
çâo humana para tantas famílias de
safortunadas, e o futuro,da civiliza-
cão, estão em jogo. Todos os homens
e todos os povos devem assumir sua
responsabilidade".

.Apelo Final
Católicos — Os leigos cristãos têm

uma tarefa indeclinável a executar
tanto fios paises em vias de desen-
volvimento como fios paises mais fa-
vorecídos, para "estabelecer nos fatos
a moral internacional de justiça c
eqüidade".

Cristãos e Crentes — Fica reite-
rado o apelo de Bombaim (onde o
atual Papa assistiu ao Congresso Eu-
carístico Mundial) para. que ajam cm.
conjunto "a fim de que todos os ji-
lhos dos homens possam ter uma vi-
da digna de filhos de Deus".

Homens de Boa Vontade — Tam-
béin têm um papel único e insubs-
tituível. Os jornalistas devem aler-
tar a opinião pública e orientar os
povos: que os ricos saibam, pelo me-
nos, que os pobres estão em suas por-,
tas e aceitam restos de seus festins.
Os educadores devem "despertar na
infância o amor pelos povos angustia-
dos". Os homens de Estado 

"devem-

adotar medidas para "promover o
desenvolvimento e salvar a paz". Os
sábios devem encontrar meios de uma"vida mais fraternal numa comuni-
dade humana verdadeiramente uni-
versai".

Todos ao trabalho "pelo bom c
verdadeiro desenvolvimento, que não
é a riqueza egoísta e desejada porsi mesma, mas a economia a serviço
do homem, o pão cotidiano distribui-
do a todos, como fonte de fraterni-
dade e signo da providência"."Porque se o desenvolvimento é
nôvo nome da paz, quem não dese-
jará trabalhar com todas suas fôr-
ças? Sim. A todos convidamos a aten-
der ao nosso grito de angústia, em
nome do Senhor."

Redigir documento foi
trabalho de três anos
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Cidade do Vaticano (UPI-
JB) — A encíclica sobre a Jus-
»r,iça Social, ora divulgada, íoi o
resultado de três anos de tra-
balho intenso, do Papa e de um
brain-trust do teólogos, soció-
loiros e diplomatas do Vaticano.

•>_de o dia de sua ascensão
ao trono de São Pedro — -1 de
junho de lüíi.. — o Papa tinha,
em mente o assunto para o cio-
cumento que íoi reescrito sete
vezes, e contou com a coluoo-
ração de diplomata, do Vatica-
no que, da sede daa N a ç ó e s
Unida.-: e de outros organismos
internacionais, mandavam ex-
tensos relatórios a Paulo VI.
A língua francesa foi o idioma
de trabalho dos peritos, e' só
depois íòi a encíclica traduzida
para o, latim e outras línguas.

Monsenhor Paul Poupard, do'Secretariado 
do Vatica no,

anunciou a encíclica numa en-•.revista coletiva, quando for-•teceu aos jornalistas cs deta-
lhes mai.s completos de quc o
mundo ja tomou conhecimento,
no que se relaciona ã prepara-
ção secreta de um documento
papal.

Sendo normalmente o italia-
ino o idioma cie trabalho do Pa-
pa, surgiu a pergunta óbvia:
Quem de fato escreveu & enci-
clica? "O autor foi o Santo Pa-
d r e", explicou brandamente
Monsenhor Poupard. "A per-
gur.ía que o senhor quer fazer
é: Como êie trabalhava?"

De.-de o dia de sua eleição
Paulo VI vinha coletando ma-

terial para a encíclica. Tudo
era colocado numa pasta de
seu arquivo pessoal, sob o titu-
io em italiano, Do Desenvolvi-
mento Econômico, Social e
.Mora 1.

Dizia uma nota escrita pelo
próprio Papa sobre a enciclica.
em elaberação: "Não é um tra-
tado, nem uma lição, nem um
artigo erudito. £ uma carta e,
portanto, deve transpirar amor
cristão pelos objetivos que nela
se pretende alcançar... Deve
_er resoluta e destinada a ori-
entar ti Igreja e o mundo.. .
Deve u;ar fórmulas humanas e
científicas de modo a ajudar o
mundo a pensar nesses tér-
mes..."

Dentre a? diplomatas que
mandavam ao Papa extensos
relatórios, na fase de elabora-
çtlo da encíclica, estavam Mou-
senhor Giavannetti, observador
do Vaticano junto às- Nações
Unidas, Monsenhor Luigi Li-
gui ti. Observador junto à FAO
(Organização de Alimentação e
Agricultura) e Monsenhor" Jo-
sef Zabkar, observador Junto á
UNESCO" (Organização Educa-
cional, Científica e Cultura]
das Nações Unidas).

Além deles, numerosos bispos,
teólogo., e economistas que
eram recebidos peio Papa cm
audiências particulares, contri-
b u i r a m com pontos-de-vista,
por escrito, explicou Monse-
nhor Poupard. . '""'

A justiça e a
sua alternativa
Luís Edgar de Andrade

Editor Internacional
Xa Páscoa de 191.3, João

XXIII despertou o mundo com
a publicação da encíclica Pa-
cem in Terris, na qual os cris-
tãos c os não. cristãos viram o
aggiornamento da Isreja. Dai
em diante, a história assumiu
um ritmo vertiginoso. Três
meses depois, rm juilio de
l!)K;i, Kennedy e Kruschcv as-
sinavam o Tratado de Moscou,
pondo fim ã guerra fria. Em
novembro, Kennedy foi assas-
ninado. Em junho de lSf.3,
morreu o Papa Joáo. Em
novembro seguinte, caiu lírus-
cliev. Saíram do cenário os
três homens do diálogo, mas o
processo de relaxamento ln-
ternacional prosseguiu. Era ir-
reversível.

Ao recomendar a colabora-
cão entre os dois blocos então
Irreconclllávcls, Joáo XXIII
dedicou cinco parágrafos ao
subdesenvolvimento. Na Pás-
coa de 1967, seu sucessor as-
Mime, num documento de 12
mil palavras, a defesa do Ter-
cciro Mundo. Populorum Pro-
Rrcssio, pode ser resumida nu-
ma frase: "Paz é desenvolvi-
mento".

Propondo ás duas superpo-
téncias a criação de um Fun-
do Internacional de Desenvol-
vimento. Paulo VI endos-a
uma velha tese: a da necessi-
diide de multilaterizar a ajuda,
para desvinculá-la da políti-ca. Em Paris, a OCDE — Or-
ganização dc Cooperação r De-

senvolvimento Econômico —
que reúne os países ricos do
lado Ocidental, há muito tem-
po vsm recomendando essa,
conjunção de esforços. O Pre-
sidente Kennedy fe/. um apê-
lo á Europa quando fundou a
Aliança para o Progresso. Sem
resultado. Vejamos agora co-
mu Washington e Moscou' rc-
cebeni o apelo do Pana. Os su-
pergrandes se entendem mui-
to bem na hora de pedir aos
superpequenos que renunciem
a qualquer veleidade atõndca,
mesmo no terreno pacífico.Mas entre si não pararam a,
corrida armamentista.

A ênfase que o Papa dã, k
implantação da justiça no âm-
bito do comércio coincide com
o aggiomamento do Itamarati
que o Chanceler Magalhães
Pinto anuncia, promovendo o
que êle denomina diplomacia
econômica. Ambos estáo na II-
nha da Conferência do Comer-
cio de Genebra, quc consagrou
o lema Trade not airi.

Em Punta dei Este, dentro
de alguns dias, a metade rica
do Continente se defrontará
eom a metade pobre. "É ne- ,'.
cessário apressar-se, diz Paulo
VI, porque são muitos os ho-
mens que sofrem, c a tentação
da violência nos espreita", És-
sa alternativa da revolução,
que o Papa admite in exttemis,
seguindo as pegadas dc Santo
Tomás, perseguirá o sono tran-
qiillo dos 20 colegas do Dr.
Johnson.
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Senado trata
de subsídio
a vereador

Brasilia (Sucursal) — O Sr.
Catete Pinheiro (ARENA cio
Pará) apresentou no Senado,
ontem, projeto de lei regula-
mentando o Artigo 1(3. Pará-
grafo 2.° da Constituição, que
trata, da remuneração a verea-
dores.

O Parágrafo 1." do Artigo
2.° do projeto cto Senador Ca-
tete Pinheiro estabelece c|iic,

l na lixação do quantum do
subsidio do vereador, "ter-se-á
como teto a soma dc até 12
salários minimos regionais".

O PROJETO
1

É o seguinte na íntegra o
projeto do Sr. Catete Pinheiro:

," "Art. l.° — O sistema do rc-
numeração dos vereadores das
Capitais e municípios de po-
pulação superior a 100 mil ha-
bitantes 6 fixado segundo os
critérios e limites estabelecidos
por esta lei complementar.

Parágrafo Ünico — A remu-
ncração a que se refere êste
artigo, dividida em partes fixa
e variável, representa subsídio
r ser pago mensalmente ao
vereador, consoante processo a
ser estabelecido nos Regimen-
los das respectivas Câmaras
Municipais.

Art. 2.° — O subsídio dos
vereadores, respeitados os limi-
tes e critérios desta lei, serão
fixados, em resoluções das Cá-

maras Municipais, no fim do
cada Legislatura para a subse-
Quente.

Parágrafo 1.° — Na lixação
do quantum do subsidio do vc-
reador. ter-se-á como teto a
soma de até 12 salários mini-
mos regionais.

Parágrafo 2.° — Em qualquer
caso, o subsidio do vereador
não poderá ser superior a dois
terços do subsídio atribuído ao
deputado, membro da Assem-
bléia Legislativa do Estado, a
que pertencer o município.

Art. 3.° — fi vedada a con-
cessão de ajuda de custo, sob
qualquer titulo.

Art. 4.° — Até que se realize
novo recenseamento, só pode-

rão enquadrar-se nas disposi-
ções desta lei. mediante refor-
ma regimental, as Câmaras le-
gislativas das Capitais dos Es-
tados e dos municípios que pos-
suam mais de 100 mil habitan-
tes nos termos do último censo
geral, realizado pelo IBGE em
1960.

João Válter
toma posse
na SUDAM

O Ministro dos Organismos
Regionais, General Afonso de
Albuquerque Lima, ao empos-
sar onlem o Coronel João Vál-
ter de Andrade como Superin-
tendente da SUDAM declarou
que o órgão brevemente terá
um Conselho Deliberativo for-
mado pelos Governos da Ama-
zóuia e que de seu Ministério
não faltará apoio, pois tem na
região grandes metas a cum-
prlr.

O Coronel João Válter de
Andrade, engenheiro militar e
que há anos vem trabalhando
na Amazônia, agradeceu as
palavras do Ministro Afonso
de Albuquerque Lima, e frisou
que sabe "bem o que aquela
imensa parte do Pais pode es-
perar do Governo do Marechal
Costa e Silva".

A COINCIDÊNCIA DE IDÉIAS

CERIMÔNIA

A exemplo do que ocorreu
na posse do Superintendente
da SUDENE, o General Afon-
so de Albuquerque Lima fèz
questão que fosse simples a
cerimônia também da posse
do Superintendente da SU-
DAM, mas dela participaram
representantes de todos os Go-
vemos dos Estados e Tcrritó-
rios da Região.

Governo quer
a Via Dutra
pronta em 67

O Ministro dos Transpor-
tes, Coronel Mário André-
azza, ao inspecionar, ontem,
as obras dc recuperação da
Rodovia Presidente Dutra,
atingida pelas enchentes de
janeiro, anunciou sua in-
tenção de inaugurar, ainda
êste ano, a duplicação das
pistas daquela rodovia.

O Ministro afirmou aos
diretores das empresas em-
preiteiras que dará toda co-
bertura ãs suas firmas, "in-

clusive para errar, pois ve-
ficou que há um medo ex-
cessivo de errar, o que
estiola o espirito de inicia-
tiva e colaboração".

Minas dará
medalha
a Magalhães

Belo Horizonte (Sucursal)
 O Ministro Magalhães

Pinto será um dos agracia-
dos com a Medalha da In-
confidencia, dia 21 dc abril,
quando o Governo do Esta-
do levará a sua sede para
Ouro Preto, onde se come-
mora anualmente a Semana
da Inconfidência. O orador
oficial da solenidade vai ser
o Consultor-Geral da Repú-
blica, Sr. Adroaldo Mesquita
da Costa. . -

Brito e Mesquila alertam o
Brasil sobre imagem má e
seguem para reunião da S1P

Rumo a Montego Btiy. na Jamaica, onde sp realizará 'a
reunião da Junta de Diretores da Sociedade Interameri-
cana cie Imprensa, deixaram ontem o Rio o Presidente da
SIP e Diretor de O listado dc São Paulo, Sr. Júlio Mesquita
Filho, e o Vice-Presidente da Comissão dc Liberdade de
Imprensa c Diretor do JORNAL DO BRASIL, Sr. Nascimen-
to Brito.

Ao embarcarem no Galeão, os Srs. Júlio Mesquita Fi-'
lho e Nascimento Brito afirmaram que "a imagem do Bra-
.sil no exterior precisa ser refeita urgentemente" com a der-
rubada das Leis dc Imprensa e Segurança Nacional, "què
dão ao Pais um cunho ditatorial e militarista, afugentan-
do capitais e criando um clima de instabilidade a longo
prazo".

mia aura .sta cuier
sajoer por que

pau
Velasco saiu

aa inspetoria cia Alfândega
São Paulo (Sucursal) — Os civis e militares da linha

dura de São Paulo revelaram ontem ter uma pergunta a
fazer ao Presidente Costa e Silva: •'Como, e por sugestão de
quem. o Ministro Delfim Neto, da Fazenda, demitiu o Sr.
Euclides Velasco Rondon, do cargo de Inspetor-Geral da
Alfândega de Santos?"

Um coronel revelou ontem ter certeza de que "os con-
írabr.ndistas com base na Baixada Santista comemoraram
o fato no sábado de Aleluia, estourando champanha fran-
cês de primeira qualidade''.

i| No Galeão, os Srs. Itilio Mesquila l
')__>. sobre a Lei

illto (à esq.) e Nascimento lhilo chegaram às mesmas concltisõci
tle Imprensa * a tle Segurança Nacional

PROTESTO

Chegando de São Paulo, o
Bl*. Júlio Mesquita Filho revê-
lou que submeterá ao Conse-
lho da SIP a aprovação do
protesto que formulou ao Mi-

nistro da Justiça contra aque-
las leis, destacando, porém,
que esta atiiuc-c náo significa
nenhuma desconfiança cm re-
lação ao recém-insta,lado Go-
Vêrno Costa e Silva.

RELATÓRIOS

Os militares sediados em San-
tos -- principalmente os mais
lidados ao General Clóvis Ban-
deira Brasil, que comanda a
guamição daquela Cidade —
e.--táa preparando extensos rc-
latórios a respeito, explicando
a inconveniência da medida.

Sabe-se que um grupo dc
funcionários da Alfândega h#,
muito sugeri» ao Gabinete do
Ministério da Fazenda fazer
valer o sistema de rodízio cm
algumas funções cia Inspebo-
ria-Geral da Alfândega cie
Santos.
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ENCONTRA NOS
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Gasolina Shell com l.c.A. é juventude super no motor! Sempre!
I.C.A. impede falhas nas velas - l.c.A. reduz a perda de potência -
l.c.A. evita o desperdício de gasolina - Tudo isso é Juventude Super!
Só nos Postos Shell você encontra gasolina com Juventude Super!
— gasolina com l.c.A.

Na Shell você pode conf ian Sempre! Você pode confiar na Shell.
Nos Postos Shell,algo mais para seu carro e você!
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Coluna do Castello

Política externa com
apoio da Oposição

Brasília (Sucursal) — por sugestão doMinistro do Exterior, decidiu o Presidente daRepublica restabelecer o caráter nacional emcontraposição ao caráter partidário dominan-te íio Governo anterior, da política externado Pais. A ação do Itamarati procurará, emconseqüência, transmitir uma posição unitá-ria e nao facciosa, o que por si mesmo en-volve revisões políticas, desde que, quando setenta interessar a Oposição na solidariedadecom determinadas posições, algo será feitopara compatibilizar os pontos-de-vista gover-nistas com os oposicionistas.
Essa preliminar foi assentada para. ere-cução imediata, com. vista à próxima Conje-rencia de Punia dei Este. O Sr. MagalhãesPinto devera, portanto, convidar possível-mente ainda hoje os Presidentes da ARENAe do MDB e seus lideres parlamentares paralhes fazer a comunicação formal das diretri-zes que nortearão a atuação da delegaçãobrasileira naquela Conferência. Ambos "os

Partidos serão em seguida* convidados a serepresentarem na Conferência, por seus Pre-sidentes ou por seus líderes, como observa-dores ou até mesmo como integrantes da ãe-legaçuo.
Entende o Chanceler que tal providên-cia contribuíra para reatar uma das melho-res tradições do Itamarati, ao mesmo tempooue sc da um passo em busca da unificaçãodos grandes objetivos nacionais das corren-tes que disputam internamente o Poder
Quanto às diretrizes da delegação brasi-leira a Conferência dos Presidentes, foram,elaboradas, em anteprojeto ontem levado aoexame do Marechal Cosia e Silva, por umaequipe política do Itamarati, sob o comando

pessoal do Embaixador Sérgio Correia da Cos-ta e integrada por todos os chefes das divi-soes -políticas do Ministério. O ajustamento
final dos pontos-de-vista e ãa seleção das te-ses consumiu IS horas ininterruptas dè tra-balho, cujas conclusões o Sr. Magalhães Pin-to veio discutir ontem em Brasília com o Pre-sidente Costa e Silva.

Aprovado o paper do Itamarati, o Ma-rechal-Presidente deverá revelar o substancialda posição brasileira através de declarações
que fará pròximamente no Rio ãe Janeiro,alguns dias antes do seu embarque para Mon-tevidéu.

Com relação ao MDB. que até ontem,ignorava a iniciativa do Governo, o mais vro-vável e que, com o prévio conhecimento'dasdiretrizes governamentais, acolha, o convitedo Chanceler e se decida, a participar, ainda*
que na qualidade de observador, da Conje-rencia dos Presidentes das Repúblicas do Con-ti nente. A decisão não será tomada, toda*,via, antes da reunião da Executiva. Nacional
partidária, que se realizará amanhã.

Beltrão vem para Brasília

Ao voltar dos Estados Unidos o Minis-tro do Planejamento. Sr. Hélio Beltrão virá
para Brasília, onáe pretende permanecer cin-co dias por semana, pelo menos enquanto poraqui for ficando o Marechal Costa e Silva O
gabinete do Sr. Hélio Beltrão é no próprioPalácio do Planalto e êle chegou, à conclusãode que a única maneira de exercer suas fun-ções de coordenação é permanecendo ao ladodo Presidente.

Rafael não quer ser o 13.°

_ O Deputado Rafael de Almeida Maga-lhaes acha que 13 é um mau número para oelenco de vice-líderes.
— Acho que vou sair, quando nada paraque o numero fique em par.

Divulgação do Congresso

0 3° Secretário Aroldo ãe Carvalho pro-porá a Mesa da Câmara, hoje, providênciaspara modernizar o Diário do Congresso e di-namizar a parte referente ao Legislativo nonoticiário oficial — A Voz do Brasil. Pretende
promover uma reforma gráfica, no jornal, demodo a tornar mais fácil e interessante a lei-tura. que somente conseguem fazer, e commuito esforço, as pessoas diretamente inte-ressadas. Parte do custo áa operação será fi-nanciada pelo aumento da circulação, que éde seis mil exemplares, e pela elevação do
preço, que é ãe NCr$ 0,20.

O foro militar

O Sr. Martins Rodrigues dizia-se ontemimpressionado com o discurso do AlmiranteSaldanha da Gama contra a militarizacão doPais. O Sr. Amaral Peixoto, também'Almi-rante, pegando a deixa, afirmou que, a seuver, deve ser'.abolido o foro militar, pois aser aplicada com rigor a Lei de Segurançadentro em breve não haverá uma. só famíliano País que não tenha um membro condena-do pela Justiça Militar.— E isso — acrescentou — não criaráanimosidade contra a Justiça, mas contra asForças Armadas.

Krieger travado no Rio

O Senador Daniel Krieger só pôde che-
gar a Brasília ontem, no fim da tarde. O Pre-sidente da República o esperava desde a vés-
pera para uma conversa sôbre o caso da Pre-sidência ão Congresso. Admite-se que tenhasido ésse mesmo caso que o deteve no Rioem alguma conferência extra. "

No Senado, prossegue a mobilização em
favor do Senador Auro ãe Moura Anáraáe eaãmite-se que a reversão de atitude dos se-naáores só virá com impulso muito forte vin-
áo do Palácio.

Passarinho forte
O Presiãente Costa e Silva e o Governo

de um modo geral deverão dar ampla cober-
tura ao Ministro Jarbas Passarinho, cuja
atuação no Ministério ão Trabalho vem sen-
do contestada em alguns setores.

Carlos Castello Branco

Diretor do DAPG toma possedizendo entender por queservidores querem aumento
Brasília (Sucursal) - O novo Diretor-Geral do Depar-tamento Administrativo do Pessoal Civil tex-DASP) SrBelmiro Siqueira, declarou, ontem, em seu discurso de'pos-se que compreende as razões pelas quais o funcionalismo

? s ZS 
' q"e rec01\hece ser ess* "«»» reivindicaçãoa ser encarada com simpatia".

_Mas sugeriu, em seguida, que os próprios servidores de-
K if 

encarreBar de ciizp1' como o Governo poderá ma-uai-lhes os vencimentos e, ao mesmo tempo, contribuirinclusive, com o maior esforço na arrecadação, de onde'sairão os recursos para a cobertura do pretendido aumento'bem como no aumento da produtividade

MDB quer Lei de Segurança
homologada pelo Congresso
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IMPORTÂNCIA
Em discurso frito de impro-

viso e qua durou poucos mi-
nutos. o novo diretor do DAPC
repetiu, por diversas vezes, queo problema do pessoal é damnior importância na admi-
nistração pública e que não
admite nenhuma estrutura per-feita se esta não contar com
o apoio e a boa vontade doelemento humano.

Também o Ministro da Jus-
tiça, Sr. Gama e silva, tmcujo gabinete o Sr. Bslmiro

_ Siqueira tomou posse, com a
presença do Coronel Florimar
Campeio, Diretor do Departa-
momo de Polícia Federal e deoutras personalidades, desta-
cou, da improviso, o renome
do antigo DASP. lembrando
que, durante muito tempo, foi
uma entidade incompreendi-
da. mas da mnior importância
e significado, tanto que exis-
tem instiecições estrangeiras
ssmelhantcs, para as quaisserviu ds modelo.

Vencimentos
poderão sei*

Os níveis cie vencimentos
do funcionalismo público

Em .seu discurso de agrade-
cimento, o Sr. Belmiro Siquei-
ra disse que havia necessidade
cio estruturação de uma poli-ti a de pessool eminiatemen-
te positiva, porque qualquerorganismo ou qualquer estru-
tura de nada valerá se não
contar com um funcionalismo
amante. >

Lamentou que o velho DASP
houvesse perdido o Setor de
Orçamento e o de Fiscalização
dos Edifícios Públicos, mas
acentuou que o Departamento
Administrativo do Pessoal Ci-
vil irá, sem dúvida alguma,
combater a má burocracia,
lutando pela racionalização
administrativa.

Novamente ressaltou a im-
portancia do els-mento huma-
no, frisando que são 700 mil
funcionários em todo o País
e que é preciso uni-los com a
térnica, seja pela criação de
novos cursos ou cie treinamen-
to mais moderno.

no Eslado
revistos

dade na movimentação do
estadual poderão ser revis-
tos nos próximos dias, se-
gundo uma das conclusões
do relatório da Comissão
Especial da Secretaria de
Administração a ser enca-
minhado ao Governador
Negrão de Lima ainda esta
semana, após demorados
estudos.

A Comissão, instituída
pelo Secretário Álvaro Ame-
ricano em virtude das.con-
trovérsias sobro a aplica-
Çáo cia Loi n.° 14, rie 1980,
concluiu também pela rea-
valiação dos cargos, com fi-
xação numérica por cate-

pessoal". Embora o Ato Com-
plementar n." 27, do Maré-
chal Castelo Branco, tenha
interferido nos assuntos de
aumento de funcionalismo
dos Estados, informa-se, não
obstante, que as alterações
seriam, em última análise,
encampadas pelo projeto de
Reforma Administrativa da
Guanabara, adaptado à no-
va legislação federal, o cujos
estudos ainda se acham na
fase dos esquemas.

O Secretário de Finanças,
Sr. Márcio Alves, liberou on-
tem, pouco antes de embar-
car para Porto Alegre, a in-

Brasília iSucursal) — A direção do
MDB decidiu propor uma questão 

"de 
or-

dem na primeira reunião do Congresso,
para indagar se o decreto-lei sôbre'a Se-
gurança Nacional deve ser homologado
pelo Poder Legislativo.

A Oposição, no entanto, não estará de
braços cruzados até o dia 18 de abril: a
liderança do MDB na Câmara requererá
urgência, imediatamente, para o projeto,
já apresentado, que revoga o decreto-lei e
restabelece a vigência da antiga Lei cie
Segurança Nacional.
HOMOLOGAÇÃO

A tose da homologação foi sugerida e
sustentada pelo Senador Josafá Marinho
durante a reunião que a Comis.sãü Especial,
incumbida de examinar o assunto, mante-
ve ontem com a direção do. Partido. Ar-
gumentou o Senador baiano que, tendo o
decreto-lei entrado em vigência simultâ-
neamente com a nova Constituição, no dia
15 último, êle estará sujeito às normas do
Parágrafo único do Art. 58 da nova Carta.

O Artigo 58 da Constituição diz que "o
Presidente da República, em casos de ur-
gència on de interesse público relevante, e
desde que não resulte aumento de despe-
sa. poderá expedir decretos com força de
lei sóbre as seguintes matérias: Seguran-
ca Nacional e Finanças Públicas".

O seu parágrafo estabelece que, "pu-
blicado o texto, que terá vigência imedia-
ta. o Congresso Nacional o aprovará ou
rajeitará, dentro de CO dias, não podendoemendá-lo; sc, nesse prazo, não houver de-
liberação, o texto será ticto como apro-
vado".

Lembrou o Senador que. embora o de-
creto-lei tivesse sido baixado antes da vi-
gència da nova Constituição, começou a
vigir sob o império desta, conforme o
enunciado de seu Art. 58 (do decreto-lei),
devendo por isso ser submetido à homolo-
gação pelo Congresso.

O Senador considera tão pacífica a ne-
cessidade do pronunciamento do Congres-
so neste caso como no do primeiro decre-
to-lei assinado pelo Marechal Costa e Sil-
va, que prorrogou até 1 de janeiro de 1968
o inicio da cobrança e recolhimento do
Imposto de Circulação de Mercadorias sô-
bre os derivados de petróleo.

Em sua exposição, o Sr. Josafá Mari-
nho chegou a negar c. "aliriade do decre-
to-lei, propondo uma ação no sentido de

obter o reconhecimento de sua inconstitu-
cionalidade. Afirmou que o decreto-lei con-
trariava frontalmente a Constituição em
vigor no momento em que foi expedido o
que bastaria para acarretar-lhe a nulida-
de, além de regulamentar uma Constitui-
ção que ainda não entrara em vigência. O
expediente "esdrúxulo" da dilação da vi-
gència, para fazê-la coincidir com o ini-
cio da nova ordem constitucional, em nada
alteraria a ilegalidade do diploma.

Essa tese foi rejeitada, após demora-
dos debates, por "irrealistlca". Contudo, o
Senador logrou aprovação para a propôs-
ta referente à homologação, apesar da re-
sistência oposta pelo' Deputado Martins
Rodrigues, que a considerou inconvenien-
te. Observou o Secretário-Geral do MDB
que a proposta de homologação dificilmen-
te seria aceita, de vez que a ARENA dispo-
rá dc forte argumentação jurídica pára
sustentar o contrário. Afirmou que o Par-
tido deveria manter a orientação inicial —
de lutar pela revogação do decreto-lei, que
está em vigor, e pela elaboração de nova
Lei de Segurança — até porque se o Con-
gresso aceitasse a tese da homologação es-
taria inibido de promover qualquer ação
paralela.

MEIO-TERMO

Aprovou-se afinal uma fórmula conci-
liatória, expressa na seguinte nota oficial,
divulgada à noite:"A Comissão Especial tío MDB. reuni-
da para prosseguir no exame das medidas
necessárias a sanear a ordem jurídica da
presença da chamada Lei de Segurança Na-
cional, deliberou sugerir ao Partido:

— Manter a atitude de vigoroso com-
bate ao decreto-lei emitido pelo Governo
anterior;

—- Insistir na tramitação dos pro-
jetos já apresentados para revogação e mo-
diíicação do decreto-lei, inclusive conside-
rando, oportunamente, as sugestões rece-
bidas das entidades consultadas para ela-
boração da lei conveniente e compatível
com as aspirações do País;

— Argüir perante o Congresso Na-
cional questão de ordem que se impõe,
tendo em vista o texto do Art. 58 do de-
creto-lei e do Parágrafo Único do Art, 58
da Constituição, e as conseqüências da en-
trada cm vigor dos dois diplomas na mes-
ma data."

Toda a legislação brasilei-
ra, desde as leis promulga-
das em 1891 até o.s ultimes
decretos e atos do ex-Presi-
ciente Castelo Branco, será
revista e consolidada por
uma comissão de três júris-
tas a ser nomeada ainda
esta semana pelo Ministro
Gama e Silva, que lhe ciará
podéres para eliminar os
chamados p onto s confli-
tantes.

O Ministro Gama e Silva,
quo se encontra em Brasi-
lia, vai antecipar para hoje
o seu despacho marcado pa-
ra amanhã, com o Preslden-
te Cosia e Silva, a fim cie
voltar imediatamente ao Rio
e escolher os integrantes da
comissão, que terão uni pra-
zo de 30 dias para concluir
todo o seu trabalho.

aeiia
cíclica cconti-

oa Ca
Brasília (Sucursal) — oMDB deverá iniciar c movi-

mento pela revisão constitu-
cional cem a apresentação ci"emenda destinada a sanar .*.
contradição entre o dispositivo
da nova Carta, segundo o qualas eleições municipais serão
realizadas dois anos antes doseleições gerais, e a realidade
da existência de prefeitos re-
cém-eleitos, cujos mandatos só
terminarão em 1970.

A emenda constitucional sô-bre êste assunto deverá pre-ver, também, a duração dos
mandatos rios vereadores, qUenão foi fixada pela Constitui-
çao em vigor.

Repúdio tem a palavra, na, Câmara
goria funcional, restabele- formação de que o pagamen-cencio a.s promoções e ace;
so de servidores a outras
carreiras.

A informação foi liberada
ontem no Palácio Guanabara
em caráter extraoficial. con-
dicionando-se apenas ao re-
cebimento do expediente da
Secretaria de Administração*
assinado, inclusive, pelo Pre-
sidente da Comissão Espe-
ciai, Procurador Carlos Edu-
arrio dc Oliveira Vale.

Segundo a mesma notifi-
cação, a atualização de nor-
mas e critérios da Lei 14
permitirá "maior flexibiii-

O Deputado Mata

/'

lista não
reconhecerá
írma oficial
Sáo l'.iulo 1 Sucursal) — O

Governador Abreu Sodré abo-
üu em todo o Estado o reco-
nhecimento de firmas em car-
tório para documentos oficiais,
atendendo à necessidade de"simplificar a administração
ao máximo".

A decisão do Governador foi
anunciada ontem, logo após
unia conversa que. manteve
com o Secretário de Justiça,
Sr. Anísio Rocha, 110 Palácio
dos Bandeirantes.

Tarso fês da
posse no MI
ato coletivo

to do funcionalismo esta-
dual referente a êste mês
começará 110 dia 6 de abril,
quando serão atendidos os
servidores do lote um.

MOVIMENTO
Porto Alesre (Sucursal) —

Os funcionários estaduais
iniciaram movimento visar,-
do obter aumento de 25 porcento, a mesma base do rea-
justamente do salário mini-
mo. ao mesmo tempo em quereclamam o pagamento de
dez por cento concedidos em
abril do ano passado.

Costa e Silva
dá apoio a

Iro Aleixo

SC

Brasília (Sucursal) — o Mln!?-
tro da Eclucaçfio, Sr. Tarso Dutra,
dim oo£=e ontem, numa única ce-
rlmônla, ao Secrouirlo-Gerni tla
Pasta, Sr. Edson Franco, ao Dl-
retor do Departamento Nacional
d:- Educação, Sr. Celso Kelly, aoDiretor do Ensino Industriai, Sr.
Jorge Furtado, c ao novo reitor
<la Universidade Federal, do Rto
Grande do Norte, Sr. Oriofre Lo-
pes.

Brasília (Sucursal) — O de-
creio com íòrça oe lei baixa-¦ do ontem pelo Presidente Cos-
ta e Silva sôbre matéria fi-
nanceira, com base no Artigo
58 da nova Constituição, será
encaminhado hoje ao Sr. Pe-
dro Aleixo na qualidade de
Presidente do Congresso Nacio-
nal.

Com essa providência — o
envio do decreto ao Sr. Pedro
Aieixo —, o Marechal Costa e
Silva demonstra formalmente
que o Vice-Presidente da Repú-
blica é o Presidente do Congres-
so Nacional.

TRAMITAÇÃO

O Sr. Pedro Aleixo, que nes-
se caso exercerá pela primeira,vez as funções que lhe foram
atribuídas pela nova Consti-
tuição, despachará o decreto-
lei para sua tramitação 110
Congresso, que terá que exa-
miná-lo dentro tíe 60 dias. O
texto não poderá ser emenda-
do e se, durante aquele prazo,
não houver deliberação do Le-
gislativo, o decreto-lei será ti-
do como aprovado.

Brasília (Sucursal)
Machado (MDB de Minas Gerais 1 proferiráhoje, da tribuna da Câmara, violento libelo
centra a nova Lei tíe Segurança Nacional, de-
nunciando-a como expressão ideológica da Es-cola Superior dc Guerra e como "concepção
antiunitária e discriminatória do povo brasilei-
ro e que importa na desnacionalização da se-
gurança do País".

Em seu discurso, o Sr. Mata Machado fará"1:111 apelo a que as classes políticas dirigentes
se capacitem de que muitos brasileiros, sobre-
tudo os jovens, já optaram per uma solução
insurrecional", resaltando que "a via institu-
cional está ainda aberta à ação política, mcs-
mo para cs que já optaram por uma autêntica
revolução brasileira".
-DISPARADA"

Relativamente á ideologia da Escola Su-'
pericr de Guerra, dirá o Deputado Mata Ala-
chado que, a seu ver, ela se baseia numa opção
pelo sistema econômico capitalista-ocidental-
norte-americano e constitui "esforço para rie-ter, de todas as formas, qualquer tentativa demudança social no Brasil".

Citará cs versos da Disparada, de Geraldo
Vandré, para convidar a classe dirigente a"mentar", como o boiadeiro, e a "acordar",
p.:is -a Lei de Segurança veio desvendar, emtrsçcs nítidos, a ideologia político-miiitar daESG".

Servindo-se uo texto da aula inaugural doMarechal Castelo Branco, na ESG, pronuncia-cia 110 mesmo dia em que foi decretada a nevaLei de Segurança (13 de março ultimei, e ain-da das apostilas da mesma ESG, publicadas 110numero de julho de 1966 da Revista Brasileirade Estudos Políticos, da Universidade Federal
de Minas Gerais, o representante mineiro de-senvolverá quatro itens em que, em sua opi-mao, se baseia a ideologia da Escola Superior
de Guerra:

— Concepção antiunitária e discrimina-
toria do povo brasileiro;

— Processo de desnacionalização da se-
gurança do País;

— Opção do sistema econômico capita-
lista-ocidental-norte-americanc;

¦i — Esforço para deter qualquer tentativa
de mudança social no Brasil.
LIBERDADE DE IMPRENSA

Ma sessão de ontem da Câmara, o Depu-
tado Davi Lerer (MDB tíe São Paulo) aflrmcu
que o Decreto n.u 60 417. tíc 11 de março docorrente, que aprova o Regulamento para a
Salvaguarda de Assuntes Sigilosos, aliado ãnova Lei de Segurança Nacional, da qual édesdobramento, e a Lei de Imprensa, "consti-
tuem o tripé que liquida a liberdade de impren-sa no Brasil".

— Êste decreto — ressaltou — tem tidosua imjxjrtância minimizada. No entanto, cha-mo a atenção da Câmara para a sua seriedade-
é um desdobramento da Lei de Segurança Na-cional, obedece n mesma filosofia que a gerou,traz todos os seus vícios e deformações. Há
que revogá-lo. A boa técnica legislativa nãorecomenda neste caso a apresentação de projetode lei que pura e simplesmente a revogue. A

Quatro comissões da Câmara
elegem novos presidentes
com protesto de 2 deputados

Brasília (Sucursal) — As Comissões de Relações Exte-riores, Finanças, Saúde e Redação da Câmara elegeram on-tem seus novos Presidentes, com chapas únicas registran-do-se apenas protestos dos novos Deputados Edgar Al-meida e Anapolino de Faria pelos critérios adotados naOposição, na escolha dos dirigentes dos órgãos técnicos, sem
que deles tivessem qualquer conhecimento.

Hoje e amanhã, haverá eleições nas demais comiss7.estiço^bScocSu^:eri: çsz^:n^ it 17- rnte, rsi° r- ^ «*. «*»*
candidatos à PresidêLia. oíepuSS vZ &K £o 

«KS? 
fc"SSS ^"«ÍES&Jgaúcha), na eletçao de ontem, deu razão aos protestos, mas »os diretórios centrais da USP ao MDB erecordou os atropelos enfrentados pelas lideranças na con 

"'
duçao dos acordos.

revogação diste decreto é tarefa do Marechal
Costa o Silva. Caso não o faça o Presidente, ti.
Oposição se encarregará cie propor ao Con-
gresso, através dc projeto (ic lei, a disciplina de
forma democrática do problema.

E concluindo:
Queremos o sigilo para os problemas que

interessam à Nação, mas não queremos o "sa-
paio de feiro" do totalitarismo e o amordaça-
mento da imprensa e da livre informação.
DIREITO A INFORMAÇÃO

O Sr. Davi Lerer recordou que a Declara-
ção dos Direitos Fundamentais cio Homem, da
ONU, da qual o Brasil é signatário, diz queentre os superlativos está o direito à informa-
ção, "isto porque, sem informações, ou tendo-os
inexatas ou incompletas, o cidadão não tem
meios sequer tíe praticar o mais elementar dever
numa democracia, o de fiscalizar o.s seus go-vernantes".

— Nos melhores governos ocorrem tíesli-
zes administrativos — frisou, acrescentando:
Ora, ns grandes falcatruas, os maiores desres-
peitos ao Erário e ao interessa público, os mais
monstruosas traições nacionais puderam ser
desnudadas porque uma opinião pública vigi-
lante pôde ser informada justamente ')or uma
imprensa livre, o Decreto 60 417 tem oVojetivo
de constranger sobretudo os funcionários oue
possam acaso forneeer aos homens de imnren-
so. elementos suficientes oara a divulgação da
nstieia rara, do pormenor que sa quer eseon-
cler, rio fato que pode permitir o aclaramento
cie uma conduta ou o julgamento pelo povotíe um homem públieo. No entanto, é fácil per-ceber que as pessoas físicas que rieixem esca-
par, voluntariamente ou não, tais documentos
ou informações, dificilmente serão descobertas.
Quem descobriu os informantes do escândalo
do dólar? E, afinal, o responsável será o órgão
de imprensa que divulgar os assuntos confiden-
ciais e reservados que não devem ser do conhe-
cimento do público em geral. Ora, como po-deria o público em geral saber de numerosos
eseándalos não fosse a imprensa a divulgar ia-
tos confidenciais reservados?

Depois de assinalar que o próprio Congres-
so Nacional, que tem, entre suas, as atribui-
ções de pedir informações e instaurar comis-
sõe.s de inquérito, e cujo trabalho é divulgado,
poderá perder tal iniciativa, sempre que o as-
stuito fôr confidencial, o deputado afirmou queo decreto, como outros diplomas legais que ver-
sam sôbre o tema Segurança Nacional, c exaus-
tivo em pormenores desnecessários, mas não diz
o principal: o que é e o que não é confidencial,
reservado, secreto, ultra-secreto.

É textualmente indefinido e genérico,
podendo qualquer assunto administrativo ser
enquadrado nesta classificação. Esta amplitude
e indefinição permanecem quando fala das 6an-
ções: "São sanções de natureza penal da le-
gislação em vigor sem prejuízo das sanções es-
tatutárias, disciplinares e regimentais"".

E concluiu:
Para disciplinar o sigilo do funciona-

rio, já há legislação específica — o Estatuto
rio Funcionário Público. Eis, portanto, que fi-
camos no seguinte: este decreto visa nova-
monte atingir de forma arbitrária e violenta
e já tão cerceada liberdade de imprensa.

OUTROS CASOS

t Comentando a questão dosmandatos municipais, o Depu-
tado Marfins Rodrigues (MDB
do Ceará) declarou, ontem:— O Governo não quer abrir
nenhuma porta para a refor-
ma da Constituição, mas a
prática está provando que *:
impossível mantê-la. intocável.'

1 do dólar
cem todos
egrf

Brasília (Sucursal) — As li-
deranças ria ARENA e cio
MDB na Câmara indicaram
ontem cs seus representantes
na CPI que vai apurar o cha-mado escândalo do dólar, cmdecorrência cia recente refor-
ma cambial que desvalorizou ocruzeiro. A Comissão deverá soinstalar na próxima, semana,
para eleição do Presidente eescolha do relator.

O lider Ernani Sátiro indi-cou para membros da CPI o*Deputados ria ARENA Daniel
Faraco, Emílio Gomes, AlipioCarvalho, Elias Carmo. HeitorDias. Flaviano Ribeiro, Rai-
mundo Andrade e Flávio Mar-
cilio (suplente), o lider doMDB, Deputado Mário Cavas
(o autor do requerimento qu»criou a Comissão) designou esDeputados Ulisses Guimarães.

•José Maria Magalhães Per-nando Gama e Erasmo Mar-tins Pedro (suplente).

c üjiaga na
amara ao se

fegrão
. Brasília (Sucursal) —Fal-
tou luz ontem na Câmara
quando o Deputado Gonza-
ga da Gama defendia o Go-
vêrno Negrão de Lima das
acusações feitas pelo Sr.
Kau! Brunini. "A Rio Light
está reagindo com forca to-
tal", grilaram na escuridão
alguns parlamentares.

Intervindo nos debates,
após a volta da luz, o Depu-
tado Hermano Alves disse
que a Guanabara vive qua-
se em estado de guerra civil,
provocada pela radicaliza-
cão das posições políticas em
torno de problemas locais e
cobrou dos Srs. Carlos La-
cerda e Negrão de Lima a
promessa que fizeram de lu-
tar pela anistia geral.

Protesto chega a rua em São Paulo
São Paulo (Sucursal) — Os estudantes doDireito da Universidade de São Paulo realiza-rão às 18h30m de hoje, na tribuna livre doLargo tíe Sáo Francisco, um ato público tíe

protesto contra a Lei de Segurança Nacional,a primeira manifestação estudantil contra oatual Governo, "na medida que o Presi-dente Costa e Silva seja defensor desta lei".O Presidente do Centro Acadêmico XI deAgosto da Faculdade de Direito da USP es-

Weber fal

OS ELEITOS

Os eleitas de ontem foram
os seguintes deputados:

Relações Exteriores: Pre.si-
ciente — Raimundo Padilha
(voltou ao cargo que ocupava
antes de ser o líder do Govêr-
no Castelo Branco i; Vice-
Presidentes — Gilberto Aze-
vedo (ARENA do Pará) e
Chaves Amarante (MDB pau-
liste).

Finanças: Presidente — Pe-
reira Lopes (reeleito), da
ARENA de Sáo Paulo; Vice-

Presidentes — cid Sampaio
(ARENA pernambucana), e
Fernando Gama (MDB do Pa-
raná) .

Saúde: Presidente — Breno
da Silveira iMDB carioca",
em substituição ao Sr. Ha-
niilton Nogueira; Vice-Presi-
dentes — Clodoaldo Costa
(ARENA da Bahiai e Mário
Maia (MDB do Acre).

Redação: Presidente — pa-dre Medeiros Neto (reeleito),
da ARENA alagoana: Vice-
Presidente — Figueiredo Cor-
rela (MDB do Ceará).

especialmente ao Senador carioca Mário Mar-tins, "que comparecerá".
POPULARIZAÇÃO

O estudante Aluísio Nunes informou queo objetivo da manifestação é levar ás ruas omovimento contra a Lei de Segurança Nacio-
nal, "pois não se nota ainda nenhuma parti-cipação das massas populares, que precisam ser
incorporadas à luta". O ato constará de um
comício durante o qual falarão os presidentesde centros acadêmicos, da UEE. dns DCEs e
parlamentares que comparecerem.

Os estudantes afirmam não temer repres-são policial, embora náo tenham solicitado au-torização à Secretaria de Segurança, porque hàuma tradição de utilizarem a tribuna do Largo
de São Francisco, "um território intocável tíenossas manifestações".

— O próprio Governador Abreu Sodré es-
tudou aqui e foi, inclusive, vítima tia repres-
são. Não acreditamos que éle ordene essa mes-
ma repressão agora. Enfim, vamos ver se a
tribuna livre é livre mesmo ou se não passa deuma figura, retórica — declarou o Presidente
tío Centro Acadêmico XI de Agosto.

LEI IMPRECISA

Segundo os estudantes, a Lei cie Seguran-
ça Nacional é imprecisa, dá margem a inter-
pretações arbitrárias e cria insegurança Jurídi-ca sôbre os objetivos nacionais, "definidos cie
maneira que se confundem ou podem se con-
fundir com os objetivos políticos imediatos dos
governantes do momento".

— Não somos subversivos e asseguramos
que queremos a democracia, mas essa lei é um
empecilho para que ela exista, porque permiteo arbitrarismo — afirmam os lideres tío mo-vimento.

IMPRENSA EXAMINA

No Rio. o Presidente da Associação Brasi-
leira de Imprensa, Danton Jobim, constituiu
uma comissão cie juristas, que também atuam
no Jornalismo, para examinar a nova Lei deSegurança Nacional, nos seus aspectos relacio-
nados com o exercício da imprensa.

Integram a comissão os Professores Roberto
Lira, Clóvis Ramalhete e Serrano Neves.

cia dir
a

a SL

Em prosseguimento ao pro-
grama de conferências sóbre
ideologias políticas que está
desenvolvendo, a Faculdade cie
Direito Cândido Mendes apre-
sentou ontem a palavra do
Professor norte-americano Eu-
gen Weber, Diretor do Depar-
tamento de História da Un'.-
versitíade da Califórnia, quemanifestou sua opinião a res-
peito dos movimentos de tíi-
reita.

O Professor Eugen Weber,
depois rie confessar oue, quan-
tío jovem, simpatizou com os
movimentos rie esquerda, re-
conheceu que os Estados Uni-
cos sofrem no momento conse-
qüências da evolução dos mo-
vimemos de direita, "mas não
ao ponto de se deixarem levar
pelas ondas teóricas dos fas-
cistas", e disse que "o rea-
cionarismo é a característica
predominante da direita nor-
te-americana".
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Corte do Cantagalo desapareceu e tudo voltou a ser morro
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Promotor reconstitui queda
de aer o viário com auxi

policiais que acusou
Com o auxilio dos próprios policiais acusados do es-,

pancamento de Bertilier Gonçalves, e dos peritos Thiers e
Nunes, do Instituto de Criminalística, o Promotor Mauro
Campeio realizou, ontem pela manhã, a reconstituicão da
queda do aeroviário do 2° andar da Delegacia de Costumes,
hem como das atrocidades que teria sofrido antes da
mesma.

_ À tarde, a portas fechadas, ouviu o. delegado Aloisio
César Fernandes, da Delegacia de Roubos e Furtos, que se
eximiu de responsabilidades no caso e defendeu, ainda,
seus policiais, achando que "eles seriam muito tolos se co-
metessem tais barbaridades". O promotor ouviu, em seguida,
o detective Orlando Ribeiro, de plantão no Hospital Sousa
Aguiar na noite cia queda.
LAUDO EM PREPARO

O laudo do Instituto Medi-
co-Legal a que íoi submetido
Bertilier Gonçalves, que de-
verá chegar às mãos do Pro-
motoV Mauro Campeio na pró-xlma semana, poderá servir de
base para, a conclusão da sin-
dicância, que culminará, ao quese sabia ontem, com um pedi-do de punição disciplinar aos
policiais acusados e reconhe-
cides por Bertilier como seus
espancadores, ou sejam, o cio-
tective Stenio Mercante e u
motorista Roque.

DELEGADO EXPLICA

Sóbre o caso em que foi en-
volvido numa briga, entre vi-
zinhos, dcj. um lado, e do ou-
tro o comissário Carlos Snn-
ciies. então na 29." Delegacia
Distrital, em Madureira. este-
ve em nossa redação o Delega-
do Newton Vitor do Espirito
Santo, que informou estar
o fato em fase de inquérito,
na 25.» DD, onde tomou o n.°
152/67.

A questão originou-se, se-
gundo o delegado na, constru-

Decreto deverá subordinar
a parar cie Jioje a
à Secretaria de Segui *a

O Governador Negrão de Lima assinará nas próximashoras um decreto subordinando a Policia Militar à Secre-
taria de Segurança, conforme o estabelecido no ato do
ex-Presidente Castelo Branco que reestrutura as Polícias
Militares.

Esta decisão foi tomada ontem em uma reunião no
Palácio Guanabara, da qual participaram os Chefes das
Casas Civil e Militar, os Secretários de Segurança e Admi-
nistração, o Comandante da PM, Coronel Darci Lázaro e o
Superintendente da Polícia Judiciária.
MINUTA

A minuta do ato deverá ser
elaborada hoje pela manhã e
assinada à tarde, já tendo o
Secretário de Segurança, Ge-
neral Dario Coelho, feito os
planos iiara a reorganização
da PM tão logo esta lhe fique
diretamente subordinada.

Haverá hoje uma reunião

com o Comandante da PM na
qual lhe será pedido um rela-
tório das providências tomadas
para apurar espancamentos de-
nunciados no 2." Batalhão. Com
as modificações, o Diretor do
Trânsito, General Hildebrando
Góls, e o Diretor da Força Po-
llcial, General Milton Coellio,
estarão praticamente exonera-
dos.

Neta de Costa e Silva foi
madrinha de livraria para
homenagear Mariz e Barros

A menina Carla, neta do Presidente Costa e Silva,
inaugurou ontem a Livraria e Editora Gemini, na Rua
Mariz e Barros, como parte das homenagens ao 101.° ani-
versário da morte do Comandante Mariz e Barros. Sua de-
sinibição despertou a atenção de todos os presentes, e além
de citar os nomes de suas bonecas, disse ser fã de Baiman
e Robin.

As solenidades em homenagem ao Comandante Mariz
e Barros tiveram início pela manhã com um desfile da
Banda do Corpo tíe Bombeiros entre a Praça da Bandeira
e o número 1 093 da Rua Mariz e Barros, onde está loca-
lizada a Livraria e Editora Gemini.
PLACA

Logo a seguir o Ministro da
Marinha, Almirante Augusto
Radmacker, e o Governador
Negrão de Lima inauguraram
a placa onde estão gravadas
as últimas palavras do Co-
mandante Mariz e Barros:"Mande dizer no meu pai que
eu sempre soube honrar-lhe o
nome."

As 17 horas Carla, que foi
madrinha da Livraria e Edi-
tora Gemini, cortou o bolo da

inauguração e às 21) horas o
ex-Governador Carlos Lacerda
autografou o seu livro Crítica
e Autocrítica e Minha Moci-
dade de Wlnston Churchlll.

Dentro ainda das comemora-
ções do 101.° aniversário da
morte de Mariz e Barros, a
Esso Brasileira de Petróleo, a
Associação Brasileira de Rela-
ções Públicas e a Livraria Ge-
mini promoveram a entrega de
diplomas a diversas personali-dades que contribuíram para o
desenvolvimento da Tijuca.

Conjunto alemão que reage
à música jovem sem sentido
estréia hoje no Municipal

Estréiam hoje à noite, no Teatro Municipal, os 150 jo-vens que formam o conjunto Sing Out Deutschland, "uma
explosão musical que se alastra pelo mundo inteiro paradar um basta às demonstrações de simples protestos, mo-
bilizando a nova geração para movimentos positivos, tendo
a música como meio de expressar o mundo que desejam
construir".

O shoiv que eles apresentarão é intitulado Viva a Gente,
. a maior parte do conjunto é formada por universitários
e colegiais alemães, que se aglutinaram depois que sete
mil. jovens de 52 nações 'reuniram-se 

há 18 meses numa
conferência do Rearmamento Moral, nos Estados Unidos,
e decidiram iniciar o nôvo movimento musical.

FRANQUEZA
— Falamos e cantamos fran-

camente. Lutamos por acabar
com o pacifismo moral e es-
piritual dos que sabem o que
é certo, mas não têm a co-
ragem suficiente para afirma-
lo — disse um dos lideres do
grupo.

O conjunto Sing Out Deuts-
chland procurou sintetizar tô-
das as raças de 17 nações e
pôs-se a caminho do mundo,
cantando Viva a Gente; Não
Ilá Liberdade Sem Paga r o
Preço; Não se Deve Estácio-
nar, Temos Que Agir: e Qual
É a Cór da Pele «íe Deus? Em

poucos meses, conquistaram osEstados Unidos, náo tardando
a receber convites para se
apresentar no Japão, Coréia,
Alemanha, Espanha e Áustria,
sempre por iniciativa dos res-
pectivos governos.

Na Alemanha, respondendo
às apresentações do show nor-
te-americano Sing Out 66, os
jovens alemães criaram 35
elencos do Sing Out Deutsch-
land e um elenco nacional queviaja através do país, da Sui-
ça. e da Áustria. A televisão
germânica comprou recente-
mente um show, transmitindo-
o para 25 milhões de pessoas.

Influência de judeus lusos
na civilização do mundo
é exaltada por Cecil Roth

Com o auditório da Faculdade de Filosofia da Univer-
sidade Federal completamente lotado por estudantes e pro-
fessôres, o Professor Cecil .Roth pronunciou, ontem, em
Inglês oxfordiano, uma conferência sobre A Influência dos
Judeus Luso-lbéricos na Civilização Mundial.

O Professor Roth, Catedrático de Letras Judaicas das
Universidades de Oxford, Queens e Jerusalém, visita o Bra-
sil a convite do Centro Cultural Brasil-Israel. É autor de
várias obras, entre elas Os Judeus na Inglaterra, Os Ju-
deus na Renascença e A História dos Marremos, onde de-
monstra a importância dos judeus na' formação da cultura
ocidental.

cão de um prédio do comissá-
rio, que se desentendera com
os feiranles Carlos Alberto
Tonarra e Manuel Ferreira
Lucas. Foram feitas as neces-
sárias sindicâncias, por deter-
minação do Diretor" do DPD,
para onde as vitimas foram
encaminhada.'; pelo Cônsul do
Portugal. Os resultados dessa
sindicância foram posterior-
mente remetidos para a De-
legacia do Grajau. onde se
abriu inquérito.

DEFENDE-SE O DELEGADO

Disse o Delegado Vitor cio
Espirito Santo que, realmente.
o comissário Carlos Sanches
trabalhava com éle na 2!).a-.De-
legacia Distrital quando se de-
sentendeu com os seus vizi-
nhos, indo às vias cie fato.

Assim, frisou o delegado,
trata-se de um caso particular
rie mútua agressão e que a
parte nue lhe cabia resolver,
na 2!)." DD, era dar ciência
ao Departamento de Policia
Distrital das sindicâncias que
íèz, remetendo-as depois ao
DPD.

CONFERÊNCIA
A Conferência iniciou-se ás

18 horas, logo depois de o Pro-
fessor Roth ter sido apresenta-
do pelo Diretor da Faculdade,
Professor Raul Bittencourt, quo
também convidou a participar
da mesa o acadêmico Silva
Melo, o Embaixador do Brasil
em Israel e o representante do
Secretário Benjamim de Mo-
rais.

O Professor Cecil Roth afir-
mou que a grande contribuição
dos judeus na Península Ibe-
rica íoi no setor cultural e ar-
fcístico, uiilizando-se, como
exemplo, das iluminuras medie-
vais portuguesas, em sua maio-
ria de artistas judaicos. É tam-
bém de autoria dé um judeu
português o mais antigo trata-
do de iluminuras conhecido:
Livro cie C07HO Fazer Cures.

— liste livro — disse o Pro-
fessor Roth — foi escrito em
português mas em caracteres
hebraicos, já que era. destina-
do ao uso dos judeus portuguê-
ses, que em H-10 já haviam
fundado uma escola de ilumi-
miras em Lisboa.

A mais perfeita Bíblia da
época, que está atualmente no

Museu cie Nova Iorque, é re-
sultado do trabalho de ilumi-
nistas da Escola de Lisboa. Es-
tas foram algumas das razões
dadas pelo Professor Roth pa-ra afirmar que "a história da
antiga pintura portuguesa é a
história da pintura judaica em
Portugal".

Entre outras personalidade:!
citadas pelo Professor Cecil
Roth como importantes para
a civilização mundial estão o' filósofo Barucli Spincza, Isaac
Abravanel e seu filho Leone
Ebreo e Benjamln Dlsraeli.

Foram também mencionados
como grandes figuras da Rc-
nascença os judeus Jaime Ri-
bos, do Observatório Náutico
de Sagres: Abraão Zacuto,
grande astrônomo do pais, que
foi consultado no tempo da er.-
pedirão de Vasco da Gama;
José Vecihho, discípulo de Za-
cuto, que teve suas obras pu-
blicadas na última década do
Século XI, juntamente com a.s
tábuas astronômicas de Zacuto,
as obras cientificas mais im-
port ant es do período. O.s ím-
pressõres foram a família de
d'Ortas, de Leiria.

Programa da CTB é para em.
1969 telefone dar linha
ao ser retirado do gancho

A partir de 19G9, com a efetivação do programa de par-ticipação popular da Companhia Telefônica Brasileira que
prevê a entrega de cerca de 150 mil novos telefones ao
Rio, todos os usuários desse serviço não precisarão mais
aguardar horas por uma'linha, pois assim que retirarem o
telefone do gancho ouvirão instantaneamente o ruído de
discar, segundo informações da Assessoria de Relações Pú-
blicas da CTB.

Quanto ao serviço de Interurbano, haverá também"uma sensível melhoria, principalmente entre o Rio, São
Paulo e Estado do Rio, pois as ligações serão diretas e sem
o auxílio da telefonista, bastando para issp discar o pre-fixo da cidade com a qual se queira íalar. A instalação de
novos dutos de linha e a construção de novas estações, que
permitirão todas estas melhorias, estão sendo feitas em
ritmo acelerado".

PARTICIPAÇÃO

Segundo informações da As-
sessoria de Relações Públicas
da CTB, o programa de parti-
cipação popular permitirá à
empresa a aquisição imediata
de equipamentos e aparelhos,
sendo que até maio de 1970 se-
rão instalados no Rio cerca de
150 mil novos telefones, pri-
meira etapa de um plano, que
prevê a entrega de 300 mil te-
lefones ao todo.

A primeira etapa-atenderá
de imediato a demanda de
mercado por bairro, o que per-
mitirá se estabelecer tuna base
para a efetivação da segunda
etapa, para a qual está tam-
bém prevista a instalação de
outros 150 mil novos telefones.
Para isso a CTB já está ins-
talando há vários meses os no-
vos condutos de linha e as no-
vas estações de terminais.

De acordo com informações
da própria CTB, com a efe-
tivação da primeira etapa do
plano de expansão, "haverá
mna normalização de serviços,
principalmente no que diz res-
peito a obtenção de linhas para
discar, pois diminuirá a sobre-
carga do equipamento respon-
sável por aquela deficiência,
sentida em larga escala no
centro da Cidade'.

A efetivação da segunda eta-
pa, entretanto, não dependerá
da primeira,' podendo ser ini-
ciada quando aquela ainda não
estiver concluída.

— Toda esta expansão, só
íoi possível com a colaboração
decisiva do EMBRATEL e do
CONTEL, este último órgão
controlador e orientador da
política de tarifas e planos ge-rais, informou a CTB.

A Assessoria de Relações Pú-
blicas da CTB, esclareceu ain-
cia que na época da encampa-
ção da empresa havia 10 400
terminais disponíveis, que es-

táo sendo .agora utilizados pa-ra atender a pedidos de mu-
danças de endereços, acumu-
lados desde 1953 na Zona. Sul,
mas qu edentro de 60 dias es-
tara completamente normali-
zado.

Sôbrc a instalação da Zona
Sul, explicCTi que "era a zona
de maior número de pedidos de
mudanças não atendidos e quena Central Telefônica da Pra-
ça Serzedelo Correia havia es-
paço disponível para receber os
equipamentos que eram neces-
sários para aquelas instala-
ções'.

ATENDIMENTO

Destes 10 400 terminais tele-
tônicos deverão sobrar seis mil
que se destinarão aos primeirosinscritos no programa de par-ticipação popular para aquela
zona. correspondendo às ins-
crições feitas entre 1943 e 1952.

De acordo com a Assessoria
de Relações Públicas da CTB.
é a seguinte a programação clã
empresa para a instalação denovos telefones na Guanabara,
até 1970:

Em 1968; serão instalados
cerca de 28 500 novos telefones
nos seguintes bairros: Rocha
Riachuelo, Aldeia Campista!
Méier e Engenho Nôvo (10 300
telefones); Tijuca, Santo Cris-
to, Sampaio, Rio Comprido,
Vila Isabel, Mangueira e Caju
(10 200 telefones) e Leme eCopacabana (oito mil).

Em janeiro de 1969 será ins-
talado um total dc 60 700 no-
vos telefones nos bairros daPenha, Bonsucesso, Ramos
Olaria e Irajá (10 300); Fia-
mengo, Laranjeiras, Cosme Ve-lho, Catete e Glória (io mil) eCentro Lapa, Catumbi. Santa
Teresa (10 200). A CTB, es-
pera que em fins de 1969, tô-
da a Guanabara esteja servida
de telefones.

Ladrão pegou no passarinho
errado: o papagaio abriu o
bico e despertou a polícia

Niterói (Sucursal) _ o ladrão Alceu Marins deu umbruto azar, depois de assaltar com sucesso uma residênciana Rua Nilo Peçanha, em São Gonçalo, de onde rouboucinco passarinhos raros, porquê levou também um papa-gaio, muito falador, que íoi gritando pelas ruas "pega la-drao", chamando a atenção da Polícia.
Na Delegacia, o papagaio falador, 

'de 
nome Mamoeirodeu um grande show, fazendo gracinhas, cantando a pri-meira estrofe da Banda, e só parando de gritar espantado

pega ladrão" quando o seu proprietário apareceu, pararecuperar os passarinhos roubados. Impressionado com aave, um investigador ofereceu em vão 100 mil cruzeiros
por ela.

TREINADO

O proprietário de Mamoeiro,
Sr. Ivã de Melo, disse na De-
legacia que a Rua Nilo Peça-
nha. onde mora, é muito es-
cura e convidativa aos ladrões.

Arranjou então o papagaio,em Mato Grosso, ensinando-o
a gritar bem alto "pega la-
drão", quando notar qualquer
movimento estranho no quin-fal da sua casa. E o papagaio
tem dado conta do recado.

Com o desmonte das encos-
tas de ambos os lados, toda a
rua do Corte rio Cantftgal o

1 Rua Henrique Dodsworbh) ea-
tá agora completamente cober-
ta de terra e é quase que intei-
r a 111 e <n t e como antes de ser
aberto o corte — em 1930 — is-
to é, como se não houvesse rua
ali. A situação, que deverá pro-
longar-se pelo menos por um
mès — ainda não há um cál-
culo exato do tempo a ser gas-
to com a remoção de toda a
terra acumulada lã. nem por
parte cios próprias engenheiros
—, faz o tráfego da regiião re-
gredir quase 40 anes, com o.s
carros ciando a volta como .se
corte não houvesse, para ir de
Ccpacabana à Lagoa ou vice-
versa.

DINAMITE

A encosta do lado do Boliche
Playbol já estava ontem quase
que totalmente desterrada pe-
los tratores, mas a encosta,
fronteira, embora, dinamitada
ontem mesmo para que a ter-
ra descesse mais rapidamente,
ainda, precisará muitas outras¦cargas de dinamite para des-

torrar toda a capa sujeita a
deslizamentos. A dinamitação
dessa ala continuará liojc.

A t e r r a desce das encostas
em ritmo vertiginoso, à base de
tratores e dinamite, mas pararetirá-la da rua por ela entu-
pida há apenas uma esca variei-
ra, qua a deposita vagarosa-
mente em uns poucos cami-
nhões. Isso é que torna lmprt-
visível o fim das obras e a re-
abertura do tráfego em Henri-
queDodsworth: é certo quede-morará mais de um més, mas
quantos meses, ao todo. nin-
guém sabe dizer.

O tráfego de veículos estft
sendo feito pelas Rua Gastão
Baiana, que começa em Barata
Ribeiro e vai até a Avenida
Epitácio Pessoa, na Lagoa, mas
em situação muito precária,
pois a rua é dé paralelepípedos,
muito inclinaria e estreita. Pa-
ra os pedestres, o jeito é mesmo
subir os 7 metros de altura do
merrinho recém-formado pelas
encostas desbastadas, "equili-
brando a lat-a d'água na cabe-
ça" como disse num desabafo
D:na Valquíria dos Santos, fa-
velada, da Catacumba, ao pas-
sor por ali.

Pedra imensa é ameaça a
rua do Jardim Botânico

Cidade de Deus terá hoje
sua 1." parte inaugurada

Os moradores das primeiras
1 30!) casas já prontas na Cida-
dc cie Deus terão água, luz. es-
gòt-o (incluindo uma elevató-
ria), um mercado cia COCEA
e duas novas escolas a partir
das 11 horas da manhã de ho-
je. quando, crm a presença do
Governador Negrão de Lima,
teclas esses serviços serão inan-
gurados.

O Presidente da COHAB-GB,
Si-. Mário Viegas, entregará na
ocasião outras 200 casas, cons-
traídas na. atual administração,
e também será realizado um

sorteio, entre as pessons inseri-
tas. rie cinco unidades re.siden-
ciais doadas pelo Governo cia
Venezuela. As festas comemo-
rarão, por outro lado, o inicio
da construção de mais rie 1 0.'.!(i
casas, além de 308 outras cha-
mudas unidades de triafm:
casas onde ficam famílias em
caráter experimental que. de-
pendendo cia aclimatação à cff>
municiado, ficam ou são trans-
feridas. O Presidente do BNH,
Sr. Mário Trindade, e um re-
presentante da. USAID também
estarão presentes.

Uma. situação inédila e ao
mesmo tempo das mais peri-
í-tosas da-Cidade ocorre na en-
costa sóbre a Rua Benjamln
Batista, 110 Jardim Botânico;
uma imensa pedra, de milha-
res tle toneladas, com oito me-
tros do seu comprimento sem
qualquer apoio, pode projetar-se pela. encosta, de onde. uma
saliência rochosa natural a ía-
ria subir para atingir além das
casas da rua e, assim, arrasar
metade cie um quarteirão to-
talmente edificado.

O Instituto de Geotécnica,
entretanto, já contratou uma
firma, que ali está realizando
as primeiras sondagens geoló-
Bicas e planejando a obrn. de
contenção para evitar uma pos-síve! catástrofe. Além da pe-dra maior, há também o pe-rigo de o resto da encosto des-
lizar e também o de centenas
de pedras descerem em ava-
lancha pelo morro.
OUTRAS PEDRAS

Um deslizamento ocorrido em
fevereiro, que arrastou grandesblocos de pedras sflbre a Rua
Benjamin Batista, alertou as
autoridades da Secretaria de
Obras .sobre o perigo de uma
catástrofe sem pr e c e d e n -
tes, pois uma grande pedra íi-
cou pendente no morro,
pa rte descalçada e" parteem rocha decomposta que aos
poucos está se descalçando ain-
da mais. sob os efeitos .das re-
centes chuvas. Se essa pedravier n cair, uma saliência ro-

ehosa, logo abaixo, atuara eo-
mo um trampolim, projetan-
do-a a uma distancia ainda
maior, o que certamente des-
trairia todas as residências da-
quele trecho da Rua Benjamin
Batista até as proximidades da
Rua Jardim Botânico.

A informação ioi prestada
no JORNAL DO BRASIL pelo
geólogo Fernando Camargo, üo
Instituto cie Pesquisas Tecno-
lógicas de São Paulo, que íoi
contratado para realizar as
sondagens e propor as couten-
çóes necessárias para evitar
unia catástrofe que ali ocorre-
ria fatalmente sob a ação de
novos temporais. Disse ainda,
o técnico, que, mais do que a
imensa pedra, preocupação
maior é a de uma avalancha,
de rochas que estão ampara-
das, precariamente, ao lado da
maior, por duas pedras em
equilíbrio instável. Caso essas
duas pedra cedessem, as demais
colocadas atrás, se precipita-
riam também pela Rua Benja-
min Batista.

Resta outro grande perigrj— ainda segundo o geólogo
Peruando Camargo: o desli-
zamento de lOOm de frente, por
uma imensa camada ainda in-
determinada de fundos, o querepresenta uma massa de ter-
ra, de grandes proporções, quonão chegou a deslizar em íeve-
reiro, mas pode fazê-lo, a qual-
quer momento, pois a encosta
muito inclinada favorece ao
movimento de terra sôbrc a
camada- rochosa.

Contenção de encosta na
Av. Edson Passos terminou

Rua de Negrão cheira mal
e está ruim para trânsito

A Avenida Borges de Me-
deiros, onde mora o Gover-
nador Negrão de Lima, às
margens da Lagoa Rodri-
gues de Freitas, no trecho
que dá para o Leblon. está
praticamente intransitável
devido à lama e ã sujeira
acumuladas e há ainda por
cima o terrível mau cheiro
de montes de lixo deposita-
dos por ali, atraindo cente-
nas de urubus que de lá não
mais se afastam.

Exceto o Governador Ne-
grão dc Lima, todos os mo-
radores da região estão in-
conformados com a situa-
ção, que aliás não preju-
dica só a eles, mas a todo o
tráfego entre o Humaitá e
o Leblon. para cuja interco-
municação a Avenida Borges
de Medeiros é uma via im-
portante, des afogando o
trânsito da Rua Jardim Bo-
tanico. quando para isso tem
condições.

Caraguatatuha terá no
local seu planejamento

São raulo (Sucursal) — O
Sr. Abreu Sodré assinará cie-
creto, nas próximas horas,
criando um escritório em Cara-
guatatuba, a cargo de enge-
hheiros e técnicos, que ficarão

incumbidos de planejar e exe-
cutar a reconstrução da cida-
de. O nôvo órgão ficará direta-
mente subordinado ao Gabine-
t9 do Governador do Estado.

O serviço de topografia e tô-
dos as medidas; de emergência,
necessárias para a contenção
de umoj encosta de 100 metros
de altura que ameaça deslizar
e soterrar trechos ria Avenida
Edson Passos e Estrada Velha
da Tijuca, além de três casas
no Alto da Boa Vista, foram
concluídos ontem, segundo in-
formou o engenheiro-chefe do
l.° Distrito Rodoviário, Sr. Al-
varino PonseCa.

A próxima etapa das obras
junto á encosta, onde o proces-so cie deslizamento começou dia
20. será a realização de sonda-
gens, a cargo de engenheiros
do Instituto cie Geotécnica, pa.-nt a localização do lençol rie
água e, em seguida, <i, drena-
gem do local.

PERIGO PERSISTE

Segundo o engenheiro-chefe
do 1." Distrito Rodoviário, a
encos t a continua oferecendo
perigo de deslizamento, embo-
ra as medidas de emergência,
como fechamento de grimpas,interdição de casas, aberturas
cie picadas na mata e policia-mento do local, já tenham si-
do tomadas.

Na opinião do engenheiro,
somente com a realização dos

trabalhos de sondagem para a
localização do lençol de água
que passa sob a encosta e,
posteriormente, a drenagem do
local, é que o perigo de des-
lizamento será afastado. Além
do lençol de água, as chuvas
que vem se abatendo sóbre o>
Rio nos últimos tempos e o ti-
po do terreno são apontados
como causas principais rio des-
barrancamento.

O primeiro vestígio de urr<
possível deslizamento da tn-
costa surgiu no dia 20, á tar-
cie, quando funcionários do 1.°
Distrito Rodoviário notaram
racha duras no muro existen-
te ao longo da estrada Edson
Passos. Também o calçamen-
to do trecho, sofrendo uma
pressão maior, despedaçou-se.
Se ocorrer o desbarrancamen-
to. a Estrada do Redentor
também será, afetada.

O policiamento montado nas
proximidades da encosta, quefica a 200 metros acima da
Bica do Monteiro, visa a im-
pedir que um possível desliza-
mento surpreenda motoristas a
pedestres que utilizam diária-
mente as estradas. Os policiaistêm ordem de interditar o lo-
cal, ante o menor indício deagravamento da situação.
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ÍA autonomia
do Congresso

Mário Martin.';

Autorizando o Ministro
Passarinho a solucionar a
questão dos interinos demi-
tidos, o Presidente Costa e
Silva deu a primeira mar-
ca pessoal a seu governo.
Mostrou que não quer ser
Deus. o que eqüivale a rii-
/er que náo pretende fazer
concorrência a seu anteces-
sor Castelo Branco. Preferiu
ter a coragem de ser ho-
mem. anulando a crueldade
jupiteriana do outro ma-,
recriai. E cresceu, revelan-
do independência.

A amostra é boa, porém-
insuficiente. Todos têm.
consciência, inclusive o pró-
prio Presidente, dos absur-
dos legiferantes a que se
atreveu ou se submeteu o
Sr. Castelo Branco. Há,,
portanto, uma necessidade-
urgente, inadiável, de se re-
mover o entulho deixado, a
fim de que o País não se
venha a perder em tão vas-
to oceano de contradições,
primarismos, ódios, médio-
cridades e reacionarismos,
A começar, com prioridades
absoiutas, a esses dois mon-
tes de lixo a que deram os
nomes de Lei ria Imprensa
e Lei de Segurança Nacio-
nal. Ao que se propala, o
Sr. Costa e Silva estaria ad-
mitindo as modificações,
mas não deseja ter a ini-
ciativa da limpeza, levado
por um falso sentimento de
coleguismo ou medo das
críticas de certos câmara-
das. Essa contemporização
é. um erro. Tira-lhe gran-
cieza. E acabará por obriga-
!o a tomar o bonde andan-
do, já que a Nação e.stá far-
ta de viver sob coações, hu-
milhada por ter capitulado
tanto e a tanto ter descido.

Muito embora o Sr. Costa
e Silva seja um autêntico
pára-quedista na politica
nacional, sem qualquer in-
dicio de haver marcado
prévio encontro com a His-
tória, o povo ainda não lhe
tem ódio. nem. ainda, pen-
sa em vir a ter nojo. Isto
porque dele está aguardai!-
tio manifestações positivas
em favor da pacificação da
íamilia brasileira, pois não
é crivei que ao cabo de três
anos não apareça entre nós
um soldado que seja real-
mente herdeiro de Caxias,
sempre preocupado em unir
brasileiros, por compreen-
der que. sem isso, não po-
deria haver unidade nacio-
nal. de pouco valeriam os
canhões, nada representa-
ria o rufar dos tambores.

Outra coisa que a Nação
espera .(?') do novo Presi-
dente é que èle realmente
se respeite, respeitando os
demais Podères da. Repú-
blica. Querer, por exemplo,
como se fosse um capanga
político do Sr. Pedro Alei-
xo. forçar o Congresso a ter
uma presidência ocupada
pelo Executivo, na, pessoa
do Vice-Presidente da Re-
pública, seria mais do que
uma violência. Seria dar a
entender isso ao País. o que,
acredito, náo está em suas
intenções. Seria, pretender
escapar á fiscalização do
Legislativo, ou melhor, cari-
cauirá-la com a imposição
da segunda pessoa do Exe-
cutivo a presidir o órgão
incumbido cie fiscalizar os
cios do governo. Uma farsa,
já sc vè.

Sc e que, realmente. S.
Excia. anda a resistir ao
Fundo Monetário Interna-
cional. em nova determina-
cão para o aumento do dó-
lar, deveria, também, resis-
tir a essas tentações do dia-
bo. Deixando que o Congres-
so resolva com autonomia
o que lhe compete. Sem ve-
xame para os congressistas.
Sem novas desonras para o
Alvorada. Brecando imper-
tinencias nascidas no Pala-
cio, da mesma forma como,
no caso do dólar, estaria
brecando imposições das ai-
ias 'finanças internacionais.

Cartas
dos
leitores

Dia de Negrão

A menina Rosa Margare-
te Schultze descreve o dia
tío Governador: "èle acorda
e vè se está chovendo; tem
muito medo da chuva. No
almoço bebe vinho portu-
guês e, no jantar, cerveja. O
emprego de que mais gostou
foi de Embaixador em Por-
tugal".

Administrarão
amazonense

A propósito do tópico No-
va Linha, publicado no In-
forme JB. a Representação
do Governo do Eslado do
Amazonas esclarece que"não há no atual Governo
do Amazonas um só comer-
ciente ou industrial. Mesmo
o Secretário de Fazenda —
que- já o era do Governo an-
terior — e a Diretoria do
Banco do Estado são, o pri-
meiro, reputado perito-con-
tador, e a segunda consti-
tuída toda ela de bancários
procedentes do Banco do
Brasil". .
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Conciliação é a mela
visível de Cosia e Silva

Autonomia Atômica
A vez tios subdesenvolvidos nâo chega nunca.

Quando os Estados Unidos e a União Soviética
¦— fosse :i questão Berlim. fôsse Cuba ou qual-
quer outra — ameaçavam iniciar uma guerra num-
diai nuclear, a.s nações subdesenvolvidas se per-
signavam e rezavam para afugentar a guerra. Ago-
ra. razoavelmente em paz os dois gigantes, as
nações subdesenvolvidas encaram nova ameaça:
não poderão, devido ao duplo vetei, desenvolve-
rem-se um dia, ampliando desde já suas pes-
quisas atômicas. Passado o perigo da destruição
atômica, entramos no amplo curral do proletária-
«lo atômico.

Felizmente, o Brasil adotou uma orientação
firme e independente em relação à chamada des-
nuclearização. Estamos prontos a dar nossa ga-
rantia de não realizar pesquisas nucleares com o
fito de produzir uma bomba atômica. A simples
entrada no Clube Atômico é um luxo que não
podemos c não queremos adotar. Aliás, a União
Soviética e os Estados Unidos poderão colher
informações tranqilili/.adoras na entrevista que ao
JORNAL DO BRASIL concedeu domingo último
o Professor Marcelo Dainy de Sousa Santos,.Chefe
da Divisão de Física Nuclear do Instituto de Ener-
gia Atômica da Universidade de São Paulo. Devi-
tio ao êxotlo de cientistas brasileiros para países
estrangeiros e ao descaso com que temos cuidado
do desenvolvimento do nosso programa -atômico,
só estaríamos em posição, no momento, de obter
os "benefícios decorrentes do emprego de isótopos
radioativos e de radiação em problemas da Medi-
cina. tia Biologia, da Agricultura e tia própria
indústria'". Para fabricarmos armas nucleares, pre-

cisaríamos atingir a auto-suficicncia na conslru-
ção tle reatores produtores de energia elétrica fun-
eionantlo com urânio natural e plulônio" c essa
''possibilidade eventual seria remota".

Mas ti Professor Dainy é energicamente la-
vorável a uma Atomobrás, nos moldes da Pe-
trobrás, c energicamente contra a mutilação tio
Decreto n.° 51.726, de 19 de fevereiro de' 1963.
''Essa lei, cuja importância para o futuro do País
só pode ser comparada eom a do Estatuto do Pe-
tróieo, íoi mutilada por decreto recente, que ai-
lerou o Código de Minas. As alterações introduzi-
tias no que se refere ao monopólio estatal tios
minérios e substâncias de interesse ao desenvolvi-
mento fia energia nuclear, no meu entender, con-;-
lituem-se em grave ameaça à segurança nacional".

O Presidente Costa e Silva, na mensagem que
dirigiu à Nação dia 16 dêste mês. disse que. no
capitulo do desenvolvimento nacional, "a energia
nuclear desempenhará nm papel relevante e pode-
rá \ir a ser uma das mais poderosas alavancas a
serviço do nosso desenvolvimento econômico .

Tal declaração, somada às palavras dos re-
presenlantes do Brasil etn Washington, no México
e em Genebra, é uma garanlia de tpie o Brasil não
eslá disposto a trocar por algum prato ile lentilhas
o direito dc realizar sua eventual autonomia alô-
mica. A União Soviética c os Estndos Unidos
querem congelar, no presente, o panorama alômi-
co mundial. Apenas se esquecem, ou fingem es-
quecer, de tine assim congelam o futuro tios paises
que desejam entrar em pleno saber e consciência
na era atômica. Foi o que fizeram a França e a1
China. É o que o Brasil deve fazer.

Critério Emocional
Predominou, ainda uma vez. a tônica do sen-

timentalisino no tratamento dispensado aos funcio-
nários interinos tia Previdência Social, demitidos
tle uma penada no fim do Governo Castelo Bran-
eo. Tanto o encaminhamento da clemência, como
a solução dada pelo nôvo Governo, padeceram tio
vício já diagnosticado como paternalismo político.
A questão dos interinos podia ser tratada noutros
termos, mnn País que necessita pautar-se por for-
mas mais altas tle organização, se quiser atingir
nível fie desenvolvimento com a pressa com que
se cobram resultados.

A unificação dos órgãos federais da Previdèn-
cia Social, com base nos estudos, extinguiu apro-
ximadamente oito mil cargos, mas nem todos e*-
tavam vagos. Quanto aos ocupantes de cargos in-
ferinos, a norma a cumprir pautava-se pela deter-
minarão constitucional de efetivar os que. na data
tia promulgação da nova Carta política, contavam
cinco anos tle serviço público. Quatro mil estavam
nesta situação c foram efetivados. Cerca de mil
e trezentos outro.- não contavam o tempo exigido,
mas foram considerados necessários, além ile qne
não havia concnrsailos aprovados à espera tle no-
meação.

A questão apareceu numa faixa reduzida de
interinos, entre os quais não há concnrsailos. c tpie
não contavam cinco anos de serviço público. São
algumas centenas de servidores, que. lançados à
rua, reeditaram o método tradicional de sensihili-
zar Governo e opinião pública.

A parte o lado social tio problema, fica evi-
dente que, em lugar tia justiça, continua a preva-

lecer o sciilinienlalisino. Não há memória de arre-
gimentação t\í- apoio público para aproveitamento
dos que prestam concursos e sc habilitam à no-
meação, pela qual esperam à* vezes cinco anos. e
;ité mnis. inutilmente.

Invoca-se a Constituição, sempre tpie se trata
de interinos, mas ninguém sc lembra de que a
norma democrática de acesso aos cargos públicos
e o sistema do mérito, êste. sim. consagrado na
Constituição, na atual e na de 16. .Apesar disto,
continuam a ser admitidos interinos, que acabam
sendo efetivados, em prejuizo do sistema do con-
curso, que devia prevalecer de forma indiscutível.

E que a admissão de servidores em caráter
interino é a filha predileta tia política, enquanto
a prova de competência, estabelecida na Consti-
tuição. é órfã. No episódio em pauta, gerado pela
insensibilidade pouco realista tio Governo passado,
a solução paternalista foi acentuada por um loque
demagógico, registrável na presteza com que o
atual Governo acolheu o clamor dos demitidos,
quando em providências maiores tem sido lento,
a ponlo de desacreditar o impacto prometido nou-
tras soluções.

Fala-se muito enl volta à normalidade, mas
as formas de exceção e a falta tle determinação
eni cumprir as leis tião a contribuição em sentido
contrário. O paternalismo já atrasou demais o
País. Questões de interinos tpie aspiram à efeti-
vação deviam desaparecer, mas. pelo visto, rea-
parecem.com melhores perspectivas c novas nos-
sibilidades.

Crise Crônica
O que está ocorrendo atualmente com o caso

do açúcar reedita um espetáculo que a rigor já
deveria ter sido proscrito da vida nacional. Afinal,
a Revolução, que vai depois tle amanhã eomeino-
rar o seu terceiro aniversário, dá no mínimo uma
prova tle impotência, ao revelar-se incapaz de
impedir tpie se repitam as velhas manobras que,
no passado tão monõtonainente perturbaram o
abastecimento de gêneros tle primeira necessidade.

Todo mundo sabe que, sc há crise fie açúcar
no mundo, só pode ser de superprodução. Basta
recordar que no ano passado a safra brasileira
de cana-de-açúcar foi tão abundante que fui pre-
ciso abandonar grandes canaviais, pnra não abar-
rotar os estoques até um ponto intolerável. Só a
safra paulista daria tranqüilamente para atender
às necessidades tio consumo — c. ainda existe o
problema da produção nordestina, particularmen-
te a pernambucana, feita em condições que deixam
a desejar, sobretudo para poder competir no mer-
cado interno.

Normalmente, portanto, se ainda é válida a
lei da oferta e da procura, os preços deveriam ter
caído, como caíram internacionalmente. Num país
de contradições e falia de lógica, porém, como é
o Brasil, verifica-se exatamente o contrário: por-
([lie há muito açúcar, porque o -eu preço se avilta,
o produto desaparece do mercado e os consumido-
res se vêem obrigados a entrar na fila e a sofrer
todo o cortejo de um racionamento artificial e ino-
portimo. Os refinadores adiantam que dispõem de
estoques para abastecer a Cidade apenas por três
dias. enquanto o público se submete ao suplício
«Ias longa- esperas, desde o amanhecer do dia.
E assim mesmo, o pouco que existe é de procedeu-

cia paulista, já que os grandes produtores flumi-
nenses se omitiram do mercado carioca.

Náo é preciso analisar em profundidade o
fenômeno para entender tpie sc repetem as sova-
das manobras de outros tempos, com vista a unia
alta que. oficialmente, não é admitida. O que é
lamentável é que tais manobras se sucedem sem
(pie o Governo as enfrente com uma decisão que
viesse pôr fim ã especulação. Acima de tudo. o
tpie importa é defender o interesse tios consumi-
dores, ou seja. de toda a população, que é quem
paga pelos erros de uma política de abastecimento
irracional e deficiente. Já era tempo de o Governo
entrar no problema com medidas de ordem geral,
encarando globalmente uma questão que não pode
ser solucionada apenas através de medidas seto-
riais, de simples emergência. A não se fazer as-
sim. o que hoje ocorre com o açúcar amanhã ocor-
rerá com o arroz, com o feijão, com o leite ou
com a carne.

O nôvo Ministro da Agricultura, por sinal o
quinto do período atribuído à responsabilidade
revolucionária, já está bem servido em matéria de
leste e de desafio. O Sr. Ivo Arzua tem pronie-
tido unia política coordenada no seu Ministério,
a começar pelo abastecimento, até aqui tratado
por diversos órgãos e ao sabor das circunstâncias.
O caso do açúcar pode não ser simples, mas não
há dúvida de (pie está longe de constituir um im-
passe real. Bastará ao Governo abordar o proble-
ma pelo ângulo das medidas racionais e conse-
quentes, situando em primeiro lugar o interesse
geral, tpie hoje se. espelha na angústia do povo
nas filas.

Brasilia — A decisão
já lui n tu Iti pelo Presi-
dente tia República de
não admitir qualquer
modificação, minima que
sejn. no Decreto-Lei tle
Segurança Nacional e na
Lei tle Imprensa, ê de
dificil compreensão, por
pnrtir de um* Covêrno
cujos primeiros otos se
vão caracterizando pelo
espirito liberal.

O caso tio jornal islã
Hélio Fernandes poderia
exprimir essa vocação
pnra a tolerância. Sob
dois aspectos desse caso,
apenas caberia reconhe-
cer tpie o Governo se
antecipou ao Judiciário:
primeiro, admitindo tpie
ipudfpier transgressão tltt
lei será examinada pela
Justiça: segundo, que a
stls]>ensão dos direitos
políticos não pode privar
n indivíduo du exercício
du sua profissão. Mas
num. terceiro aspecto, a
decisão tio Marechal Cos-
Ia e Silva talvez pudesse
sev qualificada tle gene-
rosa: foi o tle admitir
que o jornalista privado
de seus direitos políticos
possa continuar escreveu-
do até mesmo sôbre po-
litica, se esta fôr a sua
especialização profissio-
nal. A tal ponto não iti.
a interpretação do Mi-
nistro da Justiça, que fa-
atilaria apenas ao jorna-
lista cassado escrever sô-
bre agricultura ou modas.

A questão, porém, é
compatibilizar essa gene-
rosidade com o estranho
zelo pelo Decreto-Lei. tle
Segurança. Esse texto di-
lalorial. como se sobe —
afora os casos de espio-
nagem ou. outros em ver-
datle pertinentes it segu-
rança nacional ¦—, é nina

Lei ile Imprensa sorra,**
teiro. ptiis nela sc resta-
belet eram us dispositivas
opressores tpie o Cuu-
gresso eliminara tio pro-
jeto tle l.ei dc Imprensa,
encaminhado pelo lixe.-
cul ivo. Naquela ocasião,
o Marechal Castelo íirttil-
co calou qualquer reslri-
ção ao gesto dos parla-
m enl ares, guuriluiido-se
fia ro agir no decreto-lei,
de cujo texlo não deu. co-
nhecimento previu aos li-
deres, embora prometesse)
jazê-lo.

Ova. visto o caso Hélio
Fernandes, veja-se agora
a grilanle contradição en-
Ire o comportamento do
Covêrno nesse episódio
e a defesa tlu iiitegvida-
de do Decreto-Lei de Sr-
giiruncti. 1:1o está no in-
constitucional Artigo '111:

í prisão em flagrante
delito uu o recebimento
da denúncia, em tptal-
ipier dos casos previstos
neste decreto-lei, impor-
lará. simultaneamente,
na susjiensão do exerci-
cio da profissão, emprê-
go em entidade, privada,
assim como de cargo ou.
função na administração
pública, em autarquia,
em* empresa, pública ou*
sociedade de economia
misto, até a sentença
absolutória."

Esqueça-se o idioma,
uma das maiores vitimas
da legislação revoluciona-
riu. Mas como combinar
u reconhecimento tle tpie.
mesmo sem direitos pu-
líticos. o jornalista ou
(piniquei* outro pode con-
tinitar a exercer sua pro-
fissão, com. um* texto que
determina a. suspensão do
exercício mediante o sim-
pies recebimento da de-
núncia?

() mal eslá em qur. no
assumir. u Presidente
Custa r Silva definiu os
dois extremos u que !*•-
im de atender: a rent-
pei acuo democrática e ns
necessidades dn Itevollt-
can. Hasta dizer que são
exilemos pnrn verificar
como tais objetivos são
anlag/micos. Trata-se, a
bem dizer, de uma leu-
tativa de conciliar os nn-
seios nacionais de liber-
dade com a exrilação da-
quelas pequenas áreas
que deságuam no radica-
lismo a insuficiência da
sua. formação hunutnís-
tica e a incompreensão
dos fenômenos políticos.

L umn conciliação im-
passível. Lm abono do
Governo, porém, corre
ainda u decisão comple-
mentar de evitar u iodo
custo o emprego tle tais
leis. embora querendo
lê-las a mão. Mas essa
não é uma situação que
possa permanecer inde-
fluidamente, pois a l.ei
de Segurança é umn
ameaça que pesa sóbre
a coletividade e não se
compadece de umn so-
ciedade que quer se de-
sen vol ver s e g n n d o a
perspectiva tia livre em-
}>rêsn. Ou o decreto-lei
cairá, ai rof ind o j>eln sua
própria inulilidatle. tão
logo lenha o Covêrno
condições para impor-se.
à vontade de qualquer
minoria, ou será aplica-
do —— e neste caso esta-
rão frustradas ns espe-
ranças democráticas tpie
acompanharam o Marc-
chal Costa c Silva na sua
dificil caminhada para o
Poder e tpie mais ainda
cresceram no curso da
primeira quinzena de

Quando se ofusca o mérito alheio

Num pais em que os
homens públicos e os ser-
viços que eles prestaram
são rapidamente esque-
ciclos, quando não usur-
pados, não deve surpre-
ender a frieza com que
íoi recebido o pedido de
exoneração do Prefeito
de Brasília que. confor-
me o cânone estatutário,
deverá aguardar no car-
go o seu substituto. Afir-
ma-se que o titular de-
missionário foi o homem
que embelezou a cidade,
ílorindo-a, construindo
j?.rdins belíssimos em
suas avenidas, à beira do
lago artificial, em torno
dos seus palácios, crian-
do um conjunto de bele-
za que emociona os visi-
tantes, unanimes em
proclamar que nenhuma
capital do mundo é mais
bela e mais artística.

Sem duvida, o próprio
Prefeito Professor Canta-
nhede não se deve sur-
preender quando se sabe
que o homem que imagi-
nou e edificou aquela
obra incomparável, no
exato momento em que
hóspedes eminentes e au-
toridadesnos seus paises
louvavam a grandeza da
iniciativa, era marginali-
zado. dito de presença in-
desejável no país, argüi-
do de culpas não prova-
das. submetido ao cons-
trangimento ilegal de.
nos poucos dias que pôde
permanecer cm sua pá-
tria. ser diariamente con-
vocado para interrogató-
rios frente a uma peque-
na inquisição que sc ins-

taurou à guisa de juízo
apurador e sumariante.

Quem quiser ver como
sc procede com relação
ao homem público que
passou noites sem conta
vivendo mima casa de
madeira chamada Cate-
tinho para estar todas as
manhãs presente ao ai-
vorecer de Brasilia,- passe
os olhos sóbre uma ri-
quíssima publicação ilus-
trada que o Departamen-
ío ae Turismo da nova
Capital editou no ano
passado. Ali se encontra
a história colorida de
Brasília. O texto que ex-
plica as ilustrações, es-
crito em português e in-
glês, apenas indica as
edificações e os aspectos
de embelezamento. Mas,
na parte final, preceden-
do a relação dos nomes
de autoridades federais
que fizeram confeccionar
o álbum, há um ligeiro
histórico, bilíngüe, no
qual se lêem frases cp-
mo estas: "a presença de
Brasília é um problema
de equilíbrio nacional";
"Brasilia não é apenas a
nova Capital"; "no plano
arquitetônico vale por
uma revolução; na geo-
grafia urbana, por uma
solução"; "Brasília nas-
ceu do raciocínio; não se
precipitou, aguardou vez,
pacientemente, madura-
mente". Inúmeros outros
louvores à criação da no-
va Capital e ao trabalho
de sua implantação se
comportam no editorial
ilustrado.

Mais ampla è, contudo,
a narrativa em castelha-

Martins Alonso

no que se contém no fo-
lheto em anexo, no qual,
além da clicheria a cô-
res. se faz referência a
autoridades dos Gover-
nos e às datas em que o
assunto, transferência da
Capital, pensado m a s
não cumprido desde 1891.
foi tratado. E mim final
de coluna, em dezoito re-
sumidas linhas, se decia-
ra que "en una manana
lluviosa en la ciudad cie
Anápolis, Kubitschek fir-
mó mensaje para ia
presentatión ai Congresso
dei proyeto disponiendo
sobre la mudança de la
Capital Federal". Alude
a seguir aos nomes esco-
Ihidos para a direção de
serviços e cita a lei que
fixou a data da transfe-
rência. E nada mais. As
glórias, pelo menos na
propaganda ilustrada, fi-
cam para os que vieram
mais tarde, depois dc ha-
verem afirmado que tó-
da a obra íora uma in-
sensatez e um desmando.

Almirante Silvio Ca-
margo. — Confortaram-
me as expressões de sua
carta, com relação ao ar-
tigo sôbre o nosso velho
e saudoso companheiro
Hercolino Cascardo. Suas
palavras são para o jor-
nalista um testemunho
de que no seu artigo re-
conheceu méritos e re-
lembrou nomes, como o
do Professor João de Ca-
margo, que deveriam fi-
gurar na galeria dos
grandes patriotas brasi-
leiros.
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Lojistas pedem ao Governo
4% o racionamento

energia seja mais
Representantes dos lojistas cariocas irão hoje ao Mi-nistro cias Minas e Energia, Sr. Costa Cavalcanti,"pedir queo racionamento de energia elétrica seja feito através da.limitação de cotas de consumo — e não através de cortesdrásticos, como agora —, e a-conseqüente permissão parailuminarem suas vitrinas.
Os lojistas consideram que. através das cotas cie consu-mo, cada um promoverá o auto-racionamento, reduzindo oconsumo de energia por conta própria e conforme as ne-cessidades — '-medida 

que sempre poderá ser adotada emsituações de emergências, quando estas se repetirem" —,
permitindo também a melhoria da.s vendas com a ilumi-nn.eao das vitrinas.

cias. muitos não têm condições
de pagar seus compromissos no
prazo certo, necessitando cie
moratória, "enquanto a Light.
está garantida contra qualquer
prejuízo, através de seguros".

O Presidente do Sindicato do
Comércio Lojista. Sr. Osvaldo
Tavares, acompanhado dos re-
presentantes das outras entida-
des, esteve ontem tom os dir».-
tores da Rio Light, e estes limi-
taram-se a explicar que apenas
obedecem determinações das.
autoridades federais, cabendo
as soluções ao Ministro das Mi-
nas e Energia.

Durante a reunião, o Supe-
rlntendente da Rio Light, Sr.
Antônio de Almeida Neves, c os
diretores Túlio Romano e João
Monteiro explicaram aos re-
presentantes dos lojista., quedois geradores danificados na
Usina Nilo Pecanha iá estão
em ínse linal de recuperação,
devendo entrar em funciona-
mento uo dia 15 de abril, ale-
nuando a tabela dç cor;rs.

MEMORIAL

As reivindicações estão ex-
pressas em um memorial, cie-
monstrando os problemas e
prejuízos do comercio, deeor-
rente.-; ria tabela rie raciona-
mento, e assinado por direlo-
res do Sindicato do Comércio
Lojista, da Associação Comer-
ciai e Industrial da Zona Sul
(ACISUL), do Clube cios Dire-
tores Lojistas e do Sindicato
cios Empregados no Comércio,
que visitarão o Ministro Cos-
ta Cavalcanti às 12 horas.

Os lojistas explicarão ao Mi-
nistro que "é.um absurdo proi-bir a iluminação das vitrinas-,
quando não há qualquer rcs-
trição para que se mantenham
acesas todas a.s lâmpadas rias
demais dependências das lojas".
QUEDA DE VENDAS

As reivindicações dos iojis-
tas baseiam-se ainda em ou-
tra conseqüência rio re.eiona-
mento: com a queria cie ven-

Cinco bairros lerão
mais luz em 30 dias

Dentro de um més. várias
áreas dos bairros de C a m p o
Grande, Irajá, Méier. Bangu eMadureira poderão ser supri-
cias de energia elétrica, por-
que estão quase prontas as ré-
tles distribuidoras que a Co-
missão Estadual de Energia'CEE; está construindo, parainterligá-las ao sistema de dis-
tribuição da Rio Light.

As redes distribuidoras bene-
ficiarão 655 famílias daqueles
bairros e custarão à CEE cêr-ca de NCrS 112 OOO.OO 1112 mi-
lhões de cruzeiros antigos). Se-
rão instalados, ao todo, 12 530
melros de rede de alta e baixa
tensão, lfi"> postos e 675 kVA
cm transformadores.

O Presidente da Comissão
Estadual de Energia, Sr. Pau-
lo Leite de Almeida, inspecio-
nará hoje o andamento de se-
te obras cuja conclusão esti
prevista para daqui a 30 dias,
iniciando a visita pelo bairro
de Alfersa, no Meier, onde mo-
ram centenas de pessoas.

A seguir, a inspeção se es-
tenderá até as obras das Ruas
Lancastre. Blumenau e Jardim
Bobina, em Madureira, que Já
estão concluídas e sua inter-
ligação ao sistema gerador da
concessionária depende ndo
a penas das providências da Rio ¦
Light.

Gás falta
por excesso
de consumo

As constantes quedas de in-
íensidacle no fornecimento de
gás a diversos bairros da Zona
Sul são causadas pelo excesso
de consumo, segundo informa-
ção do Superintende .lie ria So-
ciedade Anônima do Gá.s, Sr.
Cláudio de 'Morais, 

que está
esperando da Secretaria de
Serviços Públicos a aprovarão
do plano de expansão da rede
de fabricação e distribuição do

O Sr. Cláudio do Morais cx-
plicou que na hora do almoço,
do jantar e nos dias frios o"
consumo de gás aumenta sen-
sivelmente, o que provoca a
queda na intensidade! do seu
fornecimento. A solução do
problema dependerá cie um
programa de normalização a
curto prazo e o início de mn
7jlano de expansão a longo
prazo.

RACIONAR.

O Superintendente da Socie-
nado Anônima do Gás disse
que os planos de normalização
e expansão já estão em poderdo Secretário de Serviços Pú-
blicos para aprovação, e que o
propr.*:ms assim que rôr apro-
vado será iniciado, pois "a Ci-
dade cresceu, mas a rede de
distribuição de gás permane-
ceu quase estacionaria em rc-
lação ás necessidades".

A queda da intensidade nos
bairros ria Zona Sul, segundo
alguns consumidores, chega a
ta! ponto que é impossível
aquecer a água ou cozinhar, o
fenômeno ocorre freqüente-
mente erm*-. meio-dia e duas
horas da tarde, e o Sr. Cláti-
dio de Morais garante que
não há defeito na rede de dis-
tribuição, corno se pensou a
principio, mas apenas excesso
de consumo.

quer aproveitar '¦staao se
:orinados por particulares apropria,

no magistério primário do Vintém
A Constituição do Estado poderá sofrer altera-

ção, a fim de permitir o ingresso no quadro do ma-
gisterio primário dos professores formados por esco-las normais particulares, segundo anunciou ontemo Deputado Rossini Lopes, oue preconiza a modi-ficação.

Em seu artigo 50. a Constituição Estadual de-termina que o exercício das funções de professorprimário deve ser exercida apenas pelos formadosem escolas normais do Estado.
CONCURSO

Através cie emenda cons-
titucional ou por ocasião
cios trabalhos de adaptação
da Constituição estadual à
federal, o St*. Rossini Lopes
pretende tornar possivel,
através de concurso, o in-
gresso dos formados por es-
colas particulares no magis-
ferio primário.

A Sra. Lit;.a Lessa Bastos,
oa Comissão de Educação
cia Assembléia, já .se mani-
testou contrária á idéia, por
considerar que o sistema
educacional das escolas ofi-
ciais — uno — difere do
adotado nas escoias parti-
cuíares, por força da Lei de
Diretrizes e Bases.

Horário noturno gera
desagrado entre pais

O Deputado estadual
Mauro Magalhães (MDB),
transmitindo apelo cie um
grupo de nais e responsa-
veis* por alunos da Escola
Amaro Cavalcanti, solicitou
ontem ao . Secretário de
Eciuraeáo que reveja a si-
tuação cias turmas daquele
estabelecimento que passa-
ram a estudar no horário
noturno.

— Sem crítica ao Govêr-
no atual — dizem — o (jue
reivindicamos é a revisão cia
situação da Escola Amaro
Cavalcanti, pois o- seus alu-
tios estáo estudando á noi-
te e vêm enfrentando uma
série de problemas, entre os
quai.ç falta de luz e profes-
sores e o perigo de retor-

narem ás 22 ho:*- . rara
suas casas.
MOTIVOS

Explicou o Sr. Mauro Ma-
galhães que. em virtude cia
interdição ria Escola prima-
ria José de Alencar, seus-••nino*, foram distribuídos
pelas escolas Annc Frank
(primária) e Amaro Cavai-
cànti (ensino médio).

Na Escola Amaro Cavai-
cànti, para acomodar as
crianças do primário à tar-
de, a direção foi obrigada
a deslocar o ginásio pnra o
horário das Ifl ás 22h, acar-
retando uma série de pro-
blemas para os alunos, em.
sua maioria com idade in-
íerior a 14 anos.

pcia

F o pea.
CPI.sobre
a Zona .Run

e

O Deputado Fabiano Macha-
do (MDB) requereu entem ua
Assembléia Legislativa a cons-
íltuição cie uma Comissão Par-
lamentar de Inquérito destina-
da :*. .-.parar a situação dos pos-
seiros na Zona Rural, especial-
mente na região da Centrai do
Brasil Sepetiba e J a o a r e-
paguá.

Afirmou que tem documentos
que provam .ser de propriedade
d-.- Estado muitas nas glebas
que e.stão sendo motivo de ação
dc despejo por parte de pseudo-
proprietários e nas quais já es-
tão trabalhando há anos cente-
rias de lavradores.

A Favela do Vintém, entre
Bangu e Padre Miguel, foi de-
clarada ontem de utilidade pú-blica._ pnra, efeito de desapro-
priação, de conformidade com
decreto assinado pelo Gover-
nador Negrão cie Lima. apOs
receber pareceres nesse senti-
Co dos Secretários de Serviços
S.-.c,ais, Sr. Vítor Pinheiro, c
cie Finança... Sr. Márcio Alv;.-.

Estabelece aindn o decreto
governamental que.a desapro-
priação daquela área. corres-
pjncientí.*) às Ruas General Go-
mes tie Castro, General Tama-
rindo, Barão cie Mesquita e
Triunfo, além rias Travessas
Imperrrior e Bibiana e o Beco
co Cruzeiro, será promovida"em ca rider dc* urgência
COOHAK-GB.

JiTEL nega siEperaii mento
e diz que Mauro paga muito
p o t q u. e telef o ri a d e m a i s

A Companhia Estadual de Telefones (CETEL) refutou'ontem 
a acusação do Deputado estadual Mauro Magalhães,

de que houve "grande elevação no custo de seus serviços",
ao esclarecer que o total cie suas contas varia conforme o
número de telefonemas dados ia base de CrS 35 cada um),
somado k luxa de manutenção da rede, de CrS 8 mi!.

O Diretor do Departamento Econômico cia CETEL, Sr,
Paulo Sisraud, disse que o Deputado Mauro Magalhães pa-
gcti mais por seu telefone porque féz maior número cie li-
Baçòes e porque a tarifa aumentou a partir de 1 de ja-
neiro. acrescentando: "Na verdade, nao houve superfatu-
ramciuo cie tarifa e sim superaumento de telefonemas"..
A MAJORAÇÃO

O Sr. Paulo Sigaud explicou
que a majoração ds tarifa foi
autorizada pelo CONTEL, con-
forme o Diário Oficial de 13 de
fevereiro. A tarifa anterior, em
vigor desde janeiro de lftGfi,
para telefones residenciais, era
de CrS 6 200. correspondentes á
taxa mensal, e mais CrS 18 por
chamada na área da própria
CETEL ou por minuto de li-
gação feita da CETEL para a
CTB.

— Após a. majoração, em vi-
gor a partir de janeiro, a ta-
xa mensal foi para Cr$ 8 mil,
e caria chamada para Cr$ 35,

portanto não houve superau-
mento. É claro caie se o usuá»
río telefonar mais do que o
costume, o valor da corna ii-
cará mais elevado.

A EXPANSÃO

O Diretor do Departamento
Econômico da CETEL infor-
mou que está em franco rie*-
senvolvimento o plano de ex-
pansão correspondente a 50%
da rede já instalada. A expan-
são b.neficiará os moradores,
de Irajá. Bento Ribeiro e Ri-
beira (Ilha do Governador),
com a implantação do mais
7.100 terminais.
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A.çoesda uma o julgadas em
aras do Rio não aumentam

o movimento dos advogados
A.s ações de interesse da União voltaram a ter anda-mento ontem nas Varas 'da Fazenda da Guanabara, emvirtude oo provimento baixado pelo Correaedor da JustiçaDesembargador Elmano Cruz. mas foi pequeno o movimentooos advogados, jã oue a maioria ainda não tomou conhe-cimento da medida.
Ontem à tarde alguns dos Juizes federais nomeados

pelo ex-Presidente Castelo Branco estiveram no prédioonde funcionara a Justiça Federal no Estado, observaram oestado de conservação das salas c resolveram pedir ao Mi*-nistro oa Justiça o inicio dc pequenas obras de adaptação
RECURSO

Os. juizes estaduais que vi-
nham .servindo nea Varas da
Fazenda Federal e que perde-
ram a competência com a vi-
gência da nova Constituição,
voltaram ontem a proferir des-
paches sem força de decisão,
visando apenas a atender os
casos mais urgentes e que ne-
cessitam de providencias orde-
natórias até a fase do julga-
mento.

Vários ofícios com pedides
de informações em mandados
do .segurança íoram subscritos
pelos antigos juizes, assim co-
mo remessa cie processos íis
partes para se manifestarem
sobre alegações contrárias.

Ministro (í
nfio lem cu

Brasília (Sucursal) — o Pre-
sidente em exercício do Tribu-
nal Federal de Recursos, Mi-
nistro Vasco Henrique DtAvila,
eximiu a Corte de qualquer
culpa pelo atraso na instala-
ção da Justiça Federal de 1.»
Instância, salientando que os
juizes foram nomeados há pou-
cos dias e que ainda não io;
recebida parte da verba de
NCrS 7 000 000,00 (sete bilhões
de cruzeiros antigos), aberta
para êsse fim e para o reapa-
relhamento da. Procuradoria-
Geral da República.

Acrescentou o Ministro Hen-
rique DAvila. que até a próxi-
ma semana o Conselho ca

Liderados pelo Juiz Evandro
Gueiros Leite, que será o admi-
aiistrador cio Foro Federal no
Rio. os juizes federais visita-
ram ontem as instalações on-
do funcionarão as Varas da
Fazenda Federal e decidiram
.solicitar algumas obras paraadaptar o prédio ás novas exi-
gèncias. Os magistrados tema-
ram conhecimento, também,
dos móveis existentes no local,
a íim de poder pedir ao Govêr-•no os que julgarem indispensá-
veis ao serviço.

Quanto á posse e instalação
cia Justiça Federal, os juizesnomeados deixaram entrever
que não têm a menor informa-
ção do que poderá ocorrer nos
próximas íiO dias.

iz (jue Corte
Ipa do atraso

Justiça Federal deve reunir-se
para designar dia e hora naraa posse coletiva dos juizes.' .so-lenidade a ser realizaria nestaCapital na primeira quinzenaoe abril.

O Ministro Henrique D'Avilasalientou que, enquanto nãoforem empossados os Juizes Fe-derais, os processos da alçadados mesmos deverão ter anda-mento pelos atuais Juizes daFazenda Pública, isso porquepermanecem cs efeitos dosAtos Complementares. por íôr-
ça do que dispõe o Art. 173 daConstituição Federal, e um dê-les trata especificamente des-sa compe tência.

Política de
radiodifusão
será revista

Salvador (Correspondente)
— A revisào da política brasi-
leira de radiodifusão e radio-
amadorismo, "para torná-la
mais harmônica", íoi anuncia-
tia ontern, em entrevista coleti-
va, pelo Ministro das Comuni-
cações, Sr. Carlos Furtado Si-
mas, que se negou, no entanto,
a ent ar em detalhes sóbre a
preteusão do Governo.

IT passará
telegramas
por telex

O Departamento dos Cor-reios e Telégrafos iniciará nodia 31 os seus serviços deGEKTEX (General Telex), queconsistirá em enviar telegra-
mas por meio de telex e ligará
o Paraná, Sáo Paulo, Estado
co Rio, Guanabara, Minas eBrasília, diretamente da agèn-
cia expedidora í. agência tíedestino.
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Para transportar uma tonelada, compre o motor 1500
naquela famosa embalagem de sempre-

O VOLKSWAGEN DO SR/P 1..S.4

Quando se fala em uma tonelada, muita
gente logo pensa num peso enorme.

E com razão.
Afina! de contas, uma tonelada é sempre

uma tonelada.
Muita gente também pensa que paratransportá-la é preciso um enorme veículo,
Com um enorme motor.
Puro engano!
Para fazer êsse serviço, basta um

motor de 52 HP,

Êle fica lá atrás da
Kombi Volkswagen, e responde
imediatamente assim que v. encosta o pé no
acelerador.

E graças a ele que v. sobe "aquelas"
ladeiras em terceira.

E transporta uma tonelada, sem parecer
que está levando tanto peso assim...

Engraçado é que o motor empurra toda
aquela carga, mas quem leva
a fama é a embalagem..

É verdade que essa embalagem tem
os seus méritos.

E bem espaçosa.
Tem portas espaçosas para a carga entrar

e sair facilmente.
Ocupa um espaço apenas 2! cm maior

que o Sedan VW.
$&k Mas seria uma injustiça
j| esquecer o motor.
fjl Sem êle a embalagem jamais seria

tão famosa.
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1 Nações Unida?. Tóquio. Mos-
con, Londres (UPI-JKi — O
Sectretário-Geral <la ONU, TJ
Thant, divulgou ontom seu
novo plano do paz para o Viet-
nanie, apresentado :i 14 cie
marco f.os Governeis dos Esta-
dos Unidos, Vietnamé do Sul
e Vietnamé do Norte, e já
aceito pelos dois primeiros e
aparentemente rejeitado por
ôste último.

O plano, cm três pontos,
prevô a suspensão geral da.s
hostilidades, o início de con-
versações preliminares e a re-
convocação da Conferência de
Genebra. Ao divulgar o plano,
cm entrevista coletiva na ONU,
Thant afirmou não o conside-
rar rejeitado pelo Vietnamé cio
Norte e anunciou que preten-
de "continuar pelo mesmo ca-
minho".
GUERRA MUNDIAL

Thant advertiu que .o con-
flito do Vietnamé poderia pro-
vocar uma guerra mundial, e
afirmou:

— Há vários indícios dc que,
salvo se todas as partes mos-
trarem espirito de 

"colaboração,

a, guerra provavelmente se
propagará. Não quero prever
o futuro, mas as perspectivas
estão muito longe de ser boas
c a intensificação da luta-é
algo que todos devemos la-
montar. Se realmente quise-
rem uma solução pacífica, os
dois grupos terão ce fazer ai-
gumas concessões necessárias.

Thant revelou ter apresen-
tado a proposta a todas a.s
partes Interessadas no mesmo
dia. Ao Vietaname do Norte,
a comunicação íoi verbal, aos
diplomatas com o.s quais so
encontrou na Birmânia.
EUA APROVAM

Pouco depois da entrevista
de U Thant, a delegação dos
Estados Unidos na ONU anun-
ciou que o Governo america-
no aceita as três pontos pro-
postos. A posição americana
íoi exposta em do.umento en-
caminhado a U Thant a 18 de
março, cujas termos íoram
mantidos em sigilo até ontem.

Em linhas gerais, a proposta
de U Thant atende às exigên-
cias americanas para o inicio

de negociações. Embora a nota
ao Secretário-Geral insista em
negociações som pré-condlções,
volta a condicioná-las a. medi-
da.s de "reciprocidade" por
parte tio Vietnamé do Norte.
Como a proposta de U Thant
prevê um cessar-fogo geral,
sua aplicação implicaria a sus-
pensão dos ataques aéreos ao
Vietnamé do Norte, exigência
de Hanói. e £i das eventuais
operações militares do Vietna-
me do Norte no Vietnamé do
Sul. o que atenderia e excede-
ria a exigência de Washington.
HANÓI DIZ "NAO"

Antes mesmo da entrevista
do Secretário-Geral, o Vietna-
me do Norte qualificara a pro-
posta, de inaceitável, inclusive
porque, segundo o comunicado
do Ministério do Exterior nor-
te-vietnamita (divulgado pela
Rádio Hanói em transmissão
ouvida em Tóquio), "as Nações
Unidas carecem cm absoluto
cio direito de intervir na quês-
tão do Vietnamé".

O comunicado diz ainda que
as condições propostas por
U Thant para o início de ne-
gociações "são contrárias aos
pontos-de-vista do Governo da
República Democrática do
Vietnamé". Conclui afirmando
ciue a única forma de resolver
o problema consiste em o.s Es-
tados Unldos "c a s.•> a r e m r.
agressão".
POSIÇÃO SOVIÉTICA

A União Soviética não rea-
giu imediatamente à divulga-
ção das propostas de U Thant,
em cuja aplicação, se aceitas,
teria, papel de primeiro plano,
como co-Presidente (junta-
mente com a Grã-Bretanha)
da Conferência de Genebra
sobre a Indochina. O Pravda
porém, afirmou ontem, em
despacho de seu corresponden-
te em Washington (escrito e
inclusive divulgado antes da
entrevista do Secretário-Ge-
ral), que os Estados Unidos"estão menos interessados que
nunca em iniciar conversações
de paz com o Vietnamé", ati-
tude que refletiria "a decisão
de intensificar as operações
miiitares".

Resposta <íos EUA foi
entregue há <lez dias

IVasftiüffíon. (UPI-JB) -ío
seguinte, na íntegra, o texto da
resposta do Governo americano,
datada de 18 de março e ou- .
tem divulgada, ao aide-mèmoire
de U Thant sobre o Vietnamé:

Como o Secretário-Geral,
sabe, os Estados Unidos e ou-
tros governes vém tentando, há
muitos meses, fazer contactos
públicos e privados com Hanói,
eom propostas para o fim cio
conflito no Vietnamé. Até ho-
je, tais esforços íoram rejeita-
dos. O Governo cio Vietnama
rio Norte recusou-se a concor-
dar com discussões sem pré-
condições ou a tomar medidas
de reciprocidade que levassem
à cessação das hostilidades.

Por esse motivo, o Govèr-
no dos Estados Unidos teria o
maior interesse em saber se
Hanói aceitaria entrar em tais
discussões ou dotar medidas de
reciprocidade que conduzissem á,
paz no Vietnamé. Os Estados
Unidas estavam e estão dispôs-
tos a entrar em discussões sem
pré-conciicões com Hanói, a
qualquer momento.

Para esse fim, os Estados
Unidos aceitam a proposta do
três passos contidas no aide-
vicmoire cio Secretário-Geral,
datado de 14 de março, no qual
se prevê: (a) iun cessar-fogo
geral: (b) conversações preli-
mlnares; (c) reconvoenção da
Conferência de Genebra.

Os Estados Unidos acredi-
tam que seria desejável e con-

tribuiria para negociações sé-
rias o. pronta negociação cie
uma, efetiva cessação de hosti-
lidades, primeiro elemento da
proposta de três pontos.

Seria essencial, portanto,
que o.s detalhes de tal cessa-
çào geral de hostilidades íòs-
sem discutidos ou eliretamen-
te por ambos os lados, ou por
intermédio do Secretário-Geral
ou do.s co-Presidentes da Con-
íerência de Genebra, ou por
outro meio que se acordasse.
Os Estados Unidos estáo pron-
tos a iniciar tais discussões
imediatamente e com propó-
sitos construtivos.

Os Estados Unidos tam-
bém estão preparados para to-
mar os próximos passos, por
qualquer das formas sugeri-
das pelo Secretário-Geral, pa-
ra entrar em negociações pre-
liminares que levem a acórcio
quanto ã reconvocação da
Conferência de Genebra.

Naturalmente, o Governo
do Vietnamé do Sul terá de
ser adequadamente integrado
em todo êsse processo. Os in-
terêsses e os pontos-de-vista
de nossos nosso aliados tam-
bém terão de ser levados em
conta.

Os Estados Unidos mani-
Testam novamente sua consi-
deração pelo Secretário-Geral,
por seus incansáveis esforços
em favor de um ajuste pacifi-
co e do término do conflito no
Vietnamé.

Nova Carta entra em
visor a 1 tle abril

i O Conselho das Forças Ar-
madas do Vietnamé do Sul —
que na véspera aprovara sem
velos a nova Constituição do
pais, votada a semana passa-
da pela Assembléia Constitu-
inte e imediatamente aceita
pelo gabinete e pelo diretório
militar — decidu ontem mar-
car para 1 de abril a promul-
gação da nova Carta e convo-
car para 1 de setembro as elei-
ções presidenciais e senato-
riais.

O Conselho das Forças Ar-
madas, composto de 47 gene-
rais (dez dos quais membros
do diretório militar) e presidi-
do pelo Chefe dc Estado do
pais. General Nguyen Van
Thieu, exerce o poder supremo
no Vietnamé do Sul desde qua
o último Governo civil entre-
gou o Poder aos militares, em
meados de Wtih.
A CONSTITUIÇÃO

A nova constituição sul-viet-
namita institui um Govèr-
no civil, em regime mis-
to presideneiaiista-parlamen-
tarista, sob a hegemonia teó-
ripa de uma Assembléia Na-
cional dividida em duas cama-
ras, A rigor, o poder supremo
caberá a um tribunal de dez
membros, cinco senadores e
cinco deputados, eleitos pelas
respectivas câmaras, com a
atribuição de cassar o manda-
to ne toda e qualquer autori-
dade no pais, do Presidente da
República e dos membros da
Corte Suprema aos mais obs-
curos parlamentares e admi-
nistradores locais.

O Presidente e o Vice-Presi-
dente da República serão es-
colhidos em eleição direta. O
Presidente terá liberdade para
formar seu Gabinete, chefiado
por um primeiro-ministro, mas
qualquer ministro poderá ser
destituído por moção de cen-
Mira aprovada por maioria da
dois terços em ambas as cã-
meras. Como recurso exi remo,
o Tribunal da Assembléia terá
o recurso da cassação.

O texto aprovado pela Cons-
tltuinte apresenta caracterís-
ticas liberais que Irritaram o.s
membros da junta militar, mas
não impediram que ela se abs-

tivesse de exercer o poder de
veto que se atribuirá no de-
creto-lei de convocação da as-
sembléia. Entre esses disposi-
tivos, figura o que proíbe aos
militares qualquer forma de
atividade politica e a nomea-
ção para qualquer função pú-
blica de natureza civil. A proi-
bicão passou pelo crivo da
junta militar, mas não impe-
diu que o General Thieu e o
M a r e c h ai Ky continuassem
passivamente cândida tos &
Presidência.

Outro artigo da Constitui-
ção estabelece o principio da
participação dos empregados
nos lucros e na própria ges-
tão das empresas. Outro ain-
da dispõe que a lei ordinária
adotará medidas para a for-
mação no país de um sistema
bipartidárlo.

A.s primeiras administrações
locais serão nomeadas pelo Go-
vêrno central — o que dá cer-
to prazo de sobrevivência ao
sistema dc chefes de aldeia de
confiança das comandantes mi-
luares da Região. Quando, po-
rem, estiver em íuncionamen-
to todo o sistema de Govèr-
no civil previsto na carta, es-
sas administrações passarão ao
controle direto da Assembléia-
Nacional. Também essa trans-
ferência de podéres provocou
reações no Diretório Militar.
ASSEMBLÉIA SOBERANA

Dias antes dc votado o tex-
to definitivo, a Junta Militar
íèz chegar á Constituinte
emendas aos pontos críticos do
projeto em exame. A Assem-
bléia rejeitou-as todas. Para
evitar a crise que fatalmente
explodiria se fossem exercidas
as Faculdades de veto — con-
tra. as quais o Assembléia se
insurgira ao sei- instalada —
Cao Ky convenceu os mem-
bros rio Gabinete e os Gene-
rais ria Junta a aceitarem sem
reservas a. nova Constituição.

Graças a isso. Ky apresen-
tou-se à Conferência de Guam
em posição de força e foi pü-
blicamente elogiado pelo Pre-
sidente Johnson, por ter re-
constitucionalizado « Vietna-
me do Sul.

aceita novo
THANT NA OFENSIVA

O Secretário-Geral V Thant municia aos jornalistas, na ONU, sua nova proposta de paz pura o Vietnamé (UPI)

Jalos bombardeiam perto de Haiphong
Saigon (UPI-JB i — O co-

mando militar dos Estados
Unidos revelou ontem que as
esquadrilhas americanas vol-
taram . à região de Haiphong
na segunda-feira, bombarde-
ando um depósito de gasolina
e uma bateria cie foguetes an-
tiaéreos nas proximidades do
porto.

A operação foi confiada a
pilotos dos Intruders do porta-
aviões Enterprise, que nâo so-
freram qualquer perda e vol-
taram informando ter sido im-
possível, devido ao mau tem-
po, avaliar os efeitos do bom-
bardeio. Viram porém uma"enorme bola de fogo amare-
la" subir do depósito atacado.
JUNCOS E SAMPANAS

Ontem, esquadrilhas da fór-
ça aérea e da marinha ata-
caram, nas castas do Vietnamé
cio Sul, juncos e sampanas que
transportavam suprimentos pa-
ra o Vietcong. Jatos Phantom
da .força aérea afundaram 15
de um grupo de 25 sampanas
o.ue navegavam ao norte de
Dong Hoi. Pilotos da mari-
nha entraram em ação em se-
guida e elevaram para 47 o

número de embarcações afim-
dadas ou danificadas.

Em outro ponto da costa, o
destróier Fcchteler, da 7." Es-
quadra, íoi alvejado por bate-
rias de terra, mas não chegou
a ser atingido e silenciou as
baterias com disparos de seus
canhões de cinco polegadas.

Os porta-vozes do comando
americano revelaram que no
domingo, durante a batalha
aérea que resultou na derru-
bada de um Mig perto de Ha-
nói, um Phantom dos Esta rios
Unidos foi abai ido pelas ba-
terias de terra.
CEM MORTOS

Em tetra, nas proximidades
da Zona Desmilitarizada, íuzi-
loiros americanos deram mor-
te a pelo menos cem guerri-
lheiros, alguns dos quais com-
bateram até o iun amarrados
a sacos de areia pelos compa-
nheiros em retirada. Outros
estavam amarrados ás próprias
armas.

No Planalto" Central, forças
do Vietcong atacaram com fogo
de morteiro um campo de fór-
ças especiais em Piei Me. Se-
gundo um porta-voz sul-vietna-

mita, duas crianças, filhos de
membros das forças especiais,
morreram em conseqüência do
ataque; uma criança e duas
mulheres foram feridas.

A cerca de 160 quilômetros
ao sul da zona desmilitariza-
cia. 36 guerrilheiros morreram
e 56 suspeitos renderam-se du-
rante um ataque de helicópte-
ros americanos. Os guerrilhei-
ros estavam ocultos sob camu-
flagcns num ponto de águas
rasas nas costas centrais, e
cercados em terra por conti-
gemes cie fuzileiros ameri-
canos.

Peno cie Da Nar.it. uma cx-
plosão de mina matou lü fuzi-
leiros americanos e feriu um.
A mina. fora colocada no cnm-
po cie um grupo de engenha-
ria cia i." Divisão de Fuzilei-
ros e ioi daria como inutiliza-
cia durante unia inspeção.

Num subúrbio cie Saigon,
uma granada americana ma-
tou um jovem vietnamita e
feriu quatro outros, quando és-
t:>s tentaram arrebatá-la da
um soldado. Este também
morreu.

Fontes ligadas nos serviços

de inteligência do Governo sul-
vietnamita afirmaram ontem
que um documento secreto do
Vietcong, apreendido em com-
bate, revelou estar o Vietna-
me do Norte confiante, ainda
em abril do ano passado, em
conseguir uma vitória militar
no Vietnamé do Sul no prazo
dc quatro anos.

O documento conteria uma
declaração cio general norte-
vietnamita Nguyen Van Vinh
(identificado como presidente

do Comitê Central do Depar-
tamento de Reunificação Na-
cional cio Partido Lao Dong do
Vietnamé do Norte), segundo
a qual a "vitória decisiva" se-
na conquistada nesse prazo.
DESERTORES

O Governo sul-vietnamita
desmentiu ontem que pague
recompensas aos vietcongs cie-
sertores que se beneficiam do
programa de Braços Abertos,
cie anistia automática. Segun-
do um comunicado oficiai, os
desertores recebem apenas
ajuda para alimentação e rein-
tegração na vida legal, mas
têm direito a gratificações por
armas entregues ao Governo.

Nova guerrilha começou com emboscada
Alvin B. Webb Jr.

Especial para o JI!
Pluioc Thuan, Vietnamé do

Sul (UPI-JB) — No Vietnamé,
a idade de um homem é a. da
angústia em seus olhos. J, C.
Btttler, sargento de fuzileiros
nascido em Chicago, dirá que
tem apenas 23 anos. Em seus
olhos, porém, está presente a
agonia dc 14 amigos mortos
súbita e violentamente. Pre-
cisamente ãs 9h40m da manhã
do domingo cie Páscoa, Bittler
deixou de ter 23 anos.

As 9h30m, Butler enviou em
missão de rotina uma patrulha
de nove fuzileiros americanos,
um soldado do corpo médico e
seis vietnamitas das Forças Po-
pulares (milícia). Eram todo3
seus amigos e homens nos
quais confiava.

Dez minutos depois, um dos
vietnamitas chegou de volta,
segurando a mão ferida e so-
luçando. Disse apenas que os
vletcongs tinham matado
"muitos fuzileiros, muitos mi-
licianos". Butler chamou ou-
tros quatro fuzileiros, inai3

quatro vietnamitas, e desceu
pela trilha que dá no arrozal.

FORMAÇÃO DE PATRULHA

Falando , cem o jovem sar-
gemo, sente-se o impacto da
primeira e terrível imagem.

¦— A única coisa que vi ío-
ram corpos e mais corpos em
tocio canto.

Estavam à distância rie 10 a
15 metros uns des outros, em
perfeita formação de. pat.M-
lha. Mas estavam imóveis e o
sangue misturava-se à lama
do arrozal.

Havia dois sobreviventes. Um
era o vietnamita que consegui-
ra chegar cie volta ao campo.
O outro, um fuzileiro ferido
pelas cestas. Os guerrilheiros,
ciue tinham tido o cuidado de
atirar nr; cabeça, de todos os
mortos, deixaram escapar esse
sobrevivente.

Phuoc Thuan é uma aldeola
a cerca de 20 quilômetros da
gigantesca base americana de
Chu Lai. Mf.l adquiriu o direi-
to de figurar nos mapas da
campanha, como um ponto in-
significante e quase invisível.
Agora, porém, pelo menos para
dois coronéis do corpo de íu-

saleiros, C. C. Crossfield e Wil-
liam Corson, é também o mar-
co de um novo e desesperado
esforço do Vietcong para in-
verter a marcha da guerra.

NOVA GUERRILHA

A pequena, e desafortunada
patrulha de americanos e viet-
namitas foi liquidada por uma
força rie cerca de 120 guer-
rílheiros, bem armados, bem
treinados e evidentemente á
sua espera. Apenas na região
setentrional do Vietnamé cio
Sul existem cerca cie 70 com-
panhias mistas como a qua
perdeu os homens dessa pa-
tralha. Sua missão é proteger
aldeias e impedir a infiltra-
çáo de agentes do Vietcong.

— O problema quo levanto
é o seguinte: o estilo de com-
bale estará mudando? — per-
gunta o Coronel Corson. — Os
guerrilheiras precisavam liqui-
dar uma patrulha como essa,
porque tal ataque teria efeito
simbólico. As companhias mis-
ias estão na região há muito
tempo. Mas a emboscada de
domingo foi, de longe, a maior
já armada peios guerrilheiros.
Estou convencido de quo esses

EVA negam
pressão
na OTASE

Washington (UPI — JB) —
O Departamento cie Estado
desmentiu ontem, através de
s£ll Secretário de Imprensa
Robert McCluskey, que os Es-
tados Unidos desciam a reti-
rada da França e rio Paquistão
ria Organização do Tratado do
Sudeste cia Ásia (OTASE).

O porta-voz do Departamcn-
to de Estado, falando á im-
prensa, disse que não tem
fundamento a afirmação do
jornal Pakistan News de quo
os Estados Unidos estão pro-
curando eliminar a oposição à
guerra do Vietnamé dentro cia
OTASE provocando a retirada
da França e do Paquistão.
BOICOTE

O mesmo jornal afirmou que
o Ministro do Exterior do Pa-
quistão nfio assistirá, à confe-
rencia ministerial da OTASE
marcada para abril em Wash-
innton. mas enviará um repre-
sentante. A França já comu-
nieou que,.não se tara repre-
sentar na reunião.

O Secretário tíe Imprensa rio
Departamento de Estatio can-
firmou que o Governo norte-
americano recebeu n comuni-
cação da Fiança anunciando
sui ausência c disse que não
.sabe ainda se o Paquistão par-
ticipará da conferência.

»osiçao na uima envenena
gado para provocar fome
e lançar o povo contra Mao

Hong-Kong (UPI-JB) — Os jornais Ming Pao
e Hong-Kong Times afirmaram ontem que grupos
de oposição a Mao Tsé-tung estão envenenando o
gado na Provincia de Cantão para sabotar a ação
do Governo chinês.

O objetivo dos anlimaoístas, segundo a infor-
mação, é provocar descontentamento na população,
prejudicando os planos do Governo chinês para im-
pedir que a seca em Cantão provoque uma catástro-
fe naquela província.
SABOTAGEM

Afirmam os dois jornais,
que citam como fontes via-
jantes chegados da China,
que mais de mil cabeças de
gado utilizado para puxar
atados foram envenenadas
em Nam Hoi.

Acrescentam a.s informa-
ções que o Governo da Pro-
víncia cie Cantão está admi-
(indo abertamente, através
dos jornais e ria rádio de
Cantão. que todo o lerrttú-
rio esta ameaçado pela .seca
e qur a situação c critica.

COMANDOS

Segundo n.s mesma.-, lon-
tes, foram organizados "co-

mandos provisórios de pro-
dução" para mobilizar todo
o potencial humano dispo-
nivel, a fim de impedir a
propagação de doenças con-
tagiosas de Cantão para
outros pontos do país.

A Rádio de Moscou infor-
mou no começo da semana
que também na Mandchú-
ria. região da China que
tem fronteiras com a União
Soviética, grupos antimaois-
tas, organizados no Exerci-
io cia Bandeira Vermelha,
c.itão sabotando a produção
para incompatibilizar Mao
Tsé-tung com o povo chinês.

ataques maciços serão comuns
daqui para a frente.

As aldeias que as compa-
nhias mistas tentam proie°er— acrescenta Corson — são
necessárias ao Vietcong como
fonte de recrutas o suprimen-
tas.

Se eu fosse vietcong, sa-
beria que teríamos de expul-
sar a.s companhias mistas. Sa-
bemos, por longa experiência,
que o Vietcong não consegue
penetrar nas aldeias confia-
das às companhias mistas.

TARDE DEMAIS

Ontem, Butler tentou ana-
lisar exatamente o que acon-
teceu na emboscada.

Poi o dia pior da.s duas
semanas em que usamos aquê-
le caminho. Mas íoi diferen-
tc. Ou o Vietcong sabia que
a patrulha sairia por ali, ou
foi uma sinistra coincidência.

Quando Butler e seu grupo
chegaram ao arrozal, era tar-
de demais. Todas as armas,
exceto quatro pistolas calibre
45 e uma carabina, tinham si-
cio levadas peios guerrilheiros.
Quase toda munição também
desaparecera.

Filipinas
pedem base
ãe volta

Washington (UPI-JB) -- O
Governo das Filipinas pediu
aos Estados Unidos a devolu-
cão da base aeronaval cie San-
gley Point. na baía. de Mani-
lha — revelou o Presidente fi-
lipino Perdinand Marcas, .em
entrevista exclusiva publicada
ontem peio Washington Post.

O porta-voz do Departa-
mento de Estado. Robert
McCloshey. informou depois
que o Governo americano re-
almente recebeu uma nota íi-
lipin.i, sóbre a questão, atual-
mente em estudo. Acrescentou
que nada mais poderia revê-
lar.
CONTRABANDO

Segundo o Washington Post,'
a.s Filipinas querem cie volta
a base de Sangley Point por
considerá-la indispensável à.
campanha de repressão ao con-
trabanclo. Na entrevista, po-
rém, Marcos manifestou a es-
perança ci" que a reivindica-
çáo seja estudada pelos Fs-
tados Unidos sem a "atitude
cie superioridade" observada
cm recentes negociações sóbre
ajuda militar.

E-.sa base. a-sun como as
demais ocupadas por turcas
americanas em território lili-
pino, so seria devolvida daqui
u 25 anos. nos termos de um
acordo de prorrogação assina-
cio em setembro, em Washing-
ton, pelo Chanceler lilipino
Narciso Ramos e o Secretário
de Estado Dean Rusk.

I
lThant

Advogado que diz ter prova do"complot' 
que matou Kennedy

foi internado num, hospício
Bismarck, Dakota do Norte (UPI-JB) — O aclvogado Davis Kroman, de 43 anos, que alega tei-documentos comprobatórios da conspiração que ma-tou o Presidente John Kennedy. íoi internado on-tem no Hospital Federal de Springfield, Missouri ese encontra em observação, sob suspeita de sofrerdas faculdades mentais.
A Polícia Rodoviária o encontrou na vésperasçmidesmaiado em seu carro, na estrada entre Mi-neápolis e Bismarck, onde sofreu um atentado abala. Kroman é um dos 17 implicados num processode desfalque de USS 3 milhões contra uma compa-nhia de seguros.

RELATO

Em entrevista que conce-
deu à imprensa, no hospi-
tal, contou Kroman ter sl-
do seguido por dois carros,
desde que saiu de Miueá-
polis, e a certa altura da
estrada, sob a mira de uni
levóivcr, desviou-se para
não ser atingido e bateu.

Agradeceu ao guarda ro-
doviário ter salvo seus do-
cumentos, resultado de três
anos de investigações .sóbre
a morte de Kennedy. que o
levaram a Dalas, Key Wesl,
Las Vegas e Nova Orléans.
A. idéia da investigação sur-
giu ao ouvir comentários de

uni cubano embriagado,
numa cantina de Miami.

Sobre os autores do aten-
x-ado. Kroman julga que
conseguiram desacreditá-lo
como testemunha mas, ti.-!
qualquer forma.-está vivo o
os documentos, salvos.

O médico que atendeu
Kroman no hospital, segun-
da-feira. diagnosticara ata-
que epiléptico como causa,
cie seu semidesmaio, e o Juiz
Edward Devití, do processo
de desfalque, anulou o Jo!-
gamento na parte a éle re-
íerente, dispondo que ficas-
se em observação, O acivo-
gado sustenta que Lee Har-
vey não matou Kennedy;
outras pessoas o fizeram.

Caso Kennedy antes da ,
in res t igação G a r ri son

Eis o que se sabia do as-
sassinato de Kennedy até
que Garrison iniciou a sua
investigação:

O Presidente John F.
Kennedy foi assassinado em
Dalas, a 2'1 de novembro de
1963, por disparos de rifle
feitos de iun edificio que
servia como deposito de li-
vros. Lee Ilarvey Oswald foi
preso e acusado de haver
cometido o crime, depois que
um policial foi morto ao
tentar detc-lo. Oswald, por
sua vez. foi morto a tiros,
dois dias depois, por Jacic
Ruby.

A Comissão Warren con-
cluiu que Oswald assassi-
nou o presidente, que co-
metera o crime sozinho, quo
Ruby não o conhecia e que

também agira por conta
própria.

Os íato:; novos, segundo
Garrison, são:

Oswald supostamente pia-
ne.jou o assassinato dois me-
ses antes de que a con teces-
se. cotn Ferrie e Shaw, nu-
ma festinha no apartamen-
to dc Ferrie; que Russo e'outros" estavam lá: c que
Russo assistiu a conspira-
ção.

O que vai acontecer a sr-
gnir. no que concerne nu
processo legal, depende c!n
Garrison, cio júri dc Nova
Orléans, cio juiz c üo júri
no julgamento de Shaw.

Mas o fogo dos beatos,
ateado por fatos sensacio-
nais em Nova Orléans, pro-
vàvelmente queimará por
longo tempo ainda.

ELA se emocionam com
r e v i v a v o 11 a do cri m e

Nova Orléans íUPI-JBi — A
investigação que o Promotor
Jim Garrison realiza a respeito
cia assassinato do Presidente
John Kennedy transformou-se
numa selva nacional do pistas,
acusações, contra-acusaçòes e
boatos.

Um fato importante ocorreu
ciesde que Garrison anunciou,
no mês passado, que havia des-
vendado o assassinato e que ia
prender todas as pessoas envcl-
vidas nele.

PROVAS SUFICIENTES

Tres juizes distritais, após
um clia inteiiK) de depoimentos,
decidiram que o P r oui o to r
apresentara provas .suficientes
para prender Clay L. Shaw.
acusado per Garrison dc haver
planejado o assassinato.

Desde a inquirição prelimi-
nar de Shaw, o debate .si cou-
centra em torno da testemu-
nha-chave de Garrison, Perry
R. Russo.

Russo, que tem 25 anos e é
vendedor de seguras em Ba-
ton Rouge, na Lousianna, de-
clarou eni seu depoimento que
o assassino de Kennedy, Lej
Oswald, c o piloto David W.
Ferrie haviam conspirado con-
tra a vida do Presidente em
1963.

Depois. Raymo Bri-ngs, mo-
terista de táxi em Dalas. no
Texas, afirmou haver levado
Oswald e Ferrie e "um senhor
mais velho" n um cabaré de
Jack Ruby, em Dalas. Texas,
cm 19(i3.

Dean Andrews, um advogado
que certa vez prestou serviços
de natureza, jurídica, a Oswald
em Nova Orléans, íoi indiciado
pelo Júri, .sob a acusação cie
perjúrio. Andrews afirmou que
um homem de nome Clay Ber-
trand — neme quo, segundo
Garrison. Clay u .- a v a como
pseudônimo — tentou conveti-
cé-lo a defender Oswald, um
cia depois do assassinato cie
Kennedy.

Gordon Nov e 1, testemunha
intimada por Garrison. ven-
deu seu bar em Nava Orléans,
deixou a Cidade c nunca mais
voltou, embora haja uma or-
riem do tribunal para que com-
pareça como testemunha, sob
pena. de prisão. Novel apareceu
em várias localidades, declarou
que a investigação promovida
por Garrison é uma "fraude" «
desafiou o Promotor a subrae-
ter-se a um teste no deteUir de
mentiras.

Sandra Mofne, a moça qua
Russo afirmou ter acompanha-
rio a uma festa cn\ setambro
cie 19G3, no apartamento de
Ferrie, onde o assassinato íol

discutido, declarou em Omãha,
Nebraska, que não tinha par-
ticipacio de tal festa nem ass:s-
tira a. tal discussão. Mesmo as-
.-im Garrison conseguiu do tv:-
bunal uma Ultimação para que
ela compareça, como teste-
munha.

Laytcn Martens. ex-compa-
nheiro rie quarto de um dos
acusados, afirmou que Ferrie
não conhecia nem Oswald nem
Shaw. Martens fei intimado a
comparecer perante o tribunal
cio júri hoje.

Em Boston, o lavador de pra-
tes Arthur E. Strout, anunciou•que iria de avião a Nova Or-
léans, para levar documentos
importantes pnra Garrison —•
calcula-se que seja uma feto-
grafia cies conspiradoreg no ca-
baré de Jack Ruby. Descio en-
tão náo sc ouviu mais falar de
Strout.

David R. Kroman. um advo-
gado que está sendo julgado
por fraude num caso cie três
milhões de dólares em seguro,
informou a um juiz em Bi.--
mark. Dacota. cb Norte, que seu
carro tinha, sido empurrado pa-
ia fora cia estrada quando se
dirigia a Bismnrk levando do-
cumentos que provavam que
Oswald náo matou Kennedy
O juiz ordenou que Kroman
íòsse submetido a um exame
mental.

SHAW AO BANCO DOS RÊU3

Shaw foi visto de volta a No-
ra Orléans, depois de curtas fé-
ri-as na casta do Golfo, perto
cio Missísslpi. Espera-se que éle.
.seja inqurído esta semana ma.<
seu julgamento será daqui ,i
vários meses.

A maior porte do dilúvio cie
revelações é descontada até pc-
los iniestigariores dc Garrison.
M-.is êies pensaram baswnte
para mandarem vir n Nova
Orléans Cummings S;ort para
interrogatório. O resultado não
ío: divulgado.

Shaw vem mantendo a siw
afirmação cie ser inocente e

ii. acusação de Garrison con-
tra élo baseia-se nos depoi-
mentos de Russo e de Vernon
Bundy, cm viciado em narcó-
tico que depôs no sentido cie
que Assistira o encontro entre
Shaw e Oswald, no verão de
lí/(i3, quando Shaw deu di-
nheiro a Oswald na beira do
lago, em Nova Orléans.

Mas depois disso Russo de-
clarou náo ser a "testemunha
chave." de Garrison e fontes
do gabinete do promotor incli-
cam acs jornalistas que até a
inquirição preliminar os trun-
fos que aparecem são apeiws
os suficientes para tornar vá-
lidas as acusações.

Tolefone para j£Á~ÍQ\v
e faça a sua assinatura do

JORNAL DO B]RASIL,
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Os i/ig/esc» tiveram tia bombardear o Cativou «/tte csíína /ia JI </í(« encalhado (UI'l)

RAF bombardeia petroleiro
o na costa inglesa

Pciuancc. Inglaterra
(TJPI/JB) — O maior pp-
tvoleiro do mundo, Torrcy
Canyon, norte-americano de
bandeira liberiana, de
61 263 toneladas, encalhado
há 11 dias na costa sul da
Inglaterra, íoi destruído
ontem pelas bombas de ai-
ta potência explosiva lança-
das por caças-bombardeiros
da Real Força Aérea brita-
3i ica.

Oito bimotores a reação
Buccaneer, sob a.s vistas da
população inglesa aglonie-
rada no litoral, lançaram 21
toneladas de bombas sobre
o navio-tanque, partido em
três pedaços pelas ondas,
destruindo-o, incendiando
milhares de toneladas rie
petróleo t|iie restavam no
casco e criando uma toguei-
ra de um quilômetro e meio
de raio.

AMEAÇA ECONÔMICA

Encalhado nos recites ba-
tizados de Seven Eocks, no
extremo sul-ocidental da
Inglaterra, o barco perdeu
a maior parte do seu carre-
gamento de 113 mil tonela-
das de petróleo, derramado
c espalhado sôbrc o Atlan-
tico pelos .fortes ventos que
levaram a espessa camada
oleosa até a.s praias de tra-
dicional areia branca da
Gornualha, prejudicando o
turismo e criando o que foi
classificado dc um dos pio-
res desastres nacionais em
tempo de paz.

Além de inutilizar as
praias para a próxima tem-
porada de veraneio e tam-

bém para as dos anos se-
guintes, a dispersão do pe-
tróleo provocou a morte de
dezenas de milhares de nves
marinhas e peixes. Amado-
res tíe pássaros faziam e.s-
forços desesperados para
pegar as aves marinhas c
limpar as suas penas en-
xarcadas e enegrecidas, a
ílm de evitar que afundas-
sem no mar.

A indústria da pesca foi
também afetada. "Já reco-
roemos peixinhos mortos no
porto e muitos de nós e.s-
tão em dúvida sobre se se-
rá possível vender o produ-
to da pesca porque todos
sabem do petróleo", disse
um porta-voz dos pescado-
res em Port Leven.

Também os leitos de os-
tras perliferas do Ducado
rie Cormvall, do Príncipe
Charles, entre outros loca-
lizados nos estuários dos
rios, estão ameaçados.

DESTRUIÇÃO TOTAL

As primeiras três bombas
lançadas pelos Buccaneers
incendiaram o barco com
cerca de 00 mil toneladas de
petróleo ainda nos tanques,
provocando gigantesca onda
de fumaça que se elevou rà-
pidamentQ a mais dc mil
metros, enquanto o fogo se
espalhava sobre a superíí-
cie do mar.

Após o bombardeio do
barco, caças da RAF lança-
ram tanques de gasolina de
alta octanagem sõbrc a zo-
na periférica a iim de pro-
vocar maior dispersão das
chamas. A fumaça tornou-
se tão espessa que era im-

possível verificar se o navio
submergiu apesar de estar
apoiado pelos recifes situa-
dos a p e q u e n a prof undi-
dade.

A perda total do Torrei)
Canyon custará a várias
companhias de seguros um
total de 16 e meio milhões
de dólares, o mais alto da
história do.s naufrágios, mas
esse preço é na realidade
uma parte muito pequena
do.s prejuízos, em vista do
que será perdido em Iodos
os balneários da cesta sul tía
Inglaterra.

He o incêndio provocado
pelo bombardeio continuar
devorando o petróleo disse-
minado pelo mar. os que se
empenham cm salvar as
prains terão conseguido pe-
lo menos uma vitória par-
ciai.

Milhares de pessoas, mui-
tas das quais em barcos de
pequeno calado, jogavam
ontem enorme quantidade
dn detergentes sobre o mar,
tentando íazer com que o
petróleo se torne menos
denso, e vá para o íundo.

Não se sabe até que ponto
serão prejudiciais á fauna
marinha os efeitos do de-
tergente espalhado em
quantidade tão vasta. O Mi-
nistro do Governo local da
Gornualha, Anthony Green-
wood, disse que os peixes e
moluscos — que constituem
um famoso produto local —
não serão afetados, mas al-
guns cientistas discordam,
afirmando que "esses deter-
gentes podem provocar ria-
nos tremendos à vida ma-
rlnha por serem extrema-
mente tóxicos".

EUA informam que produto
nacional bruto da .América
Latina continua baixando

Washington (UPI-JB) — O Departamento de Estado
norte-americano afirmou ontem que o produto nacional
bruto per capita da América Latina, no ano passado, des-
ceu a 1,1 por cento, menos da metade do previsto pelo pro-
grama da Aliança para o Progresso, de 2,5 por cento.

Segundo os dados americanos, o Brasil apresentou um
aumento de apenas 0,4 por cento, enquanto a Argentina
registrava uma baixa de 2,5 por cento. Sobre o Brasil, o
Departamento de Estado afirma que seu índice íoi tão bai-
xo em conseqüência "das más colheitas do ano passado".

PROGRESSOS

O.s cálculos cio Departamen-
to de Estado mostram que 10
das 18 nações mencionadas su-
peraram as metas fixadas pela
Aliança para o Progresso: Pa-
namá, 3,7 por cento; México,
3,3 por cento; Chile. 3,3 por
cento; Bolivia, 3,0 por cento;
Peru, 3,0 por cento; Colômbia,
2,8 por cento: Costa PJca, 2,8
por cento; Nicarágua, 2,7 por
cento.

As demais nações, que não
conseguiram atingir oa índices
indicados pela Aliança são: El
Salvador, 2,2 por cento; Vene-
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(a.) Vicente Barretto (P

La Via (UPI-JB) — O Oo-
vêrno boliviano decretou o es-
tacio «1«i emergência na região
de Lngunillas onde os gue: ri-
lheiros entraram ein luta, con-
tra tropas do Exército amea-
cando a segurança cie grande
pnrte cia Província cie Santa
Cruz, que temi limites com o
Brasil, Argentina e Paraguai.

O General René Barrientos
-afirmou em pronunciamento »
Nação ciue há muito tempo
tem conhecimento dos prep.;-
rativos feitos pelos grupos cie
guerrilheiros bolivianos para
desencadear um movimento
subversivo no país "com apoio
«io comunismo Internacional".

REPRESÁLIA

Barrientos garantiu também
«jue "as sanções serão Ímpia-
caveis contn; os autores e ins-
ti gador es desses fatos, bem
tomo contra os traflean-
do comunismo internacional".
Acrescentou que se fôr neces-
sário, decretará o estacio tle si-
tio no pais, "para apressar o
fim do movimento subversivo".

.-V seguir exortou a popula-
çfio a cooperar cont o Govêr-
no e continuar seu "traballio

pacifico, pois ns Forças Arma-
das mantêm, o controle da si-
tuação c estão dispostas a xca-
£ir com todo rigor para neu-
trallzar ns guerrilhas".

GUEVARA

O Comandante-Chefe das
Forças Armadas da Bolívia,
Oenerai Jorge Belmonte, de-
clarou oos jornalistas que "ti-

nha razões" para aíirmar que
o líder comunista Ernesto Che
Guevara é o responsável pela
organização dos guerrilheiros
bolivianos. Guevara — acres-
centou — esteve duas vezes
na Bolívia em contato com cs

rromytio
a Nasser

'/ucla, 1,5 por cento; Paraguai,
1,4 por cento; República Domi-
nicana e Uruguai apresentaram
baixas de 0,4 e 0,7 por cento,
respectivamente.
BRASIL

Segundo o Instituto Brasilei-
ro cie Economia, da Fundação
Getúlio Varga?, o crescimento
per capita cio Brasil nos últi-
mos anos é o seguinte: 1!!5G,
3,1%; 1957, 3,3'.;,; 1958, 3,5'i;
1959, 4,2%; 19B0, 3.5'",; 1961,
4,1%; 1962, 2.2%; 1963, 1,6%;
1964, zero; 1965, 1,5%. Estas
taxas são do Produto Nacional
Bruto.

Cairo (UPI-JB) — O Minis-
tro soviético das Relações Ex-
teriores, Andei Gromyko, che-
ga hoje ao Cairo, para as con-
versações com as autoridades
cio Governo Nasser, acerca do
uma série de problemas inter-
naoionais bilaterais, inclusive
a guerra no Vietname.

Gromyko responde, assim,
ao convite de seu colega egíp-
cio, Mahmoud Riad, feito em
princípio do ano, e sua visita
de íorma alguma substitui a
programada viagem ao ¦ Cairo
co Chefe do Partido Comunis-
ta soviético, Leonid Brejnev,
cm fins de 1967.

AGENDA

O Vietname é o ponto nú-
mero um da agenda, segundo
todos o.s indícios. Gromyko
deverá íazer um breve relato-
rio das recentes tentativas do
negociar a paz, entre Wash-
ington e Hanói, via Moscou.
O Encarregado de Negócios
norte-americano, David N«.-ss,
apresentou ontem cópias das
mensagens enviadas por John-
son a Ho Chi Minh, r.o Dire-
tor do Departamento de Ne-
g«x*ios Asiáticos cia Chancela-
ria, Fathy Radwan.

Além das conversações com
Riad e o Vice-Primeivo-Mlnls-
tro da PAU, Malmioud Fawzy,
Gromyko se entrevistará com
o P r e s 1 d e n te Gamai Abdel
Na_ser, embora a conferência
não esteja ainda marcada.

Fontes cio Cairo dizem que
a visita cie Gromyko deve ser
encarada dentro do contexto
das estreitas relações que man-
tem União Sovíéiica e RAU,
que tornam (necessárias iro-
quentes consultas pessoais rie
seus dirigentes

chefes do movimento subver-
sivo nacional.

Tropa.--! do Exército conti-
p.uinri sendo transportadas pu-
ra a região assolada p<ii"s
guerrilheiros. Durante o dia
cie ourem, unidades de arti-
lharia bombardeavam '.nna área
das selvas dominada pelos
guerrilheiros, nas proximidades
do lugarejo dc Cainln.

AJUDA EXTERNA

Logo após uma reunião cio
Mini-tcrio, convocado às prcs-
sas peio General Barrientos,
port-a-voaes do Governo bo-
liviano afirmaram que os guer-
rilheiros cie Lagunilias recebe-
rem instruções dr. União So-
viética, China e Cuba. Muitos
segundo Barrientos — são fi-
guras militantes dos Partidos
pró-comunistas de La Paz. fc-
tes — acrescentou Barrientos
— nüo merecem outro qua 11-
flcativo que o de mercenários
que sabotam nosso próprio de-
«envolvimento.

— As guerrilhas —- afirmou
Barrientos — são a delinqtiên-
cia. levada no plano cios siste-
mas de roubo, cie assalto e us-
sassinio Impunemente, qtie eles
chamam cie lio-írtação. O que
nós chamamos libertação «
completamente diferente. Já
que ê a libertação mediante o
desenvolvimento nacional no
qual nos estamos empenhados.

CERCO

Na zona de El Mesón, ao
norte cie Ticueha, tropas da TV
Divisão cercaram 50 guerrilhei-
ros utiliz.anclo-.se de uma tá ti-
ca, de envolvimento. Pelo leste
estão avançando soldados cie
infantaria e pelo oeste, pára-
quedistas.

Pessoas recém-chegadas de
Camlrl, próximo a Sucre. In-
formam que as autoridades

militares impuseram i> toqiw
di recolher a parlir das 20 ho-
ras. Nessa região se encontram
ns principais instalações dos
poços petrolíferos do país.

COMUNICADO

O Gabinete boliviano divul-
gou o seguinte comunicacio só-
bre contra t;s
lheiro»:

"Sabe-se ciue o território na-
cional foi invadido per uai
grupo armado constituído por
elementos de diversas: nacio-
nalídades, em sua maioria Ue
tendência castro-eomunista,
aos quais se somaram vários
agitadores de setores extremls-
tas do país. Em vista disso, foi
declarado o estacio de emer-
gência na zona ende operam
os guerrilheiros estrangeiros,"Serão indenizadas as famí-
lias das vítimas cio combate
centra os guerrilheiros e us
Forças Armadas cia Bolivia re-
pelirão pela força todo ato cie
violência cios rebeldes.

•Todo guerrilheiro cúmplice
que seja encontrado com armas
na milo será submetido a ^in-
ções dn. maior severidade. Os
acos de invasão, cte sabotagem
ou de desordem econômica *
social, que os guerrilheiros Ini-
ciaram, constituem uma ação
aberta contra a soberania ::;-,-
cional.

"O Governo e as Forças Ai-
madas controlam devidamente
as atividades dos guerrilheiros
c garantem a segurança dc to-
do o território da República.
Conio se presume que êsse
armado estrangeiro não ope-
ra isolado, nem é o único, po-
dendo existir outros jrrapes de
guerrilheiros estrangeiros quc
buscará o enlace com agitado-
res internos, o Governo consti-
tucional decidiu atuar com o
maior rigor em tócia zona em
que aparecem esses grupes".

Novo estão da esquerda boliviana
Departamento de Pesquisa

Há uns dois tmos", as «oti-
cias sobre guerrilhas começa-
rnm a demonstrar que o terro-
rismo já náo resumia as mani-
festações de inquietação poli-
tica na Bolivia: as explosões
cie bombas em La Paz e outros
grandes centros tinham eco
nos choques armados de Oruro,
coincidindo com medidas de
força contra os movimentos
mais Incisivos da esquerda no
país.

Por trãs de tudo Isso, os pro-
blemas sociais permanecem
como a grande causa da ln-
quictação, e o recrudescimento,
a esta altura, das guerrilhas,
r.parece como efeito das mar-
chás e contramarchas impôs-
tas ao processo revolucionário,
em que a esquerda — ou ns
esquerdas — procura por ou-
tros meios o comando da si-
tuação.

O TEMPO DAS SIGLAS

Para enfrentar ns forças
conservadoras, os esquerdistas
bolivianos fundaram em 1940 o
PIR — Partido de Izquierda
Revolucionária —, e, logo em
seguida, o POR — Partido
Obrero Revolucionário —, este
de. linha trotskista. Mais forte
que ambos, no entanto, c o
MNR — Movimento Naciona-
lista Revolucionário —, sob
cuja legenda Paz Estcnssoro

chegaria em 1952 ao poder, *

do qual surgiu o PRIN — Par-
tido Revolucionário dc Izquier-
da Nacionalista —. revelando
Juan Lechin, o líder inconteste
dos mineiros, cujos votos cons-
tituem, além dos militares, o
maior peso político do pnis O
Partido Comunista so surgiu
como tal em 1950, muito de-
pressa enfrentando as dissi-
dòucias internas das linhas
Moscou-Pequim.

No conjunto, apesar de alte-
rações ocasionais, estas íoram
ns forças que pressionaram o
Governo Estcnssoro, na década
de 50, para alinhar uma sé-
rio de conquistas obtidas ope-
nas parcialmente: a nacional!-
zação das minas de estanho e
cobre, a reforma agrária, a3
milícias obreras e campeslnas
armadas, a reforma universitá-
ria e o voto para os analfa-
betos.

MUDANÇA DE MÉTODOS

Em 1963, o que parecia uma
aliança estável terminou no
rompimento entre o Presiden-
te Estcnssoro e Juan Lechin.
expulso do MNR juntamente
com o ex-Presidente Slles
Suazo. Estcnssoro, por sua vez,
cairia em novembro de 64, com
a revolução do General Bar-
rientos. As primeiras notícias
sobre guerrilhas organizadas,
surgiriam menos de um ano
depois.

O único fato Imutável per-
manece sencio a força dos nu-
iu-uv.5. Informações oficiosas
revelavam, em 1965, que pelo
menos 100 mil armas tinham
sido distribuídas em-re os mem-
bros dns milícias rie trabalha-
dores e camponeses, quu mais
cie uma vez sentiram-se fortes
o suficiente para enfrentar
torças do Exército. Da mesma
forma, a frustração do MNP.
por náo ter podido levar a ca-
bo ns reformas de base resul-
tou na permanência não mui-
to alterada das velhas estru-
turas feudais — Patino, Ara-
mayo e Rotschild dominando
o mercado da mineração, ape-
sar das minas nacionalizadas
— de tal íorma que o próprio
Estcnssoro reconheceu o risco
de "nacionalizar a miséria".

No momento em que se vol-
tam para a tática das gtlerri-
lhas, os nacionalistas bolivia-
nos carregam também o peso
«ie insucessos históricos — a
Guerra do Chaco, vencida pelo
Paraguai, e a Guerra, do Paci-
fico, vencida pelo Chile, que
cortou u saída da Bolivia para
o mar —, compartilhando com
a desgraça da monoprodução
entre os fatos que contribuem
para manter n população na
miséria. Ainda é cedo para cii-
zer se o novo caminho será ca-
paz de definir o que até agora
quase só deixou mortos e feri-
cios como saldo.

ilitares cia Nigéria ouvem exicano
missão enviada a geners
que ameaça dividir o país

Lagos. Nijréria (UPI-JB) — O Supremo Conselho Ml-
litar da Nigéria se reúne hoje, em sessão especial, para
examinar o relatório da missão de paz que visitou a zona
oriental do pais, cujo Governador, Tenente-Coroncl Du-
megwu Ojukwu, ameaça separar-se, se não forem soluclo-
nados os conflitos tribais.

Ojukwu concedeu ao Governo federal um prazo até
sexta-feira para adotar medidas que considera vitais ã paz
interna. Em princípios do auo, anunciara que, se não cum-
pridos até 31 de março os acordos estabelecidos, em janeiro,
na reunião dos quatro governadores regionais, tomaria
uma atitude unilateral: a secessão.

wiuí/íhi OlSpO

ESPERANÇA

A reunião de hoje, do Co:i-
selho, não contará com a pre-
sença do Tenente-Coronei Oju-
levai que, Já em janeiro, se
mostrara relutante em lr a La-
gos. por causa de suas dlver-
gênclas com a.s tribos Ibos. Por
Isso, aquela conferência se cs-
lebrou em Aburl, Gana,

A missão de paz se reuniu
etn Onitsha, na região Orien-
tal e, segundo o Governador
da região Ocidental, Coronel
Robert Adebayo, a tensão di-
miriuiu bastante, desde setem-
bro, quando ocorreram violen-
tos choques entre ss tribos do
Oriente c do Norte, com mais
de mll mortos.

Goa. Damão e Diu elegeram
novo Parlamento através
do voto de 415 mil eleitores

Bombaim e Nova Déll (UPI-JB) — Em Goa. Damão e
Diu, 415 mil pessoas foram ontem às urnas escolher a As-
sembléia Legislativa. Trata-se das segundas eleições ge-
rais, desde ciue as três antigas colônias portuguesas passa-
ram à administração indiana, em 1961.

Duzentos e vinte e seis candidatos se apresentaram
para disputar as 32 cadeiras da Assembléia, sendo o par-
tido mais íorte o Goano, predominantemente católico, li-
derado por Jack Sequira.

FOME
A escassez de alimentos na

ínciln será, este ano, pior que
em 1068, devido principalmen-
te ií, seca, mas agravada tam-
bém peio fato de que o pais
não poderá importr.r cereais
r.a mesma quantidade, segun-
do informou ontem, ao Parla-
mento. o Ministro da Ahmen-
:.açáo Jagjlvan Ram,

Os Estados ín.iis atingidos
pela seca são Bih3r c* Utt.tr
Pradesh,'onde o índice de mer-
tes, pela fome, está aumentan-
do. A produção de cereais li-
cará reduzida «- 76 milhões de
toneladas, cé-rea de 12 milhões
menos que o estritamente ne-
cessárlo pars. o «xrasumo na-
cional.

por engano
México CÜPI-JB! — O che-

fe do batido que matou o bispo
católico José Torres durante
assalto nas montanhas, Pes-
cuol Nojara, pediu ontem ga-
rantias de vida às autoridades
mexicanas, para se entregar à
polícia.

No bilhete que escreveu ao
Procurador da Justiça do Es-
tndo, Alunuel Mendovll, Nojara
afirmou que matou Torres se-.n
saber que se tratava de um
bispo. "Lamento e peço cie-¦mèiieia". àiTii o bilhete.

CÚMPLICES

Dois membros da quadrilha
já confessaram sua participa-
ção no crime e encontram-se
na cadeia de Durango. Tropas
federais foram enviadas no lo-
cai, pois uma multidão i.-.dlg-
nada exige sua morte. Um dê-
les, Arturo Santos, admitiu que,
disfarçado em guarda rodovia-
rio, deteve o carro em que Tor-
res viajava,

Ap«5s fazer o facerciote* sal-
tar do carro, ordenou-lhe ti_.
abrisse o porta-malas. Outro
membro tía 'qucdríllía 

desíe-
chou em seguida uni tiro na
nuca de Torres t f.ó quando
começaram a pilhar seu cada-
ver foi que perceberam que se
tratava de nm bispo. Atemorl-
z:\tios, enterraram ràplãameu-
te o cadáver.

SEPULTAMENTO \
Um grupo de camponeses des

montauhns descobriu o corpo
KOb um pinheiro, sábado últi-
mo. Ontem, Torres íol sepul-
tudo com tòcia-s es honras da
igreja na sedo de sua dioce-
ec, a cidade de Oregon, ao Es-
tsdo mexicuno de Sonora, np.
-egic.0 noroeste do pals.

Punta dei Este fica pronta
dia 6 para receber Chefes
de Sistacio ene vinte nações

[•uma «lei Este (UPI-JB) • ¦ O Ministro cie Transpor-
tes, Comuni! lições e Turismo do Uruguai, Justlno Carrere
K:;.pr:z'., Informou ontem que até o dia 6 cie abril tudo
estará pronto em .Punta dei Este purn a realização da Con-
Seréncia de Chefes de Estado do Hemisfério, marcada para
12 de abril

Ê possível, segundo o Minis: ro Carrere, <jue os Chan-
céleres americano.-; realizem em Punta dei Este n reunião
paru ajuste dos detalhes da Conferência de Cúpula. O en-
contro cios. Ministros do Cxterlor tinha sido mareado an-
teriormente pora Montevidéu, dia ti de abril.

EXPKRTEMCIA

Apesar üe EJunta dei Este
ter grauds experiência corno
sede de reuniiíes internacionais
<:¦¦¦ Impori-ánciii comlner^nl e
mundial ¦— entre elas a que<*:u asrósto «le 1SG1 lançou b
programa da Aliança para o
Progresso e a que r-tn janeiru
cie 19(12 excluiu Cuba do sisie-
ma interamericano — nunca
se viu ante um acontecimento
«ia importância cie uma Con-
terència de Presidentes.

Das duas vezes anteriores.
Punia dei Este scA envolvida
pela presença de centenas da
delegados, témicos e jornalis-
tas, porém aporá seu número
se multiplicará várias vt-c-s e
os problemas então aprcwnUi-
dos atimenta/ão igualmente em
proporção, especialmente ri;.-
cio cir: conta it presença cios
principais dirigentes das na-
ções Americanas.
SEGURANÇA

Calcula-se «n mais cie. dois
mil homens, entre efetivos da
Polícia, Exército. Força Aérea
i- Marinha o total de pessoas
encarregadas ostensivamente

aa vigilância e oontrôU; cie-*
Punta dei Este tíur.inte os três
dias que durará a Conícrêu-
cia. Nesse toral, não estão in-
fluídos os agentes cie seguran-
ça dos; diversos Presidentes.

As comunicações com o ex-
terior, para o envio do milha-
res de palavras a fim dc in-
formar aos quase 400 milhões,
ce habitantes da America e
também aos do mundo inteiro,
obrigaram aos organizadores
cia reunião de cúpula a reali-
zar um esforço extraordinário.

Dezenas de canais telegráfi-
cos e telefônicos estão sendo
instalados no enorme erl:fício
do centro de informação nume-
ro um. organizado especial-
mente junto ao Hotel San P„a-
ísei, sede da Conferência. Essa
c«.:.tro possivelmente abrigara
a mais de lõOfi jornalistas lo-
ci-'s e estrangeiros.

O eentro número dois será
Instalado no edilieio Mlguez.
no centro cio balneário, distan-
ts do San Rafael aproximaria-
mente três quilômetros. Fun-
cionarão no loca! repartições
dos Correios, escritórios de co-
municações locais e interna-
clonais e cie informação geral.

Ed Kennedy Terror
elogiado

«..
k»* cubanos

mata dois
i1 /Ol

M ia ml CUPI-JB), -- Um
grupo de 81 refugiados cub;--
nos se reuniu com.o Senador
Eciw: rd Kennedy para lhe
afirmar que a população de
Cuba, se pudesse. íutiiria em
massa para os Estados Unl-
dos, "diante da certeza de que
o regime do Primeiro-Ministro
Ficiel Castro não oferece nada
além áa miséria". Os refugia-
doa cubanos aplaudiram o fte-
nador Keruiedy com entusias-
mo durante a visita, do parla-
mentar ao Barrio Habanero,
i*m Miami, onde vivem côrcs,
tía 1(10 mil exilados.

em Adem
Adem CCPI-.IB) — Duas pes-

soas morreram e VZ ficaram
feridas, ontem, quando guardas
da Federação da Arábia Me-
rírlional abriram ío;.;o na dire-
ção cie onde havia sido lança.-
da sobre eles uma granada de
mão, no bairro tíe Shelk Oth-
mim, em Adem.

A granada foi lançada sobre
o caminhão que levava os guar-
das, ferindo dois deles, segun-
tío notícias não confirmadas, a
o tiroioio desfechado pelos
guardas em revide — confir-
mado por testemunhas e cies»
mentido em nota oficial —
causou a morte de dois civis e
ferimentos em outras dez.

Trefilpress S.A. indústria e Comércio, com
sede em São Paulo à Rua Barretos, 138, tern
o grato prazer de convidar os amigos, clientes,
colaboradores e as indústrias do consumo de
aço, para o coquetel de

5
de sua filial na Guanabara, a ser realizado dia
31 às 16 horas, à Rua Dias cia Cruz, 155, saia
513 - Telefone 49-6055 (Méier).

Outrossim, comunica que é distribuidora
exclusiva de aços cia mais alta qualidade (re-
dondos, quadrados, sextavados e retangulares)
fabricados com a garantia cie M. Dedini S.A.
— um dos pioneiros óa indústria siderúrgica
nacional.

Aços chumbo (Dedinloy) aços carbono
desde SAE 1010 a 1080, aços resulfurados da
série 1112, 1115, 1137 e 1141, produzidos
dentro do processo de mais avançada técnica
moderna por equipe de engenheiros altamen-
te especializados.

Laminados e rrefilaclcs pela Ebba S.A. —
Laminação de Metais — firma pertencente ao
Grupo M. Dedini S.A.

Mantemos estoque para pronta entrega.
(P

Presidência da República
Superintendência Naciona

do Abastecimento
Departamento de Triqo
JUNTA DELIBERATIVA

AVISO
COMPRA Di? TRIGO UA GRÃO

EDITAL N.° 3/67
A Junta Deliberativa comunica aos interes-

sados oue resolveu cancelar a concorrência,
que seria realizada no dia 29 do corrente, para
compra de até 100.000 toneladas de trigo em
grão, de qualquer precedência, a que se refe-
re o Edital n.°"3/ó7.

Rio de Janeiro. 27 de março c!e 1967
as.) José Valmi da Silva Leai

Presidente cia Junta Deliberativa
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Informe JB
Papel novo

_:•_:¦ O Governo vui desencadear uniu-
nhã, com o lançamento de um novo ti-
tido, o conjunto clc providências destina-
das a baixar as taxas de juros bancários.

O novo título, que marcará a pri-
vieira tentativa seria para criar um
open market no Pais, terá vencimentos
dc 30, 60, 90, 120, 150 e ISO dias. a taxas
de 0.5, 0.6, 0.7, 0,S, 0.9 e í por cento,
respectivamente.

De certa maneira, a providencia que
será anunciada amanhã é uma experi-
ência. cujo principal objetivo é descobrir
o que é que impede que a lei da oferta
c da procura funcione livremente no
mercado de dinheiro.

No primeiro trimestre de 67. o Go-
verno jèz substanciais pagamentos, ve-
rlficanâo-se um aumento da ordem de
30 por cento na. caixa dos bancos. Em
tal circunstância, o normul seria um
afrouxamento da taxa clc juros: a ver-
dade. porém, é que ela permanece tão
firme quanto o Pão de Açúcar que e
a única pedra realmente ¦ firme num
raio de 200 quilômetros de qualquer pou-
to do Rio.

Sucursal

O Sr. Nestor Jost está pensando na
possibilidade de abrir nos Estados Uni-
dos uma sucursal do Banco do Brasil.

A agência do BB terá como princi-
pai objetivo o financiamento a empre-
sas brasileiras que desejem operar nos
Estados Unidos ou a firmas que dr.se-
jem importar produtos do Brasil.

Conta o Sr. Nestor Jost, desta ma-
neira, prestar mais e melhores serviços,
além de obter maior rentabilidade para
as nossas reservas em dólares.

Hecl<

O nome cio Almirante Silvio Heck
esteve em cogitações para a Presidência
da Petrobrás.

O Almirante teria recusado a Pre-
sidência do Conselho Nacional de Pe-
tróleo. e deverá ocupar posição desta-
cada neste Governo.

Crítica à crítica

O Ministro Jarbas Passarinho cor-
rige, num bilhete bem informado, o re-
paro aqui feito, em dia recente, ã sua
afirmação de que o Manifesto Comunis-
ta íoi publicado em 1847.

O Senador Jarbas Passarinho fêz a
afirmativa num programa de televisão e
no dia seguinte o Informe JB lembrou
que o Manifesto foi publicado nm .1348
— e. não em 1347.

Mas o Ministro do Trabalho insiste:
elaborado por Marx e Engels em 1847,
foi o Manifesto aprovado pelo II Con-
gresso da Liga Comunista, realizado em
Londres, em novembro daquele mesmo
ano.

— Eu não me equivoquei — clíz o
Sr. Jarbas Passarinho —. Quem .se equi-
vocou foi o JB, por ter confundido a
data da divulgação do Manifesto .18*18»
com a data de sua elaboração e adoção
pelo II Congresso da Liga Comunista, em
1847. A controvérsia, portanto, foi útil
não só a mim como ao JB. porque obri-
gou-nos a remover um pouco a poeira
dos nossos arquivos.

Obrigações

As autoridades monetárias do Go-
vêrno têm como questão de honra a li-
quidação dos compromissos assumidos
com as Obrigações Reajustáveis do Te-
souro.

Os recursos necessários ja estão nos
cofres governamentais, e os pagamentos'
começarão a ser feitos pontualmente à
medida que as obrigações forem ven-
cendo.

Problema nas Caixas

O Conselho Superior das Caixas
Econômicas está considerando inexeqüi-
vei o decreto-lei do ex-Presidente Cas-
telo Branco que subordina o pessoal das
Caixas ao regime da Consolidação das
Leis Trabalhistas.

Como o prazo de adaptação fixado
no decreto estará esgotado dentro de 30
dias, pensa-se agora em partir para no-
va solução legal que resolva as dificul-
dades .surgidas. É provável, assim, que
seja pedido ao Governo o envio de pro-
jeto ao Congresso modificando o decre-
lo no todo ou em parte. Por outro lado,
a mudança nos quadros da administra-
ção do País, sustando ou procrastinan-
do decisões, constitui por si só elemen-
to a dificultar a instauração do novo
regime nas Caixas Econômicas.

-.trasó

Observa o Sr. Hugo Borghi que um
dos males mais graves de que padece o
Brasil é o da falta de informação. E dá
um exemplo:

— Todo mundo sabe que as opera-
ções do mercado mundial de câmbio
sáo feitas na Suiça, entre 10 horas da
manhã e 2 da tarde. _ da maior impor-
tancia acompanhar o fechamento da-
quelas operações: milhões de dólares
podem ser ganhos ou perdidos, em pou-*
cas horas, graças ã simples oscilação
das diferentes moedas. Pois bem: os ho-
mens que tratam de câmbio no Brasil
geralmente entram em seus gabinetes
às 11 horas da manhã.— quando o mer-
cado já fechou, lá na Suíça. De modo
que estamos sempre eom um atraso de
24 horas.

Procura-se

Procura-se o processo em que re-
quer aposentadoria o Sr. Fiúza Lima,
Ministro do Tribunal Superior do Tra-
balho. O Sr. Fiúza Lima resolveu apo-
sentar-se em novembro do ano passa- 

'
do. e ao fazer o requerimento deixou de
receber vencimentos.

O processo, com todos os pareceres
favoráveis, estava a ponto de receber o
último despacho quando sumiu misto-
riosamenle. Não está em Brasília, não
está no Rio nem no meio do caminho.
Não está em lugar algum, desapareceu,
simplesmente. E o Sr. Fiúza Lima. Mi-
nistro do TST. continua sem receber,
desde novembro.

Se essas coisas acontecem a um Ml-
nistro do Tribunal Superior do Traba-
lho, imagine-se o que acontecerá quan-
do o continuo de lá resolver aposen-tar-se.

Reforma

Pelo visto, uma das tarefas mais
urgentes do atual Governo será refor-
mar a reforma administrativa.

A reforma, cm vigor está causando
grandes embaraços a. movimentação das
autoridades do novo Governo, que a
cada. instante tropeçam em inesperadas
impossibilidades e restrições criadas no
decreto — que por sinal é cie bom ta-
ma nho e pouca gente leu.

Por exemplo: a reforma subordina
todos os bancos oficiais ao Ministério
da Fazenda, para efeito de obtenção de
recursos, e a diversos outros ministé-
rios. para fins operacionais.

O BNDE discute aplicações com o
Ministro cio Planejamento, o Banco Na-
nona! cie Credito Cooperativo com o Mi-
nistro da Agricultura, o Uanco Nacional
da Habitação com o Ministro do Inte-
rior. Depois, vão buscar o dinheiro no
Ministério da Fazenda. O resultado é
uma tremenda confusão.

Lance -livre
O Ministro da Fazenda, Sr. Delfim Neto.

fará hoje à noite, no programa Frentt _,
Frenle, nn TV Continental, o seu primeiro
pronunciamento público desde que assumiu.

Chegaram ontem ao Rio o.s cineastas
americanos James Blue ct Stephen Larner,
que vieram lazer um documentário sobre o
desenvolvimento . a produção cie alimentos
no Brasil. O documentário integrará úm til-
me sobre a produção de alimentos em todo
o mundo e as filmagens foram iniciadas há
seis meses, na África e na Ásia.

O Sr. Carlos Medeiros Silva, que deveria
ontem dar a aula inaugural dc um curso só-
bre a nova Constituição, na PUC. declinou
do convite por não desejar envolver-se em
política.

O Ministro Gama r Silva c esperado
amanhã no Rio. Se conseguir antecipar
para hoje o seu despacho com o Presidem e
da República, c possível que chegue ã noite.
Importantes questões estão na agenda do
Ministro da Justiça.

Não têm fundamento a.s notícias rela-
uvas á próxima substituição cio Superinten-
dente do Banco do Brasil.

Os Srs. Edmar de Sousa e João Ba-
tista de Atafde, que atuaram na linha de
frente do Ministério do Planejamento, no
Governo passado, ocuparão duas das dire-
tortas do Banco de Investimento e Desen-
volvimento Industrial — O Invest-Banco —,
que será presidido pelo Sr. Roberto Campos.

O Coronel Váltc-r Baère de Araújo, no-
meado Diretor de Comercialização cio IBC,
é o coronel que alguns pensavam chamar-se
Valdemar Eerger de Araújo. Trata-se cie
um perito em assuntos de café. c com a
vantagem de não estar vinculado a qualquer
grupo.

O Sr. Horácio Coimbra, novo Presidente
do IBC. foi esperado ontem no Rio até
tarde, para acertar detalhes de .sua posse.
Não veio, * dizia-se que ficou retido por-
que exatamente no dia da nomeação sua
mulher lhe deu mais um filho.

O Um professor grau 4.» dan começa
amanhã, na Academia do Professor George
Medhi, em Ipanema, um curso de karatê.
Não há outro 4." dan no Brasil: todos os
golpes aqui conhecidos são brincadeira de
menino, diante de um 4° dan. O professor
Medhi é também o único professor de judô
de grau 5." iluu em exercício no Brasil —

e com titulo ganho no Japão. O segredo é
o dan.

O Ministro Jarbas Passarinho, que está
em Brasília, deve chegar hoje ao Rio. De-
sembarcará ao meio-dia no Santos Dumont.

O Banqueiro Joáo do Nascimento Pires,
Diretor-Superintendente do Banco Mineiro
cio Oeste, e o novo Presidente da Campa-
nha Mineira pela Reabilitação da Criança
Defeituosa, com duas metas já em exe-
cução: a construção da sede própria, em
Belo Horizonte, e uma campanha pública,
cie levantamento de recursos financeiros
para a entidade.

Fé/, dez anos, nu último dia 25. o Insti-
luto Sousa Leão — uin dos estabelecimentos
rie ensino da Guanabara em quo se íaz uma
experiência educacional de grande signiíi-
cação, no que respeita á pedagogia moderna.
o O Sr. Inácio Meira Pires terá mesmo o
próximo Diretor do Serviço Nacional do
Teatro. Dentro de alguns dias, a classe tea-
trai oferecerá ao novo Diretor do SNT um
banquete a que estarão presentes alguns
dos mais conhecidos nomes do teatro brasi-
leiro.

O DCT -- Informa a Agência Nacional
— vai põr em funcionamento a rede na-
cicnal de Gentex. O Gentex não c, como
alguns poderiam pensar, um telex de gente;
é o General Telex, ou uma sigla formada
eom letra, da.s duas palavras inglesas.
Começa a funcionar no dia 31, ligando iní-
cialmente Paraná, Sáo Paulo, Kio cie Ja-
neiro, Guanabara. Minas Gerais <• Distrito
Federal. Na primeira fase. só será utilizado
para telegramas nacionais urgentes, cem
uma tarifa ainda bem elevada, mas que com
o tempo será consideravelmente diminuída.
Um grande progresso.

vão importar pery .'a.s
brasileiras porque as
chinesas fica ra m d i f í c eis

São Paulo (Sucursal) — Dez mil perucas serão expor-
tadas para o.s EUA, a partir de julho próximo, pelo incltis-
trial e jogador de basquete Amauri Passos, para quem "o

interesse pelo produto brasileiro c conseqüência da situa-
ção no Sudeste asiático, que trouxe dificuldades para os
fabricantes norte-americanos importarem cabelos chine-
ses".

Convencido de que "erma de cavalo não serve para po-
nicas de classe, somente sendo usada em fantasias de car-
naval", Amauri revelou que em São Paulo a matéria-prima
usada é a de que as mulheres preferem: cabelo humano e
bastante fino, que dé efeito semelhante ao do similar asiá-
tico.

4 W. ,í CARIOCA

NAO DA CERTO

Embora admita que haja
gente comprando crlna dc ca-
valo por cabelo humano, como
disseram cabeleireiros minei-
ros, Amauri não acredita quo
as perucas de criná tenham
saida, pois "assim como as de
nylon, são artigos bastante in-
íeriores".

— Fizemos experiências eom
crlna de cavalo, mas não hou-
ve tratamento químico que
desse resultado idêntico ao das
perucas com cabelos humanos
comuns, e muito menos com
relação ao material chinês.

EXPORTAÇÃO

Filho do famoso cabeleireiro
An; cine. o jogador de basque-
te aprendeu a fazer perucas na
Espanha, fi o único íabrican-
te paulista que produz peruca
em termos industriais, pois os
demais trabalham manualmen-
te. em regime de artesanato.
Para atender a encomenda dos
americanos, a fábrica rie
Amauri funcionará cem capa-
cidade máxima, produzindo BOO
perucas por més. Os amerlea-
nos comprarão perucas de ca-

belos chineses e nacionais ao
preço médio ele 25 dólares por
unidade. O cabelo nacional é
comprado no interior por pre-
ços que variam dc NCrç 150,00
(cento e cinqüenta mil cruzei-
ros antigos) e NCrS 450.00
(quatrocentos e cinqüenta mil
cruzeiros antigos) por quilo,
dependendo de espessura e do
comprimento. Das 20 tonela-
das exportadas pela China,
atualmente, Amauri compra
500 a OüO quilos, a NCrS 2*.il,U0
iduzentos e setenta mil cru-
zciros antigos) o quilo.

A peruca inteira pesa 125
gramas e custa NCrS 120 (ccn-
to e vinte mil cruzeiros antigos)
em média. O rabo-de-cavalo —
quase sempre de cabelo chinês
— pesa 180 a 220 gramas, va-
riando de NCrS 150,00 i cento
e cinqüenta mil cruzeiros an-
tigosi a NCrS 330.00 (trezentos
e trinta mil cruzeiros antigos).
As perucas feitas a mão, segun-
cio Amauri. embora sendo menos
resistentes c com algumas im-
perfeições, custam mais. po-
dendo ir além dc NCrS 300,00
(trezentos mil cruzeiros anti-
gosi. "se a vaidade da mulher
assim exigir para valorizar o
que usa".

jr p% ;|bi

Kictla deixou a Itália pura acompanhar o marido brasileiro

w '% i

m
sob os auspícios do Jornaí do Brasil a Associação de
Ballet do Rio de Janeiro apresenta

i
i
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direção geral de DALAL ACHCAR
colaboração de NINA VERCKININA, 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

íl! Frisa NCr$ 300,00 (esgotado)
Camarote NCr$ 300,00 (esgotado)
Poltronas NCr$ 60,00

Li Balcão Nobre NCr$ 60,00 (esgotado)
Balcão Simples NCr$ 36,00

D Galeria NCrS 20,00

PREÇOS SOMENTE PARA ASSINATURAS

Nome

Endereço

Telefone

assinale no quadrado a quantidade desejada

Essas reservas devem ser encaminhadas às Relações Públicas

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

Rival de
Pav.íiX- vem
morar oo Rio

A cantora italiana Nietta
dí Maria, considerada a
grande rival de Rita Pavo-
ne, mudou-se para 0 Rio
eom seu marido, o lutador
cie boxe Valdir Teixeira,
que morou na Itália durante
sele anos. e vai reiniciai
sua carreira artística p.a
próxima sexta-feira dando
um coquetel à imprensa.

Nietta, de apenas 19 anos,
abandonou a carreira na
Itália para não ficar lon-íe
do marido, que decidiu vol-
tar para o Brasil, prome-
tendo mostrar ao público
brasileiro porque conseguiu
fama na Itália, a ponto cie
.se tornar rival de Rita Pa-
vone.

CANÇÕES NOVAS

A cantora trouxe uma se-
rie de músicas Inéditas para
lançar nos próximos dias e
destacou a canção Amorc.
Amor.. Amorc, que segun-
cio disse será sucesso ime-
cliato.

Sodré pode
desapropriar
o Pica-Pau

São Paulo (Sucursal! —- O
Sitio do Pic.i-I.pii Amarelo,
onde nasceu Monteiro Lobato,
poderá, ser desapropriado e.
transformado em çscola e pnr-
que infantil no dia 21 de abril,
caso o Governador Abreu Sn-
dré atenda ã'sugestão do Se-
cretário de Turismo para im-
pedir que o terreno seja lotea-
do pelo seu atual proprietário.

O Secretário ae Turismo.
Deputado Orlando Z.nc.ner,
sugeriu ao Governador que o
sitio seja desapropriado du-
rante ns comemorações cia Sc-
mana cie Monteiro Lobaio, na
segunda quinzena cie abril, em
Taubaté.

Embora tenha sicio lomb__o
pelo Patrimônio Histórico Na-
cional em 1.04. o Sitio está na
iminência de ser vendido em
lotes. Além do solar onde Mnn-
teiro Lobato nasceu e passou
a infância, o Sítio tom 13 mil
metros quadrados de área.

Sérgio
£<P*

Cardoso
acidentado

São Paulo (Sucursal) — Ser-
gio Cardoso, ator de teatro e
televisão, foi acidentado, na
madrugada de ontem quando n
seu Karman Ghia chocou-se
contra, uma camioneta do De-
pártamento Estadual de Trán-
sito, que se, encontrava estacio-
nada em frene ao Cemitério rio
Araçá, com ns lanternas tra-
seiras apagadas.

Depois de passar dez horas
sob cuidados médicas no Hos-
pitai das Clinicas, Sérgio Car-
doso recebeu alta. ontem h tar-
de mas ficará em repou.su pelo
menos durante os próximos .1.1
d:r,.. pou. sofreu fru 1 ura .:'.<-¦
b.-;..;p esquerdo . ficou com ;•
resto ferido cm lii.crsos lüg_*
:.s. Dentro dí uma sem-inii.
Sérgio Caraoso iniciaria a gra-"¦ppião dos tapes cie uma nu-
vela, 110 Kio de .Janeiro, quan; pi
poderia repetir, segundo sc diz.
o sucesso conquistado com os
papéis do Dr. Valcourt e Sa-
muel Mayer, em duas novelas
apresentadas pela televisão.

R. Carlos
cantará no
Ramos Clube

Roberto Carlos vai se apre-
sentar sexta-feira, às 22 horas,
no Social Ramos Clube parareceber o Troféu Cobra cio
Ié-Ié-Iè juntamente com 011-
tros artistas da Jovem guarda.
destinando-se a renda do show
a obras de caridade.

Estarão presentes tam b é m
Vandcrléia, Rossini Pinto, The
Brazilian Bitles. Golden Boys,
O.s Inocentes, Deni.se Barreto.
Vanderlei Cardoso, Jerry Adriti-
mi, The Jets, Trio Esperança.
The Pops, Erasmo Carlos e Re-
nato e Seus Blue Caps.

¦x reunira
jornalistas
em Lima

A Twentieth Century Pox
realizará sua Convenção
Anual para Jornalistas La-
tino-Amerlcanos cio dia 3
ao dia 6 em Lima, 110 Peru,
devendo apresentar quatro
produções inéditas, além de
promover várias conferen-
cias sobre a indústria cine-
matográfica.

A comitiva brasileira que
irá a Lima será integrada
pelo chefe do Departamen-
to de Publicidade ria Fox
no Brasil, Sr. Renato Neto,
e pelos jornalistas .Míriam
Alencar, do JORNAL DO
BRASIL. Luis Alipio de Bar-
ros, cia Ultima Hora. Miguel
Ângelo, de O Cruzeiro, Sal-
viano Cavalcanti de Paiva,
do Correio da Manhã, c Ge-
ralclo Santos Pereira, rio
Diário de Noticias.
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Passagens de trens aumentarão em 50°/o a partir cie sábado
Os trens suburbanos da Cen-

tRil do Brasil sofrerão um au-
mento de preço de 50','c a par-
tir de sábado, segundo a tabela
afixada na Estação D. Pedro
II, variando as passagens en-
tre NCrS 0.15 (cento e cin- -
quem a cruzeiros antigos) o
NCrS 0,30 (trezentos cruzeiros
antigos) para 78 subúrbios ca-
rioens.

A Superintendência ch>. Cen-
trai informou ontem que a .su-
pressão de quatro trens subur-
banos entre zero e tres horas,
causada por falta de maqui-
nistas aptos, queda cie .volta-
gem e tráfego rarefeito, clu-
rara ainda três meses, só ter-
minando quando a Light nor-
maliznr o abastecimento rio
energia elétrica.

NEURÓTICOS

Com falta de maquinistas,
cuio efetivo foi reduzido para
120 devido aos exames psico-
técnicos do ISOP. que apon-
taram 90 maquinistas neurótl-
cos. a Central está imposslbili-
faria tie manter os 500 trens

diários que trafegavam na área
suburbana. Os 300 trens exis-
tentes atualmente não dão pa-
ra escoar o.s passageiros do
subúrbio, o que obrigou a em-
presa, após elaborar uma esta-
tística sóbre o afluxo de pes-
soas entre zero e três horas
da madrugada, a elaborar uni
esquema de supressão cie trens
elétricos.

DORMIDA NA CENTRAI,

Cerca de BOU passageiros pa-
ra Santa Cruz e Deocioro, pre-
dominando gráficos, industria-
rios e comerciários. dormem
diariamente nos bancos da Es-
tação D. Pedro II. cuja ire-
qüência noturna, aumentou em
20'.;. desde que o Superinten-
dente ria Central. Sr. Antó-
nio Alves de. Vilhena, determi-
nou a supressão dos trens.

O Chefe cia Estação. a_en-
te Pedro Martins, temendo re-
presidias dos usuários, mandou
reforçar a vigilância nas pia-
taformas, mas os operários que
dormem na gare raramente são
incomodados.

Falta de açúcar deve agravar-se com paralisação

Àmauri nfio falará sobre
as passagens dos ônibus

Brusilia (Sucursal) — Logo
cipós scr empossado no cargo
cio Ministro interino cio Pia-
nejamento. substituindo o Sr.
Hélio Beltrão durante sua via-
gem o Washington, o Sr.
Aniauri Praga disse ontem no
Palácio rio Planalto que não
tomará qualquer Iniciativa de
encaminhar no Presidente Cos-
la e Silva soluções para o pro-
blema do aumento das preços
dos transportes no Rio, por
entender que. envolvendo a
própria politica cio Governo,
isto cabe ao titular.

Explicou o Mimst.ro interino
quc o caso cios transportes ca-
riocas, quc se refere especifi-
comente às lanchas e aos trens,
decorre do término do acordo
salarial entre empresas e em-
pregados, previsto para 1 rie
abril. íisso problema, no en-
tanto, poci-erá ser adiado des-
de que depende da homologa-
ção cia Justiça do Trabalho e
que umo parte dos novos sa-
lários terá. cie ser calculada em
vista cie custos operacionais,
pelo próprio Governo.

Estudo sobre tarifas de
táxi ainda não concluído

O aumento- dos táxis no Rio
continua sem .solução, pois a
Divisão Técnica da Secretaria
de Serviços Públicos ainda nfto
concluiu o.s estudos sóbre n
pretensão ci o s proprietários,
que alegam ser necessário um
aumento "de mais rie 50'.,. pelo
menc_"s f: certo, no entanto,
que o aumento não será auto-
rizado "antes dos meados cio
mês de abril".

A exemplo do quc esta acon-
tecendo com as novas tarifas
de passagens cie* ônibus, cujo
percentual cie 40'í já está
aprovado # que o Secretário
Milton Gonçalves pretende au-
torizar a partir do dia. 1, antes
de serem liberadas, as novas
tarifas dos táxis também pas-
sarão pelo crivo do Governo
federal.

Está previsto para os pró-
ximos dias a conclusão, na. Cc-

e rennaria

missão Estadual de Energia,
da análise do pedido de ffiajo-
ração de 40'- feito pela So-
ciedade Anônima do Gás. O
Secretário de Serviços Públi-
cos. General Milton Gonçalves,
solicitou urgência para a con-
clusão dos estudos e fixação do
percentual justo para o au-
mento.

O CASO DA GASOLINA

Outro problema quc a Sr-
cretaria deverá «n fre mar a
partir do próximo mês é o au-
mento sóbre os preços da ga-
sclina e óleos lubrificantes,
pois jft existe um movimento
entre cm proprietários de em-
presas de ônibus e lideres dos
motoristas de táxis para, soli-
citar novo aumento, alegando
que "o aumento concedido agro-
ra não prevê a majoração dos
preços da gasolina,".

Deverá agravar-se nas próximas horas o
problema de fornecimento de açúcar refinado
áo Rio com n paralisação da Refinaria Piedade
por dez horas no sábado — de 7 horas ás 17
horas —. apesar de o Ministro ria Indústria e
cio Comércio, Sr. Edmundo de Macedo Soares.
ler resolvido que o produto custará NCrS 0.43
(quatrocentos e trinta cruzeiros antigo-1 para o
consumidor.

A COBAL Informou ter assinado ontem um
convênio com as Usinas Nacionais, abrindo um
crédito á empresa refinadora de NCrS 500 mil
(quinhentos milhões de cruzeiros antigos) parn
adquirir em Campos 31 706 sacas de açúcar
para refino, como única conriiçáo de solucio-
nar o impasse entre refinadores e usineiros.

PILAS

Uma fila de mais de 500 pessoas formou-se
ontem no posto cie venda da Organização Va-
lentim Comestíveis, quase ao lado cia Refina-
ria Piedade, na Rua Assis Carneiro.

Na fila se encontravam pessoas que vi-
nham de Sepetiba. Nilópolis e de todos o.s bair-
ros próximos à Piedade — Méier, Todos os
Santos. Engenho Novo e* Engenho de Dentro.
Na maioria, esperaram a entrega cio produto
pela refinaria cerca de três horas. Secundo o
gerente da Organização Valentim. na Piedade,
desde, que começou a haver escassez cie açúcar,
as filas vêm-se formando naquele armazém c
em média tem entregue diariamente entre
1 500 a dois mil quilos de açúcar, o que em
tempos .normais daria para uma semana.

A oitava pessoa da fila, que começou a se
formar ontem ás 13 horas junto ao armazém
da Rtia Assis Carneiro. 50. foi o Sr. Josélio
Paixão. Embora ficasse na fila durante mais
cie tres horas — de 13 horas às 16 horas —
somente adquiriu dois quilos, "porque as mi-
nhas posses não dão para mais. apesar de ter
perdido tanto tempo aqui". Além da espera,
a.s pessoas ciue ficam na fila não tém certeza
se o açúcar chegará, uma vez que. cm geral,
somente depois das 16 horas o produto come-
ça a ser vendido, e raramente chega para
Iodos, segundo depoimento íio Sr. Joel Freitas
rios Santos, gerente da Organização Valentim.

AMEAÇA

O DIretor-Gerente ria Refinaria. Piedade.
Sr. Paulo Colares Moreira, afirmou ontem quc
a empresa recebeu notificação da Rio Light de
que no próximo sábado vai faltar força na rc-
finaria durante 10 horas, em face dos reparos
na linha Manuel Vitorino, que fornece energia
àquela região de Piedade.

Segundo os últimos fornecimentos da, Rc-
finaria Piedade, constata-se que a empresa vem
atendendo a um número muito grande de íor-
necedores varejistas, ultrapassando inclusive
sua média diária de entrega. Ao afirmar que"deve ter alguma refinaria que não esteia en-
tregando sua quota normal", o Sr. Paulo Co-
lares citou a entregn de 6 261 sacas de açúcar
refinado — o que corresponde a 345 000 quilos
— na segunda-feira, além de já terem sido con-
signadas á empresa .124 319 sacas de 60 ciuiios
de açúcar cristal, cie Campos (Estado do Rio;,

por diversos usineiros. "e que de forma algu-
ma está havendo problemas cie aquisição da
matéria-prima ".

A ameaça no abastecimento, no entanto.
persiste por cau.-a da interrupção de forneci-
mem o de energia, já previsto, o quc deverá
afetar o ri.mo intensivo dc trabalho da refina-
ria, segundo seu diretor.

PREÇO

Ficou decidido em reunião realizada no Mi-
nistério da Indústria e do Comércio que o preço
do refinado será de NCrS 0.43 (quatrocentos c
irinta cruzeiros antigos', ao contrário do fixa-
do pela SUNAB. dc NCrS 0,40 (quatrocentos e
sessenta cruzeiros antigos). Participaram da
reunião, presidida pelo Ministro Macedo Soares,
o Presidente do Instituto do Açúcar e do Álcool.
Sr. José Maria Nogueira, c o Presidente dan
Usinas Nacionais. General Floriano de Moura
Brasil Mendes, representando os quatro refi-
nadores do Rio.

O Diretor tia Refinaria Piedade, Sr. Paulo
Cola res. di.-se "considerar o atual preço dc
NCrS 0,46 (quatrocentos e sessenta cruzeiros
antigos! justo, pois somente éle nos dará a
possibilidade de adquirir a matéria-prima tam-
bem rie São Paulo e íazer frente ao aumenio
de frete decorrente da maior distancia entre
os fornecedores e as refinarias situadas no Rio".

Acrescentou que a Refinaria Piedade já
adquiriu cm São Paulo 50 mil sacas, '-que de-
vem chegar em breve". Explicou o Sr. Paulo
Colares que a revisão feita pelo IAA possibill-
tou a liberação da comercialização do açúcar
cristal, o que muiio influirá na normalização
do fornecimento da matéria-prima ás refina-
rias, que nom sempre são atendidas em plenitn-
de pelos usineiros da Baixada Fluminense, cm
virtude de problemas eventuais na maioria dos
casos.

Também ficou estabelecido na reunião no
Ministério da Indústria e cio Comércio que o prc-
ço do açúcar peneirado chegará a NCrS 0,34 (tre-
zentos e quarenta cruzeiros antigos) para o
consumidor, por quilo. Em faro do acúmulo de
podidos feitos diariamente às refinarias para
fornecimento de açúcar refinado, caiu em quase
100':' o fornecimento ao comercio de açúcar
peneirado, que é feito precariamente a alguns
comerciantes, especialmente ás confeitarias e
padarias.

AÇÜCAR SINTÉTICO

Os proprietários cie farmácias e rie algu-
mas mercearias náo registraram maiores vendas
de Suita. Dietil. Sacarina ou Sucail — produ-
tos sintéticos que substituem o açúcar em ciie-
tas — em face da crise dc açúcar no mercado.

Alegam os comerciantes quc dificilmente
haveria uma. venda maior porque- os preços
dos produtos sáo elevados, custando o mais ba-
rato. quc è o Sacarina cm liquido ou em com-
primido, NCrS 0,75 (setecentos e cinqüenta cru-
zeiros antigos) c a Suita — tamanho maior -
gira em Iomo dn NCrS 3,50 (três mil e qui-
nhentos cruzeiros antigas).

IAA muda diretrizes para Minas
lido Horizonte (Sucursal) — O Delegado

do Instituto do Açúcar e do Álcool em Minas.
Sr. Maurício Brandão Machado, seguiu ontem
â tarda para o Rio. a fim de assistir ii posse
do Sr. Evaldo Inojosa na Presidência, do IAA
e estabelecer novas diretrizes para a política
do abastecimento do açúcar refinado em Minas.

O açúcar refinado já era vendido a NCr$
0.48 (quatrocentos o oitenta cruzeiros antigos),
<le acordo com a portaria assinada pelo De-
legado da SUNAB mineira, Sr. Hélio Macha-

SUNAB libera todos os preços
io tem
onl erpo em que divulgou onl em

a lista cie preços da Campa-
nha cm Defesa da Economia
Popular para vigorar em
abril, em que oito produtos
sofrem redução de NCrS ..
0.41 (quatrocentos e dez
cruzeiros antigos) e sete
tem um aumento de NCrS
0,67 (seiscentos. e. setenta
cruzeiros antigos), liberou
iodos os preços por mais 90
dias, a partir de abril.

Desde a implantação do
Imposto sóbre Circulação de
Mercadorias, no início dèstc
ano. a SUNAB vem optando
pela liberação dos preços no
mercado varejista, não fi-
canelo os comerciantes su-
jeitos ã limitação de sua
margem de lucro, entre 15r;.

rio. que somente onrem recebeu o Diário Ofi-
ciai autorizando o aumento de NCrS 0,14 (eco-
to c quarenta cruzeiros antigos).

CAFEZINHO

Desde ontem, também o cafezinho passei
a ser vendido a NCrS 0.05 (cinqüenta cruzeiros
antigos), com um aumento de NCrS 0.01 (rir/,
cruzeiro» antigos) autorizado pelo Delegado
Hélio Machado.

e 25'i*. o que vem provocan-
do a constante oscilação tie
preços verificada atualmen-
tc no comércio em geral.

LISTA DE PREÇOS

No mes de abril os pro-
ciuto.s da'lista cie preços da
CADEP sofrerão aumentos
cie até NCrS 0.18 (cento e
oitanta cruzeiros antigos)
em quilo, como acontece
com a laia clc dois quilos
da gordura de coco. que de
NCrS 2,35 (dois mil trezen-
tos e cinqüenta cruzeiros
antigos) passará para NCrS
2.53 (dois mil quinhentos c
trinta cruzeiros antigos). Os
produtos que sofreram ma-
joração foram os doces, de
NCrS 0.58 (quinhentos e oi-

tenta cruzeiros antigosi pa-
ra NCrS 0.74 (setecentos e
quarenta cruzeiros antigos)
e ainda os diferentes tama-
nhos da maizena em paço-
tos. a margarina c as la-
tas de gordura de côc.o.

Sofreram baixa o quilo do
cafe moido, o feijão preto e.
cie cór cia COBAL, o feijão
preto comum, o pacote dc
fósforo., o quilo de fubá, os
óleos de soja. amendoim e
algodão c o sai refinado co-
mum. Na lista da CADEP dc
abril o consumidor tem con-
tra si um aumento global
da ordem rie NCrS 0.23 (du-
zentos e sessenta cruzeiros
antigos), apesar cie ter ocor-
rido uma baixa em oito gc-
neros e alta em apenas sc-
io.

Áçoiigues paulistas não baixam
Sáo Paulo (Sucursal) —

Apesar cio preço do boi em pé
ter baixado ontem de NCrS
23,00 (vinte e três mil cruzei-
ros antigos) para NCrS lti.00
(dezesseis mil cruzeiros anli-
gos) por arroba, nas inverna-
cias, podendo baixar até NCrS
13,00 (treze mil cruzeiros an-
tigosi até maio, inicio da en-
tre.ssafra, o.s estabelecimentos
v a r e j i stas continuaram co-
brando NCrS 2,50 (dois mil c
quinhentos cruzeiros antigas)
.-. NCrS 3.50 (três mil e qul-
nhentos cruzeiros antigos) po-

lo quilo de carne, de primeira.
Alguns varejistas justificam

a manutenção do preço anti-
go. apesar da acentuada quc-
da rio preço nas invernada-,
eom a alegação de que a so-
negação do Imposto de Cir-
culacão dc Mercadorias, por
parte cios abatedores, ocasiona
o aumento na vencia ao con-
sumidor.

•OPERAÇAO-QUEIMA-
COURO

Embora a Secretaria da. Fa-
zenda esteja fiscalizando a.s

operações cie abates, os es'a-
belecimentos lançaram mão da
Operação-Queima-Couro, des-
tinada a dificultar a ação fi.-r-
calizadora. Como o único meio
prático de se efetuar a fisca-
lização é contar os couros,
avaliados em NCrS 10,00 (dez
mil cruzelras antigos» por pe-
ça, os abatedores preferem
queimar as peças, a recolher
o Imposto dc CirculaçS-o tie
Mercadorias, na. proporção de
NCrS 60,00 (.sessenta, mil cru-
zeiros antigos) por boi abatido.

Preço inmimo do arroz não agrada
Goiânia (Correspondente) —

Contrariando a expectativa dos
produtores, que aguardavam
nível bem superior, o preco
minimo por saca de arroz de-
verá ser fixado — segundo re-
velou ontem a Agência de
Goiânia do Banco do Brasil —
em NCrS 11,75 (onze mil, se-
tecentos e cinqüenta cruzeiros
antigos).

A brusca queda de cotação
rio produto, assim que tiveram
inicio as especulações cie fim
de safra, jà havia deixado os
rizicultores em estado geral cir
apreensão c o anúncio, extra-
oficia! embora, oo Banco do
Brasil, não amenizou a insa-
tisfação.

O-- meios fiscais do Estado
estão igualmente apreensivos
com a previsão lógica de que
a, arrecadação goiana, para a
qual é cie vital importância a
tributação sobre a comercia!!-
zação do arroz, não consegui-
rá atingir o esperado.

Brasília (Sucursal) — Com
base em exposições cie moti-
vos do Ministro da Agricultu-
ra, Sr. Ivo Arzua, o Pusidrn-
te Cosia e Silva baixou ontem
á tarde tuna' sério de decretos
fixando novos preços mínimos
para compra, c financiamento
cie arroz, larinha de mandio-
orr. milho, soja, algodão c gl-
russo! das regiões central t
meridional do Pais.

Os novos preços mínimos fi-
xados, que entrarão em vigor
com a publicação dos decretos
no Diário Oficial, são on se-
z, uin tes:

Arroz: NCrS 11.75 (onze mil,
se: ceemos r, cinqüenta cruzei-
ros ntigosi por saco de cie/
quilos;

Farinha de mandioca: 
NCrS 4,50 (quatro mil e qui-
nhentos cruz-iros antigosi por
saro do 50 quilos:

Milho: NCrS 7,00 'sete. mil
cruzeiros antigos) por saco de
60 ouilos:

Soja: NCrS 10.50 (dez mll e
quinhentos cruzeiros antigos)
por saco cie 60 quilos:

Algodão em pltuiia: 
NCfS 15.79 (quinze mil, sete-
centos c noventa cruzeiros an-
tigosi por arroba dc 15 qui-
io-:

Algodão em caroço 
NCrS 5,00 'cinco mil cruzeiros
antigas' por nrrôba de 15 qui*
Ias;

Girassol: NCrS 11,30 tonze
mil e trezentos cruzeiros anti-
go?) por saco de 40 quilos.

Como região centro-meridio-
nal beneficiada pelos novos
preços, os decretos entendem a
ãrea compreendida pelos Es-
tados' do Espirito Santo. Rio
de Janeiro, São Paulo, Minas
Gerais. Paraná. Santa Cata-
rina. Rio Grancie cio Sul,
Goiás, Mato Grosso e Brasília.

Leia Editorial, ''Crise Crônica"

Convenw permitirá aproveitar excedentes de vest i bulares

i\

Secretários de Educação c
r*^ arso assinam acordos para
expansão cio ensino médio

Brasília iSucursal) — O Ministro Tarso Dutra se reu-
nirá hoje com os Secretários de Educação dos Estados e
Territórios e com diretores de departamentos do MEC, a
fim de acertar medidas a serem tomadas no setor do en-
sino e assinar convênios para a expansão do ensino médio
nas unidades da Federação.

Esta liberação de verbas para os Estados e Territórios
é conseqüência de compromisso assumido há um ano pelo
então Ministro Pedro Aleixo, que prometeu destinar re-
cursos para o.s ensinos primário e médio, caso o MEC con-
seguisse a liberação clc fundos incluídos no plano clc eco-
nomia do Governo.

QUEM GANHA QUANTO

Pela manhã, os Secreta-
rios de Educação se reuni-
rão com os dirigentes da
Pasta, no prédio do Minis-
tério da Educação, e à tar-
de o Ministro Tarso Dutra
encerrará o encontro.

Na gestão do Professor
Moniz de Aragão, haviam
sido liberados os recursos
relacionados ao ensino pri-
má rio e assinados termos
aditivos aos convênios ceie-
brados no ano passado.
Agora, são liberados os re-
cursos do ensino médio.

Os recursos a serem en-
1 regues aos Secretários de
Educação somam NCrS ...
13 000 000,00 (13 bilhões de
cruzeiros antigos), assim
discriminados:

Acre — NCrS 7 598,00 ise-
te milhões, 598 mil cruzeiros
antigos); Amazonas — NCrS
155 030,00 (155 milhões. 30
mil cruzeiros antigos); Ala-
g0as _ NCrS 223 087.00 1223
milhões, 87 mil cruzeiros
antigos); Bahia —- NCrS
1 092 602,00 'um bilhão, 92
milhões, 602 mil cruzeiros
antigos); Ceará — NCrS
G3G 332.00 (Õ3G milhões. 332
mil cruzeiros antigos); Es-
pirito Santo — NCrS ....
2o0P92.00 (260 milhões. 392
•-* ! ] cruzeiros antigos i;
G ias. — NCrS 446 136.00
(47G milhões. 330 mil cruzei-
zeiros antigos'; Guanabara
_NCrS GS0 527.00 (680 mi-
Ihões. 843 mil cruzeiros an-
tigosi; Maranhão — NCrS
748 576.00 (748 milhões. 576
mil cruzeiros antigos); Ma-
to Grosso — NCrS. 173 940,00

U73 milhões, 940 mil cruzei-
ros antigos): Minas Gerais

NCrS 2 521 631,00 (dois
bilhões, 521 milhões, 631 mil
cruzeiros antigos); Pará —
NCrS 415 892.00 (415 mi-
Ihões. 892 mil cruzeiros an-
ticos); Paraíba — NCrS
293 404,00 (293 milhões, 404
mil cruzeiros antigos); Pa-
raná — NCrS 476 380.00
(476 milhõe, 380 mil cruzei-

.ros antigosi; Pernambuco
NCrS 680 527 (680 mi-

Ihões. 527 mil cruzeiros an-
ticos); Piaui — NCrS 
283 575.00 (283 milhões. 075
mil cruzeiros antigos); Rio
de Janeiro — NCrS ......
5119 417,00 (589 milhões, 417
mil cruzeiros antigos): Rio
Grande do Norte — NCr.S
260 892.00 (260 milhões. 892
mil cruzeiros antigos); Rio
Grande cio Sul — NCrS ..
809 064.00 (809 milhões, 64
mil cruzeiros antigos i; San-
ta Catarina — NCrS 
499 063,00 (499 milhões, 63
mil cruzeiros antigos); São
Paulo — NCrs 1 962 117,00
(um bilhão. 962 milhões. 117
mil cruzeiros antigos); Ser-
glpe — NCrS 147 477.00 (147
milhões, 477 mil cruzeiros
antigos i; Distrito Federal
— NCrS 6 086,00 (seis mi-
Ihões. 86 mil cruzeiros an-
tigos); Amapá — NCr.S ...
29 525,00 '21) milhões, 525
mil cruzeiros a n t i g o si;
Rondônia — >jCrS 4.197.00
'quatro milhões, 197 mil
cruzeiros antigos i; e Rorai-
ma NCrS 5 709.00 (cinco mi-
ihões. 709 mil cruzeiros sn-
tigosi. .-—

Brasília (Sucursal) — Exibindo uma faixa
de agradecimento ao Governo, sentados no
meio-flo da Praça dos Três Poderes. 12 estu-
dantes cie Goiás — dez rapazes e duas moças
— foram os primeiros n comemorar a assina-
tura do convênio com cpie o Marechal Cosia
e Silva encerrou ontem á tarde a sua reunião
com reitores rias Universidades brasileiras, dan-
do solução ao problema rios excedem es. com
seu aproveitamento nas escolas superiores.

Antes de dar a sua assinatura ao documen-
to. criando condições para que a.s universiria-

- des o escolas superiores absorvam todos os
candidates aprovados nos vestibulares dêste
ano, o Presidente declarou irritado aos reito-
res e demais educadores reunidos no terceiro
andar do Palácio cio Planalio que não com-
preendia porque "um País de 32 milhões de
habitantes náo tem capacidade de matricular
nas suas universidades um número maior do
que 155 mil jovens".
O CONVÊNIO

Logo após a reunião com o Marechal Cos-
ta e Silva, um grupo de reitores rumou para
o Palácio ria Alvorada, a fim de obter a assi-
natura de D. Iolanda Costa e Silva numa có-
pia do convênio recém-homologado pelo Go-
vêrno.

O convênio celebrado entre o Ministério
da Educação e as universidades c estabeleci-
mentos isolados de ensino superior. (inclusive
a Fundação Getúlio Vargas), prevendo o au-
mento rie vagas para o aproveitamento de
candidatos nos vestibulares dêste ano, tem a
a seguinte íntegra:
CLÁUSULA PRIMEIRA

As universidades e os estabelecimentos e.
cursos isoiados dc ensino superior, federais ou
equiparados, inclusive fundações, admitirão a
matricula, no corrente ano letivo, pela rigoro-
sa ordem decrescente de classificação, o.s can-

. didatos excedentes dos concursos de habilita-
çáo a que se submeteram.

CLÁUSULA SEGUNDA
Consideram-se excedentes, no ano letivo do

10U7, os candidates compreendidos nos critérios
de classificação previstas nos respectivos regi-
mentos das unidades do ensino, que náo obti-
veram matricula.

— Nas áreas em que náo lenha sido exi-
gida nota mínima de habilitação, o aproveita-
mento deverá ser extensivo até aos cândida-
tes que houverem obtido, no minimo. o mes-
mo número de pontos do último classificado
e matriculado no ano letivo de 19GG.

— Se o número de vagas existentes na
região em que foram prestados os exames fór
inferior ao número de candidatos habilitados,
a Diretoria do Ensino Superior poderá redis-
tribui-los, conforme entendimentos, cm outras
rogiòes, mediante a concessão cie bolsas de
manutenção.

— As bolsas de manutenção só poderão
/ ser concedidas sc o candidato náo fór matri-

colado em estabelecimento de ensino sediado
na área de seu domicilio.
CLÁUSULA TERCEIRA

As unidades de ensino quc se agruparam
para a realização de concursos únicos cie ha-
bilitação, coordenarão, entre sr. os critérios
numéricos de aproveitamento dos excedentes,
observando-se, sempre, a ordem do classifica-
ção e. ainda, se possivel. a opção prioritária
üas candidatos.

Rescvvar-.se-ão. em cada unidade de ensino
superior, novas matrículas, para aproveitamen-
to. na segunda metade do ano letivo, median-
le concurso de habilitação, de candidatos que
não lograram obter o grau de classificação de
scórdo com a Cláusula Scgunria. .

_ os alunos mairiculados em unidades
de ensino quc deixem de adotar o sistema de
créditos semestrais, recuperarão, durante o pe-
riodo de férias, a matéria que não acompa-
nharam no primeiro turno do ano letivo.

— Se houver maior número de canrii-
datos aprovados do que o de vagas reservadas
ii matricula, será segurado o aproveitamento
dos candidatos remanescentes, a juízo cia Di-
retoria cio Ensino Superior, em outras unida-
des dc ensino que apresentem disponibilidade
cie vagas.
CLÁUSULA QUINTA

Para o efeito da programação do desem-
bolso de novos recursos orçamentários ou cx-
tra-orçamentário.s a serem previstos, as univer-
srdades e instituições que promovam o ensino
superior deverão apresentar, dentro de 30 dias.
á Diretoria do Ensino Superior, justificação dos
encargos financeiros decorrentes das medidas
adotadas neste convênio.

Notícia provocou choro e risos

CLÁUSULA SEXTA
O Ministro cia Educação e Cultura enca-

minhará. imediatamente, na Diretoria do En-
sino Superior, a elaboração do programa dc
expansão, em quatro anos, do número de ma-
triculas o o correspondente equipamento dos
estabelecimentos clc ensino superior, inclusive
ampliação cio número de leitos de rc-ries lios-
pitalares disponíveis, aproveitamento de am-
bulatórios e celebração cie convênios com ou-
tros órgãos da administração pública ou in.;-
tituições privadas.
CLÁUSULA SÉTIMA

As unidades de ensino superior submete-
rão, deniro dc dez dias, aos respectivos órgãos
colegiados, as normas estabelecidas neste con-
vénio.

IMPROVISO
Falando dc improviso, perante os reitores,

disse o Presidente na reunião rio Palácio do
Planalto:

— Sobre isso queremos fazer alguma cot-
sn. Não podemos é deixar cie fazer alguma
coisa. Façamos .-.do o que pudermos om o
Pouco que temos. Êssc é meu lema desde moço:
Fazer o mais que fór possível eom o pouco
do que dispusermos. Assim devemos tazer.
Assim devemos encarar a solução désie pro-
blema. O problema dos excedentes foi apenas
um pretexto, um motivo imediato para esta
reunião, que já me havia sido sugerida pelo
Sr. Ministro Cia Educação quando náo existia
mesmo o problema dos excedentes. Porque eu
dei bastante ênfase em meus pronunciamentos
durante a minha peregrinação pelo Brasil ao
assunto educação. E estou convencido mesmo
pelo exemplo dado pelos outres países, de que
o primeiro passo para o desenvolvimento na-
cional ó a educação.

Depois de afirmar que "não adiantam os
grandes laboratórios, não adianta nada disso,
se não formarmos o homem que possa utiliza-
lo e manejar as máquinas modernas para o
desenvolvimento nacional", ciis^e. prosseguiu-
do, o Marechal Cesta e Silva:

— Então, cu desejaria agora que o Sr.
Ministro da Educação materializasse o nosso
pensamento. í: bcm de ver quc o Presidente
da República, com vários outros setores a aten-
dor. não pode especializar-se neste ou naquele
assunto. Mas as senhores têm hoje à frente
do Ministério cia Educação um homem á al-
tura daqueles outros que também estiveram á.
testa desse Ministério. Todos procuraram fa-
zer o máximo, como eu sei que os senhores
também procuram fazer o máximo possível,
dentro cias possibilidades. Mas vamos também
procurar aumentar estas possibilidades, para
que os resultados sejam maiores.

Urna explosão de alegria,
com choro, grites, pequenos
trotes e outras manifesta-
ções, foi a reação dos exce-
dentes cie Medicina do Rio.
acampados ha um mês na
Cinelandia, ao ouvirem em
uma emissora de rádio, ás
18h30m, a notícia de que o
Presidente cia República ha-
via liberado verba para que
s e j a ni aproveitados n a s
Universidades.

Cacia um deles escrevia, no
resto do colega que chegava
e aderia ao carnaval, duas
letras: ex — significando
ex-excedente —, enquanto
faixas de agradecimento ao"nosso líder Ministro An-
dreazza" eram rasgadas c
enroladas na cintura pelas
moças e rapazes, que deram
o nome do Presidente Costa
e Silva ã sua turma.

Pouco depois dc recebida

a noticia, os estudantes sc
reuniram para dar vivas ao
Presidente Costa e Silva, a
D." Iolanda e ao Coronel An-
dreazza. Alguns estudantes
mais calmos tive r a m- dc
convencer os colegas incré-
ciiilos do que a notícia era
verdadeira.

São 313 os excedentes de
Medicina no Rio. e mais cie
100 deles estavam acampa-
dos na Cinelandia com ra-
dios de pilhas ligados para
ouvir os resultados da reu-
nião do Presidente Costa e
Silva com os reitores e di-
retores de Faculdades de
Medicina c Engenharia de
todo o Pais.

Os contatos iniciais dos
excedentes foram feitos com
a assessoria do então eleito
Presidente Costa, e Silva,
principalmente com o Coro-

ne! Mário Andreazza. D. To-
landa Costa e .Silva foi a
principal articuladora do
movimento, e prometeu aos
estudantes que seu caso te-
ria uma solução favorável.

Porto Alegre (Sucursal) —
O Conselho Técnico de Ad-
ministração da Faculdade
cie Arquitetura mandou ma-
tricular 20 excedentes que
obtiveram aprovação no re-
cente vestibular, e quc cie-
verão comparecer à Secre-
taria da escola até o dia 3
de abril próximo.

A decisão foi tomada em
atenção ao apelo formulado
pela comissão que represen-
tava todos os excedentes,
nas mesmas bases do pedi-
do encaminhado diretamen-
te ao Ministro da Educação
e Cultura.

Paulista dá pouca importância,
São Paulo tSucursal) — O

Presidente do Centro Acadê-
mico Onze de Agosto, da Fa-
culdarie de Direito da Univer-
sidade de São Paulo, estudan-
le Aluísiò Nunes Ferreira Fi-
Uto. considerou "de pouca im-
portância" o convênio assina-
rio ontem entre o Ministério
da Educação e a.s faculdades
federais para assegurar -.aras
aos excedentes, por achar que
o p :* o b 1 e m a educacional cio
Pais "não é só quantitativo".

Afirmou o acadêmico Alui-

sio Ferreira Filho que, "no
mesmo momento em quc isto
ocorre, um fator* muito mais
grave — o convênio MEC—
USAID — põe cm perigo tó-
da a estrutura ria universiria-
-rie brasileira, cuja reforma vai
sor feita por pessoas quo nom
falam o português".
LEI SUPLICI

Após assinalar quo o problc-
ma dos excedentes "não con-
ia muito, diante tie uma me-
diria como essa do convênio

MEC—USAID", o estudante.
indagado sobre a anunciada
revogação da Lei Supüci cie
Lacerda, respondeu que. en-
quanto não houver nada de
concreto sóbre o assunto, "so

posso pensar que qualquer no-
tícia nesse seniirio so trate cie
manobra publicitária".

— Náo podemos acreditar na
ráu falada boa-vontade de um
governo que recebeu herança
politica da ditadura Caatelo
Bronco - concluiu o estu-
dante.

Houli sugere cursos mais rápidos
Maior mobilização rie recur-

sos pelo Governo, a fim tle su-
prir _ carência cie docentes, e
cursos mais rápidos são al-
gumas rias sugestões apresen-
tadas ontem pelo Professor
Jacques Houli, catedrático da
primeira cadeira de Clinica
Médica da Fundação Escola dc
Medicina e Cirurgia do Rio de
Janeiro, para a solução do pro-
blema dos excedentes.

Acha o professor justificável
o clamor- dns faculdades de
Medicina contra cs excedeu-
tos. sob a alegação de falta cie
condições materiais e contin-
gente humano. Entende por is-
so que a solução é bastante
óbvia. "pois. se faltam decen-
tos e recursos, que sejam for-
necidos os necessários recursos
pelo Governo, e as escolas po-
derão atrair o número reque-
rido de docentes habilitados".
ESCASSEZ

O Professor Houli diz que o
Pais náo esta em tondiçõe-í* rie

desperdiçar os excedentes rie
Medicina, por forca da. escassez
tie médicos no Brasil, "tornaria
mais aguda em função da má
distribuição rios profissionais,
em relação às várias áreas geo-
gráficas".

A nossa relação médico-
população é irrisória — acres-
contou — e devemos aumentar
o nosso número cie médicos não
só para acompanhar o cresci-
mento vegetativo da população
brasileira como sobretudo para
diminuir a margem quo nes
separa rios paises desenvolvidos.

FÉRIAS MENOHES

Para o catedrático rie Ci-
nica Módica, '-os cursos pode-
riam tornar-se mais rápidos,
e deveriam encurtar-se os pe-
riedos de férias, em nosso País
excessiva c injustificàvclmente
longos, como tive ocasião rie
mostrar rm recente Simpósio
sóbre Ensino Medico.

Em nossa escola — prós-

seguiu — temos a certeza üe
poder incorporar vários exce-
dentes, tarefa para a qual a
primeira cadeira de Clínica
Médica seria capaz de contri-
buir decisivamente, através de
muitos cursos equiparados que
perderia clc imediato ministrar.
PLANEJAMENTO

Afirmou ainda que, "além
da solução de urgência a ser
daria para o momento atual,
convém que o problema seja
encarado cuidadosamente e
tratado mediante um planeja-
mento criterioso, não para,
afugentar os excedentes, mas,
ao contrário, para quc nossas
escolas dêem lugar a todos cs
quc a procuram".

Sugeriu finalmente a creden-
ciaeão de hospitais, da Pre-
vidència ou rio Estado, para
quc. devidamente assistidos,
possam fazer face ã demanda
rie leitos, problemas dos hos-
pitais-escolas, ante o aumento
de alunos no curso clinico.
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Governo aiiimâ que limite do
aumento de combustível é 13%

O Chefe de Gabinete do Con-
selho Nacional do Petróleo, Ge-
neral Agenor Monte, afirmou
ontem ao JORNAL DO BRA-
SIL que "o aumento dos deri-
vados de petróleo não ultrapas-
sara o limite de 13".". assina-
lando que "são completamente
exageradas as especulações per-
centuais que se vêm fazendo
em torno do assunto".

Esclareceu o General Agenor
Monte que o decreto presiden-
ciai, prorrogando a incidência
do Imposto sôbre Circulação de
Mercadorias nos derivados de
petróleo até 31 de dezembro do
corrente ano, diminuiu em
10.5% o Impacto do aumento
nesses produtos, que terão a ele-
vação máxima de 13';-, não sen-
do geral, pois alguns produtos
petrolíferos sofrerão acréscimos
menores.

AUMENTO EM ESTUDO

Disse o'Chefe de Gabinete do
Conselho Nacional de Petró-
leo que a fixação do aumen-
to ainda está em fase de
estudos, e que só deverão es-
tar prontos cm meados do mês
vindouro. Segundo o General
Agenor Monte, não só a eleva-
ção da taxa cambial influi na
formação dos preços, mas tam-
bém os preços internacionais
do petróleo, e o salário minimo.

Dessa forma, acentuou que
não se pode tomar como base
somente os 25% de aumento do
dólar, porque o preço do pe-
tróleo no mercado mundial po-
de baixar. Citou também que
nem todos os derivados de pe-
tróle.o sofrem idêntica majo-
ração, explicando que a do cor-
rente ano deverá atingir no
máximo 13^-'.

FORMAÇÃO DE PREÇOS

Afirmou que além dos íatô-
res dólar, preço internacional
do petróleo e salário minimo,
o Departamento Econômico do

Conselho Nacional de Petróleo
estuda o comportamento eco-
nômico-financeiro dur. refina-
rias, da.s distribuidoras e das
empresas revendedores. Se-
gundo o General Agenor Mon-
te, na formação do percentual
do aumento dos derivados de
petróleo rxamilia-se o preçodo petróleo nas refinarias, suas
despesas gerais, fiscais, sala-
riais e respectivos meros.

Assinalou, entretanto, que no
item despesas salariais a ma-
joração do salário mínimo não
tem muita importância, visto
que ésse setor utiliza pouca
mão-de-obra não-especializa-
da, que è a maior beneficia-
ria desse aumento. Quanto ás
empresas distribuidoras, estu-
da-se o comportamento de
suas despesas e lucro patrimo-nial, sendo que o percentual
das revendedores é de 9','c, íi-
Xo. Exemplificou que. se o au-mento atingir o teto máximo
de 13%, a gasolina B passaráde NCrS 0,20 para NCrS 0,226
<duzentos e vinte e seis cruzei-
ros antigos).

REFLEXOS

O Diretor do DER da Gua-
nabara, Sr. Gemido Segadas
Viana, disse ontem em entre-
vista coletiva que a decisão doGoverno Federal em transferir
para janeiro próximo a co-bronca do ICM sóbre combus-tiveis e lubrificantes nos Esta-dos representará um corte de50% nas verbas destinadas ainvestimentos e manutenção de'obras. •

O Sr. Geraldo Segados Via-
na disse que muitas obras em
andamento, como o Túnel Re-
bouças, sofrerão atraso consi-
derável e apontou como solu-
ção a compensação pelo Go-
vérno Federal dos 10,5% que os
Estados começariam a arreca-
dar a partir de 1.° de abril,
conformo ato baixado pelo ex-
Presidente Castelo' Branco.

Brasília (Sucursal) — o Lf-
der da Oposição no Senado,
Sr. Aurélio Viana, aplaudiu,
ontem, o decreto assinado peloPresftiente Costa e Silva com
o objetivo de impedir o au-
mento nos preços dos combus-
tiveis, concedido pelo seu on-
tecessor, acrescentando que"outras medidas como essa"
iii o necessárias para que o nó-
vo Governo se firme no con-
ceito popular.

Recorrendo a- uma série de
pronunciamentos, dos mais va-
riados setores da vida nacio-
nal, inclusive do próprio Go-
vérno. o Senador Aurélio Vi-
ana afirmou a necessidade deurgente revisão da "enxurrada
legislativa" do Governo Caste-
lo Branco, que lançou o Pais
na anarquia, bem como de
imediata, extinção da "perse-
guicão fiscal imposta aos tra-
balhadores rurais".

ALARMA

Disse o Sr. Aurélio Viana
que "a Nação ficará alarmada
e em pânico ao tomar conhe-
cimento do aumento nos pre-
ços dos combustíveis a partirde abril", decretado pelo Mal.
Castelo Branco pouco antes do
término do seu Governo. As-
sim. o ato do Marechal Costa
c Silva fixando a vigência do
aumento do ICM sôbre com-
bustiveis para o próximo ano
veio inteiramente ao encontro
do sentimento nacional e "ain-
da mais, do interesse nacional".

Passou, então, a uma cerra-
da crítica do Governo Castelo
Branco, periodo de persegui-
ção, violência c arrogância,
durante o qual o Governo se
entregou a uma aventura im-
provisada. derramando sóbre
o Pais uma enxurrada de leis,
sem planificação alguma, sem
a nada pretender, sem ter em
conta o bem comum, única e
exclusivamente para dar vasão
a, um espírito aventureiro e
improvisado, que lançou a in-

Dirigentes cristãos fazem
análise sôbre participação
nos lucros das companhias

A participação dos empregados nos lucros das em-
presas íoi analisada ontem na reunião ordinária do Con-
selfio Deliberativo da Associação de Dirigentes Cristãos do
Empresa do Brasil, quando consideraram gue mais impor-
tante é a criação de maior número de empresas no Pais
para atender à demanda de progresso e diminuir as ten-
soes resultantes do trabalho em empresa.

Por ser a matéria "muito séria", os dirigentes cristãos
estão examinando a mensagem presidencial em seus de-
talhes, e se afirmam dispostos a lutar pela participação
nos lucros desde que se dêem ao empregado condições para
sua integração psicológica nas empresas, que deve ser inl-
ciada com o pagamento de um Justo salário.

quietaçào, a. insegurança. . „anarquia no Pais.

SENSO COMUM

O próprio senso comum mos-
tra a perigosa c odiosa, aventu-
ra do Governo passado, quecuidou, ainda, atentamente de
reprimir estudantes, operários
c intelectuais. Passou, então, o
Sr. Aurélio Viana a aludir a
uma série de prenunciamen-
tos, vindos, com impressionan-
te unanimidade, de todos os
setores responsáveis da vida
nacional, .reclamando urgente
revisão dos atos do Governo
Castelo Branco.

Deu ênfase especial á opi-
nião emitida pelos órgãos das
classes conservadoras, bem co-
mo pelo Ministro da Indústria
e do Comércio. General Macedo
Soares "ao 

pedir imediata e
total revisão dos atos do Go-
vêrno anterior relacionados
com a Pasta que lhe íol entre-
gue pelo Mal. Costa e Silva".
Salientou, também, a informa-
ção divulgada pela, liderança
governamental no Congresso,
mostrando a necessidade de
serem votadas mais de 20 leis
complementares, para recolo-
car o Pais na normalidade le-
gal.

Concluiu o Sr. Aurélio Via-
na formulando votos para que
o Presidente Costa c Silva se
entregue logo ã obra revlsora,
atendendo a unânime aspira-
ção nacional. Antes afirmou
que nunca como hoje a inse-
gurança domina os campos,
" fruto • da perseguição fiscal
movida contra o trabalhador
rural", citando o "absurdo do
Imposto sôbre Circulação a one-
rar a produção rural de forma
inconcebível, como ao passar
um fazendeiro seu gado de um
município para outro".
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I BÕLSAS E MERCADOS " 
J

MOEDAS
DÓLAR

Compra
Venda .

LIBRA

Compra
Venda .
LIVRE

2,70
2,715

7,530
7,6.30

2.TU * «. fíCrí 7,39637 respec-
tivamente. Fechou inalterado.

MANU At,

O dólar-papel regulou r,;.abertura do mercado de câmbio
manual a NCrS 2.70 pava rom-
pra e a NCrS 2,715 para vend.;a libra a NCrS 7,530 e a NCrs7.6S0. Fechou inalterado,

O Banco do Brasi; e cs ban-cos particulares operaram as ee-
gulatcs taxas;

Abriu ontem, o mercado decambio livre, calmo o inaltcra-do. O Banco do Brasil e csbancos particulares compravamo dólar a NCr$ 2,70 . a ilbra aNCrS 7,54785. o vendiam a NCrS

A Bolsa de Valores negociou«nem. 726 079 titulos na lm-
portftncia de NCrS 753 239,01.sendo (me: 515 .70 titulos Vo-ram vendidos no pregão da ma-nhã no valor de NCr$
673 342,43, 206 665 titulos" 

'vèn-
dldos no pregão da tarde na Ini-
portftncía de NCrS 68 269,35 e

Moedas
Dólar 
DóTnr Can. ..
Libra 
Fiune. Belga
Florira 
Marco Alem.

Compra
5.70
2,49690
7.5-1785
0.051324
0.7J70!)
0,679-15 ¦

Venda
2,715
2,51354
7,59557
0.051761
0,7525!»
0,68458

Ura 0,004323
Franco S>.ilço 0,62329
Coroa Din. 0,39090
Coroa Norueg. 0,.';77-ii3
Franco Franc. 0.54545
Coroa Sueca 0,52299
Xelim Aust. 0,104490
Escudo Pori. 0.03.1900
Peseta .. .. 0,045090
Peso Argent. 0.00721 P
Pi::o Urug, .. 0.028620
US* Convento 2,70
£ REP . .... 0,54785
£ RPC 7.54050
Ouro Fino

GB . 3,038 2436

taxas do íl.ntial

Moedai
Dólar ...
Llb.a .

Compra
2.70
7,530

0.0O4360 Franco Franc.
0,62811 Escudo Port. .
0,39443 Peseta Esp. .
0,38091 Lira Ital. . .
0.54984 Franco Suiço
0,52725 Peso Argent.
0.106423 Peso .rug. .
ü.iniua-.. Franco Belga
0.046658 Bolivar ......
0.008063 .Marco 
0.034209 Dólar Cer;
2,715 Coroa Sueca .
7.59557 Coroa Die. .
7,59521 Coroa Norueg.

Efcudo chtl, .
1,055 1228 Fiorim

Guaranis . .
Peso Bollv. .
Peso ColDmb.

Ia Piso Mexlc. .
Xelim imstr.
Sol peruano .

0,340 0.330
0,934 0.09530
0,045 0,04570 j
o.uo;:o 0,00440 í
0,620. 0.630 J
0,00780 0.00850
0 0029 0.0033 j
0,030 0.055 '-,
0.385 0.595
0.675 0,685 j!
5.430 2,520
0..mC 0.525 1
0.370 0.330 3
0.370 0.380 i
0 370 0.37.5
0.740 0,750
0.013 O.020 í
0,160 0,200 I
0,100 0.110 i
0.200 0,215 |
0.100 0.105
0.035 0,'íl5

BOLSA DE VALORES
3 944 títulos vendidos no mer-
cario de frações no 'valor 

de
NCrS 5 127,73. Vcndcram-so ain-
da Letras de Cambio na impor-tancia de NCrS 684 000.00. O ln-
dice BV a 101.9 registrou lanabaixa de 1,5. As maiores altas
verificadas no pregão da rna-
nhã íoram nna seguintes Cias.:

Banco <io Brasil, Brasileira deRoupas, Dona Isabel e s;d. Na-clonat Port.; cotando-sc com
baixas as ações da América Fa-
bri!, Nova América Port.. Hi-
me. Estréia Pret* e Mesbla
Ord.1. No pregão da tarde re-
gistrou-se apenas três alta, quoforam nas açòe. da Cia. Brasi-

28-3-67
4001

MÉDIA S/N DOS TÍTULOS r__TICU_AH.ES DA BOLSA DO RIO DE JAN

leira de Energia Elétrica, An-tartica Paulista cj direitos «Moinho Fluminense: es maioresbaixa foram nas ações da Deo-
doro Industrial, Paulista de Fór-
ça e Lus", valor nominal d
1.00 « FArça « Luz de
Gerais.

MCrt
Minas

EI RO
77-3-67

4044
71-3-67

4012
14-3-67

4295
'Março de 396õ

3635
(Elaborada pela Organização s. N. Ltda.)
FUNDOS MÚTUOS DE INVESTIMENTOS

Valor
Dala da Cota tlf. T)j5t.

NCrS NCrS

Valor
do Fundo

Cri ooo Pau
Valor

da rota. Ult TJist.
NCr? NCrS

Valor
do fundo

Cr$ 004

Índice do custo de vida
em São Paulo acusa 0,6%
de baixa durante um ano

São Paulo (Sucursal) — o ritmo da elevação do custo
de vida, em São Paulo no més de fevereiro passado, re-
gistrou o nivel de 3,8',. de acréscimo, o que representa um
decréscimo de apenas 0.6% em relação ao mesmo períododo ano passado, que íoi do 4A.C.

A análise do Departamento Interslndical de Estatística
e Estudos Sócio-Económicos (DIEESE) indica que as ele-
vações nos itens alimentação, com 2,6%, habitação, com
6,1%, e saúde, com 7,1% são os responsáveis diretos do au-
mento geral de 3,8%.

FUNDO CRESCINCO
COND. DELTEC 
FUNDO HALLES ....'
FUNDO FEDERAL ...
FUNDO ATLÂNTICO
FUNDO VERA CUÜZ

2"-3 0,61 10,00 março
a7-3 o.2<! jo.oo março28-3 0.50 33.00 dez.
13-3 1,16 30,00 nov.
z"-?' 0.26 12.00 Jan.•27-3 3,38 110,00 dez.

40 429 499 \ FUNDO TAMOIO .4 585 940 1 FUNDO SBS (Sabbá) 
'

-092 225ÍFCNDO BRASIL ¦-
_ FUNDO NORTEC ...

«10 767 j FUNDO SUL BRASIL

70-3
23-1

10-3

3,00
0.12 6/10
0.24
0.73
1.22

48,00 fl?r.
1,00 dfí.
2,50 dei.

20,00 maio
17.00 Jan.

105 547
200 132.
107 273

63 642
42 943

VENDAS REALIZADAS ONTEM NA BOLSA DE VALORES

A c 8 l » «Jnant. Co>. A ç 6 e l Quant. Cot. .. ç 6 . i Quant Cot. A ç 6 f . Quant, Cot.

FILOSOFIA

A Diretoria da ADCE consi-
dora que, preocupado cora os
aspectos humanos e sociais, o
trabalho deve ser orientado no
sentido de diminuir ns tensões
resultantes do trabalho em em-
presa, bem como os problemas
Talvez maiores da inexistência
cie empresas cm número sufi-
ciente para atender ã deman-
da de progresso nos países em
desenvolvimento.

— Acreditamos, afirmou o
Sr. José Pougy. Presidente da
associação na Guanabara, que. importante o desenvolvimen-
to harmônico dos fatores bási-

cos de produção — capital, téc-
nica ou direção e trabalho —
e não sô de um, às expensas
de outro. Assim, consideramos
fundamental a integração psi-eológlca dos empregados em
suas empresas.

— A integração material —
continuou —., iniciada através
do salário Justo, se constitui
em elemento primordial de pa?,social e desenvolvimento. A
participação nos lucros de tra-
balho comum é hâ anos estu-
dada por nós, e estimulamos
sua aplicação nas empresas
pertencentes à ADCE, por se
constituir em elemento de Jus-tiça distributiva.

EXPLICAÇÃO

Diz o, análise realizada peloDIEESE que "o aumento veri-
ficado em alimentação se ex-
plica pela alta no item cereais,
massas e farinhas (3,1%), porsua vea motivada pelas eleva-
çõe.s nos preços de arroz
(1,3%), batata (7,4%), Maçar-
rão (4,1%), farinha de trigo
(5,4%), milho (13,7%) e fubá
(5.0%).

Acrescenta ter sido outro
subitem — Peixes — elevado
sensivelmente, (23,7%), pois a
quaresma e a proximidade da
Semana Santa fizeram com
que aumentassem os preços da
pescada branca em 29,2% e o
do bacalhau em 4,9%. Em fru-
tas, o acréscimo de 4,3% foi
devido às altas do mamão
(13,3%), maçã (20,9%) e o de-
créscimo do limão (— 2,0%).

Em seguida, observa o estu-

do serem carnes e derivados
(3,0%) outro Item que continua
em ascensão, sendo que no més
de fevereiro o produto qua
maior elevação apresentou foi
a. banha, com 8,8%. No Item
alimentação ocorreram algu-
mas quedas, como é o caso de
leite e derivados (— 1,2%), em
virtude do leite in natura ter
voltado de CrS 306 e CrS 310,
cobrados durante poucos dias
em janeiro, para Crs 280 ou
NCrS 0,28 havendo, portanto,
uma redução no preço médio
dc — 3,1%.

O estudo observa ainda queem verduras, a queda de —
2.1% é explicada pelos decrés-
cimas no custo da alface (—
11.7%), chuchu (— 16,3%), pe-
Pino (— 14,4%), mandioquinha
(18,6%), vagem (— 27,1%) .
pelo acréscimo do tomate ....
(3,4%) e repolho (8,8%).

físs

Você ganhará 10% de seu Imposto de Renda como pessoa física ou 5%
como pessoa jurídica, para empregá-los em ações, através do nosso associado
Banco Nacional de .Investimento, S/A. - Bradesco.

Antes de entregar sua declaração de renda procure uma de nossas 325
Agências.

Agências na Guanabara

PREGÃO DA MANHA

B. DO BHASIX, ... 1 456
TOEM  soo
™»I  7 020

ações ru; cias.
un ursas

A. VILARES. Frei. 5 000
ARNO 28 30O

IDEAI  10 600
B. DB ROUPAS .. 7 000

IDEAI  350o
IDEAI  7ooo

c- B. U. )0 800
IDEAI  I 000

BRAHAIA, 1'ref. ... 8 300
IDEAI  ;) 000
IDEAI  j poo
IDEAI  6 ,oo
IDEAI  _ 100

BRAHAIA, Ord. ... 5 200
IDEM  4 50o
IDEAI  , 700

D. DE SANTOS ..11 700
IDEAI  45 200
ID-M  5 700
IDEM  500

DONA ISABEL .... 5 000
F. BRASILEIRO . -t SOO
IDEAI  10-100

AJIÉR. FABRIL .. 7 400
IDEM 29 000
'DEM  l ;,oo

SOUSA CRUZ  300
IDEM  3 700
IDEM  2 300
IDEAI  4 ouo
IDEAI  22 J0O
IDEM  _4oo
IDEM  4 4ooIDEAI  1 500•IDEAI  ] 500

5.10
5.12 |
5.15 :

Port..

1.83
0,69
0.70
0,52
0,53
0.54
0,50
0,51
1,95
1,90
1,97
1.9S
1,99
1,38
1.89
1,90
0.69
0,70
0.71
0,72
0.70
0.89
0.90
0.40
0.41 !
0.42 !
2.40 !
2.43 i
2.44 i
2,45
2,46
2.47
2,48
2.49
2.50

N. AMÉR., For!
IDEAI 
JDE.M 
TOEM 

B, MINEIRA ..
IDEM 
IDJ1M 

SID. NAC,
IDEM .
IDEM 
IDEAI 

SID. NAC, Nom. .
1IIAIB 

IDEAI 
KIBON 

IDEM 
L. AMERICANAS ..

IDEM 
B. ESTRELA. Prrf.
AIESBLA, Pref. ...

IDEM 
AIESBLA, Ord

IDEM 
IDEM 

PETROBRÁS 
IDEAI 
IDEM 
IDEM 

SAMITRI 
IDEM 
IDEM 

S. P. ALPARGATAS
IDEAt 

V. R. DOCE, Port.
V. R. DOCE, Nom.
W. -MARTINS 
WILLYS, Pref
WILLYS, Orrt

? 900
2 600

500
500

16 -'00
2!) 200

e ooo
t MO
4 000
6 700

32 500
2 794
6 600
6 200

.100
300
900
300

1 000
13 900

700
1 000

500
300

23 669
1 100

600
90

1 000
700
300
300
400
000
100
300

2 000
200

0.73
0.74
0,75
0.TG
0,74
n.1.'i
0.76
1.72
1,73
1.74
1,75
1,70
0,55
0,56
2,48
2,52
1,90
1,91
1,04
0,30
0,3t
0,81
0.82
0.83
3.02
3,03
3,04
3.03 |
0.30
o.s t;
0.32 |
1.02 |
1.03 |
3.43 |
3,40 

j3,25;
0,60 |
0,70 !

LETRAS
HIPOTECÁRIAS

B. íl. Ci

TÍTULOS
DA UNIÃO

OBRIG. REAJUST.

PORTADOIt, 5 ano*
IDEM 
IDEM 

TÍTULOS
DOS ESTADOS

LEI 14 
LEI 303 

JDEM ..'.
LEI 320, Plnno A. .
T1TS. PROGRES .

IDEAI 
IDEM

PREGÃO DA TARDE

AÇÕES DM CIAS.
VjivnusA.s

3 500 0,60

22,''0 i
22.4.5
22,50

210 0.73 |
0.78 j

1
2 400

719
11
20

3 317.00 !!

0.80
0.7R

315.00
1 316.00

DEBENTURES

PETROBRÁS .
IDEAt 

70
6

1.4)0
0,20

BCO. LOWNDES -
*°m 1C0

DEOD. nfi-UST. .. li SOO
IDEAI '.  600

BRAS. EN. EL  2 000
IDEM  4J 000

PAUL. DEI F. E LUZ
V. N. 1,00 500
ide;,! poo
-IDEM  000

PAUL. DE F. E LUZ
V. N. 0,20  35 000

IDEAI  57 000
F. E LUZ DE MI-

1.00 i
0.43 j
0.44 {
0,24
0,25 '

NAS GERAIS ., .
F. E LUZ DO PA-
RAN_

S. B. SABBÁ, Prrf.
Nom

CASA JOSÉ SILVA
Orá.. íort. ...

IDEM 
P. DE ROUPAS ...
P. DE ROUPAS —

Pref., Nom
P. DE ROUPAS —

Ord., Ncra
AI. FLUMINENSE .

IDEAI 
SID. MANNESAI. -
Pref

SID, MANNESM. -
Ord

ANT. PAULISTA -
C/ Dlr
IDEM 
IDEM 

C. INDUST., Pref. .
IDEM 

C. INDUST.. Ord.. .
CIMENTO ARA TU

IDEM 

31 000

i 000

100

0.25

i.í.5

400 1,21
900

2 600

308
1 000
3 300

1.22
0.39

0.30
0,94
0,95

4 MO 0,30

3 300 0.50

700
400
300
400
300
200
500
500

0.48
0,49
0.43
1,38
1,39

1,0
1,08
1,10

0,25
0,27

,- ! DEBENTURES

SID. MANNESM. ..
BARBOSA FREI-

TAS AÍODAS —
C/ 150 dias  16 ioo

0.64

0.S7

VENDAS REALIZADAS ONTEM EM LETRAS DE CA1MBIO

Empresa Praio
(dias)

Valor
Venal

Ejnprfsi Pra^o
(dias)

Valor
Venal

COAf CORREÇÃO MONETÁRIA

CLV ATLÂNTICA
(CATLANDI)

BOTAFOGO

COPACABANA

IPANEMA

MADUREIRA

MERCADO DAS FLORES

RIO DE JANEIRO

SAO CRISTÓVÃO

TIJUCA

CAMPOS

DUQUE DE CAXIAS

Rua Voluntários da Pátria, 220-A - Telefone 26-3558
Rua Miguel Lemos, 57-A - Telefone 56-1562
Rua Visconde de Pirajá, 213-B - Telefone 27-5159 •
Rua Maria Freitas, 87-A - Telefone MH 356
Rua Gonçalves Dias, 84-A - Telefone 22-9154
(Centro) - Rua l.o de Março, 45/47 ~ Telefone 31-3830
Rua Figueira de Melo, 387 - Telefone 34-2812
Rua Pinto de Figueiredo, 31-A - Telefone 48-3448

Agências no Rio de Janeiro
Rua Barão de Cotegipe, 86 - Telefone 2337
Av. Presidente Vargas, 99 - Telefone 2683

30<_ + IM.l
30% + 8% ..
30% + 8,3076",
S0'_ + 8,57%
30'/,, 4- 3,8%

CIFRA S/A

330
3S0
390
420
450

30% 7,64%

1.5 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
15 000,00

10 000,00

30% + 3% 360
30% + 3,3076% .. 390
30% + 8.57% 42C
30% + 8,8% .... 450

CRESA S/A

30% + 6% 208
30% + 6% 210
30% + 6% 233
30% + 6% 270
30% + 6% 300
30% + 6% 321
30% + 6% 330

Empresa. "Prazo
(dias)

VaJor
Venal

10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00

3 300,00
700.00

19 900,00
2 600,00
1 600,00
1 600,00

300,00

FINCO S/A

32:', 

NÔVO RIO S/A

13,5% + 3% ....

VERBA S/A

180

H% + 3% .
14% + 3.3rí
21% + 4,5%

180
IfiO
S70

20 000,00

100 000,00

63 000,00
330 000,00

31 000,00

CAFÊ-RIO

MERCADORIAS

BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS, S. A.

O merc-do d. café disponível «guiou, ontem, «tirei • 1__1-
terado, com o tipo 7. saíra 1966/67, i_.ntenclo-se no preCo ante-
rior d. NCr$ 4,00 par io quiic-. NSo houro vendas o o mercadoíechou inalterado. J_.banq.e_ 77 780 sacas. Entrada-, existência
* café dei,pr.chr,<tc- para embarque, o IBC nfio declarou.
CEREAIS E DIVERSOS:

SIMA -™Xr0^^ « ¦*«*. ««undo **c- ^eolde- ^- CONTAP-JüSAID/BHASr.T. Departamento Econômico - Serviço de Informação de Mercado Agrícola (Convento, :,I A.

COTAÇÕES BO DIA 28-3-61

AÇÜCAK-KIO
"_„*___?«í£5ÍT*to '01í°mo ftmcl°™> " ™-<ado do açúcar.Entradas 20 150 bicos do Estndo do Blo e 3.5 000 de SSo Paulono total de 55 130 sacos. Saldas 30 000. Existência 75 785 sacos.AI.GODAO-RIO

_Stofl2°6 f*.7.C?á0r,X%X'^á&0 
tm-,rama cs":no * GeradoHaaacH» 126 fardo, de Sao Pau.o _ 75 d. Minas no total dt 501faraós. Saldas 550. Existência 2 2-18 fardes.

- Uma garantia de bons serviços -

<?

PRODUTOS

ARROZ (Sc. 60 quilos) Amarelfio ..."Agulha ".,'
Blue-Hose
FEIJÃO (5c. 60 quilos')".'.'.'.'.'.'.'*Jalo . 
Preto
Mulatlnho .' .. ...*' •-¦¦-•¦¦
OVOS (Cx. 30 dz.) .......'.Grande . . 
Medlo .'"
AVES íp/qullo) . ..,.""'"'Vivas  

" '"
milho (.sc. «o qüiios')'YYYYYYYYYY
Amarelo mesclado 
Am.nulo híbrido 
BATATA INGLESA (SeYeO'qüiiosj
Comum primeira 
Comum especia]
TOMATE (Cx. 25 qúlloV)"''''
F.:.; .-a 
Especial 
UMAO (Cx.) ...........".".
Galego
CEBOLA (Sc. 43 quilos) ... 
Pêra 
BANANA (pregsdo de 30 q-iiiíos) .

GUANABARA

mercado estável
34,00 a 38,00
32,00 a 35.00
30,00 a 33,00

mercado estável
• 20,00 a 23,00

22,00 a 24,00
20.00 a 22,00
mercado estivei

31.00 a 32.00
29,00 a 30,00

ausente do
mercado
mercado estável

11,00 a 12.00
12.00 & 13.10

mercado estável
xxx

11,00
nio rea tio

5.00 a
4,00 a

inercr.do
5,00 a

a;_ente

SAO PAULO

mercado
xxx

13.00
Ir aco
6,50
5.50

estável
6,00

do

mercado
32,00 a
28.70 a
23,20 a

mercado
17,00 a
19.50 a
15,00 a

mercado
32,00
30,00

mercado
1.00 a

mercado
7,70 a
7,80 a

mercado
4,00 a
«.00 a

mercado
5.00 a
3,00 ft

mercado
13,00 a

mercado
7.00 a

i x

estável
39,00
31,50
30,00
estável
13,50
22,00
16.50
estável

estável
1,15

fraco
7,90
8,10

está vel
7.00
8.00

Xlrn.e
7.00
5,00
estável

15.00
flrm«

9,50

MINAS

mercado estável mercado estável
.3,00 a 40.00 36,00
36'°° 31,00 a 32,00

sem negociação 34,00
mercado estável mercado estável

20.00 a 24,00 16,00 a 17,00
24,00 a 26,00 20,50 a 28,80

sem negcclaçáo 15.00 a 17,00
mercado estável mercado eitá'el
32.50 .13,00
30.50 3100

mercado estável xxx
1,30 x x x

mercado estável mercaüo estável
11,00 ft 12,00 7.00 a 8.00

x x 8.50 a 9,00
mercado estável mercado estável
:0-00 4,00 » 9,00
11.00 & 13,00 6,00 a 11,00

mercado fraco mercado estável
5.50 a 7.C0 3,00 a 6,00
4.50 a 6,00 2.00 a 5.00

mercado estável mercado estável
5.00 a 7,00 0.00 a 7.00

mercado estável mercado estável
13.50 a 14,40 5.50 a 9,50

xxx XXX

PARANÁ



.Tomai do Brasil, quarta-feira. 2Ü-3-67, 1.° Cad.  \_

Imposto de Renda deverá ter maioiV» T» .Tfcisenção a partir de 67
Conselho Monetário debaterá
problema bancário sexta-feira

O Conselho Monetário Na-
cional deverá realizar a sua
primeira reunião, durante o
Governo Costa e Silva, na pró-
xima sexta-feira, quando sc-
Tão debatidos os principais
problemas verificados na rê-
do bancária, que já têm solu-
ções praticamente acertadas
para serem divulgadas através
de uma série de resoluções,,
possivelmente logo após a reu-
nião.

A composição do Conselho,
ave está dependendo cia apro-
vação, pelo Sentido, dos no-
mes dos Srs. Rui Leme, para
a Presidência do Banco Cen-
trai, e Ari Burger, porn a di-
rotoria, além da solução para.a renúncia dos Sr.s. AldoFran-
cn e Casemlro Ribeh-o, deve-
fá ser resolvida até sexta-fei-
ra, quando o Governo pretdn-
de empossar os novos dirigen-
tes cio setor monetário.

ESQUEMAS

A aprovação cios novos di-
rlgentes do Banco Central clc-
verá ocorrer hoje, sendo mar-
ofida, imediatamente, a posse
para a manhã de sexta-feira,
dia da fundação do Banco
Central. A seguir, segundo•fontes do Ministério da Fa-
zenda, deverá ser convocada a

reunião do Conselho e anali-
.sacio.-, os principais problemas
ou rede bancária, os quais jâ
foram debatidos pelo Sr. Rui
Leme com um grupo de iéc-
nicos governamentais e mem-
bros de sua assessoria.

As dificuldades do suor ban-
cario começarão a ser solucio-
nadas a parlir da próxima se-
mana o serão debatidas duran-
lo reunião do Ministro da Fa-'/enda. Sr. Antônio Delfim Ne-
to, com o Presidente Costa e
Silva, hoje, em Brasília.

ATENDIMENTO

Sáo Paulo (Sucursal) — O
Banco Central atendeu à so-
licitação, feita por intermédio
da Comissão Nacional das Ból-
sas de Valores, no sentido de
preservar a atuação das socie-
clades corretoras, com relação á.
aplicação rio Decreto-Lei 157.
que estabeleceu novos critérios
para a concessão de autoriza-
cão para emitir certificados de
compra de ações.

O recebimento da comunica-
çáo do Banco Central íoi
anunciado, tintem, pelo Prosi-
cienle da Comissão e da Bolsa
de Valores do São Pnulo, Sr.
Joáo Osório Germano, que ha-
via telegraíado ao então Pre-
sidente cio Banco Central, Sr.

Dóni o Nogueira, solicitando
autorização provisória "às so-
ciedades corretoras já constl-
t.uidas com capital mínimo de
NCrS 150 mil".

RESPOSTA

K o seguinte o texto do tele-
grama enviado íi Comissão pelo
Sr. Dênio Nogueira: "Em ros-
posta a" seu telegrama desta
data concederei em caráter pro-
visório ás: sociedades corretoras
constituídas e com capital mi-
nímo cie cento e cinqüenta mil
cruzeiros novos realizado, auto-
rização prevista aio item 1 da
Resolução 49. São requisitos
básicos paru essa concessão que
estejam as sociedades perfeita-
mente enquadradas nos dispo-
.-ativos da Resolução 39 e Cir-
cular Tfl. Requerimentos deve-
rão ser instruídos com atesta-
rio cias Bolsas respectivas e de-
claração expressa cie preenche-
rem os interessados as cxigèn-
cias dn Circular 7li e estarem
os capitais devidamente reali-
zados na. Cornm cio Art. (i7 da
Resolução 39, Aí Bolsas cie Va-
lôres responderão perante o
Banco Central pela autentici-
ciacie e procedência dos termos
do certificado em questão. Pe-
dimas ciar ciência ás Bolsas
ciesta decisão."

O Governo deverá elevar o
limite de isenção do pagamen-
to do Imposto de Renda para
os assalariados cie NCr$ 170,00
(cento e setenta e seis mil
cruzeiros antigos) mensais pa-
ra NCrS 500,(10 (quinhentos 

'mil

cruzeiros antigos), tomando
por base o exercício financel-
ro de 1907. cotn a finalidade
de liberar do tributo uma ele-
varia faixa de. contribuintes,
dentro da Operação-Alivio.

A medida, que deverá ser
analisada hoje pelo Preslden-
te Costa e Silva, durante des-
pacho, em Brasília, com o Mi-
nistro da Fazenda, Sr. Antônio
Delfim Neto. está sendo estu-
dada por um grupo cie técni-
ces governamentais, que vêem
na elevação da isenção uma
fórmula capaz dc diminuir a
p-ressáo sobre o pequeno con-
tribuinte e de melhorar o seu
poder aquisitivo.

O problema, que começou a
ser estudado por um grupo de
assessores do atual Governo
logo após a posse cio Prcsi-
dente Costa e Silva, está sen-
cio ultimado pelos técnicos do
Ministério cia Fazenda, que de-
verão apresentar ao Ministro
D.líim Neto. nos próximos
dias. um levantamento cir-
cunstanclado sobre iodas as
implicações conseqüentes dn.
adoção du providência.

Entendem os técnicos do Mi-
nistório cia Fazenda que os re-
flexos da elevação, a partir de
l!)ü7, provocarão reações alia-
mente positivas na economia,
através da dinamização cias
compras o cie maior aplicação
de capital em setores onde a
crise de crédito e a recessão
se verificam cie forma maia
acentuada.

Comércio homenageia boje
Cosia e Silva e atesta sua
eoniiança no novo Governo

O Presidente Costa e Silva reuniv-se-á hoje com o em-
presariado brasileiro, em banquete no Hotel Nacional, às
I2h30in, ocasião cm que a Confederação Nacional do Co-
mércio, através de seu Presidente, Deputado Jessé Pinto
Freire, fará entrega cic mensagem da classe no período
administrativo du Governo que ora se inicia.

O banquete é o coroamento dc uma .série dc reuniões
que a entidade máxima do comércio realiza em Brasília,
para onde aflniram homens de negócio dc todo o Pais, re-
presentando 36 federações do comércio, integradas pormais de 500 sindicatos da categoria, que. por sua vez, con-
gregam cerca do 700 mil comerciantes.

ÂNCO CENTRAL DO BRASIL
COMUNICADO

Esvaziamento econômico será Saère é
r

queda de 3557% nas vendas doiBC
Foi de 35,7r;, a redução das

vendas na. Guanabara, no pe-
riodo de fevereiro de ISGli a
fevereiro de 1907, segundo lc-
vantamenfo leito pelo Clube
das Diretores Lojistas — CDL— que hoje debaterá, na sua
reunião semanal, o problema
do esvaziamento econômico
através da queda dc poder
aquisitivo do povo. pen fita-
mente comprovado pelos-dado»apurados, segundo afirmou ca-
tem o Presidenta cio CDL, Sr.
Jorge Gever.

A área financeira deverá co-
meçar a receber modificações
do novo Governo já no inicio'
da próxima semana, segundo
declararam ontem fontes cm-
presa riais que, esperam que as
medidas iniciais sejam no sen-
tido de desafogar a área de
crédito, dando maior prazo
para p-pagamento de impostos
e garantindo o desconto de
duplicatas. Conseqüentemente,
acreditam as mesmas fontes
que O' Governo venha, a mo-
flifionr a política salarial.

ESVAZIAMENTO

No almoço de hoje. o Clube
dos Diretores Lojistas deverá
discutir a queda nas vendas cio
comercio e a possibilidade cio
aumento do alíquota do Imposto
sobre Circulação dc Merca-
dorias, diante de um movimen-
to iniciado por alguns Estados
com a alegação dc que houvo
uma sensível queda na erre-
cadação.

Informou o Sr. Jorge Gever
que. com o levantamento feito
sobre o comportamento cias
vendas na Guanabara, o C!u-
be dos Diretores Lojistas pre-tende provar que a queda na
arrecadação é devida ao me-
nor poder aquisitivo do povode uma maneira geral e ã tal-
ta_— em menor parte — de
acerto na máquina arrecada-
dora, em face da. complexidade
do novo imposto.

Afirmou ainda o Presidente
do CDL que a redução de
3ã.7'";. nas vendas do comércio
na, Guanabara demonstra tn
claramente que eslá havendo
um esvaziamento econômico
que náo poderá ser soluciona-
cit; eom o aumento de qualquer
imposto e sim possibilitando
a melhoria do poder aquisitivo
cio consumidor que só nã»
compra quando não pacie.

MEDIDAS

Diversos líderes empresariais
disseram ontem acreditar que
ítincia no fim desta semana ou,
no mais tardar, no início cia
próxima, o Govérrio deverá
baixar, através das ciutoriria-
des financeiras, its primeiras
medidas do ordem econômico-
financeira e que. no seu çn-
tendei-, deverão trazer um de-
safôgo imediato no meio em-¦presarkil.

Disseram esta.", fontes que, na
sua, opinião, o Governo deve-
rá. inic-ialmenta, tomar deci-
soes visando baixar o preço cio
dinheiro e dar uma maior
tranqtiilidadt de trabalho no
industrial o ao comerciado. No
entender dessa* fontes isso po-
dera s«- conseguido fàcilmen-
te fazendo com que o empre-
,sá:io saiba ler garantido o
desconto de títulos e dando-lhe
uni prazo maior para o paga-mento cios impostos.

MAIS CONSUMO

Acreditam é,Nses lideres queesta última medida proporcio-
nará grandes benefícios, uma
vez que atualmente os empre-
sários adiantam 20% da arre-
cadação gerai ao Governo,
uma vez que esta percenta-aem é paga em Impostos sobre
Mercadorias que o produtor«inda não cobrou. Na sua opi-
nião o Governo está ciente des-

ta distorção e pronto a retiíi-
cá-la.

Quanto aos incentivos á pro-
dução industrial, pensam os li-
deres empresariais que o Go-
vèrno poderá modificar a po-
litica salarial executada pelas
autoridades anteriores, acre-
dilando que as atuais preíiuun
apoiar o.s produtores cia manei-
ra mais coerente, ou seja, pro-
porcionando mais dinheiro ao
consumidor para que este pos-
sa comprar e. conseqüoutemen-
Le, cie.r condições para uma
maior produção.

CAFK PODE MUDAR

O nome do Sr. Horácio Coim-
bra para ft Presidência cio Ins-
tituto Brasileiro ào Caíé —

IBO — foi muito bem recebido
pela», classes produtoras cie
uma maneira geral, acreditou-
<\o que a orientação a ser dada
no futuro pelo Instituto seja a cic
reforçar o produtor, interna-
mente, e do tornar mais agres-
siva « sua atuação no exterior.

Xo seu entender o principal
problema o ser enfrentado pe-
Jo novo Presidente do ILiC é
o do Acordo Internacional do
Café — cuja reunião está sen-
do realizada atualmente em
Londres — e tio qual, conto:'-
me o tratamento que venha a
ser dado ao nosso produto, po-dera ocorrer uma mudança to-
tal com referência á política ea-
hvir-.t a ser seguida pelo Brasil
no exterior.

Internamente, a maioria cios
empresários acreditam que o
IBC venha a dor um apoio
maior no produtor, através cie
novas condições de venda cio
produto. A maioria também
não acreditei que o plano cic er-
radicação venha a ser modifica-
do, uma. vez que já foi bastante
adiantado pela administração-anterior e se encontra perfeita-mente encaminhado.

O Presidente Costa, e Silva
nomeou ontem o Cel. Eng.
Valter Baère de Araújo para
o cargo de Diretor do Instituto
Brasileiro de Café, ao despa-
clmr com o Ministro da lndus-
tria e do Comércio, Gen. Eo-
mundo cie Macedo Soares, c
em n'7) simultâneo destituiu o
Sr. Sinvai Leme das funções
cie Diretor do Comercialização
cio IBC.

O novo Diretor do IBC par-ticipou da assessoria especial
constituída pelo Presidente¦ Costa e Silva e quo funcionou
nos meses ques antecederam
sun posso r organizou o gruporie trabalho qua formulou a?
diretrizes básica* a serem ob-
servadas para a elaboração da
política caíeeira do próximo
quadriênio.

OIC INVESTIGA

A Organização Internacional
do Café enviou ao Brasil dois
especialistas — Sra. Nelson
Ayala e. Guilhermo Rubiera —
para a coleta de informaçõc*
sobre me:as cie produção, con-
trôle e «diversificação da eco-
munia caíeeira. que servirão cie
subsidio ás decisões daquele ór-
güo para o reexame das cotas
básicas do exportação, ain-
ria para a, safra 66-67.

PUBLICIDADE

Brasília (Sucursal) — O IBC
gastou cerca cie NCrS 5 milhões

i cinco bilhões de cruzeiros an-
tigos), numa campanha de
promoção do café no mercado
argentino, segundo informação
fornecida pelo ex-Presidente da
autarquia. Sr. Leônidas Bório,
cm atenção a requerimento
formulado pelo Deputado Dias"Meneses (MDB — SP). Adian-
ta a informação que náo houve
concorrência, mas uma cole-
ta de informações e o conceito
da empresa de publicidade es-
colhida foi endossado pela Em-
baixada do Brasil em Buenos
Aires.

A SOLENIDADE

Estarão presentes no ban-
quete figuras representativas
dos círculos políticos, adminis-
trativos e sociais do País. A
CNC está presente pela sua
Diretoria e Conselho de Re-
presentantes, os quais exami-
narão nesta oportunidade a
conjuntura nacional, com o
objetivo de levar ao novo Go-
verno a sua contribuição á so-
iução dos problemas ligados ao
desenvolvimento econômico rio
Pais.

Integram o programa das re-
uniões promovidas pela Con-
federação Nacional do Comer-
cio os Conselhos Nacionais do
Serviço Social do Comércio e
do Serviço Nacional de Apren-
dizagem Comercial.

A MENSAGEM

Eis, na Integra, a mensagem
da Confederação Nacional do
Comércio a ser lida durante o
banquete em homenagem ao
Presidente Costa e Silva:

O Conselho de Representem-
tes da Confederação Nacional
cio Comércio, reunido cm Bra-
sília. vem, pela unanimidade
de suas 36 Federações, con-
gregando 500 Sindicatos repre-
tentativos de mais de 600 000
comerciantes de lodo o Pais.
manifestar ao Marechal Ar-
tur da. Costa e Silva. Digno
Presidente da República, en-
lusiiistica e integral coníian-
eu na ação patriótica do seu
Governo, certo cie que. restau-
nulos, como foram paia. Revo.
Iução rie 31 de março, os pa-
drões de dignidade n.a vicia
publica e consolidadas a or-
cic m e a disciplina em todos os
setores cia atividade nacional,
serão enfrentados com ânimo
resoluto os grandes problemas
oue ainda desafiam a Nação,
para que ela supere, com o

set: trabalho c a plena cons-ciência dos deveres cívicos, as
dificuldades que sc antepõem
an .seu desenvolvimento inte-
gral e assuma, no concerto dos
povos livres, o papel a que es-
ta desiinada por sua forma-
cão espiritual, sua expressão
demográfica, suas riquezas e
fidelidade aos Ideais cia de-
mocracia cristã

O comércio brasileiro eom-
preende que. não obstante a.i
i tapas já resolutamente ven-
ciaa.s no combate á anarquia
que avassalou o País. «rou u
inliflçáo, subverteu princípios
hierárquicos e por pouco não
destruiu as instituições demo-
cráticas. aindiT; é misier que os
brasileiros, cie tõcia.s ns classes
e condições, façam os saerifi-
cies exigidos para a definitiva
restauração econômico-línaa-
ceira, fortalecimento e gran-
deza da Nação, que se há de
afirmar com o trabalho de ca-
da dia, a vontade inabalável
cie vencer os obstáculo,» do
subdesenvolvimento * levar a
todas a.s regiões o.s benefícios
cio progresso, da cultura, da
saúde, em sumii. de uma cl-
viliznção autêntica, sem dlscri-
minações e sem ci e s n i v e i s
odiosos.

Para a oora cie excepcional
relevância que o preclaro Pre-
sidente Cesta e Silva se pro-
pó? realizar, em consonância
com o programa que apresen-
lou á Nf.ção, a 16 rio corrente,
o empresariado brasileiro, t; o
comércio em particular, não
pouparão esforços, assegura n-
cio-lhe. desde já. inteira, e ir-
restrita solidariedade, pois ain-
ria está na consciência de to-
dos o perigo que ameaçou o
futuro cio Brasil c o dever rio
contribuir para. cpte se reali-
zem, em toda sua plenitude, os
superiores objetives cio movi-
mento de 31 rie março.

O BANCO CENTRAL DO BRASIL, tende
em visla o estatuído pelo Decreto n.° 60 190,
de 8-2-1967 que regulamenta o Decreto-Lei
n.° 1, de 13-11-1965, referenlemente a insti-
íuiçào do CRUZEIRO NOVO, como unidade do
sistema monetário brasileiro, comunica que:
1.° termina a 31-3-1967 o prazo concedido

para acolhimento de papeis e documen-
tos emitidos após 13 2-1967, com indi-
cação ou valor em cruzeiros antigos, não
devendo, portanto, ser aceitos, a partir
de 1-4-1967, se nao preenchidos com o
símbolo NCrS antes dos algarismos e as
expressões "cruzeiro 

novo" e/ou "cen-
favos" (quando fôr o caso), no extenso;
não sao admitidas expressões tais como"novo 

cruzeiro" ou outras quaisquer em
desacordo com as disposições vigentes;
termino, igualmente, a 31-3-1967 o
prazo concedido para a revisão dos
daoos e saldos contábeis expressos no
extinto padrão monetário;
em cumprimente ao item XVIII da Reso-
Iução n.°47, de 8 cie fevereiro de 1967,
deste Banco, a troca de numerário para
o comércio, a industria e o público, em
geral, continuará sendo feita pela rêóe
bancária;

a partir de 14-5-1967 as cédulas de um,
dois e cinco cruzeiros antigos perderão
seu valor aquisitivo.

Rio de Janeiro, 28 de março de 1967
BANCO CENTRAL DO BRASIL
Gerência do Meio Circulante

Celso de Lima e Silva
Gerente
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rpgresso e
tema de aula
de Huber

O empresário Gilberto Hu-
ber, dissertando sobre o tema
Dcsafiu ao Desenvolvimento,
na aula inaugural do curso cie
Planejamento Global nas Em-
presas, do Instituto cie Admi-
nistração e Gerencia da PUC.
ressaltou que o desenvoivimen-
io depende da coordenação
completa da ação de diíeren-
1es fatores responsáveis pela
desenvoltura da economia, sen-
do o homem o principal.

Definindo a elite real como
aquela composta de pessoas
capazes, que possuam condições
de liderança o conferencista
frisou que "a motivação das¦elites é a faísca que transmite
ás massas a motivação do cie-
senvolvimento social".

O Homem participa na reno-
vação .da sociedade — disse —
ao ter consciência de sua utili-
dade à, coletividade e capaci-
dade de mensurar a sua atua-
ção como instrumento macro-
econômico. Isto, no 'entanto —
salientou — só é possível quan-
do o indivíduo está em con-
dições de executar de íorma
bem feita, a sua tarefa.

Em termos de conjuntura —
frisou — o grande problema
para o encontro desta motiva-
cão é o revolvimenio, por par-
te das lideranças dos proble-
mas básicos do Pais. Mais
ndiante, o Sr. Gilberto Huber
díssertou sobre a necessidade
cie tornar a renovação uma
opção válida e de conseguir-
.se que o povo compreenda a
importância rie tais niudan-
ças. , ¦'"

Técnicos negam que haja
no Nordeste recursos em
quantidade sem projetos

São Paulo (Sucursal) - Técnicos da SUDENE, do Fun-
íSJPJ^ ° Desenvolvimento Industrial do Nordeste (FUN-DINORi e do Banco do Nordeste do Brasil, negavam quehaja muitos recursos e poucos projetos para utilizá-los na-que a região, afirmando que. "pelo contrário, há um crês-cente interesse de grupos industriais do Sul, principalmen-ie bao Paulo, em aplicar novos recursos"

Os técnicos nordestinos, tendo à frente o chefe dnsetor cc administração da SUDENE. Sr. Paulo de TarsoMoiais c Sousa, chegaram ontem a Sã0 Paulo, numa via-gem denominada Operação-Itinerante II. destinaria a "rea-
izar um impacto promocional. com a finalidade de am-lar O volume das deduções do Imposto de Renda aplica'-ias no Nordeste', devendo ainda percorrer iodo o sul cio
SSX^^dw8,relornai,,,0,,Hec,f'pfltoB'«>«
OPERAÇÃO-ITINERANTE

Além cio numento cio volume
rias deduções do Imposto cie
Renda, a Operação-Itinerante
II visa também ampliar o co-
nhecimento dos industriais su-
listas na maneira como utili-
zar os incentivos e financia-
mentos que podem ser propor-cionados tanto pela SUDENE
quanto pela Superintendência
do Desenvolvimento da Amazô-
nia tSUDAM) e Banco do Nor-
deste.

Ontem mesmo, os componen-
tes da Operação-Itinerante II
mantiveram contados com
empresários paulistas ligados
ao grupo de trabalho organiza-
do peia Federação das Indiis-
Irias do Estado cie são Paulo'FIESP) SUDAM e SUDENE
liara o incentivo das aplicações
uo Nordeste. Na ocasião, íoi
elaboraria uma lista cie 254 tm-
presas que já se instalaram ou
estão se instalando no Norcies-
te, destacando-se, entre elas, a
Antártica Paulista. Johnson is
.Johnson, Willys, Pirelli, R-ho-
dia. Formiplac e Maquinas Pi-
ratiníiiga.

Ao negar a afirmação cie quehá muitos recursos e poucos
projetos para utilizá-los na rc-
gião nordeste, o Sr. Paulo deTarso, informou que, do dia
1 de março até ontem, a SU-
DHNE aprovou, 44B projetos.sendo 25ií para investimentos
em aplicações no setor indus-
trial, 161 solicitando capital de
giro, e 24 para apurações em
projetos agropecuários,' perfa-zendo um total de NCr$ 3;i9
milhões.

Acrescentou que astão. atual-
mente em análise na SUDENE
60 projetos .solicitando NCr1;
IM milhões para investimentos
no setor industrial e 10, sol,-
citando NCrS 10 milhões, paraaplicações no setor agropecuá-
rio.

Revelou, ainda, que o efetivo
comprometimento do.s recursos— tautorizações a favor cias
empresa.- beneficiárias) mou-
tam, desde o inicio do ano aré
o tiitimo dia 25, a NCr$ 30 mi-
ihões, o que corresponde a 50'r
do total rio ano passado, que foi
cie NCr.';,' 6:i milhões.

Curso sobre
financeiras
tem estágio

Serão encerradas dia 10 deabril próximo as inscrições pa-ra matrículas no Programa deTreinamento de Pessoal parao Mercado de Capitais a serrealizado no Rio c em SáoPaulo pela Aliança para o Pro.
gresso. o qual consta de trêsfases, sendo a última um es-tagio de 147 dias em Nova lor-
que, na University Graduate
S.iioo! of Business Adminis-
tration. o curso terá a colabo-ração cio Banco Nacional doDesenvolvimento Econômico, daUSAID, Fundação Gel unoVargas e NYU — New York
University Graduate School ofBusiness Administra, ion. Asinscrições de candidatos pode-r.to ser feitas na Escola áíPós-Graciuaeáo em Economia
da FGV. Praia cie Bola fogo'Itítí.

A FGV c as seu.s órgãos a.s-sumirão a responsabilidade da
primeira íase cio curso. Duração
de 10 semanas (17 de abril "07 a23 de junho/67), aulas ministra-
cias no Rio e São Paulo, comnumero de participantes limi-
tado ate 100. As matérias, mi-nistradas em Português duran-
te três iioras na parte da ma-nha são as seguintes: Materna-
lica Financeira e Estatística;
Analise Contábil e Financeira;
Teoria Econômica Geral: Di-reito Comercial: Princípios deMoecias e Bancos: Instituições
Financeiras Brasileiras e Le-
g:s!ação sobre Instituições Fi-nanceiras, e Inglês (treinamen-
io intensivo) na. parte da tar-de (facultativo).

A segunda ras? será desen-
volvida peia FGV e o NYU,
com duração dc oito semanas
<3 rie julho í)7 a 25 de aeó.-,-
to,'67t no Rio e São Pajjlo,

«««ÉlS^íi-a;.-»

VOCÊ SABE REALMENTE
COMO SE BENEFICIAR DESTES

PRIVILÉGIOS FISCAIS?
Há várias medidas governamentais <le
grande visão, que abrem perspectivas
magníficas pára os contribuintes do Imposto
de Renda. Permitem deduções que -podem
subir até 55%, no caso de pessoas juridi-
cas, e no caso de pessoas físicas, até
50% da renda bruta, E estas deduções,
aplicadas no incentivo da riqueza nacional,
transformam-se em patrimônio pessoal
inteiramente seu. Yoeê sabe como ee

beneficiar destes privilégios? Esta é uma
das nossas especializações. Nós pode-
mos ori(;ntá-lo no bom emprego desta3
economias, tornadas possíveis por lei.
Procure-nos ainda hoje. Está a expírar-se
o prazo para a sua Declaração de Rendi-
mentos e para a sua decisão, Utilize a
experiência da Deltec S. A, para bem
aplicar o patrimônio que Você pode
construir para Você e para os eeusl

HELTEC
SERVIÇO ESPECIALIZADO EM INVESTIMENTOS

A'.. Kiü Bra uco, 53 -17.- and.. Tcl. 23-1991. RIO DE JANEIRO 9 SAO FAÜLO . Rua UUero BaUarft 233 - fc SDd^TeL 94131
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Recife não
deixará Silk
passar fome

íleciíe (Sucursal) — A Pre-
leitura do P.ecifs anunciou
cpie, ao término das comemo-
rações dos 430 anos da Clda.de

que ontem prosseguiram
com uma retreta na Prnça da.
Independência — o faquir Sillt
leva interrompida sua prova
de fome no Centro, jã que o
local é inadequado .e só foi ce-
ííirio durante a homenagem ft
cia t-ri

Ànticatólicos àv Goiás
obrigam padre a parar
missa e fechar a igreja

Goiânia (Correspondente) — Um grupo rie ai 1 li-
católicos, todos armados, obrigou o vigário da ne*
quena Cidade de Aurora tío Narte, Monsenhor Josô
Antônio Klan, a parar os ofícios religiosos <• fechar ;i
igreja da paróquia, sob pena de um ataque armado**ao nadre e aos santos do altar".

A informação chegou à Cidade em íorma de
denúncia, que foi transmitida ontem ao Secretário ile
Segurança Pública, Sr. Sebastião Balduino, pelo Bis-''o"'faquir sihc, que instalou po de Porto Nacional, Don Ala no Du Noday, .--, quemestá subordinada a. paróquia de Aurora do Norte,
para a qual êle pediu garantias urgentes.

ANTES DA VIAGEM

sua barraca na semana pas-
sacia, prometia passar 40 dias
c 40 noites sem comer em ho-
meliágem aos 430 anos cia Ci-
dade, num esforço que incluía
também arrebatar cie um ira ri-
cês o recorde de fome. Paru
instalar-se no Centro contou
com apoio cia Secretaria de
Educação e da Censura Este-
tica.'

Cum a nova decisão da Pre-
feitura — que alegou determi-
nações do Código de Ürbanis-
n_o — o faquir Sill: terá que
interromper sua prova dia 2
i? procurar outro local para
exibir-se, prejudicando seu cs-
forço para ganhar o titulo
mundial da fome.

JB entra
para anais

APELOS ANTERIORES
O Monsenhor Antônio

Klan informou ao bispo de
Porto Nacional, e este ao
Secretário de Segurança
Pública, que por vária.'.- vê-
zes pediu garantias ao dele-
pado de policia de Aurora
do Norte, mas éle sempre
negou, sob a alegação de
que nunca dispõe de meios
para fazer frente aos faná-
ticos, inclusive "oor medo
físico deles".

Foi o próprio delegado,
ainda segundo o mouse-
nhor, quem sugeriu o apê-

lo a.s autoridades estaduais.
O Sr. Sebastião Lialduino
mandou ontem n. Aurora tio
Norte um reforço rio Ul ho-
mens hera armados para
reabrir a igreja, prender os
anticatóllcos e oferecer ga-
rantias ao vigário. A.s auto-
ridades, contudo, acreditam
que o.s autores da façanha
não sejam propriamente fa-
náticos anticatóllcos mas
inimigos pessoais de Mon-
senhor ICiun. conhecido,
não obstante, como homem
ordeiro e conciliador.

luiminertses
Niterói (Sucursal) — Por

iniciativa do Deputado José
Miguel Simões, a Assembléia
Legislativa do Estado do Rio
incluiu ontem nos seus unais
o editorial do JORNAL DO
BRASIL Ligação Itio—Saci
Paulo, "como extraordinária
contribuição à vida econô-
mica e social do Brasil, es-
pecialmente cio Estado do
Rio, quando defende a ne-
cessidade da conclusão cia
BR-101". Na sua moção, o
parlamentar afirma que "és-
te é mais um .serviço pres-
tndo pelo JORNAL DO BRA-
SIL ao Estado do Rio, den-
tro da linha seguida pela
Direção, de propugnar pelas
boas causas que possam dar
à Guanabara e ao Estado do
Rio obras de pioneirismo e
progresso".

aiico alunas tio curso de
comissárias da VARIG vêem.
em hospital como socorrer

Cinco alunas do curso de comissárias de borco da
VARIG iniciaram ontem um estágio de cinco dias no Hospi-
tal Estadual Rocha Maia, onde aprenderão noções run:-
mentores de primeiros socorros para empregá-las, se fôr
necessário, em sua futura profissão.

O aproveitamento no primeiro dia íoi considerado mui-
to bom pela enfermeira-chefe do Hospital, que achou as
alunas "muito calmas e com. vontade de aprender". Uma
das moças, porém, sofreu uma pequena vertigem ao pre-
senciar o atendimento dc um paciente atropelado e teve de
ser atendida pelas enfermeiras.

¦¦HHIfCv ~*$f. fe.:.M-'¦'¦'y^ "'*n_0Í!

li w:; :fiífe*i \m
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NORMAL

O Diretor do Hospital. Sr.¦Murilo Ipanema, considerou
normal a reação da aluna,"pois eu também, quando aca-
dõmico, passei muito mal na
primeira vez que. assisti a uma
intervenção cirúrgica". Achou
excelente a idéia do curso de
primeiros socorros para n.s lu-
turas comissárias, mas consi-

tíerou exíguo o prazo dado pe-
la VARIG.

As enfermeiras resolveram
adotar um método prático:
vão ensinando às candidatas
á medida que atendem os pa-
cientes, "pois assim o aprendi-
z:\cio é mais rápido". Estão
sendo ministradas noções sô-
bre atendimento em caso de
h ern or r a gias, queimaduras,
suspeitas de fratura é peque-
nas contusões.

Os universitários da Juiz

INPS amplia
serviço de
assistência

O Presidente rio Instituto
Nacional de Previdência Social,
Sr. Josó Nazaré Teixeira Dios,
assinou ontem com o Presl-
dente cia Rede Federai dc Ar-
mazéns Rodoviários s/A.', Sr."Manuel de Azevedo Leão, um
convênio de serviços assisten-
ciais aos funcionários da orga-
nização que .servem em Bra-
sílla, Goiás, São Paulo, Minas.
Paraná c Guanabara.

ií<- Forn exibem-se hnja no llio pensando mi viagem ü França

Universitários mostram hoje
na PUC "Coronel" 

que irá à
..;• rança anuncia]- vida memor

O Teatro Universitário de Juiz do Fora dará hoje. no
ginásio da Pontifícia Universidade Católica, a última apre-
sentação da peça O Coronel dc Macambira, do poeta Joa-
quim Cnrdoso. com a qual se inscreveu no Festival de
Nanei (França), mas cuja participação depende ainda de
verbas para as passagens.

Dirigida pelo estudante dc jornalismo José Luís. que a
reduziu em seu tamanho c número de participantes, a fim
de adequá-la ao padrão exigido em Nanei, a peça tem
estrutura de bumba-meu-boi e esta sendo lançada pelo
TUJF, que já realizou apresentações em Juiz de Fora e ci-
dades vizinhas, no ano passado.

UNIÃO CORRETORES DE SEGUROS S/A
RELATÓRIO DA DIRETORIA

.íenhores Acionistas: -
Cumprindo dispositivos legais e estatutários, vimos apresentar-lhes o

Balanço encerrado em 31 de Dc_err.bro do 1966, a conta do Lucros l. Per-
das »3 o Parecer Ho Conselho Fiscal. — De acordo com o nosso Balanço
apresentado, propomos distribuir nos Acionistas, um dividendo do Cr$ 7S0

(setecentoa e cincosnta cruzeiros) por fiçào _. ser pago dentro do corrente
exercício. A Dircíorio aproveita o ensejo para agradecer oo Conselho Tis-
cal a devotada cooperação prestaria assim como a todos os seus auxilia-
rei pela competência c -elo com c;ue- desempenharam luas funções. A Di-
retori.1 este í.c ordem dos Srs. Acionisíai pr.rs quaisquer esclarecimentos.

C.ilt>-r!o ri. Grata Couto — Dir. Pres

Sio de Janeiro. S de Fevereiro de 1967

Álvaro dos Santo. Leilão - Dir. Super.

BALANÇO GERAL
William T*>ixreir*. Alvtí — Dil

ATIVO PASSIVO

DISPONÍVEL

Caixa c Banr

IMOP.ILIZADO

Imóveis 
Instalações
Instalações Rcav-
Móveis & U.er.síi
'/oveis & lilcnsili

REALIZAV.l

O BUMBA

Acentuou o Diretor José Luís
que, partindo cia .simpiicidi-.de
das r_s_. folclóricas, bu.-;-.)-
ínes no texto cie Joaquim Car-
doso os elementos ck- coniuní-
cação visual sugeridos, n, tim
de enfatizá-los e tornar a pe-
ça mais acessível a um públi-
co estrangeiro.

Ressaltou que na simbologia
do Coronel existem tres papéis
oue não sáo comuns ao ceie-
bramento folclórico: .-., pero-
moça, quce lembra a pastorinha
rios autos c se apresenta como
a personagem feminina, cio sé-
culo XX. -- a mulher que con-
quiita seus direitos; o soldado
cèa colun."., que, na concepção

c;:\ direção, sugere tun futuro
próximo em que uma r.ova or-
ciem social ciierá melhores con-
ciiçõos dv vicia a um povo que,
o tra vês _ bumoa, procura vi-
stinlizar os seus problema..; c
o r.thaiUe, quo simboliza todo
o .-.oitimciuo cie uma raça.

Sôbre ;...> caiitadeirn.s, o grupor". i TCJF enU-.cie que "eias
.-'¦i m;-ras antmeiadoras cia
ação num espetáculo folclórico,
mr.ô adquirem na montagem
uma dimensão maior. Trans-
formam-se no povo qur, brin-
cando o bumba, tom« cons-
ciência dc sua. realidade e res-
ponde á mensagem recebida
com o sentimento de esperan-
ça que. apesar da morte do boi,
um futuro melhor há de vir".

22. 270

66 156.600
331.806
506.023

1.631.669
10.122. .!<--. -46.542

Ações 
Títuics 
Acionistas c.< Ce-ir.-l 
Adicional Restir.ke! 
Caução
Devedores * Crí.ior.*:-; Diverso**.

CONTAS Dc COMPENSAÇÃO

515.OCO
371.900
160.OCO
210.555
132.000
52G.3C7

Ações Caucionadas ,
Bancos cj Cobrança

30.000
7.186.715
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Capita! 

runrio Reserva Legal .,

Fundo de Depreciação 

Fundo ce Depreciação Reavaliado

Fundo Incicni-aç-o Trabalhista ...

Correção Monetária Lei -1357 6.1 .

Lucros í. Perdas  ... .

EXISIVEI

| Contas Corrente» 

i Dividendos 

217.762 jObrigaçòe. á Patiar 

• CONTAS 06 COMPENSAÇÃO

í Caução da Diretoria

.2.6.71 T» ! Títulos um Cobrança 

112.205.2H9 |

20.277.000

2.369.727

I.298.0Í6

3.278.358

371.900

1 870

14.661.871

20.515.812
'.5.207.750

27.006.22E

30.000

.166.715

42.258.734

SÍ.729 -90

7.2Í6.7Í5

112.205.289

Cartaz do carioca Angu sto
Barreiros vai divulgar oo
inundo simpósio de turismo

Brasília (Sucursal) — O artista Augusto Barreires ven-
ceu o concurso instituído pela Associação Interparlamen-
tar de Turismo para a confecção do cartaz de divulgação,
no Brasil e no exterior, do III Simpósio Internacional de
Turismo, que será realizado cm, Belo Horizonte tíe 30 cie
agosto a 3 cio setembro.

A Comissão Julgadora, composta pelo Senador Cuido
Mondim e pelos Deputados Nelson Carneiro, Dias Meneses
e Gustavo Capanema, conferiu ao vence .Jor — que lhes
cra inteiramente desconhecido — o prêmio de NCrÇ 1
mil turn milhão de cruzeiros antigos).

Rio de Janeiro. 31 cio Dezembro do 1966

Gilbírto -U Gr-çr, Cc.to
Dir. pres.

Álvjro dos Santos Uitío
Dir. Super.

William Teixeira Alve.
Dir. Secret.

Carlos Valuano Marques
Técnico Cont. Reg. CRC-G3 23.357

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE LUCROS & PERDAS

DÉBITO

Aluguel 3.875.55E
Amorti-a.;„o cio Ativo 1.298.315
Despesas Gerais 17.929.949
Despesas Bancárias 173.130
Despesas Viagens 9J5. 797
Honorárioe  28 -'-03.000
lr._ieiiiz.a-,6es 443.025
li-npoeitos 4.393.27'
Impostos lei 4357'64 126.535
Ordenados 28.175.841
Juros & Desconte. 1. 815.437
Previdência Social 6.076.182
Propaganda .'. 5.787.327
Selos e Estampilhas 6.394.950
Seguros 215.73!

fundo Reserva Legal 1.540.532
Dividendos 15.207.750

Ralcio paia 1967

CRÉDITO

Saldo d; conta ....
Comissões de Sepu.-os
Extinção dos Cen,n.rs
Renda* Diversa» -

PRÊMIO i-XTRA

O Sr. Gustavo Capanema
votou a lavor do projeto apre-
sentado pelos, artistas Marilia
Bandeira e Régis Monteiro, e
a Comissão resolveu conferir
a eles um prcmlo extra de
NCrS ~'00,(J0 (duzentos mil cru-
Kiros antigos).'

O cartaz vitorioso — que

concorreu com mais oito, nn-
oor de vários estados — do
artista carioca apresenta um
3 representando o III Sim-
pósio e ao mesmo tempo o ll
de Brasil, nas cores'branca e
azul, cem um circulo verde e
outro amarelo, além da ins-
crição alusiva ao Congresso,
data e local.

128.737.297
1

10.128.450

598.556

138.865.748

108.054.101

16.748.332

14.661.871

139.464.304 139.444.304

Rio de Janeiro, -31 de De.-e.-nt-ro 1966

Gilb-rlo da Gr.-.ra Coul.
Cir. Prós

Alvsro i|ol Santos Irif.c
Dir. .--pe..

William Toix-.ir» Alvas
Cie Secre-

C-rlc. V.-.luano Marques

Universidade Federal Fluminense

O Presidente da Comissão de Compras faz saber às
firmas interessadas, que se enconlra afixado no Quadro da'
Comissão de Compras, à Rua Marquês de Paraná, s/n.0,
térreo, Hospital Universitário Antônio Pedro, os seguintes
editais para tomada de preços:

Edital N.° 1/67, a ser realizada no dia 13/4/67, às
15:00 horas, para aquisição de material de Limpeza;

Edital N.° 2/67, a ser realizada no dia 13/4/67, às
i6:30 horas, para aquisição de material Permanente (Fer-
ramentas);

Edital N.° 3/67, a cer realizada no dia 13/4/67, âs
17:00 horas, para aquisição de msierial Permanente (Ar-
quivos, Fichários).

Comunica também que os presentes editais encontram-
se publicados no Boleiim "C.C.C." e Diário das Concorrên-
cias.

Niterói, 29 de março de 1967.

Wilson Rezende Uiíe
Presidente
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PARECER DO CONSELHO FISCAL
Soo convocação da Diretoria da Ur.iào aos Corretores de Seguros S.A.

a r.o cumprimento do quo prescrevem cs seus estatutos, os membros cio
Conselho Fiscal, abai,:o assinado:, reuriram-se na sede da Sociedade, «
«xarninaram « Balanço, Inventário tia» contas da Diretoria, relativos 

' 
r,o

exercício encerraria em 31 oa Deierr.crc rr? 1966 tenoo achaoo t.rio rexa-
to r.r. mais perfeita orcl.m,. sendo se_* escrita feita com ciareza i noa nor-
ma contábil, pelo qu» .üo de parecer .ejam «provada. pela Assembléia
Geral.

-*.' tm?. *-/»'- Plftifnffi Owprt» tfa FoniMH

Sio de Janeiro, 1 de Fevereiro de 1967

M-ni.ol Francia» de N»--im«nl« Bri... Gibi.!) Piai th Csmlho

^;7M^7t7t\
Tolefone par.. 22"1818 J^ÊjM^T'
e faça ,i sua assinatura do

[AL DO BRASIL

Comes de Garcia continuará
no Instituto Nacional dc
Cinema a obra de Tam be Uni

Brasília (Sucursal) — A primeira providência cio novo
Diretor <io Instituto Nacional de Cinema, Sr. Durval Go-
mes de Garcia, será o estudo dos planos postos cm anda-
mento por sou sucessor, "pois minha intenção é dar se-
qüência ao trabalho — que julgo magnífico — tío Sr. Plavio
Tambclini cm íavor da classe cinematográfica brr,.siU y.-:C\

Em entrevista ao JORNAL DO BRASIL, nesta Cap.i.aj.
o Sr. Gomes tíe Garcia afirmou que chega ao car_,o '_:¦::¦¦¦

de qualquer condicionamento e de conceitos prec-',;.:.! :c-
cidos, disposto n um diálogo franco com os que des.-;,!!;-.
o desenvolvimento cio cinema no Brasil. Quem. tivei -.:.-;,.,
boa idéia pode procurar-me de manhã, de tarde ou cri-
noite".

PLANOS

Como segunda providência, o
.Diretor tío Instituto .colocou o"estacionamento imediato de
um diálogo profundo com tò-
das as categorias cinematográ-
ficas, ouvi n cl o de diretores,
produtores, distribuidores e
exiuidores o qtie esperam n res-
peito dos problemas que este-
Iam ainda, com soluções pen-
dentes, entre os quais são co-
Socados a regulamentação cia.
compulsória de fitas nacionais,
proporcionalidade de exibição
a fixação de critórios para pre-
miação e financiamento, e a
regulamentação dre. importação
Ue filmes estrangeiros".

Referindo-se á. sua intenção
de dar continuidade aos tra-
balhos do Sr. Flávio Tambell-
ni, o novo Diretor do INC dis-
.st- que "o que foi conquistado
até agora pelo cinema bra si-
leiro deve ser mantido c o m o
um mínimo, p-eis não é hor;-
de voltar atrás".

Quanto á autarquia, que di-
rige, declarou que no seu en-
tender ela nasceu "para disci-
plinar e impulsionar o cinema
nacional, jamais para padronl-
zar ou tomar decisões arbitra-
nas".

Quanto ao diálogo que espe-
nt estabelecer com os interes-
sados no desenvolvimento do
cinema no País, o Diretor do
INC esclareceu que seu pen-
samento é o dc enviar convites
a todos para so reunirem com
('•le periodicamente, no Rio e
cm São Paulo. Disse, no entan-
to, que essas reuniões são ape-
nas para fixação definitiva de
resoluções, pois pretende se
reunir com mais freqüência e
menos formalidade eom os in-
teressados pura trocar idéia.s n
respeito dos problema- que en-
volvem o cinema brasileiro em
todns os setores.

SEM. PRECONCEITOS

O Sr. Durval Gomes cie Ga.--
ciii não forneceu os critérios
quo pretende aplic-ir quanto ;.
.r.'i.-.ni:;Ç;'ii-i í- ..o íinanciamenio
cii filmes, pois apenos serão
estabelecidos depois que se rou-
nir <-om diretores e produtores.
Igualmente, não cicu maiores
detalhes sôbre as matérias a
serem tratadas cem a classe ci-
ncmatográüce, afirmando que
ainda nâo tem conceitos esta-
beleeicios a res-oeito cie sua poli-
tica.

Disse que "as vantagens ofe-
_ .idas náo devem ser absor-
vidas apenas por uma das fac-
ções que atualmente se entre-
põem: a corrente cio cinema nõ-
vo -- a iio cinema tradicional".
Acrescentou ser preciso tratar
_ duos com equanimidade, sem
favorecer nomes ou grupos.

— üma cias primeiras e móis
sérias tarefas cie minha g-estão
.será o. cie harmonirar as duas
correntes, cio maneira a apro-
veitac o talento jovem e o san-
gue novo cios homens do cine-

.ma novo, sem deixor oe lado,
i" aproveitando, a experiência
insubstituível do.s homens do
cinema tradicional.

O Diretor tio Instituto, qii.-í
se recusou a ver no cinema tro-
tiicional o da chanchada, disse
que é muito fácil defini-lo:"Déíi! fazem parte todos o.s que
:iáo são incluídos no chamado
cinema novo".

METAS DKFINIDAS

Como posição já definitiva,
o Sr. Durval Gomes de Gar-
cia citou apenas sua intenção
de prestigiar a iniciativa pri-
vada ao máximo, ressaltando
que não leva para o INC ou-
tras ide;!as de concessões ou
exigências.

Revelou ser sua intenção a"concentração, de mocio sem
precedente, de esforços no se-
tor cio cinema educativo, com
vistas a enquadrar a ação do

do
íi:-
t_
no'

sua

INC dentro da disposição
Governo de desfechar gu
total ao analfabetismo c
promover uma campanha
tensiva para o preparo
mão-de-obra especializada
setor do ensino industria!

Finalmente, declarou
vontade de prestigiar as ma
tras cinematográficas resul,
res, principalmente a Semar
sio Cinema. Brasileiro, que <
realiza, anualmente em Bra1
lia, e o Festival Internará'a.:
dc Filmes rio Rio. pois <-¦ ,
duas promoções foram ço;,.
deradas as mais importai;...
do Pais e merecem todo o ;:
cenüvo oficial".

O NOME DESCONHECIDO

O Diretor do Instauto Na
cional de Cinema. Rfirmandc
quo o *<>u nome- 7 cie-oiijv.-ci-
do apenas no setor d; invit-.i-
metragem, considerou simpari-
cas as declarações cie roníiaii-
ça e expectativa que o pessoalou cinema novo deu ao JOR-
NAL DO BRASIL, qurir.riciconsultado a respeito cie sua
indicação pura o INC. A decia-
ração de Gláuber Rocha
afirmando que o novo Diretorera merecedor de um trecüT.
d., confiança até que defini;-...
se sua política — foi desca.-a-.
da como "uma prova cie bom
caráter e cie uma disposição
de colaborar, ern prime.ro ie;-
gar. para a solução dos prn»blemas do cinema brasileiro-'.

Vão até o nascimento, ha 31;
anos, ors laços que unem o IV-
reíor cio INC às atividade? c-;-nemato. afiens, nos seus mnisdiversos campos, ei.s qu;r;.s fo.ram suficientemente fortes pa..ra náo serem vencidos por um-,
diplomação em Direito r poi-experiências nos (ornai.- c -,-..
levisõe.s cio Sul.

Nasceu em Santm-.n cio Li-
vramento. dentro cie uni velho
cinema, propriedade cio pai,
que o habitava coni a ínjiiife 

'
Hoje. -,i amiga. cosa. dc ex.bi-
cão. ainda em pleno funciona-
mento, lhe pertence. Con-.riç-
ra "a únici diferença, nesses
3t; anos'- o (ato de mais tarde
ter "passado cio lado cie fora
para o lado de cie-ntro tia la-
ta".

¦Superando o pai. proprietário
apenas cie-, um cinema, aos lft
ano.- se tomou senhor cie nm
circuito clc exibições que min-
gia as principais cidades as
fronteira cio Rio Grande coro n
Uruguai.

A TELEVISÃO

Como o fato mais importante
para sua. experiência no campo
cinematográfico, o Sr. Durval
Gomes de Garcia destaca a vi-
vencia que teve nos estúdios
de televisão de Porto Alegre,
começando em 1959 a produzir
documentários parn a TV. o
que lhe forneceu uma experi-
ência considerada básica, em
termos de aprendizagem dos
elementos rudimentares em
matéria cie comunicação vi-
suai

¦ Em 10(12. recebeu tuna bôl-
sa-de-e;síudo para estagiar pur
três meses nos estúdios cine-
matográficos cia Desilu Pro-
duetions, nos Estados Unidos
Vencido aquele prazo, íol con-
vidado a permanecer, por mii:.
um ano. Esta bolsa foi cou.sí-
derada decisiva em sua for-
inação por ter-lhe proporcic-
nado "a oportunidade cie ía-
zer tudo o que queria fa/.er"

Quando cie seu regresso,
montou na Capital do Rio
Grande uma produtora áe
curta-metragens, con-prando
ainda outra empresa similar'
ein São Paulo, para onde se
transferiu. Esta mudança lhe
ofereceu condições para íazer"documentários de padrão in-
temacional", mais de 40, des-
de 1962. "sem falar nos outros
tipos de atividades".

Microparques projetados
pela SURSAN para crianças
cariocas sairão em breve

O Departamento cie Parques tía SURSAN planejou e
projetou os dois primeiros microparques que serão cons-
truidos nos próximos meses no Jardim de Alá e na Rua
Pinheiro Machado, dentro de um plano de dez para èste
ano. porque a Secretaria de Educação não se interessou
diretamente pelo assunto.

Terão os microparques partes arborizadas, livres e co-
bertas, com as crianças sob a orientação de professoras que-
lhes ensinarão desde a.s brincadeiras às primeiras noções
sôbre pintura, escultura e música. Está ainda previsto
que as crianças receberão merenda escolar gratuita cio
Ministério da Educação.

FINALIDADE

O Diretor do Departamento
cie Parques, Sr. Gildo Alves
Borges, informou que, dentro
de HO dias, concluídos os pro-
Jctos dos dois primeiros ml-
croparques, será realizada a
concorrência pública para a
construção.

Explicou que os micrepar-
quês têm a finalidade <\c pro-
percionar à_s crianças, entr,.
dois e oito anos um tipo de
educação gratuita inédito: a
reerc-tção orientada, que visa
a estimular náo só o desenvol-
vimento físico — permitindo ás
crianças fugirem ao enclausti-
ramento dos apartamentos —.
mas também o cultural e ar-
tístico, pois aprenderão a brin-
car com jogos de ajmar, a mo*

clelar, a pintar, a cantar c a
viver em comunidade com ou-
tras criança-.

— Os mini-parques serão
construídos em áreas cie 600 a
1 200 metros quadrados, ten-
do partes livres ensolaradas
onde serão instalados play-
grounds e outros jogos: partes
arborizadas e outras cobertas,
onde as crianças poderão re-
ceber orientação artística, ou-
vir música e até participar de
representações teatrais. Além
tíe uma copa para o preparo
das merendas, haverá nos mi-
croparques dependências sa-
nlíárias e uma sala tíe recep-
ção, onde as crianças poderão
ser entregues pelas mães à?
professoras que por elas 5«
responsabilizarão.
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na
Deveríl ser arrombado hoje

pelos bombeiros o grande cofre
embutido numa da.s parede* da
Igreja de N. S.» do Rosário e
São Benedito, única coisa quo
restou do incêndio quo atingiu
o quarteirão. Se o calor do fogo
não o afetou, nele poderão ser
encontradas jóin.s antigas e
históricas, semiprecioses. ava-
liadas em NCr.S 1100 000.00 'du-
ssentos milhões de cruzeiros an-
titros i.

Na primeira, reunião dos
membros da Irmandade, na
manhã de ontem, um motoris-
ta fêz a doação de NCrS 0,10
(cem cruzeiros antigos) para a
reconstrução da Igreja, cuja
fachada servirá de fundo parua missa campal que será ceie-
brada domingo, às llh, na Pra-
ça Monte Castelo e Rua Uru-
guaiana.

POUCO VALOR

Segundo o Juiz-Provedor da
Irmandade. Marechal João Ba-
lista de Morais, os jóias que
se encontram guardados no co-
ire cia Igreja não .-.áo de gran-
rie valor material, e cita como
testemunha o joalheiro Carlos
Pavan, dono da Loja do Ouro,
no Largo de São Francisco, 14,
que fez uma avaliação de tò-
das as jóia- tm 1959.

— Nessa Irmandade ê pobre— ciis.se o Provedor — e mida
temos cir fabuloso, com exceção
cie no«sn história, cujos do-
cumentos foram destruídos pelo
íoj;:.

Ouvido pelo JORNAL DO
BRASIL, o joalheiro Carlos
Pavan confirmou que realmen-
te teve acesso a.s jóias, em 1959,
para proceder k sua avaliação,
mas só encontrou objetos de
adorno antiqüissimos, doados
pelos fiéis ao longo dos anas,
como retribuição às graças nl-
cançadas. Na ocasião, avaliou
ns jóias em NCrS 20 000,00
(vinte milhões de cruzeiros nn-
tigosi. propondo inclusive ad-
quiri-las por esta quantia, mas
a oferta foi recusada pela Ir-
mnndade.

O joalheiro revelou nue ne-
nhuma jóia o impressionou pe-
la riqueza, a não ser as que fo-
ram feitas em pedras semipre-
ciosas, como o crisólito e o co-
ral, em adornos diversos: cola-
res. pulseiras, anéis-marquise,
pedaniifes, alfinetes cie grava-
ta, alianças, pequenas uaras,
medalhas, ete.

Disse também que existem
jóias cm brilhante e platina,
estas em pouca quantidade,mas também muita aliança de
metal e outros objetos sem ne-
nhum vnlor. Seu interesso em
adquirir todo o lote devou-so
no fato de que hoje em dia não
se usam essas pedras semipre-
ciosas para o comércio, mas po-
cieria vendê-las como antigüi-
tiade.

PERÍCIA

O perito Edison Vassalo, do
Instituto cie Criminalística,
acabou ontem os trabalhos pe-
riciais que fêz, nas diversas sa-
Ins atingidas no Edifício Pa-
triarca, calculando os prejui-
zos em NCrS 200 000,00 (duzen-
tos milhões de cruzeiros anti-
gos). A seguir, liberou todo o
predio. com exceção do .segun-
do andar, apesar cia falta de
gás e luz.

Ao meio-dia, o perito iniciou
seus trabalhos pelo número 2
cio Beco cio Rosário — o ti de
funcionava uma lanchonete e
ce onde fogo começou —. entre
as 23 lojas atingidas e a Igreja,
mas ainda não sabe quando o
terminará. O perito Kàiscn
Vassalo vai comunicar-se com

O comando do Corpo ci-2
Bombeiros o a direção da Rio
Light reuniram-se ontem pa-
ra traçar normas de ação con-
junta em casos de incêndio,
para evitar que se repitam os
acontecimentos de sábado úl-
timo. quando os bombeiros fi-
enram quase duas horas sem
poder agir porque a energia
elétrica do qunneirão da Igre-
ja do Rosário demorou a ser
cortada.

Na reunião ficou decidido
que a Rio Light ensinará aos
oficiais e praças do Corpo de
Bombeiros como proceder nes-
sas ocasiões e enviará seus téc-
nicos para cs locais dos gran-
des incêndios, a fim de aten-
cier a qualquer emergência.
Rfsolveu-se ainda estabelecer
uma ligação telefônica direta
entro as bombeiros e a conces-
sionária de energia elétrica.

ENTROSAMENTO

— Daciui para o futuro o
Corpo de Bombeiros agirá em
entendimento maior com a
Light. Quero quo todas as vé-
zes em que haja um incêndio
grande, a Light esteja presen-
t.e, precisando ou não, pois
há casos especiais em que o
bombeiro precisa trabalhar em
locais onde há perigo de rece-

Gonçalves
volta hoje
para os EUA

O ex-Ministro Joáo Gonçni-
res de Sousa embarcará hoje
para Washington a fim dc- re-
assumir o cargo de Diretor do
Departamento de Cooperação
Técnica da OEA. do qual e.s-
Lava licenciado há dois anos »
meio, a pedido do Marechal
Castelo Branco, vindo no Bra-
si! para nssumir a Superinten-
dência da SUDENE e. poste-
riormente, o Ministério dos Or-
ganismos Regionais.

Departamento cie Edificações
e pedir que uma comissão de
engenheiros vistorie todo o pa-
redão da Praça Monte Caste-
lo, a seu vtr sob perigo iminen-
te de desabamento.

Estampando um grande sor-
riso, surgiu no local das traba-
lhos o dono do Caíé e Bar. lo-
calizado na Rua Azevedo Ama-
ral. 20, com um saco contendo
NCrS 1 500,00 (uni milha..' e
quinhentos mil cruzeiros anti-
gos), em notas rie NCrS 10,00 e
NCrS 5,00 todas chamuscadas
pelo fogo. O dinheiro foi retl-
rado do cofre pelos bombeiros,
que usaram da força para a--
rombá-lo, mas do bar nada
reatou.

RECONSTRUÇÃO

A Irmandade de N :ssa Se-
nhora do Rosário iniciará, no
próximo dia 13 cie maio — data
da libertação dos escravos — a
reconstrução da Igreja do Bo-
sáric. com base nos doei.:-, fo-
tografias e descrições do. a-
qui vos da Diretoria do Pai ri-
monto Histórico c Artístico Na-
cional. que assegurou ontem a
manutenção cio tombamento cio
templo.

O Patrimônio Histórico eco-
cordou com a argumentação ca
diretoria, da Irmandade do Ro-
sário, que lhe mostrou a riabi-

i cl a cl e da. reconstituição da
igreja com bastante fidelidade,
uma vez que o arcabouço não
íoi destruído pelo fogo.

REUNIÃO

Durante a reunião do Diretor
do Patrimônio Histórico com
uma comissão da Irmandade
do Rosário, ficou decidido queo.s técnicos daquele serviço ori-
entarâo a reconstrução do tem-
pio. com base «cs documentos
e fotografias do arquivo da Se-
ção de História.

Os diretores da Irmandade
do Rosário mostraram-se pre-ocupados em reconstituir iodos
o.s detalhes, mas o Patrimônio
Histórico ponderou que para a
manutenção cio tombamento
bastará n reconstrução cia fa-
cha da e cio interior de acordo
com o original, ainda que não
se consiga a reconstituição per-feita.

O ascrivão ch» Irmandade.
Sr. Manuel Campos, informou
quo haverá dificuldades apenas
nos trabalhos de entalhes de
madeira, porque não se encon-
trará, no Brasil o até mesmo
em Portugal um artista, capa/,
de executar os detalhes do on-
ginal.

O.s membros d.i diretoria da
Irmandade do Rosário exanii-
moram, no arquivo do Patrimó-
lüo Histórico, a documentação
e fotografias existentes sõbré a
Igreja e ficaram satisfeitos com
a. abundância de material.

AJUDA DE NEGRÃO

O Procurador-Geral da Ir-
mandado do Rasário, Sr. Cesa-
rimo Francisco de Oliveira, es-
Iranhou que o Governador Ne-
grão de Lima tenha se queixa-
do de que não foi procurado
pela Irmandade, "porque .numa
hora cte aperto como essa, quemdeveria tomar a iniciativa cra
êle".

— Por incrível que pareça —
comentou o Sr. Cesarino Fran-
cisco de Oliveira —. o Gover-
nador não se dignou nem a
mandar um representante paravisitar a.s ruínas cia Igreja.
Muitas autoridades estiveram
aqui, ma.s ninguém em nome cio
Sr. Negrão clc Limn. A Igreja
do Rosário tinha uma impor-

tância muito grande nesta Ci-
elude para ser ignorada pelas
autoridades.

Informou o Procurador-Geral
da Irmandade do Rosário que.
apesar disso, uma comissão da
diretoria vai procurar hoie o
Governador Negrão de Lima,
para saber qual a ajuda que
o Estado podará dar para a re-
construçáo cio templo. A mes-
ma comissão irá também à As-
sembiéia Legislativa.

REMOÇÃO

Em pouco mais de duas bo-
ras de trabalho, o.s bombeiros
desenterraram, ontem à tarde,
tios entulhos da Igreja do Ro-
sário, dois pedaços cia base da
imagem da padroeira — uma
Nossa Senhora dn metade do
século XVII. em barro cozidorestes ria lâmpada da Cape-
la do Santíssimo, a careassa do
sacra rio e ferras retorcidos.

O Procurador-Geral se quei-xou de que só depois do meio-
dia o.s bombeiro- chegaram r.o
local para faier a remoção; o.s
trabalhos só foram iniciados
após ns 15 lioras, por falia clc
ferramenta.'-..

A.s I7h3Cm, qunndo os bom-
beiras se retiravam, o Sr. Ce-
sarino Francisco cie Oliveira
lhes deu de presente medalhas
enegrecidas pelo incêndio, poreles encontradas entre os e.s-
combras.

A irmandade levou para a
serie provisória clc sua secreta-
ria, na Rua das Andradas. seis
ferros de escravos, encontrados
intatos, embora também negros
de fumo. Essas peças datam rie
1640.

O.s bombeiros não entraram
ainda no quarto em que mo-
rava o capelão da igreja, nanave lateral direita. Numa ca-
pela contígua ao quarto estava
o sacrário com o Santíssimo
Sacramento, que também foi
destruído pelo fogo.

FORÇA DA EMOÇÃO

Um dos 36 membros cia riire-
torin da Irmandade de Nessa
Senhora do Rosário. Sr. Pau'i-
no José Simplício, está acama-
do desde a ma nlta de domingo
e ontem ainda náo pude rece-
ber visitas, "ent conseqüência
do abalo sofrido com a emoção
pela destruição ria Igreja".

Também o Sr. Rodrigo deMeio Franco, antigo diretor doPatrimônio Histórico e Artísti-
co Nacional, sentiu tuna forte
emoção com o incêndio, che- .
gando igualmente ti se acamar,
mas ontem já participou cia
reunião dos membros da Ir-
mandada com o atual diretor
da DPHAN. Sr. Renato de Azo-
vedo Duarte Soeiro.

— Emoção eu também sentidisse o Sr. Cesarino Fran-
cisco de Oliveira — mas, como
Procurador-Geral da Irmanda-
cie. numa hora dessas náo po-dia, perder a cabeça. Meu Iu-
gar era nqui, no meio da.s rui-
nas, par» ajudar a remover os
entulhos e começar tudo de
novo.

Registrado na Estado do Rio,
mas baiano de nascimento, o
Sr. Cesarino Francisco de Oü-
veira. é um homem preto de
72 anos, que há quatro nnos
ocupa o cargo de Procurador-
Gera! da Irmandade de No.-.-a
Senhora do Rosário e cie Sáo
Benedito dos Homens Pretos.

_- Fui criado sem pai e sem
mãe — continua èle — e
aprendi sozinho a lutar contra
meus .sofrimentos, cotn re-
sígnação bastante numa hora
difícil como essa. Desde queme aposentei, em 1964, na Cen-
trai do Brasil, dedico- todo o
meu tempo à devoção, servin-

Light agirá junto com bombeiros
ber uma descarga elétrica —
disse o Comandante do Corpo
de Bombeiros. Coronel Abel
Fernandes.

O oficial revelou ter sido
procurado ontem pela direção
da concessionária "para uma
aproximação maior nessa ques.tão de atendimento rie incên-
ritos". Durante a reunião, ío-
ram trocadas idéias a respeito
da preparação de oficiais e
praças peln. Light para queeles possam saber como agir
nesses casos. £sse treinamento
será iniciado na segunda-feira,
quando cemeça o periodo de
instrução cio Corpo de Bom-
beiros.

O Coronel Abel Fernandes
informou ainda que propôs a
instituição, na Light. cie um
serviço telefônico semelhante
no ria sua corporação, com mn
plantão nas 24 horas cio dia,
pnra atender a qualquer emer-
pénein.

LIGAÇÕES CLANDESTINAS
O Comandante do Corpo cie

Bombeiros não quis entrar na
questão ria demora no desli-
gamento do circuito elétrico
do quarteirão ria Igreja de
Nossa Senhora do Rosário, no
sábado, mas lembrou que exis-
tem numerosos casos de mo-

radores e comerciantes quefazem ligações clandestinas
nas redes cia Light. retirando
com um fio, muitas vezes bas-
tante distante rio relógio rio
local, a energia c força queutilizam

Acredita o Coronel Abel Fer-
nandes que essa tenlia sicio a
razão da demora da Light em
desligar o circuito no sábado
cie Aleluia no local onde os
bombeiros tinham que traba-
lhar, lembrando que, mais tar-
de, todo o circuito do Centro
fora desligado.

AÇÃO DOS BOMBEIROS

Reafirmou o Comandante cio
Corpo cie Bombeiros suas de-
datações anteriores cie que a
corporação a te n d eu pronta-
mente ao chamado, mas quc
não pudera trabalhar com eíi-
ciência porque a força ainda
estava ligada no local.

— Mas nem por causa disso
o.s bombeiros deixaram de agir.
O prédio onde o fogo começou
era muito antigo e tinha liga-
çóes pela parte cios fundos com
o altar principal da Igreja de
Nossa Senhora do Rosário, que
ocupava também a parte de ci-
ma. O fundo rio altar náo era
rie alvenaria, e o fogo, depois
de um certo tempo, propagou-

igreja
do como posso a Irmandade
do Rosário.

CAUSA DA DESGRAÇA

O Procurador-Geral da Ir-
mandado cio Rosário não cul-
p.t ninguém pelo- Inciuáio da
igrjja, pois na sua opinião "a
causa de uni.-, desgraça tão
grande está cm cada tnn de
nós, ja que os homens vão
caindo na descrença e aban-
donando a devoção".

Nos meus 72 anes de vicia
— argumentou éle — ouvi fa-
lar cie muitos incêndios cie
igrejas, mnr, jamais que o fogo
atingisse as imagens. Aqui, o
senhor vê: não restou um sm-
to nos altares. O máximo que
encontramos íoi um pedaço 'da.
imagem cie Santo Antônio,
mas ns.^m mesmo faltando a
c.tbfça.

O Sr. Cesarino Francisco tle
Oliveira aeiia que cs católicos
fazem mal em dar menos im-
portáncia à devoção, retirnn-
do. por exemplo, a.s imagens
ti;;.-- suas igrejas, como manda
o Concilio Ecumênico.

Felizmente não chegaram
a mexer na nossa. Igreja cie
Nojsa Senhora do Rosário,
porque em muitas deixaram
apenas o Senhor rio Bonfim.
Por que acabar com as imagens
dos santos, se cada um de nós
tem o seu protetor preferido ?
Na minha opinião, deve haver
liberdade nesse particular, mas
a ordem é dos homens que
mandam e que se reuniram no
Concilio Ecumênico. Dizem
que vivemas numa. democracia,
mns isso não é liberdade.

O Procurador-Geral apresen-
ia também como uma das cau-
ms cie catástrofes semelhan-
tes nas igrejas, "o escândalo
das inovações que vêm sendo
introduzidas".

Imagin» que mesmo na
igreja vizinha de minha casa,
no Engenho Novo. já estão
cantando missa no ritmo do
iè-iê-iê. Onde já se ouviu falar
uma coisa semelhante ? Segun-
cio me informam, no Rio já
existem duns ou mais igrejaâ
onde se cantam missas seme-
lhantes — concluiu.

LAUDO SAI HOJE

O Administrador Regional
do Centro. Sr. José Romeiro
Filho, deverá receber hoje pe-
ia manhã, o laudo de vistoria
dos engenheiros cia Região
Administrativa sóbre as possi-
bilichcie.., cie reconstrução da
Igreja do Rosário, embora
acredite pessoalmente que se-
rá praticamente impossível a
recuperação porque o fogo des-
triliu quase todo o prédio.

O laudo pericial da Poliria
Técnica sóbre as causas cio in-
céndio somente deverá estar
concluído na próxima semana,
pois os peritos estão exami-
liando detalhadamente cada
uma rias lojas existentes no
local, em número acima de ão,
que foram destruídas pelo ío-
go. segundo adiantou o Sr.
José Romeiro Filho.

so para o altar e, dai por cii-
ante. Íoi rápido, caminhando
dos fundos para a írente da
Igreja.

Mostrando uma foto rios
bombeiros combatendo o fogo
rie uma escada mecânica ar-
mada, disse que " náo houve jeí-to, ma.s é preciso compreender
que era uma içreja antiga, tò-
da revestiria cie madeira com
mais de 300 nnos. Náo conse-
guimos fazer nada ".

O Coronel Abel Fernandes,
apontando as velhas casas
existentes em torno ria igreja,
explicou que. "em tempos idos,
tudo aquilo pertencia à igre-
ja. Mais tarde, talvez por ques-
toes financeiras, a Irmandade
resolveu por bem alugar uma
certa parte, c desde aí as pa-redes que dividiam aquelas lo-
jas náo eram mai.s as paredes
que vemos da rua, com um
metro de largura " .

Como a energia elétrica ain-
da estava ligada, os bombeiros
não puderam iniciar uma ação
eficiente desde o momento em
que chegaram.' tendo que e.s-
perar quase duas horns pelodesligamento, período em queo fogo destruiu todo o quartei-rão, formado de velhas casas,
de material facilmente consti-
mível pelo fogo.

vaia
Andreazza

O engenheiro Daniel Marti-
nho da Rocha. Chefe cio Ser-
viço de Engenharia Portuário,
vai encontrar-se na próxima
terça-feira, em Brasília, eom o
Ministro dos Tranportes, Coro-
nel Mário Andreazza, já na
condição de provável substitu-
to do Coronel João José Cavai-
cánti de Albuquerque na Supe-
rintendéncia do Porto do Rio
de Janeiro. —

AVISO

Instituto Brasileiro do Café
DEPARTAMENTO DE CONSUMO INTERNO

Acjénda do Rio

EDITAL N.° 01/67
Concorrência Pública n.° 01 6/. para a prestação clc serviros

dc transporte de café pnra consumo interno.
Üe ordem cio Sonhor Pre ,,dente do Instituto Brasileiro cio Café- IBC, fazemos público, p.ira conhecimento dos interessados, que a

Concorrência Pública prevista no Etiit..l n.» 01 67, contido no Diário
Oficial cie 7/3.67. fira adiada para 28 de abril do eorreme ono.as 10 horns. no mesmo local e nas condições iá estipuladas, pormotivo de força maior. ,p
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e. sob um /e/o rjnc [inde n qualquer momento desabar sóbre elesstiidanles comem no Calabouço em bandejas sujas

Relatório mostrará a Tarso
que Calabouço funciona em

lições muito precárias
Os técnicos do Ministério da Educação que visitaram

ontem as dependências do restaurante do Calabouço vão
providenciar a elaboração de um relatório ao Sr Tarso
Dutra, revelando até que ponto são precárias as condições
de funcionamento do estabelecimento, e pedindo medidas
imediatas para que os estudantes ganhem um local mais
digno e seguro onde cemer

O teto do salão de refeições está sendo escorado por
vigas de madeira, o chão da cozinha não tem piso, as
máquinas de esterilização das bandejas e talheres não fun-
cionam, e, á falta de exaustores e ventiladores, o calor
é insuportável, obrigando os 14 funcionários do SAPS que
ali trabalham a limpar o suor com panos dc pratos

Calabouço. Segundo os est ti-
dantes, aquela entidade nunca
se preocupou em providenciar
novos fogões, calçamento cio
chão. ventiladores e exaustores
para ;t cozinha.

O.s técnicos do .Ministério da
Educação mostraram-se im-
pressionados com a sujeira, o
cheiro e o estado precária cia
cozinha, onde aa gotóras sáo
tão numerosas e grandes que.
quando chove, aos funciona-
rios resta a alternativa: ficam
ali. com água. pelos joelhos, ou
retirar-se até que ti c ii u v a
passe.

Coma o chão não tem piso,
a água misturada com a terra
&3 transforma em lama. Sem
exaustores, a g o r d u r a se
acumula no que cinda resta
cio teto e tias poucas lâmpadas
ainda existentes. Há também
grande quantidade cie alimen-
tos azedos, quc permanecem
ao nr livre e cujo cheiro é sen-
tido ainda, do lado de íora do
restaurante.

Pura as funcionários cio Ca-
labouço, a cozinha, que em
qualquer restaurante é consi-
derada como a peça mais im-
portante da casa, é apenas uni
amontoado cie ferio velho.
Exemplificam rom o ra.so das
bandejas, antes lavadas auto-
maciçamente, e ciue agora e.s-
tão sendo limpas por uni uni-
co funcionário.

— Não temes estímulo para
o trabalho — dizem alguns.
Passamos aqui a maior parte
rio dia. e nem sempre vemos
a luz do sol.

NISTERIO DO TRABALHO
^EVIDENCIA SOCIAL

Instituto Nacional de Previdência Social
A (im dc mais uma vez esclarecer, em defesa dos superiores interesses

da previdência social, quaisquer dúvidas que ainda posso suscitar o tendeu-
coso noticiário em torno da legalidade, oportunidade e moralidade do
olo que determinou a rescisão de convênios com os correspondentes cln
previdência social, a direção do INPS republica a nota que o respeito foi
recentemente divulgada nos principais jornais dêste Estado.

a verdade sobre o
COBAL ADMINISTRA

I!á cerca cie dois dins. a Ad-
ministração do Calabouço pas-
sou a ser exercida pela Compa-
nhiu. Brasileira rie Alimentação
— COBAL —, c não mais pelu
SAPS. cujos funcionários, en-
tretanto, ainda continuam tra-
balhancio no local. Na última
quarta-feira, o SAPS havia cie-
cklicio fechar o restaurante por
três dias, alegando precisar da
tempo para organizar o bnlan-
ço geral de sua administração.

Por intervenção cure: a do
Ministro da Educação e dos es-
r.irianios. que anteontem che-
garam n realizar um movlmen-
to pacífico cie protesto pela me-
ciida cio SAPS, o restaurante
foi ontem reaberto aos seis mil
universitários que dele se vêm
utilizando há vários anos. Para
eles. o cardápio foi o pior pos-
stvel: carne seca, farofa, anoa
e feijão.

Os nutricionistas defendem-
se cin.s reclamações alegando
que tiveram cie aproveitar o.s
alimentos fornecidos §»lo SAPS
e eme ainda se encontravam na
dispensa. A partir cie hoje. tò-
da a comida rio restaurante se-
rá fornecida pela Campanha
cie Alimentação Escolar, cujos
técnicos já estão elaborando
um plano de trabalho.
QUADRO DOS PROBLEMAS

A União Metropolitana cios
Estudantes — UME —, extinta
pelo ex-Presidente Castelo
Branco, era a responsável pe-
la manutenção do Restaurante

KHkAJ u\Jj \»UKKújr \JwutN i Ew
A existência da lécle de correspondo

reu cio necessidade cí? prestação do ser-
antigos Institutos, em localidades em que

j cias. A tais correspondentes foram o^orec
sem iio de^empfinho das funrõf»«. convnn:
convênios desse tipo íoi assinado em todo

I dc pesioas interessadas e um volume

tes da previdência social doei
-os mediante convênio co-n
òutss níio dispunham de Ae:ê
!:is vantaçic-ns que os estimuli

| de retribuição pria prestação dos

nanas.
> país,

ponderável

Um grgnde nO
nvolvendo elev.

paoair.entos,ae
serviços convencionados.

rin

O IMPACTO DA UNIFICAÇÃO

A unificação, reunindo as instalações, integrando a rode dc arrecadarão
dos seis amigos Institutos c utilizando as facilidades da rede bancária
instalada em todo o território nacional, permitiu — e ísse foi um dos seusobjetivos - fundir serviços, evitar a duplicação de atividade, e aproveitar
de maneira mais racional e econômica os meios à disposição dos ex-IAP

_ Como resultado da unificação, e à medida que esta se processava nos
; diferentes Estados, foram deixando de ser necessários os lervicos de cc-respondente» nas localidades atendidas pela rede de arrecadação dos seis
I Institutos fundidos, o qua também se deveu á simplificação e moderniza-

çao cios processos d<í trabalho introduzidos com * implantação do INPSA desneceuidnde da colaborarão dos correspondentes, então caracter!-zacla, to, determinando, a medida qua se efetivavam os trabalhos ce uni-ícaçao, a rescisão dos convênio» anteriormente assinados pelos antigosInstitutos ciue se valiam de correspondentes, cessando, assim, as atividadesdestes.
As relações entre o«_ Institutos e os correspondentes estivam ciara-mente definidas noj instrumentos que regulam as relações jurídicas entreas portes interessadas. Deixando de convir a uma destas - no caso o INPS- a manutenção dos convênios, caber-lhc-ia simplesmente a providênci»de denuncia-los. Ora. isso foi feito denlro dos principio, administrativosde racionalidade e economia que presidem a unificação da previcl-nci»social, pois um dos objetivos precípuos da mesma, na área administrativa

consiste em reduzir os cusios operacionais através da melhor c- mais racionalutilização dc todos os meios disponíveis.

O CLAMOR DOS CORRESPONDENTES

íã BNH
UAMCQ MACKWAL KM HABITARÃO

E
TEMPO DE SERVIÇO
ESOL

FGTS - RCC n.° 07/67. Concede aos Ban-
cos Depositários, a título precário, autoriza-
ção para liberar as contas Vinculadas de em-
pregados demitidos sem justa causa.

O PRESIDENTE DO BANCO NACIONAL DA HABITA-,
. CÃO, "ad reíerendum" do Conselho Curador do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e com base na Portaria N.°
240, de 28 de Março de 1967, expedida pelo Exmo. Sr.
Ministro do Trabalho e Previdência Social.

RESOLVE:
Art. l.° — Ficam os Bancos Depositários, integrantes

da rede arrecadõdora do Fundo de Garantia do Tempo de
.Serviço (FGTS), autorizados a liberar as conlas vinculadas
(inclusive o depósilo correspondente ao tempo de serviço

; anierior à opção) de empregados optantes, dispensados sem
| justa causa, mediante apresentação de declaração escrita
I da empresa, comprobatória da ocorrência, ou de alvará
; judicial, ou, ainda, após a verificação da realização do de-! 
posito de 10% (dez por cento), previsto no art. 22 do Re-

| gulamento do FGTS, observado e disposto no art. 24 e seu
parágrafo único do mesmo diploma.

Art. 2.° — Até o dia 5 (cinco) de cada mês, o Banco
Depositário deverá enviar relação ao Banco Nacional da
Habitação, contendo os dados abaixo com referência a

| cada conta liberada no mês anterior:
-- Nome e endereço da empresa (rua, ci-

dade e estado).
II — Nome do empregado, modelo, série e

numero de sua Carteira Profissional.
lil — Sexo do empregado, data de seu nas-

cimento, de sua admissão na empresa, de sua ;
opção e de seu afastamento.

Art. 3.° — Esta Resolução vigorara ate que sejam ex-
pedidas instruções definitivas sobre o assunto.

Rio de Janeiro, 28 ds março de 1967.
Cláudio Luiz Pinto

Presidente em Exercício

A licencia que a implantação atingia áreas cie maior interesse d"correspondemos que se sentiam ameaçados pelas providências dé raciona-

pru

ministrativa consubstanciadas na unificação cia previdência social
passaram eles a levantar crescente clamor, tentando ilaquear a boa-fé da'opinião publica ao confundir a defesa de seus cacos e interesses pessoaiscom os superiores interesses da previdência social.

. ÍTVqUe C0'Kh,c ° imerèsse do segurado e, portanto, ria previdênciasocial? Certamente em que os serviços seiam prestados pelo processo maisracionai e econômico possível, para que assim se reduzam as despesas decusteio com a manutenção de serviços administrativos e se ampliem as
possibilidades de deslocar recursos para fins ossitrtenciais cie real
diai interesse para os secjuraclos.

Como a previdência social existe para os segurados e nao para cs
correspondentes — por mais compreensíveis que sejam as apreensões destes
ao se sentirem alcançados por medidas de racionalização administrativa —
é evidente que só se pode chegar a uma conclusão: cumpre beneficiar os
segurados, fazendo sentir aos correspondentes que não têm razão na sua
tentativa de engendrar um quadro por vezes patético em que se situam
como vítimas da administração do INPS.

O INPS está defendendo os interesses dos segurados e, portanto, os
reais interesses da previdência social. Por isso mesmo, a Direção do Ins-
tituto está absolutamente tranqüila, certa do que não há problema drama-
iico algum em relação aos correspondentes, eis que no tocante a ':;t<:s
vem cumprindo religiosamente o que se estipulou e se convencionou nos
acordos que regulam as relações entre o Instituto e oi interessados.

ALGUNS PONTOS A DESTACAR

Muito embora náo seia ainda possível medir todos os efeitos da uri-
j 

ficacào, na parte relativa aos correspondentes, pois o processo ainda se
| encontra em curso, já dispomos de alguns ciados que merecem ser levados
¦ ao conhecimento da opiniio pública. No Estado do Rio, por exemplo,
i foi necessário usar de rigor com dois corresoondentes faltosos, que movi-
mentavam importâncias da ordem de 80 milhões do cruzeiros mensais.

; Ape-.,ú do, nos termos rio convênio, serem obrigados a prestar comas
dentro rio 72 lioras, só o fizeram depois de ameaçados de ação em
iuízo pelo INPS, que aniu em defeso dos dinheiros cios segurados. Em
duas outras cidades de Minas Gorais, os trabalhos rie unificação revelaram
a existência de correspondentes em alcance relativamente a valores que,
somados, perfaziam o tolal aproximado rio 20 milhões de cruzeiros. Tam-
bom no Estado rie São Pnulo foram encontrados correspondentes respon-
soveis por alcances que se elevam a cerca de 50 milhões de cruzeiros.
Nesse Estado, levantamentos preliminares indicam tor o INPS obtido uma
economia mensal da ordem de 42 milhões de cruzeiros, que deixou de
gastar com o pagamento de porcentagens a correspondentes. Somente tio
extinto IAPC, pagou-se de comissão o correspondentes, no ano d- 19Ó0,
importância superior a um bilhão e 600 milhões de cruzeiros.

Como se vê, é natural e compreensível a grita dos correspondentes.
O que não é natural nem compreensível é que queiram confundir os seus
interesses pessoais com os-superiores interesses da previdência social edos segurados.

Compreende-se até que logrem a cobertura de certos veículos de in-formação, ansiosos por formular reclamações sem analisar, com mais cuida-
do, de onde partem e se não se opõem aos legítimos interesses da comu-
nidade previdenciária brasileira. O número de correspondentes eleva-se
a uns poucos milhares. Já a comunidade pievidenciária é constituída rie
8 milhões de segurados e de 24 milhões de interessados. Não é possíveladmitir que a atoarda ilegítima de táo poucos venha prejudicar os interesseslegítimos de tantos segurados, em todo o território nacional.

ESTRANHO CASO DE AMNÉSIA

Quem -.íora critica com tanta veemência o INPS deveria lembrar-edo absurdo esquema que se armara há tempos, aqui mesmo no E-tado daGuanabara, para oesignar correspondentes absolutamente disp-nsáveis cnn«vistas vol.adas para as benesses de comissões que seriam, com'tantafacilidade, perceoidas. E curioso-como se pode ter, às vezes, . memona
tüO fdlCcj!

A Direção do INPS está simplesmente cumprindo o seu dever Cscorrespondentes só serão mantidos nas localidades onde náo houver po-s,-bihdade de utilização de outros meios pelo Instituto unificado. Aí sim su.,colaboração ao INPS será proveitosa e atenderá ao interesse dos seguradose, consequentemente, da previdência social.

I (P .
Rio de Janeiro, GB, 28 de março de 1967.
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B-*W»V1Interinos cia rrevidéncia
decidem lutar para anular
portarias que os demitiu

Reunidos ontem à noite em assembléia-eeratos demitidos da Previdência Social decidiram lutar
para conseguir, de imediato, não a sustação mas aanulação total das portarias do ex-Presidente dodo INPS. Sr. Nazaré Teixeira Dias. dispensandoaproximadamente dois mil interinos e iniciar umacampanha nacional pela efetivação de toda a Classe• O encarregado de obter a anulação é o Presi-dente da Comissão Nacional de Defesa dos InterinosSr. Carlos Garcia, representante da classe na comis-sao criada pelo Presidente Costa e Silva para noprazo de 30 dias, estudar se há ou hão necessidadedas demissões.

ogo no Centro Comercia]
de Copacabana destrói a
Fábrica de Bolsas Gmniete

Um incêndio de causas ainda ignoradas destruiu nanoite de ontem a Fábrica do Bolsa, Grumete, de proprle-dade do Sr. Max Grumete, localizada nas salas 507 > 508do predio onde funciona o Centro Comercial de Copaca-
N&l,4oífnnm0/PrejUI?S 

aValiad0S pel° P^Prietárlo emNCi* 40 000,00 (quarenta milhões de cruzeiros antl-os)O Sr Max Grumete, bastante nervoso, disse que ocorte de luz no bairro leve inicio às 10 horas e atribuio Incêndio ao fato de tr.r um dos seus empregados dei-xaclo uma vela acesa enquanto tomava banho. As chamasse alastraram eom rapine?, devido á existência de ma-teria de fácil combustão no interior da fábrica

Superlotação Líder j
Martinem enrola

eu seg Dlí a oe

dá protesto Brasil Chile e P

Absolvido
Bormann através do Raimundo

SOLIDARIEDADE

Os interinos decidiram
formar uni quartel-general
no Clube 22 de Maio. á Rua
Alcindo Guanabara, 20. 10."
andar, local- onde será es-
quematizada a campanha
prla efetivação da classe e
t?mfcém o apoio a seu re-
prssenlante na Comissão. .

— Se assim não fôr feito •
— disse o Sr. Carlos Garcia
—, fatalmente serenjos der-

rotados e talvez nem mes-
mo anulação das medidas do
Sr. Nazaré Teixeira Dias
seja concedida. É precisoestarmos unidos para nos
defendermos, já que temos
esperanças no atual Presi-
dente da República, mas
não uma confiança ilimita-
da, porque a Comissão po-dera decidir pela demissão
e o Presidente nada poderá
fazer senão manter a deci-
são do Governo anterior.

A ORIGEM

O sindico do edifício, Sr.
Aguinaldo Mesquita disse quoa Light não vem cumprindo,
ultimamente o horário pré-es-tabeleoido para os cortes rio
luz, que é das li! às 22 horas,
mas suspende a energia elétri-
co às 20 horas e faz com quealgumas fábricas prolongassemos seus serviços. Ontem, entre-
tanto, o corte ocorreu precisa-mente fts 19 horas, e as indús-
irias utilizaram velas.

— A hipótese de curto cir-
culto está afastada — disse oSr. Aguinaldo — isto porqueo incêndio só se verificou após

o corte de energia. Esta tese
cin síndico do edifício foi con-
firmada pelo Sr. Ruíino José
de Moura, chefe da equipe da
Light.
OS PREJUÍZOS

O fogo teve inicio na sala
ôoa. e destruiu totalmente
o material destinado à con-
feecão das bolsas dc plásticos,couros, papelão, etc.

Os bombeiros do Posto Hu-
maitã, sob o comando do Ma-
jor Zilmar Bitcncourt, utili-
zando-se de cinco viaturas e
dois carros-socorro, gastaram90 minutos para apagar as
chamas.

Uma comissão de 20 mães
de alunos da Escola Olím-
pia da Costn. etn Vila Isa-
bei, cujo prédio foi interdi-
tadoeoín as últimas chuvas,
esteve ontem uo Palácio
G u a n a b a r a protestando
contra o descaso governa-
mental ame o "criminoso
acúmulo de crianças na Ks-
cola Argentina", para onde
foram mandados os seus fi-
lhso.

Dispostas a expor o nro-
blema nara Dona Ema Ne-
grão de Li m a, acabaram,
entretanto, falando eom o
assessor José Chediak. a
quem se queixaram da Dire-
tora do Departamento de
Ensino Primário. Sr.a Maria
Siqueira, que nâo permitiu a
transferènca das crianças
para o Orfanato .São Fran-
cisco cie Paula, no mesmo
Bairro.

ara gn ai de Brito
Nova Iorque (UPI - JB) - O Diretor do Centro deDocumentação Judia de Viena. Simon Wiesenthal infor-mou ontem, em uma entrevista coletiva na Liga ETNaiIPRith, que Martin Bormann, o principal auxiliar de AdolfHitler, viaja livremente pelo Brasil, Chile e Paraguai ado-tando cinco ou seis nomes diferentes
Wiesenthal, que foi a principal peça para a. captura deAdolf Eichman e Pranz Stangl, acrescentou que Bormann

tem amigos e dinheiro, e chefia "uma poderosa organiza-
çao destinada a ajudar outros criminosos de guerra a fugir
das autoridades", -adiantando que pelo menos 16 mil delesvivem abei lamente em vários lugares do mundo
KA SOM BUA DO NAZISMO

Leia Editorial "Critério Emocional"

AVISOS RELIGIOSOS

!Â GORDILHO COSTA
PE =RSEi

(MISSA DE 7.° DIA)

,,r,t A família cie CECÍLIA GORDILHO COSTA
- 
ll® 

PETERSON agradece as manifestações de
pesar e convida parentes e amigos para a

missa de 7.° dia a realizar-se hoje, dia 29, às 7Oh
30m, no altar-mor da Igreja de São Francisco de
Paula (Largo de São Francisco).

joverno avaliará aspectos
políticos para solucionar
o caso Hélio Fernandes

Brasília (Sucursal) - O Ministro Cama e Silva, daJustiça, informou ontem que o chamado "caso Hélio Fer-nandes', devera ser resolvido nas próximas horas recnsnn-do-se a adiantar qual o sentido de sua análise jurídica so-ore a prevalência de alguns efeitos tios Atos Complemen-tares em face da nova Constituição.
Em fontes bem informadas assegura-se que. em suadecisão, a ser tomada após despacho com o Presidente daRepublica, o Ministro Gama e Silva levará em considera-

çao, naturalmente, o aspecto politico do caso. iá que adecisão se estenderá á prevalência ou não de alguns efei-tos de todos- os Atos Comnlementares

MOYSES FONSECA
(MISSA DE 7.° DIA)

Sua família convida os parentes e arni-
gos para a missa que em intenção de
sua alma manda celebrar sexta-feira,

dia 31 às 9,30 hs. no altar-mor da Matriz de
Sâo José no Engenho de Dentro.

+
ESTOR PRIETO

(FALECIMENTO!

iVikíí Mexias Prielo, Paulo Roberto Mexias Prielo, senhora
e filha, Leandro Prieto, Humberto Prieto, Armando Prieto
íenhora c filhas, Alado de Almeida, senhora c filhos „'Isaura Bueno Mexias, profundamente consternados par-ticipam o falecimento de seu inesquecível esposo paisogro evâ, filho, irmão, cunhado, tio e genro NESTOR PRIETO óconvidam demais parentes c ami9os para o seu sepultamento qu»so realizara ho,e, dia 29, às 17 horas, saindo o féretro da Capela2 da Real Grandera, para o Cemitério dc Sao João Batista (p

*

OPINIÃO

Em fontes bem Informadas
assegurava-se ontem que o
Cônsultor-Geral dr. República,
Sr. Adroaldo Mesquita tia Cos-
ta, que não foi consultado peioMinistro da Justiça, entende
que náo pode haver validade
de efeito de Ato Complemen-
tnr que confliíe cora a Cons-
tituição,

O significado (íesU posição,atribuída ao Sr. Adroaldo Mes-
quita da Cosia, no caso espe.-
cífico do jornalista Hélio Fer-
nandes, seria cie que, mesmo
cassado, pode continuar a es-
crever artigos por estar exer-
cendo a sua, profissão e por-
que a Constituição assegura a
liberdade de manifestação de
pensamento.
COMPLEMENTAREI

O Ministro da Justiça in-
formou ainda que não tem
nhecimento da.s
mentares que e
preparadas pela liderança daARENA no Senado, não pu-

leis compie-
tariani sendo

dendo dizer se serão necessá-
rias 13, 21 ou GO emendas com-
plementares.

— Há — indicou — muita
coisa a ser feita.

Sobre a remuneração dos ve-
readores dos .municípios com
menos de 100 mil habitantes,
defendida por alguns senado-
rr-, ressaltou, que sendo dispo-
sição constitucional, não pode.ser revista com Ato Compie-
mentar. .Há necessidade, por-
tanto, de emenda constitucio-
nal.
ATO COMPLEMENTAR

O gabinete do Ministro da
Justiça tem recebido cônsul-
tas de prefeitos de várias ci-
dades. entre as quais Salvador
e Fortaleza, sobre o Ato Com-
plementar n.° 37 e sua apiica-
ção e efeitos.

A êstes cciisulemes, o Minis-
tro Gama e Silva tem reco-
mendado quc- se- dirijam ao
Tribunal Superior Eleitora! ou.
então, nos Tribunais Regionais
Eleitorais.

NESTOR PRIETO
(FALECIMENTO)

JL 
P- °A FONSECA & CIA. (Casa Amoro-

*%S8 so Costa), participa o falecimento de» seu sócio NESTOR FRIETO, ocorrido
ontem e convidam parentes e amigos para oseu sepultamento hoje, dia 29, às 17 horas,
saindo o féretro da Capela 2 da Real Gran-'
deza para o Cemitério de Sáo João Batista. (P

Alvorada nos quartéis vai
iniciar as comemorações do
aniversário da Revolução

As comemorações do 3.° aniversário cia Revolução se-
I?™.* *Mi- 

depoU de amanhã, em toclo o Pais, comalvoradas festivas em todos ps quartéis e corpos cie tropaO programa nao será rígido, ficando os demais atos acritério dos comandantes. Também os desfiles ficarão su-Dordmados a conveniência dos horários
Quando à ordem do dia, que será baixada pelo Minis-tro ao Exército, será lida em todas as unidades e nela. oGeneral Aurélio de Lira Tavares deverá analisar os trêsanos da Revolução, bem como a participação das ForcasArmadas, especificamente do Exército, desde os primeirosatos até á consolidação do movimento.

RETORNO

CONDIÇÕES

Explicaram ainda, na oca-
sião, que a Escola Argenll-
na, na Avenida 2Í1 do Se-
tembro. tem capacidade pa-
ra receber um máximo de
1 200 alunos. e. apesar dos
apelos e advertências, as
õõO crianças que estuda vam
na Escola Olímpia da Cos'a
foram mandadas para lá,"provocando 

grandes pro-
Mornas, inclusive para as
próprias professoras, que
passaram a lecionar paraturmas de mais de 50 alu-
nos, cada uma".

A negativa da Sra. Maria
Siqueira em permitir aue os
alunos cio estabelecimento
interditado freqüentassem,
até à conclusão das obras de
escoramento no prédio pró-
prio. a uias no Orfanato São
Francisco de Paula, na Rua
Senador Nabuco. conforme
oferecimento que lhes ha-
via sido feito pela direção
daquela instituição, irritou
as integrantes da comissão,
que tenc.ionavam. em prin-
cípio, apelar para o espiri-
lo feminino de Dona Ema,
mas o Sr. Chediak prome-
teu estudar o problema pa-
ra dar-lhe solução.

Matadores ch
sargento vão
depor dia 12

Porto Alosre (Sueursall —
A audiência em que seriam
o u v i cl o s dois dos policiaisacusados da morte do sargen-
to Manuel Raimundo Soares,
c -so que voltou ;'i primeira pá-nina (tos jornais depois da no-
ta publicada segunda-feira pe-lo III Exército, foi adiada cie
ontem para o dia 12 cie abril
pelo Juiz Sebastião Pereira.

A denúncia que o Promotor
Cláudio Tovo enviou ao Pro-
curador do Estndo. divulgada
ontem, não aponta os executo-
res do crime, que "apesar de
esforços ingentes não foram
identificados", mas acusa de
co-autores o delegado José
Mqrsch e o Major Luís Carlos
Mena Barreto, "chefe todo-
poderoso do DOPS".

Nascido na Polônia. Wie.-en-
U...1 foi libertr.do do campo de
concentração de Mathausen.no
final cia II Grande Guerra, e
desde então ven; se riedican-
cio ã perseguição cios nazistas,
mas esclarece que sua lata pa-ra capturá-los não ê motiva-
da por um desejo de vingança.

O líder judeu afirmou que,
alem cie Bormann. continuam
vivos e em liberdade impor-
tantes personagens doIII
Reich, como Helnrich Mueller,
Comandante da Gestapo, o Ri-
eliard Gluecks, Diretor-Geral
dos Campos de Concentração.

Depois de revelar que sua
organização possui 20 mil fi-
chss rie fugitivos nazistas,
Wiesentiial explicou que "o oue
procura é justiça para ns seis
milhões de homens, mulheres
e crianças judeus que morre-
ram nos campos de extermí-
nio".

O lider judeu, que pela pri-melra vez visita os Estados
Unidos, a fim de assistir ao lan-
çamento de seu livro The ÍVIur-
riers Among Us, acha que "um
nazista que matou duas crian-
ças é pior do que um que ma-
tou 300 para cumprir ii__s_.ru-
ções".

Holanda pede ao Brasil
julgamento de Stangl

Haia (UPI-JB) — a Holanda
pediu ontem a colaboração ao
Brasil para que fique coni pia a
responsabilidade cie julgar oex-
carrasco nazista Fran,', Pau!
Stangl, atualmente á dispôs:-
ção das autoridades brasileiras,
segundo informações oficiais
colhidas ontem nesta Capital.

O Ministro do Exterior. Sr.
Joseph Lins. respondendo pnr
e.-criio a umn indagação parla-
nvntar. afirmou que "chama-
in '.s a atenção cio Governo bra-
silfiro para o rato de que o G -
verno holandês considera cie
grande Importância o julga-
mento cie Pranz Paul Sf.ingl"

Passarinho identifica em

Brasília (Sucursal) — o jor-ne.iista Raimundo Ferreira deBrito íoi absolvido sumária-
mente no processo-erime quelhe ê movido na 1" Vara Cri-minai de Brasília, sob a acusa-
çao de ter assassinado seu ir-mão. Osvaldo Ferreira de Bri-to.

O juiz, Sr Juscelino JoséRibeiro, entendeu oue o jorro-lista agiu em legítima dele -
quando alvejou seu irmãomas recorreu <i,' ,_ f ,¦,. ¦ 0'contra sua própria seiven-e"
ao Tribunal cie Ju.viça do Dis'-'trit-i Federal, atendendo a di*.
positivo do Códieo d.' Proc.v.*n
Penal.

STF mantém
Beidas cm
liberdade

Brasília (Sucursal) — o MI-nistro Osvaldo Trigueiro, Re .
lator do pedido dn extradição
de Youssef Khalil Beidas, if;m.
plesmente mandou juntar ar-
processo a informação que lhe
transmitiu o Ministro ria .Im-
tira cie que concedeu liberdade
vigiada ao ex-Prrsid.-ntc do
In tra Diuil:, "por coivatar nuc
«ia _ prisão excede o privo dcOO dias" da decretação riu pri-são preventiva.

Setores rio Supremo Tribtme;
Federal receberam com reser-
\as a decisão rio Ministro Ga -
ma, e Silva, norqiif, secundo

lu-

criticas campanha para
desgasta- com

Brasília (Sucursal) — O Ministro do Trabalho. Sr Jar-oas Passarinho, disse ontem ao JORNAL DO BRASIL quocenas matérias noticiosas e opinativas contra sua. orien-facão a frente da Pasta têm o objetivo de incompatibilizá-
lo com importantes setores militares, e. por esse meio, obter
o seu afastamento do Ministério.

-- Tais criticas — acrescentou — procuram deliberado-
mente distorcer fatos e falsear dados, não apenas para fa-
vorecer interesses opostos á politica trabalhista do novo
Governo, mas também servindo de instrumento aos quese empenham em combatê-lo pelas suas posições naciona-
listas, coníundindo-as com subversão e irresponsabilidade
administrativa.

afirmam, "invadiu a. arei,,
risdicionid da Suprema Corte
já que Youssef Beicias se en-centrava preso à disposição doSTF, e não do Ministério daJustiça".

Concursados

INTERINOS

Comentando o editorial pu-
blicado ontem pelo jornal O
Globo — que qualifica de de-
niajiógica a decisão do Go-
verno no caso dos interinos
demitidas cia Previdência So-
ciai —, disse o Sr. Jarbas Pas-
¦Marinho que. se o exame da
matéria suscita dúvidas, como
disse o autor cio texto, foi pre-ci.samente para escla-rcer "séria
dúvida" que se baixou o ato
de suspensão dos efeitos da
portaria que demitiu 1 400 fun-
cionários, assinada pelo então
Presidente rio INPS. Sr. José
Nazaré Teixeira Dias.

Ao tomar aquela providèn-
cia, indagava o novo Governo
se não havia um entrechoqua
do que dispõem as Portarias
3t>, 37 e 3ü, do então Preslden-
te do INPS, com o preceitua-
do nos Artigos ti.0 e 7.° do De-
creto-Lei n.° 225, de 28 de fe-
vereiro de 1967, editado peloex-Presidente Castelo Branco.

(MISSA DE 7.° DiA)

r^V 
A famíliâ cie THOMÉ MARTINS, con-

§| 
vicla clemais parentes e amigos, para
a missa de 7.° dia que será celebrada

dia 30 às 9:30 horas, no altar-mor da Catedral.
(P

VíOVA PIO DUTRA DA ROCHA
(Dna. Cota)

(MISSA DE 7.° DIA)

Os Professores, Funcionários e alunos'"'* do Colégio Brasileiro de Almeida con-
vidam parentes e amigos para a missa

que fazem celebrar em sufrágio da alma da
mãe e avó de seus Diretores, amanhã, quinta-feira, dia 30, às 10,30 horas, na Igreja da
Santa Cruz dos Militares (Rua 1.° de Março).

(P

*

O documento devera mos-
trnr. também, a necessidade de
o Exército voltar ás suas ativi-
dades normais, passada a pri-meira. fase revolucionária, queexigiu das forças de terra, uma
participação mais efetiva e
mesmo direta na gestão da
vida nacional.

Pimentel c c
comemorar

Curitiba. (Correspondente) —
Em comemoração ao 3.° anl-
versário da Revolução, o Go-
vernador Paulo Pimentel de-
terminou a decretação de pon-to facultativo em todas as re-
partições estaduais, depois de
amanhã.

Também os Comandos cia
5.» Região Militar e da 5 a
Divisão de Infantaria, em co-
labora ção com'o Governo rio
Estado, estão preparando um
programa comemorativo do
aniversário da Revolução.
PROGRAMA

E o seguinte o programa:Cia 31, 3 horas - Missa cam-
pai, no Centro Cívico, seguln-
do-se hasteamento da Bandel-
ra Nacional, camo cio Hino
Nacional, leitura., da Ordem-
do-Dia do Ministro do Exér-
cito e desfile civlco-militar.

Unia série de palestras e íil-
mes alusivos á Revolução será
apresentada no mesmo dia

Dentro dos programas orea-
nizados pelos respectivos co-
mandantes, de cada unidade,
estão incluídas palestras, visi-
taeées públicas aos estabeleci-
mentos militares, desfiles e es-
clarecimentos ã opinião ptibli-
ca sobre os objetivos da Revo-
lução de lflíM.

omaudos vão
a Revolução

nas emsisoras de televisão des-
ta capital.

As comemorações pre/rrama-
das pelo Governo serão alusi-
vas, também, à posse do se-
gundo Governo revolucionário,
ocorrida no liltimo dia 15.
MINISTROS

Belém (Correspondente) —
Cinco Ministros de Estado es-
tão sendo esperados nesta. Ca-
pitai, amanhã, para participa-rem cio encerramento das co-
memorações úo 3." aniversário
da Revolução. Sáo eles os Mi-
nistros .Mário Andreazza, Afon-
so Albuquerque, lvo Ai7.ua.
Costa Cavalcanti e Jnrbns Pas-
sarinho.

Todos assistirão, no Teatro
da Paz, à conferência que o
Ministro Jarbas Passarinho fa-
rá sobre o aniversário da Re-
vol.ição, depois de amanhã.

O regresso está previsto pnra
o dia 1 de abril.

istoiie quer
rdoar ci

e militares
perdoar civis

Brasília (Sucursal) _ oDeputado Gastonc Rishl(MDB-Sáo Paulo) apresentou
projeto a Câmara, ontem, con-cedendo anistia aos civis e mi-litares que sejam acusados outenham sido condenados porcrimes previstos na Lei cie Se-
gurança Nacional, no CódigoPenal Militar "ou por motivosrelacionados ou decorrentes cie
participação em movimento
grevista".

Magalhães vê
agenda com .
Costa e Silva

Brasília (Sucursal) — Aagenda preliminar pare aReunião cios Presidentes Ame-ricanos, em Punta dei Este,foi objeto cie uma. discussão'
rie 90 minutos, ontem, entre oChanceler Juraci Magalhães eo Presidente Costa e Silva.

Nacia, transpirou a respeito
cia reunião, entretanto, tendo
o Secretário rie Imprensa. Sr.Heráclio Sales, adiantado,
mais tarde, que o Presidente
e o Chanceler voltarão nos
próximos dias a avistar-se pc-ra acertar mais detalhes da
agenda.

NAO REVOGOU

Acentuou o Ministro do Tra-
balho que a nova portaria não
revogou as anteriores, mas, ao
contrário, a.s manteve. Apenas
tendo em vista haver indicies
cie conflito normativo, suspen-
deu-lhes os efeitos, por prazonão superior a 30 dias, parader a uma comissão a opor-
tunidade cie "examinar e opi-
nar conclusivamence sobre a
superveniéncia cie conflito nor-
inativo entre a.s disposições do
Decreto-Lei n.u 225 e cs efeitos
das três portarias."

Mai.s tarde, o Sr. Jarbas
Passarinho, na reunião rio Con-
selho Nacional do SESC, dissa
que o contrato coletivo de ira-
balho é o "instrumento dese-
jável, ideal e final" para liar-
monizar as relações entre em-
pregadores e empresados e opi-
nou que a participação dos
trabalhadores nos lucros das
empresas será a fórmula mais
eficaz de aumentar a produ-
tividade e os rendimentos da
patrões e assalariados e assim
combater o perigo comunista.

Concordou, p o r é ra, que a
adoção do contraio coletivo de
trabalho, como norma univer-
sal dc emprego no País, depen.
dera da superação de vários
fatores que no momento a dc-
«aconselham: estudos sistema-
ticos por parte do Governo e
da iniciativa privaria. Depen-
dera igualmente do empenho
com que patrões e empregados,
pelas suas entidades de classe,

se aplicarem ao esforço cou-
junto de encontrar o melhor
caminho para uma convivên-
cia caria ver, mais positiva e
útil aos ser» mútuos interesses.

VIAGEM

O Ministro Jarbas Passarl-
nho chega hoje às 12 horas
de Brasília, para onde volta-
rá amanhã, depois rie presidirna Rio. pela primeira, vez. a re-
união do Conselho Nacional rie
Política Salarial c empossar os
novos direi.-ire.- dos Depnrta-
mentos Geral cie Administra-
Ção e Nacional do Trabalho.
Brigadeiro Roberto Brandinl e
Sr. Ildélio Martins.

Segundo a assessoria do Co-
ronel Jarbas Passarinho no
Rio. ele permanecerá em Bra-
sflia até o dia 31, prosseguin-
do na constituição de seu gabi-
nete, que deverá funcionar ali
definitivamente, como é do de-
sejo do Presidente Costa e Sil-
va. Quando concluir essa ta-
refa, irá a Belém, já que can-
celou sua anunciado visita a
São Paulo.

PROMESSA

São Paulo (Sucursal! — O
Sr. Ildélio Martins, que toma
posse- hoje no cargo de Dire-
tor cio Departamento Nacional
do Trabalho, disse ontem quevai sugerir ao Ministro Jarbas
Passarinho a. avocação cio pro-
jeto que regulamenta a profis-são cie jornalista, atualmente
no Congresso, "a fim de sub-
metê-lo à apreciação das eu-
tidades da ciasse".

PROTESTO

Brasília (Sucursal) — O
Deputado Marcos Jkertzmann
(ARENA — São Paulo), em
discurso proferido ontem na
Câmara, criticou o projeto queregulamenta a profissão de Jor-nalista, proposto pelo Governo
anterior, sugerindo quc- o Mi-
nistro Jarbas Passarinho de-
ve retirá-lo do Congresso e
Iniciar a elaboração de novo
texto.

— Confiamos em que o Sr.
Jarbas Passarinho, cuja breve
atuação já lhe grangeou o en-
tusiasmo e a confiança dos
sindicatos operários, se dispo-
nha a ouvir ns reivindicações
dos jornalistas e com êies de-
bater a elaboração de um an-
teprojeto quc corresponda aos
anseios da categoria e não aoe-
nas rie uns poucos funcionários
do Ministério que ora dirige.

do BNHserão
convocados

Todos os funcionários requl-
sitados peio Banco Nacional
da Habitação serão devolvidos
às suas repartições de origem,
enquanto os intefinos que náo
se habilitaram em concursos.;-
rão dispensados, para que dêem
acesso aos candidatos já apro-
vados em concurso, desde ;);.
de junho de !9(_(., por aquele
órgão. Esta informação foi da-
ria. ontem, peio Diret.or-Supe-
rlntendente do BNH, Sr, Clãu-
dio Luis Pinto, para afastar as
devidas dos concursados ainda
não admitidos.

Faculdade de
C. Domésticas
tem 40 vagas

O Diretor da Faculdade de
Ciências Domésticas da Gua-
nabara, Professor Luís da
Guarda, informou ao JB quoestão abertas até sexta-feira as
inscrições nes exames vestibu-
iares para preenchimento de
40 vagas.

A Faculdade funciona k Rua
do Senado, lã, e ns inscrições
podem ser feitas das 17 às 19
horas. O curso é noturno e
de nível superior, formando
professoras para o ensino mé-
dio nas escolas de aprendizado
doméstico.

ANTONIETA PIRES PINTO 
~

JORNALB

Telefone para 22-1818
c faça a sua assinatura do

NIETA
(MISSA DE 7.° DIA)

Dr. Sampson Felix Pinto, Mário Sampson Pinto, Solange Pinto Mendonça, Luciano
Figueiredo Mendonça e Valéria Mendonça convidam parente*s e amigos para a
missa dé 7.° dia que mandam celebrar por intenção da bondosa al™ de sua

inesquecível esposa, mãe, sogra e avó ANTONIETA PIRES PINTO (Nieta) no
altar-mor da Igreja Sa'o Francisco de Paula (Largo de Sâo Francisco), às 11,30 horas do
d,a 30 do corrente Antecipadamente agradecem a todos que comparecerem ¦ esse ató d»í fé religiosa.

A.

Light volta a d e s r e sp ei t a r
horário dos cortes de luz
em Botafogo e Copacabana
™r<^S?reS 

dG Co.Pacabana estão revoltados com a de-
IZfrtl l,° 5° 

ra,CIOnamento de energia, como aconte-ceu na noite de ontem, quando em vários edifícios nume-rosas pessoas ficaram presas em elevadores, porque a RioLígho resolveu, sem aviso prévio, antecipar de uma hora ocorte.
Também em Botafogo houve pânico: os moradoresacostumados com o corte entre 20 e 21 horas, foram sur-

preendídos onrem com o racionamento entre 19 e 22 horas.
TRANSTORNOS

Os moradores dc- Copacabana
não se conformam com o corte
dc três horas, sobretudo á noi-
te, quando sáo obrigados a usar
velas ou outros objetos capa-
les de provocar acidente?
«raves.

Nos hotéis que possuem me-
sas telefônicas a bateria, o cor-
íe prolongado esgota as rescr-
vas de energia. Após a volta
cio abastecimento, as ligações
demoram 30 minutos para se
normalizar, ocorrendo intorfe-
rencias e inversões de chama-
risa.

Tmcipe
sueco vem
ao Brasil

O Príncipe Bertil, terce!-
ro filho do liei Gusta v o
Adolfo e segundo na linha
de sucessão ao trono sueco,
passará pelo Rio na manhã
de hoje, rumo a Buenos Ai-
res, de onde voltará no dia
3 para uma visita de seis
dias ao Brasil, em caráter
não oficial. '

O Príncipe, que tem. 55
anos, será homenageado no
dia 6 pelo Presidente Costa
e Silva com um almoço em.
Brasília, sendo recepciona-
do pela Embaixada do seu
pais na terça-feira, dia 4.

Boa cachaça
desaparece
cm Minas

Belo Horizonte, t Sueursall
— Os mineiros estão amea-
cados de ficar sem cachaça
de boa qualidade para be-
ber no inverno, pois a übe-
ração para a fabricação do
produto fèz com que surgis-
sem mais rie 40 novas mar-
cas em Minas, concorrendo
com as fábricas tradicio-
nnis, algumas das quais se
voem obrigadas a fechar as.
portas, segundo informou o
distribuidor da cachaça Mi-
neirinha, Sr. Richard Neto,
acrescentando que o merca-
do mineiro está abarrotado
de aguardente de má quali-
ddae e mais barata. (

Dizendo que não encontra
aceitação para a boa cacha-
ça que distribui, o Sr. Ri-
cardo acrescentou que "os
bares desta Capital prefe-
rem vender as cachaças de.
pior qualidade, porque tém
mais saída, por seu baixo
preço".



Programas cont chaves para
corridas do íini de semana
e mais sete páreos amanhã

Jornal do Brasil, quarta-feira, 23-3-67. 1.° Cad. — 17

Edição sempre melhor tem
aporá 63 

"4/5para 
os 10\

e Correia vin
AMANHÃ

1.» PAREO — ,\s SOhDOm — 1 200
metros — NO$ íaoo.tio

Ks

3—5 Drnscii Diou. J. Port. 57
6 Crlspin, T. Oliveira .. 55

4—7 Glpso, H. Vnsconcsl. :,?,
8 Lumlnador, M. Nlclev. üíi

1—1 Fnlda, I. Souza 1
2—2 La Garçone, J. Ramos x

3 Jiireta, C. Morgado .. 2
3—-4 Charol-esa, O. Car-doso :c

5 Rlrlnre. R. Carmo 4
4—0 Boa Luz, J. Pnulleio ,. S" Cisme, R. Rnmos 3

•« PAREO — As ::tt> 1
metros — NCrS 800.00

1—1 Paynso, R. A. Pinto .. 57 10
2—2 Way Up Hlijli, (x) J. B. '/ 55

3 Gasparzinha, J. Mitch. 54
3—4 Dlnlon. F. Pereira P. 58

5 Eaglo Stone. J. Borja 53
4—n Arnbela, c. Morgado .. •; 56

7 Hino. L. Carvalho .. 57
(x) — ex. Hercurlo

5.» P.ÍUEO — As 22h35m —
motros — NCrS 1 300,00 —
BETTING

1—1 Tenente. J. Santos ..
2 Massacre, C. Souza ..

2—.". Boatirevere, J. Portilho
Poriíotten. I. Oliveira.
Fricandó. S. Silva ....

3—6 Voltto, A. RK-ardo ..
7 Atirador, I. Souza ....
R Llppl. A. Ramos 

4—9 Hal-Astro, C. Morpado
EI Sirocoo. J. Santana
El KUnrney, C. A. Son.

1 2im

kk

sem mexer
Edição, agora demonstrando grandes progressos téc-

nlcos, trabalhou o quilômetro para o Grande Prêmio Cor-
deiro da Graça em G3"4/5, visivelmente contida pelo bri-
dão J. Correia, que parece ter novamente ganho a mon-
taria da pensionista do treinador Manuel de Sousa.

Biazon pronto para reaparecer na Prova Especial de
sábado veio sempre pelo caminho mais longo e no final
marcou 109" para a distância de 1 G00 metros, sem que J.
B. Paulielo o alertasse unia imica vez sequer. O seu fina]
também náo poderia ser mais expressivo.

Carvíi.lho —

fi." PAREO — As 23h5m — 1 200
metros — NCrí .100,00 — BETTING

S." PAREO — As 21h30m — 1 300
metros — NCrÇ 1100,00

KB

3 5fi
5
2

50
53

:c 56
1 53

X ÕR
:í 56
4 58

1—1 Miss Etlete, A. M. Ca.
2 Sapa, O. Ricardo 

3—3 Nurml. I. Oliveira ....
4 Dana, M. Nlelcvlsck ..

3—5 Altnlln, R. Carmo ..
6 Manuã. P. Menezes ..

4—7 Iplrá, C. Morsaclo 
8 Gold Express, A. Bicar.

4." PAREO — hs 2>h —
metros _ NCrJ S00.00

Kg

1—1 t-oiidort Tower, C. A.S. ss
1 Conclnelle, S. Silva .. 54

1—3 Blue Sea, C. Montado 55
4 San Remo. L. Carvalho 57

1—1 Confucio, A. Ricardo
Pato Selvagem, O. P. S.

2—3 Hevaly, J. Machado ..
Quaranta (?:>, .1. B. P.

3—5 Ocar-Way, O. Cardoso
Old Bali. J. Borja ..
Niva, N. Correríi ....

4—8 Halmlto, A. Ramos.,..
Itaroguftm, A. Nery ..

10 Comando, N. Correra
íx) — ex. Ialít Honera.

l.o PAREO — As 231l3.'.m — 1 I
metros — NCrS 1 100,00 —
BETTING —

I—1 Zolla, F. Mnla
2 Labcu, J. Heis 

2—3 Lindavice, V. Menezes
4 Can-Can, C. R. Cnrv.

3—5 Tabacar, J. Santana ..
*> Guarapcraa, M. .Silva

-t—7 Eliége, O. Silva 
8 Bojudo. S. Silva" Pass-Bier, J. Portilho

59
53

59
51
50
53
52
52

KS

SÁBADO
1.» PAREO — ,\s 131>30m — 1 C00
metros — NCr$ 1 300.00

fi.o PAREO — As 161il0m — 1000
metros — NCr$ 1 600,00

Ks Ki;
1—1 Estiliieira  x 56 1—1 Guepardo 56
2—2 Eondadora  x 52 " Gállo 56
3— 3 Deidade  x 52 2—2 Gelser 58

4 Halcysta  1 56 " Graníina 54
4—5 Fusão  ic CO 3—3 Kl Clclon 56

G Jocllne  x 52 4 Sercin 54
(í Ambro&ao 56
7 Siap BaiiR 54

2." PAREO — Às Mll — 2 000
motros — NCrS 1000,00 — PROVA
ESPECIAL — (Grama) 7." PAREO — as IKlt-ir.m — ! «oo

metros NCrí 1300,00 — BETTING

STYX

GiüUvnArr — L
1 300 em 30".

Rsnlva -- F Pí-reí-ra l-'.° -
i 400 em 08" 4'.i.

Empe-Uix — L. Roberto — 1 500
ent 84"2j5.

H.ippy Jack — D. Santos —
l 1100 em 911".

Styx — J. Pedro F. — 1 DOO
«ti 92"i;5.

Travesso — R. Penldo — 1 300
em 92 "2 5.

Almbexê — A. Ramos — 1 600
t:ii lio'".

Ilopa — M. Henrique — 1 300
em 03".

Ssu Bccfio — A. Hodecker —
1 400 em. .105".

LONDON

London — c. H. Carvalho —
1800 em 12!" — 1600 em 100".

Baliza — J. Machado — 1 200
em 81"2;5.

Siioct 
'— 

J. Reis — 1 200 em
Gfi"2'õ.

Sl.ip Biuis; — J. Partilho —
1 200 em H0"3 5.

Edição _ J, Corrêa — ) 000
em t).V'-i 5.

Groa — J. Pedro P. _ ] 500
em iO!"25 .

Maneia Chuva — J. il Pauiicio— i 300 fctn .'33",'í õ
Itií — A. Santos — ; 200 em

78"1 5.
Charnot — .1. Santana _ 2 C-Ut

em 14!" — i 600 em 110".

EXTRA DRV

.Teime Prince — J. Portilho —
I 600 cm nrirs

Frlssou — S.' M. Crtra — 1 300
em 88".

Estonlana — ,T. Terres  i soo
em 89".

Ill.-ban.tc — E Marinho — ] 200
em 83".

Forma — A. Santos — 1 soo
em 91"2i5

Extra Dn- — A. Ricardo —
1 200 em 79".

Acádia — S. M. Cruz — I 400
em 95".

DoniMo — L. Carlos — : 200
em Vo".

Portela — D Moreira — I 400
em 101"

Biazon — J, B Pauüeio —
1 CCO cm !09"

C-T. 8-3"! '5.

JAI.ISCO

- A Marcai — ; 300

A. Fernandes — :. COO
em 86".

Mujõ
em 07"

Obsesslon — p. Pereira l\o 
1 200 em 82".

Vivandiéie — S. M. — 1 200
em 7íí"-i[5

Falry Plower — P. Mala —
1 OSO em C6"3 5.

Ponttuiela — F. Esteves — í 600
metros em 105"2j5.

Scratch — J. Reis — 1 500 em
105".

First Class — H. Vasconcelos —
I 400 em 91"3j5

Star Lady — J. silva — 1 000
em 07".

ADATIS

L. Santos — 1 400

30

Sêstria ¦
tn 96"! 5.
Bebeto — J. Pinto — 1 2C0 em

eni

Fiis — S. Sllv.
- I 000 em !.'2
Atíatis — J. Macha-d

2 040 tm I-!õ"

i 400

MorjjAdo —

Ki: G;n?ve- — J. Borja — ; 2001—I Ambição  x 54 Kg em Sl"2,5.
2—2 Biazon  3 61 1—1 Flàneur 57
3—3 Charnot  x 56 2 Fuço 57 AZORPS

4 Haccycta  1 52 2—3 San Isidro ;: 57
4—5 London  x 50 4 Snowking 53 1>. Old: — J Baf/ica — 1 mo

C Copag  2 00 3—5 Falr Boy 57 em 92".
6 Mengo 57 Azores — L. AcuiU — 1 300

4—7 Atssuan 57 t'1" Bfi" ¦
3.» PAREO — As 1-lh.lOm — 1300 3 Fair Rlver 57 Gobelln — J Terres — 1 500
metros — NCrS 1300,00 — 9 RagamuXfln 57 ent 103"2 5
((!nn":,) 

Kr ^S'oo 
- L, canos - ; 30„

1—1 Pouquet  x 57 S.« PAREO — .is 171i20m — 1400 eni w"2;õ.
2 Retrospcct  x 57 motros — NCrÇ 1600.00— Minha Gatinha. — R Carmo —

2-3 AlbIRo  t 57 BETTING 1 300 em 87"
4 Mancaz.o  x 57 v,«,,.!,i..„ T „

3-5Cuore  X 57 KB -Veiitl.o 
- L. Santos - 1400

6 Hal-Só  x 57 1—1 Djelabah ití '"" 94"3js.
4—7 Dragão  2 57 2 Ilopa 80 Timeu — 1. Brlzola — 1500" Snowklng  x 57 " Christlno 56 emi 105"

2— 3 Illawatha 11 50
4 Bonnls Bl 56 Venuto - J. B. PaulleSo -

4." PAREO — A< t;.h — 1200 5 Alànla ;,ó 1 300 em 39".
metros — ÍJCrJ 1300,60 6 MascotIta  10 58 Sapoti ~ D Santos — I oon

1-1 acádia 56 em fi8„
Kr 8 Gulrlanda ;i 56

1—J Feitiço da Vila  x 57 9 Happy Clímax 56 ABAETfi
2 Hal-Liblo  5 57 10 Sylvaln 56 ' 

' J
2—3 Talamã  1 57 4-11 Minha Gatinha 56 Estória — ¦< Riu-, - i™4 Lord Byron  4 07 12 Estatira 56 a 

~ ' 3M
3—5 Sansovlllo  7 57 " Claudia. 56 em °3 3o-

6 Manield  2 57 13 Amacl 56 Bonnie Bl — A. M. Caminha —
4—7 Dr. Osmano  x 57 1 000 em 70"." Salvatore  6 57 ...

8 MiUraqulta  3 57 9° PAREO — As 17h55m — 1200 -u.jriia. o — B, carmo — 1 400

5» PAREO — as 15h33m
metros — NCr? 1600,00

1—1 Cantagalo
2 Estouro ..

2—3 Gulnéu ..." Malaparte
3—4 Folfí:idão

5 Travesso ..
4—tí Hanover .." Iveco 

Kff
56
56

metros — KCrS 1 300,00
BETTING

l—l Casela 
2 Gunlnlne ...

2—3 Virajuba ....
4 Arquibela ..

3—5 Miss Kadlna
Vivanclière .
Jandinha

4—3 Dolce Farnlei
9 Secret Love

10 Copaciibuna (

Kk

57
57
57
57
bl
57
57

DOMINGO
1.» PAREO — As Mh — 1 200
metros — NCrS 'i 000,00

1—1 Esuia 3
2—2 Algar-oba h
3—3 F.untlana x

4 Flora Catlta. 2
4—5 Haca 1

6 Obsesslon 4

Kk

55
56
55
5J>
55

Z." PAREO — As 141\30m — 1 300
metros — NC'r$ 1 600,00

2—3 Divertida" Alzon ...
*i Susa ....

S—5 Edição .." Descarte
6 Rangpur

4—7 Flan r.a ..
a Kalapalo
9 Titular ..

6." PAREO —
metros — NC
tinto

As 1
r? 1

6h45m
300,00 -

53
57
59
59
57
59
50

300
(Bet-

1—1 Royal Fox 4
2 Falgamoir 3

2—3 Lsnaio x
4 Taparai 7

3—5 Good LooWng 5
6 Tower 2
8 Luluca 6

Kk
56
56
56
56

56

3.» PAREO — As ISh — 1 200
metros — (Professor Octavlo Du-
pont) — NCr$ 2 000,00

1—I PraHnete x
2 Bertie 2

2—3 Old Cat 1
Quaréa 3
Eliane x

3—fí Fnaçfi.0 4
Ortit,-a 7

Gali.aiitry f,
4—9 Azores x" Loirita 5" H lcacliá x

kk
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
59

Pralinete — R. A. Pinto —
I 300 em 01"2;5.

Sabatina — A. Ricardo — 1200
em 82".

Megan — J. Puno — 1 000 em
68"2 5.

All-ea — A. Ramos — 2 040 em
158"2|3 — 1 600 em Í24".

Abaoié — P. Pereira F. — 2 040
em 146" — 1 600 em 113"3 5.

Mascotlta — J. Uorja — 1 400
em 101".

BIAZON

Di — P. Coelho — 1 300 em 95".
Rlcachá. — D. Moreira — 1 300

em 90".
E-côlha — J. Briziola — : 400

em 95"25.
D.x-,e Iracema — J. Brlzola 

- 300 em 87"2 5.
L;irita — J. Baflíca — 1 300

cm 90".
Fk-Y,inha — F. Estives — 1 200

em 35".

Ambrasso - C.
1 000 em 108"2 0.

Flanna — H. Vasconcelos —
1 «00 em 64"! 5.

Miss Kadina — c. Morgado —
1 400 em 93"3|5.

Cantaualo — .1. Torres — 1 c«0
em "2"2 ,->

Vestal Boy ~ S. M. Cruz 1 200 em 85", disparou e deu 3voltas

FOUQUET

Fronton — o. Cardoso — 1 400em !»ó"2 5.
Laiamle — .;. Silva — ; 040 em151" — 1 OCO em 116"2!5

„ í'°l,quet P- Est-evís — I 200 em
Gr-nçis Khan (J, Santanal eAlia (J. Terres) — I 000 em 63"

grama
Sancialo (J Reis) «_. Arailnda r.7Pint.,) — 1 .100 em 95" 1 5 .-rama'
Guadalqucvir (J. Machado) eFlnvy ill Vasconcelos) — ; 000cm 67"2 3
Nieole (P. Pereira F.o) t Que-bra Cabeças (L. Correial — 1 200cm 80".
Secret Love (C. Morgado) c

Espantalho (J. Quinta-nllha) —
200 em 82".
Ouarulhos (J. Borja e Gailiai-d

(.T. Machado) — 1 0'X) em 67".

FI.KXA DE OURO

Hall (A. Santos) e Exagero (B.
Lima) _ i 200 em 81".

F. de Ouro (J. Correia) e Pxix-
trot (L. Correia — 1 nO0 cm 86".

Frangonard (J. Machado) «
Gciser (F. Maia) — 1 .joo Nn 93»
2|5

Eddie IL. Cario.í) e Esdrúxula
(A. Ricardo) — 1 MO em 86"2;5.

Gold Girl (F. Esteves) c Florel-
ra iS. Gueti.-s) — 1 300 em 80"

¦ 5.
Garbo (1. Sousa] e Aracnti (P.

Lima) — 2 040 em 142" — 1 600
em 110".

Piora (J. Queiroz) e Geri (C.
Morgado) — ; r,oo em 99"2 5.

Allccndom (J B. Paulielo) e
Pant-anll (J. Süva) — 1 -;oo nn
9S"2 0.

jUgoroa (P. Esteves) e Marques-
sln (J. Reis) — 1 200 em 82"2 5.

Consioan (S. Gomes) e Sereln
{J. Borj 1 600 em 12"'1

Socila (J. Graça) c Happy Cii-
max (D. p. Silvai — 1 000 em
67" 25.

Guaracy (.7. Baíilea) c- Bobei id.
Moreira 1 — 1 000 em 67"2 5

Seu Levy .,J. B. Paulielo) c
Massacre (Lad ) — 1 000 em 67".

Escurlnho (P. Alves) e. Kcngolo
(B Alves) — 1 000 em 69".

Puno (J. Pinto) e Guepardo (A.
Santos) — 1 400 em 96".

Happy Widow (J. Negrello) e
Happy Wlncl (B. Santos) — í 500
em 105".

1—1 Hararl x
" Hall 5

t— 2 Expo 67 2
3 Ulpinno 8

3_4 Obstine 6
5 Xântlco 4

4—6 Nlcolé 7
Cn.inly 3
Cupidon 1

Kk
55
55
55
55
55
55
55

7.« PAREO — As 17h20m — 1 309
metros — NCrÇ 1 600,00 — (Bet-ting)

4."> 1'AREO — As 15h3Sm — 1 400
metros — NCrÇ 1 100,00

Kk
1—!, Sisal tt 5B

2 Hal-Tuto 54
8—3 Urutáu 57

Seu Mozart 58
Palmoa 52

t—6 Juc-Jac 54
El Glorlous  x 57
Pakori  1 53

4—9 Espadlm  x 54
10 Mansetout  x 55
11 Ratiro  X 55

S.« PAREO — As lShlOm — 1 000
metros — (Grande Prêmio Cor-
deiro da Graça) — (Clássico) —
NCr$ 5 000,00

Kff
1 Seu Levy  1 59
2 Fort Princa  3 57

1—1 Ledet-maua 7
2 Sest-rla a

2—3 Flora Mascarada x
Gelosa 4
Lnlu Beüe 6

3—6 Dlamelita 3" Gueba ;<
7 Gorja 5

4—8 Rama Calda 1
9 Actress 2

10 Doce Iracema x

Kg
56
56
56

56
56
56

50

8.» PAREO — As lShõõm — 1 200
metros — NCr$ 1 100,00 — (Bet-linK) — (Areia)

1—1 Ocelado 5-
Cuidado i

Bela Lulza x
2—4 Kimlmo x

Dom Octavlo 2
Espátula 3

3—7 Biiturrilho x
Uncie x

Elogio .," x
4-10 Motur ..." x

11 Flora Adlxla ..... x
12 Majò x
13 Elau '. £

Kk
56

55
54
56
54
54
56
55

Central Elétrica de Furnas S.Â.

EDITAL N.° 18
Venda de veículos e
equipamentos usados

A CENTRAL ELÉTRICA DE FURNAS S.A. torno público que re-
ceberá propostas pnra vencia a dinheiro, no estado em que te en-
contram, dos veículos e equipamentos abaixo relacionados:

10 Camionetas Ford F-100; II Peruas Ford-F-100; 26 Jeeps
Willys; ó Peruas Willys; 2 Camionetas Willys; 9 Caminhões Ford
F-600; 6 Caminhões Mercedes-Benz; 5 Caminhões FNM; 2 Tratores
John Deere; 2 Carregadeiras Eimco, 1-1/2 ir; I Guindaste lornin 7
ton.; 20 Bombas para água, diveisas; 6 Geradores, até 3 kVA; 34
Motores a gasolina, até 9 hp; 1 Torno Mecânico, de bancada.

Relações discriminativas e detalhes da concorrência serão for-
necidas aos interessados 1105 escritórios da Companhia, nos entle-
roços abaixo:

PASSOS (MG)
USINA DE FURNAS
BELO HORIZONTE
SAO PAULO
RIO DE JANEIRO

Travessa da Matriz, 56-B
Passos — MG
Rua Rio de Janeiro, 462, 20.° andar
Rua Sete de Abril, 261, 11.° andar
Av. Rio Branco, 123, 12.» andar

As propostas, em envelopes fechados, serão recebidas até às
15:00 horas, do dia 12-04-67 nos escritórios de Passos, Usina da
Furnas, Belo Horizonte e Sáo Paulo o até is 15:00 horas, do dia
26-04-67, no Escritório Central de Furnas, silo k Rua São José, 90— 3.° endar — Rio de Janeiro. ip

flQUE RICO Comprando Bilhetes da Loteria elo Estado da Guanabara
na CASA ESPERANÇA LOTERIAS - Av. Rio Branco, 159.
que ainda tem bilhetes à venda para a extração de amanhã

O SEU DIA CHEGARÁ!

Confucio ícin 38"2/5 para
a reta de 600 metros cora
A. Ricardo fazendo posição

Coníitcio deu ontem pela manhã umn prova tie quo real-
mente vai custar para ser derrotado na corrida noturna,
pois no apronto veio .-empre com facilidade desde o.s 600
metros em 38"2/5, começando junto à cerca externa e ter-
minando rio ludo oposto, isto tudo sem mostrar qualquer
esforço maior, pois o jóquei A. Ricardo vinha realmente
tranqüilo no dorso.

Outro nue surpreendeu aos observadores foi Forgetten
que, progredindo bastante, assinalou 37"2/5 para a reta de
600 metros, isto sem que o bridão I. Oliveira tivesse íeito
qualquer outro esforço para colher esta excelente marca.
Confirmando, deve dar muito trabalho aos favoritos.
CHÁROLESA Blue Sca, que intln

Chárolesa .O. Cnrdoso) cies-
rrj a reta em 40", muito ã
vontade e Eoa Luz (J. Pau-
lielot aumentou para i(l"2 fl,
sem convencer.

í"al<la e La Garçone são as
t|Uc devem decidir este primei-
ro páreo do programa, fiean-
do Chárolesa c .Ittrela nas co-
locações imediatas.

WAY UP HIGH

Payaso (R. A. Pinto), na re-
ta oposta, trouxe para os ero-
íiómetros a marca de 43" os
700, nãn deixando muito boa
impressão. Way Up High oJ.
Brizola) a reta em 39", a meio
correr. Gasparzinha CS. M.
Cruz) aumentou para 41", de
galope largo, som qualquer ini-
ciativa para melhorar e Eagle
Stone tJ. Borja) melhorou
para 3fl"2 5, chegando algo so-
licitado.

Way Up Hiffh, Dialon, Ara-
bela e o Pii.ya.so são os que
possuem melhores condições
dentro deste percurso, deveu-
ilo a sorte decidir o vencedor.

MISS ELIETE

Miss Eliete (A. M. Cami-
nha) desceu a reta em 38"2 5,
com grande facilidade e en-
trando tt pouco mais do cen-
tro da pista. Iplrá (C. Morga-
do) vindo de mais distância
completou os 360 em 23", com
sobras e Gold Express (A. Ri-
cardoi a teta em 3!1", sòmen-
te foi procurado nos últimos
instantes.

Miss lílicte sc confirmar cs-
te excelente apronto, difícil-
nuni.e encontrará quem a do-
mine. devendo Nurmi, Manuã
c Gold Express lutarem pila
formação da dupla.

COCCINELLE

London Tower iC. A. Sousa),
na reta oposta, assinalou 51"
nos 800, deixando alguma coisa
que agradou. Coccinele (S. Sil-
vai vindo de mais longe íina-
lizou os 600 em 3ü"3 5, com al-
.«uma facilidade. San Remo
iL. Carvalho) os 700 em
46" 2,5, agarrado com uns com-
painheircs. Dragon Bleu <J.
Portilho) igualou e deixou me-
lhor impressão nesta partiria
do que no síu exercício da dis-
tancia. Crispin (I. Oliveira)
agraciou muito na partida de
53" 3 5 os SÜO, fazendo o per-
curso sempre pelo centro da
raia.

Cucelnelle, que vem confir-
mairado ultima mente, tem tudo
p::.ra repetir, não divitido, no
entanto, ;c descuidar de Lon-
don Tower, Crispin, Ora gon

lílcu <¦
inimigos

PORGOTTEN

Beaurevcrs iJ. Portilho) os
700 em 46" 2 5. com sobras.
Pcrgotten (I. Oliveira) surpre-
endeu eom partida de 37" 2 5 a
reta, completada de ferina so-
verba. Volto (A. Ricardo) os
700 em 4(1". copt algumas reser-
vas o sempre afastado da cêr-
ca, Atirador (I. Sousa) che-
gou ajustado ao lado de Prisco
(L. Correia) em 45" 2 5 os 700
c Lippi (Lati ), na reta oposta,
assinalou 38", com algumas
sobras

Tenente pode estrear com
uma vitória, diante dc Bcaurc-
vors, FflTgfltfEm, Vcltio e Uai-
Astro

CONFUCIO

Confucio iA. Ricardo) a re-
rn cm 38"2 5. iniciando colado à
cerca externa, para concluir
quase tio lado oposto, e, por in-
crivei que pareça, cum o pilo-
to muito -sereno. Paio Selva-
em (O. P. Silva) os 700 em
45". agradando muito. Neva-
ly ia. Rei) subindo até pouco
mais dos setecentos para em
seguida virar o descer a reta
em 37"2 5. deixando ótima im-
pressão. Quaranta <J. B. Pau-
lielo) aumentou para 38"2 5,
com algumas reservas. Ocar-
way to. Cardoso) igualou, sò-
mente chegando um pouco
ajustado. Old Bali (J. Borja)
os 700 em 4(i"l 5, muito à von-
tade e Hnlmito (A. Ramos)
deu um passeio de 42"2 5 a
ív ia.

Confucio realizou a nitllior
partida de ontem, devendo ser
também a melhor indicação.
Xevaly, Quaranta, Ocar-Way e
thtri íuam decidirão a forma-
ção da dupla.

GUARAPEMA

Labéu CJ. Reis) os 700 em
46"2 5, com sobras. Zoila (P.
Maia) vindo de mais longe
completei! cs 360 em 22"25,
com seu jóquei muito tranqüi-
Io. Guarapcma (M. Silva) vin-
do de mais longe finalizou os
700 em 45"2 5, com rara facili-
dade e sempre pelo miolo da
cancha. Eliége tO. F. Silva)
aumentou para 46"25. chegan-
do muito Junto com um outro.
Bojudo (S. Silva) melhorou pa-
ra 45". deixando muito boa
impressão e sempre pelo cen-
tro da pista e Fass Bier (J.
Portilho), pelo mesmo caminho,
aumentou para 46"2 5, com al-
gumas reservas.

Bojudo c muito superior â
turma e como tal deve ser
olhado com respeito, não sen-
do contudo uma barbada, não
só por ser a sua segunda apre-
sentacão depois de uma lr.nga
ausência, ciimo também pela
presença de Tabacar, Guará-
perna e Zoila.

Tenento no Snl ganhou
duas eni cinco corridas

Tenente é um estreante ape-
nas na Gávea, pois no Rio
Grande do Sul correu cinco vê-
zes para ganhar duas. mos-
trando então boa categoria téc-
nica para a turma que irá en-
frent-ar nesta oportunidade. Já
esteve inscrito e não foi apre-
sentado, pois os seus respon-
sáveis não apresentaram a do-
cumenitação necessária. No Sul.
mostrou ser ligeiro, porque vem
cie dois triunfos seguidos em
1 200 metros, onde procurou
mandar na competição desde o
pique de saída. Aqui tem tra-
balhado somente no escuro,
mas mesmo assim o falatório
em tomo do seu nome é real-

mente de quem vai largar e
deixar cs outros fora da foto-
grafia.
O JÓQUEI

Apesar cie o animal ser de pro-
prledade do freio O. Cardoso,
a montaria foi entregue a J.
Santos num reconhecimento
por ô.st-e trabalhar quase todos
os animais cio freio sulino. Is-
to deve dar ao animal nina pu-
le um poucio mais alta, 0 que
interessa de perto ao seu res-
ponsável. Tenente pelo que já
mostrou no Sul, vai ser real-
mente uma c'.;s pules mais cer-
tas da corrida de amanhã à
noite no Hipódromo da Gávea.

Petróleo Brasileiro S/A

PETROBRÁS
AVISO

A PETRÓLEO BRASILEIRO S/A -

PETROBRÁS, avisa a todos os seus acio-
nistas e ao público em geral que, a par-
tir do dia 17 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

¦nw—i

Binóculo .1. C. Moraes

.Maroto deverá ser inscrito no Grande Prêmio Cruzeiro
do Sul, programado para o dia 1K de abril na Gávea, na ml-
lha e meia e com dotação de NCrS 40 mil ii|ii:ircnta milhões
tíe cruzeiros antigos). O filho dc FIamltoy»n( dc Frcsnay
será embarcado nos próximos dias de Sáo Ponlo, <¦ terá como
jóquei Urius Bueno. / I) ligeiro Jclante, ,j;i recuperado cm São
Vicente, voltará a competir nus 1 200 metros do G. P. Associação.
Brasileira de Criadores de Cavalo, no dia 11 de maio. etn Cidade
Jardim. / Antônio Portilho retornou tv Sáo Paulo, apôs uma
temporada sem sucesso no turfe carioca, disposto a ficar deíi-
nitivaniente. / Zcnabrc trabalhou cm São Vicente o quilômetro
cm 70" e deve percorrer agora 1 800 còm Dendico Garcia. Godoy
quer ver se o apresenta no G. P. São Paulo. / Trenv;a;lo apa-
roce Inscrito no campo do sétimo Grande Prêmio Internacional
do Chile. Êlc e mais lt cm luta por um prêmio aproximado de
20 mil dólares. / Gastão correrá o G. P. Lineu de Paula Ma-
chado, domingo cm Cidade Jardim, juntamente com D'Arc. Naí-
l".i. Fcrmont c Marverick. / O mcilieo Adalr Eiras dc Araújo
convidado para o Serviço Nacional do Câncer. Excelente esco-
lha. / Os cavalos do Stud Parati passaram tio treinador Jlua-
cir Cancjo para Oldemar Bandeira Lopes. Jogo é sempre jogo. ,'
.Toso Portilho, ganhador de clássicos, tem uma garantia mensal
no Stud de Paulo Morgado de NTrS 700,00 (setecentos mil cru-
zciros antigos). / Gall.intry foi posta à venda por NCrS 2,50 ir.il
Idois milhões e quinhentos mil cruieiros antigos). Pode ser vista,

na cocheira do treinador Milton Mendonça. Descende dc Flu. /
O craque japonês Uainalte.-o, que virá correr no Brasil cm maio.,
tinirá de Tóquio com escala cm San Francisco, permanecendo
ainda 3íi horas cm Nova Iorque, para chegar no dia 21 em
Viracopos, num avião da PAX. / Hoje â tarde 6 dia dc Assem-
bléia-Geral Extraordinária na Associação rios Cronistas de Turfe
Muita coisa deverá ser esclarecida definitivamente, para que a.
nova diretoria possa trabalhar como deve. / A ACTIt.l já tem
cm seus quadros mais 100 novos sócios. / Nei Costa c Nilor Ma-
cedo darão as partidas no sábado e domingo, respectivamente.

IM-1
e

lacnaa
oa na du

/;

mos aeve'lei
ganhar com Gasparzinha

.1. Machado aponta o cavalo Confucio como o maior
obstáculo para a égua Nevaly. sua montaria no sexto pá-
roo rie amanhã ii noite na Gávea, pois este lhe parece ser
de nivel superior e está muito bem treinado, tanto que
trouxe para. este páreo um dos melhores aprontos da ma-
nhã tic terça-feira.

- Melhoraria bastante para Nevaly sc a corrida iòs.se
numa raia bastante pesada -- disse J. Machado — porque
isto vinha ajudá-la bastante e era até possivel pensar em
derrotar o pilotado de A. Ricardo. Na seca, acho que a mi-
nha vai mesmo é lutar pela formação da dupla.

COM CAUTELA

Paru tentar a dupla, J. Ma-
chado diz que tom que correr
a sua pilotada com muitn cau-
tela, porque os v?loz;s Ocar-
Way e Haluiito, pedem atrapa-
lhar a sua pretensão se não ti-
ver um pouco de sorte no per-
curso.

— Em tiros curtos 6 .sempre
bom sa colocar com os da fren-
le. Unia saída cm falso, pode
por fado n perder. Acredito que
o melhor não é aceitar uma iu-
ta suicida, e .sim ficar por per-
to .para vir no final tentar pe-
lo menos a formação da dupla.
Semente uma raia alagada é
que ;:o:ie modificar para me-
Pior a presença da minha égua
na carreira.

PAREO BOM

A outra montaria de J. Ma-
chado é Gasparzinha, que es-

tá agora mim páveo bastante
acessível para suas forças, e
num tiro curto de 1000 metros
pode perfeitamente ganhar.— Acredito que Gasparzinha
não ganhando não deve pas-
sar da dupla — falou J. Macha-
do — porque os outros não lhe
parecem ser superiores e Isto de
forças iguais, «caba sempre
pendendo para o lado do quo
está bem preparado para cor-
rer a distância programada.
Como gostei cio trabalho cie
Gasparzinha nos 1 COO metros,
acho que aqui quem quiser ga-
nhar terá que derrotá-la,.
Quanto ao apronto, mesmo sem
ser apurada a fundo, trouxe
23" num pique de 360 metros
muito fácil. Com isto ficou
pronta para uma exibição boa.
Páreo que penso ganhar real-
mente.

SINDICATO DOS CONTABILISTAS
DO RÍ0 DE JANEIRO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
l.a e 2.a Convocações

Convoco os Senhores Associados para Assembléia
Geral Ordinária, a realizar-se na Sede Social, na Rua
Buenos Aires, 283, 2.° pavimento, quinta-feira, dia 30,
os 19 horas, em 1.° convocação, com maioria absoluta
de sócios quites, e às 19,30 horas, em 2.° convocação,
com a presença de qualquer número, para deliberação
da seguinte MATÉRIA EM PAUTA:
a) Relatório da Diretoria, Balanço e Contas do Sindi-

cato, referentes ao exercício encerrado em 31 de
dezembro de 1966, e Demonstração da Aplicação
do Imposto Sindical, nos lermos da legislação es-
pecífica em vigor e segundo o disposto no art.
38, dos Estatutos Sociais.

b) Parecer do Conselho Fiscal sobre as contas do exer-
cício de 1966.

c) Homologação de pecúlios 
"post-mortem", indeferi-

dos pela Diretoria.
d) Assuntos Diversos.

Rio de Janeiro, 28 de março de 1967
a) Píndaro J. A. Machado Sobrinho

Presidente
(P

CO DO BRASIL S. Â.
CARTEIRA DE COMÉRCIO EXTERIOR

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
Exlerior, 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 os seus setores, nesta
Sede e também nas diversas Agências do Banco do
Brasil, se mantêm à disposição dos exportadores, no
firme propósito de com eles colaborar e assisti-los
em suas transações com o exterior, através de infor-
mes sobre 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" nâo 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 março de 1967

a) Emane Galvêas — Diretor

a) Euclides Parentes de Miranda — Gerenie

(P
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Jllízesiarao
a «'ora exame
psicotécnico

O Diretor do Árbitros cia
Federação Carioca ele Fu-
tebol, Sr. Celso Meio Fran-
co. informou, ontem, que
todos os juizes cariocas se-
rão submetidos a rigorosos
exames psicotécnicos e no-
va orientação técnica e psi-
cológica, como primeiro
passo para a reestruturação
do órgão.

A medida já recebeu pa-
recer favorável do Secreta-
rio da Federação, faltando
ser aprovada pela Assem-
bléia Geral. As despesas pa-
ra o funcionamento na no-
va estrutura estão orçadas
em NCrS 20 mil anuais
(Crs 20 milhões velhos),
enquantos que na Federa-
ção Paulista as despesas são
rie NCrS 2110 mil (CrS 200
milhões velhos i,

SEM MISTÉRIO

Na exposição de motivos
que foi encaminhada ao
Presidente da FCF. o Dire-
lor de Árbitros disse que
pretende mudar os métodos
antigos de arbitragens e
controle dos árbitros por
métodos novos, mas sem quo
os juizes sintam muito a
mudança.

¦ Os juizes amigos tém-
me procurado e manifesta-
do receio de serem elimina-
dos pelos exames psicotéc-
nico. mas depois que lhes
explico em que consiste o
exame eles saem satisfeitos
— disse o Sr. Celso Melo
Franco — acredito mesmo
que suas reações .serão nor-
mais. porque os trabalhos
serão facilmente executa-
dos.

OS PROFESSORES

Para o Sr. Celso Melo
Franco, as alterações trarão
nova personalidade aos jui-
zes. com o professor Paulo
Ferreira nas aulas de edu-
cação fisica. Eunápio de
Queirós na preparação téc-
nica e o médico Moisés
Crosman na parte psicoló-
gica.

Antes de convidar Euná-
pio de Queirós, o Sr. Celso
Melo Franco convidou Má-
rio Viana e Alberto da Ga-
ma Malcher para a parte
técnica, mas ambos recusa-
rum.

O Dr. Moisés Crosman
trabalha na FAB. perten-
cendo ao Instituto de Sele-
çáo Controle e Pesquisa,
tendo feito exames para
cursar a Escola de Educação
Fisica.

] iivenis do
Brasil jogam
contra Peru.

Lima (UPI-JBi — A seleção
juvenil cio Brasil jogará sába-
cij contra a seleção peruana,
cem quem terminou empatada
era terceiro lugar no campeo-
nato sul-americano realizado
cm Assunção. Paraguai.

Os brasileiros estão sendo
esperados ainda hoje, enquan-

, to que os peruanos iniciaram
[seus treinamentos desde on-
jlem, encerrando com um co-
I let ivo hoje.

nz que Liruzeiro agiu
mal tentando adiar jogos
contra 'peruanos 

pela Taça
O Sr. Abílio de Almeida, dirigente da CBD. disse on-

tem que a entidade só pode lamentar a atitude do Cru-
zeiro. que encaminhou, através da Federação Mineira, um
pedido para adiamento dos seus jogos pela Taça Liberta-
dores da América contra os peruanos para depois do Tor-
neio Roberto Gomes Pedrosa

Segundo o dirigente, o Cruzeiro linha conhecimento de
que o regulamento prevê os jogos eliminatórios da Taça
até lã de maio e concordou com essa daia ao entrar na
disputa

A CBD - continuou — ja estava tomando providén-
cias para conseguir o adiamento, mediante concordância
dos adversários, já que ele não pode ser exigido
ARGUMENTOS

Os diretores do Cruzeiro ale-
'.'...ni que, como único represen-
tante do Brasil na competição,
c. pon ant o, único que pode re-
cupi rar para o Brasil o titulo
de campeão sul-americano de
clubes, o seu clube precisa jo-
gar descansado contra o Uni-
versilário, campeão cio Peru. «
o Sport Boys. vice-campeão
desse pais

O Sr Carmine Furlettl. que
viajou ontem para São Paulo
como chefe da delegação rio
clube, disse quo o Cruzeiro, dl-
rigirá oficio á CBD. solicitando
o adiamento da sua pari ida
contra o Grêmio, marcada para

7 de maio em Porto Alegre,
porque na mesma data o clube
lem jogo combinado com o
Entraicl, cia Alemanha, em No-
va Iorque. Se não conseguir n
adiamento, o Cruzeiro enviará
um time misto aos Estados
Unidos.

O dirigente informou iam-
bem que o goleiro Fazzatio e o
quarto zagueiro Vicenle, du
Ueporiivo Itália, virão para o
Cruzeiro após o encerramento
da Taça Libertadores da Ame-
rica. porque têm passe livre _¦
acenaram a propo-la do clube
mineiro - - NCrS 5 mil (cinco
milhões do cruzeiros antigos)
de luvas e o ordenado teta dos
outros jogadores do Cruzeiro.

Boros lidera "ranking de
prêmios da PCA que amanha
inicia o Greenshoro Open

Palm Beach, Estados Unidos iUPI — JBi — O golfistaJulius Boros manteve-se na liderança do ranking de pré-mios tia Professional Golf Association, depois da disputa
do Pensacola Open. no último fim dc semana, somando
agora USS 47.250 oficialmente, o que .significam NCrS
127 575,00 icento e vinte e sele milhões, quinhentos e se-
tenta e cinco mil cruzeiros velhos i pelas vitorias c outras
boas colocações que obteve.

Começa amanhã, pela manhã, no.s links do Serigefield
Country Club — em Groeensboro, Carolina do Norte — o
Greater Greenshoro Open. com uma dotação de 125 mil
dólares para os golfist.is mais bem colocados, cabendo a
Doug Sanders defender o titulo conquistado no ano pas-sado. O torneio reveste-se da maior importância, na atual
temporada, quando se sabe que será o último antes cia
realização do Mastcrs Tourn.imeni, em Augusta
OSi MELHORES

Depois do Pensaeoki Open. a
colocação cios '10) melhores
profissionais no ranking de
.prêmio., cin PGA é a seguinte,
lev.anao-se cin conta apenas as
quantias consideradas romo
oficiais: 1." Julius Boros —
47.250; 2.° Arnold Palmer —
45.298: ?,." C.ay Brewer — ..
43.747: 4." Doug Sanders —
38,841: 5." Dan Sikes — 25.306;
li." Bob Goalby — 20.883: 7."
Ken Still — 15.180; 8." Geor-
ge Knudson — 14.817: 9."
Chuck Courtney — 13,570 e
10." Bill Collins — 12.870 dóla-
res.

Pela ordem, os vencedores dos
torneios PGA disputados até a
data cie hoje são os seguintes:
San Diego Open — Boi) Gocil-
by: Bing Gro-by Nationcil Pro-
Amateur — Jack Nicklaus; Les
Angeles Open - Arnold Pol-
mar; Bob Hope Desert Cl.issic
— Tom Nieporte: Phoenix
Open -- Julius Boros: Tueson
Open — Arnold Palmer; Pa-
nama Open — Ber: Weavcr;
Dora! Open — Dong Sanders:
Flórida Citrus Open — Julius
Boros: Jacksonville Open —
Don Sikes e, por ultimo. Pen-
sacola Open — Gay Brewer
Júnior.

Para o mês cie abril, de ein-
co fin.s dc semana, estão pre-
vistos outros tantos torneios, a
saber: Masters Tournamem,
Tournamem of Champions,
Aza lea Open. Dalns Open e Tc-
xas Open,

VITÓRIA DE BREWER

Pensacola, Estudeis Unidos
(UPI-JB) — Cumprindo uma
atuação destacada, o golfista
profissional Gay Brewer Ju-
nior conquistou domingo, nos
links cio Pensacola Country
Club, o título cie campeão do
Pensacola Open, pela segunda
vez consecutiva, marcando o
escore de-262 - tacadas — 26
abaixo do par do campo — o
nue lhe valeu um prêmio de
15 mil dólares — cerca cie

NCrS 41)500.00 'quarenta mi-
ihões e meio de cruzeiros ve-
lhos).

O escore cie Brewer - que
obteve Um III na terceira volta
— é o melhor nos últimos anos
cie circuito da Professional Golf
Association, pois somente Mike
Souchak, eom 257 no Texas
Open de 1955. conseguiu supe-
rá-lo num torneio. Para ven-
cer no Texas. Souchak marcou
parciais de 80-68-64-65. cn-
quanto Brewer. agora em Pen-
sacola, anotou cartões de 66-
64-61-71. jogando regularmen-
lc apenas na última rodada.

PERTO DO RECORDE

O campo cio Pensacola Ciam-
try Clube, na Florida, tem um
percurso de 6.380 jartías de cx-
tensão e um par. realmente
folgado, dc 7_! taoacies. O.s cs-
cores de Brewer, porém, cie-
mensíram que èle e-teve ba--
lante feliz nos primeiros 54
buraco-, quando tinha 191 ta-
cadas para um par de 216. i-:o
e. _!ã tacadas abaixo. Na Últi-
ma volta, entretanto, êle rão
conseguiu manter o mesmo ni-
vel. embora anotasse um bom
cartão de 71 tacadas, um stroke
a in; nes que o par.

Os melhores colocados no
Pensacola Open foram os sc-
guintes, pela ordem: l.u Gay
Brewer (66-64-61-7D, 262 taça-
das e USs 15 mil; 2." Bob Kel-
ler 168-67-63-65'. 2113 e USS 9
mil: 3." Doug Sanders '0Í-71-
65-641. 269 e USS 6 mil: 4." Ken
Still 167-68-67-71, 271; 5.° cm-
paiades. George Archer '68-70-
fi.)-6.'li. Jim Colbert 166-71-68-
67\ Tummy Jacobs '73-65-65-
69i. Bobby Nichols (68-65-71-
63i e Dan Sikes (70-6G-68-68),
272: 10." empatados. Miller Bar-
ber ' 72-67-110-65'. Dean Beman
(amadori '63-71-63-66'. Home-
ro Blaneas (65-67-69-72'. Chuck
Courtney (67-70-64-72), Phil
Rodgers < 67-66-67-731 e Mike
Souchak (68-68-67-70'. 273 ta-
cadas. Jack Nicklaus terminou
com 277 tacadas, c parciais cie
71-69-70-67.

1. erson volta atras em sua
renúncia e .hoje dirige o
Atlético pela última vez

Belo Horizonte iSucursali -- O técnico Gerson dos
Sanlos. apesar de ter pedido renúncia de seu cargo, re-
solvcu atender aos pedidos da torcida e vai dirigir o time
do Atlético hoje. pela última vez. quando lenta a primeiravitória no Roberto Gomes Pedrosa, contra o Palmeiras,
no Estádio Minas Gerais, á noite.

Ainda náo está decidido quem será o juiz da partida,embora o Atlético lenha exigido Armando Marques. As
gerais custam NCrS 1.00 (1 000 cruzeiros antigosl : arqui-
bancarias NCrS 2.00 '2000 cruzeiros antigos); cadeiras nu-
meradas NCr;; 4.00 (4 000 cruzeiros antigos); e as cadeiras
especiais NCrS 6.00 16 000 cruzeiros antig:.si . Depois do
jogo. o Diretor de Futebol do Atlético. Sr. Afonso Paulino,
e o preparador físico Fernando Grosso tambem apresen-
tarão suas renúncias.
DEIXAM O CLUBE

Toda a diretoria cie futebol
atleticana vai pedir demissão
depois cia partida, deixando us
cargos livres para que o Sr.
Fábio Fonseca po-.-a colocar
(piem quiser. O Sr. Fábio 1'Vn-
seca foi escolhido primeiro Vi-
ce-Presidenie. mas deve assa-
mir mais tarde a presidência
do clube por causa ria saida
cio Sr. Eduardo Magalhães
Pinto, (pie se mudou para o
Rio.

ü novo presidente nâo revê-
lou o nome do técnico a ser
contratado, mas segundo infor-
inações cio elementos ligadoi a

êle, Maráo. que já foi do Atlé-
tico e campeão brasileiro c.e
seleções, e Duque, técnico do
Náutico de Recife, em 1966,
são cs deis nomes mais Co-
tados.

Os jogadore* atleticauos !:-
zeram ontem, pela manhã, um
tremo de dois leques em teu
campo e depois feram para o
Holel Taquaril, onde se con-
centraram. Não há problemas
de contusões na equipe, e o
preparador fisico Peruando
Grosso preferiu não mexer no
ume. conservando os mesmos
jogadore» que vinham sendo
usados por Gerson dos Santo.--.

idélis trei nou individual
ontem, nada sentiu, e deve
retornai" contra o Grêmio

Fidélis fez individual ontem de manhã, nada sentiu
no tornozelo e poderá voltar ao time. domingo, contra o
Grêmio, caso não sinta cansaço no treino coletivo cie hoje
de manhã, segundo informou o técnico Martim Francisco,
que ja garantiu o retorno de Ladeira na ponta-do-lança,
passando Paulo Borges para a ponta direita.

O Presidente do Bangu. Sr. Eusébio de Andrade, ficou
para acertar hoje a renovação dos contratos dos jogado-
res Ubirajara e Ari Clemente, após uma conversa que teve
com ambos, ontem de manhã. Cabralzinho e Jaime ainda
sentem dores na perda direita e por isso náo jogarão no
domingo.

a explicação e pediu desculpas
ao jogador.

IRRITAÇÃO

O Sr. Eusébio de Andrade
apareceu em Moça Bonita, on-
tem, limito irritado, por ter ou-
vido uma declaração de Paulo
Borges a uma emissora de ra-
dio. dizendo que recebia ape-
nas NCrS 360,00 cruzeiros '330
mil cruzeiros velhos) por mes.
Antes mesmo do final do trei-
no. o Presidente Eusébio pro-
curou o jogador e exibiu uma
explicação.

Paulo Borges respondeu que
o Presidente devia ter escuta-
do mal porque èle disse real-
mente que recebia apenas NCrS
360,00 cruzeiros (trezentos e
sessenta mil cruzeiros antigos),
mas antes havia recebido NCrS
7 000,00 isele milhões dc cru-
zeiros antigos) a título dc lu-
vas. O Sr. Eusébio achou boa

TREINO LEVE

O ireino individual, que foi
dirigido por Martim francis-
co. leve a duração apenas dc
35 minutos, porque o calor es-
tava muito forte em Bangu.
Além cie Jaime e Cabralzinho,
Tonho foi o único ausente,
porque sofreu uma distensão
muscular na partida contra o
Flamengo.

O treino coletivo está mar-
cado para esta manhã c Mar-
tim Francisco aproveitará pa-
ra fazer experiência com Fi-
delis e Ari Clemente, éste, ape-
nas se tiver renovado o seu
contrato com o clube, porque,
caso contrário, continuará Pc-
drinlio.
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Técnico do inter diz que
jogo cie domingo mostrou
como ganhar do Botafogo

Porto Alegre (Sucursal i -- O técnico do Internacional,
Sérgio Moacir, disse que tem um esquema para furar o
bloqueio cerrado do Botafogo, baseado nas observações
que Ic/. no último jogo. contra o Grêmio.

Por seu turno. Admildo Chirol diz que sabe pouco do
Internacional, tendo apenas informações de que .se trata
cie uma equipe jovem e muito voluntariosa "liderada por
esse excelente Éllon. (pie já dirigi no Rio. e de quem já
conheço as qualidades".
GENTE NOVA

¦filiou, 
que lem sido a melhor

figura do Internacional no Ro-
berto Gemes Pedrcsa. disse
que também conhece muito
pouca gente cio novo Botafogo,
pois dos atuais jogadores loi
companheiro de Manga e Pau-
listlnha.

- - Sei apenas que a menl-
r.arii do Bolafogo féz bonito
contra o Grêmio e certamente
nas dará muito trabalho --
disse Èlton. Nosso time está
bem e eu me sinto em plena
forma. Para mim isto é im-
portanto, pois quando cheguei
paia o Internacional diziam
que rstava velho e não

seria útil, c só correndo mui-
io e que pude mudar estas opi-
mô es.
O ••RANKING"

A maioria dos jo^os entre
Bolafogo e Internacional ter-
minou empatada, começando
eom um 3 a 11 no Maracanã.
cm 1962. na semifinal da Teca
Brasil No Olímpico, novo em-
pate de tl a 2 e mi decisiva o
Botafogo venceu por 2 a 0

Em 19üí>. em um jogo no E--
ladio dos Eucaliptos, novo cm-
pate cie 0 a 0, com o Botafogo
jogando com apenas dez ho-
mens desde os dez minutos do
primeiro tempo, pois Jairzinho
foi expulso por jogo violento.
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ir ciu suspensão como uma contusão, que passou sem lhe diminuir o entusiasmo

Almir volt
ser o

a querendo
mesmo jogador

Após cumprir uma sus-
pensão de 80 dias. Almir dis-
se que volta hoje ao Mara-
cana como se estivesse sain-
do de uma longa contusão,
e por isso manterá o mes-
mo estilo de jogar — bom
com os bons. mau com os
desleais — c com a convic-
cão de qtl? ainda poderá ser
muito útil ao Flamengo,
pois tem agora a certeza cie
que goza da simpatia da
torcida do seu clube.

— Não me preocupa a
possibilidade de alguém que-
rer tirar proveito, dentro do
campo, da minha condição
de jogador que volta após
uma suspensão. Continuo
um homem calmo, honesto
como sempre, o mesmo jo-
gador experiente que não
perde a cabeça á-toa. A,t
preocupações e as irritações
rie uma partida morrem
quando ela termina, ali no
campo explicou Almir
com sua longa vivência com
o fut.bol.

O MESMO DE ANTES

O comportamento rie um
jogador dentro do campo
tem que ser separado das
suas atitudes como homem'
comum. Almir justifica isso
com a sua vida de futebol,
rio futebol que ele pratica
desde criança nas peladas
de Recife. Apesar rios seus
23 anos. Almir tem uma lar-
ga experiência, adquirida
nos maiores clubes do Bra-
sil e também do eslrangci-
ro. Por onde passou, deixou
uma fama que ninguém po-
de refutar: dentro do cam-
po, tem garra, coragem c
espirito de luta.

Os clO dias de suspensão
passaram para Almir como
se fossem motivados por
uma contusão. Durante to-
rio caíc tempo, náo se afãs-
tou do Flamengo, assistiu às
suas partidas, torceu por
éle. participou dos treina-
mentos. enfim, ficou sem-
pre junto dos seus compa-
nheiros. Talvez isso tenha
ajudado a passar o tempo
mais rápido. E féz, com cor-
teza. que éle conseguisse
continuar o mesmo. É o pró-
prio Almir quem analisa:

— Sinto-me o mesmo de
antes. Estou acostumado
aos jogos difíceis e não vou
permitir que me irritem
dentro do campo. Não mu-' 
darei meu estilo de jogar e
náo sinto remorsos porque
nao fui desonesto. A torci-
cia do Flamengo me deu
uma demonstração de cari-
nho e me féz continuar sen-
do o mesmo Almir: bom com
(piem é bom. prevenido pa-
ra aqueles que usam de mas
intenções.

RITMO IGUAL

Almir contou ainda que a
suspensão dc 80 dias — pe-
ias brigas na partida final
do Campeonato Carioca de
196G — não conseguiu fazer
com que éle quebrasse nem
mesmo seu ritmo de treina-
mento no Flamengo. Esteve
presente a todos os indivi-
duais, participou dos coleti-
vos c. até quando a equipe
principal fazia amistosos
pelos Estados, comparecia
diariamente à Gávea.

Nos domingos. Almir ja-
mais deixou de ir ao Mara-
cana torcer pelo Flamengo
e. qualquer que fòsse o re-
saltado, comparecia ao ves-
tiário para abraçar seus
companheiros. Quando o
Flamengo viajava. Almir
acompanhava os jogos do
Vasco paia incentivar seu

Irmão Adilson, em quem vê
um bom futebol.

O garoto brinca direi-
tinho. Precisa fer cabeça
para ir em frente — costu-
ma dizer Almir sobre Adil-
son.

O APOIO DA TORCIDA

Sua volta ao Maracanã,
hoje. representa para Almir
uma grande alegria. E esta
alegria éle náo se cansa de
afirmar que é principalmen-
te por poder .sentir mais cie
perio o calor ria imensa
torcida do Flamengo, eom a
qual ele lão facilmente se
identificou.

- Pode crer que foram o
apoio, as homenagens o os
abraços que recebi por 011-
rie passava, que me fizeram
crer que não estava de teclo
criado. A torcida rubro-ne-
gra é generosa demais o me
deu estimulo para suportar
a suspensão.

Almir vé também no in-
centivo que recebeu dos cli-
rigentes do Flamengo outra
razão para o otimismo que
teve nos dias em que ficou
de íora cios jogos. Mas. não
esconde que sua maior di-
vicia de gratidão é com a
torcida:

Darei tudo de mim pa-
ra proporcionar tt felicidr.-
dc e a alegria àquela gran-
dc torcida. Com ria tenho
uma divida cie gratidão e
me sinto honrado com esta
distinção.

A OPINIÃO DE FIZSMAN

O Dr. Pinkwas Fizsman,
médico do Flamengo, consi-
dera Almir. no momento, em
excelentes condições de saú-
de. Durante tocío o tempo
da suspensão. Almir portou-
sc como se estivesse em ati-
vidade 110 Ume principal, o
que fez. segundo o médico,
que éle não engordasse de-
mais c nem apresentasse
qualquer problema relativo
à sua saúde.

Aproveitando o descanso
obrigatório, o Dr. Pinkwas
Fizsman disse que submeteu
Almir a todos os exames dc
laboratório e às chapas ra-
diográficas. aos quais nor-
malmente todos os jogado-
res passam unia vez por
ano, c os resultados de to-
das estas providências ío-
ram satisfatórios.

«- Considero Almir o jo-
gador de melhor estado de
saúde no Flamengo, aluai-
mente, principalmente por-
que durante sua suspensão
teve tempo para se curar de
pequenas contusões e fazer
com a calma necessária um
perfeito check-up — afir-
mou o Dr. Pinkwas Fizsman,
que acompanhou alenta-
mente as reações clinicas de
Almir na sua inatividade.

A CRÍTICA DE SEIXAS

Quanto à parte atlética, o
preparador tísico Eitcl Sei-
xas garantiu ontem que Al-
mir só tem condições de
correr 45 minutos, pois não
participou dos treinos com
o empenho que devia, mes-
mo porque faltava uma mo-
tivação.

— Dificilmente, os joga-
dores participam dos indi-
viduais com a compenetra-
ção necessária. Aqui no Fia-
mengo, há exceções, mas a
maioria cios que fazem as

ginásticas peia metade ven-
ce. Ora. sem estar jogando,
Almir nao via motivação pa-
ra se empregar a funcio e
so agora é que vai perceber
como estava errado — disse
Fitei Seixas.

For estas razões, o prepa-
rador fisico rio Flamengo
tua) ve em Almir condições
atléticas (pie lhe permitam
correr mais rio que um tem-
po. Com um treinamento
mais puxado, Almir poderá
em breve readquiri!' sua boa
forma. mas. para hoje, as
previsões não são multo
boas - - e Eitel Seixas. eom
a sinceridade que ihe e ca-
racteristica, faz. questão de
nào esconder.

A ALEGRIA DE
RENGANESCHI

A volta de Almir ao time
é vista pelo técnico Renga-
neschi como um bom esíòr-
ço. deviria à., suas inegáveis
qualidades de jogador luta-
dor, O.e garra, inteligente,
que transmite a todos os
outros o entusiasmo com
que se emprega na disputa
cia bola. Acontece que, as
vezes, segundo o técnico tio
Flamengo, um jogador e
bom. mas destituído cie
qualquer espirito de luta.

Almir reúne todas cs-
tas qualidades: é uni era-
que e tem uma disposição
espetacular.

Renganeschi explicou que
vai lançar Almir. hoje. bem
perto de Ademar, para lor-
mar uma nova dupla cie
area. Zézinho já se enten-
dia bem com Ademar, mas
se machucou. Agora. Ren-
ganeschi quer que Almir e
Ademar continuem o entro-
samento para que todo o
time possa aluar mais a
vontade.

Quando os pontas-de-
lança se entendem bem. o
adversário toma a.s devidas
precauções e possibilita a
que o time possa articular-
se melhor, porque tem mais
espaço. A volta de Almir.
certamente, proporcionará
isso ao Flamengo.

Renganeschi está preo-
cupado, somente, com o pre-
paro físico de Almir. Nos
treinos, ele tem corrido bas-
tante e se empenhado sem
demonstrar cansaço. Entre-
tanto, um treino dura ge-
ralmente 70 ou 80 minutos
e não exige o esforço de
uma partida. Se Almir can-
sar, o técnico já avisou que
o substituirá ao final tio
primeiro tempo.

-^ Mas. mesmo adimitin-
do a hipótese' rie que êle
náo ficará em campo os 00
minutos, vejo com satisfa-
ção o retomo rie Almir. Um
jogador como ele. malicioso,
experiente e acima cie tudo
inteligente, pode decidir um
jogo em poucos minutos.
Acredito que o tempo em
que ficar 110 campo, scra
suficiente para a torcida
matar as saudades dele —
disse Renganeschi.
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ícansacio em
I m.

Sao Pai io e
mao treinou para o jogo

São raulo iSucursal) — Embora o Departamento Mé-
dico do Cruzeiro tenha anunciado a recuperação de todos
os seus jogadores para o jogo contra o Corintians. o time
mineiro chegou, ontem pela manhã, visivelmente cansado
a São Paulo. Por isso, não houve treino ou bate-bola.

— Treino — disse o técnico Aírton Moreira —, só na
.sexta-feira, pois defenderemos a vice-liderança rio Grupo
A contra o Palmeiras, no domingo.

Aírton Moreira, além da estafa por que passa sua equi-
pe, queixou-se também das defesas cariocas, principal-
mente a do Vasco, "que senta o pau''. A perna enfaixada
de Tostão e os braços raiados de Dirceu Lopes, segundo
Aírton, atestavam a violência.
MARATONA DE JOGOS

Com a entrada de Piazza e
a recuperação de Pedro Paulo
<: Célton, o time jogará com-
pleto contra o Corintians.

O jogador Anlonio não veio
com a delegação, pois casa-se
no 1 de abril próximo e o.siá
cuidando da cerimônia, tendo
sido liberado pelo clube.

Os jogadores, sem exceção,
queixavam-se do cansaço dos
jogos e viagens que vêm fazen-
do pelo Torneio Roberto Gomes
Pedrosa, além dos realizados no
exterior. O técnico mineiro
cré, porém, que o quadro vai
bem e dará, trabalho ao clube
paulista. Como das vezes ante-
riores, a delegação do Cruzeiro
está hospedada no Hotel Nor-
mandie, onde — segundo or-
dem expressa rie Aírton — nâo
podem descansar em seus quar-
vos, "pois seria prejudicial aos
músculos já extenuados da
equipe". O único que subiu pa-
ra o quarto após o almoço, foi
Célton, mas seguido pelo téc-
nico.

Oulra queixa do técnico mi-
neiro ioi de que as defesas de
lodo.s o.s quadros que atuam no
Robcrtão. estão se fechando
muno. não deixando seu time
jogar à vontade, como é de
seu tei lio.

— Até na Bolívia — disse —
estão jogando com 10 jogado-
res na retaguarda. Assim nao
dá.

Disso também que o único
time que jogou contra o Cru-
zciro sem usar êsse recurso íol.
o Sanlos.

No jogo contra o Flamengo,
Aírton acha que a vitória do
time carioca "foi pura sorte",
o que não aconteceria se esse
fator náo tivesse existido. Quei-
xou-se ainda da lama, sempre
constante nos últimos compro-
missos.

Com as mudanças que o Co-
rintians já anunciou — Nair
sai e entra Dino, -- não julga
Aírton que facilitaram seu tra-
balho. "pois Dino é*muito mais
experiente do que Nair, que jo-
ga á base da raça.

Cruzeiro joga no Peru nos dias IJ e 15
Lima iUPI-JB) —o Cruzei-

ro, campeão do Brasil, jogará
duas par,idas contra equipes
peruanas nos dias 11 de abril-— enfrentando o vice-campeão
do Peru. o Sport Boys — e
15 de abril — enfrentando
o campeão cio Peru, o Universi-

tario. pela Taça Libertadores
da Américo.

Segundo se informa nesta
Capital, posteriormente essas
mesmas equipes peruanas joga-
rão contra o Cruzeiro en; Belo
Horizonte, mas as datas ainda
não foram combinadas.

Loríntians muda três
porque Zezé não gostou
cia atuação da defesa

São Paulo (Sucursal) — A.s inclusões de Dino, Clóvis e
Maciel na defesa- são as alterações do time do Corintians,
para hoje ã noite, depois que o técnico Zezé Moreira de-
cidiu pela substituição de Galhardo e Edison, na tenta-
tiva de reforçar a defesa, qup não agradou em sua atuação
diante do Fluminense, na semana passada.

Barbosinha será mantido no gol, em virtude cie Mar-
ciai — titular da posição -- não ter comparecido aos
treinos efetuados na Semana Santa, enquanto, no ata-
ciue. persiste a dúvida entre Flávio e Silvio. Ontem, pela
manhã, os jogadores foram submetidos a 60 minutos de
exercícios físicos e bate-bola, retornando, em seguida, à
concentração, no Parque São Jorge.

AS ALTERAÇÕES

Dino. que estava afastado do
time titular desde dezembro
último, lendo, contudo, parti-
cipado rios treinamentos diri-
gidos por Zezé. Por outro lado,
o afastamento de Nair e Ga-
lbardo é atribuído â displicên-
cia técnica mostrada contra o
Fluminense, quando o Coríu-
tians — depois de estar ven-
rendo por 2 a 0 — cedeu o em-
pate, e quase foi derrotado nos
minutos finais.

Naquela oportunidade, Silvio
féz sua'estréia no centro cin
ataque e, apesar de sua atua-
ção ter agradado ao treinador,
íol substituído, na segunda
etapa, por Flávio. Êste, por
sua vez, não foi bem sucedido.

Nos treinos realizados esta
semana ambos se esforçaram
bastante para conquistar a po-
sição, o que levou Zezé a con-
vocá-los pnra a concentração,
deixando, porém, a definição,
sóbre quem será o titular pa-
ra a tarde de hoje.

LONGA EXPERIÊNCIA
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Os jogadores tio Cruzeiro não treinaram onlem, c Procópio ficou conversando com o porteiro do hotel Normandie

Zezé, Aírton e Àimore marcam
iicontro a três no Pacaeniburee1

São Paulo (Sucursal) —
O jogo que Cruzeiro e Co-
rintians disputarão hoje á
noite, no Pacaembu, além de
ser para ambas as equipes
mais um compromisso pelo
Torneio Roberto Gomes Pe-
drosa, representa, por outro
lado, um confronto entre
dois irmãos, ligados pelo
amor comuni ao futebol.

De um lado, Zezé, que de-
pois de exercer a profissão
por muitos anos no Rio,
veio para São Paulo a fim
de tentar reerguer o Corín-
.tians e, ao mesmo tempo,
lutar pelo seu prestigio, des-
gastado com o insucesso du-
rante sua passagem pelo
Vasco.

Do outro lado. Aírton, o
mais novo dos três irmãos
Moreira, que em menos cia
um ano conseguiu — atra-
vc-s do Cruzeiro — ter seu
nome ligado á história do
futebol brasileiro, depois de
tirar do Santos o titulo de
campeão da Taça Brasil,
que o clube paulista mante-
ve por cinco anos consecutl-
vos.

CAMINHOS DIFERENTES

Enquanto isso, Aimoré es-
tara dirigindo o Palmeiras
em Belo Horizonte, dianle
do Atlético. De volta a São
Paulo, iniciará os prepara-
tivos para a partida de do-
mingo, contra o time do ir-
mao Aírton. Ao mesmo tem-
po, Zezé vai para Porto Ale-
gre com o Corintians, de
maneira que restarão pou-
cos momentos cie folga para
que os três tenham um rá-
pido encontro, diferente da-
quele que tiveram em de-
zembro do ano passado.

Na véspera do jogo Cru-
zeiro >: Santos pela final da
Taça Brasil, Zezé, Aimoré e
Aírton jantaram juntos no
Hotel Normandie, mas a
conversa não incluiu o into-
boi. Falaram de suas respec-
tivas famílias, pois os inte-
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rêsses profissionais os obri-
ga a residir em cidades di-
ferentes: Zezé, trabalhando

.em São Paulo, mas com es-
posa e filho no Rio, Aimoré
em São Paulo, e Aírton em
Belo Horizonte.

OS TÍTULOS

Se íorem computados os
títulos de cada um, Aírton
perde em qualidade, pois
Zezé já foi campeão Pan-
Americano e Aimoré cam-
peão do mundo. Mas se até
agora foi apenas campeão
brasileiro, Aírton pode se
orgulhar cio fato de a equi-
pe que dirige ter se revela-
cio numa época em que o
futebol atravessa uma fase
difícil no Brasil, ainda aba-
lado com a derrota na co-
pa do mundo.

Se há alguns anos cra
bem menos conhecido pelo
público em relação a seus
dois irmãos mais velhos,
Aírton no momento — se
náo tem a mesma fama quo
Zezé e Aimoré, talvez por
não ter ainda dirigido a se-
leção brasileira — ao me-
nos pode enfrentá-los em
igualdade de condições e
participar do Torneio Po-
berto Gomes Pedrosa. como
uma das equipes favoritas.

AS VITÓRIAS DE AÍRTON

No ano passado, o Cruzei-
ro venceu o Vasco de Zcné
por 1 a 0 om Belo Horizon-
te, e, em janeiro último, o
campeão mineiro derrotou
o Palmeiras, de Aimoré, por
3 a 2, no Estádio Minas Ge-
rais, evidenciando-se assim
uma nítida vantagem para
Aírton. Em seus quatro anos
de Cruzeiro. Aírton já foi
bicampeão mineiro e cam-
peão brasileiro, enquanto
Aimoré conquistou seu íúti-
mo titulo na copa do mun-
rio de 19152.

A estabilidade de Aírton

CAMINHO LONGO

contrasta com a.s mudanças
ainda recentes de seus ir-
mãos: Zezé deixou o Vasco
em dezembro para vir pa-
ra o Corintians. No mes se-
guinte, foi a vez de Aimo-
ré mudar-se do São Paulo
para o Palmeiras.

O SONHO DE AIMORÉ

No ano passado, o Palmei-
ras foi campeão paulista,
porém o time foi dirigido
por Fleita.s Solich e Mário
Travaglini. Quando Aimoré
assumiu o cargo de técnico,
a equipe já estava prática-
mente formada, com exce-
çáo apenas de César, que
veio depois. Com o Sanlos
a t r a v c s s a n d o ma fase.
o São Paulo e o Corintians
em periodo de reestrutura-
ção, o sonho de Aimoré em
tornar-se campeão paulista
— um dos poucos títulos que
lhe faltam — poderá se rea-
lizar êste ano. Por causa
disso, tem desprezado óti-
mas ofertas para ser treina-
dor de equipes do Peru e do
México.

Já seu irmão Zezé, veio
para o Corintians a fim de
restabelecer a harmonia do
time, e, ao mesmo tempo,
dar aos jogadores uma or!-
entação técnica segura, que
possibilite ao clube do Par-
que São Jorge levantar o tí-
tulo paulista, depois de 13
anos de tentativas frustra-
das. Se obter êxito, terá a
seu lado. além dos elogios
da maior torcida da Cidade,
a certeza de ter vencido
mais uma etapa de sua car-
reira dc mais de 20 a nas co-
mo treinador. Ao irmão ca-
cuia cabe, pois. a tarefa de
testar as equipes dos irmãos

mais velhos, servindo-se pa-
ra tanto do Cruzeiro de Tos-
lão, Dirceu Lopes e Piazza.
Hoje á noite, Zezé, e domin-
go á farde. Aimoré, tentarão
vencer Airton com as ar-
mas do futebol.

ZEZÉ ANALISA

Para Zezé Moreira, a in-
clusão de clubes cie outros
Estados no Torneio Roberto
Gomes Pedrosa é "uma das
melhores iniciativas toma-
das nos últimos ano.-,, vi-
sando ao desenvolvimento
do futebol brasileiro", em-
bora considere os clubes da
Bahia e cie Pernambuco
lambem á altura de parti-
ciliar do certame.

— Além disso — prosse-
gue — a inovação abriu
maiores oportunidades para
o mercado de trabalho, não
só para jogadores*, como
ainda para os técnicos, sen;
que não nos esqueçamos da
citar o êxito financeiro pro-
porcionado pelas arrecada-
ções alcançadas em Belo
Horizonte, Porto Alegre e
Curitiba.

Em seus três meses e nvrio
no futebol de São Paulo,
Zezé diz não ter notado eli-
ferenças básicas em relação
ao Rio, ressaltando, porém,
que "o Campeonato Pattlis-
ta — por ser disputado por
clubes de diferentes cidad-as
e com vários jogos seguidos
— faz com que o treinador
tenha menos tempo dispo-
nível para consertar as fa-
lhas do conjunto, tio con-
trário do certame carioca,
onde a maioria das partidas
é realizada no Maracanã e
apenas nos fins de semana".

Zezé Moreira dirige hoje o Corintians depoit de uma rida de quase vinte
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i sa grande área
Armando A ugtteira

Certos do que eu encarno a paixão bota-
foguense, alguns amigos me perguntam, últi-
mamente, qual a situação de Gérson no clu-
be — se êle está de saída, mesmo, ou se, aj_e-
nas. não tem jogado porque anda baleado do
joelho.

Não tenho dados precisos paia informar
corretamente sôbre o que se passa com Gér-
son. Tenho, porém, indicações de que êle não
está prezando, como deve. o seu compromisso
profissional no Botafogo. Dizem que Gérson
faz isso de caso pensado porque gostaria de
ir embora, tentado pelo dinheiro que ganha-ria na transação entre os clubes.

Pouca gente sabe que não freqüento o
Botafogo: gostaria de freqüentar, não só o
Botafogo, mas todos os clubes. Infelizmente,
não me sobra tempo para uma prática queamenizaria muito a minha vida profissional..Mas. mesmo a distancia, já fiquei sabendo
que Gérson está cada vez mais difícil como
convivência e, o que é pior. cada vez mais
mimado pela direção do Botafogo.

Recentemente, Gérson ameaçou voltar do
aeroporto quando soube que teria de viajar
para São Paulo num avião com o qual não
simpatiza: "De DC-6, disse êle, eu não viajo".
Apanhou a maleta e até Jogo. Pois, acredite
quem quiser, os diretores do Botafogo man-
ciaram o time no DC-6 e compraram para
Gérson uma passagem no vôo seguinte, que
era um Viscount.

De concessão em concessão. Gérson está
minando o princípio rla eqüidade que deve
reger as relações entre os jogadores e o clube.
Nada mais danoso ao espírito de umn equipe
do que o regime de privilégios. O excelente
futebol de .Gérson merece, sem dúvida, uma
cota. de prerrogativas, mas essas prerrogativas
não se podem con fundir com privilégios. Prer-
rogativas se conquistam — no caso do fute-
boi — dentro e fora do campo, cumprindo, á
risca, todos os deveres profissionais, jogando
com aplicação e solidariedade.

Minha admiração pelo talento futebolis-
tico de Gérson não tem limites. Tenho visto,
no mundo, poucos jogadores com tamanha
noção cio passe, do drible, da organização de
jogo como Gérson. Mas. êsse entusiasmo não
me cega à constatação de que o fabuloso ata-
cante do Botafogo já não está sendo tão útil
a seu time e a si próprio como devia. Talvez
Gérson não compreenda que. ao criticá-lo com
veemência, estou lhe presi ando um pequeno
serviço, pois é fora de dúvida que. no estágio
presente cio futebol profissional, terá vida
curta o jogador que pretenda sobrepor-se ao
espirito de sua equipe. Não adianta a Gérson
que os cartolas o festejem fora do campo:
sua, carreira, sua gloria, sua fortuna êle só
poderá construir dentro cio campo, respeitado
e respeitando os companheiros de time. suan-
do com eles, dividindo com eles a bonança e
a tempestade de cada jogo, de cada jogada.

E. infelizmente para êle e para nós, Gér-
son não está entendendo um time de futebol
como a expressão de um sentimento coletivo.
Na sábia moral do futebol, mais valem onze
come-dormes num DC-6 do que um superera-
que sozinho num Viscount.

Treino de hoie em Jacareí
definirá as 12 jogadoras
para o Mundial de Basquete

Jacareí, São Paulo (Especial para o JORNAL DO BRA-SIL) -- O nome da última jogadora dispensada na sele-
çao brasileira de basquetebol. que participara do Cam-
peonato Mundial, será conhecido hoje" á noite, após o trei-no contra a equipe juvenil masculina do XV de Piracicaba,
que veio a Jacarei especialmente para testar a seleção.

Com a dispensa de Odila já oficializada, restam 13 jo-
gadoras convocadas, embora.Odila tenha-se oferecido pnra
permanecer colaborando com o treinamento. O técnico Ari
Vidal vem observando o aproveitamento de Delci, Nadir,
Jaci, Neusona e Darci, para efetuar o corte final, mas
parece que reduzirá o problema a Neusona _ Darci.

anos como técnico Airton começa a conseguir, com o Cruzeiro, os exilo* que há muito linha buscando

EXPERIÊNCIA INFLUI '

Delci, para surpresa geral,
tem treinado mal, e só agora
recomeça a entrar cm forma,
enquanto Nadir e Jaci vêm
exibindo produção i r r e g ular.
Entretanto, Delci e Nadir le-
vam a vantagem de serem in-
tegrantes há longo tempo da
seleção brasileira e Jaci par-
ticipou da recente temporada
pelo México e Colômbia, en-
quanto Neuzona e Darci sáo es-
treantes. Assim, o treinador po.
dera daa* preferência às joga-
doras de maior experiência pa-ra a definição do elenco.

A seleção fará seu derradeiro
treino em Jacareí na lorde de
amanhã, contra a equipe juve-
nil masculina do Tênis Clube
Paulistano. A noite, ns cario-
cas. regressaram ao Rio. tio
trem. t: ns pauli.sia.. irão d;
automóvel para São Paulo. Tó-
ii.,s devem-se apresentar do-
mingo, no Rio. ao técnico Ari
Vidal. para uni treino coletivo,
provavelmente repetido segun-
da-feira, pela manhã, embora
seja. o dia do em.ba.rque paraa Europa.

A agência Chanteclair, co-
ordenariora da viagem, comu-
nienu á CBBR que a dslegaçâo
brasileira, seguirá paio vôo 503,
da Lufthansa, com saida do
Galeão prevista para as 18 ho-
ras. A primeira parada será ent
Berlim, para um jogo amisto-
so contra a Seleção de Berlim
Ocidental, fazendo o avião es-
calas em D a c a r. Zurique e
Francfortc. A chegada a esta
cidade está prevista para às v_
horas do dia i e. em Berlim,
ás _.41.20m. dn mesmo ci:a. e:i-
quanto o amistoso será a ô.
A delegação deixará a capital
alemã dia 7. ás llh.iOm. che-
gando a Dusseldorf às 12h40m.
Em Dusseldorf, a.s brasileiras
enfrentarão a equipe do clube
ATV-1877. dia'8. viajando dia
D paia Praga, desde que não

foi possivel conseguir um ter-
ceiro encontro amistoso.

DELEGAÇÃO ESBOÇADA

A rigor, resta apenas & in-
dicação da.s 12 jogadoras, para,
ccmpletar-sa a delegação. Na
tarde de ontem, o Grande Con-
selho do Comitê dos Cronis-
tas de Basquetebol por unani-
midade designou o repórter
Vitor Garcia, do JORNAL DO
ERASIL para integrar a dele-
gação. atendendo a convite à:\
CBB. Também ontem, foiindi-
cario o árbitro Paulo dos Anjos,
cia Federação Metropolitana,
embora na véspera, o paulis-
ta Renato Righetfo houvessa
telefonado ri. Campinas, mos-
trando interesse cm coáipare-
cer ao -Mundial.

O Sr. José Simões Henri-
quês, chefe da delegação, via-
ja hoje à. tarde para, Madri,
a fim de participar do Con-
gresso relativo ao I Mundial
para jogadores até 1.80m queserá disputado no mês de ju-nho em Barcelona. O Sr. Si-
môrs- Henriques assumirá a
chefia em Fraucforte, dia 4.
Até lá, responderá pelo postoo supervisor Fábio de Barros
Gomss cu o Sr. Ivã Raposo,
que irá a Munique participardo Congresso Técnico da FIBA.

TABELA DO BRASILEIRO

O Sr. Milton Montenegro, d:-
retor técnico da CBB. sorteou
ontem à tarde, a tabela do III
Campeonato Brasileiro de Clu-
bes Campeões, que começará
amanhã, no giná-io cio Tiju-
ca TC. A ordem de jogos é a
seguinte: Amanhã — Corin-
tians X Clubes dos Funciona-
rios (Volta Redonda' e Bota-
fogo X Náutico (Recife); sex-
ta-feira — Corintians X Náli-
tico e Botafogo X Clube do.
Funcionárias; Sábado — Náu-
tico X Clube rios Funcionários
s Botafogo X Corintians.



QUESTÃO DE ENERGIA

O coríe rie luz surpreendeu os jogadores do Grêmio e deixou-os conversando à luz ctc vela no hotel

Renganeschi deve manter
armação que produziu bem
contra Cruzeiro e Santos

O técnico Renganeschi deverá manter a mesma ar-
mação dos jogos contra o Cruzeiro e o Santos na partida
de hoje contra o Grêmio, deixando Carlinhos — ainda sem
condições físicas ideais — de íora inicialmente e manten-
do Paulo Choco na ponta direita, sendo que a última de-
cisão é um atendimento ao pedido dos próprios jogadores.

Segundo explicou o treinador, a entrada de Almir no
lugar de Zèzinho, que está contundido, deverá ser a única
modificação cm relação á.s escalações daqueles jogos rm
cpie o time produziu a contento. Ditão está fora cie cogi-
tações c Ilamar jogará em seu lugar, enquanto Rodrigues
e Paulo Henrique tem escalações garan)idas.

ADEMAR INTERPELA

Ao chegar ontem, á Gávea,
o atacante Ademar procurava
•saber quem era o repórter que
havia, noticiado a sua briga
com Osvaldo. Alguns jogadores
apontaram Max Morier do Jor-
nal dos JJsiiortes, que sc cn-
contrava num grupo, junta-
mente com Flávio Soares de
Moura.

Ademar interpelou-o com pa-
lavras ríspidas, origina.ndo-.se
uma discussão na qual inter-
feriu o dirigente para acalmar
as partes. Contudo, o jo-
gador não ficou satisfeito edis-
se que hoje iria ter uma. con-
versa particular com o repor-
tor.

VALDOMIRO APARECE

O goleiro Valdomiro esteve
ontem na Gávea, mas anun-
ciou que não renovará contrato
com o Flamengo, pois pretende
NCrS5 t!0 mil (vinte milhões
rie cruzeiros antigos) de luvas
e NCrS 500,00 (quinhentos mil
cruzeiros antigos) de ordena-
dos mensais.

O jogador revelou também
que não tem interesse em vol-
tar ao Paraná, onde os sala-
rios são muito baixos, prefe-
rindo aceitar proposta do Ra-
cing ou do River, da Argentina.

O Vice-Presidente Gunnar
Goransson, depois de falar po-
lo telefone com Flávio Costa,
que sc encontra em Nova Ior-
que. informou que o misto do
Flamengo fará uma partida
contra uma equipe local na
próxima sexta-feira.

Depois disso, há mais três
jogos marcados para o Mexi-
co. devendo a delegação vol-
lar ao Rio após saldar esses
compromisesos, pois ainda não
hã roteiro definitivo e o Fia-
mengo não quer so lançar nu-
ma aventura.

Para a equipe principal, o
Flamengo aceitou ontem, jo-
gar no dia 4 de abril, contra, o
Fluminense, rie Feira cie San-
lana e no dia 2G do mesmo
mês contra o Havaí, de Floria-
nópolis, recebendo NCrS 10 mil
(dez milhões clc cruzeiros an-
tigosi <••:.-. .„u„. um dos jogos.

O zagueiro Carlos Alberto,
que está fazendo exercícios pa-
ra recuperação da musculatura
da perna na academia de Eitel
Seixas, reapareceu muito ani-
macio ontem na Gávea e foi
alvo das brincadeiras cios com-
panheiros, que perguntavam
qual era o seu nome e o que
êle estava fazendo ali. "já que
ninguém se lembra mais dc
você".

Tim quer manter G. Nunes
no time em substituição a

a que engessou a perna
O técnico Tim pretende efetivar Gilson Nunes para o

jogo de sábado contra o Vasco, não só porque ficou muito
satisfeito com sua atuação contra o São Paulo, como tam-
bém porque Lula gessou a perna, devido a uma contusão
nos ligamentos internos do joelho esquerdo, o só retirará
o aparelho amanhã, sendo difícil que venha a ter condi-
ções físicas para a partida.

Tim praticamente já resolveu que Denilson continuará
de fora no meio-de-campo, onde será mantida a dupla Jar-
dei e Roberto Pinto, mas a composição do ataque só será
decidida depois do apronto de amanhã á tarde porque o
técnico tem dúvidas entre Cláudio, que começou o jogo con-
tra o São Paulo, e Jorge Costa que o substituiu com van-
tagem.

EXPLICAÇÃO

Severo, que apareceu ontem
normalmente para treinar nas
Laranjeiras, explicou que não
podo ir jogar em São Paulo
porque estava tratando ria
transferência de sua matrícula,
da Faculdade de Ciências Eco-
nômica.s de Pelotas, para a do
Rio de Janeiro. Aliás, ontem o
Sr. Edgar Roubelth. Presiden-
ie do Esporte Clube Pelotas,
esteve no Fluminense, onde
tratou da venda do passe do
jogador. O Fluminense pagará
ao Esporte Clube Pelotas a
quantia do NCrS 40 000,00 (qua-
renta milhões de cruzeiros an-
tigos). Severo, por sua vez, re-
ceberá NCr$ 750,00 (setecentos
e cinqüenta mil cruzeiros anti-
gos) por dois anos e NCrS ..
6 000.00 (seis milhões de cruzei-
ros antigos), de percentagem
pelo passe, em duas parcelas
de NCrS 3 000,00 (três milhões
dc cruzeiros antigos).

Quanto a Jairo Augusto, sua
situação ainda não está de to-
do resolvida. O jogador quei-
xcu-sc ontem de que o Flumi-
nense parece não estar muito
disposto a lhe pagar cs NCr$
3 000,00 (írès milhões de cru-
zeiros antigos), dc percentagem
pelo teu passe, ... —

— Estou até desconfiado de
que o Fluminense não está fa-
zendo muita questão de me
contratar — disse.

A verdade mesmo é que Tim
talvez acabe escalando Valdez
na zaga central para o jogo
contra o Vasco, esó não fará
isso se êle ainda não tiver re-
euperado suas melhores con-
dições físicas.

POUPADOS

Ontem houve um individual-
bastante puxado, de 60 minu-
tos, dele não participando Lu-
ia, preso a enfermaria, Altair,
com um tostão na coxa esquer-
da, Jairo Augusto, com uma
contusão no pé, e Mário, por
estar abaixo do seu peso nor-
mal.

Hoje pela manhã Tim diri-
gira um treino técnico e um
conjunto rápido, ficando para
amanhã á tarde o apronto que
definirá a equipe que enfren-
tara o Vasco.

O empréstimo cie Amoroso
para o Clube do Remo já foi
acertado, eom o jogador re-
cebendo NCrS 5 000.00 (cinco
milhões de cruzeiros antigos)
cie luvas, e salário dc NCrS ..
900.00 i novecentos mil cruzei-
ros antigos), enquanto o Flu-
minense receberá a quantia de
NCrS 10 000.00 (dez milhões de
cruzeiros antigos).

Sérgio Lopes ficou bom da
indisposição que sofreu mas
Grêmio tem outras dúvidas

Sérgio Lopes sofreu uma indisposição alimentar, após
o jantar de segunda-feira, c acordou passando mal, esta
manhã, ciando um susto no técnico Carlos Froner, que
pensou não poder aproveitá-lo esta noite, contra o Fia-
mengo, mas recuperou-se ainda em tempo e já recebeu
autorização do médico Jairo Cruz para jogar.

Carlos Froner. porém, disse ontem á tarde, após o trei-
no de dois-toques que o Grêmio realizou no Maracanã, que
ainda está em dúvida quanto à c-seaiação dc sua equipe,
pois não sabe ainda sc poderá contar com alguns titulares,
comu Arlindo, Áureo, João Severlano c Volmir, que estão
contundidos.

MAIS TRANQÜILO

Logo que chegou ao Rio. a
delegação do Grêmio — q ,e
veia chefiada pelo diretor Pe-
di o da Siiva. Ferreira. — diri-
giu-se para o Hotel Plaza, em
Copacabana, onde. ficará ate
segunda-feira cie manhã. Al-
cindo foi o jogador mais pro-
curado pelos torcedores cario-
cas. que desejavam autógrafos.

Após o jantar de anUon-
tem, Sérgio Lopes passou mal
e teve que ser atendido pelo
médico Jairo Cruz. çuc o mc-
dicou imediatamente" O joga-
der, porém, ainda acordou pas-
tando mal mas emn uma cii:-
ta rigorosa c medicação re-
vnj erou-se. deixando Canos
Frc.i.r mais tranqüilo cor1
relação ao jogo desta noite,
contra o Flamengo.

CALOR FORTE
O treino ctc dois-toques teve

apenas a duração cie 20 mi-
íiuios, poroiis o treinador ê.o
Grêmio achou que, com o for-
te calor que fazia, alguns jo-
gadores poderiam perder peso.
Os jogadores, calçados de té-
nis, dividiram-se em dois ti-
mes c limitaram-se apenas a
trocar passes, correndo pouco.
o que deu a entender que o
que queriam mesmo era co-
nliecer o gramado do Mara-

c?.nã e não realizar um trc:::a-
mento.

Carlos Froner explicou que
confia em uma boa apresen-
tação cio Grêmio, esia noite,
contra, o Flamengo, "pois nln-
guém pode negar que, até ago-
ra. a nossa campanha tem sido
bastante regular". Disse ainda
o técnico gaúcho que não rie-
cidiu qual o sistema cie jogo
que irá adotar, mas negou que
jogará na retranca.

— O Grêmio nãi) joga na
retranca — disse Froner —
defendemos com muitos, mas.
em compensação. atacamos
também com muito*.

Alcindo, o mais procurado
pelos cariocas, afirmou que cs-
pera apresentar-se bem peran-
te o público carioca, "princ:-
pahnente, quando é contra ti-
mes ria envergadura do um
Flamengo e Bangu". Alcindo
esiã com um esparadrapo na
canela direita, em virtude de
uma pancada, que recebeu de
Chiquinho, domingo, em Porto
Alegre, mas disse que nâo cons-
tltuiu problema.

Em uma entrevista para uma
emissora de rádio carioca, Al-
cindo pediu o comparecimento
de tócia a colônia gaúcha ao
Maracanã, a fim cie Incentivar
o Grêmio, "pois estamos pra-
ticando um bom futebol e é
bom que tedos vejam".

Zizinho diz brincando oue
atirar Altair ao mar c seu
plano para derrotar o Flu

•
Zizinho afirmou ontem brincando que já descobriu uma

tática para derrotar o Fluminense no próximo sábado, pois
Altair viaja todas as manhãs em sua companhia na barca
de Niterói para o Rio e o técnico do Vasco já convidou
o goleiro Franz, que também faz parte do grupo, para
ajudá-lo a atirar o zagueiro tricolor ao mar, qualquer dia
destes.

Ontem, ambos contaram este plano a Altair, quando
ameaçaram segurá-lo, mas o zagueiro correu, também
brincando, e disse que não sabia nadar, com o que Zizinho
completou:

— Melhor ainda. Vi o video-tape de Fluminense x Sáo
Paulo e a única maneira de pará-lo é jogando-o para co-
mida dos peixes.
"MÜG" VASCA1NO

Já o Superintendente do es-
tádio dc São Januário, Sr.
Roque Calocero, acha que a
sua tática supersticiosa ainda
é a melhor e tem dado resul-
lario. Contou Calocero que na
véspera da partida Vasco X
Portuguesa clc Desportos man-
dou fazer um Jliif vestido
com a camisa, dn Vasco. Co-
locou-o c ti i ri a dosa m ente
clepeiiclurado no Departamento
Técnico c não deixa que mn-
guém lhe ponha as mãos. E
explicou:

Isto c para náo isolar a
sorte e tem dado resultado,
pois há três partidas o Vasco
náo perde.

O Sr. Armando Marcial, po-
rém. ao saber da superstição do
seu funcionário, afirmou:

Está bem. Este boneco
feio. que sc parece atô com um
judos pode ficar ai, mas se
o time perder eu mesmo e
que vou jogá-io fora.

ESPÍRITO NOVO

O técnico Zizinho e o Sr
Armando Marcial ficaram on-
tem muito satisfeitos com uma
atitude dcs jogadores, que vem
demonstrar o nôvo espirito rie
camaradagem que se foi for-
medo rnlro élrs. O zagueiro
Brito, romo capitão da equipe,
ia representar ns jogadores rio

Vasco na missa de sétimo dia
realizada ontem em memória
do técnico Lourival Lorenzi.
Entretanto. Erito náo pôde ir
porque seu tornozelo estava
muito inchado e o impossibill-
tou de calçar sapatos. Zézl-
zinho, então. íoi á missa e pe-
diu a seus companheiros para
cientificarem o fato ao treina-
dor. argumentando que. por isso,
chegaria atrasado ao treino.
Pois bem, cerca cie oito joga-
dores foram comunicar isto a
Zizinho c quando Brito entreu
cm sua sala, o técnico decla-
rou:

Já sei. Você também veio
me informar que Zèzinho che-
gará atrasado, não é?

Não só èle como outros
também que elevem ter ido á
missa — retrucou o zagueiro.

E ao sair da sala Brito co-
chichou para Fontana:
— Quem sc atrasar já tem ar-
gumento para sc salvar.

QUATRO CONTUNDIDOS

O Vasco realizou ontem um
puxado individual que durou 50
minutos Bianchini, contundi-
do no joelho direito. Brito e
D,milo, no tornozelo esquerdo,
e Nei, na parte posterior ria
perna direita, não treinaram.
Dos quatro. Brito r Danilo são
ns que mais preocupam n De-
partamento Médico.

Pela primeira vez no Tor-
neio Roberto Gomes Pedro-
sa, o Grêmio se apresenta
no Maracanã, ãs 21h30m clc
hoje, e enfrenta o Flamen-
go numa partida de grande
importância para o Grupo
B, já que o próprio Grêmio
divide a vice-liderança com
o Santos, a dois pontos do
Palmeiras, enquanto 0 Fia-
mengo. um ponto mais
atrás, tenta recuperar-se de
duas derrotas consecutivas c
manter-se entre as cândida-
tos ao titulo.

No mesmo horário, três
outras partidas também va-
lendo pelas principais colo-
cações, realizam-se cm ou-
trás cidades: em Porto Ale-
gre, invicto e sem vitória, o
Botafogo joga com n Inter-
nacional: em Belo Horizon-
t,e. defendendo o primeiro
lugar do seu grupo, o Pai-
meiras encontra-se cotn o
Atlético; c em Sáo Paulo,
decidindo a vice-liderança
do Grupo A. Corintians c
Cruzeiro completam uma
rodada dc difíceis previsões.

IMO
No Maracanã, o juiz se-

rá o gaúcho Agoniar Mar-
tins.

A partida que marca a es-
tréia do Grêmio diante do
público carioca — já que sim
equipe voltará a aluar aqui.
domingo, e n f tentando u
Bangu — pode começar a
definir o Grupo B. pois tan-
to o pentacampeão gaúcho
como o Flamengo são pre-
tendentes ás duas vagas no
turno final. O Grêmio, com
quatro pontos perdidos, só
venceu o Palmeiras (2 a 0),
perdendo para o Internacio-
nal (2 a 0) e empatando
com o Santos (1 a li e o Bo-
tafogo (0 a 0). Já o Flamen-
go, alem cie uin empate eom
o Internacional 11 a li,
venceu a PorUisuêsa Cl a 1)
e o Cruzeiro (.2 a Üj, perdem.

do para o Santos 11 a í)i e
o Bangu (4 a 3). Tem cinco
pontos perdidos.

O Grêmio, .segundo seu
próprio técnico, eadota um
futebol defensivo, mantendo
sempre seus quatro zaguei-
ros plantados e valendo-se
rio recuo de Áureo e mais
um atacante para reforçar o
meio da arca. O Flamengo,
depois de despontar eom
muitas esperanças, a partir
dn jogo com o Cruzeiro, tem
praticado um futebol movei,
corrido, mas ainda não acer-
lou na escolha das peças
cum que deve funcionar o
seu sistema.

Ingressos para hoje

Os ingressos para a par-
tida entre Flamengo c Gre-
mio. no Maracanã, estão
sendo vendidos desde cedo
no Teatro Municipal, nas
Barcas c no Mercadinho
Azul de Copacabana. Os
preços são os seguintes:

Camarote lateral. NCrS ..
25.00 (vinte c cinco mil cru-
zeiros antigos): camarote
dc curva. NCrS 15.00 (quin-
ze mil cruzeiros antigos);
cadeira especial. NCrS 10.00
tdez mil cruzeiros antigosi;
cadeira numerada. NCrS ..
5.00 i cinco mil cruzeiros an-
tiges); cadeira, sem nume-
ro. NCrS 3.00 (tres mil cru-
zeiros antigos): arquibanca-
da. NCrS 2,00 (dois mil cru-
zeiros antigos); geral. NCrS
0.50 (quinhentos cruzeiros
antigos); e militar na geral.
NCrS 0.25 iruzentos e ein-
quenla cruzeiros antigos).

Os tickeís para as cadei-
ras perpétuas c permanen-
tes em geral são os de nú-
mero 13 do talão já distri-
buido para este ano.

PORTO ALEGRE
O carioca Arnaldo César

Coelho será o juiz no Está-
clio Olímpico.

O Internacional, em que
pc.-.e seus cinco pomos per-

didos e o fato cie estar a
quatro pontos do Bangu.
ainda nao pode sei' e.onsidc-
rado fora da luta pela elas-
sificação. Foi a equipe quemais jogou ate aqui e su
sairá mais uma vez de Pôr-
Io Alegre, para enfrentar o
Atlético, em Belo Horizonte.
Ja venceu o Grêmio 12 a 0),
o Ferroviário '1 a Oi e o
¦São Paulo 11 a Oi. perden-
do seus pontos para o Fia-
mengo <i a li. Portuguesa
'2 a lie Santos (5 a li. O
Botafogo, por sua vez. esta
numa situação Indefinida:
não perdeu nem ganhou cie
ninguém e está a dois pon-
tos do Bangu. Seus empates
foram eom o Atlético i4
a 4), São Paulo i 1 a li,
Santos (O a Oi e Grêmio
(0 a Oi.

O Internacional, técnica-
mente inferior ao Grêmio.
tem-se mantido nessa po-
sição graças ao conjunto c
ao entusiasmo cie sua equi-
pe, ao passo que o Botafo-
go. se não está cm situação
pior, é porque entra em
campo mais interessado em
não perder do que em ga-
nhar. Seu técnico, como o
gaúcho Froner. adota uni
esquema nitidamente cie-
fensivo.

SÃO PAULO
Olten Aires cie Abreu es-

tá escalado para aluar no
Pacaembu.

O Cruzeiro prossegue sua
difícil luta simultânea —
nesse Torneio c na Taça
Libertadores cia América —
completando, hoje. sua oi-
tava partida em duas sc-
manas. Embora jogue com-
pleto, não pode contar com
todo o futebol de seus titu-
lares para decidir eom o
Corintians a vice-liderança
do Grupo. Ê que esses titu-
lares, esgotados por tantos
jogos seguidos, tem rendi-

du menos — cada. vez me-
nos  do que realmente
podem.

O Cruzeiro já venceu o
Atlético 14 n Oi. Flumincn-
se (3 a li e a Portuguesa
'2 a lt, e perdeu para o
Flamengo >2 a Oi. empa-
tando com u Vasco. A cam-
panha do Corintians — cuja
equipe ainda não se firmou
— limita-se a trcs partida.-;.
derrota para o Palmeiras
'2 a 1 i. vitória sobre o Fe:--
roviário i2 a li e empate
com o Fluminense i3 a 3).

BELO HORIZONTE
Com a licença concedida

pela Federação Paulista a.
Armando Marques, o juiz da
partida cm Belo Horizonte
só será escalado hoje.

O Palmeiras é uma das
mais firmes equipes dès^e
torneio, sendo justa a posi-
cão que ocupa: lider isola-
do do Grupo B. Já venceu
o Fluminense (4 a 2), Ce-
rinUans '2 a li. Vasco (5 a
Oi e Ferroviário (4 a L'',
perdendo apenas para o
Grêmio i2 a Oi. Quanto au
Atlético, é o último coloca-
clu do mesmo grupo, tendo
perdido para o Cruzeiro 4
a 0'. Santos 11 a Oi e Ba::-
oti d a Oi. e empatando
com o Botafogo (4 a 4i.

A partida, nesses termos,
parece inclinar-se para o
Palmeiras, sobretudo porque
o Atlético, além dc uma
equipe que tem se apresen-
tacio mal. enfrenta proble-
mas internos, eom ameça de
deposição cio Presidente e a
quase demissão do técnico
Gérson cios Santos.

Grêmio tem tática inspirada ua Europa
,/ií/Y Cunha Fillto

Da Mirui-nl de IWio \legro

O Grêmio vai mostrar à
torcida carioca nas partidas
de hoje contra o Flamengo
c de domingo com o Ban-
gu. além dc um sistema lá-
tico moderno e altamente
eficiente, inspirado, sem dá-
vida, no sucesso dos euro-
peus na última Copa do
Mundo, um punhado de va-
lúres da nova geração fute-
boiística do Rio Grande do
Sul.

E possível que alguns de-
les — co,7io aconteceu com
os jogadores do Internacio-
nal, no Pacaembu. não con-
sigam vencer a inibição na-
tural dos novatos diante da
platéias estranhas. Mas co-
mo o Ume pentacampeão
gaúcho conserva, sob a
orientação de. Carlos Froner,
a base sólida e experiente
de inúmeras campanhas re-
gionais e de sete edições da
Taça Brasil, é possível que
não enfrente as mesmas di-
ficuldades.

A VOLTA DE EVEKALDO

Carlos Froner encontrou,
nesta nova fase à frente do
Grêmio, a mesma defesa que
deixara ein 65, com Arlindo
no gol, Altemir, Aírton. Áu-
reo e Ortunho na linha de
zaga. Uma defesa sólida, a
melhor, indiscutivelmente,
do Estadu, cm várias tem-
poradas.

Dc inicio, porém, surgiu o
problema dc Ortunho, sub-
metido a intervenção cirúr-
gicu em janeiro e conse-
cjüentemenle afastado do
elenco. Froner promoveu
então o reaparecimento de
Evcraldo. um. garoto que ha-
via despontado como médio
de apoio nos juvenis, em 63,

e emprestado ao Juventude,
no ano seguinte, quando foi
eleito pela crônica gaúcha
o melhor lateral do campeo-
nato.

Aliás, Evcraldo foi. no pc-
ríodo dc empréstimo ao Ju-
ventude, um jogador de sc-
te instrumentos, começando
na meia cancha, aparecendo
no ataque c fixando-se afi-
nal na lateral direita, onde
produziu e x c c lentes atua-
ções.

Can a saida üe Froner.
Evcraldo foi esquecido pelo
treinador Luis 

'Engelke, 
em

1966. Náo teve vez no time.
do Grêmio e chegou até a.
pensar em pedir rescisão do
contrato.

Coincidindo a volta de
Froner com o afastamento
dc Ortunho, Evcraldo surgiu
r.a lateral esquerda, com
atuações que o credenciam
como um jogador dc largos
recursos técnicos. Acabou
com Carlilos, do Inter, não
tomou conhecimento de Co-
peu, do Santos c muito mc-
nos do peruano Gallardo na
partida com o Palmeiras.
Evcraldo tem categoria, jo-
ga limpo, na bola, e lembra
as características ofensivas
que consagraram Nilton
Santos.

Para completar a reforma
da defesa, Froner retirou o
veterano Aírton, ainda um
grande jogador, mas fora de
forma fisica. lançando Ari
Ercilio, que começou no In-
temacional em 1961, jogou
dois anos no Corintians
Paulista e veio depois para
o Floriano de Novo Ham-
burgo. Ê um zagueiro firme,
com bom sentido de cober-
lura e antecipação, comple-
tando bem o "ferrolho" com
Paulo Sousa, outro que co-

meçou no juvenil dn Inter-
nacional, foi, campeão cala-
rinense peln Mctropol c lc-
vc oportunidade, no time cln
Grêmio, nu Taça Brasil dc
1967>.

Como Evcraldo, não teve
chance durante a gestão
Engelke. e volta agora com
atuações de bom nivel téc-
nico. Ficou apenas Altamir
na lateral direita, jogador
eficiente, embora sem. gran-
de brilho técnico. Áureo, dc
quario zagueiro, joi trans-
formado no libero moderno,
que não cuida apenas da
obstrução ou da dcstruiçío,
mas funciona como apoia-
dor ao lado dc Sérgio Lopes
c de Paica, ou João Severia-
no. Aliás, a posição não é
nova para. o catarinense Áu-
'co, que começou como cen-
Iro-médio cm sua terra c
jogou nessa posição mais
tarde no Flamengo de Ca-
xias do Sul. Sérgio Lopes,
juvenil de Vicente Feola no
São Paulo, desde 1961 no
juteboi do sul, primeiro no
Internacional e agora no
Grêmio, é um dos astros da
equipe. Jogador essencial-
mente técnico, cerebral, uo-
labiliza-se pelos passes mi-
limelrados e ganhou o ape-
lido de "fita métrica", por
isso mesmo. Paica c novo,
veio dos juvenis c desponta
como um dos melhores ar-
madores sulinos.

ALCINDO E VOLMIR

Para. o ataque, o Grêmio
conta com o pequeno (1,50
m a is ou ni c no si Babá,
ponteiro de grandes atua-
ções no Juventude de Caxias
e integrante da seleção gaú-
cha que ganhou a Taça
0'Higgins no ano passado.
Mas os astros são realmente

Alcindo e Volmir. O "Bagre"
já. c conhecido dos cariocas,
por ter participado da últi-
vw seleção brasileira. Atra-
ressoa um mau período e
agora volta a brilhar, cm-
bora a infelicidade nos ar-
remates, como aconteceu no
jogo com o Palmeiras, em
que perdeu quatro ótimas
oportunidades.

E Volmir justifica plena-
mente ser chamado dc im-
previsível. Tem momentos
dc craque autêntico, como
aqueles dos dois gols contra
o Palmeiras, em que. levou a
bola dominada, aplicou uma
série de dribles cm Djalma
Santos c Djalma Dias e con-
cluiu para as redes dc.)ois
dc enganar Valdir. Em ou-
iros momentos, porém, o
ponteiro-esquerdo, que cu-
meçou cm sua terra natal,
Vacaria, c há dois anos c ti-
lutar do Grêmio, parece que
entra em pane, errando as
jogadas mais simples.

Volmir é lutador, bate.
bem com os dois pés, sabe
driblar c faz da velocidade
c dos d eslo c a mentos —
quando Alcindo cai para a.
esquerda éle alua no miolo
— Sitas virtudes principais.

Se conseguir atingir um
estágio dc equilíbrio e uni-
formidade em seus desem-
penhos. terá futuro brilhai;-
te no futebol brasileiro. Su-
bram ainda, para o ataque,
João Scvr.riano. jogador dc
alto nível técnico, que está
sendo usado por Froner co-
mo variante do esquema lá-
tico — do 5-3-2 p a r a o
4-3-3 ou 4-2-4, conforme as
necessidades ¦— o veterano
Vieira, que tem o estilo dc
Zagalo, c Paulo Lumumba,
cuja maneira de aluar sc
assemelha à de Volmir, com
altos c baixos.

FLAMENGO GRÊMIO
Marco Aurélio

Murilo
lla mur
Jaime
Jarbas

Paulo Henrique
Paulo Chôeo

[Carlinhos) Américo
Almir

1. Albci-to (Arlindo)
Altemir
Ari Ercilio
Áureo

."> Paulo Sousa
Everalclo
Babá

íi Paica (,|. Scveriano)
Alcindo

Ademar 10 Sérgio Lopes
Rodrigues IL Volmir ( Loivo)
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Élton

Luís Carlos
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Do ri nli o
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Manga
Cbiquinbo
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Paiilislinlia

.) i\ci
Leònidas
Rogério
Aíonsinho
Aírton

10 Sicupira
11 Paulo César
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Luisinbo Valdir
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Décio Teixeira Ferrari
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Lacir Scrvilio
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Tião I Rinaldo

Barbosinba 1 Raul
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Marco,- ftalal

Tales Tostão
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Rivelino Dl Dirceu Lopes
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O LAÇO DO AMOR
"Qual invisível laço de amor, recebo, embevecido, as sofridas lágrimas

que derramas. E teus sorrisos recebo, teus afagos, e teus beijos em bor-
botões me envolvem: tu me amas e eu...

... Eu te amo tanto, tanto! Pelo único caminho que o céu conduz eu te
mando, querida, tu sabes, tu sentes e palpitas — a tempestade violenta,
o fogo em chamas, a brasa ardente dêste amor, dêste amor candente,
infindo, que me extingue sem diminuir em força".

Zi
i*7'*

São Paulo (Sucursal) —

Roberto Carlos agora é poeta
e êste é um de seus poemas.
No dia do seu aniversário —

17 de abril — lançará, em edi-

ção de luxo, um livro de

Poemas para a Juventude es-

críto durante o ano de 1966

e dedicado ao amor. No mo-

mento em que o iê-iê-iê di-

vide a sua liderança e come-

ça a perder seu público nos

auditórios e paradas de dis-

cos, Roberto C a r lo s ago-

ra muito mais homem de

empresa do que cantor de

iê-iê-iê — prepara uma nova

investida, pois sabe que toda

a edição será esgotada nos

primeiros dias. A Editora For-

mar já recebeu mais de cinco

mil pedidos, em uma sema-

na, de fãs que querem adqui-

rir a obra poética de Roberto

Carlos.

Uma das figuras mais di- •

fíceis de São Paulo é Roberto

Carlos. Não recebe a im-

prensa, troca o número do

seu telefone quase de sema-

na em semana e seus assessô-

res, instalados em dois escri-

tórios, têm ordens de não in-

formar nada a ninguém. E

o sigilo em torno do seu li-

vro é intenso.

O primeiro poeta do iê-

iê-iê foi Ronnie Von. As fãs

!:. fc|

È

mm HNSETISAN
I Tel.27-9797

r >BiH#liHI/ i y\lnam. ÉpV ¦ImT. K

, DEDETIZAÇÃO
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TEL.: 52-5555

escreviam para a TV Record

e Ronnie escrevia seus poe-
mas, falando de amor, guer-
ra, paz e crianças sem ternu-

ra. E Ronnie Von contribuiu

para a divisão de áreas no

iê-iê-iê, porque, através do

seu programa na TV Record,

lançou para a joveni guarda
a mensagem de A n t o y n e

S a i n t-Exupéry e introduziu

um nôvo estilo na própria
música, sem muitos gritos e

instrumentos barulhentos e

com um repertório mais sele-

cionado.

Erasmo Carlos, parceiro

de Roberto Carlos em muitas

músicas, também entrou com

sua parte, ao se desligar do

Rei do iê-iê-iê. Comprou car-

«¦Ões, montou diversos shows

e hoje tem até casas de espe-

táculos. Dekalafe e Eduardo

Goiabão — música de protes-

to e iê-iê-iê caipira — deram

novas perspectivas ao públi-

co da jovem guarda.

DEZ COISAS DE ROBERTO

O grande sucesso de Ro-

berto Carlos foi E que Tudo

Mais Vá para o Inferno, lan-

çado em outubro de 1965..

Daí por diante, surgiram ou-

tras músicas, algumas expres-

soes de gíria foram registra-

das em seu nome — é uma

brasa, mora, barra limpa etc.
— apareceram as calças ca-

lhambeque, cintos, calçados,

íerninhos, guitarras, bonecos,

anéis e outros objetos. O pri-
meiro concorrente: Erasmo

Carlos, Tremendão, na mes-

ma linha, só mudando o

nome dos lançamentos. Van-

derléia tentou seguir o exem-

pio, mas falhou; e a situação

do iê-iê-iê — tendo como

base de comparação os pro-

gramas cie auditório — não

é das melhores, sobretudo de-

pois que os programas de

música popular brasileira fo-

ram para o ar.

Como poeta, Roberto Car-

los não tem grandes preten-

soes: "quero apenas falar do

amor, da ternura, do cari-

nho". Se acontecer como nos

outros lançamentos de Ro-

berto Carlos, provavelmente-

dentro de algumas semanas

teremos novos poetas no iê-

iê-iê nacional.

Roberto Carlos, com seu

Poemas para a Juventude,

que deverá sair em seis vo-

lumes parcelados, receberá

NCrS 300 mil — Trezentos mi-

lhões de cruzeiros velhos —

seu primeiro grande investi-

mento no ano que agora se

inicia.

ii**.
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ALGO DE NÔVO NOS CÉUS: AS "QUASE ESTRELAS-' OU "QUASARES'
CIÊNCIA JOSÉ-ITAMAR DE FREITAS

Vma coisa nova nos céus — as quase e.s-
trêlas ou quasares —. ainda que nova. somente
aos nossos olhos, está mexendo com os astro-
nomos de todo o mundo. Não é uma galáxia, nem
uma estrela. Está distante de. nós além de dezbilhões de anos-luz. e seu brilho é cem vezes¦maior do que o da Via-Láctea. Sáo os corpos cc-lestes mais estranhos, dos existentes no Uni-verso.

Fora do calúlogo
— Os antigos conheciam somente as e.s-

trêlas, os planetas e os cometas — conta Luigi
Confalonieri, redator cientifico de Oggi Illustra-
to. Depois, os astrônomos descobriram as nuvens
de _ gás, as nuvens clc pó e esses excepcio-
nais agregados de estréias que são chamados ga-láxias. O nosso Sol. mesmo, c habitante dc lima
galáxia com forma de espiral, e essa galáxia éa Via-Láctea. Mas hoje se conhece um nova oh *
jeto celeste, talvez o mais misterioso que cxisi.t
cm todo o Universo, pois parece contradizer us
leis da Fisica. até hoje conhecidas. Ê a ci.ua.sar
o» quase estrela.

Segundo Luigi Confalonieri, o nome qua-sar ou quase estréia vem do inglês (.língua in-
ternacional dos astrônomos, mas inglês dos Es-
tados Unidos), através do aproveitamento de ai-
gumas letras da expressão quasi slelliu- rádio
source, que significa "radiofontes, semelhantes a
estréias". Já de algum tempo para cá. todos os
objetos fontes de rádio (captados com os radio-
telescópios) são acuradamente controlados de
modo a sc poder providenciar, após a -radioiden-
tificação, o seu estudo mediante, os telescópios

óticos ordinários. Os radiofontes existentes noespaço são de diversas qualidades. As radiou-das podem, dc fato, vir dos planetas, como Jú-viter, ou das estréias, das nuvens de gás que seencontram dentro da nossa galáxia e das-pró-
prias galáxias.

Ao explorar, com os telescópios óticos, os ra-dlofontes, os astrônomos encontraram os cha-mados radiofontes 3C 48, 3C 147. 3C 196, 3C 273c 3C 286 Kí sigla 3C indica o terceiro catálogode Cambridge, que é o mais completo catálogode radiofontes hoje existente). A maior partefios radiofontes 3C são galáxias extremamente
distantes. Mus os cinco rudiofontes 3C acimacitados se revelaram objetos prodigiosos. Pri-meiro. porque um deles (3C 1-17) é o mais dis-tante objeto alé hoje conhecido, encontrando-se
adem de dez bilhões de anos-luz. Isto sianifica
que nós captamos as .radlondas e vemos a fnz queo 3C 147 emitiu há dez bilhões de anos. Em ou-Iras palavras; estudamos um verdadeiro fóssilvivcnle. um objeto que fornece informações sô-bre os mais distantes dias do nosso Universo
Cem vezes mais luz

Mas o que é realmente espantoso ó umaoutra propriedade da quasar: em média, a qua-sar é cem vezes mais luminosa cio que 
'a 

nossaVia-Láctea ou do que uma outra galáxia típicaAo mesmo tempo, porém, as quasares são bas-tante pequenas.,pois seu diâmetro varia entrenm qumto e um centésimo do diâmetro da Vin-Láctea. Daí se pode tirar uma só conclusão: nasquasares existe uma imensa produção de ener-
gia. Logo, as quasares ou são formadas por umagregado extremamente fixo de estréias ou

no interior cias quasares existem condições lí-.siea.s que, pelo que até agora .sabem os" nossoscientista., são inimagináveis. Assim, estamos nafase das hipóteses, no quc diz respeito à cons-tituição Interna das quasares. O.s estudos es-tao, ainda, na fase preliminar, sendo preciso mn
grande número de anos dc observações, antesdc sc ter um número .suficiente de dados sobroos. quais possamos construir hipóteses com cer-ta consistência.

As vezes aparecem no nosso céu estrelas
jamais observadas, não catalogadas. Quandoisso acontece, não se trata de estréias nascidasdo nada, mas dc estréias que, antes de seremobservadas por nós jamais haviam sido visíveisaos nossos olhos, por causa dc sua escassa ln-minosidade. Como e. então, quo podem ser vi-siveis. assim, dc repente? Sua súbiia aparição
(aos nossos instrumentos." resulta de urna enor-me exp osão, dc et»usa ignorada, que eonvuJ-io-na o astro. E.sas estréias 'mão catalogadas"sao chamadas novae ou superncnie. As es.rfc.assuper novas são muito mai.s potentes c luminu-sas do que as simples ;.on.e.'onde exulocie umasupernovae. resta unia nuvem do gás, <* êss«gás emite potentes slnals-rádio. A Crab Nebuta

que e exatamente a nuvem de gás resultante deuma supernovae que explodiu em 1033, e obser-vada pelos astrônomos chineses, emite grandequantidade de radlondas. Presume-se que nuinterior das quasares, por razões ainda ignora-cias, há uma continua explosão de supernovaeNuma galáxia norma!, 'explode uma supernovae'em média, cada três séculos. Numa quasar aocontrario, explodiriam 4 000 supernovae por anoDe tal modo, nas quasares existiria grande'numero de restos de supernovae, restos que e:.-

pliearlam as emissões-rádio, enquanto a luml-nosidade das quasares seria explicada pela con-timia explosão dp estrelas supernovae
_ Uma_ segunda teoria diz que as 

'quasares
sao, possivelmente, uma enorme nuvem de gásem fase de contração gravitacional isto é nafase que, segundo certas teorias, precederia aonascimento das estréias que denois comporãouma galáxia. As quasares não seriam outra coisasenão galáxias muitíssimo nova.-,, cm vin de for-maçao. Olhando-a, nós observaremos o cadinhono qual estão nascendo milhões de estréias Estahipótese se adapta bastante bem âs quasaresmais distantes ie por i.so mais velhas», masimo se adapta a quasar 3C 273. que está dis-tanto de nos .somente dois bilhões dc anos-luze qvtc, por isso. nêo é muito velha. Estas são'as teorias mais ortodoxa-; sôbrccu quase estréias.

üma om... hipótese, devida *•
Hoí-mann, ex-colàborador dc Einstein
que a quasar seja formada dc massa'isto c. par um tipo de matéria por nós imagi-neve] somento através de uma particular inter-preta.ao das equações que descrevem cs fenò-menos da gravita çáo. Interpretações hipoté-

Por fim. existe uma teoria eme imagina asOr.ms._res como fornalhas onde estão queiman-cio duas galáxias, uma normal e uma feita d--antimatéria.
Uma coisa e certa, teorias â parte: as qua-sares ou quase estréias estão quebrando a ca-beca dos astrônomos de todo o mundo. Sua des-coberta, desconcertante para os especialistas éum desafio à capacidade des nossos gêniosMas serão decifradas.

a.s quasares

Banesh
presume

netativa.

"A FORÇA DO DESTINO
MÚSICA RENZO MASSARANI

O Instituto dc Estudos Verdia--
nos — que tive o prazer de admi-
rar de perto em Veneza, no verão
passado — continua suas ativi-
dacies e publicações. Hoje, a nova
sede rio Instituto, em Parma, con-
tu, com uma biblioteca verdiâna
cujo catálogo compreende 1 G70 pu-blicações; e com um arquivo quereúne e cataloga a reprodução ío-
tosta tica dc 4 000 cartas 

"e 
do-

curnentos provindos de todas as
partes do mundo. E nos três últi-
mes anos o Instituto concluiu a
publicação cio segundo volume do
Boletim Verdi, particularmente dc-
dicado ao estudo de .4 Força do
.Destino: ao todo, tres números, os
4.." 5.o e 6.". e o ínciex, por um to-
tal de quase 3 000 páginas. O pri-meiro volume fora dedicado ao
Baile de Máscara, e o terceiro o
será ao Rigoletto. O Instituto ja
publicou também os primeiros dois
cadernos sobre as óperas // Corsaro
e Gerusalemme. Publicará, em
11)67. também os textos do Primeiro
Congresso Internacional de Estu-
dos Ve.rdianos, e preparam uma

edição critica de toda a correspon-
dência verdiâna. O Diretor daquele
Instituto, maestro Mário Mediei,
não está dormindo.

O n.° (i do 2." volume, que aca-
bo cie receber, compreendo Os Anos
da Força do Destino, dc G. Marche-
si. Verdi e Schillcr. de L. K. Ge-
rhartz, Música Provisória na l.a
Edição Desta Ópera, de F. Monpel-
lio, leonor e Dom Álvaro, de P. P.
Vámai, Fei Melitone, de G. "Ugo-
Uni, Verdi. Cavallini e o Solo de
Clarinete, de D. Lawton, iVoífl. sô-
bre u Cenografia, de N. Benois, OCaminho da ópera, de G. Gualerzi,
Ensaio Bibliográfico das Criticas,
de A. Delia Corte, Discografia, de
G. Pugliese. Particularmente curió-
so e interessante é o capitulo querecolhe as criticas e o.s elogios ãforça do Destino, uma ópera quenão alcançou a popularidade e a
glória dc outras cie Verdi. Nestes
escritos, recolhidos com absoluta
objetividade, parece que as quali-dades e os defeitos foram obser-
vados e fixados desde logo, com
bastante sensibilidade e clareza de

juízos, opera de um período detransição, sem o fôlego genial clcTraviata, Rigoletto, Trovatore. esem a atualização admirável'de
Aula, Oíello, Fulstajj, Forca doDestino une páginas dc extraordi-
nario vigor e beleza a outras de
qualidade inferior.

Também nos 56 anos de vidado nosso Teatro Municipal, esta
ópera contou com apenas 9 edições
contra as 57 de Traviata, 43 de
Rigoletto, 38 de Aída, 21 de Trova-
tore c até 10 do difícil Falstaff.
Entretanto, os êxitos de Força do
Destino encontram uma confirma-
ção também no índex cio segundo
volume: desta ópera, o editor Ri-
cordi publicou não apenas a trans-
crição completa para canto e pia-
no, e para piano só. como também
a partitura completa para piano a
quatro mãos, para violino só, para
dois violinos, para piano e violino,
para piano e flauta c, até, para
flauta só...

PRECISA-SE DE ADMINISTRADORES
TEATRO ] YAN MICHALSKI
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Poderíamos citar dezenas de ou-
tros exemplos semelhantes de in-
capacidade administrativa. Há, por
exemplo, o easoda atriz-empresá-
ria que realizou no ano passado
uma violenta campanha contra o
Serviço Nacional cie Teatro, sob
pretexto de não ter recebido a sub-
venção â qual pretendia fazer jus.
mas que nunca mencionou o fato
de que o seu pedido nem chegou a
ser examinado, pois deu entrada
fora rio prazo estipulado pelo edital
— uma prova comprometedora dc
desorganização administrativa por
parte da empresa. Há, por exem-
Pio, o caso da reunião convocada
no ano passado pelo SNT. com o
objetivo de oferece a todas as
companhias cariocas a instalação
de tuna bilheteria comum no Tea-
tro Nacional, rie Comédia, c â qual
compareceu o representante cie
uma única empresa — uma prova
comprometedora cie falta de inte-
rêsse pela melhoria cias condições
cie funcionamento comercial das
companhias. Há, por exemplo, o
caso dêste verdadeiro serviço de
utilidade pública que o JORNAL DO
BRASIL oferece diariamente aos
teatros cariocas, publicando gralui-
tamente a resenha O Que Há Para
Ver, com os detalhes de todos os
espetáculos que estão em cartaz ou
em ensaios: pois bem. pouquíssi-
mas companhias se dão ao traba-
lho cie nos comunicar os dados que
nos permitam manter o nosso ro-
teiro cem por cento atualizado, tais
como os horários completos, as da-
tas de estréia e de saída de cartaz
etc. — uma prova comprometedo-
ra do desinteresse pela divulgação
da mercadoria oferecida ao consu-
midor. e no entanto, estes mesmos
produtores não se cansam cie se
queixar da pouca ajuda que rece-
bem da iniprensa...

Um outro aspecto, costumeiro
entre nós. da imperdoável falta de
organização administrativa é o há-
bito de muitas companhias de adi-
arem a escolha do seu próximo pro-
grama até uma época em que o es-
petáculo que está em cartaz já es-
gotott todas as suas possibilidades.
Quantas vezes um teatro permane-

ce fechado durante algumas se-
manas, simplesmente porque a
empresa não planejou, com a de-
vida antecedência, a sua nova
montagem... é muita vontade de
perder dinheiro !

Poucos fatores têm sido tão res-
ponsáveis pela instabilidade do
nosso teatro quanto a incompetén-
cia dos homens encarregados dos
setores administrativo e publici-
tário das empresas, e a pouca im-
portância que as companhias atri-
btiem a este setor do seu trabalho.
O colunista de teatro, que acompa-
nha â distância o día-a-dia de tó-
cias a.s companhias, apesar de já
acostumado ao caos reinante, ra-
ramente passa uma semana sem
ficar estarrecido, mais uma vez,
com uma nova manifestação da
balbúrdia. cia irresponsabilidade,
do relaxamento, da falta de qual-
quer idéia de planejamento, da in-
capacidade de ganhar dinheiro,
quc caracterizam a imensa maio-
ria das nossas empresas.

Até um certo ponto, há uma ex-
plicação para êste estado de coisas:
qualquer pessoa dotada de um cer-
to tino administrativo e comercial
pode encontrar com alguma faci-
lidade, num outro setor de ativi-
dade. um emprego muito mais bem
remunerado e estável do que o que
o teatro jamais lhe poderá ofere-
cer;-Mas é verdade, também, que
os nossos homens de t.atro. que
muitas vezes não hesitam em pagar
pequenas fortunas a vedetes de
discutível valor tanto artístico
quanto comercial, náo se conven-
ceiam ainda do interesse que te-
riam em contratar, por um salário
decente, mn colaborador adminis-
trativo competente, e preferem pa-
gar uma miséria a um rapaz in-
teiramente despreparado para a
função.

A imprevidéncia, o desrespeito
ao público, a falta de qualquer no-
ção de lançamento promocional,
atingem, âs vezes, os limites do in-
crivei. Para esta semana, por
exemplo, estavam previstas ciuas
estréias que. se devidamente pre-
paradas e promovidas, poderiam
transformar-se em acontecimentos
de bastante repercussão: A Saida?

Onde Fica a Saida?, pelo Opinião, e
O Versátil Mr. Sloanc, pela Com-
panhia de Maria Fernanda. Acon-
tece, porém, que o espetáculo do
Opinião teve o seu lançamento
anunciado, sucessivamente, para 7,
15. 17, 21 e 22 de março; e a es-
tréia do Teatro Gláucio Gil chegou
a ser programada para 8, 16, 18, 21
e 22 de março — cinco datas dife-
rentes nos dois casos um autêntico
recorde! Como criar e manter, nes-
tas condições, um clima de interes-
se e de expectativa em torno de
uma estréia, principalmente se —
como aconteceu nestes dois casos,
c como acontece muitas vezes — as
companhias nem sequer se dão ao
trabalho de informar â imprensa,
cm tempo útil, de todos estes adia-
mentos?

O colunista, muitas vezes, não
pod. deixar de se sentir irritado,
assistindo a heróicos esforços tíe
uma equipe rie atores, que resul-
tam numa montagem rie alto ni-
vel artístico, mas cuja carreira fica
irremediavelmente prejudicada pe-
la tolice, pela incapacidade e até
pela preguiça da direção adminis-¦ trativa da companhia.

Inegavelmente, algumas em-
presas fogem por completo a esta
triste regra. Um produtor como
Oscar Ornstein, por exemplo, sem-
pre soube administrar as suas rea-
lizações com perfeita eficiência;
mas não è preciso ter nas mãos cs
excepcionais meios materiais de
que dispõe o produtor do Teatro
Copacabana: um modesto grupo
amador, o Tablado, também poda
servir de exemplo á imensa maio-
ria dos profissionais, no quc diz
respeito à competência da sua ori-
ent ação administrativa.

O Conservatório Tfacional de
Teatro vem anunciando, já há ai-
gum tempo, a criação de um curso
de formação de administradores
teatrais. Trata-se, evidentemente,
de uma excelente idéia, que espe-
ramos seja posta em prática den-
tro em breve. Mas nada disso re-
solverá o impasse, enquanto o.s
produtores não se convencerem cia
Importância dêste assunto, e não
se dispuserem a tratar eom cuida-
do, com seriedade, e com um in-
dispensável mínimo de generosi-
dade. da escolha e da organização
da sua equipe administrativa.
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llutheyer e Bárbara Laage, O Corpo Ardente

QUASE UMA OBRA-PRIMA
ELY AZEREDO EM PREÂMBULO Ã CRÍTICA DE "O CORPO ARDENTE"

Um filme de grande nível também
pode ser portador de uma decepção:
O Corpo Ardente, sétima realização de
Válter Hugo Khouri, ameaça nos dois
primeiros terços da projeção afirmar-
se o melhor trabalho do cineasta pau-
lista c uma obra-prima insofismável.
Após Noitfi Vazia — a mais perfeita
realização do cinema brasileiro, suces-
so no Brasil e. em áreas estrangeiras
exigentes — era lícito esperar de
Khouri um passo ainda mais pessoal,
maior ousadia artística e a confirma-
ção da universalidade de sua obra.
Tudo isso O Corpo Ardente alcança
sem se mostrar um filme tão completo
como Noite Vazia. Acredito que, por
seu simbolismo ativado de maneira ao
mesmo tempo intensiva e sóbria, e pc-
los lances de abstração, o filme corra
o risco de ser perfeitamente assimila-
cio apenas pelos conhecedores de ou-
tros títulos da obra khouriana.

O poeta se sobrepõe ao criador de
personagens sofridos e exemplares das
frustrações humanas (como os de Es-
tranho Encontro, Noile Vazia). Már-
cia (Bárbara Laage), mulher inteli-
gente, madura, da alta burguesia, sen-
te-se profundamente insatisfeita com
o marido (Pedro Paulo Hathayer) e
o amante-, bem mais jovem (Mario
Benvenuti). O sexo está longe de ser
o fator essencial desta insatisfação,
embora Márcia tenha das relações do
corpo uma concepção mais rica do que
a que os dois homens, promiscuamen-
te, evidenciam. Há um sentimento de
ruptura, de assincronismo com a oíer-
ta de emoções e prazeres do mundo
íátuo, convencional, dopado pelo su-
cesso, que a rodeia — fenômeno com-
parável, embora mais difuso, menos
definível, do que o vivido por alguns
personagens clássicos de Jeanne Mo-
reau (Amantes, A Noite, Moderato
Cantabile). A protagonista tem uma
grande experiência íntima durante

uma temporada em um lugar semi-
deserto, nas montanhas, onde fèz casa
de férias: a identificação poética com
a figura de um cavalo bravio, fugitivo,
perseguido pelos donos de um haras.
Através do fascínio da mulher pela
presença vital e selvagem do animal
— símbolo polivalente de extraordiná-
ria beleza — Khouri exprime sua pai-
xão pela liberdade absoluta e sua hos-
tilidade à civilização de estufa, dc
prostituição (física e anímica) e de
certezas bem catalogadas em que vi-
vemos. Sua inspiração mais direta
fluiu, provavelmente, de alguns tre-
chos de Si. Mawr, uma obra-prima de
D. H, Lawrence. Mas a influência
lawrenciana, veterana em Khouri,
nunca íôra bão bem assimilada.

O criador sc sacrifica à paixão
pela protagonista, relegando a plano
secundário, frágil outros personagens
não tão fundamentais, mas impor tan-
tes para o pleno êxito do filme. Todo
O Corpo Ardente se transmite pela
visão de Márcia, cujos transes — um
tateamento no limiar de nova forma
de consciência — proporcionam algu-
mas das seqüências mais belas que já
tive oportunidade de ver.

Mas o filme seria muito menos
se nâo contasse com Bárbara Laage
(um desses fenômenos de desperdício
da indústria cinematográfica, como
Lola Albright, Falconetti. Jean Sim-
mons, Alida Valli etc), maravilhosa-
mente identificada com seu superior
desencanto e sua procura poética.

Do genial Dreyer, algumas palavras
mais dignas de Bárbara Laage: "é
uma terra (o rosto do homem) que
nunca nos cansamos de explorar. Não
há mais nobre experiência, em um
estúdio, do que registrar a expressão
de um rosto sensível à misteriosa fôr-
ça da inspiração. Vê-lo animar-se des-
de o íntimo, transíormando-se em
poesia".

Panorama

do cinema

FESTIVAIS DE CINEMA
O calendário de festivais

internado nais cinemato-
gráficos marca para os pró-
ximos meses: XVII Festival
Internacional dc Berlim, de.
23 de junho a 4 de julho,
na Alemanha; V Festival
Internacional do Filme em
Moscou, de 5 a 20 de julho,
sob o.s auspícios do Comitê
Cinematográfico da URSS e
(ia Associação de Cineastas
da URSS: VII Rassegna In-
ternazionale Del Documen-
tario Cinematográfico Mn-
rmaro. ligado ao XV Mer-
cedo Internacional do Fil-
me. da TV Filme e do rio-
comentário ÍMIFBO.. de 20
a 22 de abril, em Roma; XX'
Festival Internacional de
Filme em Locarno, Suiça. de
22 a 31 de julho.

INCERTO AMANHA

Oto Preminger, veterano
realizador de Holly io o o d,
(Buuny Lake Desaparece:].
/Butiny Lake Is Missing;

A Primeira Vitória /In A
Harm's Way/; O Cardeal
/The Cardinal: O Homem
do Braço de Ouro /The Man
With The Golden Arm
etc.) continua sua tradição
dc grandes premières: reu-
niu soh as lir.es hollywoo-
dianas elementos da socíe-
dade. indústria e comércio
para a apresentação de seu
último filme — O Incerto
Amanhã (Hurry Sundo.vnt,

O Incerto Amanhã conta
rm seu elenco com Michael
Cainc, Jane Fonda, John
Phillip La;r. Diahann Cur-
roü, Robert Hooks, Burgess
Mcrcdith, com roteiro ba-
seado no best-seller Hurry
Sundown, de K. B. Gidden.

CHAMAS EM MOSCOU

Paris Está em Chamas?
superprodução dirigida pe-
lo veterano diretor do cine-
ma francês René Clément

' Jogos Proibidos (Jeux In-
terdiis); O Sol Por Teste-
mu nha. (Pleín Soleil); Jau-
la Amorosa (Love Cage),
alcançou grande sucesso
quando de uma exibição em
Moscou sob os auspícios da
Academia Cinematográfica
da União Soviética e do Em-
baixador francês naquele
pais.

Os jornais abriram gran-
des espaços sobre os acon-
tecimentos. Disse o Pra vda
de Moscou: "êsse filme épl-
co é uma manifestação no-
tável do cinema estrangeiro
contemporâneo, um grande
trabalho de René Clément.
O aparecimento dos gran-
des astros internacionais
que atuam no filme, em ps,-
péis de menor expressão,
partes episódicas, é acima
de tudo uma expressão de
admiração pelo heroísmo
dos que lutaram contra o
fascismo." 2.800 pessoas
compareceram á sessão.

CONVENÇÃO DA FOX

A 20th. Centurij Fox rea-
lí.zará nos dias 3, 4, 5 e 6 de
abril em Lima, Capital do
Peru. a sua Convenção
Anual para Jornalistas Sul-
Americanos, ocasião em quc
serão apresentadas quatro
produções inéditas da com-
panhia americana: Hombre,
com Paul Newman; A Mor-
te não Manda Aviso (The
Killer's Mcmorandum), com
Alec. Gitincss; Flint Perigo
Supremo, com James Co-
hum.

A comitiva brasileira, li-
(lerada por Renato Neto,
chefe de publicidade da Fox,
c composta por: M iriam
Alencar do JORNAL DO
BRASIL: Luís Alipio de t
Barros de Última Hora; Stil-
viuno Cavalcanti de Paiva
do Correio da Manhã: Ge-
raldo dos Santos Pereira do
Diário de Notícias: Miguel
Ângelo de O Cruzeiro.
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jtonEirro campos

Em sua sessão itnternacional,
o Newsweek publica verdadei-
ra ode a Roberto Campos:"para muitos de seus amigos
no exterior, o brasileiro Ro-
berto Campos é um brilhante
economista e uni hábil homem
do mundo da.s finanças que
merece todo o respeito de seus
Concidadãos. No Brasil, no
entanto, onde Campos serviu
como Ministro do Planejamen-
to do Governo Castelo Bran-
co, a maioria dos brasileiros o
considera indiferente, um ho-
mem insensível que demons-
trou estar mais interessado na
técnica do que nos problemas
humanos que ela gera. As-
sim. não íoi surpresa alguma a
gélida recepção que recebeu na
última semana de sua atuação
no Governo quando se apresen-
tou ao Congresso para o rela-
tório final de atividades.

Êste tratamento público não
é novo para Rc-berto Campos.
Na realidade, éle foi objeto das
mais duras criticas durante to-
do o periodo Castelo Branco
que lhe deu a missão de reor-
ganizar as finanças do Bra-
sil logo após o caos gerado
pelo Governo João Goulart.

Infelizmente, continua o
Nenvsiveelc, Campos simples-
mente não era o tipo tíe ho-
meni que pudesse traduzir as
medidas econômicas em tèr-
mos compreensíveis ao homem
cio povo. No entanto, durante
um programa de televisão, èle
fez uma certa referência às fi-
losofias de Keynes, Coníúcio e
Kafka: "um tíe meus maiores
problemas é meu excessivo ra-
cionalismo, meu horror aos
instintos. Isto reduziu minhas
pesslbilidatíes de comunicar-
me com as pessoas."

do disco
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O MINI-JPJLAY — Um disco
de bolso é n última bossa que
será lançado hoje, às 18h, no
Stork Club, subsolo do lidifí-
cio Av. Central, o mini-disco
trará duas músicas e será ven-
dido nas 3 700 bancas de jor-
nais do Rio, Seu primeiro lan-
(amento iraz numa das laces
a Máscara Negra, de Zé Kéti
c Pereira Matos c. na outra fa-
ce, Jura, dc Sinhô.

ENREDO — A cantora filia-
na Pitman gravou para a Co-
pacabana o samba-enrédo da
Escola de Samba Estação Pri-
meira de Mangueira. A grava-
dora adquiriu os direitos cie
exclusividade no samba.

QUARTETO — As meninas
do Quarteto cm Ci assinaram
contrato com a Universal Stn-
dins para gravar dois elepes
por ano.

LOS ANGELES — AnctO
com algum atraso o receui-
mento do cartão enviado por
Marcos Vale. que está nos Es-
tados Unidos com o Quarteto
em Ci c Aluísio de Oliveira.
Marcos conta que se apresen-
tou no Andy William Show
cantando três números e que
vai fazer uma série dc concer-
tos naquele país.

LANÇAMENTOS — A
Odeon conta no seu siiplcmen-
to deste mês com êstes LPs:
Dalva de Oliveira (A Cantora
rio Brasil), Eduardo Araújo,
Agnaldo Timóteo, Colden
Boys, Los Bravos, Peruzzi o
orquestra, Hernianos Arriaga-
da, Rlchard Anthony, Frank
"ourccl e Los Wawanco.

SUCESSO — Marcos Vale
conta, ainda, que Samba de
Verão é o maior sucesso brasi-
leiro no estrangeiro, já tendo
80 gravações nos Estados Uni-
dos. Outra música que des-
ponta, também de sua auto-
ria, é Seu Encanto, com cito
gravações.

ROSA — A Odeon começou
a gravar o segundo volume do
clepé Kosa de Ouro, eleito o
melhor Uc lCtíõ.

JOSÉ CARLOS OLIVEIRA FUTEBOL DE EXPERIÊNCIA
Zevi Ghivelder, colega, amigo

e dono do Volks que me leva ao
Maracanã, ia escrever esta carta-
crônica ao Armando Nogueira, porser êste o cobra do JB no assunto.
Pediu-me para ser o correio; não
resisti: roubei a carta e a crônica.
Onde estava escrito Armando es-
crevi Carlinhos. Parãon, mon cher
Nogueira...

Carlinhos.
Vi hoje de manhã, no campo

do Flamengo, um espetáculo co-
movente. Era dia de treino dos ju-venis e, também, "dia de experien-
cia", expressão que parece ter-se in-
corporado á gíria interna futebolis-
tica do clube. Dia de experiência
quer dizer o seguinte: pelo menos
uns cinqüenta garotos, de chuteira
e calção, esperando a hora ãe dar
uns chutes. Você precisava ver com
que cara eles ficam acompanhou-
do, sentados na pista de atletismo
que circunda o campo, o treino in-
dividual dos juvenis e seus reservas.
Sinceramente não sei se eles olham

os já coroados cobras cnm inveja,
admiração, ciúme, ou. até mesmo,
uma* pontinha de desprezo, even-
tualmente justificada pelo séijiiiu-
te pensamento: "Como é que pode:'Aquele cara ali eu manjo das pe-ladas do Aterro... Não é ãe nada...
Eu. é que devia estar no lugar dele."

Depois da ginástica vem o trei-
no. com bola e ludo, comandado
pelo Bria, aquele ão Biguá, Bria e
Jaime, lembra? Naquela hora eu
me lembrei de uma* antiga crônica
do Mário Filho, na qual éle conta, o
primeiro treino do Zizinho, no Fia-
mengo. O técnico era o Flávio Cos-
ta. E o Mário Filho narra, com uma¦brilhante riqueza de detalhes, como
o crioulinho magricela acabou, com
o jogo, marcando uns dois ou três
gols, deixando o próprio Leônidas
da Silva de boca aberta. Foi contra-
tado na hora.

Hoje, eu tive a impressão de.
que toda aquela garotada, do "dia da
experiência" estava acompanhando
o treino com sonho de Zizinho: pe-

gar a bola na defesa, arrancar, co-
mer quatro na corrida e encaixar
na última gaveta.

Mas nada disso aconteceu. Vi
quando entraram para jogar al-
guns calouros, por sinal ruinzinhos.
Dc vez em quando sc aproxima do
gramado uni* cavalheiro com uma
tabuleta nas mãos e logo a moça-
da corre para cercá-lo. Do bolo
saem alguns privilegiados: vão en-
trar no time. Outros, mais tímidos,
nem se atrevem a sair dos seus lu-
gares. Era o caso de um garoto, de
uns 16 anos, sentado 

'junto 
ao

alambraão. A mãe, uma mulata
gorda e simpática, estava ao meu
lado. numa cadeira ãe ferro. De
vez em quando ela levantava, che-
gava perto do filho c dizia: "Vai lei,
meu filho, hoje é a tua vez... Já
falei com o moço. Êle disse que hoje
você vai. entrar." E o garoto, cons-
trangiâo pela proximidade dos ri-
vais que ouviam a conversa, res-
pondia sem voltar a cabeça para*trás: "Deixa mãe... Vai sentar..."

Outra coisa curiosa è notar quea moçada da "experiência" não se
fala entre si. Lembrei-me do meu
tempo de vestibular, quando a. gen-te vive uma situação mais ou me-
nos parecida. O que interessa é pas-
sar na prova: o desconhecido áo la-
do que* se dane. Mas, mesmo assim,
antes do exame, ainda há entre os
candidatos uma espécie de troca de
informações, de conhecimentos e
de idéias. Os concorrentes, a craques
são de. um nudismo espantoso. E,
pensando bem. o que poderiam eles
conversar? Qualquer pessoa é ca-
pa: de ensinar a outra como se re-
solve uma equação. Mas você játentou explicar a alguém como se
inata uma bola no peito?

O chamado "dia da experiência"
ê revestido de uma certa solcniãa-
:1c*. Todo mundo sério. Lá para as
tantas apareceu junto ao alambra-
ão o beque Murilo. Um funcionário
do clube: "Pessoal, o Murilo veio
fazer experiência, mas eu não tenho
chuteira para êle." Ninguém, riu.

MKMM&w-UMiiwuiKsnt^ii^zvj.Wi í WCT<-__U._jtt--ll-Si--__ü__^^

TELEFONE NA MÃO
ALIANÇA NO DEDO

Se você quer casar sem per-
der um tempo precioso, evitan-
rio desilusões c surpresas desa-
gradáveis, ou eliminando as
incompatibilidades de gênio,
basta procurar a Agência In-
ternacional de Matrimônio, em
Copacabana, "onde sempre
existe um chinelo velho para
um pé doente". O telefone é
57-7224.

A idéia da agência partiu do
romeno Willy Mthalescu, que
viajou por vários países jun-
tando dados, recolhendo infor-
mações de outros estabeleci-
mentos similares para adapta-
los à mentalidade brasileira,
tendo fundado a primeira agên-
cia em São Paulo, em 10fi0.:
Até hoje, a agência realizou ICO
casamentos.

COMO fi |

O candidato, após pagar
NCrS 30.00 (30 mil cruzeiros
antigos» e preencher um rela-
tório confidencial, tem a sua
vida vasculhada e c colocado
em uma determinada faixa.
Após definir o .seu tipo ideal, a
agencia seleciona a eleita no
seu cadastro e apresenta um
ao outro para uni bate-papo.
Depois, cada um escreve sua,-;
impressões sóbre o outro. Se
tudo der certo, c feito o ca-
samento.

As experiências realizadas
permitiram -á agência desço-
brir que es homens são os que
mais a procuram: que 90% cias
mulheres não gostam de bigo-
de: em mil homens, apenas
dois exigem a virgindade da
mulher; a mulher mais moça
que já procurou a agência ti-
nha 15 anos de idade, e a mais
velha Gü; com relação aos ho-
mens. o mais jovem tinha 18 e
o mais velho 72.

PICADÍNHO
0 Na próxima têrça-fei-
ra, mais um show estréia
no Rio, para animar a
vida noturna carioca:
com Luisinho Eça, a can-
tora Maria Odete (inédi-
ta entre nós: vinda de S.
Paulo), já está sendo en-
saiado todas as noites, no
Zunzum.

No dia 12 de abril, uma
outra estréia, essa tea-
trai. Trata-se da reapre-
sentação de Onde Canta
o Sabiá. É uma boa idéia
remontar o espetáculo de
Paulo Afonso Grisoli no
Teatro Copacabana. No
ano passado muita gen-
te assistiu à peça. A
maioria no entanto, ou-
viu falar dela mas não
chegou a ir ao Teatro do
Rio. Agora, a oportuni-
dade é excelente.

Bastidores: a deci-
são, dolorosa de afinal se
chegar, dos premiados
com o Molière, que se es-
tendeu da noite de ante-
ontem até a madrugada
de ontem, loi de tal ma-
neira discutida que os
críticos reunidos, ao que
se diz, por pouco não che-

CANES fi7

A Comissão de Seleção do Festival
clc Canes não aceitou o filme Todas
as Mulheres do Mundo como con-
corrente apontado oficialmente pelo
Brasil. O Embaixador Donatello
Grieco, esta semana, deverá assistir
a Terra em Transe para examinar a
possibilidade de indicá-lo, no lusar
de Todas as Mulheres. Apesar de o
filme de Gláuber iíocha já estar
inscrito no Festival, a pedido de
Canes.

Pura a abertura deste uno cogl-
ta-se cm apresentar o último filmo
dc Claude Lelouch, Viver por Viver,
com Jtves Montam! e Candice I5er-
gen, que ê em cores e estu sendo
cercado da maior expectativa — de-
pois do seu sucesso em Um Homem,
Uma Mulher. A cessa» de Lelouch,
só depende de unia coisa: permis-
são pata éle filmar uma seqüência-
chave no Vietname c assim terminai
o seu trabalho a tempo de mostra-
lo em (anes.
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JÓIAS DE IPANEMA

Jóias que sc transformam:
práticas— colares em cintos,
por exemplo. Jóias cm gerei
ãe prata, mais modernas que
as de ouro. Nunca convencia-
nais são as jóias que marcam
a obra de Caio Mourão, o joa-
lheiro áe Ipanema, mostradas,
em sua mais recente fase, no

garam às vias de fato.
Pena, já que o Molière é,
atualmente, o único prê-
mio de real prestígio, no
teatro nacional.

0 As Vinte Mulheres
Mais Divinas do Rio: é o
título — moderninho —
que o excelente fotógrafo
Paulo Garcez escolheu
para a sua próxima ex-
posição na Galeria Santa
Rosa, que está sob o co-
mando de Rubem Braga.
As retratadas já escolhi-
das: Betânia, Lila Bósco-
li, Teresa Muniz Freire,
Gilda Grilo, Vera Barreto
Leite. Observação de Gar-
cez: "Ainda faltam quin-
ze. É difícil, encontrar 20
divinas no Rio."

0 Danuza Leão. cir-
culando a todo o vapor,
vem fazendo um autên-
tico desfile de modas,
quando surge num lugar.
Na estréia de Onde Fica
a Saída, por exemplo,
Danuza usava um vesti-
do roxo, linha Cardin,
com muitos babados,
curtíssimo, meias cinti-
lantes, douradas e cabe-
los à leão. Apesar do ca-

VÁtelier, anteontem à noite.
Dentre as peças que mais
atraíram as atenções das mu-
Vieres: os brincos que sobem
orelha acima c os colares fei-
tos de correntes com bolas ãe
prata, salpicadas. Vera Barre-
to Leite. Esmeralda Barros,
Márcia Rodrigues, Ccli Ribei-
ro c Maria Helena foram os
seus manequins.

BRASÍLIA EM NOVA IORQUE
Notícias que nos vêm de Nova lor-

que anunciam a inauguração de uma
emissora de rádio, em New Jersey, cujo
proprietário seria um grupo no qual es-
taria integrado o ex-Presidente Kubits-
chek. Nome da emissora: Rádio Brasi-
lia. A programação seria em português
e inglês. Um coquetel marcaria a festa
de inauguração, no dia 31, aniversário
da Revolução.
UD: PONTO DE ENCONTRO

A missão comercial norte-america-
na. que chegará ao Brasil no próximo
dia 2, visitará a Feira de Utilidades Do-
mestiças do Ibirapuera, no dia 14. Sete
importantes empresários do Departa-
mento do Comércio dos Estados Unidos
fazem parte do grupo. Dentre files: Clau-
de Courant, Morris Allen, Thomas Bal-
lach, Kenneth Morris, John Collins.
BRASILEIROS NA AMÉRICA
O Tom Jobim: acaba de enviar partiVinícius de Morais oito músicas recém-
compostas para o seu parceiro poeta fa-
zer as letras. O fato causou reboliço nos
meios musicais da Cidade. Há tempos
que Tom não compunha e isto já torna-
va preocupado os que lhe são favoráveis
e fazia com que os invejosos o vissem co-
mo um compositor liquidado.
O Astrucl Gilberto: mora atualmente
nos EUA, casada com um americano.
Sua casa é decorada no estilo colonial
brasileiro. Astrud vem cantando ]ingles
para a TV. No quo ganha um dinheirão.
Os dois jingles que vão ao ar corn sua
(desafinada) voz: o da Schaefer Beer e

o da companhia de aviação Eastern Li-
nes. Dentro em breve Astrud volta ao
Brasil para mostrá-lo ao marido.
NUREYEV NA ESCOLA

Já que antes nâo dará tempo, só de-
pois de sua tournée pela América Latina
e de sua passagem pelo Rio, na segun-
da quinzena de abril. Nureyev se inicia-
iá no cinema. Coisa, alias," que dezenas
de estréias vêm tentando conseguir, mas
à qual o fantástico bailarino vem-se fur-
tando. Agora, com a ida cie Jeanne Mo-
reau para Londres (onde filma A Grande*
Catarina,' usando as jóias que pertence-ram à Imperatriz da Rússia), parece queNureyev capitulou, aceitando film a r
ao lado da Moreau. Os dois estão cm
plena_fa.se da chamada amizade amoro-
sa: todas as noites a atriz pára o seu

Rolls na porta dos artistas do Covent
Garden e apanha Nureyev recém-saido
dc cena. Os dois mergulham nas muitas
camadas dc peles que forram o assento
do carro da Moreau e partem para um
curso clc arte dramática conhecido ape-
nas deles. É a escola de Nureyev.

O MINI-DISCO
Novidade do mercado fonográfico: o

lançamento de mini-discos-, ou seja, do
que o grupo produtor chama, de mini-
play. São discos vendidos por um. terço
do preço cio compacto simples, os quais
podem ser colocados num bolso ou trans-
portados sem maiores problemas. A qua-
lidade da gravação é cie primeira catego-
ria. E o mini-play consta de apenas
duas faixas, com a.s duas músicas de
maior penetração popular no momento.
Detalhe último e curioso: o novo produ-to não será posto à venda nas lojas espe-
cializadas, mas. sim. nas 3 700 baneas'de
jornais da Cidade.

Primeiro mini-disco a ser gravado:
de uni lado. Máscara Negra; do outro,
Jura.

RECEPÇÃO DO NÚNCIO
O Núncio Apostólico D. Sebastião

Baggio recebeu ontem, para recepção, em
homenagem aos rccém-condecoraáos com
a Ordem de Malta. Donald Lowndes re-
cebeu a comenda da Ordem e os Srs.
Schultz-Wenk e Paulo A r t u r Pinto cia
Rocha, o Grau do Mérito Militense. Esti-
vetam presentes â Nunciatura, dentre ou-
tros. o Ministro Afranio Antônio da Cos-
ia. Presidente da Associação dos Cava-
leiros da Ordem de Malta, os Embaixado-
res da Alemanha e cia Itália, autorida-
cies civis, militares e religiosas.

DESFILE DE HOJE
Desfile cie hoje. programa de moda:

será no drug-store áo drive-in da Lagoa,
logo mais â noite. José Ronaldo, então,
mostrará a sua coleção de roupas espor-
tivas. batizada de Eia ao Volante. As me-
ninas da Shell, balizadas de morangui-
nhos mostrarão o uniforme recém-criado
por Ronaldo para a companhia. Os uni-
.'formes são cor de morango, e dentre o
grupo das garôtas-moranguinhos está a
gêmea de Miss Brasil, Maria Cristina
Ridsi, que é Elisabete.

lor da noite e do teatro,
Danuza atravessou a noi-
te, impávida.

0 O Nino continua sen-
do um dos restaurantes
copacabanenses m a i s
concorridos: numa des-
sas noites, lá estiveram,
em mesas separadas, o
casal Oscar Vieira, Ma-
nuel Ttt vares de Sousa e,
num grupo. Afraninho
Melo Franco. João Néder,
Maurício Bebiano, Júlio
Rego e Ude Lacerda Soa-
res.

° Festejando o seu 25.°
aniversário, a revista Se-
lecões do Rea3er's Digcst
promove um coquetel, no
dia 10 de abril, a partir
das sete da noite, no
Country Clube.

° Outro festejo: o do
casamento de Cecil Thiré
com Aninha, filha do ex-
Deputado Sérgio Maga-
Ihães. Será no Quindins
de Iáiá, depois de ama-
nhã.

• Augusto Rodrigues,
numa dessas noites, em

í sua casa do Largo do Bo-

ticário, fêz o retrato de
Carmem Náder. (Alfredo
Náder, aliás, é um dos as-
sessôres diretos do Minis-
tro Leonel Miranda.)

° Mais um bar, em Ou-
ro Preto, que acaba de
ser inaugurado. Nome:
Bar Pouso do Chico Rei.
Especialidades: um pâté-
maison especialíssimo e
velhos sambas. Com sor-
te pode-se até lá encon-
trar-se Zé Kéti, cantando.

0 O título do filme sue-
co que está sendo rodado
no Rio bate todos os re-
cordes em matéria de ex-
tensão: Duas Pessoas Sc
Encontram e Música Sua-
ve Toca cm Seus Cora-
ções — ufa!

0 Viaja hoje, com des-
tino a Washington, o Sr.
João Gonçalves de Sousa,
ex-Presidente da SUDE-
NE e ex-Ministro da Co-
ordenação, que reassumi-
rá o seu cargo na OEA.

8 Por ocasião de sua
passagem por São Paulo,
David" Rockefeller, para

não perder o hábito, ad-
quiriu vários outros qua-
dros, de pintores brasi-
leiros, para completar
sua famosa pinacoteca.

o Hoje, t a m b é m em
São Paulo: o sapateiro
Beneducci apresenta a
sua coleção cie sensacio-
nais sapatos, cópias de
Dior, de quem é o repre-
sentante. no setor calça-
dos, para o Brasil. Deta-
lhe: cada sapato Bene-
ducci-Dior custará na
base dos NCrS 00.00 ou
seja, noventa mil cruzei-
ros velhos.

O Ontem, na galeriade arte Gemi n i. Posto
Dois. Copacabana, uma
inauguração de impor-
tancia para as crianças
da Zona Sul: a. Minigè,
que é uma sala destina-
da a receber o público in-
fantil que fôr levado á
galeria. Lá. serão encon-
irados livros especializa-
dos', destinados à infân-
cia, sorvetes, refrigeram
tes. Uma espécie cie bi-
blioteca. Na tarde de on-
tem. para a inauguração
da Minigè, Carla, a neta

do Marechal Costa e Sil-
va, íoi convidada, apare-
cendo ao lado do Bat-
man e do Robin da tele-
visão.

o Prestem atenção a
êste nome: Edson*Lobo,
um muito jovem contra-
baixo, conhecido das ro-
das de músicos cariocas,
mas que agora alcança o
seu primeiro real suces-
so: dentre 423 cândida-
tos a lugar na Orquestra
Sinfônica do Rio, Edson
foi colocado em terceiro
lugar, entrando para o
grupo.

0 Ontem, o elenco de
Os Pais Abstratos iniciou
a sua tournée através da
província, com esticada
final cm Lisboa. Primei-
ra escala: Mato Grosso.,

o o Barão Krupp e
sua eutourage viajou es-
ta semana para Los An-
geles, depois de um ve-
rão inteiro e intenso pas-
sado no Rio. Em Los An-
geles, Krupp ficará hos-
pedado na casa da chi-
que Sr.a Hamilton, mãe
do ator George Hamilton.

£
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PASSARELA
GILDA CHATA1GNIER
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Estampadas sempre explosi-
vas ou listras eufóricas são
vestidos ou cliemisierp tie
corte eslravagante jazendo a
nova moda versátil e ousada

Listras vermelhas: no alvo aí'
godão para tnilleur, laranja
e branco, para soi«-c«íçn, tutlo
comprova que a juventude
ê quem domina a nova moda

Ziguezagueando luminosamente
lá vão as garotas americanas
rt-stitltis por lioutiqiics </<> no.
mes loucos, como; Crazy-llor-
si-, Red llook e Mam'se lie

Mini-calças c túnica, completadas
por meias grossas, moenssim pi-

sacio e « indispensável éc-Iiarpe, an-
rão usadas durante o tlia, segun-
do o criador Oscar tie la Reata

A ADMIRÁVEL MODA LOUCA DO VERÃO NOVA-IORQUINO

CONCURSO
JB-FAENZA:
PROCURA-SE
UMA JOVEM

Se você é simpática, tem si-
lhuêta agradável, um. rosto ex-
pressivo, é culta e desembara-
cada e almeja o sucesso, venha
se inscrever no concurso JB-
FAENZA que está movimentan-
do toda a geração jovem do
Rio.

Representar o jornal nos
principais acontecimentos do
calendário da Cidade, contrato
de um ano com remuneração
de NCrS 400,00 (quatrocentos
mil cruzeiros antigos), guarda-
roupa completo, incluindo lon-
gos com a etiqueta FAENZA são
algumas das vantagens que nós
oferecemos à garôta-JB.

O concurso não pretende cs-
colher nem miss, nem mane-
quim profissional. Não será fei-
to desfile de maio. Se você está
interessada, preste atenção ao
regulamento e encontre-se co-
nosco de segunda a sexta-feira,
entre 14 e 17 horas, até o dia
28 de abril.

Idade: entre 17 e 23 anos.
Instrução: curso secunda-

rio completo ou incompleto, ou
ainda faculdade. As interessa-
das deverão trazer a carteirl-
nha comprovante.

Qualquer fotografia que
identifique a candidata.

; — Na ocasião da inscrição a
candidata deverá preencher um
formulário, a fim de conhecer-
mos melhor a futura garota
JB-FAENZA.

O encerramento do con-
curso será no dia 12 de maio,
com um jantar dançante no
Clube Costa Brava, quando as
10 finalistas desfilarão eom um
modelo esportivo e outro longo,
todos com a etiqueta FAENZA.
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Y.iguezagucs, jlôres, listras, tudo se mistura num
jestival de cures selvagens nos vestidos curtos
c retos da coleção Sophisticutcs de Nova Iorque
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T.m papel listrado é a saida-ác-praia com. aberturas
laterais e bolsa cpmbinando. O papel tem sitio muito
usado também pura roupas infantis, nos Estados Unidos

Nova Iorque invadida, por selvagens. Sei-
vagens que f>ãi> as côres para a primavera c
o verão dos Esiados Unidos, mostrada na
avant-première da moda, realizada pelo Con-
solho de Costura dc Nova Iorque, por mais de
70 desenhistas, costureiros e fabricantes.

A loucura c o exagero dc córes decretam
um verdadeiro vale-tudo no que se refere a
padronagens. Op, gigantescos mosaicos, de-
senhos geométricos, flores, folhas tropicais,
abstracionismo cm profusão, tudo cm forma
de vestidos, terninhos, longos c curtíssimos.

As cores laranja, vermelho, limão, ama-
rclo, dourado, azul c branco são constantes
na chamada era da Alta Voltagem, onde
chispas são lançadas das roupas.

Os vestidos-blusões em cslampadõcs lou-
cos: mangas compridas, sem cintura c muito
curtos são mostrados como novidade para
jovens pela Sophisficatcs, loja especializada
cm moda juvenil.

Os práticos vestidos retinhos apareceram.
Slas muitos costureiros não se contentaram
em sugerir a cintura — acentuaram-na com
grandes cintos, bem largos e ate mesmo com
os de verniz terminando com um laço estili-
zado.

A linha militar — talvez influencia das
coleções parisienses de 6B — foi mostrada.
Golas altas ombros retos, martingales e bo-
toes de bronze em casacos tipo dólmã c ge-
nerosos mantos.

Os tecidos leves são recomendados com
insistência, entre eles as sedas, os crepes, os
algodões estampados. Mas também há lãs
e gabardinas.

Os conjuntos: vestido-casaco e blusa-
casaco-saia aparecem constantemente. Há
vestidos com dois casacos ou um casaco com-
binando com dois vestidos. Listras e tecido
liso são aproveitados. Tudo pela preocupação
em fazer de 67 o ano da roupa prática, fácil
de vestir. Vm vestido poderá ser usado du-
rante o dia e a noite, sem o casaco, com lu-
vas e jóias, poderá servir para um coquetel,
por serem sem manga.

A noite a mulher se transforma muna
Vênus, em algo onírico, com longos de chifon
flutuante que a faz fatal. Tambem os teci-
dos leves rebordados, muito ouro, muito brl-
lho são insistentemente mostrados pelos cos-
tureiros americanos.

A mistura de tecidos e padronagens, fa-
zendo um gênero op voltam à baila, denun-
ciando uma Influência nitidamente francesa
no mundo da moda nova-iorquina.

As estolas e écharpes são parte inerente
nos vestidos, assim como os arranjos dc ca.be-
ça — pentes, laços, prendedores — usados
em todas .as lioras do dia.

As bainhas subiram tanto que daqui a
pouco terão que parar por falta de espaço.
Meias de renda ou rede são complemento in-
dispensável. Foram lançados shorts e bermu-
das para serem usados como terninhos, com

os casacos cm estilo militar.

As pantalonas são a lebre do momento,
Inclusive chegando a aparecer como trajes
para noivas. Alfredo Ângelo, por exemplo,
mostra um branco, com flôrss aplicadas e
véu de tule. A Sophisticate também inclui
uma noiva de pantalonas bem juvenil.

Maric MCCarthy, desenhista dc Larry
Aldrich, responde aos terninhos com uma no-
vidade: minl-vcstido-lerninlio, fazendo ares
de saia c blusa. Mangas curtas, ombros altos
c acentuados, tambem são outra caractcristl-
ca dc Coleção Aldrich. Em renda chantilly
ou finíssimo crepe são as suas pantalonas.

Os pallazos cm clüíon ou em seda bor-
dada foram criados por Nat Kaplan para a
americana sofisticada que gosta de receber
em casa.

Em Davidow falou mais forte a tradição.
Ternos Chanel para o guarda-roupa da nova-
iorquina. Corte c talhes perfeitos em tweeds,
lãzinhas numa infinita variedade de estilos
e combinações de côres e detalhes.

Até os mais liberais criticaram a extra-
vagãncia, como a da Coleção líicbelicu, que
mostrou um vestido de pérolas. Pendendo do
decote fios verticais de pérolas, por baixo
uma malha. Comprimento do modelo — aci-
nia do meio da coxa.

Minl-saia combinando com um mini-
guarda-chuva foi lançado por Polan Katz,
qun apresentou o conjunto cm tecidos leves,
estampados de flores silvestres.

A versão diurna do cafetã, o aljuba, foi
lançado por Hanvey Berin. Uma túnica dei-
xando â mostra somente uma bainha da saia,
sempre contrastando com esta. tendo como
complemento uma exagerada écharpe. Berin
exagera tudo, alé certas golas que são mis-
teriosamente abertas sobre os ombros.

Caineo, como sempre, usa e abusa dos
bordados. Agora, imita jóias finíssimas sobre
tecidos bem leves e luminosas.

Enquanto ns saias encurtam, os casacos
crescem, estão deixando de fora só a bainha
da mini-saia e a metade da coxa.

Em todos os desfiles, que tiveram a du-
ração de uma semana, os cabelos vinham
completados por postiches em córes contras-
tantes — imensos — como longos rabos de
pôneis.

Bôlslnhas de tartaruga, cobra, madeira,
lembravam uma África longínqua e bela»
Enquanto Isto as bijutcrias de maior suces-

so eram ns de Olcg Cassini: papier maclie
ou plástico, multo grandes, para serem usa-
das na praia. Os brincos de pena dc pavão
dourada eram outra bossa para a noite.

Completando todas as idéias avançadas
da moda nova-iorquina surgem os vestidos
dc papel, a maior novidade no mundo da ele-

gãncia e que serve para os trajes esportivos
de primavera e verão. As côres c estampados
são bastante variados, mas sempre delicados
como cm flores alegres ou listras, principal-
mente para a praia.
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D E C O R
CURSO DE TAPETES
Pontos, riscos, marcação do trabalho a
forração: aulas em pequenos grupos.

LA ESPECIAL - TAPETLON
Rua Toneieros, 356 - Tel.: 37-5917 - Guanabara
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GAM ARTE MODERNA) -
REVISTA MENSAL DE ARTES PLÁSTICAS

Artigos de Mário Barata, Flávio de Aquino, J. R.
Teixeira Leite, Clarival Valladares, Sérgio Ferro,
Frederico Morais, Antônio Bento, Marc Berkowitz

e Mário Pedrosa.

NAS BANCAS, LIVRARIAS E GALERIAS
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1 GALERIA GOELDI Ih
Gravuras de q
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(em exposição)
Abola diariamente dat lóh ás 22S

RUA PRUDENTE DE MORAIS, 129

Pç.i. General Osório — Ipanema
Tel.: 47-9371
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petite galerie i
Horário par* o recebimento de trobalho» do ¦

CONCURSO DE FORMAS "
DE "CAIXAS" |

da» 10 4« 12 e das 16 às 19 horas, no» dia» útil» D
ATÉ DIA 31 DE MARÇO «

¦
D

PREMIAÇAO E INAUGURAÇÃO:
dia 27 cie ABRIL

n I." prêmio PO  Cr$ 1.500. OOO B
fi 10 prêmio» de aquisição de 500.000 cruieiro» cada S

doados por 10 colecionadores £$

g petite galeri* Praça General Osório, 53 27-5206 gb |
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YOGA
ACADEMIA HERMOGENES

R. Uruguaiana, 118/12.o
AVI5A SEU NOVO HORÁRIO

IS TURMAS MASCULINA FEMININA

Dia» 2." e 4.» | 3.a • 5,« 2." e 4.» I 3.» e 5.»
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"Dê um aspecto agradável ao
seu lar, aproveitando o que já
tem" — CONSULTA DE DECO- B

RAÇÃO (na casa do cliente) Jjj
lnfs.: Tel.i 47-2945

STUDIO DO DECORAÇÃO E INTERIORES

CURSO DE DECORAÇÃO, COMPLETO
(TAMBÉM À NOITE): NCR$ 50,00

INSCRIÇÕES ABERTAS (47-2354) NA

SOCILÂ - Av. Copacabana, 1 120 - 3.
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Panorama

das artes
plásticas

CURSOS DE ARTE — A
propósito do artigo que es-
cravemos a 14 do corrente
sobro A Indústria cios Cur-
aos de Cultura, recebemos
de Quirino Campoíiorlto,
critico de arte de O Jornal,
uma carta de apoio. Diz é!e:"Há muito comerciaüsmo
perigoso nessa Inflação de
cursinhos que só deseducam
para a arte e fabricam le-
giões de vaidosos (gênios)
que atropelam a vida artís-
tica e en topem as galerias
comerciais. Haja visto ax
exposições de novíssimos que
não trazem nenhum interês-
se mas estão prejudicando
as exposições de bons ar-
tistas".

PARA HOJE — A Galeria
G-i inaugura hoje à noite
uma individual do pintor
francês Jacques Fromonot.
O artista c autodidata e
nasceu em 1931, contando
em seu currículo com diver-
sas exposições, tanto em seu
país como em outros da Eu-
ropa e úa América. No Rio
já expôs há dez anos atrás,
na antiga Nagasawa e nn.
Maison de France

RESUMO DE ARTE -.,
Avisamos aos colecionadores,
galerias de arte e artistas
que o transporte do JB pas-
.sara na tarde de amanha,
quinta-feira, nos respectivos
endereços para recolher as
obras que participarão do V
Resumo de Arte, a ser inau-
sarado às 18 horas do pró-
:;imo dia 6 de abril.

CONCURSO DK CAIXAS
— Encerra-se a 31, sexta-
feira, o prazo de entrega dos
trabalhos concorrentes cos
prêmios do Concurso de
Formas de Caixas na Petite
Galerie. Já tomamos conta-
to com diversas caixas e te-
77?os a certeza de que o con-
curso está destinado a ter
cirande êxito.

CONCURSO DE CARTA-
ZES — O Museu Nacional de
Belas-Artes abriu um can-
curso de cartazes comemo-
rativo de seus 30 anos de
existência. Os interessados
deverão apresentar os tra-
balhos concorrentes até 30
de abril, sob pseudônimo e
com a identificação em en-
velope fechado. Os cartazes
deverão ser feitos nas di-
mensões de 96 x 6Gcm com a
utilização de apenas três có-
res e exigida "algu.na alusão
ao 30.° aniversário" (?). Di-
zeres obrigatórios: "Museu
Nacional de Belas-Artes,
1937-1967". Haverá um prê-
mio para o vencedor no va-
lor de 200 cruzeiros novos.
Aí está o ponto fraco da ini-
ciativa. Um órgão federal
oferecer prêmio tão insigni-
ficante é coisa que não se
compreende. Só para base de
comparação, lembremos que
a Bienal da Bahia deu urn
prêmio de 2 milhões e a Bie-
nal de São Paulo oferece ou-
tro do 1 milhão para con-
curso idêntico. Com tão bai-
xo incentivo — que reflete a
falta de compreensão para a
importância das artes gráfi-
cas — podemos prever o
baixo nível do resultado.

LIQUIDAÇÃO — Fim me-
lancóiico teve a Galeria Vcr-
non de Copacabana, dedica-
da exclusivamente à venda
de pintura primitiva. On-
tem realizou-se um leilão
das obras do acervo "a pre-
ços realmente convidativos",
como diz a incrível nota pu-
bliaitáría que cita, entre ou-
tros, o nome de um de nos-
sos mais importantes pinto-
res primitivos. Heitor dos
Prazeres. A morte da Ver-
non vem demonstrar que a.
indústria de primitivos não
engana tão facilmente o pú-
blico comprador.

VIA SACRA E "ZOOM" —
A ACM de Beio Horizonte
está apresentando uma ex-
posição do pintor José Re-
nato de Pimentel e Medcl-
ros que, como cineasta ama-
dor, realizou uma série inti-
tulada Ouro Preto em Zoom,
tentando uma técnica de
aproximação com o cinema.
Os quadros são intitulados
Tomada 1, Tomada 2 etc.
Completa a mostra uma Via
Sacra.

JÚRI POPULAR — Con-
cluído o Salão de Júri Popu-
lar, realizado pelo Diner's
Club. chegamos à conclusão
de que o gosto popular an-
da bastante desatualizado.
Saiu vencedor o artista aca-
demico Osvaldo Teixeira.
Confirma-se assim tudo o
que dissemos sobre o acon-
tecimento, em nota aqui pu-
blicada sob o titulo Salão
Singular.

RECOMENDAÇÃO — Com
o maior empenho, recomen-
damos uma visita à exposi-
ção de arte montada no Di-
retório Acadêmico da Escola
de Belas-Artes. Excelente
retrospecto do inicio da ar-
te moderna no Brasil, com
trabalhos dos nomes mais
representativos de nossa
pintura e escultura.
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SALA CECÍLIA MEIRE-
LES — o grande concerto
do clia 15, comemorando o
2.° centenário do nascimen-
to do padre José Maurício,
será realizado na Catedral,
a antiga Capela Real onde
eni 1810 foi executada, pe-
la primeira e última vez,
sua Missa de 8 de dezem-
bro que constitui a parte
mais Importante da mani-
festação. O acontecimento
será lembrado numa placa
de bronze: por uma vez,
não uma bajulação barata,
uma eternidade artificial,
mas o desejo de fixar no
tempo um acontecimento
que marca o retorno do
Mestre à qua cidade, que
tanto honrou. O programa
do I Concerto de Músicas
Novas do Brasil (28 de
abril) será: Mignone, Sona-
tina para 2 Fagotes (Devos
e Aírton Lima); Siqueira,
Cantata a Manuel Bandei-
ra (Os sapos, Murmúrio da
água, Belém do Pará) para
piano, canto, com Alice Ri-
beiro e o Quarteto da Esco-
la de Música; Gnattali, Ma-
ria Jesus dos Anjos, para
coro, orquestra, percussão
típica e narrador; texto de
Bororó sôbre elementos do
ritual umbandista. Na série
Beethoven, atuará também
o jovem violinista soviético
primeiro prêmio do último
Concurso Tchaikowsky.

CANTO EM CONJUNTO
— Guenther Mittergradneg.
ger fará no Auditório da
Associação de Canto Coral
(Rua das Marrecas, 40)
uma série de noitadas em
que todos os presentes can-
tarão em conjunto. A entra-
da é franqueada a profes-
sores de música, estudantes
o amadores. As aulas terão
início às 20 horas diária-
mente, de 31 de* março até
S de abril quando, às 17 ho-
ras, Guenther apresentará
ao público o conjunto dos
participantes da semana.

ORQUESTRA DO MUNI-
CIPAL — Com a participa-
ção do violinista Oscar Bor-
gerth e sob a regência de
Mário Tavares, sexta-feira
às 20h45m, a Orquestra do
Municipal realizará um con-
certo, com: Weber, Interlu-
dio; Beethoven, Concerto
em Ré Maior; Debussy, La
Mer.

OS CORPOS ESTÁVEIS
DO MUNICIPAL abriram
concurso para o preenchi-
mento das vagas atuais;
oxalá que, depois, os três
nobres conjuntos partici-
pem mais freqüente e útil-
mente da vida musical da
Cidade.

BENJAMIN BRITTEN to-
cará em 26 de outubro no
Rio, acompanhando o tenor
Peter Pears e assistindo à
estréia, no Municipal, de
sua ópera Peter Grimes, que
contará com a encenação
de Gianni Ratto e com a voz
do tenor Assis Pacheco; a
ópera será cantada em in-
glês.

ROLF GBLEWSKI estará
no Estúdio Raquel Levi (Av.
Copacabana, 928) de 3 a 14
de abril, ministrando um
curso intensivo ãe Rítmica
é Improvisação Estruturada,
de 12 às 14 horas. O curso
será especialmente dirigido
\aos interessados em ritmo
em geral: atores, bailarinos,
músicos, professores etc.

ÓPERA DE CÂMARA DE
VIENA — A centésima ópe-
ra no programa da ópera
de Câmara, será Barbeiro
áe Seviüia, de Giovanni Pai-
siello. Edwin Zbonek ence-
nará Der Schlause Hans, de
Sklenka; a estréia terá lu-
gar em junho e o composi-
tor regerá, enquanto Alice
M. Schlesinger criará os ce-
nários.

O BALLET J. M. F. de Pa-
ris, atuou no Lírico de Ml-
lão. O crítico do Corriere
delia Será, escreveu: "A coi-
sa melhor, no programa, foi
Bachianas Brasileiras, de
Vlla-Lôbos, coreografia de

Job Sanders, notável artis-
ta conforme foi possível
constatar também em ou-
tras oportunidades."

PANOIIAMA é preparado pela
«CBUinte equipe: Fausto Wolff

..(Televlsüo) — Harry Laus (Artes
Plásticas) — Juvenal Portela (Dis-
cas Populares) — Lago Bnrnctt
(Literatura) — Míriam Alencar
(Cinema) — Renzo Massaranl
(Múslcp.) — Blmão de Montalvcr-
ne (SÍ107.S) — Van Michalsltl
(Teatro) — WUscn Cunha (ln-
ternacional).

OS Na manhã de ontem seis pessoas exultaram. Todas trabalham em teatro e estavam;
sós. A platéia estava mais distante e era especial: os críticos da Guanabara. Ao
invés dos aplausos, que ouviram durante toda a temporada do ano passado,os seis receberam a consagração oficial: o Prcmio Molière 6G, instituído pela Air
France e destinado aos melhores de cada ano.

ALEGREa VENCEDORES DO MOLIÈRE
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Vaneau (à direita) dirige Virgínia 
'Woolf

Viana (tambim* autor) no Bicho
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O ANO DE VANEAU
Quem Tem Medo de Virgínia Woolf?,

a peça que deu a Maurice Vaneau o pré-
mio pela melhor direção, marcou tam-
bém o décimo ano de trabalho no Bra-
sil dêste diretor que aqui estreou dirigin-
do para o TBC A Casa de Chá do Luar ãe
Agosto.

Em sua longa lista de sucessos está
também a elogiada montagem de Os Os-
sos ão Barão, de Jorge Andrade, realiza-
da em São Paulo e Qualquer Quarta-Fel-
ra, no Teatro Copacabana.

Sua direção na peça de Albee resul-
tou, segundo o critico Yan Michalskl,
num quase espantoso acerto e justeza de
tom e de medida que conferem ao espe-

táculo uma extraordinária clareza e au-
tentlcidade.

Falando do autor, já representado
em trinta capitais do mundo, disse Va-
neau:

— O autor de Zoo Story abordou
com rara mestria nesta sua primeira
peça cie fôlego, alguns dos temas uni-
versais contemporâneos — sobretudo o
desespero e a impossibilidade de comu-
nicar-se — e os assimilou e projetou com
uma agudeza e uma minúcia quase dc-
mencial.

O trabalho de um diretor é o de um
exegeta, seja, mas é através de seu tra-
balho no palco e junto com os atores

A INSPIRAÇÃO DO "BICHO"

Definida por Ferreira Gullar e Oãu-
valdo Viana Filho, seus autores, como
uma "quase sempre comédia", Se Correr
o Bicho Pega, se Picar o Bicho Come, a
peça premiada com o Molière dêste ano,
estreou em abril do ano passado, dirigi-
da por Gianni Ratto.

— Sua fonte, dizem os autores, é a
literatura popular. Teoricamente, há um
modelo: o filme Tom Jones e seu antias-
cetismo, sua auto-ironia, uma inevitável
e sarcástica complacência e a inexistên-
cia marcante dc qualquer contradição
entre o sensualismo e a virtude. Tenta
repor tio homem o seu amor à ação, à
intervenção e à criação.

Para Giatini Ratto, a premiação pelo
Molière vem confirmar uma qualidade
por êle percebida desde a primeira lei-
tura da peça.

— Nesta longa aventura de sucessos
e vicissituães de um anti-herói brasilei-
ro está colocada, dentro de um sabor
popular, com raízes regionais, a proble-
mática universal do homem cm luta com
as convenções e a sociedade.

Quisemos fazer ão Bicho uma obra
bela, pois obras belas são da maior im-

portancia para o teatro brasileiro cada
ves que forem tentadas e fundamentais
cada vez que forem conseguidas.

A CHANCE DE FERNANDA
Premiada pela sua atuação em O

Homem áo Princípio ao Fim e A Mulher
de Todos Nós, Fernanda Montenegro,
embora gripada e cansada pelo traba-
lho incessante, é acima de tudo alguém
que está prestes a realizar um velho
sonho:

— Ir à Europa, sonho que acompa-
nha a gente desde cedo e cujas vias de
concretização evoluem do fazer um cur-
so de formação ao de aperfeiçoamento,
esteve para mim muitas vezes em vias
de ser realizado.

Recebi convites e oferecimentos para
mim própria e para todo o grupo com

o qual trabalhava, mas sempre faltava

ou o tempo ou c apoio material neces-

sário.

— Maior é portanto a minha alegria,

uma vez que tudo será concretizado

através do teatro, que já me deu tontas

e me dá mais esto alegria.

Fernanda, que fêz em A Mulher de.

MAIS UM PARA RENATO

Renato Borghi (com Ivã Albuquerque e Míriam Mehler), em Andorra

Quando, durante a entrega oficial
dos Prêmios Molière do ano passado, foi
realizada uma recita especial da peça
Andorra, de Max Frisch, apresentada
pelo Teatro Oficina na Maison de Fran-
ce, não era dificil o palpite de que aque-
la realização estaria na lista de premia-
dos do ano seguinte.

O fato foi agora confirmado com a
premiação de Renato Borghi, que viveu
o perseguido Andri e junta a êste vários

outros prêmios já recebidos por esta
atuação, inclusive a menção honrosa no
I Festival Latino-Americano de Teatro
em Montevidéu, em 65.

Renato Borghi é não só um dos di-
retores do Teatro Oficina como um dos
fundadores do grupo que nasceu na Fa-
culdade de Direito em São Paulo há

pouco mais de oito anos e hoje se colo-
ca num dos lugares de maior destaque
no teatro brasileiro.

A CARREIRA DE FLÁVIO

O cenário dc Flávio Império para Os Inimigos

Os cenários de Os Inimigos e Andor-
ra, com os quais conquistou os Sacis de
1963 e 1964, deram também a Flávio Im-

pério o Molière para a melhor cenogra-
fia de 1966.

Flávio começou a fazer teatro quan-
do tinha 19 anos com um grupo de ope-
rários em São Paulo. Os cenários eram
de papelão e só serviram para o primei-
ro ato: o vento forte derrubava tudo.

Mais tarde Flávio ligou-se ao Grupo
de Arena e seu primeiro trabalho íoi o

cenário de Filho do Cão, de Guarnieri.
Com o mesmo grupo Flávio fêz ainda
Melhor Juiz o Rei, ópera dos Três Vin-
tens e Arena Conta Zumbi. Com o Tea-
tro Oficina em Vm Bonde Chamado De-

sejo, Flávio conquistou o primeiro Saci
e entre seus trabalhos também se des-
taça o cenário de Depois da Queda, de
Arthur Miller.

Embora não tenha abandonado o
teatro, Flávio Império voltou à pintura,
realizando exposições de seus trabalhos

que êle transmite ou procura transmitir,
a sua interpretação da obra como o pró-
prio autor transmite a sua visão do mun-
do e das coisas através do seu meio, isto
é, a peça.

Quem Tem Medo de Virgínia Woolf?,
que abriu magistralmente o calendário
teatral de 66 na Maison de France, íot
reencenada ainda no Teatro do Rio, a
partir da mesma direção.

Esta peça marcou também o lança-
mento de Maurice Vaneau na produção
teatral, com a fundação de sua própria,
companhia, a Maurice Vaneau Produ-
ções Artísticas.

O elenco ãe Se Correr... teve, alem
da participação de Oduvalâo, um de seus
autores, as de Osvaldo Loureiro, Agudo
Ribeiro, Telma Reston, Helena Inês e
Fregolente, os dois últimos substituídos

algum tempo apôs a estréia. A peça, pro-
dução do Grupo Opinião, ficou em car-

taz cerca de um ano, fazendo em Sáo

Paulo uma temporada de um mès, e Fer-
reira Gullar, o outro "autor premiado",

eslá sendo oulra vez encenado pelo mes-
mo Grupo com A Saida, Onde Fica a

Saída?

Todos Nós a sua rentrée após um perío-
do de afastamento, durante o qual se
dedicou ao teleteatro, teve seu trabalho
nas duas peças do ano passado unâni-
memente consagrado pela critica, que
reconheceu haver ela atingido o ponto
alto de sua maturação profissional.

O Homem do Princípio ao Fim, de
volta da viagem de sucesso ao Sul, con-
tinua sua carreira agora no Teatro
Mesbla, onde ainda se terá a oportuni-
dade de ver ou rever Fernanda.

Terá,' graças ao Prêmio Molière, a
oportunidade de voltar à Europa, onde

esteve há poucos anos, procurando ele-

mentos de aperfeiçoamento para o tra-

balho do grupo.
Num quase descanso para o difícil

trabalho que representou o papel de

Andri, Renato vive atualmente um dos

divertidos personagens da comédia Qua-
tro num Quarto, de Kataicv.

no Rio e em São Paulo. Na VII Bienal
foi premiado com um esboço de cenário
e é, além de cenógrafo e pintor, pro-
fessor de Introdução à Linguagem VI-
suai na Universidade de São Paulo c de
Urbanismo na Faculdade de Arqulte-
tura.

Flávio trabalha atualmente com Flá-
vio Rangel em Curitiba na montagem
de Édipo Rei mas voltará brevemente a
São Paulo para concluir os cenários ds
Tiradentes, no Teatro de Arena.
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Oito teias - Oito projotores — Peto Seeger — Beethoven — O filme jjj
da morte de Kennedy — Documentário da Moviotone — Música SI

•letrênica — Deuses gregos — Um sobrevivente do Hiroxima. a

a

• m

(Estado Militarista)

HOJE, ÀS 22H — Rua Siqueira Campos, 143
Roservait tels.t 36-3497 — Desconto para estudante»
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s Um elenco delicioso j.

Carlos Eduardo, Dolabella, Cecil Thiré, Célia Biar, Emilio Di Biasi, _f
Gracindo Júnior, Helena Ignês, ítalo Rossi, Juju, Lafayotte Galvao, §
Leina Krespi, Mauro Mendonça, Napoleão Monii Freire, Othoniel \\

Serra, Rosita Tomás Lopes, Sérgio Mamberti e Suzana Faini a

Hoje, às 21h1Jm, no TEATRO GINÁSTICO
Reservas: 42-4521- - Ar refrigerado |
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Após o sucesso do SARGENTO DE MILÍCIAS m

o GRUPO DE AÇÃO apresenta 0
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de Augusto Boal e Guarnieri 2
eomt Jorgo Coullnho, Eslor Mellinger, Procópio Mariano • outros: W
Música: Edu Lobo — Direção: Milton Gonçalves §

Hoje, às 21li30m — Reservas! 25-6609 o
TEATRO CARIOCA - R. Senador Vergueiro, 238 H
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Figueiredo Magalhães, né
286 - Sobreloja Cine Sj

Condor-Copa »
"E talvei teia esta a mais correta e certa montagem brechtiana ati ¦

agora realizada no Brasil" (Y. Michalslcy - JORNAL DO BRASIL) H

HOJE, ÀS 22H - RES.t 57-6651 B

Sábs. • doms., às
)6h, "A ONÇA

INVEJOSA"^

peça infantil

"DE BRECHT A
STÂN1SIAW PONTE PRETA" |"FESTIVAL DA BESTEIRA"

ESTUDANTES: de 3.» a é.°-feira - NCr$ 2,50
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Kl /S \i n. ."» lll I I Mtl ! 1 1 A _NOVO -

REPERTÓRIO

DEFINITIVAMENTE

5 ÚLTIMOS DIAS

!0SA DE OURO I
de Hermínio Bello de Carvalho

HOJE, ÀS 21H30M
fl TEATRO JOVEM - P. de Botafogo, 522 - Res.: 26-2569 _,
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MARIA FERNANDA apresenta
¦ ¦ ma %«#B ^oF .wtsrmma tmsein,

aam

TEATRO GLBUCIO CILL (teatro da praça> B
H

IIn
ADRIANO RCYS cenário e figurinos B
PAULO PADILHA PERNAMBUCO DE OLIVEIRA 0DELORGES CAMINHA direção do '" __¦ MARIA FERNANDA CARLOS KROEBER Q

S-.b c; misjitlos ila Serv. it Itu,... Setrtt. .3 EA» .. ... B
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joeortsh.
HOJE, ÀS 22H

BILHETES À VENDA - Reservas: 37-7003
tf «:<IBSafSB8BBBflRflBE<aBBBOaaBBaBBBailflBBBBaBEBSBBl8

^BBBBBBBaBBlIBBBUBSBBBaBaBBa&BienBQaBBBBSaBa^A VERY SEXY AND MARXIST &
HONEYMOONÜ!OFICINA
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NUM QUARTO
HOJE, ÀS 21H15M - Reservas: 52-3456

TEATRO MAISON DE FRANCE - Ar refrigerado
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Agora etn TEM PORADA POPULAR S

'MULHER ZERO QUILÔMETRO'
de Edgard G. Alves
Dir. Floriano Faissal

Sete meies em cena em 65/66
«om: ANDRÉ VILLON, DAISY IUCIDI,

LUIZ CARLOS DE MORAES, AGNES
FONTOURA, AYRTON VALADÃO

PREÇO ÚNICO:

NCR$ 3,00
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HOJE, ÀS 21H

no TEATRO RIVAL - Reservas: 22-2721
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S TEATRO NACIONAL DE COMÉDIA S

"B
- H

Avenida Rio Branco, 179 — Tel.» 22-0367
Diariamente àt 21 h — Domingos às 18 • 21 h

RASTQyATRÃS/'
De Jorge Andrade

Prêmio Serviço Nacional de Teatro
Direção • cenários: Gianni Ratto

Figurinos: Bello Paes leme, eom um grande «Unes

B
B

II nawiiHM»* wbiib r«e» icmt, com um grano* elenco ^|
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l Os PLAYBOYS exigiram a volta do show S

"SEXY TIME" 
*

agora muito melhorl Com NÉLIA PAULA — SPIUÍA —
BRIGITTE BLAIR e um time de PLAYBOAS

e o melhor STRIP-TEASE cia noite

n no TEATRO MIGUEL LEMOS - Rua Miguel Lemos, 51rl D. 3.° a 6.°, às 21 h e 23h - Sábs., às 20h30m _ 22h30m
— Doms., às 18h, 20h30m o_22h30m - Desc. 50% p/est.
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RESERVAS: 56-1954
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CAFÉ-TEATRO CASA GRANDE
BAR-RESTAURANTE apresenta

Hoje: ZÉ KETI e a turma do ZICARTOLA
Amanhã, ó.°-feira e sábado: ELZA SOARES

Domingo: MPB-4
Às 3as.-feiras: JAIR RODRIGUES

Aos domingos, às 16h30m:
CLUBE DO JAZZ & BOSSA
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Avenida AfrSnio de Meio Franco, 300 — Estacionamento próprio Jj
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ORQUESTRA SINFÔNICA BRASILEIRAH
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SALA CECÍLIA MEIRELES
INICIO: 2 DE ABRIL DE 1967

Regente: 1SAAC KARABTCHEWSKY
MAORIGAL RENASCENTISTA

FESTIVAL HAYDN - MOZART
Inf.: Av. Rio Branco, 135 - Salos 910/920
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kffaflBBaaBaBaBaHBBaaBflBaBBBBBBBBBBBBBBraBBaaiã"  —" - — - ¦mo§ ORQUESTRA SINFÔNICA BRASILEIRA
TEATRO MUNICIPAL

INÍCIO: 1.° DE ABRIL, ÀS 16,30 HORAS
1.° Concerto de Assinatura da Série "GALA"

Regente: ISAAC KARABTCHEWSKY
Pianista: JACQUES KLEIN

Beethoven — Chavez — De Falia
Inf.: Av. Rio Branco, 135 - Salas 918/920
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a AMÉRICO LEAL apresenta
no TEATRO RECREIO

5TRIP-SHQW "A"
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ATRAÇÕES!
STRIP-TEASES!
COMICIDADE!

Espetáculo inédito no Rio
Das 18h às 24h, 6 horas de espetáculo

SEM INTERVALO - SEM REPETIÇÃO

De segunda a domingo
Com as mais lindas mulheres do "show

busíness" brasileiro

Rua Pedro I, 53 — Reservas: 22-8164
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ÂNGELA

MARIA

comanda

ai atrações
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| TÔNIA CARRERO: "Nunca se viu escândalo tão 5

inteligente no teatro nacional" £
2 ÚLTIMAS SEMANAS
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|a(a
de Jean Genef

com: Erico Freitas, Hélio Ary e Labanca. *
jjj Direção de Martim Gonçalves jl
fl no TEATRO DE BOLSO — Hoje, às 21ti30m M

§ Praça Gal. Osório — Ipanema — Refrigeração perfeita — Rei.: 27-3122 jj
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i Poltrona

f 3.000
1 Estud. e
« Balcão

i 1.500
« _
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COLE E SILVA FILHO apresentam no 5

TEATRO CARLOS GOMES
a tuper-revista

DE COSTA
A COISA VAI

M
B

9k

Com um jg
prande elenco • audacloiot itrip-teasei q
Diiriamonto, il 17h30m - 20h — 23h __

Al Sdgundas-feiras o "show" do travtttíf M
BONECAS EM MINI-SAIA _*

NÃO HÁ CORTE DE ENERGIA S
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n
É 0 MAIOR 1 SUCESSO

O NOVIÇO•_$
CRIAÇÃO E DIREÇÃO DE

QUE VOLTA!
Ingressos:

NCr$
3,00

Estudantes:
NCr$
1,00 _

Estréia hoje, às 21 horas, no TEATRO DULCINA

BILHETES À VENDA - RESERVA: 32-5817
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FUNDAÇÃO BRASILEIRA S
DE BALLET 8

*^ttJf \y apresenta um maravilhoso espetáculo
"ENTRE DEUX RONDES" - "A

BAYADERA" - DIVERTISSEMENTS
no TEATRO MUNICIPAL

AMANHÃ ÀS 21H - DIA 2 DE ABRIL, ÃS 16H
Ingressos à venda: Polt. a B. Nobres NCr$ 3,00 (nas

5 primeiras filas) — Outras filas: NCr$ 2,50 —
B. Simples: NCrS 2,00 - Galeria: NCr$ 1,50 -

Frisas • Camarotes: NCr$ 15,00
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APENAS QUATRO SEMANAS!
Agora no TEATRO MESBLA

0H0MEM DO
PRINCÍPIO AO FIM

HOJE,
ÀS

21H30M
de Millôr Fernandes

tom FERNANDA MONTENEGRO, SÉRGIO BRITTO
• fERNANDO TORRES

DtJriamente, 1, ?1h30m - Ve*p„ à, 5as..f.i,„, i, , fh .doms., it 18h. Sábados, às 20h • 22h
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NORMA BENGUEL

e Baden Powell
em

EREMBAU
DE 3." A DOMINGOa

B
Dir. Music. — Guerra Peixefl

jj Rua Barata Ribeiro, 90 - Tel.t 36-3483
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ÚLTIMOS
5

DIAS

O QUE 0 MUNDO
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EM BUSCA DO SUCESSO.
A brasileira Vihna Lindsmiar «sa, cm uni campo florido de Roma,'íêrnrra que no Kio já se considerava abolitln: n do biquíni. Mas,

aproveitando o tempo, que nn Europa t; favorável às brasileiras, ela
já terminou um filme, Kamon, o Mexicano, <t tem convites para ou.
tros. filma tenta a mesma carreira de sua mãe, a atriz Maria Ribeiro

TRÁFEGO POR TV

A fim de manter o cres-
cente tráfego de Londres
fluindo suavemente, cama-
ras de televisão estão sen-
do agora empregadas, cm,
caráter experimental, para
transmitir informações á
Polícia.

Essa nova experiência es-
tá sendo realizada conjun-
tamente pela policia, pelo
Ministério dos Transportes,
pelo Conselho da Grande
Londres e pela Universidade
de Birmingham.

A eficiência dos semáfo-
ros e guardas de trânsito
nos cruzamentos tem suas

limitaQões. Mas, as câmaras
de televisão, montadas a
grande altura, são capazes
de abranger uma área bas-
tante ampla, permitindo que
o policial aos controles pos-
sa avaliar rapidamente, de
relance, o que está aconte-
cendo.

Assim que um engarrafa-
mento começa a se formar,
o policial aos controles avisa
as autoridades de trânsito
que, por sua vez, seguem
imediatamente para o local
do congestionamento a fim
de resolver o problema.

Se o sistema fôr coroado
de êxito, constituirá um pas-
so importante na solução de

um do.s grandes problemas
de tráfego nas grandes ci-
dades, qual seja, o seu fluxo
suave.

PLANEJAMENTO TURÍSTICO

Motoristas de lãxis e por-teiros rte hotel — os ho-
mens que, mais do-que nin-
guém, apresentam Londres
pela primeira vez aos visi-
tantes de outros paises —•
estão sendo convidados a
comparecer a uma série de
conferências para discutir
novas maneiras <le ajudar
cs turistas.

A idéia é da British Tra-
rei Assoeiation, que plane-
ja uma conferência que de-
verá anteceder a próxima
estação turística.

Um porta-voz da 1ITA
explica que os visitantes
.freqüentemente contratam
um táxi para um passeio
aos pontos de interesse da
Cidade, e, por isto mesmo, é
importante que o motorista
seja capaz de explicar o que
ocurre neste ou naquele edi-
íicio c conheça alguns ru-
dimentos de sua história.

Os porteiros são também
muito importantes na vida
do turista cm Londres. As
informações sobre ingressos
para o teatro, restaurantes o
clubes, assim como excur-
soes pela Cidade, são obti-
das freqüentemente com os
porteiros.

O planejamento do ciclo
de conferências está ainda
no estágio preliminar mas
a BTA já pensa em reali-
zá-las na base de recipro-
cidade: especialistas nos
vários aspectos de Londres
darão aulas aos motoristas
e porteiros e, por outro la-
do, pedirão que os mesmos
contribuam com idéias sô-
bre a maneira de melhorar
os serviços que prestam.

NANTES NO SEC. XVIII

Uma importante exposi-
ção, La vie quotidienne à
Kantes au temps de la Com-
pagnie des Indes, realiza-
se de março a setembro, na
biblioteca municipal de
Nantes.
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o filme de DAVID LEAN
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cJH B ONZE

EDIÇÕES DIÁRIAS
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RADIO
música e injormaçâc

JB

Na Cidade que foi o berço
da célebre Companhia, esse
tema é fértil e permite evo-
car as relações da Compa-
nhia, com a arquitetura, o
comércio, a universidade, a
Marinha, o.s grandes nego-
ciantes, as belas-artes, as so-
ciedades culturais.

Uma placa especial será
doada à Medicina; 1967. com
efeito, marca o duocentési-
mo qüinqüagésimo aniversá-
rio da importante invenção
de um médico de Nantes,
Jean Gautier, médico da
Companhia que criara mn
aparelho para destilar a,
água do mar. A estrada, que
vai da máquina do Triton
de 1717 aos aparelhos desti-
ladores do atual navio
France, passa por Nantes.

Os visitantes pensarão te-
rem retornado ao século
XVIII ao passarem diante
das porcelanas da China,
do.s retratos de armadores,
das insígnias dos relojoeiros
e confeiteiros da velha Nan-
tes. Como nos tempos de
Voltaire, eles poderão ler
La Veuve du Malabar, as;
Lettres Persanes. ou ouvir
os primeiros compassos das
Indes Galantes em um
cenário de indianas.

Diversos livros e documen-
tos proporcionarão ao públi-
co surpreendentes corres-
pondéncias entre Cantão e
Nantes, relatos de viagens,
uma lista da milícia burgue-
sa onde são encontrados
muitos nomes de famílias
de Nantes que ainda exis-
tem.

Coleções Interessante.?
mostrarão "n, estrada da
porcelana". Um conjunto de
ferramentas, cartazes, co-
munlcados oficiais darão
uma Idéia cio que eram os
pequenos ofícios. Um inter-
câmbio de correspondência
entre as lojas de Nantes e as
de Paris define a importán-
cia da associação de opera-
rios e da íranco-maçonaria.

A exposição terá um pro-
longamento nos Bairros da
ILa Fosse e da Ilha Fey-
deau, cuja municipalidade
tenciona iluminar os hotéis
do século XVIII e ornamen-
tar os pátios para neles rea-
li zar saraus artísticos.

CONSTRUÇÃO COM
METEOROLOGIA

O Departamento de Me-
leorologia da Grã-Bretanha,
está cm condições de forne-
cer boletins sobre o estado
do tempo a construtores ci-
vis que realizem obras em
qualquer parte do país.

O Departamento fornece-
rá sob encomenda informa-
ções relevantes sobre local,
desenho e construção de
edificios em relação com
ventos fortes, pancadas do
chuva, poluição atmosféri-
ca, geadas, nevoeiros ou nc-
vascas.

Posteriormente, durante
a construção, o serviço cn-
viará boletins diários sobro
o estado do tempo, revisa-
dos com tanta freqüência
quanto necessário. Os cons-
trutores, em conseqüência,
poderão tomar medidas ds
proteção, adiar certas ope-
rações ao ar livre e apro-
veitar ao máximo os perío-
dos dc bom tempo.

No tocante a grandes
canteiros de obras, com 500
operários e estruturas no
valor dc três milhões de dó-
lares ao ano, a economia de
ura dia em 250 eqüivalerá a
18 mil dólares.
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RUY BAR BOSSA |
apresenta de têrca a domingo |
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UMA NOITE PERDIDÍA
COM TÜCA í MIÈLÊ"

um show Mièl* & Bôseoli com o conjunto de Menescal

Rua Rodolfo Dantas, 91-B — Copacabana

Reserva»; 37-9663 (atá as 22 horas)
¦
B

música moderna • cozinha internacional
"1
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;chez TOI
RESTAURANTE HI-FI

o endereço dos que conhecem BEM o Rio
RUA 5 DE JULH0.'312. COPACABANA . TEL. 57-7006

¦ aborto diariamente >
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S Descubra o prazer de patinar no gelo 5

n GELORAMA
¦ HOJE E TODOS OS DIAS A PARTIR DAS 15 HORAS

RUA SIQUEIRA CAMPOS, 143
SUPER SHOPPING CENTER

¦aBSBB£

BOITE PLAZA
Av. Prado Júnior, 258 - Tel.t 57-4019

Aberto diariamente a partir das 15 horas
Ar refrigerado — Gerador próprio

GERADOR PRÓPRIO
¦3 Diariamente, ¦ partir das 22h, música jovem para dançar fl
!S com "OS ESTRIDENTES" S
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Hojet PASSARELA, a partir dai 23 heras, com • di.

nímlco locutor Walter Miranda "TV • Ridlo Tupi" -

Desfila de lindas manequins, •ttrêlas . artistas.:

Muita animas» • sorteio valioso.

SEM COUVERT E SEM CONSUMAÇÃO

HI-FI BAR RESTAURANTE
Onde se come bem a preços razoáveis

Av. Princesa Isabel, 263 — Tels.: 57-6132 e 57-1870
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As delicias das comidas do mar num

restauranto sobre as ondas. Único no

Rio. Amplo estacionamento. Menu

especial para os almoços "rápidos".

íl. NESTOR MOREinS, II - TEL. 46-1529
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PISTA DE DANÇAS!CHURRASCARIA
BIG-SH0T

SALAO DI FESTASI

RESTAURANTEI

AMERICAN IARI

BOITE!

r

e MAKi
^RESTAURANTE • BAR

(junto ao Yatcli Club do Rio de Janeiro)
Aberto diariamente» nté às 2 hor>is da manhã
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TRtS SAIÕES DIFERENTES
Agora com ar condicionado
Campo da São Cristóvão, 44

O MELHOR CHURRASCO DO RIOI
Com cinco, mtl cntxaíros — V.S. coma a baba am ambienta requintado,
tramandamanta romtntieo, familiar • da muito bom gosto, dá gorjeta
• ainda leva trStol Venha conh.c.r — hoi» mesmo — a CHURRASCARIA
BIO-SHOT, v.rd.id.ir« * impresiionante atr.çio turística, recreativa e
gastronômica e traga a tua namorada, noiva ou esposa, para Juntos
viverem momentos pcéticoc de raro encantamento a amor. Cozinha tn-
ternacional, música suave, três salões diferentes, sendo um só para
duncar e drinlcir! Estacionamento com guardador. Filiado ao DINERS,
INTERIAR e REALTUR. Diariamente, almocei, drinques e jantarei, das

11 da manhã, às 4 da madrugada! CHURRASCARIA BIGSHOt -
CAMPO DE SAO CRISTÓVÃO N.o 44 ÍP
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Jornal do Brasil, quarta-feira, 2Ü-3-G7, Cad. B

Panorama

do teatro

SUASSUNA. ATÉ DIA 10
— Deverá estrear antes do
dia 10 de abril, no Teatro
Jovem, A Pena e a Lei. de
Ariano Suassuna. Trata-se
dc uma experiência baslait-
te original, já que Suassuna
concebeu a sua obra base-
ando-se, no mamvlengo,
teatro popular de fantoches
do Nordeste, sendo que cm
A Pena o a Lel os 'bonecos
do viamulengo são inter-
yretaãos por atores vivos.-
Os movimentos dos boné-
cos fora m ensinados co
elenco de Klaus Viana, res-
ponsável pela coreografia
do espetáculo. Enquanto is-
so. vm especialista de tea-
tro de bonecos, Uo Kritgh,
foi encarregado do cenário,
estreando assim 710 teatro
cm carne e osso. Capiba. o
famoso compositor popular
nordestino, criou para o es-
petáculo nada menos dc
vinte e duas músicas, ba-
seadas em temas folclóricos
da região: <• parte musical
terá direção de Geni Mar-
condes. No elenco masculi-
110 veremos Rafael de Car-
valho (o esplèyidido ca pan-
ga nordestino de Como Ma-
tar um PlayboyJ. Francisco
Milani. Emilia.no Queirós,
Luis Carlos Parreiras. Ag-
naldo Batista. José Wilker,
J. Diniz, Enrico Pttddu, en-
quanto o único papel femí-
nino ficará a cargo de Uva
Nino (que foi. diga-se de
passagem, a criadora do pa-
pel da mulher do padeiro,
na primeira montagem do
Auto da Compadecida, rio
mesmo Suassuna, em üeci-
fe). A direção de A Pena c
a Lei e rie Luís Mendonça.

. "AS CRIADAS" CHEGA
AO FIM — Depois de uma
boa carreira — que parece
ter quebrado a escrita se-
gundo a qual somente come-
dias digestivas atraem pú-
blico ao Teatro de Bplso —
As Criadas, de Jean Genêt,
despede-se esta. semana do
teatrinho da Praça Gene-
ral Osório. Martim Gon-
çalves está em entendimen-
tos com John Herbert. esto-
dando as possibilidades dc
uma curta temporada do As
Criadas em São Paulo, apro-
voltando o período de en-
.salos do policial Um Tiro no
Escuro, que John Herbert
está produzindo no Teatro
da Aliança Francesa.

•CONCURSO DO SNT:
TERMINA O PRAZO — De
acordo com o edital divul-
gado pelo Serviço Nacional
de Teatro, termina d. pois
de amanhã, dia 31, o prazo
de recebimento dos originais
concorrentes ao Concurso de
Peças (Prêmio Serviço Nu-
cional de Teatro) do cor-
rente ano. Até o dia 21.
apenas cerca de quarenta
obras haviam dado entrada
no Setor de Difusão Culiu-
ral, mas a maioria dos can-
didatos deve inscrever-se
nos últi m o s dias. como
aconteceu nos anos anterio-
rcs. A Comissão Julgadora,
gue será integrada por Al-
berto D'Aversa, Ger d A.
Bornheim, Cláudio Correia
e Castro, Ademar Guerra,
Benedito Nunes e Yan Mi-
chalski, acaba de ser oficial-
mente nomeada, através de
uma portaria assinada pela
Diretora do SNT.

"ZÈZINHO TEM TEM" —
Êste é o titulo da nova peça
infantil de autoria de Tais
Bianchi, que está sendo en-
sitiada sob a direção da au-
tora, para estréia nos pri-
meiros dias de abril. Fazem
parte do elenco: Antônio
Murilo (também responsa-
vel pelo cenário e pelos figu-,
rinos), Sandra Camarão,
João Marcos, Luis Sérgio e
Luis Marcos (êste último
íilho de Tais Bianchi).. O
nome do grupo é Tem Tem;
o nome do teatro onde a pe-
ça será apresentada ainda
não" íoi divulgado.

BIBLIOTECA DO SNT —
A biblioteca do Serviço Nu-
cional de Tealro recebeu nos
últimos dias as seguintes
novas obras, que já se en-
contr am à disposição dos in-
teressados, para consulta no

, local: The Idea of Tragedy,
tíe Bensam Liitlelon; Poor
Samuel Beckett, rie Ludovíc
Janvicr; Tragedy and the
Theory of Drama, de Elder
Olson; História do Teatro
Brasileiro; Speech Training
and Dramatic Art, de J.
Walter-Brown; Teatro Mo-
demo,, de Luis Francisco Ra-
belo; Histoire du Nouveau
Théatre, de Geneviève Ser-
rcau; L'Amour du Théatre,
de Claude Roy; Oeuvres
Completes, de Antonin Ar-
iaud; O Trágico na Obra de
Büchner, de E. T. Rosen-
thal; Kean, de Alexandre
Dumas, adaptação de Jean-
Paul Sarire; O Santo Inqué-
rito, de Dias Gomes; Se Cor-
rer o Bicho Pega, Se Ficar o
Bicho Come, de Ferreira
Gullar e Oduvaldo Viana
Filho.

CINEMA

EÍSTRElAS
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Aatulic Wood, Pcnélope
OS PRAZERES DE- PEMÉIOPS
(Ponolopo), dc Arthur hi,ler.
Comédia sotisiioida com razeí-
vit senso de humor. Com !•¦...-
Ialio Wood, \r\n Bannen o liiia
^çJrcví.. P.Trtfivision e Meiro-
Color. i*athó, Motru Copaeaba*
na, /-'.'ira Tijuca, Aitcta, Rica-
mnr, fVraiados e Mauá: 1-Jh —
lóh - I8h - 20,. - _2h. Mo

Paihõ a partir da meio-dia. (Li-
vr?1.

O CORPO ARDENTE (Brasileiro),
do V/nfler H.-no Khouri. Melhor
realizasão: prêmio INC (1?67).
Quíísü uma obra-prima, o novo
filme do oulor de Nctlo V.nia.
Obra de extraordinário fôlego
poético. Interpretação excepcio n ri.
da franccEf. [í-iri. <tr.-. Líi.içh., feio-
gr.ifiíi magistral de Rudolf Icfcy,
Com .Vório Bcnvcnuti, Pedro Pau-
lo H--.theyer, Si.rçjio Hingst, til-

lian Lemmerfz. São Luís, leblon,
C.viüc,., Roxy, Capitólio: 1 -.li —
lóh -- ISh - Wl, - 2_h. Cii-
tacJurn, Leopoldina. (18 anos)."O 

GRUPO" (TÚ Group), dê" Sid.
ney Lumcl, Ilustração superficial
do romance de Mary McCarthy. O
melhor do filme é n interpreta-
ç-io do grupo feminino. Com
C .indico Bergen, t_li7.iheih Hart-
man, Shirley Knig.it, James Cong-
don, Larry Hagman e outros. Co-
lor ido. Copacabana: 15h — 18h
- 21h. I1B nnosl.

A DERROTA (Brasileiro), dc Má-
rio Fíorani. Um filme de vio-
lOncia e contra a violência. Cem
Luís Linhares, Glauce Rocha, ira-
Io Rcssf, Oduvaldo Viana Fiiho,
Andrei Salvador. t Art-Polacia-Co-
pacabana: — )4h — ISh.lOrn —
l.h_0m - 19h - _0h40m -
22h_0m. Arl.Palácio.Tiiuca, Ari.
P.iiácÍo-Mi;Íer, Krlly, Mar roce*,,
Rio Branco (Praça Onze}, Alfa

TEATRO E "SHOW"

O NOVÇO, de Marlins Pena.
Produção da FDT, com a cola-
boração de SNT —¦ Com Dulcina,
Manuel Pêra, Clébcr Macedo,
João Benian, Ivan Sena, Sinia
Morais, Bruno Noto, Matozinho,
Dulcina. Estréia amanhã.

Oil, OUE REtICIA DE GUERRA -
Musical de Charlei 

' 
Chiitcn a

Jo*.n Liitíev-.ood: Primeira Gu-jfa
Mundial vist.i cem bom humor,
r::!;;-tõc;.iro o.-lgina! etti rara ale-
grio e vitalidade. Dir. cie Acie-
mar Guerra [melhor diretor a
}96i em São Pnulo com êste cs-
pstáculo). Com Napoleão Moniz
Freire, Célia Bi.ir, Rosila Tomar,
Lopes, Helena Inés, Mauro Men-
donça, Ítalo Rossi c oulros. --
Ginásrico, Av. Graça Aranha, 187
(42-4521), ilI-ISm, sáb., 20h e
22h30m; vesp., 5a., I.li e dom.
ISh.

(Madureira), Rosário (Ramo;). (18
onos).
as sete"'mulheres" de" minha
VIDA (lho Trulh Aboul Wom.n).
Comédio inglesa. Com Laurcnce
Harvey, Eva Gabor, Diane Cilcn-
lo, Julia Harris, Mai Zetlerlincj.
Eastmancolor. Bruni-Cop«ic;.b,_nji,
Paris-PaUco (Bonsucesso), Bruni-
Botafogo [14 nnc2..
'MARAVILHOSA 

ANGÉIICA" (Ma.-
voilleUSB Angélique), de Bernard
Dorderie. Folhetim sem novid.v
dei. Co-produçao [.flto-franco-ger-
mânica. Córes. Com Michèle, Je-
an-Louís Trintignant, Claude Gi-
raud. Eastmancolor. Ploia (a par-
tir de 10 horas d.i mnhá), Clin-
da e Mastolo: l-lh - lóh — l-ll
- 20h - 22h. (18 nnosl.

PsEAPRESENTAÇOES
Ã PEQUENA" 

"LOJA"" 
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rilINCIPAI (Obchod na Korie),
de Jan Kadar e Elmar KTót. Su-
perior a O Anjo di Morta {dos
mesmos eutores), esse filme, pre-
miado com o Oscar e no Festival
de Nova Iorque, cont--. cem ex-
trpordinária humanidade, uma his*
tórís ambientada na Eslováquia
sob tuteia de Hit:»r. Com grandes
atuações de Ida Kaminska e Joicf
Kronor, Alvorada:. (1-1 anos).

AS BONECAS (Lo tlumbolcj, diver-
tida comédia de episódio; dirigi-
d.i por Dino Ki>i, Mauro Bologni-
ni, Luciano Salce e Franco Rcssí.
Com Gina Lollobrigtda, Elker
Sommer, Virna Lisi, Mònica Vitri,
Nino Manfredi, Jean Sorel, Akim
Tamiroff. Riviera: lóh - 221). (21
anos).
CINCO VEZES FAVELA ÍBrasilef-
ro) — Cinco episódios: Couro do
Cito, de Joaquim Pedro de An-
drade, é um bom ensaio de hu-
mnr , poético. O resto está mais
para a demagogia, embora haja
qualidades no Favelado, dc AA.t-
ccs Farias. Miguel Borges dirigiu
Zé du Cachorra. Carlos Dlegucs:
tico I.i de Sr.iitb.. Alegria rio Vi-
var. Uon Hirzsman: Pedreira d»
São Diono. Alaska: Uh — lóh —
13h - 20h — 22h e meia-noite.
(14 anos).

RASPUTIN," O' MONGE MALUCO
(Sasputin, the Mad Mcnk). Melo-
drama de pretexto histórico. Curn
Christopht-r Lee, Parbaríi Sheüey.
Tijura: llh - 17h - I9h - 21h.
(IP anos . 

CONTINUAÇÕES
ADULTÉRIO À ITALIANA (Auul-
terio A1''Italiana;, c'e P^quf.'e
FeM.i Campanlie. Fria comédia
de intenção sofisticada. -- Cen
Nino Manfredi, Cathcrine Spaak,
Akim Tamiroff- Tflchnicolor. —
oporá: 14h - lóh - 18h - JOh
22h. Caruso, Brilania, São Padro

(14 anos).
Rogincii (Cascadura).

AS CRIADAS - De Jean Gcnét.
Dua; criadas que tentam, dentro
oe um c_irn& tríüico-pcèrico, íi-
bertar-se do domínio da patroa.
D'r. de Martim Gonçalves. Cem
Hélio Ari, Crico de Freitas e
Labanca. Bolso, í.v_a Jangadei-
ros, 2<i-A (27-3122': 22h; sib.,
20h30n e 22h30m. Vesp. 5.», \/h
t dom., 18h. Últimos dias.

RASTO ATRAS - Peça de Jorps
Andrade premiada no recente con-
curso do SNT. Um homem mer-
Cjulhs no passado para compreen-
der melhor o presente e saber
preparar-se para o futuro. Uma
rias mais sérias tentativas da nova
dramaturgia brasileira, numa mor.-
tagem :ie grande íõrçn e imagi-
nação. - Direção de Gia rin i
Ratto. Com Leonardo Vilar, Re-
nato Machado, Iracema de Alen-
car, Isabel Teresa e grande elen-
co. TNC. Av. Rio Branco, 179.
(22-03Ó7). - 21 h. Ve!?. dom..
IBh, Até 13 dc maio.

Família até certü ponto-^
Comédia (anteriormente apresen-
tada sob -o título Familia Pouco
Família), de Gerald Savory, adap- ¦

tação de Marc-GÜbcrt Sauvajcn.
Dir. de Antônio dc Cabo Com
Renata Fronri, Rubens de Falco
c outros. Serrador. Ruò Sen.
Dantas, IS . (32-8531); 21h30m-
sáb., 20h e 22h30m; Vesp. 5a.,
.6h c dem., i7b.

MUSICA E RÁDIO
ABC PRÓ-ARTE - Recital Beelho-
ven -- Jacques Klein -- Municí-
Pf\, di.*, 3, às 21h.

ORQUESTRA MUNICIPAL - Ka-
rabtchewsky e Klein apresentan-
do Mozart, Assis Republicano,
Beethoven — Municipal. Hojj ás
21 , hora;.

si No^ouT díutschlXnd 
— 

-
Municipal, amanhã, às 20h45m,

FUNDAÇÃO BRASILEIRA' BÁÍLEt
— Feodorava — Municipal, quin-
ia às 2!h e domingo às lóh,

MITTERGRANDNEGGER - Noiia'-
das musicais - - Associação da
Canto Coral {Rua cias Marrecas,
40, 9.°), de sexta até dia 8, ás
20 hora..

ARTES-PLÁSTICAS
COLETIVA - CHjras do icervo -
Ga!sria Bontno — Rua BaraVn Ri-
beiro, 578. Diariamente das 10 às
12 e das 16 às 22 horas - Fe-
chada aoi domingo:.

ACERVO - Aldemir Marlins, Da
Costn, Krajcberg, Guignard e ou-
tros — Galeria Módulo — Rua
Bolívar n.° 21-A.

COLETIVA - Pintura - Gaíí.__
Deven — Avenida Copacabana,
1 133. loia 12. - Diariamente,
das 18h- ns 2 .h.

LUCÍ"" CALENDA - pTriiZm~Z
Galaria Giro — Francisco Sá, 35,
sair, 1 201.

ACERVO - Diiwira, Milton 0a
Costa, Pancc-tti, Di Cavalcanti,

ARENA CONTA ZUMBI - C.cmé-
dia histó. ico-musical de G. Guar-
nieri e A. Doai, música de Edu
Lobo. AoresentíicSo do Grupo de
Ação. Dir. de Milton Gonçalves.
Cem Jercjc Coutinho, Ester Mel-
lintier, Procópio Marisno, Maria
Aparecida, Haroldo de Oliveira c
C.(r,o<; Neoreiros. Carioca, R u a
Sa-.. Versueiro n. 238 (25-6Í09).
21h30m. Sábado: _íh * 22h:
Ve:p. 5a., I7h c dom., 12 h.

nt 8RECHT A STANISLAW POM-
TE PRETA - Original espetácuio
erm uma, inteligente encenação oe
A Exceção o a Rogra, de Brecht,
na primeira parle, e corn poe-
mas de Brecht e divertidas cròni-
cas de Sérgio Pòrio na segunda.
Dir. de Antônio Pedro. Com C'-
miia Amado, Jaime Barcelos. Mil-
ton Carneiro e Aldo de Maio.
Ifn.ugurpçáo cio Mirtl-Tea.ro. Rua
Figueiredo Magalhães, 236 [te!.

• 57-6651). 22h; sáb., 20h o 22h30m
Vèsp. dom., 18 horas.

MÜIHÍR~Õ KM - de Edgard G.
Alves. Com André Víllon, Deiso
Lucidi, Agr.es fonteura, Aírton
Vaiadão o Luit Carios de Morais

Rival, Rua Álvaro Alvim, 33 37
(22-27211, 2 lii,-'. sáb. 20h c 22h;
vesp. 5a. e dom., ló horas.

QUATRO NUM OUARTO - Coiné-
dia de V Kataiov sobro proble-
mas da juventude. Prod. do Tea-
tro 

* 
Oficina, Dir. de Josó Celso

Marttnez Correia. Com ítala Nnn-
di, Renato Borghi, Dirce Mtgliac-
cio, Fernando Peixoto, Francisco
Martins e Etty Frsier. Maison à»
Franco. Avenida Pres. Antô-
nio Cario,, 58 (52-3456!, 21hl5m;
sáb., 20h e 22nl5m; vesp. 5a„
17h, e dom., ISh.

A CASACA - Comédia de 7.ui.i-
ca Melo. Dir. de Pernambuco de
Oliveira. Com Jorge Paulo. Arena
da Guanabara. Apenas ès segun-
das-feiras. 21 h.

A SAIDA? ONDE FICA A SAIDA?
Peça documentária de Ferreira

Gullôr, Armando Cesta c Antônio
Cürios Fontoura, sobre o perigo
rie uma nova guerra mundial. Dir.
^cão das Neves. Cem Céliii He!e-
na, Oduvaldo Viana Filho, Luís
Linhares, Echlo Róis e outros. —

Opinião, Rua Siqueira Campos,

ORQUESTRA DO MUNICIPAL -
Reg. Mário Tri vare»; viol. Oscar
Bcrgerth — Municipal, dia 31, às
21 horas.

Ò.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 - Karabtchewsky -
Haydn — Cecília Meirolos, dia 2,
ns J6h30ni.
COMEMORAÇÃO CORALSINFÔ-
MICA DE PE. JOSÉ MAURÍCIO

Associação Canto Coral — OSB
Maestro Karabtchewsky, dia 15

do abril, às 21 horas.
BALLET DO- RIO DE JANEIRO,
com Margot Fonteyn e Ruaoif

Anita Malfatti, Porlinari, Pietrira
Checcacci, Antônio Maia, A. Bi*
chels, Holmos Neves e outros -
Varanda — Rua Xavier cia Síl-
veira, 59. - Hor.: das 8 ès 22 h,
sábado até às 13h, Fechada acs
domingos.

MUSEUS
CASA DE RUI BARBOSA - A
casa e as relíquias ligadas à vida
rio grande homem público e.(sua
biblioteca de cerca de «10 mil vo-
[umes compõem o museu — Rua
São Clemente n.o 134 (telefones
«16-5293 * 26-2548) - Hor.: do
12 ás 16h 30m, exceto às se-
gundas — Entrada franca.

MUSEU DE ARTE MODERNA -
Cursos e conferências, exposição
permanente. Avenida Infante D.
Henrique (lel. 31-1871). - Hor.
de 12 às 19 horas, segunda a cá-
bado. De 14 às 16 horas, «oi
domingos e feriados.

MUSEU DO BANCO DO BRASIL
— Recoihe e expõe documentes
e objetos de valor histórico li-
gados ao estabelecimento — Ave-
n;da Rio Brinco n.° 65, 16.o

O HOMEM OUE RI (Th. Man
Who Laui)!i5), de Sérgio Corbuc-
ci. Italiano, adaptação da obra
de Victor Hugo. Com Jean So-
rei, Lisa Cvlorii, Edmund Pur.
dom, liaria Occhini. Er-itmanco-,
ler. Cina lano» Drivf In: 20h30m
c 22h30m. (18 anos).

A CABANA DO PAI TOMÁS
(Oiikrti Temi Hualte), de Ge?a
Radvanyi. Drama • sentimental.
Adeptação do romance de Harriet
Beecbcr Stov/er. Produçáo alemã.
Com O. W. Fischer, Mylònc Da-
mongeot, Herbert Lom, Eleoncra
Rossi Dmyo e com a participação
especial de Jutiette Grt-co e Ear-
tha Kitt. Eastmancolor e Cinemas-*
epe. Scala: 14h — I6h40m -
)9n20m. (10 anos:.

A AMANTE SUECA (Alskarinnan),
íuoco diriaido por Vilgot Sjo-
man. Quase limitado -""os !ntér-

pretos (Max von Sídcw, Bioi An*
dsrscnj o interèfs? desse drama
sueco. Com t'r.: Myrbery, B;r:.!rra
Walberg. Pr-issandu: iu- __._. _. 5s.
,.s 18h - 20h - 22n. Sábado, d,.-,
ntingo e feriado a partir das 1-i
horas. (18 anos).

D J ANGO (Djanyo) co-produçao
it.-_io-espar.hol-? dirigida por Se,--
gio Corbuecí, Western. Com
Fr-.inco Nero, Loredana Nusciak,
José Bodalo, Anqel Alvarcz. East-
mancolor. Bruni-Fiamango, Rio (Ti-
jucá), Bruni-MÓior, Bruni-Piedacio,
Matilde (Bangu). (18 anos).

O MUNDO ALEGRE 
~ 

DE 
" 

HELÒ
(Braôlleiro), tie Caries Alberto de
Sousa Barros, baseado na peça
Rua São Luii, 27, B.°, de Abílio
Pereira de Almeida. Juventude
cm fase de dei roberts do sexo,
cenário de alta burguesia. Co-
laboração de Nelson Rodrigues
no roteiro e diálogos. Com Ire-
ne Slefãnin, Luís Pcllcgrini, Célia
Biir, Márcia de Wind.-or, Leila
Dintz, Fre iio lente, Jorge Dóri-i,
Cláudio Marzo, Jaime Filho. Vo-
noia: 16h — IBh - 20h — 22h.
(18 r.nos!:
A BÍBLIA (Tho BÍblo), de Jr.hr.
Huston. Superprodução de Dino
de Laurentüs, limitada a trechos
do Velho Teslamenlo. Com Mi-
chael Parks, Ulli Bergryd, Si-
chard Harris, John 'Huston, Sin-
(.iiiod Boyd, Ava Gardnnr, Pp-
ter 0'Toole, Gabricllo Ferretti,
E'eonora R*-.-.',! Draqo. De Luxe
Calor. Palácio: I4li40m - I7h
50m - 21h. '10 an--.

AM'OS REBELDES (Tho' Trcubl.
w í th A ii ge I s), de ' d a L upi no. A
excelente atriz volta à direção
tem uma história capaz de des-
pertar interesse acima do nível
infanto-juvenil. Com Rosai ind

143 (36-3497); 21h30m: sáb.,
20hl5m e 22h30n-; veio., 5a., I7h
e dom., 18h. Estréia hoje.

O VERSÁTIL MR. SLOANE -
— Comédia de Joe Orton. Dir.
cie Carlos Krneher. Cem Maria
Fernanda, Paulo Padilha, Aclria-
no Reij e outres. Teatro Olnucio
Gil. Praça Gudea! Arcoverde
(37-7003'; 21ll30m; sáb. ÍOlilõm
c 22h30m; va;p. dent. 18 h.

CORONEL DE MACAMBIRA - Da
Joaquim Cardoio. Dir. de José
Luís. Música de Maurício Tapa-
jó;. Apresentação /:¦ Tnatro
Universitário ds Juii de Fora —

Ti-alro da PUC - Hcio às 17 e
amanhã ai 22h,

ACERVO - Anna Bela Geiocr,
Anna Letycía, Antônio Maia, Do-
menico Lazraríní e outros — Mo*
rada — Av. Ataulfo de Paiva,
23-1).

ACERVO — Artistas brasileiros -
Pinturas, gravuras, desenhos e
tapeçaria. Galeria Gemini — Av.
Copacabana, 335-A (57-0188). -

v Aberta diariamente das 15 às 22
horas, exceto aoi domingos.

«ndar (telefone: 43-53721 - Hor.
ae 12 às 15 h, de seg. a scx.
ta. — Fechado aos sáb. e dom.
Entrada franca.

MUSEU 
~~DE"~CACÃ'~-"ReúnT~_nr

mais típicos da fauna brasileira.
Quinta da Boa Vista — Lado di-
reito da entr-ada principal do Jar-
dim Zoológico. (Te!.: 31-26-15).
Hor. de terça a sexta-feira, dai
12 às 17 h. Aos sábados e do-
mingos, 9 òs 12 horas. — En-
trada franca.

MUSEU DE 
~GEOGRAFTÃ"~íí

põe as paisagens físicas e hu-
manas das grandes regiões geo-
gráficas do Brasil — Avenida Ca-
lógeras n.° 6-B (tel.: 52-4935) -
Hor.: de 10 ss 12h 30m, exce.
to aos sábados e domingos. —
Entrada franca.

REVISTAS
ELIAS _, OUTRAS BOSSAS -
revista com texto e direção da
David Conde c Gilberto Brcõ.
Con; Nélia Paula o outroí. Mi-

tfuel Liinioí, Rua Miguel Lemes,
51 (47-/*453); 21h30m."dTcosta 

a coisa-VÁi~~~ii-
vista de. Cole c Silva Filho. Car-
les Gomos, Rua Pedro l, 2. (Tol.
22-7581); diariamente, 17h"0m,
20h e 22h, 2.a-feira - Bonfleai d«
Miní-Sala, Espetáculo d-; travesti,
escrito e dirigido por Jean-Jac-
ques'.

MUSICAIS
EU CHEGO LA - Musical, apre-
sentaçáo do grupo Levanto. Com
João do Vdle, Mar ír.ês, Si i vio
Aleixo, Maria Luísa Noronha. —
Arena d« GB - lirgo da Cario*
ca, esq. da Av. Chile. [52-35501. •

21 h; vesp. sáb., e dom. 18h. e
ia., 17h.

ROSA DE OURO — Remontagem
do bem sucedido espetáculo de
música popular, com Ciementina
de Jesus — Jovem —¦ Praia oe
Botafogo, 522: 21h30m; sab., 20h
e 22h; vesp. 5a., 17h e dom.
18h. Últimos dias.

A. FINA FLOR DO SAMBA -
Show de música popular, organi-
rado per Sérgio Cabral e Teie-
ka Aragõ. Com elementos das
Escolas de Samba Mangueira, lm-

Nureyev, íoò os auspícios do
JORMAl DO BRASIL -- Giselle,
Metastasis, Corsaire, Dança cm 3
Dímcnsõei, Margunrita e Armand.
Municipal, dia! 21 e 25 às 21h.

DISCOTECA PÚBLICA DO ESTA^
DO DA RUANABARA - Música
orjdita. /berta das 9 ás 19 ho-
ra*. Avenida Alm. Barroio n."
Sl — 7." andar. Filmes: ae-xías-
feiras, às 17 horas.

RÁDIO

RÁDIO JB

Russel, Hayley Mills. Madrid, de
4.'1 a 6.": 19h a 2lhl0m. (li-
vre).
ToDASAS MUlHERES DO MUN'.
DO (brasileiro), de Domingos ae
Oliveira. A primeira comédia do
cinema brasileiro com persona gina
autênticos: revelação de un» jo-
vem direlor, estréia (cir.emòtogrÀ-
fic-i! de uma «tri-, Leila Diniz, oe
grandes possibilidades. Também
um filme de bom clima carioca e
numerosos charmes femininos (Jo-
,va Fomm, Isabel Ribeiro, Vera
Vi*ana, Irmã Alvarez e muitas cu-
tras). Coral, Flóndü, Bruni-lpana-
ma, Rivoli, tmporater, Eruni-Saoti*
Pqna, Mello (Penha Circular), Con-
dor Lnrçjo do Machado, São Den-
(o (Niterói). I4h ¦ 15h40m -
17h20m - 19h - 20h40m e 22h
20m. (18 anos).

ADEUS GRINGO lAdios Gringo^
íie Georoe Finley. V.-titctn eu-
repeu. Cr- Giuliano C-.-mf.-_.
Evelyn _te.si.rt, Peter Cr ¦•..*,. Cj-
re*. Fp.-tival (a partir ''---• 14hj,
Sjnta Rosa (tgfeaçu), (Santa Rosa
(Caxias). São João (Meri:i , Ca::i.ii.
(14 _anc-;.
037 CONTRA' A'" CHANTAGEM
ATÔMICA (Tliunclerball), *** Ie-
rcnce Youryj. O quarte filme ún
sétia James Bond, reabílltando-o
do passo meio em false t\\in fc]
007 contra C-oldf in-ric». U-»i bc n
espetáculo no gênero. Na !u-
ia contra o' arquicriminoso Adol-
fo Ccli, 007 (Sean Connery) tem
horas de recreio com Ciaudino
Auger, Luciane Paluzzi, Martina
Beswick, Molly Peters. Cores. —
Odeon, Mir fi mnr, Ricn, América;
I4h - 15h30m - 19h - 21h30m
Santa Alien: I4h45m - 16h50m
19hl0m -- 2lh30m. Petiópclis,
Odocn (Nilerói): 14h - 16h30rn

19h - 21h30tn. Pai. (18 anosl

DOUTOR JIVAGO (Doctor Jiva;|o);
de David Lr-an. Superprodução ba-
seada no romance de Bcris Pas-
?;>rnaK. Com Omar Shanf, Jul ia
Christie, Geraldine Chaplin. Cu-
ms. Vitoriai: 14h - 17h30m -
21h. (ló anos;.

O GRANDE COLPE DOS SETE
HOMENS DE OURO (II Grand.
Colpo dp! 7 Ucmini d'Oro)f cie
Marco Vicario. Segunda aventura
da quadrilha comandada nor PiV-
lippe Leroy. Com Rcssana P*1-
d-sstà, Gasione Moschin, Gabriel-'
le Tmti. Córes. nnx: 1 Sli - 17h

19.. -/ili. Crnlral: l.lh - *é'i
IBh - 20.. - 22h. Condor Co-

pacabana: Uh — lóh -- IBh —
20h - 2_h. Capitólio (Petrópo.
li',.

O PERIGO t MINHA M1SÍÀO (í
Deal in Don ger), de Walter Grau-
man. O .canastrão Rcbcrt Gcu'et
« espião infiltrado na Gestapo,

pério Serrano, Portela e Salguei-
ro — Opinião — Siqueira Cam-
pos n. 143 (36-3497) __ Sòmenta
ãs senundas-feíras, 21 horas.
ENCONTRO COM A MÚSICA PO-
PULAR — Shcw inícrmal com vá-
rias personalidades da música pc-
pular. Carioca, Rua Sen. Verguei-
ro, 238 (25-6609'. Somente às
sextas-feiras, á meii.-nr._te.

PRÓXIMAS ESTRÉIAS
A PENA E A LEI - Três cone-
ci:jã em um ato, de Ariano Suas-
suna. Direção cie Luís Mendonça.
Cont Uva Nino, Rafael rio C,1r.
valho e Emiliano Queirós. Figu-
rines de Cchio Reis. Teatro Jo-
vem. Estréie, em abril.

ÚLCERA DE OURO"- Comédia
musical de Héüo Bloch, com mú-
sica de Oscar Castro Neves, Ro-
berto Menescal e Edino Krieger.
Dir. dc Léo Just. Com Flávio Mi-
glaccío, Cláudio Cavalwnti, Ro-
c:.na Ghessa e outros. Santa
Rosa. Estréia em abril.
05 7 GATINHOS, de Nelson" Ro"
drigues. Dir^ cie Álvaro Guima-
ries, figurinos e cenografia de
Roberto Fr-inco. Com Fregoleníe,
The Ima Restan, Jorge Cherques,
Êrico de Fre'tsrs, Carmem Palhares,
Hélio Ari, Djenane Machado, D,a-
na Anfanaz, Ana Rita e Tânia
Sher. Apresentação do Tontro Po-
pular da GB — Miguel Lemos.
- Estréia em abril.

UM PEDI0O DE CASAMENTO 
'e

JU3ILEU - De Tchocov. / prelen-
tação da fundarão Rra.Hcira dt
Teatro. Dr. de Sérgio Dionisio.
Com o elenco da FB7 -- Toítfo
Dulcina, ás segundas-feiras. Pre-

ços populares para estudantes. —
Estréia amanhã.

MEIA VOLTA, VOLVER - Seleção
de textos sobre o Brasil de hoje,
coordenada por Oduvaldo Viana
Filho. Produção do Grupo Opi-
nião. Dir. de Armando Cesta.
Com Agudo Ribeiro, Odete Lara,
Oduvaldo Viana Filho s outros.
Bolso. Eitréia em abril.

//SHOWa

JB INFORMA - 7h30 - 12h3C:il
I8h30m - 21i-30m.

JACQUES FROMONOT - Pintor
francês, 1.° prêmio nc Salão de
Arie Moderna de Paris de 1961. —
Caloria G-4 - Rua Dias da Ro-
cha n.° 52, Copacabana (37-6388).
De segunda a sábado das 10fi às
12n e das I4h ás 22h.

STELA VIEIRA FERREIRA - Aqus-
retas — Silão do Ministério da
Educação.

PINTORES ATUAIS - Cybele Vc-
ra Kanica, Vera Mer.esea, Vera
Roitman, Zélia Weber, Georçiet?
e outros. Casa Grande Arquitetu-
n s Decoração — Rua Gen. Poli-
doro, 53, Botsfotjo - (24-40081.

VLADIMIR KOWANKO - Pintura»
— Galtria Condor — Churrascaria

MUSEU DE GEOGRAFIA E MINE-
RALOGIA — Compreendo seções
de Mineralogia, Geologia e Pa-
leantologia. Avenida Pasteur n.°
404. (Tel.: 26-0309). Hor.: ds
12 _s 17h 30m, exceto aos si-
bados • domingos. — Entrada
franca.

MUSEU DOS TEATROS DO RIO
DE JANEIRO - Elementos e do-
cumentaçao referentes à vicia ar-
ífstica teatral da Cidade. Aveni-
da Rio Branco (Salão Assírio) —

(Tel.: 22-2885). Hor.: das 13 _•
17 horas, exceto aos sãbadoi e
domingos.

LUISA SALGADO E MARIA JO-
SÉ VILAR - Lisboa i Noi-

REPÓRTER JB - 8h30m - 9h30m
10h30m - Ilh30m - I4h30m -
I5h30m - I6h30m - I7h30m —
20h30m - 23h30m - 24h30m.

MARCA DO SUCESSO - 7hl5m -
12hl5nt -- 18h)5nt - 21hl5m.

MÚSICA TAMBÉM t NOTICIA -
lOh - llh - I2h -- 13h _ Uh
- I5h - lóh, de 2a. a 6a. feiras.

VOCÊ í QUF.M SABE - 9h - 17h
21 h, de 2a. a óa.-feiras.

PERGUNTE AO JOÃO—" IlhOSm
às I2h, de 2a. a óa.-feirar,

BÔISA DE VALORES - I8h45nv
cie 2a. a 6a.-feiras.

INFORMATIVO AGRÍCOLA -" óh
30m, de 2o. a domingo.

Gaúcha - Rua das Laranjeiras,
n.» 114.

ISA MORAIS - Pintura - Saint.
Goimain, Barata Ribeiro, 418,
-ui;o su3A| 'pjenbacf I5|p0 'uoj

sala 109.

CECÍLIA ARR«S -- Pintura -

Assoctacio Atlética Banco do
Rrasil — Av. Borges de Medoi-
rcs, 819, com entrada pota Av.
Arranio cs Melo Franco.

7 NOVÍSSIMOS - Pintura, gra-
vura e desenho. Atceste Tarabini,
Ângelo Hodick, Arturo Washing-
fn Machado, Siíoé Anlez e Vera
Lúcia Alves Meneses. — Galeria
I3EU, Av. Nossa Senhora tie Co-
pacabana, 690.

má tica — Praça Marechal Ânco-
ra - (Tel. 42-5367). - Hor.:
de 12 às 17h 15m, de :êrça a
sexta-feira. Çe 14h 30m às 17h
45m, aos sábados e domingos.
Fechado às segundas-feiras. En»
trada franca.

MUSEU VILA-IÒBOS - Divulga-
ção do obra de VÜa-Lóbos. Pa-
Io cio da Cullura. Rua da lm-

prensa, 2.° andar. Hor.: das 11
às 17 horas, exceto aos sábados
e domingos.

MUSEU HISTÓRICO - Objetos t
documentos ligados à nossa His-
teria nos períodos do Brosil-to-
lônla e Brasil-Império. Raras co-
leçõe* de Arte Sacra e Numis-

MUSEU DA CIDADE - Relíquias
históricas a curiosidades referên-
tes A fundação da Cidade do Pio
tie Janeiro *- Parque da Cidadã
— (telefone 470359,. - Hor. de
llh 30m às 17 hora», exceto às
«egundas — Entrad* franca.

nesse fume ambientado na tt.-
gunda Guerra Mundial. Com Chris*
tine C.rrère, Horit Frank. Córes.
Cachambi: 19hl0m e 20h50m -
Império: 1 til - |6ll - ISh —
2C)it - 22h. (18 anosi.

MINHA ESPOSA í UM SUCESSO
(ll Succosio), de Mauro Morassi.
Vittorio Gassman e Jean-Louis
Trintignant voltam a reunir-se
seb o patrocínio de Dino Ris i
(Aquelo qui» 5;b« Viv^r), mas,
dessa vez, o diretor ;e limitou a
supervr.ar e o ator francês tem
P-"»r-c-i secundário. A comédia «
frágil, embora novamente inte-
r'.'siante o perspnagem de Gass-
man. Com Anouk Aimée. Gua-
nabara: |4h - lóh - 18h - 20h

22h. .'18 anes).

ÒS GRANDES CAMINHOS" 
"(Loi

Grandes Chomini), ue Christian
A'v..rriu/.rid. Embora frio e um
peuce a,*fa'!;.do, lem certo Inte-
n' -e '".se fiimo de estréia do ator
/Aarnuand cemo cüretor, sob a
virii-unci-i de Vadim, rtiSpon?ávcl
pc a produção. Drama babeado em
L-n romance :ie Jean Gicno. Em
córes. Com Roharl Hosstin, Ra-
rijia Sclvalori, Anouk Aimée —
8: tafogo, us 4.1' a 6.": 17n —
19h ¦ 71h. MS ,*.---,;.

AS PISTOIAS HÃO DISCUTEM (Lo
Pi:tc!a Mon Di'ituIonc), de Mike
Perkins. V/esiorn europeu em co-
produção. Cem Rnd Cameron,
Dick Palmer, Angel Aranda, Vivi
Bach. Presicent» e Cclisou; ISh

17h - I9h - 21h. (14 anos).

UMA LOURINHA ADORÁVEL (Bit-
lio), de Don Weiss. Comédia mu-
aical. Com Patty Duke, Jim Backus,
Jane \3reer, Warren Beriinger. Cô-
rcs. Poülcama: 14h50m - 16ii
30m - 20h. livre).

ESPECIAIS
SÍNTESE DO FKSTIVAL JB - Exf-
bi^.lo de sair. filmes representan-
dc os resultados do Primeiro e
Segundo Festivais de Cinema
Amador JB: Infância, Escravos d«
Job, O Homem n íi Fom», Do-
cumontário, Joüosinho e Maria,
O Cuiiito Movimento, Também
debatei com a presença dos ren*
li__idortíS sobre :.% perípectivas
cberlas neio Festival JB de Ci-
nema Amador. Hc,"ü, á1; 21 h no
Cineclube Can.il (Av. V/c. da
A,.... ',...•:.'_,., 1 37.3, Lel.l.n;.

iii.OES 
" 
PASSATEMPO A: v

Iir=-deí. el_,.....",cs, d nes ¦.. :u-

üostões continuai de_.;'c as T0

da manhã. Cine Hora (Edlík o
Avenida Coní;,.!, subido), ¦'•cs
domingos e feriados, ociusívj-
mente progrrjmas infantis.

In — Rua Cír.co dt Julho n.°
305. Tel.: 26-4453 - Shcw ccrr>
Maria José Vilar e Horênda Ro-
drigues — Dir. cie Joaquim G-i-
raiva, às 21h30m e 22h30m
- Couvtit - NCr$ 2,50 — re-
chado (:s quartas-feiras.

ANÍÕNIO MESTRE E MARIA TE-
f.S...*,. No F,vl# - Sh, w - Rua
B..1C.0 ne Ipanema n." 29.;. Te-
ieírnc có-ilC2á — Couvert — NCrS

FRANCISCO JOSÉ E MARIA DA
GRAÇA - Ailaqa d. Évora -
Show — Cem Maria ria Gra-
ç."f e Sebastião Roboiinho —
Couv.rt - NCrS 1,00 — Fechado
ès segundo, -feira!. — Ria Santa
Clara n.° 292 - Tei. 37-4210.

EL CORDOBES - Shcvr do a
qo-go de meia em meia hora. —
Rua Miguel Lemos, antigo San
Sebastian Bar — Consumação
NCrJ 6,40.

PANTERAS A-GO-GO - Show cie
meia em meia hera a p.irtir da»
23h. Rua dos Boaux Arts. -
Pua Rodolro Dantas — Sem cou-
vert c consumação: NC'$ 5.

HELENA DE UMÃ' - Thow _
meia-noite n meia. le Ond«!abre.
- Ccuvail NCrS 6,00 - dc 2a. a
sáb. Dir. de Sérgio Vasquez.

Ás" puss,t,"pussY,','"PUSSY77!
fATS — Texto de Sérrilo Pórtc.
Cem grande elenco, 2 shows:
às 23 horas e 1 hora — Cou-
vcrl: .'.'Cri 12. Consumação: NCri
3. - Fred'i — Av. Atlântica.

UMA NOITE PERDIDA, com Mièle
e Tuca — Música e dança. Com
Luís Carlos M'è!e e Tuca. alem du
cinjun.o do Roberto Menescal —
Rui Ear Bossa — Rua Rodolro Dan-
tis — .i 1 hora de 3.'1 a dom.
Couvort: NCrS 10,CO. Consuma-
çã.i: MCr$ 5 00.

B.DEN POWELL E NORMA
TlCNGELL — /.unium — Diária-
mento à lh. Couvert: ,NCr$ ..
10,00.

TRIO MOSSORÓ - Chaj Toi -

Rua Cinco de Julho - S<-m_nt_
na feijoada de sáb. Sem couvort
e consumação.

PROGRAMA PRIMEIRA CLASSE -

Às 13h05m: A Consagração da
Oir-a — abertura, de Bçotnoven
* Annis Lnurle, Jeanio With th*
litjlit Brown Hair, When Love is
Kind -~ tradicional inglês * Es-

tudo em Si Bomol Menor, Opus

4, n.° 3, de Szymanowski * Um

Biiilc, 1.° Movimento ú& Sinfo-

nid Fantástica, dc Berlioz * O

Malrimcnio Secreto, Abertura, de

Cim) rosa * La Torre dei Oro,

do Gimenor. Ás 22h05mi Varia- _
(ões o Fuga sóbre um Tema do

Pi-Tcell, Opus 34, de Britten "

Sinfonia n.° 5, de Beethoven.

HEITOR DOS PRAZERES - Pintura
s JOVEM CRAVUHA NACIONAL
- MAM - Av. Beira A'ar.

JOSÉ GUILHERME RIOS - Talhes,
desenhos, óleos e colagons —
Meia Pataci. ¦ Pua Visconde Pira-

já, A7. Pr-iça Ger), Osório.

COLETIVA DE ARTISTAS MINEI.
ROS — Pintura d_ Chamina Szyn-
hein, Eduardo de Paula, lide
Moreira, Maria Helena Andres,
Mari:tela Tristáo, Sara Áviia de
Oliveira, Yara Tupinambá e Wil-
de Lacerda - Cantü — Barão de
Ipanema, 110-A.

CAIO MOURÀO - Jóias - l'Ate-
Vier, — Rua Barão de Ipanema,
29-A.

MUSEU DO ÍNDIO - Utensílios
de caça e pesca, cerâmica mara-

|oara, ornamentos, máscaras,, ri-
tuais e documentos fotográficos
das várias tribos da índios. —

Rua Mata Machado n.° 127 (te-
lefone 28-5806). - Hor. de 11
às 17 horas, de seg. a sexta-
— Fechado sos sábados • do-
minaos.

MUSEU DE BELAS-ARTES - Pin-
lura, escultura, desenho e artes

gráficas, mobiliário c obíetos de
arte em geral. Galerias perma-
nentes: estrangeirrjs c brasileiras.
Galeria de exposições tempera-
rias. — Av. Rio Branco n.° 199.
Hor.: de terça a sexta das 12
is 21 horas; sábados e domin-

gos, das IS às 13 horas. Fe-
chado às segundas.

PERGUNTE AO JOÃO
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saio
OTÁVIO MATOS — Botafogo. — "Qual a data

t'zria em que foi lançado o primeiro selo postal no
mundo?"

Essa data importante na história dos selos íol o
dia 10 de janeiro de 1S40. Nesse dia, na Inglaterra, en-
traram em vigor as medidas que deram á organização
postal a feição atual —, devendo-se a invenção do
selo de correio — em 1840 — í! Sir Rowland Hill. Três
anos depois cie haver surgido em Londres o primeiro
selo postal adesivo, o Brasil emitiu o seu primeiro
selo, em'1843.

PARDiEIRO

..K _!!).. IMO RUIZ— Ni-
tevói. — "Pardieiro — pré-
d_i> velho, ou cm ruínas —
lem ligação com pardal?"

Com pnrede e não par-
dal, "paredes em ruínas".
Os eti___.o'.02istas admitem,
como erigem dessa palavra,
o latim parieljnas, ruínas,
de par.cle, parede. A forma
primitiva disse vocábulo
em português teria :ido
paredeiro, depois pardeei-
ro. dando a forma atual
j-urdic-ro.

IEA/22.0

JOSÉ ÁLVARO — Cate-
. te. — "De quais paises ó

constituída a Liga dos Es-
lados Árabes?"

A Liga dos Estados Ara-
bes, cujo 22." aniversário
se comemora desdo o dia
22, i: constituída pelos 13
seguintes países: Egito, Si-
ria, Líbano, Arábia Saudi-
ta, Kwait, Jordânia, Líbia,
Marrecas, Argélia, Iraque.
Tunísia, Sudão e Iêmem,
sendo a LEA organização
similar á OEA, em área
superior à da Europa., com
mais de 100 milhões dn
habitantes e uma das
maiores reservas peirolife-
ras do mundo, a par da
riqueza cultural dos âra-
bes. No Rio, a comemora-
ção dos 22 anos da Lina
dos Estados Árabes, dentre,
outras solenidade.., teve n
de lançamento de impor-
tante livro: As mais Belas
Páginas da Literatura Ara-
be. editado pela Civiliza-
ção Brasileira e de auto-
ria do Prof. Mansour Chal-
lita, que. desde 1957. chefi-
ando a Delegação da LEA
no Brasil, ora se despede,
para assumir em Beirute o
cargo de Diretor-Geral do
Conselho Nacional de Tu-
rismo e de Promoção do
Líbano no Mundo.

AVES

ERNANI SEITZ — Belo
Horizonte. — "Continua,
sendo distribuída (jrátis a
revista Aves & Ovos? Para
que lugar se deve escrever
a [im de receber essa rc-
vista dc graça todo mês?"

Os avicultores ou criado-
res* de aves que desejarem
receber gratuitamente e
iodes os meses essa revista

Aves & Ovos — devem
escrever para o seguinte
endereço: Editora de Pu-
blicações Agrícolas Limita-
da — Rua Cincinato Bra-
ga, 68 — 3.° nndar — Cai-
xa Postal 5 892, São Pau-
Io/Capital.

TEATRO

vítor moreira —
Gávea. — "...Como vai o
teatro na Europa?"

Responde, a nosso pedi-
do, Paulo Afonso Grisolli,
diretor de teatro (que re-
centemente passou 40 dias
na Europa): "Carncteri-
zando-.se cada vez mais
como expressão de arte de
países fortemente desen-
volvidos, o teatro europeu,
de que pude ver aprecia-
veis amostras na Alemanha
e na França, apóia-se
principalmente em duas
circunstâncias, que nós
desconhecemos no Brasil:
fartura de verbas oficiais

que lhe permite esca-
par ã contingência de fato
comercial deficitário, para
ganhar uma verdadeira di-
mensão de fato cultural, —
e um desenvolvimento tec-
nológico praticamente sem
limites, que lhe garantem
novos meios de expressão,
grandiosidade e nova ma-
gia cênica. Mas minha im-
pressão é a de que nem
sempre o avanço tecnológi-
co assegura ao teatro eu-
ropeu conquistas realmen-
te significativas no campo
da arte." Acentuando que"o' nosso subdesenvolvl-

mento técnico não impede
a realização cie uma arte
tatral vigorosa', .sendo re-
conhecido que a pobreza, é
fonte de inspiração. Gri-
soüi conclui com as se-
guintes palavras: "Mesmo
na Europa, encontraríamos
bem indício do que afir-
mamos no fato de que,
freqüentemente, os esfor-
çc.s de criação teatral mais
significativos provém cio
pequenos grupos de artistas
não tão beneficiados pelo
conforto de suas civiliza-
çôcs desenvolvidas e cultu-
raimente for es."

DIREITOS

LAERTE GONÇALVES
— JJoiafoitti. — "Quais as
palavras iniciais da De-
clnração da Independência
dos Estados Unidos e rt;i
Declaração Francesa dos
Direitos do Homem, res-¦pectivamente em 17.6 e
178!)?"

A Declaração cia Inde-
pendência dos Estados
Unidos, dai ada de 1776,
solenemente enunciou os
seguintes princípios: "Cre-
mos que todos o.s homens
nascem iguais, que foram
dotados pelo Criador de
certos direitos inalienáveis
e que entre estes direitos
estão a vida. a liberdade
e o anseio de felicidade".
Poucos ano-: mais tarde,
em 17S9, a Declaração dos
Direitos do Homem, no li-
miai* da Revolução Fran-
cesa. dizia textualmente:"Os homens nascem livres
e iguais em direitos. Nin-
guém será acusado, deli-
rio ou posto em prisão, ex-
(•«?o de conformidade com
A lei. Todo cidadão podo
falar, escrevei* e fazer im-
primir seus pensamentos
com toda a liberdade,
dentro do que determina
a lei".

TRANSPORTES

VÍTOR S. COP.DEIRO —
Bonsucesso. "Entre os De-
parlamentos de Governo
dos Estados Unidos, existo
n(ror.x o Departamento de
Transportes, que faltava?"

Sim. Foi criado o De-
partamento de Transpor-
tes nos Estados Unidos,
iniciando o novo 6 r g ã o
suas atividades com 95
mil servidores e orçamen-
to anual de 6 bilhões e 200
milhões cie dólares, tor-
nando-se. em tnnvtnho, o
4.° Departamento do Go-
vêrno naquele país.

PERNAMBUCO

CAETANO SOUTO —
Del Castillo. "Em Pernam-
buco, o café produzido dá
para exportar muito?"

AS exportações de café
pernambucano da safra
196667 para os tradi-
cionals países importado-
res já atingiram o total de
53 533 sacas. Da safra an-
terlor i.65 66), encerrada no
último més de junho, ío-
ram exportadas 109 mil
sacas pelo Porto de Reci-
fe, colocando Pernambuco
em 5.° lugar entre os pro-
dutores brasileiros de café.

ATENÇÃO

Somente fazer pergunta
quem puder ouvir a rcs-
posta, através da RADIO
.VORNAL DO BRASIL, de
2.» a 6.a-feira, de llh Oom
às 12h. — Aqui são publi-
cadas apenas algumas das
ZZ questões irradiadas por
dia. — Com muitas carta»
a pesquisar, o João não
envia resposta pelo Correio
nem informa p/ telefone.

Fazer uma só pergunta,
sôbrc assunto dc interesso
geral c que possa ter rcs-
posta cm poucas palavras.

Cartas para: Pergunte
ao João, RADIO JORNAL
DO BRASIL, Avenida Rio
Branco, 110, 5.° nndar, Rio,
ZC-31.



Paris, via VARIG - Uma figura es-
tranha de mulher alta, niacérrima, en-
volta mim tailleur longo de veludo ne-
gro, rosto branco e angnloso, lábios
pintados de vermelho, cabelos pretoscurtíssimos, olhos grandes amedronta-
dos e brilhamos, entra uo palco de um
teatro parisiense ou de outro qualquer.Senta-se num piano de cauda, começa
a tocar e cantar. Um contrabaixo e um
acordeão bem francês completam o
acompanhamento.

Essa mulher de 37 anos é a cantora
Barbará. Autora e compositora. A visão
descrita acima e suas canções, a cuja
interpretação se dá inteira, é ludo o (]ue
o público que acorre aos seus espe-
iáculos possui dela. Esse público para
o qual escreveu especialmente a canção
Minha Mais Bela História de Amor São
locês, que cantou em sua última tem-
porada, conhece e aplaude Barbará bá
pouco mais de dois anos.

Não se sabe quase nada da vida par-
ticular de Barbará. Poucos sabem da
luta que travou, durante 15 anos, para
chegar aonde chegou, sem concessões.
Hoje é considerada a maior cantora da
Franca, a única digna de ocupar a vaga
deixada por Edi th Piaf. A semelhança
entre as duas se limita ao fato de lerem
criado um estilo próprio e de sua com-
pleta entrega, ao interpretar uma can-
ção. Praticamente, iodos os jornais
importantes da Europa, Inglaterra e Es-
lados Unidos já se preocuparam, cm
longos artigos, do fenômeno Barbará.
Como explicar, enlão, (pie cantando há
15 anos ela só tenha obtido sucesso
há dois?

BARBARA,

A CON FISSÃO NO DO

INSUCESSO

Filha de mãe russa e pai francês, Barbará
nasceu em Paris em 1930. Sempre quis can tnr
e para aprender a fazê-lo bem, matriculou-se
no Conservatório de Paris. Tinha um tempera-
mento dramático, dizem os professores, mas
pouca voz. Resolveu ganhar a vida cantando
e foi contratada para figurante numa opereta.
A experiência fracassou e Barbará viajou para
Bruxelas, disposta a conquistar a Capital bel-
ga. Não conquistou. Comenta-se, sem confir-
mação ou negação de sua parte, que nessa épo-
ca tenha casado com um médico belga do qual
está separada há muito tempo.

Voltando à Paris, Barbará começou a can-
tar na boate I/Écluse, especialista em lançar

desconhecidos talentosos que logo se tornam
famosos. O que não aconteceu com ela. Canta-
va, na época, canções dos outros. Aprendeu a
tocar piano para se acompanhar. Começou a
cantar Jacques Brel e Georges Brassens, Frag-
son, Braffort, Paul Marinier, Vidalin- E em se-
guicla a escrever e musicar suas palavras. Os
habitues do L'Écluse, que é um lugar pequeni-
no na margem esquerda do Sena, chamavam-na
de Talento Desconhecido. A boate, na qual
conseguia um grande sucesso, transformou-se
numa verdadeira jaula da qual Barbará não
conseguiu se libertar durante 10 anos.

RAZÕES

Os que conhecem a cantora há muito tem-
po tentam explicar a dificuldade que ela teve
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CAMINHO
CELINA LUZ

em transpor essa barreira fictícia, pela estra-
nheza de sua figura. "Ela é muito grande, mui-
to míope e muito singular. Estrangeira em toda
a parte. Por isso não ousavam contratá-la para
um music-hall popular. Mantendo seu porte
de imperatriz, mesmo nos momentos mais ne-
gros, quando comia um sanduíche por dia, Bar-
bará se conservou fiel ao que escolhera: cantar.
Até que num período mais difícil que os pre-
cedentes, compôs 12 canções. Essas músicas;
que constituíram seu primeiro disco 33 rola-
ções, foram cantadas por Barbará no Teatro
Bobino, em setembro de 1904, num espetáculo
em que Georges Brassens era a vedete.

SUCESSO

O público fêz a sua grande descoberta e
delirou. Submergiu o camarim da cantora de
cartas e de rosas vermelhas — como a que en-
feita a capa de seu primeiro disco — durante as
três semanas de apresentação. Barbará, vesti-
da de preto, só deixando aparecer o rosto c as
mãos, cantava sentada ao piano. O jogo de luz
do teatro muitas vezes só focalizava a mão es-
querda que a cantora jogava para o ar ao fina-
lizar os acordes da música. O sucesso chegou
com todas as suas características, e mais a
curiosidade em torno da mulher feia e estra-
nha, que cantava tão bem ao ponto de ficar
até bonita.

No ano seguinte Barbará foi a estréia prin-
cipal da temporada que realizou no mesmo tea-
tro. Mais discos, viagens, contratos e nova tem-
porada no Bobino, neste ano, quando cantou
sua música dedicada ao público. Ocasião em
que pela primeira vez deixou seu piano para
andar um pouco pelo palco — o que faz muito
desajeitadamente — e vir sentar na beirinha,
bem perto do público, para o qual cantou: "sô-
bre a longa estrada que conduzia a vocês / sò-
bre a longa estrada eu ia, o coração louco / o
vento de dezembro me gelando o pescoço /
que importava dezembro, se era por vocês."

E mais adiante:

"Aqui compreendi de repente
Ter terminado minha viagem
E larguei minha bagagem
Vocês vieram, enfim, ao encontro."

E a confissão termina:

"Que importa o que se possa dizer
Eu vim dizer a vocês
Minha mais linda história de amor
São vocês."

O QUE SE DIZ

Os * jornais franceses comentam o hábito
da cantora de sempre se vestir de preto, o que
já fazia no tempo em que não tinha mais di-
nheiro do que um mendigo como seu pavor tlc
ser atingida pelo exterior; tanto, que além de
estar sempre de óculos escuros, mandou insta-
lar cortinas no interior de seu carro Mercedes
Benz. O que nos outros seria grotesco, como al-
gumas de suas declarações, nela é verdadeiro,
escreveu um jornalista.

"Quanto mais a gente se dobra sobre si
mesmo, mais pode se dar aos outros", disse Bar-
bará. Além da canção em que diz "procuro um
homem, meu homem", declarou na televisão:
gosto dos homens, admiro-os, eles me fizeram.
Pelo seu hábito de se fechar em seu camarim de
teatto, horas antes de entrar no palco, Barbará
mereceu o seguinte parágrafo de um jornalista:"Por que te fêz assim como uma condenada?
Mesmo se tuas queixas são belas, mesmo se teu i
humor está à beira do grito, por que arrancas
assim pedaços de ti mesma, todas as noites, ao
ponto de não ser mais que uma sonàmbula no
palco, um esboço de mulher e sobretudo uma
coisa bêbada de solidão?"
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O JB HÁ 75 ANOS

O JORNAL DO ERASIL de 28-3-1892 noticiava:

O Seca na Austrália,

® Inssurreíção dot malaios ern Cincjapura,

© Diftoriii grassa em Mendoza.
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ÍNDICE

IMÓVEIS ¦ COMPRA F VENDA

IMÓVEL - ALUGUEL 
EMPREGOS 

ANIMAIS E AGRICULTURA ..
DIVERSOS 

ENSINO E ARTES 
ESPORTES - EMBARCAÇÕES .
MÁQUINAS - MATERIAIS ..
OPORT. E NEGÓCIOS 
UTILIDADES DOMÉSTICAS ..
VEÍCULOS 

Agenda , .
Cruzadas
Granja»
Horóscopo

PÁGINAS

1 e

e

e

7 e

3
5
6
5

AGÊNCIAS DE CLASSIFICADOS

CENTRO

Rodoviáila - Estação Rodoviária Movo Rio, 2.0, loia 205
Sao Boris - Av. Rio Branco, 277 - loia E Edif. S. Borja

Botafogo - Praia de Botafogo, 400 - SEARS
Copacabana - Av. N. S.° de Copacabana, 610 - Galeria

Ritz.
Flamençio — Rua Marquês de Abranles, 26 — loja E
Poito S - Av. N. S.» de Copacabana, 1 100 - loja E

ZONA NORTE

Campo Granda — Av. Cesário de Melo, 1 Í49 — Ag. da
Guandu Veículos

Cascadura — Av. Suburbana, 10 136 — Largo Cascadura
Madureira - Estrada do Portela, 29 — loia E
Méif-r — Rua Dias da Cruz, 74 -- loja 3
Penha — Rua Plínio da Oliveira, i4 -* loja M
São Cristóvão — Rua São lui; Gonzaga, ]í*b — 1,° anel.
Tijuca — Rua General Roce, SOI — loja F

ESTADO DO RIO

Ouqus do Caxias — Rus José de Alvarenga, 379
Nitnrói — Av. Amaral Peixoto, 195 — Qrupo 204
Nov* Iguaçu — Av. Governador Amara! Peixoto, 34 —

loia 12

MAPA DO TEMPO - JB
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ANALISE S1NÓT1CA DO MAPA - Frente quase estacionaria
aôbre o Paraná, perturbando o tempo nos Eslado* do Sul
com chuvas « trovoadas esparsas. Ao Norte da frente man-
ténvse a ação da massa tropical, com tempo em gera!
bom sem nebulosidade e temperatura em elevação. Frente
Infertropical sóbre a região Norte com chuvas Intermitentes
nessa região. (Análise Sinótica do Mapa do Serviço de Mc-
teorología interpretada pelo JB)

TEMPERAI URA O SOL
E TSMp0 .
NOS ESTADOS

Maranhão, Piauí, Ceará, Rio •**'*'^^NS.

G. do Norte, Paraiba - Tem- Vsy \/

po: Instável, chuvas esparsa*. . I \
Temp.: Estável.

NASC. - 5h57m
Alagoas, Sergipe, Bahia, Par- OCASC - 18h04m

nambuco — Tempo: Bom com 
"~" ™ 

¦ ¦ ¦ «.
nebulosidade no litoral. Tem- ** LUM

peralura: Estável. "*

Minas Gmais, Espírito Santo, CHEIA

Goiás, Rio de Janeiro, Gua- f^ 
~"*^l

nabara, São Paulo — Tempo: \

Bom com nebulosidade. Ins- I

tabl lidade ocasional. Temp.: V^ J

Em elevação. '- '

Mato Grosso — Tempo: Bom. ~ '

Nevoeiro pela manhã. Temp.: w5 VfclN IUÍ5

cm elevação. ~ 
" ~~""' ~" ~

São Paulo, Paraná, Sanla Ca- NORTE

tarlna. Rio Grand» do Sul * *w í\ ____é
Tempo: Instável. Chuvas ^V \B

trovoadas esparsas. Tempera- «^^ 
^^fc-»

turai Estável. Jh ^S__  P\r<
NO RIO s +

BOM

MÁXIMA — *)4.0

MÍNIMA - -_.à

PRACO

AS MARES

vw[aaa
PREAMARi

4h30m/l,lm e 17h/l,2n
BAIXA-MARi
llh!5m/0,3m

ZONA CENTRO

TEMPO NO MUNDO (UPI-JB)
Temperaturas máximas de ontem, e previsão do tempo porá
hoje nas Cidades seguintes; Buenos Aires, 22°, sol; Santia-
oo, 20°, bom; Montevidéu, 20°, bom; Lima, 21D8, encoberto;
Bogotá, !2°9, nublado; Caracas, 24°, nublado; México, 18°,
bom; San Juan, 26°, bom; Kinçjston (Jamaica), 31°, bom;
Port of Spain (Trinídad), 29°, claro; Nova Iorque, 10°,

' bom; Miami, 20°, nublado; Chicago, ÍJC, nublado; Los An-

çeles, 21°, bom; Londres, 6o, chuvas; Paris, 10°, sol; Ber-
lim. 9o, nublado; Moscou, 5o, (oi; Roma, 18°, bom; Lisboa,
21°, bom.

ANDAR - Av. Rio Branco
Vendo 300 m2. Alugado aem
contrate, 80 milhões fac. Deta-
lhes_25-_0646_à norte.
ACEITO pj vender seu ap. va-
zio em 10 dias ou ocupado *m
30. Despesas gerais pj conta dos
mous candidatos - 38-1031 ího-
ie). 4209-12 - Territ. Amazo-

CENTRO RUA RIACHUELO, 133,
AP. 508. Sala, 2 qtos.,
coz-, banh., área de
serviço. Pronta entrega.
BASE: 20 milhões, com
parte facilitada e parte
financiada. Ver no local.

nas (CRECI .743). IInf. VEPLAN IMOBILIA-
CENTRO - Vendo ótimo at>. comi RIA. Rua AAéxicO, 148,
sala e qt. conj., banh., coz., cj|
4 850, de entrada e o restante 5
em 30 meses s| juros. Está alu-
gado sj contraio na Rua Sta. Lu-
zia. Traiar cm CUNHA MELLO
IMOVEIS - México, 148, 11.»
sj 1 104|5. Te. 32-5555 a .42-3347
- CRECI 866.

SENADOR
Vendo np. vazio, 2
la dupla, efe. — Tel.
56-0770.

CENTRO - Vendo h Av. Pres.
Vargas, 435 o 20.° pavimento ci
520 m2. Cl NCrS 60 000,00 de
sinal e restante em 15 meses —
Tratar e ver plantas em CUNHA
MELLO .IMÓVEIS - México, 148,
11.° si 1 10415 - Tel. 22-8397 c
32-5555__-_CRECI_8ó6.

CENTRO - Rua do Rezende. 21,
ap. 610 — Vendo cem 2 quartos,
tala e demais dependências. Tra-
tar corretor Hélio — Tel.t 5475
Niterói — Chaves portaria —
Creci 982.

CENTRO - Vendo prédio insta
Indo pl Ind. ou transformar err
5 aps. e 2 lojas. Preço: 70 mi*
lhoes c| 50% sinal. Próximo R
Camerlno. Tel. 25-5446.

FATIMA - Vende-se o op. 404
da R. Cardeal Leme, n. 34, de
sala e quarto. Tratsr no ap. 303
da_R._Seh._J.eme, n. 171.

FÁTIMA — Proça Aguírrre Corda
43. Entrega imediata, ap. írente
sala, 3 quartos dep. garagem —
Entrada 10 000 - Ver dai 14 às
17 horas - Lino.

RUA VISCONDE INHAÚMA
ap. 1208, para escritório, vi»:io,] — Entrega 6

VERGUEIRO, 200 -ATLÂNTICA, 2 856
juartos, sa- Palácio Champs Elisees. Vendo
52-3219 -melhor oferta, gde. luxo. Fte.

praia. Chave porteiro Martins.
VAZIO - Conj., 

~gde., 
bann., APARTAMENTO vazio na Rua Assis

coz. R. Dento Lisboa, B1?, ap. Brasil, tódes as peças de fren-
1003, c[ port. Ent. 5 000. Financ. te, 2 salas, 3 rus., com arma-
2 anos. Est. prop. 23-1214 — rios, banheiro, cozinha, depen-
CRECI 644. déncios p| empregada e garagem banh., varanda, en'
VAZIO"-'2~d.:rsUVep"."e7rip.' r Financio até 50% Entrega|cmb._ e demais dop,

compl., área cj tanq. 30 m2, tô- '_]_;"*'• Ul: 25c">/3
das peças ode. Kua Sen. Vero., 4>606j. __
238, ap. 314 cl pnrt. Financ. 40 ADMINISTRAÇÃO FIDEX
mea. forma de aluguel. Bom nego- apartamento de 1 sala,
cio. tst. prop. D-er. 23-1214 - j banh. côr, boa cozinha, dep. '932
Veloro. CRECI 64,'.. empreg., área com tanque. Pre-i_'_- -
VAZIO - Conj., gde.. banhSTÍ «"" ?8 

mli,7™5- 
"'"'• 

"f Av 
Ço-|COPACABANA

co- R Sen Vero 203 an 40B Pacabana, 709, gr. 501 - Tel.d„

307 - Tels. 52-2830ÍEn,.' 6 000,' reTforma _h>gZ\P±Í??2- 
-..«ECI..210-

Fin. 2 anos. Chave porteiro. Te- APARTAMENTO - Vendo de ti
nho oulro mesmo ed. ap. 1 209.lte à Praça Areoverde, de salão,|ll
Sinal 2 000, Cxa., IPEG. P. anti- 3 qts., cr,.-., bani-,., área, c dep. """"•• LU,c-<

go. Pet. 23-1214 - CRECI 644
VAZIO - 

"Fte., 
sl., qt., sep., c

dep. emp. compl. .irea ci tanq

Ap. vario,]COPACABANA - Vondo ap. 503' — R. Bclford Roxo, 316, 3 quer-
tos, sala, dep. emo. compl. Tra-
tar Rim Ouvidor, 130 tí 613. —
Tcl. 32-62B4, Válter.
COPACABANA - Vendemos óth
mo ap., frente, vazio, junto à
Av. Atlântica, cj 2 ¦>., 4 qlos.,

armários
garagem.

Rua Sanla Clara, 18 ap. 802. Cha-
[ves no ap. c| Sr. Costa, Ver das-r 9 às 12 horas. 70 milhões faci-

-ve"üc litados. F. P. Veiga EngenhariaJ. q*s.,j_ 42-5231 c -12-7144 - Creci

IPANEMA - DUPLEX-cobertura -
Luxo. Prudente de Morais, 1 16^
ap. 402. 3 quartos, saía 2 ba-
nheiros, living, cepa-cozinha, dt;p.
completas empregada. Garagem.
Prédio novo. Diretamente c| pio-
prietário.

COPACABANA - Vendo em l.a
loc, ap. 901, de sala e qt. se-
parados, i. inv., banh. soe. c'
chuveiro em box., co7.r ci box
pi geladeira e mais um quarto
reversível, Area ci Ianque. Ver
e tratar diariamente dai S,30 .ts
12,30 e das 16 is 18,30, na Av.
Princeia Isabel, 300, loia "C",

com o Sr. Gilberto. CRECI 456.
GUSTAVO SAMPAIO, 410 - ap. „ . ,.304. vendo chave porteiro, vazio, praia. Prédio em cenlro
Grande coi
42-5641._
LEME
las, 2 banheiros sociais, cifp

LEBLON - Rua Carlos
Góes, 234. Quadra da

dep. completa. Tt-i.^g terreno. Obra já ini-
3"a.iipioTquaVioiV'2 ^|CÍada. Salão, 4 dormitó-

rios, 2 banhs. sociais,'de

BARRA DA TIJUCA - 2 ou 3
quartos, s;ila c dependências —
Prpco fixo sem reajusfamenfo.
Entrega em 6 meses, informa-
ções na Av. Olegário Maciel,
346 cu na Ay. Sernambetiba,
1 976 — Imobiliária Nova YorV,
S.A. - Av. Rio Piranco, 131 -
14° - Tel. 31-0060 - CRECI 3.
LÀGÕÃ -Fonte Saudade"- Vdo.
op. duplex, 4o and. m<iis cobertu-
r^. Novo entreg-i êm 60 dias. —
Espetacular visla. Prece 130 mii
cruzs. novo* muito f>icí liíado
Tels. 31-3772 e 31-3759 - Issac
de Almeida. - Creci 905.

e 22-6102 - J. 107 -
CRECI 66 - DEPTO. DE
VENDAS AVULSAS. _
VENDE-SE uma casa com 2 quer-
tos, sala, cozinha. Entrada faci-
litada, restante a combinar. Tra*
tar: Rua Sanatório, 61, sala 204,
Telefone 29-8903. CRECI_648.__
VENDE-SE um prédio na Rua do
Lavradio, n. 192. Mede 8,40 tie
frente e fundo pelo lado direito
11 metros, nelo esquerdo 14,90 APARTAMENTO quarto, saio,
área total 93 meiros. Tratar pe. parados, coainha. Alvenaria pron-
lo telefone 23-5571 - Bento ou ta, entrega 18 mesas. 5 500 a
Odahir. visto. Ver e tratar Laranieiras 371
VPIMI-IF-SF o ap. 9 40A, vutíq, d*W 408' ""' l-uls lnjci°-

frente, c. telefcne, com 1 sala COSME VELHO -- Vendo ótima
conjugada (orande), quarto, ba-casa fí. Tobias Amaral, 103 --
nheiro ccmplçto, kitínate e ar-Visitas dis 14 às 13 horas. Ent.
marios embutidos, na Av. TiC2ci30 mil resto 2 nnos. F. P. Veiqa
dc Maio, ii. 47. Preco NCrS

Siqueira Campos, 282. |c
en-ÍSala e quarto separados, gr°und,* f\'nà-",°f '5,rcn
;„ I. 'bamento luxo. Construir.

GÁVEA - J. BOTÂNICORua {empregada. Apenas dois aps.,
por andar. Rua Gal. Ribeiro daiCOpa, COZ., depS. Criada,

1/ Garagem play. |a área de ServiÇO,|ÍNCORPÕRÃÇAO CIVIA
.;• ?":\ ... 

y TRUCAO CIA PEDES

R, Benjamin Constant, 104, ap.
302. Ent. 8 000 facilit. Financ.
3 anos. Est. prop. pl ver. Tel.
23-1214_-_CRECI 6-l-t.

IARANJ. - C VELHO

28 000,00. Tratar telefone n,
28-1588, Sr. José. Chaves Sr.
Pires, na portaria.

30 mil resto 2 onos. F. P,
Engenharia — Av. A. Barroso, 90

11.° - Tel. 42-5231 e 42-7144
Creci 832.

189!
pro-

LARANJEIRAS - Vendo magnl-
fico ap. no 8.° pav. edif. recém-
construi do, na Rua dai Lara rijei-
ras, 251, tendo sala e quarto se-
parado;, ampla cozinha e banh.
comp luto i, ampla are-/, com 1an-
que, arm. embutido etc. — Pre-

VENDE-SE casa 3 qls., 2 sls., to-
do conforto ou permuta-se ap.
pequeno recebendo diferença —
Rua Presidente Barroso* I06, es-
quina Salvador de Sá — Não ie
atende teleíone. ,,.„..
iir.Wrr*"""' ír~K°: i^OZ 72 mil cruzeiros novos,
VENDESE apartamento na Rua }aci|il0 0 paganiento - Rosa Fil-
André Cavalcante. 115, ap 111.k,, .. (CRECI 91 - Rua 7 de
Procurar chave no ap. 108 ou Setembro, 66 - 4.» and. - Tel.

jtel.i 45-6221. Falar com Sr. De- 52-0532.
I lecru? Arrais. , ,-rv* rnVnrr; zr~~j ;—n"-- -- - li AR'-vMJl-1RAS — Vendo-se a R.

5.IVAGA DE GARAGEM - CentroUlvaro Chaves n. 28, ap. 210 -
iene-. Vende-se | s| (. seo demai-i elep Tra-

ndo. base 12 milhões. Int. tel.|mot. viaq. Facilit. 22-3996 - à ,,,' /,.. ei. t\,.~-„ na."; o _
42-5884 - 42-0384. |tarde. CRECI 23. lel. 32-8585.

LARANJEIRAS, 1143, ap.'302, NCrt
34 000,00 c| 50%, irenle, luxo,
2 quartos, sala, cozinha, depen.
dência empregada, aluqfido. Moa-
cir - 32-2395.

qn RUA LARANJEIRAS' - Vdo. ap.
' c| 130 m2 de sl., 3 qts., dep.,

gar., vazio, 46 mil fin. 2 anos.
inf. 32-2493 - CRECI 569.

ZONA SUL
GLÓRIA - S. TERESA
ACEITO CAIXA ECONÔMICA -
Vendo apartamento de luxo com
ia lão, 3 qts., 2 varandões envi-
dragados, garagem individual —
Um dos mais bonitos da R. Alte.
Alexandrino. As chaves estão c]
Bueno Machado — R. Barão Mes-
quiia, 398-A - Tels.: 34-0694 e
58-3233. CRECI 986,
GLÓRIA — Ap. vazio, tala *
quarto conj., cozinha, banh., área
c/ tanque. Vende-se na Rua Can-
dido Mondes. Proço 12 milhões.
Entr. 7 milhões, prost, 200 mü
a/j, Trntar Av. Brás do Pina, 96,
laja — (Largo da Penha). Ttl,
30-5489 (CRECI 232):

GLÓRIA - Aps. de
2 qtos., sala, deps. e ga-
ragem. Obra já em ai-
venaria com a garantia
SERVENCO. - Preços a
partir de 26 600,00 com
pagamento em 3 anos.
Ver até 20 h na R. Can-
dido AAencles, 236 (iní-
cio cie rua). Vendas:
PAN-IMÓVEIS - R. Mé-
xico, 119, Gr. 801 -
Tels. 52-5256 e 22-3032
- CRECI 704.

FLAMENGO - R. Sena-
dor Vergueiro, 93
m2 de conforto e valo-
rização. Magníficos aps.
com excelenle sala-li-
ving, 2 ótimos quartos,
banheiro social, copa- BOTAFOGO
cozinha, depenclènciasÂTENÇAo

l**..** 1,11 ; , 1 , ¦ I 1 M '.

Aa om.*ír*iíi*i-*li rar, Bctafoqo, aps. do hal, sal-j, quar- 7.1. nnde empregada. - Gara-L i)a„'noirop, col!nha.'_ sinal ilhor„
qem. Junto a praia e ao50.? mil ">•."•. '>" .p'om»?s» 2°P|-—-* ¦¦ ,

empreg. R. Barata Ribeiro,
1 102 - Visitas no local c
pfielário cu 23-4745.
APARTAMENTOS - Sala, 2 qts.,
dependências de luxo, comple-
tas, 1." locação. Vi>r Rua Sá For-
reira, 119 ap. 1 003 c 1 004 o
tratar polo lel. 52-o275. Preço
45 m. Sendo 30 m. à vlsta o
saldo 12 mc-iei.
aWnTDA COPA - Vdo. ap. p/
CX. {insc. ant.) c/ 5 mil sinal,
95 rn2 de sl., 3 t|ls , fronte,
aluo. Inf. 32-2493 - CRECI 569,
ATENÇÃO - Temos Zona Sui
aps. com I qt., sl. *ep. R. br,-
rala Ribeiro, 105, ap. 701, 7U3,
808. Frenle. NCrí 18 mil. Financ.
R. Bolivar, 54, c/ tel., frente,
NCrS 25 mil, Av. Copa, 886 c/
área de serviço V/C empr. NCrS
25 rnil, R. Aníbal de Mendonça
NCrí 1 500. Infs. Av. Copa. 209-
303. Tel.: 57-5239 - CRECI 590.

serviço. Base: 16 mi
lhões. Inf. na VEPLAN
IMOBILIÁRIA. Rua Mé-
xico, 148 — sl 307 -

,_amenlo luxo. Construtora
cirSíl de!r<! e Sodrc. Informações Imcbi-

| liaria Nova York S.A. Rio Bran-
co, 131 - 14° _ Te| 31.0O6O
- CRECI 3.
LEME magnífica localização, vista
p| mar. 3 qtos., sala, saleta, sa*
la de almcço, 2 jad. inv., dep.

.empr., área serv. Prec. rei. 50
Tels. 52-2830 e 22-6102™'' M% 2 anos- Acei,° Volks

nrDTO nc \/cr in a e ic' 'J,iri- Pa9' R"° Oustav. Sam-
— DEPTO- DE VENDAS|paio, 826-101, 2 per and. frenle,
A\/t il çaÇ 1 1 n7 vazio. Chav. porteiro. TelefoneAVULSAS. — J. IU/ —122-5893, C-eci 1012.

COPACABANA - Entrega imedia-
to — Vendo ótimo ap. cie frün-
te no 6." pav., n.i Rua Santa
Clara, 403 — Constituído de sa-
leta, ;ala, 2 quartos, cor. e ban.
completos, deps. pi empr., área
ci tanque etc, iluminação direta
em toda; às peças — Preço de
ocasião — NCr$ 32 mil cruzeiros
novos, facílifõ-se o pagamento
ou aceite-se financiamento pj Cx.
Econ. Chaves cj o perteiro Clau-
dino. Rosa Fiiler (CRECI n.° 9).
Rua 7 de Selembro, 64 - 4."
and. Tol. 52-0532.

ATENÇÃO — Vendemos diversos
aps. c/ 2 qts., garagem na Zo-
na Sul de 32 r, NCrí 45.000 -
Inf. Tel.: J57-5239 

- Creci 590.

AVENIDA COPACABANA, 1 085
- Saleta, sala sepa., banh., kitch,
1.» locação. NCrí 17 000 e me-
nores NCrí 12 000. ótimos para
uso ou ronda. Infs. na sala 405 2 DailnS., íefraÇO. Obra! nac o
ou tel. 57-0935, noile. "'

COPACABANA -
CA ARCOVERDE

PRA-
- Co-

Vendo vario, frente, sl.,
2 qtos. deps. ccmpl. MCr$ 17
entr., mais 24,640 - 45-0259 -
Disp. corretores.
PROPRIETÁRIO vende apTCopã"-
cabana, sala, 3 qts., mais de-
pendências. 37-1823.
POSTO 4 --Vendo ap. atapeta'
do, 2 salões, 3 quartos com
armários, banheiro em cór,
cozinha, dep. empregada, gara*
geni. Traiar Domingos Ferreira, QiS./
28, ap. 1202.

CONS.
... iíiuiiu p-PM PEDERNEIRAS -"¦•-¦- garagem. Vista para o estrutura pronta em alve-

mar e Lagoa. Preço a;NAR,IA - v»"'1»""" »« -5"'*"0»
apartamentos tW frente nJ Ru*:

partir de 47 milhões. —J. Cario) n. 5, *t*.. a* Rm i,

\mI? ."
aje

R. Mé-P salas, 3 quartos com arm. em*
_' -_, jbutido, 2 banhairot, coiinha,
¦ju/ — quarto e den. empreg., g-iraqom

Tels. 52-2830 e 22-6102ta^íviÂ ^'"írv" o^u
- DEPTO. DE VENDASk" " V»*. d» Vendas 2." an-
..„„... . .,--. dar',. Tol.: * 52-8164 da 8,30 àiAVULSAS. - J. 107 -|,8,co horas, 'creci un.

inf ^l-.nln- n^ VPPI AMJBo,5nito (a 50 m,t- d" Parqua,Int., plantas na vtKLAlN|laÍ6) com m m2 constando d.
IMOBILIÁRIA
xico, 148 — sl

CRECI 60.
LEBION

qti., üep.
9801401 e
Cl 569.

RUA BARATA RIBEIRO,

VENDE-SE op. 3 qts., etc. om
construção. Rua Laranjeirm, te-
lefonar 25-5467.

URCA

CRECI 66. Ileme  . ,
JARDIM BOTÂNICO -

vdo. p| r . (insc.|Rua Maria Angélica,
mil sinal, ap. sl., =
Ver A.-. Dan. Mine, 494. Sala b qto. separa-
trat.jj2-2.iM ~ CRE' dos, deps. compl. emp.

LEBLON 
"-"Aps. 

já em\Pror)U:> entrega. Base: 22
^¦'¦'pintura cl sala, 1 ou 2 milhões. Inf. VEPLAN

banh., coz., deps. IMOBILIÁRIA. Rua Mé-
e garagem. Preços a par-XIC0' 'z,8 — s 3^7 -

.tir de 20 000,00 q pa-Tels. 52-2830 e 22-6102
48 - Pronta entrega.Lamento em 2 anos — — J- 107 ~ CRECI 66
Ap. c] 130 m2. Hall, sa-obra c; 3 garan1ia SER-|- DEPTO. DE VENDAS
Ia, 3 qtos coz., banh.,;VENC0 Ver na R_ Bar.[AVULSAS.bertura. balão, 3 qtos.,|deps. completas. Ape- ,0|omeu Mitre junt0 do jardim botãnFcò -.v-.ndT»

.^ j _ _ _j  -. casa na .-<. Pacheco leão cam /
 . ... P andar' de ,ren":i079, até as 18 h. Ven-!pvios„ 2 sis., 3 t,.s., i bani-,..

atenção - vendo ,„ai„,e; '^fp^^MOBÍiÃrIa 
^ ^ 

" 'TÍlhÕeS; 
7\^ PAN-IMÓVEIS -lírt.,» S0cr.?ío.qtdo ap. duplex, e| 2 sabes 3 PLAN IMOBILIÁRIA. —iPagto. a combinar. Inf. o..- M-Sviro 119 Or nnai de «nsirU;ão. á vistai ..oídes. cuartos, 2. banhs. .soes., Rug ^.^ , ^ R 307.;VEypLAN IMOBILIÁRIA. Çq* yl 52 5256 e^ 

°C'° ^: ™L«™J,
TpU S9-?R':!n p 99 nin9 aa ¦ ¦* i S' ->y--:>'L:yü e JARDIM BOTÂNICO - Vende-leib. O' ZOOU e íi OIU^_ Marcar VlSltaS pelos OnOn-JO CRFCl 704 se apanamenlo na Avenida. Epi-- DEPTO. DE VENDASjels. 52-2830 e 22-61 02!--V^^'-' osquin. f™,
AVULSAS - J. 107 -_ DEPTO. DE VENDAS
CRECI 66. AVULSAS - J. 107 -

CRECI 66.

copa-coz., todo pintsdo
leco. Preço: 42 milhões. pro*

Vando na Praia dn

posta h vista. Ver locnl. Av. Co*
pacabana, 793, ap. i 207 c| Sr.
Paulo. Tratar:_ 57-3879. _
AVENIDA COPACABANA, 13 -
Uni p! nndar, de luxo — Hall

priv., 2 tis., 3 qts., armários, 2
banhi, soe, grande var., copo-
cor., dep. completai — 40 ml-
IhÕei de sinal o rest. em 2 anes.
Alug/ido c| contr. vencido. Vçn-
d.i exclusiva Waldemar Dona to.
Tels. 43-8000 a 43-8700 - CRE
Cl 5.
COPACABANA — Compro ap.

1 ou 2 quarta:;, corre

COPACABANA - Vendo vazio e
de frente, op. 201 — R. Barata
Ribeiro, 269, de quarto sala,
co:., banh., depend. empreg. —
Tratar lel. 52-1646 - Sr. Ge-
nésio.

COPACABANA -Rua

lácio Pesso-, 220S,
Leandro, 30. dois quarto:, dua.
salas, banheiro, cozinha, depen..
ciências de empregados, terraço,
jardim, garagem. Informaçõeo
peneiro^ Tel.i 37-3485.
LAGOA — Porto da lgro[a da 5an«
t.i Mürgarida Maria, locai arí:1o«
cr-ático, cercado do residência*

ppr intermédio dOldo luxo. lado da sembro. Cen-' demí nio toloclcnado. Salão, 4.

LEBLON ¦- Vdu. amplo ap. c|
sala, qt„ coz., banh. em còr e
armário emb., ares serv. — De
frente p pronta entrega. Ver R.
Jcáo Lira, I57, ap. 302. Senda
Imob. Tel. 3I-0531 - CRECI 4.18.

VENDA seu imóv>
to

pron-
RUA PROFESSOR GASTÃO BAI-
AMA, 151 ap. 105 - Sala, 2 qls.,
banh., dep. completas, área de
serv. cl tanque. NCrS 12 000 à -..,-,,- --,- . , r , , ~ . ..
vista e 15 000, Mns. Aceilo ofer- DEPTO. DE VENDA Slqiml05f 2 bjnhc;,CSi ,„;,„,„, v„„

,"• Troco p| carro. CRECI 954. 
AVULSAS DA VEPLAN! «"¦>. «pa-coilnha, 2 quarto, d,

bOllVar. Primeira lOCa- i?J.*_f±Í?6i?!  ,,.„„„ ,<n, . ..- íemprogada, áma, gata5om. -

>»¦!.„' u.„I\h£~. roen ãt,'*.**** C„-~l t„ ,«,l RUA SIQUEIRA CAMPOS, 282 • IMÜbi LIAKlA. Kua /'Ae-PConstrurào iá iniciada. Condi-
,„r Milton MaBa|hao. CREC 8 

çao. _ Excelente acaba-,,,, 102, qt., „ oep. 
¦ 

_ LS„ „«aPclc„,ls. Entradai NCrS
IlieniO 170 m2 1 DorU'0- NCr$ 17 mil ats 20 hr.. c1 Xlc°i ,c*° J ou/ 4350.00. rc<lanlo cm 40 mesesiiiiemo. i/u mz i por prop- ou »Bri|han,.B-.. 57.5I87 — jTels. 52-2830 e 22-6102;Cic. (creci 209, _ Ru» dc'_"":inil, 

prastacíes" da 10n n-i| a jal.lCOPACABANA - Vende ap. sa-Pandõr, l Salas, O ClOnTll-: CRECI 243. . . ny rncr. ,, Carmo n. 17, 2 » andar - Tels,
magnitlCO parque. Cr? do financiado. Tratar tel. 46-7603 Ia, quario, co:., banh. Sinal ..)., rn7ÍnKíi *í;RUA RAIMUNDO CORREIA 72 

~" J- IU/ ~ *-<<tU 00. 131-2677 o 31-1546.

ononrimLJic r™= °" 26-oíei - A:*iia Gaib.ri. -2500, prest. ico. Em constru-, tonos, copa, cozinha, ¦); , s„ 
'E" 

, 
''"'Z'

202 110 mensais. Cons-, 9600. _ R . únt„ .J*. T.I., 22.6910 - México. banhs. sociais de |UXolío>ic 1 w.ihíp1 crÍcí Í?i. S. CONR. - B. TIJUCA
gocio. — CRECI 763. 174802.  —  -— 

e demais deps. Muitos!™0" -. Ap. nEvo, fremo p/L-.-..-h"Ã~TfMi?'i r„,."~
y .. „„jmar - médio, luxo, atp., arms.'SARRA ,DA T'-»JCA - Casai -

armariOS embUtldOS. 92|(pllotls - mirmore) 65m - 1 ™!° fixo, entrega eni iunho

qt»., sala, área, dep. comp. porld<;!le 
a™' 2 «"'Y*05' !fllil-. 9ara-

trução com a garantia
da MARCHA ENGENHA-
RIA LTDA. Vondas: JU-
LIO BOGORICIN - CRECI
95. Av. Rio Branco, 15ó,

801. Tels. 52-8774 e

AVFNIDA RUI RARRO^A COPACABANA - Vendo aparta-
MVCINIUA KUI DMKDUDM men)0_ Si1|^ q,jart0, cozinha, bí-
N. óóó — Obra já inicia-
da. Vende-se ap. cj 260
m2 cj salão, sala de jan-
tar, sala íntima, 4 dor-

22-2793. — Informaçõesiinitórios c! armários, 2
diariamente no local atéjbanheiros sociais, 1 au
as 22 horas.
FLAMENGO - Enlrarja InVedlàta.
Vende ótimos aps. vazios, na
Rua Sen. Vergueiro, 35, lendo
2 ou 3 quartos, sala, cor. c bai
completos, deps. p| empr./

de ocasiãoi NCrS 30 a NCrí 39
tnil cruzeiros novos. Facilita-se o
pagamento atú 24 meses — Ver
no local com m| corretor — Ros.i
Fiiler - (CRECI V) - Rua 7 de
Setembro, 66 — À.° nndar. Tel.
52-0532.

xiliar copa-cozinha, 2
vagas para carros. Aca-

GLORIA — Vende-s» ¦parlamento
d« fronte, com sala • quarto con
jugado, coxinha, banheiro azule-
jados «té o teto em côr. Entrada
CrS 6 500 000 o o saldo am pr««-
t.icõei da CrS 230 000. Var na
Rua do Fialho, 15 ap. 103. Cha
vos no ap. 105 — Tratar em
MELIO AFFONSO ENGENHARIA
LTDA., na Rua Constança Barbo.
sa, 152, gtupo 401 — TeMonet
29.2092 « 49-3261.
ÓTIMO empate de capital. PnTjsÔbre pilotis Cl 2 apS
xi mo dc Centro, terreno plano j > i r .
com facilidade pi construir rosi-iP! 31*10, tOdOS de frente
dência ou apartamentos. Estuda inbra iá em revestimense proposta. Traiar 42-2516. '•-'>-"« Ia <-m ll-v-"ln,ul

SANI A TERESA - Para ent.-ãga
imt.-di.5Ta ap. c| sale e quario
sep., banh., coi., área
ap.,
'inito

bamento de luxo. Tratar
diretamente com o pro

^jprietário."" 
Branco, 131 — 15." r.n-
dar. Fone.* 32-1039.

milhões. Paglo. a com-
binar. Inf. na VEPLAN
IMOBILIÁRIA - Rua Mé-

nheiro, armários embutidos, mo-
biliado ou ij móveis. Habite-se
comercial e residencial, melhor
ponto de Copacabana. Atende-se
dias úleis - Tel. 57-2526.
COPACABANA - Vcndís* r.p!
S03 da Av. Atlântica, 604, com
206 rr.2„ da írente, três quarljeis. 52-2830 e 22-61 02
tos, cem armários, tres «toes,
com garagem, desocupado. Com-
binar visita Dr. Bernardo*. Rua
Assambléia, 72, 5." andar.

CRECI 66.

xico, 148 307

menor ou s/luxo na 2o

FLAMENGO - Aps. de
luxo ci 2 salas, 3 qts., 2
banhs., copa, cozinha,

jdeps. e garagem. Prédio

COPACABANA — ' ende-se prédio
dois pavimentos, desocupado, c/

,„] terreno 9.J9 ms. x 15.CO mi.,
na Rus Sá Ferreira, 193. Tratar Or.

Avenida RlO Bernardes. Rua Assembléia n.°

131 _ K o -" l7!' 5-° t-E^imenlc.

APARTAMENTO - Vdo. pequeno,
vazio, em edifício de 3 pavi-
mentos. Preçoi NOS 8 000 sem
juros. Saldo cm curlo prazo. Ver
ns R. Conde du Irajá, 619, ap.
203, das 9 às 11 lioras. Inf. tel,
30-3791. Sr. Prates. CRECI 1 031.

COPACABANA - Últi-
mas unidades — Adqui-
ra sua residência na Rua
Santa Clara n. 335 —
Não perca esta oportuni-
dade de comprar seu

COPACABANA - Rua
Leopoldo Miguez, 61 —
No melhor ponto —
Põslo 5 — Apartamento
composto de 2 salas, 3
ótimos quartos, 2 ba-
nheiros sociais, copa-

•¦¦•-¦¦¦•¦lémpregáda,' boa coZi>zinha' deP' comPletas

- DEPTO. DE VENDAS
AVULSAS - J 107 -AVULSAS da VEPLANAUJLbAS - j. 10/ -|MaB|L|AR|A 

_ R_ m_
xico, 148 -- S' 307 -

. c..t inem, sem correção monetária —
.ana iul. P. .i \n s*

v,,- .i:\.:,„„..».. n-m:„ - c irinanciada em 40 meses. Cons-Vor diarlamenta Uominnos rcr* . ? n
,„¦ . 11/zni a/li nrtnL .ífuçao da Beton — Preço reira, 3I/-Í04 - V13 _» n/20h. Uy^QQ com 30'i ató as cha-
VENDA seu imóvel I7"- Informações Av. Sernambe-

, ,. hiba, 4 216 ou na Imobiliária
pronto por intermédio Nova York s.a. - a.-, rio b™.
do DEPTO. DE VENDAS!?'^, "a. ,4'° ~ Tel- 3,'M6°

COPACABANA - Casa de 2 cru
cj elev. half, I salas, 3 ct3.
.it.ip. cj ann. embls. e deps. 6lí
mo preço e pag. grand. flno.tt.
Iratar c] Santos Bahdur \n-. t
Vendas de Itrióveio Ltda. Tcts
32-1810 o 52-7314 - CRECI 21

RUA PACHECO IEÃO, 1*2 ap.
303 — Vendo c' sala, 3 quartel,
banheiro, cozinha, dep. emo. e
érea c! íônque. Ver c proo'ietii-
rio no locol e tratar tel. 22-1557
ou 42-8373 c| corretor Carlos An-
d>ade — Creci 252.
VENDE-SE o 

* 
inióv..,ir"con7"te"rã-

no de U.OOin de frente, igua!
larçiurn nu linha do: fundos,
36,00m de um lado e 37,00 do
outro, sito à Rus Taro, 33 ¦*¦
Jardim Botânico, por Cr$ ....
75 OCO 000 (antigos). Tratar no
local, das 8 às 12 horas.

ZONA NORTE
Tels. 52-2830 e 22-Ó102ÍPÇA. DA BANDEIRA - [APARTAMENTOS PRON-

S CRISTÓVÃO

atençaoi - vendo, frente para apartamento de sala, 1
Praia ae BotAioao, vista maravi-f '
rnepsa. Edifício já na estrutura e 2 quartos, todas as pe-
final ae alto luxo. Ap. de hall, -.--, -«„—!_-, «,.-,^-i« A*
2 salas, 4 quarlos, 2 banheiros|ÇaS amplas, quarto de|
sociais em còr, copa
área, lavanderia, dependência dei"'."1" 

*-»-"-*"' *-•*" *¦**•" 
|j emDreCtada Vaaa de SS> ,ip- ' 203' cnaves c laortoi-jsOTrC

Sinal nha, grande area de ser-!ue «mpregetem, vaga ae|„ Pj,Jnsmhu_C0. Tr?la, pelo n\.:PBÍ.Cí

- J. 107_-_CRECI Ó6._
VENDO apartamento conjugado,
em f-ise de conclusão, em Copa-
cabana, 7 OCO. Tratar Rua Aires
Saldanha, __40 — Copacabana.
VAZIO"- Fte., Í3 

"qts'., 
220 nl2,

2 banh., copa, coz., gar. pilo, v.
mar., arm. emb,, pint. a óleo.
Av. P. Júnior, 165, ap. 501. Fi-
nane. 2 anos. Del. 23-1214 -
CRECI _644J
VENDE-SE - 2 qts.. aala, coal-
nha, banlieiro, at. de emprega,
da, banheiro de empregada,
irea c| tanque, armário embu-jxeiri Soares,

jTOS - TIJUCA - Em
edifício de apenas 4 pa-

tido, ttc. Rua Rodolfo Dantas, (|, qt. frentt pronta entrega
89 ap. 1 203, chaves c! aorloi-'SOTIC - 32-1619. CRECI 539.

APARTAMENTO e| 2 qts., sl.,
b., 2 var. Av. Suburbana, 312,yjfngntos vendemOS Óti-
bloco 2 - Ent. 3 ap. 207 - Ben-, .
tica. Tr. 42-2294_. M. _Perei-a_._JmOS apS.: Sala, Z qtS.,
APARTAMENTO monumental — banh.,
Junto à Pca. Xavier, 2 qts., ia-
Ia, cozinha, dep. empregada s
um show de beleza. Traga a sua
esposa e admire. Apanhe chaves
c| Bueno Machado — R. Barão
de Mesquita, 398-A — Telefones!
30-0694 e 58-3233 - CRECI 986,

PRAÇA DA" BANDEIRA - R. Tei.
26 ap. 703. Vendo

Ver o
302, na R. Joaquim //ur-
700. Chaves c| portdiru.

CIVIA - Irav. Ouvidor, 17 (Div.
de Vendas 2.0 andar). Telefone
52-8166, de 8,30 às 18,00 lioras.
(CRECI 131).

CATETE - FLAMENGO
APARTAMENTCTVÀZIO^- Vendo
qto. e sl. (sep.), coz., banh. e área
7 milh. de ent. e 36 prest. de
280 mil si juros. Ver R. Sanlo
Amaro, 36, np. 204, cj porteiro.
Tratar 52-2877 - Creci 961. _
APARTAMENTO - Flamengo 

'-

Vende-se o apartamento 1Ó.i do
prédio número 174 da Rua Sena-
dor Vergueira, com 3a Ia, dois
quartos, dcpÊnuénciaa p, empre-
gados, atapetado, cem armários
embutidos, azulejo até o teto,
com metade financiada. Preço —
36 000. Iní. Tel. 23-0788 - Sr.
Marques.

AVENIDA RUA. BARBOSA, 202
- 150 000 (.nanciados - Vende-
so ap. 1 por andar de frente,
peças amplas, luxuoso mobilia-
do com telefone, todo atapeta-
do, or condicionado todas as
peças, etc. Mctivo viagem.' Tra-
tar direto proprietário. — Tet.
25-7511.

il 500, na promessa 1 SOO
\*,\a~ í:b«-,;;j. d*.**,-~ ia

ro e unico
763.

negoc.o. CRECI

ACEITO para vender. Tenho clien-
tes. Não cobro comissão. Corrc-tor
há 50 nnos. Método infalível —
Tel. 22-5893 - Vieira - Creci
1 012.
BOTAFOGO - Vende-se aparta-
mento de frente com tala, 3
quarlos, cozinha, banheiro, quar-
to e banheiro de empregada sin-
teco. (Vazio). Chaves com o por-
teiro .1 Rua Dona Mariana, 172
ap. 401 esquina de Mena Barreto.
Tratar com Adonis - Tel. 22-8554.
BOTAFOGO - Vendo 

"ap. 
fren"

te. próximo praia com sl., 3

APARTAMENTO c| ll., q-, var.,
conj., b., c, — R. Paissandu,
162. Pç. 14 M. Rest. comb. Ac.
Cx. Eco. Aceito oferla à vista.
Para ver no ap. 402 c| D. Yara.
Tr. Tel. 42-2294. _ Pereira.
ACEITO 

"Cx. 
3 500" sin. Lg. Ma-

cii-ido E. Condor. Tenho vários,
outros no Condor 8 000 sin. rest.
comb., ótimo o'rda. Vaz. — Tel.
45-3983 - CRECI 190.
ACEITO Cx. 2 sls., 3 qts., gar.,
cond., Tenho vários, 3 qts.j 4 c
5 Fiam. Copac, Vaz. frt. p| mar.
45-3983 - CRECI 190

tO COm a qarantia SER-saldo financiado. Preço 38 ml
wru/,A p. ±. lhoes. Tratnr tels. 26-028 i t
VENÇO. PreÇOS a partir 46-7603, com Anita Gelbert^ Ra

de 57 000,00, pagamen-
to grandemente facilita-
do. Ver até 20 horas na
Rua São Salvador, esq.
com Ipiranga. Vendas
PAN-IMÓVEIS, R. Mexi-
co, 119, Gr. 801 -Tels.
52-5256 e 22-3032 -
CRECI 704. __
FLAMENGO- Sen. Verg. - Veí
do np. térreo c hall de entrada,
sòlão, 4 qt;., banheiro social em
còr, copa-cozrnha, qto. emp. bí*-
nheiro e área grande?. Pre;,o 19
milbòes de sinal, 10 cm 90 dias
e 31 fin, em 15 anos. Tol. 45-7173
- Or. Paulo.

FLAMENGO - Aps. já
em pintura c| salão, 2
ou 3 qts., banh., coz.,
deps. Prédio sobre pilo-
tis c| apenas A aps. por
andar. Preços a partir
de 34 000,00 pagamen-
to grandemente facilita-
do. Obra cj a garantia
SERVENCO. Ver na Rua

GARA-'9ara9ern" S'na' a combi-kviço, tanque e
GEM. Apenas 3 por an-i"ar'^es,s5oes mensais^
dar. Sinal de Cr$ lde 550 m

•27-6752

VENDE-SE
Sr. José Auy PRAÇA DA BANDEIRA - Vondo-

coz., area serv.,
dep. comp. empreg. Si-
nal 5 500 mil, parte fa-
cilitada, saldo em quatro
anos, sem juros. — Óti-
ma oportunidade. ¦•-
Rua Professor Gabizo,

|343 (próx. Rua Morais
» oxcolento apartamento de fron-.e àllva). - LOrrelOreS

Apartamento can.;,, com 3 qua,ios, sala • domaisina portaria, diariamente,
,. . .I.ugado c oanheiro, counna e;depnndôncias, naraqem, prédio , r, 

, , ' , .. '
Maiores in-|orea_ 4 tanque em tinal de cons-ínjVOr parJ _„ ontroguo em maioldas 14 aS 1/ h. Contra-

1 100 000 e prestações
mensais de Cr$ 280 000

Construção-lncorpora-
ção da Imobiliária Ve-
nancio S.A. — Rua Teó-
¦Filo Otôni, 58, sj 100112

Tel. 43-9205 - Infor-
mações no local das 9 às

Av. Prado Júnioi
Av. Atlântica, cd

goricin (CRECI 95). AvJMh,<! Ce",er - 1rslar ci " p,°
formações com Júlio Bo-jqümT

Rio Branco, 156, si 801.
Tels. 22-2793 e 52-8774.
COPACABANA - Vendo ap. va-
zlo, novo 4 por andar, salão, 2
quartos c! armário embutido,
grande co?.., banh., cbox e
porto do vidro em cí<, iírea co-
berta ci tanque e dep. varanda

pnetaria.
Isabel.

Tel. 22-8162 - Maria

IPANEMA - lEBLON

ARPOADOR - Rua Bu
lhões de Carva'ho, 473.
Sala de jantar, saia de

dõsto ano. Proço: CrS 36 000 OOOi, |eirrrl|naJ«c -onrlo a- Entrada: CrS 16 ooo ooo . o tos terminado^, sendo a
salda om prostacões de CrS
77-1 960. Var na Praça da Ban-
deira, 141 ap. 902. Tratar em
MELIO AFFONSO ENGENHARIA
ITDA., na Rui Constança Barbo*
sa, 152, grupo 401 — Telefones i
29-2092 o 49-3261.
SÃO CRISTÓVÃO - Vendemos à
Rua Fonseca Telles, ótimos aps.
c! sala, 3 qts., dep. compl. de

, . . [serv., sinal a partir de 5 400. e
„„ envidraçada 

v com o porleiro - estar, 3 CitOS-, 2 DanhS.ic saldo em 30 meses sl iuros.
22 horas OU em nOSSOS!fv- Copacabana ,827 ap. 903 . .., -Aceita-se Caixa Econômica. Estáo
a^rHArl^ TDPn lííl if-^icado em 3 anes - CRECI SOCiaiS, COpd, COZ... areaLiugado5 ,| contrato, Traiar e verescrnorios. i^keu 4du. ,vo2. .j serviço -1 tfriaue plantas cm cunha meuo imo- ,ropri ac\i\

qls., dop. e garagem ou iroco|cõpACABANA'- Rua Fio Ma- COP AC AP.AMÁ — rnm-: , 
:i "r,«r-r VEIS - México, 148, 11 .o ,-!l--KCV,l 0U4;.

por ,[., 2 qts. dep. a gareocm. galhía. 441 ap. 211 VmdK.1 <"°m jqtO. e bcllh. emp. BASE:| 1 104JS. Tal. 42-3347 e 22-83971

jap. coni., banheiro, líilchnelto c/prO ap. 2 C|tS., dep.j^Q 
mj|hfeS. Construção

desocupação ielta por
conta nossa firma, serri
qualquer despesa para
o comprador. Tratar na
SEI —• Sociedade Empre-
endimentos Imobiliários

Av. Nilo Peçanha, 155
Grs. 612114 - Tels.i

52-0221 e 32-7270 -

CATETE — Vendemos
ótimo ap. na Rua Ben-
to Lisboa, 14, de fren
te, vazio, c| sala, 3 qts.,
jardim de inverno, deps.
compl. de emp BASE:
38 milhões. Inf.: VE-
PLAN IMOBILIÁRIA -
Rua México, 148, s| 307
Tels. 52-2830 e 22-6102

J. 107 - CRECI 66
DEPTO. DE VENDAS

AVULSAS.

2ó-4739._
ÜOTAFOGÒ - fi. D. Mariana, n.,arm.
113, ap. 107. Vendo cl 2 qts.,
sala, copa-coz., dsp. etnpr., óti-
ma área de . serv. e oaragem.
Inf. 31-0957. Novals. CRECI 596.

BOTAFOGO - Apto. vdo.. 3 óti-
mos aps. sala, 3 qts., dep.,
pagto. 3 anos 30% de entrada
o resto a comb. Ver Rua Volun-
tários da Pátria, 160, 304-504-
o03 - Tel. 23-9087.

o estantes. NCrS 18 000,00.

BOTAFOGO — Ap. magnifico lu-
xo saláo, 3 qts., j. inverno, co-
pa., coi., dop., arm., banh. cor,
piso vitrificado, garagem privati-
va, fronte, vazio, totalmente nó-
vo, edif. recuado, ajardinado,
30 milhões ent. saldo 3 anos. Rua

, Voluntários, n. 221, ap. 302. Tel.Correia Dutra, 145, ate|26-4iis, no locai das 10 às uh.
18 horas. Vendas PAN-lÇ°MpÇO pI clientes aps. de X
IMÓVEIS, Rua México,
119, Gr. 801 - Tels.
52-5256 e 22-3032 -
CRECI 704.

FLAMENGO - 3 quartos, 2 sa-
las, 2 banheiros sociais, dep.
empregada, frente, garagem, pl-
lotis, play-ground, luxo, telefo.
ne interno, pintura a óleo — Av.
Osvaldo Cru?, 10Ó — Preço —
37 275,00 - Entrada 1 583,40
- Mensalidades 422,63 - Aca-
bamento Gemes de Almeida Fer-
nandes — Informações Imobili j-
ria Nova York S.A. - Av. Rio
Branco, 131 - 14.» - Telefcne
31-0060 - CRECI 3.
FLAMENGO - 3 «ls.7 safa," Oep,
frente. Ótimo proç-j e pacj factl.
Ver diariamente à Rua Ministro
Tavares Lira, .-2, ap. 512 (3 pl
andar). Tel._32-lül0._
FLAMENGO - 

" 
Vdo. de 

" 
frente",

ed. de 2 aps. p' andar, mag.
ap. C/3 dorms. c/ armas., saláo.
Amplas deps. e garagem — NCrS
55.000,00. Tcl. 23-3368. CRECI

286.

FLAMENGO - Vendo ap. 2 quar-
tos frente. Aceito caixa ci sinal
- 

_PreÇo_22j000_-_Tel^ 52-4263.
FLAMENGO" - Av'. Osvaldo Crua,
96. De frente. Sala e quarto se-

2 ou 3 qti., c| dep. em Botafo*
go, Laranjeiras, Flamengo ou
próx. Sr. Cavadas, tel. 42-7750
- CRECI 497.

ENTREGA imediata. De frente,
amplo e arejado, 1 sala, 3 qts.
Ver e tratar somente das 16 às
17 na Rua Bambina, 180, ap. 604
com Sr. Kfuri - CRECI 68K
HUMAITA - Ãp. tipo casa -
Vende-se c! 2 q., sala, depend.
R. Enq, Marque Pôrro — Preco:
27 milhões fin. - Trat. 22-6783.
CRECI J44.
PRAIA DE BOTAFOGO - Edifi-

COPACABANA - Alto
luxo — Prontos, c| habi-
te-se. Aps. de salão, 3
qts., 2 banhs., coz.,
deps. e garagem. Tele-
fone interno, sinteco etc.
Nada igual no gênero.
Pagto. fácil. Ver na Rua
Bulhões de Carvalho,
622, até 21 horas. Pan-
Imóveis. Rua México,
119, gr. 801 - Tels. ..
52-5256 e 22-3032 -
CRECI 704:__
COPACABANA - Vande-se ap
à Rua Pompeu Loureiro, 32 op
605, de frente com 2 salas, 4
quartos com armários, 2 banhe
rot sociais, dependências com-
pleta, garagem e telefone. Cha-
ves com porteiro. Tratar pelo
Tel. 37-8196.

empr., com ou sem ga-
ragem, do 3.° ao 5-°
andar, Posto 3/6, rua
transversal na Av. N. S.
Copacabana. — Proposta
tel. 52-3670. Sr. Vítor.
COBERTURA - Copac, vendo,
3 qts., salão, 2 banh. soe, ger.
gr. terraço, final de const. 60
dias, apenas 75 m. fac. ac. ofer-

- 37-7105 ci prop.
COPACABANA -"'3 amplcs quar-

, living, sala de jantar, 2 ba-
nheires sociais, toilette, copa e
cozinha, dependências de empre-
gada (2 quartos). Apenai 1 apar*
tamento por andar. Garagem —
320,00 iv.2. Ritmo acelerado. —
Construtora Oricn »- Av. M. S.
Copacabana, 895. Informações na
Imobiliária Nova York S.A. -
Av. Rio Branco, 131 - 14.° -
Tel. 31-0060 - CRECI 3.

T 7 9 o I ¦ *
ti %BÁt ! dos, banheiro ent cor e pequena

COPACABANA - Aps.
prontos de saleta, sala,
qto., banh. e kitch. Pré-
dio c\ apenas 6 por an-
dar, c| vista para o mar.

cosinlia. Fn,,.,,, .,é o fim 
-'Si..^0 

' 
* P3™' de ••••„. _. .. .

i Machado - Vendo ap. t. ano. Magnífica opoitunidods. 119 500,00 C1 paqto. em trificado, com telefone. Preço;
juartos, 

dep. Ver Rua p„,!0 a par,ir d„ NCtS 7 500,00jon -__._. *./___ _,.¦ 
*, o L. 30 milhões, só à vista - Ver e

tinho, 35, ap. .04. Inf. _ Pagam,,,,,, .upcfaeilitadoi -/*> ITieSeS. Ver ate 16 h , , no |ocal com 0 proprieta-

parados, coxinha espaçosa com
fogão do quatro bocas, irea c/
tanque e garagem. Obra em fa-
se de alvenaria. Preços e condi*)• . - ,
cões excepcionais. Atendemos „o|C4'° d.".,"'!"tt.\ S',°.*. C°J°'
local d. obra. C.l.C. - (CRECI 

A m;"s Unaà wn_f d« baía. Sala
209) - Rua do Carmo, 17, 9»l". "uí"°. .•>?>"<**>*. •>" <on|"g«-
andar. Tels. 31-2677 a 31-1546
lÀRGC do Machado""
sala, 7
Gago Cou
Av. 13 de Maio, 47, s. 410. Tel
22-6764 ou 57-2619. CRECI 1 026.
PARA ENTREGA IMEDIATA -
Na Rua Paissandu próx. à praia,
ap. de frente com 37 m2 de
área útil c| entrada, tala • quar-
to conj., banh., peq. ccx. Preço:
NCrS 20 000,00 c| 50% em 20
mese» sem jurot. CIVIA — Trav.
Ouvidor 17 (Div. de Vendas 2."
andar). Tal.; * 52-8166 de 8,30
i» 18,00 horas. (CRECI 131).
RUA 2 

"DE" 
DEZEMBRO - 

' 
Vdo.

mobiliado, c/ 160 m2, mag., ap.
c/ 3 dorms. c,' arms., salão, 2
banhs. sociais e ampla sl., deps.
NCrS 60.000,00 - Tr. c' o Sr.
FLOREN1TNO p' tel. 23-3368 -
CRE.CI 286- ATENÇÃO - CõpãííSnãTZíã
RUA BUARQUE DE MACEDO, 42, Sul, pasuii ap.? Precisa rie di-
ap. 502. Sala, 2 quartos, depen-inheirc? Facs una hipeteca do
dências emoreaadn. 35 milhões, mesmo — 5o!u;ão rápida, quan-
Tratar 52-3732. tias a-ima de 5 miliiSes. Tel
VENDE-SE Otózio, apartamento dei 22-4337, des 12 às 18 horas.

já iniciada. Inf. plantas e
vendas na VEPLAN IMO-
BILIARIA - Rua México,
148 - S| 307 - Tels.
52,2830 e 22-6102 -
J. 107 - CRECI 66 -
DEPTO. DE VENDAS
AVULSAS.
APARTAMENTO - V. Rua D. Fer-
reira, 11.° and. fds. 3 qtos., 2
salas, dep e. garagem. NCr$
80 000. Entrena imediata — J.
Malaiaia - 43-9195 - Creci 546.

RECI 866
SAO CRISTÓVÃO - Vende-se ca-
sa, 2 quartos, sala, coz., varan-
da e sp, qt„ sala, co:., terra-
co. Frederico Trota, -18, esq. Rua
Machado. Inf. 42-8593.__
SÃO 

""CRISTÓVÃO:" 
Vende-se oti-

ma casa c. 3 qts., s., banh-, coz.,
dep. Entrega imediata. Ver no
local. Rua Pirauba, 26, c. 8, si-
nal NCrS 5 000,00, saldo facilita-
do prestações NCr$ 300,00 men-
sal. _
SÃO CRISTÓVÃO - Vende-se na
Av. Pedro II, 310, casa 2 pav.
Tratar Av. Rio Branco, 138 —
15.°, tel. 32-8585.

COPACABANA - Vdo. con|„
frenle, B. Ribeiro, 2001621 - 7
milhões sinal. rest. como íilu-
guel. Inf. c] porteiro. — Tel.
52-5-146.
COPACABANA - Vendo aparta-
mento, 8." andar de frente para
Praça, linda vista, não e devas-
sado, saleta, sa1-\ iardim de in-
verno, quartr separado com ar*
mário embutido* grande cozinha
ern azulejo até ao teto, armários
em fórmica, banheiro completo
cem box e azulejos óté ao teto,
Indo o apartamento foi reforma-
Jo recente, pintado a óleo e vi-

APARTAMENTO EM IPANEMA -
Salão, 3 qts,, 2 banhs., garagem,
terraço complementar, 'deal cem
vista panorâmica. NCr$ 30 míl
entrada e 40 em 2 anos. Fina!
de construção. Inf. Rua Farme
de Amoedo, 55 — Ipanema -
27-7596 - CRECI 153.

Ver no local
320. C.l.C
17 - 2." andar - Telefonai
31-2677 . 31-1546._
VENDE-SE 

"ap! 
203, 2 qts., etcT

prédio 4 and. com elev. Rua
Conde Irajá 532, Botafogo com
Dorteiro ou dono. 25-5467.
VENDE-SE apartamento com dois
qtos., sala, coz., banh. comple-
to, depend. de empr., area c|
tanque, ocup. sem contrato. R.
Humaitá, 151, ap. 102. 24 mi-
lhões, 50% em 2 anos ou 20
milhões à visla. Tel. 26-4061.

LEME - COPACABANA

p,a,a d» Botafo-jo, na Av. N. S. Copacaoa-
Rua do Carmo, , , „_ ., ,' nna, 1137. Vendas Pan-

Imóveis. Rua México,
119, gr. 801 - Tels.
52-5256 e 22-3032 -
CRECI 704.
COPACABANA - Cobertura de
luxo. R. Fig. Magalhães, 394,
esq. de R. Edmundo Lins —
Construção de Costa Pereira Bo-
kel, já c. alvenaria pronta. Hall,
living, s. jantar, 3 qtos., (um
c. vestiário), ar cond., banh

.. Rua Inhangá, 10,^ ap. 804,
não atendo intermediário nem fa-
cilito. Motivo de venda outro ne-
sócio.
CASA VAZIA - Cop., vende-se.
Rua Leopoldo í/iguez, 139. Cha-
ves no 137.
CONJUGADO giande. R. Tonele-
ros, próx. Siq. Campos, kit,, ba.
nheiro, armário, novo, apenas 4
pl and. NCrS ll li*|. em 1 ano.
Sr. Cavadas, 42 7750 - CRECI
497.
COPACABANA"
banh., kit.,

- Sala e qt. sep.,
obiliada, vazio,

foi' frente'. 20 000,00 cl 50% cm 12

COMPRO — Terreno ou casa,
ruas transversais. Pago à vista.
Sr. Jaime_-Jl7.7674_e 52-5569.

IPANEMA — Vendo ou troco por
menor, ap. 102. R. Barão da
Torre, 461, a| pilotis, ampla vis-
ta, cj saião, 4 qts., 2 banh., 1
toilette, 2 qts, empregadas, ele-
vador privativo, .irea de serviço
independente, garagem sublerrâ-
nea. Tel. 27-0328.

IPANEMA - DUPLEX -
Pronta entrega. C vista
permanente p1 Vieira
Souto (praia) 250 m2
úteis. — Base: 140 mi-
lhões pela cessão, rest.
p| Administ. Int. VE-
PLAN IMOBILIÁRIA. -
Marcar visitas pelos tels.
52-2830 e 22-6102 -
DEPTO. DE VENDAS
AVULSAS - J. 107 -
CRECI 66.

SÃO CRISTÓVÃO - Vendam-so
2 casas, com 2 quartos, sala, ia-
leta, cozinha, banheiro 6 área,
cada umn. Entrogam-se vazias. —
entrada a partir do NCrS 5 500,00
o o saldo um prestações do NCrS
141,66. — Vor na Travessa Ma-
rochal Aguiar n.° 16 — Tratar
om MEUO AFFONSO ENGE-
NHARIA LTDA. na Rua Coristanc*a
Barbosa, 152, grupo 401. — To-
lofones 29-2092 • 49-3261 -
Méier.

SÃO CRISTÓVÃO - Bairro Sla.
Genoveva. Vendem-se duas ca-
sas. R. Sla. Pasíora, 7 cj 2
s., 3 qt:., demais dep. Ver das
9 às 12h e Praça Nanlerra n.

:| 2 sls., 9 quartos e demais
dep. Ver das 13 às 14h. Tratar
Av. Rio Branco, 136-15.° - Tel.
32-8585. ,__

VENDE-SE ap. c1 2 qtos., 1 ti,
cozinha e área do serv. d NCrS
7 000.00 entrada e restante NCrS
120,00 mensais. R. Gen. José
Cristino, 57 ap. 301. Tratar c|
Sr. Nilton. Tel. 48-3212, p| favor.

VAZIA - Casa alto baixo, 4
qls., saião, dep. emp. compl.,
fte. Serve para resid. cu cjmér-
cio. R. Almirante Baltazar, 104.
Ent. 15 000 facilit. Financ. 4 anos,
Det. 23-1214 - CRECI 644.

TIJUCA-RIO COMPRIDO

"vPARTAMENTOS 
pron,oi novos,

/azios, sala dupla, 3 ou 4 quar-
oz, 2 banhs., etc. üodend. em,?,

garagem, sinteco. facilidades no
pagamento. Prédio em pilotis. Ver
R. Almirante Cocrane, 5c.

ANOTE-, oor favor, os Imóvelt
que Bueno Machado tem pj ver.-
der: a) Apartamento pronto, fren-
te, funto à Conde Bonfim, 3 qts.,
salão, arm. emb,, coz., depend,
empreg. são 110 m2 de cenfôr-
to. Precoi 27 500 c 12 500 da
entr. 400 mensais sem juros; b\
apartamento pronto, frente nc
Conde Bonfim, salão, 3 qts.,
coz. depend. empreg., garagem.
C exatamente o que sua espôsj
está exigindo. Preco: 40 milh.
cl 15 de entr. 500 p! mês; e)
apartamento pronto dc salão n
tí',. separados, banh. c! box.,
cot.., área, pint. neva e sinteco.
Preco: 13 milh. cj 6 milh. da
enír. 250 pj més si juros; d)
apartamento frenle, R. Barão c*<b
Mesquita, 3B0, esq. Gonzaga Ba:.*
tes, 2 qts., ri., coz., banh., pis-
cina na cobertura em construçSs
acelerada -- Entr. 1 milhão, 20Ò
mensais; 'e} Apartamento cj 1.50
m2, grande luxo, em constru-
ção. Rua Uruguai, de frente, sa-
lao, 4 qts., 3 banhs. sociais, am-
pias dep. empr., o proprier. ven-
de por motivo de viagem pj 11
mílh. ant. bem financ. Temos cu«
tros imóveis à venda. — Bueno
Machado — R. Barão Mesquita,
398-A - Tel 34-0694 c 58-3233
- CRECI 9B6.

COBERTURA - Conda de Bonfim
(Muda, em final de construcás,
vestibulo, Siilão, 3 qtes., cí 2 bí-
nheiros sociais, {2) vagas de qar.*:-
gem, edifício :òbre pilotis, único
no andar, área coberta 105,20m2,
área desc. 103,15m2 - Entrada à
vista 32 000 cruzeiros noves, sal-
do_ a longo _prazo 

— Te[. 27-8134.

PALACETE - Estilo flamengo,
ótima construção, 3 pavs. frente»
2 ruas lerreno c| 840 m2, care-
ce reparos, vendo 120 milhões,
facilito, ver: Rua Fontes Ca Ste-
lo, 16, Usina Tijuca, tratar: Tel,
57-3220 e 58-1645.

ete, copa-coz., dep. empreg. ga-imeses. Inf. 52-5256 - 22-3032JTS„o, 521 (quaso esq. de Oa,-lp"0Vt«."S"BUÍNO"
' ----- ¦¦ ¦ 'timosjci" 0'Avila) const,i.'rao ia Ini- Barão Mesreila

ACEITO permuta minha casa, na
Tijuca, por imóveis, mnsmo fora
dn Guanabara, ou por autemó-
veis. E, sem exagero, uma das

_ _ — 'mais confortáveis e na molhar cer., copa e c-aranem. Ent.
IPANEMA - Na Rua Sarao da l|3Ca|iIJCão do bairro. Estudo p,o- 25 000 e c restanto 298 OCO men.

MACHADO. Rua s.vs - Inf. lel. 52-0432 - Crccl

RIO COMPRIDO - Vendo casa
de oitos e baixes em cima 3
qtes., 2 varandas, banh. comple-
to, em baixo 2 salas, 1 qto..

sala, b.inheiro, kitchnete, ã Rua
Senador Vergueiro, 98, ap. 1 216.
Aceita-se Caixa. Ver cem portei-
ro. Tratar com Maior Jacob ou
D. Sônia. Tel. 25-9222.

;e 43-87C0. (CRECI n. 5)
COPACABANA - Vende ap. 1
por andor com 2 salas, 3 quar-

APARTAMENTO — Pôsfc 5, junto 1 tos todos tem armários embuti

raqem c enorme terraço em tôdalCOPACABANA - Ve ido ótimos!"" D*Avila) constrirrao |a ini- Eai.io Mesruila, 398-A. Tel.: ..
frente c. 160 m2. Enlrada NCr$|aps., 2 por and. em excelenteIciada pela Cia. Pederneiras, em;34.0694 a 58-3233 - CRECI 986.
33392,00. Venda exclusiva Wal- edf. de fino acabamtnto, na Rualterreno do 1 000 m2, olimo ap., 
dema, Donato. Telefone 43-8000'Constante Ramos, 61, de 2 quar- t 186,00 ml conslru.dos erm 2 AQUI - Junto ao Cine Madri

a praia. Sala e dois quartos, um
per andsr. Transfiro direitos de
um a ser construído. Guimarães —
Tel. 36-7839.

banheiros, copa-cozinha,

tos, sala, dep. compl. de serv.jsalas, 3 quartos c arm. emb-, íjvdo. ap. térreo, de frente, pint.
pecas amplas. Todos de frente, ibanhs., cox., áreè, quarto e dap. ide novo, c| 2 qts., dep. emp..
Sinal de 17 moilliòes e saldo ein'emfjreg., rara^am privativa. — jgrande área c! tanque. Entrada
18 meses. Estão alugados s: con-!P,cço: NCrS 58 424.00. CIVIA -1 indep.
trato. Tratar e ver plantas emjTfV. Ouvidor 17 (Div. de Von-!ent

329.

SIO COMPRIDO - Casa. venrio
centro terreno 11x40, um pav,
2 sis., 3 qts., Cepa, coz., 2
banh. srcíaís, living c' bar, 2
qti. emp., quintal, jardim, ga-

somente 15 milhões dejragem. Pre;o NCrS 80 CCO.CO si-
rest. facilitado. Rua nal í0?r resto 12 meses. Rua

112. Tel. 28-3234rij^rio". ^nheiro'de^Ti^êgadapCÚNHA'MELLO IMOVEIS - Mé-idai 2." anda,'. Tel: * 52-816Í Ijaperi. 24 ap. 101. Ver hoie ISampaio Viana,

e garagem, (vazio). Rua Anita Ga-|xico, 148. 11.°, l| I 104 5. Tel.ijdo 8,30 às 18,00 horas. (CRECI jdas 9 ,,% 12 hs. ou tei. 31-0531 jdas 
8_ as 12 heras. Diielamenti

ribaldi, 46' ap. 30Í. '32-5555 e 42-3347- CRECI 866.] 131). I- CRECI 448. 'com proprietário.
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- CLASSIFICADOS- jornal do Brasil, 4.«.fel rn, 29-3-6?

ROA DES. ISIDRO. 155, ap. lOljCASA
Vdo. fj-te., pilotis, final constr. Maracanã

na R. Oto de Alencar, 30, i «SAS
¦ >-, oar?fle„r'S:|^i5ar;'raL»P„3dVo ~" '' '^ " »¦ «*"*' ^-^I^'» ~ ^ * °°<*rV*NHA

ço e cond. excepcionais Tel
22-7226 e 37-4794,
RIO COMPRIDO - vêndõ apar-
tamento tipo cam, 3 qls., 1 sala
cozinha, 1 banheiras, uma gara
gem. Rua Citiso_234 ap. 1Q1.
SAENS PENA"- R. Saboia"""
II - Vdo. ap. 601, frio.
deslumbrante, 3 qís., 2
deps,, garagem. Oportunidade -
lei. 22-7226 e 37-479-1

Lima,
visla

GRAJAU
frenle à R.

ntiuci
Vendo ap. vazio, de

Sá Viano, sfllo, 3
qtos., com armários [dtp., conv
pletas. 32 000 000 com 50% on24 meses. 42-6214. CRECI 557.
GRAJAU - Roa Luís Guimarães,
20 - Vendo 3 boas casas, ambas
cl J quarios, 2 salas, cojinha, ba-nheiro, aroa c] Ianque, o quinlal,I asla vaiia a outra ocupada
Enlrada 12 000 000 e o saldo om4 nnos. Vor a tralar no local c'
Lacerda ou pelo tel. 22-435B.

RUA BARAO DE MESQUITA 
'-'

1 Para entrega vago ap., frente e|
_ 1 snla, 3 quartos, arm. emb,

Cr$ 619 280 e Cr$ 175% nos^ôoíoo'?! empr'
Ifinanc. 2 anos. CIVIA -

TIJUCA-OBRA .IÁ INÍ-
CIADA — Rua Carlos de
Vasconcelos, 123, a dois
passos da Praça Saens
Pena. - EDIFÍCIO SAN
MARTIN, amplos aps.,
com living, sala, 2, 3 e
4 quartos, dependências
e garagem. Sinal desde

4 qls., 2 salas. Quintal, terre-
no, 9:36 - Vende-so por 35 000
Eiriec-_(fcill,»«i« - Iratar na
,°RSEÇ , 

- Av. Rio Branco n.°

2 0313 " 
'"'• 22'68ín-

.. s., co;
milh. ontr. - Sampaio R. Antu
nes Garcia, 37 - C; 2 s., ? qlos.
e oulra na Tiiuca. Ver local -
Iratar lei. 52-192'-'.
CASA 

"VAZIA""- 
Méie7V,niih.í,|

ent, 100 mil mensal, iala.
, . .. ., .i"1-- banh., varanda. VeiCASA - Vende-se - Tv. Sá Al- Salvador Tires, 31! - Fds,buquerque, 10. Ver 7 ás 11
Tel. 30-2600. Sr. Rod

mil mensais, com garan
lia do INCORPORADOR
JAYME GORBERG e a
segurança na construção
de MÉSON ENGENHA-
RIA LTDA. - Ver no
STAND DA OBRA, ou na
Rua Sete de Setembro,
AA, esquina de Quitan-
da, na sobreloja de "A
Econômica". — Telefone
42-5136 (CRECI 903).
TIJUCA - Rua Valparaíso, 40,
aos. 115, 215 e 216, l.a |0Ca.
ção, de qt. e sala sep. e dep,
empregada. Aceito Caixa - Ver
no local < Iratar Tol. 26-4455
Augusto."tijuca

parto

Ouvidor, 17 (Div. da"Vendas 2°andar) - Tel. 52.8166, do 8 30
às 18,00 horas - ICRECI 131)
VIIA ISABEL _ Vende-so casacom 2 quartos, 1 salas, coilnha,I
banheiro, "

Vendem-se apartamen-
casis com entradi a partir

d» 4 000 ciuieiros novos a saldo
a longo praio. Não porca, vi
hoi» ao local. Av. B. ds Pina
335. Tol.: 30-4383.
RAMOS -- R. Nabor do* Rogo,
379. V. casa cm lerr. 10x36 ii-

. ., ,,,.,.. -. .iS2"c,'";,n- Tr- R- leopoldina Rego,VENDE-SE um prédio ,i Rua Co- 28 ¦ Farmácia.
Transfiro ap. 3!™"el F'B"elra de Melo, 232 -A. RAMOS 

'- "Ápartamímôs^FonTÕ;

32-1611 - CRECI 539.1 ú me"°5 ''?"'<> com a mesma c 3 quartos, sala, etc Apena-
qls., financiado Cx. Econômici.\T?U™. "°' fund°s e d" frente NCrS 5 000 da entrada. Saldo cc-

- '•¦• '• ¦' '¦-¦• - Frei Pm-|23^° B3e0n,o'5ouT^arh.?.e'0 
M]^$tfJV%^ 

^"'j
VENDO Mal. Hern)B>.TíTlÃrm.llE??|NO - 6715-" A

- 3,5 bom terreno, 3 frentes e proje-llos
lo 200 lotes a Cr$ 4 500 m2 -
Tel. 23-0645 ou 26-6308.
VENDO 2 lotes 1 U55*25m cada
situado a Rua Augusto Figufi
cio, junto h padario. 56 à vi

er B?,"í Trí,,r à R,M Marechal Mcdeslino,"R"'M53-B - Realengo.
2-1922.

CACHAMBI -
SOTIC

Tel.

Io Bó, 3 quartas, snln ou 2 qunr-los, 2 salas, 2 fcanheiros, -CO|),l
b.i j baré

reíoniiridfl. —
369. Casa altos e baixos, 2 277cozinha, varanda,

llTÁ? I°m;í' 
r,6d°- 

,,e(°r""d''- V 220,„2 área construída, terreno

^k?;,;?, 
"---"--¦--• 

 iu,cs- Ver diariamente no local.

mn„í l~ 
VL'nde'« '««nc. VENDO 

'-'"Aplo. 
na" Rua" Jo:» 

'!.ILA 
DA PENHA

¦ 2 £ n,C,r ,"'. 
'5 "Pr 'h Boni,';cio' m «P- 203 Pl.nÒ; 'Á quarios, todo murado <*/! ¦

aprovado
ernardo, 95. Preço 8 milhões,.,.. ,_r ...

Iratar c] Bcrges _|VENDE-SE um grande ap. com 2

Itaoca,

., „, ., ,. ,ado eMÇl« pagamentos a combinar conproieto aprovado. Ver Travessa|orlandino. Tel. 29-6322.
50"/
Fone: 34-9647.
ENGENHO - NOVO - Vende-se|
ap. 2

quartos, sala, cozinha, banheiro,
varanda, área, todos os cômodos

qtos., etc dep empr aa-l9r'1nde!' ,COn!. f-Wena entrada, a
ragem na Rua 24 de mX" EntY,Tm\ '""'L"1"' M' SS? P""'
12 milh. Estud. ofertas. Tralar R.('°' 

'',65, - Meiquita - E. do
Lucidio lago, 138 sl 6 Moreira nr* '"""""WI "O local.
Brandão — 49-9907. ' 

" "

ENGENHO DE"DENfRÕ^~Te7r'e;o|LEOPOLD,NA
plano, lado da sombra, junto à! .-rr -

j.n„„j. ,."-' 
 estação, com 22x66,». Vendo fi-|AL0dependências emprega- nanciado - Tel 34-8502

¦- 1 0ÜO 000 de c-nt.
prest. de 35 000. Ver c tratar

local. Hoie das 11 às 12 ho-- Peixoto.

Vendo ap.
^ í|'s., sl., coz-, bnnh., ,ír°s
ent. 4 OCO. p. 200. Trat. Trav.
Brandura, 516 t. do Bicão "CETEL
91-0195 - Vilalino.

O IAAÓVEÍS - COMPRA E VENDA© IMÓVEIS - ALUGUEL

Terrenos Avenida Automóvel Club
A 30 MINUTOS DA PRAÇA MAUÁ No inicio da ESTRADA RIO-rETRÒPOl IS -
Lotus e pequenas chácaras de 12 x 30, 12 x 40 e 24 x 80, plantados de árvoresfrutíferas. - Varias linhas de ônibus ligando a Praça Mauá ao
da LEOPOLDINA. - Com frente para o asfalto, luz - ror,

moios-fios e lodo comércio no local —

80, plantados de
loteamento, e t.ens

orça, ruas abertas e ensaibradas,
„„,.-,. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A PRA~'0PRESTAÇÕES A PARTIR DE Cr$ 15.000 SEM ENTRADA E SEM JUROS
Posso imediata o construção livre - Contraio pelo Decreto-lei 58 (Insc. 221). _

Muita gente construindo e morando no local — Propriedade dat

CENTRO - Aluoo saleta mobilia- CENIRO
da c tolefone - 35 9393. Io,

i-se quartos

Info

COMPANHIA DE EXPANSÃO TERRITORIAL
(SÓ VENDE TERRAS QUE VALEM OURO)

naç5os e Vendas: RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 134, 3.» ANDAR SALAS 104a 313 - TELErONES: 43-8046, 23-2189 c 23-2180 - (CRECI 335)

VISTA ALEGRE - Vendo casa 2!'--
qts-, sl., banh., entr. 4 000 p.lSACO DE SiO FRANCISCO -..LOJA c|

Teresa — A:>v
apartamentos na Rua Mon.

CENTRO - Aluga-se ap. de sala |B Alegre, 48?.
e quarto coniugado, cozinna e;CENTRO -" Aluobanheiro, na Rua André Cava! Rua João Caetano
cynti, 9, ap. 802. Ver com o nor-ísl-te,,!,. V.ugt 

'
leim e tratar pelos leis. 42-8547:rrttTPn ,i
e 22-3857. CENTRO - AI.j.jo ap. <on . ,0l
rFNren «t , • c 

* b""h-,tomP- MC.5 160 m.l, „.CENTRO - Al. ap. to,,,., kitch., K» fiado, idònoo. Ruú R„.nd.banh. comp., c sinleco, NCrS .. 21, ap. 404
140, c| depósito. Rua laura dei . ,Arauio, 103, op. Joa. Telefono LMACIO - Alugo casa 2 quar.o2-U44-l. Juaroi. 'os, sala c dependências. 120 n il

CENTRO -- A.g;-,:se ao 
'ue 

sala ? 
™'T' ''"' tlePóí:'°, Rua Mai»

quarlo, cozinha e banheiro. H-:i,r"C"'di' 3j9'

(Riachuelo, 350 ap. 6C6. Fi-idor ou"""posllo. Tratar n^ Av. Hsnrioue
V,-,;,Klare_s__rK_ 158. Tel. 32-W90.
CENTRO - Alugo ap.^sãla, quar. mil

ESTÁCIO
nio d oj

banheiro, cozinha. Peças .,,
. Rua Frei Caneca. 148 -** 'FIADOR

Aluaa-je cisa 6 cô-
ais dependências, 7r..

essa Rio Comprido, 14, ,.,-„•„ [a.' pensão cu indústria

208. Tel. 28-8693. Io,
Pari

'¦'•¦' 
¦' - Aiuga-se ap. tipo' ca i^°Pri>>,í'i°sa, 2 quartos, I saia e depen-HV

dencias - Rua Frei Caneca. .106 ¦
ap. 202.

irrecuí^vvis, letnoi,
é coniôriÍAnte, So.

o rápida em 24 horiu. Av
de Maio n." 47, sulj | 603.

Telefon» 42.7957.

V. Penha. Vdo
¦ .«mu na f| gõsfo, 2 i]

—— coz., garagem, dep. pj emprega-
Ven-ldo, sinteco,

da e área. Enlrada CrS 6 000 OOOieki,-.. .
S7n0nnnd0vn' P'"'"5" •>» CrS|^?.EN"0 ,DE 

°lfmo T ven.|do, f,inteco, sancas e florões, n,.,,..v,.r,270 000 Vor na Rea Maxwol, , 
'" •/'•rtam.iilo com 2 quar-jva e| 15 entrada a 400 pi mõs ATENÇÃO

197 - Tralar com MELLO AFFON-i ° ' '".-"¦ t0Ilnha, banheiro e ou 12 entrada e 55 p' mes Es",p- 3 q,!-
SO ENGENHARIA LTDA., na Rua \ür"i ^['y5' r»Iio- Enlrada; Vicente Carvalho, 1 SÓS, sob. sa. IV"- ? °9° P-
Conslança Darbosa, 152 nruno, ° ° ° sa'lío 8m pr««ta-jla 2. Brandura, 516 L. cio

150 trat! Trav 
'Brandura'"ilA 

riC?-^ 
"t '?" 

Çi^c.s.islu 
-l-UOJA c| teleíone - Olim,-, loia

do Bicão CETEL 9 0195'- Vlt, I». ?* 
apI".la,mon/° **. 2 1»»'- Mm I30m2 - Escritório, em Vul-cao S.CICL VlUiVO - Vita- los sal., COIltlhs, banheiro, irea capiso, jirau, etc. Serve para qual

ÍTiT^ "=¦ —12. ,dní'^ „°S amprciaacla. Entrada quer ramo. Contrato novo de 5VENDO - Praça do Carmo, 2 - c's 1° "00 000 e o saldo em anos. Aluquel NCrS 50 00 Pas-oCasa laie, terr. 9x30, Enl. 6 000, P'OStoçS« de CrS 500 CM. Ver contrato financiado Ruá S Cris-
|2 quartos. Tr. Rua Uranos, 999 .|n" Travessa São Francisco, 32 lovão, 190-A - T»l 34-8502

---¦¦gbf.do - Ramo_s, SiohÍhÁiiW 
U0A ^If.0 ,l0J-A'~ 

F;rm" ^^^- ^i
• ""'-iAUXILIAR E RiO DOURO¦c=":'T^ Ja,b«a, 152, 9,up0 w TO.b/Í"*^"".!. 4M4«: z°NA NORTE

'19-3 261

S3TÍOS,
CHÁCARAS..
FAZENDAS

Tols. 25.1092
I Méiar, 'LOJA II JUCA à Kuõ ¦

grupo

Vdo. ap. va,-.,o cl 2
qts., sl., dep. emp. Ac. Un, ant
Cx. Sinal: 2 000. Ver Rua oos
¦?„ra„ui«< 117, ap. 202. Tralar tel.
02-2199 - CRECI 910.
TIJUCA - Saenz Pena. R. Santo
Afonso, 143, ap. 103, Vendo óti
mo de tl., 3 qts., dep. compl
garagem, área etc. l.a locação
Entreçta err, 60 dias. Ver no' lo-
cal. Trat. 23-2359. CRECI 1 025.

401. Tels. 29-2092 
'e 

49-3261.

VILA ISABEL - Casa do laCTíâ-cia a oleo, c| hall de enlrada, 2salas, copa, cozinha, lavanderia
e garagem no térreo. Em cima, 3
qts., hal., banheiro e varanda.
Em centro de terreno de 13m xJ9,j0m. Serve para clínica, cole-
1°; P"l- itf; ou ed. do aps.Preço 90 milhões c| 30 de sinal,
3 parcelas de 5 de 90 ent 90 diase o restante financiado em 4anos. Tels.: 25-8878 » 45-4232.

LINS-BÔCA DO MATO

çoes de NCrS 250,00. Vor na Rual/uA
Dr. Padilha, 485 ap. 301. - Esta |,°rua o transversal i Rua Piauí. -' 

''"'

Trotar om MELLO AFFONSO EN- „
GENHARIA LTDA., na Rua Cons-|„
lança Barbosa, 152 gr. 401 -
Tels.: 29-2092 e 49-3261
Mc i or.

ATENÇÃO - Lins - . Baroneza
de Uruguaiana, 152, ótima casac/ sala, varanda, 3 qts, J c/armário, 2 banh. sec. amplo cum.
lal. Terreno 10s250 - Int 

'Tel

57.5239_- C. 590. _ _LINS 
"-' 

Vendo 2 ter"r. T~ Ru"â
Marumbl, ito. n. 30. facilita-se
s_|urcs. Tralar Ofil - Av. Rio

™J«i 183^- Gr. 503 - Tel.
52.5850 - Creci J-23S.
LINS VASCONCELOS - Ap. ci
3 q., sala, deo. _ Vende-se, R.
Azamos, 72. Ver c1 Sr. Pedro o
zelador - Preco 24 m. c| 8 m.rest. já fin. por Caixa a 174
por mes. Trat. 22-6783 - CRE-
C! 844.
UNS DE VASCONCELOS - Vdõ"

aps. com sala, 2 bons qts.,aep. - Preço nunca visto, pagto.anos. Ver R. Padre Ramon,
114.101.204 - Tol. 23-9087 |-=¦ - :GUADALUPE - Vendo luxüi'sá

cisa de 2 pavio. com 2 qts., 2
2 varandas, frente df> pn%.

TIJUCA — Pronta entre-
ga, ótima casa de dois
pavs. Base: 55 milhões.
Varanda, hall, sala, 3
qtos., banh., coz., boa
área de serviço, deps.
emp-, garagem. — lnf.
VEPLAN IMOBILIÁRIA -
AAarcar visitas pelos tels
52-2830 e 22-6102 -
J 107 — CRfCi AA ÍINS 

- Vendo-s» apartamento

DEPTO. DE VENDAS^q->"^AXft^

ENGENHO NOVO - Vendi-s»
apartamento vario tom 2 quar*
tos, sala, coiinha, banhoiro, ároa.
Enlrada: CrS 5 700 000 e o sal.
da om proslacões do CrS ....
200 000. Var ni Rua O. Francis-
ca, 388 ap. 304. Aceitamos finan-
íiamento pela Caixa ou Instituto.

Tratar em MELLO AFFONSO
ENGENHARIA LTDA., na Rua
Confiança Barbosa, 152, grupo 401Tols. 29-2092 e 49-3261 -
Méior.
ÊSTAÇÃÕ~T>rõrfNDÃ" -'" Vende.
se ou aluga-se 3 casas laje, 2
qts., sl., coz., banh., quintal mu-
rado. Mão é vila. R. Carlos Sou-

Fernandes n. 372 - Tel.: ..
28-3534.
ENCANTADO - Vdõ. bãratissimo
casa vaiia em lorr. d» 11x60. Sa.
la, sala jantar, 3 qts. •> garagem.
Aceito Caixa ou Instituto c1 peq,sinal. Tols.: 31-3759 o 31-3772 ~
Isaac de Almeida. CRECI 905.
ENCANTADO"- Vendo casn dc

V. Penha. Vdo. próx
cão, <ip. s!.-salão, ccp<:

coz., garagem cj 6 entrada c 300
mês. Est. Vicente Carvalho

n. -1 568, iala 2.
ATENÇÃO

,91-0195
IRAJA 

'

sí., coz.
ó 000. Trat, Trcv. Brandura
L. do Bicão CEIEL 91-0195 ¦

Temos casas aps
lojas e terrenos na Leopoldina, c
ent. a partir de 1 500 mil dc ent
Rua Parimá, 19. CETEL 91-1721.
A IMOBILIÁRIA CREMILDA vendi
aps. na Pça. do Carmo, adjacên-
cias, de um e 2 qts., ocupados
e vazios, inquilino por nossa con-
ta c| 3 e 4 milh. e 150 p] més.
Trat. Av. B. de Pina, 914, sala
208. 30-3196 -_CRECI 249.
A IMOBILIÁRIA CREMILDA ven-
de próx. à. Pça. do Carmo, 2
casas, qt., sl., coz. 14 500 c'
5,5 e 100 pj mês. Trat. Av. B.
de Pina, 914, s| 208. 30-3196 -
CRECI J247.
ATENÇÃO - Penha — Vendo ter-
reno de 10x35, próx. á Av. Bra.
sil. Infs. 30-1949. Nunes -- CRECI
762.
ATENÇÃO -Tenha - Ceniro -
Vendo ótima residência c[ 4 qts,,
2 banhs. .sociais e dep. com*pl.
Entrada 15 milhões. Infs. tel.
39-1949. Nunes. CRECl _762.
ATENÇÃO V. da Penha vendo'uxuosa 

casa 3 qts., salão, copa

30.

V. Kosmos, vendo,"-.-'.- __. —-ISenador >"urlado, àãJ,~ entregado! GRANJA - Campo Lindo _ C
Sn t,J r¦ PETRÓP — CORREIAS v"ia imed'='a, com 80 n,2. Pre- Grande - Vende-se, área 11000,

" -IÍÍVfth 
itai»«wa KKÜIAS-U 

35 ,„;,, a% j vHh> a m_2, toda cercado, aparelhada pa™1cao CETcL ITAIPAVA lsM" a combinar c, Borges - 1. 
'" "'"

Vitalino. "2 34.9647.

'o/o, com o20 m2 ft mais 50 m5»ri°ros. 32-1220
de subsolo, e Rua dos Araújos
95, com 45 m2., e outro di 30
ii,2. Tel. 36-4726

;CENTRO - Aluga.,, casa comiflAUOR T . Aluguelimivcis', ca~
sala • 2 quartos, varanda, ter*!"*' .'ipí- '°Íaí- P'°priotdrio • eo-
raço o sinteco. Preco 250 doo:""""'11"»' credenciado por 

' 
ban.

na Rua do Riachuelo n 160 -:c0 ' coméicio. Solucio n« hor.i
c 7. Chavos na 14. ,Av- Rlt> Bronco, 185, i 604. Erl
rcurpn ~ —ai  --—Marquei Hervol,CENTRO - Aluctam-se quartos
ni Rua do_lavradio. 159. HOTEL aluga quartos para ,0ltef.
CENTRO - Alugam-so quartos'',0' di'íric1 úe'd- 8-°0, ledos com
na Rua do Livramento, 151. ,J'j;j'1 corrente. Rua Taylor, 26

Centro. lei. 42-1066

criação de 10 OCO aves. casa TípõlCENTRO
fazenda ú outra p. empregadcs.l Confortáveis'"' ' lur própria, fratai

v.or,
CítílRQ — Alugam-se quarto
apartamentos na Ruo da União! PRAÇA MAUÁ" -~ Áiuúa.ii-" n•Rua S.ic Francisco da" Pra';nh,i

-,— ¦• ,:'. grande precíio, 2 pavimentor,,ugam-íc-|em concreto armado, com 2 -.-'oej 
pr.r,, comercio ou industr

Ho
quario»

516 ona, jardins, de construção mo-
Vi- derna e de lindo acabamento -

[Pe|° tamanho, própria para ent
Vendo ou alugo umai_?Jxa£a'. cÍH?Íe'— S^!)lca ou co'é

taiíno,
PILARES
Casa Av. Joáo Ribeiro, 398 c'6.
C:'2 qls.. sl., coz., banh., copa,
gás de rua, ent. esc. Maranhão

Tratar Av. João Ribeiro, 430-CMercearia Sr. César — Tel
29-3031.

gio. CrS 350 000 000 Tratar
37-5955 - 23-9853 c 37-9224Sr. Aid.
PETROPOLIS --" Independência -
Vendo do,s ótimos lotes, terreno
P'a"o. Tel. 57-3034, 57-3594 ou

2 qts., sala, coz., copa, varanda,'c^z-< banh., em cor, varanda,
banh. completo, de laje, vazia, Qaragem, dep. He empregada ent.
gas da rua, aceitamos IPGE e Cai-'12 000 p. 300 trai. Trav. Brandura
xa com sinal. Inl. Tel. 52-0432 314 l. do Bicão CETEL 91-0195 -
- CRECI 329. Vitalino.

AVULSAS.
TIJUCA -- Vende-se ap. 3~Í57.,¦etc. Na Rua Silva Teles, esq. B
Mesquita. Ent. 13 milh. Presl 140
mil.¦ Tr. lucidio lano, 138 si 6-—Moreira ou Brandão - 49-9907.
TIJUCA - Vendo a Rua Profes
«or Gabizo, terreno 8x33 com ca
sa antiga - lnf. 52-0432 - Crec:

omprogada. Ver na Rua Aqutria-
ba, 222, casa 4, ap. 201. Entra-
da Cr$ 8 500 000 o o saldo om
prostacôos do CrS 265 714. Tialar
om MELLO AFfONSO ENGE-
NHARIA LTDA. na'Ruo Conslança
Barbosa, 152, ntupo 401. - To-
lelanos 29-2092 • 49-3261 -
Méior.

JACAREPAGUÁ
TIJUCA - Vondo-so aparlamentolatENÇaO - Jacarepaguá _ Ven«lo .frento, com 3 quartos, sala, d.° cflsa de 2 pavimentos, 2 qts ,«cunha, banhoiro social om côr,!5'-' cor-, banh. ,>m cor, escadaoop. do omprogada o ároa. — ]de mármore, garagem, varanda IEntrega vaiio. Entrado do NCrS ent- 8 00° P- » combinar. Trat'1

tilhas,

ATENÇÃO - Penha
mo ap. com 6 milhões de o;
trada e uma casa modi
4 milhões de entrada. Icoml30-1949. Nunes. CRECI 762.

PALACETE - Vende-se" d telefo

Ma.a^í:.9Tr.PRu3aTurc°;diôa LT/^iPETRÓPOLIS - Vendem-

49-9907* 
Mc,(!ÍM ou Brnndío - se apartamentos de sa-

íMvuNA_^"lí^0-^-sr"nOT"r"2!a.'C|,uarfo' banheiro e
qls. Rua Dr. José Tomás, Irar.s-lKitchnefe e duoloS CIUü-versai a Av. Automévcl Club.L- 'Tei. 57-8651. Sr. jp:é.__ |ss prontos, e-outros ppilares - vendo cosa 2 qtT, entrega em um ano, nosala, dep. Apenas 2 500 mil. Ou-L-,.-,;- j« u . t í--.-
tra c! 1500 mil de enl.,, sr.ldo ParClUe do Hotel SltlO
como aluguel. Ver c| Altino na TaOUâra flfl AcmriirSnAv. Aulon.óvel Clube, 1 317 Tra-I . MSoOCiaçaO
lar Rua Parimá, 19, P. de Lucas. «OS Servidores Civis doTel. CEIEL 91-1721. n,.,,-;l j- -.Brcisil, com direito a to-

das as piscinas, hípica,
tênis etc. Tratar na Av.
13 de Maio, 23-D -
subsolo — Edifício
DARKE.

PILARES.- Vende-se à
Av. João Ribeiro, '549,
c| 33, casa com quarto,
sala, cozinha, banheiro,
área de serviço c' tan-
que, entrega imediata.

LOJAS -'Av. Brasil - Vendem-
sn 2 Juntas com sobreloja. En
trega em 5 meses. Frente São
Sebastião pelo tel. 27-8982, 12
às 17 — David.
LOJA — Tijuca — Grande oportu
nidade! Loja e ap. tudo para
30 m. à vista. Rua Pertfira de Si-
queira 71 ao lado do Tourlng Clu
be. Tel. 54-3783.

PASSA-SE loia, ótima p/ casa de
peças de automóvel ou farmácia
ou troca-se por outra. Lugar —
Estr. Portela, 368-D.
VENDE-SE loia c sobreloia cl tc-
lefone. Mercado Sao Sebastião.

i o pagamento ao pro-
Tel. 25-4967. ¦

Facilit
prietario

ESCRITÓRIOS e
CONSULTÓRIOS

CENTRO

ratar polo mentos, com áqua corrente, nalVer diariamente no horário d» i"'' " 2lí?ó'%ín°n,U Aie'JÍ" "¦ r««f<">4" 16 horas. A, chaveT eMao
.nc Adro de SSo Franciico n.° 15.

ESTADO DO RIO
CINCO LAGOS -""Mendes'""_ Ven-
do-se o mellior sitio do local.
Maiores detalhes pelo 'Tel
52-2312. A noite pelo Tel
47-7387.

ZONA SUI
GLÓRIA - S. TERESA IALUgo ap. ii.„ |UX0, ionq, tn.

 costas, com 3 qts.. 2 salas, 2
APARTAMENTO na Glória c qt. banheiros sociais, garagem e de-
sala sep., aluga-se na R. Her-|pení^ncias completa:. Ver e tr'..
meneqildo de Barros, 35 203 ---'"' c Rasteiro. Rua Gen. Glicé-
lnf. 36-5764. r'.°'-85__^.-50li_

~ÃT.« ' -.--... [ALUGA-SE ap. snta] quarto som".Alugo quarto poque-,r.,.Jo . ', , g", %¦¦
moca que trabalhe fora -Marins 147 . í, r 

S'hu'3
¦ ... =.,u a Cozinhar lavar R,,-. . ' ., "' 31''- Chaves cr,-,)

bananas, estábulo etc. Tratar pe- B^lamin Conslan é «''- 
*¦"» '' A!^!°'

lo telefone 3226 Nil. depois das!70 CflO
16 horas. Cr. Chrislovão.

GLÓRIA

FAZENDA - Distante de Niterói,
30 nnts. com 60 elqs. geomélri-cor-, grande sede, pastaria, capi-
neiras, boa aguada, água enca-
nada da serra, pomar do laran-
ias e tangerina., vasta Cultura deiDir-ito

35102 í-^,';;uflt'n"0' 
«'uguei ;, combinar.

! LARANJEIRAS 
"- 

Alugo 
"ótimo

GLORIA - Aiuga-se um cuartO!»R- 502, R. Álvaro Chaves 78 c;
MAGNÍFICOS sítios em N. Igua- O"1 a"- de 2 rapazes. 60 000 - 1 sl., 2 qts. e deo. 350 F P
çu, áreas planas em diversos' ta- Ru» Benjamin Constant, 90, ap.jVEICA ENGENHARIA - Av. AÍ
manhes, força e \uz próximo,j'^5- mirante Barroso, 90 11 ° Tel ¦
prestação desde 18000 3! ent. eJGLÓRIA - Aluqa-.» 

"ótimo" " 
ap i'12"52!!. e <«I-M - CRECI 332Í

otes. em prest. de 11000. NCrS 301 - R. S.»nío Amaro, 13U anT . r_ -'- ~'
Praça Pio i com saleta, sala, qt. separado/ BOTAFOGO _ URCA

Sr. área serviro, banh. e coz. Pr^coj  . ..
I NCrS 240,00. Ver chaves ap. lALUGO 2 espsccias vagas n"m6-

-r/^%.,M ni,».. 1303- T'",or Av- Franklin Roose-:1:;'" ?" senhoras. 47 mil. Tratar
ZONA RURAL vc"' ,5M S'L-20J f- 22-7169. Dr. idai " »» 2',30 - Rus da Pas.
_Z____2. Mascarenhas - CRECI 495. j»Bem, _7_8. ap._70B.

MOÇA que trabalha" 
"fór,-,^ "aluga ALU5° vog" raP«í trabalhe fo"

quarto a uma ou duas niàçftj nas!Ía' _ p?cunieníos,_ referência:

11,00, inf. e vendai.
X, 78, s| 707. Tol. 43-2338.
Carmelo. CRECI 1 044.

C. GRANDE - SANTA
CRUZ - SEPETIBA

Vc"de 
tn:|p''eço NCrS 8 000 novosjd"

si» com;- Financiamento em 3 KibaAI,°nt!, tel. , t *-ur'ttiJfi,
anos.

ind.
gari-
O-á-

AVENIDA RIO BRANCO - Po
ra entrega vago, dc frenlo, eon-lv-,tw/- — aErCHUA to. Pedem-se 

'referências 
- Ver ALUGO -Praia Urca c

Iunto c| hall, 3 salas, coi., sa-l". depois das 13.00hs. _ Rua Cãn-lgrande qto. banh c' ou"
TERRFNOÇ n T . . mlario e lolofono. Proco: NCrS IAREA P,lana neste Estado no Cen- ;dido Mendes, 101 ao. 30-1. gem. 2 ou'miisran' Ir-t
nhf Serenei0/ d" 

"rTo 
tn^o H 

MC°&V 
T ^ J9 

«,íW sSS'ão M2 S Za b 0UAR*0' >™» P«' fuTs=~ -.Correia, 53^ 
""• ""'

-,o ^"p^A .^|5^HÍL."aS& !5£ Pianos. Ver' no-|oc7l l^^SSSt, .cSS8.*p- ^mA ^ 
^ \™ 

~ ™ ^L^ISg^gg,^ 
^ "1^'^ 'f^

'er:° f;r.sáS! n" ia"el" P'eço à APARTAMENTO"novo i~asio ò Tratar na NOBRE S A ITERESÕPOIK FRIRIIDnr» |6!ÍÍTR° 
" Von,dona 

,Av- 
P'.c5-|"WO GRANDE - Vendo 2 ter-iC,U,AiíT0 Brando indep. para um|ambiente ólimo, pensão Psrqu

2 qts., sala, cos., banh. Venda-L A*, Di,.  ioil' 
EKCSUrUL|3 ^KIBURGO 

]V 
aroas, gru pos da 2_ saU vaz,as,[ renos juntos, 20x30, 4 200 COO cs1 ?;??' 

~ 
ÍJV30' .Dy.± "»"el.,Beal. Rua Joio Clemente, 403vista 10 000 c paga 23 presldo 100. Ver na Rua 17, casa 16

quactra 31 c trai. Trav. Brandura,
516 L. do Bicão CETEL 91-0195- Vitalino.
MEIER - Vende-se casa, 2 and.,
2 qts., sala, dep., em constr. Rúa
Cap. Resende, prop. 22-6783 -
CRECI 844.

12 500,00 o o saldo om pres-lações do NCrS 450,00. Ver na
Rua Araújo Pena n. 43 ap. 401
7.,JrÍ'.!'.' "m MEU0 AFFONSO
ENGENHARIA LIDA., na Rua
Conslança Barbosa, 152, grupo 401- Tols, 39.2092 . 49-3261 _
Meier.

£,J,UCÍ ~ Ru" U">ÕüâT_^"851"S:
SM, 2 quartos, sala, coz. banh.
área de serv. dep. dn emp. e
garagem na esc. entrego »m ju-nho, 25 milhõe; com 15 de enl.Tratar Tel, 42-2153 com o pro-
prietario.

jf',JUC& 
~ Rua EnS. ErnSni Co-trln, 50 ap. 103. Se deseia com-

prar ap. aprcsentável para poquen» família, ofereço um, va
210, pintura nova e moderna, 2
qts., c sala, c1 sancas, pe'sia-nas; armário embutido, lustres
cozinha, banheiro, área ci tan-
que e garagom. Edifício c; 4andares sob pilotis. Chaves com
o zelador.

Trav Brandura, 5)6 L. do Bicão,,-
CEIEL 91.0195 - Vitalino. MÉIER _ Vendo Átimos ap Ia
FREGUESIA - Vendo cosãPvãT [°"5«0 

c' salão, 3 dormil., 2
zias de I « 2 quarios, varanda l.' ' c"r' "P-"2-- a™- em.
etc. entrada de carro, enlrada del?"A«e °r'"'' .*rc'1 e rieP'

4 milhões, saldo como ah,

MEIER — Vende-se boa casa, var.
envid., 3 qtc:., otc. Na Rua 20

oferta?' p'"', '?^-mi!h' E!,,^;s»""» R«» Manu.l CÍimIm.""tnl.otertas. T. R. Lucidio Ligo, 138'" ¦" ¦
à — Moreira ou Brandão —

se na Rua Padre Pcronollo, Ent
4 500 mil, prest.
Tratar no Jardim América. Rua
Jornalista Geraldo Rocha, 205 —
Telefonos 91-2335 « 30-5489 —
CRECI 232.
ATENÇAO - Casa nova e vazia,
c/ 3 qts, sala dupla, copa, coi.,
banh. em côr, Dcp. emp., tor-
raço, terreno com 12x50. Vendo-

Av. Rio Branco, 131, siFRIBURGOi«o mii ./i.|12.° andar, tel. 52-4153|muita água. beii
CRECI 707, l0,ima- '»p?s™'í>

19-9907.

TIJUCA — Vendem-se
aps. com sala, 2 quar-
tos, cozinha, banheiro,
dep. para empregada.
Entrega em 24 meses. A
partir de NCrS 20 600
novos, pagamento em
30 meses. Ver à Rua
Conde de Bonfim, 28 ou
na NOBRE S.A. — Av
Rio Branco, 131, 12.c
andar, lei 52-4153 -
CRECI 707.

R

Suei, dé o sinal o mude-se ama-
nha. Tratar Av. Suburbano,
10 002, sala 309 _ Emanuel
Creci 634.
JACAREPAGUA"
residOncía e três
dos. Tr<itar diretamente com „
proprietário, Estrada Intendente
Magalhães, 813, ap. 201 - Mei-
reles - V. Valqueire - Telef.
90-0046.

V. uma bela
ap!, financia-

but,
6.000 e resi. facilitado a comb.
e financiamento até' 5 anos c/
alug. Ver final R. Cap. Jesus c/
R. Cao. Ro7ende 206 - Chave
na cara 34 d prop. C, 201.
MARECHAL HERMES - 4 casas
modernas, 2 qls., gdes., sl. am-
pia, cor., banh., e boa hcè c\
terr. livre do 10x19,60 p. cons-
'ruir mats. 55 mil novos, 50% fi-
nane. Duns estão vazias. Ouvidor,
183 s!_303. Tol. 43-5340. _^

lAi-APt-oArii-•' 
" 'w"  —[MEIER Cobertura. Vende"se_RÜã

" '"" '¦?,.ú".4 a,P.s- 2 lolaí a 
| cozinha, banheiro, área coberta.in.i residência, olimo emprego Preco 17 000 000 a combinar -I

cie capital, boa renda, ptédio nó-1 Aceita-'
vo, pequena enlrada, e o res- 54-4280
tanto financiado c 

' 
o proprietárioEstrada Intendente Magalhães,

n.° 813, aP. 201 - V. Valqueire
Tel. 90-0046.

IPEG. Tratar 34-5190 -
Cid.

MEIER -"TODOS OS SANTOS"-
Vondn-so a casa n.u 107 da Rua
Santos Ti tara, com 3 quartos,

12 milhões, ptosl. 300 mil s/j.
Ver e tratar na Av. Brái do
Pina, 96, loia - (Larqo da Po-
nha). Tel. 30-S489. (CRECI 232).
AV. BRASIL - Terreno 10x40 -
Run Granada, ito. 210. Atras da
Carbrasa. Baratíssimo. 30-7582 -
Praça das Nações, 56_s| 302.
ATENÇÃO - 

" 
Penha 

" 
- útlnio

flpart rimento vazio, em 30 d
au meno;, mora o próprio, 2 qts.,
sala, cpzinha, copa, área na fren>
Io c fundos. Pode f.izer garagem.
Vendo cj 6 000 ent., rest. 150 000
sem iuros. Tratar Ru?. Plínio de
Oliveira, 103 - 1.0 õndar, Pe-
nha, c| João,
BRAS DE PINA - Vendo casa -
Run IriluiS, 115, sala, 2 ots.,
ardim, entrego vaiio. Enl. 6 000- Tel.i 22-4163. Sr. Mário -

CRECI 646.

BONSUCESSO~-"Vende".se""ap';""c:
2 cjts., iala, tcoz., banh., área,
quinlal ele. Aceito Caixa, na
Rua Fernandes Valder, 29

 Ici NCrS 10 600,00 dc sinal e res-!dois,
1 .ilqueire, luz, I tante em 15 meses. Tratar em; dolfo

mo panorama,! CUNHA MELLO IMÓVEIS - Mé. dc
-, 300 m irente I "'CO. 148, 11

estrada, vários ônibus na porta, 132-5555 e 22-
URGENTE — Vende-se um 1er"-|° melhor da região. Excelente [CENTRO — Vireno ledo murado.com um ga|.|Ça,ra, hotel, granja ou loteamento. tio, 12 o andar Av Prr^ Va,
Pao_^J«pdo_::__Rua_J,icare^344.|T<-''<'fO'''-ir. P 2-3106. Niterói. qís, 463, com 500m.' 42.6817 -
VENDE-SE uma casa, ci 2 qtos 

"! 
JKRESOPOLIS - Vendo ap. 103,1 Somenlo 11 às 12,30 - Oliveira

snla, coz., banh., laje, taqueada. '?"• PI quintal, qt. e sl. gran-fa.-. i^-^y -, Preço 6000000 c' 1300 - Prest.|dc!' c°'-. bnnh. em còr, área c'íCENTRO — Aluqa- Tratar Rua Cícero, 105; Ianque, mobiliado e móveis fòr.L r l-c • «
mica na cozinha, lnf. 32-359.1. jSalaS ÍIO CCiltlCIO OUVI-

1000
Pavuna,

ILHAS

102 - hCa
ap.

ts na Av. dos De-

JACAREPAGUA - Terrenos a 15
minutes de Cascadura, prontos p]
construir e morar, ruas calçadas,
água e luz, s1 entr. s| iuros. Tr. j 250,00.
Silva Rabelo, 27, s' 301, Alei
Tei. 29-7535. CRECI 189.

GOVERNADOR

Vendo no Jardim Guanabara. Tc!
22-2393 de 8 àsJ2 horns. Hermes.
COMPRO 

"casa 
nVilha" do Gov"

cl 2 ou 3 qls. até 35 000. Deu
15 e saldo em 30 meses. Sr
Cavadas. Tel. 42-7750 - CRECI
497,

m-se
Isaias

teresópolis - v7ndõ~"aprTld7 dor, Rua do Ouvidor,
Parque Serra Órgãos, qt., sala, 1 A Cl 1 An c !¦£' • _- ¦
armários embutidos _ NCr$ |I6ÍI ló9- EdlflCIO CariO-

com^0?, 
viT5é'i.' 

SU 
^'* c3« Lsr9° ^ Carioca, 5,

iTeresópolís -Vendo ""»P~"R'|e Edifício S. Francisco,
ATENÇÃO -"-""Vendo cãsns"l'"Têr"'.lfldm;nd° BiH.níourl, 139/303 - Av, Rio BranCO, 87'97
renos no Jardim Guanabara. Av 

"". 
, *"••. ""' b»nh- Cl"v« </ T r- .. ,i

Erasmo Braga, 227 s 514 Tel IE0''0"0- T'",ar S0TIC- 32-1619. Iratar COm O Sr. Milton,
22-2393 - Hermet até 12 horas! CR!C!-"'-

ATENÇAO - 
"Casa 

- Arquiletu"r..TERES0P0LIS ~ ^^domTe
moderna, de fino acabamento .pr", 

r° mosmo and- dc 2 qls.,'' 'I *!•« Bien coberta e dep. comp.
de empr., em pinturas. NCrS
15 000.00, sendo 6 financiados.
Av. Pie. Roosevelt, 49, a 600 m.
da Rodoviária. Tratar no local
c.".nr Lopes.
VENDE-SE belíssima casa 

"cm^Te-

COMPRO Tappiaa /-nx.i.riV- 
'es°P°IÍ!- Ci 35 OCO de enlrada eCUMPRO - JARDIM GUANABA- restante a combinar. - Tratar pe-l ka - rerren», de preferência lo tel. 30-5810 -• Das 8 á< 11 VENDE-SE qrupo de salas para es-

porlo oo late Clube, cl vista pi horas. critório á Run Assembléia, 61 c:Baia. Tel. 96-1890 - (CETEL) -I  saleta, salão, corredor, kltchnele, éDona tv"*- CAXIAS— N IGUAÇU _!h"nh=i™, área de 55m2 - Tratar
COMPRO casa", ou aps. etc A mii.Ab^mi*. VW"V« çi propriet. Dr. José Luii - Te

45-1926.

AÍuçio

'iTel.i 
_26-6906 - Botafogo.

;|AIUGÀM.SE aps. na Rua Volu

8397 CREC, 866. 
(i^T'*" 

« " ™' ^ 
^Tard^^^ge^'R^tut ™p'^ ^^.'1%^'

l"d°a.C''1Ln"n,0„Va- T„n;.;:"T7~: Otoni, 254. lnf. 45.702O. 450!d.« «»•¦"<"¦ ««"»•««, banheiro ,o.
TERRENO 15x50. Campo Grande,
Eslrada Rio-São Paulo, km 41 |~Vondo pi 650 mil à visla. Ml CATETE
conduçáo. Duque, 42-2667. 16 às
17 horas

45-7020. 450',. ,Ciai completo, ] arca dc sorvi-
ço e depundências dn emprerja-

FLAMENGO l-f.- Tri"?í-"" A.vc,!id« iibo ju.

VENDO 1
Guará tiba,
Guaratiba,
Rua Mar.
Realengo.

lote A Vitla Mar cie
depois da Pcd i de
Só h vista. TraUr Ã
Modestino, 103-b —

mor, 1 672 - Ponha Circulr,.
ALUGO qto. a moca 35 

"casal 
65!"°, 

bo,á,.'° dil! 8 « ItMOm ou,
mil, 3 ,,'o.es duplsilo. Ladeira «'« '^«fon.s _30-71i8, 30-1947.
do Russell, 39. Próximo Hotel fNovo Mundo. Flamengo.
APARTAMENTO - Flamengo, qUjc ,.."." 0.ffV."?,n
banh.. kitch c cama colcháo?.0 ?f 

' '5'° 
?UI i. b'T

poltrona, armar, embut. - CrS ,,Vi?.,n 
° 

„ .C,ond'

DIVERSOS
TABORAI -RJ - Vendo 5

3.500 m2 com át

, 00 rrnl - Tel. 26-9181.

|ALUGÃ;SE um quarto mobilíãdõ
um senhor que dé r-jferônci,^.

Vergueiro, 128-
— Tel. 25-4919,'" 

Í1I0

lei.

!nn I arno ría Cxr\r\rx ^ ,L'S iun,c;; J-^ww m^ com água.-mo Largo aa uarioca, i, , ,U2/ ólimo pJ,a !l|io_ ^aluga-se bam mobiliado
no horário de 16 às 18 "'"
horns. Diariamente, ex-
ceto aos sábados.
GRUPO 3 salas, saleta,"" banhei"
ro Compl. Ótima mobilia com te-
lefone. Vendo ver, tratar Av. Rio
Branco, 277 1 308 de 15-17.

plano. Cr$ I 500 mil.
48-5590.

LARANJAL - Vonde-se terreno
de 1 000 m2. Pre;o a combinar.'475 - Hélio - Creci 932.lei

'cnhor idôneo em cui
lia. Exigem-se boas referencia n.
Rua Senador Vemuuiro, 133
1213.

a 30-6865, ._... . .
Eduaielo ou Sita. Manoaüna.

— 
jMUGA-SÉ o apartamento n." Ío'.t-

co da fren-
. —e de Irajá,

510/520, em Botafogo. As cha-
vfis es Vão com o porteiro. Trotar

Sua |.'» (ie Março, 6-4." andar,
salas 9 a 11.
ALUGA-SE apartamento do taiií
6 quarto separados, banheiro, cc-

, zinha. Ru,-, Voluntários ds Pátri..

ap.

ALUGA-SÍ; um quarto o rapazes
de respeito. Rua Santo Amaro n
145 - Catele.
ALUGA-SE a moça que trab. fora

ga mobiliada, casa de família
. 355. - Telefo-

ap. 708, Chaves com o por.tciio. Tratar tel. -12-0100.

JACAREPAGUA - Pouco dep. do
Campinho, junto a Cand. Benicio,
ap. cj 4 gdes. qts., salão, banh*
em côr, área, banh. empr. com
água quente c garagem privat,
NCrS 35 000, 50% cm 3 anos.
Ouvidor, 183 s' 303. Tei. 43-5340.

sala, 2 cosinhas, 1 banheiro so- ?oeriít?j!,7"' T'nlar "el° ,el«
ciai, banheiro do empregada, Droa;ionc n-°^7^-
o terraço. Entrada de NCrS 3 500! BONSUCESSO - Av. Londres, 565
a o saldo em prestações do NCrS|- Vende-se ap. 2 qts., sala, cor.,'GOVERNADOR
250,00. — Trntar om MELLO)2 vnrandas, área de serviço. Jun-AFFONSO ENGENHARIA LTDA.! to ao IAPETC. Facilita-se. lnf'na Rua Constança Barbosa, 152,1 M._ 42-8593.

NILOPOLIS
c propriel. Dr. José Luiz
lefono 32-9931.vista ou a praro. Tel. 30 4047 oui

nbâ -TTntero5 
'^ ' " Pe'! ATENÇÃO 

" 
NILOPOLIS 

"-"'Vendo 
| ZONA SUL

ótimas casas varias, ficam 5 mi-l_

grupo 401. - Tais.: 29-2092
49-3261 - Melar.

TIJUCA -
703. Vendo c| 2 ots..
empr., de frente, novo.

Uruguai, 272, ap.
- dep.

30 000,00. Fácil. Ver"cím portei-!- Tratar om MELLO 
'AFFONSO

ro. lnf. 31-0957 - Novais -i ENGENHARIA LTDA., na Rua

MADUREIRA - Casa vazia -
Vdo. a 400 mts. da Av. Edgar
Romero om U-rreno de 12xó0 c;
sala, 3 qís,, copa e coz. conj.,

JACAREPAGUA 
"-"Vende-terreno 

8000,' £,«5 Íst"vn 
' 

Rua 
*h'

mXè^T1.0^'^50 
0$ '° ""* d> ^ l35VChavoUsa uV.milhões. Tel. 37-5840. Tratar Rua des Romeiro!, 211,

JACAREPAGUA' - Praça Seca -'sala 205. Penha. CRECI 340
Vende-se casa d. Ia. locação com; MADUREIRA" - V«ndo-s«' aparla.2 quarios, sala, cozinha, banhei-! monlo vaiio com 2 quartos, sala,

cozinha, banhoiro, Área grande,
ro, varanda, jardim o quintal
Entrada CrS <• 500 000 o o '.aldo
em prostaçõos de CrS 250 000.
Ver na Rua Mário, 78, casa 16.

Creci 596.
TIJUCA - Vendo á Rua Zame-
nhoff terreno 21x40 à vista -

g5 
000 lnf. Tol. 52-0432 - CRE

TIJUCA - Ap. luxo, vazio, fi,r
Aceilo Caixa. 3 ots., salão, dopcompl., garagem. Ver todos cs

suei, 759/202.
TÜUCA - R. Conde do Bonfim.Venoo ap. luxo. c| 3 qts. sa-
lao, sal,-, c)e ,-,|,7.ô!0, copa-coz.,

Trenles^ atapetado. Pint 3
oleo, 1 pj andar. Tel. 31-0957.
'.'io.ví'5_n Creci 596.
USINA - Vende-se casa c/ saia"

quartos, copa, cozinha, dep. deempregada o iardim, pronta paraser habitada à Rua Marechal P||.sudsky. Tratar c/ o proprietário5r. Arauio. ua México, 21, qru-
po 202 - Tels., 32-3929 e .
22-2215,

Constança Darbosa, 152, grupo 401
-Tels. 29.2092 a 49-3261 -
Méier.

TAQUARA - Vendo casa nova,
2 quartos, sala, dep. Aceito Caixa
exijo sinsl — '47-7899.

VILÃ VALQUEIRF - VÍndo casTs
da frenle à Rua das Rosas, 111
- Enl. 6 000. Ver no local c|
Sr. HILTON, entrego va.-ia —
Tel.: 22-4163 - Sr. Mário - CRE-
Cl 648.

vaga para auto. Entrada CrS
4 500 000 e o saldo em presta-
çõos do CrS 200 000. Vor na R.
Américo Brasiüonso, 241, fundos,
ap. 104 — Chaves com o oncarre-
gado. Tratar cem MELLO AFFON-
SO ENGENHARIA LTDA., na Rua
Constança Barbosa, 152, grupo
40K Jels;_29.2092_ç_49-326!.
MEIER - Vonde-se apartamento
vai|o com 4 quartos, sala, copa,
cozinha, banheiro, depond. «m-
pregada, área o quintal. Entrada
da CrS 4 500 000 o o saldo cm
prestações do CrS 250 000 — Ver
na Rua Barão dg Santo Ângelo,
232 ap. S-101. _ Tralar em

VILA VAlQUÉiRÊ-jl-Vind-ci,,!^? .fRa^ffi

Ver Rua das Rosas, 111. caia 3
João da Costa. Tel. 22-4163
Mi CRECI 616

VENDO I casa, 2 qts., s., c,
b., 2 varandas e garagem; Av.
Germeário 'Dantns, 

661, Lote 15
— Pechincha, Jacarepaguá. Tel.
CETEL 921546.

CENTRAL

UM GRANDE PON
TO... PARA MORAR
BEM! - Rua Dr. Satami-
ni, 39 — Aqui, ótimos
apartamentos, apenas 2
por andar, de sala,
living, 2 ou 3 quartos
com armários embuti-
dos, 2 banheiros sociais,
dependências completas
de serviço e de empre-
gada, e garagem. (To-
dos os quartos dão fren-
te para a bela tranqüi-
Ia Av. Heitor Beltrão).
Prédio sobre pilotis.
Ponto altamente resi-
de-icial. Preços, desde
NCr$ 28 437,60, corn|d" t°I'n.h"' <""\"m >""*»»* <>*•
entrada de NÇr$ .

VENDO - Maravilhosa cesa tô-
da murada c| jardim, varanda, 2
quartos, sala.c! ar condicionado
e telefone, grande coz., gran-
de banh. t\ quinlal e. garagem
ap. de emp. v Estrada dos Três
Rics. Tratar 22-2376 - CRECI
902.'

ÁREA na Av. Santa Cruz junto
4466, com 3 600 m2, plana.

Vende-íe. Proprietário. R. Uru-
çwaiana, S5,_s], 711. T. 43-1759.
ATENÇÃO - Engenho-de Don.
tro — Militar transferido. Vend.
Urgente. Casa. Vaila cl 2 sis.,
2 qls., cos., banh. Tor. 10 x 40.
Entr. 3 000 OCO. Saldo 60 prest.
d» 244 680. Rua Violeta, 59. -
ORG. DANIEL FERREIRA. Rua 7
Setembro, 8B, 2.". Tol.:
32-3638 e 42-0975. CRECI 236.
APARTAMENTOS PRONTOS -
CASCADURA - Em edifício nó-
vo. Vondemoi ótimos aps. va»
xiiJs, com salão, 1 e 2 quartos,
banheiro completo *m côr, gran

MADUREIRA -Vendo caia de 2
ijls., sala, coz., banh., varanda,
oe late, vazia, faltando alguns a
remates entr. 7 000 c 200 por més- lnf. 52-0432 - CRECI 329.
MÉIER - Urgente - Vende-se ca-sa, quarto, sala, cozinha, banhei-
ro, quintal, cislerna, reformada
por 8 000 000 com 2 milhões emeio de entrada e 150 000 men-
sal. Ver e tratar na Rua Sousa
Aguiar, 322- casal.
PIEDADE -" Vendo óTlma casa 

"ní

Rua Belmlra, 113, cl IV, 2 qts.,:!., coz., banh., irea, quintaletc. Preço NCrS 10 000,00. Si.
nal NCrí 6 000,00. Saldo. 2 anos.
Tel. 22-0262.

BRAS DE PINA - Vdo. cala com
3 qts, e mais Ind. Ver Rua Pu-
riatá, 163, preço I8 000 0C), entr.
5 000 000, presl. 180 000. Tratar
R. Içapó, 45, gr. 201. Tcelone
30-0731. Sr. Amílcor - CREC,
I 138.

BONSUCESSO - VendcTTemsno
Rua calçada ent. 1 500 p. 29 mil.
Trat. Trav. Brandura, 516 - L
do Bicão, CETEL 91-0195 - Vi-
taÜno.
BRAZ DE PINA - Casas vazias]
vendem-se c| entradas de 6 mi-
lhões e'saldos em prestações d»
200 a 300 mil mensais, Sr. Cha-
ves. Av. Antenor Navarro 99
sob. 30-7311. _
CASA VAZIA 

"c?" 
2 qis.,"s,l.7cõ.":

banh., garagem, em centro de
torreno. Vonda.se na Ria Prof
Piros 5al:ado. V.r o tratar no
Jardim América, na Rua Jorna.
lista Geraldo Rocha, 205. — Tel
91-2335 . 30.5489. (CRECI 232)!
COMPRO casas ou aps. «tc, ,i
vista ou a prazo. Tel. 30-4047 cu
Rua Nicarágua 175 loja I - Pe-
nha — Sr. Antero.
JARDIM AMERICA' - Funciona-
nos de Estado, apartamento, ven-
do 2 dor. e demais depend., va-
*'°- Acdllo IPEG - Telefonei
oo-o3rf5.

Vdo, casa, 2
ots-, sala, cor., banh., varanda,
12 000 ent. 5 000 rest. si jurosTratar Rua Monjolo n. 175. Tel-
306 - 96-0338 - 22-5*43 e
22-8330.

RIACHUELO 
"

lipo casa, si
l.° andar.

¦ Vendo bom ap
tem dois, térreo

Entrada NCrS
5 500,00 prest.tcies do NCr$ ..200.16 sala, 2 qts. .cozinha, ba-
nheiro, qt. de empregada c WC,
pequeno quintal, t grande pátiode recreio para criança, local
sossegado nao dá enchente. Ver
e tralar E6 no local, na Rua
Flack, das 9 às 17 horas. Infor-
maçoes è Rua Dias da Crur, 155

CRECI 54 
Ed' M"hh ~ Méi" ~

REALENGO - Vendo aps"^
1 . Í'05V "h- co-- banh.,Junto da Av. Santa Cruz, ent5500 - lnf. 52-0432 -:'C?éci

REALENGO
[pondèncias compl. «mpregadi. II Ôu"''"'mT»,J rõ-v,Ü'.'"'"u3 l""* 2
V.r na Av. Suburbana n. 10 189, ?ôdá» la,á e mCrad. ' "

1 280,00 e prestações JKLÍSTowí. ÀZi*, aíT-u Shí. 
V.5 

d.u,.„{í"^ J^°!' «!Pavimenlos já na 2a. la-

JARDIM AMERICA - Vando ca
sa de alto luxe. Ver R. Prof,
Trança Amaral, 361. Preco: CrS
26 000 000, entr. 13 OCO 000 -
Tralar R. Içapri, 45, or. 201 Tel
30-0731. Sr. Amílcar - CRECI
1 _I3S._
LARGO 

" 
DA PENHA --Ap. 

'li!

locação e/ 3 qts., sala, coi. •
banh. am côr. Vendo.se na Rua
Soldado Vasco. Condições < com-
binar. Tralar na Av. Bris de Pi.
na, 96 - Loja. (largo da Ponha).
Tel. 30-5489 (CRECI n.» 232).
OLARÍA -Vdo. 3 casas, umTl
qls., sala, coz., banh. o 2 de
sala o quarto ele. Terr. 10x40 -
Rua Tanagra - 35 milhões, 40%
sinal. Det. 52-3457.
PENHA

GOVERNADOR -" Vdo.""palacolc,
4 qts., salão, reversível, dep'
emp., qt. hosp., ap. chofer, fa-
chada em pedra, telefone, quin-tal em márcore. Escritório, gara-
gem. 110 OOO ent. 60 000, rest
onçio, prazo. Tralar Rua Monjo-

!gí_l?i. Tel. 22-5643 e 96-0338.
ILHA - Vdo. terreno plano iRua Moniolo, c] 2 500 ent. rest

ifilir^re^^N^r'"'ín,r- í™-'™-"*-
ILHA DO GOVERNADOR"-' Ven.) NOVA IGUAÇUcio otlma casa, fino acabamento,' ' -

nutos a pú da estação, saltar em
frente ao frigorífico. Vet Rua
Coronel Azevedo Júnior, 275 c
proprietário e tralar Av. Maré
chal Floriano. 143 sala 1304 -
Guanabara. CRECI 430.
CAXIAS - Ven~do oi 

"últimos 
lo-

tes 10x30 no Centro, Rua Arthur
marques, esquina com Maria Lui-
za Reis, 500 de entrada e saldo
«^riM™Í.T9Í2.r - Wrfonf 

SAlA? '•"" 
'f'¦a:T0'i!ÍÒ":"p

COPACABANA - Vendo safa co^
mercial — Ed. Gonçalves Ledo,
sl 701 - Preco: 25 milhões c'
50%, rest. combinar — Telefone:52-5446;
SALA comerci.il Carefe Center,
final const. Salé, saleta, kit. ban.,
3 mil. Aceito carro VW. Tel
22-5893, esq. Alm. Tam. CRECI
1 012.

ALUGO ap. sala, qT. conjugade*
Praia Botafogo, 354, ip.'3S7
Trat. Sr. Miranda. R, México,41, 5/ loja - Cipa- leo mil.

ALUGUÉIS — Um mes depósito ou
hom fiador, aps * partir de 160.
ISO, 200. Tratar 8 às 13 hs. Ter-
ntoríal Amazonas. Tels. 23-30-17.

— 38-4031,¦ CRECI 743.
Pfra ALUGA-SE ap., sala e quarto cW

13 Nugados, banheiro e cozinha .1
.,.,, ,,,-,,. , Praia de Botafogo, 406, ap. 516.

, .a ALUGUEIS um mas deposito ou Chaves e| o porteiro. Tratar emcasa^propria para Caia do Saúde,: bom findor. Apts. a partir de 160,! João Fortes Eng S A Rua Mexi-180, 2C0. Tratar das S òs 18 hs. co, 21. grupo 202. Tels. 32-392923-3042 -o 22-2215.

VENDO casa c: sala, 3 qts., sala
de jantar, cor., banh. compl.,
dep. emp. R. Maria Caetana n|Ru'' do Catete
139 - Mendes - Eslado do Rio. "o 25-6525.

VENDO bom terreno em Brasília I ALUGA-SE uma ótima vag,
Tr. 52-2796 - CRECI 822 "Irapai em auarto amplo e areja

 |do. 45-8381.
VASSOURAS Vonde-s» ótir

Hotel, otc, com ]1 quartos, 3
salões, 3 hall, 2 banhoiro sociais,
6 banheiros, copa, toiinha, dis-
p«nsa e dependências diversas.
Ver nn Rua Custódio GuimarSos,
15, bom em frenlo á Praça. En-
Irada: CrS 11 000 000 e

territorial Amazonas. >
38-4031. CRECI 743.
ALUGA-SE melhor" locar"do~Fla;íBO,/?roGO ~ ?",'t- ^^«"-ot
mengo. Rua Honório de Barros 'sp„ I'5" ' "'"•' c°z- bim)-.,
18, ap. 701, sala, 2 qts., deps., í ",a Rua Farani, 3, ap. 702. Chaves,

sala
. . , i .- - — :í'or 3ao °00. Chaves c, porteiroHo em prestações de CrS 664 287 Tratar na Trav. Paço 23- Tralar om MELLO AFFONSOI301.

cS",AB.*bo,"D1M, g,nu3po 40?|A!;ÚG.0 
ótimo q-Gírt-o-ÍTou sl »^«^^" -. Alugamos f

'.J_.f' '"'Imóveis, 
para duas mocas, casal,t?si hP° 5P- duplex, reformada.

porteiro e tratnr Imobiliárii
Sagres Ltda. Largo da Carioca, 5
s 401;2 - 42-0072.

22-8936.

GRAMACHO - Junlo k estação.
Av. Botafogo, 657, ao lado. Ter-
reno 10x25, .igua e luz. Cond'

rn entrega imediata, na Av. Co-
pac. (Posto 4), de frente c' hall,
saleta, 2 solas, bonh., kitch. —
Preço: NCrí 35 000,00 c 50%
18 meses. CIVIA - Trav. Ouvi-
dor, 17 - (Div. do Vendas 2."
andar). Tol. 52-816.V de 8,30 às
18,00 horas. (CRECI 131).

Vende-se 1 casa

na R. Cap. Barbosa, 845, 
"Cocoti

2 ptv;., sala, 3 qtos., c. arms,
e cleps. compls. 50% fin. em 24
meses. 42-6214. CRECI 557.
ILHA DO GOVERNADOR - Ven-
de-se ólimo lole medindo 15x25,
plano, vaiio. Entrada: Ci$
2 400 000 e o saldo em presla-
çoes de CrS 264 666. Ver na R
Haroldo Lobo, 2Í (esta lua fica
ao lado do Campo da Portuguesa)Tralar em MELLO AFFONSO
ENGENHARIA LTDA., na Rua
Constança Barbosa, 152, grupo 401-Teli. 29-2092 . 49-3261 -
Míier.

ILHA DO GOVÍRNÃDOR
JARDIM GUANABA-

RA — Novos terrenos na

SALA - Passa-se boa sala no
coração do Meier, mobiliada corn
ou sem telefone, Noq. uraente —i
49-9907. I

. 3 minuto:..
da estação. Lotes c. luz. ruas cal-
çadas, meio-fios, osoôlo etc. ó!ZONA NORTE
linhas cie ônibus e ainda poden-i
do ir a pé p. a estação. Cons
trução imediata. NCrS 55,00 men-
sais s, entrada e s. juros Tel ¦
31-1431 e 31-3714 ou direiamem
te em Nova Iguaçu, à Rua Ma-
rechal Floriano, I 744, s. 10, in-
clusive sábados e domingos.

VENDE-SE uma casa em .Nova
Iguaçu. Rua Rita Gonçalves, 480
— Entrada 2,5 milhões o resto a
combinar, olhar por gentileza do
inouilino — Tratar Rua Paraíba,
525 — Posse Sobrinho.

Tols. 29-2092
Méior. 49-3261

Churrascaria

jcu rapazes. Praço o combinar. —|c' 2 s's-' 5 Q'1-- var. e dcp. na
Marquês Abrantes, 138,903, Blo-!<!u'1 Sorocaba. 431 - f. P. VE,-
co B. GA ENGENHARIA - 4J-7144 a-

|cATETE-^-AÍu3:-aprq,õ7."^li.l',25'M:l.--í:i'ECI. 832-
Ia, banheiro completo, cos., fren-IPO^rOGO - Alugo ólimo a,-.
ts - Resclvo.so na hora. Av. Riolc- ' ,a'a/ J qts., banh., cor., ot.
Branco 105, sl. 1819. Tol. 32-2503 e "C"P- d" emo. Ver c1 porteiro- Dr. Hélio. ap. 201 da Rua Humaitá, 77. -•

(CATETE 
-Alugam-s» vaga, . Í.T\f/0 

':, VEIGA ENGENHARIA -
C. delpaze. estudantes de r.sp.ilo l!42'7!44..e Í?Í?3I - CRECI 832.

'ÜOTAFOGO - Aluoo ouarto mo.

Cantina Portuguesa
S. Cristóvão, 25-1, salão cj arj^^P* ^e =»'"•"*. banh. qúento.
refrigerado para casamentos c
banquetes alé 1 000 pessoa

IMÔVESS - ALUGUEL

MANGARATIBA -
ANGRA DOS REIS
IBICUI

Et y^ ;mar c|str. do Galeão, R. Ha-íacomod.

— Vende-
amp!

ações,

ZONA CENTRO
CENTRO I ALUGO a casal qto. NCrS 55 f

 nto. c cor. NCr» 80, indep. Sto
ALUGO - Centro. 25 000 vaga a CrÍ!to " '

rapar, casa família, mobiliada,
44-0990.

casa beira-!',culM"s,1'„' ,clu;,"° e «leciona-
confortáveis1 25•-.."'?. .M.a.cnaoo Coolno, 112.

mobiliada, gela-|ALUGAM-SE quartos para casais

baúba, juntos à A; A
Portuguesa e próximos
à Praia da Bica. Presta-
çôes mensais a partir de
Cr$ 100 000 em 40 me-
ses sem juros. Proprie-
dade da CIA. IMOBILIÁ-
RIA SANTA CRUZ. In-
formações na Estr. do

Galeão, em frente à A.
3 qls., sala, dep. comp. e mãi's'A. Portuauêsa nu nnc2 melas-águas nos fundos, terre- rsji luyuesa, OU nos
no 8 x 70. Tel. 22-8936.
PENHA -- Olívar vende no 

~mê"

lhor ponto, pela Caixa Ec. 14
aps. luxo, 2 qts., deps. emp. etc.
novos. Tr. na l| 202 da Rua Ro-
meiros 192-A - Tel. 30-5531 -
CRECI 422.
PARADA DE LUCAS —ótima ca'-
sa em terr; 8x40. c 3 qts., sa-
Ia, dep., cômodos yrí.ndes, focai
que não enche. Ver na Rua Rign.
162, r,[ propriet.írio. Trat. liua
Parimá, 19, P. de Lucas. Telefo-
ne_ CETEL 91-1721. Apenai 7 ml- 290S9IR.
lhões ent. Saldo como aluguel. ITERRENO"

roldo LÔbo e Rua Cam-I£*'":. °fl0,''-'n,!t.i;,de, à^vísta" 20|que trabalhem' fora, ou p ,., , .
combinar

Ouvidor, 130, l| 203
berlo.

Tr.itíir: R.;t,"'is solteiras. Rua André Cava|can-
Ro.

LOJAS

esquina da Rua Ri».te n." 110,
chuelo.
ALUGO vagas p| rapazes c!~ccT.
mida em pensão de todo respei-
to. 70 mil. Rui da Alfândega,
191, 1.» ondar.

CENTRO ALUGA-SE uma casa com 4 quar.
to3 e 2 solas e mais dependên-
cias, na Rua Rego Barros, 46 —
Telefono: 23-3927.
ALUGA-SE quarto e salas para
casais e rapazes solteiros, na R.

Ruo dos Andradas n.° Rodrigues cios Santos, 131 — Te-- - - lefone: 
23-3927.

escritórios da COMPA-
NHIA na Rua Araújo
Porto Alegre, 36 — 5.°
andar. Tel. 42-6957 -
Vendas: JÚLIO BOGORI-
CIN - CRECI 95.

LOJA — Passa-se contrato novo,
entrega imediata, 4 portas, ci 6m
de frente. Avenida Marechal' Fio-
nano, 19 c' Arlindo.
LOJA
54. Casa BritSnía. Transfiro con
traio 240 m2, loja o sobrado sem MALUCO átimos quarios e vagas
colunas. Entrega imediata. Tralar -no local.

Trat. i,' D. Fernanda. Telefone
26-9440.

CA7E1E - Ãluga-se na R. Bento
Lisboa, 97, o ap. 201, frente,
com ampla sala e quarto conju ¦
gado, co;. e banheiro, aluguel
NCrS 200,00 e encargos. Chaves
no local. Tratar na Rua Buenos
Aires, 90, s. 707. Tel. 527344.
FLAMENGO - Aluga-se um quar"
to err» ambiente joisegado, a dois
rapazes que trabalhem fora. Pc-
dem-se referenciai. Rua Silveira
Martins, 156, ap. 303.
FLAMENGO

frente

biliado, em ap. luxo c: teleíone,
geladeira, perto praia. 120, pret.
wnhor«_ou casal, 36-7425.
BOTAFOGO -'""Àlüga"-se 

"ouartr.

mobiliado, moças rapazes, traba-
Inem fora. 46-5345. 70 000. Tra.
vesia Visconde Moraes, 226.
BOTAFOGO Ãluga-se quarto inde-
le p] díinicis ou cavalheiro; Tratar
pelo telefone 26-5585 Sr. Anlonio.
BOTAFOGO - Aluga-se salão d»
frente, c' 3 janelas, pnra resi-
dencía ou negócio, por CrS . .
170 000, conm depósito de 2 me-

- Aluga-se sala aran-i!e!- Su_» Arnaldo Quintela, 57.
mobiliada. para casal, BOTAFOGO - Aluga-se ap, sala';

quente, Inhffnn. n !' • " " '' °- * 'iU0r'0 COni"' C0;" b""h- > ",e«quentes, telefone, máximo esteio Praia de Botafogo, 3J0, ap IJ25.
ALÜGA-EE ap. 603,--R;'-do-Re,en:(:ra^^íórr^ee,,U^0?,^^;^^™:irjl'---
de, 99, sala, quarto, cozinha, Tel.: 25-2549 l)ür«FOGO - Aluga-se sobri-
banheiro. Ver ci porteiro. Tratar: cfAmeüi-VS —O" "i •°° c' "* l1*-/ s grandes
Rua Buenos Aires, 247 Sdo. Sr I 

rL'vM"Sb0 ~ A'"?a-;e olima va-|2 áreas, b
Adalberto. I?a W* r3l'az ,cm 'eletone -de

 ilratar partir 12 h. Tel. 25-3628
ALUGA-SE - Vaga mobiliada
moça do comercio. Ambiente Üm-
po. Praça Cruz Vermelha, 9 ap.
20 4V andar.
ALUGA.SE apartamento 609^ pé-
tiuerio, tratar no 301 à Rua Ria-
chuelo, 252.

iTratar partir
flamengo"
aluga-se p/"

ALUGO — Apartamento da sala
quarto, cozinha e banheiro, mo^
biliado. Rua 20 do Abril n.« 28:ffl,,, .
ap. 709. Ver das 7 ás 10 hor- 

'FLAMENGO

2_h
- Em la. locjçâo,
3S0COO, magnífico

ap. com aala, 2 quartoí, banhei*
ro social, cozinha, área de servi-
ço e dependências completas de
empregada. Visitas no Iccal c/
porteiro, à R. Marques de Abran-
tes n. 118, ap. 503 o informa-
cces na Travessa do Ouvidor n.°
21, sala 603.

ILHA DO GOVERNADOR""- 
"Ven.

do ótimos terrenos á Rua Za.
quita Jorcje, lotes n, 1096 -
1097. Tratar ¦ Av. Pr,

PASSO contrato de uma boa lo-
ia pnra lanchonete. Preço crpe-
lacular. R. Senhor dos Passos
Tratar 22-2376_e_49-7505.

ZONA SUL
BARRA DA TÜUCA' - Lo^í^
Entrega em 6 meses. Preço fixo

orno£o —
161."ALUGUEIS?"FIADORES?"- 

Foina-L, ,. T. ,  
•——.- -

co ótimos fiadores. Irr.cusiv.is. I Pr"f" Tiiadenl.es n.» 9, sala 802
Solução rápida a segura. As mg- 

--Jun,°. *°. fíSÍÜÜ J» J»»* •. ....
Ihofoi condições. Dou ótimas re*jALUGA-SE um quarlo mobiliado
ferências. Rua México, 74 iala para casal ou pessoa ;ó, na Ru,
M03. do Rezende, 82 - Térreo.

ALUGA-SE' 
"

Alucin-Sí per 6
sem mobilia ap. con juca-

ALUGUEL - .Fiador? Não peçajdo 704 da R. Sen. Veraueiro, IÓ6.
favores, nos procuro. Tomes fia-jlels.: 32-4675 c 25 3271. Cha-
dores cem boa ficha bancária *|ve: c/ porteiro.

apartamen-
do Flamen-

imó-;go, 32. Prodio próprio para Ent-

anheiro social, «iscada
em mármore. Alend»

perfeitamente a comércio, inaús*
Iria ou reiidéncia. Rua Voluntá-
rios da Pátria, 468 - Tel. 26-8901
- Informações no local das 9 ati
12 e das 14 ài 17 horas.

BOTAFOGO - Aluqa-se um ap.-
R. Farani n. 3, ap. 903. Alugue!
230 000 e as taxas. Falar com o
poiteiro. Telefonar 32-0880.

mluuu onmos quarios e vaqas a ,„„,„ ,:,i c  - • « "i - ^ -"¦":. 
Partir de 60 mife. refeições, edi- «Tv?" ,0 «ih?3? .ri1'''1'' 

Ru»|FLAMENGO - Alugo
tícío novo. R. dos Andradas,-...v"' 

70' "'J ' 7m- ,to 801 da Rua Barão
ALUGUEI FIADOR com 6
veis — Irrocuiávol. — Fi

ALUGUttS — Arranjamoi casas,
aps, e lojai « fornteomos os me'
lhores fiadores d* Guanabara.

- Av. Oleglrlo Maclol, 348 e
Av. Sernambofibn. I 976 — Imn «
biliárla Nova York S.A _ Av. ?ua do R<,"nd«- 3'. »la ' 'M.
Rio Branco, 131 - 14.o _ Tel.'ALUGA-SE ap. de frente," 

"sala,

Vargai, 31-0060 - CRECI 3. 13 itts., dep. d?- '

de NCrS 408,75. Proje-
1o aprovado. Constru
ção da PRONIL - Cons-
trutora Ltda. Informa-
ções e vendas: no local,
hoje e diariamente, até
as 22 horas, e PRONIL-
Promoções e Negócios
Imobiliários Ltda. — Av.
Rio Branco, 156, gr.
702, tels. 42-4966 e . .
42-6760 ~ CRECI 667.
ANDARAI - GRAJAÚ~
VILA ISABEL

304. Tol.: 42-6656. CRECI 1 026.

íer. SPENHA - Edifício de 4!&^..ir--'"-^o,2"0^° l'-A'- '¦¦-¦-' ¦•¦¦
Una do Governador c| jirau. PostoCo

916

Tel. 52-3457. 36 mesBs.
je. Rua Montevidéu,

^™Znr\;ínl,^ 5£g» SíSS^iSSrí1222' ,iun,fà, ^sta^°;Rua Pereira da Roch,-, medida: 
"" """

10 x 30 - Tralar a Rua Salema

frente. Vende-se na Rua Bernar-
do Guimarães — Ent. 8 milhõoi,
prest. 300 mil s/j. Tratar na Av.
Brás do Pina, 96, loia (Largo da
Panh.) _ Tol.fon. • 30-5489 -
CRECI 232.

SAMPAIO - Vendo 2 casas num
amplo terreno GB - 6 andares ou
Iroco por ap. Zona Sul — 37-1900
e 56-1572.ACEITO IPEG - Vendo aps.

2 qts., sala e dep. próx. ás ruas TERRENO - Em Vasconc»los
5outo e Clarimundo de Melo. —
Araújp_42.9081 - CRECI 1055.
BENTO RIBEIRO - Ca"sa para en"
trega imediata, n« Rua Diviso-
ria, J32, em terreno de 10 x 44
c! varanda, 1 sala, 2 q., banh.,
coz., sj ilm., 2 ci. e dep. empr.
Preco: Cr$ 30 0M 000 (NOS .
30 000,00), c 60% financ. 40
moses sem juros. CIVIA - Trav.
Ouvidor, 17 (Div..de Vendas 2."
andar, - Tel. 52-8166, de 6,30
as 18,q0__horas._(CRECI 131),

... ._ : —• BANGU - Vendo a 150 n7d'a~iívaiio, tem 25 milhões ta finan-, taçao, terreno 10x50 com casa dcCiado pela Caixa, entrada em di- 3 cn., 2 salas, copa, cor., banhnneiro, 13 milnoes - Facilito -Uorrada. lnf. Tel. 520432 - CRE-

no melhor local do bair-
ro. Obra em ritmo ace-
Jerado com poucas uni-
dades à Venda. Sala e
quarto separados ou sa-
la e dois quartos, am-
bos com quartos de em-
pregada e dependên-

neqócio urgente f
nancio com 2 000,00 — lei.! '

6x25,q
entre 0. Ripei- -

milhões
42-JS63.Crec

54.3017. 
~ ""'jLOJA LARG. MACHADO - Vdõ".

TERRENO 11x45 c 2 frentes ln 
'--! 5 

í 
M# fren"!' v'zlj ~ 60 '"''

JU8,ejLARGO 
DO MACHADO - Loi

ide galeria) para en traga imedia-
ta. Preço: NCrS 55 000,00 com

sep.
leto,

cie Si. Fiadc

empresada.',202 - -
Idôneo.

Rua

nu-?!
151.

ap. quarto, sala. Alu-
70 mil. ladeira do Faria n.

bai> 3 quartos con ar con-
dlclonado, 2 banheiros íocisii,
salão de 50 m2, ótimas depen-
dencias. Sinteco e cortina: no-
vas, geladeira e máquina de la-
var (opcional). Chaves %om o
porteiro João Kallas. Tratar cotn
Dr. Joaquim Aurélio ou João
Maurício pelh Jel. 2y 938.

Alll'-,.. -. = 
' '," ' -,-n  —s-FLAMENGO - Dois de Dezem-

tacío Pedro 11' .S»,?,"" ¦" bro ~ Al"c,a"e ^*- <=*" "lò"taçao te.lro II, 3 quartos e ae- ca ap de luxo 80 m r-,,1»
penc^-ncias. Preco: 200 Desconto Sn delfos. 

l!taw 
4S3ÍD8. 

"*
.em folha ou fiador. Ver R. Ba*

rSo S. Felix n. U9, casa 4.
ALUGO qt. mob,

BOTAFOGO - Alugo ap. 90í, 
"sã".

Ifl, quirto, C07.IniiR ani., junto Tú-
ne! Nôvc, pintura nova. R. Góis
Monteiro, 184. Tel. 26-3511, Sr.
Augusto.'BOTAFOGO " "Alõga-s» 

aparta^
mento. Rui Marquês do Olinda,

[106, ap. 419 — Chaves com Dor-
teiro.
BOTAFOGO - Aiuga-se um quarto
casa de tenho™ de respeito pe*.
rn moça ou senhora que rraba-
lhe fora. Rua Voluntários t\& Pá*
Iria, 305, ap. 211, último bloco.
Fone: 460111.

lefôi
11 horaa.
VENDO casa em final construção
Cl sola, saleta, 2 qts., cop., ba-
nheiro, coz., João Ferreira
Ivan. Cri 30 000 a combinar,
d» 4a., 5a„ 6a. Av. Francisco
Alves, B9 - Jardim Guanaba

PAQUETÁ

ANDARAI - Ap., vendo 3 dor.,
tala, depend. Negócio urgente,

finan

Tel. 36-6325.

5 minutos da estação, 10x25,
pronlo para construir, vendo 500— Entrada e restante • combi-
nar - Tel. 22-8727.

íiod°S2 
°!ivs5Ã 

2T°-S--~'-^-éd-10 
C'aS comPletas- Mensali-

cada um
ampla, copa-coz. 

' 
bnnriT comp!. 1150 OO Ç;n-,| J. Mr,t CRECI 286.

deps. empr. ót. irea, loc. rj-...'. 
- 0mal Qe NLr$ _....

dois carros. Junto h
32 000 novos. Ouvid
s| 303. Tel. 43-53-10.
VENDE-SE

¦nisPAQUETA - Vdo. à RJTT:
Cerqueira, 31, magnífica ....

pays., 2 aps. indeps., | j, j ,|J.J_ m,~' " P,a"a de 20x50 - Ir. c/ o Sr.c 2 qt;., gdes., si.,'?c]des desde NCr$ .... florentino p/ tei. 23-3368 -

parte cm 1 ano. CIVIA - Trav.
Ouvidor, 17 - Div. de Vendas
2.° andar). Tel. 52-8166, de 8,30
àa 18,00 horas. JCRECl_l31).
LOJINHA - Box - Botafoõo -
Rua São Clemente, próximo à
praia, 5 000 novoj, financ. Ou-
vidor, 183 s. 303. Tel. 43-5340.

ZONA NORTE

FLAMENGO - Rua Cruz lima
j33-101. Alugo apartamento mobl*

ALUGA-SE um bom quarto para|£4J'-'u,.q,\l.mab- a r«c«es. Rua liado, 2 ouartos, ar condiciona-
c.-.sal ou senhoras ou moças oui - or Carnlno, 64 fundos. do, escritório, 2 banheiros so-
costureiras. Rua André Cavalcante'ALUGA-SE ótima vaga para ra- ciais, 2 salas, cozinha, geladeira,
148, ao. 202 — Ceniro. par, à Av. Mem de Sá, 93, apl tlsi:- empresada, garagem. —|

ALUGAM-SE vagas rapazf café,!602' if'9'"5' -- -
almoço, iantar, roupa cama -ALUGUÉIS - Apts e casa; a par- FLAMENGO - Aluoo ap. mobl-Conde de Iraiá 639-102 — Ver
75 mil. R. Mioucl Couto 109,l,ir de NOS 180, .200, 250, Av. liado, luxo. Ampla recepção, 3 das 9-12 horas
2.o andar. ->•>.. - 

... ...-:..= ...

BOTAFOGO - Alugo ap. 805
Praia de Botafogo, 340, fretits

Tratar >«!. 22-3279.
BOTAFOGO - Alugo R. Barão
Macaúbas, 21 ap. 301 c! 3 qls.,
s!., cor., banh. e deo. emp. —
Cr! 250 000 - Vrr dia 29-3 à«
17h30m. Tel. 52-9052. CRECI 835.
BOTAFOGO - Aluga-se «carta-
mento com 3 quartos, satã e de-
mais deperjdenclas. Humaití 243
apto. 501._26-1097.
50TÀFOC-0 - Aluga-se ap.""térreo

fundos, 3 quartei. 1 saia. R;

ALUGA-SE ótima vag,i pi rapaz
na Av. Mem de Sá, 128 301.
ALUGO quarto para rapaz soltei
ro com mobília. Rua Benedito Hi
polito n. 239 - Centro.
ALUGA-SE quarto mobiliado a ca-
sal que trabalha fora, em casa
de família, podendo lavar e pas-"", Rua do Senado, 279 aob.

apartamento de

condúÇa-o,|700,00. Vendas exclusi-! ESTADO DO RIO• ,03 -|vas a cargo da NOBRE v
iuS.A., Av. Rio Branco,iN|TERÓI

10 e_dasJ2 àsJ4 hora
ÃLUGA-SE

j2 [Sampaio,

quarlo e cozinha. Construção dei 1 OI 10 o ,„J,. T_lor,meira. Cr$ 6 oco oui o revi'JI 
— <*¦• andar, lei-, ... .

lanle a combinar. Tref.r Rua Sa-152-41 ^T — COfCI 7fl7 i T0- .*" Vc,'do corn "'
natório, 61 sala 20: - Telelo-i *-KCL_l /U/ Ia, 2 quarto
ne 29-8903. CRECl 648. '— ^nrrof^r ¦-,« !„,,! Ida. R!- Corretor no local.

aep. ae emprega-
jcu. nua Vise. de Itaborai. Preço

17 milhões a vista - Tel. 26-3037.

ALUGA-SE um apartamento quarto,
 .... __ sf>I«T e todas dependências na Rua

ENGENHO DE DENIRO -Rua Comandante Mauriti n. 59, em
Adolfo Bergamini n. 316. Ven- ír.cn'e .a Lisht. Tratar das 8 às
do cu alugo loias A.8 t E.
Verno local pela manhã.
GRANDE' LOJA - Vende-se
x 72 e mais 3Í.0 m2 de ç,ara3em,;t,e'° ,el- ."/-/,v--^.  ÍCENTRO - Alugo qt., sl., co.-.corn duas frentes, no melhor lo- ALUGA-SE bom quarto na Rua|Rua Conselheiro Zacarias llÓ'.1 do Me.er. Ver diariamente|Maia Lacerda. 25B - Estácio. -próx. Moinho Inolfs - Tel

123-2801.

R. Branco. 1S5 2019, u.n mes de-ll'*-' ^ "lões ou 2 qts., 4 __
pósito ou bom fiador. CRECI 7-J3 !,ões. Dep:-. serv. Telefone, cara-
38-4031 -52-1512. I'tem - 45-5506.

CONJUGADO —Alugamos na QUARTO, para 2 mocas ou vaga
Av. Gemes Freire, 740, ap |Paríl ' moças trab. fora casa fa-
1009, NCrS 160 mais taxas - ,m,lií.2 Pessoas. - R. Bento Lis-
Chaves c| porteirp Sr. João - """¦ 9Õ-1 - Tel. 2S-A712.
Tralar ra "ORSEG", 

Av. Rio TEMPORADA - Aiugo quarto In-
Branco, 108, s 1802;6 - Tel.: dependente a moça que trabalhe
22-6S81_e_ 42-0313. 

 
' fora - Rua General Severiano

CENTRO - Aluga-se vaga parip'—""-Jik

1 BOTAFOGO
(sala, qt. cl

Aluga-se ap. conj.
linda vista. Ver c]

rapazes. Rua do Senado, n. 88,IVAGAS c' refeição, ent pensiona
sob. |to p! môç!s. R. Paissandu, 219

porteiro P. Botafogo, 430 ap.
1 107. Aluguel 200,00 t taxas.
Tratar Av. Rio Branco 131 —
1 601. Tel. 52-5997, com pro-
prietario.
LINDO coni. f"e. PrrTlõtr~rnõb7.
lia, pint., sinteco, colchão mola»,
tudo novo. 290 mil • tax. — T.
579749.

Sai
,peio

sp. na Rua Carlt
364 - Centro. Tratsr ;98
42-7192.

CENTRO - Alugo ap. 610, Rua
do Rezende, 21 - 200 mil mais
taxas. Hélio — Tel. 5475 — Ni-
lerói. Chaves ponaria — CRECI

PRAIA DE BOTAFOGO - Aluga-
se querto mebiliado com telefo-

,.... . —(ne para 2 rapazes. Rua Volun--¦..,¦¦.- moca educada trabalhe tárlos da Pátria, I, ao. 503 
'—

vn, passar.|Tel. J6-4S36.

Flamengo.

fora, direitos,
Tel. 25-9235

•|-
-PASSA-SE v.Ks casa em Boíafo-

vhum — Aluga-sa para ntôça. go, oá um bem lucro, está alu-
Preço CrS 30 000 na Rua 2 de gada. Informações Aristidcj Es-
Dezembro, 38 cl 16 - Flamengo, píndola, 81, ap. 2 -_Leblon.

' LARANJ. - C. VELHO ^fÜE?*T,9°ade t

ra,&s5T p'^, -ít 7"™-r&JP?''*®"K?°.,-2AS!ç„*t;^v^'AlUGAM^^a^-- #^"-79-
1 200000.CO. Forrada com Iam.|chuelo n. 257,905, até ás lOh "

45-3172. 125-8472 - AÜce.

Rua Dias da CruzV 185! jTei. 52-4576.
LOJA - Vende-se""' contrato 51 ALUGA-SE 

""ap

1- •'••>¦ fora Itrabalhem fora com refeicíes. A SENHORA, pro;
bril. Ru. Urugu.i.l^.-LOJA-i.^tugueltNcTiíóWOr' " '""l- 

l!í: «lm -°5r.4 M ,'L^ '«- - °% 8''°° ~ ^^ '"'" '^^ 4° m"'
1 quartinho

Botafogo, ToL

'i.

DE

ar-

TeI.
10



Vi_«a_____a_r_Bn__sr>._>a__i!>a_!__«»tvi;

1
-fi

• IMÓVEIS - ALUGUEL CLASSIFICADOS" Jornal do Brasil, 4 °-fe 29-3 67

ia.rc-s Lida. Largo da Carioca,1
5. S; 401 \2 - Telefone 42-0072.]
URCA — Alugo bem ap. conju
nc, banheiro compl.to e co*:..
Cr$ 200. e taxas, lel.: 2_6-6308.

LEME - COPACABANA

LINS-EOCA DO MATO
.....i.-la.c! re>ia. ic - -

Maranhão. 632. ¦:'.., li-
íí. e.'c. Aiug. A(jQ mil.

CRECI 764.

URCA - Alugamos 1 ql.. I sala,;ALUGAM-SE vagai pl moças c'iOUAR10 - Alug..se em Copa- FIADOR???. 6lim.it loforõn.i.t.
coz., banh., .iro,., nn Rua Mar.idireito íavar, cozinhar. R. Minis-jcabana, _ 1 ou 2 maças qu. tra- p..>p'i_t_ri o . documentos om di...Cantuária, 110, ap. 202. Chaves tro Viveiros de Caslro, 119[203.lbalrieiil lora, com ou sem ratei- Resolvo n. hor» - Rio Branco, ,-..,

,i tratar Imobiliária Tel.s 57-2885. ções. Tel._ 37-9358. 105, sl. 1-19. Tel. 32-2503, das _'-/' 
"

,ALUGO - R. Ministro Viveiros d_!_UAR10 independente." ap 
"de 

° il 10 - ,3 i_- '3 h°™!- v:rie?."2

j Cns iro, 62 ap. 407, sala, . qts. | casal com ou s! móveis, tenho IPANEMA — Senhora, aluna ouar- 42-1337
sendo 1 reversível, dcp. empr., pl1t_. ali-aar a uma moça — Fe- to mobiliado a inò;a que Jraba- . ,.ic " 

ai .... r »_-.{,..--. .., .
.mobiliado, alto luxo, gelad., ar |clone _7-8__3. Ih_ fora, única inquilino - lnf.:,., 7,,.,_ 

~"i_C„ '%, 
!f BiôSh.refrigeraao, iodos utensiíos. NCrS >M,»>T«, láx_nüiM. 27-5576 d..: !0 .i* I2h .'_," ..___ _¦_. ..._'

jf-oó. t-l -7 sn QUARTO MOBILIADO, para »r, ou - '---1-- . ' ¦..., np. 201. Chave* no ap. 103.
-» que trabalhe fora _ Av. IPANEMA - Alugo ap. sala. 2 Alunuel 320,00. Iratar Ru,' Porlro

4 - Tel. 36-4090. quartos, frente, c/ móveis, lele-Lessa, 35, sl I 106. fe'. 52-15.0.
í\i iir* _.« __ i ¦!¦ .'¦¦-¦ ii -,,, r-..¦, *-" ,"_Tka_-r_ ___.ii...-' líone, Rua Barão dr, forre, prazo'ALUGAM .SE ap», mobiliados para direitos a cozinhar e lavar _,,. .QUAMO em Copacabana. Aiuga-I, - , 4-.09.i; H ,. JACAREPAGUÁtemporada lonçi> ou curta. Adm. 50 000 na Rua Dialma Ulrich !G mt)bl JA-AÍ,„I A_.UA
Bolivar Av Cop., Ó05, i| 1 004. Tratar corn 

""
- Tel. 36-5565. 561349.
ALUGAM-SE -Para temporada I AVENIDA~ATLANTICA -" Aluaa-^ilp',^'" 

"_'-7-"'_~" "\m'Á 
. _a'""'" ¦" " E''"atla do TinditM- 2'!2fl'r- Chci

curta ou longa, ótimos aps. mo-|se cm ,,, |„ca.3o ,nflon|f;„ „,. 9,UART0 
mobiliaçlo p- casal. 

-[IPANEMA - Preciso com urgen-,,„ no vizinho, casa (2;. Jacaré'" .Aluga-se c/ c...., residência de'cia alugar ap. de sala, 3

ROCHA

fc. m baixa da
ALUGA-S_ vaga para moca cm Atlântica, Posto""opacabani., 

perto da praia cornv:.

Dona Alda no

_T1C~A""[AVENIDA ATLÂNTICA - Alug.
, , .- a(3S* m?" se em 1... locação magnífico "
binados, com geladeira, utei_si-!

jso mobil. c| telefone. cxici<.-_»
.ref., lixo. sos.õao, indevassável.; IPANEMA — Aluga-se quarto na .--
'Rua Bulhões do Carvalho, 619: Rua Barão da 1-rre n. 553, ap. AlUGA-SE uma casa: 2 quario-,
1204. Tel. 27-3548. i 101, -fundos. (N,io tem telefonei. :a-r'' «rinha, banheir

UCS, roupa cama etc. Basimar 5. .1..
Ltda. Barata Ribeiro, 90. con|.
203. Tels.: 36-2972 e 36-3822.

p: Embaixada
tratamento,

lia
c 400 ni'2

um casal. Av. Princesa Isabel — i.cs em Ipanema ou Lei*.
lel. 466964.

Falalar

Alugamos ap., 2 r.i_.,j
saln, co_., banh., área. telef. etc;
na Run Capilulino, 110, .-.p. 2C2i
- Chaves ap. 301 e iratar Imo-
biliária Saores '.tri*.. largo dai
Carioca. 5 s 401 .'. Tel. 42-0072.
RIACHUELO -' Alüaa-se" 1 casal
com _ quartos, _ s.l_. com sin-1
toro _ quintal, Ria FÜgueirai L -

^LEf._ó""-"'.Vt.-"s.""Pedr; -í. apropriada para escritórios

..íS,n,Sarea.,7st'rv. 
"para 

.ins"".o- 
me,lte 400 m2 ~ MínilTIO 8 CÔmodoS, tele-

'"V.elfÁte. 
(9p7e° fone' nos bairros Flamengo, Eotaíogo, Co-

_l_. . ... .._._. pacabana — Ideal sem mobília — Cartas
REALENGO - Aluno ap. 101, ,
io3. 104 - r. Cristóvão cie .¦¦•- com propostas devem ser dirigidas à "Se-

Agenda

Precisa alugar apartamento ou casa
— Aproximada-

i 1175
alria), £

seguinte p_-i>: 4 v.:t., i..k.o,
...„i de aimó.;o, tuoula.ões par!QUARTO mobiliado, alugo, ótimo,

AtUGAM-SE apx. mobiliados pa- refrigerado em todo _p. e etc. 'Pcc-_ lavar e cozinhar. Saint _r
.a temocrada long* ou curin — Tratar Predial e Administradora man* '^' começa nn Sá Ferreira.
Adm. «OLIVAR - Av. Copaca-. RnSnlkoff Ltda. - Rua Óuvi.br! RUA" JÚLIO"" Dc" CASÍILHC.bana n 605, sal» 1 004. Tele- I30 _ o.o andar - Tels. 32-1675 to 6, aluoo beto ao. 2 s».:oes,tonos 34-5545. 0 57.1677 - (J12). 3 nt:., 2 

"banhs. 
Mobiliado.'

ALUGA-SE ótimo ap. com qt. e DA1RR0 P.IXOrÓ -""Croacabaía "¦ _..„- Nxi,V! 
?S'•ala separados, banheiro e co-_ Aluns-se ólimo oo. dc frente,42-5!*3 ~ '-^C1 9ÍÒ-

zinha. Ver com o porleiro na cora 2 ots., 1 sala, banheiro,
:'..:"."_ !_ bí_.' A5?:, '7°- 3OT empresada, cotinha.

tanque, có'nados grandes.

".'rico leis. 22-4628 - 'ALUG ASE quarto c :._inha, d
, ,-,.. preferência a pessoa idesa. Ver e" ""• — 'tratar nn Rua das Dálias n. 55
PAMEMA - Alugo ap. 3 qts.,:- Vila Valciueire.
a-a, dependências, garagem luxo,
>rud. Morais. I 162 - 2~-072a.

 res, 370, qt, si. bsnh. coz. area., 4/_, _(t. _l. ...{..II., __!__. Ultifl. _'*!__ r- 11 M
tar no u.rai on tci. Marechal creTa ri a . Kua riQueiredo Maaalhães, 442
) ou 1175 '_¦' Dr. José Alves 7n« /ap. /üo.i.ltrull 13

de.

' ALUGO pró*.. Liso. Taciuara, 2 ..p...
..salão, qt., \. inverno. Ljgar rn?.-

LEBLON -- Aiugo ótimo ap. c iravijhoso Ví«.tn-os. Pus Mapen-
. sala, qt., banh., kit. Ver ap. 306 di, 579 _ Chaves ap. 101 - Tra-

mais infs.'d.-i Rua Cupertino Durão. 147. - tar Tels. 90-2132 ou MH 76^.
_.. -— ,Í!j?.víiílu_D.?rteÍ,0*i-) .!,_ 

VEIGA JACAREPAGUÁ - Aluciamos ap.
RUA BARATA RIBEIRO, 759, ep. !,Ví,, roríl iv> * 

"" c ' '¦'- ' !ala' ca-- t">ni"" """
1 """,405, saia, 2 quartos, dependèn-|-—----"^--- ___-__-• ide fronte, na .'.' Cândido B«ni-

_- 
"ua 

cias completas, mobiliado com tc. LEUION' - Alu_-se ap. 2 qts..jcio, I 60-'., ap. 40J. Chave; com
Maestro Francisco Braga, 235. ap.l|ef_ne p Tv 7r.,-r <._?..-17"i2 ,»•> ,odíl' "r n'-P- v"' Tublra, 8. porteiro e Iratar Imobiliária•101 - Ver oas 9 as 12 e 14 ís _-,..l;,,.r„;- .-, r.u. 303. Chaves c/ porl. Tratar oi•17 - Tratar con, Dr. Hélio. Tel.,SENHORA -Aluga vaga para ra-G A,.mh ,.y ,, JW Telefonema
22-7169 - Aluguel: 370.00 c'Pa'- ",JÍ •'' /«"eira, 

/V6 ap.•-, oDB0 _ Eu.._
taxas 1336. — CoDacaijana. ' — — - -¦ rr-n^^M

AlUGAM-SE^rTormobT-prVÍCOPACABANA 
"-" 

Alugamos a,..: IEMPOKIADA - Alu^-se 
' 
reniu-'^,3,1™ Ti 3 

Aní.'"íoi 
.1 ^2 ^u'- _. ..

sal ou pessoa só um pequeno do I qt-, 1 >¦¦'. banh-, kit., na Rua fí^o 
mobiliado. Av. Copacabana,^ ¦__ 

hanhe!r0i co7in,„ _ ér;': AlUGO grande nt., enlrada ind.,
fundo com entrada o banheiro Ministro Viveiro: de Castro, 54,jí™* «'P- BP—   _ c tanque. Aluguel NCr? ^00,ò'3 ? riciS r..parâs ou catr-i sem fi-

Chaves n! ap. 502
Administração -

e tratar pelo tel. 22-1674
APARTAMENTO mobiliado' tom"
porada. Prazo a combinar. Sale
ta, ióia, quarto separados, banh.
cor. Aluguel 340 mll. Tratar tcl
33 5431.

,,l IEMPORADA
um pequeno de ' .'•. 1 >¦¦''<¦¦ banh-, k.t_ n'a Üuà [ _._Ho mobiliado. Av. Copacabana

"" lisl.-o Viveiro: de Castro, 54,1.796. ap. 802
independente.' CrS 90 00 outro ap. 306. Chaves c! porteiro c 1ra-|TÊMPÒRÃDA — Alugo coniugado, mais t,-,..,..
Otande Crí I5Ú00. Ver e trarar Mr Imobiliária S..gres Ltda. L.-r-'30 m da prai.. Posto 5. Tratar Tratar AC]

Ltci.-,. Lc.tgo d.i Carioca, 5,
4CI 2 - 42 0072.

SAMPAIO - Aluga-se qt. c rli-
to fl lavar e cozinhar. 40 000 c ¦
depósito. R. Alzira Valdctaro,
1 70.

SAMPAIO""-'- Alugo nã Rua Ca-I
dele Polônia, 498 ap. 2 qls., sl.
e dep. NCtS 160.00. Ver no lo-l
cal. Tratar 5.2-0262.
TODOS OS SANTOS"'-"Aluga-se
1 ap. 2 qts., sl., cor., dependên*
cias. Rua Elira Albuquerque, 1251

Ve rat.. Io

LEOPOLDINA

í."(i 8 de Setembro, 148,
..,,.,,.,._ Méier, Cachamhi. Scnuir R. Bal-

Av. Ccoacabana, 99-904. '¦ no ri.-, Carioca, 5, s\ 401.2. Te-'Dr. Fontoura, lei. 57-9701
AILtÓN - Alug. -ips. 

"mobili.-.- 
lefone ¦)2-C072. 

JTEMPÕRÃDA - Aluqo ãõ. mobi-^iwrl" 
"VõriTlÇ 

Mlr__ APARTAMENTOS - Alugam-sc""c|
dos 1, 2 e 3 quarlos temporada (COPACABANA - Alugamos «p. I liedo cl telefone. Av. Copacaba-l'-''A VCA ~* J- 

______ _______:U''' 2 e 3 qls., sela e dependên-
curta ou longa. B. Ribeiro, 90-1-4 qts., salão, 2 banhs. sociais, na, 748J1 104 _— Tal. 57-2673... ÍÃLUGA-5c ap. 408, 

"fíuY~V. 
.rqu.n T'1'^- Contrato com fiador. Ver

210 — 57-1264 c 57-7599. . cor., dep-, empreg. à Rua Migueli ** " São Vicente 2*9 c/2 qunrtos sn- e 'ratar na Rua Barbosa da Sil-
AlUGÕ 2 vagas _~_~.é". 

'Po"d~n-iLomos' 
,06' "P- '01' frente. Ver. IPANEMA — LEBLON [Ias etc. Armirío; embutidos.' ta-iv"; 95 ~ Próximo da Rua Ana

do lavar, em ap. de moça :6.íci Porleiro, dar 12 às 16 hs. e; p,.t,._ ,. cortinas. Chaves local.:Nc,i- 
Carvalho de Mendonça 29/1 203. 

'""<" Imobiliária Sagres Ltda. -;ALUGA.SE 
, . .. d- ._ ITratar 22.4039. ALÜGÒ caso 3 nl;.. salio, quin-

ALUGAM-SE para" temporada \Ã'myo"' 
*' '' ~ -Iferências. Rua Gomes Carneiro, 'ÒAVEÃ - AÍugo ípãrtainen.-"'Y' '»J. al"suel 150 000. Rua 11 Q.

curla ou lonna, ótimos aparta-l 
*"""'*• . 134 c| 1. Tel. 27-0647. jtrês quarlos - Cr. 350,00 mais '• "sa '¦ Senador Camarí, B.

mentos completamente mobilia- ICOPACABANA - Alugamos ap. XpARlÃMPl-Tri li 
~\~nr~_in~'^ri*:-x<" - "ua Marquês cie São Vi- «bau. Tratar Av. Rio Branco n.

dos. com geladeira e todos osK 3 
_»«•. 

«I»« •'• ^P- «lc-sl separada banheiro côr i_'a-ntt!; l29' '-5!6?Z CRECI 670 '" Arv' —-
pertences. Ternos de 1. 2 e 3|«M»W- "« P"»'»''». n» Rui. Do- 

; G' Carneiro', 130,|GÁVEA 
'- 

Aluga-se apto. c] dois ALUGUÉIS _ Arraniamo. «asa,,
quartos. Basflio & Cia. Rua Ba-lm'-1-" Ferreira, 121, ap. 802 --L 

:m , ou .,. '„, Jlquartos, rala, co... varanda gran. «P- Nas o fornecemos o. mo-
87 sala 202. Tel.sIÇnave» 601 o tratar_ lmobiliária|350 ,r,t_r 52.9347 .1 |panema de, demais dependências. Rua lh«r«$ fi.-d-.res da Guanabara _

W ,rqu»s dc 5ío Vicente, -131 ap. R"a do Resende, 39, sala, 1 103.
ALUGUÉIS Um mes depósito ou 204. Tel. 26J097. 'ABOLIÇÃO - 

"Alugo" 
ót.mã"essã

,.-,. , ,:. ,.., -.,¦ ;no.1._»,".8.!.;•;_..¦_' S. CONR. - B. TIJUCA 
't^r^^l.^ 

___?:
BARRA DA IIJUCA -¦ Alugamos;V'lsconce:c1' 26K

ap. 30-1, com mobília de qt. con- ALUGO quario pequeno ind.

Pina,
apar-

.il

asacefe
Companhia Internacional procura para

gar, contrato longo, prédio, andar ou palacele,
nÍSSo Cristóvão, Catete, Flamengo, Botafogo ou

u-i

601 o tratar Imobiliária] _
Spr.res Ltda. Pieço 600 000. La

-lgo da Caricca, 5, salas AQ}'2 —\

Ribe
37-1133.
ALUGUEIS - Arraní___r"__7,|~°| f' 

c*!''c,
»ps., loias .fornecemos os me- .,BlClon _.__•' ,_-..,„ „ ,. ..lhores íiadores da Guanabara -CO^ACAfiAMA - 2 qts., 1 sl., 160, 180, 200. iraiar 8 às 18 lu. S. CONR. — B. TIJUCA
Rua do Reisnde. 39 \aU \ 103 [dep. mobiliado c1 tel., geladeira. Territorial Amazonas. TeU: 23-3042 .
APARTAMENTO quarto . sala ,..'il";:'r 

"B"»-HANTE". - Hilíri.ySO-_31 CRECI 7.3.

AlUGAM-SE casas rm 8.
dc 120 e 1.0 mil c amplos
lamentos dc 130, 170 <_• 2Ú0
r' br. Chaves, Áv, Antenor
varro 9?, sob. - 30-7311. , ___,_. _i_ .. ¦ ,
alugo apanamenio coniugado 

Lar9° do Machado, area construída de 600 m2,
com hanheiro completo e cozi- fítrilirl^rii- rio __,_.í_a/-!r__-_^. -..-.*._. i *¦ i
nha. ver e ir,v..r Rua Feiisbeio 

racllla-ae cle estacionaiiiento e Iransferencia de
Freire n. 135 - Ramos. telefones. Tratar te
APARTAMENTO - Bonsucesso, 3
qu.srtot, 2 banheiro! otc. Sua Snn-lDr. Coutinho.
ta Mariana, 100, chave; Rua Mi-
íj'_ .1 Burnier, 10 ~ Açougue.
ALUGA-SE caí a dois quartos, sa- _.
ia, cozinha e entr^d.. para carro ALUGO^ aps. e casas. A

. cisa de quarto e sal". Ru- Doi- nh_r F_li>, 349, chave:
fínn Ene.., -1.3. :3, aceito d^scento cm folh.
ÃÍÜGA_E~~~>. tipo casa, 2 mur.i!"!'

.3-7718 ou 43-5352, com

.io casa, 2 quar-
sala e sinleco, grande área ESTAÇÃO DE COLÉGIO _

cr,b_r.c., dujs entradas. Rua A^e..• se uma casa tom A quart
qui tela, 9 - Bcnsucesno. |« saleta, quint,.! e outras
APARTAMENTO

66. 516 57-2036

ZONA NORTE

rioca, 5, salas •401t2.,ÀLUGÀ-Sc'~
térreo cem

67

ot.mo apartamento
nteco, nr. Rua ha-

¦ Cachambi — Ver

parados, coiinlia, banheiro, iroa|_l"'57;jj'a7~__ CRECÍ'243 
 '"iALUGO 

vaga 10 000, senhora ouIiugado, na Av. Sernambetiba, n. nia 50 000 p lavar ._• coz., 2
-o serviço com sangue, melhoi ¦ _..,.,. - .-. -'moca, ap. coniugado, de primei-1760. Chave; com o porteiro (.'Tese! depósito. R. Moreira, 13:
ponto Copacabana, d, frenle, mo-COPACABANA -Aluga-se emp. ...^ Je respeito. Todos tratar na Imobiliária Sagres Ltda. (Abolição.
«'r',c",1_?!S. sílad"ir?- Aluguel: K <•; sala c| saleta c| direito o direitos. Rua Garcia Divila,! Largo da CNCrS 3C-,00 livro derprsas ci.il!eloí':ne c| ou s| moveis _ ... .„ ,fl, ' , , - ._ .,_.,
condomínio. Contraio minimo do,200 000 mensais. Tcl. 37-8U03. 

' ' P' '
1 ano, com .i.dcr. R. Constant.;COPACABANA - Bairro"Peixoto
Ramos, S3, ap. 404. Chaves na _ Aluga-se de frente apartamen-
portaria.  ________ to com ssla, quario, banheiro, 
ALUGUEI? FIADORES? Náo peçi ¦ cozinha, tudo separado a 2 ou 3'D~. p, . n « l_lr_t_ID A
Favoros. venha buscar um bom I rapazes. Ver c Iratar na R....rVA- UA UAiNUtlXA — 

|m- ., 
R D(., b.r.,..,_, ,-id _— ._. ._

Fiador proprietário, comerciante! Maestro Francisco Braga, 247, ap. k. CRISTÓVÃO 31 -Praça Saens Pena - liiuca"^*?^ 
""• 

,'.„ .R,u'' 
Jo:q

part aluguel de casas. ops. ou:l03. - --- Méier, 330. Chaves local.
loias. Solução „. hora. - Vis-:cOPACÀBANÃ~~"'"Alu.,a-s_" 

"_.=;! 
ALUGA-SE' 

""casar?-q'u'a"rt-,r2~.'~-!.;b;. 
,•_,?""'.!'. Ru. BvSo 

"c". ÃLUGAM-SE 
"j "amplos 

.pa^inen-
«nd, d. Pira., 572, c/ 5, dei quarto c saia sep-, ben-. mobilia- Ias, c,n S. Cristóvão. NCr. 250.CO ["„!.""- ™ 

' 
ÍU_ o':'. r„,", •» c grande area dn estaciona-

. as 20h, mclusiv. sáb. . dem.|do c! roupa de cama e utensi-1- Tel. 23-8700. : ,'ridn ,"c"'°- B'""" NCr!l ,70-00- El"fltil*-
-m l.on.o TV Excelsior, lp;ne_a. lio,. Tol. 37-4330 - Edna. i,UÍjGAÍV, SE ouvir. 

"""."" 
rm ,r".! _ ._" - -íhi-nrique de Melo, 225 Osv. Cruz.

ALUGA-SE em ap! c_al ótimo COPACABANA 
'-' 

Aiuua,e _,« «".irílíí 
~V.,q,_" 

.«I.? n"" r1- ^-^i^H^^lf tL^"^'',"'" 
" ": 5;'W' "^ """¦

cit. grd d |. Inv. mob. plcasalja moça c-m apartamento contòr-1 Vieira Bueno, 25 - SSo Januá- .,. _ t-..,. ^ , r 
"¦ ¦•. •' «-UGA-SE um auarto c| ou sem

cu senhora de r,'sp. que Iraba-itável de cobertura — Te' 'rio -i n" ,' ... ,,' °,a°-linoveis. Rua Andrade Figueira.
Ihem fora c, todo direito l|2!36-76U. " 

/IaLÜGA-SE ap'ar',amen.o com 
"uí, 

1^ Tl 
AÍ_".M °""", 

¦"¦•" -M ,íllJ"!Í'a-—_
Baiagem.; COPACAEANÀ - Áluga-se quarloitluarto e uma sala separados, em '' 'ALUGft-SE urna caia r\s Rua Gar-

- 6u.i-._ para duas moças com direito o'edifício novo com elevador. CATUMBI - R. Visla Alegre, 10. Cl1 P',e!' 3J- Quintino Bocaiúva.
AVENIDA ATLÂNTICA 762 -banho quente e uso telefono -'contrato com fiador. Ver r tra- Aluga-se o ap. 101, de saia e 2 ALUGA-SE apartamento 101, sala.
Leme. Aluao ap. térreo, 2 cju_r- j Tei. £6-1271 jf"" na Rua General Aroolo, 72. .quartos por 210 mil. Chaves no 2 nüãrtos e dependências — NCr$
tos, sala, coz., armários . cofre cÕpÃCABANÃ~~~~AÍ~"ga:siTp~~~ ALUGAM-SE 

"vagas 
a rapa.es e'__.___._TrÍ_?r_lel- J"-W48. i 140,00. Rua Albino Paiva, 401.

embutidos, den. p. empregada. 
quaMo , !fl|a ,e gu. Siguei.]senhorr: solteiros, quartos areia- LOJA de esquina, aluga-se na RjSenador Camara._

Vi ,"' 
C—-¦ ¦¦'¦'»¦•- ira Campos, 35 902 - Iratar Av. dos, ambienta familiar. Rua Bo-IBarSo de Mesquita n. 135, L-A. 'ALUGA-SE uma casa de fundei.

ALUGAMOS aps., cas.u da ZonaÍRio Branco, 277, gri 80O10 11_. 402. j Serve para qualquer negócio. _ Praça Manágua, 75 — Benlo Ri-
Sul a Zona Norte, com fiador|Riõpolls Imobiliária SIA. - Tel.^RYrrr;rpfn A,uo_ _ .,u'MAr1z E BARROS, 470/B16 —}_'<!.. 
ou dep Solução imediata Tratar .32-7726. I 

2 qnlíu. deo R S Luf. AluS»-« «P- 2 <U»"«. >- dep.: ALUGA-SE I apartan_n~" n. 202,

Cin.ia°nd?a 
' "'''• -5''0'6' CÔPACÀBÃÍ-Ã-r-prTcilã-^ó-ci. loízagl? 86°7. Ve'r I'"i, 17, ['.,•»*>>•_*.. NCr! 303.00. Chave, quarto,

_-llira"Ei- — _-. 7, --—para aparlsmento n-obillado -ICoulo. Tratar tel. 52-1433. con, _ o_port..Mro.

í!.^A"_,8Si:: Copacaba-na !,ro^*.p,r209V-Ep_sStod2 
""' BÍNF~CÃT~: Alur^se 

"quanortr,- 
MUDANÇAS STAR -

ÃLÜGA-SE vrp rapaz 50 
"mil, 

COPACAB ANA - Av.' Alug^p.. |. T^T cozinl.?"! 
'a_ 

S^í 12,00 A HORA - Tele-

?h_.r_rCop..._an_; í"^ a, !,.' 
' ,"-' ^'" 2 C"!' e ^' bM '88 "" D* ^^

-_P1. . a

lipo sala comer-:'""'?01'"'
_.„l. Constando de um grande i.v r____??__.-_í_

lão, ber.heiro e lavatório. tudo'IRAJA — Alugam-se 2
independente. Rus Viçosa 37 apar-|sl., coz. NCr$ 90,00 e
tamento 205, ,is chaves no 201.\Rua Cláudio da Costa n
Tratar com Faria, 52-6999. ;des.

Monse- CRAMD'Í"'LÒJA com 2
n_ cas_ e íire.._ por? qualquer

comércio. Indústria c
 i— Passo contrato cu

Aluga- scbrelcias. Ver e tratar no 1
:, sala cal "a Avenida Brasil, 11 701 -
deps..- *-.?Í1' -^ cem Jo.io Lopes — Penh

.Circular.

sobreloias
ramo de
depósito

alugo

maraca,
in tratar no mesmo.

]ALUGO uma vaga _ rapaz. Ku;,
iSão Paulo, 52 — Sampaio. Lado

ALUGA-SE ounrto d rapazes, sem 2. de Mc'

Trat<.-i_ no iocal Rua Ca-
ll ;LOJAS nn estação de Ramo-, pri-

casas, ci;., nieira locação, alug.-se. Tratar na
100,00. - Rua Uranos, W9 sr;b.

. 145 iun- LOJA"SE\í UIVAS," conlrato".fe""-
 anos — Própria para ccnserio cie

ALUGA-SE ótima Ciirn de 3 quar- PILARCÍJ - Ã!uga-r« casa cetr calçados cu pequena indústria -
tos. sata, cozinha, banheiro comp.,'2 quartos, sala, cozinha, copa s £v- 

&r&f- de Pina, 759, loja 37-F.
gás da rua. Ver e Iraiar na Av.'banheiro. Ver c Iratar R. Edmun- 'ratar: 52-óv99 — Faria — Chaves
dos Democráticos, 291. id?_"-° '^-'j. I"0 bar-

ALUGA.SE ap.' de sala, 2 ots.. de-PILARES -- Alugo casa dc 
"trèn". 

LOJA - Aluga-se ci 50 m2
sala. Rua Mari Av. dos

i de Coelho Neto,
j macia, sapataria,

mais dependências. Rua Canina, ,e- 2 quartos,
165 , ap. 101, Parada di- Lucas. Benjamin, 204. _
Crí 160 COO. Chaves p1 favor no!ROCHA MIRANDA - Aluga-se"
ap. s-101 Inís. Tel. 34-2677. jl :|„ I q|. e|c. Rua Rubis, W4]l0JAS - Alugo 120 tn
ALUGO c.K.1 do dois quarlos, op..201. U\. Ao-S?<>e, Dr. Leo- Benedito Oloni. 65-A
Sàila, coiinhj e banheiro eom 'Pc'c'?'

áqu.i e luz no Jardim América.JSÃO JOÃO DE MERITI — Á!
Rus Monsenhor Castolo Branco. —jna-se cas., .0 000. Pua Araru
O. X Lolo 29. ma n. 214 3. Pomes, ónibl
ÁLUCÀ-SE c-sa. riúãrlo 

"rala 
cr,.:Jard,m Rídcnloi

!• s_, quarto
:r. 125. R.

iLHAS
quadra da prai..,
R. Dias da Rocha

lem
26

por NCr. 12.5. R. Santarém'
n. 107. Penha Circular.
AlUGA-SE uma casa cie fundos, 2-
quarto:, sí.ta, cozinha e b.nh.i- *~~

ro, grando quintal, cont uma cl GOVERNADOR
terna, 12 000 litres de água. Vor  
Travessa Etelvina n. 3. - Olaria.1 ALUGA -SE casa na
rr-iATi-Ti ri."nrto"~ V ¦ < vernador na Estrada
ALUGUEI, FIADOR, com 6 imo- n ^-..^ _ Ribejra B

canto sossegado.
beiro r._! Praça Xt

. _rc...
ió -

ala, cozinlia, bani
Rur. Aristides Cüire, 3/3, c/

Mele", lado da Igre a.
ALUGUÉIS um mes depósito ou
bom fiader. Api;. ,. partir de

sala.lburbana, 188 - D. Gildele. jfone QJ.OJAA 160 
1E0 200. Iraiar 3 às 18 hs.

ou ano, mob sinteco, tel. CASAl sern f;ihos ,,„„, 
¦ 
„,„„„.'TOne 

^ ^M. ,„^-141 Amazonas. 23-3042 -

.,., frente. . .7.4.6.. __ com qil,rTOj .,,,_ t;^ndin.: PRACA SAtNS p£NA _ A| .;b--u.l 
. CRCCI ,-s...

ALUGAAÍ-SE 2 bons quarlos, c/ COPACAEANÀ CASTELINHO -leias. MCr$ 150.00. Próximo Cam- ólimo quarto para ca.l <oin ;:. ALUGA-St cata, 2 qts., sala, Co..,
banheiro anexo. Para 4 mocas cu: Aluga-se ap. c' telefone, mobi-lpo S. Cristóvão - Telefonar lhos ou mo .a-.. Rua Cr.rlcs ele Vas- ,,,"nl." '¦"- írea- , 

"• 
.oiis'rapazes. Roupas de cama e cate li.sdo, saia, 2 qls., dependênciaJ23.91S, R-15 - Alberto. concelos, 133 ap. 101 lJ*b 

~ Chaves no lado 1450 -
da manha. Por CrS 120000 cada :. ,„prr.?. NCrS 550. Visconde Pi- SnTri'"!.- 

"üawiSíípã" '"""_'' 
ní,. :<_! ¦ -T « -Cascadura.um — Rua S*- n._M on r ,.¦; _r qo r* ..rkA^A D-\ t.,*...i'.. I kA — Alugo UU.-.KIiJ — Mi.ao p.-' av. cor., ».,„_, r -- , —¦

im. i-ec - 
',* • ' 

t 
P; 8?-_,7o_,.',Ve' c/|quarto con, depósito, pode lavar 45 mil, c,' dep. Ver R. Barão JW^A-SE JP- 

de 3_<lts sala e
ALUGA-SE ap. quarto, tala. pen. portei,., Tralar _F. 47-9522. jj ^..^ R 

' 
,_ _,'c 

PDe-ombro,; 
Vassoura,, 36. Trai. Rua Mnrdlio:d,e?ds-Aa ""U0^5" dn M";f

«rinha, rle frente, sem moveis 
(COPACABANA 

- Aluga-se ap.II8, começa na Rua Barão de Igua-!Dias. 20, %/ 401. '.23' c 6. Pi 300 000 menwis. Aa
220 cruzeiro». Saint Roman, 399/ conj., Ronald de Carvalho n. 250,l|emi hn-.iiir.i ri . , chaves no ap. 201. Tratar a Tra-
202 - Tratar México, 41, »/ n.»'_._. 70J Traiar ml S-JÜIAA |- . CiUARIOS - Alugam-se ind. r, vossa do Paço, 23, si 30 .
1701 - 1,1 . 18h !?¦?', . Í2-B16Ô. 

- 
pRAÇA DA BANDEIRA - Aluqo .cavalheiros de respeito em ambi.l _, ,ir» cc"_ 

~ 
„— _, ->- -

jfriPrS—L-í- i-3 _£l.avM_porte,ro._ __ quarto indep. 1 r-e.-soa trai,, ente familiar. Rua Dr. *___lni, *>nlUÇ**lE; R,Ui^í" dra 
J3*""":ALUGO quarto paro estudante na|COPACABANA - Aluga-so aparta- (ora. Rur, Senador Fu.tado, 6S-B SI. -70' hmdo5' '!'¦ 303 - r°tlo! =s

ria oo Go-|"fn
Rio Jequiá

tiei-a mar, ro-
Tratar com Ri-
de Junho, 263.

ILHA DO GOVERNADOR""- Fre-
guesta. Aluga-se pj temporada,
caia mobiliada c| geladeira, 3
qts. e 2 sir. lnf. tel. 48-9986.
RUA JAEURÍNA, 355 - Cacuia.
jIucjo casa 3 qts., _. sls., tcl., 
gar., quint. Chaves 367. 32-1619. rCfüTOO

mo-
veis — hrecusável — Fcrneç-» —
Praça Tiradentes n.*" 9, sala 802.
Junto ao Cinema SÕo Jcsé.

ALUGUEIS — Forneço fiador ir-
recusávei. Rua Uranos, 1.4)0 fun-
d^s — Olaria.
ALUGA-SE um quarto na Rua
Ourique, 70 — Per-h** Circular,
para rapaz. Tratnr com o Sr.
Ctacílio.
ALUGA-SE 

"um 
quario 

"niobiliadc

a rapar. Av. Democráticos, 465
BONSUCESSO""'-'"'"À'ur.n.r_ 

" 
ao

202, de luxo t grande acomoda
dação — Ver _ -ratar, na Ru;
Cardoso de Morais, .154 - Tol.
32-7314.
BRAS DE PfNÁ - A"luga-se ap":PAQÜETA - Aluga-se 

~ap. 
mobi-

nt., sl., co,-., banh. completo. ] üado ou não para temporada ou
Rua Piriá, 106 — Tratar com Ma-jccntrato de um ano. .j-3363 -
noel Lour*tn<o. Jorge.

14 34-6. Praça
;erve para far-
ntas etc.

Rua
R. Ana

Nérí, .0.4, própria para pada-
ria. Ver e tratar nos mesmos.
LO"JA""GRÁKíDE""¦"-""Alue. :e 

~eü

vende-se. Perto dl Pra,a Saens
Penn 200 m2 - Rui Conde de
Bonfim, 116. Tratar r.c local.
PASõO loja '.im hall, ótimo pn-
ri cem., oficinas etc. Telef ene
300707. írea total 27 m2. Alu-
nuel NCrS 50,00. Prédio esq. Av.
Democráticos, 2-17.
TIJUCA - Preciso alugar cu cem-
prar, loja subsolo, galpão cu ter-
reno. Tratar pelo telefone 3^ 6942
— Sr. Fernandes.

ESCRITÓRIOS
e CONSULTÓRIOS

SOTIC - CRECI 539.
RUA JABUflANA, 355-A, Cacuia.
Alugo casa, sala, qt., coz., banh.
130 mil mais tribut-i. SOTIC
37-1619 - CRECI 539.

PAQUETÁ

Av. Prado Júnior, 135 603. Ira-
tar pl tel. 42-2992.
ALUGA-SE 0nr_ temporada, ap.

mento de eala e quarto ««parado?., 
Jj 

» loje.

07n nn'°'/0'inlc" ..... DNCr* Q-ÃRTO"'DÊ270,00 e taxas. Rua Belfort Ro:<c,;_,,., - 
_ CrS w _,,

Sr. Mi(
FRE.

., -i QUARTO - Aluga-seA"'9°>,„
mobiliado de luxo e ojtro com'376, ap. 304. Chave?, com o por-.'.
vagas para rapazes — Tratar Av. |t
Cop., . 200, fundos,

Iraiar tel. 42-0100.
meies ctt- depósito. Rua BelaJi ,_,_„ ,«0" ri u c;- .-,:..,*..,..-. c.  uença n.o — 1

 Santos, p -00 000, com 2 qts-,
com ou'SA'a' dl-'P;'- ^e cmp. Apanhar

casal sem filhos _.l,av„es 
"° ''<>¦ m- '"<" ,rjv

rio Paço. 23moças. Rua Marquês de Va-1 301.

113-B, São Crislóvão, Sr. Sousa.

Família alu

ALUGA-SE ap. 301 da Rua Cora.
™ _!.^° de Maria. l_ó, Ct 30, com 2

e depr. pi 250 0O0

Copaca- porl. Sr. Verneck, Belfort Roxo,i_;°r n..^"ÓT _' MO _i"dla**;il»v»' ¦ "rinhar. Rua Condo de I™'";.'1.; 1r6''" 1 I«v. do Paço,

.23,711. Tr. 52.7796 - Santo, f 
* 
^ ír\lf pf _l. 22^154 9|B' 

"¦•"*"¦ 8« _J^>- A.U_ A « 
', '-o" 

na R . O. •"

B|ua 
__-_A_____J  .no-TbS 

"a 
__T. r> «»"« "¦ ''Oi -™» o."'"-; QUA8TOS -- Aluga.,.se grande ,\™ ^t,"^ Ll aíh m .o . S— 'eI- .^^- .u,p<.r,u_T_ 

p repares solteiros do|Av_ Pau|0 de fm.,.^ _. 3J_ .ALUGAM-SE apartamento., ótimos.
APART^ENTÒ~-~----i----rn-^ I^Vç .3ÍÚ!!imo ":;dír! ~ U:doni: %7! ?o°1"3?Sh^. ' "^ "" ~*
T_.ut>3 ut. . n iu meses, o.ilcij, sí* cnnforl i.v*1 x »„,•,: dc resoonsa- c t s\ r-n ictau *e/\ _ — .__.__.. _...__
Ia. quarto separados, bani,., C07.. bilidade com referência C?Jn" 

SAO CRISTÓVÃO - Aluga-se '•»". 
Rio COMPRIDO - Aluga-se à Rua ALUGO an. 201 frente, sala, 2

Aluguel 330 mil. Tratar 23-543K gp 000 Te° S74S72 i?.d.i° p. fí.0 „ % n_, 
".!.*'" Ucerda' £07 ''I5-'202 <: 2 q,"lr:o! c dapendências. R. One-

ALÜGÓ - 
ympo7_3r--Ar ™:!cOPACÃ_ÀN ."-"'Alug.f^R? _-._.' díp^l^n^feÃnTia' i^Ca'cl'.an'nue° 

'í, 
. .r 

"w '¦" 
^'"ro5^" V-'l 

" 'oesc^Vo0^
biliado quarto, banheiro e kit. c| o». i..'«:».« ü •¦ inj .1 nlu», _ •,-•„ . .... rl,,_... c.,:,, ...'_.'.e', c .tanque. Tratar cie 7 as ver, no 102. Aceito desconto c

 COPACABANA - Alugo ep. pl oUAPÍrTAÍAPId _ sin Or-,. 
'"UARIO GRANDE - Alugo »:-„

ALUGO vaca p mòç. trabalhe! temporada. Qto., sala. Chave» c/?SU0ARAT,i'HomI *tóo .«S II 
"c"»1' 

»"biente familiar, pode.' ;¦.for, _ Tel 37-2630 - r™,...  e. l o.ii... o_._ i^:"- _o'imo locai. ínoça ....c.ta .o- ,vj.r _ m_,_|,„ „,,„ r__A'_ _,_ mensais
bana.
ÃLUGA-SE ap. 2 

"saias, 
2 qüar-i Bahia."- CRECI 822

los, dependências, mobiliado, gel. jcOPACABANAe te,.-lonf. Rua Gustavo Sampaio quarto de frente para uma c
op. 30-. Chaves porteiro, duas mocas riiilinlai - 47-3383876

.liUGA SE f;ns comerciais c
ind. belíssimo ap. I.° andar, di
frente, 3 saias e mais dep. M~.
tra zelador. Rua L uí i de Ca
mões, 75. lei. 37-4737 e 25-2971
ALUGA-SE coni. 2 salas, banh
cc;. Av. Franklin Roosevelt, n.
39, ap. 606 - lnf. 36-6ÍE2.
ALUGAM-SE vaTfas sa'as" pl" co-
t_'c;o ou pequena induzir.,-, a
Cr? 105 COO cada uma na Rua
dos Inválido-, n. 171 - 2.0 an-
dar — V_r no local.
ALUGO sala 7l1 Evaristo d-"~Ve'i-

CORDOVIL - Alugo casa. quarto, l-IIE__i| |ga, 35 - Chaves na portaria -

sala, cozinha, banheiro, 80,00 no-; ;>.,-_.-;. ,;" ^, n_^ ¦¦ l_,i.r 
Av' "' B"inc0- l85' "la

vos. Estrada Porlo Velho, 689. -]CMM ~ Aluga-se Crí 250 mil 2010.
.-.-m-,..,..,.. a. —*¦ --, —T-tcruzeiroa mais taxaa ap. 603 na
CORDOVIL - Aluga-se ap. de íl.'Rua Coronel Moreira César, 129.
2 qls. na Rua Caruní, 165, ap-,Tratar Rua Uruguaiana. 5:
10). Chaves p/ favor no ap. 711 je] - 43.1759
S-101. Cr% 180 000. Infs. Tel.:—' '— —
3'''2677-. PETRÓP. - CORREIAS -
CASA - Aluga-se com sala, quar-
t_, corinha e bõnl.eiro . Rua
Baturite, 9. Esta rua fica emfrer,-1 ---,--„—
1e acs Correirs. ALUGA-SE por 2 ou 3 mese

CASA bea, sublocada com bom
rendi-nento, passa-se contraio, em
Olaria. Trntar Tel. 28.7499.

ESTADO DO RiO
NITERÓI

Geladeira, moveu e utenj. tudo

pi casal ou 2 moças. Ot
c..I próximo da praia. Ver corr

Lafaiete,

limpo e em oom estado, acomod. 
jratar 

Av Rio Eranco. ,38, l5.».|sÃÕ-õ«SfSVÂO - Alugo gran- c? Srl .ladir.^""' 
^ "B" ,0' AlUG° a"' l04

" ' :le- <¦'¦¦• :de terreno à R. Ferreira' Araúio. L_
í U, iervindo para guardar ca* SAENS PENA - Aluga-se ótima

Av. Ministro
Edgard Romero, 835. fundos, Var
Lobo. Aceite desconto em folha.

al cinco snoJ. Tel.
'CRECI 335.

gulpao pa-
rato com

52-9052

sala comercial, nova tmtoco,405. fritar pj tel. 47-5453 t ..'ca gie trabalhe fora
32-3122^ _
ALUGO - Ap. Av. Atlântica n.|37 .913.
1998702, com telefone, _. sa-ICOPACABANA, cl telefone, ...  , _.
las, 3 quartos, 2 banheiros, cie- para duas mõ.as cu para nego-15- CRISTÓVÃO - Aluga.se vagas,
pendências emprefjada. Vor e tra-(cio - Te' _ó-ó_r:. :fl rapazes, mobiliadas, preco mó-
lar das 18 .. 20 heras no loca!.lcb"PÃCAI.ANA R 

"MiníoVn" 
vi"'di"' 

RvX C7 R,0íri9uc! <.< San- SAENS PENA - Alugam-se r|u.l
Cr$ I I0O 000 mais tavas „", Zt r , ji íii ,!"'' "- f'9' Tl''- 34-4694. tos a preços m6dicos. Av. M,"""Aluga-sebõa CA"5' «1-sob.

CASCADURA Aiurjo ap.
Amh.pn niinhors ou construir Mu-i, ¦¦ .-.-- ¦--¦¦ -¦¦¦¦ ¦• .:-¦¦. ,

ta familiar. CrS 50 CC0.CO.' T_l.lra oficina. Faço contrato comer- 
'banheiro na ^u^ Conde de Bon-2 .!::._*_.'?_• ,_op!"?.e.n_.'_,!'_ _fim, 375, sala 609. Chaves _"o "• J'1uaperi n. 46, próximo á R.
porleiro. Iraiar nm Jcin Fortes ^Clarimundo dc_Melo.
Eng. s;A. Rua México, 21, gru-icÂSCÃDÜRA - Aluga-se bom

de Castro, -41 — Aluga- .. ., _. ,
504, de saia e 3 quartos,|SA0 CRISTÓVÃO

525 mü. Tralar Tel. 42-9948.: 
"'",,s com 2 nuartos, sal» e gran

.. - - - dc quintal. C-jntrato com fiader
Aluga-se ap.!Ver _. Rua /,-,:_,.;„ 3,

'veiroí
ALUGA-SE uma vatta a um senhor se. ap
idôneo t um quarto par.i ijmajpor
moça que trabalhe fora. 360932 COPACABANA
ALUGO bom quarto frente, mu por temporada a turista, to d
bitiaclo e outro pequeníssimo fun- mobiliado, geladeira, roupa dejnartj0 Monteiro _8'44
dos, próximo praia, cavallieiroicama, ap. de qusrto e sal*., 350Lt^ ,ni'c-.,,-'A
responsável^ lel. 36-0502. _ jmil. 

Rua Domingos Ferreira, 12J, 
's' •' Ci'-' ' •"'

ADMITE-SE um mes" acíianlãdn ou apartamento 805,

tratar

(12 h
TIJUCA -"Aluga-s

de criada. Fisdo: c' contrato —
Alugueit NCr. 250,00 mais ta-

7r-t.' ,1-. 'a x,'***- Ver na Avenida Suburbana,I '.l1!*! ÍI_.S I ' .\ ,)., rt, ,. . ,. 036, ao. 202, das 6 òs ió

Ru:

bom fiador, apts e casas a partir COPACABANA, 75, ap. 2.2. Alug.Una Néri 169
dc- NCr$ 150, 180, 700. Av. R. frente, lindo coniug., varanda] :_'_.:.
Branco, 185:2019 das 8 às 18 lis. ótima co_\, banh. em còr. Ver 9.T|ll]r"A _}!_*_ CrtMPOinn
CRECI 743. 52-1512 - 38-4031. a II e das 14 às 16. Trat. R 

"JWV-A-KIW _KJ_\I KIUU

AVENIDA" N. S. COPACABANA"'Clarim- Mel°- eti- B,,!«' 2i0-

onfim, 1178 ap". 106, sala.^r- ^CANTADO 
-"Alugo 1 

-quarto

Sr. Silva, na Rua Senador Ber-Ito separados, dependências, vw.?r"$e. ' cu 2. ™ça!D' N_"'S
'" nragem. 

CN. 2.10. Tel 411.7024. ÍOO,Ü' 
?,v, e C°,l'?hir- 

,Rua, ?°r"
_.,..Zr- __ n.irdo, J. 7 ap. 102. D. Lmdalva.

Aluga-se ca-;TIJUCA — Quarloi alugam-s» c Tel: 48-1187.
sa igual kitch e um quarto in- direito x eoxinha, independente, 1cm/^mu>T^í7_w?. 1—
dependente, lugar agradável, -para casal — •¦  —- -.:,ENGENIÍ° N0V0 - -1''""*

FÍADOR7?? Rosclvo na hora. Dou
dec-mentrj. Nóo cobro adianta-
rio. Av. Rio Branco 185, s. t B19.
Tel.: 32-3503.
HIGIEUÔPOIIS"" -" A
boa caia 2 qt.., 1
co:., quintal. Rua
dão, 39. j _
JARDIM AMÉRICA - Aluga-se um
tsr:eno para oficina ou qalpao.
Trotai com_ D. Dulce. 28-3799
JARDIM" AMÉRICA - A
uma casa cem 2 quarto., s_'a e
todas a. dependências. R. Mon-
senhor Castelo Branco, 95.

OLARIA - Aluna-se na Rua Noi-
mia Nunes n. 629 o ap. 201 de
.ala, 3 o ua r í os, de pen d encias do
empregada. Chaves e.m o portei
ro. Tratar tel. 42-9948.

OlARIA - 
"Aluna-se 

ap." cie fren-
t<; — Run Angélica Mota, 3.° nn-
cL.r, préaio .' piletis, ônibus Ola-
ria-Cooacabana, na porta. Salet

ITAIPAVA
I _

.E
a ds

qls.,

ALUGAM-SE cito .alas comerciais,
iuntas ou separadas. R. Riachue-

Ml*jlo, 199. Tratar R. André Cavai-
_ _|cante, 50 - Centro. Tol. 43-6102

— Constantino.

j 
ANDAR/SALA" - Aluga-se andar,
próprio para despachante ou pe.

[quena industria leve á R\n. Dem' 
Gerardo. Aluguel Cr$ 350 COO.

ciar. principais ruaj ap
c demais dep. com telefo-

ne e Qaragem — informações di-
retamente com proprietário —

.Tel.: 37-2207 _ Rio._
ga-se uma APARTAMENTO'"'- Aluga-se mobi-
*'" "ínn*- liado, com garagem o telefone,

Pacheco Jor- oa,a temporadas. Tcl. 25-1170.

3 mais taxas e impostos. Ver e
j. tar na Rus Sao Bento, 22,

dar com Si*. Heitor.
l.o

AVENIDA RIO BRANCO, 185 -
Alugo sal* frente, Edif. Marquês
Herval — 2 salas, corredor, ban.

... , ,.- ,. ... .Completo e kit., 250 mil e taxas
para temporadas. Tel. 25-11/0. | __ 37.7jgc

TERES. — FRIBURGO ALUGAM-SEITês 
'salas "para 

__
 _„_..critério. Tratar Rua Teófilo Otò-

JALÜGO ap. conj. mobil. c[ to- m'. 58 s! loja. Sr^_Antônio Cario;.
"-—dos os pertences para 4 pessoas. I ALUGA-SE à Av. Presidente Var-
-la p ¦ Coronel Antônio Santiago, 65:ç,a5, esqu!na com Uruguaiana -

ap. S. Inl. £7-0015. [(Edifício Lisboa), sala n.o 1719,
í-aviac kl .-"llAs-ii de <ren" P'1" Presidenle Var-
LAAIAIi — N. IGUAÇU — gas. Chaves com porteiro. Tratar

NILÓPOLIS |!e'f'*.n« 3Í-.52.0?. 
|ALUGA-SE excelente sala na Av.'—' 13 rie Maio, n. 13 - Edificio Mu-

CAXIAS — Alugo casa no pon- nictpal. Aluguel mensal: NCr$ ..
lo 300. c' qt. R. 9 no 241, óni-IãO.OO mais taxas. Exige-se fia-
bus. Venda Velha — São Jcáo.jdor iciónso. Chaves na portam.
Vilar dos Teles c Nova Iguaçu;,: Tre tar tei. .13-083 _.
,| 5 minutos oo Centro. ÍÃfOGÃ_r«.íít6.io, Graça Ari-

nha, 145, com 100 m2 e telefo-

para caiai ou r?pai«s, (orn ou v.
sem móveis, .mbienlo amiliar Ll .'",• 

°"*"0sk i,ps', n0,v0:. cen,r0
au D.ni. J ¦ _• ,í! de terreno, bem oca nados, ga-Av Paulo d. Frontin, 176.  |r.gBI__ CBc|e)e po|._.^ 5)4/c^.
TIJUCA _ Aluga-se a casa lll davei Sr. Antônio - 31-0957.
vila, na Rua Mucu n. 393,

porta.
entrada, varanda, 3 q., 1 sala, CAXIAS - Aluga-se uma casa na
2 banheiros, sendo 1 social etc. Rua Nina Rodrigues, 464 _ Bair--e -c- Cna'"!- na cortai
Aluguel Cr$ 300 000 por mès,1''o Bonfim, antiga Rua Elza.
podendo guardar um automóvel NOVA IGUAÇU — Aluga-se casa ^LUtjAV;)t tír'.1 '.'í* loca.ão*

c-m

uitin.u, io-;_uir uús a ns io nj.iouma cu.*., uann. em cor, ver v. ti 11 ir"A DIO rfi_Vy_PDIr_r\ ......... -¦.. 'i_y_ni. *__u_ie roíonin, ').•». _.na-
CRECI 743. 52-1512 - 38-4031. a II e das 14 às 16. Trat. R. | 

"JWv-«-«IW _<__\l KIUU TIJUCA _ Aluga-se a casa lll dav-s Sr. Antómo - 31-0957.
AVENIDA" N."'S."CO"P"ACABAMA;liC,",rir'-.Mclo'.Bí'.4-_s',!'' 210. ÃTO-Ã."E"_'m'"ou,.rl_. __7a 1 oes li . 

R.\" Mtcu ."¦ ,393' c-:'n. ENGENHO NOVO - Aluga-se um
1093. Alugo ap. 603 mobiliado COPACABANA - Si ferreira, 215 So,, que trab» Ihem for", » cí. tal ínf . í" 58 .7«1 

' ' ""'"''"- "m sL' 2 1"'""" c dePen-
_/ 2 qts., sala, dependenciai — ap. 703 de frente. 200 mil — T. referências N- Rua Conde dei .1 

'. 
*I/-J* 'dências de emp. Ver na Rua Vis-

400 mil. V. porteiro^ _ _ I56-1160.  -Bonfim, 768. - riiuca. jTIJUCA - Alúaa-se em casa'de'?n^- l'-'b=i',nf- '21 Tralar Rua

ALUGA-SE quario de luxo ern ap.jCOPACA&ANA - Ap. de frenle, ALÜGA-SE sala, quarto c" cõ7i"-lffimil' - ouarlo mobiliado a pe.- /" _¦- "S"''--_-_^_^3\_A°._
fie fri_nie d' Av Atlantic... Trl.'aluaa-se NC-i 2&0.'>3 nu,-,-!., ¦.>¦..! nt-.a A* l^nu ^„^- : _.-4:.„ r.*t i soa só. Pu.. Cim... <_ SaIa^ . ,.fl ENGENHO NOVO — Aluna-se

c sa.a, per
Costa, Rua
Barbearia -

de frente p' Av Atlântica. Tel. aluga-se NCrS 2Ê0,CO quarto, sa-|nha, de fron'* cot.
36.5076 ou Rua Bolivar n.° 7,!la iep., cozinha e banheiro Gom-jl.OOCO. Rua" Fo';k
ap. 1. Cr: 200 000. .pleto. Rua Edmundo Lins. 20 apJllO. Tijuca. Pêdc-.
ALUGA-SE ap, 2 quartos, sala/^; .^,avc£ e informaiòes com'-

fínn_. embutidos
COPACABANA Aluça-se aparta-! -1"_n- en'P'*e0- ~ RL'a SSo «'_«!, HJUCA - Aluno'So, ap. 102. Chaves c| porte.ro, ) a |ÜCa,

sábado.

iardim CrS1"'1 •". Run Campes Sales. 148 ENGENHO MOVO - Aluga-se
Cunha JUUCA - Quarto, aluna-se a ca- 

™a 
„_",•• mi" 

A!i"é' "*' Cr""
ereneias..sal, p. lavar, coz., 80 mil, _„•- 

'_°2_1-_ '_..___.
''IALUGÃ-SE 

otimo ap. f"rento:""sala". '•''anle familiar. Rua do Bispo,'ENCANTADO - Aluqa-se ap. ia-
12 cts-, arms. embutidos, nt. e 210. '. 2 qts. e demais dependên-

cias. Vtr e tratar Rua Goiás n.
264,202, d,-' 8 is 11 horas,

cação, ap. sala, quario --*¦¦:.. ¦-,.,.--, -_FIADOR - Para casai, apartamen-
lojas, irrecusáveis, tomos

.... - a;-...,, perlo da pra.;. com '° e„ '•''" «niugados por NCr$U8 -9710.' "; proprietário, é eomorcianle. So-
¦»¦"'»«•• em!roupaP d,'cama. 65 mil -' lT,\lffl»- ™is taxas. Contrato 

çom j TIJtJCA 
¦- 

s. pEt,X__ VliV*l ?*d.'«fito «*? 47 Í.Y.*. M_*
bel, 236 ap. 102, tem te lefone! |_?J_e___ fe __ fnfim 

"» ' "' ""'h-f-"' m6«s' --,'-'' lmf *" T_efon.M«.9M7. 
^ "'" ' ^

---¦¦*¦ *»•¦!• kmr-T^" '¦ * Imiliar, moveis . telefone, p| re-
«iii^AiAnc inovo:, oaia e qi. separados _'jAlUGA-SE u:n otimo quarto em feréncias. 34-5267.
ALUGAMOS por temporada aps.!,BOOO0 Gomes Carneiro 1301"",^? P^"0"» '^í

i aps. 709, 707 e 807

LOJAS

saia,
quarto empregada, e todo* o:. p.<- 

'

tences, ã Rua Miguel Lemes, 5*.,',
ap. 804. Chaves c nur!e:fc. Tra- ,
lar Maris e Barros. 1025 Bl. C 

"'"?„. '.'"V." 
., í-„",ovei":de 

'seó.lf.^ira 
a •,.;,,- ., ..

ap. 504 de 18 horas em diante, !-'_?__ds__ M_J,7.52?7. ---,:--..'1.._.«"''-._  deo. completas, qt. emp. Rua Dr.
aiuguel 350,00. Taxas. -COPACABANA _ ótimas vaga; AtU_..-!._: apartamento c1 1 0u_ar;]Satamini, 236 ap. 312 - Tel.t "¦

ALUGA-SE quarto
essa de familia, Av. Princesa Isa

j COPACABANA - Alugo
novos. Sala e qt. separados' -l"1-"*".-" ":" 0,".° .'ui,"° cmI!5.. «'«i. 34-3.6/. FIADOR - Alugu.l Imévois, ca-

mob, d. um ou mais _.,Z' 53° °°u- Gome-. Carneiro, 130,"",.°c, p6'IJ™ "i?1111» " ,pí TIJUCA - Alugo ap. sl., 7 
"qls"., 

sas, aps., lojas, proprietário e
W^V\*.n_.p.V.b.ln_;iíS.* 

7°9' 7W ¦ 807 - C,-« "* Amltr.48d'S"n,0> 
RU° Mar'ak"Pen.. emp etc. í/er Baráo" dé comerciante, çr.d.n^iaío por ban.

«° 37-4 sal* 304 Tel 37 9358 [Mesquita, 533, ap. 205 - Alug. co o conercio, solução na hora.

i_lTi?-__L_"n~ín;._ri.l'k_;i7r—«ií COPACABANA - Alugo aparta-APARTAMENTO três quartos, de-lC'í 300 mil. Avenida Rio Branco, 185. sala

.01 a «I, ? otir fflwl11 C0"i- '8°000' - Anita Pendência empregada e qaragem..   — _4, Ed- Ma'1u" <<• Herval.

32.61.'- CRECI 539. ~ ^f**'' 
22'6M ~ ChnV" eom 

pisf 
* 
T..'^^ 07n . 

PM" SaenJ ANDARAf - GRAJAÚ -JACARÉ - Aluga-se 
"apartamen:

V.uisAuTrrnur-Ali/tc 
"si " '' °-  I_-.___,___?_0 .___ _ _ !«,,, h k..DP, 'o 1 sala, 2 quarlos e mais de-

ALMIRANTE GONÇALVES. Alugo COPACABANA: Aluga-se_a_rW.IAlUGA-SE um quarto mobiliado a VILA IbABEL jpendências. Aluguel NCtS 200.
mob. p/tam. trato, 4 qls., 2 biliado, quarto, sala separados, m6«a <"u« trabalhe fora. Tel.: .. Praça Ubajara, 66 ap. 303. Tratar

-CREC. M-""- C°7i,"hfnnbí,nhfi,,f f""^ 
«H?^*.* AlUGA-SE cas» com sala, quan_lda! 

" " 10 h""' TeL: »-*"!.

?uel*IOp.*0dolfo 
Dentai, 6, ap. ALUGA-SE por NCrS 315,00 ale corinha. Rua Santo Agostinho,iMÉÍER - Aluoa-se^aH-.TTerTerT

AlUGA-SE 
"quario "d. "frent. 

mo..[00S-. 
Informações 43-3661. |casa n. 334 da Estrada Velha da36. Var e tratar R. Paula Bri^e Costa, 117?ao 206, grande «-

biliado, para casal, moca ou ia.lcASA ou apartamento em Copa- l/iuca. Sala. 2 quartos, varanda c1'^. -121 — 
JOI - Andara'. :Ia, quario, banheilo e cozinha.

pai de responsabilidade. Telefono ca°ana, Preci'0 «lunar para ml- dependências de empregado eÍAiUGO"_3E FRENTE 
's,-.i,»"'.0f*' 

'',!- 46-2385.
«-6612O0 57-7316. Copac. "ha res.dencia -Compro os mó-, qu.nl.I. Chave, no 314. Tratarj Bom Retiro. 1 170, ap. 203. Va-MEIER -"" Alu.ia^e" ap. 

""conforta-

AlUGO vaga para moça - Tratnr 3^78-9 
Gum""e%- ,eU • • • • 

j 
Pí !»JeL____^.B_»:_ .-'ri;ntit_, - «'>:¦ «I-. I?anh-, çpzi-jv.l c' saláo, i. inverno, 2 orar.

* noite na Av. Prado Júnior n.0~~~~^.'--¦-¦¦—
597, ap. 804 - Tretar ao dia -ICOPACABANA

no pavimento térreo. Tratar na çjc 2 quartos
Rua Dr. Alfredo Barcelos, 187 — |nf, com 5r
Telcfcne 30-1193. Roxo, 316 -
PRAÇA DO CARMO -"Alugam.so.eabana.
2 boas casas grandes uma 130,
outra 90. Rua Ccnde Pereira Cir-
neiro, 465 ao lado dn Rádio Jor-
nal do Bra.il.
PARADA DE" LUCAS' -"""Alugã-Te: CENTRO
casa de 2 -its., sala, bnnh., cozi-1
nha, quintal e ç_ ragem. Rua Fcr-}ESTAClo — Alugo loj
r*;ra França n. 600 — Aluguel ..qualquer negócio, R
250 000 e laxas. Ver no local Tc.iFranco, 70. Alug. 200
Le.pcldina. 42-1337 - CRECI 764.
QUARTO — Alurjo a um Snr. ou LOJA — Centro — Prédio comer-

. um rapaz de rc.pe;to. 2 ms, ciai. AIug..-_e loja o sobrado com
óc\_. Desconto em filha. R. Joa- dues frente., na Av. Mom do Sá
quím Rogo, 51 — Olaria. In.0 49 o Ríiichuolo n.° 6. Tratar
RAMOS -Aluga-se casa" c: SU. jP.ol° 

telefone 25.6179.

qt., coz. e banh. Rua Ipiranga, i LOJA — Passa-se vaxia ou com Sr
164. | Instalação de cabeleireiro,

Sr. Cruz - Informações: 45-7703.
ALUGA-SE em la. locação, gran-

'0 000 c,e ccniunto de 6 salas cem 3 ba-i__.,___
3eíord nhoiros Privativos, área total 220 '-^"O - Aluoa-se

Copii- "'2* Vef na Avenida Marechal FVj.
riano n. 197, em irente à Light,
Tratar na loja "A Triunfante", _,•
os Srs. Barbosa e Irineu. IDENTISTA - Aluga-se

PAGAMENTOS — A Cnixa Econômica avisa quecreditará em contas-correntes. hoje. em .sua.-, Aeén-
cias, us pHgamentos das seguinte:, catesoria.. de
servidores juiblicas federais: Tesouro Nacional
Pensionistas: Fazenda. Exterior e Pensões Reuni-
cia... — Começa dia 31. com cabos e pensionistas
até matricula 1000. o pagamento dn pessoal da,
ativa, inativos c pensionistas, cia Policia Militar
referente ao mês de marco: din X recebem solda-
dos e pensionistas de matricula acima de 1 OCI;
dia 4. Pensões judiciárias e aluguéis e dia 6, Re-
tardatário;,

O Banco do Estado da Guanabara creditará
em conta hoje. através de suas 33 agências nu-
tropolitanas os vencimentos da Pagadorla de Inn-
tivos e Pensionistas da Aeronáutica: Faculdade
cie Ciências Médicas da UEG: .Ministério da Fa-
zenda — ativos: Diretoria da Despesa Pública —
pensionista Guerra o Melo Sõlcio: DASP — por-soai; Ministério rio Trabalho e Previdência Rociai
— pessoal; Penitenciária. Lemos Briio — pessoal;Presidio GB -- pessoal; Ministério da Justiço èNegócios Interiores — pessoal; Ministério da Edu-
cação e Cultura — lotes l" o II; Administração do
Porto do Rio de Janeiro -- lott. T; Diretoria, de
Ensino da Aeronáutica; Lóide Brasileiro — pessoalcie terra. "" O pagamento dos servidores da Gua-
nabnra, referente :io mês de marco, terá inicio tio
ciia G. qu.ii.__o receberão os integrandes do loie 1*"" Esiri marcado para hoje o inicio cio p.i_..imen-to das pensões, proventos e salários-família ro
pessoal inativo e pensionistas da Aeronáutica.,
através das agências do Banco do Eslado ria Gua-
nabara e da Caixa Econômica Federal. Dia 31,

pagamento será efetuado no guichê da pró-
prin Pagadoria do Inativos e Pensionistas.
NAVIOS — Chegam hoje no Porto rio Rio os na-
vios Del Norte, americano, de Buenos Aires e San-
tos, para Salvador, Houston e Nova Orleans, e os
cargueiros Montevidéu, Cabo Santa Marta e Mor-
maescan.
EMPREGOS — O Departamento Nacional oe Mfio-
de-Obra informa que. hoje. existem 36" vacas pa-
ra profissionais qualificados, nas empresas do Es-
tado da Guanabara, colocadas á disposição cios
trabalhadores habilitados. O.s candidatos devem
procurar a Seção de Colocação do Ministério elo
Trabalho, cias 12 às 16 hor.;... levando Carteira
Profissional e Certificado de Reservista. Os servi-
ços ria Agência de Colocação são inteiramente gra-
tultos. As ofertas de empregos são as seguintes:
Apontador, 2; Perfurador IBM, 3; Mecânico Elo-
tricista, 3; Impressor p máq. 2 A, 2: Cobrador
ônibus, 2: Caldeireiro, 10: Encadernado.1 Tabcei-
ro. 1; Eletricista Instalarior. 8; Eletricista Enrola-
dor, 20: Calceteiro, 2: Ladrilheiro. 30; Mecânico
cie Auto. 10: Carpinteiro, 27: Estucador, 24: En-
rolarior Transformador. 3: Motoristas, lifi: Ferra-
menteiro, 12; Frezador, 8; Costeiro Vime. 3; Lan-
torneiro, ii; Eletricista, de auto. 1: Aplainarior, 13;

2 Oficial Mecânico. 1: Chaveiro. 1: Armador. 2;
Maquinista. 1; Eletricista Manutenção. 2; Mar-
geador p máq. 2 A. 2; Técnico Instalação Equi-
pamento em Raio-X. 1: Técnico Maq. Motores. 2;
Montador Acumulado- Elétrico. 2; Paginador. 3;
Margearior p Máq. Dobrar, 2; Desenhista Cal-
culista. 3; Mestre cie Obra. 16; Pautador, 2: Fun-
didor, 2; Mecânico Refrigeração, K; Mec. Ar C:'n-
dicionado, 1; Piloto de Prova, 1; Impressor p' Máq.
Mirale, 1; Tecelão. 7; Motorista Vendedor. 10; Me-
cânico Manutenção, 2; Mac. p ' Motores a Exp'o-
são Estacionamento, 3: Inspetor Peças. 1: Tornei-
ro Mecânico, 3: Bombeiro Hidráulico. 3: Pasti-
lheiro, 7: Ajudante Vidraei.ro, 1; Desenhista Pro-
jetista Instalação Hidráulico, 1; Técnico Calriei-
raria, 3: Retificador, 3; Serralheiro, T, Eletricis-
ta Obra. 5.
J£MI'KÉSTI_MOS -- A Carteira de Consignações
da Caixa Econômica, recebe, hoje, as propostas cie
empréstimos de números até 35 000. já informadas
pelas repartições a que pertencem os servidores. O
pôslo de recepção funciona diariamente no Edifi-
eio-Se.ie da Caixa, sobreloja. entradn peia Rua
Senador Damas, no horário de 3 às 13 horas. Se-
rão chamados os portadores de contratos de nú-
meros até 15 000, para fins de averbação cm suas
folhas cie vencimentos nas respectivas repartições
onde trabalham. A Coixa Econômica Federal do
Rio de Janeiro reitera, mais uma vez, que os du-
temores cie propostas de empréstimos que ainda
não liquidaram o seu compromisso anterior com a
Carteira de Consignações de forma alguma .serãe.
atendidos, c, assim, automaticamente, essas pro-
postas estão invalidadas. O.s atuais mutuários, tão
logo concluam o pagamento de sua última presta-
ção, estarão em condições de. imediatamente, com-
parecer aos guichês da Caixa Econômica para
obter sua proposta de empréstimo.
AULA — Será realizada no próximo dia 31 do
março às 9 horas, no Centro de Instrução 31 de
Voluntários, a aula inaugural quo marcará o inl-
cio do ano letivo de 1967 na Escola cie Oficiais da
PM. Tema: A Carreira Policial Militar, ministra-
da pelo Comandante Geral da Corporação, Coro-
nei Darci Lázaro.
ESPEG — Realização cie Provas: Auxiliar Legis-
lativo — prova de Elementos de Direito Consti.u-
cional-Civil-Administrativo — dia 2, ás 8 horas,
de acordo com a seguinte escala: 1 a 1478, no
Instituto de Educação. Rua Mariz e Barros, 273:
1 483 a 3 553. no Colégio Pedro II, Av. Marechal
Floriano. 80; 3 55. a 4 830. na Escola Ferreira Via-
na, Rua General Canabarro. 291; 4 837 a 7 147. no
Colégio Joáo Alfredo, Av. 23 cie Setembro, 109,
fundos: . 158 em diante, na ESPEG. — Agente dc
Numerário c Valores — contratação para o De-
partamento de Estradas de Rodagem — a prova,
escrita de Matemática Noções de Estatística —
dia 9 de abril, às 8 horas, na ESPEG.

AtUGA-SC ap.
Santa tu.ia, 405, ap. 28.
-13-9230.

— ¦ALUGO no Centro, ótimo
P ! ou unir. vaga, are|iido e lim

t\ b.inii.1 ALUGA-S_ sala, s-.íeta, banheircf*
.itchnele na R. Visccnde Inhaú'!uso comercial. Av. Copacabana n,

lm;, :"0, _' I 209. Iraiar telefone 11 064, 5.1!,. 1 101, Tralar pelo telc
131-3103, Gonçalves. j fone 47-33S_
DENTISTA
rio moderno n. Av.

c/ três salas. Rui Tel. 42-3020.
_oC_.an._;BOTAPdGO"i:

da Pálna, 191,

_na
Pereirajmct,

taxas, míi.t

lel- DOIS ANDARES NO CENTRO -
Aluçiânvífl dois .indr.ros

qto. jGotúüo Varga:
jo -- Branco — lado

(renle,
cemerci

Ri'3 Voluntários
.luçio 2 salas dc

para consultório cu fi.n
,!. lnf. T.l. 26-1783.

Vr" ALUGA-SE uma sala com telefo-"* 
ne, no Edifício Central, Av. Rio
Branco, 156. Tralar Tel. 27-3969.

10.
A MOCA que tc.b. jota, alugoigrande
peq. ql. mob. e I vacja cm qt.jj __.,,

etc. Guimarães,
's'" '' ' ''  

.ALUGO l sala dt frente, a mô-jnha. Chaves Araújo L_..í..o n. I03,'deí qt-., banheiro luxo, '- ,r ^
,. Al_.ga.__ kit-íça. 00 cr.-r.l sem filho e I qto. C/4. — Tol. 33-8377. e WC rie empregada etc. - Alu-

Rua" Barata Ribeiro, 435, ap. 506, «met, c| cozinha e ban.ieiro se-.com l e 2 meses deoisilc. Ba-jÃLUGAf. 5C aos Vna"~RÍ_~MvT" çl'Je': NCr'- 210,00 - Taxas. Rua
ALÜCSrt quarto rr__a"V ._: Ks_, 

°442 
__, niment'» .Oi""?. Bffnnr." 

'iv?"rínP*' W' Mu^':">. 2". 160 0Ò0. oulro na li-7^ Bonifácio, 10591301. Cha-

paz cie referência. R. Duvivier, 28, UfÕne .1 109. Te" __._?.__ ! 1°M0-  deira Otaviano, 91, ap. 203, CrS 
'"-! no >Ji- - .

«p. 10. !èVÍ-,.rr.;---.__. ,.í- |AtUGA-SÊ casa laie, var., 3 .. 95000. Tel. £.7349. MESQUITA -Aluga-se ótimo op.—.i— .FAMÍLIA FRANCESA - AlUfla s„ co... bnnh. comp., área, NCrí ÃTUGO 
"um"'orande''V-15o ~7nVl* ''- '¦ »«P»f»tlos, varanda, irea•to, a senhor ou a,230,00 - R. Cândido de Oliveira 1.0 „2 - Se?v. d° mor.di.. o_.""leiada etc. - Tratar R. Emilio

rie duas. Av. Copec. _83i_0B. T.l^baTa"*3631-01 Cooa^ 
C°P""|n^3'- l'^~_- R- Comprido. jSpólifo, pod. I.v_ _°c_.i„hlí,.|Guac,*,_l1' ' 877-

32-3461. ir.AnniiwWi_._i' .1 .--—-v-— ALUGUÉIS - Vendas apts e ca- R. Luis Barbos., £7 _ V. Isabel. MEÍER - Aluqa-se Ruã M.dinã
ALUGO ap_obSa,,.q,.,,ep., W™%1 ^'^^'^^^í,. t^fy6,^™ - Aluctam, a,, com 2 ff.'?* 

»' 
%? 

*•»-«""¦{ *?
banh., e co.„ 250. e taxa de-, R_,0|v„ „_. hora - A,. Rio 8,..n- „03 - 3.-5855-38-4031 Terrpit»., sala, cor., banh. em cór, í'"'',r- -í--5 ° B™<-°- ^ '5-l>

2?7 ap 40? ' 
c°' '85' *'• ,8"' 7el- 33-2S03' i1"'"1 Amalcna.. CRECI 7431" 

'

À_JGÃ:_¥~Rua Sanla Clara~l_" fIAP0",~ 
r"> «as»», «partam.n- ÃlÜGA-SE um ap. pequeno'«'mo

r_LU6AÃf' _""..,.'"? .."."¦ 
*]?•'. • loja», irr.cusiv.is, tomos .d..to c quarto, cozinha, banhei

rh«' P,opr ""' ° comerciante. 5o.ro t área. Al. CrS 150 OCX) c•-- • !„..,„ .„_:.]_ ,_, 04 ho,.s Av 3 meses dep6,il0 _ N5<J ,cm
?_n__ 47, sala 1 603. cond. Rua Aristides lobo, 26.iGRAJAU_-_Aluoa.se apartamen. 34

RAMOS - Aluga-se ao. cl 2 qtr.., '"to de 5 anos, a 10 minutos , 6)5 _ )6o «.mércio, alugo
sl., COZ., banh. R. Juvenal Gale- f. 

C?",r0'TR: 
\c_mJ>* 

Rabelo, 46 S0T1C 32.|619 _ CREa 539.
no, 30 302. : 

l.0Ja_A______T_l_-__?.?_i5'1l__

RAMOS"-¦ Alugo ap. pequeno ouUÃUDE- Aluga-se na Av. barão
moradia para 2 senhoras e 1 me- d* Te e, 107, ampla loia com j
nino Paoo alé NCrS 12000, óti-!'»»• V"r diariamente no horari, .
n>o fiador. Tratar tel. 32-5737. - «___. !s_ .,6_hoÍÍL3 ALUGA-SE ..Ia cem telefone, ba-
Ferreira ' '¦ ÍRANSPASSA-St 3.loia ou aluqa- ratlssimo, so para comercio, fi.

se parte da mesma, com ou nâo Acre n. 39. l.o, próx. Praça Maua
telefone. S. Dantas, 117, sil. 218. - Tcl. 32-3461.

TRASPASSA-SE 
'lojn 

com 180 ALUGO coniunto de satãs na Av.
rn2 o sobrado no Centro, n Rua Almirante Barroso, 6. Tel. ...
Leandro Martins, 63, contraio ds 52-2516.
_..____. CENTRO - Alugamos ótimo gru-
..... _.,., po c! 2 salas amplas, saleta e

_-CNA 5UL sanitário. Aluguel 380,00. - Ver
. . ,___.;_¦ « -—_=¦ ;--:—tt ^"i 14 às 15 horas o grupo

ALUGO¦ - Rua Francisco Sá, 95 , 505 da Rl„ México 41 
"_ 

F.
l|a_ L - 25m2 - Cr} 370. Rua p. VEIGA ENGENHARIA LTDA.,

5, 6, 7, A7.y._u e 42-5231 - CRECI 832.

RAMOS — Alugam-s* api. 1 *.
locução de quarto, sa!a, dop. a
15 min. Praia Rua Pereira lan-
dim n. 190 - Ver 2a.. 4a., 6a.
.áb. e t-Tim. .ia* 14 às 18 ho-
rar - NCrS 210,00 - Tel
42-9948.
VILA DA PENHA - Álüõa-se o
¦-D. 405 da Rua Prof. Artur Thi-
rs n. 75, 2 qusrros, sala c' clu-
vador. - Tolefone 22-3818 -
LINO — Ver com o port.

Av.
esquina do Rio COPAC ABANA - Aluga-se sala

muar. duas fren- r_m _,, .ef.;_,eratb, á Sua Santa
c' roupa, .-, rapazes, c/ f>-;tos — 14 salas, 8 banheiros, 7 sa.'ç|ara n 33/322 — Informações

mtiiQ re_(*eito. Rua Senador Poii-jlotas i* 3CO m2 da turrai;.) po. jt?|_ 25.50*16.
?eu n." 67. |dondo construir, Infcrmacõos ío- . ,. , _— , —

-. — ._,£„__.., &. _qa_ ,-_ McicriM 5hLAO grende _•_ !*_n*-... co*rt
At m ¦ a _c ..„._ x*-.,, ..i. .-.j._I lotono .j-/tií.T com i.___u*.. , ,. ..."¦_. UofVob uma otima sala, andart -'tel. Aiug. p. .ms profissionais.
Ic.ico, no Centro, Ru» Senador JESCRITÔSIO 

- Aluga-se vaga em!|p;ranga_ fá __ f.,._ _j.o.|84.
Pcn.neu n. 210. Para depósito dc .escritório. Av. Rio Branco, 183,j  
mercadoria ou escritório. Tratar */ 206. - Tel.. 32-9342.  _ 

¦
local ou pelo tel. 23-2839 -ESCRITÓRIO - Transp.sso con- ZONA NORTE
Saraiva. _ 1 traio uma sala Edificio Central c|  _c°n' AVENIDA 13 DE MAIO s/1 614/ telefone. Urgente. Tel. 36-62325. ALUGA-SE, Rua Lucidio Lago, 9T,

Hoje _pela__manha. Preco: 3 £00..., 210. o: 100 COO. Chaves . por.
EDIFÍCIO AVENIDA CENTRAL -teiro. Tratar Trav. do Pajo, 23,
Rio Branco, 15ó — Escritório, pa:- si 301.
so contraio sala motíernamenlejCENTRÓ da Ponha, ótimas salas
instalada, c| 3 tels., ar refrigera- para escritório pequeno. Aluguel
do, moveis, pollronr.s, sofás, tudo vtrr ,rJ)ar Rua plinio de Olivei-
novo, andar alto lado da sombra. ra 103, 1.0 andar. Penha, com
Trat. c! Sr. Oliveira. Tols.: 42-6437 proprietário.:"'' 1¦-':'ç¦¦ —-—.ÍAÃbUREIRA '- 

ÃÍ_____ umã
*« 

, grande sela con^ercin', preferên-
. ,* * 5a"'cia para escritório contabilidade,

nuas. esq. de Ouv.dor com .„, fren|8 .Q Shocpi,lg Ce„?er

Sr. Oliveira. Tols,

_ 3107,
ESCRITÓRIO NO CENTRO
no mc biliado com .e' .fcne

em_, lll. I :K*" HCIHC U_ JIIUUJI'1.1 \,CI"-I
Rio Branco, aluguel baralo polo,Madureira. R. Padre Manso, 13°.

AUX. - RIO DOURO

s.
9 - 15

127-5416.

98,
CrS

ic*ai
115 -

CENTRO

quarto, í
tibiriçá,

1202, c, sala,, I. fr.,., Mi. 1 proprietário, ó comerciante.
deps., p_ 300000. cha-, „ i0 ,__ I(J, 24 hoves c| porie.rr,. fretar a Trav. do ,3 d, Mp,,_

_p_fi!_

¦ árce, dtio.
'ruaru, 61 

'5,
*' 

portein

... 32-8585.

r_;): MÀDÜriÉ.RA - Â
tratar Imobiliária Sa-.,a 'ndependenle,

einnr.c.., na R.
op. 302. Chaves

.res Ltda. Largo da Cí.
40 i 2 Tel. 42-0072.

ioca, 5,"

Paço, 23, ij 301.
ALUGA-SE" o ap. 503 da Av. N

Telofon. 42-9957. |R, Comprido.

ja-i_ uma ca-
quartos, «a-

cozinha, banheiro, área com
ital e jardim — V _r e traiar
Trav. Lc-.Dc.dina de Oliveira,
fundos c Sr. Moysés, terça-

ALUGA-SE uma casa
cozinha. Ru-_ Silvio
350. Turiaçu.
ALUGA-SE casa saia, c.t
var., banh. qrande área
si filhos. R. Paulo Eiro,
Cavalcante.
ALUGA-SE uma casa de quarto,
sala, toi:. banh.. qrande área
P. 50,00. Ver à Rua Cônego Bcu- pa___,gen,.

, coz.,
o caiai

94 -

Aluga-se p. 200 000,
3 308 lâla c/ banheiro completo, na

_o .[Rua Senador Dantas, 117 (Edif.
— Sr, (Santos Valhís!. Informações pelo

! telefone 42*045. _¦' Or. Francisca
~~l diariamente depois das 15,00 ho-

V-

preco dot móveis - Tnl. 42-1922 /-..=>„
• ¦I .rt _-l.1Va partir das ID noras.

ESCRITÓRIO no centre, amplo,
mobiliado _.' 3 telefones, máqui-
nas etc. Aluga-se para firma ds
gabarito, estuda-se possibilidade
de p>.5Si.r um ou 2 telefones. —
Tratar Rua dos Andradas, 96, 4.L'
and. Te!. 430267 - Creci 1032.
EDIFÍCIO AV. CENTRAL - Escrit.
mob., c| tel. Alugo parta cj ref.
— Tratar sala 1 506. _
ESCRITÓRIO - Alugo va3"a Ed".
Av. Ceniral. CiS 100 000 men-
_.its (não pode ter alvará). Tra-
lar tel. 32-2199 ou 42-1998. Ale-
xandre.
LAPA — Aluga-se na Ru._ Morais

Vale, 26. térreo, para fin:

es ao l?do.

DIVERSOS
SÀO 

"IOURENÇO 
- Aluga-e"~óti.

ma cisa para o mès à_ abril —
140,00 - Tel. 54-3280.

412. Trai;
460, ap. 202

; AVENIDA ATLÂNTICA
— Alu._*s. loia, arta útil
120 m2 - T.l. 22-0044
João.

| ATENÇÃO" - Aluçia-se boxe
mercadinho em Copacabana.
na R. Ministro Viveiros de Cas-ÍCENIRO - Aluga-se p' 300 000,
tro, 47, iraiar pelo lel. 22-2466.; sala c,' telefone e banheiro com-
LOJA EM GOTAFOGO - Passai.1 pleto. Vi-ita; no local na Av. _
contrato d_ 5 anos, loja com 150 Rio Branco, 185, sl. 1 126. Cha-Ie
m2, ciuase esquina da Rua da ves na penaria e informações "a'merciais ou seio, depósito, of.ci ,_.,„,.,__ „. „. ,,,,-.. „,-

Infr.rma.àej com Fer-; Travessa do Ouvidor, 21, sl. 603. „a etc. cem área aproximada de CONJUNTO PARA ALUGAR DE

Procura-se

5. Copacabana, 782, pi tempor
di, mobiliado, de frente, s!.

:• FIADOR PARA ALUGUEIS - For- ALUGA-SE ap., dc 3
lâ, banheiro em

des 10,00 15,00 hora
quarlos,

to de sal.., 2 quartos conjugados,If
ibanheiro, cozinha e área — NCr$ òyjma CA^\ 

*. 
t * —Al "

neco. com absoluta garanti». 
"So-JI 

- banheiro em cir e dep. «mp.;|30'«j- V» ™ "«f Vi.s"nc'%'lc des,"ll0, lanou."1 Detcomo em
j luçao ranida. Ru* Santa C _ra empr. Pintado e ó ec — Um oc ^'!>- l!flbel, .'.J, ap. 202 e tr.,- :-n r t ..r nnntf. separados. |. de inv. e dep. 33 ,,, j,5 <- 

'»*••. f 
flnd„. . R 

', ? eo, u'n «J- 
,„ na Rua Araúio Pòrlo Aleyre, 

':„",„" -'^ C00' 
completa- Ver no local e po, „' -,, ... - Lp. 301. Tel 48-7730 ' 

' 70, s 606 - Tel. 42081.5. QUINTINO - Alugamos aps. 2
leiro. lnf. lel. 25-0465 de 8 às "ANCAS p/ residências . casai :______--_l_-_! ___J_i_:  rnVlAli Ãi <">•' >»!»' «*¦• banh-, área, no
)3h . depois das IBh. «m- Adminislrador. abona .ml ALUGA-SE aparlamento. 3 quartos i, ~ 

Al"3a;w J»<*-.'_¦¦ Rua República, 133. e> 3 ap-
ÃLÜGO .tio quari_-b^r^br.il8ulnh,"c'0'* }£«"% 

»: »?4 - 
. 

» 
^ 

'""" 
_r' 

umt^ 
HSÍ. __l%W!s«Bai - NCr$"° !C' S»™ 

* Ver no local = tra.ar
liado - Rua Bolivar, 35703 ._ ?H£i_______».___. .___ _».« i___ ,ecIJ • depend. de empr. Ver e ,60 ^""l"1-6 

"tri - - 1 ,,.cl_.iIí__. i_ Sagres ltda. Largo da
Copacabana. iK™-.- Alugo r,p. sl., 3 qts.,|'r*'ar Rua General Roca, 75, </\ '_  jCarioca, 5, salas 40112. Telefone

cher Pinto,
Pua Ururaí
R. Miranda
ALUGA-. E quarto c cozinha,
mil a casal sem filhos. Rua Ica-
rninhabas, 156 — Inhaúma,
ALUGA-SE uma ca..a na Rua ier-;5 nncJ. Melhor ponlo, ólima lo-
reira Cantao n. 410. Chavis ao |0. Aluguel bom. Tel. 47-7409 -
lacio na Praça Sena Pero ra ri. ^.iSouíin.
no armazém* Senhor José — Ira- ,-,

- I0O1 -

_ , LOJA -
í,lí contrato.

rata Ribe
_-.LOIÁ

.,,,-., e- . ... , idemais dep. mob.,
ALUGA-SE um quario mobiliado qír>_ vista mar

tei. oi.; i. 301. 42-0072.gül.,11, ep. juí, IGUARTO qrande c! pia, tanque, "'

telef. a casal ou pessoa >i,'m»' R'ua'°Gu«»i_,a _?m^ ÍS 
ALU?A-SE <,u"r,° m°<<«'o Inde. banh. e irea ind. tipo kitch. -JQUÍlA.ADO- - AlugaTe po.

em casa cie familia cl ou iraT.;,™ 
Gustavo Sampaio, 460 pendente, c- refeições, p/ casalIAIugo c1 2 meses em dep. Rua 48 000 a casa 4 com sala. quar-

nensão - Tcl. 57-7314. ,__i_i_.. Idislinlo. 240 cruzeiros. - Tcle-|Senador N_buco, 22. V. Isabel. |to, cozinha o banheiro na Rua

ALUGO átimo quart, TTSTÍ MUDANÇAS STAR -toj» 18-8730.

crvalheir^R. San,. Cara, »-l 1 2,0_0_ A HORA. Te!efo-^^E!B!non!u^cio.e,c.nhí 
| f

ALUGA-SE óíii

ALUGA-SE casa. Rua Alecrim, 853.
Vila Ko-mos. Tratar na mesma —
Antônio.

LOJA - LARGO DO MACHADO
— Alugo, ],* locação, perto ci-
nema, boas condições. 22-3996,
à tarde - CRECI 23.

OUARTO aluga-se a um' senhor" °'lilon Braga, 198. Tralar tel.
ou uma moça que trabalhe fora, ¦*,<-J*'?:>Ü6, Silva,
pejo referências. Tel: 38-6237. Vi- OUARTOS e salas _ Alugam-s..

" 
,' 

' 
i ¦!¦ ne 22-9264 iro * M_h. Rua General Roca n.lla Iwbel. Pode lavar . coiinhar, com três

oo com .e,e,.oe.T.Lrc-''_:..CÇAS-- Func.onária7_-bSUií! ^-^'J«^-^ ^UA" 
VISC^De'" De"sA_Ta"ÍsA- ^'l^:-'1"- 

T"* 52"»« ~

pessoa^. Hilário Gouveia, 87. .«,. Alugam-s. vaoas e nuartos'ALUG _"5E 
° «P-,50,_dj *u<>.«MBEL, 162 ap. 404. Aluga-se 2 __

com reiei.ões. Tel." 57-5227. ;.'*" e- Ue''c"' 
,n- 76, 3 qls., 1 sa- qts., sala. cozinha t dep. cie em- OUARTOS e salas alugam-je, po"-

PERTO PRAIA - Vaca . _oJd. ÍS tW."''"il 
Wí» P'eg,-d'' V"' no ']°"1 com =:rie lavar e .ozinnar com 3 me es

AlUGA-SE Cop.,
fronte, mobiliado

otimo coni.' 
TV, geladei-

_r. lnf. tcl, 57-6465.

Rua S,"o Joié, 50, sala CENTRO — Muna... sala . Av. i 100 m2. Tratar na Rua Buenos
Tel: 32-7056. Marechal Floriano n.° 143, salajAires, 110, cem D. Edith ou Sr.]
Copacabana — Pas sa-se I 002. Vor com porteiro. Tratar Alberto.
Mei hor pento. Rua Ba- tel. 23-4165, Sr. Contes, Ed. 1». LARGO DA CARIOCA — Passa-
ro. Tel. .17-2643. |locação. L9 contrato de escritório docorí-
Ipanema passo contrato |CEN7RO — Alugo ót. sl., íte. c| do e mobiliado pela melhor ofer-!

saleta. Edif. Marquês Herval. Cont.lta. Tratar pelo tel. 52-7075, ó.s
Com. Alug. 250 mil, taxas —19 às 1 _h, Sr. Pinheiro.
4_2-7PZ_zlSKa_I6.í- SALAS - Cinelândia - Alugamos
CENTRO — Alugo sobrado comer- conjunto . salas na Rua Alcindo
cia!, barato. Praça Mauá. Trotar Guanabara, 15, gr. 1002. Prero:
Acre, 42, _sobrado._Te!. -43-339 ..650 mil e tratar Imobiliária 5a-
CENTRO -AlugiT sobrado ... 9'« l,,da- l"0O da Carioca, 5,

.LOJAS - Alugam-re, ótimo pon- 8 salas amplas - claras p] es.'.^...4.0i__2_.-_Te!;_.-).2007_2-
ALUGA-SE uma casa na Rua Ma-jto, vários ramos. Ver e tratar|critório ou indústria leva. VorjSÁlÀ c telefone. Alugo escrito-

Paissandu, 179, com Fer- Marechal Floriano n.° 56. Acoi-;r.o comer., ind., í-ntr. banh. pri-
_________ _____________ tamoi propostas. Tratar México, vat. — Tratar 8-12hs. — Pedro I

41, s.la 1308. ,7, gr. 1 003, sala 5 - Esq. Pca.
|_,ONA NORTE CAYS do Pòrlo'- Avenida Vene'.lTir'ldín,es-

qls.. sala etc. 'ruela, 131. 4.0 pavimento cio Edi-jSALA - Aluga-se pnrte de sala
Rua' f/cio Importadora Mercantil, alu - c móveis e telefone — Ru.. Mé-

Alu- ga-se um grupo de 2 salas, c.l xico. Trator tel. 52-4263.
Ver'50 m2 t banheiro privativo. Te- ~~ '—

liador._ .no local_pela manhã^_ : le(one_ 43^38.13. ZONA SUL
ALUGA-SE cesa, 2 quartos, saía,[LOJAS — Alugam-se instalações CASTELO - Aluga-se escritório*
varanda, co?., banh., hr_è grande/do !*_j<o padaria, e.ougue e mer-ibem montado, com telefone, lÃLÜGAM-SE salas 905 e 906. *.£

-.-nenden?.». R, Gus- cearia na Rua Juliano do Miranda,'constando de duas .alas comuni-jAvenida Copacabana, 435, f.":.
ente dc Carvalho, com ojeáveis de 30 m2 coda. Telefonariorofissiona;s, la, lecação. Cnaves

para 52-53Ç3, Moca!, listar 22-4039.

Tratar

teus Silva, 46. com 3 quartos,jà Rua
s_i_, cepa, cozinha c banheiro e nande.
demais deoendòncios.
local.
ALUGA-SE casa 2
quinial, áqus c lur, independên- ENGENHO DE DENTRO
te, Rua Ibiraquitã, 9 — Rocha |Adolfo Bergamini n. 316
..ir.inda. Aluguel _.Cr$ 130.00, go ou vendo lojas A, B t E.

100 a 150 M2

Situado entre Rosário — Pre»

sidente Vargas — 1.° de Mar-

,o t Av, Rio Branco. Telefo-

r.ar para 23-0295.

¦ o de Andrade,
120 OOO.

189 - Irajá, 277, Vic
ir, Júlio,

Preciso aluçiar
casa grande

Mesmo velha faço as obras

_ para sublocar cômodos. Tcl.

22-93-15 - Sr. Jorge, 8 ás 10

horas e da» 14 às 18 horas.

.3
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__ ENSliMO E ARTES I
COLÉGIOS E CURSOS
AULAS particulares, matemática
química, fisica e descritiva, mi
nistradas por ac_dí.niiccs de en
oenhíiria e do química. Tel. ..
J3-4070. Ney.
AUtAS DE INGLÊS para prmcipr
antes e ginasiancs, incluíive aos
s.bados e dominqcs. Vou o casa
río aluno._Jel. «15-53..0.
ADMISSÃO INTENSIVO.Portuçtu
e Matemática. Proís. Curso Ur-

PRECISA-SE de uma moça cem
praíica, para lecionar datilografia,
na Rua Santana. 125, sob. Falar
com o Piof. Bessa, das 8 às Uns.

PROFESSORES registrados ro MEC
quo tenham concluído a Facul-

dado do Filosofia. Precisam-so po-
ta os turnos manhã o noito, das
segujntos disciplinas: Português,

¦ Inglês, Matemática, Física o H.s.
| tória. Tralar no Colégio Cristo
,Roi, na Av. Ministro Edgar Ro-

-,. mero n.° B89. Vai lobo - Mo.vors.tano. 27-63/S, _ partir das ju,„:f.
2 noras. — Ipanema.

Curso ds Cozinha
Internacional

TEI.: 47-5113

AAA PIANOS ESTRANGEIROS E
NACIONAIS NOVOS - Casa cs-
pecialiiada vende bsm financia*
des por preço3 do ocasião, Kua
Santa Sofia n. 54. — Saenz Pet*,-,.
A VISTA — Compro 1 piano da
cauda ou armário, mesmo preci-
sando consertos. Resolvo rápido
a qualquer hora, 36-3652.

COMPRO 1 piano,
cular, de cauda oi
nho urgência. Tel.
vista.

d» uso parti-
armário. To-

57.0960 - a

Pára- gia
COLÉGIO - Precisa de professo
res de música — inglês — fran
cês — Telefone 38-4131.
ESCOLA Corte o' Costura-Práti"
co. Diurno, noturno. 1 mês cer

_25-6712.
- INGLÊS -AUDIO.
Aulas particulares pa-

fazend
FRANCÊS
VISUAl .
ra curso ginasial
Larga experiência.
Tolofono S8-27I5 -

horas.14

nluai.it. —
D. Rila -

das 12 às

GRATUITO - Portuctuès, curso rio
3 meses. Cinelandia. R. Álvaro
Alvim, 24, grupo 601. Tels.: ..
37-6/49.
GRATUITO - Inglês c Taqulgro-
fia, curso de 3 meses Cinelandia.
Rja Alvflro Alvim, T4 nr. 601
Tol.: 37-6249. _
INGLÊS — Americano on-inà nã
casa do aluno, conversação, ora-
mática, negócio, traduções, via-
gens - 45-1352.
MATEMÁTICA p. vestibulares" de
Engenharia e Arquitetura, Ani-
go 99 e concursos em neral. Te!.
45-1088. Celsox
MAT EM A TICA - Português -
Contabilidade — Aulas inclusive
aos domingos. (Mensalidade ba-
ratíssima). Kua Mariz e Barros.
776 -_Tel. 28-9636.
MÚSICA — Violão o instrumentos
do sopro _l toaria ou s toaria.
Affcnso Silva Pref. rogislrado -
R. Álvaro Miranda, 24 - Pilares.
PRECISA-SE de professor de'G_-
grafia. História e Sociologia para
lecionar no turno da noite. Tratar
_ Rua Dr. Miguel Vieira Ferreira.
Ó58 — Ramos.

PROFESSOR DE GEOGRAFIA -j9'" rGveli'd°i cm. ****>'^
Inicio do Curso de Orientação ir,cns c Práticas, somente para
para o concurso de professor do iadultos. Vidoncia, cl_riviciên-

psícogrofia, mesas falantes,

para informaçõi

COMPRO UM PIANO - Do qual.
quer marca — Mesmo precisando
do reparos — Solução rápida à

Os mistérios da para p.icolo- vis'" — Tol. 45-1130.

gia revelados em aulas teó-

ensino médio, sob _., .„.., ,,.....
Prof. A. Teixeira Guerra - - Tele-1 .
fone para informações 58-2396. ilelequinerio,. regressão de me

CASA MltlAN - Pianos,
nais, ostrangeíros, cauda,
rio, 10 anos de garantia, r
rem juros. Ouvidor, 130
and.

nneto-
arma-
prazo

- 2,o

TAQUIGRAFIA - Curso
em 4 meses. NCr$ 1,00
Tel. 57-1581.

mória "I.C.B.
pratico,

a aula. guaiana, .14, 1.°

llc-fone: 25-6185.
andar,

a Uru
ou te

COZINHEIRA - Preciso para
pe;:oüs, durma no emprego. -
Ajantaraclo sab. e don;. Referen
cias. 60 mil. R. Siqueira Cam-
pos, 142, ap. 701_._
COZINHEÍRA p/todo serviço, que
durma no emprego — Paga-se
bem - Rua Peri, 251, »p. 202
- Te!.: 46-7965. _
COZINHEIRA - Precisa-se de
uma de trivial fino e pira passar,
que dò referencias idôneas. Pa-
gani-Se 100 COO. R. Senador Pe-
dro Velho, 255.
COZINHEIRA - Precisa-se na Av'.
Princesa Isabei, 293 ap. 903. Exi-
gem-se referências. Paga-se bem.
COZINHEIRA 

"-"-'" 
Precisa-se 

""com

prática de reifeiçÕes comercia'

O ENSINO E ARTES © EMPREGOS
2|PEECISA-SE cocrinheira _<_ forno.PRECISA-SE da auxiliar dt

e fogão, para casa de alto trata-lcritorio com idade do 25 a
mento, uma folga semanal com- anos com conhecinifü-.ro. cie
pleta, tem ajudante, dormir
emprego. Ordenado CrS 200 000.
Tratar cj _Daura_L_lel. 46-8180.
PRECISA-SE de uma senhora p'
cozinhar <* serviços Ir ves em
casa de uni senhor. Exigem-se
referencias. Tralar na Run da
Conceição ":_72 — Centro.
PRECI SA-SE de empregada com
carteira, para lavar e pfls?.ar, 3
vezes por semana, casa cie 4 pes-
soas. Rua das Laranjeiras, 343,
ap. 701.
PRECISA-SE de uma cozinheira"
Pedem-se referências,
da Saudade 252. Te'

Nno trabalha feriados nem domin-IpRECÍSA-SE de 
' 

cozinheira com
gos. Rua Paulino Fernandes, 59;r,rande pratica de lanchonete -

ratar com Tratar na Rua Sofia n. 349-A -|RIOBRAS

moça. Praça
- D.a Dera.

labilidade na Rua do Ro-.arío
172 san 201.
PRECISA-SE de
X, 78, sl 1_20?_
PRECISA-SE cio' auxiliar do es"
critório para trabalhar em firma
de movei?, que tenha boa letra

_{- Prefere ie coni residência na
Penha ou Madureira. iratar
Rua da Alfândega n. 111-A,

es-ISECRETARIAS - Prec. urtjente,
35jpra>ica anterior, prof. c/ Inglês.
n-|Ofíma aparência. Sal. AZO

IAv. 13 de Maio, 47, s/1205.
'SECRETARIO P DIRETORIA" (pj

Pro-
anos,
pro-

cornp..re-
habilitado.

VENDE-SE uma escola primária.
em funcionamento. Baratissimo. <
Em Engenho da Rainha. Tratar!
Rua 24 de Maio 516 - Riachuc-lo.l

COLEÇÕES

VIOLÃO, guitarra, canto, aula:
ind., método ríicieníe, prático
em 10 aulas. Atendo apenas con
hora mirado. 29-2759 — Proí.
Medeiros.

Livros de I.C.M.
Coleção de 3 livros de

NCrS 15, Renistro Unico NCr$i."ori,la<i° excepcicnal,

PIANOS ESTRANGEIROS E NA
CIONAIS NOVOS - Casa especia
lizada vende bcm financiados por
preços de ocasião. Rua Santa
Sofia, 54 — Saenz Pena.
PIANO — Vende-se otimo pam
estudos, 350 cruzeiros nnvos. Ti- e uma
po np. 2 pedats. Ver Rua Ba- J37-0623
rão Iguatemi 404 ca.a XI — Pra- tante Ra--
ça da B:.r*dcira. pacabana

| PIANO STEINWAY SONS - Von- p_fuena"ICM,do maravilhoso, -.niinovo, do so-Ulnhar e
todo tmjpeirar e

Padre Miguel.
PRECISA-SE umn cozinheira de
meia idade p. rn casa de peque-

Ia 402 - Favor
_or quem não esti
°RECISA-SE de rapazei pat
:ervicos externos, ensina-.e

Rua Fonlelpossibilidades diária 5 OOO. ¦
46-CO20. (Tratar con' o Senhor CARtOS d

8 òs 10 horas, na Rua A.cre n
47, sala 316.

Precisam-se. Meça

' lojlrabathor na Zona Sul) -
cura-so r_p_i da 27 a 35
ótima apío.entação, rod .(5
pria comercial « prática anterior
comprovada em as» _ .soraniento da
direloria — Far-s» necessário o'o-
monto c/ prática da funrão no

•'mínimo ún 3 anos — Salário ini-
ciai do 500/600 mil p
cia — Tratar no Cont
13 do Maio, 23
613.

expori.n-
), na Av.

grupos 614 «

SECRETARIA - M.ça
r,-, para dirigir equipr
cledoras oe iivror. cm

R. Mon-

— Mesbla — Botíifono
o Sr. Jo:é.
COZINHEIRA e lavar roupa na
máquina, precisa-se. Rua Se. e-

'rino Brandão, 14, tel. 48-9861 -
Tijuca. Ordenado 45 COO, dormir
nn emprego.
cozinheira - Prec"is_"s.' con,jLAVAD. E PASSADEIRAS :. 

¦«
prática, para cozinho: para casal

ACEITO roupas para lavar em ml
nha ca.a, para quem tem carro,

buscar e deixar. Aceito BALC E

spesas pagas

BOMBEIRO - Procisa.0 p' obra.
P..ü,i-ja b^m. - Av.. AlaulTo do
Pnivi 1 !20. Lnblon. 27.4632.
ESfÜCAÒÕR - pTecisa se na~~Ruã
Cond» d..- Bonfim, 1 033. Tratar
no local (na obra), com Sr. Ge-
raldo.
ESTUCADORES — Precisa-se com-
petentos, 1 000 hora. Rua Major
Fonseca, 25 Sáo Cristóvão.
LADRILHEIRO - Precisa-se na Rua
Conde de Bonfim, I 03.1. Trator
no lecal (na obro), com Sr. Ge-
r<iido.
PEDREIROS"- Precisam-se. Tro-
tsr na Av. R:o Branco, 39, sala
1109 - depois das 16 horas -
Paga-se bem.
PEDREIROS ¦•'" Precísam-se de

saibam

o

tr,
34.

elefo:
a Rua Cons

. 1102 _ Co-

Artigo 99
jacarandá, 3 padai.

PROFESSOR Matemática - Ãc
dèmico cie Engenharia leciona
r.i ginasial e científico. Sílvio
25-1273. _^
PROFESSOR inales, ãi_:^k)71vjTal
a domicilio e conversação. SOCO.
recados fone 32-3521 - Peter.
PROFESSOR ae inglêsi turno no".
turno registrado no MEC. preciso
urtiente. Tel. 32-5161.
PROFESSOR" registrado~de r«ase-
nho. Precisa-ío ginásio manhã. R.
Uranos 533 — Bonsucesso,
PROFESSORAS eípèc;alÍ2adas~_ceT
tam alunos particulares. Primário,
£dmissão c rjinísio. Te!, 22-6855
p! informações.

Livro de prestarão de Ser-ír?ti'","I-°í 5 
p""'!' "2 r°T .~

I s, Oportuntdado rara. Rua Conde
|viço, h.CrS 4, Novas Guias doido Bcnfim, 214, loja 11. - Tol.

[Transmissão, Bioco c| 20 jo-j28-5439
ÚLTIMOS DIAS DE MATRÍCULA Sos, NCr$ 4, — Papelaria Loia'

COM BASE E
SEM BASE

Ginasial cm 1 ano

Novas turmas pela manhã, à
tarde c à noite — INSTITUTO
COMERCIAL BRASIL - Rua Uru-
guaiana, 114, 1.° o 2.° onda-
res. Tel.t 52-8997.

Cursos Téd

cio Contador. Rua
161, sobrado. Tol

do Rosário, chave
52-3120

SAXOFONE t uma

INSTRUMENTOS
MUSICAIS

Môças e rapazes que dese-

[am iniciar em escritório, ou
ainda, melhorar seus conheci*

pa-j mentos e galgar cargos eleva-
dos, devem assistir a uma se-
mana, inteiramente grátis, em
um dos estágios prático.; Dac-
lilografia — Aux. de Escrito-;
rio — Aux. de Contabilidade-

Estenogrofia (Sistema Marti;
adaptável a qualquer idioma)

Correspondência Comercial
Secretariado — Inglês (Prin-,

ciplantes, médios r. avança-j
dos). A TÉD c a maior orga-;
nização de empregos e pn-

I sino Comercial prático do PaísJ
ciando pleno garantia clc

A CASA Motta Pianos, europeus
novos, Pleyel, Welrnar, Petrof,
cauda e armário. A prazo menor
preço. 2 do Dezembro, 112 —
Catei».

novos, yende
Tel. 30-3.5íi, chamar Heleno.
VENDE-SE violão Di Giorçjio,"
classe, p1 melhor oferta.
n.o 22. Tel.34-3962.

i:

para casa d.:
_ .i para co-

í'e* para co-
ne jardim —
:. 17 - Jar-

_¦ m _
arru-

VENDE-SE piano marca Augustus
Fcsíher \/4 cauda. Trntnr pelo
telefone 37-4103.
VENDEM-SE 

"PIANOS 
- -eni fi

nanclados, por preço d_ ocasião
Rua Santa Sofia n. 54, Saenz Pe
na. — Cara especializada.

PREGOS

¦ Precisa-se
familia -

arrumar,
serviços

Rua Nina Rodrigue:
dim Botânico.
EMPREGADA" 

~ 
pTecisã-Te"

para cordnhar e cutra para
n:_r — Rua Grajaú, 26B.
EMPREGADA - Precisa-se para
cozinhar e ar.-:;;rr:;r. Rua Citísc
n.o 131 

'302 - R:o Cymprido.
Ordem EMPREGADA - Precisa-se co/i-

nhar arrumar 2 pe:«o_s tratamen-
to. Ordenado 80 mil. Exlgem-se
referências. Tratar Vise. de Pira-
iá 365, loja 15. Tel. 47-8257.
EMPREGADA - Par» eoiinhar c
arrumar poqueno apartamento.
Paga-se bem. Tratar dopois das
14 horas. Av. Atlântica 4 146,
ap. 301. Tol. 47-4396. _
EMPREGADA - Para tcejosorviro
o que soja boa cr.tinheira, preci-
sa-So para Ccpsc-b.ina para casal
«j. tran go iro. Paga-se bem, trntar
polo tol. 31-1935 c/ Sr. tuíz For

família. Tratar
tenogro, 1Ó5 — ipane

indo

Aux. escritório,
sio (3) faturista,
750. Rapazes - GtnV
farmacêutico. 28-34 anos

dact. com gina-l
150-
rod.l

600-700

ngif VENDSDORES
CORRETORES

Aux. Laboratório I50-1Ó0. Ai
Contabilidade. Notísta. Faturitta

elétrica, 550. Relações Pú-
cos com ínglús. Aux. escritório

com inglês. Av. Pre... Vargas,

. Precij„-:e ce
liíar da reserva,
caia, ni serviço
- 53-3042 -

!"¦•
410.

! BALCONISTA - Precfsa-se em
j Boutique de Senhcras cem bca
j. pre:entação e ler.ga pritica -
i Apresentar referências. íjNTIER

DOMÉSTICOS

AMAS, ARRUMADEIRAS cozinheira -
E COPEIRAS r 

' '

MOÇA - Oíeri
viço menos lavar e passar,
8 _s 5, cj ref. o documento?
Tei. 36-6213 ~ Só cooí. 90 mlIJtante
MENINA," aiuciar" serviço cie casal!imilia.
Rua An» Nóri 680. ireiro:

reciss-se peque-
da Cunha, 23

[c/3. 
Fere 483404. Paga-se bem.

COZINHEIRA - Precisa-se saiba
o' tcdo ser- 'or* trivial fino. Rua katu n.°

ttos 60_- Ord. Cr$ EO 000. _
COZINHEIRA - Preciso com 

"bas-

pr.iiica para pequena ía-
Ordenado até 80 OOO cru-

Ped..m-:o reíorôncias -

ACINCIA OO'
JORNAL DO-BIUSILui

siF8

RUA . UM 10 Df ÒLIVeÚA / 44-M
¦DA5 B.íO AS 17,30 HORAS
SABAU05: DAS 6 A_ l( HCRAS-

Ta!.

preciso j
Nio
:aba

..CÇA com referêncins,
para se-vicos domésticos.' 

36-2904 - Cop. _
Prec;.ó-se de empre

3ado para iode !*rvi:_ de car.
como cen-|- Rua Generai S. Martins n. .
que foram]216_j-_TeJ. 47-3N8.

freqüenta-JMOÇÃ - Com prática, pi

caminhamento a emprego para s
:ous alunos. Faça
tencis de pessoas
empregadas após
rem
TRO
- 1

os cursos TÉD CEN- írumar e pagear menino 3 anes.
\4 saídas semanais, R.fcrênc;a_.— Av. Pres. Vargas, 529iRua Redentor, 353, ap. 302 -

!.° - Tcl.: 43-9523; CO- Ipanema.
Av.PACABANA

| liana, 690 — 6.° —

j 
36-6728; CATETE -

I Catete, 216 — s|loia

| 
23-4376; TIJUCA

j Bonfim,
34-0489,

Copaca- OFEREÇO copeira-arrumadeira, co-
-r.i .  rínheiras etc. Com referências e'*¦'¦¦ ' 

ícloc. Tol-,. 32-0584 e 32-5556 -
Rua cio An. Riachueio.
- Te OFERECE-SE empregada

Conde deJÍQdo o serviço para viajar p!
373 -- :'loj.l — Tel.: estr..n. *'r°. - Ótimas referencia!

MÉIER - Rua Dias

ador Verpueiro 154 ap.
1 102 - Tel. 45-7392.
COZINHEIRA' forno" e f'ogã'õ.~Prõ"
cisa-se. Rur, Barão tlc Jaguaribe
n.» 232 — Ipanema. Fone 27-96.0
— Paya-re bem. Exibem-se reíe
rencias. Preferência portuguesa.
COZINHEIRA - Cr$~ÍÕ0 mlt,'
Desembargador Alfredo Ru.
202 _-_leb!on.
COZINHEIRA - Precisa-se b.o a
cozinheira que love a roupa de
um casal. F*..aa-se bem. Rua An-
tônio Vieira n. 22 — Leme. —
Perfo^da Avenida Princesa Isabel.

^ COZINHEIRA - Do segunda-õ
^62en(j0j sexta-feira para cozinhar bem e

arrumar casa, na Rua Aniia Ga-
ibaldi, 19-702 -- Ordenado: CrJ

,,,-.,- --- - VITRINiSTAS
ta enquanto a rr.ãc vai trabalhar,!*u7
com refeições e dormida. Tratai
à R^-a Dr. Bulhões £5, Avenida
ca:a 4, Bairro Enacnho de Di>n

íi^.nV-^r'-" ,—•- ¦"•'°DA5 - *«¦ X«»i«r ««« S"veira
LAVADEIRA - Precsa-se 2 

yews 23 - Copacabana.
na semana - R. Dõrao de taoa- „ ,-, *.-.,,,,. .- 7-.-—_
qipe, 182 - Rio Comprido. BALCONISTA para lo,o do sana-
,.-.,;-.-¦-; - -—: ¦ -„  t._s, cem pratica — Paga-se bem.
LAVADEIRA --¦ Precisa-se 2 veies Centro Comercial Copacabana lo-
per semana íi Ri>.. Sno Manuel, ¦ ;a 3^2

d- Plssaglm)30 
'"'"^ "" *"" 

¦ CAIXEIROS~- Padaria, 
'preciran,:

LAVADEIRA --PÁSSÃDEIRA -i^'1 """'"' ""' Ur'ni"irM-

Precisa-se na Rua Prudente d_'„oc.,-,_. ,
Morais n. 326 - Ipanema. 3 i 

PREÇISA-SE de
vezes na semana - Referencias. balcjS "^ .<."•'
PASSADEIRA- Precisa-se de umaj"'.!:.. .- ,' -, 

, 
- ¦ r—

2 ou 3 dias pnr semana. Neces-''R.E'r,;,A-,SE *"* .' palcon.sta com
s.irio ter competência c possuir rc-jí:''"1" '!c «misaria c sapatana.
ferências. Paga-se bom. Tratar;rCvor.. n;,° se apresentar quem
na Av. Edson Passo-, 944. Fone n-°° -1'% "'"*<";, com '£%"*"¦
58.0345 - Usina lc;as- R- s*naaor Pcmpeu. 228.

'PRECISA-SE 
da rapar auxiliar cie

balcão, maior — documentos

empregado de
ica. Dias Ferrei-

PASSADEIRA

*r NOITE -- Bic:
aposentado ou mi
que tenha tet. em
do corretagens
38-4031.
COBRADOR - Precisa-!
nheça Volta Redonda
Y;.r., — Tratar com S-a Av. Pres. Varejas
raia 1603.
COBRADORES (AS' - 10
Salário KO 000, até 35 ar
apresentação, Sclo-So r
'!t> Maio 47 509. CIAM
CORRETORES (ASI - Ornanira- lí-
cao Turística Inter. admito esm pp,•jratic.i c fixo rr>s;. comissões. ,.-.Apresentar-se Ouvidor n. 130 íl.gr. 701.
COMERCIÂRIÓ - Oferece .5 

":
"eiro, 

60 anos, cl o

o. ,1-ons pretissionais que
 trabalhar bem em mnsias paulis

i~ Apre.entar-se na Rua Siio Cri
tóvão, 777.

(PADEIRO - Precisa _o~ comp
tente, c..ígem-:e referencias, nãojscs Coutinho
apreseníer-re quem neio estiver 130-4928.
em condições. R_,i das Camélias
3050. V"

TORNEIRO MECÂNICO - Ar.
senfar-so mu nulo d-..- documento*,
à Irav. Confiança, IS - V cl.
Penha.

Prec-
Tra'ar

o, A6(*

rORNEIRO MECÂNICO-
sa se - Paga-se bem.
nj Rua Dois d. Fever— Encantado — \}í.í. 8 i

sapateiros""
CALÇADOS - P.-ecis7s7~"de~bV;
cão p_r_ biscates na Rua Dc.j-
tor Gamier n. 807-A.
FABRICA DE CALÇADOS"- P,r
cisa-se de cortador p„r_ 0br-.
Fina. Paga-se bem. - R-J3 An.
lunes Maciel n. 93 - 3.0,
FABRICA de Calçados n-.;>Y. ¦.,.
viradores cbn - Espeto dy .„_
nhoras. Rua lbi,}p_ba. 400 - 

'_* 
_.

quina de Mário Ferre"ra — Er.on-
nho d.) Rainha.
PESPONTADOR 

~-^"Pre"crra' 
s« r-.'~.

cortador p^ra biscates — Rua P.V!
106

Valei-, sapatei!

Guana-
Gomes,

529, 16.",

nes, boa
Av. 13

PRECISA-SE de oi.cia
- Rua Lins n. 631.

PRECISO dois ointorer. Tratar no PRECISA-SE 
"cie 

meicToTic
Largo do Machado em frente à teiro. Ruü Aquiar Mce-r.i
TintolSndia. Pago CrS 7 000. SAPATEIRO - Precisa se' o-
PRECISA-SE du um pedreiro quebra conserto. R. André F
conheça uni pouco do cimonta
írrnado — Piccurar na Av. do
_x(M-Íto, 115 - S. Cristóvão.
TEDREIRÕS" n"e;"tucac!-res -" P7t""
ci-am-se à R. Vise. Santa Isabel,

V...V
-íl.

SAM-SE bon;
pintor. Práticos «*n
cio ci» Bcnfim, 685
PR.CISÃ-SE 

"cie "

São Francisco Xa

>m sj.

cias c!»
R. Con

pedroir

ref. fíDREIRO
Tratar Rv.-a

rou-
pas ora:

muita pratica
orecísa-se 2 ri!__

emana na Rua Gon-

nan dos.
EMPREG/

e meio por
[calvos D'r.3 n. 35.

[PASSADEIRA --" Precisão
sadeira na Rua Xavier d-

de pa
Siiveir,

ordem — Ref
Frei Caneca n

na

DA - Cci

suweiiu 11 cs rvgn nQvti;i íi :: o.l íUltkl, , .
99. ao. 801. apresentar-se quem 

*"'¦"
tiver referência. IVITRINISTA -

_o[a._ Itanda
MOCA de boa aparência, até 20 FAB.,

precisa-se para

no-ial, re!at. aparência
prit. vandas o chefias, relações
publicas, podendo ser útil cm PRECISAM
outro; setores, praticando. de*.e-
ia trabalhar. Recados p! Sr. Du
oue_pi íavcr,_tel. 42-2667.
CORRETORES (ÃS™" Com o.
rern pratica, precisa-se de pes-
soas que tenham vontade traba-
lhar em serviço fácil <• rendosc
- Procurar o Sr. VAIDECIR de

Rua;l4 as 18 horas na Ra, da Qui-

E LADRILHEIRO
Pedro Lessa n.° 31.

210. Ramo
SAPATEIROS
pr0-i-a_'
obra
B-C

Sbrica Luii
(ie um t'e_ ¦::¦,:.',

fir.3. Rua Barrr-iro;,
Ramos,

pedreiros e car-
esquadrias — Traiar
Quitanda. 62. 10.»

Sr, Álvaro — de-
horas.

30 - saia 3]

18.
balcão.

¦PRE

70
nhar simples — Preciso na Av.
Aiiàntica n. 2 788 - ap. 101
- ie'. 36-2140.
EMPREGADA - Precisa-se cie
unia empregada para cozinhar ç
arrumar — Exíqem-se re1erèn;-õ.!f;V',..,..,.,, ,•ia Rua Humaitá n. 141 - »P- i.v , r ü 

^y*"*" P"""-|ADMITE.SE contador
902. deira p:.ra hnho — Paga-se bem, '

carteira — Rua 24

2i0 mt| n;
1". trans

scharrni.

EMPREGADA tcdo o servici
referencias, que saiba co
bem, 3 pessoas. Leopoldo
guez n. 28 - ap. £01.

WPREGADA c.o cozinhs o trt.
a! fino e ma'; serviçc_ pl ap.
¦ 2 penoes ín5o lava). Refe-
ncias. R. das Lar.>-ia_ r.-is n.
ó — cd. 703 — Telefone ..

4Í.Í894.
FAMÍLIA estrangeira necesilra em-
preq,_d„ q^c cozinhe ben c arru-

p; I cosa'. Ref. de no mi-
lua j nimo I ano. R. Miguel Lemos,
cl, 114,1 002. _

OFEREÇO

precisa o
vendai a domicílio,

 i Run Silva Mourão n
rccij-i-se paro :o- versi! Honório — C

:iSA-SE de 2 .mnreyadas de!j-a, de artigos de senhoras. Ponto MOÇAS - Admiíim
dade, que saibam lavar » cc F11,.™™1:,,?"' Arqu.os Cordei- cu menores n1 Zon,

linhar. Paga-se bem, tpresent3r-IC?__?_____"?_!-  exijtimcs prática anterior. E-
re ii Rua Costa Lobo, 119, ap. : _-...-. _,-.„__ liamos todn n serviro durante o
101 - Triagem. CONTADORES estagio. Ótimas oportunidades.

Príris».» 
"nãíTri- Entrevistas ci D. li'..a-. Av. Co-P»!-»- ADMITE.SE contador ci prát. 600, pacabana. 690. 6°.

."chefe esc. c' tec. cont. pj t.flb.líjjc.

piníeiros de
na Rua da
andar, corn
po'. dii- 14
PEDRlÍRÒ - PreTisa-se
Conde de Bonfim, 1 305
PRECISA-SE rie 200 terventei
ra obra. Trat.r na Estrada
dente Mana Ihães,
n-.^rc 3 256, no
Bonsucesso-.Malet.
ri, ho;e.
SERVENTES -
qrande n.° cia serventes

maiores .vor se apresemar no barrao
Sul. Não [obra rc Rua Pea! Grar.de.*

freníft so n 270

SAPATEIROS - Precsa-se de
of'ciais. Brctinho, Chanel. E
Taqipuru, n. 58 — Luca., p..
a Carb:„sm_r.
SAPATEIROS' 

'-""'Preciso' 
de c

xeiro de balcão na Rua d_ &¦¦
rica n. 215.
SAPATEIRO" 

"DE 
CONSERTOS-

Precisa-se na Rua Ciovis Bsvi
qua n. 34i - Praça S3ei_ Pen
SAPATEIROS - Precisa-se de o
ciais para jaoato social, RtjC £
Francisco Xavier n." 2-E.

Rua

pa-
ln*en-

ao 'ado do nú-'ínal 
do ônü.us

Com Sr. Arnau-

Prec*ua-se

DIVERSOS

BOMBEIRO - Precicn-se de com.
p_rent_ — Tratnr nc. Av. R;o Bran.
co, 185, saia 913, depois das 13h.
BOMBEIROS"-" Pr"ec"isâ-le"~do"c- -
ciais competentes. Fratar na />-.-
Churchill, 94, si 301, das 16 i_
18 hs.

com Ma 965. Pre:ira

moça, para b_
para entregas. Ru

ra do Est. Guanab. pq. bem
cisa-:

Mais

ria Cruz,
49-5068;
tia Freita
90-1750;
Pecanha,

OFERECE
185 — s loia — Tcl.: doméstica

9695.

Ev

MADUREIRA
¦, 42 — s loja
N. IGUAÇU
185 — sjloia

- Tel.

nformaçÕes~~yy
especiais — Ga

anentes. Tratar pnssoa
enunda-feira a dcm'ni

20 h. R. Urugualana

70 Dorme nc aluguel.

29-09; NITERÓI
'nas, 528 — «loja —

9 7861.

Ma- pa
de

, 8
Nilo 226-1.
Tel.:j OFEREÇC-ME"tcm.v'ccmta"de

Amaro- ente particular. Rua Gustavo 5a:
Telt -Jpsío 676, tel. 37-9303 - Mar'"•' da.

'" 
I hppocr

do

ICO

brasileiro
Cursos especiais de:

SECRETARIADO PRÁTICO - 10 meses
Matérias: Português Taquigrafia, Dacl'-

lografia, Matemática, Prática de Escritório e
Relações Públicas.

ESTENODACTILOGRAFIA - 10 meses
Matérias: Português, Taquigrafia, Dac-

tilografia — Trio básico indispensável na
formação de perfeitos estenógrafos e ta-
quígrafos.

Ensino essencialmente prático, por pro.
fessores assíduos e rigorosamente especiali-
zados.

PORTUGUÊS, MATEMÁTICA, PRÁTICA DE
ESCRITÓRIO, RELAÇÕES PÚBLICAS e INGLÊS,

EM NOVAS TURMAS.
TAQUIGRAFIA - Aprendizado em qualquer
dia e hora, pelo método: "Prep.-Paulo Gon-
çalves", adaptado ao inglês, francês, alemão
e italiano, e turmas especiais de aperfeiçoa-
mento (homogêneas), para qualquer meto-
do, nas velocidades de 20 até 140 ppm.

Em 1966 o C. T. B. preencheu em 100%
as vagas dos concursos públicos de Taqui-
grafia, realizados na Guanabara, e obteve

95% do total de candidatos aprovados.
DACTILOGRAFIA - Aulas das 8 às 22 hc-
ras, em máquinas novas — Método C.T.B. —
PRAÇA FLORIANO, 55 - 12." (CINELÂN-
DIA) - TELS.: 52-2972 e 52-0618.

OFERECEMOS étimas «rrumade
ira., copeiras e br=bá_, com car-
teira e bess referências — Tele-
fone 52-4604.
OFERECE-SE uma Sra. para Todo
serviço de casa! sem filhes, cu Sr.
íó. onde po:sa levar um cachar-
rinho do estimação. Cartas para
port. deste Jornal, reb o nú
mero £0172.
OFERECE-SE 2'mocas 24 e 27 anc
recém-cheejadas óp Vitória cad;
45 mil, fazemos todo serviço -
22-Õ6B3.

zinheira, cop.-arru-
madeira etc. Com doe. e infor-
mações. Tel.: 32-0584 - 32-5556
—_ Ag._ Riachueio.
OFERECEMOS cozinheira," de 

"vá"

rias categoria!, com ótimas refe-
rencias a documentos — Telefone
52-4604.
OFERECE.S"E""coiinheira"lin,i,'""mi"-

.neira de Uberaba, f_ço Torlo ser-
viço. Ord. 60 mil. Trotar tel.:

COZINHEIRA - Precisa-s. forno _ 2?;5.„_-
fogão com muila prática para ca- PRECISA.SE cie cozinheira-arruma
snl tratamento, cart. a ref. orde- deira cem referencias — Av Ni
nado CiS 90 000, dorm» no em-,;',, de Copacabana, 178 - 2." an
prígo. Tralar na Rua doi Acudas,!^.

i561 - Bangu, parlo di fábrica. póirTíã c, 
""

COZINHEIRA portuguesa'.' - CrS
120 000, trivial. Tratar daj 11 ii
15 horai. Epitácio Passoa, 870

[sp. 605.
COZi NHETrÃ"-" Família do trota

vad<
paz
Correia.^ 15-A.
TINTURARIA" 

"¦

pa-Jôdr.ira _ c
re'ra Nunes n
be!.

JARDINEIROS

cao e r.v

Preciss.ro
ixeiro na •.

237 - Vi

: Av. P. Varoas, .'35 * í;:iuii cie
CONTADOR — Piocutú-";» técnico t:c, apre:
contábil c CRC a prático com-;gravata
provada — Sjlárío inicljl da 600io"lcj:n_ n

tmiI t/ loajuste imediato após ex- 01i _Cm ;.
iperièncía — Tratar n.i Av. 13 de àe cv-.o .
Maio, 23. grupos 614 e 613.
CONTADORES - Precllãnvjo 

"

t'aba'h«r no ramo ue
srmnções e mcve;s de
2r.'-.r*%e de ::"¦ etó e

Sua lrr.per.-rri; Leo
S. ii'. 1 001, das

i il horos. - Ajuda

ELETRICISTAS -
RADIOTÉCNICOS

BOMBEIRO-ELETRICISTA
sa-se, Vi-co-.de Piraiá,

FRIGORÍFICO T. RIO S. A.
Precisa dc 3 noticias e 1 mo

olatogo. torista cem o minimo ci 3 anoi
de experiência comprovada".
Tratar na Rua Sotero àc\ f?*> <
n. 83 a 89 - Pccj da Bsr.dci-.-
com o Sr. DEICIO d,-i 14 ir l;
horas.

i^-.--

¦11CO
vitrolas
bastante

JARDINEIRO - Preciso com pr,V
tica e referêncins. Rua Capuri n.
220 - Tel. 43-7868.
PRECISA-SE empregado que co-
nheça alguma coisa de jardina-
gem, jaiba lavar carros e de lim-
peza em geral — Não atendemoi

¦soas que não tragam referên-
cias de emprego! anícnores. Fa-
larna Av. Pres. Vargas, 392, das
B „; 11 horns, com Sr. Teixeira.

DIVERSOS

iL.i_mi..u\jr;E3 -- i're:isarr»-.c 2ü
•50 anos — Praíica minimo de 5
anos C'a. S?^urc-. S-D0'1 000 —
Serv'ços ge'3is, 500'600 -- Av.
Prcr. Varejos n. 529 - sl 410.
CONTADOS - Necessita-se. para
parle dc expediente, cem conhe.
cimento do Mc rodo Front-Feed.
Tratar à Rua Miguel Couto, 125.
Sr. Mário Carvalho.
CONTADORES 

"técs." 
até" 35"anos

atualizados e também conhec.
chefia escritório, um pl Bom.
500 oulro p| o Centro 500,CO. Av.

r.íaU. t\ C9.
Prec. conh. Cia.

chefia, idade 28
13 do Maio, 47,

PROPAr

Prei

R. Branco. 151,
CONTADOR" - 

'

Seguros, CRC,
a 40 anos. Av.
sala 120o.

fazer
9, Benlo

ícncnete
para
Corn
Rua

- 1
com

trabaíhar
nrátici d

jOivisórlo.
PRECISO cozinheira 60 

"n-.i!

..,„. g.i.-òto 25 mil para limpeiamento precisa de cozmho.ra, paraL... e comida."Rua DeP!embarss.o trivial fmo. Exigem-se rereren-j_. ni 7i-,„-,
|cias. Rua Antenor Rangel, 140 - „-°^,'-A ,-i---'
Gávea. I?:. 47-4391, D. Cri5ti-r°E<-'5A"s6 umo empreoada quo
nc». saiba cozinhar com referência,

,. -; --Ipara um ca;.-.!. Pai-ja-se bem. Re-
r,,?,'iv, t s°'sidência- *'¦" ^ Gior;-- t«'"epüolica do Pe-jj Kv. A,var[, A|vin,_ 2| ,, 30?

CASAL - Preciso
criticara, cia serviço
pral :a

para jard
doméstico

referencias. Rua C
Tel. 43-7803.

pu-

COPACABANA
i zinheira à Rua
ru, 101,- ap. 50Í. Referências.

. Pjçr.-íe ben:.
COZiNHÊiRA — P.rec'_a-„e para
trivial fino dando referencias —
Rua Conrtanto ramos n. .7 —

I apartamento 202 - COPACA-:BANA.

COZINHEIRA - ARRUMADEIRA^
— Preciia-ie na Praia do Fia*

[fnengo n. 172 — ap. 8.
COZINHEIRA - 

"Prctlra 
• refe-

rc."icir;s -- trivial variado. Famí-
lia cie 6 pes;cas — 80 mil cru-

- Flamengo n. 2Ó8 —zcircs

PRECISA-SE moça pl ajudar ser
viço, ord. CrS 30 000, domiir nc
emprego. Rua Oliva Maia, 59.
Madureira.
PRECISA-SE empregada com refe-
rendai para Todo serviço — Co-
zinhar — Paga-se bem — Rur
Ronald de Carvalho, 21, pp. 63.
PRECISA-SE — Empregada todo rn~iv' [pipaserviço 3 pessoas. Exígem-ie refe- f-hif 

" '''"

rencias. Ordenado cem mil cru- J -?.
loiros. Rua Almirante Pereir3 2" °H°''

11. _:i_,_co
127-4566'"" 

cozTnhi
a a

- Tel.: 5207c;
PRECISA-SÊ empregada qo* saiba
coiinhar bem, peq. ipartamonto
uma pessoa ió. Pcj-s» bem. Tt-
lefono 2.6599.
PRECIS.A-S
simples em c«:s de

220 -

OFEREÇO senhora refer. casa trn-
to, acompanhar pessoa ido.a. cri-
anca crescida cu doentes, tel.:
25-17*14, entende corinha.
CASAL rem filhos, para íí.io em
Ter__6no!ir. Procura-se, ela cc-
zinheira, éle jardineiro. Ref. Ai-
res Saldanha litf-1 201. Tei. ..
27-2106.
DATILOGRAFA 

""- 
Precisa-se;

bon aparência, com instrução
cundária, ncções de contabitida-j^
de. Trttar, pessoalmente, cem do-

nentos e referências ns Av.

DACTILÓGRAFAS -
ESTENÓGRAFAS -
SECRETÁRIAS

AND1STA - VENDEDOR ¦¦f'™}?, r' '''

laboratório far-recéurico -«02Í2.
a-se na Zona Sul. Tralar _„ : t_trr.cemente dis 8 n< 9 h^-as na GRÁFICOS

Rua llaoiru n. 213.
PRECISA-SE de' vencedores cont ^^ou som prática, p(?ra agenciar fo-
tografias, n» Rua Salim Rasuk n
11, rala 3, São João do Meriti, E
do Rio. -- Galeria Amorim.
RAPAZES E MOÇAS -Par
vico de distribuição
em residências — Reti
mil Cr% mensais — Rua Sío Jore
n." 56, 2." com Sr. Guedes.
RELAÇÕES PÚBLICAS - 

'(MôçTõü

rap.ir de gabarito). Ganhar 300
mil cruzs. e mais 30°i. Erasmo
B-acia. 227311.

|VENDEDORES (AS) - Admiiêm-
_. com pratica ou sem prati.i.
Ordenado fixo do CrS 100 COO.
mais comissão no aro, 20 var,.-!
Trotar Estr. dn Portela, 29, saia
305. Madureira. Procurar o Sr.

Preci ííi-se
r redios
pra'icn n(
s:-ia 370

scr-
dn artioes Rua 

'Malino

ada de 17'

AGENCIA MELLO adm. moca es-
íeno perr., alemão, sal. ótimo.
Av. R. Branco, 185, s. 230.
CÕMPAMHÍA Americana aciníiíê
2 laquigrofa» em pcrtuíiuè;, aíó
78 anos, c] gin. prat. 3C0, 2
tíactilo^rafas exirr.ias, 250, 2 da-

I fil-in. ii__i_ _>*:_* ICl a r/-.rr'r) njr,

Const)

DOR - A Coíabam nd-
niite um com bastante prática om
prensai automáticas - Rua Me-
!o c Sousa, 101, São Cristóvão
com Sr. Arthur.
IMPRESSOR - Mluhl» vertical.
Compotontü. Pátio bem. Prociso.

409 - 29-1293.
PRECISA-SE de impressor de Mi-
nerva - Rua Tenente Pimenrel
n. ]40 ~_lc]a 26 - Olaria.
TIPOGRAFIA' -' PreYisa de' com'
pc:;Ífor competente na R. Bi ten-
ecurt Sampaio, 169 - Ramos.
TIPOGRAFIA - Precisa-se com'-
posiícr na Rua Pereira de Almei-
ri.-.. 01, loia. Praça cia Banriei-a.

TORNEIROS - PRESAD.
- AJUSTADORES

- Preci- FABRICA DE PLÁSTICOS
318 loja cisa os seguintes: 1) operário ._ -i

pratica nos p,*_r:__- de p'_:'í_q:,;
dõ um r' mccSnico, ccnhc-ccdcr das i.„-'.
tr3ns!st-r|t!u:n,1i. '"!»«'-; 2) vigia, po,.

Av Ric'So3 "e confiança, cnm r. :.:'•"¦•¦.
t.i" 

'"ici/js. 
Apresentar c-:.'n dccrr-^--."'tos. 

Rua Cordovil. 815
MECÂNICOS de máquina de ',-'¦
var roupa, prftcisa-re. R. B,'K o-
n.a, .19, loia I.
MECANOGRAFÒ 

"cITvrTTÍ" 
- Pr.,.'

tica comprovada (r_p<iz) boa op„-
rència — Cio. admite urcen;.
Tratar Av. Rio Branco, 185, ir, o
si 1 021.

PRECISA-SE
serralheiros.
Maio, 12, .
PADARIA
xeiro -- Rua Cachambi, 369.
PRECISA-SEde bombeiro na íi

neral. Homero de Moura i

de 4 eletricistas . fr
Tratar Av. 13 de

r_19!0.
Pr_;l.-i--C d. Cíi;-

TORNEIROS mec, aiustndcr, n'3l-
nzdvr, c! ieitura de micrometro.
Av. Nelson Cardoso I25-F -
Largo do Tanque.

-:- Tilogrufos até 30 a
de cen tapem, calculei,

DACTILÓGRAFAS Ad.i itimos
Nilo Pecanha, 151,
de 16 às 18 horas.
MOÇAS, ce- heras ci
¦ta.; 6 domésticas e

¦°. ar. 801,

elli

moças ue uca aparência e
d.icti;crrafia, m.quina elétr

Leblc

601.
Precisa-ce de

fr^ão com referencias.
¦•..iam-se Cr$ 105,00, na R.

Otaviano n. 132. Tcl.

E
Ruo D
mento
PRECISA-SÊ colinl-.cira
e fogão cm trivial fir
gem-se referencia. Av,
boia, 20, ap. AO).

rtiE claras p/
c:s _ 1 serven','e e

cozinheiro trivial!' rapaz 17 anoi p/ limneza. Rua
nna senhora Uoiê Rcnif ácio, 143, Méier.

.IRA

Almirante
ap. 80!.

Rua Ccnd
573 - «d. 302
E ARRUMAR"

i 25 nno:, dorme
Tamandaré n. 59

Guimarães, 36
PRECISA-SE 

"""de'""preferén 
-,,.-.,

Sra. que tenha noção de respon- ^"f1""""* 
"" 

.'.Jr=::!a-"!
sabilidade, prática serviços domél-™ • ' PO»« «tuudar pequeno
ticos para uma pessoa. Pede-se "m5°s domésticos em essa
ralerênciss. Rua Voluntários da Í D-s:=''1"
Pátria, 187 ap. 505 Bonfmi n.

PRECISA-SE de empregada para 
,Ç°f1JNí,0AR

todo o serviço de uma («nhora
Pedem-.e referencia;, na Rua
Afonso Pena n. 10 — ap, 304- Haddock Lobo. IcOZINHEIRA SOMENTE PARA C
PRECISA-SE de empregada do* JANTAR - Gue cozin.Se bcm pa-
mestiça serviço geri!" P_ga-_e!ra um casal — Rua Tonelero; n,
bem. Tratar Rua Delgado de 231 — ap. 101 -- Preferencia p!
Carvalho n. 53, ao. 104. quem morar perto.
PRECÍSA-SÊ~dT l~»m"p"r»ga'da""~dõ7ÍCOZINHEiRA"- Pa rã 

"trivial 
va-

mestiça p/ casa família (2 pos-;r;acío e arrumar apartamento pe-
soas). Rua Barão d* Iguatemi, queno. Somente para pessoa de

ap._402. Igrande pratica e rosponsabilida-

^l7ro"gTd"as:i^ti.qL'e -!eia iim°6 e ,enha i;';-
. . filha, ou 2 Irmãs, para to
serviço di

ç;d-sh reíerencias. Traiar --
lão da Torre, 303 aparta-
401. Rossi - 43-1028.

de forno
i. - Exi-

Ru! Bar.

PFltCIS^-SE rüca^ serviços domes*
íicos. Exigem-se referencia;. Ba-
raia Ribeiro, 71ó, ta. 301 -
To!.: Í7.105-.
RAPAZ - Precisa-se cl referen-
cias, faxineiro, casa família. Rua
Itabaiana 204 - G*ajaú.

PROFISSIONAIS DE ESCRITÓRIO
AUX. DE ESCRITÓRIO

de
datilo-

n, 375,

187,
PRÉCISArSE d. 2

2 Irmãs,
peq. fam., qua dur-,,,.

iriam no emprego. Paga-se bem. SalarlR. Prudente do Morais, 1152, ap
101 —Ipanema.

PRECISA-SE d« uma eopsira •
uma arrumadeira para casa do
tratamento. Ordenado 108 000 -
Podem-te referências. Tratar Rua
Xavier da Silveira, 95 1004.
PRECISAMOS de domesticas
cas. Empregos cem folgas
ciais para curso grátis
naria, confeitar, corte,

cxigem-se carteira e re-
orencias, devendo morar perto

não dorme no emprego —
CrS 80 OCO. Tratar na

AUXILIAR Expediçio -
mos urqente 2 rapazes
aparência, pratica minin
anos, bca letra e al-iuir
çirafia. Rua Conde Ben!
s leia. Tiiuca.
AUXILIAR DÈ"' CONTABILIDADE.
Técnicos recém-formados e auxi-
liares de Cent., pederão obter
agora melhores empregos após
pequeno estágio, prática de Ei-
criturcçdo Mercantil, Caixa, C
Cer rente. Razão, Diário, parti-
da. simples e dobradas, balan-

anciar, :aia :
DACTILOGRAFA
moça c pratica

.. .. r_ "-iríi^o pesccal e prol ca
Precisa-se cc R,,_ IM,;_ Frc;,aSi 4r.

e bca
D-. D-

apare

dsz

Rua Bara
10

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO -
dej Admiíe-..B no Livro Ibero Ame-
da; riceno Ltda. à Rua do Roíário

) 99, 4.» andar, Deve sabei es-
Môs«|£í*^5.r ° máquina. _

AUXILIAR centa-ilidadep!" diário
classif. prática co 3 anos. 2-10,00.
Av. R. Branco, 151, sjloia, s:_09.
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 

'"'-"

Sexo masc, exige-se boa letra,
firmeza em eveulos com prati.
ca no trato corn o público pa-|cetes c balanços. Coiu.,ra con.ro.e oe recebimento e en- ,ne|hores firmas com sa

peças em nossa inc "«• 
pef|of a 2i0 mil. Informações;

.. ._!c:pacáuYnay^5Sua0MÍ)_jCAIXA (moça) boa apa

ffi!?.°*_«' SdCiS SSíK;, 
4!75,!|lfo|aRURU.03doe 

et!rência< datilografa, fir-15AlC0N,S7A
eximia, (1) aux. importação com tele, 214, sloia. Rua Dias da me em CalcilloS pam Ori-| apresentação.

, 01 rapaz pi in- Crus, 185. sala 223. Av. Nilo Pe-
pratica I ano em|çanha, 18S, s'!oia, Mova Inuacu

Rua Barão do Amazonas, 528
sjloia. Niterói.

VENDEDOR - Piacisla ou de com-
trutoras. Basculantes, portõns, ja-
nelas, poMiis e scrralhorii em ge-
ral. Rua Norval d© Gouvén, 273
— Cascadura — GB,
VENDEDOR Dõ" SABONETES' 

""¦-"¦

Precisa-se que conheça a praça
de, Niterói e E.tsdo do Pio * - -

mo, 180. Av. 13 de Maio. 47,'ÍC ^."odr!™».0; 
"V "' ALPAIATES - COST.

upo 403. - ' --- ' . "'- " •
VENDEDORES ou vendndorjs para'ALFAIATE - Precisam-se oficiais
autemóvois, pr8tisam->;e «m Co- poieti.., calços, binei rc, njudan-
pacabana, n* Av. Atlântica, «sa. te. aprendír, ad. moça. R. Fran-

ir"i7."'u"""T =";",o,'n' 'd« R- °id™ Ul,icl'- 33"A loja Cisco Serrador, 90. ur. 204. Ci-Av. 13 de Maio, 23, cr. 1910. |_ Pè,lo nelandia
DACÜLÓGSAFA p' bater esten-j  BORDADÊIRA' - Piecisa-se par,I secretária, 7 «uxs. «ent RECEPCIONISTAS i'""uina 107 W KO „ 17 W 12

Trirrr\Mirr«. ^UA feixeira Bastos r
TELEFONISTAS 'Eng. de Dentro. Entrar

i Don ri Terei a .
MOÇAS re:E'pcronrsío!v - Admi-
times maiores ou menores para
iniciarem carreira após treina-
mento intensivo. Oferecemos ríi-
verias oportunidades em Cia. de
Turismc. Aviação e Bancos. Tra-
tar c| D. Aar.a. Rus Conde Ron-
fim, 375, r.'loia. Tijuca.
RÉCBJCIÒNiSÍÃ5~~"-: 

""AdnntTnís

moças de ótima aparência, de-
sembaraço pessoal, a I quina cia-
tilografia. Tratar c! D. Edna.
Av. Prec Vargas, 529, 18.°." 

EPCIONISTAS 
""-"' 

200;007"Ãd;
Imitimos moças de ótima aparen-
cia, ótima datilografia, desemiía-

50ó — I,i. loja para oficina -
S-.o Cristóvão.
PRECISA-SE 

"""de""bõmbeir"os.' "ir,,.

tar Rua do Rosário, 148, 1," nn-
dar. das 9 às 12 horas Sa r, ci.,
frente.
PRECISA-SE de meio oficial da
mecânico linha Willys — Rua 01-
to de Dezembro n. 3Ó1 - Wa.
racanã.
SERRALHEIROS _ Preota-se para
eficina de móveis dt ferro — í'.
5ão Clemente-, 14.

OFÍCÍOS Ê SERVIÇOS

secretaria,
x. contab., 3
_r_:mo Braoa

_icfici*:nle_,
n. 127-315.ooy.

Í5ACTILOGRAFA AdmitVnios
moça de boa aparência, boa da-
tilografia, u alguma prática ds
serv. gerais de escritório. Rua
Corda Bonfim, 37Ü, : loja. —
Tijuca.

ló -
1» p._

DESENHISTAS
DESENHISTAS -
pa/.es d._ ótima
científico, que
nho futura na
diente intearjl.
Cof.do Bcnfim,
Tijuca.

curso
Admitimos
aparência,

goste de cie:?-
profissão. Expe-

Tratar na Rua
375, illuia.

ENFERMEIRAS -
LASORATORISTAS

DACTILÓGRAFAS - 1 is' Con-
tabiliciade livros 150T70 0CO -
Centro; outra ótima secretario CrS
20a COO - Praça Mauá - Av.
Rio Branco, 151, s/loja, saia C9.

í™£ DACTIIOGRAFA -Precisa comi

2 prática de balanços, guias INPS
,Je FGTS -- Por favor só _e ep^e-l^

sentar quem tiver práüc_. 7r..-! ^
tar na Rua Senador D\:nt_s, 76
5." ancíar, caia 502.

COSTUREIRAS externas para cal-
cos de homem — Precisa-se para
muita produção - Av. Amaro ENFERMEIRO PRATICO -" Preci.
Çavajcânti, 2 493-A - Encantado. sa.SB com referências .Rua do ,
COSTUREIRA com prática quo|loso, 31, L" and.
queira viajar Estados Unidos eo-lFÀRMÃCÍÃ - Precisa _e""rãpa::"V'
mo copo.ra , arrumadeira parajprática cie balcão e que saio»
a.-ompr,nhar família diplomata, -aplicar injeção. . favor não ..
Exi|o sanas referencias Pago 320 apresentar quem não preenchermil crujeiros. Tel. 25-4007. U requ;s;to.. o.,, D-iai cia Cn •
COSTUREIRA c/prál. de blusas n.» 650-A j-_Méicr._. na;; precisa-se. Rua Buenos Ai- SERVENTE' - Precisa-se de 

"mol

"¦'• J.u..-..roa: ...Iça ate 30 anos cara treb-.inaf
OSTURcIRA - P;eci-_-se com km casa de :aúde com pratica r*

Rua Cano»

211.

s v goleira. -[durma ro empregi
estra, Rua SãoM0 Bonfim n. <97.
9?4 - 201.  

il - D. Ca
DACTILÓGRAFAS (4)
alé 250 000. Chance

tre__ de peças em no:sa
tria, Rua 24 de Fevereiro r
— Ecnsucesso.

250 000
ão nas Iem firma am.fK.inj
rio su- >na Av. 13 de Maio

CLAM.

Vit-iílureira.

de pôrto'RÊCÉPCTÕNÍSTA - Prellsã
[maior nu menor, de boa apar

cem Í:i_trução secundar,... ,, Q
pessoalmente, com do- ]92. 

~ 
J: :

'Precisa-se 
para' GARÇONS¦ennoras. Intor-

Srilárioi
secretariar
SELEÇÃO

i. 47 509.

ora: ica ds camii
favor tr__er an

I u's Gonzaga n.
COSTUREIRAS -
artigos fino. de
nas e oxtciniis. Pan..._. muito,
bem. Tratar Av. Cidade da lima, PRECISA-SE de cozinheiro ci

das 7 is 17 horas _ íinhoira com prática ae ca:

cumentos e referências na Av. Sa'"° Cristo. nho» e rninuta. - Av. Hen,

Nilo Pecanha, 151, Br. 801, de 16 COSTUREIRAS - Prec:-,-, se para _J_!_3í:-_8_-_rJPon'!™:. .
is 18 horat. [_ur.. alfaiates com pratica de fí.;A.IUDANlE DE COZINHA Iii
_,,,-„,._,. 

' 
jbrica. í obrigatório fcjer forro prático - Av. Ric. Branco,

DIVERSOS de peito e mangas. - Rua Amé- sala 528 - 10 horas.
!ri-a Soares, 79 - Osvaldo Cru.-.| COPEIRO" 

"paar 
Irabalh

contabilidade
Branco, 105 saiaY

pnra metalur
Iramaia 380

prati
esp.-

"ibc--ro n, 512-A
s 11 horas. Pod^-.e

apresentar-se somente • pcssoaslAUXILIAR contab
".?__.condiçóes_ acima pedidas. c| prat. Bom sal.
COZINHEIRA - Familia precisa" Lucas.
de uma somente para cozinhar cJauxILIAH DE CONSULTÓRIO -

ot-ma Precisa-se cem referências. Rua
mpotta do Msto:0i 3], l.o and.

1 para

¦só não frabalba pm não quer!
ffisriáãteo/r- ss mrlliom firam., do llit áe Janeiro soli-
ritam ccnlms tle Imeieaàriis _ TÊ. Seja m áè.sses
íntíoaiim preparando-se. devidamente, em nm dos
canos Téd: fÔ.imi/JüWK MUM m mHITÚHIO.muram mw/ômu smmuni por-mm: jaretím mm commwhm.
fí.miMum.
CgRSOS COMPACTOS!
MÉTODO DIRIGIDO!

i^ii^Y 
'CENTRQi 

Av Pres. Vergas, 529-U.' rei 43-8074
. COPACABANA i Av. Coporabano, 690-6.' lelj 36-6721
YY'lY"Y'¦¦¦¦yXXÃmi.!-. Rira elo' Catete, 216-j'/ló|o IiIj 23-4376

fe^MXDÜR-IRÁ-rWrló freitoi, 42-i/lojo Cetel 90-1750

&X.*''.* 
*XX¥faW- 'W.« 

*> t™>. 185-wl" JÍ3 teL 49-5068
29-09

J&v'-YYiNÍTER,Ol 
- Boroo Amoionoj, 528-í/loja lel.: 2-7861

M

relro, dactilografia, primário,
mércio etc. Tratar de segunda-
feira a domingo das 8 às 20 b
R. Urugualana _n ._22ó!_sobrado.
PRECISA-SE de empregada
cozinhar e peq. serviçcs
rumadeira por hora nn Rua Jar
dim. Botânico _n._ 321 —301.
PRECISA-SE empregada p| faxinT
uni dia semana. R. Afonso Pen,-
i7, ap. 407 — Tijuca

passar rcu-s — Exige
aparência de saúde, n„o
côr. I^Tar na Rua Farme

do cuü-; Amoedo n. ] 52, ap. 301.
cabelei- fone 27-4200 — Ipanema.

ce
Tele-

Precisa-se
peças pe-

ÇO-iCOZINHEIRA - 60,00 -
arrumando e lavando
quenas - 57-2934. _
COZINHEIRA 

' 
de responsabilida-

de trivial fino. Exigtm-io refe-
rênciat — 80 000. R. Domingos
Ferreira, 149/202.
COZINHEIRA - CrS 80 000. Pro-

do trivial fino variado —
durma emprego.

ap.

cisa.so
"corn raferèneia:

.,.,.-,,., ., -, Tratar Av. Atlântica 3 786,PRECISA-SE de empregada paro 401. Tel. 27-6784.
.tono o serviço, que durma no rn7TMÍTntT_ b.'v .-•_-~emprego, casa de pessoa só, na £?„ , iRA 

~ 
,PreCl"-^ 

'"via
Rua Pa.-'o Fernandes n. 19, ca- . ' c ?-***""¦ lov/ . Sumas pe¦sn 1 - Pca da Bcnde'r-1 iÇj*- Eyi«am-se referencias. Rua
writA w _ 

¦""d"". 
 A;res Saldanha, 66, ap. 702 .Tel.PRECISA-SE ae empresada na 36-.40Ó.

Rua Vieira do Couto n. Í97 - m7lMHCiic,« r^T. TT-Rocha Miranda. 'S5 * í1,™ % Tr,v:?' *">'^do.
nocricÀ cc -t-j -r5 '0,CC. Com documentos.PRECISA-SE empregada para todo Rua Barão de Mesquita, S2-A

Iscrviço de um catai - Rua Ln-ITel. 26 3-169
|ranjeiras, 475, ao. e03.

Tícrs.áo ínglc
terno-externo,
carteira s (1)
Atende Av. Rio
1 021.

'CORRESPONDENTE - Precisamos
admitir moças e rapazes c| al-
guma daí i lot. raf ia e conhecimen-
los de serv. gerai; de escritório.
Várias vacjas. Tratar c'. D. Edna
Av. Pres. Vargas, 529. 18.°.
CHEFE DE ESCRITÓRIO 

' 
(p/ líã-

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO - Prc-j^alhar em Botafogo) - Procura-
cisa-se rapar com prática dc es-iS0 demento c/
críturação dos livro- auxi liares, | comprovada am chefia de escri-j
e que oscreva a máquina com (tório, inclusive e/ bons conheci-
desembaraço. Ordenado a com-;mentos de contabilidade — Sala-
binar. Tratar 5 Rua do Cetete n.|rio inicial p/ experiência — Cr$
78, das 9,30 às 12,30 e das 15,301500,600 - Tratar no Cenlro, na
às 18 horas. |Av. 13 de Maio, 53, grupos 614
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO. -ie.6,3-_ _ _
Aíôça - "recisa-se que saiba es-ÍESCRITORIÕ DE CONTABILIDADE
crever a maquina e tenha boa,-- Precisa de móç» c| prática de

em emprê- pas sar Diário e f.a7ão — R. Lu-
centar se na|cidio Lago, 96, sala 602.

??,. r FATURÍST

121.
Ruam

cina autorizada Volks-
wagen. - Rua Preíeito!^^^,,:;/^ „. ...
Olímpio de Melo, 1 735.di°nte - Praça Pio X. 78811
DATILOGRAFA"-"Corrernondentej ---¦'--'---^ 

prática COBRADORES -, Instituição
aceita como bico
aposentados - Csrt
demais inf. na Rua

1 •- Tel.: 34-162.1.
- Precisô-se, para aten-

20 a 23 anos,

boa
a cie

Ibi-

serv. çerais pi V. Isal.ei,
solteira 200.00. Av. Rio Branco,
151 s:'oja s,_ 09.
SECRETARIA RECEPCIONISTA -
(p/ trabalhar na Zona Sul) — Pro-
cura-se moça de ótima nprosen-

„ •.. itação, redação própria e boa da-
prática .anterior|,.|80rafil _ s,|i(io inic!a| d> indispensável ótima apresentaçã

280.-300 mil p/ •npiirióncia - boa !e,'a, conhecendo bem .1 op
Tratar no Centro, na Av. 13 de "çoes, preferencia quem more MO'

Moca d? boalA.CABADEIRAS - Preciso de uma
Buenos Aires ] somente com muita prática ern'jacabamento 

d_ vestidas de :e-
nhora. Rua Uruguaiana, 72, 2.°

mos para!sndar.- -a-; 
COSTUREIRA" - Precisa-se""para

— maquina de 3 açiulhas nn Rua
;TeixeÍra Bastos n. 16, Eng. de

Dentro. Entrar na P.va Dona Te-

em

caridad<
comissão
fiança, c
turuna, E
MOÇA -
der teieí

cfionete. Rua Almirante Gonçaives,
29-A — Copacabana - P. 5.
COPEIRO - Precisa.s"para trabs-
lhar eni resíaurante, corn pratica
de copa, teste d referências. Rua
Visconde de Inhaúma, 51.
COZINHEIRO - Rest.""lanchonet.
necessita com prática. Av. óc.<
Exército r\.° 17-C - Campo de

|S5o Cristóvão.
para COZINHEIRO -Com" prática. Ru»
b=a Forreira Viana, 81 - Flamengo.

C05rURE"lRA - Precisa-se
calças e vestidos que seja
pesoontadeira. Favcr não se aprc-r  .
sentar sem competência. Serviço!e-"Akl*ONl:1! .--••:.¦--(¦
interno e externo. 7.\-i::er amcs-i
tra. Rua Visconde de Piraiá, 318;
_ Cl

elra para trabalhar
ia de ônibus — Apre
Rua Cat.iíão Vicente
Penha Circular com c Sr.

IPRECISA-SE, pira casa de
I lia de tratamento,

faml- uma
. empregada das i

7 ii 17 horas, com relarências níc!°

para serviço d arrumação • lim-
| pesas. Tratar pela manhã, na Av.
I Visconde Albuquerque, 1 035 —
! Leblon.

| 
PRECISA-SE de empregada para

|lodo lervlço de catai estrangeira.

ICOZINHEIRA - Precisa-se de
para trivial fino - Orde-

70 000,00. Tralar na Rue
Anita Garibaldi. 38, ap. 802 -
Tcl. 57-5181.

iOrdenado • combinar. Exigem-se pacabenrreferencias de emprogoi anterio-rn7l\iucioÃ"
Ires. R. Miguel lemos 7, ap. 501. S?, jSfu.
,SENHORA que queira trabalhar 27-7187 - Cr,
jem 

casa de família precisa-se pj
|ajudar a dona da casa em To-
¦dos os serviços e que durma no
local, c! referencias. Ordenado .
NCrS 60,00 ou 60 000 antigos -

, Tratar na Rua Eng. Gon'ca'ves
I Neves n. 26 - Praça do Carmo

COZINHEIRA - Precisa-se para
todo serviço, com referências —
Ordenadoi CrS 70 030 - Dorme
no emprego. Tratar à tarde. Rua
Cinco de Juiho, 63, ap. 104. Cc-

AUXIUAR con!., rap.A dactilogra-|Av. Rio
00; Perfurado IBM; Cobradoi

motorizcdo^Ouvidor, 169, -,'309.!
AUXILIAR" ESC." 

"dnl.motist.vdat.l

noc. cont 150 250'e:teno port. Z.l
Norte. 300 350, môças. Av. PresJ
Vargas,_435_s|_605. GIOIA.

AUXILIAR rap. esc. dat. seç. cob.,
corresp., notista, dat. noc. cont.,
aux. ext. 150 250, op. Eront Feed,
200, aux. cont., operador RUF.
280 - Av. Pres. Vargas, 435 sl
605 - GIOIA.

AUXILIAR escrit. dact. faturista.

i p Olari.i, conhecendo
gerais, 160 bom dat.
Branco, 151, slloie. si

09.
MENOR — Parn serviço de e_
critório e rua. Semana de 5 dias
Apre;_ntar--e n„ Rua Guanaba
ra, 194. Madureira. Esta rua co-
meça ao lado do Instituto Felix
facneco.

MOÇAS É" RAPAZES com prática
em contabilidade, tratar na Rua
Cen. José Cristino n.° 66 — São
Cristóvão.
MOÇA -
aparência

Precisa-se com
para auxiliar de

boa
escri-

Correspcndenfe Port. (r.) Balccni«-Í,^r'° ° atendimento de balcão —
ta c /prática (r.) - Av. Almirante Ru» Ac,e n. 90 - 9.o andar d<"nrroso, 

91, sala 607. 8_"_'n _30m.
moças""""auxiliares

mos rapazes t
menc-d-, pj

Niterói. Admit Zona Sul acima de 24

Re
Prec al fi-

COZINH. E DOCEIRAS

:íso trivi
ami lia de 3 pes
refe-òncias. Ave
15721301.

COZINHEIRA -
no para casa i
soas, Perio.T.-je
nida Atlântica
COZINHEIRA que lave para pe"-
quena família. Referencias cu
carteira - Av. Copacabana n.
14 - ap. 1 002.
COZINHEÍrÍA - Dt forno • fo-
gao c: pratica - Precisa-se na
Praia de Botafogo n. 132, ap.
301 — Exigem-so carteira e ie-
ferências — Paga-se bem.
COZINHEIRA fORNO" FOGAO 

"-

Precisa-se. Vise. Plraia 423,

A AGENCIA RIACHUELO desde
1934 vem servindo a elite cario-
ca. Temos cor., babás ele. —
Teli. 32-5556 e 32-0584 - D.
Conceição.
AGENCIA MOTA têm ai melhõ".

,re» diaristas, cozinheira-, faxinei-
.tas, lavadeirai e pa «cadeiras —
Tel. 37-5533, com docum
ATENÇÃO -COZINHEIRA

ivar e passar, que durma no em-
iprego. Ordínedo ini::al c* CrS
;60 COO - Rua José Hioino n.
405, ap. 304 - próximo a Praça faml

^Saenz Pena. '83.00
ATENÇÃO - Cozinheira';' precisa-!1 °01 •
mos. Otimo ordenado — Rue Se-ICOZINHÉIRA —

¦nador Dantas, 39, 2.° andar --uma que durm> i
;!sla 206. iPaga.-e bcm. 

"Te

AMERICANO

íntoí-

pl la-

ma

t. (COZINHEIRA - 
"Precisa-se 

pVrã \mn.',**" Amliia QJr ;raí';'- Ordenado NCr$|tar c.
Toneieros, 47

anos, prática contabilidade dacts,
arem cnrreirp jdi-fe 200 eu... 150000 escritório

Nio exioimos prá- c°nt. — Av. Rio Branco, 151, 1/
loja, sala 09.
MOÇA 

"MENOR 
- Pre"cÍ3.-se pT

serviços cera!, ds escritório. —
Ótima dactilógrafa, boa aparen-
cia. Tratar na Av. Rio B-anco
n. 185 - saia 523.
MOÇA para escritório e com
pratica em serviço de crediário
- Preci;a-se na Rua Conde de
Bonfint_n. 369_-_ct:_606.
MOÇA com alguma pratica de
maciuina do escrever e auxilhr
de escritório — Pre:isa-se na R.
da Aüemblúia n. 36, 3.° ander
sala 304^
NOTISTA calculista ate 26 anos,
prática de 3 anos, dat. muito
Conhec. f;rma gr„nde. 140, dat.

a» oaibom. Av. R. Branco, 151, i|loja,
A,.| .- :¦_-- -¦ - —-¦ sl 09.

AUXILIARES — Admitimos para OPERADOR B:
em escritório. —

e r.ipa.o. maiores ou me-
após rápido estagio. Tra-
D. Etíene. R.a do Catete

moças, maiores ou i
Prec;sa-;e, najmenc,"e*» P> Iniciarem ratmir» |cr

191 — Te!efone:|de e.critcr'tica 
anterior. Ensinamos tcdo

c.rvi;o durante ístíiio. Tratar
cj D. Oliva. Rua Barão do Arns-
zonas, 5^8, sjloia. Niterói.

|'AUXiriARÉS p7-icip'ia"ntes - Ad-
n^itimos moças e rapazei maio-
res e menores p' iniciar carreira
em escritório, após 2 meses de
estar/io em nj cursos, cj todos
os documentos utili__dos em uma
firma comercial. Tratar R. Mc-
ria Freitas, 47, s. 211. Madureira
ADMITIMOS principiantes —Mo-
ças e rapazes maiores ou mono-
res, ci bca letra, desembaraço e
olguma necão de dactiloqrafia.

202. '""' 
~f"|Nõo exigimos prática anterior.

fnyiMÜei»- c — - ,—-— Ensinamos todo o serviço. Entre-c_-INHtlKA - Forno-fonao, pro-!vi;ras c| D. Julieta. Rua Dicura família estrangeira. Dorme noiCruc 185 s: 253 Me'»,
empreoo. Paga-se alé 150,00 "
berto do Campos, 169 — Ipane-

Maio, 23, grupos 614 e 613.
PRCCÍSA-õÊ secretaria para 

"\"/Í

expediente. Tratar na Praia do
F!._mengo, 268, ap. 602.
SECRETARIA datilografa, moça ou
senhera com prática, admite-se
c[ bom salnrio. Rua Miquel Cou-
Io, 23, si 703.
SECRETARIA (O) Cl IDIOMA IN-
GLES — Procura-se c domínio
perfeito do idioma inglês, inclu-
sive red-.ão própria. Não é ne-
ca-._rÍo taquigrafia. Salirio ini-
ciai do 500,600 mil p| experitn-
cia. Hcririo pl trabalho de 9 às
17,30 c| sábados livras. Tratar

perto.
ne, R,

Nãcí se atende por .elefo- anos
Ipiranga, 33. laranjeiras. lEnsina-í~ 

Travessa
RAPAZES desenbaraçados, Ins-,entre R;
trução minima Ginasial. Salário,'bir pela
comissões. Tratar R. Ena. Pena tar com
Chaves, 129, cias 8 às 12 horas.iyin.
diariafente até óAí?

ii.
AS - Pre
cm oficir

Rui

d_ 14 í
bordado:

;orviço. Tratar ns
ido de Castro, 49 -

e Bonsucesso — Su
Dr. Noguchi — Tra

Carlos cu Dcna Si I-

pratica para
Av. N.

I 241 -
-IVENANCIO.

_,GARÇOM -
ta prática na18 
Piedade.

lanchonete. Tní.r
S. de Copacabana
Loia L. com o Si.

Precisa-se- com mi
R_a Goiás, ó22

Av. 13 de Maio, 23, grupos 614 ira a
613. n.o -

RAPAZ de responsabilidade para
trabalhar e tornor conta d;
loja em Copacabana — Int
mínima ginasial ccmp'_to e -
saiba escrever à máquina: lu
de futuro garantido — rn.-ts d
ler de honestidade absoluta -
Cart_s do próprio punho infor

ra [mando todo seu passado — pa

OFICIAI;'erm 
t \

portaria deste Jornal sob
¦10 091.

PRECISA-SE garçom com prática
de café, bar e restaurante. DCT.
Praça 15, l.o andar.
PRECISA-SE - Copeiro para lan-"

ALFAIATES - Precisa-se chonete o um coiinlieiro ou aiu-
cie prática em casacos da"*e para fazer o serviço d»
•as. Serviço externo, -restaurante. Rua Humailá, 109-D.
..liana, 72, 2.° andar. PRECISA-E de um" iancheiro ci

8 "=ras. pratica na Rua da Carioca n. 3:'.
3ar PRECISA-SE costureira com práti- 

- Centro.
jve.ca cie bancada - Rua Aguiar Mo- PRECISA-SE de 

"um 'ajudam- 
oe

. - 
.re:'a, 386. cozinha, c, prática. Av."' 
PRECISA.SE - Costureira com Waio n. 13, 3.° andar,
prática do camisas, sob modida.i Preta.
- Av. N. S. Copacabana, 637 -I PRECISA-SE d»" 2"
Ap.

U.T3 «o r.mt:
ucão;R"a Urug
u_ Depois dc

13

301.

PROFISSIONAIS DE INDUSTRIA barbeiros - manic

garçonetes c;
boa aparência, p' rc*.-
R. Cario de S. Félix,

CARPINTEIROS -
MARCENEIROS

•p-i

iniciar

Preci;
e nprego.
57-9715.

216, síria. Coleto _
AUXILIARES" p, Nova Itju7r,"ü~

rapazes maiores ou me
p,

jrrcughs — Prec. c/
pratica rn.iq. E-ICO0, sal. 300 mil
- Av. 13 de Maio. 47, s 1206.
OFERECE-St senhora fina. escrit.
ou i\B.X. Telefonar 380158.

ALFAIATE — Admite-se,, caleeiro
qua tenha máquina, numa vaga.
Tel. 32-8748, depois das 16 

"ho-

ras.

CARPINTEIRO DE ESQUADRIA -
Precisa-se Rua Conde de Bonfim,
1 033. Tratar no loca! {na obra ,
cem Sr. Geraldo.

CARPINTEIRO DE FÔRMA - Fre-
cisa-se Rua Cende de Bonfim,
1 033. Tratar no local (na obra),
com Sr. Geraldo.

de cabele
boa apari

a n. 12,

prática c
uuraníe,
141, loja. _

i PRECISA-SE de um empregado,
para botequim, com prática de

reiro com I salgadinhos. Paga-se bem, • Rua
mcía. Rua Ibiapina n. 3 — Olaria.
Salão Pri- 

|PRECISA.SE do um copeiro. Tra-
Praça da República, 93 —

ICARPINTEIRO E SERVENTE DE AJUDANTE
'EDREIRO - Tratar na Ru» Pa- prálica e
dro^Lessa n. 3T. [Ana Barbe
MEIO-OFICIAL de marceneiro - __."¦' lrr.o_. _
Indústria do moveis de fórmica ALIZADEIRA com prática em pen-jSr. Américo.
precisa com prática. Apresentar, iteados - Precisa-se - R. Maré- PRECISA-SE _o_nh.i,_ r- .„,•.
se na Rua Guanabara, 194. Ma- chal Floriano, 35, sobrado. Sr. „,j* f"5., 

'•""h"ri„.% *'.
durolra. Esta rua começa ao la- Chaves. '" 

d° ""¦'"""*<<> ~ "«' Senador
do do Instituto Fellct Pacheco, 

[BARBEIRO - Precisa-se
MARCENEIRO e maquinista —-competente, Rua
Precisam-se para fabrica de mo-jÍSÍdro, 10, íeja D, P. Saens Pena
veis
dor - Benfica. Prccisa

1 Campo de S. Cris-(Alencar,
e tóvão.

"rPotT^5^ "do"um "Iancheiro 
o"u

"y.y :-"'¦¦•"'¦ '*¦¦• '¦''-- -p-eireTra"- ajudante ^.T^n.c°S^^oT- ^com pratica e aparen*jnema.

MARCENEIROS
fabrica caixas
João Ribeiro n

— Preciso 2 para
para radio. Rua

. 530 - Pilares.

PRECISA-SE de um marceneiro p|
encarregado de fábrica de gela-
deira, instalações comerciais
Ertrada da Portela, 218 — Ma-
dureira, falar com o Sr. Júíic.

mora to, procura COZINHEIRA - Preciso com cer
.cozinneira fa-s todo serviço um teira e oralica do trivial fino -
senhor s6. 80 mil. Rua d» C«-Rua Urbano Scntoi n. 72 Tei--'noca, So ep. 202. Ifone 46-7911 - p. Vermeiha. 

"

PRECISA-SE de marceneiro ca-
pneitodo - Creciss-se na R. Mil-
tenn. 95 - Ramos - GB.
SERRALHEIRO"- Precisa-se -rorT-
!o pjra trabalhar. Rua Barata Ri-
beiro 6?, fundos — Sr. Josc.

jCARPÍNTElROS"_pí"rã'"'for"mas de'
concreto — Precisam-se de bons

_ Iprofissionais que tenham ferra-
(OPERADORES F. Feed p Bota- menta -- Apresentar-se na. Rua
'fego, outro Remington p' Laran- 'São Cristóvão, 777.

diversos'ieiras. 200000 - Av. Rio Bran- CARPÍNTEÍRÕ - Precisa-se com
a eMoi-l" '' • '-'¦°',!* «.«09. pratica em móveis. Tratar Av.

Rio Branco, 185, s1 2 127.

o"» Moças
~* Inore:. Admitimos
.. |carrjos de escritório." Ni

mos prática anterior. Ensinamos íPRECISAM-SE competentes mõjas
todo o serviço. Entrevistas compara trabalhar em escritório. — ICARPINTEIRO
D. Melania. Av. Nilo Pecanha, Tratar Rua Marochal Floriano Pol- biscate ¦
185, s.loia. Nova Iguaju. iXolo, 2 574 - N. lauacu. |- Lucas

Rua
OBRA -
Irameia

Servo
380

MARCENEIROS na Rua Mariz e cia - Rua Buarque de Macedo
Bar-os n. 1 061 - fundos. Sr. In. 68-1.o. _MAR,°- ESCOLA" DE""CABELEIREIR0S"~e"
FA3RICA DE MOVEIS - Precisa- Manicura. - A mais moderna da

f.
na Av.
Piedade

marceneiros
Suburbana r

lix adorei Guanabara, oferece-lhe a oportu-
8 99ó — pnidade do melhor ordenado do
momento. Cursos rápitios e efici-

uns/Gie n ¦ cr,!es ~ Rua Uruguai, 265, 1."MOVEIS — Preci. andar.

Precisa-se com
Rua Figueiredo Ma-

_741, loja E.
fornece

h

PRECiSA-SE uma moça com p:.-
tica, para trabalhar om lanchonete,
á Rua_Gonçalves Dias 85-A.
PRECISA-SE - Cozinheira", pTrã
restaurante, para a noite. Rus Real
Grandeza 162.
PRECISÀ-SE do garçonetè^^ãã
boa aparência com pratica de.
serviço de restaurante e cooa.
— Tratar na Rua Barão d* São
Félix n. 75.

CHOFERES E

FABRICA DE
sa-se de tustradores na Av. 5u- ., ., .
burbana n. 8 996 - Piedade. MANICURA -

FABRICA DE MOVEIS - Precisa g.^e', 
"„'.

se de meio oficial oe tupieiro - ?;,-.,.,. C- -
Rua Teixeira de Azevedo n. 86 ENSINA-SE manicur»,

perto do Largo da AboliçSo n,a!e;'al. Tratar das 20
AMÉRICO. :de ,erca a quinta. R. Voluntário»! MECÂNICOS

MONTMARTRE" JORGE - Preci»- f 
-^Y""' 35d_-- _?na_ N',dir- .______.

marceneiro » torneiro em madei. f'!ECI-° *"?. °.fic'»' ';<* ba'b«''-1 ELETRICISTA DE AUTOMÓVEIS -
Rua Sao Clemente n. 72. 1° na Rua Maua n. 115 - San- pr8C|sa-,« competente . conhec

PISTOLEIRO para móveis de 
"nVa" '.--,.,* -~ 47 6.79. |do, (|j ,inha wi|.yJ c<jm fe||j_

deira nara trabalhar em fábrica p3E-loA-SE. de cabeleireira com montas. Paga-so bem. Tratar Au-
de móve:s na Rua Feliciano de í"9H??'!-.-"00'" garantias. Tra-'lo-Romel lida Ruu Marialva
Aguiar, 427. ter: 36043".

- ;FRECISASE 
de

OPERÁRIOS - MESTRES p'-°'-" n» A
- CONSTRUÇÃO CIVIl p^A.s;
-,-.;: ,-^b. r— 'Ambasscdc
ARMADOR - Pr-cisa-ce encarre-jdor Danta
gado obra. Rua Conde Bonfim n.l— Telefone 32-8181
' 305. |_ Sr. VALDIR.

Í165. Esquina do Avenida (lacca.
manicura com | EL5TRICISTA PARA VOLK.TV/A-

Suburbana n. íGEN cem pratica — TIANA'
Salão Beatriz. ¦ ¦---¦--

de manicura
Hote! na Rua

25

lAvenlda 2B de Setembro n. 86."Saia. - DEP- PESSOAL - MILTON.
Sena- ELETRICISTA DE AUTOS - Pre^

204lcisa.se. Paga-se bem, na Rua
ramal 6 Assis Carneiro n. 607 -- Piedacíí

Tratar das 18 às 20 horas.
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ELETRICISTA PARA AUTOM'0-P'ORTEIRO - Preciso-se irem o
VEIS — Prccií,i-„e de um bomjmfnimo cie 1,800 de aitura, dan-
cficial n.i Rua Joaquim Palha-jdio-se preferência ii gaúcho, pa-
r°_____li___ .—_ Estácio. ranaense ou catarinense. Trotar
ELETRICISTA DE AUTOMÓVEIS 

"'.(na 
Rua das laranieiras n.° IM

Pmciio com pratíc. ccniprov.idald.is 10 ôs_l2 horas.
- Pa<jo 75,00 por semana, dou PRECISA moça 

"trabalhar 
produ'-comissão em peças vendidas, na!to beleza. Preferência n c|usni

Hua Dr. Satamini n. 161 -B. Tc chegar primeiro para iniciar o
lctone_48-3.t93. trabalho. Rua Barão de Guarati-
INSTAIADOR DE ACESSORIOSjIna, 57 - Catete.
DE AUTOMÓVEIS com muita PRECISA-SE de um mestrinho pl
proitca e referencias. Salário trabalhar em padaria - Procurar
compensador na Rua Hlpóüto
da_Costa_n. _37ü.
IMPERIAL SIA - Serviço aüiõrT
7Jtlo VV.'. Precisa do lanterneiro
com prática comprovada peia car-
feira profissional. Trstar Av. Go-
mes Freire, 333;3-t5. com Sr. Se-
bastião. Munido de documentos.

LANTERNEIRO - Precisa-se de
oficiais de lanterneiro para ser*
viços em carres trombados. Tr3*
far na Rua Conde de Leopoldina
n. -533, 

com_o_Sri_GUILHESME
LANTERNEIROS 

"- 
PÍNTÕRÊS 

~

•~recÍ3a-se oficina de seguros —
Rua Barão de Bom Retiro n. 573
- Sr. MELIO.
MECÂNICO DE WILLYS - Pre-
cira-se na Rua Dona Maria n.°
22 -Tiiuca.

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO -
Precisa-se urgenie um com pra-
?jca comprovada de mecânica sol-
dos, pequenas lanternagens e pin-
turas para caminhões a óleo —
Exigem*se referencie-:, paga-sejPRECISA-SE de mencr prático
liem. Tratar na Cimentox, S.A. — farmácia que saiba Bpltcar ín-
Rua do Carmo 38 sil sala 1-A. ic-ão - Tratar hoie tel
í.-iOTÕSÍSTA profissional com re-j27*2'254*  
fnrünclas t carteira, 10 anos. Tel. PRECISA-SE da lotoçirafo labora-
23-5855. __ torísta com muita pratica — Av.
MOTORISTA" - Precisa-se moto-1_£__________J2S____._!____

caixeiro com pra-
de padaria na R.

n. ÍI7 - Méier.

Rua da Gamboa n. 103 —
Padaria E:pírito_ Santo.
PRECISA-SE de um rapa*" de 20
20 o 24 anos, de bna aparência,]
para praticar o comércio, na Rus,
da Carioca 19.
PRECISO empregado para serve-;
teria. Rua Voluntários da Pátria
1, Loia 15. 
PRECISAM-SE mocas, senhoras,
serviço externo — Paga-se bem.
Av. Copacabana, 435, _s|_709. __
PRECÍSA-SE" padeiro e caixeiro.
Av. 28 Setembro n. 342,
PADARIA — Procisa-se Caixa,
com prí-tica, podom-so reforcn-
cías. boa apresentação, tratar das

111 às 13 horas. R. 24 do Maio,

j959 — Engenho Novo.
'PADARIA - PrfldsB-io fornoiro
¦«om prática, pedem-i» referên-
leias, boa apresentação, tratar das
11 ás 13 horas. R. 24 de Maio,

J959. Engrjnlio Novo.
dc

1 Grande companhia americana necessita de moça com

ginasial, noções de inglês, desembaraçada, experiente, com
completo domínio em PBX - Standard Electric.

Meio expediente.

Cartas para a portaria dêste Jornal, sob o número
P-87199. (P

:.'«-

PROFISSIONAIS
LIBERAIS
CÕNSÍRÚÇÒES, reformas da prê-
dios e apartamentos, faço, por
empreitada ou administração. Tra-
tar na ieja de produtos de be-
leza à R:ja Humberto de Cam*
poi, n.° 21.7-1 — Leblon, depois
d:-_ 17 heras.

DÈTECTIVE SEf.XÀS 
""iw-.tiijü-l

gaçõ.s particulares. Lcnna prática!
e máximo sigilo. Tel. 20-0299. !

s
DECLARAÇÕES E
EDITAIS

ClAâàlFICADOS - Jornal Jo Brasil, 1 "-feira, _?-3 «7 - 5

Serviço de Assistência e Sequro

A\

Social dos Economiários (SASSI

SO

')

rlsta com prática, solteiro, dor-
rr.indo no aluguel, casa' trata-
mento — Exigem-so referências —
Trata-so pela manha — São Cie-
mente, 490, Botafogo.
MOTORISTAS--" Precisamos-pa'-
complotar nosso quadro. Motor!.-
tar, corn prática do serviço do
ônibus, várias vagai. Salário do
NCrS li 340 diários. Rua Viana
Drumond n. 45 — Vila Isabel.

PRECISA-SE de
tica de balcão
Dias da Cru*

PRECISA-SE de mestrinho - Pa-
nificaçao N. Senhora da Pai —
Rua Ministro Moreira de Abreu
n. 4]ò — Olaria. _  
PRECISA-SE de pessoa com pra-
tica de armarem — AprRsentar-
«e na Rua Valença n. 58, Ca-
lurrbi, Sr. SERAFIM, depois de
14 Íi coni documentos.

PRECISA-SE em hotel familiar,
um rapaz 18 a 19 anos, boa
aparência, bons costumes, orde-
nacío, cama, comidas — //.achado
As;is, 26 — Flamengo — Tel.:
45-8177.  
PRECISA-SE garoto até 14 anos
para pensão na Avenida Gome:
Freire, 579.

jV.OTORISTA somente morando
próximo T. Coelho, p! caminhão,
idadô até 35 nnos, referência.
Cart. M.T. Av. R. Branco, 151,
•lloja, s| 09.
MOT"ORISlA"""-_Pr"f7ciso~com~prí
Tjca caminhão — Tratar depois
das 8 hora- na Rua Coração de
________ 283- Méier.
MOTORISTAS 

para ônibus - com
pratica ou dois anos de trabalho
«m caminhão: precisam-se, Rua
Magalhães Castro 135 — Jacaré.
MOTORISTA PARTICULAR - Pre-
cisa-se. Exige-se boa educação,
referencias e 5 ancs comprovado;
rio direção. Preferencia acima de;
-'.0 anos. Rua do Matoso, 31, l.o;
«ndar. ]RAPAi menor ate 16 enos, de
MAT^DierA "n—; 

" "  boa ap&rencia, precisa-se paraMOTORISTA - Precisa-se para! . p»d»m.s» referencias
caminhão, procurar SÉRGIO -Inundado*. Pedem-so referencias.

Rua Capitão Félix n. .16 a 28
Interno, Pua Dois n. ó — li.,, ,¦fica. RAPAZES, precisa-se oe 18 nnos

para serviços externos de entre-
MOTORISTA para DKW taxi — ga ce folhetos, que more e co-
Preciso cem muita pratica. Depo« nheça bem bairro _ da Tijuca,

Departamento
de Pessoal

Prccisa-se de elemento co-

nhecedor de toda rotina do

selôr e atualizado com a legis-

Iôç5o para cargo de responsa-

blildade — Sábado livre. Tratar

c| Wilson — Rua Almirante Co-

ckrane, 173 — Tiiuca.

Eletricista
QUATRO COBRADORES - até 35
anos — residencial — tempo in-j
lonrol - salário do NCrS 150,00;
mais ajuda de custo — Só sar-
vo quem é sem qualquor outra] , .
ocupàcio - Tratar na Rua Vise.1 Precisa-Se para alonder cha

do Santa Isabel n. 382 — NB —; macios ds emergência em ele
Procisa-io fiador. vadores e que conheça tôdi

MsWmMáltfEaaWAam

EMPILHADOR
MOTORISTA PARA EMPILHADEiRA

Com prática comprovada.

Aprésentarem-se, munidos dos documen-
tos, à Av. Rio de Janeiro, 345/407 - início
da Avenida Brasil. (P

DÈTECTIVE SEIXAS - Investiga
Coes particulares. Sindicâncias dia
e noite. Sigilo. 49-9907.
DENTISTA - Vendo Raies" X^Sií-
mens. Rua Ministro Viveiros dc
Castre, 32. si 101. Tel. 47-8148,
Dr. Fernando.
DETECflVES -'Flagrantes, vjgí-
iancia, paradeiro e ínformacuci
para casamento. Av. Pres. Var-
gas, 593 s| 1713. Fone 43-6011.
EMPREITEIRO — Reforma do casa
g at) , pinturas om geral. Tot.
2,-20,4 - Sr._ Mario.
ENGENHEIRO - Precls"_-se para
assumir responsabilidade de ca-
sa conservadora de elevadores.
Telefonar para 30-7290, falar
com o Sr. $eba;íi<.o.

ÍMPÔStO DE RENDA - Advogado
e economista fazem declaração de
Impôslo de Renda da pessoa íí-
sica. Procura-so na residência,
Tel. 22-8814, Dr._ Leite.
PINTURAS - S obras, em casas,'
apartamonto, lojat o salas. Fino
acab. orçamentos s' compromls-
soi. Sr. Adir-Roc. Tol. 22-3731.
PINTURAS c reformas a prazo,
não dei*e de verificar nossos
preços. Tel.: 49-2242. Sr. Gomes.
VAI CONSTRUIR?"- Consulte-nos,
sem compromisso. Engenheiros
habilitados executam projetos,
obres civis, instalações comerciais
etc. fone: 23-1009.'Sr. Coelho.

Acham-j
senhores
social, na

.; Fevereiro,
cumentos

dis rin

lOrcier.ado com cr.
Av. Gomes Freire, 740,

cernida
<sn. 902.

cito 300 mil ou rsíetenci.s, com
prontuário 100%. Rua Laranjci-
ras,_ 337/401_. __ .
MOTORISTA -"- Com prática no
ramo de cereais. Tratar na Rua
Cen. José Cristino n. 66 — São
Cristóvão.

dis; el bca letra conne-
erndo 4 operações --
ga, 33 —Laranieiras.

SERVENTE"'-'" Precisa-
Voluntários da Pátria

Rus Ipiran-

MECÂNICO -
carros naciona
Silva, 237 box.

t Rua
3Ó0._

VENDEDORES DE SAIÃO E BAL
CONISTAS ESPECIALIZADOS EM

Pronto tmbalharjLATICINIOS E FRIOS - Precisa-

Auxiliar
correspondente

as
marca.1,. Rua Barão de São Fé-
lix, 179. (P

Esíeno-
datilografa

Em português com muita prá-
tica, precisa-se imediatamente

por 20 dias. Horário integral
ou 3 o A horas diária*. Telefo-
ne 43-8840 Sr. Lahir.

R. Teodoro dais© quo tenham muita_ •xporiên*
1 — Precisa-se. cia e boa apresentação. Tratar

AíCrÂMirn. 
 

n '_• ~ 
Dp. Pessoal. Av. Graça Aranha,

MECÂNICOS — Práticos 4u, ,/ òu.
em Simca. Precisa-se nal
Rua da Passagem n. 73.1
SENHOR mineiro ou português
prtilico dos trabalhos de fazenda!

Precisn-se para tomar conta el
responsável um vigia de mato]
oue tenha espingarda — Telefonei
22-3344. !_.,,.. r— ! Empre-a localizada no Cen-
AAECANICO - Precisa-se de um.tr0 ja Cidade necessita de ele-
para equipamentos de poslo de, ,. . ,
iubrlficação - Tratar na Rua Sa- ment0 lovem, dinâmico, que|
cadura Cabral, 333. _i:eiil correspondente em espa-j
MECÂNICO especializado em Vo.-jnhol, de preferência com co*
kswagen - Precisa-se urgenie -|nhecimento de assuntos relali-|
Favor n.o íe apresentar sem com-
petêneta — Avenida Amaro Ca

Funcionário
Precisa-se funcionário de boa

aparência, para serviço de fls*
calizaçao interna da fábrica.
Tratar à Rua José Higino, 115
Tijuca.

CRETARiA
Precisa-se para Gerência de Organização Internacional.
Exige-se capacidade profissional, ótima dactilografla.
Ótimo ambiente de trabalho.
Paga-se bem.
Apresentar-se hoje na AV. PRES. VARGAS, 435 -

ANDAR.
Procurar o Sr. LINCOLN PROENÇA no horário co-

mercial. (P

16

Clínica de
Doenças Sexuais

Trat. dn impotência — Prc-
Nupclnl. Orientação Dr. GÜvan
Torres. Av. Rio Branco, 156,
solo 913. Telefone: 42-1071.

Detetive - Jayme

O SASSE comunica aos interessados
rrência para construção de urn
lojas e escritórios em Floriano-

polis, Santa
26 de setembro dejcacj0 Vx0 D.O. - Seção I, Parte II, de 2

r.!(dois) do corrente més, foi adiada para o

disposição dos
acionistas, na sede

rlo De.-es:,ete de que a concorrência para construção de um
•108, todos os do- . ., , ,

a que se relere o edifício üe

artigo 99 da Lei ds Sociedades i* r _. r- • r \*±. i f i i-
por Ações (Decreto Lei n.o .. Po!is, Santa Catarina, cu|o Edital foi puoli-
2 627 d
1940).

ílfs^r^rie^dia 10 (dez) de abril, às 1 1 horas, no mes
Júnior — Dir. Presidente^

Declaração
E. B. LUCCHESI & FILHO, tir-

mo estabelecida nesta cidade, íi
Ruíi Carlina, 7, inscrita na FRRI-
10.0 sob o n. 101.651, declo-
ra para os devidos fins, que
extraviou os seus livros "Re-

gi.tro do Compras" números: 1,
2, 3 e 4, divertos documentos
e notas de compras.

Rio dc Janeiro, 28 dc março
de 1967 - o) E. B. Lucchesi _
Filho.

mo local, onde serão prestadas todas as
informações.

as.) Breno Monteiro Junqueira
Presidente da Comissão designada pela

Portaria n.° 1.207, cie 20-02-1967

Gurilândia Clube
Infantil

Confidencial, serviço
vestigação particulor —

prática e amplas referências.

Av. Rio Bronco. 108 *| 210 —

Tel.: 22-8727.

de ín-
Longa i no exercício d

2.° CONVOCAÇÃO

Presidente da Sociedade,
suas prorroga-

Detetive
Chariey

Investigações particulares, in-
clusive flagrantes. Rua Ouvidor,
130, s;520. Diòriomente.

ilcânti 2257 — Engenho de Den-
ir..
MOTORISTA - Preclso-se de úm
c/ prática 2 anos do entrega.
T.ó quem estiver habilitado. Tra-
tnr nn Rua Figuoi-a de Melo,
1Ó2-A — Sr. Teixeira.
OFERECE-SE motorista 

"com "19

«nos de oxercíeio podo viajar —
D.io-10 roforencias a quem in-
lerossar - Tol. 25-8234 - Sr.
J._S. AGRIPINO.
PRECISA-SE garçonete (com boa
aparência) — Rua Andrade de
Araújo, 1192-A — Campinho.
PRECISA-SE de 1 motoristo 

"
para \

vos a exportação, em cuja íe-

Ção servirá como auxiliar.
Cartas com informações pes-

soais detalhadas e pretensões

para a portaria deste Jornal,
sob o n. P-S7251. *P

Balconista
Ramo acessório automóveis,

com bastante prática para aten-
der com responsabilidade, pre-

Motorista
Preciso-se lendo bastante prá-

tica para caminhão matérias de
construção. Ruo Voluntários da
Pólrií, 360.

caminhão^ — Apresentar-se na Rua | cisa-se à Rua dos Inválidos, n. i carros196 
A loia.Górsor» Ferreira, 31-A

berto,
Sr. Al-

Mecânico DKW
Auto Mecânica Vsrsil Ltda.
Ruo Dr. Frócs da Cruz, 130
Centro de Niterói. Precisa

de mecânico especializado em
da linha DKW Vemag.

PRECISA-5E um meio oficial de
lanternagem. Rua General Bru:e,
9-15.
. .RECISA-SE um meio oficia! de
pintura de automóvel. Rua Gene*
rol Brute, 9^5.
PRECISAM-SE - Competentes Ian-
torneiros, eletricista. Tratar Rua
Marechal Floriano Peixoto, 1 574
— Evanil — N. Iguaçu.
PRECISA-SE cie lanterneiro."'Rua
Clarimundo de Melo, 735 — Quln-
lino.
P:!-CISÍ-SE eletricista do auto-
móvel com prática. Av. Suburba*
na n. 7977.
PfíECISA-SE motorista para case
dc familia. Av. Visconde Albu-
querque 606, Leblon.

Corretores (as)
O melhor negócio do ano,

grande cobertura publicitária
em rádio, jornais c televisão,
lançamento dia 1-4-67. Entre-
vistas hoje, das 9 às 12 horas
com o Sr. Ronald. Av

Moças
Boa apresentação, desemba-

raçadas para vencia a domicílio.
Artigo pronta entrega. Lucro na
hora. Av. 13 de Maio, 23 —

Erasmo!s;ilíl 7H- (P

Braga, 227, sola 1 304 5.

DIVERSOS

AMBULANTES nara venda do rc-
frescos — ôt:*nn comissão. Largo
tio Machado, 59, leia 33. Trazer
documentos.
AÇOUGUEIROS - Com prática
comprovada, tratar na Rua Gen.
J.-íé Cristino n.° 66 — Slio Cris-
tÓVclO.
CAIXEIRO DE BALCÃO PARA
PADARIA - Rua General Roca
n. 255 — Tijuca com o Sr. MA-
CHADO.
DICO — Dltilógrafo (a), preferén
cia aposentado, prática de sten
cil. R. Rosário n. 10S, l.o andar.
D. Paulina.
CHEFE 

"DE 
TRAFEGO - Precisa-se

com prática e referências, para
empresa de mudança:, apresentar-
se na Av. Brasil 2 332 "A Lusi-
tana".

VENDEDOR! SE LHE DESSEM ESTAS CON-
DiÇÕES PARA TRABALHAR, OFERECENDO
FINANCIAMENTO A UMA TAXA DE JUROS
DE APENAS 0,2% AO MÊS ATÉ ONDE

CHEGARIA VOCÊ EM PRODUÇÃO?

Ganhos acima de 2 milhões mensais!

Pois é essa taxa de juros que lhe oferecemos para
trabalhar. A mercadoria é a mais cobiçada por todos os que
atingiram 18 anos e ainda não têm 80. O Plano foi testado,

comprovado e vitorioso nas principais cidades de 3 Estados.

Agora vai ser lançado na Guanabara. Com estrondosa verba

publicitária, como aconteceu no Rio Grande do Sui, Santa

Catarina e Minas Gerais. Apresentar-se, amanhã, no horário

comercial, ao Diretor Comercial, Av. 13 de Maio, 37 —

5.° andar. (P

e conservo
Escritórios, Salas e Lojas

Serviço primoroso, diurno e noturno, feito
por profissionais responsáveis e competentes. En-
ceramento, raspagem, conservação e pintura. O
Sr. terá tudo limpo em seu escritório, consulto-
rio ou loja. O melhor preço do Rio. Dou referên-
cias. Aceito fazer experiência.

Chame AMARO e sua equipe.

Tels.: 30*9795 e 54-3916

Detetive
Walter

Investigações particulares fia-

grantes, sindicâncias, clescober-
•ú de paradeiros, vigilâncias —

Eic. Rua do Carmo, n° 6 s] 1 305

tel.i 31-09.17.

; em
Sócia

¦ri;;ooccM.ncio
', 

convoca
Es-tiVt. 5

tatuto
nhores associados para a
Assembléia Gerol Ordinária
realizar-se dia 31 — sexia-fei-
ra às 20 horas em 1.a convoca-

ção ou às 21 horas cm 2°
convocação c com qualquer nú-
mero, em sua sede social a
Rua São Clemente, 408 com a
seguinte ordem do dia:

a) Exame e aprovação do
relatório, balanço, parecer dos
Conselhos Fiscal e Deliberativo
e contas da Diretoria, do exer-
ciclo da 1966.

Tíio de Janeiro, 22 de março
de 1967 — Gurilândia Clube
Infantil — Carlos Frias — Di-
teror-Presidento. (P

Condomínio ao
Ed. Rio São Pau

Av. Atlântica n.° 2.710
d convocado para o dio 30 de marro de

primeira convocaçãohoras em
e última convocarão, cem

condomínio do Ed. Río-São
qu quer

Paulo

20,30 lior;

número d
i reunirem-

1967 às 20

em segunda

presentes, oi
em Assem-

bléia Geral Ordinário na Av. Atlântica, 2 710, ap. BOI, a fim

de deliberar sobre os seguintes assuntos.

I.°) Aprovação das contos do período de out. a dez/66.

2.°) Eleição do Síndico, Conselho Fiscal e suplente.

3.°) Fundo de mudança de dclagem dos elevadores.

4.°) Obras r.eccrrsárias oo edificio.

5.°) Assuntos gerais.
Rio de Janeiro, 27 út março de 1967

(,i) Norival Gomes Moreira
PREDIAL OLÍMPICA LTDA.

mio go

Moças
Para Relações Públicas de cn-

lidade cultural. Exioe-se ótima

aparência e desembaraço. Base
de remuneração: Cr$ 500,00.
Rua Senador Dantas, 76 Grupo

405Í6 -- CAPE.

retrós e
serventes

CAIXA — Precisa-se cem prática
mínimo de 2 nno. — Vidraçaria
LeniiM Ltda. — Rua Leopoldina
RóçrD, 576 - Olaria, Sr. Pinho.

ELETRICISTA, bcmbelro, precisa-
se c-,m ferramenta. Tratsr Av.
Rio Branco, Ic:, . 2 127.

EMPRESAS TRANSPORTES^ ncraiT-
te ofereceoe com prática de car*
ga e mudanças, com referências.

im"E"GÃDÕs~-~Precisa-s6 para írom 9"-1 AM an<- 3-6 PM at Av. Presidente Var-

£PF^ir^clRam£ 
Sa,9e"'|gas, 417-A, 22nd. Floor, Mr. Gonçalves or Mr.

FISCAIS — Precisa-se para osRamireZ.
Trenzinhos do Parque do Flamen-1
go. Boa estatura e apreseninção.
No mínimo segundo ano gina-
«rai. Apresentar-se de 9 às 11.
Avenida Rio Branco 185, saia 605.1

Pintor
Pinto e limpo para você —

Sr. João. Ref. tel. 42-5924.

Vigia

ica§ tngmeer
International company requires lhe services

of a chemical engineer, preferably brazilian na-|f'
tional, recently graduate, fairly good know!edge!£mprí
of english, 25-30 years old. Previous experience

Inot required. Interviews thursday and friday

Serralheiro
Precisa-se com prática. Paga-

sc bem. KIBRAS S:A. — Estra-
'a 

Meriti Caxias, 1 759, em
ente ao matadouro. Condu-

jçbo: ônibus São Joao-Caxias cia
de Transportes Flores.

(P

FAXINEIRO - Precisa-se de um
faxineiro com conhecimentos de
serviço de copa. Necessário ter
experiência como faxineiro e co-
peiro em casa de família no mí-
nimo seis meses. Dá-:e folga as
sextas-feiras, o dia inteiro. Não!América do Sul .
íe atende por telefone.. Ordena-
dc: 70 000, por mes. Favor apre-r Necessilamo.
sontar-se na Rua General Artigas'
n." 63 - Leblon, das 11
horas. iduto.

Lançamento inédito
Estamos lançando no mercado brasileiro apa-

relho termo-elétrico pela primeira vez usado na

de elemento:
i"|citados para a divulgação direta de nosso pro

Torneiros
Precisa-se de dois profissio-

nais, munidos de documentos,

paga-se bem. R. Cari Levi, 76,
Jardim America. Falar com Sr.
Santana,

Av. N. S. Copacabana, 945

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Estão convidados os senhores condôminos a
comparecerem à Assembléia Geral Ordinária a
!ser realizada no dia 8 de abril, sábado, às 14 ho-

Precisa-se. Rua do Passeio, n.° 38 -ras' en? Pri,T,eira convocaÇã°' e às ™ 
Joras, 

em
-.r. , _. _,,,.__.. , segunda e ultima convocação, no apt. I 003, a nm
Oficina do Cinema Palácio. Sr. Simões das;de tratarem dos seguintes assuntos:
7 as I I horas. |l.° — Exame e aprovação das contas do períodol

entre 1 1 . 1 .66 e 31 .12.66;
2.° — Exame e aprovação das contei do período

entre 1 .1.67 e" 11 .4.67;
3.° — Exame e aprovação do orçamento geral do

condomínio para o período entre 11.4.67
e 31.12.67;

4.° — Exame e aprovação do novo fundo de re-
formas para financiamento de novas obras
de caráter urgente;

5.° — Manutenção da atual forma de pagamentos
das cotas condominais;

6.° — Exame e aprovação do Regulamento Inter-
no do edifício;

7.° — Eleição do novo síndico e do novo Con-
selho Consultivo para o período entre
11.4.67 e 11.4.69;

3.° — Assuntos de interesse geral.
Rio de Janeiro, 29 de março de 1967.

Carlos Alberto Rafare
Síndico

mm

Torneiro-
mecânico

i 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

Secretária
Precisa-se de moça datilografa, com

experiência em serviços de escritório, com
curso ginasial ou equivalente e de boa
aparência. Paga-se bem. Favor apresentar-

8.°. Sr. Ru-

LANCHEIRO - Preciso c| bas-
tante pratica em salnadinhos nn
Rua Taneleros n. 218-D — Bar
corn Avelino — depois daj II
horas.

//OCAS de boa aparência, aju-
dante de fotóg.afo. Ensina-se o
serviço — Ordenado de 120 000
na Rua Luis Guimarães n. 57.
WÕdIÜSTA - Precisa-se que lX-
nha bom gosto para fabrica de
confecções femininas, somente 2
ou 3 dias de meio expedienfe
por semana — Paga-se bem. —
Tratar cj o Sr. Simon, na Rua
Senhor dos Passos n. IÓ6. Tel.
22-3451.
OFERECE-SE menino paro traba-
lhar em qualquer serviço. Tel.
£7-3449. _
OURIVES — Precisa.se de um o!l-
ciai para trabalhar por peça —
Av. Copncabana, 435, laia 209.

PRECISA-SE caixeiro para balei
de padaria, com pratica. Rua do
Catete, 203..

. indústria no jacaré precisa se à Av. Pres. Vargas, 502
altamente Cap3- -ie profissional coinpe.ente pa-!.

Va serviço em serio sob de-;ben — De 8,30 às 11 horas e 14 às 17,30
senho. Meio oficial nao serve, i

Rui Sii"a Reno 36 íTOTÕS.Fornecemos curso de aperfeiçoamento e pa- 
gamos as melhores comissões. | »/ J J

Solicitamos não se apresentarem pessoas quei VenuetlOFeS
não correspondam ao anúncio. I - -

Entrevistas com o Sr. Salomão, das 14h
17 horas.

Somente 4.°-feira.
Av. 13 de Maio, 23, sala 709.

Precisamos para produtos
3S químicos, acostumados vender

aos consumidores como: Cole-

gios, Hospitais, Igrejas, Bancos
etc. Apresentar-se diariamente a

Av. Rio Branco, 9 s|303.

Torneiro-Mecânico

Edital
FEDERAÇÃO DOS PLANTADORES

DE CAMA DO BRASIL
CONVOCAÇÃO

A Federação dos Plantadores de Cana
do Brasil, nos termos dos artigos 14, 15,
16 e 17 dos Estatutos Sociais, convoca seus
associados federados para a Assembléia-
Geral Ordinária a realizar-se no dia 31 de
março corrente, às dez (10) horas, em sua

etncista
Admitimos com conhecimentos ge-

rais, somente com prática comprovada,!
comparecer com todos os documentos após

Vendedores
Zona Rural

Precisamos com prática comprovada,:sede}f na Praça 15 de Novembr0/ 
'42 

_ 3.0
com o nível ginasial e conhecimento de anciar, salas 301-302, no Rio de Janeiro
mecânica geral. Dirigir-se à Av. R Bran-1 Estado da Guanabara.
co, 110'112 - 1.° and. Divisão de Sele-
ção, de 8 às 12 horas, com uma fotogra-1 Rio de Janeiro, 10 de março de 1967.

j Fixo e altas comissões.

n r\f\ ai Apresentar-se hoje quart?-feiic
.-jas v:UU horas a Av. Almirante Barroso, 90 dia 29, das 9 às 16 horas -

Sala 1109 com o Sr. Jorqe. (PÍRuaC"hC Rios' ' 40° _Cam'
zL L_'Po Grande - GB — Sr. Morani

-Ifia. (Pr as.) Domingos José Aldrovandi —
Presidente

roscopo
Prof. MAZÜRKA 1**_g_5___

*_.•' * tííV ' *
V*___j^gGjjL' \~

Bom <lin pnra impulsionar
seus planos referentes á. pessoa
ítmaila, pois as influências são
ótimas.

CAPRICÓRNIO (21/12 a 20/1) — Número de sor-
te: 5. Cór: lilás. Pedra: turquesa. No trabalho:
voeè será convidado a falar com seus superiores
em nome de seus colegas. Mas não pense que eles
estão fazendo isso porque são seus amigos. O que
estão querendo é ver você mal com os superio-
res.
AQUÁRIO (21/1 a 20/2) — Número de .sorte: 26.
Còr: creme. Pedra.: jacinto. No trabalho: pro-
cure estar em dia com o seu trabalho porque qual-
quer descuido pode ser fatal, ainda mais que tem
muito ôlho-grande em cima cte você. No amor: ten-
te mas não insista porque a lua é desfavorável.
PEIXES (21/2 a 20/3) — Número de sorte: 18.
Cõr: azul. Pedra: ametista. No trabalho: pe-
ríodo sem novidades no que se refere ao seu car-
go. A lua não lhe c favorável. No amor: seja
enérgico, se possível fór, com a pessoa amada.
ARIES (21/3 a 20/4) — Número de sorte: 12.
Côr: marrom. Pedra: rubi. No trabalho: receie
dificuldades em conseqüência de incompreensão.
Veja com calma as suas armas de defesa. No
amor: não discuta nem duvide das palavras da
pessoa amada.
TOtJlíO (21/4 a 20/5) — Número de sorte: 29.
Côr: alaranjado. Pedra: safira. No trabalho:
mos-tre aos seus superiores que eles estão enga-
nados com você. No amor: não espere, vá ao en-
contro da pessoa amada antes que seja tarde.
GÊMEOS (21/5 a 20/(i) — Número de solte: 35.
Cõr: rosa. Pedra: esmeralda. No trabalho: não
se precipite e nem se iluda com esperanças, pois
o seu dia ainda não chegou. No amor: náo es-
queça as etiquetas.
CÂNCER (21/6 a 20/í) — Número de sorte: 17.
Còr: gelo. Pedra: ágata*. No trabalho: cuidado
para náo entrar em atritos. No amor: as astros
pedem prudência neste dia quando amar lhe tra-
rá aborrecimentos. No lar: não queira ser único
a fazer programai, deixe que os seus o ajudem.
LEÃO (21/7 a 20/8) — Número de sorte: 43.
Còr: musgo. Pedra: brilhante. No trabalho: acate
ordem rio seus superiores para ver seus sonhos
realizados, No amor: contará com apoio de ami-
gos para concretizar o sonho esperado. No lar:
procure distrair-se vendo programas novos.
VIRGEM (21/8 a 20/9) — Número de sorte: 51.
Còr: cinza. Pedra: granada. No trabalho: pro-
cure estar atento aos colegas assim estará atua-
lizado com os assuntos relacionados cum seu em-
prego. No amor: não deixe para amanhã se po-
de íazer hoje, pois a pessoa amada precisa ver
o seu interesse.
LIBRA (21/9 a 20/10) — Número de sorte: 79.
Cor: grená. Pedra: lápis-lazúli. No trabalho:
cuidado com os mexericos neste dia onde tudo
estará contra você. Quanto menos falar melhor..
No amor: correr atrás de dois nunca deu certo,
ainda mais hoje que os astros estão contra você.
ESCORPIÃO (21/10 a 20/11) — Número de sorte:
39. Côr: amarelo. Pedra: água-marinha. No
trabalho: surpresa em cima de surpresa você te-
rá com relação ao seu emprego. No amor: esta
será a melhor semana para você, pois terá opor-
tuuidadc de resolver aquele caso sentimental que
há muito desejava.
SAGITÁRIO (21/11 n 20/12) — Número de sor-
te: 44. Còr: café. Pedra: topázio. No trabalho:
período favorável para impulsionar negócios ou
outros assuntos que tive. em mente, pois ei sua
estrela estará brilhando. No amor: muito cuida-
do; há indícios de aborrecimentos e atritos, pois*
as influências são negativas.

CARLOS DA SILVA

HORIZONTAIS — 1 — rancho de crianças (De
guri); 9 — jubilade; distinto (Lat. emerltu);
10 — para: 11 — alcalóide que se extrai do ta-
baco (De Nicot); 13 — sufixo; ação; aumento;
14 — dar forma oval a; 16 — escassa; rara; 18

italiano; 19 — cheiro; aroma; 20 — íales; 21
enxuta; árida; 22 — avarento; 23 —- a que

exerce qualquer arte, desporto ou oficio por gús-
to e náo por paga; 25 — brevemente; 26 — con-
denada; 28 — neste lugar; 29 — sono que se dor-
me, depois da refeição do meio-dia.

VERTICAIS — 1 — magnânima; íranca (Lat.-
generosu); 2 — qualidade de úmido; 3 — colocar
de novo; 4 — irrito; 5 — espécie de cerveja ía-
bricada pelos antigos egípcios; 6 — dinamismo;
prontidão (Lat. activitate) (pl.); 7 — oferta;
presente; 8 carinhoso; terno; 12 — converter em
lago; 15 — estender no lar; 17 — íies metálicos;
24 — animal vertebrado com o corpo revestido
de penas; 25 — babá; 27 — a minha pessoa.

SOLUÇÕES DO NUMERO ANTERIOR — Hori-
zontais — curado; amar; anacarado; ni; análi-
se; elaborar; lapas; ri; atenorailos; cia; arado;
aridez; dad; católico; ale; lais. Verticais — ca-
nela; unilateral; ra; acabanado; danoso; orar;
adir; mós; alagar; episódio; apetite; roda; razia;
dados; aca; cil: cl.

_»¦ •* *
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O ANIMAIS E AGRICULTURA O OPORTUNIDADES E NEGÓCIOS

ran jas
LUIZ OCT.WIO 1'IlíES LEAL

IS E

ANIMAIS
DOBERMAN - Filhote. Vendo.
Tel. 52-5059.
PEQU11. ES - Lindo fi lhote, regis-
tr..do -io BKC — Ótimo pediyr.if.,

i campeões. Paula Freií,u 19|
304 — Copacabane.
VENDO ou permuto pi TV lindo]
exemplar raça pastor alemão
lindo pediaroe
lefone 32-2503.

TRATOR Ford 1951, equipado c'
pl.in.. o orado. Tratar Rua Mn-
rochal Floriano Peixoto, 2 574 —
ti. Itjvaçu.

No Norle dos listados Unidos, principalmente lia.
resrião da Nova Inglaterra, são freqüentes os «ali-
nheiros de mais dc um andar, construídos cm ma-
deira. O galpão da foto, de quatro andares, ,". de
unia granja dc matrizes no Estado dc Nnv llamp-

sliirc, região de inverno muito rigoroso,

BRASIL 1'ODEHA PERDER ESPECIALISTA —
K provável que o Brasil perca o único especialista,
tle alto nivel, em comercialização e industrializa-
ção de produtos avicolas. Trata-se do norte-ame-
ricano David Mellor. atualmente .servindo â
USAID, na Guanabara. Mellor, possuidor do mais
alto grau universitário concedido nos Estados
Unidos — PhD — (Doutor em Filosofia) e gran-
de conhecedor da situação da avicultura no Bra-
sil — iala inclusive razoavelmente bem a. nossa
língua — está desencantado por não ter lido
nunca a oportunidade de ser útil, na sua espe-
cialidade. Será uma pena _e isto realmente acon-te-
cer, pois o que nossa avicultura mais precisa è
justamente de uma total .modificação nos meto-
cios de industrialização e de comercialização.
CONFUSÃO — Continua grande a confusão cm
torno do assunto Imposto de Circulação dc Mer-
cadorias e os próprios avicllltores estão dividi-
dos com relação às reivindicações que tem íeíco
às autoridades. Embora todos concordem que a
avicultura não poderá, sem graves prejuízos, pa-
gar este imposto do modo como foi determinado,
inicialmente, as soluções sugeridas pelos aviculto-
res têm .sido contraditórias. A resolução definiti-
ufa do problema só deverá .se dar por ocasião da
próxima reunião dos Secretários de Finanças que
será realizada em Tins cie abril ou maio.
VICE-PRESIDENTE DA RH) IHTCUMAN VI-
SITA PAIXÃO —- Esteve no Rio, semana passa-
cia, o Sr. Gustavo Zeitun, Vice-Presidenie da
Big Dutchman. Veio especialmente para exami-
nar as obras das Indústrias Avicolas Paixão <_
para combinar com o arquiteto Luís Leo deta-
lhes para a instalação cio equipamento cie abate
importado por esta companhia àquela organl-
zação norte-americana. O moderno equipamento,
com capacidade para processar 1 500 aves por
hora, lá foi embarcado, nos Estados Unidos.
AVICULTORES NO GABINETE — O.s aviculto-
ires Maxemino Marandino. José ce Sousa Paixão,
Álvaro Santos, Arnaldo Simões Filho c Heitor
'Quarl.Lm estiveram, semana passada, no gabinete
do Ministro da Avicultura discutindo o assunto
que mais preocupa, no momento, o.s produtores* de
todo o País: Imposto de Circulação de Mercado-
rias. Uma da.s sugestões apresentadas, que não 101
aceita pela totalidade do.s avicultores presentes, re-
fere-se á redução de 50'.; do referido Imposto, pa-
ra todos os produtos agropecuários.
MINISTRO INTERESSADO — Parece que o Mi-
nistro Ivo Arzua está mesmo interessado ern cons-
tituir uma Comissão Nacional de Avicultura, com
a finalidade de assessorá-lo no assumo. A nova
Comissão seria constituída de cinco membros e
•ficaria diretamente subordinada ao Gabinete. Fa-
zemos vor o.s para que a nova Comissão Nacional ae
Avicultura. soja composta, em sua maior parte, ce
representantes du iniciativa privaria, avicultores
e técnicos, que realmente tenham na avicultura
seu principal interesse.
MINISTRO AVICULTOR -- O médico Leonel
Miranda, Ministro da Saúde, está montando uma
nova granja na sua Fazenda de Palmas, cm Ba-
rão do Amparo, no Estado do Rio. A nova gran-
ju, planejada para produzir dez mil frangos de
corte, de três em três semanas, disporá de equi-
pamento moderníssimo que está sendo importa-
do dos Estados Unidos,
DEMONSTRAÇÃO DE EQUIPAMENTO — Tem
sido cada vez maior a freqüência de avicultores
no salão de demonstração de equipamento avíco-
•Ia que a SCAL—Rio mantém em funcionamento
no 1.° andar da sua loja situada na esquina du
Andrade com Marechal Floriano. O Sr. Renato
Brogiolo, Presidente da organização, informa que,
dentro em breve, poderão ser vistos, no salão,
¦equipamentos moderníssimos. importados dos Es-
tados Unidos, para: lavagem de ovos, distribui-
ção do ração, classificação automática de ovos,
seringas automáticas de precisão etc.
FUMIG-AÇAO DE OVOS — A fumigaçáo dos
ovos de incubação com formol, logo depois de
colhidos, é técnica que, embora, simples e econó-
mica, ainda não 6 empregada, rotineiramente,
pelos produtores de pintos. A técnica tem por fi-
nalidade matar os microrganlsmos eventuahnen-
te existentes sóbre a casca e no interior do õvo,
muitos dos quais sáo capazes de contaminar o
embrião dando origem, conseqüentemente, ao nas-
cimento de pintos doentes.
ESSÊNCIAS PARA RAÇÃO — Quando essências
especiais, apreciadas pelo paladar das aves, são
adicionadas às rações comuns, o aumento de pé-
so obtido é muito pequeno mas há melhora bas-
tanle significativa da conversão. Estes foram os
resultados obtidos pelo cientista C. W. Deyos. cia
Texas A & M College, dos Estados Unidos. Afirma
aquele cientista que a melhora média da conver-
são, à quarta semana de idade, íoi de 6,2% para
os vários grupos de aves alimentadas com ração
contendo a essência. Com oito semanas de ida-
cie, a melhora média variou entre 1,7 e 3'.'» para
íis aves alimentadas com ração contendo aquele
aditivo especial. A economia de ração, para três
libras de ganho de peso por ave, ã oitava sema-
lia, íoi calculada em 4 1/2 toneladas para um lote
de 50 anil francos de corte.

TRATORES E 1MPLEM
AGRÍCOLAS

cÍTMTORMUfiUEI|

EXECUTAMOS •'(S-ÉRyíS

,ÇÇ>4 PE tERÜAPLANÁ.
fjEfa-, #SMONTE.-ÃTEfc
RÓS/IQTEAM-NTO, ETC;
TftA-fÃjrPEl-O TÈI.J

•IA
Confiança. |{j

Qui.anda - Lacti- VENDE-SE uma <as» d« avaí — i INSCRIÇÃO telefone tle 1953 -
- V»ndt-i* pront-i bom movimento, aluguel b.irito, jCído du.is pela maior oft.it.., ,1

_ Mod«ii._.s._oin contraio a R. Euclidos Faria lorde 90-1 Sid c ànoite 2-1-787.

Iodas em fórmica - .n.° 158, «m Ramo- Trai. com INSCRIÇÃO" 1953. 
'Yransti-rVse

leia sorve para lanchonila - Sr. Jo.í Potlralv». |Telefonar 22-392
i em baixo do

1 IQ apartamento.

MERCEARIA -
cínio » í.-ii-i.
para inti. tjur ação
tn*t;ilacõ".$

Lincho»»!* - Sf, Jo« Ppdralva.
edificio com h/ENDE-SE un. Ulicinio cm Ls-|ÍNSCP.IÇÒÉS dc Telefone

mais «difi-lranieiras. motivo outro negocio. 29. 49 de 19ól e 1957* ranjeiras,

AG.NCIAS DE CLASSIFICADOS:
CENTRO (Rodoviíria - Eitacrio Rn-
dovi,.ii,i Novo Rio, 2.° and., loi,.
205 e São Borja -- Av. Rio Bran-

, 277 - loia E - Edif. S5o
—ria); ZONA SUL (Botafogo -

lornacional. Te-jpraj,, fc Bolafoçw, 400 - SEARS;
{Copacabana — Av. N. S.1"*» dr Co
pacabnna, 610 — Galeria Ritz; Fl*-

Inientjo — Ru? Marquês cit. Abr,'.»
ll.i, 26 — loi» E; Posto S — Av.
N. S.-1 dn Copacabana, 1 100
loia E); ZONA NOR1E (Caicadura

!— Av. Suburbana, 10 136 — Largc'dt1 
Cascadura; Madureira — Estrada'do 
Portela, 

'X9 — bjc E; Maior

j— Rua Di&t da Cruz, 74 — loia
lB; Penha — Rua Plínio de Ojivei-
ra, 44 — loja M; São Cristóvão —
Rua Sáo Luíi Gc-f-iag.., 156 — 1.°
andar; Tijuca -- Rua General Roca.
801 - loia F); ESTADO DO RIO
(Duque, do Caxias — Rua José dc
Alvarenga, 379; N I I a r 4 i - Av.
Amaral Peixoto, 195 — grupo 20-4;
Nov» Iguaçu — Av. Governador
Amaral Peiaoto. 34 — loiu 12).

RAR Caipirinha, em Madureira,
cor.:, novo. Fúria 9 000, somen-
Ie em bübida*, inst. novãt, cho
po da Brahma, ialy., pizzas. íe

.3-0449, na Av. P. Vai
IU_, 9.° and.

Vende: Aitindeu Quei
BAR cui Botafogo, cont. novo, Ic.ot »» lJdo - Vondo » loja «(tratar pelo te!. 32-0624
prédio novo . de esquina. Fé-io eont.alo por -S millióe. "¦'" 

j V _MDC-i,E uma quitanda
rin dc 0000, inst. boas, ca:a 150°ó d» .ntrada » o roílante 350 j^n. Rua 20 dc- Aliril
nal trabalhada, poder* aumen- mental» - Só o contrato v«lo]j,.Inr no |ocaj
lar muito mais. Tel. 23-1509, na Uso - r, loi. lie. d. .;!' -!VEH[j£.5E 

bo[ ....."""b-r e mer-
Av. Prei. Vargas, 1146 9°, na V.r . tratar <o,n o prop l.tirlol/.,, 

ins)a,,çS- _'¦_.,[___ frigo-
Confiança, vende: Amadeu Quei- no locnl ou na stpatana </ o ¦**'• írif;CÜ lem ^oa moradia o con-

novo dc 5 anos. Motivou
agem. Rt;a Cel. Joí* Ricardo, |

firo.
arma- :r)91
11 -

BAR CAIPIRA r.o Catete, conlr.
novo. F»ii.-i de 9 000, casa de es-
quina, com chope da Brahma,
instai, nova*, ni^z.is e vit., gran-
de oportunidade. Tel. 230449,
no Av. Pres. Vargas, 1146, 9.°
na Confiança, vende: Amadeu
Queiror.
ÊÀR — Vende-se parte de um
sócio. Motivo de viagem, Bara-
to. Rur, Sacadura Cabral, 67-11.
BAR - Vende-se, Rua da Gain-
boa, 125 — UrQente.
BAR - Próximo Ceniro, l. mora
dii, vende-se. Aluguel 105, F.
4 400. Instalações novas, c. pro-
priülálio. 79.1679, de 13 ás 17
li. Válter.

na }V«r • .ratar torn o propfiatarto;
Quei-mo locnl ou na üópataria <¦>' o Sr.,

José Tavares. Rua Benjamin Cons-L
lant, 104, na Glória — Qualquer ...
hora.

Oferto
:-oo.

UNHA 517-47 -• Insci
ce:lem-_e os dircitoi
27-1350.
LINHA 26 -

pela melhor
3-58U. Sr. Gabriel.

TELEFONE - Compra hoie 55..
45 e 27, 47. Ptiqo na hora cm
dinheiro. Venda todas at Unhas.
5r. Joáo. Tcl. 29-473-.
TCtEFONE - Vendo iodas as li-
nhai, inst. rápida, negocio ho-
nesto, com garantia, também com-
oro. Sr. João. Tel. 29J735.
TELEFONE 

" 
¦ 

' 
Vendo 

"in-crição

ano 52 NCr$ 200,00. Rua Sousa
Aguiar. 259, Miier.

JTEtEFÕNE 29/49 - Compro ur"
Vendu-ie urqenti 9enle. Tratar coi7i Sr. Josc. 

'li:'..:

ofc-rl.-. .- visl... -. |46-288?.

linha
li

parn Cnixn Posta

) de 1952
Ini. Tel.i

rtlEfONE fransfere-se inseri.

36
5—- Olinda

tória,
1 de

"'"oportunidades

E NEGÓCIOS
INDUSTRIA (Aluguel,
Compra, Venda etc.)

BOUTIQUE - Passo o conlralo de
loia com snla rinexa, servindo
pjra residência. Excelente ponto.
Rua Cíirdoio ds Morais, 232-B.
Bonsucesso.
BAR e lanchonete em Madureira
movimento acima de 4 m. con*

BAR, no meio de 3 qrandcj in
duj trií.3. vendo ou Iroco com
carro ou casa. Tratar no Posto |
Imperial nn Presidente Dutra km
17 — N. Iguaçu.

C^IPÍRÍNHÃ-CENTRO, 5 de fé-
ria, edifício e horário comercial,
vendemos com \'J dos compra-
dore;-. Cainir.. centro, 10 dír fé-
riü, chopp da Branma « salga*
dinhos, vendemoí ern ótima»
condiçòei por motivo de viagem.
C..i-_ira Copacabana, 11 de féri.i,
contrato nove, instalações de lu-
xo, vendemos com 35 tioi co'ii-
pradores. Caipirinha em
bana, 4 de féria, cdiíício e con-
trato novo, com 15 dos cornpr,v
dores temos caipira. Miguel _ de
Lemos, caipira com 20 de féria,
instalações de luxo, linda esqui-
na, chopp da Brnhrn,
tivo de viagem venci

Ao lado da E-t.iç-io

MATERIAIS D_~CÕNSf(!UÇAO
Vendí-se firma .em passivo, boa iVE!sDE-5S cofé e bar. lio*
freguejio. Caminhão e 2 baiculcn-lbom conlo. Run Marque
les pjra entregas em perfeito Abrantes, 77-A.  _
fitado, por NCrJ 16 000,00 á vis- VENDE-SE caipira Rua" Leandro
Ia. Carla, pnra a portaria dêste Martins, 31-F, entrada pela Rua
Jornal, sob n. 01141. Andrada;.
Í5Ç.C6ÁIÍ-A - Veroíi ic -i'3eil-«|VÍ-.l_._'5c ur-'e"7fpí.sfi» '-!- co...
entrada -í m. Avenida GeremárioUcrfo ou o ponte, fius Tuiti n.°
Damas 339-D. Jacaropigui. I34 _ «j0 Criitóvão — Sr. Jami-
OFICINA de ourives vende-so bem ro.
instalada com 6 bancas escritório VENDE-SE unii bar, dá refeicõe; c
separado, geladeira c todas »» m|nut«a. Tratar no local - Rua do
ferramentas. Tel. 52-1354. ÍMato:3, 51-A.

ÍPOSTO DE GASOLINA ATLANTIC.. V..NDE-SÍ 
"nar 

e lanchonete c
lilragem 300 mil. N«o lem vln. c|,opp da Dr.ihrna. Rua 7 dc Se-
culo a Companhia. Prc<<_ 00. Enl. t-mbro, 213. Não atende por
40. Tr. ORG. JORGE NETTO. R. .e  ' r._lr_
Ro.irio, 155, 3.», (I 301. CRECi;"" "
n." 263.
POSTOS, tj.-\ttr\eni, Idnclionet«3,
b..r.M, p/id.iíiíí, Quer contprttr ou

NÕo o faca *| primoiro

i 32, 52 pura meu
ITratar 42-3257, D

tar. Tel. 428090 - Sr. Conde.
Ro- TELEFONE 57 - Copacabana

Vendo urgente s«m intermedia-
CTB p7s- r'0-' proposí,-.s Tel. 32-8538
1952, jíiGuerra.

arro, por TENHO 42-5? lirj.idos, preciso
lavor ..23-43, tan-bém liçjadc-, ireco sem|

nni'1 mii c-ininrri ^lont;s, ou compro 23*43, Sr. Araú-
jo, diariamente nté 17 hora:, --j

coloco o tn/ em jcu

enrUr?
consultar Anilrado, que !!*•« pro*
pi.rtioiiifá um ótimo n*(|ócÍo ou

lario, 91
49^0241.

VENDU-SE aflinarinho, sapatarla,
com pequena moradia. Estrada do
Quitundo, 1568 - Vila da Penha.

DINHEIRO E HIPOTECAS

por mo-
nos muito

firma,
panhia. Facilita-iP isarta r!a antra-1
da. Tr. ORG. JORGE NETTO - R.
R--_irio. 155, 3.". s' 301. CRECI'
.63. ACIMA

. anos. aluguel 40. c«.|bir.tõ". Viemos." Cai pirTnha'Vml^' J^7^°°;o^ ^"^lA 
JUROS ._.«... d. 1 .10

esciuina, ugar de grande lu- ç Cri.tóv.i- 2 5CO de féria aua- ¦ í, _.,- .' •* \ i _- _ milho»» «m uma ou mau liipo.
poia n-ihcrif; crX; 

.i^«.f»- ií»:.3r.'-FÍ5!i,ÍS l."'°d.\e»"«.fc» Jl KFft, ^;^^m^^r^^^r3bconstrução. Av. Pr.,. Varna. 290,, (|i(13[|Q,r por n7 „„ .)7r pag,nn."'* "8-._ .. ;do a diferensa de NCrí 2CO.O:.
do dois milho.s ali quin- Tratar tels. 31-292Í. t 31-2876,

AtUGA-SE uni galpão c! força li
gada, e boas instalações sanitj
rias. próprio para industria, me-
ciir.do 

'240 rn2. Pn^o a combi-
nar. Rua Carmen Cinira, n.u 31.|dt-
Inhaúma. Te'. 29-32»4,_P. F. tUro. Vendo urg

FABRICA DE 
'MOVEIS 

e instala- olerla. Tratar cc.n o próprio eje-[comuradorês lemos negócio. Cs

ções comerciali -Vendo-se. lel.|P=is das 16 horas. Rua Padre|pir;nh_> centro. 3 dc féria, ho-
49-3299. ;Wáns?' 1*-* Wadureira. irário curto, -fechando aos domin-

BAR — Abolição íer. 5 qarantolycs, vendemos por 6 do« com-
comida est. nova; cont. nóvoíprndores, o restante completamos,

_em conceituada e com grande,a| rC vdo .. yj en| Tr R.ICnipira em S. Cristivão, 6 de fé-
sssibilidacle. venda-se Por mo* silvana 107. Piedade. Salgado.lria, recém-inaugurado, ólima es-
vo de outro-, ncf_ocios. iratar -  - ¦¦-¦¦ , ¦!(,„:«. 

vende-^e e f_if::'it.i-rí .
p ,,,.. a... p.j.inh.. 46 -- AR en. pena oraç.i fsr.a-, feiM.*''"1-"; »e'"Ve." ; 

'" • --- ,.*¦ - ¦ ... t_._t-...i-- i a*n _.. ii ,'lentrada. Caieira Aieisr, o.iUU dc
feri.., chopp da Brahma, bon
contrato, casa muito lucrativa,
vendemos, corn 15 dos compra-1_ R RoJíri0| ,j5J.
dores. Caipira Meier, 9 de teria, çr_ 263.

PASSA-SE Inscrição L 22-52 ano
1952. Preço CrS 200 000. Iratari
23-9934.
PARTICULAR 

"Vende 
tel.' 4*"-

-JPreço 1 500 i vistíi ou iroco por
i 29 

'v.i 
49 - Tcl. 26-0870. P. i,

-. jFernandtíí.
um bom cliente. Inf. Rua lucidio ATENÇÃO - Dinheiro - ÉmprM. pgx' _. UnlV;,-" 22, 

"42, 
32. 52,

405. Méier. Telefone: \'.mc< 
d" * • M0 milhões sob j _.jm )0 , ,5 „onco, se,i.,do. -

jhipol.cas ou relrovendas de .mi- Compro urgenle. Tratar com Sr.
I vo-iíi. Ai melhores tjx.ir. Saiu* ' -

POSTO DE GASOLINA E GARA- ção em 40 horas. Adiantamos pa-
GEM NA ZONA 0A LEOPOLDINA.!.» certidões. Tiaier escritura. Av.
ó-ifl-o nr.gó<io. E.ti muito mal ad-113 -ít. Maio. 23, 15.° andar, _>»•

Copaca- ministrado. Preco 90. Ent. 35.]la 1 516. Tel. 4--913B.

?b,_i_í.,eil.iia_^_-,,.a,e,?r_.* »"l1_°d;* ATENÇÃO - Hipoteca ou .e"tro-
Tr. ORO. JORGE NETTO,J. Rosi-LcndaVde pr6dios ou aps. na GB.,
rio. 155, 3.», si 301. CRECI 263. ,.-am0- J 5o!,,çSo einH 45 hor_,_,
P05TO DE GASOUNA NA ZONA quantias acima de 5 milhões. -
SUL - ótima oportunidade de Tratar tcl. 22-1337, de 12 it Ifi
compra. O neriCKm e..» muito horas,

administrado, Lit. 170 mü

_ I 100

berto.
PASSA-SE in.aiçiio da
tação 29 ou 49, ano
chamando até 31 dn n
NCrJ 400,00, lcl. per tavor
49-6540, com 0. Odeie.
F.B.X. Linha 31 compro de 3 _.
10 troncos seriado ou náo. Ur-p-'-/2/4
pente. Tratar lei. _46--*639, José. "omt-_ .
P.T.X. -Vendo linha 527 mo-MELEFONE 37 - Copacahana -

tivo mudança, com 5 troncos se-|Transflro imediatamente - Tratar
riodoi e 15 ramais. Trat.ir c\ Sr. 22-2345.
José - Tel. 46-7639. iTELEFONE 36 x 37 x 57 - Com-
PARTICULAR vende inscrição tein-1 pro • vondo qualquer linha que
fone J954. Cri 300 mii. Telefone o *'. pr«ciia. Msndont*, tel.
57.7707. ! 43-379 5.

TELEFONE — Compro, vendo tó
cífi; si linha?. Tenho diversos por.
permuta. Negocio honesto. Trata
com Josí- - Tel. 46-288-

Compro c vencio, lirjaao oi»

desligado. Tenho vários p-ra

troco

mes.

Instalação

43-1464

rápida. Co-
43-3211.

Telefone
43

urgente.
Tcl. 46-2882.

PBX — Compro e vendo, am ló-
ct is ni unhai. Tenho grande ex-
periência fio es.un.o « poiso f**.-
zer ír.ins-içõfli rápidas. Trí.tíir corn
Sr. José - Tcl. 46-28„2._
TELEFONE 49 - vVncío inscrição
1953. Sr. Mussl. 32-19*78. R. 81.
TELEFONE - Linha 

' 
38 passa-se

insfalado há 30 anc3 no Gra\nú.
Ligar part tcl. 3168. Ciixi.-,-,.
Darci.

Venrlo das linhas 23

por 2 000,00 — Note Bem: -

- Não recebo adiantado, só cie-
TELEFONE -Preciso ur9enle pa-. de inst„|ado r,, iua _¦„.
gando na hor.-,: 2o-43; 25-45; .... 

A n- r>
36-56-37-57i 27-47; 30. Lázaro, ma ou industria. Av. Kio brnn-
Av. Presidente Varejas, 510, s I c0 9, solo 352. Juca.
606. Tel._23;6302. |
TELEFONE -Cedo no seu nome
- 36-56.37-57; 30; 27-47: 23-43;
2.5-45. Lázaro, Av. P. Varoa.-., 

itítulos e sociedades.590,
VENDO
540524.

S06-_!_'__
lelefone.

23-6302.
Detalhes:

RANDC oportunidade. Indústria
íituada e com

Joã.
12 de entrada. A. C. Dias.
Amaral Peixoto 350 s. 12
Iguaçu.

N.
Tomar o ônibus S
Bairro _dos_3C0,_

IGAÍPÃO para indústria 360 m_>
torça luz, telefone, estrutura me-; - - 

tálica. Rua Monte Castelo 76 - BÃR-LANCHONE1E em Copaca-
Caxias. Vaiianle Rio-Petrópolis1 bana, prç 65, ci 25. léria 6 COO.
Km 6. Tratar pelo tel, •19-184° Lanchonete em Remo;, cont. nó-
NCrí. 15000.00 de entroda. vo, prç. 32 c' 13; féria 4 000,
.. . —— —¦vende por e.tjr iC, !oncl.on*.-tt-
GALPÕES - A,ugani-se dois p=-;t,m Olaria, prç 40 c! 16, ll tcl.
tiuc-nos lerr, força e telefone. -|Bj!r ,,„, £5,_. Cristóvão, nrande
Tratar Rua Capitão Certo., Mü —;c:_,.> .-i 2 sócio., prç. 50, c: 25;
Bonsucesso. l j"{_ 5. Tratar com Geraldo ou
GALPÃO - Alugamos com I 500, Leor.,-1, Pç;. Tiradentes, °, .-.'-,'.-.--.d. nos aba
.,!-.', nc Rua Escobar, 52. Ver no;,j 411. | pifinhn em Bocobar,
local e iríitíir imobiliária Sacirus,
Ltda. -¦ La.co da Carioca, 5, ss-
Ias 401-2 ^JeU 42-0072. _
INDUSTRIA - Alu-io ptédio cir- 2

íiea SOO in2 - 2S0
e azulajada — Ci:ter-

fôr-

.BAR e caí pir?:, lemos c. í. fie
ti, 9 n 10 e 15 m. « temos me--
cearias u quitandas c moradia,
ant. de 4 e 5 e 6. R1.'-! dos Ro-
meiro.,_ 58, s.301 . Penha.

DARES. Temos diverso: i. enlr.i-

i* milhões. Emprtsto sob hÍpot»*]da_ 9
ÍPÒ5TO Dê GA50LINA E GARA- c.i ou reliovenda d« Imóveis. — TrLDfONE' em Petrópolis
:06M. T«m í.p.eld«d» p/400 «r-jT«l.! 57-0638, Olímpio. Cr$ | £00 000 {.ntigos)!
IV" ^{','"ii, J 

L"-.*5Ü "''•; ATENÇÃO - Dinheiro - Vendeu Io cm meu nome. Traiar
\l" 

30° lubff. Cont. novo. qt>s:.ícu rid-IOi terreno ou ¦ aparta- tel. 32-4600. Sr. lima.
Se o seu capital nao Ior su icen- ,.. „ „,,? T,,n pre;iaçõesj rEi;Efoi-IE~-~fÍRMÜJÂ""-!te, lambem facililamos parte d. r.Cober? Compramos rir 6 r 8 ., 

It;*"lul

jen.rada. Tr. ORG. JORGE NETTO 
8próse"cõeV 

J vXi"™ t»7 Av. Rio 
™'° Um 3''

•/ 301 "Branco 39, 18.0 „r,d., s. 1804.

instalações luxuosas, contrato a.rrr-r"- _Trarer documentos.

começar, féria.somente em siri, ADÁRIA ei,, Bo tafogo^ ed. ,, 
B^CÁR|or_- 

¦_m~"^-M—

ÍXm»"'2^nríVnhl Td. í - Lehbn ed fe^á .6 
°no 

NC,$ 3CO. Pa?an,e,_.o, p5,ceiado,-balcão 
22 000, vendo muito abai-- Carla, para a portaria dêste

xo :!.- féria, com 40*.,. p.jn l.o Jornal loi- o n.° 90037. _
de Mai.__>, 6. 2.°, saia V, com COMPHÃM-SÉ cautelas, jéina,
Amado. |curo velho, platina, brilhantes.
PADARIA no E?tácic. fer'-r_ só ^' 12 horas em diante, diária-

]H 000 V.-t do por{nien»e. Praça Tirndentes 69, íã-
¦ Ia 2

VENDE-SE telefone linha 26 -
Botafogo. Preço NCr$ 800,00 -
Iratar Iel, 270268. Jair.
VENDO inscrições da C.T.B., anos
54 e 56, linhas 30-23, pela me-
lhor oferta. Tratar CETEL, tel.:] AMERICA F.C
91-0524. sócio patrimonia
VENDO telefone"'-*' -"Triitãr"Siria"
Auroa - Tcl. 52-9052.

VENDO Unho 36, particular
particular. Negócio imediato.
Preco NCr$ 2 200,00. Tralar
36-6763.

A:,SOCIO-iV,E cu compro negócio,
dou err. pírj.itiientc apartamento
em fin.il de construção no Cen-
.to. lntcr'..:í.doí escrevam parfl
portaria deste Jornal sob o n.rt
00576.

Vendo ti tul
ben» barato ¦

Iel. 43-55.70.
COMPRO Cad. Maracanã «rib.
— Caiçaras - Country CRJ - •
lata — Fluminense. — Av. Rio

j Ücc. 156, 2 925. Telefone:
1-2-8215 

-- Juanita. 
CADEIRA PERPÉTUA - A melhoi

»°" VENDEM-SE 2 Inscriçõe. de 53 «i- -,. . 
,. , , , , „ ,po,s* 58 da Zonn Sul, pela melhor\_° Maracanã. Setor Central. Ven

Pel° _,<_,,!_, 1,..<:,¦ ...Ir, !rl 46.4368 00-50. OtlaClIlO.

Per-

i 58 da Zonn Sui, pela
oferla. Tratar pelo tcl. 46-4368,
denois das 1B horas

teria 'l meses de aberto, pos:Í-
bílIdades de fazer muito mais,
¦.'crid'j'r.,.3 corr. 3 do. comprado-
roí. Caipira Ramo., 7 d-í féria,
bom contrato <* me lher moradia

iicesío,
-a. Cai-|„n («lc

ile te- 7o, co 30. R. l.o rie Marte

du 5
dos

fé

pavimentos,
n-.2 coberta
no cio 20 000 litros, t
ç.- e telefone --¦ Rua Bandeira de
Gouveia. 203_-_Rocha.
INDUSTRIA - Vend. fac. ..
£¦¦ marcas pat. contr. ele.
Sul._22.3W6__a_1a.de. Crcc

SALÕES e qajpfíes, alugo c forço.-BA(,.p|ZjAR|A _ Copacabana -
Gonzaga, _86/-l-. Ver, V(!nd(. _rgenlCr nlüii,or oferla.

Ru.i Siqueira Campos, M3, lojrt
—-II42.

TIJUCA. Preciso alugar_ou com- BÒTEQÜIíT^vindo urçjTnie'.' -
pr.;r loia, subsolo, galpão e ter*|

Lui:
17

'¦2353.
Couto. Tratar

; 6 n... bon
Romeiros, 5

—.— I Ajudô-se na compra.
P°:- 

"BONSUCESSO. 
Vendo lanchonete

í°"ij 
perto Casas da Banha. Av

JJ-\ Iorque, n. 115

Ve'
tel-:

301

Mova

linda mor.ioia, telefone ctc.U, 2."J, sala 9. cem Amado.
com 5 dos conipradfrr;s temos  
ludo isso. Festiva' de caipiras cm PORÃO -- Aluoa-so n, oficin
nossa Organiiação, a venda por bom p; qualquer negocio coi
todo: os cantos da cidade. Coni ciai. R'j-i Liberdade, 57. Pç.i.
3 milhões o Senhor pode ser co-jgentina. São Cristóvão.
merciante, p<.r,i ino basla nos
consultar c saber das condíçÕei
de financiamento n« maior Or-
ganização em compra e venda
de casjs comerciai:.. Av. 13 de
Maio, 23. 3alas 509 o 517, com
Eduardo.

fa?.-30 consertr..
I CAPITALISTAS - 

' 
Preciso, <,-. e

queira financiar transações

j POSTO DE OASOLINA, lancho.
1 neto, restaurante e borracheiro.
I Vendo. Tem 3 residências, litr.
1 sup. ii 300 mit. For. sun, a
170 -00. A B km da GB; contr. S:
alg. 200., recebe 300. Preqo 240

_ rriilhÕei portat a dentro. Só de
CAPE c bar, vonde-se, Largo Vaz eitoqu» tem mait de 20 000.
Lobo, Rua Oliveira Figueiredo, Mc tivo da venda 4 desavença
100. Pela manhã, de B às ÍOl entre sócios. Negócio p' 3

cautelai da Chixa. — Oti
Ida. r.-i. 48-0980.

.CAUTELAS d» jóias
/compro. Ru» Ipiranga,

por um 58 -- Favor
telefonar para 42-9Í6. ou 42-3791
— Luiz Felippe, à tarde.
TEYeFONE 

"•'-• 
Iransfiro hoie cm

seu nome - 42:32 — 27-47 -
37 57 _ 43 45 e 58 - Também
compro 2B'-t3 c outras lirhaí —
Detalhes - ir. Oliveira 31-3636.
TELEFONE 47, psrt. Vemio urgen-
te. 2 4C0 à vista. Tratar 57-2117
D 47-0025 só hoie. Ferreira.
TELEFONE" - Comerciai -"""inseri-
çSo de 195?. Já foi chamado p-'-
rs confrmação, vendo pela me-

: lhor oferta, diretamente com o
n'.'| próprio, tc-i. 2E-0299. ...achado.|' 

I TELEFONE 
""da" 

CTB.~. as'sa"-s» ins-l
biillunte.,' rrir.áo do ano 1934. Tratar c.

44 casj|Ar6Íes pelo Iel. 90-2911 ni1 r, Rua

Atenção

43
linha. Sr. Gome:

',{,.' - 43-8211.

- Tels.

20. laranioiris. T.l. 23-2641 -
Vilf.r.
CÃUIELÁ 2 700 rnil - NeceTsi-
to 1 700 mil emprestado, praro
curto. Dou em garantia a cau
leia de jóias acima. Dispenso
intermediários. Carta*. ;cb o n.°
5B2, na portaria deste Jornal.

,i 
*4l 

DINHEIRO" X""Á"utomõvel7" N5Õ
R

i i. ,nn iBaratissimo, faço contrato
lralar pelo tel. 34-6942, Rufl TBnen;_ ;„„, c.,„hJi

Fernandes. '<-..--ucosso.

ovo. ! noras
ente

3oi
VENDO prédio na Rua S. Luis BAR NA PENHA - Bem contra-
Gomnga, 851, próprio p peque- te, grande moradia, .. 3,5, ape-

indústria — < Iu: e fõr^a — !nas 7 de entrada des compra-
oia, 2 depósitos ao íundo, 2 dores. FENIX informa; R. Alva-

apts. - I p/ andar - total de ro Alvim 21, 7." and. Clnelan-
ccnslruida 340 m2 - Vor e ciia com Amaro Magalhães.

tiatar c oi proprietários de 2a- BAR MINUTAS na Penna — Bom
a saltado, da 9 .is 16 hs. — Tel.: contrato, horário curió. f. 2,5 —
..8Õ526. jVende-se por apenas 5 de

itrada dos compradores. FENIX"arma *— Rua Álvaro Alvim 21 —

Dona Clara, 214, Madureira.
TELEFONE 25-49," inscrição 1952.
Vendo melhor ofertü. Tel.: ...
45-8556.

TELEFONE - Esfaçõo 577~Trans-
fere-se pela melhor eferta. Tele-
fenar para 27-4172. NSo te ecei-
}•-. l-itprmpdiário.

COMERCIO (Aluguel,
Compra, Venda etc.)

7.° andar. Cinelandia, com Amaro
Magalhães.
BAR E RESTAURANTE'- FériaCrS

ALÔ? - Casas comei ciais.. . pa. 13 OCO 000. Vendo minha parle
rd compr-ir ou vmder... Antônio Tel. 47-5945, Sr._ Alberto.
Quoiiói... ò, nada mais... Efi-BAR — V. tem chopp da Brah-
ciiincia o rapidez... Av. Prei. nia, ótimo neçiocio, para 2 soe.
Varoas, 446, 2." andar. !está ma! trabalhada, pode fazer

ARMAZÉM E 
' 

BAR - Venderei mui,° "'-',is- c0'n ,8,,íe entrada
contrato novo, prédio próprio -ir lnf*_rm- X°''"o '72
Ver e tratar. Rua Carlos Sousa s' • p,r"°-

Fernandes, 330 - Olinda - E. doBAR MINUTAS - Pegado Maré-, ,i|„_„.i K,.„-
Filo. ichal Floriano, esquina, conlr. no-l*™'° 

~ A1.UBUel •",a'°.

vo, alug. 80, feria 5. Alfendegalar' '

111, sala 405. Ajudo compra
Valéria.

TEIEFONE - - Transfere-ie urr j .30 t _
horas, ou informações com seulsócloi qu» quíir.-.m fitar ricos «mlv.nda seu carro. Resolvo soulinscriçáo de 1956 P.-,ra a estação 159^^9
Pacheco lei 22 5578, de 13 às 15!pouco lempo. Lucro mor.s.l sup. problema ate 10 meses s, hipo- 31 (ant.sa 23) pela me.hor oier-.

a 8 000 entr 100 000 muilo teca. Rapidez e siciüo. — Telo- ta. lelefcnar das lO as 12 par,-.J-lx.i-
¦facilitada. Detalhes »m J. Casta- fone 22-6022. 31-3114, falar com o Dr. Argeu. i5Bx38

CANTINA — Passo barato. Con- nhoim 1 Cia.. Rei dos postos e DINHEIRO lenho 
"para" 

hipoteca.lTElEFONES - Cndo urgenle 26 22x32:
trair: arrendamento de cantina* garagens. H. Hidacii tebo, 75jre[r-_,vondai do 10 milhões a 100. 46-38;58.22^32 — Cr.^ 1350 — 2*. „, .,

nHalí-| _._b._ Auxilio licnico . financeho.|Rjpid0 - Sousa Franco, 88, Jor-|49 — Cr$ 1550 — 23 4.1 - CrS;
PADARIA E Í.ANCHÕNEIÈ - Ven-lge 58-2l6t__ qualquer h. e dia.!l 550 - Preciso 25 45 - 38 48 -

do uroente forno irancés, étimej DINHEIRO sob 
"li'ip. 

ret"ro." in 24 3lt JJ 
~ 37 57 - Ro<h«- Tel«'ine

negócio para dois sócio.-.. Tratar |1( neq direto. Zona Urbana e Sul 23-2883
Rua Senador Dantas, 117 sala _ Compro ap. pequeno. Pago à
606*607. Iel. 42 4508. vjs,,,. 22-0764.
PASSA-SE por motivo de snuoa DEPÓSITOS da" Caixa Econômica
um lugar grande de divorsõoi, é da Casa Próori» — Transfere-se
oiiti de gelo montada no mo- Tel. 49-0626.
lhor ponto d. Copacabana. 1.1. djnhY|R0""""Empresto qualquer36-1552. quantia de 3 a 20 milhões. Ne-
PADARIA. V. prédio novo. F-. gócio rápido. Tmjer título de

propriedade do imóvel para ga-
rantia. Av. Rio Branco, IU ¦ 15."
- Tel.i 22-2906 - S. Fiflueiredo.

Tol. 22-7653.
HOSPITAL" SILVESTRE - ÍAote!
CC. Bandeirantes. Quitados
Vendo urgenle. Telefone 46-6631
- Eugênio.
MONIANHA CLUBE - Vendo
título socio-proprietãrío reis me-

. lhor ofer.'.-. a vista. Tratar pelo
Compro, vendo c troco qual-|j0| 23-5816. Sr. Cavalcanti.

QÜIÍANDYnHÃ -"" Vdo." título cie-
iócio pronrietário do Ouítandinrn
por Cri 250 C-GO - Te!.: 58-249?.

•¦ Heitor.
SÓCIO - P.-eci;o urgente c: 1 c-
meio milhãe. rroo-.gandn 1 ono.
desenvolver :er. 

'(_a V-jIcapiso,
aplicação super sinteco, dedeíiia»
enes etc. -- 57.853,1.

SANTA.' PAULA Quilandinha Clu-
be — Vondo título sócio pro.
prietário individual quitado, pe-
Ia melhor oferta, Sr. halo. —
lei-.. 22-4951 e 22-4024. 

SOCiÒ ou sócia — Preciio c'
pequeno ou qrande capital, p|

2 500 000!^-n'Pri,s' vendas, retrovendan cm
. snr, nno- cautelas da Caiva Econômica. -

' -Uu000lrtllm» renda. Tel. 48-0980. 
Mercadinho em

1 300 mil. Tenho
oroH.itor.i c condução. Al-

Tel. 29-6Í35 - Uma or-

Telefones
VENDO AS LINHAS

27x47 ....
57x37x36x56
25x45 
23x43 

CrS
Cr* *"w wv,6|ima rcn(|.
Cr$ 2 000 000, _úc|CJi re.|J0.
Cr$ 2 000 000|D. Caxias,
Crí 2 000 000 fonte i

di i eoo ooo! '^?"!l:t
Crt-. I 800 000Jsóc,o
Cr. 1 800 000 Õce-tó

Tenho n,-. In

refeitório, toda equipada,
ções de primeira, ar r*. fri o fir ido,
2 geladeiras. Njo p.n.ia alutiuel,
((.¦i. o luz. Ji fornece 1 .*>00 re-
Feições p mé» féria 1 000, po-
dendo dobrar. Recado* para por-
tnría dêüto Jornal tob o n.: ..

•; 00625.
*ICABEÍEtREIRO - Vdo. iunto a

Estação da Penha, contrato novo
5 anos. Estudo qualquer proposta.
Inf. R. Montevidéu, 1297 loia F.
CAIPIRA no Catete", cd. f. 3 000
tem chope, vendo a parte de 1
sócio por 7, corn 3,5. R. 1.° de
Março, 6, 2.°, saia 9, cj Amado

'CAIPIRA — V. com 2 meses 
"de

[aberta contr. 5 anos. com apenai
5 milh. des compradores

¦j-jilhes R. Rosário 172, sala
I Teixeira.'CÃÍPÍRA 

NA 
"PENHA "--'"Contra* 

-

prédio novo. F.
13 milh. tò no balcão, cj 30
milh. doi comprad. Financia-se.
R. Rosário, 172, s. 201. Sr. Pinto

PERFUMARIA Cl BRINaU.DOS -
Boutique, plásticoi, papelaria. —

t)ett_-j Centra to novo. A!. 10 mil. Av.
;01 —I Exército, 17-B, São Cristóvão. -

I Funcionário Iransf.

TELEFONE
parando t
1 5C0, 5r.

Note bom ès
recebo após i

eu.i residência,

ócio pnra oi secjuintes

. Cr$ 1 BOOOOOi™"01- Lanctionote, nialeiial oe
- , i _.n-, _.aaÍ automóvel ou eletrodoméstico' ¦-
Cr$ 1 600000|Rlia Dr s,„am;r,;, ,6i.B - lei.:

es telefone. .ói**._ri*<.93- 
"..Sr- leve--,

i 'SÓCIO S- CAPITAL - Randr, mi.
instalação Pm^. menl,, oi , 500 cc0. £- -,.

firma ou indus-j cpS'_ário ser proprietário ch rmo-
Detalhes, p Tel. _32-7_65_i.

de clubes -¦ Vendo

55 • 45 - Compro,
vist» imediatamente tria. Dou referencias de serv.-
RoUndo, 54-3659 •ros prestados nesta? condições. í TÍTULOS

28-3714.  !í„.„. _.„ D;„ Br_._s_._s 0 _! o! Caiçara., Fluminense, Flamengo,

TELEFONE - Vando 28, S4, 40
ovi 34, instalado em seu nome
com absoluta tjarnntia por 1 500,
incluindo comr.rcial. Sr. Rolando,
54-3658 e 28-3714.
TELEFONES - 28, 48, 34, 54. -
Compro pano à vista. Mauro —

EM?RrSTXsr_r3, S, 7,I0, IS,!*"-4508' Wl"-- 8-.30 ». 18-30-
20 e 30 millices c1 hip. ou re-JELEFONES - 27 47 - Compro,
Irov. R. Alcindo Guanabara, 25.paç|o á vista - CrS 2 200, h-jo.
Gr. 1 103. Tel. 42-5SS-. Mauro - 42-4508, 8,30 às 18,30.

HIPOTECA" d»" õ,i_ã~Ec"_.nSmica^|TEI.EFONE 36, 37. 57 - Compro 
'27x47

Tratar Av. Rio Branco, 9. 3.'

and. s| 352, Sr. Juca. Telefone
43-7270.

Telefones
COMPRO AS LINHAS

Crí 2 100 000

;AÇOUGUE - Vende-se pela me-
lhor oferta. Rua Araçatuba, 19-A
Praça Coelho Neto.

" , pr.mores.
- FENIX
vim 21, 7." and.

EciT iBAR 
"" Swxo •*¦ S.^aou.a Cabral: Amaro Magalhães

melhor copa, ferid 3,5 cont, no-|
vo, moradia, apertai 4 entrada —
Alfândega lll, sl. -105. Valerio.

ATENÇÃO: Bar caipira_
iucosso, coni. novo. Féria 14 000
mf. do tino ooilo, boa íreaue-
lia. Tel. 23-044., na Av. Pres. ,
Vargas, 1146, 9.0, na Conf ian-1 BAR

Vende Amadeu Queiroz. }f-, 8

ATENÇÃO — Bar caipirinha, na
Zonn Sul, cont. novo. F-éria du
19 000, inst. novas, chope da
Brahma, somente bebidas, rara BAK
oportunidade. Iel. 23-1509, na|6 n
Av. Prós. Varoas, 114ó, 9.°, na .Caipira Copacabana, (. 9.
Confiança. Vende: Amadeu Quei- c| 25 oos compradores. Bar li-

j juca, vendo cl í. d« 6 m a 1E
des compradores, contrato ni
escritura. Bar no Calote, f. 8 ir

poucas minutas, chope d-"
lim.i, c| 20 des compr..dore:

financiamos parte. Inf. Gloria
, . .330, l.o. Leonel ou Figueiledo.
AÇOUGUE — Vende-se bom mo- Creci 1 098

nento, conlralo 6 ano;
gual 5.0 000. Neaúcio d.
Rua D. Romana, 659 *-

REDIO cem loja e 2 andares —Ultimam-se todos o> documentos!urgente,
i. 3,4! Passo conlralo de 6 mais 7 anos- lei. 4Ç-06r16. com Sr.

uns com-l- Rua Bento Lisboa. 3, Ir ! PROPRIETÁRIOS - Dosejam" t.r uma" i UIEFON
ronda acima d» CrS 1000 000
mi_n.*l vim «.ntpato d» capital?
Proturo-ms à Rua México, 74

payo
Jcsí.

de entrada
Cisa muito lu-crati-..-,!42-229.1 - M. Pere
forma. Rua Álvaro Al-|f>AS5A-5E contrato da uma c

Clneiàndia com|tina .j? ,l,_\,0 _ 7V, toda mon

Tel
29, .19

1 7CO. Tratar 57x37x36x56
46'28e;- Í30 

CAFÉ E BAR em Vila Valqueire
!— Bom contrato, f! 2,5 com pos-
sibilidades de melhorar. Apanas

caipira, chope da Brahma, 3.5 Je entrada dos compradores
111. Tenho cm visla, preciso FENIX informa. Rua Álvaro Al-

sócio c| capital 8 a 12 m, com ivim n. 2i, 7.° and. Cinelandia
referencias. Inf. Gloria, 338, l.o
Leonel ou Fiçjueiredo C-1098.

Caipira L. Míichado, í.
15 tios compr.viores. —

endo

AÇOUGUE NOVO - Venc
lÒCtn dn C. da Banha dc
sucoíeo.. Faci 1 iío, motivo doença.!«'
Tr-.it.ír cí o próprio. Telefone
38-4443 - Davi.

da, com 4 uno* de contrato, —sala 1 103. Negócio honotto.
Pri_ço di^ ocasiÃo {um milhão c ótimas referências minha».
meio.. Rua Santa Mariana nume-
ro 30-A — Bonsures'-o.

PADARIA dã^ esq. for. franc.
inst. novas ter. 9 milhões entr.
1B rn. A. C. Dias. Av. Ama-
r.ll Peixolo 350, s. 12. N. I.iua-
"\U- |dez meses,
PADARIA frenle de eslacão for. IR. Sá Ferri
franc. não tem rua nem copa,
fer. 12 milhões entr. 00 milhões
A, C. Dias, Av. Amaral Peixo-
Io 350 sl 12. N. Iguaçu.
QUITANDA Av. Suburbana fer.
2 garnntida vdo. c 2 ^nf. casa

1 pequena boa de trabalhar. Tr."" 
ana 107. Piedade. Sal-

ocaÍ5o'ÍDOUT'QUE 
-Venda-lo 

por NCr$

l-m 
'.3 

300 — é sala comercial, 6.° an-
,_,....,.. , ¦ 3"  

dar. Bem na Praça Saen/ Pena.,_ i( ^ rARMAZÉM e bar, venoo-se o ar-lWot;vo c;,s,,menlo. Tel. 49-5793 (CAIPIRAS
m-r/óm Caçula, lem a melhor lou 34.O662.
copa da Lapí. Rua Joaquim Sil-L.-í. 

' 
,-J —. » £ —-«-• ,ao 'BAR — Chope da Brahma. Cenl.- - - -iBonsuc. Fér. 5 000. Ent. 18 000.

A MEttIOR Papalana da Tiiuca.!;,. Rlla Uianos, 999, sob.
Ponto invejável. Departamento do «"Ãp _"ohr'a — feri
ti.osontos, bijyt.iias otc, cas, P:;6óoo. Tel. e ótimaso ganhar dinheiro. Tratar eom RuB Ur-n0, ,m sob.Buorio Machado. Rua Barão Mes- r
quita, 398-A. Tol.: 34-0694 e ...;B0ITE - B'lr,fl ~ Vi:niio ou ""'"
58 3233 — CRECI 986. ,0 'ócio t.ue tome direção c, po-

queno capital para reforma. O

AiT.;irc Magalhães
CAFÉ-BAR — Ótimo ponto, esq.
c| Iel., léria 3,2, al. 60, conlr.
nove. Rua Tr.i.ornri, 3ÍX). Braz
cie Pina.
CAFé e bar, no Centro de Caxias,
òtlmamente localizado, contrato
novo, alugue1 Cr$ 50 OCO, vendo
por motivo dí. outros neciócio;.
Tratar das 8 às 11 horas com c
senhor Dantas. Av. Nona Senho-j Rua" $
ra da Penha, 564-A. Tel.: 306100.1 gacj0.
CAFÉ .: bar. Vende-se na RuajQUITANDA em Jacarepaguá -

Francisco Xavier, n. 170. F.szjConIralc novo, f 8. Vonde-se
Tem bom np. para rnu-|Ccrn apenas 7 d* entradn dos

compradores — FENIX informa —

a 2 500. Ent.
mor. Tratar

ARMAZÉM - Vende-
tas, ou passa-se a lc
contrato novo. N. B,
ponto pnra quakiu
mercial, fica

e C;6 por- me||,or p0„i0 da Barra, podendo
|a vazia cj ,imD|iat para Restaurante .
est? loja c;-fratar urgente na Kua Oliçiário

ramo co. Maciel n. 7-B.ircnle ao Ban-
co do Estado da Guanabara, ira-
já. Tratar: Eslrada do Quitungo, I
1 1 f.l C. :.- I _._!_£

BOUTIQUE - POSTO 4
Ccpacabcna, sobrolojj

— Em Ihões,
t)5ppt,1- cl?--L'

boa féria
radia "ÃTvaro 

Alvim n. 21 7."
— Cinelandia com Amaro Ma-
galhães.
QUITANOINHA 

' 
-"" Vendo titulo

por NCr$ 500.0O. Iratar pelo tel.i
.I8-5590. José Maria.

QUITANDA - Vende.!-" em" ini-
cio de cent/a to. Rua Fallet, 343.
Sta, Teresa. TrMar no local ou
pelo telefone 42-, 105.

,.,,,,... . ,,r..,..„,. ,- QUÍ1AMDA - Vendo 
"na 

Penha
CAIPIRA E MERCEARIA no Cen- £om beb,dMi Unica „0 |oca|. Jgi
uo, com moradia. Fone 4 milhões |0 ,„„, doh edifício, par, inau.
apenas 5 milhões dos comprado- flUrar. locí| de futuro. Ints. Iel.
res, contrato novo. — CAIPIRA 30-1949, Sr. Nunes
om Copacabana, féria 14

Temos no Centro,
Botafogo, Cop-ic<.b-*.na, Tijuca,
Penha, Ramos, Brás de Pina, Ma-
dureira e outros bairrci mais,
com férias de 2 500 alé 12 mi-
Ihões. — Temos padarias, arma-
zens, pensões, poMos de gaso-
lirisi e outros neaócios mais —
Inís. na Rua Mayrink Veiga, 11,
sala 902, com Rodrigues — Fi-

Dou

PARTICULAR empresta sob hip.,
retro. 5 a 50 milh. 2. Sul. Com-
pro imóveis para rendo. Payo ii
vista. 42-5641.
SOBRE AUTOMÓVEIS," liuDÜcalas,
ações ou outras garantias, em

ma NCrS 1 000,00.
204 - 2.".

Brilhantes; jóias
e cautelas

Compro. Pago o real valor

otu.il. Mocrloii. Preferência ne-

çjócios de vulto. Atendo a do-jjfLEFONE -- Tr
micilio. H. Uruguaiana, 86, 7.°íão ano 53, llnh

and. s] 703. Tel. 43-2312. Esq.

de Ouvidor.

30 -- Firmai
precisa urgente. Ofertas 37-5954
IELÊFÒNE 23-43~ comproj paqoi
à vista 1 400. Tratar c: Sr. José. i 29x49
lei. 45-2832. 126x46

,25x45
;23x43

TELEFONE — Pessoa que íe re-
tira do Rio passa um 47 * um
32 - 26-1901.
TELEFONE 25-45 — Compro 

" 
ur-

gente, do-tjo à vista nté 1 500 —
Tralar com Sr. José. Tel. 46-2802.
TÉTe"FONE 27/47 - Compro. Paqo
.1 vista. LEDA, Í7-0967, das 14
hs. em diante,
TELEFONES"" 30, 52, 427* 28, 48,
34, 54 — Vendo, cm || nome.
Mauro 42-4£08 - Joáo, 8:30 às
13:30. Inst. rápida.

TELEFONES 
" 

29, 49," 23, 
'".8,"'"'34";

54 — Compro, paço à vísta, i
intermediário. LEDA, 57-0967, d.*.s
14 hs. em diante.

i«r\?re..e inseri-
25-45 pelíi me-

Ihar oferla". Tralar lei. 26-1469.

50x38 
22x32x52x42
54a34x48x28

Triitar com o Sr. Juca. Av.

Rio Branco, 9, 3.° and. s\ 352
- Tel.i 43-7270.

Gávea Golf e oulros. Cor,-,prL_
Jockey, late Clube e outros. Iel.
22-2-191 -_ Ari Brum.
TÍTULOS - Vende-so peia me.
lher oferta. Costa Brava, Riviera,
Saquarema late Clube, Cesta A211I
late Clube (Cabo Frio), late Clu-
be de Angra dos Reis (ICAR) -
Tet._27.02B2. Sr. Hilton.

TÍTULOS prop. cio América. -
Vendem-se. — Telefones 38-0-115
43-1186.__

,. „„,TITÜLOS DE CLUBES -Compro
Cr$ 1700 000: <;.(.„„, U|„ _ Jockey - Tel.;
Cr$ 1 500 000:26-7642 - L. Guslri.

CrJ 1 500 000 VENDO - llonhánqá" - M. ti-
Hipica - Hospital Silv.

P. P. Hotel - T.
qt. M. M. Ger.irr.

Cr$ 1 000 0001 — Tijuca Tênis e oulros. Av. Rio

Cr$ 1000 000 Bco 156^ sl 2 925. Telefone:

rl _ ?nn nnn-VEN0O 
" 
tíi^Í5Sr-c5ÍSSv

Cr$ I 200 000, C|ub NCrj 500,00. Informações
37-1114^ 
VENDO TITULO FAMILIAR, nuita-
do, do Quilandinha Santa Psuln
Clube. Preco: CrS 400 OCO - I.-
xa de transferência incluída —
Tel. 25-0084.

CrS 1 200 OOOii
_- c i nnr, nnr' Our.landi»
CrS 1 000 000 T, Madureii

Telefones íoportunidades
jDIVERSAS

Compro desligados, pago Cr$ 
p0R mo,;vo dc vi,—

Brilhantes, jóias
e cautelas

Compro pago até 2 milhões

por quilates! Jóias em geral.
Atendo a domicílio. Somente

negócios dc vulto. Rua do Ou-

viclor, 169, 3.° _| 301. Tel.i -

43-5233.

Transfert-se inseri-
esííiçõo 25-45 por

1ELEFONE -
çao de 1553
NCrS 200,00. Procurar o Sr. Ema-
nuel à Avenida 13 de Maio 23,
sala 2 004. enlre 16 t 20 horas.
Tej._42.1Só2.
TELEFONE - Vendemos 'um, li-
nha 26, outro linha 52. Entrega
imediata, instalado. Tratar pelos
telefones:^42^6*13 - 52-3195.
TELEFONE -"Troco 32 por 46

1000 000. Escritório, Av. Rio

Branco, 9, 3.° anel., s/ 352
- Sr. Juca. (P

ndc If.
vros c uma máquina de eserevof
portátil. Uua Benjamim* #~ont-
tíint, 104 ap. 305 — Souia.

VENDE-SE instalação de bar com-

pleta. Base I milhão. R. Sin-ces
da Mota. 79. Turiaçu, OB.

LEILÕES

Piniieiro — Telefi.. t ."V.V

1 153, Sr. PerRJra. Irajã.
AÇOUGUE - Vendo" um" ne
Adolf

mWívMÊkmmm
fl^H \:y_/>^__f v'* fia

________ *__í______r hBhSs

Starcross

cular instalação, vitrina p rua
.-.'_ Linda dt.ccrjc.io, oxcelento lo-

Rua!ealixaçSo. Ver na Rua Figueiredo
Bergamini, 391, Engenno|H,-ga!|,_es n. 226 - 201.

de Dentro, com iodos as instala-
ções ern perfeito funcionamento. I DARES? — Casas Comerciais,..
Var no locnl e tratar na Av.jpara comprar ou vender... An-
Amaro Cavalcanti, n. 2 646 (Ft- tônío Queirós... s, nada mais...
gueiredo). lElieiõncia • rápidas... Av. Pres.
AÇOUGUE - Graiaú - Feria 16;_'í___!?__J,í'i_r_?i,_.*'_'__!l
milhões, apenas 16 milhões dos BAR CAIPÍRA, lanches, na zona
compradores — Açougue em Co-!da Leopoldina, contrato 5 anos,
pacabana — Féria 2ó milhões —[aluguel baratissimo, n melhor
cont. novo, alug. barato, multo casa da Leopoldina, modernísslma,
f oci li tado — Açougue em Bonsu-'clientela certa e boa, vende e
cesso — Vendo financiado, féria ajuda mais aos seus amigos. An-
17 milhões, apenas 16 cies com-j tônio Queiro.. Pres. Vargas n.°
pradorei. — Açougue em Copaca- 446. 2.°.
bana, iéria 45 milhões coni. novo, bar CAIPIRA no melhor pontoalug. barato - Tralar na R. Carmo,U0 Calele, controto 5. anos, alu

féria
contrato 7
muito facilitado

oí. — Ven-
Brig

QUITANDA cem avej e ovo:
comJaMipos de merceari

de sócios - CAIPIRA Cop.-.caba.;".""0; ,,roc?. P°< •1ui=mov'*'- Av-

na, léria 6 milhões con, chope ?"5?de,r,°_ lT° 
a" 

S;lva'-20,* "

da Brahm.-,, casa entregue a em-K?.*"....2.5-*. AUnstn._ Caxias.

pregados, centr. novo, aluo. ba- SAL/^O CABELEIREIRO cr boa Ire-

(a galinha poedeira mais
lucrativa em 1965)

Vencedora de Iodos ot tostes (89) rea-
lixados noi Estados Unido* naquele ano.

Desculpem a falta de modéstia, mas
isto já aconteceu, também, em 1961, 1962,
1963 • 1964. É formidável, não acha?

Qualidades qu» vt reproduzem a se
mantém 5 anos se-gui-dot na mais alta
categoria perante os duros testes do Gover-
no Americano,merecem a sua consideração.

Peça folhetos sobre estes dados.

iKjos>Procure o Distribuidor

SHAVER - GUANABARA
mais próximo de sua Cidade ou escreva
diretamente a

Gf£fS_B_9l&. <Et_K-_KH-Il__Al_8_a. íSoAo
Rua do Rosário, 158-A, Caixa Postal 4639
Tei. 22-9017 - Ria de Janeiro, GB

38, gr. -401_— Lopes o Agostinho.lgUe| re!., férias convidai
AÇOUGUE - 

"Zona 
Sul" feria 131 instalado, lucrativissima,

milhões, prédio novo. Vendo c;'copa, vende com 15 milhões do
loja u tudo 65 com 30. Outros comprador, ajudamos. Antônio
detalhes Ru,-, Senador Dantas 3- Queirós. Pres. Varoas Mt,, 2.".
3.° and. s| 10. IBAR CAIPIRA no melhor ponlo
AÇOUGUE vendo Zona Sul férlá|de Copacabana, contrato bom,IFARMÁCIA
13 milhões, contríito novo em férias de '^0 milhões, progreu
edificio. Outros detalhes Rua siva*, o melhor copa, lucrativa,
Senador Dantas, 3, 3.° and. salalciinia clientela, chope Brahma,
llO, 'vende e ajuda mais aos íin.ioo-i.

AÇOUGUE antes de comp.ar~é\W&"},°_ Q"ÍinÍ!* P,e!* Vlrs,a!*

de seu interesse consultar o cor-!**-6.-3: - "nd',r- —. .- - . —
retor de açougues. Não lhe cu«ta!BAR — Loja para caipira junto
nada e pode ganhar muito. Ruaj-ao Lftroo de Sta. Rita, corn bom
Senador Dantas 3, 3.° and. salaicontrato e aluguel relativo, com

pequena moradia varia. — Pres.
Vargas -146, 2.u. Queirós.

rato — CAIPIRA em Copacabana
muilo lucrativo só vitamina e
cachaça todo em pé, féria 12
milhões -- Apenas 40 milhões
do* compradores — TEMOS: Cai-
piras, lanchonetes, restaurantes
em toda a GE — Entradas a par-
rir do 2 milhões e até 100 mi-
Ihões — Ajudamos nas compras.
Tratar na Rua CanTio, 3S, sala
401 — Sr. Lopes ou Agostinho.

DEPÓSITO^do bebidas - Vende-
*e em ótima rua de Botafogo,
com varejo e atacado, informa*
cões com Ferraz na Rua São João,
50,_wla_2COI. _

bem,ENGENHO NOVO
melhor com moradia, féria 3 milhões, jondaf.

controto 5 anos, bom negócio
pi 2 sócios. Facilita-se. 1r,*.tar R.
Barão do Bom Retiro. 164, cil.
Antônio: 29.5580.

Vend. 
"

Café e bai

guer-ia — Vendo ^ c] pequena en-
Irada ou alugo, à vista é* barato.
Rua Marquês de Abrantes, 64 —
loja 4 ~- Fiam.
SALÃO 

"BOUTIQUE 
- Vende-se

Avenida N. S. de Copacabana,
410 — Loja 20. Aluguel barato

Tratar no local.
S. CRISTÓVÃO - Vdo. Bar com
grande residência, inclusive imó-
vel. Total 27 milhões cl 50% -
Tratar R. Parimá, 19, P. de Lucas.
Tcl. CETEL 91-1721.
SÓCIO" -Preciso com 12 000,00
TifiTA bar caipira, no centro do
cidade, dou referencias. Trat

Av. Pres. Vargas, 1146, 9.°

Cautelas
Po-Jóias, bilhantes, pratarias

0o juslo valor aluai. Atendo a
domicílio. R. Uruguaiana, 104
S|509 A Iel.: 32-6111.

Cautelas

10
AO Sr. que deseja ie estabele-
cer, ieia com atenção: a) vendo
por motivo doença, mercearia
moradia, próximo
Frontin, portas a

no cen-
tro do comercio, grandes possi-
bilidades, consultório, documentos
em dia. 10 000 000. Financio.
Rua Emilio Guadagni 1 793. —
Mesquita.
fARMACIA. Vende-se nova. con-
trato 5 anos, Livre e desemba-
raçacla. Rua Aimoré, 196.
ÍPANEMA - lanchonete f. 8"
milh. contr. 5 anos. Está entre-

„ „, ¦ .. , ,. ,,,. - .gue a empregada. Inform. Ro*
BAR CAIPIRA a-n plono coração jário 172 s6|3 201. Sr. Pinto,
fino ch Cidade, contrato de 7

Av. Paulo dé'i>nos, cavalheiro que
dentro telef. comprar esta

TRANSFIRO conlralo casa co-
mercial, 1Ü peças, aluguel bar.i-
to, com pensão. Negocio urgen-
te. Carlos Sampaio, 352. _
VENDE-SE uma mercearia com
moradia, ponto de esquina bem
afreguezado e bastante estoque,
sozinho nn localidade serve para
doii sócios vendo 120 caixas de
leite diárias, motivo o dono que-

jrsr doscanjar. Ver e Tratar na
Estrad-s dos Teixeira», 4 600 —
Jardim Novo Realengo. Ônibus
apanhar em Cascadura n.° 744.
Realengo. Jardim Novo.
VENDO oficina rie serralheiro,
bem montada e boa freguesia ou
admito sócio. Rua Carmen Cini

jóias
E MERCADORIAS

Compro da Caixa Econômica,

pago o máximo, em ouro ve-

tho, jóias antigas ou moder-
. e platina e prata, briihan

tes de qualquer tamanho. Av.
de Maio, 47, sala 610 —

Tel.: 22-0348 - Ed. Itu. Atendo

a domicílio.

pretende JACAREPAGUÁ. Vende-se um bar' "'" 
j le mercearia - Féria 5500000. |ra n." 31. Inhaúma. Telefone

0i,0|s6cio do ramo e com referências, Entradn: Cr. 12 000, restante e;?9-329.!. P. F
' 

15 a 20 milhões. Antônio Combinar. Rua Sanatório,

preci

Pres. Vargas n.° 446,
bom estoque, preço tota
rnilr. com 6 milh. d- entr., sa!-JcaPita
Aluo. 100; bl bar na praça da Oueirós
Bandeira, instalações modernas, __•_. andar.
ponto de ônibus em frente. O-,BAR — Loja juntinho da Rua Uru-
sa p| se ganhar dinheiro; c) guaiãnã, para caipira e contrato
preço 32 milh. cj Í3 de entr.jde 5 anos novo, aluguel relali-
250 pj mé:; c) bar no melhor.vo, vendo, oportunidade. Antô-
ponto do Eny. Novo — R. Ba-;nio Queirós. Pres. Vargas 446,
rão Bom Retiro cj resid. telef. Í2.° andar. 
grande estoque. .Entr 12 5M _AR - Vende-so .i Rua Baráo

e 250 p/mes total de 33;;de Mesquita n.o 764-A, por mo-
copa no_ Eng.|tivo de vi,1Bcin. Fazendo boa fé-

61,

Tratar no local.

mllh
d] mercearia cj copa no Eng
Novo, tem resid. Preço 33 milh
c! 13 de entr. 250 pj mês cas_.L..„, .
para so trabalhar e ganhar boni.BARES. «'P««,, mercearias, qui-
dinheiro, d) loja vazia - R. Ba-j'andas, morceanis, a(ouguc»
rão de Mesquita, grande pon.o|Tcm03 *m Iodos os bair.oi da
comercial, passo conlralo p| 13 Wopoldina, com entrada a par
milhões com 6 milh. de enlr., sal-;tir d» 3 000 - Novos. Não p«r.
do a comb. e) melhor bar do|™m. <omp*recam na Av. B. dolLANCHONETE

;Andarai, c| resid. instai, de lu- Pina, 335. Tel.: 30^383
xo, preçoi 30 milh. com 12 de; condução própria.

:entr. Venha ver c| Bueno Ma-jBAR CAIPIRA em São Cristóvão,
.chado. — R. Barão de A\esquitalconT. novo. Féria de 14 000, cho-
n.o^ 398-A. - Tels.: 34-0Ó94 e pe da Brahma, sair,., vit. lucra-

;5ü-3233. CRECI_906. __ _ itiva, grande oportunidade. Tele-
BÀRBEARIa' 

"'- "Vendo 
na" Rua fone 231509, na Av. Pres. Var-

Clarimundo de Melo, 133, 3." lo-joas. 1146, 9.° and.-r, na Confi-
ija, no Tncaníado, lança, Vende A. Queiroz.

Ia 204. Telefone 29-8903. CRECI
6-18. _
LANCHONETE 

"centro 
horário co-

mercial, cont. novo alg. 150,
chope da Brahma. Vendo com a
entrada bastante facilitada. Tra-
tar com o próprio. TeL_22-2466.

WNCHÒNETE. Vende-ie «tn An-
gra dos Reis, linda lanchonete
Instalação supernov,-. a preço de
ocasião. Tralar na Rua do Co
mércio, 221. 
LANCHONETE - Vendo, facili.
to, pag. motivo viagem, contr.
5 anos", alutlucl 20 mil. R. Ca-
pitão Couto Mene2es, ó. — Ma
dureira.

VcNCE-SE bar, Pça. do Carmo
casa mal trabalhado. Prédio nó-
vo; cont. novo, pre 35 c! 13,
fér. 3 800, 2 caipiras em Cia-
ria cj moradia; prç. 20-25, ent.
3-10, bom cont. e boo féria.
Bar no Estácio, prç 20, c| 8
féria 4 000, tem moradia pt cn
sal. Bar Pça. cia Bjndeira, prç
45 cl 18, féria 5 500, cont. novo.
Melhorei informações na Prç.
Tiradentes, 9 — 4.° sl 411, com
Geraldo ou_leonel.
VAZ LOBO — Vendo armarinho
— Motivo outro negócio — Tra*

com o proprietário — Ru

Jóias
E

cautelas
Pago bem ouro velho c

lhante. P.ua da Carioca,
1.° s|5, de 9 às 17 horas. -

Otacílio. Entrada pela joalheria

4 a 200
milhões

Emprestamos sob hipoteca ou
retrovenda de imóveis. Soiução
em 48 horas. Adiantamos para
certidões. Aj melhores taxas.
Trazer escritura. Av. 13 de Maio
n. 23, 15.° andar, sala 1 516.
Tel. 42-9138.

TELEFONES
Agrário Meneses,_J 78-A
VENDO tel. 49 particular
ticular, 26-4604 d
22 horas.

_ CEDO 26, 46, 37. 57, 23, 43,

par. 28, 29, 49 e 32. Preciso 2_, 45,

19!l30m às 27 e 47. Av. P. Vargas, 529,
S.710 - Caldeira - 43-8124. — Tel. 53-3578

— Vendeie ac
Tamoillodo da Prefeitura. Duque da Cp ,

xlas. Praça Roberto Silveira, 15.IVENDE-SS caie t bar na Rua CETEL compro 1 residência --,,.„..,x
Ver e tralar no local, dat 7 à_|Bonfim 363, SSo Cristóvão, féria oulro comercial da^Cfc.EL. Serve: ItUrUIst.

9 h., parte da m*nhã.

— Tratar coni
32-3109.
TELEFONE - Vende-so inscrição
19.rO, Cri 400000. Tratar uroente
lelefone 52-1485. Dr. Osvaldo.
TELEFONE Linha 29-49. Ins^
crição de 1952, transi r.re-_e pe-
Ia melhor oferta. Ribeiro 52-8544
TELEFONE -Compro: 36, 37,

17, 28, 48, 26, 46, ?5, 45. Pago
ia hora. Mendonra. R. da Con-

eelção, 105. s. 504. T^_ 43-3795.
TELEFONES — Comoro inscrições

alqunr dala. Tel.' 43-7270-
TELEFONE — Particular, vendo
linha 48, por NCrS, 1 500,00. -
Tratar ci Dona Sebastiana, pelo

54.j'945^_Urgente:_ _
TELEFONE" linha 45. Vende-se.
i-ICr* I 8CO.00L_Sidney: 43-4625.

TELEFONE — Vendo inscrição d»
1956, linha 29-49. Preço 290
NCr$. Tralar Cunha, tel. 48-7479
depois de 8 da noile. I

TELEFONE 
'— 

Transfere-se inseri-
çüo cem 12 anos, estação 25-45,
melhor oferta para 23-8210 -
Daniel.
TELEFONE - Permuta-se linha 46
por 25 nu 45 — Tcl. 45-2345.

TELEFONE Estação 29 Quintino!
Cascadura, Madureira, Var Lôho,
Ir .-.já. Preci jo para meu uso, pn-
go bem e adiantado. Cartas oara
a portarifi deste Jornnj_n. O0671.

TELEFONES — Compro e vendo
toda- as linhas. Transferências
rápidas. Tralar Ribeiro, Rua Con-
ceição, I05.J7.O andar, sais 1707.

TELEFONE - Vendo 57x47 - urn
2B |reiid«nci._l • oulro tom*.ciai. —

' 
Mendonça, tsl. 43-C795 • 43-7640.

TELEFONE - Compro 23 x 43 x
75 x 45 x 37 x 57 - Pagamen-

vista na hora - MENDON-
ÇA - T.ls. 43-3795 e 43-7660.
TELEFONES - 

"-9*9 
30 27,47jMi

43 24,48. Compro p hoja pgto.
imediato. MAURO - 23 8510 ou
D. UNA.
TELEFONES" - SÃ - 46 

".~3S 
.58

• 29 - 49 — Vendo ho|« em s[
nome, pagto. i vista contra
tran»foronci« — CrS t 500 —
Mauro, 23-8910 j>u_0. Lína:
TELEFONES -~34 - 54 - 28 -
48, cempro, Hugo, «ttabaUcido
a onia anos na Ru* Uruguaiana
55, sala 719. Tel. 23-3578^
TELEFONE 

"57" 
comercial, vendo

Hugo, * onxo anot na Rua Uru-
'luiii.n 55, ia.» 719. Tal.; ....
53-3578.
TELEFONES - 53 - 43 - Compro.
Hugo, titabelocído a onio anot
na Rua Urucjuaiana 55, tala 719

Leilão Judicial
magnífico terreno, no leblon

COM 36,60m DE FRENTE - 785,00m2

RUA FELIX PACHECO, JUNTO E DEPOIS DO N.°

48, QUE FAZ ESQUINA COM A RUA CODAJÁS-

ESTA COMEÇANDO NA AV. VISCONDE DE

ALBUQUERQUE
FERNANDO MELLO, leiloeiro, autorizado por

Alvará do MM Dr. Juiz de Direito da 3." Vara
de Órfãos, venderá em leilão, segunda-feira, 3
de abril de 1967, às 1ó,00 horas, defronte no
terreno. Mais inf. tel.: 42-8205. (P

bri

McBCE^RIA E BOTEQUIM ci copa
etc, tam moradia. 10 000 000, c'
£03ó( eKÍita mai! em rrercparis
e maquinaria. Rua Navarro da Coí-
it, _. .'A-l. Hwmcb

,2 80-3, cor.lrato 6 anos, nreco 17 qualquer estação. P»üO n.l hora
com 8. Motivo dttentendimento Recado por (avor Iel. 9i i r

a onis ano<
55, sala 719.

47. Vando. Hugo,
na Rue Urttguaiann
Tol. 33-3578.

entre sócios. _ r.TEL - Compro um telefonei TELEFONE - 30. Compro. Hugo,

VENDE-SE telefone 
"linha 

45 -da CETEL - Surve qualquer es- jestabelecido 
i «ai. inal nt Rui

Recebe-se oferla pelo telefone: tacSo. Pago na hora. Iratar P*lo|U_.u9,u,^*n' 55' »"'* '"• •"'

4i,i:ií. {i«_» Uw'4 2 000,00. lll. 90-2490, qualquer dia.

AGÊNCIA DO

JORNAL DO BRASIL
DE

PARA. ANÚNCIOS CLASSIFICADOS
E ASSINATURAS

Rua José de Alvarenga, 379
DAS 8,30 ÀS 17,30 HORAS
SÁBADOS: DAS 8 ÀS 11 HORAS.

I 334578.



« UTILIDADES DOMÉSTICAS © MÁQUINAS E MATERIAIS O VEÍCULOS
CLASSIFICADOS — Jornal do Brasil, .."Feira, 2J> 3 67-7

UTILIDADES
DOMÉSTICAS

MÓV. - DECORAÇÕES
ATENÇÃO — Compram*-» movei-
usados, precisa-se d» grande
quantidade da dormitórios • salas
de jantar chipendale, pau marfim,
caviúna. Luís XV, rústicos e co-
loniais. Paga-se. o vetor máximo
• at«ndo>se rápida em qualquer
bairro. Tel. 48-0148.
ATENÇÃO — Compro móveis
¦usado*:. Tol. 48-4119, que com
prarei dormitórios Chipendale,
Rústico, moderno ou Império •
salas conjugadas, claras e mo.
dornas e Império — Pago bem
» atendo rápido. Tel. 48-4119.
AGORA compro móveis usados.
Salas, dormitórios marfim, caviú-
na, império, rústico, chipendale

. ,

I
1
¦_¦1

!

U! etenonscos
oulro.

JÓIAS - RELÓGIOS

SALA DE JANTAR - Moderna,
em pau marfim, em estado do
novo. Vendo por CrS 150 mil.
Rua HaddocV. Lobo, 303-C, 

'

SALA DE JANTAR - Chipendale,

\tlIÍ\ÍTÍPÍ9"- 
^°lreira Carneiro, 371 ~ Estrada Vicente de ™0,™ M^rZl^^i

TÃPÊTE - Vendo - Carvalho, telefone: 30-8844. (P1*"' 
:

Vendem-se equipamentos de Estúdio

e Transmissor usados. Ver na Rua Conde Pe-

Ternos usados
Tel.: 22-5568
COMPRO A DOMICÍLIO

¦ VENDO máquina rie filmar Key.-i AERO WILLYS 64 - Equlpadfs-AERO WILLYS 62, radio fab
llone Zoom, leme cie 8 nnn e-.imo. Vendo, troco, facilito. Rualpneus novos, mec. 100S, pi-

pena máquina fotográfica Kodak Haddock Lòho, 362. Tol. 34.2458.
104. Preço de ocasião. Rodolfo]AERt_» 

"WILLYS 
62 - Supareqül-

| Dantas 26, op. 502, das 19 as|_,,cio Vendo, troco e facilito, R.
2J horas. _ JH.iddock Lobo, 332. Tei. 34.2458.

ÍDÍVERSOS

5x3 m, fina lã, lindo de-
senho francês, forneci-
do pela Casa Nunes. —
Base 500 mil à vista —
Telefone 47-0496.
TAPETE ORIENTAL eom 12m2 in-
tcir.imonte novo, lindíssimo, pesa
40kg. Vende-se, tenho também

Pago bem. 22.0967, em lôda Ci- obj*0_ _.„ pT1\__ porluguêlildade
ÁTÉNCÀO - Compro móveis usa-
dos, chipendale, marfim, caviúna,
império, rústico, L. XV — Salas
• dormitórios. 32-0111, em lôda
Cidade.

ATENÇÃO — Compram-se móveis
usados, precisa do grande quan-
tidodo de dormitórios, salas de
juntar, Chipondale, pau marfim,
caviúna, Luis XV, Império, 

'[aca-

randi, Rústico, Colonial. Paga-se
o míximo. Atnnde-se na hora.
Tol._4B.4558.
ARMÁRIOS embutidos, facilita*
mos o p..(j .monto, Industria do
Movei. Hércules Ltda. Tel
34-1882 - Rua Viscondo d. Ni-

____________________
ANTES DE D EM OLIR s| casa, ap.,
escrit. ou consuit. Visite RIO
ANTIGO. Rua Tonelcros, 112.
Copc.cnb.ina, será uma surprè
O melhor preço da praça, móveis
colonial holandês, espanhol, ame
ricano, brasileiro c muitos novi'
dades. Agradecenios__sua_visÍta.
ÃRMÁRIÕS*l~MBUt"lbOS e fecha-'
mentos de verandas. — Tel.:
26-9065.
ATENÇÃO - Vendo - Urgente
uma rédio eletrola stéreo com 3
meses de uso ainda na garantia,
por 350 000, custou 1200 000 -
Tel. 36-4951. _  __
ATENÇÃOI — Dormitório Chipen-
•dale em estado novo, 170. Snla
maciça clara, coni. 8 peças, lóO
— Salvador de SS 184. - Es-
táclo. _
ATENÇÃO — Dormitório marfim
pl 140 sala igual estilo 145 se-
parado ou junto. Aristides Lobo,
128,_ prox. Had. Lobo. _
BARATÍSSIMO' - Vendo dormitó
rio para casal, estado de novo,
por Cr$ 150 mtl e uma sala com
bar espelhado, juntos ou separa-1
dos. Rua Haddock Lobo, 303-C.

CHIPENDALE - Dormitório paro
casal cm estado novíssimo, por
preço baratíssimo, snln do mes-
mo estilo, apenas Cr$ 155 mil
juntos ou separados. Rus Had-
dock Lobo n. 303-C.

Dormitório de Ci

|0
Tratar telefone 57.5149.

URGENTE

GELADEIRA GELOMATIC a que.
rosene, embalada. Vendo pnra
desocupar lugar. Av. 28 de Se-
tembro n. 313. - 38-5145 • ..
58-1392.

GELADEIRAS -. ARMÁRIOS -Pin-

tura a pistola, a domicilio. Bas-
ta telefonar para 29-8225 deixam
do o endereço. Orçamento gra-
tis._ .
GELADEIRAS grandes, para pen
sSo, tendinha, club etc. Vende
desde 150.000 muito gelo. Rua

55 — Térreo.

turn, bom est. Um :ó dono. Ven-
do 3 450, ac. oferta. Tel. 25-3610
Sr. Gilberto.
ÃE*RÕ WILLYS 1965 - Vendo em

AER°T6,2 
„-£_aC°mP..',- 

™U «?»" °^ vVr,r'a.,Prena 
'ga

- ¦¦ '¦' ¦ ¦"' "' ''¦ - 
- ragem do Rua do Quitando, 19,

Ia- com o garaglata, Sr. Eduardo.

.M AERO 65 - Cinza-névoa, forra
em olimo esl. Av i(j. ,, ,e!Nova Iorque, 212-A. Bo™*-- 

p'ra.choque, c. 16 000 km de urr
A VISTA - Compro, pago hoje, cesso. _,_,_._ ()|, _,_,__,. „0-0. ja.
TV, goladelra, ar condicionado, ,,,,,,v- , ______ | cililo c. NCrS 4 000 - Roa Bo-
Stéreo, máq. lavar, piano etc. AERO WILLYS — Impe-, |iv-r 125 _. To| 37.9588

al. a qualquer hor» 36-652. icáve|_ 
En|r[-dt- 3 000. R. AERO WILLYS 61*- Táxi prorv.-

A VISTA - Compro TV, 1 g». ', , ,_____,,. ÓIim0 osiedo. R
ladeira moderna, slcrco - PaqobãO TCO. ÂaVier, I OV. mlngos Ferreiro 41.

,AERO 1964, ..idio, tronca, prol". JAESO V/llLYS 64 
"Equipado

paiae. máq. 100nó. Traga mec, otimo estado. Rua Domingos Fer

Calças, camisas, sapatos cto'ATENÇÃO - Compro TV, gela* AERO 62 mecânica, pintura,
P.-.ç,o 

' 
melhor que qu.lqu.fj*** Z*'™™"- l^\%_%.*ZS? 

"'^'"'"''

lapido hojo a qualquor li

hante

Pag.-, São Fco. Xavier
li.-.¦<.. o melhor preco a qualque
hora. Tol. 37-6517.

FAMÍLIA que so retira vende 10- 
júigonto, vóndo liaso 4 800. Ruáireira 41

cio, cama 2x2, c. molas, mcsi- •_,__,_ 352. _,,. Antônio.
nhas, tapete-, cortinas, louças,!. ._..  _

Vendo alguns mo-
veis, maq. costura, col. Mont,
Lobato, Vitor Hugo, culinária,
Mundo da Criança - Francisco
Sá, 38/206 —Cunha.

VENDE-SE moveis estado novos,
dormitórios e salas jantar claros, . .

escuros, armários marfim, 3 da Relação,

camas beliche iguais, cama; casal HOJE 30 GELADEIRAS jeroo
e outras peçns avulsas. Colchões, quidadas desde 130 000,.. mudo

tudo barato. Pres. Vargas 2963-A. gelo. Pintoras novas -

VENDO" Rústico dormitório, ótimo B^?^ _ 
-J?.'™-0-— „.,..,

estado, bor, fabricação 130 - sa-lTEÇNICO geladeira, or condiCi

la Chipendale com 8 peças, 90
Aristides Lobo 128, próximo Had
Lobo. I
VENDE-SE um guarda-roupa de 2
portas, 35 000, Av. Copacabana j
n.° 637, ap. 202 - Tel. 57-2977. |

TELEVISÃO GE na embalagem,
16 polegadas, 84 canais. Vendo
pela melhor oferta. 37-4097.

TELEFUNKEN"' Stéreo .- Vende-
«e ótimo estado. Tratar somente
i> noite. 57-7731, de 20h às
2Ih. _ 
TELEVISÃO 23 pol. completamen-
te nova, mod. 64, com ótimo fun*
cionamento, sem antona. Vendo
urgente. Proço CrS 590 000 -.... 2M

vitrola, cito. comp.,
tudo barato e

muitasi AERO WILLYS 1961 Em os-

AERO WILLYS 64 - 2a. serie,
novo. Vende-sc todo equipado,

vende-se

Luiz.

quilas., branco comercial 37-9,65

Tol. 52-9132

tado oxcolnnte, superequipado,
pneus banda branca, rádio, tran-

, ._.,. ,, ca dc dirc;5c, latarta 100% —
Sr.'MOTIVO VIAGEM - Vendo 9e- Vond„ finan.ijdo _.i ,S „._....

ladeira Clímax (I ano uso), guar- pre.0 à v._.. NCrS _ 700i00 _
da-roupa duplex marfim, camaU-.j _, 7B0 000 _-„_.„;„__ velhos.

fim, IV GE cpcq de- Vor ,._,.. _.. Av. Rodri
Inao. Tratar -

Carros roubados

Rua da

Inado. Conserto no mesmo t*'3
local, com garantia. Tel. 23-3ój2

CHIPENDALE
sal, muito bonito e em ótimo es-
lado. prr CrS 150 000 o uma sa-
Ia de jantar no mesmo estilo,
CrS 100 ÜCO, juntes ou separado;
Rua Haddock Lobo, 181. 
COLCHÃO DE MOLAS* PROBEL -
Ortobel, pronta entrega, abaixo
da tabela. 28-9040 • 58-1451.

DORÃÃTtÕRIO - Moderno-pi cl
Sal, muito bonito, em marfim ou
caviúna, igui'zinho a novo. Sala
do mesmo estilo. Vendo pl p'cci>
vantajosíssimo, juntos ou separa-
do*- Rua Haddock Lobo, 303-C.

DORMITÓRIO' - Particular ven-
de, novo _em uso, por apenas
"225 mil, cm legítima caviúna —

Rua do Catete, 46, ap. 1. de
segunda a sexta-feira a qualquer
hora. 
DORMITÓRIO Rústico, 6 pecos,
para casal, penteadeira 3 espe-
Ihos, 100. Vende-se. Av. Edgar
Romcro__59_l_._M_adu__ei__a_:
DORMITÓRIO Chipendale, comple
to, claro, gavetas curvas. Est<!
como novo. Artigo de luxo. Ven-
de-so muito barato. Rua Haddock
lôbc^ W-_
DORMITÓRIO - Chipendale para
casal, sala Chipendale. Vendem-
3ü barato, desocupar lugar. Ru*
Haddock Lobo, 206.

VENDE-SE niesa JacarandA com 3
cadeiras, medalhão — Copacaba-
na, 1250/1205.
VENDE-SE dormitório 5 peças,
para moca. — Rua Souza Lima
n.u__352 /ÓOJL

VENDEM-SE motivo viagem mo-
de jacarandá e um fagueiro

Wolf completo. Tel.t 56-127).

VENDE-SE dormitório de casai,
60 mil; 1 sala de |antar, 100 mil

1 guarda-roupa. Ver na Rua
Pará, 262, casa 7 - Praça da
andeira.

VENDO todos oi móveis — sala
de jnntar, sofá, armário, côrhada

exaustor — EstTrfda d» Cacuia
1099-204 — I. Governador.

VENDE-SE mobília completo 4 cl-
delras, espelhos, registradora, má-
quinas de cabelo e demais para
barbearia, barato. Ver Rua Ibi*
turuna, 81.  
VENDO dormitório cie cosal Chi-
pendale e outro de solteiro ca-
vlúna. Rua Uruguai, 380, Díoco E,
op. 602 - Tijvca.
VENDO sofá-cama, conj., 7 peças

mfnio, espelho decorativo. —
Tel.t 58-3501.
VENDE-SE sofá-cama c uma ca-
ma do criança. R. Barão d.i
Torre _l-*»6, ap. «403

VENDO guarda-roupa com 2.80J'^tÊNÇã'6'

Ar Condicionado
FRI-AIR
Gabinete a;» Inox. oaranti

do 10 anos. Assistência tócnl-
ca direta da fábrica. Facilita-
„. 22-1778 - -42-*885 -
30-3024.

VendoIRu" F,,i Caneco, 279, ap.

TELEVISÃO dc 14" a %
partir do 110 mil,-o/ novos, ci-
nema nos 5 canais, marcas de fa-
ma. Ver Rua do Senado, 322,
entre Av, Mem, de Sá e Rua Ria-
chuelo.
URGENTE — TV Silvêríonc ame-
ricana' 19", excelente condição,
NCr$ 400,CO ou melhor oferta.
Tel. 26-1646.
VENDO urgente televisor Stan*
dard Capenhart 2J", marfim, Crí
210 mil. Rua Eífeves Júnior, 70,
ap. 202 — Praça São Salvador.

VENDO conjunto de íntercomu-
nicador sem fio, marca Ampli-
tel, transistorizado. Tratar na
Rua Campas da Paz 111, c| 2.
Rio Comprido. Nao tem tele-
fone.

Urgente. Açoito oferta. 27-3*4/6

BINÓCULO Omega 30x50, Icnlei
azut3, vendo um novo con'
jo, preco dc ocasião,
Tel.t 42-0364.

m de comprimento, duas camas
meia-grade c| colchões cie crina,
p| crianças, uma cama de casal
cabeceira inteiriça com 2 gave-
tas, 2 sapateiras, lugar pi livros
c rádio, com cu sem colchão
de mola. Quase novos. Telefo-
ne 27-2368, D. Marilene,

VENDEM-SE móveis de sala, cs-
tilo rústico. Rua Elias da Silva,
211 - Piedade.
VENDO sofá-cama casal, gelad.,
adio, bufê, mesa, 4 cad., dia-

rlamente 18 às 20 horas. Praça
Banriorra ,179 ap. 907, «st. novo.
VENDE-SE belíssima sala iantar,
Chipendale, escuro. — Telefone
275249.
VENDO 2 sofás casal, 1 novo
oulro velho. 0% 100. Telefone
42-3136, só com Werneck.

VENDO sala de jantar colônia!
Rua BarÃo_de Itapagipe n.° 453.

VENDE-5E um dormitório de ca-
sal em ótimo estado, por Cr$
120 000. .R^H^irWock^Lóbo^a».

uma sala de jantar

RÁD. - FONÓG. - TVs
ATENÇÃO — Compro televisão de

qualquer tipo e geladeira. Pago
lhor preço e atondo a qual-

quer_hora__T»l. 37-1215._

ABC, 
*GÉ, 

STANDARD ELETRIC,
Telefunken, Admirai, Tcleking e
Philco, televisores de 11, 13, 16,
19 e 23", na embalagem, pelo
menor preço da praça com ga-
rr.ntia integral de fábrica. T
42-4774. Rua Marrecas, 43.

ALTA* FIDELIDADE" ~ Novinha
uso, som espetacular. - Vundo
urgente, 280 000. Rua Dias da
Rocha, 31, casa 4. Copacabana.
Tol. 37-7350. Qualquer horo.

ÃL*fÁ" FIDELIDADE -' mod. 67,
movei jacarandá sem uso. 3 al-
lo-f-iianlc.. nova, stéreo, custou
1 380, vendo 350 mil. Av. Copa-
cabana, 1299.108. 27-3439.

Compro televisão

feito. Tudo por 1
22-2330.
PRATA Portuguesa - Centro de
mesa e dois castiçais. — Paula
Treitos, 19/304 - Copacabana.

VENDEM-SE dormitório Chípendí* mantes, 665 - R, Miranda
 - |e 7 peças; 1 iòcio de poltronas AERO 62 - Sinal 1 COO, reslo

JICA "A 3,5 6x6, NCrí 110 1 | ___„__0 -)0 4 bocas. Rua Gua- lonqo prr.ro, rádio capas. Av
ipliodor Prof. 6x9, NCr.» 170.l_ifJ 7]- _ _._.;, di p;n,_. pe,|r.'Moin de Sá, 14-A (iunto R. do

Rua Ouriquo. iPasseio) - 22-4229 e 32-.W.

ÓCULOS - CINE-FOTO

ferrado com couro, cinza grafite
17 000 Km. rodados Cr$ 6 400 OCO
a vista, Tralar ci Sr. Thebaldo.
Rua Gal. Rondon, 118 - Petró
polis^. Tel. 42-27.

00 cruzeiros velhos,
ir na Av. Rodrigues!

Alvoi,_173.

AERO WILLYS 64 - Vende-se I RURAL WILLYS 65, superequipa-
ótimo estado. Urgente 4 200 mtl da, la. sincronizada, pouco uso

Facilito peq._ parte. R. Dia-!côr azul e pérola. Troco por car-
ro rie passeio. Facilito. Rua do
Bisno. 47.

BEL-CÀR OK 67 - Vendo ebaixo
da tabela ou aceilo Kombi 61,
62 e 63, Diferença em dinheiro.
Rua dar. Marrecas^ 29-A._

BEL-AIR 1960 — Vendo cm ótimo
ostado. Preco único à vist^ NCrí
5 600. Tel.t 

"57-9833.

tiítO-
110 mil.

Âifa Fidelidade
Modelo 67, sem uso — Ven-

do 280 000, urgente, com ga-
rantia, 4 rotações, controle ele*

irônico desligando tudo quan-
cio linda programa, 11 vál-

vulas, várias ondas, toca-clisco

Standard eletrônico. Rua Dias

da Rocha, 31, casa 4. Tel.t

37-7350 — Pertinho do Cine

Copacabana.

COMPRO projetor de cinema usa
do, negócio ráoido, à vista a do-
micilio - 57-0222. 
CÂMARA — Superequipada, ver-
melha. Av. Atlântico 2 316-A -

Tol. 36-4905. 

LEICA 3-F, Sumitar 1:2, 50 mm
e filmadora Kodak Royal Mogailn.
Vendo melhor oferta. Tel. 27-0282
-_Hilton. 

_____
PROJETOR cinemíiografico Bell
Howell 16 mm. Trotar paio teic-
fone 37-6183.

dança, móveis d.
novos, geladeira

j ttssimos. Tratar
..37-6825 - Tacila

SE por motivo cie mu- AERO WILLYS 65 - Lindo côr,j_i'JICK SUPER '.951 - Vendo
sala e quarta,

c fogão, bara-
pelo telefone:

ANTIGÜIDADES
Moedas

Tel.: 30-1219
Compro -nliçi.idades. Tapo-

les, porcelana, biscuit, móvois,

cristais, prataria e piano.

estado de conservação primorosa,'dio automático, tranca, ray-ban,
superequipado, troco o facilito — boa forracão, mecânica 100%,
Rua Bar5o de Mesquita, 218 — bom de pneus, otimo de pin rur.*,
28-3338. nunca botou. - Gentil: 52-8-'.76.

AERO V/ILLYS 63 -"Equ.p., ót'.-*¦-*!.<- ,*•'«"»¦ 
^ 

_' 
Sen'do Fe'

mo est. p. novos - Vendo -,, deial, placa 2-1037,
troco p! outro menor valor —| BUICK
Rua Jcão Pizarro, 129 — Ramos

Av,
AERO 61, ult. série, superequi-
pado, excelente. Fac. c.' I 700,

Jo até 18 m. Troco. R. 24 do
Maio, 19, fundo

São Fco. Xavl.

IN AS
E MATERIAIS

MÁQ. INDUSTRIAIS
FORNO" DE ALTA ROTAÇÃO -

Para cobre, metal, chumbo etc.
Rua Diniz Barreto, 2 — Camplnho.
Tel. 187 M. H.

GERADOR DIESEL SKODA- Ven-
jl _«. rM* AnxnriuAr de-re com garantia e barato, 16

MÁQ. OU APARELHOS KVa, i soo rpm, 30 hp, a mo-
DOMÉST. {lavas', Passar,i-^J»'^ A0Ei°;_l^a45. à Rui'

Coslurar, Ar etC.) I GRUPO GER"ÃDOR - General M*í
! lors, 75 Kw,. 127.220V, usado,

A SUA LAVADORA enguiçou?; |„

6 —¦ Úm dono só,
C-Vel, iodo original, Cr> 2 300
- Ver R. Vol. Pátria, 266 port.
Agustinho.
BOA COMPRA, boa troca e boir
nec-ócio o amigo fará adquirin-

Tcl.: 28-7512 dou um Vemag novo na TEXAS
icom todas as garantias. Visite

Telefone 47-4262. Tódat
cas, c. garantia.
ENCERADEIRAS - Vendo

NCrS 30,00, diversas
Rua Pereira Nunes, 242-A
MAQUINA lavar Brastemp,
peroutomática, luxo

de qualquer tipo, storeo e Hi-Fi
— Nogócio ho|a à vista. Tolefo-
no 57*1596 - 

____gcladeira
AA1PÊX Stéreo, ótimo som -

Vende-se conjunto de vitrola,

gravador, microfone, amplifica»
dor, 2 prés amplificadores, 2 al-
to-falantes K.L.H., profissional.
Preço 5 000. Tcl. 25-7511.

ATENÇÃO -TV -Vendo 180 Ò0Ó"
21 pois., ótimo som e imagem

5 ranais, urgente. Rua Lavra-
dio, 70, ap. 301", D. Edna. 

A VISTA"'- Compro 1 TV, 1 ge.
ladeira moderna, 1 stéreo. Pagojurgente — 65 m
hoie o melhor preço a qualquer Gonzaga 1028-A
hora. Tol. 37-6517.

'2: bom estado, R. Sarq. Silva Nu- _'' V
03 mar- nes, 431. Tel.t 30-3218. t,"„°V.,a o

. .-ST-Y.- i7<— —\r ¦ —; 
„ r MAQU NA de escrever Rom

LAPIDAÇÃO <- Vende-se com ^ 5
a par- bancas, máquina de limpar, 2 tôr-

marcas, nes duplos e demais acessórios.
iRua Cristiano Machado, 592 -
Jardim América. Tratar pelo tele-

Crí 240 Itono 42-1092, Sr. José.

AERO WILLYS 64 — Equipada — lisos na Av. Atlântica, esq. de R.
Ultima sírio. Vendo urgonle oupialma Ulrich no Põslo 5 e Rua
tree-.» p/ carro menor valor — Av. ICcnde Bonfim, 40 ondo encon-
Guilherme Maxwell, 445 — Bon-jlrará milhares de planos adapta,
sucesso. i veis às condições que V. S. po-'A"GOr.A""a"iI"XrfÒ""hTra5""d";*"n"-Üo!de e .de*,ei" "j1"*!"'.'^ 

.i!""',?
vocS pode comprar seu Vemag :scu v'"cul0 uTs"d° "0,n0 p,,r,e de

na Av. Atlântica, esq. de R. :P0"£.mc.'r» to.__TEX AS. 

Dialma Ulrich. Todas >t cores ciBELCAR e VEMAGUETE 60 a 67.
tipos. Financiamoi a longo prajro Só na Texas desde 980 mil. Sal-
o açoitamos troca por qualquer do cm vários planos suaves.
aulomóvol - Tel. 47-7203 - Te- Troca-se, Rua Conde de Bonfim,

40-A.

Lindo, 5 marchas, CHEVROLET 55 - 1 300,00 tsti

Re_:equipado. Fac. cl 4 000 - Tro- abarruado. Ver e tralar -i Rua
R. 2.1 de Maio, 19, fundos. Frei Caneca, 220 - Sr. -eis.

Tel. 23-75)2 - São Fco. _____________ ÇADILLÁC Coupé Devílle 51 -

_ AUTOMÓVEL 
' 

_ Compro sem Vende-se CrÇ 1500 000. Aceita-
Un.!aborrecê-lo, Vejo a domicílio nc se oferta; pode trazer mecânico,

¦ • ~ - Sã. Brcz 486
go hoje. ¦- Tol. 38-3891.  _|-.Todos cs Santos. Tel. 49-1738

AERO 1966 -Vendo com 1 ? 0ÕÕ;n,á sexta-feira. _ _ __ .
km, azul serra, equipado, cst.-,.|CADILLAC 1951, Coupé De VIII.
do impecável. Ver ru. Av. Ma- vendo por 1 700. Vcr na Rua
rocanã, 343, ap. 402 (em fren-Miguel Ângelo 230, Posto de Ga
le ao Estádio). salina — Maria de Graça — Tel.

31-0631. Brigido.

xas.

AERO 65*""

COFRES — De parede, dc mesa,
de apartamento, comerciais, ar
quivos otc. Financiados até cm 5
pagamentos iguais, na Rua
gente Feijó, 26 Consulte-nos ou^°i
peça a visita dc nosso represen
tante pelo__lcl.__22.8950.
MAQUINA* DE 

"ESCREVER 
- .,„. ¦¦ -.-.--¦ --¦ ¦¦ - ¦•--.- -- ¦¦- ,

derwood. Vendo em perfeito es-ll,or 
',"*". d« 5.ua, __,__'»i*'-,«- Pa-|Ver__ e^ratar na Roa Sa> B,

tado. 2B-I249. 
MAQUINA DE CALCULAR ma-
nua!, soma, divide, multiplica e
subtrai. NCrS 180,000 - Duas
da escrever NCrS 90,00. Rua Ria-

373 G. 505.
IAERO WILLYS - Compro som

R. Siqueira Campos. 210-603 MOTOR Diesel — Jcmbach, usa-

MAQUINA BENDIX superautomn- do, 45 HP. 1500 rnm. R. Sarg.

tica Economal, moderna, c.tado| Silva Nunes._431._Tet. 30-3218.

de nova pouco uso, por 195 000; MAQUINA 
' 

solda elétrica, para
Rua Bela 113-B — São Cristóvão.{trabalhos pesados e contínuos, 2

MAQUINA DE COSTURA de gabl- anos de garantia, 200, 300, 400

n.tc Minerva, moderna, estado de e 600 amp., força e luz, a par-
nova per 05 mil, Rua Belo 113-B, Hr de 65 iiiii. Rua i,erva

Sâo Cristóvão.
MAQUINA DE COSTURA de 5 e.to-
vetos moderna, ccstur.i e borda,

Rua Sâo Luis
São Cristo-

ATENÇÃO
visões

v

Radicvitrolas etele- MAQUINA DE LAVAR Hoover se-

Ferreira, 7, nnliga R. 13, IAPC
Iraiá.

f , . ,*, __. l-ibcrrocô-lc. Vpjo i domicilio n
ofre e uma porta de vai-e-vemi, , . ' „.««-,£„,!_. o.... . j . , , Horário tío sua prorerencia. r
escritório, tudo em bcm esta-1 ..•*-.

do. Te'. 30-1559. go hoje. Tol. 38-3891.

MÁQUINAS do escrever e soinar:/\[£pQ £5
a parlir de Cr$ 70 000, preço os-
pecial para revenda — Av. Rio
Branco. 9,_-„ 317. 
MAQUINA de Escrever portátil,
Olivcte — Lettera — seminova.
NCiS 250.00, custou CrS 358.000
tenho Doe. da procedência. Ponc:
23-0139. Sr^. Coelho.

MAQUINA escrever Olivotli Stu-
dio, novíssima, com estojo. —
Vendo urgente, tel. 32-B538. —
Guerra.
MAQUINA somar o multiplicar

AUTOS — Para desocupar lugar:,—
Citroen 48 IU, Jeep 57, Olds- CHRYSLER 51 - Vende-se. Rual

mobile 48, Dauplllne 60 (dols)|Mareçlial Deodoro, 249 — Nit

PRENSA EXCÊNTRICA - Vendo-
se urna seminova de 21 toneis
das. Avenida Presidente Vargas Olivetti, fabricada na Itália, multi-
3 001-fundos com Dourado. suma, elétrico, nova, NCrS 1 00o

mil cru-eires novos). Livramen
PRENSA DE COPIAR - Vende- .

VENDE-SE  - -- . ...
Chipendale, em estado de nova.jla funcionando ou parada,
por CrS 100000. Rua Haddockjgo bem. Tel. 30-4906.

| GRAVADOR conjugado, profis-
VENDE-SE mesa retangular com Ufanai made in USA. Vende-se
tampo do mármore, 8 cadeiras, jfone 56-1735 _cí Sr. Ferreira.
1 móvel cômoda estante, 1 cí>*lQRUfiJD|NÓ TK

jmoda escrivaninha e uma arca J
DORMITÓRIO Rústico para casai om decapé. Ver à Rua Tonelcros

1

Caíafate
Super-Synteko

Serviço garantido. Raspa-se

p'cèr.i. Tel.i 23-6293 — Ferreira

Super-Synteko
VITRIFICADGRA ARCO-ÍRIS

ITDA. (APLICADOR-S
AUTORIZADOS)

FACILITAMOS
Fone: 29-6851

Super-Synteko
sítimo

mesmo estilo, vendo. Preço CrS n.° 248, ap. 301.
90 000; uma sala Rústica, 60 mil,

juntos ou separados — Rua Had-
dock J-ôbo, 206.
ESPELHO de cristal 130x70 mol-
dura dourada, trabalhada em ou.
ro, custou 450. Vendo por 70 —

Tel1t_36-4951 ______ Viagem.

ESTOFADOR A PRAZO - Reformo
e executo qualquer tipo no ra-
nio, c' perfeição. Tel. •••7-0738._

ISTÕFÃDÕR — A domicílio ou
.oficina, reforma sofás, poltronas,
tapas. Waldemar 26.8114.

ESPELHO PAREDE*""- Moldura
d', .ad"*, novo, 1,60x80. Custou
180. Vendo 70 mil. Av. Copa-1
cab- I 299-108. T. 27-8439.

Fór » — Móveis conjuntos de j
5 para cepa e cozinha, a.

partii ... NCrS -45. Muitos modo-1
los, única fábrica que vende e |
entrega direto ao consumidor. — i
Rua Frei Caneca, 117. __ _ |
LINDOS MOVEIS marfim caviúna,
sala, dormitório, colchão de mo-
Ias, apenas 450, separados ou

junlos. O senhor manda — Sal-
vador de Sá __184,
MOVEIS — Vende-se urgente, me-
sa censolé, quatro cadeiras, bar-
bufet, pau marfim, berço la-

quaãdo e cadeiras avulsas. Rua
Pa!ssandu_,_35 ap. 603.

MOVEIS — Transporto seus_ mo-
veis e geladeiras, em Kombi pe-
la metade do preço usual. Fone:
46-7710.

MACIÇO — Vendo Chipendale,
claro — sala e quarto por 700

juntos, também reparado, de-socu-

par lugar, urgente. Aristides Lo-
bo 128.
MOTIVO de mudança -- Vendo
lôda mobília e outros objetos de
prata e cristal. Av. Copacaba-
na,_1250, ap. 1204/

MÓVEIS HE SALA - Vende-so,
uso particular, estado de novo,
c| mesa, ó cadeiras estofadas,
ampla cômoda, em belíssima
¦fómiea-líicarandá. À vista: 180 mil,
Tel. 46-0-175, Urgente motivo via-

gem.
MA*LA5 DE VIAGEM, cama eme-
ricana — Vendem-se. Tratar com
lima, chefe da portaria do edi-
•fício 870, da Avenida tpitácio
Pessoa, Lagoa. Tel._ «-17-3384.

MÓVEIS- USADOS — Vendem-se,
salas, quartos c pessoas, avul-
so todos os tipos — Rua Gene-
ral Arttaas, 325-D - Leblon.

MOVEIS Colonial — Vendo bara-
to por motivo de mudança. Ex-
celente conjunto. R. do Resende
n.° Il3,_cas__36/201

PARTICULAR PARA PARTICULAR
vendu grupo «stc Pado «m es-
tads de novo, sofá d. 4 luga-
res, espuma coco ralado. Pre*
co d» ocasião par» desocupar
fugir. Var • tratar na Avení*
da Ataulfo d. Paiva n. 27
ap, 603 — L-ablon^^

Gravador
alemão com 2 pistas, funcionar.-
do com pilha» e corrente elét
ca. Vendo-se. 26-9065. 

OPORTUNIDADE - IV Standard
Electric, 100°, pouco uso, mar
fim, 260 mil.
n." 610, loia J.

Av. 13 de Maio,
Tel. 42-1862.

23 2 004.

ioríiquidação. Tenho Imi-automática moderna estado cie! se uma, coni pouco uso, de «JO x

partir"'de 120 mtl. Funcionandolnova, urgente 125 mil, Rua São'30 cms. polo preço de NCrS

ária-,' marcas e tamanhos. Av.|Luis Gonzaga 1023-A - S. Cris- 45,00. Tratar com o contador
tovão. Emanuel entre 18 d 20 horas

MAQUINA DE LAVAR~Bendix Ero-
nomat, 120 mil, n\ costura Sin-
gér 80 mil, enceradeira Eiectrolux
50 mil. R. São Francisco Xa-

614.
MAQUINA 

"costura ""- 
Vonde-se, I Wcno 49-3782.

Crosloy. Rua Luís Guimarães,jREGISTRADORA NATIONAL

to, 6ó, loia (MADIMõX).

MAT. DE CONSTRUÇÃO
Gomes Froire 17ó,_sala °02.

COMPRO televisão - ndiovilro-
Ias, aparelhos elétrico* em g*ral
— Pago bem — Atondo rápido —

Tel.t 34-2920 - Lino.

COMPRO televisão e i.idiovitro-
Pa-

PRENSAS excêntricas — Vendem-
se -I de 3 ton. de pressSo, mar-
ca Joinville, quase sem uso. Te-

TI-
58, C-rai.iú. 58-5344._ _]po 6075-16. Vendo pela melhor

SINGER Industrial, motor T/2 HP oferta. Av. Prós

- Vendo barato. Tratar na Rua VENDO uma viradeir.i com 2 me
Santa Clara, 33, sala 318. tros. Oferta melhor. Rua Glarlou"68, 

fundos - Pilares.

O Serviço cie Utilidade Pública au RADIO
JORNAL DO BRASIL relaciona, abaixo, o.s carros
roubados na Guanabara e que aüuia não íoram
recuperados pela Polícia. Quaisquer informações
.sobre o paradeiro deverão ser dada.s peio telefono
21.-1Õ1!).

AERO WILLYS 64, MG-C4-C0-80, cinza escuro, mo-
tor B-4 014.483. Informações para o tel. 2G20 em
Jui.'. dc Fora, Minas Gerais. — CG, GB-26-75-73,
azul. Informações para 48-3500. — «6, GB-26-06-29,
côr vinho, motor B-6.048.in2. Inf. para o tel.
29-7138. — CITROEN 48, GB — 2-52-92, preto,
com dua.s faixas vermelhas laterais. Informações
para 47-4507. — 52. GB—17-28-30. preto, motor
AB—10 284. Informações para 0 telefone 90-1345
CETEL. — DKW, 62, tipo sedan. GB—4-98-52.
verde, motor 3 861028 803. O pára-lama dianteiro
do lado esquerdo está ainda sem pintura. Inf. para
O tcl. 22-3493. — FORD 49. táxi, GB—4-3783,
preto. Informações para 26-2430. GORDINI 63,
GO 51-41, azul noturno, motor 3-11120. Informa-
ções para 47-7233. — 64, GB-21-44-52, cinza,
motor 42-140. Informações para 38-5918. — 65,
GB-24-16-20, verde, motor 528.884. Ini. para ov
tol. 22-1001. — 66, 2a., GB-25-16-7Ü, verde, molor
6.36.339. Inf. para o tel.: 36-0053. 64, GB —
22-49-12. gelo. Inf. para o tel. 47-0530. — 64,
GB—22-372G, cinza. Inf. para o tel. 57-2545. HüD-
SON 34, GB—43-87. grená com capota preta, motor
94-955. Informações para 92-2029 CETEL. JK
GO, GB-14-16-81, grená. Informações para o te-
lefone 46-1381. —- 62. GB-16-99-92, motor AR
0 021.001.351, .dourado metálico. Inf. para 37-7224.
KOMBI 60, GB-10-73-GG, marron escuro e bege,
motor D 13.148. Inf. para 27-4045, — 62. RJ-
6-49-25. cór gelo. Inf. para 34-47 em Petrópolis. —*
60, RJ-87-148, creme. Inf. para 34-9806. — 65,
G3-25-47-1G, bege. Inf. para 33-2940. —-
GB-2-46-22, azul. Inf. para 29-0440. RURAL
WILLYS 60, GB-11-3U-40, havana be;e, motor B*-
040-844. Inf. para 22-9038. — 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 Niterói. — VOLKS-
WAGEN 64, GB-21-94-41. cinza, motor B- ...
4 151.960. Inf. para o tel. 54-2493. — 66, GB-
25-09-62, vermelho, motor B: 350 713. Inf. para
42-5058. — 66, GB-2-00-30, pérola, motor B- n.°
3G2.556. Inf. para 47-3302, — 65, GB-34-124, mo-
tor B-5.20G.540. Inf. para 27-4503. — 63, GB-
20-17-40, verde, motor B-31-2432. Inf. para o tel
52-0371. — 66, GB-40-13-72, táxi, grená. Inf. para
o tel. 28-9547. — 64, GB-1-23-14, azul piscina, mo-
tor B-205 030. Tnl. para 46-4736. — 63. GB- ....
24-50-65, azul turquesa. Inf. para 49-0070. — 59.
GB-12-67-17, gelo. Inf. parn 28-3906 — 63, azul cia-
ro, MG-1-40.-43, molor B-143.656. roubado em Be-
lo Horizonte, Inf. para 4-1230 BH. — 65. GB—•24-8148. verde, motor B—332 473. Inf. para 23-9271.
— 60, GB—10-41-30, verde. Inf. para 56-1936. —
06. GB—5-82-20, azul. Inf. para 48-4300. — 63,
GB—19-79-58, azul claro. Inf. paru 27-0309. — 63,
GE—40-0040. motor 192 9G0, verde. Informações pn-
ra o tel. 38-2554.

CITROEN 48-11 Mg. vdo. oor
500, urgente, Sá_ Ferreira 127.
CHÉVRCLF.l* 53, 4 p. 

"equip." 
6

r- i s- rMc;'«- mecânico. Vende, troca e I
Entrada CrSiciüta. r. G.riríe_B~_nf;m,_426.

3 000. Vendo. — R. São chevrolet" só coupê, Dei.Alr.|

FCO. Xavier, 189. "«a.' fadlhá.''Rua Conde 
"omlDAUPHINE 

60 a 63 - Gord.nllDKW 5Ç|62
fjm 425 [64 a 05, Volks 60 a 65, Vemag]cavei, motor novo, capas de na-

-'Sedan v Vemeçjuete 60 a 67, Sim-

pog. reparos. Desde 500 mil àj™_Goi_-,e:.
vista cu com pequena entrada. CHEVROLET 55 — Bal-air, 4 poM-^yy _.,.
Rua Conde de Bonfim. 40-A. _ i tnr, c/ coluna, c/ rádio, 1 rança,
AERO 62, Simca 66. DKW todosl 5 pneus novos. Vendo c/ 2 mi-

nnos, Volks, 60 a 65 c mui- lhões de entrada.Rus Bispo, 47.
tos outros, desde 1 380 mil. Só[ctH.VROLET 

"Í961 
-Impala, cou

na Texas (Rua Conde d<
40-A).

ca 66, etc. desde 650 mil. Saldo
comb. Rua Conde de Bonfim,

-U0-A.

pa. r
larga,

, i.rlim,| pé. Vendemos
L-o. Aq. Viana. R. Marls e

porto-ros, 724 - Tel. -18-1403 •
Bar-

AERO WILLYS 62 
máquina retificada, garantia no- 28-7791.
vissismo. Vendo vista ou finan- CHEVROLET 1955 — 6
cio. R. do Matoso, 202 — Tel.jn-ecânico, 4 porUs,

rodas e pneus novos, t.i ,i
ele. Base 2 350, somente
, urgente, R. Padre Man-

so, 122 — Madureira.

DKW praça 1965 — '^ouco ro-
dado e porf ei to, facilito paga-
mento em 20 vezes, troco poi*
carro particular. Rua Condo Ben-

indros,
coluna

54 1316.
AERÕ WILLYS 6*6 -Vendo, pou-
quissimo rodado. Cinza madru-
gada, estofamento vermelho
Aceito troca, financio parto

TORGA — Maquina dc lavar usa .
da em otimo estado dc fund-* VENDE-SE máquina Singer 18-2,

namento. Rja Senti. Clara, 172. j esquerda, corn motor Singer e
Portei-o 160 mil. un»a de furar. Preço - NCrS

i 400 00. R. Dr. Niemeier, 128,
Enctenho de Dentro.

n

TIJOLOS FURADOS - Mullissimo
barato, pedra, areia, ferro, etc.
Direto da fonte, pedido pelo lel.
30-6983. ._
TILOJOS _0x2O furado, poste» Vcr na Rua Medeiros Pássaros, 23
nas obras da Guanabara - 80 0ÍW- Ti|uca - Tel, 30-0621

AERO 62 — Olimo estado, um
só dono, cór qêlo, forro vermelho
- Tel. 42-4663.
AERO 62 grená est. couro, rádic
tranca, b. branca, tap. bouclé
Rua 24 de Maio, 1065. M.inoe

completamente novo, vendo, Iro-IDKW VEMAG 1962
facilito. R. S. Fco. Xavier, Belcar — Excelente

398. - To!.: 2B-377óJ

Tel.t 57.0145
VENDE-SE 1 portão da ferro, 1,20

Vargas, 1213. Ipor 1,95. Tels. 38041 5 e 43-1186

VENDE-SE 1 icte do tubo» ele-
tredutos no estado. Rua Rcdrigues
dos Santos, 317 - Estácio -
Francisco. ___

., .. VENDE-SE lavadeira Hoover,
Av. Copacabana mi-autcmÁtica. Rua Mário Pira-

Lins.

RADIO Pilhas, calça lee, novida-
dus pipresentes cam. v. mundo
cam. tergal capas saias blusas
vestidos saboreies preços pi re

glbe, 17, ap. 30J

VESTUÁRIO
ÃTó RÊVÉ NDEDOR - Se V. ven-
de a prazo, é negocio comprar

vendo. Rua México 45 2.o andar, .(.-.bem a prazo — 3 pag. s/j
sala 205. Muros. V. tem credito -- Fabrica
RADIOVITROLA 

"Alia 
Fidelidade,'ABC Malhariss - Av. Rio Bran-

automática moderna marfim mod, co, 156, 10.° andar, Tel. 42--Í998" _ Centro; Estrada Portela, 29,
2.0 nndar - Madureira. (Aten-
demos revendedores e lojistas dc

VENDE-SE - Lixadeira Tupi»
Carpinteiro, desemoeno. Rua M_a
cir de Almeida 5Ó1 - Tel. 49-1811

66 urgente, por 195 mil. — Rua

JBcla 113-B - São Cristóvão.

;RADIOVITROLA G E, automática
Alta Fidelidade, seminova, ur-

idente 235 mil. Rua São Luis Gon-
zaga, 1028-A — São Cristóvão.

11028-A - São Cristóvão^
|

interior).
ATENÇÃO - TV Standard Elec-
tric, 19 polegadas, modelo 66,
pouquíssimo uso. Vendo urg.n-

iRADIOTÉCNICO que entenda A- '« <-¦*- 330 mil. Tel.t 48*3330.
'áudio, ler esquema e tenha ins->CONSERTOS e reformas d arte
itrumentes para montagem de rá-jem vestidos e ternos. Faça sou
leio Espica, começar hoje. Or-jvest. em 3 aulas prat. (6 mil]

j denado e comissão. Tratar na
Rua Campos da Par, lll, C| 2.
Rio Comprido. N. B. Mão tem
telefone.

262688.

Com garantia. Pça. Floriano,
19, sala 6 — Tels. 52-0316 e
30-7051 — Facilitamos paga-
menlo.

Aceito meia confecção

CASACO DE PELE (Longo), im-
portado, sem uso. Vendo. —

,28-4249. _ 
IV 23" mod. 1967 na embalagemIjfÃSACÒ - Vendo, Pelll-grls'bo*
:um garantia total de fabrica zo- L|t0" ____ „|t. .00. Senndor Vcr-
o urg. 493,00. Rua Sao Fran- _,ueiro. 55.303. Elevador esquer-

cisco Xavier 236. Tel. 3 .-5902._ __B ]0 (l e|n -j;an,c. _ Aceito

GELAD. - AR CONDIC.
ATENÇÃO - Geladeira - Liqui-
damos 30 de tedo:. os tipos c
marcas desde 130 000 muito gelo,
pinturas novas. R, da Relação, 5íi— Térreo.
ÃR* CÕN"D7cÍ0NAD0"Admir.f"nó-
vo na caixa, 1 HP, CrS 865 000.
Sr. Norberto. Tels. 52-9534 -
52-7719.
COMPRO geladeira:, . , , . tv i Mi.n.. -.. — Vendo

. , 
P"3_ 

,oSI. 
¦ Al.".',d'' p -gente, 

desocupar lugar, CrS 180
Tel.t 34-2920 - lino. mil. Rua Xavier da Silveira, 40,

ap. 40] — esq. Av. Copacabana.

aa,
oferta
PERUCA comprida — com 50 cm
Vende-se neva, NCrS 220,00, ur-
gr.nte_._TeL: 47-4670_

PERUCAS SOCIÉTY - Perucas e
RABOS de cabelos naturais -
Vondo para lodo. os tipos e co<
ras com entrada e NCrS 20 p;
més. Ensino _ confecção e com*__ .... 0

TV Phllco 21". Hi-Fi. Lindo mo-
vel em pau marfim, verdadeiro
cinema. CrS 250 000. R. Siqueira
Campos, 210, ap. _603 
TELEVISÃO 21 pol. Emerson mo-
derna, ótima imagem com antena
est.ido de nova urgente por 230
mil. Rua Bela 113-B - São Cris-
továo,
TELEVISÕES - Tenho de 17, 19|pro a produção - 57-4213
o 23 polegadas, várias marcas e,ROSA.
tamanhos, portáteis e de mj5'1 [VESTIDO DE NOIVA - Vende-se

Geradores
Não tenha problemas com a

FALTA DE ENERGIA...

A lolução está aqui

GERADORES WILLYS

de 40 - 25 - 12,5 e 5 KVA
Com todas as facilidade- na
Agência Campo Grande de
Automóveis Ltda.

i-Vara do Flamen-
ao, 244 A-B --
Tel.t 25-9776 -
Av. Cesário rie
Melo, 953 --
Campo Grande.
1010 e CETEL

(P

Isolamenío
térmico

Com espuma de PoÜuretano
"Sprav" e preenchimentos. Sr.

Ferraiol: 31-5050. (P

Vendc-sè a vista -
Rua Laran|eiras, Õ53 c/ porteiro,
N_Cr$ 4 000,00.
DAUPHINE 62.63." 

"impecável 
es

tado geral. Vendo, troco, finan-jt-m, 25.
cio. Paim Pamplona, 700. Tel.:pÃUPHINÉ 1962-
49-7852.  mo estado, vendo
DODGE Üt.lity 51, mec, 6 cil„|R. S. Fco. X.vlei

jvendo, por (2 milhões) h visla. 28-3776.

jVer e tratar, Vise. Piraiá, 395. JOAUPHINE 62. última série, hori'cor 
quadrados, rádio original

pari., vendo hoje, MCr$ 1 S50. -
Barão d,» Masquila, 125.

Equipado, óti
treco, facilito
398. - Tal.

Tels.: CG
94-1171.

INSTRUMENTOS E
APARELHOS

! RAIOS X - Vendes
iJunior, 100 M. A.. 100 K. V.,
com mesa original. O aparelho
poderá ser atualizado f nci lmen-
te. Preço I milhão e.500 mil.
Telefone 267665.

AERO 64 excepcional est, ¦— a
qualquer prova à vista. Troco e
fac. c/ 2 800 ent. s. 18 m. R. 24
Maio JI6 - 48-2701. _
AERÕ 260*0 e"l1ÁMARAT"r"67 -
Zero. Todas as cores. Facilita-
n*!03 e aceitamos trocas, R. Fran-
cisco Otaviano, 4\. Delsul Reven-
dedor Willys. Nào ccmpro sem
nos consultar. Tel. 27-8656.
AERÒ Ó6 — Azul alvorada. Um
só dono. Estado excepcional. Su-
perequlpado. P-uco rodado. -
Vendo 3 500 à vista saldo até
15 meses. Delsul Revendedor
Willys. Rua Francisco Otaviano,

41. Tel.i 27-eó5ó.
GE, Vantz AERO WILLYS 64 - Em estado

de novo, vendo, equipado, azul
aceito troca t financio. — Tel.
80621.

MÁQ. E EQUIPAM.
DE ESCRITÓRIO
COMPRO maquina de escrever e
calcular usadas. Negocio rápido,

'ista, a domicilio. 57-0222.

DIVERSOS
BALANÇA' 

"- 
Vendo uma de 500

kg, usada, marca Hove, ótimo
estado. Rua Santo Cristo, 277,
Sr. Carlos — 23-C041.
COFRES — Residencial c comer-
ciai, arquivos em todos ^os ti-
pos, à vista e a prazo, Bôco do
Tesouro, n.° 14 - Tel. 43-7496.
Esq. da Av. Passes, n.° 53.

REGISTRADORA. Vende-se Argus,
cm perfeito estado. P. 700. Av
Geremário Dantas, 339-D.

VEÍCULOS

1966
novíssimos |

excelentes. Troco ou facilito -
ité 20 metes. R. Conde Bonfin, DKW ' G01 Vemaguote 65, cl ra-
66-A - Tel. 34.9909. jdio, garras, trinco etc. Vendo ou
_.,.-,,i...r m/i" —¦—- —.-—jtroco por carro de passeio, facili-
DAUPHINE. 1961 - Suporequipa. )0 R,P Hlddock l8_ 335
do, mecânica 100%. — O mais! ,,_.._.-- *„— ., -,
bonito no Estado da Guanabara. DAUPHINE 1962 capas Vulcro.
Vendo à visla ou facilito o paga- mo, ótimo eslado de conserva-
monto - Vor na Av. Brás do|cao. sem ferrugem, 1 630. R.

Pina n.o 731 - Tel. 30-2014. I Barata Ribeiro 207-302. - Ur-

CHEVROIET Coupé 40, o mais nó-
do Brasil, desafio e quem

tiver igual. Vendo ou troco. Av.
Suburbana, 10 037 - Posto Texaco-,

CHEVROLET SEDANETE 42, sem-
pre dc um dono, mecânica a toda
orova, vendo ou troco. Av. Subur-
bana, 10 087_- Posto.

CHEVROLET ;966 - Camioneta de DAUPHINE 63 - Asul, equipado,! DxVl/ 1963, última série, rádio,
passeio, equipada, estado de no- ótimo eslado, mecânica 100% —cm ótimo estado de conservação

vendo, facilito parte om 10;Troco, facilito c/ 1500 - R. 24 2 970. R. Barata Ribeiro 207-302'- 
de_iV_aio_254 -_48-0907.  '

DAUPHINE 62, o mais novo d.
G.B., vendo urci. ou troco, fac.JTratar à Rua do Passeio, 90, com
íua Haddock Lobo, 33. Tel.: ..o Sr. Válter.
34-.C0I

li.-.nte.

AERO 63, superequipado novo
mesmo vendo, troco, facilito.
Cerqueira Dallro, 32, posto en»
Cascadura.
AERO 6!,~3a. série, superequi
pado, vendo, troco, facilito. -
Cerqueira Dallro, 82, posto em
Cas ca duro.
ÃERÒ 61 — últ. série, exceiente
est. à qualquer prova, a vista,
troco e fac. com 1 600 ent. i,
18 m. Rua' 24 dc Maio 316 -
Tel. 48-2701. 

AERO WILLYS 65 - Equipado,
em estado de novo, cor cinza-
madrugada, estofamento couro
vermelho. Preço à vista NCr$
7 200,00. R. Júlio do Carmo, 94,
c/ Soares. Tel.t 43-8430.

AUTOMÓVEIS
A partir 

"de 
_120 mil,,- Av. Go-j_,-" i;„tlo. CrS .50000 _ Telefone

mes Freire 176, sala 902.

TELEVISÃO INVICTUS 21 pol. es-
tíido de nova, ótima .imagem em
todos os canais. 195 mil ou 1
GE, 11 pol. nova sem uso, por-
tatil, mod. 6ó, urgente 395 mil¦|- 

Rua São Luis Gonzaga 1028-A
.—.São Cristóvão.

míq-itn_is|^v PHILIPS 21'

46-0475.

GELADEIRA Climax Vitoria 150
mil. Av. Gomes Freire 7*40 ap,
902.
GELADEIRAS Admirai, G*E. Brás-
temp e outras, Retilínea, a par-
tir de 100 mil, funcionando. Av.
Gomes Freire, _176, sala 902.
GELADEIRAS 

"- 
Frigidaire 

"de 
lõ-

xo, Brastemp, Conquistador, Ho1-
point — Etc. Vende-se pela me-
lhor olerta. Rua Leandro Martins
38 - Centro, _
GELADEIRA 

* 
Frlgidalre 9,5 pés]

moderna, porta aproveitável. Cr$
220 000. Rua Siqueira Campos,
210-603.
GELADEIRA moderna G.E"."' de* 8
pés, pouco uso, estado de nova
urgente por 275 mil. Rua Bela
113-B — São Cristóvão.

TV PHILCO 19 pol. Portátil, Bef-
caso CrS 330 000, um cinema nos
cinco canais. Barata Ribairo 185
ap. 601.
TELEVISÃO - 2*1", marfim, tela
panorâmica, verdadeiro cinema
nos 5 canais, urgentíssimo, 160000
Rua Taylor, 31, ap. 624. Glória

VESTIDO de noiva de
seda pura, bordado nos punhos

i na gola, grlnalda de flor de
aranjeiras, último tipo, peque-
ia .cauda. Manequim 44. Trarar
ia Raul Pompeia 190-603 ou
pelo telefone 47-8720 - NCrS
300,00.

PARTICULAR vende 1 mesa de
estilo, da 1,90 de comprimento

por 1,00 de larg., tampo oval,[GELADEIRA Brastemp retilínea, 9
escura « pés em decapé « seis j pés, quase sem uso, vendo bara-
cadeiras estofadas, com palhl-jto — Rua Cadete Polônia 539
nha, ein bom estado. Cr$
200 000. Tal. 45-7100.

PÃÜ MARFIM - Dormitório do
casal, em estado df. novo. Ven-
de-se por Crí 150 000 e uma sala
de jantar também oau marfim,
conj., por CrS 100 000, iuntos ou
2ep3*:idos. Rua Haddock Lobo, n.
181 _.  
PÀÜ MARFIM - Dormitório para
Cõsal, em bom estado por CrS
150000 e uma sala pau marfim
Cr$ 120 000. Também separados.
Rua Haddock Lobo, 206.

casa 2. Sampaio,
GELADEIRA Brastemp de 6.5 pés

QUARTO marfim, sala Chipende-
Io conjugada, cama solteiro, urg.
R. Bento Gonçalves, 185, esq.
José dos Reis - Eng. Dentn.

SOFA-CAMA direto da fabrica.
liquidação total. Sofá-cama a par
tir de 57 000. Rua México 41,
sala 604.

SALA DE JANTAR -
VENDE-SE - Preço de
ocasião para desocupar
lugar. Vende-se urgen-
le. 8 peças. Tratar na

moderna seminova urgente 275
mil, Rua São luis Gonzaga 1023-A
5ão Cristóvão.
C.E-A-DEIRA"climfx, usada. Ven

T. V. PHILCO 3-D, 23 p-, Emerson
21 p„ Inviclus 17 p., vitrola Phi-
Üps, vendo pela melhor oferta.
R. São Francisco Xavier, 614.
T'E'_EVÍSÕES*"-^"GrandeTiquidíção
GE, Philco, Standard, Emerson,
Philips, 23, 21, 19, 17 e 12 po-
legadas, a partir de 130 mil. Rua
Senador Dantas, 19, saia 205 —
Tel___ 22-57M.
TV PHILCO 19", USA, Brlficase,
290 mil e 1 RCA 9", ótima 190.
Barata Ribeiro,_ 41___i_ap^_202,
TV PHILCO 23'"\ futiciona'mento
perfeito em todas jis estaçõer.,
vendo urgente por 250 COO. Barata
Ribeiro, J05/404.
TELEVISÃO PHILCO 23, tela ra.-
ban, verdadeiro cinema, pouco

custou SSO. Vendo 250

Às mulheres
elegantes

Belíssimas PERUCAS, cio cabe-

o natural, todas os cores. Rabos

. inteiras, a partir de NCrS

120,00. Pagamento facilitado.

Atende-se também aos domin-

gos. Rua Gen. Polidoro, 185,

ap. 701, telefono 46-9732.

de-se por NCrS 80;00, no esta-n. S. Copacabana, 337, ap. 209.
oo. Inf.
Walter.

pelo lei.: 430355

GELADEIRAS - Liquidação a par-
tir de 110-mil, GE, Philco, Frigi-
daire e outras, ótimo funciona,
mcnto de 6, 7, 8, 9, 11 o 12
pés. Rua Senador Dantas, ]9, sa.
Ia 205. Tel.t 22-5700.
GELADEIRAS - Vendo lote com
defeito. Rua Senador Dantas, 19,
sala 205. Tel.: 22-5700.

1*4 ti

GELADEIRAS - Philco 8 p„ Ge-
lomatic 7 p. e uma GE, 10 p, Ra-

' tilínea c| pouco uso, vendo pela
, melhor oferta. R. São Francisco

Xavier, 614^
GELADE"lRA"~Ge]õri.ãtitr7T/2"lJés';
ótimo estado, vende-se NCr$ ..
160,00. Rua Kia-hueio, 44, 3.°
and., s1 306.
¦GELADEIRAS — Duas geladeirasÍNCrS 399 novos, garantia da fá-
americanas originais, nove : brica. Aceito troca. Facilito o sal-

'doze 
pés, um só dono, perfeitojdo. Tal. 46-5102. Até 22 lio-

Rua Cristóvão Penha, [estado, venda motivo viagem, ras.

1Q «r-, im _ Pipr-1-.r.P \u!em 2i-02?-  TEUVISAO T.UIdng 21" - Per
IO, Op. IUI rlcuauc';C-ElADEIRA - Vende-se Admi-ifeita, um tin.ma nos S canais.

VENDE-SE um tapete Santa Hele-jral, 9 pés a meio, estado delOcatião. CrJ 185 000 . Rua Do
na de 3 rn x 3, em perfeito esta-inove, perfeita. Rua João Afon-jmingos Ferraira n. 187, ap. 37
do. Telefone 57-9304. Iso n.o 15 - Humailá.. '- 4.».

Tel. 36-4951 — Motivo viagem.
TV GENERAL 

" 
19", modelo re

cente, conservação c funciona
mento como nova, um cinema -
260 000. - R. Barata Ribeiro n.°
411/202.
TELEVISÃO General Electric 21",
110.°, marfim, moderna, ótimo
funcion. e estado, uttravisso, 210
ctu±}' novos. — 57-0222.
TELEVISÃO os menores preços
do Riot Philco, General Electric,
Philips, Emerson etc, a partir
de 100 mil, sortimento de todos
cs lipos, revisadas, perfeito iun-
cionamento nos 5 canais, ante-
na grátis. Rua Mavrink Veiga,
11, aala 302.
TVS STANDARD ELETRIC e Ze-
nilh, 23" a U", luxo, mod. 67,

CALÇAS
LIE
(AMERICANA.)

- TODOS OS NÚMEROS -

IMPORTADORA
BELLUCIO

Rádios de Pilhai
Perfumaria-, uravedores, .óle*
c relógios, tropicais, camisas,
cigarros e fumos.
jRUA 7 DE SETEMBRO,
*« — GALERIA — FUN-
DOS (2-* escada)'— SO-

BKELOJA 21i

ALUGUE UM VOLKS 66 e dirijo
você mesmo. Sem fiador e sem

(burocracia, única garantia exigi-
«""¦¦•Ida Cart. de Motorista, 1 Retr.

4 - Diárias 25 Cr. Novos R.
Dr. Sataminl, lól-B (No Borra.
cheiro) Tel. 4a-3493__- Reis.

AUSTIN A 40 1952 - Máq. e la-
taria 100%, 4 pneus novos. Ven*
do a vista e financio. Rua 7 de
Setembro, 184 sob. 43-6446.

AERO WILLYS" 1963 novo vaie a
pena ver, eqjipac.'--in.°. um só
dono, faço qualquer prova, bom
preço a vista. Rua Sousa Lima,
363;
AERO WlLLYS 19*ó3 ultima" serie
3 720 ò vista, o Mercury 46, a
prazo com 650. Rua Pereira de
Siqueira, 79. Tijuca."Ã-ERÕ'wÍLLYS*"ó"3". 

Equip"." Couro*.
Otimo. Vende, troca e facilita.
Rua_ Conde Bo__fim__426.
AERÕ* WILLYS* 6*5. Equip. Cou"
ro. Exceiente. Vende, troca e fa-
cilita._ Rva_ Conde Bonfim, 426.

ÃÉRÕ WILLYS 62 cor grenat sem
defeilo na pintura, 33 mil km
autênticos só ver para crer. Tel,
34-8283. Almirante Baltazar;'124,

AERO 60 praça. Vende-se na Rua
do Matoso n.o 82. Ver até llh.

AUTOS de praça: DKW 63, 65 o
67 desde 2 200 mil, Goidini 62
a 64 desde 2 000 mil etc. -
Aceitamos o seu auto, emplaca
do ou não, como pnrto da pn
gamento {em qualquer .atado,
marca ou ano). O saldo en
pteslaçóe* quo qualquer um po-
de pagar. Rua Condo do Bon<
fim, 40-A.
ÃERÒ 63^64. impecável eslado
oeral. Vendo, troco, financio. —

Paim Pamplona, 700. Tel.
49-7352.

AERO WILLYS 67 para faturar,
erres a escolher, a prazo com
50% de entrada o o restante em
6 meses, sem juros. Fazemos tro
ca dando o máximo pelo seu
carro usado. R. Júlio do Carmo
n." 94, .! Soares. Tel. 43-8.130.

AUSTIN A-40 - Otimo estado,
motivo de viagem, V. barato. R.
Amaral, 33 — Andara.. 

meses cu troco per Itamaratv 67,
Leopoldina Rego, 18-A, Sr. Elias.

CHEVROLET 46/42, CrS .......
350*000 ã visla, hom est. ao
I.° nue cheaar. Rua Pardal Ma-
let, 26. Tel.'28-7036 - Tiiuca.

CADILLAC 1956 - Estado" gerai
100%. Ent. 2 000, saldo combi-
nar. Troco. Rua Uruguai, 226-B —
53-6765.
CilRÒEN 1954 vendo pode trazer
mecânico 1 500. Falar com He*
lio. Rua Dr. Nunes I 287. Oia-
ria.
CHEV~RO'LET 54* - Conversível,
único dono, nunca bateu — Av.
Atlântica, 928, ap. 801 . _
CHEVROLET 63 — Pick-
up. Entrada 2 500 mil.
R. Mariz e Barros, 82"
CITROEN ID-19, ano 1950". Em
perfeito estado do conservação
Vcr e tratar em Automóveis Ci-
Iroen Ltda., Rua Bambina, 37 -

| Telefone 26-4099.
HEVROLET Impala 59, 4 portas,

srin coluna, em est-du de novo.
Vendo ou troco por Simca. Tra-

na Ruí Assunção, 272 — Te-
lefone 26-2903 _____0_0
CARR- DE PRAÇA, Pontiac 48,
enxuto, vendo, aceito oferta. Ver
Rua José Bonifácio, 741, c| 3.
Tel. 29-7146 - Meier.
COMPRO sou carro sem -beiro-
cê-lo. Vejo no horário de sua
preferência o pago haj* «tn di-
nheiro. Tel. 38-3B91.
COMPRO Volkswagen, pago à
vista na hora, negócio rápido —
R. laranjeiras, 122.-A, 25-3953 -
Não vou a domicílio.
CAMIONETE ano 38 carroceri.i
adaptada. Pode trazer mecânico.
Rua Pedro Alves n. 75 - Santo
Cristo.

|- Dr. Mário.
DKW VEMAG 1960 - Vende-se.

GORDINI 63 últ. série verde p.
DKW Vemaguet 59, oi. es', ven-lnovos, ródio, b vista 2 370 fac.
do urg. bara.o ou troco, fac. — c| 1300 letra 130 p. mês — **.ão
Rua Haddock Lobo, 33. tel.t ¦ ¦ Franc. Xavier,_884, Roberto.
34-0001. _ DKW - Sedan 1963 novo em tu-'
DE SOTO 53 - Único dono. Oti-

c-stado. Rua Teodoro da StI-
392, np. 306. Tel. 586574.

do - 27 000 km. particular. Ver
e tratar na Ru'a Marques da
Abrantes, 158 fundos, Sr. IWar-
ques.
ÍJÁÜPHINE 60 - Otlmo estado".DKW Vemaguet 61, 2a. série, es*

lado geral 100%, com máquina et, ,d. t- _o ataria, forracno, pintura, meca-
pneus novos. Rua Guftpiara, 32i . ,' , ,»;-,' ,H.r, _> ,,..,--, d#_ <-.,,_,, n«„. c-, h ca tudo 100% facilito. R. uru-
ap. 1. - Pça. Saens Pena, Fer-jguaij -_,- _ 38.5]23

DAUPHINE 60" 
'

ria, pintura 100'

nando,
DAÜPHINE""l"9_T - 

"Vendo 
cm

perfeito estado. Ver na Rua Uru-
quai n.° 45.

Mecâni---', lata»
— Sr, Luiz —

Siqueira Campos, 95.

DAUPHINE 62 - Eslado 
""impeça*

DKW 1964, mod. 1965, Vemaguet vel. Rádio. Ent. 1000 soldo 140
p.m. cu a comij. Estudo proposta.
Rua Bolivar, 116 ap. 101 - Co.
pacabana.

c/ 26 mil km, estado ae nova.
Troco menor valor e fac. Rua C
de Bonfim,_577.A, tcl. 58-3622.

DKW 1963, Belcar, único dono,
equipado, linda côr c/ 32 mil
km. Troco e facilito, Rua C. dc
Bonfim. 577-A. Tel. 58-3822.

DKW 
"Vemaguet 

1962~"- PaTti.
cuíar vende em excepcional esta-
do. R. Frei Caneca, 305.

DKW VEMAG - NOVOS
OU USADOS

AERO 64 — Excepcio-', 
nal, único dono. 5 100
mil. R. Barão de Mes-
quita, 562 — Sr. NMson.
AUTOS BONS (e baratos): Volsks
60 a 65 dosde 1 380 mil, Vemag
Sedan 60 a 67 dosde 1 150 mil
Gordini 63 • 64, 1 200 mil, Oau

phino 62 e 63, B50 mil, Voma
guet 59 a 67 desde 930 mil <
muitos outros. Estrangeiros, gran-
de variedade desdo 500 mil. O
saldo V. S. é quem fai. Troca-
so. Rua Conde de Bonfim, 40-A
e Rua SSo Francisco Xavier, 342

TEXAS.

AERO WILLYS 1965 - Cinza gra-
fite, melhor estado não pode
existir, equipado — NCrS ....
3 500,00 de enlrada, saldo a
combinar. Aceitamos troca. Cas-
sio Muniz Veículos — Av. Cato-
geras, 23 — Castelo.
A ERO WILLYS 1960*"- 77 000 km
mec. perfeita, vendo melhor ofer-
Ia. — Vol. Pátria, l, garagem.
Tel.t 46-ó788_-_S__. Maurício. _
ÃÊRÕ 65 — Superequipado, ven
do, troco ou facilito. — Suburba-

9 991-A c B - Cascadura
AERO WILLYS 1966- (Itam.iraty)

Vendo linda côr, pouco roda
do. Aceito troca por carro de
menor valor. Rua Conde de Bon
fim, 539, ap. 403.

AUTOMÓVEIS novos Vemag pa
ra a praça. Qualquer quantidade,
|á emplacados e com taximetro
desde «4 000 de entrada e o saldo
V. S. determina como deseja pa-
ciar. Em Copacabana na Av
Atlântica, esq. dn Rua Dialma
Ulrich, no Póslo 5. Tel. 47-7203.
— Na Tijuca, na Rua Conde rie
Bonfim, ^t0_-_Tet._48.648'-.
ATENÇÃO. Proprietários de Volks-
wagen do praça — A Texas está
Jazendo troca de Volkswagen por
Vemag 4 portas, financiando <
diferença a longo prazo, na Av
Atlântica esquina da R. Djalrna
Ulrich o na Rua Conde de Bon-
fim 40. N. B. Entrega o Vemag
67, novrnho \h emplacado na pra-
ça, com a côr que lhe desejar. —
Texas.

Revendedores
e boutiques

AERO WILLYS 65, 4 mar. oti
mo estado 10 000 km. rod. ven
de-se NCrS 6 500. Tamb. fac. Rua
Frei Caneci, *452_.

AUTOMÓVEIS. Volkswagen"1967,
km, modelo 1 300. 4 SOO -

Volkswagen 63, 3 OCO - Vol
kswaqen 1961, ultima serie, su
perequlpado, 2 000 - Rural Wil
ly; 1962, 2 000 - Simca 1962,
muito linda, 2 000 - Plymouth
1952, 1 500 - Gordini 1963,

500 - Vemaguet 19Ó4, equi-
pado, 2 SCO - Dauphine ó2,

OCO - Kombi 1962. de Luxe,
500 c o .aldo a prazo. Rua

Dr. Satamlnl, 156 — Telefones
23-5496 e 28-5766.

CHEVROLET 19Ó4 - Impala -
6 cil., mec, dir. hid., vidros ray-
ban, 4 pis., azul e pérola. Doe
embaixada. Ac. troca ou facilito.
R. Conde Bonfim, 66-A — Tel. .
34-9909._
CARRO DE PRAÇA Dauphine 63
ótimo eslado. Preço 2 500 entro-
da, 12 250 mil. Rua Rio Apã
n.° 764 — Cordovll.

DAUPHINE 63. Otimo. Vende,
trcc3 e facilita. Rua Conde Bon-
fim, 426.
DODGE UTILITY 50 - Azul", for.
rado a couro, c. rádio, pneus
novos, único deno. Dosde _:ero.
Estado impecável, facilito c. NCr5
I 300 - Rua Bolivar, 125 - Tol.
37-9538. __ 

, DKW Bcícar 61, em bcm estado,
AntG. díü o motor é novo, vendo urgente

, , I- CrS 2600000. Tel. 479961
comprar ou trocar e de _ d. Magdaiona.
SeU interesse Visitar aJDKW - Vemaguele 63, c. rádio
~*wr-A ca ? lc,° 'aclas, em excelente estado
GAVtA o. A. — KUa | ri,, conservação, pneus novos etc.

São Clemente, 91. Tele-|«- «3.-00000. Te., ..
DODGE 57 Via Rosa carro do lu-
xo, ar ccndÍcior.c*do, rádio, tudo
funcionando, 3 600 mil. Troco
carro mais barato. Rua Guatema-
Is, 360, Penha. Inf. 23-4711.

DAUPHINE 62 - Pintura e mecâ-
nica nova uma jóia, aceito troca
Cilroen, Facilito saldo. Av. Su-
burbana, 9 942 - Cascadura.

DKW — Compro sem aborrecê-lo,
Ve[o no horário de sua preferên»
cia s pago hoje em dinheiro. —
Tel.: 38-3891.

AERO WILLYS 1965 e 1966 equi-
pados entr. 3.000,00 resl. 15 me-
ses. Ag. Viana. R. Maris c Bar-
ros, 724. Tel. 48-1403 « 28-7791.

AERÒ""wilLYS 1964. Superequi*
pado. ótimo estado, cinza gra-
fite. Vendo, troco, facilito — R.
S. Fco. Xavier, 398 - Telefone
28-3776.

ATENÇÃO — Proprietário de
Volkswagen de praça: ¦ TEXAS
está fazendo troca de Volkswa-
gen por Vemag 4 portas, finan-
ciando a diferença à longo pra*
10 na Av. Atlântica esquina de
Rua Dialma Ulrich e na Rua Con-
de de Bonfim, 40 — N. B. Entr».
ga o Vemag 67 novinho, [_ em-
placado na praça, com a cor que

Saias, blusas, vestidos, slaksJV. S. d.i.j.r. TEXAS.

maios, conjuntos, artigos finos AUTOMÓVEIS - Não compre I
' ., ' .... . iNao vendai Nao troque o seu

cia.-, melhores fabricas, cam. ter-L,ff8 _em ccnsui,ar a 7exa.. To
gal, cam. V. mundo, capas, pre- das os marcas e anos, nacionais

cos pl revenda. (Trocam-se mer-Entrada a partir de NCrS 69000
. 

' 
. - .._ .. i 'Rua S. Francisco Xav,er, 312-E

cadorias). R. México, 41 sala, _Q-;,_.inã, e Rua çQnde de
604. 'Bonfim, 40-A — Maracanã.

AERO WILLYS 1965 - 5 mar-
chas, novíssimo, couro etc, tro-
co ou facilito nté 20 meses —
R. Conde do Bonfim, 66-A — Tel.
34-9909.

AERO 1965 — Superequipado,
único dono completamente novo
~- 6.950,00. São Francisco Xa-
vier, 400 - "fei1_l8-i'1"'_-_.

AERÕ~1964 — Azul-iamaica, io-
do equipado completamente nó

Facilito, São Francisco Xavier
400. Tel. 48-5476. .

AERO VVllLYS 1965 - Vendo pi
feitísslmo, todo original. Rua
Conde Bonfim, 42 - Aceito auto
nacional parte_pagio._
AERO WILLYS 66*65-- Tenho 2
vendo, troco e facilito, equipa-
dos, único dono, um cinza ma-
drugada e azul celeste. Rui do
Bispo, 47,

AERO 65 — Impecável.
Vendo à vista. 6 300
mil. R. Visconde de Cai-
ru, 17 — Sr. Armando-
AERO WILLYS 62 - Azul, equip.

tranca, pneus b. b., mecânica
qualquer prova. Urgente Cr$

350 000 à vista. Rua Felipe Ca
ms rão, 138.

AERO 65 - Vende-se com 20 000
km. Único dono. Equipadíssimo.
Tratar com Hélio ou Pernambuco,
à Rua_do Bispo, 47. .

AERO Í964 — Único dono. Tudo

glnal, côr bordeaux, rédio etc.
CrS 4 900. Particular. Av. Atlân-
tica, 3590, Sr. Araújo.

DKW VEMAG na Zona Sul, na
Texas, com o seu tradicional pia-
no de trocas e com esquemas de
financiamento Inéditos na Gua-
nabara, onde oj clientes escolhem

modalidade de pagamento que
melhor lhes convier. Venha co-
nhecer os recentes modelos 67
cem linhas cores. Av. Atlântica
esquina da R. Djalrna Ulrich no
Põsto_5!
DAUPHINE - CÕrnpro sem abor-
rocê-lo. Vejo no horário de sua

preferência • pago hoje em di'
nheiro. Tel. 38-3891.

DKW VEMAG 67, 0 km - Não

perca tempo e dinheiro I Só a
Texas lhe oferece o melhor ne-

gocio d» Cidide em Belcar, Ve
maguet ou Fi-sore. Planos de fi-
nanciamento de acordo com sua
conveniência. Na troca sempre a
maicr avaliação. Rua S. Francisco
Xavier, 342- e 342-E - Mara-
cana. Rua Conde de Bonfim, 40-A
c Av. Atlântica esq. com Dial-
ma Ulrich. 

CARRO 1951 - Vendo, troco,
facilito, aceito lambreta, televi-
ião, geladeira, móveis, terreno

etc. como par:e pagamento. Rua
Emilio de Meneses, 301, Piedsde

Sr. Soares.
DKW VEMAG 65 e 66 - 1 890,00

Belcar e Vemaguet, quase no-
vas, equips. Saldo a comb. Tro-
co. Rua S. Francisco Xavier, 342-E

Maracanã. _________

fone 46-1414 - QUE
TROCAJ FINANCIA. (B
DKW 65 - Belcar 20 mij km ori-
ginais* único dono, equipado. —
troco, facilito. R. S. Francisco
Xavier, 860 - Tel, 48-8545.

DKW 64 — Camioneta. Sinal
1 800, resto longo prazo. Motor
c' garanlia. Av. Mem de Sá,
14-A (junto R. do Passeio) -

22-4229 e 32-5397.
DKW 63, Vemaguet. Único dono
Estado geral de nova. 35 000
km autênticos. Tel. 26-8214 -
NCrS 3 450,00,
DKW BELCAR 63, 65 e 66 - D
versas cores. Carros revisados
em perfeito estado. Ã vista ou
financiamento a' combinor. Rua
Boinbin.i,_37_._Teb 264099.
DKW VEMAGUET 62, 63, 64, 65

tó — Diversas cores. Carros
'ísadoS e ern bom estado. À

vista ou financiamento a combi-
nnr. Rua Bambina, 37 — Telefo-

26-4099.

DAUPHINE 61 - Mecânica e la
taria a toda prova, C:S SCO 000
entrada, re:tante até 15 meses —
26-82M.__
DKW VEMAGUET"62, carro 100%
Excelente pint., Iat.( estof. etc.
Mod. Caiç. Praia de Botafogo
n.o 360209 - 'Barato,

st a do

AERO-WILLYS - Modelo 66 ú
timn série, cor cin:a com sete
mil quilômetros, estado impec-í
vel. Crí 5 500 - restante CrS
270 000 mensais. Ver na Rua Ba»
rata Ribeiro, 99. Tratar pelo Tei
37-8196.
AEROi 60
ta, azul,

AUTOMÓVEIS a ora_o sem fia.
clort Volkswagen 64, Gordini 64, AERO 60 — Vendo melhor ofer-
Dauphine 63, longo prazo. Me- ta, azul, excep. estado, rádio,
d el ros Automóveis, R. S. Francisco tranca, suspensão modificada,
Xavier, 254-8 em frente ao Cole- etc. Posso trocar. Bolivar, 115,
gio Militar. ó.o end. 36-0122.

DKW VEMAG 59, 60, 61, 62, 63,
64, 65 e 66 — Não compro o
seu DKW Vemag usado em qual-
quer lugar 1 A Texas concessio-
náría DKW tem o carro que pro
cura nss condições ciue pode pa
gar, todos revisados por pessoal
(reinado na própria fabrica. Entr.
a partir de NCrS 960,00. Troca,
mos, recebendo seu carro senv
pre por mais. Rua S. Francisco
Xavier, 3J2-E — Maracanã, e Rua
Conde de Bonfim, 40-A._Bonfim,

DAUPHINE 62, excelente - Fac
cl 900 mil. R. 24 de Maio, 19,
fundos. Tel. 28-7512 - Est, São I comprovar, urg,
Fco. Xavier. IPcna, Ó6-B.

DAUPHINE 1961 - Bom
Faço qualquer prova, Cr$ 1 620
â vista. Rua Sousa Lima, 363

DKW — Tipo 1001, vendo em
Ótimo eslado, 3 300 mil. R. Ma-
riz e Barros, 470, garag. do edif.
— Sr. Manoel.
DKW Vemaguet 62 luxo, estado
de nova urg. 2 850. Rua Prefeito
Olimpio deJVleloJ S45-A.
DAUPHINE - Francês 1953 Juwa
em espetacular estado geral —
Vendo urg., fac. c/ 500, saldo
combinar. Troco. Uruguai 283.

DKW 65 — Vemaguele, excep-
cional estado, superequip. ac.
oferta, troco e fácil, com Cr$
3 400. Rua Barata Ribeiro, 323-A.
DAUPHINE61, 3a."~scrie, equi
pado, novo, vendo, troco, facl
lito. Cerqueira Dallro, 82, pôs-
to em Cascadura.
DKW 59 Vemaguele, toda pre-
va geral, superequipada, vendo,
troco, facilito. Cerqueira Da! tro
82, posto em Cascadura.
DAUPHINE vendo urgente à vis-
ta, ou troco. Rua Alzira Brandão,
59 - Tcl. 23-2135.
DAUPHINEGO

DKW Vemaguele 62 - F.rfei*
to estado de conservação, 100%
de máquina e lotaria — En'r; da
do CrS I 500 e o saldo em 10,
15, 20, 25 e 30 meses. Av.
Almirante Barroso, 91-A. Tele*
fone_42-6138.
DAUPHINE 63 - 100% de mi-
quina e lataria. Perfeito estado
de conservação. Pequena entrada
e o saldo a longo prazo. Auto-
Prazo. Conde rie Eonfim, Ó--.5-B
-_J8__n35_e_38J_291.
ESPETACULARES 

"linha." 
Aero-DI.

namicas apresenta o Vemag 67u
V. S. p-dt» vor o wdquirir n*
Av. Atlântica, esquina do R. Dj-sl-
ma Ulrich, no Posto 5, em Co-
pacabana ató às 10 hotas da noi*
to - Tol. 47-7203 ¦- TEXAS.

EMPLACAMENTO na praça - Vi.
site a nova Texas em Copacaba-

na Av. Atlântica, esq. Rua
Djalrna Ulrich ou na Tijuca à Ruá
Conde de Bonfim, 40 e adquira
o seu Belcar novo completamen.
ta emplacado e com taximetro,
prento para trabalhar, pagando
até em 24 meses ou no plano do
financiamento que lhe convier.
Aceita-se também treca.

FORD ANGLIA 48. novo de tudo
nelusive pintura. Aceito trees,

facilito c! -iOO. Av. Suburbana,
9 9.12 — Cascadura.
FORD 46—0 maií novo da uua-
nabara, pintura nova, mec. 100%.
Fácil. c| 7C0. Aceito troca. Av.
Suburbana, 9 942 __- Cascadura.
FORD 51 - Estado de novo -
Facilito c/SOO. Aceito troca, soldo
a prazo. Av. Suburbana, 9 942 —
Cascadura. ,
FÍÀT 52 Est. VI-

Va: Ló-

— Vende-se ao
1.° que chegar — Pode trazer
mecânico. Rua Carmo Neto, 107.

DAUPHINE 6213, excelente esta
do, gastei 1 200 ci N. F. para

1 820. Afonso

Vende-sc
cente de Carvalho, 95
bo.
FORD 1953 — Mecânico, bom
estado, coupê. Ent. 1 000, saldo
cemSinar. Troco. Rua Uruguai,

________ 58-6765.
FNM Alfa Roinco - Vendo car-
reta c cavalo mecânico capacida-
de 24 000 quilos. Esiedo de no-
va. Serve para transporte do
carga seca cu bola vivos. Facilito
ou troco. 52-3318.

FORD F*350 60 — Vendo em es-
tado do nova. Aceito treca por
pick-up Chevrolet. Facilito. Vcr
na Run Medeiros Pássaros, 28 —
Tel. 38-0621 - Tijuca.
FORD 51 — Furgão - Vende-se
urgente, à vista ou financiado
melhor oferta — Rua Padre An-
dré Moreira, 180 - Meier.
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M. _Cm_l_^B M_cm
Revendedor Willy.

Av. Princesa Isabel, 481
Tels.: 57-7787 a 57-0113

FORD 1955 - Estado ueral 100%
<nT. 1 000 saldo combinar. Troco.
Rua Uruguai, 226-B - 56-6765.

FORD 66 — Impecável.
Entrada 4 500. Ver Rua
São Fco. Xavier, 821.

GÒBDINI 63 - 100% de ma-KUMÜÍ 67 0 km 52 HP P. entre- h\G 50 esporte, 2 lunares, óii
GORDINI 64- IW/j aca]t0 )roca e.,_do |atoMa| forriK.o pinti

FORD 1962 — Compacto, 4 porlas
equipado, 6 cil. mec. cm mara-
vllhoso eslado. Vende-se ou tro-
ca-*e por carro de menor valor.
Rua Frei_CaneC-,_305i_.
FORD 54 — Bom estado. A.ecáni-
co. Equipado. Treço b«_sc: 2 300.
Rua São Cristóvão, 190-A. Tel.:
34-8502.

quina e |;i!aria. Perfeito estatlo

FABRICAÇÃO VEMAG 67 para ã
prnça n longo prazo sem fiador,
completamente emplacados e com
taximetro. Tratar na Av. Atlân-
tica, esq. da Run Djalma Ulrich,
Posto 5 e na Rua Conde tle
Bonfim, -40 — Vendai por intor-
médio da nova Texas.

FORD TAUNUS 52" - Olimo cs-
tado, com rádio, vendo barato.
R._Siqueira Campo;, 29B-A.

FORD VEDETTE 51 -Olimo ts
tado, mec, pint. etc. 100% -

NCr$ 600,00 à visla ao 1.0 que
chegar. Rua S. Francisco Xavier
n.° 3-12-c — Maracanã.

de conservação - Enlrada deid
Cr$ 1 500 e o saldo um 10, 15,
20, 25 e 30 meses. Av. Almi-
rante Barroso, 91-A --_4W138.

HENRY JÚNIOR 195. - Suporo-

quipado, m.canic. 100%, único
dono. Vendo ou troto e facilito
o pagamento. Var Av. Brís de
Pina n." 731 - T.l. 30-2014,

IZABELA BÕRGÚARD 55 - Olimo
estado geral, radio original, pin-
tura e mecânica nova, facilito c,
700. Aceite troca. Av. Suburba-
ria, 9 942 - Ca,cadura.

ÍSÁBELA - 5-1:55. Vendo, troco
e financ. tratar Augusto Severo,
292-A. Tel. 52-8484.

INTERLAGOS 63 - Vendo ou tro
¦-o p- carro menor valor. Benedi
to Hipólito, 53, Tal. 43.9586,

IMPALA 62, 6 cil., mec, 4 por.
las, ray-ban, dir. hidr.j o mais
nôíoTo'"!™!!-" Vendi'ou" tr'oc"i".|KOMBI 66 r- Standard, areia

Av. Suburbana 122. - Telefo.|unlco dono. Vendo visla ou Iro

gn azul vundo ou aceito troca
menor vnlor. Rua Escobar 91 .5.
Cristóvão. Tel. 34-6200 34-6056.
Sr._ Josó.
KOMBI 1963, luxo, capas, pneus
bons, maquina nn garantia de 6

meses, eslado de nova mesmo. R.

Augusto Barbosa, 171, iunto a

ponte Todos cs Santos. Troco
Volks._ 
KARMANN-GH1A 64, em olimo
eslado. maquina nova. Aceito tro-

ca Ver R. Honório do Barros

n.o 23 '505;

KARMANN GUIA 63 - Equipado
- Vendo urijonto ou troco por
carro menor valor — Av. Gui.

lherm. Maxwell, "145 - Bonsu-
cesso. _ _ . _..
KOMBI - Ano 62, em bom es-

Indo. Vendo <i vista ou financia-

da Ver e tratar R. Washington
Lui7, 75 - Tel. 32-1673.

estado lataria, forração, pintura,
tudo 100%, facilito. Rua Uru-
gua!, 248 -,33-5128.

MORRIS OXFORD 
"52 

- Maquina
ratificada, caixa revisada, bate-
ria nova, bom efe pneus. 1 350
rnÜ, jó ò vista. Kua SSo Cristo-
vão, 959 - Oficina.

MACK-A 51,...,_.-.  Vende-se um mo-
íor Copreto. Rua Apla -*to6 — V.
da Penha
MERCURY pari. vendo à vista
NCrS 1 OCO. Pequenos consertos.
Prudente de Morais, 153.

MERCURY 60 — 4 pts., equip.
CrS 5 800, Ford 58, 2 pts., equip.
CrS 2 900 Oldsmobile 57, conv.
CrS 3 650, Olds. 52 conv. CrS
800. Olds. 51, 4 pis., Crí 700.
Cadillac 55, 4 pis., CrS 1 4C0,

(acidentado) - Vemaguete 65
equipada, excel. CrS 4 950. Rua
Barata Ribeiro, 323-A

RURAL 64 - Carro novo equipa
do com tranca, pisca pisca, rádio,
bem calçado, linda cor. Tratar R,
Carolina Machado, 1 480, em
frente a Estação de Dento Ri-
beiro.
RURAL 66, 4x2, superequip., fa-
cilito à vista, bom preço. Rua
Riachuelo,_3í)8 ató às 20 horas.

SIMCA Tufão 65 e 66, squipa.
das, estado de novas, troco e fa-
cilito. Rua Riachuelo, 388 alé às
20 horns

SIMCA Jangada ou Konibi_ com-

pro ano ó5 pago 3 milhões a
vista, hoje, ate ns 14 horas. Te-
lefone J34.6942. Sr. Fernandes.

SKODA 52 mecânica Ip pintura
100%. Vendo NCrS 950,00. Rua
Pereira Nunes, 242-A.

SÍMCA Chãmbord 19*3 verdadel-
'= maravilha, linda, 3 460. Ver

Rua Pereira do

TAXI E PLACA — Vendo, faço

permuta lenho desp. oficial,
dou seu carro emplacado n&

,.. pça. Rua Emilio de Meneses,
301, Piedade — Sr. Soares.

TÁXF DKW — Ano 1966, pouco
rodado, vende-se, urgente, mo-
tivo de viagem, Ver no ponto de
táxi dn Sears, Botafogo.

TAxT~-_VOLKSWAGEN 63,' ex-

celente, equipado. Fac. cl 3 500,
iroco. R. 24 dc Maio, 19, fun-
dos. Tel. 28-7512 - Est. S. Fco

Xavier

hoje na ti-.iri.cje

„..„... r.pp.,-.,-... .,..-*. Siqueira, 79. Tiiuca

MORRIS MIN." 1951 -Vendo fac. SIMCA 1965, Tufão, único dono

SOO - Tel. 30-0686.

ne 28-7268
ITAMARATY 67-3 000 km, ce-
reja, vendo ou troco. — Suburba-
na, 9 991-A c B - Cascadura.

:„,. ,. verR. drMa^:aSÍMERCURY-57i8-;Exco carro menor.

GORDINI — Compro «om .borro,
¦tê-lo. V«jo no horirio d* sui pro-
.«rância » pago hoie em dinh.i-
ro. - Tel. 38-3891.

GORDINI 63 - 980,00 - Grená,
motor neve, equip., c/ capas
napa ele. Saldo a comb. Troco.
Sua S. Francisco Xavier, 342-E
— Maracanã.
GÕRoTni 65 - 

"Supcrequipados.

Troco e financ. Real Grandeza,
193, loja 1. Aborta atí. 20 horas.

GORDINI II, .9-6. estado de
novo. Pouco uso. Único dono.
Equipado radio etc. — Troco e
fncilito. 8arão_de Mesquita, .129.

GORDINI 64 -Equipado, rádio,
capas, «tc. Vendo. Rua do Rio-
chuelo, 388, Tel. 52-6772,

GORDINI 1963 - 1965 c 1966 -

Novíssimos, .uperequipados, pou-
co rodados, troco ou facilito com
CrS 1 800 e saldo até 20 me-
pies. R. Conde Bonfim, 66-A -

Tel. 34-9909.
GORDINI 63. Impecável ostado

geral. Vendo, troco, financio. —

paim Pamplona, 700. Tel.t ....
49-7852. _

'.':¦* 
f*k'*S

m

GORDINI 64 - Equip.,
•excepciona!. 2 700 mil.
Tel. 58-5202. - Sr. Ru-
bens. '_
GORDINI 64 - Equipado, rádio, I
napa. Troco, facilito cf 1 600. R.
24 de Maio, 254 - 48-0987.

GORDINI 11 1966, auperequipado
em estado de OK. Troco, facilito.
Rua Conde da Bonfim, 577-B. —

Tel. 5B-6769. .

GÓRDÍNÍ 63 - Ult. série, equip.
exc. estado. Fac. a longo prazo,
ci entr. de CrS 1 500. Rua São
Franc. Xavier, 30-A.

GORDINI 65 e 64, ent.
800 e 1 500 - R. São

Fco. Xavier,! 89.
GORDINI 65 — Equipadissimo.
Vendo, troce e facilito. Haddock
tèbo, 382. Tcl, 34-2458,

GORDINI 6~4 - Ótimo estado. -

Vendo, iroce, facilito, Rua Had*
doct Lobo, 382. Tel. 34-2458.

GORDINI 64 vondo a vista CrS
500,00. Rua Antunes Maciel,

217. _Sr-_VaJcrio._
GORDINI II 1966 - Estado de
novo, 13 mll km. Rádio clc. —

Um dono íó, troco e faciÜ.o at-.
15 meses. Barão de Mesquita,
218 - Tol. 28-3338.

INTERLAGOS — Perfeito estado,
vende-se quatro mil-hÕes à visla.
Ver à Avenida Vieira Souto, 8,

pela manhã, com o Sr. Antônio.

IMPALA SS 1963 - Teto de vi-
nil, troco nacional. Tel. 36-1323
- Av, Atlântica, 1536. .

ITAMARATY 6ó - Esta-
do de novo. - Entrada
4 000. R. São Fco. Xa-

__e£__l89, 
IMPALA 63-6 cil., mec, óti-
ma estado. Tratar lols.: 54*2113
c 28*5830, Rrul ívu Edson.

ÍMPALA 62 - Mecânicos sj co-
luna. Direção hidráulica. ^ Vendo
cu troco. Rua São Cristóvão
190-A, Tel. 34-8502.
INTERLAGOS 64 - Ult. série com
33 000 km, de único dono, exoep-
cional «*t. dc conservação. Está
superequipado e nunca bateu. —

Vendo à vista ou fac. parte pa-
qamento. Ac. troca. Rua Felipe
Camarão, 138. JeL_jl8£962; .
INTERLAGOS 62 - Coupé, pint.
melai., forro novo, rodas crOm.,
Vol. K-l, máq., susp., caixa 100%,
Iroco. R. Joaquim Nabuco, 50.

iSABELÃ" .958 -Vende-se um,
em perfeito estado de conserva*
ção, 2 portas, equipado q rá-
dio, forração, tapetes, pneu. tu-
do 100%. Preto Crí 2 900 OCO, fa-
cilita-se. Tc.!;.: 23-8855 c 43-5347.

i,.; 54-1316. jcepcional e belíssimo,
VmSo em todoKOMBI Luxo 61 .-..— -

ótimo estado, urg. Facilito parte
3 000 mll - 48-9579 - Ramos.

KOMBI 0 km I 5ÕÕ ano 67 azul

pastel prontn entrega. Preço bem
abaixo da tabela. Av. Gomes
Freire 333. tel. 22-1272. Sr.
Marcoí.
KOMBI 60 - Luxo, 4 portas, p.
íovoi, est. çieral muito bom -

Preco de ocasião. Estr. Rio do A

659. Viaduto C. Grande. Teleíone
94-1292 — Sr. Nelson.

<OMBÍ - Luxo 66, estado nova. __.... ,

^,eAVTr^rte_°S2p__7.^r:jNCrS 2 600 Ver na Rua

KOMBI 62 -^EntradalGeneral Polldoro 322,

 original, v. ray-
ban, dir. hidr. Vendo
NCr$ 3 200. — Telefone
34-6641 c|_Sr. Umberto.
MERCEDES~51 - Ótimo estado,
mecânica 100%. Troco, íacilito,
R. 24 de Maio 254 - 48-0987.

OLDSMOBILE 57 - 4 p.
sl c cj ar refri. todo ori-

ginal, vendo barato. —

!onviv_n 

t /-i*J| i wimw, «¦¦¦¦— -.

equipadissimo, última serie, est.
de novo, vendo, troco, fac. —

Rua Russel 32-A __GlórijK

STANDARD VANGUARD 1951 .
— ótimo eslado, equipado com
rádio —* Av. Bartolomeu Mitre,
637. Tel;_47-8224. Sr. Paulo. _

SIMCA 8, 4 porlas, nno 50, en-
xuta, tudo novo. Vendo urg. —

800 000. Rua Rodriques Santos,
34-1 ap. 101 — Estácio. Tel.: ..
52-2540.
SIMCA 65, Jangada, bom estado,
vendo à vista, base Cr$ 
3 500 000 c| rádio, pneus novos
b. b. Ver nn Rua Almirante Ale-
xandrino, 991 ci Dr. Paulo.

TAV1 Cap., placa e um Chevro-
lei 40, particular. Barato, Av.

Brigadeiro Lima c Silva, 20, Jar-

dim 25 do Agosto, Caxias.

TAXI E PLACA - Compro c ven-

Faro permuta, transfiro de

propriedade, licenciamentos de

/eículo. novos e usados, ombus,
.aminhào ele. - Av. Suburbana

n.° 10 033, . 219 - Cascadura,
ao lado do Posto Almirante.

TAXI GORDINI 64 e 63. Troco

. financ. Real Grandeza, 193, lo-

jas l_e 2^Aberta até 20h-

TAXI Gordlnl 66, 2a. Vende-se
ou troca-se por carro de menor
vnlor. Av. Suburbana, 7240 —

Tel._ 49-6400. .
TAXI Volkswagõn 64, estado «x-
celenta com rádio, caixa • ma-

quina, 0 km.* Vondo financiado
corn pequena entrada. Avenida
Prado Júnior, 335. i .
TAXI AERO 63 -Superequipado

rádio, tranca, vulcrom, frisos lt

TAXI CHEVROLET 49 - Vendo
lorrtenlo à visla. Preço: 3 000 -

Rua São__F'ar|dsco Xavier, 884.

TAXI VOLKSWAGEN 64 - Exce-
lente estado geral, para exigente
iupòroquipado, particular, umeo
dono, permuta em andamento,
pronto para trabalhar em dias,
taximetro Capelinha. Financ. até
24 meses. Prarça Onie 179-A.

UM VOLKS"- Compro pf uso

próprio, do particular. Pago i
dinheiro em -/domicilio — Tel.
48-7132.
URGENTE - Volks COMPRO um
60 12.80), 61 13.00), 61 sinc.
(3.20) ou 62 (3.500) outros anes

comb. ou troco pelo meu VW
67 - 48-1967.
VOLKS 65 - Equip., super novo,
Iroco c facilito. Rua Riachuelo,
388 até às_20 horas. 
VOLKS 667 eslado de novo, tro
co e facilito. Rua Riachuelo, 388
alé Á3 20 horas.

VOLKSWAGEN 65 -
capas Vuíkrln, rádio m

Gelo, c, VOLKS'//AGEN 61, la. sinc. su
perequipado, vendo urq. bar._ro
ou troco, fac. Ru.i H-.ddock Lò-
bo, 33. Tel. 34-6001
VOLKSWAGEN 67 - ÒK. Várias
cores, flarantia completa, troco,
facilito. Rua Cor.de Bonfim, n.
577-B. Tel. 58-6769.
VOLKSWAGEN 65 - Vermelho

inho, empl. GB 67, «quip., óti-
mo citado. A vista ou troco. Rua
Felipe Camarão, 138. Tel. 480962

capas yuiMiu, iduiu w. *U UUU

km estado perfeito, único dono.
Facilito c. NCrS 2 900,00 ou tro-
co. Rua Bolivnr,_125. Tel. 37-9588.

VOLKSWAGEN" 1963, equipado,
pouco uso, fncilito. Rua Antunes
Maciel 494_ -. São Cristóvão.

VOLKS 65 - 
"copn 

20 mil km,
vendo por 2 milhões de entrada
e 19 prestações de 3-10 mil ou
com 5 mil a vista. Aceito oferta
- Tratar hoie na Rua Siqueira
Campos 43, sala 529.

VOLKS 67, 0 km, vendo à vis-
ta ou financ. Tratar Augusto Se-
vero._292-A. Tel. 52-8484.

VOLKSWAGEN — Compro stm
jiborrctè-lo. V»jo no horirio de
jua praforfencio e pago hojo *m
dinheiro. - Tel. 38-3891. IvOLKSWAGEN 1964 -
VFMDE-SE Slmca Chãmbord 1963, tac|0 _ ,ádio - Vend
mecânica cem por cento. Rua ihõcs - Tel.; 47-0947.
Frei Caneca 245. Tel. 42-830'
Augusto

V0LKS7/AGEN 1967, 0 km, 46
HP, 2." série, modelo 1 300, va-
rias cores. Concessionário Rio.
Todas as garantias de fabrica.
Vendo cu troco menor valor.
Rua Barão de_ Mesquita, 129.
VOLKSAGEN 1962 - 1963 

~

1965 e 1966 - Superequipadoa,
troco ou facilito até 20 meses ~-
R. Conde de Bom'iin, 66-A - Tei.
34-9909.

. VOLKS 1965 - ótimo estado -

VOLKSWAGEN - Vendo um em fl .aneiado até 20_ mn? - Av

estado de novo. Negócio rápidoi: . - ii -M- _*c ii-t\j. i-'*y\_*_*v* ¦ -.p*..*

Rua Dr. Satamini, 230, ap. 101.
Te__.__B*2i33_L
VOLKSWAGEN 

"65 
-

azut, todo equipado, R
tamini, 230, ap. 101.
ne 48-2433.

Illlilliviuui, ni- a \t ms-" , *— * *

Atlântica 3 092. Tol. 57-8050.
VOIKS 66 — Cereja, equipado,
roda cremada, 13 mil km. Troto,

Vendo um '"''">?; ¦*• -** d' Mai*'- 55** -

ua Dr. Sa-I"8-1*-8-*-. .._¦_.
- lelefo-ÍVOLKS 60 » Í5 - Compro em

'bom est-ido. P.go à viu», R, 14
r Bom «a. <" Mai° 254-48.0987.

VOLKSWAGEN 60, 61, 62, 63, 64
e 65 - Lindos carros, enlrada
desde CrS I 500 t o saldo em
10, 15, 20, 25 e 30 meses -

Av. Almirante Barroso, 91-A —

Tel. 42-6138
VOLKSWAGEN 1959, 60, 61, 62,
63, 64 e 65, todos 100°. de má-
quina e lataria. Perfeito estado
de conservação. Pequena cn-radn
e o saldo a longo prazo. Auto-
Prazo. R. Conde dc Bonfim, n.°
645-B - Tel. 38-1 U5_e J3-229I
VOLKSWAGEN 67 - o" Km, 46
HP — 1 300. Particular vende na

VENDE-SE Chevrolet 51 - Táxi
Ver ns Rua São Clemente n

453-A.
VOLKSWAGEN 64," 65 e 67. Ve-
maguet 63, Rural 63, Dauph'

,, v ._._. I__*i II* -" I jusi , I pu iiiuini ¦p.iiipi ip
maraty, fluorescent.. Troco, tac emplacado

lilo. R. 24 de Maio 254 - Tel. I 
^ 25j53,?

48-0907.

1 500. Vendo. R. São
Fco. Xavier, 189.
KOMBI 59, muito boa. Ent. ..
1 500. Troco, Automóvel,. Av.
28 de Setembro, 191-0. Alfaiate

KARMAN-GHIA 62, superequipa-
do, todo novo, vendo, troco, fa-
cilito. Cerqueira Daltro, 82 pos
to em Cascodura

ITAMARATY 66 e JK 62
— Novos, revisados —
Equip. Troco e facilito.
R. S. Fco. Xavier, 102

A-B - C| Sr. Walfrides.
ÕPEL REKÕRD Ano 60-4 p. 

4

cil. doe. 100% vendo 4 100. Acel*
to troca. Ver Rua Bicuiba, IB4,
Lins. Tel. 43-5691 < 49-1205 -

C._rlo;.
OLDSMOBILE 58 - Vdo. carro
novo cl documentos de Embaixa-
da. Vcr ni Vila da Penha. Trav.
Brandura, 516, L. do Bicáo, CETEL
- Vitalino.

OLDSMOBILE 54 - Prcco í mi-
Ihão, hoje, bom est., parte mec.

100%, dir. hidr., pneus novos.
Io, troco menor. Rua Uho-
687 - B. Pin,'.

KOMBI ól toda nova, ótimo cie
tudo, vendo, troco, facilito. Cer-

queira Daltro, 82, posto em Cas-
cfidur.i.
KOMBI -Compro uma 62 a 65 «fi

dou de entrada 2 lotes de ter-]r_n:. _._-- _

medindo cada, 16 x 40. OLDSMOBILE 62 - F-85
Tel. 29-0667, Adilson. ¦ ¦

KARMANN-GHÍa" 62 - Impecável

SIMCA 61, equipada, motor tu
(ão novo, rádio p. h. branca,
etc. Único dono. Troco ou fin.
Araújo Lima 47 — Tíjuci.

SKODA 1950, 
' 

2 portas. Bom dc
mecânica. NCrS 650,00. Tratai
na Rua Conde Bonfim, 129, fun
dos — Sr. Jaime.

STANDARD"VANGUARD 51, 4~'ci
lindrol, Cadillac 50, coupê de
vile. Vendo, financio. Engenhei
ro Na-aroth, 42, Abolição. Tol
49-2274. 
SIMCA 1965 - Vende-se em
perfeito estado de conservação,
Ver e iratar a Rua Francisco Sá
23-C - Tcl. 27-7319.

SIMCA 6. — Tufão, bom estado
capa NCrí 4 300,00. R. Domin
uos Ferreira, 219 605 - Telef.ni
36-75-19.

1AXI Chevrolet 47, capela, ótimo entreaa. Rua Clarimundo de

VENDA iou c*rro iem aborreci-
mentos. Ve|o nt> horário d* su»
preferência e pago hoj» «m di-
iheiro. - T.l. 38-3891.

VOLKS 65 — Faturado 23 dezem-
bro, 12 mil km, único dono, per-
feito estado, verde amazonas,
equipado e Motorola 5 faixas.
Particular vendo ou iroco por
Kombi preferência 65 ein diante.
- 52-7511 ou 52-6765, Sr. Gastão.

VOLKSWAGEN - Compro de 53
i 67 - Pago à vUi» os meho-
r._ pre.os — Tol. 49.1357, Jor

ge d. 8 àt 20 horas diária-
mente.
VOLKSWAGEN 63"~- 1 690,00 -

Ultima série, quase novo, equip.
Saldo a comb. Troco. Rua S. „,  _.

M_i_.u"'n«""° T_l»t__ 90 B?A5lF,iin,::sci:> •<;ilvi*r' 342E - M>* d. napa, rádio, côr azul

-°c'Íar8ou Rlinlído0"6 
2'-8265!—'• - 

P« Vo.Ks. ,960 ou ,96,

VOLKS 67 - 46 H.P. Pronta

— t-esar ou Keinatao. — --, ;-;--

VENDE-SE-uma Dod.e 
~5Y 

- Ver VOU» *. 
^Ica5,"",',Estrada Portela, 29

Madureira
Loia B -

VOLKS 61 - Es"tãdo de novo,
capas, rádio, mecânica 100% —
Aceito troca, _faciMlo c| l_500.Av.')ana

SIMCA 64 - Tufão. En

est. e um 51, nc-ij.' urg. Rua Bom|

Pastor, 393_- 18-9448.
fAXI Chevrolet 51, Capela, pneu,,
mec. 100co. Ac. troca por Che-
vrolet 39 ou 40. CrS 2 750. Rua

Bom Paslor, 393 - 48-9448.

TAXI Voikj 62, pronto para tra-

balhar ent. 3 500 ou a vista. ,Kçeiw „_. _.,_.
Av. Brasil 8 377. Sr.Fernaiido^l Suburbaiia, 9 942_-__Cascadura

ÍXXIS De Soto 48 vende-se fi- VOLKS 59 -"'Estado de novo,
nanetndo Capelinha. Avenida únjco (|0no, pintura nova. Aceito
Amaro Cavalcanti n." 1 767. - troca c facilito c| 1 300 - Av.
Eng. Dentro. Posto Shell. Suburbana, 9 942 ¦- Cascadura.

TAUNUS 55, 4 cil-, radio, ca- VOLKS 64 - Olimo estado. Ven-

nas ctc facilito com 500 mil J do, troco e facilito. Suburbana

de entrada, saldo em 10 ou ,2 9 991 A e B - Cascadura.

meses. Rua Piauí, 375-8. VOLKS 60 -

TÃXi Dauphine 1961 - Mecânica do. Vendo

ólima ent., 1 SOO. Troco parti- burbana, 9 991 A

cular. Av. 23 dc Setembro, çadura
191-fi

-se

Volkswagen

... Ia. sin-
croniiada, cerâmica, totalmente
equipado, laterais de napa. Rua
Rainha Guilhermina, 90 ap. 2
Leblon. .

--•¦ ¦ . p,™"3 63iAERO WILLYS SEDAN l KOMBI
Entrada a partir de i 2C0, rej-j ,

 66 E 6/

Diner's Reaultur c Interlar ~

Prado Júnior, 335-C. 57-7034 .

57-8705 - 36-2128._

Locadora Júnior
aluga

Itamaraty, Kôrn.ann*Ghia,
— Volks, Kombi, equipados com

i.aPai; rAdio, cem ou sem motorista,troto i
Tôts. Rua c,a Passagem, 9o. Tels.: —

30 _>758 oú 30-6448 - Luii Carlos. 46-3800 — 46-3 136, filiado ao

VOLKS 

"6*6, 
65 e 64 

"—'0iner's, 
Roaltur, Inlerlar.

Novos. Equip. Troco, fa-

to em 15 meses - Rua Riachuelo
48-A - Lapa^ x

VOLKSWAGEN 64, coni otin o ra-
dio, capas etc, pouco usado.
Vendo p/ 4 600. Mais Informa-
;5es tel.t 57-5783, José.
VÕLKS S9 a 63 - Compro mg.

pura meu uso d* particular para
particular — Pago à vista 38*3816
- Sr. Michel.
VÕLKS 64 — Vendo-s« ou troca-

Ver na Rua Siqueira Cnm-

pes, aiS-F (Diauto).
VÕLKS 65 - Equipado

Equipado, bom esta-
roço e facilito. Su-

6 - Ca-

estndo geral. Superequipado: rá-
dio, tranca, capa, placa milhar.
Vendo, facilito ou troco por Vol-
k.wagen sedan. Paim Pamplona
700. Tel. 49-7652 ou 49-5811.
Chamar Carlos. __ 
KOAÃBI 60 - Sland. Tenho 2 part.

4 portas, lataria pint. pneus tudo
ISABEILA 57, motor ret.ficado. „ovo. NA maq. nova 2 680 ã

ista. Rua Dr. Padilha 218 -

alfaiate
u o/vi-- upp-_ _^. . w_ 3|,vlv.rt um — puippu, '-"'i-tAXI'" Volkswacien Capelinha -

Cutlass, conversível, trac|a 2 000. Vendo. R. Um 63 e um m. Otin.o estado,
, ,1 • „ 

"">-'" «¦ Ipronloi 
nara trabalhar. Venoo a

hidramatico, todo novo.U,\ar*z e Barros, 821. _ 
'vi!ta. r; camerino, 89 - Não c

equipado. Vendo OU trO- SIMCA 63 -"istãdo de nova,Usènoa.-
««. \/^lt.c Vnr P Ira- ««celente mecânica, equipada, rá-l TAXIco por VolksLver e ira j^ fm^ cap_t , 000 <nl R

S. Francisco Xavier 860.

Vende-íe pola melhor oferta. Rua
Neri Pinheiro, 93 - Sr. Paulo.

ÍSABELÍA TS-57 - 1 750, radio
originei, maquina, dif., caixa.
Ótimo estacio. Necessita peque*
nos reparos pintura e lanterna-
qem. Vendo urgente motivo cie
viagem. Nello, tol.: 43-9481.

ITAMARATY 66 -"Vinho mc-láll-
co, forração preta, única dona cf
2 mil km. Oriuinais, equipado,
troco e facilito. Kua Haddock Lô
bo, 33">.
JIPÉ60 — Bom de latiria c maci.,
4 pneus novos. 1 000 000 entr.
Av. Suburbana, 9 942 - Casca-
dura.

tar na Rua Cardoso de
Morais, 495 - Dr. Lúcio

Tel. 30-9022, Ramos.
PEUGEOT 1952 - Máquina reli-
ficada, pintura e lataria em per-
feita condição. Tratar com o Sr.

Antônio à Rua Sargento Fernan-
drs Fontes, 30 ap. 301. Pavuna.
Final Aut. Club. 

PONTIAC 
"CATALINA 

1958/59
Sedan 4 p

GORDINI II 66 - Eo,uipsdlss'.nio.
Espel. est. de conserv. - Vendo
ou troco pi Acro ou Simca —

Rua Pedro de Carvalho, 28 —
Meier — C| Zeca.

GORDINI 66, todo equipado -

Passo contrato Caixa Econômica.
R. da Passagem, 78-A.

GORDINI 62 — Impecável con-
ípôrveção, carro de fina traio. Me*
canlca excelente. NCrS 2 480. -

26-B214.
GORDINI 64 - Modelo 65, c/
¦filtro óleo, nfogador, rádio, ten-
sores etc. Financ. c/ 1 700. Av.
Mem de Sá, 173. Tel. 52-5934.

"GORDINI 
63" - 

"Vendo 
à vista,

He particular para particular, óti-
nio estado, còr azul marinho —

Av. Engenheiro Richard 219 —
Grajaú.

JEEP WILLYS 55 c|b, 4]c, CIL,
perfeito, 1 600 à vista. Rua Tiúba
282, Vicente d» Carvalho.
TeÈI5 VV. 59" k NCrS 1 3Ò0 -

1960, 1 e 62, pick-ups e Rural
62. troco fac. R. Tenente Pimen*
tel, 247 - Olaria. 30:3356.

JAGUAR 51 - Bom estado -

NCrS 800,00 fi visla. Ver e tra-
tar na Rua Assunção, 326 — Gal

pão 16, com Sr. Manolo.

JEEP WILLYS 63 — Completanien-
te novo (motor 300 RM rodados)
- Vendo 1 500 enl. 15x200 -

Rua Conda Bonfim,_*42.

j*ÃGÜAR XK - Auto esporte, ex-
eepcional estado, vendo ou tro-
co. Ver e trstar Tr. Caruaru,
64/102 - Graiaú.

JEEP WILLYS
tratar Rua

Tel. 29-4997. __
KOMBI 62 - Toda reformada,
melhor oferta acima de 3 000,00
i vista. Praia do Galeão, 184,
loía1  
KOMBI 60 — Vende-se. Rua Pe
reira Nunes, 351, fundos. 

KÃRMÃNN-GHIA 64, ern perrei-
to estado à vista 5 800 000 Rua
Marques d» Pombal, 171, ap.
20S, Raul.
KOMBI 65 — Super no .
de fábrica, vendo ou troco por embaixada. Vendo opp troco, estu-
menor valor. Av. Suburbana n.° J facilidade curta. Ver dia todo
10 087 - P6sto Texaco.  Ru_ Dr Siltflmir.;, 161-B (Elétri
KOMBI 65, última serie, pouco c;sl_i:. Tcl. 48-3493 - Reis.
uso, particular, único dono, tro

SIMCA 63 - Excepcio-
nal. Entrada 1 500. Tra-
lar na Rua São Fco. Xa-
vier, 189.

,.,.,, _ DKW 62 e"61 - Ven-
do à vista ou facilito com 2 500
de entrada cm 15 meses - Rua
S. Francisco Xavier, 88^

TAXI VOLKSWAGEN 63 - Ven
do à vista ou -facilito com 3 o00

de entiada em 15 meses - Rua
S. Francisco Xavier, 884

cilito. R. São Fco. Xa-
vier, J 02.
VEMAGUET 57 - Motor 1ÒC0 -

Facilito com 800 de ent., meca-
nica garantida, rádio Orift — Av,
Atlântica, 928, ap. 810

võlkswãgen" 62

VÕLKS 64 - 2a. séria - Verde
equipado está novo à vista cu
facilito parte. R. Campos cln
Paz, 105 — Rio_ComprÍdo. _
VOLKSWAGEN 62 - Excelente,
equipado. Fac. c| 1 800. Troco
R. 24 de Maio, 19, fundol. Tcl
28-7512_- S. Fco. Xavier.

VOLKSWAGEN 60, equipado, ex- - 

ceTen.e. Fac. cl í 400 
'- 

Troco. Faço qualquer prova Peço

R. 24 de Maio, 19 fundos. Tel. vista. R. S. Clemente, 176, c

28-7512. - S. Fco. Xavier. 13. So até 12h ou apás 18h

VOLKS 64 o 66" — Supwêqillp»- VOLKS ano 66 pérola _ c| rodlo,

dos, mecânica ótirna, Km 30
o 20 000. Troca-so Av. Nov.i|"~**í„" "í"|"'. 

Ym" ¦

Auriuito" Severo, lorqea, 212-A - B.n.uc.Ho. _ 
«,333. lei. 2.-1272. Sr

' 
VOLKS 60 a 65 - Desde 1 200

OScIsmobile 64
Jeí-Star 88

Â portas, sj coluna, dir. ho'..,

., ... freio a co vidros ray-ban, Br

Gél-^~cãpas frio e quente. Tratar 36-2.359
iat, napa, ótimo est. geral. - — Dna. Frida.

VOLKS 61 — Sincronizado
tor novo, capa, rádio
financ. Tratar
292-A, lei.: 52-3484
VOLKSWAGEN" 1960""--' Transi!
62. Bom eslado. Vendo ou tro-
co por camioneta. Manoel — Sa-
cadura Cabral, 60-A.
VÕLKS 64, pouco rodado, equi-
pado e em ólimo estado. Ver
R. Gepieral PolidoroL_282.
VOLKSWAGEN" 67 - 0 km to-
das as cores, pronta entrega, tro-
co e facilito. Rua Barão Mosqui-
ta, 174

11 j_ uo aie i j.n ou íipoa ioh.

õ'uíp"ã- VOLKS ano 66 peroia ci radio,; t .,..<( , n
10 000;capas e demais acessórios, oreco ÍJljra WSS VS CO

Nova NCrS 5 800,00. Av. Gemes Frei- I»*" •" ""'r vv
._ ,_ __.. T.l. 22-1272. Sr. Mar-

SIMCA 1964 (Tufão), Chãmbord,
est. de tiôvo, cór sombra, cf Ieto

..¦...„ ,. , . - dourado, único dono. Troco t

| coluna. Dir. hidráu. f,1c. Rua C. de Bonfim, 577-A.

Pov.er Brake,' controlador de vc
locidade cl cigarra. Rádio origi-

,. nal Dtatc Punt, elétrico c portátil,
forr. original, 5 pnous zero 3/B

Máquina retificada a 4 meses -
°"'° 

(Crí 1 400 a retifica). Doe. de

co pi Kombi mais antiga. Barão
de Mesquita, 125.
KARMAN-GHIA 1966, gfclo, equi-

pado, vendemos a visla ou í

prazo. Ag. Viana. R. Maris e Bar
ros, 724 - Tel. 48-1403 3 ....
287791.
KARMAN-GHIA 1964 - Verde,
superequipado, ótimo estado —

'Vondo, 
Iroco, facilite. R. S. Fco.

Xavier, 398 - Tel. 28-3776.

PEUGEOT 52 modelo 203 côr ein-
7B, máq. relií. eni ótimo eslado,
1 200 fac. c| 600 mil. Rea Sao
Francisco Xavier, 8B4._

VOLKSWAGEN 66 - Modelo 67,
superequipado, pouco uso, 1 só

...... todos revisados e equipo-
dos. (Várias córeí): Saldo a comb.
Troca-se. Rua Conde de Bonfim,
40-A.
VOLKSWAGEN 66 - tipo 1967,
vermelho gretio, íedan, 4 ÓOO km,
ainda na garantia, todo equipa-
do, 6 000,00 no'/os. R. Sá Fer-
reira, 210.

TAXI Ford 46, estado geral oti-
mo, pronto para trabalhar. Faci-
liio. Rua Riachuelo, 48-A. Lapa.

TAXI Gordinf 63 - Capei., motor .
novo, impecável, somente alé 12.
Ir ?. S. Clemente, 176, c 13, 49-7852

Tel. 46-2544. ! VEMAGUETE 1956 como novo to_-l

VOLKS 64 - Azul atlântico, c|
rádio Telespark, capa napa preta,
2 alto-falantes, bágagíto sob pai-' 

ótimo estado. Tel. 57-4482.

VOLKSWAGEN 62 - Em ótima!
cendiçoes. Vendo pela melhor
oferta ou troco por outro carro.
Rua Haddock Lobo, 335.

VOLKSWAGEN 1961 |la. sincro-
nizada). Vendo com rádio, Cãp?s,
volante de luxo, urgente — Cr$
3 320. Rua Conde de Bonfim n.°
539 ap. 403. _
VOLKSWAGEN 65"
zonas

Vencíe-se uma A<2 em per-
feito estado, ciuai cores. Vec

á Rua Camerino, 91, com o Sr.

Carlos Alberto.

dono cm beíissimo estado, troco! VOLKS 55,6205. Impecável este
Cilito parte. Rua Barão Mcsqui- do pjeral. Vendo, troco, financio,

tia, 174. Paim Pamplona, -700. Tel.

veículos de carga
CAMINHÃO - Chevrolet^ 59 -
Em bom estado. Vendo, financio,.
troco carro passeio. Paim Parn»
plona, 700. Tol.: -19.785.'.

 ... Verde ama*
_..,.,..», 22 000 km, equipado, ..
perconservado - NCrS 5 100,00

Fone 23-5395,  

VOLKSWAGEN 67 - Ò km. Ac. CAMINHÃO - Chevrolet 58. Er

Iroca e -facilito. Ver e tratar ne bom estado. Vendo troco carro

Av. Mem de Sá, 173. Telefone passeio, financio. Paim Pamoio-

22-9073. Ina< 7<X!- ''*'¦• **9"'_52:._

,- .-<. _^^!VÕLKSWAGEhr"í_T"T^ircsíado|V0LKS-p2"^^ 'Preço Cri 2 uuu ^.2, _,_ _.__ ,__,_ r_,r r. , pnnl. n„.-,i
Sh^;n;_AO"",954-:Mc.,;'"65 TAX, 

m^^^^^T- ^ ^[.mta^do. I d. 
^vo, 

excelente. FacA. 1 800 , guatouer prov^á «sta, -cojVende.se^no^stado.^Ver ^pr^
- Único dono, 2 cores, supere- perequipado e nunca rodou na 3M j ,OCo - R. 24i de Maio, 19 e fac^ e, 1800 ent s 18 m. L^

Vo,,9 R^ Pen, Câmara. ,38. - 

^ 

Vendo, ,coco 

£5^»^^ 
«^ 

jj£ 
JB*^ ^.^Tet 

g^j&g^ ^ faS ÍTuÍSS" fà
SKODA Super O.t.vi. - 2 por. Ela, 215 - Q. Bocaiúva. - - 

4.--^-!- .«. j^W*. , _„¦—tt-tt. 
""¦% 

a8 - ^435? *--*° •__•¦
Ias, Coupé, mecânica. Doí. Em-
baix.da - 36-2059.

SIMCA 65 - Rallye, es-

Vende-se nno 62
,, v.-„ Álvaro de Mirando

Posto Texaco, com Sr. José tel.
29-2433

PONTIAC 52-4 portas mccanp-L. ,-qq jl 
Tgl 38-1559

ca a toda prova, vendo bom pre- P OUU mil. lei

ço ò vista. Av. Suburbana, 100871 5r_ Gabriel.
-- Posto Tf.xrco. _l i*--—. r—"—i <__-, '51MCA — Compro s«m aborrece
PACKARD 41 - Equipado, peq. ;j"mlr" "'"P
conserto;. NCrS 550. Traiar Rua ¦"

Üranos, 1 091 - l.o and.. Ramos.

TAXI Volka 6-t - °'imo est.
não trabalhou ainda, troco fac.
com 4 000 ent. >. 18 m. Rua

24 de Maio 316 - 48-2701.

petacular estndo. Vendo ^

KOMBI 61, última série, em es-
lado de nova. Av. Rui Barbosa
300, ap. 1 302

PONTIAC 51, Calalina, ótimo es-
tado lataria, -forração, pint.'ra,
mecânic,-., tudo 100%, facilito.

_!RuaJJruquai, 248 - 38-5128

KOMBI 1966. St., verde com" 12 PICK-UP WILLYS 67 -Vendo

GORDINI 63 c/rádio, pncui no
vos, mecânica t qualquer prova,
à vista, troco e fac. cf 1 300 ent.
int. s. 18 m. R. 24 Meio 316 -

48-2701.
GORDINI 64 - Mod. 1093 -
HP, motor novo, rádio A -faixas.

Undersc-ai, etc, ótimo eslado —
NCrS 3 100,00, à vista R. Ani-
ta Garlbaldi, 38Í402 - Copac.
- 37-2651.
GORDINI 63 - Verde. Equipa-
do. Um íó dono. Eslado excep-
cional. Vendo d 1 300 à vista
« 15 de 174. Delsul Revendedor
V.'illys. Francisco Otaviano, 41.
Tel. 27-8656.

JEEP WILLYS 60, impecável. —

Vendo, troco, lacililo. Traiar Cl
Pernambuco, guardador de auto
movei. Praça Cruz Vermelho,

JEEP" DKW 1961 --"Eslado de
novo. Ent. 1 000, saldo combl.
nar. Troco. Rua Uruoüõi 226-B —

58-6765.
JEEP CANDANGO- Tudo novo,
conversível, farol de milha, vo-

ílante modificado. Vendo CrS
Í3J2 600. Uma onda - Tel. 52-0401.

íl JÊTÉP WILLYS 60~ - Particular
_ende em estado de novo, azul-
metálico, estofamento em Cour

d pneus novos. — Telefone:
26-4688 e 25-1719.

m. k rodados, único dono, esla
do de nova, vendo, iroco, iac.
R. Russel 32-A - Glória. 

KARMANN-GHIA 1966 c 1963 -

Tenho (2). última série, equipa-
díssimo, div. cores, vendo, tro-

co, fac^ R. Russel 32-A. Glória.

KOMBI 59 - luxo, última série,
cirna e qêlo, ci tranca, sincro-
nizada. Rua General Polldoro,
28C c1 12.Finando.
KARMAN-GHIA 64 - últ. série

GORDINI II 66 - Verde velu-
do. Equipado. Pouco rodado. Es-
lado excepcional. Um só dono,
Vendo c| 2 000 à vista e 15 de
306. Delsul Revendedor Willys.
Francisco Otaviano, 41 — Tel.:
27-8656

lo. Víio no horário d*> su» pre-
ferenci* e paqo hoje em dinhei*
ro. - T.l. 38-3(191.

SIMCA JANGADA 63 - 1390,00
Ultima série, 3 sincros., quase

no-.-.-,. Saldo* a con-.b. Troco. Rua
S. Francisco Xavier, 342-E - Mo-
racanã.  

SIMCA 63 Jangada -
Entrada 1 800. - Rua
São Fco. Xavier, 189. _
SIMCA CHÃMBORD 6l"- Vendo
hoie, muito conservado. Cr5 2 500

Não aceito oferta. Ver à Rua
da Proclamaçâo, 235 até à» II
horas. Bonsucesso.

SIMCA-61 -Equipado, nova de
,,,,. .- .-. —- — —¦ ¦- tudo - Vendo ou troco - Rua

li cromadas, rádio Teles-! ses. Rua Piauí, 375-B.  Moreira, 406 - Abolição.

park 3 f|, capas courvin, luxo. PLYMOUTH Belvedere, 57 vende-U|MCÃ 64 - la. série. Base NCrí
Único dono. Nunca bateu. NCr.jse diversas peças usadas. Ver e 3 4q0i
6 200 al troca fac. em 10 meses, tratar na Rua Ficiueira de Melo, 232
Rua A-.saré, 17. Tcl. 58-6423. - 390. T.l. 28-9645. 
Eng. Novo.  . _ p|CK-UP WILLYS 64 - Tração 4

KOMBI 1964 — Bom estado NCr. rodas, tranca direção, ótimo esta-

A 100 — Bulhões de Carvalho, 271. do, vendo urgente, aceito troca.

KARMANN GHIA 66 - Particulariíolj 48-7756

semi -ero 5 marchas de luxo -

Financio parte. Ver na P.ua Me
deiros Pássaros, 26. — Tel. • - •

38-0621 - Tijuca.

PEÜGÍOT 404," mod. 61 - Su

perluxo, ¦ orig. fabr., todo equi-

pado, pnous novos. Av. Epit.
Pessoa, 456/302, c/ prop., de-

pois 18 horas. ._.

PONTIAC 57, .idio, 4 ilt. fal.,
mocânico, bom es»ado. Entrada
500 mil, aaldo «m 10 ou 12

_.! Chevrolet 50, segunda se-
.Íe, vendo. Olimo eslado. Pode
tro zer mecânico para examinar.
Rua Heitor Carrilho, 181, estacio
_ Tel.t 52-3675.
7AXI - Vendo, 'roço casa co-
mercial por táxi DKW, Gordini,
Vol^".. que esteiam em perfeito
estado. 5 a 6 500 000. Tel.: . .
38-0808, Ivo.

TAXl VOLKS 66 - la
.inho c/ rádio, tranca, c;'p**s BIwXÍVcu/arcmTÕãÃ
,írio. acessério. Facilito ..t*J8 

WIIWW^GW J«6

ppiesc-,. Rua Haddock

VOLKSWAGEN 66 - Cereja, exc.
estado Cp 8 000 km, rádio tecla.
A vista ou iroco VW menor valor
Tel. 23-6359.
VOLKSWAGEN" Tigre, zero km,
Cr$ 3 500, verde-alface, lôdas as
garantias. Saldo até 15 meses —
Barata Ribe[ro,_147

16-1664
VOLKS 1963 2.» serie. Único
dono. Pouquíssimo rodado, preço
a vista_4 150. Tel. 27-4545¦

VOIKS 60 — Vende-se, ólimo
cst»do. Rua Alice, 1 476.

VOLKSWAGEN 60 «sladi» .xc.len
único dono, com fatura do

pes, 23.°_- 36-3435._

VOLKSV/AGEN 
"l962 

- ótimo
estado, único dono, pouco ro-
dado, capa napa. Vendo t fi-

CAMINHÃO - Chevrolet 60. -

Epn bom estado. Vendo, finanw.

dado, capa napa. venço _ „- troco carro passoioPaipr, Pam

nancio 15 meses. Siqueira campos, na. /UU. lei.p av-^o....

D_rai_ Kiueuu, i*./. único aon», iwm ¦¦¦»•¦- -w^ ¦-

VÕLKS 63 - Cr$ 2 000, 
"equipa"--vendedor, 

equipado. V.ndo finan-

do, cerâmica, mecânica a tôde (nenciado. Avenida Prado Júnior,

prova. Saldo até 15 meses — Ba- 317.
rata Ribeiro. i*-7

«^^j- 36-3435

VOLKS" 55 - Equip. Rua Leopol-

VOLKSWAGEN 1964 - 2a. série,
ótimo estado, único dono, equip.,
capas napa, tranca etc. vendo ou
rroco menor valor. Rua Barão d»í

VOLKSWAGEN 1963 
"azul "pastel,

o.11 série n.° de motor 197 000
superequipado, estado geral ex- nu.u ¦•¦ --^

¦ eepcional CrS 3 900 000. telefone Mesquita, 129.'*-''*'' -::.-"/' VOLKSWAGEN modêto 1966, ce
Pérola 3.a}re]a, bem equipado, pouco ro

NCrí'ÜO filé 1 S > V -_»•.*?¦. 3 VVMtJ tu ITUU — rcium ^. ,JC|u, ubmi «.-1.''**"' 

i Akft •!•_¦_ série, superequipado pouco roda- dado, rádio, capas, napo,
lodo,___joj. r ..c.ncional - CrS I . _r._ 00. Tel. 54-3017., .- ida estado

TÁXI Volks. 64, ultima sene,|5 650 qoq ....
com pouco uso ainda nao ro- 

yõlKSWÁGEI. 1964 - Pérola 3.=
dou na praça. Fachto. Av. Rui $u conservadlsa'-
iflrbosa 300—1 JU-;. - .r , *._¦«¦««« *._e ,<_ oot.

excepcional - CrS J5 ÓCO.CO. Tel. 54-3017
Tel. 48-88/5

TÃXI CHEVROLET. 51 CANADENSE"
~ Todo original em perf. estado,
equip. para casamento. Vendo.
Rua Júlio do Carmo, 78, Sr. José.

TROCA-SE Volks por Kombi ou
Vemaguet. Av. Presidente Vargas,
2<?64 

"

Rua Major Av
Paulo.

¦455 ap.

JEEP 64 - Super-nôvo, 1 400
mil. Igual não há. O saldo o
comb. Rua Conde de Bonfim,
40-A
KOMBI

vende só a particular uma jóia
de carro. Impecável, sem um ar-
ranhão, vermelho rubi cl inierior
em napa preta, rádio cl 2 alto-
falantes, calotas cromadas, vo-
lante esporte 

"Walrood" etc. So

pí pessoa de fino gosto. CrS
7500 000 à vista. Ver c| porteirc.
Rua Visconde de Pirajá, 12, todo

PICK-UP F-10Ó, modelo 1960, com
motor novo e 100%. Rua General
Caldwell _n.o_227._FacilitpVse.__
PASSA-SE RENAULT 65 dt caixa
— Equipado, com 8 míl km. —

Avenida Gomti Freír» n. 52 —

Joáo Santos.

31MCA 66 - Super-nova 18 m
km., e| i-lidio (2 altofalantcsi, ca

pas de napa, etc. 2 600 mil. R.
Conde de Bonfim, 40-A.

SÍMCA 61, úilima série, lindís

mo. CrS_4 350 000. Tel. 48-8875.

VOLKSWAGEN" 1964 sedan." Vendo
urgente .Ver R. Conde d« Bon-
fjm,_211 - Tiiuca.

VEMAGUETE 64 - 10Ò1 cl 19 mll
km, Vendo urgente moiivo via-
gem por NCr$ 4 900,00. Ver' Av

VEMAGUET 64 - Equip.
nova. Entrada 2 000 000
-R. S. Fco. Xavier, 189.

- ¦ — Gal. justo n. 335 no pátio com
TAXI Capelinha e placas. Vendo' gu_,dador, das 7 às 18 hs. <
urc.nte. Estrada Vicente de Car- na RlJJ pro(, Esteliti Lins, 77 ap
valho, 1235, P6sto de Gasolina,| ,03 _ Laranieiras. " *~ :'

ARY. |Nev/lon.
1AXI VOLKS 64 - Olimo estado.

CAMINHÕES - Clievrolcl 46 .
Chev. 50, bem financiados. Av.
Nilo Pep;anha, 1 193 - Canjas.

CAMINHÃO Voivo Dieítpl - Ven.
du, troco por Jeep. Estrada _Por*
to Velho, 1036.

do 
"Siíguez^ 

137 - Copacabana.

VOLKS 66 - Ult. série, todo
equip. pouco rodado, íó um do-
no, est. 0 Km. Av. Copacabana,
3'5 - 1 201. _ -CAMINHÃO Chevrolet clc carne
VOLKS 65 - Vinho, superequip. ono 6; _. Vende-sc. Rua llabir,
rádio, capa napa, um :o dono. ,, ,, 61] _ p,-;t0 3 |rmãol copn
Vendo, financio parle. — '''-Ijorcje
:!.7.'•^_2,.¦ -; ;— CAMINHÃO Berliet, 10 t.. 6" ti
VOLKS 60, super novo, equipa-p,;rc|rc^ Vendo, troco por casa,
do, rádio, trt.nca, capas cíc. — laujonlove| nacional. Woüvo óczr,.
Vendo, troco, -facilito. Cerqueiral Rua Regeneração, 74 - Bon.
Daltro, 82, _pôsto__e_______la_'__,.'1_-;sucesso."VOLKS 

65" côr vinho superequi- c"ÃMri*_HAOlNTERNATIONAL 1948
pado, vendo, troco, íacilito. Cer-Ujg^ ótimo estado, vendo, iroco,
queira Daltro, 82, posto cm C«(- fac;|;t0. R. S.Fco. Xavier, 396.

Te!.: 28-3776.

VOLKS 64 riquíssimo, estaoo su-ICAMINHÂO tipo Furga'0 marca

perequipado, vendo, troco, f.el-jOpel Ji, 
todo reformado. -

,,..., '.-'¦¦—-,.-.-.„,„ -¦¦¦¦ v-.i.lp: ;,[ um Volksv/agen, ano!iilar Ru;1 Comendador Martin
Financio com NC:> 3 ouU cie en- -

irada e letras
lei. 27-9202.

GORDINI 64 - Cin.a grafite.
Excelente estado de conservação.
Vendo c| 1 600 à vista e 15
_( 204. Delsul Revendedor Wil-
tys. Francisco Otaviano, 41. —

27-8656

f-.__i-._i__ — Compro uigenta do 57 / .'.'u-.vd -i .¦,-,,,-. .. - ,...._...-
_ 67 òualou.r .stado pago i vis- Rua Visconde de Pirajá, 12, todo p|C_.UP - Vendo Internationa

tl Tel 49-8132 - Sr. Sanlo», na dia. Hasvester 1959 cabine dupla ca

hora do sua preferência. KOMBI 65 - CrS 2 800, lataria i paridade 1000 kg,, preço NCr

Cán-lido Benlclo, 2967, Co unte ses. Barata_RibBiro,J4/. \?J-™_-'_: _

IPASE -Jacarepaguá. KOMBI luxo 1961 ultima serie, RURAL, - Compro ..m .borr.c..
" " 3 

170, tudo perfeito, .'i vista. Ver Io. V.*|o no horário de su. pre-
hoje.' Rua Pereira cie Siqueira,' Ferencia » pago hoi» «m dinhei-

79. Tiiuca. to- ~ Tcl" 38-3891.

mo, vendo ou iroco por carro

pequeno, diferença vista. Base
2 800. Rua Siqueira Campos n.
296-A

de NCrS 350

VENDE-SE
6.1, ótimo eslado ou iroca se por
66. A combinar. Rua Féllx da

VOLKSWAGEN 65. vinho, 74 000
km, superequip-, motorndío, .in-
das capas e laterais Vutkrcn ete.
NCrS 4 950,00, Aceito Volks 62-
63, «aldo combinar, Rua Comcn-
dador Martineli, 173, ep. 204. -

___2Í£__: 12422 - rosto ouanaoara .".',' . ,-,...,.,.

/C- - Sr VOLKSWAGEN 64 - Equip. pneus VOLKFT7" - Particular vendo, taciiitado. tei. J-i*'.-'*»
bor,.-, 

25 OOO km. NCrS 4 450,00. 
'". 

kn- 3 300 de entrada o 21 FURGÃO International KB-2 4o

Aceito Volks 61-62, saido com ......

perequipaoo, venoo. tro^o, p«u- up —i •-- — :-¦-¦¦ - --• „,
L.^C rquelr, Daltro, 82, P6«,o do .ntpecavei. Vende-se 

^Rjj.

W_Í t;ar",964"e-Go,dini3^278,.Sr. 
PJ.cido,..

1964 Tratar i Av. Suburbana FNM - Vonde-«e um caminhão

Posto Guanabara. Iem perteito eslado e um L-/,_

173. ap. 204, Gra]a

- Cunha

KOMBI - Compro som aborr.cí-
lo. Veio no horário do sua pre-
faréncia • pago hoi» em dinhei-

Tel. 36-3391.
.,...,_ KARMANN-GHIA 64 venoe-se c-m

Tcl,: 27-8656. excepcional estado, bem equipa-
GORDINI 62 equipado. Troco, ^ rac||0 Blaupunk, tapete ele.
facililo com 1 500. Av. Mepn de p,e(-0 je oca_i_0. Tratar telefones
Sá, 253-B. .....

GORDiNI III 67 - Zero. Tódai
es cores. Facilitamos c aceita-
mos trocai. Kua Francisco Ota-
viano, 41. Delsul Revendedor
Willys. Não compre «em nos
consultar. Tel.t 27-8656

GORDINI 63 — Estado geral óti-
mo. Vendo urgente, motivo
Iransf. Brasília, 2 450 i vista.
Rua Coita Rica, 188 - Penha.

GÕRDÍNI 65 - Verde-garrafa,
lindo, 3 450, urgente. Rua José
Domingues, 359, ap. 103, fundos
— Encantado.

GORDINI 63 — Bordeaux, rádio,
capas de nana, excelente estado

geral, vendo ou financio com
1 400, saldo « longo pra2o. —

Afonso Peito, 66-B

Preco de ocasião. Tratar telefones
52-8350 ou 52-3483. _ÇJ_Su7uki.
KOMBI 64 - Luxo, ótimo estado.
Troco e -financ. Real Grandeza,
193, loia_J. Abe___alé 20h.

KÃ"r"MÀNN"GHIÃ - Vende-so es-
tado de novo, azul, equipado. —

Tratar com D. Carmem. Teleíone
37-5534 e 23-2227. Rua Gustavo
Sampaio n.° 358 apto. 1003.
Base NCrS 6.000,00. Aceitam-se
ofertas.
KARMANN-GHIA 65 - Vendo 21  ......
mil km, todo equipado, pneus Rua Sousa lima 3o

cinturados, sò à vista, 6 900. Ver kqm_|
e tratar à Av, Epitácio Pessoa n.°
30,_ ap. 1, dai 9 às 14 h«.

KOMBI 65, Sli, Vendo urgenle.
Rua Valparaiso, 22-105. Base
5 100.

KARMAN-GHIA 65. Tala larga,
superequip. Como rero. Vcndt:,
troca o facilita. Rua Conde Bon-
fim, 426.
KARMAN-GHIA 66 - Mod. 67
ainda na garantia Auto-Modelo.
equipado, linda cor, troco e fa-
cilito parte. Rua Barão Mesqui-
ta, 174.
MORRÍS MINOR 49,""'vende-ie na
Rua Babilônia, 49, loja H-l. Tel.
34-5278. Sr. Plácido.

KOMBI 1965 - Equipadissima,
único dono 22 000 Km, nenhum
acidente — Sr. Carlo$, 27*3339.

KÃRMÃNNrGHIA 1961 conversi-
alemão, importado 42 HP —

GORDINI iií 1967, 0 km, vende-
íe e| peq. entrada e prest. de
NCrS 145,00, ainda sem ampla-
ear. Tratar c! André, tel
31-5880, R. 296, até 13 horai e
54-0029 após 14 horai

KOMBI 1964 - Standard - pou.
co rodado, excelente, troco ou
facilito com CrS 2 500 e saldo
até 20 meses. R. Conde Bonfim,
66-A - Tcl. 34-9909.

GORDINI 1964 - Cima grafite,
bom eslado. NCrS 1 350,00 de
entrada, saldo a combinar — Cas-
sio Munii Veículos — Av. Ca-
lóqeras, 23 —_Caste]o.

GÕRDINT" Í9Ó4 -""Azul, ótímõ
estado. Vendo, troco, facilito. R.
S. Fco, Xavier, 398, Tel. 28-3776.

GORDINI 1963 - Vermelho, estof.
preto, equipado, ótimo eilado.
Vendo, troco, facilito. R. S. Fcc.
Xavier, 398.-Tel.t 28-3776.

GORDINI 65, últ. série, côr ver-
de, pouco uso, partic, vendo ou
troco. — Barão de Mesquita, 125.

GORDINI 66, II, côr _ azul mari-
íiho, c| 12 míl J<m, único dono,
¦estado impecável, vendo por mo-
tivo ód transferência para Bra-
*ília. Rua Bispo, 47,

KARMANN-GHIA 1963 e 1964 —

Superequipados, diversas cores,
Iroco ou facilito até 20 meses —

R. Conde de Bonfim, 66-A - Tel.
34-9909,

63 Vendo precisando

RURAL WILLYS 65 -1980,00 -

_ ;4, quase nova, superequip. —

Sf.!do a comb. Troco. Rua S.
Francisco Xavier, 342-E, Maracanã.

RURAL 62~. Impecável estaclo ge-
ral. Vendo, troco, financio. Paim-
Pamplona, 700. Tel. 49.7852.

RURAL 63 -4 x 2, excelente,
eslado de nova - Fac. cl 1 700.
Troco. R. 24 de Maio, 19, fun-
dos. Tel._ 28-7512.
RURAL WILLYS 1964 - Sup.re-

quipada, nova d. tudo, mecânica
100ÍÓ — Vendo, aceito Iroca p/
carro de menor valor • facilito

pagamento - Av. Brás d. Pin.
n.o 731 - T.l. 30-2014.

RURAL WILLYS 4p:2, 
"'63. 

Ent.
800. Dauphine 63, ent. 1 200,

SIMCÃ 63. Impecável estado lie
ral. Vendo, troco, financio, Paim
Pamplona, 700. Tel-*. 49-7852.

TAXI CARRO - Copnoro qualquer
marca, pano na hora, á vista.
Rua Emilio de Meneses, 301, Pie-
dade — Sr. Soares.

TAXI DKW Vemag 67, Ò km -

Não perca Tempo I A Texas con-
cessionária DK',V lhe oferece os
melhores planos de venda em
carros em pi.-.cado; om *e*J nome,
prontos pira trabalhar. Na trocd
damos o justo valor ao seu car-
ro. Run S. -Francisco Xavier, 342-E

Maracanã, e Rua Concíe de
mfim, 40-A - Tiiuca.

TÁXI Volkswa(t«n, compro pago
à vista. Avenida Prado Júnior,
317 - 57.8705.

51, com o Sr_. Abel

VÕLKS. óó, cerâmica, todo equi-
pado, carro novo. Vendo ou tro-
co. Av. Suburbana 122. — Te-
lefone 287288.
VOLKS. - Tenho 19), 1959, 1963.
1964, 1965, 1966, todos revisa-
dos, equipados, div. cores, ven-
do, troco, fac. Rua Russel 32-A.

L. da Glória.

VOLKSWAGEN 1966"," 1965," 1963,
1962 c 1961, todos equipados,
revisados. Várias cores. Troco e
fac. Rua C. de Bonfim, 577-A.
Tel. 58-3822

VOLKSWAGEN 67, 0 km, 46""HP
Pronta entrega. Troco e facilito.
R, Laranieiras _122-A. 25-3953._

Volksv/agen" ói - 3a. série,
3 100 à vista. Troco, fac. Ent.
1 800. Av. Princesa. Isabel, 386

Fernando. Tel. 37-4101

VW 63, pérola 3 900 s| equip.

VOLKSWAGEN 64, im-

pecável. Entrada 2 500.
R. São Fco. Xavier, 189

P.é°taçôés0dr r80.*"_n".«V nalMotivo de viagem vendo urgente

P, tc"co.-n todas as qaran-bu troco por R.ral, pagando d*
-- .-¦ 'ferença a vista. _ oon. estad-,

pneus novos mecânica I00ac, R.
¦ Do.ninoos Freire 111. Todos oc

4 300 c* radio, vitrola, cama, s_nt0. Te, 29.4095.
ventilador, a tn perímetro etc. ko- -zrr-z .'.'• "L
dolfo Dantas, là - 602 - Fone. LOTAÇÃO °».J*'™.™*>viltf-
•\y ott)] Compro em ótimo est.do. ire.-'
¦' - 

rencia Chevrolet ou Mercedes. ->

Traiar pelo tel. 58-8509.
MERCEDES"- L. P. 321 - Ver.-

VOLKSWAGEN 67. OK - Vendo
troco, facilito. Rua Haddock Lobo
382. Tel. 34-2458

•íl*:»

TAXI GORDINI 64 - CrS 2 000
— Máquina nova, cx. mud. etc;
Lataria c pintura 100%. Saldo ate
15 meses — Barata Rjbelro,_147.

TAXl" CAPELÍNHÁ"completo, esta-
do n&vo n.o 39 615, vende-sc,
também luminoso. — Bartolomeu
Mitre,_354i 101 ._J

TAXI Volks 63, adaptado 65, cs-
tado de -ero Km equipamento de
luxo, radio 4 faixas, tranca-vo-
lante especial capa napa, pneus
novos cintos Capelinha. Ainda
particular, entrego segunda-feira,
permutado. Ver e tratar na Rua
Belford Roxo 231, Ap. 903 das 3 ¦ ---• ¦¦•¦ 

; 
"'^"7030

às 12 horas, hoie, entrada 3 000\. " ~J°°* 
f' 

/WY* — 
meu ujo. Tal. 34-2458. - Hélio.. V0LKS""67 - Ze.o varias core)

saldo_350__.nen.ais.  VOLKSWAGEN 60 - Urgenle - 
VOLKSWAGEN" 65. 

' 
Superequipa. J vista, troco c fac. com 3 300

TAXI AERO WILLYS 62 - Vendo 2 930 a vUla. Troco ,„ em. 
u^ ç f ;,;, Had- er,t. s. 18 m Rua 24 de Maio;- NOVOS""" "' ¦

esta 100',.. Ladeira do Barroso. I BOO. Av. rrmmu^umei, ->t>0,dock 
Lôbo_ 382. Tel. 34-2438. |316 - 48-2701. _ j 

"r 
321.50 _ Mercedes, ao pri-

154, ap. 2. Saúde.   
'/ 

^^ 
- ¦_-— :_-_¦—¦ 

vQ|.KS*WAGEN 61 e 63 venha VOLKS 66 - excepcionai est. me- meir0. Barão de Melgaço, 666
TAXI VOLKS 65 - Vende-se, VOLKSWAGEN 66, ultima 'f'8 

vere gostar. Financio até 18 cânlca à qualquer prova, verde Cord-"
6 800 a vista. Ponto do Táxi cl U»\ atlântico, único dono, cqu- ' "

VOLKSWAGEN 60. Superequipa-
do. Vendo, troco e facilito. Had-
dock Lobo, 3_82._Tel._34-2458.

VOLKS 62 a 65 - Compro p!
meu uso. Tal. 34-245S. _- Hélio.

VOLVO 52 - Em bom est.iJo.
Vendo à vista. Rua Visconde de
Santa Isabel, 1. Tel. 38-2420.

VÕLKS 63 - Õiimo est._ á qual-
quer prova, troco, e tac. com
I 900 ent. «. 18 m. Rua 24 dé
p>_aio 316 - 48-2701 à vista.

VÕLKS 65 — Est. de novo, pouco
rodado, único dono à qualquer!
prova à vista, troco e fac. co

de-se cobine cm perfeito
do, pintada, urgente à vista. —

Aceita-se oferta . troca. Rus .,e.
nador Alencar, 230 ci Sr. João
-Tel. 28-3340.

MERCEDES CAMINHÃO IP 321"-
Vende-se ou troca-se por carro do

.*.¦,.-.¦• - -.•>.-¦. - Ipasseio. Av. Suburbana, 72*!0 --

2 700 ent. 3. IS m. Ruo 24 de Te| 49.4400.
Maio .16 - 48-2701. •i SCANIA VABIõ L-73 ref. est

^excep. vendo, tel. 4S-7716. Du
"vai 

até 9 horas ou apor. 19h.

¦¦--.. ;. Jp,-Í''v!_. 
IVemãquet 63, enl. 2 000, resto

trocar fundo do salão. Rua viJc,|^^|"',y-j**-1 v - Diarh.i4.lrt _ib a
Piraiá 490 loja 9. Sr. Marcai -em 15 nieses.R.Riachuelo, 4b ft.

Parle da tarde, RENAULT 48 - Vende-se motor

KOMBI 62"- V_da"refo_„ada pWj. ^^"l,,.^^^! 
"°

tura nova, maq. 100% — I oüO
entr. — Av. Suburbana, 9 942 —

Cascadura

_ .1 vista. Honto oo laxi c ='" »»""~i "¦,.,.-  
,*

, Mário. Rua República do Líbano pado. Vendo e facilito p..rle
6. Centro^  Rua do Bispo, 47,

VOLKSWAGEN 1962 - Superequi-

pado, único dono. A vistu ou
facilitado. São Francisco Xavier,
400 - 

Jcl. 48-5476.

VOLKSWAGEN 1967"" - 0 km,
vermelho, estudo troca. São Fran-
cisco Xavier, 400 - Tel
48-5476

i ii __L__TM UL1 J.ll-U- Hl)1

1— — """"^IÇftáJ.

KOMBI 65 - Standard, único do-
no, estado de nova. Fac. a lonçjo
pra:o c| entr. do CrS 2 500. Rua
São Fco. Xavier, 30-A.

KOMBI 65 - Equipada. Vendo,
troco facilito, Rua Haddock Lobo,
3B2. Tel^ 34-2458.

KOMBI 62 ultima serie pno-.ps no-
vos, ótima de mecânica 3 150.
Cadete Polônia 539 fundol. Sam-

^aio. 
_OMB"l - Aluga-le c| motorista

para pequenos fretes, viagens e
excursões. Tel. 52-6938. Emes-
to.

nomlco. Rua Gal. Caldv/ell 263,
2." and_^ Centro.
RURAL 65 - Luxo, cin2a-gélo_.
Equipada. Pouco rodada. Um so
dono. Vendo e| 2 800 1 vista e
15 de 279. Delsul Revendedor
Willys. Franciico Otaviano. 41.
Tel.:_ 27-8656.
pOraL" — 4 ci"l., 1950. america-
na, NCrS 1 550. Av. Rio Branco,

KÃRMÃNN-GHIA 63 - Bom de 108 - Sala 1 109 .- 32-7655.
lataria. 2 000 000 entr., Av. Su- 

"rural 
luxo, 66, vendo, tração

burbana,_9 942 j-__Cascadura.  simples, 3 000 km, garantia. -

KARMANN-GHIA - Vende-se lin- Áiul cíêlo. Rua Catele, 274 í!
do c| maq. ótima. Av. N. S.I211 — 25-5521, Francisco
Copacabana, 661 com o Sr. J_-|g
sé na garagem.

KOMBI 63 — Olima de mecânica,
com rádio, frizos e pneu* novos,
porém com pequena avaria na
frenle — Preço base ã visla 3 600
ou troco por Kombi 64 que es-
eia ióia, preja a diferença a

vista - 29-9283.

67 - VEMAGUET, 0 km.
66 — VOLKSWAGEN, excepcionalmente novo,
65 - VOLKSV/AGEN, várias cores
65 - KOMBI, nova,
65 - AERO WILLYS, couro 3 marchas
65 - AERO WILLYS, equip., novo. 4 marchas
65 - RURAL WILLYS, luxo
64 - VEMAGUETTE, 1001 ólimo estado
64 - KARMANN-GHIA, ótimo estado
64 - GORDINI, ótimo eslado
63 - VOLKSWAGEN, várias cores
62 - VOLKSWAGEN, diversas corei
61 - VOLKSWAGEN, sincronizado
60 - VOLKSWAGEN
59 - VOLKSWAGEN, ótimo estado

Vendemos com grande facilidade de paejamento
e aceitamos troca. »..,,._,

Rua Conde Bonfim, 190 - 204. Tel. 28-1610.

1 .VOLKSWAGEN 1963 - Supere-

quipado, ótimo eslado. - Vendo,
troco, facilito. R. S. Fco. Xavier,
398 - Tel. 28_3776J

VOLKSWAGEN 1961"- 62 - 64
- 65, com entradas a partir de

1.500,00 rest. 15 meses. Ag. Via-

na; R. .Viaris e Barros, 724 - T.
48-1403 e 28-7791.  _.
VOLKSWAGEN 67, Tigre, grená,

pronta entrega. Troco e facilito.
Rua Haddock Lobo, 335.

ver c gostar. Financio até 18
meses ou a vista p| melhor ofer-
ta Rua Dom Meinrado 37. Lgo.

da Cancela 48-6932.

VOLKSWAGEN 1963 equipado,
único dono. Vendo ou troco por
Kcmbi. Av. Teixeira de Castro,
n.» 145.
VOLKSWAGEN 65, superequipado,
estado excelente, fac. c| 2 800.
Saldo até 18 m. R. 24 de Maio
19, fundos. Tel. 28-7512. Sao

Fco. Xavier

amai. à vista, troco e fac. com ___..__._

3 000 ent. s. 18 m. Rua 24 de AUTOPEÇAS E REVEND.
Maio, 316 - 48-2701. T

RURAL 1964, duas cores, 4x2,

, superequipado, est. de nova,

KARMANN-GHIA 1966 - Còr pé- único dono, vendo, troco, fac.
rol.-, 9 000 Km. Ver » tratar noJR. Russel 35-A. Glória.
Edifício Avenida Centro', /•

GORDINI 65, côr ouro antigo,
saiu ern outubro, equipado. Av.
Paulo Frontin, 573, ap. 101.

GORDINI 1965, rádio, particula
ótimo estado de conservação. -

2 780. R. Barata Ribeiro 207-302

KOMBI 65-66 luxo capas napa,
cofre aro de buzina mudança
alongada sob. aros radio 3 tal-
xas, cer grena e marfim. R. Au-
gusto Barbosa 171 iunto a ponte
de Todos os Santos, troco

Rio Branco, 156 s| 2519 ou pelo
telefone 42-1916. Sr. Hamilton.

KOMBI 1959 - ÍÕÕ% de máqui-
na e lataria. Entrada desde Cr$

1 800 o o saldo em 10, 15, 20,
25 e 30 meses. Av. Almirante
Barroso,_91-A. Tel. 42-613B. 

MERCEDES-BENZ, 230," ano 1967.
novo, equipado. Ver Rua Repú-
blica do Peru, 72 com porteiro
Hufio.

KOMBI 62 e 63, compro, pago a
vista, CrS 2 000 000. Hoje «té »s
14 horal. Tel.: 34 -1942, Sr. For.

RURAL 64-4 por 4, ótimo cs-
tado, cem rádio. Tel. 43-3159,
Clóvis.
RURAL 60 (Tra. 4 rodas). Es-
tado geral bom em tudo. Base
2 800 a vista. Rua Bariri n. 328,
Olaria

v

_?TRS _Vy~T°* 
'"£.• 

!___ CABINA Super Ford - Vende-se,
62, verdade.ra ioi... fac. com 

R 
. 

fa _ v da Penha
1 800. rest. a comb. Rua Sena- íl_?_"1-"' -,— 

dor Bernardo Monteiro. 220. _ CARROCERIA - Vend.*.. nov.

\75E_rWAGEN eno'64~Sul^. ••¦». u">- """ 7'60 í' t0.mP* Kr
quipado. Vende-se, Rua llabira
n.° 631 — Poslo 3 Irmãos -

Jorge.

GORDINI 1964, última série, es- "£_____— - -
Tado de novo, vendo ou aceito KOMBI STANDARD 61 — Excelente
iroca. R. Barata Ribeiro 254. estado geral, motor, pneus etc.
Sr. Mário. Ver garagem — Anita Garibaldi,

GORDINÍ"fir~"Zero km., freio 9.__-._.T_a-l*'r;._3*'0*1.?ZL__ -

à disco. Vende-se melhor oferta (KOMBI 196Ó, standard, equipada,
,1 vista. Te!

M
m

- -m
. . ME,

.2-9675 e 52-9368

GORDINI 64 - Equip. cfrádio.
Vendc-;e urgente. Entrada 800
mil, 11 orest. 300 mil. Concep-
ião, 23-1780.

cor pérola, 20 mll km rodados.
R. Augusto Barbosa, 171, iunto
a ponte Todos os Santos. Aceito
troca mais antiga ou Volks —
Financio parle.

GORDINI 
"- 

64 • 65 - Equipa
d.sslmoí — Bem conservados -

Financio ct pequena çptrada -

Troco p! Dauphine, Citroen ou
tarro europeu - Av. Suburbana,
9 942 - Cascadura.

KOMBI «ei da em 1960, friso de
luxo, cinza e m3rfim, pintura
nova, motor 66, jogo de capas.
Bíse 2 550. R. Augusto Barbosa
nfi 171, junto a ponte Todos
os Santos,

MERCURY 57 - A mais nova da
Guanabara, toda original, facilito.
Aceito troca p| nacion?! cu ame-
rirano, documentação sadia. Av.
Suburbana, 9 942 - Cascadura.

MORRIS 49 - Bom de forração
lataria cl 700 mil de entrada.

Av. Suburbana, 9942, Cascadura.

MERCURY Coupé 48 ótimo esta-
do, lataria, forração, -pintura, me-
cânica tudo 100% facilito. Rua
Uruguai,__248 - 3B-5128."MORRIS 

MINOR 52 - Impecáye
Financio. Rua Souza Franco, 356.

MORRIS 
"OXFORD 

50 - Vende-se,
máquina retificada. NCrS 1 400,00
,i vista. Rua Ana Néri, 1 540, ap

1302.

RENAULT Gordini - 1965 e mais
20 automóveis de diversas mar-
cas, tais como Flor ide Renault
Willys, Chevrolet, Ford, Dauphl-
ne, Kombi, Simca, DKW etc, to-
dos em excelente eslado, serão
vendidos em leilão judicial pelo
leiloeiro Fernando Mello, na Rua
licínio Cardoso, 324,_ em Ben-
fica, quinta e sexla-feíra, 6 e 7
de abril de 1967. a partir das
14 horas. Mais inf. tel. .2-8205.

GE BUIOMÓVEIS!

RURAL 63 e Vemaguet 62. No-
vas, particular. Ver hoje. Estr. do
Portela, 44 s| 204 - Madureira.

iW///M

FIQUt CIENTE! TEMOS UM PLANO DE
VENDA PARA CADA CLIENTE

1966 - ITAMARATY, equipado excepcional estado
1966 — GORDINI, excepcional.
1966 -. AERO WILLYS, equipado, impecável
1965 - AERO WILLYS, ótimo estado.
1965 — GORDINI II, equipado.
1964 - AERO WILLYS, estado excepcional
1964 — GORDINI, ótimo estado
1963 - AERO WILLYS, equipado
1961 - AERO WILLYS, ótimo eitado

TODOS OS CARROS 100% REVISADOS
RUA MARIZ E BARROS N.° 774/776

TELEFONES: 48-7454 - 34-9316

VOLKSWAGEN 66, 
"últ. 

série, pé-
rola, pouquíssimo rodado, part.,
único dono, troco menor valor. -

Barão de Mesquita, 125. w

VOLKSWAGEN 1965 -Còr grenat,
equipado 100% de motor, ocasião
4 800 00, também facilito paga-
mento. Rua Conde Bonfim,___.3__.

VÕLKS 65 - 28 COÕ todo equip.,
I pneus bons, conservadissimo, be

las capas Vulkrom, rádio etc. -

NCrS 5 000. Aceito 62 ou 63 sal-

do combinar. R. Comendador Mar-

.tineili, __73;J>_p._204, 
-_ Graiau._

VENDO Furgão GMC ano 51.
¦V. e tr. K.a Duque Caxias, 147
- V. Isabel.

VÕLKS 62 — Vende-se equipado,
com capa de napa e rádio, tudo

em bom estado, sò ò vista CrS
3 500. Traiar pi lei. 25-0358.

"VOLKSWAGEN 
62 -

Ótimo estado. Entrada
1 800. R. São Fco. Xa-
vier, 189. 
VOLKSWAGEN 63 - Estado d.

novo, «quip. «| «apa«, radio, 3

f. tr.n«. tranca, «tc. 2 500 •nl.
R. S. Francijco Xavi.r, 860 -

T.l. 40-8545,

VOLKSWAGEN 60 - Òtim. rn.-

cSnica • lataria equip., rádio,

tranca, capas, .tc. 1 500 .nl. -

R. S. Francisco Xivi.r, 860 -

T.l. ,8-8545

(P

VENDO ou troco JK 63, côr vi-

nho. Bom estado, equipado por
ap. na Tiiuca, saldo a combinar.
Tratar Rua Barão do Bom Rcti-
ro, 573. Tell.: 290523 ou ....
28-1611.
VOLKSWAGEN 64, lindo, com
rádio, capa, 5 pneu» novos, I.

Icença 67 etc. NCrS * 500,00. -

Rua General Pedra, 211. Tet*.:
' 
23-9876, Jorge.

VOLKS 62, equipado, rádio Al
I Transistor de tecla, capas etc. -

Troco ou fin. Araújo Lima, 47
— Tijuca. .

VOLKSWAGEN 64 • 65 .m .s-

tado de novo. «quipadoi. Troco

facilito. R. S. Francisco X.vi.r
n.o 860 - TeK_48-8M5.

v'OLKSWÃGEN""ór""- Equipado
Troco, facilito com 1 500 - Av.
Mem de Sá, 253-B.

VOLKSWAGEN 61 - Sincro, rá-

dio, capa, napa etc, ótimo ««-

lado conserv. 1 800, saldo ate

15 meses. Barão de Mesquita,
218 -Jeh 28-3338. I
VOLKSWAGEN 66165 - Sinai ...j
2 500, resto longo prazo, radio,'
capas. Av. Mem de Sá, 14-A

(iunto R. do Passei.o 22-4229 e
32-5397K
VENDO Simca 62, batida, de
frente, sem ter afetado a máqui-
na. Pela melhor oferta - Rua
Aristide» l&bo, 237, .ap. 201
Tcl. 54-0094.
VENDO camioneta Vemag. Tel.
37-9903 - D. Herminia.

VÕLKS 62 - Vendõrtodo equip.
Urgente - R. Prof. Lace, 19-A.
Est. _Rajnoj.
VÕLKS 67 - 0 km - Azul ocea-
no - NCrS 7 200,00 - Rua Lui-
sa Figueiredo, 100 - _P_____L_

VOLKS 61 - la- série. Super
equipado, adaptado 62, estado
de novo. Facilito com 2 CCO, ent.
Av. Heitor Bellrão 57 ap. 301.
Tel._48-7183.
VOLKSWAGEN 60 - Vendo, en-

uto, cor vinho, roda tala larga
cromada, transi, paro óó. Av.
Ita ocaij 13*11-A.
VOLKSWAGEN 65 - Verde, 18
mi! km. Único dono. Olimo es-
tado. NCrS 5 200. Tel. 37-4576.

VOLKSWAGEN 66, modelo 67,
gronÁ, ó mil, na garantia, supe-
.equipado, à vista ou faci!., com
4 000 ent. Troco Volks. menor
valor. Rua Ana Leonidia, 250
Engenho de _Dt. n|ro.

2~6Ò delargura - Ru» Ull» Cã.
mara,_776 - Sr. Bruno.

TAXI CAPELINHA - Vendo •_

instalo, blindado, nada consta.
Oficina especializada. Taxíreí. R.
lbira,_10___Jacaré.
TOCA FITAS-ESTEREO SABÁ pari
automóveis, vende-se, novo, tam-
bém acoplado a projetur de sn-
les. Favor telefonar p' 32-3952.^

.7.XI - Vendo iá aferido e com
o nada cor.sa, 8 íaxlmetro» mar.
ca Capelinha. Tel.; 37-2768.^

TÀXÍMETROS -"Vendo 8 taxi.
metros marca Cape!inha. JÁ t-s.
tão aferidos e iá tirei e nada
consta. Tel. 37-2768^

VOLKS 1966 - Vendo urgente
azul allânlico, equipado, em esta
do ótimo. Ver à Rua Coirana n.o
200 - Brái de .

OFICINAS
.OFICINA mecânica especializada
Volkswagen, loia de peças con-
estoque, telefone, contrato nô-
vo, peq. aluguei, ottmo ponto,
funcionando, vende-se facilitado;

- - Tratar lei. 28-4711 -Sr. Mates.
VOLKS 62 - O mais novo do Rio, 

y^g|^j 
¦{,„, 

oficir,, de ele.,",:
superequipado, vendo ou troco. - «™ 

borracheiro - Av. Su-
Av. Suburbana, 10 087 - Posto „„ _
Texaco.

WILLYSW
eom sua confortável >r

'burbana 
n.° 7977 - Entrada

r milhòf:;.

MOTOS — LAMBRETAS

AMBULÂNCIA
LAMBRETA Standard - Vende-se
a mais veloz da Guanabara —

Manuel. Rua Carmo Nele, 107.

"MERCEDES 
1959 - Completamente

nova, único dono — 6.500,00 —
Tel. 48-5476.

mm^mm nn ___________________________________________a

m ¥l*(ffl_fl p^S^s,
__ ^*^ ¦¦ v/ >>ü*'

OU QUALQUER
OUTRO
UTILITÁRIO
WILLYS

)UER (

À.V.•'SÜBURBA^IA.'79¦.fèl.p, 34-215.4;

^ffl^^^

e toda a linha d»
UTILITÁRIOS. V. en-
contra, com todas as
facilidades, na

ESPORTES E
EMBARCAÇÕES

AGENCIA CAMPO GRANDE
DE AUTOMÓVEIS LTDA.

Av. Cesírio de Melo, 953
Camoo Grando - Tels.
1010 - CETEL 94-1171
Praia do Flamengo, 244

Loias AeB-Tel.2--9776

BARCOS E LANCHAS
'"BARCO 

OE PESCA -Vendo copn
7 metros, convés, duas urnas, mo-
tor a óleo Diesel, 12 HP, rede tra,.
nera, Tel. 30-8419.
BARCO de cedro 6 pess., co.n
motor popa de 3 HP, 350 mi,
ac. oferta. R. Arnaldo Murineli,
1 eo, Anchieta._ _ __
VENDO embarcação peica ou re*

cr»io. Pela melhor oferta. Teieio-
ne 22-2246, Cmtc_. Mário. ,

CAÇA E PESCA
CAÇA'" SUBMARINA"- Vende-ae
1 arma 

"Cobra" c 2 arpô.s NCrS

S0 Outra Nem-Rod conpple.j
NCrS 50 E 1 roupa de neooren-
completa NCrS 50. Tel. 27-0262.

Sr. Milton.


