
TEMPO: bom. TEM.
PETtATURA: elevada.
VENTOS: fracos. VI-
SUt.: boa. MÁXIMA:
35.8. MÍNIMA: 22.11.
(.Mais (lctull.es na 1."-
páfeina do Caderno de

i Classificados)
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Oposição integrasse no apoio âfi A
3J§ 3 íIíI

5. A JORNAL DO BRASIL - Av.
Rio Branco, 110/112 - End. Tel
JORBRASIL - GB. - Tel. Rede
Interna 22-1818. — Sucursais: S.
Paulo — Rua Barão de Itaoetinin-
ga, 151, coni. 21/22, Tel. 32-8702,
Brasília — Setor Comercial Sul,
Cd. Central, 6.° and. or. 602/7,
Tel. 2-8866. B. Horizonte - Av.
Alonso Pena, 1 SOO, 9.» and. Tel.
2-5848. Niterói - Av. Amaral
Peixoto, 195, <ir. 204, lel. 5-509.
P. Alegre — Av. Dorge. de Me-
cleiros, 915, 4.° and. Tel. 4-7566.
-íecife — Rua União, Ed. Sumaré,
s/1003, Tel. 2-5793. B. Aires -
flórida, 142, lojas 10 e 14, Tel.
¦40-3855. Correspondente.: Belém,
S. Luís, Fortaleza, Natal, João
Pessoa, Maceió, Salvador, Curiti-
bn, Montevidéu, Washington, N.
Iorque, Paris, Londres. PREÇOS: -
VENDA AVULSA - GB e E. do
Rio: Dias úleis, Cr$ 200 ou NCrS
0.20 — Domingos, CrS 300 ou
NCr$ 0,30;SP, DF c BH: Dias
úteis, CrS 300 ou NCrí 0,30 _
Domingos, CrS 400 ou MCr$ 0,40;
Estados do Sul: Dias úteis, CrS
300 ou NCrS 0,30 - Domingos,
CrS 500 ou NCrS 0,50; Nordeste
(até PB): Dias úteis, Cr$ 300 ou
NCrS 0,30 - Domingos, CrS 500
ou NCrS 0,50; Morte (RGN até
AM!: Dias úteis, CrJ 500 ou NCrS
0,50 — Domingos, Cr$ 800 ou
NCrS O.flO; Oeste (GO, MT!: Dias
úteis, CrS 300 ou NCrS 0,30 -
Dominqos, Cri 500 -bu NCrt 0.5T'
SERVIÇO POSTAL (BRASIL). Ano,
Crt 45 000 ou NCrS 45,00; Se-
mestre, CrS 23 000 ou NCrS
23,00; Trimestre, CrS 12 000 ou
UCrt 12,00 - ENTREGA DOMI-
CILIAR: Trimestre, CrS 18 OOO ou
NCrS 18,00; Semestre, CrS 36 OCO
ou NCrt 36,00. - EXTERIOR (V.
AÉREA) - EUA: Mensal USS 10;
Trimestre USS 30; Argentina: PAS
40 e PAS 100: Uruguai: }8, dias
útris e 515, domingos.

ACHADOS E PERDIDOS
DOCUMENTO PERDIDO - Foi
extraviado o Diploma de Técnico
em Contabilidade, expedido pela
Fundação Gelúlío V.irgos, perter)-
conte a José Luiz Santos, favor
telefonar para 30-6806.
FOI perdida a carteira do CREA
n." 8887 - D - 5.8 Reolão. Ps-
de-se a quem a encontrar o fa-
vor de encaminha-la .10 Conselho
Petjicnnl rie Engenharia e Arqui-
1-tura.

GRATIFICA-SE-Perdeu-
se, no trajeto da Rua Se-
nador Dantas para Rua
do Catete, no interior de
um táxi, uma pasla con-
tendo valores, livros co-
merciais, documenios 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. __
GRATIFICA-SE - Pardeu-se cart
ra de motorista e licença dc t
fomóvol do Manuel Martins, e--
ireq&r à Rua Almeida Reis (Cavai-
eánra).jcl£. 23-9601_e 29-S64I.
PERDEU-SE na Estação de Engê-
nheiro Pedreira, Estado do Rio, I
pasta de couro, com 3 «"oníratc;
ds terrenos. Gratifica-se a quem
a encontrou e telefonar para
escritório do lotearnento "Cidade
Senhor do Bonfim". Tel._32-000l.
PERDEU-SE um livro de registro
de compra, e not-s fiscais per-•fencenle à Firma Antônio Bn r
bosa & Irmão estabelecida n;
Estrada Vicente de Carvalhc
n. Ó51-B no trajeto de Vicente
de Carvalho para a Ry- dos An-
dradas. Gratifica-se a quem en-
tregar.
PERDÉÜ-SlT uma pasta conT~5<~
cumentoi no trajeto da Rua
Oriente em Santa Tere__. Grali-
¦fica-se a quem a entregar na
mesma rua n. 24Ó ou telefono'
oara 32-8466 - Gratifica-se_ bem.
PERDEU-SE a placa (roseira do ca-
minlião GB-óO-43-36. GratiTica-sc
a quem devolver à Rua Miguel de
Frias, 29*33.

EMPREGOS

DOMÉSTICOS

AMAS, ARRUMADEIRAS
E COPEIRAS
ATENÇÃO — Emp. doméstica?
Ag. Mota tem as melhoras com
documentos i ref. Av. Copacc-
banan. 610,_sjloia 205. 37-5'J33
A AGENCIA RIACHUELO desde
1934 vem servindo a elite cario-
ca. Temo» cop. - arrumadeiras
babí> ctc. Tels. 32-5556 e ..

.32-0534 - D. Conceituo.

ARRUMADEIRA — Que durma no
emprego. Família de três crían-
cas em Ipanema. Exigem-se óti
mas referências. Tal. 37-8627 —
D. Lúcia.

ARRUMADEIRAS, copeiras c ba
bás — Precisam-íe. Ótimos orde-
nados — Rua Senador Dantas, 39,
_.° andar, saio 206.

ARRUMADEIRA: Precisa-se com
prática, menor de 25 anos, boí
apresentação. Exigem-se referên
cias. Tratar na Av. Vieira Souto.
442, ap. C-01 5.° andar;

ARRUMADEIRA-COPEIRA - Pre.
cisa-se na Praia do Flamengo,
172, ap. 8.

ARRUMADEIRA para lavar, pas
3ar, casal de tratamento, folga 15
em 15 dias — Ordenado 00 mll
— Rua Paulo César de Andrade,
274, ap. 601 — Parque Guinle -

laranjeira-.
BABA' — Precisa-se para criart-
<-_¦ de 2 anos, exige-se pessoa
responsabilida de e
pertencia, que tenha ótimas
¦ferencias. Paga-se bem. Traíar na
Rua 19 de Fevereiro 22 — Bola
fogo.
BABÁ. Preciso para l.a crianr
que seja paciente. Pago 100 mll.
Hoie. Rua d» Carioca, 55, ap. 202.

BABA - C prática e ref. - Pre-
clsa-se o/ menino 2 anos. Pa tia-

se bem. R. Fernando Osório, 18.
Ap. 202 - Flamengo.

BABA-GOVERNANTA - Para 3
crianças, sendo qu» 1 esta no
colégio, com rtfarências o mui-
ta prática • paciência. Paga-sa
muito bom. Av. Afranio -• Ma-
lo Franco n. 125 ap. 201 - la-
blon
BABA c/'prálica e referência -

Inicial Cr$ 75 000. Rua Comen-

dador Martlnsli, 173 ap 204 -

Grajaú.

Pedra e
perigo no
Gantagalo

No mesmo dia em que o Sr.
Negrão de Lima dizia, ao inau-
gurar instalações de água, luz e
esgoto em algumas áreas da Ci-
dade de Deus, que o carioca atu-
almente tem um "pânico exa-
gerado" de chuva, o helicóptero
do Instituto de Geotécniea do
E.stado sobrevoava o alto do
Morro do Cantagalo, onde uma
pedra de grandes dimensõe ;;
ameaça cair e destruir quatro
edifícios na Praça Eugênio Jar-
dim.

Para evitar a queda dessa
pedra o Instituto de Geotécniea
iniciará segunda-feira a cons-
trução de um cabo aéreo, como
no Pão de Açiicar, para o trans-
porte de material ao alto cio
morro. (Página 7)

"Populorum55

tem apoio de
Costa e Silva;

Em seu nome e no do poyo
brasileiro, o Presidente Costa e
Silva enviou ontem ao Papa
Pnulo VI uma mensagem aplau-
dindo a encielica P__.._lo-um
Progressio e apresentando votos
para que "seus ensinamentos,
tão valorizados pela autoridade
de sua fonte, sejam aproveitados
com a urgência e inteireza que
requerem as justas aspirações da
humanidade".

O Secretário-Geral da ONU,
U Thant, também telegrafou ao
Papa, manifestando apoio às
propostas contidas na encielica.
A imprensa européia comentou a
Pojiiilorum Progrcssio, fazendo
algumas reservas às suas conde-
nações ao capitalismo, enquanto
os jornais comunistas afirma-
vam que os problemas levanta-
dos pelo Papa são conseqüência
de contradições apontadas pelo
marxismo, há mais de um sé-
culo.

Fontes do Vaticano informa-
ram que a encielica vinha sendo
preparada desde 1963. Sua im-
portãncia, segundo teólogos, é
elevar pela primeira vez ao pia-
no internacional princípios fixa-
dos há 76 anos pela Rcrun. No-
varam de Leão XIII. (Pág. 9,
Editorial na pág. 6 e Caderno B>

Delfim crê
em progresso
sem sangue

O Ministro da Fazenda, Sr.
Delfim Neto, demonstrou ontem
o que pretende fazer o Governo
Costa e Silva na área econõmi-
co-financeira, ao afirmar que"é perfeitamente possível acele-
rar o desenvolvimento com uma
taxa de inflação controlada de
15% ao ano". Êle garantiu que
o esforço para melhorar as con-
dições de vida do povo "não exi-
gira sangue, suor ou lágrimas".

O Sr. Delfim Neto disse
também que o Governo não pen-
sa em ampliar a participação do
Estado nas atividades econõmi-
cas, sendo uma de suas diretri-
zes "provocar a redistribuição da
renda em beneficio da iniciati-
va privada. (Página 13).

UM TRABALHO GRANDIOSO

^lllit"'„'. *.< ' \ . -;. ¦ .,..-,;.y,yf-y ". •"...'/•. '.yY.*\ ¦ y*:.y.! '

r'fy$Pí&$$f888^vi U i\ : ;Á-ViA

___m x^^jÊÊÊÈÈÊÈÊÈÊÈWÉi

*^k__*í^-_S_*^í* ^wt^-1^*;-*_» ¦*** ;-'''''_»nB EIé-uiIíkI _Rür3s üi_EI» -
¦^i@m$mítfâ__w_%.m®:-. 4___»%$SH Kw^lP^I__^fl WÊÊSÊÊk

^fe»__íM*^^' '^ ¦ t^^^K^M^K^^I^^'' '^^9Ss___&Ss^__' ¦¦

¦t ''£' v _.v#«&''^ 'T': :;*

mmmm
'•; ,#?.;?'A^"-.'.'.;' ¦'m-xA v-V- ;£A 7Xx "'*-x&x

Atarrachar a extremidade da pedra u rocha estável no Canlagalo é unia exigente obra de engenharia

Costa e Silva reafirm
Governo se voltará

que

O Presidente Costa e Silva, ao ser
homenageado ontem em Brasília pelo
empresariado nacional, reafirmou que
o Governo está cm busca do huma-
nismo social c assumiu o solene com-
promisso de jamais ser indiferente às
aspirações do povo, dizendo estarem
todos os seus Ministros empenhados
em administrar o País mediante uma
política permanentemente atenta aos
ideais populares.

O Presidente tla Confederação Na-
cional do Comércio, Deputado Jcssó

UM BRINDE AO FUTURO
ilIflPlIliliil

Pinto Freire, que falava em nome dc
36 federações, leu a mensagem dos cm-
presários ao Presidente Costa c Silva,
proclamando "entusiástica e integral
confiança na ação patriótica" do novo
Governo. Lembrou que o documento
representava "os 

pontos-de-vista de
nossa classe eni face dos problemas da
atualidade nacional".

Manifestou o Presidente Costa e.
Silva sua "fé na consciência democrá-
tica e cívica dc todos es..I)rasileiros'' e
disse confiar "cm 

que colaborem eo-

ara o povo
raigo no cumprimento da minha tare-
fa de governo', afirmando, cm segui-
da, que não prescindirá da colaboração
dos empresários.

— Vós que sois homens de empre-
sa — disse — estareis presentes nos
concílios da República, através dos
vossos órgãos de classe. A colaboração

•que estou recebendo constituirá vigo-
roso instrumento de ação político-
administrativa. (Noticiário na pág. 12
e Editorial, na pág. (i)

Ao lado de Jessé Freire, Costa e Silva manifestou sua confiança na colaboração de lodo o povo (UPI)

Rio parou à
tarde por
falta de lus

Já submetido a violemos cortes
de luz durante dois períodos do
dia, o Rio ficou completamente p;i-ralisado, ontem, durante uma hora
e meia — das 15h34m ás 17h5m —
em conseqüência de uma pane na
Usina de Cubatão, em São Paulo,
ciue interrompeu o auxílio empres-
tado ao sistema de energia da Rio
Light des.ie o acidente na Usina
Nilo Peçanha.

Pouco antes do inesperado
blaclfput, os representantes do co-
mércio lojista carioca entregaram ao
Ministro das Minas e Energia, Co-
ronel Costa Cavalcanti, um memo-
rial reivindicando o término ou a
diminuição dos cortes de energia no
periodo da tarde, além da permis-
são para liberar 50'c da iluminação
das vitrinas. Ambas as idéias fo-
ram bem acolhidas. (Página 7)

Leite some
se Minas não

Guerrilha
resiste

URSS não
responde

curar raiva na Bolívia a U Thant
Todo o gado leiteiro de Mi-

nas, e, conseqüentemente, a po-
pulação do Rio — que no mi-
nimo ficará sem o leite vindo de
lá — estão ameaçados pelo sur-
to de raiva que atingiu nos últi-
mos dias a Zona da Mata, so-
bretudo se não fõr iniciada em
tempo a vacinação de todos os
rebanhos, nas regiões do Esta-
do, onde a doença ainda não
chegou.

Os fazendeiros da Zona da
Mata estão se reunindo para
dar uma solução ao problema, e
contam, no sen esforço, com a
ainda do Governo estadual e do
Ministério da Saúde, embora até
o momento só tenham recebido
sete mil doses de vacina anti-
rábica. (Página 15).

Pelo segundo dia consecuti-
vo os guerrilheiros bolivianos dc
Lagunillas resistiam ontem ao
bombardeio da Força Aérea e ao
cerco dos soldados da Infantaria
da IV Divisão e do Núcleo Aero-
transportado, obrigando o Ge-
neral Jorge Belmonte. Coman-
dante-Chele cias Forças Arma-
das, a pedir mais reforços.

O QG legalista, em Camiri,
estabeleceu censura aos despa-
chos dos jornalistas e proibiu
a viagem de civis não autoriza-
dos ao reduto rebelde. Parte do
material apreendido foi enviado
para La Paz, onde será exibido
como "exemplo da agressão es-
trangeira á Bolívia". (Página 8)

A União Soviética não respon-
dera por enquanto à nova proposta
de paz do Secretário-Geral da ONU.
U Thant, porque quer ver antes
quais seráo as conseqüências da
Conferência de Guam e não se dis-
põe a causar ressentimentos ao
Vietname do Norte, que rejeitou o
plano — disseram ontem em Lon-
dres fontes diplomáticas e governa-
mentais.

Em Paris, o jornal Lc Monde
afirmou que a proposta é inaceitá-
vel, pov "encampar as teses norte-
americanas". Na frente de guerra,
esquadrilhas cios Estados Unidos
voltaram a bombardear, agora com
mais de 400 aviões, áreas próximas
ao Porto de Haiphong. nas quais
foram destruídos vários depósitos de
combustível e suprimentos. (Pág. 2)

Pouco depois de ter sido
convidado para integrar a
delegação do Brasil à Confe-
rencia de Punta dei Este. o
Presidente do MDB, Senador
Oscar Passos — anunciando
a reabertura do diálogo entre.
o Governo e a Oposição —.,
declarou que a idéia de dar
um crédito de confiança ao
Marechal Costa e Silva é
apoiada por todos aqueles
que se dispõem a respeitar
o Presidente da República,"desde que êle respeite as li-
herdades democráticas".

A Oposição tem recebido
com grande simpatia os pri-meiros movimentos do Ma-
rechal Costa e Silva, que,
por delicadeza, reagiu vaga-
mente à sugestão de união
nacional, levada ontem peloDeputado Amaral Neto.

— Acho que ainda é mui-
to cedo para a Oposição con-
fiar em mim — observou o
Marechal-Presidente.

O movimento de união
nacional em torno do Presi-
dente Costa e Silva, nos têr-
mos defendidos pelo Minis-
tro Magalhães Pinto, foi Ian-
çado ontem pelo Prefeito Fa-
ria Lima, de São Paulo, atra-
vés de seu porta-voz na As-
sembléia Legislativa.

Ao mesmo tempo, ainda
na Capital paulista, poliu-cos ligados a frente ampla
informavam que já íoram
encontradas íórmulas paraa recomposição entre a área
liderada pelo Sr. Carlos La-
cerda e a mais radical, re-
presentada principalmente
pelo Deputado Hermano
Alves.

Convencidos de que o
MDB não é um Partido po-lítico, os deputados (perto
de 30) mais ou menos es-
querdistas da Oposição cogi-
tam. de estruturar-se, para,além de conquistar o direi-
to de emitir pronunciamen-
tos próprios, entrar em en-
te.nciimen.tos com a frente
ampla, na qual reconhecem
o embrião do terceiro Parti-
do político.

O Ministro da Justiça,
Sr. Gama e Silva, segundo
seus assessores, c o n s i d e -
ra desaconselhável a revisão
imediata das novas Leis de
Segurança Nacional e de Im-
prensa, mas admite a possi-bilidacte de reformulação, "se
constatadas falhas em sua
aplicação".

A Mesa da Câmara dos
Deputados terá de decidir
hoje a respeito da questãode 01'dem em que o Deputado
Flores Soares (ARENA gaú-cha) propõe a nomeação de
uma Comissão Especial pararever todos os atos legislai!-
vos decretados pelo ex-Pre-
sidente Castelo Branco, es-
pecialmente a Lei de Segu-
rança Nacional. (Noticiário,,
páginas 3, 4 e 8, e Coisas da
Política, página 6)

SIP analisa
opressão
no Brasil

O Comitê de Liberdade de
Imprensa da Sociedade In terá-
mericana de Imprensa — SIP
— decidiu ontem, em reunião
realizada em Montego Bay, na
Jamaica, submeter a uma ln-
vestigaçáo especial os casos do
Brasil, Nicarágua e Barbados. A
SIP anunciou que vai enviar
enérgicos protestos aos Gover-
nos dos três paises, "onde se ía-
zem restrições á liberdade de
imprensa".

Foram felicitados pelo Co-
mitè da SIP. por sua luta con-
tra as restrições impostas ao
jornalismo brasileiro, o Diretor
do JORNAL DO BRASIL, Sr. M.
F. do Nascimento Brito, e o Di-
retor de O Estudo de São Paulo,
Sr. Júlio Mesquita Filho. (Pág. _)_

Aprenda como declarar e ganhar dinheiro com o

IMPOSTO DE RENDA
LEIA HOJE O SUPLEMENTO ESPECIAL DO JORNAL DO BRASIL

• Um oferecimento de ^^
VERBA SLA. &
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França lança seu primeiro submarino atômico
Tropas de Saigon seqüestram
camponeses como represália

Saigon <UPI-Jin — Tropas sul-vietnamitas
seqüestraram como reféns cerca de cem civis,
habitantes clc duas aldeias nn província de
Quang Tri, em represália pelo seqüestro, pelos
guerrilheiros, de membros das próprias ítuní-
lias desses reféns — revelou ontem em
Saigon um porta-voz do comando militar ame-
ricano.

Disse o porta-voz que supõe ser esse o pri-meiro caso de adoção de táticas oe contratei'-
rorismo pelas forças sul-vietnamitas. e que o
seqüestro leva por objetivo forçar o Vietcong e
pór em liberdade os reféns em seu poder, ent
número de 15 e todos membros das famílias
do milicianos encarregados de proteger as al-
deias.

NENHUMA RESPOSTA

O incidente teve início na noite de domin-
go, quando uma força do Vietcong entrou no
perímetro da aldeia de Phu Qui, a 560 quilo-
metros a norte tle Saigon. « seqüestraram ía-
miliares de três membros das Forças Populares.

Um contingente dessas forças reagiu ao
seqüestro, entrando em duas aldeias — não

identificadas c "aparentemente sob controle doVietcong". Os milicia.nos "removeram" cem
civis e levaram-nos para a aldeia próxima deDiem Dicn. controlada pelo Governo.

Em seguida, puseram em liberdade os ve-
lhos e mandaram avisar ao Vietcong que os
outros só seriam libertados após a devolução
rios prisioneiros em poder deste. Até agora 
acrescentou o porta-voz — os guerrilheirosnao deram resposta ii exigência.

OPERAÇÕES

Segundo os porta-vozes americanos em Sal-
gon, furam a.s seguintes as principais opera-
ções militares nas últimas horns:

Esquadrilhas americanas -voltaram a ata-
car na terça-feira as proximidades do portode Haiphong, no Vietname do Norte.

Os bombardeiros B-52 "devastaram" on-
tem o Quartel-General do 275.° Regimento do
Vietcong. a 75 quilômetros a Sudeste de Sai-
gon. Documentos descobertos em seguida pelasforças terrestres revelariam que o regimento
estava pronto para entrar em ação na nova
ofensiva do Vietcong.

Sul fax pressão para EUA ficarem
Saifi-oií (UPI-JB)— O Chefe de Estado do

Vietname do Sul, General Nguyen Van Thieu,
visitou ontem o porta-aviões americano Enter-
prise, ao lnrgo da costa do Vietname do Norte,
e declarou que se os Estados Unidos sttspen-
dessem os bombardeios ao território norte-viet-
namita, "no dia seguinte o Vietname do Sul
seria invadido e em um mês lodo o Sudeste
da Ásia estaria na mesma situação".

O Primeiro-Ministro Cao Ky, que acompa-
nhou Thieu na visita, declarou, em discurso
aos oficiais, pilotos e marinheiros do porta-
aviões, que o Vietname do Norte espera vencer
a guerra em Washington e não no Vietname,
assim como em 1954 a França perdeu a Guer-
ra da Indochina em Paris c não nos campos
de batalha.
HELICÓPTERO

Van Thieu e Cao Ky chegaram ao Enter-
prise a bordo tle um helicóptero, para conde-
corar alguns dos pilotos que participam das
missões contra o Vietname do Norte. Cao Ky

vestia seu uniforme de campanha de maré-
chal da Força Aérea- sul-vietnamita. Depois cia
entrega das condecorações, almoçaram e nessa
ocasião discursaram em defesa dos bombar-
deios.

Cio Ky — cujos pronunciamentos vêm sen-
do tratados com reserva pelos órgãos oficiais
norte-americanos de divulgação — criticou o
Senador William Fulbright, Presidenle da Co-
missão de Relações Exteriores do Senado tios
Estados Unidos, por sua oposição ao prosse-
guimento dos ataques aéreos. "Os lideres de
Hanói — acrescentou — estão convencidos de
que isso mudará o curso da guerra e modifica-
rá a decisão dos Estados Unidos de continuar
na luta."

— Quanto aos senhores — disse Cao Ky
dirigindo-se aos pilotos — nâo estão lutando
em íavor de um pequeno grupo de militares.
Seu sacrifício é muito maior. Estou certo de
que meus filhos e meus netos, todas as próxi-
mas gerações, não esquecerão .seus nomes e se-
rão gratos aos senhores.

Moscou vê em Mao aliado de Johnson
Moscou, Saitjon. Palma de Maiorca (Espn-

nha) (UPI-JB) — A União Soviética vollou a
denunciar ontem, em editorial do Izvestla, a
existência do que chama um "acordo tácito"
sino-americano, pelo qual os Estados Unidos
teriam liberdade de ação no Vietname, inelusi-
ve para bombardear o Vietname do Norte.

Em seu novo ataque à politica chinesa,
disse o leveslia que a China, condicionou
a própria entrada na guerra á violação de seu
território. Certos disso, os Estados Unidos sen-
tiram-se em segurança para lançar a escalada
contra o Vietname do Norte.

CAMPANHA

Os_ataques norte-americanos contra terri-
tório norte-vietnamita — acrescentou o Js-ves-
tia — só tiveram início no começo de 1905,
quando a, China deixou claro que prosseguiria
e intensificaria sua campanha anti-soviética.
Agora, veiando qualquer forma de suspensão
das hostilidades. "Pequim ajuda os Estados
Unidos, estimulando-os a, prosseguir com os
bombardeios";

Segundo o jornal soviético, o "acordo tá-
cito" entre a China e os Estados Unidos tem
ainda as seguintes cláusulas:

1 — Pequim dificultaria, a remessa de nr-
mas soviéticas ao Vietname do Norte (essa
acusação, renovada periodicamente desde 1965,
íoi desmentida várias vezes pela China e re-
centemente pelo próprio Vietname do Norte,
que teve a cautela diplomática de atribui-la

nao .aos soviéticos, mos às agências ocidentais
de noticias).

2 —- Proibição de bases militares soviéti-
cas em território chinês.

11 — Recusa, aos navios soviéticos, de aces-
so aos portos da China meridional cuja utili-
zação facilitaria o tráfego des comboios navais
eom destino ao Vietname do Norte.

Outro jornal soviético, a Gazeta Literária,
afirmou que a China vende atualmente aos
Estados Unidos tal volume de mercadorias em-
pregadas depois no Vietname. que hoje o Go-
vêrno de Washington é seu maior mercado con-
tr.iental.
UNIÃO INTEP.PAIiLAMENTAR

Em Palma cie Maiorca, na Espanha, os
delegados soviéticos e dos países cia Europa
Oriental abriram os debates da Comissão Po-
litica e de Desarmamento da União Imerpar-
lamentar —¦ que iniciou ontem sua conferén-
cin mundial da primavera — com violentos
ataques aos bombardeios americanos •còifúl-a-o
Vietname do Norte.

— A situação mais perigosa no panorama
internacional de hoje — disse o Deputado I. V.
Plevc, membro-adjumo do Soviete Supremo da
URSS — é a que foi criada pela intensifica-
ção da agressão norte-americana no Victnama
e pelo bombardeio da República Democrática
do Vietname pela força aérea dos Estados
Unidos. As tropas norte-nmericanas chegaram
ao Vietname como agressoras, como estrangu-
ladoras da liberdade e da independência do
povo vietnamita.

Líder civil disputará presidência
Saiffon (UPI-JB) — o Dr. Phan Khac Suu,

Presidente da Assembléia Constituinte e ex-
Chefe de Estado do Vietname do Sul (no pe-riodo de governo civil entre a queda do Ge-
neral Nguyen Khan e a ascensão do Marechal
Ky), anunciou ontem que será candidato à,
presidência da República nas eleições de 1 de
setembro.

Suu afirmou que decidiu candidatar-se porentender que não bastaria, de sua parte, ter
contribuído para a elaboração da nova Carta."Agora que o pais tem uma Constituição —
afirmou — é necessário realizar um programade ação adequado à, realidade do país e formu-
lado nos termos de uma linha política justa".
ANTICOMUNISTA

Sem definir um plano explicito para a guer-ra ou para a paz, o Dr. Suu anunciou que. elei-
to, realizaria tim programa anticomunista:

— Enquanto os comunistas advogam a luta
de classes e querem comunizar e aceitam em-
pobrecer o povo, nós defendemos o desenvol-
vimento de todas ns classes e a transformação
do homem do povo em proprietário.

Aos 62 nnos de idade e apesar do malogro
da experiência de governo civil sob sua pre-
sidencia, Suu é um dos políticos mais respei-
tados do Vietname do Sul. Nascido em Can
Tho, na região do Delta do Mekong, formou-se
cm engenharia na França e ganhou prestigio ao
tomar parte do frustrado golpe de estado de
1960 contra Ngo Dinh Diem. Foi preso c só
recuperou a liberdade depois da queda e nssassí-
nio de Diem em novembro de 19113.

Em fins de 19G4, foi escolhido para o postode chefe de estado, e enfrentou a crise budista
que resultou no afastamento de seu primeiro-ministro civil Tran Van Httong, várias tenta-
Uvas de retorno ao poder do General Khanh e
um conflito de poder com o novo Prhneiro-Mi-
nistro Pham Huy Quar, que pretendia ter a
atribuição exclusiva de escolher os demais mem-
bros do gabinete.

No auge desse conflito. Suu convocou um
congresso da.s Forças Armados, com a partici-
pação de todos os generais em serviço ativo,
aos .quais entregou o poder, renunciando ã
chefia de estado. Para esse posto, os militares
escolheram o General Nguyen Van Thieu, e ao
mesmo tempo nomearam Primeiro-Ministro o
Vice-Marechal-do-Ar Nguyen Cao Ky.

SUL-NORTE

Ao anunciar ontem a. própria candidatura,
Suu revelou que seu companheiro de chapa,
como candidato it vice-presidência, será o Dr.
Phan Quang Dan, médico de Saigon e também
deputado á Assembléia Constituinte. Dan, nas-
emo em Vinil, na região meridional do atual
Vietname do Norte, teria grnnde apoio entre oa
residentes da região central do Vietname do
Sul, onde se concentra o maior número de
refugiados do Norte. Com esse reforço e o
prestígio pessoal de que desfruta na região
meridional, Suu é tido pelos observadores po-liticos de Saigon como candidato de sérias
possibilidades.

Curso Básico de Técnica
de Propaganda da ÂBP

9.° TURMA
Últimas vagas para o próximo curso que terá

seu início a 7 de abril próximo, com a aula inaugu-
ral e solene entrega de diplomas honoríficos aos
devotados professores, todos profissionais em ativi-
dade, numa eloqüente demonstração de valor e ca-
pacidade, oferecendo em cada aula as suas últimas
observações e as mais recentes conquistas no campo
da propaganda.

Garanta sua vaga e melhore as suas condições
para o sucesso na difícil carreira de publicitário.

Curso oficializado com certificado da Secreta-
ria de Educação. Informações na secretaria, diária-
mente.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROPAGANDA
Av. Rio Branco, 14.- 17.° and. Fone 23-3045
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Gromyko
chega
ao Cairo

Cairo (UPI-JBi — O Minis-
tro do Exterior soviético, An-
d r e i Gromyko, desembarcou
ontem à tarde no Cairo, em
visita de consulta aos dirigen-
tes da RAU (República Árabe
Unida), e foi recebido no ae-
roporto por seu colega Ma-
houd Riad, pelo Embaixador
do Vietname do Norte, Nguyen
Kuan, e outras autoridades di-
plomáticas.

AO.S PASSOS DO "POLAR1S"
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O primeiro submarino nuclear francês, o

O GENERAL NO COMANDO

Rcdoiilitble, á lançado cin CUerhurgo (Ll'l)

. Dc Giialle aciona as máquinas tio RcdoMalile, tle oito wil toncttiãai (UPI)

URSS decide não responder
já ao novo plano de Thant

Londres (UPI-JB) — A
União Soviética decidiu man-
¦ter-se provisoriamente em si-
lêncio diante do novo plano
de paz de U Thant, apesar de
sua recusa pelo Vietname do
Norte, disseram ontem fontes
do Governo britânico, com ba-
se nos contatos que o Secre-
tário do Exterior George
Brown vem mantendo com a
Chancelaria soviética.

Na terça-feira, iogo após a
entrevista coletiva clc- Thant,
Brown telegrafou ao Ministro
do Exterior soviético, Andrei
Gromyko, renovando o apelo
para que ambos os Governos,
na qualidade de co-presiden-

tes, reconvoquem a Conferén-
cia de Genebra sobre a Indo-
china.
EMBAIXADOR

Esse telegrama foi, porém,
apenas o ponto final de nova
manobra, iniciada a 18 deste
mês, pouco depois da apresen-
tação do plano cie Thant aos
governos interessados. Nesse
momento, Brown enviou ins-
trações ao Embaixador brita-
nico em Moscou. Geoffrey
Harnson, no sentido de que
entrasse em contato com o
Kremlin assim que recebida
por este a proposta do Secre-
tário-Geral.

A Chancelaria soviética dis-
cutitt o plano rapidamente
com o Embaixador britânico,
mas não fêz qualquer comeu-
tário —- silêncio que nte cn-
tem não tinha sido rompido.

O silencio ds Moscou íoi cn-
carado nos círculos governa-
mentais de Londres como sis-
tema seguro de que a URSS
estaria estudando a sério o
plano de Thant. Como quer
que seja, a URSS não rejeitou
o piano de imediato, como se-
ria de esperar depois da re-
jeição por Hanói, cuja políii-
ca e cujas exigências o Govèr-
no soviético prometeu reitera-
damente respeitar.

A forinigiiinha e o elefante
Luís Edgar de Andrade

Editor Internacional

Até hoje nenhum esquema para a paz no
Vietname foi aceito simultaneamente por am-
ba.s as partes, mas eles tém um ponto em co-
mura: sáo todos numerados. Há os dois pontos
do Senador Robert Kennedy. os três pontos de
U Thant, os quatro pontos dn Primeiro-Minis-
tro norte-vietnamita Pham Van Dong, os qua-
tro pontos de Saigon, o.s cinco pontos do Viet-
cong. os cinco pontos do Chanceler inglês Geor-
ge Brown. os cinco pontos do Chanceler cana-
dense Paul Martin e o.s 14 pontos do Secreta-
rio tle Estado Dean Rusk.

Sáo os novos três pontos do Sr. Thant quese discutem esta semana. Washington os aceita.
Hanói os rejeitou em princípio.

No dia 9 de março do ano passado, o Se-
cretário-Geral da ONU havia formulado sua
primeira proposta de paz, que compreendia os
seguintes itens:

1. Cessação des bombardeies do Vietnã-
me do Norte.

2. Redução das hostilidades militares porambas as partes no Sul.
3. Participação da Frente Nacional de Li-

bertação 'Vietcong) nns negociações de paz.
Nem os Estados Unidos nem o Vietname

do Norte haviam se interessado por esse es-
quema. Hanói exigia a retirada prévia das tro-
pas americanas. Washington esperava primei-ro um sinal de boa vontade. Desesperançado,
U Thant chegou a anunciar na última Assem-
bléin-Geral a sua renúncia. Mas, atendendo
ao apelo das superpotências, nquiesceu em»
prosseguir. Aproveitou ngora .suas férias na
Birmânia para reformular a proposta. Os dois
antigos itens se fundiram num só, enquanto o
terceiro ern, desdobrado em dois. O esquema
íicou assim:

1. Cessar-fogo geral e simultâneo.
2. Inicio das conversações preliminaresentre delegados de Washington e Hanói.
3. Reconvocaçáo da Conferência dc Ge-

nebra.
Propondo a suspensão total da.s hostilida-

des, U Thant oferece mais do que pedem Ha.-
nói e Washington, para negociar. Hanói quer
apenas que os bombardeios parem. Washing-
ton se contenta com o fim das infiltrações
norte-vietnamitas. Ma.s o impasse perdura, por-
que U Thant sugere a simultnncidade dos dois
gestos.

a primeira vista, parece razoável. Os ame-
ricanos dizem: "Uma vez que existem dois
campos em luta, élcs se cquivaktn. Um pratl-
ca a invasão. O outro, o bombardeio". Dean
Rusk pergunta solenemente: "li concebível sas-
pender apenas metade da guerra?"

Se os Estados Unidos fossem uma potên-
cia de quaria categoria, vá lá. argumentam os
do Norte. Mas os Estados Unidos são o pais
mais poderoso da Terra. Segundo Hanói. o
item 1 do esquema Thant põe no mesmo péo agressor e o agredido. Para citar aquela mu- •
siquinha que o Wilson Simonal canta, é quaseo casamento da formiga com o elefante, pelo¦ avesso.

U Thant parece um dos homens mais bem
informados em matéria de guerra do Vietnã-
me. £ também um dos mais apavorados dian-
te da possibilidade de começar na Ásia a Ter-
ceira Guerra Mundial. Se de repente êle en-
dossa a tese americana da reciprocidade é por-
que no mínimo está convencido de queWashington não transigirá nos próximos me-
ses.

Clierburgo, França (UPI-JB)
— O primeiro s u b m a r i n o
atômico francês — I.c Redou-
table 'O Temível) — tei lan-
çado ao mar ontem, tia Man-
cha, pelo Presidente Charles
De Gaulie que, em lugar do
costumeiro batismo com cham-
panha, fêz apenas a continêh-
cia, quando, ao aperto de um
botão, o mais moderno ele-
mente de sua íorça de choque
deslizou .suavemente no esta-
lelro de Cherburgo.

Cerca de 10 mil pessoas as-
f istiram á cerimonia, ma.s De
Gaulie não falou, deixando a
seu Ministro da Defesa. Pierre
Messmer, a tarefa de anunciar
o inicio da construção, em
maio. do segundo submarino
nuclear francês. I.e Terrible 'O
Terrível t, que entrará em ser-
viço em 1971!.

SOLENIDADE

No seu breve discurso,
Messmer declarou que o novo
submarino dará à. França "a
melhor garantia de segurança,
independência e paz", e a,.êle
se referiu como "um grande
passo para a concretização de
uma força naval moderna e
poderosa".

O lançamento do Le Redou-
table se deu seb o sol quente
da primavera, na presença de
ministros, dignitários locais e
operários que trabalharam na
construção do submarino. De

Gaulie chegara a Cherburgo
peln. manhã, procedente de
Paris. Após o almoço coniemo-
ratlvo, no qual De Gaulie fa-
lou da importância desse lan-
çamento, para a Marinha c a
defesa francesas, o Presidenle
retirou-se para sua casa cie
campo de Colombey-ies-deux-
Églises, a Kio km a Sudeste de
Paris.
FROTA

Quando Irft lio.cloulable en-
Irar em serviço ativo, daqui a
30 meses, seu poderio será
igual ao da maior unidade
norte-americana equivalente,
da série Lafayette. Sua tripu-
lação terá 135 homens, po-
dera realizar cruzeiros de CO
dias e estará armado com 115
projéteis balísticos, dotados de
carga nuclear.

Os submarinos franceses,
contudo, não atingem a velo-
cidade das unidades norte-
americanas. Le Ileiloutalile po-
de desenvolver 25 nós mariti-
mos na superfície e 20 sob a
água, enquanto os da classe
Lafayette chegam a 35 nós,
quando submersos.

O primeiro submarino nu-
clear permanecerá inativo du-
rante quase três anos. porque
a França não terá projéteis
balísticos adequados antes de
1970 e as tripulações de seus
submersiveis atômicos serão
submetidas a rigoroso procesío
cie preparação.

Tropas do exército entram
em Cantão e Cliiang propõe
aj a aos grupos ami-Mao

Hong-Kong, Nova Deli e Taipé (UPI-JB) — Fôr-
ças do Exército Popular da China entraram em Can-
tão para esmagar os antimaoistas. liderados pela
organização armada conhecida como Combatentes de
Primeiro de Agosto, segundo informações cie fontes
autorizadas de Hong-Kong, com base em documentos
atribuídos ao distrito militar de Cantão.

O Presidente da China Nacionalista, Chiang
Kai-shek, prometeu ontem, ajuda militar imediata
a qualquer revolta antimaoísta, em qualquer ponto
do território continental da China, e revelou que
torças nacionalistas clandestinas se armam em se-
grêclo, em várias regiões da República Popular, man-
tendo contato permanente com militares c civis
contrários a Mao Tsé-tung.
EM CANTÃO

O Serviço Secreto de Hong-
Kong vê boas razões para
acreditar na veracidade dos do-
cumentos atribuídos ao distrito
militar do Cantão, que confir-
nmm notícias anteriores de via-
jantes, sobre a ocorrência de
graves acontecimentos na. cida-
de e zonas adjacentes.

Afirmam as fontes do Hong-
Kong que o.s Combatentes de
Primeiro de Agosto reúnem uma
Companhia de Facões Afiados,
que ataca repartições do Go-
vêrno e do Partido, bem como
postos policiais, seqüestrando
altos dirigentes quo sáo subme-
tidos a julgamentos sumarís-
simos.

A mesma organização teria
fornecido informações a uma
rede de espionagem em Hong-
Kong. Costumai apoderar-se de
documentos, diniieiro e carim-
bos oficiais, e libertar prisio-
neiros antimaoistas, que alis-
ta em suas fileiras.

EPIDEMIAS

A Rádio de Pequim infor-
motl que o Exército Popular íoi
mobilizado para ajudar a con-
ter os surtos epidêmicos que
ocorrem ¦ em várias regiões da
China, especialmente na Pro-
víncia. de Kuantung. Viajantes
chegados a Hong-Kong dizem
que é assustador o número de
vitimas da meningite, nessa
província — a cifra se elevaria
a 10 mil.

Segundo a Rádio de Pequim,
a gu&rnição de Cantão, Capital
de Kuantung, organizou mais
dc dois mil agentes sanitários
em equipes, e os enviou ãs xo-
nas rurais. Para as autoridades
médicas de Hong-Kong, não há

a menor dúvida de que Kuan-
tung e outras províncias ch;-
nesas, do Sul e do Oriente,
apresentam sérios problemas
sanitários.

DESORDENS

A luta entre maoistas e anti-
maoístas está fazendo mortes
também no Tibete, onde se re-
gistram assassinios em massa,
por causa de Mao.

Citando declarações de refu-
giados tibetanos, a agência de
noticias de Nova Deli fala de
prisões sem número em Lhasa,
Capitai do Tibete, após uma
série de choques entre parti-
darias e inimigos do lider
chinês.

QUEIXA

Em artigo publicado numa
revista da Guarda Vermelha,
em Pequim, ti mulher de Mao
Tsé-tung, Chiang Ching, quei-
xa-se de que os documentários
cinematográficos sobre as reu-
niões de seu marido com os
guardas vermelhos, no ano pas-
sado. focalizam demais o Pre-
sidente Liu Chao-chi e, ainda,
o Secretário-Geral do FC,
Teng H.-.iao Fins, e o Chefe de
Propaganda. Tao Chu, hoje
ambos em desgraça.

Tampouco foram melhores os
noticiários sobre as comemora-
ções do Dia Nacional, 1." de
outubro, na opinião de Chiang
Ching. Suas criticas se dirigem
aos dois órgãos estatais de ci-
nema — o Estúdio Central de
Nociciários e Documentários —
e o Estúdio Primeiro de Agòs-
to. Um funcionário do Minis-
tério da Cultura sofreu cen-
suras, em particular.

População chinesa irá
a um bilhão em 18 anos

Londres (UPI-JB) — As úl-
Umas estimativas revistas pre-
dizem que a pcpulação da Chi-
na, atualmente de 700 milhões,
alcançará até 1985 a marca do
bilhão. Estimativas anteriores
faziam prever que a população
só chegaria ao nível do bilhão
na passagem do século.

A rápida elevação do cresci-
mento demográfico c o i n c i do
com uma redução na produ-
ção de cereais e com indica-
ções de que são de esperar no-
vas deficiências em conscqiièn-
cia da comoção c r i a d a pela
chamada "g rande revolução
cultural".

Esses acontecimentos criam
novos e graves problemas para
o futuro imediato e outros ain-
da mais sérios a. lcngo prazo,
com implicações profundas pa-
ra a China e para o conjunto
do continente asiático.

A inão ser que suceda um mi-
lagre, a China enfrenta uma
perspectiva de senii-innnição.
Serão necessárias todas as
energias da nação para arran-
cá-la da inanição absoluta.

O crescimento da população
chinesa durante os ultimes 20
anos tem sido espetacular. Em
1949 era ainda de cerca de 450
milhões. No ano passado, o
Governo anunciou que a popu-

. lação era de 700 milhões. Se-
gundo as mais recentes estima-
tivas. o atual ritmo de cresci-
mento demográfico elevará o
número de habitantes a um bi-
Iháo em menos de dez anos,
sem que haja qualquer esforço
aparente do Governo para con-
trolar os nascimentos.

Cerca de 40 por cento da
atual população chinesa e cens-
tituida de menores de 15 anes.

No inicio da década dos 50 o
Governo chinês fêz algumas
tentativas de promover o con-
trôle organizado da natalida-
de. A campanha- tomou impui-
so durante os anos de 1956 e
1957. mas com a criação do
chamado Grande Salto á Fren-
te — que constituiu uma ten-
cativa de Mao de realizar
um desenvolvimento econômico
forçado através do sistema de
comunas e medidas semelhan-
tes — a politica demográfica
oficial sofreu nova alteração.
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Lacerda radicais da Irente" acham mei O' aie rtao rompeii
Pedroso dá apoio a Aleixo e

quebra a unidade da Oposição
Brasília (Sucursal) — O Deputado Oscar

Pedroso Horta estreará hoje na tribuna da Câ-
mara com um discurso cm mie defenderá a
entrega cia Presidência do Congresso ao Vice-
Presidente da República, Sr. Pedro Aleixo. quefoi lider da maioria do Governo Jânio Qua-
dros enquanto ê!c próprio exercia o cargo de
Ministro da Justiça.

£ssc pronunciamento representará um
apoio importante para o Sr. Pedro Aleixo. poiso Sr. Pedroso Horta, além rie ser um dos ju-ristas mais destacados do Congresso. 6 o pri-meiro prócer oposicionista a se manifestar con-
tra a pretensão do Senador Auro de Moura
Andrade, por sinal seu coestaduano.

Ressalvando que expressava apenas o seu
ponto-de-vista e que não examinava o proble-

ma em lermos de posições personalistas ou po-
liticas. disse o Deputado Aluisio Alvos. ex-Go-
vernador do Rio Grande do Norte:

— Para mim. o problema da Presidência
rio Congresso se coloca assim: a Constituição
permite interpretações dúbias, no sentido de
atribuir-se o honroso encargo ao Vice-Presi-
dente da, República e ao Presidente do Senado.
íc lamentável que ial ocorra. Mas, ao que se
.sabe. a soluçfio resultou rie acordo político en-
ire as duas altas autoridades, na época da
aprovação constitucional, de modo que ficaria
o Vice-Presidente da República com a Presl-
dência do pongresso c o Presidente do Sena-
cio só com a Presidência do Senado. Esse acór-
do deve ser cumprido.

Não chegou a Aleixo a mensagem do Presidente
Até ontem k noiie. o Vice-Presidente da

Repíiblica, Sr. Pedro Aleixo, não havia recebi-
do mensagem rio Presidente Costa e Silva pa-ra providenciar, como Presidente do Congres-
so, a tramitação legislativa do decreto com íôr-
ca de lei, baixado anteontem, sóbre preços mi-
nimos de produtos agrícola:;.

Apurou-se, conludo, que a mensagem seria
entregue ao "Presidente do Congresso, Sr. Pe-

riro Aleixo". e assessores seus aguardaram até
às 20 horas a chegada rio enviado presidencial,
que não veio.

Jâ no Palácio do Planalto, informava-se
que as mensagens a serem encaminhadas ao
Congresso, ainda hoje, não levariam o nome
do Sr. Pedro Aleixo ou o do Sr. Auro de Moura
Andrade.

Oposição acha que há proMeiuas mais importantes
Para o vice-lider do MDB na Câmara,

Doputado Adolfo de Oliveira, o debate entre as
atribuições rios Srs. Pedro Aleixo e Auro de
Moura Andrade como Presidente rio Congresso
não é problema cia Oposição, "é um estranho
conflito intestino, que de resto não surgiu de
tuas hostes".

O parlamentar fluminense, que foi membro
da Comissão Especial da Reforma Constitucio-
nal. frisou que o que interessa à Oposição "sáo
a.s discussões constitucionais sóbre eleições dire-
ias, reformas sociais, redemocratizaeão. melho-
res o mais humanas condições de viria para os
brasileiros".

COMUNICADO Ã POPULAÇÃO

Interrupção no fornecimento fora dos horários
do Racionamento

Houve ontem uma interrupção no suprimento cie energia
elétrica fora dos períodos de desligamento determinados pela'
Comissão de Racionamento.

Esta interrupção, que atingiu lodo o sistema da Rio Light
e durou cerca de 20 minutos na maior parte da Cidade, e pouco
mais em outras áreas, resultou da paralisação momentânea de
um dos geradores da São Paulo Light que está ajudando a suprir
a Guanabara.

A Rio Light apela novamente aos seus consumidores para
que evitem o uso simultâneo de aparelhos elétricos, principal-
mente de ar condicionado, tendo em vista que qualquer sobre-
carga pode causar a queda do sistema, que está operando no
limite das suas disponibilidades, sem reservas para atender a
emergências como a de ontem.

RIO LIGHT S.A. - Serviços de Eletricidade
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São Pauto (S ti c u r s a 11
— Politicos ligados às ar-
ticulações para a forma-
ção da frente ampla neste
Estado informaram ontem
que, depois da.s dificuldades
surgidas na última semana
para a estruturação do mo-
vimento. já foram encontra-
das fórmulas para a recom-
posição entre a área lidera-
da pelo Sr. Carlos Lacerda
e a mais radical, represen-
tada. principalmente, pelo
Deputado Hermano Alves.

Segundo essas fontes, on-
lem mesmo foram reinicia-
cios o.s contatos entre os
setores conflitantes, tenda
o parlamentar oposicionista
concordado em retroceder
em alguns aspectos — não
especificados — e o ex-Go-
vernador da Guanabara, por
seu turno, acedido em incor-
porar o esboço de manifesto
divulgado há dias ao pro-
grama da frente ampla.

RESTRIÇÕES

Uma ressalva, p o r é m, é
feita pelo Sr. Carlos Laeer-
da no encaminhamento das
negociações: o esboço servi-
ria como contribuição a nm
programa mínimo, não de-
vendo representar um novo
manifesto, pois o próprio
texto do Pacto de Lisboa já
tem esse sentido, no enten-
der do ex-Governador. De
acordo com esses informan-
tes, o Deputado Renato Ar-
eher estaria incumbietc de
reiniciar os contatos cem a
ala pefebista. na qual se
integram os mais radicais.

Outra exigência do Sr.
Carlos Lacerda, na lentati-
va de superação do.s desen-
tendimentos existenles na
área da frenle ampla, seria
a de que o programa a ser
apresentado aborde <%ssun-
tos específicos, evitando ge-
neralizar ou dar ao futuro
documento um caráter dou-
trinário.

JÂNIO
COM JUSCELINO

Por outro lado, pessoas li-
gadas ao Sr, Jânio Quadros
disseram que sua adesão á
frente, ampla é difícil, e
acreditam que sua relutân-
cia se deve, principalmente,

I ribunais
esclarecerão
sobre AC-37

A solução do conflito entre
_ nova Constituição * o Ato
Complementar n.° 37 — que
prorrogou mandatos municipais
— não será dada pelo Minis-
tério ria. Justiça, que recomen-
ciou aos interessados uma con-
sulta aos Tribunais Regionais
Eleitorais ou ao Tribunal Su-
perior Eleitoral.

O assunto, suscitado por pre-
feitos e vereadores, envolve
matéria eleitoral que deve ser
julgada pelo Tribunal Superior
Eleitoral, por intermédio dos
TREs, conforme o Inciso 12 do
Artigo 23 e o Inciso 8 do Ar-
tigo 30, ambos do Código Elei-
toral promulgado a 15 de ju-lho de 1965.

ESPETACULAR LIQUIDAÇÃO!
Faqueiros Aço Inox, 101 pçs, est. rnad 48.000
Faqueiros Aço Inox,. 130 pçs. est. mad 8G.O0O
Faqueiros Prala 90, 130 pçs. est. mad 259.000
Faqueiros Eberle, 130 peças Prata -GO, „„,, _„_banhados a ouro 18. estojo de madeira 338.000
Faq. Wolíf Prata - SO, 130 pçs. est. mad,, 465.000
Jgs. Copos. Cristal Tcheco. 61 pçs 185.00D
Temos lambem grando e variadissimo estoque de CRISTAIS
TCHECOS: Vasos. Centros, Fruteiras, Garrafas para licor, sala-deiras. Cinzeiros. Garrafas Syphon-tudo em liquidação, apro-veitel fino acondicionamento - entregas a domicilio.

Tratar com Da. Conceição pelo telefone 57-8496

Governo do Estado da Guanabara

Secretaria de Serviços Públicos

Comissão Estadual de Energia

ffufiTA fil li I kI

t_\

e a carta econômica
mensal editada pelaFundação Manoel
João Gonçalves
que congrega o grupo
liderado peio
Banco Predial do Estado
do Rio de Janeiro S. A.
Para receber Scripta
basta preencher e
enviar êste cupom para:Fundação Manoel
João Gonçalves
Av. Amaral Peixoto
35/11Q andar
Niterói-Estado do Rio

Desejo receber Qf^fírtllha
carta econômica mensal wvl I&JUCa
da Fundação Manoel João Gonçalves

Nome . ¦ .

Endereço'

Cidadã Estado:

Em vista da inúmeros telefonemas de consumidores dirigidos «o Ga-
binele do Presidente da Comissão Estadual de Energia, oniem à tarde, so-
licitando providência para restabelecer n energia cortada cm diversos pon-
tos da cidade fora dos horários previstos pela tabela do racionamento, tor-
na-se necessário que se esclareçam os seguintes fatos:

— A Comissão Estadual de Energia não é a responsável pela distri-
buição de energia em 50 ciclos para o Estado da Guanabara, tarefa que
cabe à Rio Light, Serviços de Eletricidade S.A., como é do conhecimento
da população.

— A Comissão Estadual de Energia é responsável somente pela pro-
dução de energia em 60 ciclos, através de tuas duas usinas cm Marechal
Hermes e Lameirão, que eslao funcionando perfeitamente, sem problema
nenhum, garantindo à população de Campo Grande, Santa Cruz, partes cie
Bangu e regiões vizinhas, suprimento normal de energia.

— Além disso, a Comissão Estadual de Energia, « responsável pela
alimentação de energia, também em 60 ciclos, das bombas de recalque
das elevatórias da Nova Adutora do Guandu, que está em carga normal,
Fato que garante à população o abastecimento de água.

— Apesar de náo ser responsável pelos cortes imprevistos ocorri-
dos ontem, a CEE entrou em contato com a concessionária, sendo infor-
mada do seguinte:

AJ — Uma pane ocorrida em uma das máquinas da Usina de Cuba*
tão, em São Paulo, cortou o suprimento de energia que a Sao Paulo Light
vem fazendo ao sistema Rio-GB.

B) — A saída de carga dessa linha teve como resultado uma sobre-
carga no sistema da Rio Light, \_ deficitário, fato que resultou em provi-
dèncias urgentes dos técnicos da concessionária que cortaram o suprimen-
to a vários bairros da Cidade com a finalidade de eliminar a sobrecarga,
do que resultou paulatina regularização do fornecimento.

— Tendo em vista os acontecimentos e os esclarecimentos prestados
pela Rio light S/A, a Comissão Estadual de Energia entende que _ popu-
lação do EsiruJo deve ficar tranqüila, do aguardo cias providencias d.i con-
cessionária para * rcçiularizriçao cio ,i!3a3lecÍniento ríc energia elétrica.

PAUIO IEITAO DE ALMEIDA
FRljIDEUTE

à Influência do Depüiado
Oscar Pedroso Horta. Em-
bora não .se definindo, o ex-
Presidente — segunclo~êsses
seus amigos — vê com sim-
patia a possibilidade de in-
tegrar-se numa "união dt
todas as forças políticas pa-
ra a pacificação nacional".
Revelaram, finalmente, ter
conhecimento da existência
de um telegrama do Sr. Jus-
eclino Kubitschek ao Depu-
tado Renato Archer, estimu-
lando os contatos com o Sr.
Jânio Quadros.

CARTA NOS ANAIS.

Brasilia (Sucursal) — Pa-
ra que conste dos anais da
Câmara, o Deputado Raul
Brunini (MDB da Guana-
bara) leu ontem, da tribu-
na, a carta que o ex-Presi-
dente Juscelino Kubitschek
dirigiu há dias, ao ex-Go-
vernador Carlos Lacerda,
com respeito aos pontos bá-
sicos do manifesto a .seu
lançado pela frente ampla.

O deputado carioca res-
saltou, especialmente, o tre-
cho em que o ex-Presidente,
depois de chamar o Sr. Car-
los Lacerda de "meu caro
Governador", diz o seguin-
tc: "Meditei muito sobre
suas observações, e cheguei
ás mesmas conclusões a que
você chegou."

MUDANÇA EM MINAS

Belo Horiwnte (Sucursal)
— O Professor Darci Bes-
sone, candidato derrotado
do MDB ao Senado, nas
eleições de 66, deverá ser o
novo coordenador da frente
ampla, substituindo o Depu-
tado Carlos Murilo, que pas-
sara a atuar mais no plano
nacional.

O Sr. Darci Bessone íoi
convidado a aderir ao mo-
vimento pelo ex-Governador
Carlos Lacerda.

¦NDEi
OISSE

(EDITAL N.° 4: INSCRITOS EM 1953 E 1954)

A Companhia Telefônica Brasileira, autorizada pelas autori-
dades competentes, convoca os senhores pretendentes a
telefone, inscritos em 1953 e 1954, a comparecerem aos
postos do Serviço de Atendimento de Novos Assinantes -
SANA-GB: no Centro à Av. Almirante Barroso n.° 54; na
Zona Sul, apenas para os inscritos para a Zona Sul, à Av.
Copacabana, 4ó2; e na Zona Norte, apenas para os inseri-
tos para a Zona Norte, à Rua Conde de Bonfim n.° 289-A,
os inscritos em 1953 entre os dias 31 de março e ó de
abril, e os inscritos em 1954 entre os dias 3 e 7 de abril,
das 8h45m às 17 horas, a fim de confirmar suas inscrições
através do Plano de Participação Popular na Expansão do
Serviço Telefônico na Guanabara, de acordo com as normas
e instruções que vêm sendo amplamente divulgadas pela
imprensa. Os interessados deverão se apresentar munidos
de Carteira de Identidade e do comprovante de inscrição.

Para maior facilidade, os postos da Zona Sul
e da Zona Norte funcionarão também aos sá-
bados, no mesmo horário.

Hallninoo aervir àerrmre melhor*

E 0LIGHT
leEJÂ DE N

ESCLARECIMENTO Â POPULAÇÃO

respeito do incêndio ocorrido, na madrugada de domingo, na Igreja de N. S. do Rosário e num grupo
de casas comerciais vizinhas, a Rio Light esclarece que desempenhou com presteza todas as tarefas que

lhe compeliam, conforme se verifica pelo relato seguinte dos acontecimentos de domingo, dia 2ó, baseado
nos registros horários feitos rotineiramente pelo 2.° Distrito de Distribuição e pelo Setor de Despacho de Car-
ga, do Departamento de Produção e Transmissão da Empresa:

OhÕOm — O Sr. /Aartiniano Alves ds Oliveira, encarregado da tur-
ma que compõe a guarniçâo do veículo n.° de ordem
1.105, do Departamento de Distribuição, telefono ao Sr.
Waldyr Monteiro Alexandre, Assistente do 2.° Distrito, co-

munícando o incêndio, êste foi o primeiro aviso recebi-
do por um Setor do Serviços da Companhia a respeito
do EÍnistro. O Sr. Martiniano, por tua vez, tivera conhe-
cimento da ocorrência por dois -funcionários de sua equi-

pc, Jorge Rosa Azevedo e Severino Rodrigues da Cru/,

que haviam sido requisitados, na rua, pelos Bombeiros
do Quartel Central da Praça da República, a fim de acom-

panhá-Ios ao local do incêndio. A equipe do Sr. Marti-

níano lia via saído à rua em serviço de manutenção da
rédc de distribuição de energia. Em conseqüência de um

defeito de bateria, o carro n.° de ordem 1.105 estava

casualmente parado na Praça da República.

Os trabalhadores levados pelos Bombeiros desde lo-

qo declararam que náo tinham habilitação para efetuar

serviços sem a orienlação do Encarregado, quo não se

encontrava no veículo n.° de ordem 1.105, pois tinha

ido telefonar para a Light, pedindo instruções sóbre o

serviço atribuído à sua turma. Ao chegarem ao local do

incêndio, estes trabalhadores confirmaram que as opera-

ÇÒes de desligamento da energia dos prédios sinistrados
exigiam serviço especializado, comunicando ainda aos

Bombeiros que oi Setores competentes da Companhia de-

viam ser avisados imediatamente. Foram cnlão trazidos

de volta ao carro n.° de ordem 1.105, onde comunica-

ram a ocorrência ao Encarregado Sr. Martiniano, que se

apressou, da portaria do Corpo de Bombeiros, a dar o

aviso do incêndio ao Sr. Waldyr Monteiro Alexandre, As-

sistente do 2.° Distrito de Distribuição.

IhOOm — O Sr. Waldyr chega ao locol do incêndio junto com a

turma de emergência chefiada, pelo 5r. Regio de Farias,

verificam a situação e avaliam as providencias que po-
dem ser tomadas, concluindo que o desligamento da ener-

Dia nas próprias instalações das loias era suficiente para
permitir os trabalhos dos Bombeiros, uma vez que a ener-

gia para aquelas casas é fornecida em baixa tensão.

O sistema dc distribuição nssse local ê subterrâneo,
do t;po reticjíado, isto é, totalmente interligado. Traía-
se cie sistema moderno que permite a melhor continuida-
de do fornecimento de energia. Nesse sistema os ramais
de consumidores devem ser desligado* nas chave» icc-
cionaderas instaladas, conforme as normas, dentro da pro-
priedade do consumidor em ponto facilmente acccssívcl
e junto h entrada. Em situações semelhantes, as portas,
se necessário, têm sido arrombadas e as chaves separa-
cloras dos circuitos internos abertas.

Esse arrombamento, porém, nao foi efetuado, o qua
impediu que as turmas de socorro fizessem o desliga*
mento nas caixas terminais dos consumidores.

IhlOm — O Sr. Waldyr e a turma de socorro chefiada pelo Sr.
Regio examinam então uma segunda alternativa: o des-
ligamento, dentro das câmaras subterrâneas de distribui-

çao, dos cabos alimentadores dc energia dos vários pré-
dios atingidos pelo fogo.

Essa manobra, além de extremamente complexa, nao
eliminaria a possibilidade de continuarem alguns dos pré-
dios a receber energia em razão de ligações clandestinas,
cuja existência, já na ocasião, era admitida.

O Sr. Waldyr vé-se, então, obrigado a solicitar ao
Setor de Despachos do Carga o recurso extremo do des-
ligamento de grande parte do Centro da Cidade, me-
dida que só deveria ser tomada em último caso para não
conar o suprimento de energia a inúmeros consumidore»
localizados fora da área do incêndio.

Ih20m — Em razão dos rádios, tanto dos carros da Companhia co-
mo das viaturas dos Bombeiros, acusarem interferência, o
Sr. Waldyr procurou um telefone de onde pudesse soli-
citar o desligamento da rede de energia.

Ih25m — Do telefone situado no Hotel Globo na Rua dos Andra-
das, o Sr. Waldyr comunica-se com o Despacho de Carga.

Ih30m — O Setor de Despacho de Carga inicia as manobra» de des-
ligamento da rede, que são concluídas à lh35m, fato qu«
foi imediatamente comunicado aos Bombeiros pelo Sr,
Waldyr.

A Light, no incêndio da Praça Monte Castelo e adjacências, agiu como devia e sempre tem feito
em casos semelhantes. A ela não cabe comentar a segurança dos prédios sinistrados nem as operações de
salvamento que se prolongaram por muitas horas. A tradição de competência e dedicação do Corpo de Bom-
beiros responde pelo empenho e denôdo empregados pelos seus Soldados e Oficiais no combate às chamas.

O que queremos é deixar claro que 8 Light tomou todas as providências cabíveis, conforme atestam
os seus registros de serviço e os relatórios dos seus empregados.

R!0 ÜGHT S.A. - Serviços do Eletricidade
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Krieger e Sátiro dão
a partida pró-Pedro

_ Brasília (Sucursal) _ o grau da deci-sao do Presidente Costa e Silva, em favor deexplicitar, através de reforma do Regimentoa atribuição do Sr. Pedro Aleixo de presidiras reuniões conjuntas do Congresso Nacional
fot considerado satisfatório pelos líderes par-lamentares do Governo, que ontem estiveram*com ele para a conversa final sôbre o assuntoA partir da decisão, tomada em caráterdefinitivo, superados os últimos esforços parapromover a solução através de outras fórmu-las que atendessem pelo menos às restrições
processuais do Senador Auro de Moura An-drade, os Srs. Daniel Krieger e Emâni Sátirocomeçaram a articular o apoio para o pro-jeto de reforma do Regimento Comum doCongresso, que será apresentado à Mesa doSenado, tão logo esteja assinaão pelo menos
por 20 senadores e por SO ãeputaáos.Deverão os líderes se empenhar na ob-tenção do* maior número possível de assina-turas, a fim áe dar à decisão presidencialuma prévia consagração política e uma meiasegurança de vitória na tramitação parla.-mentar. Embora as assinaturas 'sejam 

desimples apoio regimental, num caso como o
presente elas poderão significar algo mais, co-nhecidas que são as resistências áe gruposparlamentares à solução preconizada peloPresidente da República.

Espera-se que o Senador Auro de MouraAndrade crie ainda algumas dificuldades, in-clusive objetando à tramitação do projetoque deverá considerar inconstitucional, des-de que sua tese conhecida é a de que a ma-teria somente poderá ser pacificada atravéscie emenda constitucional. De sua decisão de-claranão inconstitucional o projeto, caberárecurso ao plenário, ouvida a Comissão de Jus-tiça do Senado. O líder do Governo terá, en-tão, nessa oportunidade, de fazer funcionar osistema, de solidariedade política ao Governo
para congregar uma maioria capaz de deno-tar o ponto-de-vista do Presidente do Senado.Vencido êsse obstáculo, o projeto irá a
plenário do Congresso para discussão e vota-
ção conjunta, votando cada deputado e cadasenador como membro do Congresso e nãocomo membro áe cada uma das'Câmaras. Os66 votos do Senado se diluirão nos 409 da Cã-mara dos Deputados.

A situação do Sr. Pedro Aleixo no pie-vário da Câmara não é, todavia, fácil, Des-dc o episódio da .elaboração constitucional,
contrariou êle interesses de vastas camadas
parlamentares, notadamente com sua resis-tência à emenda que pretendia assegurar aoscongressistas uma espécie ãe privilégio emmatéria áe pagamento dc* Imposto de Rendae à que se referia à ratificação das antigascorreções monetárias áos subsídios. Argüia-seigualmente contra o Vice-Presidente da Re-
pública um. grau de solidariedade com o pro-jeto do Governo que o isolava áo pensamentodominante no Congresso, argüicão hoje con-testada pelos que têm mais minucioso'conhe-
cimento do episódio.
Aí/ solidão higiênica de Brasília

Comentando com o Vice-Presidente daRepública e o Presidente da* Câmara o abor-recimento dc certas pessoas com o fato de
permanecer êle em Brasília, o Marechal Cos-ta e Silva dizia ontem, no correr ão almoço
que lhe ofereceu a Confederação Nacional doComércio:

O Presidente da República em qual-quer parte é um solitário. Isso me choca mui-io. Gosto áe andar livremente, de ir ao cine-ma. caminhar na rua, entrar numa loja, pas-sear no meio dos outros como qualquer pes-soa. Solidão por solidão, prefiro a solidão hi-
gienica de Brasília.

E acrescentou:
Mesmo aqui, porém, há escândalo noslugares públicos onde apareço. Outro dia fuia Igreja de Santa Cruz. Minha chegada pro-tocou um rebuliço. O Deputado Brito Velhoexpansivo, abraçou-me e disse que agora meapoiava, mesmo, pois eu ia à igreja com êle.O Marechal insistiu no tema. No Rio sesentiria muito pouco à vontade.Em Brasília, posso, pelo menos, andar

quanto queira no jardim do Palácio. Possoretomar meus passeios a pé, que me fazemfalta.
Quanto a, terem seus Ministros áe viajarao seu encontro, em Brasilia, esclarece o Ma-rechal-Presidente que não vê inconvenientenisso. E apontando para o Ministro ãa Fa-zenáa, algumas cadeiras adiante:Agora mesmo acaba ãe chegar o Del-

fim Neto. Vejam como êle está gorãinho efeliz, dizendo que fêz ótima viagem.
Comprou Obrigações do Tesouro

Recebendo dote meses áe vencimentosatrasados, áo seu posto militar, o PresiãenteCosta e Silva perguntou aos seus auxiliareso que devia fazer com aquele dinheiro.Aqui tenho tudo pago, casa e comi-da — disse.
Alguém lhe sugeriu comprar dólares. Ou-tro, porém, preferiu as Obrigações do TesouroO Presiãente decidiu:

Vou comprar as Obrigações do Tesou-ro. Pelo menos eu devo demonstrar que te-nho confiança neste Governo.
O grande problema de Oscar Passos

Ao ser convidado para integrar a comiti-va do Presidente na viagem a Punta dei Este,o Senador Oscar Passos, Presidente do MDB,comentou com um correligionário:Meu grande problema em aceitar êsseconvite é que, chegando lá, terei que visitaro Jango.

Magalhães visita os Presidentes
O Chanceler Magalhães Pinto visitou on-tem os Presidentes da ARENA e do MDB, noSenado. Ao Sr. Oscar Passos manifestou oempenho do Governo em que o MDB exami-

nc as diretrizes da política externa do Go-vêrno, a serem anunciadas numa reunião noItamarati de Brasília pelo Presidente da Rc-
pública, e considere a hipótese de apoiá-las.

Carlos Ca.il.ello Branco
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SG poderá levar o País à
que

Faria Lima lança a união
nacional com Costa e Silva

ideologia da
revolução

São Paulo (Sucursal) — Um
movimento de união nacional
de apoio ao Presidente Costa
e Silva, nos termos defendidos
pelo Chanceler Magalhães
Pinto, íoi lançado ontem peloPrefeito Faria Lima. através de
um porta-voz na Assembléia
Legislativa, Deputado Gióia
Júnior.

Ao mesmo tempo, pessoas li-
gadas ao Marechal Amauri
Kruel informaram que o ex-
Comandante do II Exército as-
sumirá nos próximos dias uma
cadeira na Câmara Federal 
cm vaga a ser aberta com anomeação, pelo Governador
Negrão cie Lima, de um depu-
tado oposicionista para um
cargo administrativo na Gua-
nabara — lançando imediata-
mente a tese de união em tòr-
no do Marechal-Presidente.

O Deputado Gióia Júnior, aolançar oficialmente o movi-
mento da união, eme o Prefei-
to defendia desde antes da

posse do Marechal Costa e Sil-
va, evidenciou que essa posi-
ção deve ser adotada, -'tendo
em vista que a orientação do
novo Governo já se definiu em
pelo menos quatro campos ad-
ministrativos: no econômico,
no educacional, no trabalhista
e no financeiro".

— Em todos esses setores —
acrescentou — o Governo fe-
deral tem demonstrado queatuará de acordo com os ime-
rêsses da maioria dos brasi-
leiros.

Os assessores políticos do
Prefeito de São Paulo expli-
cam essa iniciativa com vã-
rios argumentos, o principaldeles é "a evidência de que o
Marechal Costa e Silva aca-
tara uma politica desenvol-
vimentista. cie independência
nas relações exteriores e de re-
democratização do País, períei-feitamente afinada com o pon-io-de-vista do Brigadeiro".

Por analogia e por informa-

ções diretas, dizem que o ex-Presidente Jânio Quadros, qiiemantém ligações estreitas com
o Prefeito, defende também es-
sa posição, sendo talvez o prin-cipal responsável pela inicia-
tiva.

Finalmente, apresentam oargumento de que. em vista dadefinição nacionalista e desen-volvimentista do Governo Cos-ta e Silva, a Irenle ampla —
defendendo a.s mesmas teses— tende a tornar-se um mo-vimento "dispersador" fazen-do eom que "a bandeira daunião nacional em torno donõyo Governo ficasse caída nochão. esperando ser levantada
pelo primeiro que aparecesse".
O Prefeito Faria Lima, a seuver, é o político que reúne maiscondições no momento, pelomenos em São Paulo para"levantar a bandeira", alémde, segundo afirmam, ter si-do estimulado pelo próprioMarechal Costa e SilvaGoverno terá apoio lambem do MDB

Brasília, (Sucursal) — o Deputado MalaMachado (MDB mineiroi discursou ontem nuCâmara, para alertar sôbre a possibilidade cieo País ser sacudido por uma revolução, "caso
(«dirigentes não repudiem a ideologia imposta
paia Escola Superior de Guerra, de opressãoao povo. eujo exemplo mais ringriuitc i- n I cide Segurança Nacional".

A ideologia cia Escola Superior cn- Guer-rn (! de total subserviência aos Estudos Unidose resume-se em quatro pontos: concepção anti-unitária e discriminatória do povo; processodc desnacionalização da segurança do Pais-opção pelo sistema econômico-capltalistn-oei-
dental-norte-americano; e esforço para deter
qualquer tentativa de mudança social no Bra-sil — acrescentou o parlamentar.
ANCS SOMBRIOS

A nova Lei cie Segurança Nacional foi con-siderada pelo Sr. Mata Machado como um tes-te revelador, "a síntese ideológica do golpe deestado de 1 de abril cie 1904".
Desvendam-se nela os misteriosos ideaisda Revolução dc que tanto se falou monòto-namente no decorrer de três anos sombrios Sebem o compreendemos, justifica-se o apelo que(ungimos ao Congresso Nacional. ao3 dirigen-les políticos, ao povo brasileiro. Está na. horade mudar, como o boiadeiro de Disparada; es-tá na hora de acordar, pois a.s visões se clarea-ram: está na hora de tomar consciência daexata situação rio Brasil, daquilo que nos im-puseram, daquilo que ainda nos pode sei- jm-Posto se não aproveitarmos êste instante uri-vtk-giado para desencadear o processo de cies-mistificação, sem o qual uma democracia lú-cicla e aberta nem sequei- seria imaginada - -acrescentou o Sr. Mata Machado

íarochnl primeiro surpreender, nesse naciona¦mo, potencialidades positivas e perigos pai-veis Note-se desde lego que para éle. de po-•'•"• <> nacionalismo só tem potencialidadessóbre o, seus perigos que o Marechal pri-ei") viu insistir obstinadamente. A.s poten-aliclades suo aliás bem modestas Vejamo-lasígunclo a aula inaugural:"Elemento de mobilização clc esforço nacio-ai. de aceitação dos sacrifícios que o dcsen-.Ivlim-nlo exige, de atenuação do, conflitos cie

Brasília (Sucursal) — O Pre-
sicleuíe do MDB. Senador Os-tav /Passos, disse ontem que"a idéia cie dar um crédito
cie confiança «o Governo não
é só cio Deputado Amaral Ne-
to, mas de todos aqueles quenao fazem oposição pelo sim-
pies prazer de íazer oposição e
que se dispõem a resneitar oPresidente dn República, des-da que este respeite as liberda-
des democráticas".

E<sa declaração foi feiici à
saída do Palácio do Planalto,
onde o senador compareceu a
chamado do Marechal Costa e
Silva para ser convidado, oli-
cialmente, a integrar a comi-
í.iva do Presidente cia Repú-
blica à reunião de Punta Del

daEste. como representante
Oposição.
DIALOGO

O Senador Oscar Passos res-salvou, contudo, que o Sr. Ama-ral Neto falara por conta pró-
pria ao anunciar oue cêrcn cie40 deputados do MDB estariam
dispostos «. apoiar o Governo,
sem exigir a revisão da legis-lação autoritária, a anistia oumesmo o reexame das punições
políticas. Acentuou que o seuPartido tem a anistia e a re-visão da legislação como obje-tivos prog-ramáticos e que nãoabrirá mão de nenhuma des-sas reivindicações num acordo
político com o Governo.

O Presidente rio MDB sali-Diltou, porém, que "o diálogoesta evidentemente reaberto

entre o Governo e a Opo.-i-
Çao . E explicou:

— No dia. seguinte á possedo novo Presidente, o Minis-tro da Justiça, Sr. Gama essnva, procurou insistentemen-
te os líderes da Oposição noCongresso para dar noticiasdo andamento do caso do for-«alista Hélio Fernandes. Issotenho certeza, não acontece-ria 24 horas antes. Outras me-didas posteriores nos levarama crer que o Governo passa aconsiderar a Oposição nãomais como inimiga, porém co-mo uma adversária séria, quedeve ser respeitada. E, agora,o Governo convida represente;

da Oposição para acompanha-lo a Conferência dc Punta cieiE-te. Este e mais um sinal rie
que deseja manter um ciialo-
go democrático conosco.Amaral Neio: Marechal começou bem

Brasília, (Sucursal) — oDeputado Amaral Neto. saindo
de uma reunião na qual infor-
meu ao Presidente Costa e Sil-va que os primeiros atos donovo Governo repercutiram
bem no MDB, reafirmou sua fénos esforças que vem rcalizan-
do para dar conseqüências pra-ticas "ao estado de espírito la-
tente e generalizado no MDB,
propício á formação de umafrenie de união nacional em
torno do Governo".

Após sua. conversa com o Pre-
sidente. o parlamentar carioca
di-ise, entretanto, que o Govêr-
no náo admite a anistia, náo
cogita de promover a revisão
das punições políticas e tam-
bém não aceita a reforma do
decreto-lei sôbre Segurança
Nacional c o resto da legislação
autoritária legada ao País peloMarechal Castelo Branco.
CAUTELA

O Sr. Amaral Neto disse ao
Marechal Costa e Silva que,

pelo menos e -n t r e os 30 a 40
deputados do MDB com o.s
quais conversou, foi muito ia-
vorável a repercussão des pri-mèiros atos ào novo Governo.
Na sua opinião, lodo o MDB
tende a amparar o Governo,
pois " a alternativa para o ira-
casso da atual administração
será o retorno do Marechal
Castelo Branco ou a investida
de um grupo lacerdista".

Confessou o Deputado Ama-
ral Nato que o Marechal Ces-
ta e Silva, após ouvir a sua
exposição, comentou que tal-
vez seja ainda muito cedo pa-ra que a Oposição possa con-
fiar no Presidente da Repú-
blica, mas destacou que "o
MDB está disposto a. conceder
um crédito de confiança ao
novo Governo e só cobrará a
promissória no momento em
que fór praticada qualnuer vio-
lência contra a normalidade do
funcionamento do regime. Nin-
guém cogita de criar uma en-
tidade, com manifestos e dis-

cursos, mas de emprestar apoioefetivo ao Governo, fora. de
qualquer aliança, formal, para.ajudar o Marechal Costa eSilva a realizar uma boa admi-
nistração."

Ao contrário da atitude ex-
citada e otimista rio Deputado,
o Presidente cia República, mos-
trou-se cauteloso, aconselhan-
do-o a não se colocar na posi-
ção de fiador rie. qualquer com-
promisso.

Segundo o Sr. Amaral Neto,
o MDB inclina-se fortemente
a apoiar o Governo, sem exi-
gir compensação, mas com o
uníco propósito de criar ambi-
ente para o restabelecimento
do poder civil e da normali-
dade democrática.. Afirmou
que êsse apoio será oferecido
ao Governo, est.abelecencio-.se
na prática a união nacional,
porque o Marechal Costa e Sil-
va deseja, firmemente, condu-
isir o Pais no caminho do nor-
mal funcionamento das insti-
tuições democráticas.

Comitê da SIP denuncia atos
contra jornalismo brasileiro

Moníego Bay, Jamaica (UPI-
JBp — O Sr. Tom Harris, que
preside o Comitê de Liberdade
de Imprensa da Sociedade In-
teramericana de Imprensa
afirmou ontem que todos os
esforços do órgão para atenuar
as restrições da Lei de Impren-
sa brasileira foram anulados
quando o ex-Presidente Caste-
lo Branco promulgou uma no-
va Lei de Segurança, "na qualse estabeleceram dispositivos
muito mais severos contra o
jornalismo no Brasil".

— Na minha opinião —
acrescentou — não pode exis-
tir uma imprensa verdadeira-
mente livre enquanto leis res-
tritivas ameacem cada pro-
prietário, diretor ou redator.
Ainda continuo crendo que é
melhor não ter Lei de Impren-
sa alguma.

OPINIÃO AMEAÇADA

Segundo opinou a SIP, as
novas exigências legais rio "di-
reiio de resposta tendem a
amordaçar qualquer expressão
da opinião politica na impren-
sa".

O Sr. Tom Harris manifes-
tou sua confiança em que onovo Presidente do Brasil pos-sa atenuar a.s restrições. Acres-
ceutou que. "talvez, com êste
novo presidente, o Brasil se
convença de que deve dar os
passos necessários para que seunome seja restaurado na lista
de paises com imprensa livre".

Salientou ainda que não
existe ainda liberdade de im-
prensa no Haiti, e que no Pa-
raguai, "há alguns indícios de
que o homem forte, o Presiden-
te Alfredo Stroessner. possa es-
tar cedendo um pouco", para
permitir um tanto mais de li-
berdade.

EXPOSIÇÃO DE BRITO

O Vice-Presidente do Comi-
té da SIP. Sr. M. F. do Nasci-
mento Brito, Diretor do JOR-
NAL DO BRASIL, informando
sóbre a situação da imprensa
em seu País, disse que, embo-
ra os jornalistas tivessem con-
seguido certas modificações na
Lei de Imprensa aprovada sob
o regime do agora ex-Pre.si-
ciente Castelo Branco, este,
antes de transmitir o cargo a
seu sucessor, decretou uma no-
va Lcl de Segurança Nacional,
que contém severas restrições
á imprensa.

— Doravante — disse 
estamos sujeitos ã Justiça
Militar, e qualquer violação da
Lei cie Segurança Nacional se-
rá julgada por Tribunais Mi-
luares e não civis.

Acrescentou que a Lei de
Segurança Nacional reflete um"claro ressentimento contra aimprensa". Disse que a Lei de
Segurança Nacional ainda náo
havia sido aplicada contra jor-ualistas e que parecia existirno novo Governo uma ten-
déncia a modificá-la. Mas ad-vertiu que havia certa luta
entre os setores civis e milita-
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res do novo regime sóbre se
caberia emendá-la, e indicou
que não compartilhava do oti-
mismo manifestado por Mes-
quita Filho quanto á possibi-lidade de que se a declare in-
constitucional.

NA NICARÁGUA

Harris passou em revista a
situação na Nicarágua, onde
o diário La Prensa foi fecha-
do durante vários dias cn ja-
neiro passado, e seu diretor-
proprietário. Pedro Joaquim
Chiuiiorro, foi preso.

A SIP protestou contra o
fechamento do jornal, contra
maus tratos infringidos a Cha-
morro e contra um projetoaprovado pelo Congresso nica-
r.aguano, no qual se autorizou
o Governo a fechar jornais o
estações de rádio e televisão,
quando ocorresse incitamento
íi subversão.

COMPARAÇÃO

Ao comentar as garantias
constitucionais do Equador
contra o seqüestro de publica-
ções e o processamento de jor-na listas. Harris opinou: "Que
contraste entre a Lei de Tm-
prensa do Equador e a do Bra-
sil!"

Logo depois. Harris acresceu-
tou que seu Comitê observará
de perto a lei canadense, "que '
ainda restringe a liberdade rie
imprensa, segundo a.s normas
da SIP".

Os dispositivos legais do Ca-
nada limitam a propriedade clc '
jornais aos canadenses e foi
aprovada mediante recomen-
dação de alguns editores do
pais. Os funcionários ria SIP
planejam conferenciar sóbre
êste assunto, cm maio, com a
Associação de Edil ores do Ca-nada.

Com base na.- informações
sóbre a liberdade.:de imprensa
cm cada um dos paises da
América, será redigido o rela-tório geral a ser apresentado à
sessão da Junta Diretora daSIP, de Sl do corrente a 1 drabri!..

DOCUMENTOS
Disse que dois documentos fundamentaisforam legados pelo Governo "substituído" nooia In de março.

Substituído, dizemos nos. porque de--
graçadamente náo estamos certos de que tenhahavido sucessão.

O primeiro documento foi o discurso doMarechal Castelo Branco na Escola Superiorde Guerra; o segundo, o decreuo-lei que insti-tueionalizou as idéias expostas naquela aulainaugura], a Lei rie Segurança.
Têm, ambos, significativamente, a mesmadata. O segundo não é compreensível sem oprimeiro. Une pareceria mero exercício deespeculação, até não de todo interessante senao existisse o segundo.

Na nula inaugurai, o Marechal CasteloBranco cometeu um anacronismo curioso: assi-nalou a ESC a missão que ela já havia cum-
prido, a de adotar uma doutrina permanentee coerente de segurança nacional.
DOUTRINA

O Sr. Mata Machado entende que a. dou-inna ja esta formulada: "Basta ver as após-tuas que a lievista Brasileira de. Estudos I'..li-ticos, cia Universidade Federal de Minas Gerais
publicou em .-.eu número de julho de I.yiii".

_ — Ela se baseia: primeiro, numa concep-
çao antiunitária. e discriminatória do povobrasileiro; .segundo. — e surpreendente Isso —
num processo de desnacionalização da sobera-nia cio Pais; terceiro, numa opeâo pelo sistemaeconômico capitalista ocidental: quarto, numesíorço de deter, por toda; as forma.-., qualquertentativa cie mudança sccia) no Brasil.

í: fácil perceber o vinculo entre as qua-tio notas, das quais a. principal é. sem dúvida,a terceira. Ccmecemos per esta a denúncia.Pretende-se. antes de mais nada, atrelaro Brasil á civilização ocidental capitalista. Deminha parte, fico feliz por nõo ver na elnbo-ração ideológica des conira-revolucionários rie19G4 a alusão á civilização ocidental e cristã,
pois o abuso do termo cristão, a identificação'
entre o cristianismo e a civilização ocidental
capitalista chega a ser algo que não hesito
chamar de verdadeiro sacrilégio.

Ê na aula inaugural do Marechal CasteloBranco que melhor se exprime a nota essencial
da ideologia agora desvendada e que estamosa denunciar: ao falar de nacionalismo — em-bora reconheça neste um dos motores da his-toria humana — restringe-o o ingrediente in-dispensável na unificação de comunidades dis-
persas, na construção de nações recentemente
emergidas rio domínio colonial, na galvaniza-
ção de esforços após guerras perdidas.
QUARTA HIPÓTESE

Excluído o Brasil das três primeiras hi-
põteses — não semos comunidades dispersas,
não acabamos do emergir do domínio colonial!
não perdemos guerra alguma, ao que eu saiba—. o nacionalismo, entáo, há de ser considera-
do. como íoi pelo Marechal, ã luz da última
hipótese, a de ingrediente na formação de mo-
livação para o desenvolvimento. Entáo, vai o

OS PERIGOS
Parecem-me antes negativas que positi-vas tais pontencialldades. E os perigos palpá-

Maiechal: primeiro, o de evitar a concorreu-cia e mamei- a posição do mercado; o dc difi-cultar a importação da tecnologia externa ode manter aprisionados no solo recursos mtae-
píirar ° "'''" ™ U'm CnPÍtnI Para °3 £X"

Mas o grande, o lremendo perigo parao qual o Marechal teve palavras verdadeira-mente risantes é o de impedir o fortalecimen-to do sistema econômico capitalista e da.- in>tituições democráticas do Ocidente. Aqui o nalcionalismo é identificado com o que marolamente o autor da nula inaugural chama de'•esquerda alienada". Passa, a ser, diz êle alt-mente negativo, não só do ponto-de-vista dodesenvolvimento econômico como da segurança

opção
-Por essa doutrina - segundo o Depu-lado Mata Machado - o povo brasilei.,, se diviíiira, üc agora em diante, entre os que acei-iam e os que a recusam, entre ocidentais capi-tallstas e nacionalistas preccupados coin «. mu-dança social, até mesmo entre civis e militarescomo se aos militares SP pretendesse negar odireito de pensar nacional e prospeetlvnmemenos problemas brasileiros"

— Sintomática a sua proposta, a singulardiscriminação que faz o Marechal, verdadeiratraição cio inconsciente entre talento civil e ta-lento militar, a cuja aplicação conjunta compuele a missão de elaborar a politica de seguran-
ça nacional. Nacional? Nem tanto, pelo que va-mos demonstrar.
SEGURANÇA CONTINENTAL

O Sr. Mata Machado afirmou que o Mn-
rechal Castelo Branco, na atile, inaugural daESG. diz que no mundo moderno um conceito
de segurança eminentemente nacional é algoirreal. Passamos então a pensar em termos ciesegurança continental.

O importante é evitar que se stliere obalanço da América Latina, de onde nota-sea insistência cio Marechal, a iiisuscept-ibílidade
de ser a segurança nacional escreve Castelo— alcançada em bases exclusivamente inter-
nas. De onde, ainda, u necessidade da. chama-
da Força. Internmericana de Paz. pois. diz ain-ua o Marechal, a verdade é que nenhuma dasduas superpotências aceitaria passivamenteuma alteração fundamental no balanço do po-der. numa área de interesse vital. Pelo visto,
tanto aos Estados Unidos quanto á. União So-viética interessaria a Força Iníeramericana d*Paz. Coin ela. o Brasi] se. integraria sem maio-
res .sobressaltos no sistema capitalista ociden-lal norte-americano.
SISTEMA COLONIAL

Prosseguindo, disse o Sr. Mata Machado
que a quarta característica da ideologia poli-tieo-militar patentela-se agora nítida e agres-
siva:

—- Será preciso fazer tudo para que não sn
alterem os padrões de vida do povo brasileiro.
e que náo se detenha qualquer processo deliberdade em curso, n. tim de que não se saia.
do American Airaii .lae.ket da camisa-de-força
da. segurança continental, que significa a se-
gurança do sistema capitalista ocidental. Mais
expressamente, a segurança dos Estados Uni-
dos da América do Norte. Quer-se consolidar,
através de semelhante ideologia, um novo sis-
tema colonial resultante do balanço de poderna área de interesse vital, pelo menos de uma
das superpotências, os Estados Unidos.£ esta a inspiração mais profunda doDecreto-Lei 314, que institui a novn Lei de Se-
gurança Nacional.

Com a denúncia que formulamos, nãovimos apelar para um regresso ao passado.Ninguém volta, nenhum indivíduo, nenhuma
nação, ao que foi, ao que se inscreveu na his-
tona das pessoas e dos povos. Apelamos sim
para uma "volta ao futuro", como o fêz a fa-
mosa escritora norueguesa Sigrid Unriset. apósa guerra que a sua pátria não queria, não cs-
perava. o entretanto aconteceu — concluiu oDeputado Mata Machado.

Saldanha: segurança está desfigurada
O Ministro Saldanha da Gama, do Supe-

rior Tribunal Militar, afirmou ontem que o
conceito de segurança está desfigurado pelanova Constituição e, por isso, "o militar perdeu
sua missão tradicional e passou a viver uma
vida diferente: o inimigo não é mais o externo
mas o próprio brasileiro, residente no Brasil".

Aié então, a Justiça Militar tinha com-
potência para julgar só os crimes contra a
segurança externa, mas agora fala-se em se-
gurança nacional. Ncções novas, mal assina-
ladas. cie guerrilhas, sabotagens, espionagem
interna, provocaram esta desfiguração — acres-
contou o Almirante Saldanha da Gama.

FORÇAS POLICIAIS

Funções que devem ser atribuídas ao
policial comum, como acontece no resto do
mundo, no Brasil sáo entregues a militares de
carreira. Embora essas missões possam ser su-
blimadas com nomes pomposos, elas sáo sufi-
cientes para diminuir aqueles a quem o en-
tusiasmo da juventude leva a enfrentar difi-
culdadcs materiais para cumprir o.s tíeveres
oue. no Brasil, sempre foram, e no resto domundo ainda o sáo. o orgulho dos nulênticosmilitares.

O Brasil passa a ser um Pais intenori-
zado: o., responsáveis pela segurança náo se
preocupam com o que possa acontecer no restocio inundo, nem com os perigos externos, masvivem debruçados para dentro das própriasironteiras, assistindo, comentando e interferin-
do nas melancólicas questiúneulas de campa-nário.

• Sem citar expressamente, o Almirante Sal-
danha cia Gama referiu-se a uma decisão cio
Governo argentino:

— Podemos citar como exemplo, entre mi-
lhares de outros, um fato muito recente. Certo
Governo vizinho proibiu de maneira descortez
e arbitrária, aos nossos homens, a pesca emáguas internacionais. Não houve um protestosequer contra essa atitude. Mas basta que ummenino estudante pixe um muro em um dosextremos do Brasil para que todo o organismo
policial-miliíar. isto é, todo êsse complexo desegurança nacional, vibre emocionado d"sdeo capitão que realiza o IPM até o órgão decúpula da Justiça Militar, passando por' todosesses organismos que a recém-criada ciência riesegurança nacional estabeleceu: serviços de In-formações, Conselho de Segurança, SNI etc.
ASPIRAÇÃO MODIFICADA

O Almirante Saldanha da Gama acrescen-
tou que a deturpação constitucional, e por viadc leis inferiores, náo corresponde aos sentimen-tos e aspirações dos militares que desejam cum-
pru- suas carreiras com autenticidade.

O Ministro exortou os militares para querealizem um movimento rie opinião "contra essaordem ae coisas", destacando que "o PresidenteCosia e Silva está entre os militares que dese-iam para o.s militares tarefas militares e nãomeramente policiais".
Afirmou o Ministro Saldanha da Gama quemantida a atual tendência, a conseqüência na-tural será a transformação cias Forças Arma-das em tropa de ocupação do próprio Pais e a

população civil passar a ser "uma mnssa ven-cida e subjugada".

Comício em São Paulo durou pouco tempo
sao Paulo (Sucursal) — Seis investigado-

res do DOPS — um dos quais machucou a per-na numa banca de jornais —, três guarda-ci-vis e 50ü pessoas, entre estudantes e popularesassistiram ao ato público de repúdio ás Leis dêSegurança Nacional e de Imprensa, que durouapenas 17 minutos, na tribuna livre cio La<-gode São Francisco, em frente á Faculdade (le Di-reito da Universidade de São Paulo.
O Presidente rio Centro Acadêmico XI deAgosto — entidade que promoveu a manifesta-cao —, universitário Alui.sio Ferreira Nunes te-lefonou de manhã no Subchefe da Casa Civildo Governador Abreu Sodré. Sr. Hélio Mota enie comunicou que seria realizada a concentra-sao a* 18h30ní. O Sr. Hélio Mota, ex-Presiden-

te da extinta UNE, em 1943, ouviu, féz algu-
mas ponderações e terminou com um "está
bem", acrescentando apenas que o Governa-
dor seria notificado.

A manifestação transcorria em calma quan-do um grupo de estudantes, que sempre parti-cipa cias concentrações provocando brigas, con-
flitos e agredindo outros estudantes e jornalis-tas. além cie exibir carteiras do Departamento
Federal de Segurança Publica, lançou bombt-
nhas e morteiros no meio dos populares, na in-
tenção de provocar pânico. Logo que percebe-ram. os estudantes que promoviam a manifes-
tacão se isolaram do grupo, composto por 15
rapazes, entre eles 0 filho do Ministro da Jus-
tiça, J/.iís Antônio da Gama e Silva-
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Jornal do Brasil, quinta-feira, 30-3-67. lfi Cad.

Pais de alunos sem aulas programam passeata ao Guanahara
Uma passeata até o Palácio

Guanabara "para mostrar no
povo toda a desidia do atunl
Governo" é a medida que os
pais dos nlunos da Escola Gua-
temala, no Bairro de Fátima,
tomarão no dia 2 de abril, cnsoa Secretaria de Educação não
resolva, o problema daquelas
crianças, que desde o Ultimo
dia 2 estão sem nula porque a
escola foi interditada pelo Ins-
tituto de Geotécnica.

Escrever uma carta, dramáti-
ca ao Governador Negrão de
Lima. pedindo providências foi
:v única solução que o Secreta-
rio de Educação, Professor
Benjamim de Morais, reco-
mendou aos pais dos nlunos
que, como última tentativa, vão
sugerir ao Governo que cons-
trua escolas do tipo pacote no
Campo de Santana ou em qual-
quer outro terreno abandona-
do pelo Estado.

DESESPERO

A Escola Guatemala está lo-
calizada na Prnça Aguirre e foi
Interditada pelo Instituto de
Geotécnica, porque estaria
ameaçada por uma grande pe-dra. e pelos deslizamentos de
terra provenientes das encos-
tas de Santa Teresn.

Desesperado com a situação
da escola, um pai de aluno re-
solveu procurar, ontem, direta-
mente, o Secretnrio de Educa-
cão, tendo dele ouvido a afir-
inação de que já estava fienn-
do cansado cie pedir no Ins-
tituto de Geotécnica e à Secre-
taria de Obras do Estacio para.
que providenciassem reparos
no local.

— Sem o menor constrangi-
mento — afirma o pai do alu-
no que o procurou — o Secre-
tário de Educação disse que
todos os seus apelos têm sido
em vão. recomendando à gen-
te que fôssemos prccurar o Go-
vernador Negrão de Lima, por-
que era a única pessoa que po-
deria nos ajudar agora.

Segundo os pais dos alunos
da Escola Guatemala, as in-
formações são tão desencon-
tradas a respeito da situação

cio prédio, que êlcs acreditam
na existência de um grande
mistério. Assim, enquanto a
diretoria e os professores in-
formam que ainda estão aguar-
dnndo o latido do Instituto de
Geotécnica, acrescentando que
a Escola, está interditada por
medida de precaução, o Secre-
tário de Educação di*/ que
aguarda a realização dns obras,
o que, .segundo os pais, dá a
entender que o laudo existe
mesmo e que íoi entregue á
Secretaria.

ESPANTO

Outro ponto de espanto pa-
ra os pais é que vários edifi-
cios residenciais situados ao
lado cia Escola, na mesma en-
costa do morro, continuam ha-
bitados sem que os seus mo-
radores demonstrem o menor
sinal de apreensão ou mesmo
conhecimento da situação ir-
regular do local.

Os alunos já perderam
um mês de aulns e mesmo quo
fossem transferidos para outras
escolas ingressariam em tur-
mas já em andamento de es-
tucios, dificilmente conseguindo
acompanhar o currículo. Por
outro lado, há o prejuízo mo-
ral, pois muitos alunos acham
que n Escola transformou-se
numa verdadeira bagunça, com
prejuízos para o respeito quc
cievem merecer a.s instituições
públicas — acrescentam os
pais.

O ultimato será dado até
o dia 1 de abril. Se até lá o
Governo estadual náo provi-
denciar uma solução para nos-
sas crianças, vamos fazer umr.
passeata, que mostrará ao povo
que tipo de Governo êle esco-
lheu.

MAIS RECLAMAÇÕES

Tambem para reclamar con-
tra a situação irregular do
seus filhos, esteve ontem na
redação do JB tuna comissão
representando cs pais dos alu-
nos da. Escola Amaro Cavai»
cãnti, no Largo do Machado.

O que acontece nessa esco-
la é que os estudantes do cur-
so Ginasial foram transferi-
dos, s e m qualquer consulta
prévia aos pais, para o turno
da noite (das 19 ns 22 horas),
enquanto os alunos dn. Escola
José de Alencar, em Laranjei-
ras, íoram para ali ocupando
o turno da manhã. Como se sa-
be, a Escola José de Alencar
íoi interditada pelo Instituto
de Geotécnica e seus alunos
transferidos pnra outros cole-
gios da. rede estadual.

Alegam os pais que o hora-
rio é inoportuno, uma vez que
expõe ns crianças, em sua
maioria de 13 a. 15 anos,numa
cidade despoliciada.

O mesmo problema atinge
o.s nlunos do Ginásio Sobral
Pinto, cm Jacarepaguá, que
íoram transferidos para a tur-
ma da noite (19 às 23 lioras)
sem qualquer» consulta, prévia
aos pais que agora se vêem pre-
ocupados com as andanças "no-
furnas dos filhos. Declaram
os pais que o lugar é mal ilu-
minado, pessimamente policia-
do, não oferecendo, portanto,
segurança alguma á qualquer
pessoa.

Outrn escola atingida pelo
que os pais chamam de inép-
cia do Estado é o antigo edu-
emidário do IAPETC, na Ave-
nida Teixeira de Castro, cm
Bonsucesso. As obras ali rea-
lizadas por Imposição da Se-
cretaria do Estado continuam
em ritmo lento desde dezem-
bio. Há um jogo de empurra,
segundo os pais. para explicar
o atraso: enquanto o IAPETC
lança a culpa no Estndo, as
autoridades da Secretaria do
Educação a.tribuesn responsa-
bilidade no Instituto, que trans-
feriu para o Estado a admi-
nlstração do Coiégio, sob a ale-
gação de que não lhe cabiam
atividades na área educacio-
nal.

Alunas e professores sen-
tem-se prejudicados com a
íalta de solução pnra o pro-
blema. O atraso do Início do
ano letivo exigirá que as au-
Ins sejam dadas nas férias,
com evidente prejuízo para o
rendimento das estudantes.

Escohi José de Alencar surgirá em outro local
A construção do prédio ondo

estudarão os 980 alunos da Es-
cola José de Alencar, em La-
ranjeiras. será iniciada na pró-
xima semana, segundo anuncia
a Secretaria de Educação, sem
especificar, entretanto, a verba
que .será aplicada na obra.

O terreno onde a escola será
construída na Rua Pinheiro
Machado, continua servindo do
depósito para os escombros re-
colhidos pelo Departamento de
Limpeza Urbana nos dois edi-
ílcios que desabaram com os

Banhistas já
podem voltar
ao Flamengo

IU

O Diretor do Departamento
de Saneamento, Sr. Paulo Cos-
ta, anunciou ontem a libera-
ção da Praia do Piamengo,
tondo em vista a conclusão dos•trabalhos da elevatória da
Glória, que provocaram a in-
terdição daquela praia aos bn-
nhos de mar.

Enquanto isso, a Câmara Jú-
nior de Niterói, que será ins-
talada amanhã, incluirá em
sua linha inicial de estudos o
cia. poluição gradativa das
águas das praias daquela capi-
tal, o que fará através de uma
Comissão Especial.

chuvas na Run Belisário Tá-
vora.
"NAO COLA"

Segundo a mãe de um dos
nlunos da Escola José deAlen-
car, a. Chefe do I Distrito Echi-
cacional afirmou-lhe quc a
construção dn escola, pré-fnbri-
cada "não vai colar", porque
até o seu término a primeira
já estaria liberada.

A respeito, o responsável pe-
lo Departamento de Obras da

CEDAG dá
plantão para
consumidores

A Companhia Estadual de
Águas, que a partir do abril
estará cobrando NCrS 0,014
(14 cruzeiros antigos) para
cada mil litros de água con-
sumidos, anunciou que passa-
rá a funcionar com plantão
permanente, inclusive aos do-
mingos e feriados, no atendi-
mento das reclamações dos
consumidores. Que m estivei*
com problemas de falta de
água em casa, segundo a no-
Tificação oficial da CEDAG,
poderá íazer sua reclamação
para os seguintes telefones:
31-4020, ramal 15. 32-2127,
32-2172, 2G-3G01, 26-3174 e
2G-6077.

Secretaria de Educação, enge-
nheiro Paulo Pranckini, afirma
que não há nenhum problema,
pois assim o Estado ficaria com
mais uma escola disponível.

O engenheiro nega, entretan-
to. ciue a nova escola ficará
pronta em 30 dias. não se po-
dendo fixar um prnzo pnra o
término da obra. A nova es-
cola terá dez salas de aula,
uma pequena biblioteca, refei-
tório compieto c gabinetes mé-
ciico-dcntários.

Cientistas
da URSS vêm
em abril

1 .. O navio oceanográfico Ml-
khail Lomonosov, da Academia
de Ciências da URSS, trará
ao Rio no dia 10 de abril, para
uma permanência de cinco a
sete dias, uma expedição de
cientistas que realiza trabalhas,
numa viagem ao redor do
munde, dentro do Programa
Internacional Ec vai ant. Os
cientistas soviéticas, que estão
ligados aos ocen-nografistas
brasileiras através dos seus es-
tudas do mar, visitarão o Ins-
tituto de Oceanografia da Unl-
vorsidado de São Paulo e o
Centro Hidrográfico.

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

m ELETROMAR
¦.INDÚSTRIA ELÉTRICA BRASILEIRA S.A.

...em eletricidade, símbolo de qualidade!
Rio de Janeiro. Estrada Velha da Pavuna, 108 - Tel.t 3O-9860
São Paulo» Rua Amador Bueno, 856 - Tels.i 61-1250, 61-7355

OU EM UMA DE NOSSAS OFICINAS AUTORIZADAS

Embaixador da Grã-Bretanha
oficializa doação de seu
país a vítimas de Itaguaí

Após subir seis andares no escuro, o Embaixa-
dor da Grã-Bretanha, Sr. John Russell. entregou,
ontem, ao Ministro da Saúde, Sr. Leonel Miranda,
os documentos que oficializaram a doação de NCrS
37 750,00 (trinta e sete milhões, setecentos e ein-
qüenta mil cruzeiros antigos), feita pelo Governo
britânico à Santa Casa de Itaguaí, como auxílio às
vítimas das enchentes de janeiro.

A doação do Governo da Grã-Bretanha permi-tiu a instalação, na Santa Casa de Itaguaí. de equi-
pamentos cirúrgicos, fogão, refrigerador, pia, tenda
de oxigênio, aparelho de Raios X e duas máquinas
de lavar roupa. Também foi adquirida grande
quantidade de medicamentos.

vive crise porque ainda não
é da Secretaria cie Segurança

IMPREVISTO

O Embaixador John Ru&sell
chegou ao Edifício Edson Pas-
sos. onde está instalado o Mi-
nlsterlo da Saúde, às 15h30m, e,
como faltasse energia elétrica
na- Cidade, preferiu subir ns
escadas, a fim de não se atra-
sar para a cerimônia cie cn-
trega dos documentos que ofi-
«Matizariam a doação do Go-
vêrno de seu país.

Ao final da cerimônia, como
a energia elétrica continuasse
faltando, o Embaixador desceu
pela escada os seis andares,
recusando o convite do Mlnls-

tro da Saúde, para aguardar
normalização do fornecimento.

AGRADECIMENTO

O Ministro chi Saúde agra-
deceu ao Embaixador John
Russell por ter. o seu Governo"se sensibilizado coni o nosso
sofrimento, dando prova, mais
urna vez, de solidariedade hu-
mana".

A cerimônia íoi encerrada n.s
15h50m depois de alguns mi-
nutas de conversa entre o Em-
baixador britânico e o Minis-
tro Leonel Miranda.

A subordinação da Policia
Militar da Guanabara à Se-
cretaria (le Segurança, que se-
rá regulamentada pelo Gover-
nador através de decreto, está
criando uma crise administra-
tiva na corporação por causa
da demora, permitindo a frag-
mentacão de comando e a in-
disciplina.

Até ontem o Comandante da
PM, Coronel Darci Lázaro, não
havia comparecido ao gabine-
te do Secretário de Segurança,
a quem já eslá subordinado
de fato, e a falta de entrosa-
mento já está provocando mui-
ta desordem no transito e a
desorganização do policiamen-
to ostensivo da Cidade.

TRANSITO

Embora o Secretário de Se-
gurança deseje entregar á PM
o problema do t-ránsito, sem ox-
tinsuir a subordinação ao Ser-
viço de Trânsito, sua idéia, se-
gundo as inlormações de asses-
sores, não será posta em
prática.

No Departamento de Transi-
to comentava-se ontem que a
PM continuará com todas as
chances de produzir muito ou

nada com a nova chefia, mas
parece ser sua intenção desmo-
ralizar o comando do Serviço
de Trânsito para depois subs-
titui-lo por um oficial dos seus
quadros.

Alegam os Informantes «me
obedecer ao atual Diretor, Ge-
neral Hildebrando de Góis, é
fácil para um oficial ou solda-
do da PM, mas eles poderão
criar problemas .se forem che-
fiados por um civil. Acham
que por isso a entrega do trán-
sito à PM será um insucesso.

FORÇA POLICIAL

Ainda no Departamento de
Trânsito dizia-se que talvez a
melhor solução seja a entrega
do problema do trânsito aos
guardas da Força Policial, <|Ue
poderiam resolvê-lo tranqüila-
mente se quiserem. Basta dar
um comando cie fato para seus
5 200 homens.

A extinção da Fóvça Policial,
segundo os comentários cio Ga-
binete do General Dario Coe-
llio. será difícil, pois ela foi
criada ;ior lei. Uma comissão
de juristas está estudando o
problema e se não encontrar
outra solução optará, por sua

colocação junto à, Secretaria da
Segurança e Superintendência
da Polícia Judiciária,

Acreditam que se e. Força
atuar subordinada á Secretaria
de Segurança e não como ór-
gão praticamente independeu»
te será muito útil. Além disso,
serão assim evitados problemas
como o cia recente represália _
Policia Civil. Dois soldados fo-
ram presos pelo detective Tin-
dó num ponto de biciio e por
Isso seus colegas fecharam à
revelia várias fortalezas, exl-
glndo até interferência do Pd-
lácio da Guanabara, pois seu
Comandante, General Milton'
Lisboa, não conseguiu acalma-
Ius.

O General Dario Coelho, quo
tem vontade de Iniciar logo o
plano de melhoramento e sa-
neamento da Policia, "agora,

que aprendi multa coisa sobre
ela, depois da campanha da
Imprensa", confessou que está
tendo dificuldade "para colo-
car certas coisas nos eixos".
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solidez comprovada!
fundada em outubro de 1963, em Porto Alegre, corn a fina-

lidade de propiciar em vida toda sorte de benefícios que
sejam julgados interessantes pelos próprios associados,
a Sociedade Assistencial de Oficiais do Exército — SAOEx
objetiva complementar os planos previdenciários existen-
tes no Brasil. Racionalmente administrada por militares

e civis de reconhecida honorabilidade, a SAOEx conseguiu

cumprir o seu lema: PARA CIVIS E MILITARES, BENEFÍ-

CIOS SEMPRE EM VIDA. Assim, a Sociedade construiu o

Estacionamento Beira-Rio, na capital do Rio Grande do

V^sfe** ^u'; est^ administrando o Ediffcio-Garagem Andrade

Neves, no centro daquela cidade; elaborou um

Plano Imobiliário que financiará casa própria
aos sócios, rigorosamente enquadrado na

r?S

*\|| política habitacional do Governo. Entre

outros, assinou convênios com o Hospi-

tal Petrópolis e Pronto Socorro Floresta, ambos de Porto

Alegre, os quais estão prestando efetiva assistência médico-

hospitalar ao quadro social; com um bem elaborado plano

de poupança, através do Fundo Automobilístico de Esfór-

ço Conjugado — FAECO —,a SAOEx proporcionou aos

6.000 sócios a oportunidade para adquirir carro próprio,

seguindo os ensinamentos do cooperativismo. Até fins

de 1966 foram entregues 1.134 automóveis. Hoje, certa-

mente, o número já aumentou. Para melhor atender os

associados, bem como para solidificar seu valioso patrimô-

nio, a SAOEx adquiriu sede própria na capital gaúcha. Quan-

do da expansão dos benefícios oté o Paraná, a primeira provi-

dència também foi adquirir sede própria em Curitiba. Agora, a

solidez comprovada da SAOEx trará ao público da Guanabara a

oportunidade de usufruir da série de seus benefícios estatutários, sem-

pre em vida. E um deles será a aquisição financiada do seu carro pró-

prio!

SOCIEDADE
ASSISTENCIAL
DE OFICIAIS
DO EXÉRCITO
PARA CIVIS E MILITARES, BENEFÍCIOS
SEMPRE EM VIDA

SEDE PRÓPRIA NA GUANABARA:
Rua Manoel de Carvalho, 16 — 3.° and
Fones: 32-1182 e 22-9564 — Zc 06
SEDE PRÓPRIA NO RIO GRANDE DO SUL: Av. Praia de Belas - P. Alegr»
SEDE PRÓPRIA NO PARANA : Rua Carlos de Carvalho, 250 - Curitiba
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Angustò Meyer,
oiemorialista

Josué Montello

Vai passando sem registro,
como .-'e se tratasse de uma
obra comum, um dos mais
belos livros de memórias cia
literatura brasileira: No
Tempo da Flor, de Augusto
Meyer.

Saiu no ano passado, lan-
çado por uma grande edi-
tora, e dele quase não vi no-
tícia.

No entanto, devemos colo-
cá-lo na linha de grandeza
de Minha Formação, dc
Joaquim Nabuco. para ape-
nas citar, enire os memória-
listas do passado, na litera-
tura brasileira, aquele que
mais afinidade teria eom o
mestre gaúcho, uo bom gos-
to da frase, na ondulação
melódica do estilo, em su-
ma: naquilo que Paul V;i-
léry chamava, coni a su;i
habitual agudeza, a ciensi-
dade do escritor.

Augusto* Meyer é. em nos-
sas letras contemporâneas,
o ser essencialmente llterá-
rio. Tenho a impressão cie
que, se lhe picarmos u m a
veia, dali sairá, no reativo
dos laboratórios, um pensa-
mento de Goethe ou um
verso de Baudelaire.

Sempre que nos encontra-
mos, nas sessões da Acade-
mia Brasileira, nas reuniões
da Comissão Machado de
Assis ou no interior clns ve-
lhas livrarias, não costuma-
mos perguntar um cu pelo
outro, a exemplo do que fa;-.
toda gente. Perguntamos,
isto sim, pelos velhos auto-
res de nosso convívio, mes-
tres de que ninguém mais
fala e que. por vezes, dor-
mem nos balcões dos sebes,
como santos que deixaram
de fazer milagres, a despei-
to da fama que outrora ti-
veram.

Aquela legenda famosa —
"um canto, com um livro" —
corresponde, na sua singe-
ieza tíe epígrafe, à síntese
exata de Augusto Meyer co-
mo homem de letras.

Creio ter lido n u m a rie
suas páginas antigas que
èle, numa hora vadia. ficou
em pé á sombra da estante,'
apanhou nm livro ao acaso.
e deixou-se levar ao sabor
do tempo, no doce enlevo cia
leitura.

Não é assim que o imagi-
no. Meyer, para mim, está
sempre a um canto cie bi-
blioteca, pitando o cigarri-
nho de palha, a degustar o
texto alheio com aquela ma-
licia Instintiva e depurada
de Mr. Bergeret, Pouco lm-
porta que Anatole Trance
esteja tora de moda. O ve-
lho amigo de Madame de
Caillavet, nascido no meio
dos livros, viveu entre eles,
para afinal morrer cercado
por eles, sabendo que os li-
vros nos consolam, não ape-
nas de nós mesmos, mas cie
seus autores.

No caso de Augusio Meyer.
o memorialisia é o escritor
fiel à condição humana, sem
deixar de ser escritor. O ho-
mem, eom a sua carga de
experiências e emoções, mi-
ra-se e remira-se no seu es-
pelho de palavras. Narciso?
Não: o menino, o rapaz e o
homem em busca do tempo
perdido.

Aquela nostalgia das im-
possíveis viagens no tempo,
a que aluciiu Mareei Proust,
é o sentimento por exce-
lència cio memorialista Au-
gusto Meyer. Deixa-se levar
por ela. como a flor arras-
tada pela corrente, e é o
poeta que fala pela pena do
prosador.

Leia-se este começo de ca-
píiulo: "Vejo a Praça da
Matriz, em Porto Alegre, cie-
sandar para a.s feições que
ainda mostrava aos meus
olhos de menino e m ò ç o.
Mas é claro que estas pra-
ças vão mudando, enquanto
a gente mudou."

Nada no livro tem o sabor
cio discurso. É a evocação li-
rica, na qual a saudade é
que puxa a palavra, ao con-
trário do que acontece nos
períodos enfáticos.

Pio Baroja observou, no
seu livro de recordações da
vida literária, que geral-
mente nos inclinamos a es-
crever memórias quando a
nossa memória começa a
falhar.

Meyer não esperou por es-
sa hora do entardecer. Lú-
cido e lírico, pòs-se a re-
mexer nas cinzas do tempo,
c é o lume da mais bela
poesia que vemos brilhar cm
A'o Tempo da Flor, seqüén-
cia natural de Segredos de
Injâncía, seu primeiro livro
de reminiscênclos.

Carla
do leitor

Telefone mudo

A Sr.a Elisabete Huggins,
residente na Rua Figueire-
do Magalhães, em Copaca-
bana, reclama que o seu te-
lefone está enguiçado desde
as grandes chuvas de teve-
reiro, "sem que a concessio-
nàría dò a menor pelota
para as inúmeras reclama-
ções que tenho feito. Des-
culpa-se com a.s enchentes,
alegando que os fios fica-
ram encharcados, mas acon-
tece que os outros telefones
das proximidades, que tam-
bém engulçaram na ocasião,
já estão falando, enquanto
o meu continua mudo." O
.seu telefone è 57-43*44.
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A esquerda do .MDB

Imperativo Ético
A encícliea Popidorum Progressio, agora di-

v ulgada. \ «-in enriquecer n patrimônio cultural
não apenas tia Igreja. ma> de toda a humanidade.
Colliu seus predeces.iores. 1'aiilo \ I permanece
fiel à tradição e continua unia linha doutrinária

que remonta à Peruai i\ovarum tle Leão X.III
e prossegue com a Qutidrtigcsimo Anuo de Pio XI.
Kfeli\ atneiite. a doutrina social da Igreja, que deita
raízes uo __ aiigelho. não data de hoje, 15 forn tle
dúvida, porém, ijue a Igreja vem acentuando o
seu interesse pelos proldeinas sociais, econômicos
e políticos. Se há mu marco a identificar, temos
de situá-lo no pontificado tlc João Wlll. cujos
ensinamentos estão reunidos em duas encíelicas de
valor perene —- a Muter ct Magislra e a Pucem in
Terris. Paulo \ I c mu conliuuador autêntico de
seu predecessor. de quem aliás foi íntimo colalio-
rador. inclusive nos Iralialhos que resultaram na
reunião du Concilio Vaticano II, que sc encerrou
sob o atual pontificado.

Populoruin Progressio é assim um passo de-
eisivo no processo de aggiornumenlo da Igreja pre-
conizado e liderado por João Wlll. A encícliea,
destinada, pelo seu conteúdo, a grande repercus-
são cm todo o inundo, traz ao plano internacional,
para aí aplicá-la objetivamente, a doutrina social
da Igreja. Pro i inn cia -se especifica e explieitainen
le sòbve tis principaí? problemas com que a lm-
mauidade se defronta cm nossos dia.-. Aa linha

do meilior humanismo cristão, ilumina ç funda-
incuta os esforços do \ alicano em prol da paz e
ciii favor do respeito ao? direito» sagrados da pes-
-ua humana.

Quando o Papa afirma, como agora acaha
dc lazê-hi. tpie a paz não pode ser apenas a aii-ón-

¦ cia da guerra, não eslá propriamente enunciando
tuna no\ idade, listsí, sim. reiterando uma posição
quc vem sendo eloqüentemente defendida na in-
cansávcl atuação diplomática do Vaticano. A cn-
cíclica fortalece o conceito «lc nina paz verdadeira
<• integral, «pie não se conforma com uma atitude
passiva, capa/, de acomodar-se com o slatu quo. A
paz é. com eleito, mais do que a simples cessação
das hostilidades, pois procura remover Iodos os
obstáculos que dividem os homens, mesmo inter-
namente. dentro de uma mesma nação. Por isto.
a novo nome tia jiaz é desenvolvimento — clama
o Papa. na sua luta contra a miséria e contra as
injustiças, contra o egoísmo <¦ contra os privilé-
gios; Pun lo \ I emite assim uma palavra íorte e
nítida contra o imobilismo conservador e situa a
Igreja na vanguarda das reformas sociais, que têm
de vir enquanto é tempo. Para que o desenvolvi-
incuto mio Seja assumido como um imperativo re-
vobieionário pelos paises pobres, e preciso —
ensina magistralmente o Sumo Pontífice —• epie
seja aceilo como um dever ético pelo- países
ricos e poderosos.

Paliativos Sentimentais
Disse ontem o Presidente da República, em

discurso ao- líderes empresariais, que vem orien-
laudo os seus Ministros e colaboradores no sentido
de unia política 

'"voltada 
permanentemente para

os ideai- do poso". A julgar pela- atitudes tpie.
estão tomando alguns Ministros, valeria que o
Marechal Costa e Silva Iraduzisse. ile agora por
diante, a sua retórica conceituai riu definições
mais objetivas e seguras. De outra forma, podere-
mos correr o risco tle unia confusão enire aquilo
que de\e corresponder realmente aos ideais do
poVo e o que apenas satisfaz à sede de populari-
dade. A popularidade a qualquer preço, «roja-
conseqüências desastradas ainda miramos em
exemplos recentes, já não é expediente que mereça
ler curso nesta hora da vida brasileira e, sobretu-
do. no poulo eni que a encontra o Governo Costa
c Silva.

0 caso é que até agora o novo Governo não
assinalou os .-eus intuitos revisionistas — se é que
existem de fato —- através de decisões ou de me-
ilidas de longo alcance. Em lugar da propalada
Operação-lnipacto, está ocorrendo uni desconexo
rev i.-inni-iuo de earálier emocional e paternalista.
Não aparecem alternativas válidas, quc signifiquem
passos à frente, e sim certas fórmulas improvisa-
das parn esta ou aquela emergência. íi certo que
nem Iodos os Ministros abandonaram a posição
cautelosa, nem sc [iode antecipar tpie ingressarão
também no campo tios paliativos mais ou menos
sentimentais.. 0 quadro existente, porém, contém
elementos suficientes para a constatação de mu
comportamento inadequado c irrealista.

Que léz o Governo na sua primeira quinzena?
Suspendeu a demissão !de interinos da Previdência
Social: suspendeu a cobrança do ICM sôbrc as
operações coni combustíveis; suspendeu o aunien-
to das tarifas da Central do Brasil e das passagens

tias barcas na linha Rio-:—Niterói; mandou admitir
todos os excedentes nas Universidades do País;
tlá «inais tle mu próximo congelamento dos alu-
guéi<. Registra-se, portanto, nessas medida'- iso-
ladas e assistctnátieas, o propósito de mudar a
imagem popular tio segundo Governo da llevo-
bicão, sem a preocupação concomitante de fazê-lo
tle maneira conseqüente, lauto etn relação aos
princípios como aos objetivos visados. Pretender-
se-a. por aca.-o. voltar à política tlc subsídios, por
exemplo, que tanto nos custou em emissões in-
llaciouáriuü? Retornaremos à irrealidade tarifária,
às seduções do congelamento e do tabelamento,
tpie. atacam os problema- pelos seus sintonias, .-em
chegar-lhes às causas'/

Ora. ninguém nega tpie certa.- posições do
Governo passado conduziram o povo brasileiro
ao extremo do sacrifício, nem sempre imposto com
senso de medida e de justiça. Não se infira daí,
entretanto, tpie a- medidas de descompressão dc-
vam necessariamente chegar pelas vias da contra-
dição, do pólo oposto, da demagogia ou do bom-
mocismo. Isto seria não só simplificar demais,
mas também desmerecer o próprio sofrimento do
povo. induzido a admitir, dc unia hora para outra,
que fêz sacrifícios cm vão.

Certos ministros precisam considerar que não
nos encontramos em véspera ile eleição, para a
qual já estivessem inscritos como candidatos. O
Governo Costa e Silva mal ensaia os primeiros
passos e necessita, antes de tudo. de reunir ti seu
arsenal de idéias e de soluções. Fórmulas teme-
rárias tpie se limitem a transferir problemas de
unia área para outra, tm tle unia para outra res-
ponsabilidade, somente bão de contribuir para
debilitar uma obra administrativa — que foi pelo
menos determinada e coerente — sem de falo
remediar a estrutura danificada.

Revisão Inconveniente
A política do café representa vigorosa tle-

nionstraçâo da capacidade organizadora do bra-
sileiro. No começo tio século, o Convênio tle Tau-
bate criou condições para um grande empréstimo
externo que permitiu a aquisição e a estocagem
do produto eni excesso. Evitou-se, desta forma, a
deterioração do.- preços internacionais. Tal foi o
primeiro passo da política tle valorização Lançada
itnilalerulnieiiie pelo Brasil e que constitui expe-
riêticia ímpar de defesa tios preços tle um produto
primário. Do ponto-de-vista estritamente nacio-
nal, a grande falha tio esquema estava em eneora-
jar a entrada de novos produtores no mercado.
Como conseqüência disto e da função reguladora
que nos obrigava a vender menos café do tpie po-
díamos, nossa participação no mercado interna-
cional declinou constantemente. Com o Convênio
Internacional do Cale. em cuja promoção tivemos
papel fundamental, esse defeito foi. até certo pon-
to. corrigido. Us produtores, apoiados inclusive
pelos consumidores, concordaram em dividir ra-
cionalmente o mercado evitando uma competição
tpie seria ruinosa para todos. A partir desse mo-
mento a responsabilidade de manter os preços
tio produto deixou de ser apenas do Brasil, trans-
ferindo-se para o conjunto dos seus beneficiários.
Com isso, abriu-se para nó- a possibilidade de
participarmos de maneira mais eqüitativa nas
oportunidades oferecidas pelo rápido aumento do
consumo.

A inegável elicácia da ação brasileira no âm-
luto internacional, não correspondeu sucesso idên-
tico nas medidas internas. Encorajados pelos altos
preços do café, nossos agricultores produziam-no
em quantidades excessii-as. obrigando o Governo.
no quadro de sua política dc sustentação de preços,

a adquiri-lo e a estocá-lo cm quantidades crês-
cenles, Além do eventual inquieto inflacionário
das grandes safras cafeciras, esla6 significavam a
aplicação improdutiva dc terras, mão-de-obra.
equipamentos agrícolas etc.

A criação de uma diferença entre preços in-
ternos e externos do café constituiu o primeiro
passo no sentido de solucionar o problema. Por
este meio se tornou o plantio menos lucrativo,
pois o agricultor passou a receber apenas uma
parcela tios resultados tia venda de seu produto
no exterior. A experiência demonstrou, contudo,
que os preços interno.-, posto que inferiores aos
internacionais, continuavam altos. Os programas
tle erradicação tinham pouco sucesso porque uin-
giiém sc dispunha a abandonar uma lavoura cuja
rentabilidade superai a a dc qualquer outra. A tle-
cisão adotada pelo Governo, uo ano passado, de
manter praticamente inalterados os preços dc
I9u5. trouxe' novas esperanças. Como os custos
haviam aumentado substancialmente, o congela-
mento de preços determinou drástica redução na
rentabilidade da lavoura. Surgiu assim o pré-
requisito básico para o bom êxito da política de
erradicação que, pela primeira vez, atingiu uma
amplitude significativa.

Com a mudança do Governo, surgem rumo-
res de quc se fará uma revisão na política do café.
Acreditamos que isto não passe de manobra pro-
pagandística tios setores in-ali-leito-, A nova equi-

pe governamental não pode, de fato. ignorar que
o País não aceita continuar indefinidamente a
reboque dos interesses cafeciros. A decisão de
reduzir a lucratividade tia cafeicultura foi correta
c deve ser mantida a qualquer preço.

ten
Brasília — O grupo

tlc deputados mnis ou,
menos esquerdistas, per-
lo ile 30, tpie ontem a
noite se terá reunido na
cnsa da Sra. hígin Dou-
lfl. tem a conduzido o
reconheci mento dc que
o MDB rmo é um Parti-
tio politico. Esta vertia-
de, que lem sitio procla-
m a tl a insistentemente,
tnnto em relação tio MDB

quanto em relação à
ARENA, alé o momento
não conseguiu chegar tio

plano prático. A guarda
vermelha surgiu nn agre-
miação governislu com.
essa aparente intenção.
Mas, depois de afirmar
como ideário a absorção
tios militares pelo coman-
do político civil, n gmir-
ila foi fnzer relações pú-
Óticas nos quartéis e o
resultado aparente é ter
verificado que os milita*
res. basta que seja amigo
deles, não é preciso dou-
trinà-los.

A esquerda do MDB.
como esclarece, o Depu*
lado Cid Carvalho, oni*
mador dn reunião, não

pretende cindir o Parti-
tio. nem converter-se em
ala. Eln proclama tpie o
MDB é uma confedera-
rão de pensamentos po*
líticos tpie se aglutinaram,
apenas ao impulso do rc-

pódio comum ao Gover*
no Castelo Branco. Com
o fim daquele Governo,
evidentemente esgotou-se
a força tle coesão eme-
debista, ainda mnis dinn-
te da forte simpatia com,

que extensos setores da
legenda dita oposicionista
encaram os primeivos
atos do Governo Costa e.
Silva.

Afirmam os esquerdis-

la organizar
tas, ou nacionalistas ——

um deles, para aprovei-
lnr a voga, admitia on*
tem restabelecer o nome
tle Frente Naeionali.-ta
—, afirmam ê.les tpie nâo
sustentam qualquer uni*
mnsidudc. em relação nos
demais grupos que con-
vivem no MDB. Pelo
contrário, sentem-se afins

pela luta tpie sustenta-
ram cm comum na jui-
meira fase. da Revolução
e. respeitando o pensa-
mento político tle cada

qual, não cogitam d,;
atraí-los pnra manifesta-

ções de caráter ideolági-
co nem muito menos leu-

t
tar convencê-los no pia-
no doutrinário.

O (/uc os esquerdistas

querem é estruturar-se.
lor n ar-se um organismo
tle força política sensível
e que nno se dilua no
oposicionisino ameno e
conservodoristn tpie será
sempre n tônica tia con*

federação e m <• d e b i s-
I a . Querem ter o direi-
lo de. quando divergirem
ideologicamente tle ma-
nifestações do MDB. emi-
tir eles próprios os seus
comunicados. Querem ser
iun corpo tpie. sem ne-
nliunia hostilidade cm
relação ti legenda tjue os
abriga, dialogue, com as
demais seções políticas
em tpie o MDI! mesmo
a contragosto se divide —

u partir tía firme dispo-
sição tle não permitir a
tlescuraclerização de suas
idéias.

Do grupo, constam

quase todos os nomes
verdadeiramente promis-
sores sitrgitlos pnra esla
legislatura no MDB, Se
o esforço tle organização
em curso obtiver os re-

¦se

sul lados esperados, éle
poderá m a i s adiante
transformar-se. mun Par-
luli) político. Do mesmo
modti. será n partir da
sua corporificação (pir
llie será possível entrar
eni entendimentos conse-

quentes coni a frenle
ampla tio Sr. Cnrlos l.n-
certla, //o/s. como assina-
In o Sr. ('ii! Carvalho, a
Írente ampla, que nun-
cn foi umn frente, nem
muito menos nmpln. hn-

je e sem dúvida ai'¦.uma
o embrião do Pari itl o pn-
lítico a ser liderado peln
ex-Governador da l_u,v
nabara e só assim pode
ter sentido.

A Frente Nacionalista
.se nenhum nume jo-

coso vier substituir essa
tentativa de ressurreição

poderá então cogitar
tle. uma aliança interpor-
lidaria parn determina,
dns objetivos, \iuica. po-
rem. eleitorais —- portptc
esse tipo tle aliança n lei
não permite.

/,' muito cedo

0 Marechal Cosia c
Silva, por delicadeza, rea-

giu vagamente n idéia <h.
união nacional, tpie lhe

foi levada ontem pelo
Deputado Amaral 've/o.

¦— /'.;/ acho ipu- ainda
é muito cedo pinn a Opo-
sição confiar ¦•¦.,; mim.

A Oposição lem mes-
mo recebido com grande
sim pol ia o* primeiros
movimentos ,li. Governo.
Mns a união nacional su-

gerida p c 1 o deputado
eqüivale a um ncordo

pelo qual a Oposição
apoiaria o Governo e.
em trocn, o Governo rc-
ceberia o apoio dn Opo-
sição.

Mestres e discípulos
Trisl ão de A th urde

Recebi de uma leitora,
que se assina apenas Ma-
ria Augusta, uma caria,
sentida mas delicada, es-
tranhando que eu hou-
vesse "abandonado Ma-
ritain".

Não, minha boa ami-
ga, não só não abando-
nei o meu velho mestre,
como nunca me senti tão
seu discípulo como ago-
ra. Nem creio tenha éle
abandonado seus discí-
pulos, como alguns des-
contentes alegam.

Maritain nos ensinou
a pensar com lucidez, in-
tegralidade e lndependen-
cia. Não com fanatismo
e subserviência. Ensinou-
nos, sobretudo, a pensar
por nós mesmos. E pior
do que um mestre dog-
matico só mesmo um dis-
cipulo servil.

A filosofia que éle nos
inculcou é a do senso co-
muni. Ora. essa filosofia,
longe de se opor à cio
senso próprio, é a sua
implementação c a sua
complementação. Imole-
mentação no sentido de
que o ser por si próprio
como que atrai, o conhe-
cimento. A verdade ex-
cita d discernimento e
provoca o intelecto agen-
Le. O senso próprio rece-
be, assim, do senso co-
muni o estímulo que ga-
rante a sua voracidade.
É de fora e da comunida-
de que recebemos a cen-
telha que põe cm movi-

mento o nosso dinamis-
mo intelectual. É nesse
sentido que atribuímos
ao senso comum e à rea-
lidade exterior a imple-
mentação da nossa inte-
ligência e do nosso sen-
so próprio.

Este, porém, não é um
espelho passivo nem um
simples reflexo condido
nado. Sem a sua comple-
mentação ativa não se
estabelece jamais o cir-
cuito necessário à formu-
lacão do nexo entre o
cognoscente e o cognos-
cível. O senso próprio
reage ativamente e, por
sua vez, provoca o senso
comum. De tal maneira
que, uma vez fechado o
circuito, a atuação é re-
cípioca e complementar.
A ordem especulativa
passa então, a essa ai-
tura. a funcionar analò-
gicam-ente à ordem práti-
ca. em que as causas e
o.s efeitos atuam recipro-
camente,

Não podemos, por con-
seguinte, opor o senso
comum ao senso próprio
mas integrá-lo na mes-
ma corrente de relações
que liga o mundo exte-
rior ao nosso mundo in-
terior.

Um mecanismo analó-
gico é o que ocorre, na vi-
cia social, entre bem pró-
prio e bem comum. Há
uma escala de relações
cure ambos, de caráter
semelhante, no sentido

cia implementação e cia
complementação, apenas
partindo de oulro extre-
mo. É do bem próprio
que, agora, parle a cen-
telha, que estabelece o
circuito e volta mais tar-
de a constituir o seu têr-
mo final. Procuramos na-
turalmente, no primeiro
impulso, o nosso bem
próprio. Mas a inteligén-
cia nos ensina a subordi-
ná-lo. logo cm seguida,
aó bem comum. Este, po-
rém, não é um fim últi-
mo, de modo que a indi-
vidualidade se perdesse
na comunidade, mas um
jinis quo no sentido da
primazia do nosso bem
próprio supremo, que é
sempre o nosso destino
eterno. Tudo isso, natu-
ralmente, dentro de uma.
cosmovisão não limitada
pelos horizontes do natu-
raiisrao dogmático, mas
integral.

Se aplicarmos, minha
boa amiga desconhecida,
essas noções elementares
da arte de pensar, às re-
lações normais entre
mestres e discípulos, a
conclusão a tirar é que
um discipulo recebe do
mestre a centelha que o
movimenta, mas não no
sentido de girar indefini-
damente na órbita do as-
tro e da força eme o
atraíram, mas no de tra-
car a sua própria órbita.
Gostaria, porém, minha
senhora, de ainda lhe di-
zer duas palavras finais.
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Pane na Usina de Cubatão deixa Rio sen
O já deficitário sistema de

abastecimento de energia ele-
trica da Guanabara esteve com-
pletamente paralisado, ontem,
durante uma hora e meia —
das 15h34m ás niiOâm —, cm
conseqüência de uma pane na
Usina cie Cubatão, ein São
Pnulo, que interrompeu o au-
>7ú\o emprestado ao .sistema de
energia, cia Rio Light desde ns
enchentes de janeiro.

Em decorrência do inespera-
do colapso de energia elétrica,
o centro cia Cidade transfor-
mou-se num verdadeiro pan-demônio, com sinais apagados,
trânsito engarrafado, comércio
e indústria trabalhando às cs-
curas e centenas de pessoas
presas em elevadores. A partirdas 17b, a situação foi supe-
rada paulatinamente.

A CAUSA

A pane na Usina de Cuba-
tão cortou a linha São Paulo-
Light, que está auxiliando o
sistema-Rio, fato que gerou
uma sobrecarga nas Usinas de
Ilha cios Pombos, Pontes e Pon-
te Coberta, todas obrigadas a
sair de carga.

Segundo informações da São
Paulo-Light, o desligamento
dos três geradores que fome-
cem energia para o Rio ocor-
reu em virtude da sobrecarga,
na Usina de Nilo Peçanha,
provocando o desligamento dos
reles cios geradores de mime-
ros 14, 15 e lli. fornecedores
de energia em 50 ciclos.

Os três geradores restantes
da. Usina de Cubatão comi-
iniaram funcionando normal-
mente, o mesmo acontecendo
com os oito geradores da usi-
na externa. As tmidades que
enviam energia pura o Rio po-
dem fornecer até 200 mega-
watts; quando os três gerado-
res voltaram a operar, o for-
neclmento era de 180 mega-
watts.

luz uma hora s
O Serviço cie Relações Pú-

blicas da R.io Llght informou
que "houve uma instabillda-
de momentânea na linha de
São Paulo, que já está supera-
da", mas não revelou quais
providências seriam tomadas.

A Comissão Estadual de Ener-
gia distribuiu tuna nota oficial
na qual afirma que "não é res-
ponsável pela distribuição de
energia em 50 ciclos, mas, npc-
sar disso, entrou em contato
com a concessionária c foi in-
formada do seguinte: 1. Uma
pane ocorrida em uma das má-
quinas da Usina de Cubatão,
em São Paulo, cortou o supri-
mento de energia que a Sáo
Paulo Light vinha fazendo t.o
sistema-Rio; '.. A saída de
carga dessa linha teve uma so-
brecarga no sistema Rio Light,
já deficitário, fato que ref.nl-
tou em providências urgentes
dos técnicos da concessionária,
que cortaram o suprimento a
vários bairros ria Cidade, com
a finalidade de eliminar a so-
brecarga, do que resultou a re-
gularização cio fornecimento".

O EFEITO

O abastecimento de energia
elétrica ao Rio cie Janeiro está
deficitário desde o acidente que
paralisou completamente a Usi-
nn Nilo Peçanha, da Rio Light,
fato qus gerou o racionamento
imposto ao carioca até a con-
clusão dos trabalhos de recupe-
ração da usina, previsto agora
paru, meados de junho.

Em conseqüência dessa para-
lização, há um déficit coberto,
em parte, por uma linha da
São Paulo Light, por pequenos
auxílios do Estado do Rio e
pelos cortes impostos al toda a
população. O acidente de on-
tem da Usina de Cubatão é sem
precedentes na história do
abastecimento cie energia elé-
trica á Guanabara.

meia

Lojistas vão a Minislro
pedir mais luz à tarde

Os representantes do comer-
cio lojista carioca entregaram
ontem ao Ministro das Minas
e Energia, Coronel Costa Ca-
valcànti, um memorial reivin-
clicando o término ou a dimi-
nulção dos cortes de energia

,,na parte da tarde, além da
permissão para liberar 50% da
iluminação cias vitrinas, idéias
acolhidas com interesse pelo
representante do Governo fe-
cifrai.

O Clube dos Diretores Lojis-
tas do Rio de Janeiro distri-
buiu boletim informando que
as vendas no mês de fevereiro
caíram 3G,7% em relação ao
mesmo período do ano 

"passa-

do, "em virtude da atual con-
jun tura econômica acrescida
dos efeitos negativos do ração-
namento de energia elétrica".

MINISTRO PROMETE

O Ministro Costa, Cavalcán-
ti revelou que terá uma reu-
nino no próximo dia 10 com
n diretoria da Rio Light. quan-
do a empresa concessionária
marcará a data definitiva pa-
ra a entrada em funcionamen-
to dos dois geradores da Usi-
na Nilo Peçanha, levando-o a
crer na rápida solução para,
o problema.

En reunião iniciada às 12
horns e concluída ás 13 horas,
no Gabinete do Ministro das
Minas e Energia. íoi entregue
paio comércio lojista um me-
morla] contendo algumas rei-
vindicações e exposição de
motivos a,o Coronel Costa Cn-
valcànti. O memorial foi en-
tregue pelo Presidente do Sin-
dicato dos Lojistas, Sr. Osval-
do Tavares, que se fêz acom-
panhar pelos associados José
Paulo Castro Siqueira, René
Davi e Augusto de Araújo,
além do Presidente do Sincll-
cato dos Empregados no Co-
mercio, Sr. Luizant Mata Ro-
ma. e do Presidente da Asso-
ciação Comercial e Industrial
cia Zona Sul. Sr. Vilmr.r Bar-
bosa.

DESAPONTAMENTO

No memorial, afirmam os re-
presentantes do comércio que"às dificuldades decorrentes do
salutar combate à inflação, que
vínhamos sofrendo como qual-
quer atividade econômica, so-
niou-se a entrada em vigor cie
um "paradoxalmente irracio-
nal" racionamento de energia
elétrica".

Acentuam que, "com indis-
farçável desapontamento, a
classe numerosa dos lojistas
desta Cidade, que congrega
cerca de 15 mil pequenos e
grandes empresários, com 300
mil empregados, sentiu que
suas reivindicações foram até
então desprezadas pelas auto-
ridades federais".

REIVINDICAÇÕES •

Os representantes do comer-
cio lojista carioca afirmaram
ao Ministro que a sugestão ini-

ciai, de racionamento por quo-tas, tinha sido considerada em
tuna reunião com elementos da
Rio Light como muito difícil e,
por isso, apresentaram então
novas reivindicações.

Para aliviar a situação do
comércio — acentuaram — su-
gerimos a supressão ou dimi-
nuição do.s cortes no período
das 13 às mh, e a liberação cie
50% da iluminação dns vitrinas
da Zona Sul — a mais atingida.

No próximo dia 6 o Minis-
tro visitará a Usina de Nilo Pe-
çanha, às 8h, acompanhado pe-los diretores da Rio Light, e cio
Departamento Nacional de
Águas e Energia Elétrica.

CAUSAS DA QUEDA

O Presidente do Clube cios
Diretores Lojistas, Sr. Jorge
Geyer, apresentou na última
reunião semanal da entidade
os resultados do Termômetro
de Vendas — operação feita
pelo Serviço de Processamento
de Dados o Controle — refe-
rentes ao mês de fevereiro úl-
timo, que, em termos reais,
acusaram uma redução de
35,7% sobre o mesmo períodode 196C.

Cabe frisar — diz o bo-
letim dos lojistas — que essa
cifra negativa vem aumentan-
do progressivamente nos últi-
mos tempos, tanto que em de-
zeinbro passado era cie apenas

A seguir, diz o boletim que"a diminuição das vendas no
comércio lojista carioca provo-ca, evidentemente, uma queciuda arrecadação tío Estado. É
oportuno lembrar essa evidên-
cia no momento em que se
volta a falar no aumento da
alíquota cio Imposto sobre Cir-
ctllação de Mercadorias na
Região Centro-Sul".

A baixa da arrecadação
— conclui — nada tem a ver
com a quota da alíquota do
ICM. sendo simplesmente re-
sultado da violenta queda de
vendas demonstrada clara-
mente pelo Termômetro de
Vendas do Clube dos Direto-
res Lojistas do Rio de Janeiro.

PERACCHI ADVERTE

Porte Alegre (Sucursal! —-
O Governador Peracchi Barce-
los pediu ao Presidente da Re-
pública o reexame das medi-
das das autoridades federais
responsáveis pelo setor do
abastecimento de energia elé-
trica, que irão provocar um
aumento nns tarifas de luz e
íôrça.

O Governador cio Rio Gran-
de do Sul chamou a atenção
do Marechal Costa e Silva pa-ra a inconveniência da adoção
de tais medidas em relação
acs gaúchos, pois acha quo"nosso mercado consumidor do
energia elétrica não c.-;tá ca-
pacitado para absorver novos
aumentos, principalmente por-
que os preços já vigentes são
os mais altos do País".

Comunicados da Light c da CEE, na pág. 3
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Negrão, "sempre vigilante",
acha "exagerado" o pânico
que o carioca tem esc chuva

O Governador Negrão dc Lima. durante a solenidade
dc inauguração das instalações de água. luz e esgoto r.a
Cidade de Deus, realizada ontem, classificou de "pânico
exagerado" a preocupação do carioca ante os freqüentes
temporais, "porque estamos sempre vigilantes".

As condições de habitabilidade da Cidade, clc Deus, se-
gundo os seus moradores, são bastante precárias, pois a.s
vias de acesso ou estão enlameadas ou com grande quan-
tidade de poeira; os assaltos são freqüentes: não há trans-
porte suficiente e a maioria das residências continua sem
luz elétrica.

C5

òba! começou o racionamento ..
Charge dc Lan

Pedra no alto do
ameaça rolar e

POUCA GENTE

À.s 11 horas, o Governador
Negrão clc Lima e .sua comitl-
va, composta cie mais de duas
dezenas de pessoas, chegaram
à Cidade de Deus. levantando
pelo caminho uma nuvem de
poeira que deixou o corro ofi-
ciai totalmente amarelado. A
entrada do Governador Negrão
de Lima. acompanhado de sua
mulher, no palanque foi sau-
dada pela banda da Força Po-
licial, que tocou a marcha
íiiirta Barbosa.

Logo em seguida membros
da Associação das Donas-de-
Casa de Cidade de Deus en-
tregaram a D. Ema Negrão de
Lima uma corbelha. Reduzido
número de populares reuniu-se
ao redor rio palanque para"1% 

/B" "J /~~*\ acompanhar o desenrolar dMorro do Liantagalo srs^rress
{_) Sr. Mauro Viegas. que anuncio

destruir 4 edifícios
No alto do próprio Morro do

Cantagalo, cujas encostas mais
baixas mo corte Copacabana-
Lagoa) vêm sendo desbastada-s
para evitar pequenos desliza-
mentos de terra, está um dos
mais graves perigos de desaba-
mento cie pedras na cidade,
pois uma delas, imensa, amea-
ça rolar a encosta e cair só-
bre. no mínimo, quatro edifí-
cios da Praça Eugênio Jardim.

Para fixar essa pedra ao blo-
co de rocha de que faz parte,
no pico do morro, o Instituto
cie Geotécnica começará segun-
da-felra a. instalar as torres de
mn cabo aéreo (teleférico) que
permitirá levar ao alto do mor-
ro o material para o trabalho
cie fixação, ao mesmo tempo
em que será construída uma
escadinha de 500 degraus para
acesso aos trabalhadores.

DE HELICÓPTERO

As explicações foram dadas
ontem ao JORNAL DO BRA-
SIL pela engenheira Ana Mar-
garida, do Instituto de Geo-
técnica, que féz as observações
cm torno da pedra, e do perigo
que ela representa, a bordo do
helicóptero do Instituto, em
companhia dos repórteres.

A observação aérea permitiu
localizar dezenas de pedras me-
nores — algumas dela.? tam-
bém de volume considerável —
que ameaçam soltar-se da en-
costa rochosa rio alto do Mor-
ro do Cantagalo, e que também
representam um giv-ve perigo.

O TRABALHO

Segundo a engenheira Ana
Margarida, a solução pnra o
perigo em potencial que repre-
senta o grande bloco de .pedra
será obtida com um trabalho
de chumbamento do bloco na
rocha estável, através cie ca-
bos de aco.

Alguns das blocos menores
Já estão sendo desmontados a
base de dinamite — onde é
passível — e com marteletes,
nos locais em que é perigoso
o uso do explosivo, devido a
possibilidade cie atingir com
destroços de pedras os edifí-
cias próximos.

O problema das lascas de
pedras, algumas com indícios
de se destacarem a qualquer
momento por força da infil-
tração da água — visível na
encosta do Morro do Canta-
galo — terá solução com a fi-
xação à rocha estável por meio
de cabos de aço.

Toda a dificuldade para a
realização dessas obras se deve
a que o topo do Morro do Can-

tagalo é praticamente lnaces-
sível, sendo até um dos pontos
preferidas para os que prati-
cam alpinismo. Para que as
máquinas atinjam o local, será
necessária a instalação, a par-
tir de segunda-feira, do citado
cabo aéreo, cujo custo está or-
çado em NCrS 150 mil (cento e
cinqüenta milhões de cruzeiros
antigos).

REMOÇÃO DE TERRA

A morosidade com que prós-
seguem os trabalhos de remo-
ção de terra no Corte do Can-
tagalo, em contraste com a
rapidea cio trabalho de de.sbr.s-
tamemo das encostas, féz com
que o monte que se acumula
na Rua Henrique Dodsworth
subisse mais três metros, on-
tem. e ds seie passasse a ter
10 de altura.

Do lodo da Favela cia, Cata-
cumba, onde está sendo em-
pregada dinamito para a der-
rubada de terra, ainda falta
muita coisa a ser retirada,
mas, do lado do Boliche Play-
boi (à esquerda de quem vai
de Copacabana para a Lagoa),
informam o.s responsáveis peio
trabalho dos desmontes nas
encostas, falta pouca terra a
sair e a construção de dola
pia tos.

A OUTRA FINALIDADE

Explicam as engenheiros rin
Departamento de urbaniza-
ção (DURBi que, com o des-
monte das encostas, que na-
quele local provocavam cons-
tantemente quedas de barrei-
ras e causavam a interdição
do Corte do Cantagalo nos
dias de chuva, o local ficara
livre dos deslizamentos, mes-
mo durante os temporais, li-
vrando ainda carros e pedes-
trcs de serem atingidos por
terra ou por pedras qne des-
ciam constantemente de am-
bos o.s lados do corte.

— Todo o aterro oue vem
sendo jogado sobre o Corte do
Cantagalo deverá estar retira-
cio — acrescentam os enge-
nheiros — dentro de aproxi-
madamente um més e será
utilizado na obra de constru-
çáo do viaduto na base do
Corte do Cantagalo, ás mar-
gens da lagoa, viaduto que li-
vrará a área de um inevitável
engarrafamento de tráfego,
quando o Túnel Rcbouças fôr
entregue à população. Assim
o Estado resolve o problema
das quedas de barreiras no
corte e economiza aterro para
a construção de seu viaduto.

Engenheiros já realizaram
480 vistorias em Niterói

Niterói (Sucursal) — Qua-
trocentas c oitenta vistorias fo-
ram realizadas até ontem peiacomissão de engenheiros quefunciona junto ao'Corpo de
Bombeiros desta Capital, em
prédios, residências, encostas de
morros e pedras que ameaçam
deslizar, .segundo informou o
engenheiro que chefia a equipe,
Sr. Híltcn Vargas.

Com o auxílio de boinbeires
e operários especializados, aque-
Ja comissão jã dinamitou 24
grandes pedras que ameaçavam
residências e bairros, das quais
as mais perigosas ficavam nas
encostas de morros junto à,
Traves.sa Ribeiro tie Almeida,
na Engenhoca, à Rua Afonso
Viana, no Fonseca, e à Rua
Santa Rasa, no Morro do Afri-
cano, que tem outras ainda pa-
ra serem demolidas.

HELICÓPTERO

O engenheiro Híitoir Vargas
afirmou também que deverá
estar concluída até sábado a.
demolição de unia pedra cie 400
toneladas que ameaça a Rua
Tupis, no Saco de São Frr.ncís-
co. existindo 34 outras a serem
demolidas prioritariamente. O
trabalho deverá ser facilitado
cem a chegada, amanhã, de xv.n
compressor de pequeno porte,
encomendado em São Paulo,

que será empregado especial-
mente nos morros, já tendo pa-ra isso sido solicitada à Mari-
nha a colaboração de tim heli-
cópíero para transportá-lo a
estes locais.

A Comissão de engenheiros
programou para a próxhMasemana varias remoções lm-
portantes, dentre elas de uma
barreira no Morro do Cava-
lão, onde 500 toneladas dc ter-
ra podem desabar a qualquermomento, segundo sua pró-
pria informação. Os morado-
res da Travessa São Bento,
na Covanca. deverão assinar
uma declaração para que pos-sa ser efetuada a dinamita-
ção de uma pedra de 250 to-
neladas, uma vez que o traba-
lho será impossível sem a que-bra de telhas e vidraças. Tam-
bém serão removidas uma pe-dra. na Rua Dr. Porciúncula,
em Sáo Gonçalo. que ameaça,
destruir uma torre da Compa-
nhia Brasileira de Energia
Elétrica, c outra na Rua Pai-
mei-inda, ainda no Município
vizinho, que pode soterrar seis
casas de uma vila em seu ca-
minho, se vier a cair Outras
pedras a serem removidas com
mais urgência ficam na Rua
Mário Viana, próximo ao h.°
-113. no Bairro cie Santa Reta,
e na Rua Francisco Portela,
no Barreto, atrás do Colégio
Nilo Peçanha.

Tetos de 4 casas caem
em Barão de Bom Retiro

Mais quatro prédios íoram
interditados ontem, tt Rua Ba-
rão do Bem Retiro, no Grajau,
por terem seus tetos desabados
sóbre um bar, uma imobiliária,
tuna bazar e uma sapatarla,
sem que se registrasse neniiu-
ma vitima. Agora, engenheiros
do Estado farão vistorias em
todo o quarteirão.

O.s prédios foram construí-
das em 1923 e já estiveram
ameaçados de desabamento
uma vez. em 1948. obrigando
a reparas de emergência por
pnrte dos proprietárias, cujos
prejuízos são razoáveis, pois
não estão cobertos por nenhum
seguro.

COMO FOI

Segundo opinião geral, o aci-
dente não causou vítimas por-
que ocorreu ás 10 horas, e o
movimento maior só começa,
ali, por volta das 11 horas.

O dia amanhecera tranqüilo
para os proprietárias do Bar
Futurista, da Sapatarla Santa
Teresinha. da Imobiliária Ba-
rão do Bom Retiro e do Bazar
Santa Teresinha. Tanto assim
quo o Sr. Porfilo da Silva, do-
no da imobiliária, resolveu ir
até o teto para consertar uma
goteira.

De repente o chão começou
a tremer (pelo menos esta íoi
a impressão que eles tiveram
no princípio) seguindo um for-
te estalido e uma grande quan-
tidade de poeira. Por coinci-
ciência c sorte, todas os loca-
tãrias correram para íora a
tempo rie ver o teto cair sóbre
as suas lojas, sem que nin-
guém ficasse ferido.

O Sr. Júlio César, um dos
vendedores da sapatarla, de-
pois de ver que seu patrão e
tio estava a salvo, correu para
desligar o relógio de luz e avi-
sar aos demais colegas que fi-
zessem o mesmo. Segundo os
bombeiros do Quartel Central,
sua rapidez de raciocínio im-
pediu que houvesse um Incên-

dio e o conseqüente aumento
de prejuízos.

MEDIDAS INICIAIS

Como medida inicial, o Ad-
ministrador Regional, Sr. Her-
bert Rodrigues, determinou a in-
terdlção dos prédios e uma
vistoria completa em todo o
quarteirão. Embora os engv-
nhi-iros do Departamento de
Obras tivessem assegurado (tm
moradores que náo havia mais
perigo cie desabamento, a me-
dida será, tomada por uma
questão de precaução.

A casa mais atingida íoi o
Bazar Santa Terezinha (o teto
Inteiro desabou), mas os premi-
zos não foram grandes porque
o estabelecimento sa encontra-
va vazio. Os prejuízos da Sa-
pataria Santa Terezinha foram
pequenos, segundo seus proprie-
tários; apenas as vitrinas fo-
ram atingidas pela pana fron-
teiriça do prédio. O mesmo
aconteceu com a Imobiliária,
que também teve parte de seu
teto destruída. O bar foi o mais
feliz, uma vez que somente tnn
pedaço do teto, tombem na par-
te fronteira do prédio, ameaça
desabar.

Os moradores cia R. Barão de
Bom Retiro disseram ao JB que
a.s últimas enchentes atingiram
duramente o bairro c talvez t.c-
nha sido essa a razão princi-
pai cios desmoramento. Os
engenheiros retrucaram afir-
maneio que os prédios estavam
velhos e já deviam ter sido ln-
terdifcados há muito tempo.
Acreditam, também, que o fa-
to de o teto ser de macieira e
de estar constantemente so-
frenrio a ação direta das chu-
vas provocou o ciesmoronamen-
to.

B,
ou

a urbanização da Favela do
Barro Vermelho, "onde o Go-
vêrno dará apoio e o.s próprios
favelados .se encarregarão cie
transformar a fisionomia do
local".

O Presidente do Bnnco Na-
cional da Habitação, Sr. Mário
Trindade, declarou que a Gua-
unhara necessita de mais apoio
do que qualquer outro Estada,"portanto, o Banco Nacional da
Habitação dará sempre inte-
gral apoio ao plano habitado-
na! diste Governo".

CRUZ PESADA

O Governador Negrão de Li-
ma, que iniciou o seu discurso
aparentemente calmo, termi-
tiou-o bastante nervaso, com
as mãos trêmulas e a ioz em

r~

torn forte, que só ficou branda
quando lembrou-se de agrade-
cer a colaboração da Agência
Interamericana de Desenvolvi-
mento (AID), afirmando:"quando uma cruz é muito pc-
sada. muitos braços podem
transportá-la mais facilmente".

O Governador Negrão de Li-
ma anunciou a implantarão de
uma indústria cm Cidade de
Deus. "para. oferecer trabalho
aos que aqui viverem". Afir-
mou ainda que o seu progra-
ma prevê a construção de nma
escola profissional para os fl-
lhos dos cx-flagelados.

INAUGURAÇÕES E
SORTEIO

O Governador Negrão dc Li-
ma, após o discurso, inaugurou
a elevatória cie esgotas, o Mer-
cado da CCCEA. e a constru-
Ção de mais 1600 casas para
os flagelados ria Fazenda Mo-
dólo. Na ocasião foi demolido
o último banheiro coletivo da
Cidade de Deus.

As flageladas Elza Batista
de Oliveira. Dulcinéia de Oü-
veira Assis e Isolina Correia
de Araújo foram contempladas
com casas como os Flagelados
CG, enquanto que Juraci Antô-
nio de Oliveira e Marlene Dio-
genes foram sorteados como oa
Flagelados (17. segundo pala--
vras rio Presidente da COHAB,
Sr. Mauro Viegas. As cinco ca-
sas foram oferecidas peio Go-
vêrno da Venezuela e são bem
maiores que as demais.
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SEU IMPOSTO |
DE RENDA... \\

10% na pessoa física
5% na psssoa jurídica

Aproveitando os descontos permitidos
pelos Decretos-Lei n.°' 157 e 238

...e aumente o seu pafrimônso
aplicando essa redução em Certificados
de Compra de Ações emitidos por nosso
Banco por conta do nosso filiado BANCO
AYMORÉ DE INVESTIMENTO S.A.

Procure-nos antes de apresentar a sua
declaração dc renda.

EÂNC0 HOLANDÊS UNIDO S/A
Rio : Rua Buenoi Airci, 11/13 - Tel.: 31-3855 - Telex: 031104
5alvodor: P50. da Inglaterra, esq. Av. Eilados Unidos -Tc!.: 2-3591
Sanlot: Rua 15 de Novembro N.° 35 — Te!.: 2-7757
São Poulo: Rua 15 de Nov., - 150-Tcl.: 32-4106 . Telex: 021322

dietil a doçura sem açúcar
Devido ao aumento violento do consumo de dietií, alguns reven-
dedores - supermercados, mercearias, padarias e confeitarias,
postos de serviço, farmácias, etc. - têm falta momentânea
de dietil.
Nossos distribuidores abaixo estão perfeitamente aparelhados
para entregar rapidamente qualquer pedido de dietil.

G
SETOR MERCEARIAS E CONGÊNERES
Palheta Cafés Finos S.A.
Rua Bela, 351
Fone 34-0935
Rio de Janeiro

a

[~~j DIBRA, Distribuidora Brasileira1— de Artigos Manufaturados
Av. Presidente Vargas, 463-A, 18,» andar
Fone 52-4388
Rio de Janeiro

T~] L. C. Marelli Representações—J Rua Bingen, 1657
Fone 6010
Petrópolis

SETOR FARMÁCIAS E CONGÊNERES
J. Mendes, Oliveira S.A.
Drogaria V. Silva
Rua da Assembléia, 64-66
Fone 42-4178
Rio de Janeiro

f—j Jamyr Vasconcellos S.A.*— Rua Pereira de Almeida, 94
Fone 34-3396
Rio de Janeiro

pi Cidifar S.A.(para entidades do governo)*—' Rua da Lapa, 180 - 8.» andar
Fone 22-3314
Rio de Janeiro

Pedimos aos consumidores e revendedores o favor de comuni-
carem qualquer falta no atendimento pelo telefone 52-4543
para imediatas providências,
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Ji.ltyJjCylQ.CS bolivianos resistem
Magalhães mantém em sigilo

^~ "I "1 ® aéreo
A INVASÃO DO PETRÓLEO

posição de Gosta na reunião
com presidentes no Uruguai

Brasília fSucursal) — Depois dc se avistar mais umavez com o Presidente Co.sta e Silva, ontem á tarde o SrMagalhães Pinto recusou-se a antecipar qualquer dos itensdo trabalho preliminar elaborado pelo Itamarati .sôbre otemario cm Conferência de Punia dei Este. Explicou quesua recusa nao era devida ao conteúdo daqueles estudos
que nada tem de sigiioso ou de secreto". mas ao fato do

que alguns dos itens poderiam ser ainda modificados, sen-cio sua divulgação ainda prematura.
O Presidente Costa e Silva também decidiu não res-

ponder as perguntas sôbre politica externa na entrevistacoletiva que concederá à imprensa nacional e estrangeiraamanha, na data do terceiro aniversário da RevoluçãoCosta e Silva prestará esclarecimento sôbre a política ex-terna do seu Governo — especialmente sóbre o temário daConferência dc Cúpula — numa declaração que fará aos.
jornalistas credenciados no Palácio do Planalto na tardeda próxima quarta-feira, 5 de abril.
MOTIVO

A decisão do Presidente cio
não responder desde logo in-
dagações sôbre política exter-
ma em geral, segundo esclare-
cimentos prestados ontem no
Palácio do Planalto, se deve
no fato de que a maioria das
perguntas previamente íormu-
Judas pelos jornais -para entre-
vista de amanhã se relaciona
com a posição do Brasil em
Punta Del Este, e sem tempo
ainda para examinar o traba-
lho elaborado pelo Itamarati.
o Marechal Casta e Silva não
se sente em condições de pres-tar todos o.s esclarecimentos
necessário.--.

O próprio Ministro Maga-
liiáes Pinto afirmou ontem queaguarda ainda para a próxi-rua semana instruções do Pre-
sidente da República paraorientar o seu trabalho na reu-
nião preliminar dos Chancele-
res americanos, programada
nara o periodo de 8 « 11 de
abril em Punta Del Este. Nes-
sa ocasião, juntamente com co-
lesas de outros países, o Sr.
Magalhães Pinto tratará tia
elaboração da minuta da de-
claração de Punta. Del Este,
documento que será assinado'
paios Presidentes das Republi-
cas americanas reunidos no
mesmo local nos dias seguin-
tes.

POLÍTICA

Será iniciado hoje ou ama-
nhã. a elaboração do trabalho
sóbre a politica externa bra-
.silcira e a posição a ser assu-
micla pela. delegação de nosso
Pais na Conferência de Punta
dei Este, pelo Itamarati, noRio, e que deverá servir de
subsidio ã exposição que o Pre-

.sidente Costa e Silva fará à,
imprensa na próxima semana.

Ontem em seu gabinete, o
Ministro .Magalhães Pinto re-
eebeu todas os funcionários
não diplomatas de seu Minis-
tério na Capital para conhe-
cé-los e falar aos porteiros,
con ti mios, motoristas e lubrl-
ficadores de veículos da ale-
gria que sente tendo-os como
auxiliares.

COM OS FUNCIONÁRIOS

Durante meia-hora o Minis-
tro Magalhães Pinto cumpri-
mentou um por um os funcio-
nários, em fila. indiana, aper-
tando suas mãos depois quelhos eram apresentados peloSubchefe de seu Gabinete,
Conselheiro Jos,? Barreiros.
Com cada um trocou rápidos
cumprimentos e. dirigindo-se a
todos, agradecendo-lhes a pre-sença e manifestando sua sa-
ti.sfação em tê-los como fun-
cionários.

O DIA DO MINISTRO

O Sr. Magalhães Pinto on-
tem pela manhã foi do hotel
diretamente ao Palácio do Pia-
nnitr> despachar com o Presi-
dente, passando, às llh30m,
pelo seu gabinete para conhe-
cer os seus servidores.

Já na parte da tarde, parti-cipou do almoço com oue cs
empresários homenagearam o
Marechal Costa e Silva, no
Hotel Nacional. Em seguida,
foi ao Congresso Nacional!
onde ficou até o final da tar-
de, quando passou ràpidamen-
te pelo Ministério e se dirigiu
pura o aeroporto, embarcando
para Belo Horizonte cm avião
de carreira. Hoje à noite oChanceler viajará da Capital
mineira para o Rio.

Soldados lanai,m jatos da água num. cais na Cornualha, para impedir o avanço <las manchas dc pctróltio (IPI)

eiro leiro ainda resiste
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Cosia? pede licença
para ir ao Uruguai

Brasília (Sucursal) — a
mensagem do Marechal Costa,
e Silva, ao Congresso Nacio-
nal. pedindo licença para au-
sentar-se tio País. em abri!
próximo, a fim de participar
cia reunião de Chefes de Es-
tados americanos em Punta dei
Este. Uruguai, foi lida peloPresidente da Câmara, Depu-
tado Batista Ramos, ás 17
horas de ontem, com o cscla-
reclmento que a matéria se-
ria imediatamente ene ami-
nhada »s Comissões de Justi-
ça e de Relações Exteriores.

O texto da mensagem do
Presidente da República é o
seguinte: "Na forma do pre-ceito constitucional e de acór-
cio com o que informa o Sr.
Ministro cie Estado cias Rela-
ções Exteriores, em exposição
cie motivos anexa, tenho ahonra de solicitar ao Congres-
so Nacional a necessária au-
I orixá ção para ausentar-me do
Pais a fim de participar da
reunião de Chefes de Estadas
americanos que se realizará
em Punta dei Este, República
Oriental cio Uruguai, de 12 a
14 de abril do corrente ano."

cessivas, es restos do Torrey
Canyon, cuja proa já havia
afundado durante a noite, mas
a parte da põpn, escorada nos
rochedos submersos, resistiu atodas a.s tentativas de destrui-
Çáo total.

Pouco depois das IR horas
locais, a popa explodiu em
conseqüência de dois Impactos
diretes. mas quando a fumaça
se dissipou viu-se o esqueleto
do casco ainda aprisionado norecife de Seven Rocies. Osaviõr.s lançaram iiapaim, lo-
guetes e bombas sóbre a cama-
da dc petróleo que se eslen.de
pela superfície do mar.
esforço supremo para desla.

ULTIMO RECURSO
O bombardeio cm grande es-cala, de que participam 56 aDa-relhos da Real Força Aérea eda Marinha britânica, prosse-guia ontem em seu segundo

clia. como último recurso apa-rente para impedir que o res-tante do carregamento de pe-trólco existente no casco — quepoderia conter ainda perto de¦10 mil toneladas — agrave aameaça ás praias de veraneio
britânicas e á fauna marinha.
A camada cie petróleo, incen-diada no primeiro dia de bom-bardeio, havia se apagado riu-rante a noite.

O Governo britânico foi on-tem fortemente criticado pelaimprensa, que o acusa de tercustado muito a tomar a deci-sao de bombardear o petroleiro"O resultado da demora foio pior possivel — diz o Daily

Express. — Apenas uma parteda carga foi destruída e o res-
to espalha-se incessantemente
pelo Canal. E umn imensa
conta será paga pelo contri-
buinte".

Segundo o Daily Mail, os
Ministros do Governo "com-
portaram-se como galinhas
com uma raposa no terreiro...
Poderíamos sofrer as mesmas
deficiência., ante um acidente
numa estação dc energia ató-
mita'?

"Tudo que o público presen-ciou durante o desastre foi a
cortina rie fumaça das decla-
rações ministeriais -- afirma o
Dayli Sketch. — Geralmente
um indicio de crise é suficien-
le iiasa levar o Primeiro-Mi-
lustro a explicar toda a situa-
ção diante rias câmaras dc te-
levisão".

O Guardian disse que a de-
cisão de incendiar parte do
petróleo foi "melhor do quonão queimar nada" mas que 05
acontecimentos demonstraram
que a decisão de aguardar até
agora "estava 

provavelmente
errada"..

BARA SUJA

Em 1961, quando um aciden-
te sofrido por um navio-tan-
que provocou a perda de 50 to-
ncladas de petróleo, o custo '
cia limpeza do porto dc Poole.
em Dorso!, elevou-se a dez mil
libras esterlinas.

O Torrey Canyon era mn
gigante rie 61 863 toneladas.
transportando 118 mi! tone:.,.-
das de petróleo, mas pareceria
pequeno perto de outros atual-
mente em construção. Seu
naufrágio, no entanto, poderá

7>

causar prejuízos infinitamente,
superiores aos 16 e meio mi-
lhoes de dólares que represen-
lavam o seguro cio navio e de
sua carga.

Esses prejuízos, segundo fon-
tes governamentais, recairão,
em última análise.sôbre os om-
bros dos contribuintes — sejam
cies os franceses, os ingleses ou
os irlandeses, conforme a dire-
Çáo quo os ventos e as mares
imprimam à camada de petró-lea que flutua, na superfície do
mar

Além da despesa com a lim-
peza das praias, acrescentam,
quem poderá calcular o custo
cia-, peixes que jamais serão
pescados? E o valor tia fauna
marinha destruída? E o da in-
dústria turística abalada?

Já houve quem estudasse a
possibilidade de processar c.s
proprietários tio.s navios, mas a
conclusão íoi a de que seria ne-
ces.sário satisfazer duas cendi-
ções.

A primeira é comprovar quemsão os proprietários. O navio,
construído nos Estados Unidas
e posteriormente aumentado,
no comprimento, num estalei-
to japonês, era registrado --ta
Libéria e segundo os registros
do L!oyd's, de propriedade de
uma cerporação das Bermudas
operando na Califórnia, mas,
estava alugado a uma firma na
Grã-Bretanha.

Em segundo iugar. será pre-ciso comprovar ter havido nc-
gligéncia. para poder solicitar
indenização. Na Grã-Bretanha,
essa indenização está limitada,
pela Lei Mercan.te de 1894
emendada em 1934, ao montan-
te de mil írancos-ouro por to-
nelada do navio em causa.

y<p>t/ ian .tio

OsGenebra 1 UPI-JB 1 ~
principais delegados á serie
de negociações alfândega-
rias do "Circulo Kennedy"
começaram ontem a revisar
o trabalho realizado nos úi-
timos quatro anos, com o
objetivo primordial de "unir
todos os fios soltos nas con-
versações", devendo essa re-
visão durar ató sábado.

Assim, os negociadores
têm apenas quatro dias pa-ra consolidar num só acór-
do as reduções cie tarifas,
¦sendo intenção dos delega-
dos enviar o projeto a re-
união ministerial do Merca-
do Comum Europeu marca-
cia para o dia 10 cie abril
próximo.

Oficialmente, informou-.se
que as conversações girarão
em torno de produtos qui-
mieo,s e cereais, que consti-
tuem os mais importantes
assuntos pendentes de solu-
ção, constituindo também
obstáculos para um enten-
dimento perfeito a redução
ou abolição de tarifas adua-
neiras para o comércio cie
carne, laticínios, aumentos
tropicais, aco e tecidos cie
algodão.

Participam da reunião de
quatro dias os Srs. William-
rotli. representante especial
do Presidente Lyndon John-
son; Richard Powerll, Secre-
tário do Ministério de Co-
mercio da Grã-Bretanha;
.Ten Rey, da Comissão do
Mercado Comum; e Jack
Warren, Vice-Ministro do
Comércio do Canadá.

Linowitz admite nova
era para o Hemisfério AN

Washington (UPI-JB) — O
Embaixador dos Estados Uni-
dos na Organização dos Esta-
dos Americanos, Sol Linowitz,
reafirmou ontem que os Che-
íes de Estado do Hemisfério
que se reunirão em Punta. deiEste, dia 12 de abril, terão a
oportunidade de empreender
uma nova era dc entendimen-
to comum nas Américas.

— Também terão a graveresponsabilidade — acresceu-
tou — de dar nova vida ao es-
forço hemisférico para acabar
com o cerrado quadro de po-breza e do subdesenvolvimento
na América Latina. As neces-
sidades da América Latina,
para que a Aliança, para oProgresso obtenha êxito, são
a reforma em grande escala
na agricultura, educação e im-
postos.

CONFIANÇA

Linowitz disse a seguir que"muita gente espera demasia-
do da Aliança na crença de
que o organismo interamerica-
no deve seguir de algum mo-
do o padrão de desenvolvimen-
to conseguido na Europa coin
o Plano Marshall.

— £ perciso compreender —
prosseguiu — que a situação
numa, e noutra região do mun-
do é inteiramente diversa, poisa América Latina está b.istan-
te atrasada nas reformas quelhe São necessárias, não só-
mente para evitar a imran-'
qüilidade social mas para esti-

mular o crescimento e a prós-
peridade.

O discurso dc Linowitz foi
pronunciado no Clube Nacio-
nal de Mulheres Jornalistas e
ganhou grande repercussão na
imprensa da capital norte-
americana. O representante
des EUA na OEA e provávelsucessor de Lincoln Gordon na
Subsecretária de Estado paraa America Latina assegurou
que somente a educação e a'•democracia, econômica pode-rão estimular decisivamente o
progresso na América Latina.— Os que vivem em meio damiséria nas cidades e cs indi-
genas analfabetos cio interior,
aos quais sequer se lhes per-mite vislumbrar o século vinte,
nem compreendem o signifi-
cado da democracia 

"poli-
tica e nem podem oferecer
fundamento algum para sus-
tentá-la ou nutri-la. Ou per-manecem mudos ou dão um
desesperado apoio ao lider de-
magogo que lhes prometer um
futuro melhor.

Concluindo seu pronuncia-mento, Linowitz afirmou queainda predomina nos Estados
Unidos certa tendência cm ciar
como certo o apoio ria America
Latina e estes últimos ve.->ti-
gios têm que ser eliminados.
Os EUA e as nações latino-
americanas — concluiu — de-vem deixar para trás as írus-
trações e fracassos do passadoe. concentrar energias e habiii-
dados nas oportunidades
capacidades do futuro.

despe
' retira da Franca
dida de De Gaulle

Paris , UPI-JB, — A Última
instalação cia OTAN em *im-
cionamento na Franca, o Co-
maneio Supremo Aliado, insta-
lado há 16 anos no subúrbio de
Rccquencourl, fech a. r á hoje
sua.s portas e se mudará paraBruxelas, :>4 hora.s antes rie
expirar o prazo que o Presiden-
te De Gaulle estabeleceu paraa Aliança Atlântica sair do so-
lo francês.

O Presidente De Gaulle não
assistirá á cerimônia de despe-
dida da OTAN na sede do Co-
mando Supremo, quando serão
arriadas a.s bandeira* das 15
nações que integram a Aliança
Atlântica, porque ontem viajeu
para. Cherburgo para assistir ao
lançamento cio primeiro sub- •
marino atômico da esquadra
francesa.

O.s Estados Unidos já retira-
ram 30 mil soldados dti Fran-
ça e fecharam todas as bases,
arsenais _ comandos militares
tm território francês, deixando
em Parts apenas o General Ly-
man Lemnltzer, comandante
supremo de um milhão e meio
<ie scidados da OTAN e queagora, é obrigado a se retira'-
também.

O Governo americano ainda,
tentou transferir para a Bél-
gica antes de 1 de abril —
prazo fixado pela Franca pa-ra a saída tia OTAN — ape-
nas o General Lemnltzer. 300
oficiais do Comando e 1 600
soldados aliados- mas o Go-
vêrno francês fêz saber que aOTAN tinha de retirar até
aquela data todas .suas instala-
ções e tropas da França.

A nova serie do Comando cia
OTAN será instalada cm Cas-
teati, perto de Mons. na parteocidental da Bélgica. Ontem
os caminhões de uma emprê-
sa belga de mudança, se con-
centraram em Rocquencourt, a15 quilômetros de Paris, pararetirar os móveis, arçuivos elivros do edificio onde'funcio-
nou a OTAN.

Depois do dia 1 de tib il, per-
manecerão na França apenas
os 3 500 a 4 000 familiares de
soldados e oficiais aliados, im-
possibilitados de mudar logo
parti a Bélgica por falta de
casas e porque muitos têm fi-
lhos nas escolas e terão de es-
perar o fim do ano letivo etn
junho próximo.

s s;
procurados
na spaiiiia
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Argentina não criticou
a proposta tle Jolmson

Buenos Aires (UPI-JB) --
O Chanceler Nicanor Costa
Mendez negou ontem que a
Argentina houvesse feito par-
te do grupo de nações latino-
americanas que protestou pelaexigüidade da ajuda dos Es-
tados Unidos — um bilhão e
meio de dólares — para a in-
tegração continental.

Costa Mendez reafirmou a.
posição da Argentina quantoao futuro da integração lati-
no-americana: "achamos que
a integração deve ser encara-
da como um complemento cio
desenvolvimento nacional".

Na Conferência de Presiden-
tes, em abril, o General Juan
Carlos Ongania sustentará a

opinião defendida pelo Chan-
celer Costa Mendez na XI Re-
união de Consulta de Chance-
leres e na III Conferência In-
teramericana Extraordinária —-
realizadas cm Buenos Aires,
em fevereiro — quanto a in-
t-egranão.

— O processo da integração
latino-americana — afirmou
Cost.\ Mendez -— deve ajustar-
.se às realidades concretas etangíveis, deixar de lado as
formulações teóricas e abstra-
tas e ponderar as po.ssibilicia-
des efetivas que a rica, com-
plexa e vasta situação cies
países latino-americanos ofe-
rece.

Nie.ósia. Chipre e Madri íupi— JBi -- Agentes cio .seguran-
ça investigam, na Espanha, aexistência cie possíveis ramifi.cações da rédc de espionagem
•soviética descoberta etn Tu-rim, Itália, com a prisão do
casal Geórgia Rinaldi, cujo
teatro de operações .se estende
por todos os países membros
da OTAN.

Em Nicósia, Chipre, foi pôs-
to em liberdade o dono de um
café, Yammkis Pelekanos, sus-
peito de pertencer à mesma ré-
de (fora preso no fun cia se-
mana), mas continuam detidos
outros ciois homens implicadas
no caso, e que amanhã serão
levados ao tribunal.

Na semana passada, foram
expulsos de Chipre dois diplo-
matas soviéticos, sob a acusa-
Çáo de estarem ligados r,o gru-
po ds espiões descoberto cm
Turim.

inson proíbe CIA de dar
dinheiro a estudantes e
entrega essa missão a Rusk

Washington. Cairo (UPI-JBi — o Presidente Johnsonautorizou ontem a CIA e Iodos o.s órgãos americanos asuspenderem o financiamento secreto de atividades estu-dantis 110 exterior c designou Dean Rusk nara organizarum conselho, que concederá publicamente ajuda a orga-nizaçoes cuja atividade atenda aos interesses cios EUAA Unmo dos Estudantes da República Árabe Unida con-viciou ontem 30 organizações estudantis internacionais pav-ium seminário sóbre a infiltração do Serviço Secreio nor-te-americano no movimento estudantil mundial com o objc-tivo de "orientá-lo e colocá-lo a serviço do imperialismo".
CONSELHO vo ultimo em conseqüênc[a cicdenuncias contra a CIA, quefoi acusada de financiar orga-

nizaçoes estudantis e sindica-
tas, nos Estados Unidos e noexterior, com objetivos de es-
pionagem.

Segundo a denúncia, a CTA
distribuiu cinco milhões rie dó-lares a organizações estudantis,
religiosas e operários nos últi-
mos 15 anos. Em círculos ofi-
ciais informou-se, entretanto,
que essa cifra representa ape-nas uma pequena parte dasverbas secretas concedidas pe-la CIA.

O conselho qne o Secretário
cie Estado foi encarregado de
formar será integrado por re-
presentantes dos 

'setores 
públi-co e privado. .Seu objetivo écoordenar a ajuda a entidades

estrangeiras, que de auora emdiante será concedida pública-mente e não por organizações
fantasmas, controladas pei aCIA.

A decisão cio Presidente
Johnson obedece às recomen-
clações de. uma comissão espe-
ciai formada em 15 de íoverei-

g
Frei

em ascensão
Santiago 'UPI-JB). — Se-

gundo uma pesquisa cie opinião
pública, o apoio popular ao
Presidente Frei. rie 30'; em
dezembro, pulou para 47 pnr
cento, depois de ter o Senado
negado autorização — consti-
fcucionalmente indispensável —
para sua visita aos Estados
Unidos, marcada para 1 e 2 rie
fevereiro passado.

O aumento rie popularidade
é especialmente significativo
parti Frei. que neste momento
joga seu prestígio nas próxi-
mas eleições municipais, par-
ticipando inclusive cic viagens
pelo interior cio país.

PRECISÃO

A pesquisa de opinião públi-ca foi levada a efeito por di-
retor cio Centro cie Estudos de
Opinião Pública — CEDOP —
do Departamento de Sociolo-
gia da Universidade rio Chi-
le, Eduardo Ilamuy Borr. em
caráter secreto, mas foi dívul-
gada pelo mais famoso comeu-
tarista político chileno, Luiz
Hernández Parker, na revista
Desfile.

As pesquisas de autoria de
Eamuy são iá conhecidas porsua precisão. Previu, com apro-
ximação entre 27* e 3::-. a vo-
lação a ser conseguida por ca-
da Partido nas eleições paria-mentares cie 1985. Previu 

"igual-
mente que Frei conseguiria
maioria absoluta contra o mar-
xista Salvador Allende nas
eleições presidenciais de se-
tembro de 1905, embora só sa
divulgasse a previsão após rea-
lizacia a eleição.

A ELEIÇÃO

O aumento verificado no' in-
dice de popularidade de Frei
certamente ajudará o Partido
Democrata Cristão nas eleições
municipais cie domingo. Frei
tem apoiado abertamente os
candidatos do seu Partido, nas
viagens que tem feito ao sul
c ao norte do pais sob o pre-texto de inaugurar obras pú-blicas. e a primeira vez quenm presidente chileno faz sen-
tir seu empenho em eleições
municipais.

I.a Pa* 1U PI-JB, — O.s guer-rilheiros bolivianos continuam
resistindo em Lagitnillas ao
bombardeio da Força Aérea eao cerco de soldados de infan-
taria c pára-quedistas, obri-
gando o General Jorge Bel-
monte. Comandante-Chefe das
Forças Armadas e responsável
pela represália aos rebeldes, a
pedir mais reforços ao Presi-
dente Iíené Barrientos.
. Três mil homens e.stáo mo-
bilizados contra os guerrilhei-
ros e o Governo cie La Pa/
espera derrotá-los nas próxi-mas horas.

— Dificilmente — assegura
os rebeldes conseguirão furarnosso bloqueio, apesar da aluda
que estão tendo por parte dealguns camponeses.

CENSURA

O comando encarregado das
operações estabeleceu censura
aos despachos dos jornalistas
que se encontram em Camiri,
a 75 quilômetros áo Lagunil-
las, e proibiu a viagem de ei-
Vis não autorizados ao reduto
rebelde.

Os militares bolivianos esta-
beleceram seu QG em Camiri
e consideram que o cerco àregião se completará nas pro-ximas 48 horas. Os rebeldes,
no entanto, têm grande quan-tidade de munições e manti-
mentos e já manifestaram a
decisão de resistirem até o fim.

auto-
um reiuio

o prossegui-

VIOLÊNCIA

Os aviões da Força Aérea bo-
iiviana realizaram três ataques
acs setores rebeldes, enquanto
unidades de fuzileiros e do
Exército ocupavam as três
principais vias de acesso da re-
gião com o auxílio, em alguns
casos, de prisioneiros captura-
dos nos últimos choques."

Tro pas da IV Divisão 'do
Exército avançam pelo leste
para estabelecer contato com
a.s unidades aerotransportado-
ras que foram levadas ao oeste
00 reduto rebelde, enquanto
outras forças estão convergiu-
do pelo sul.

ARMAS

O Comando-Geral encarre-
gado cia destruição rios guerri-lheiros informou ontem, atra-
vés cie comunicado oficial, que

unidades de reconhecimento
aéreo descobriram campos cie
pouso na área controlada pelosrebeldes, utilizados para o rc-
cebimento de armas e equipa-
mentos.

Todo o material apreendido
peío Exército nos encontros
com patrulhas rebeldes está
sendo levado .para La Paz afim cie ser exibido ao públicoMuitas das armas automáticas
cios guerrilheiros são de proce-
delicia tcheca e soviética.

Sôbre o.s aeroportos elande.--
tinos, o comunicado informa
que se encontram fora das ro-
tas comerciais e militares, mas
que "unidades terrestres estão
a caminho desses objetives",
aguardando-se sua ocupação
nas próximas horas.

O Comandante do Exército,
General David La Fuente, via-
Jou ontem para La Paz a fim
de reunir-se com o Presidente
René Barrientos e altas
ridades para fazer
das operações c
mento cio cerco aos rebeldes.

PPOTESTO

Os Partidos que integram a.Frente Revolucionária, queapoia o Presidente René Bar-
rientos, e a Confederação Na-
cional dos Camponeses! emiti-
ram declarações condenando"a intromissão rie elementos
estrangeires na política inter-
na do pais" e resolvendo "de-
clarar us camponeses em esta-
do de emergência a fim de for-
mar milícias para colaborar nadefesa cia dignidade nacional".

A.s Juventudes Barrientista.s
hipotecaram solidariedade ao
Chefe do Governo e decla-
rarnm-se dispostas a seguir
para Sucre a fim de alistarem-
se no Exército e lutarem con-
ira os rebeldes. Em resposta,
Barrientos declarou que a cam-
panha contra os guerrilheiros
e missão náo apenas dos boü-
vianos que vivem nas regiões
afetadas pelo levante, mas
também dos que moram nos
centros urbanos. A seguir, npósagradecer a solidariedade dos
líderes da.s Juventudes Barri-
entistas, marcou uma nova re-
união para esta semana para
estabelecer a forma pela qual
o.s voluntários poderão colabo-
rar com o Governo.

Chefe
a / •a

ta iinssao aa \jrn u va.i
na Saudita discutir

a independência do em
Cairo, Adem <UPI-JB) — o diplomata venezuelano

Manuel Perez Guerrero, chefe da missão da ONU que tra-
ta da independência de Adem, atualmente colônia britâni-
ea. partiu ontem do Cairo rumo a Jeddah, na Arábia Sau-
dita. devendo passar o próximo fim cic semana em Adem
e posteriormente conferenciar com dirigentes nacionalistas
nas Cidades de TaU e Sana, no Iémen,

Perez Guerrero declarou no aeroporto que a organi-
zação Frente para a Libertação do Iémen Meridi
do, sediada no Iémen e apoiada pela PAU
clarou responsável pela maioria, dos atos terroristas ami-
britânicos em Adem - "terá o importante papei que, com
justiça, lhe cabe" na solução do problema.

ional Ocupa-
e que se de-

SATISFEITO

O diplomata, que viajou
acompanhado dos demais
membros da missão, disse queos três dias de conversações
mantidas no Cairo foram mui-
to úteis, mas se recusou a re-
velar o que foi alcançado, em
termos concretos.

A Frente está também em
luta, certas vezes sangrentas,
contra outras organizações na-
cioualistas, pelo controle de
Aden e da Arábia Meridional,
quando esses territórios fica-
rem independentes do domínio

britânico, em 19S8. Afirma-se
no Cairo que a organização
evitou entrar em contato com
a missão da ONU durante a
permanência desta no Cairo,
na convicção de que o prcble-ma só será solucionado através
de negociações diretas com &Grã-Bretanha. A Agência Me-
na. que noticiou a partida damissão, diz que Perez Guer-
rero afirmou também que amissão não vai tratar com o<x
representantes da Federação
da Arábia Meridional na con-
ciição do governantes, mas de
cidadãos comuns.
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E. da
democ

receoe o apoio
-cristã e de Thant

Cidade do Vaticano (UPI-
JB) — o Secretário-Geral
dns Nações Unidas, U Thant,
telegrafou ontem ao Papa Pau-
lo VI, manifestando seu "sin-
cero apoio" às propostas conti-
das na enciclica Populorum
Progressio que condena o ca-
pitallsmo desenfreado, o racis-
mo e o colonialismo, admite a
revolução e propõe um fundo
mundial contra a fome e a po-
breza.

Porta-vozes do Partido Dc-
mocrata Cristão italiano afir-
maram ontem que a enciclica
do Papa Paulo VI, divulgada
pslo Vaticano terça-feira, é "um
grande documento", porém não
fizeram qualquer referência à
parte dedicada ao controle da
natalidade.
O ÜNICO CULPADO

Os jornais comunistas euro-
peus consideraram a enciclica

uma tentativa tímida da Igre-
ja para enquadrar-se no mun-
do moderno, enquanto a im-
prensa náo-comunista fazia nl-
gumas criticas a Paulo VI por
causa das definições de capi-
talismo.

Segundo o UHumanitc, órgão
do PC francês, "os males abor-
dados pela enciclica são conse-
qüênoia da inabilidade do im-
perialismo de resolver a con-
tradição inerente ao sistema.

, capitalista, que os marxistas
condenam há mais de um sé-
culo, mostrando que a riqueza
c a pobreza estão em pólos
opostos".

O I/Unitâ, do PC italiano,
comenta que o "ruinoso" dese-
quilíbrio entre o terceiro mun-
do e os países desenvolvidos

não pode ser solucionado sem
o reconhecimento da "absoluta
necessidade de modificar, rc-
formar radicalmente, revolu-
cionar ns próprias fontes de
tão grande mal: capitalismo e
imperialismo".
DEIXA FAZER

O Guardiã ii. jornal liberal
inglês, afirma que as criticas
do Papa deveriam se dirigi- ao
laissez-faire e não ao capita-
lismo como sistema.

O 11 Tempo, da Itália, res-
salta que a tendência para
identificar liberalismo e o lais-
sez-faire é muito comum os
economistas oficiais católicos e
seguem sem reservas. O libe-
ralismo é essencialmente um
fato politico, e quando alguém
defende o principio de liberda-
de, está também defendendo a
liberdade religiosa para os ca-
tólicos".

Costa aplaude obra de Paulo VI
Brasília c -Belo Horizonte

(UPI-JB) — O Presidente
Costa e Silva enviou ontem ao
Papa Paulo VI uma mensa-
gem, em seu nome c no do
povo brasileiro, aplaudindo a
enciclica Populorum Progres-
sio, e fazendo votos para que"seus ensinamentos, tão valo-
rizados pela autoridade de sua
fonte, sejam aproveitados com
a urgência c inteireza que re-
querem as Justas aspirações
da humanidade".

O Professor e historiador
João Camilo de Oliveira Tõr-
res declarou em Belo Horizon-
te que a enciclica Pojmlorum
Progressio "está destinada a
marcar época na história do
pensamento: a Igreja assume
a liderança na luta contra a

miséria e a fome, questões q'ue,
embora patentes aos olhos de
todos, eram colocadas sem a
força patética e a autoridade
de Paulo VI".

REVISÃO NO BRASIL

Acrescentou o Professor Ca-
milo Torres que o documento"proclama, de modo patente as
responsabilidades dos possui-
dores, pessoas e nações, dos
que são dotados de poder eco-
nómico e político, fi legítima
a propriedade e lícita a rique-
za. mas ambas somente se jus-
tificam a serviço do bem co-
muni".

Depois de prever uma pro-
funda repercussão da nova en-
cíclica, o professor afirmou

que. .rio Brasil, imporá a re-
visão da "maneira privativista
c regionalista." que o.s Gover-
nos. "por força dos precon-
coitos regionais", vinham ado-
tando desde o começo do sé-
culo XX. Defendeu cm segui-
da. o planejamento global, sem
interferências regionalistas.
PRAZO

Interrogado sobre o Populo-
rum Pros-rçssio, o rabino Hen-
rique Lemle, da Associação
Religiosa Israelita do Rio de
Janeiro, pediu um prazo maior
para examinar a incíclica,"porque não sc deve apresen-
tar uma. análise em poucas
horas de um trabalho que pre-
cisou de três anos para ser
elaborado".

Brasil defende as teses do Papa
As afirmações contidas na

enciclica Sobre o Progresso tios
Povos, a respeito da respon-
sabilidade dos países ricos em
ajudar as nações pobres e sub-
desenvolvidas e a sugestão de
criação de um fundo mundial
com recursos liberados pelo
desarmamento, constituem te-
mas que o Brasil vem defen-
dendo há algum tempo, nos
organismos internacionais.

A utilização dos recursos lt-
berados pelo desarmamento, em
beneficio dos subdesenvolvidos,
foi pela primeira vez sugerida
pelo Sr. San Tiago Dantas, ao
propor á Comissão de Desar-
mamento, em Genebra, em 1962,
a reconversão das economias
armnmentislas em economias
pacifistas e coube ao então
Chanceler Araújo Castro de-
clarar na ONU, em 1903, que
"o desenvolvimento è condi-
ção e expressão da paz",

FIDELIDADE

As modificações políticas ve-
rificadas no Brasil não modifi-
caram a posição brasileira em
relação a esses dois pontos im-
portantes. Em 1963 e no princl-
pio de 1964, o tema da criação
do fundo com as economias
advindas da redução dos orça-
mentos militares voltou a ser
defendido pelo Brasil, seja nas
Nações Unidas, seja no Comi-

tê de Genebra. E na I Con-
ferencia das Nações Unidas

sobre Comércio e Desenvolvi-
mento, o Embaixador Araújo
Castro ressaltava a disparida-
de entre as nações ricas e as
pobres e advertia sobre a res-
poní-abtlidade daquelas ao bcm-
estar destas, como um impera-
tivo da própria paz.

Com a Revolução de 31 de
março, o novo representante
brasileiro em Genebra, inda-
gava por que as potências nu-
cleares não assinavam um
compromisso para, entre outras
coisas, "canalizar pelo menos
parte das economias decorren-
tes da.s medidas de desarma-
mento para o desenvolvimento
econômico e social do* paises
menos desenvolvidos". Êsse
mesmo tema íoi agora reaíir-
mado pelo Embaixador Aze-
redo Silveira, cm recente dis-
curso pronunciado em Gene-
bra.

O Brasil chegou mesmo a fa-
zer uma proposição objetiva
nesse sentido, conforme o dis-
curso do Sr. Araújo Cnstro, na
XVIII Assembléia-Geral da,
ONU. Disse o ex-Chanceler
que "o simples desvio do um
por cento das atuais despesas
armamentistas repre sentaria
uma soma de nada menos de
um bilhão e duzentos milhões
de dólares, o que daria ao
Fundo de Capital das Nações

Unidas condições iniciais de
viabilidade, acima de qualquer
expectativa", fi a tese de end-
clica, ao sugerir que o "Fundo
Mundial deve ser construído
com recursos nfto aproveitados,
como os destinados a ostenta-
ções e armamentos".

DESENVOLVIMENTO
"As nações ricas têm um do-

ver de solidariedade para com
os povos em vias de desenvol-
vimento", afirma, a enciclica
de Paulo VI. A tese igualmen-
te tem sido uma constante da
ação diplomática do Brasil, se-
ja no' cenário regional intera-
moricano, soja uo quadro in-
ternacional das Nações "-Unidas.

Embora desde o após-guerra
os diplomatas brasileiros te-
nham falado sobre essa soli-
dariedade econômica, sua maior
ênfase, no campo regional, foi
dada pelo Sr. Juscelino Kubs-
tichek, com a chamada "Ope-
ração-Pan-Americana". E no
cenário mundial íoi o Sr.
Araújo Gastão o que mais
exaustivamente falou sobre o
assunto, chegando, mesmo, a
propor que ns Nações Unidas
deveriam proclamar uma De-
claração para a Consecução e
Manutenção da Segurança
Econômica Coletiva.

Dom Antônio vê Igreja com o povo
Niterói (Sucursal) — O Ar-

cebispo Dom Antônio do Al-
meida Morais Júnior disse on-
tem que a nova enciclica "é
mais uma afirmativa histórica
da solicitude da Igreja pela
vida e felicidade de todos os
povos do mundo e a paz uni-
versai — um documento que
certamente terá a maior e a
mais profunda repercussão no
seio da comunidade humana".

Observou que "c fnco imen-

samente doloroso verificar-se
que o chamado problema so-
ciai, antes localizado no iimbi-
lo das classes sociais, lioje
atinge tima amplitude tão vas-
ta como o mundo, não se tra-
tando apenas de um problema
entre indivíduos, entre classes
sociais, mas entre todos os po-
vos da Terra".

O Arcebispo de Niterói lem-
brou que Leão XIII na sua
Kcmm. Novanim escreveu que

"o erro capital na questão pre-
sente é crer que as duas cias-
ses, ricos e pobres, são inimi-
gas natas tuna da outra, como
se a natureza a.s tivesse arma-
do para que se combatessem
mutuamente num duelo obsti-
nado". Acrescentou que "hoje,
dos lábios de Paulo VI, as pa-
lavras de Leão XIII, são trans-
feridas das classes sociais para.
os países que integram toda a
humanidade".

Um avanço na explicação da doutrina

Sem mudar nada da doutrina tradicional
da Igreja Católica, a Enciclica Populorum
Progressio, representa um importante avan-
ço na explicitação da doutrina e da sua apli-
cação na atual conjuntura.

Em três áreas principalmente houve
avanços substanciais. Reconhece a possibili-
dade de que a revolução se constitua em
corretivo da ordem social, no sentido de cs-
tabolecer a justiça social. Esta tomada de
posição é fruto dc uma tomada de consciên-
cia por parte da Igreja, uma vez que, desde
os tempos de Santo Tomás, esta possibilidade
era implicitamente reconhecida. Em 1963, os
jesuítas do Chile lançaram dois números da
revista Mcnsagc inteiramente dedicados ao
estudo do problema da revolução na América
Latina e suas implicações de ordem moral.
Os estudos dos jesuítas haviam demonstrado
que, cm determinadas circunstâncias, a ética
cristã justifica a revolução. Por revolução,
entendia-se o método de ação capaz de fazer
com que a justiça social pudesse vingar e a
possoa humana pudesse se promover. A En-
cíclica endossa ésses estudos com n nutorida-
de do Papa. Também o falecido Presidente
do CELAM, Monsenhor Larrain — que é ci-
tado na Enciclica — dedicara sua última car-
ta pastoral a êste tema. O documento, publi-
cado em português pela Editora Vozes, le-
vava o titulo Desenvolvimento: lixito ou Fra-
casso na America Latina, e afirma categó-
ricamente: "Náo basta dizer que o subdesen-
volvlmento ameaça a paz; temos que acres-
centar que o desenvolvimento constitui, dc
fato. atualmente, uma ruptura da paz." Ao
falar em revolução, a Enciclica não faz res-
trições, como não as fêz João XXIII quando
falou em socialismo.

O segundo ponto-chave da Enciclica é
aquele que aborda as relações entre o mun-
do desenvolvido e o mundo subdesenvolvido.
Aqui, o que se lê claramente é a superação
do conceito de ajuda, cm função de um con-
ceito de eqüidade no intercâmbio comercial.
O Papa usa o conceito de "ditadura econó-
mica", o que demonstra que a preocupação
de alguns arcebispos do Brasil foi agora en-
dossada pelo Papa. Reconhece a Enciclica
que os apelos do João XXIII em favor do
mundo subdesenvolvido tiveram boa acolhi-
da- Acrescenta, contudo, que a experiência
serviu pnra demonstrar que náo é êsse o ca-
minho adequado para se atingirem os obje-

Oito Engel
tivos. O conceito "ajuda aos paises subdc-
senvolvidos" leve, assim, scr substituído por
este outro que diz: "justiça em escala mun-
dial". A Enciclica introduz portanto uma no-
tável inovação, e amplia substancialmente
as diretrizes que haviam sido consagradas por
João XXIII.

Finalmente, o documento aborda o pro-
blema da planificação da família, o que ocor-
re pela primeira vez num documento de ta-
manha envergadura. O assunto já não po-
dera ser considerado como tabu. Incentivan-
do o estudo, o Papa mostra que a posição
atual da Igreja é susceptível de mudanças. A
limitação que aqui se impõe é o respeito à
doulrina da Igreja. Resta saber qual será o
pronunciamento da Igreja em relação ao pro-
blema do controle da natalidade. Os espe-
cialistas que há tlois anos estudam o assunto
não puderam ainda encontrar uma solução
a ser apresentada ao Papa para receber a
devida aprovação. Este continua sendo um
assunto delicado, que talvez venha a sor pro-

. posto à deliberação do Sinodo dos Bispos,
que se reunirá no próximo mês de setembro.
A seriedade com que o problema está sendo
estudado, leva a crer que a humanidade po-
dera contar, na hora do pronunciamento, com
uma tomada de posição de real envergadura.
Por enquanto, a Enciclica demonstrou que o
problema não é tabu para a Igreja Católica.

Estas parecem scr as principais inovações
que se encontram no documento, através do
qual o Papa atendeu a uma série de sugestões
dos cristãos do Terceiro Mundo.

No contexto geral e no próprio estilo do
documento, nota-se ânsia e preocupação. O
Papa chega a usar a palavra "angústia" pnra
conotar o presente momento histórico. Hoje,
a opinião pública mundial parece estar con-
vencida de que a Igreja Católica não busca
o poder mas o serviço. Sabe que a Igreja náo
nutre segundas intenções que não nquelas
que afetam a promoção de todos os homens
o do homem iodo. Esta' convicção confere â
Igreja chances que nunca teve em qualquer
outro periodo histórico e a coloca realmente
om posição privilegiada em relação aos outros
instrumentos rios quais dispõe a humanidade.
Colocando-se assim ombro a ombro com a
pessoa humana, sem alimentar interesses
além do atendimento das necessidades mato-
riais e espirituais do homem, a Igreja tem
tudo para se transformar em nlma da His-
tória.

ispo de Volta .Redonda
z que Igreja deu

testemunho de esperança
O Bispo de Volta Redonda. Dom Valdir Calheiros, de-

clarou ontem que a enciclica Populorum Progressio é uma
esperança para aqueles que estão cansados de gritar con-
tra "as injustiças sociais", e um testemunho de que a
Igreja não está a serviço do.s poucos que detém o.s bens
temporais.

Se a Igreja apoiasse a.s estruturas desumanas seria im-
possível evangelizar, afirmou Dom Valdir, que se encontra¦ no Rio participando de um curso para padres íluminen-
ses, acrescentando qti-s no Brasil, em particular, a missão
dc pregar a doulrina está estreitamente ligada à promo-
ção do desenvolvimento.

Glycon de Paiva acha que a Papa não
Igreja mudou sua posição alterou

>re os anticoncepcionais a doutrina
O economista Glycon cie Paiva interpretou as alusões

da enciclica Populorum Progressio ao crescimento demo-
gráfico como uma revisão da posição da Igreja Católica a
respeito do controle de natalidade, uma vez que não há
no documento "qualquer restrição ostensiva a métodos an-
tlconcepclonais".

Disse o economista que o Papa "atirou ao tablado o
mais poderoso instrumento do desenvolvimento econômico-
social e cultural tíe dimensões universais jamais imagina-
do. que é a paternidade responsável. Incentivada pelo Es-
tado a reconhecida pela Igreja".

EVANGELIZAÇAO
Para o Bispo de Volta Re-

doada a Igreja não pode pen-
sar em evangelizar e scr indi-
íerente ã realidade da pessoa
humana. "Hoje a Igreja1 nâo
pode pensar em salvar almas,
c sim salvar todo ser humano:
corpo e alma", disso.

Não podem cnlocar-se ã
sombra da Igreja, para se pro-
teger, os privilegiados que pos-
suem tudo e não sabem usar
os bens para o bem comum —
frisou Dom Valdir, acrescen-
tando: "Querer encobrir a mi-
séria que atinge um terço da
humanidade com conformismo
passivo seria defender uma
Igreja, desencarnada. Querer
que o analfabeto permaneça
cego é acumular reservas para
uma revolução justificada.

Afirmou Dom Calheiros quo"negar aos camponeses uma.
consciência de sua dignidade,
um direito de pessoa dotada de
inteligência, é oprimir, é ter
medo do irmão esclarecido. A
defesa, desta posição cômoda,
considera, os irmãos como se
não tivessem direitos aos bens ¦
da terra".
NATALIDADE

Quanto ã natalidade, disse
Dom Valdir que a Enciclica
traça com muita precisão os
princípios mesta questão, so-
bretudo a responsabilidade dos
pais, que são o.s únicos juizes do
que se podem ou não ter mais
um filho. Quanto aos métodos a
serem usados no controle da
natalidade, segundo Dom Vai-
dir, deverá sor assunto a ser
discutido provavelmente no Si-
norio Episcopal, que reunirá em
Roma, cm setembro, bispos de
todo mundo.

É fácil — acrescentou —
resolver o problema da. popu-
lação mundial, ou estagnando
a sua fonte do origem, ou pro-
movendo guerras para que oom
a morte dc muitos a torra seja.
menos povoaria. O quo não é
fácil nem cômodo é promover
esta mesma humanidade a um

amor responsável e a um res-
peito mútuo entre os povos.
BRADO DE ALERTA

Dom José Castro Pinto, Bis-
po-Auxiliar e Vigário Geral da
Arquidioceses, salientou que tó-
da a Enciclica Populorum Pro-
gressio c um brado de alerta e
um convite a todos aqueles que
ainda não despertaram diante
dos problemas humanos, a fim
rie que cumpram com seu de-
ver de homens e de cristãos.

Frisou que é notável a ex-
pressão do Papa para condenar
a cobiça, mostrando como ela
entrava o desenvolvimento hu-
mann: empregou a expressão"subdesenvolvimento mora 1"
para significar os grupos do
pessoas que se deixam dominar
pela avareza..
FALTA DE TEMPO

O Secretário-Geral da Con-
ferencia dos Bispos do Brasil,
Dem José Gonçalves, confessou
que ainda náo teve tempo de
ler toda a Encíciica por ter re-
gressado c-ntem de Belo Hori-
zonte.

Frei Romeu Dale. Subsecre-
tário rie Opinião Pública da
Conferência dos Bispos disso
que a exprtação do Papa aos
jornalistas para que promoves-
sem o bem comum através da
influência sobre a opinião pú-
blica, veio bom a propósito por-
que apresenta o aspecto fun-
damental da missão da ini-
prensa.

Para o jornalista brasileiro,
segundo Frei Romeu, a neces-
sidade de infcrmnr e esclarecer
a opinião pública é tanto mais
grave, pelo fato de estarmos
num país subdesenvolvido que
luta para progredir. Enquanto
a.s jornalistas católicos essa
exigência, apresenta-se dupla-
mente, eni vista da solidarieda-
de humana e da exigência da
Evangelho que é uma mensa-
gom de justiça e de fraterni-
dado- t- que não pode aceitar -as
injustiças flagrantes que o Pa-
pa assinala na Enciclica.

NOS BASTIDORES

O Sr. Glycon de Paiva, de-
fensor da tese do controle de
natalidade como condição para
o desenvolvimento e equilíbrio
social, revelou que, em setem-
bro do ano passado, viajou a
Rema, para acompanhar de
perto os estudos sobre o assim-
to, tendo . conhecido pessoal-
mente muitos dos especialistas
que •assessoraram o Papa Pau-
lo VI ma redação da enciclica.
Populorum Progressio.

Trata, a Popuiorum Pro-
gressío, essencialmente — diz
o Sr. Glycon de Paiva —, dos
obstáculos «o desenvolvimento
econômico-social e cultural de
dimensões universais, com os
quais se defrontam os povos do
mundo, particularmente os sub-
desenvolvidos, a sabor: fome.
miséria, doença, ignorância, de-
semprêgo e desabrigo. Peia pri-
meira vez, oa história das
grandes encíclicas, o Papa :-;u-
gere inter-reiaeionar êsses obs-
táculos com o aumento catas-
trofico da pcpuhição. Afirma
Paulo VI textualmente que "é
corto que muitas vezes um
crescimento demográfico acele-
rado se soma às dificuldades
dos problemas do desenvolvi-
mente".

Afirmou o economista Glycon
de Paiva que Paulo VI se apro-
xima bem mais da doutrina
moderna, que explica que os
males sociais alistados são me-
ras faces de mal único pro-¦telforme, ao dizer que "a po-
pulação cresce com mais ra-
pidez do que os recursos dispo-
niveis" e que "encontramo-nos,
num beco sem saída".

O Papa conclui pelo ine-
vitável lógico, afirmando que"é grande a tentação de ire-
nar o crescimento demográfico
com medidas radicais".

PAPEL DO GOVÍIRNO

Considera o economista que
a afirmativa do Papa tie que"os poderes públicos, dentro
dos limites de sua competen-

cia, podem -intervir, levando n
cabo uma informação apropria-
da c adotando a.s medidas con-
venientes", permite aos Gover-
nos estabelecer Centros de In-
formação sobre paternidade
responsável, que propiciem ao
público meios e métodos ca-
pazes rie frenar o crescimento
demográfico destemperado.

— O Papa explica ser a ás-
cisão sobre o número de filhos
responsabilidade dos pais, que
para isso levarão tm conta
suns responsabilidades perante
Deus, perante elos mesmos, pe-
rante os filhos -que já lança-
ram ao mundo e perante a
comunidade » que pertencem.
Ecn suma, sem qualquer re.;-
trição ostensiva quanto a êste
ou aquele método anticoncep-
cional. o Papa transfere ao ca-
sal a decisão sobre o número
cie filhos e sugere a assistén-
cia informativa do Estado, pa-
ra esclarecê-lo no tocante.

O Ministro cia. Saúde, Sr.
Leonel Miranda, começou a
examinar ontem mesmo a en-
cíclica. Populorum Progressio,
interessando-se pelo trecho ro-
lacionado com o controle de
natalidade, problema que toca
de perto seu Ministério, cn-
quanto órgão que serviria ao
Governo para dar ao público a
orientação n que se refere o
Papa Paulo VI.

O Diretor da Faculdade da
Ciências Médicas cia Universidn-
de Católica de Minas Gerais,
Professor Lucas Machado,
afirmou que, por enquanto, "ê
muito difícil para um médico
católico emitir opinião sobre a
limitação tie filhas permitida
pelo Papa, porqü* o resumo
cio. enciclica. publicado é peri-
gosamente fragmentado nesta
parte, dificultando o entendi-
mento do qua Paulo VI terá
especificado".

Cidade do Vaticano (UPI-
JBp — A histórica Enciclica
¦sòbre justiça sot-inl c njuda. ás
nações em desenvolvimento
r.ão trouxe qualquer alteração
ti. doutrina cia Igreja sobre o>
assunto, mes tãopouco reite-
rou expressamente sua orten-
tação atual cie que a abstinen-
cia e o método cíclico sáo cs
únicos sistemas aceitáveis pa-
va & planificação da família."A Enciclica r.ão toca nesse
ponto", declarou Monsenhor
Pau! Poupad, da Secretaria de
Estado dõ Vaticano, quando
lhe perguntaram durante uma
entrevista coletiva se o>
documento significava um»
mudança de atitude sobre ¦ _
pílula contraceptiva.

ESTUDO
"O Sunto Padre está. se pre-

parando para discutir o as-
sunto em outro documento —
disse Monsenhor Poupad. —•
A Enciclica repete de modo
autoritatlvo o que o Conselho
(Ecumênico) disse."

A referência existente na
Enciclica ao controle de nos-
cimentos foi cautelosa e indl-
rota. reconhecendo que a su-
iperpopulaçáo "com demasiada,
freqüência agrava o problema,
cia fome « que "a partir dêsso
momento a tentação é grande
cie sustar o crescimento domo-
gráfico por meio de medidas
radicais""li certo que u autoridade
pública pode intervir, dentro»
do.s limites de sua, competen-
cia, favorecendo a dlsponibi-
lidade de informação adequa-
da e adotando medidas; cabí-
reis, desde que estas estejam
conformes com a lei moral e
que respeitem a devida liber-
dade das pessoas casadas", úiz
a Enciclica.

Foi êise o primeiro reconhe-
cimento púbiico. feito por um
Papa, do direito dos governos
rie promover o controle dos
nascimentos desde qut; as me-
didas a d o t a ci a s não sejam,
obrigatórias e não entrem em
conflito oom a "loi moral".

Áo deixar de citar explicita-
mente as medidas cie controle
tie nascimentos regidas /or
essa cláusula, o Papa poderá.
compleiá-la quando terminar
sua cuidadosa e meticulosa ro-
vLsão do assunto.

Mais Enciclica
no Caderno B

Quantos $$$ você precisa
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gastar para terem
tafejseii escritório

a Xerox 914?

Nenhum. Nós lhe emprestamos a 914.
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A Xerox 914 é uma copiadora
de escritório? Sim.
Mas não é apenas uma
copiadora, pois
a 914- faz
coisas que
nenhuma outra é
capaz de fazer.

Por exemplo: só a
Xerox 914 faz cópias
em papel comum.

Outro exemplo?
A 914 reproduz a

pensando matrizes e
preparados químicos.

E há uma grande
lista de Coisas que só
a 914 faz. Veja:

Ela reproduz cô-
res num magnífico
preto e branco.
(Mesmo quando o
original tem córes \
como vermelho, ama-
relo e azul).

w i

seco, dis-

Reproduz com perfeição
marcas de carimbos e sinetes,
além de assinaturas a lápis,

tinta ou esferográ- {
fica. Idem, objetos \

de 3 dimensões.
(Onde você já viu outra

copiadora reproduzir relógi-
os, chaveiros, talões de che-
que, carteiras de identidade,

etc. etc?
* Daí é fácil

/ imaginar com
f que facilidade

ela faz o traba-
lho rotineiro de

copiar cartas, fa-
turas, orçamentos, no-

tas fiscais etc.
Como se tudo isso fosse pouco,

I você não precisa imobilizar capi»
1 tal para ter a Xerox 914 em

, seu escritório.
a (Nós lhe emprestamos a 914

W e você paga apenas as cópias
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que fizer com ela). ,
Mais detalhes? Peça a visita

de um representante Xerox,
Ou então venha assistir

a uma demonstração em ^n^nossa loja, Para nós será«^^
um prazer. Quanto à 914, m|l|f
ela gosta de se exibir. ^tllP^

XEROX
RIO: R. 7 de Setembro, 48-tel. 42-6868
SÃO PAULO: Av. Angélica, 2Õ29 - teh
52.8679
COPICENTRO _ Rio: R. 7 de Setembro,
48 - tel. 32-1584
SÃO PAULO:R,Gal. Jardim,664/66S
te!. 36-3001
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Infbrme JB
Navios

Há grande, expectativa sobre qual
será a decisão final do Governo sóbre a.
controvertida questão da troca de navios
da Polônia por café.

A operação, segundo as melhores
fontes, -não foi concluída pelas autoriãa-
des do Governo passado dc. propósito.
Os negociadores da troca estavam tão
convencidos da limpidez do negócio que
preferiram deixá-lo para o nôvo Go-'
vêrno.

É notório, contudo, que no nôvo Go-
vêrno há muitas opiniões desfavoráveis
à transação.

Ontem, o Ministro Macedo Soares
esteve reibiido longamente com o Pre-
sidente da Comissão de Marinha Mer-
cante. Da reunião transpirou a infor-
mação de que os navios poloneses esti-
veram em pauta.

Promessa

O Ministro Mário Andreazza disse
ao Sr. José Luis Moreira de Sousa, du-
rante as festividades da posse, em Bra-
sília, que, se não construir a ponte Rio—
Niterói, mudará de nome.

Os empresários estão confiantes em
que a promessa vai ser cumprida.

Simpatia

Apanhado de surpresa pelo corte ex-
traordinário de energia da tarde de on-
tem, o Ministro Costa Cavalcanti ficou
no saguão do prédio em que funciona oMinistério das Minas e Energia, pensan-do se deveria subir a escada ou desis-
tir de chegar ao seu gabinete.

Pouco mais tardle, quando recebeu,
uma comissão de lojistas pedindo a di-minnição do racionamento, o Ministro
disse que ia estudar "com simpatia" a.reivindicação.

Se simpatia resolve, os lojistas po-dem estar certos de que o Ministro atem.

Caricca

Carioca honorário, Jack Wyant, oAdido dc Imprensa da Embaixada dos
Estados unidos, conquista assim mais
um elemento de brajsilidade e apenas
oficializa o que já estava de há muito
no sou coração e no seu temperamento.

Jack Wyant tem alma e sotaque ca-
riocas e plantou no Rio raízes prefun-das, podendo nesse ponto concorrer comos nativos mais apaixonados. Entre jor-nalisfras brasileiros ou correspondentes
estrangeiros, o Adido norte-americano
conta simpatias incondicionais.

Excedentes

Os excedentes deixaram de ser ex-cedentes, graças ao convênio com asuniversidades particulares, mas conti-nuam em campanha. Agora não se sabemais direito o que é que eles querem, emesmo entre os líderes há dúvidas; apa-rentemente, querem só ficar nos bancosda Cinelandia, com suas boinas verdes,despertando a atenção dos passantes.Não será exagero admitir que, aomenos para alguns, a solução do pro-blema teve alguma coisa de frustrante.

Herança-

Quando deixam seus cargos, os ad-mlnistradores brasileiros costumam fa-zer um testamento.
O Sr. Leônidas Bório, que agora seafasta do IBC, proferiu deixar uma he-rança, legando ao seu sucessor 14 luga-res vagos nos escritórios da autarquiaem Nova Iorque, Milão, Hamburgo Bei-

rute e Tóquio. Todos pagos em dólares— que nunca fizeram mal a ninguém.

Embarque

Foi dos mais concorridos o embar-
que do Governador Luís Viana Filho
para a Bahia, onde tomará posse a 7 de
abril próximo. Mais uma vez o ex-Presi-
dente Castelo Branco prestigiou o Chefe
do seu Gabinete Civil, comparecendo ao
aeroporto, depois de ter com êle almo-
cado, em público, no restaurante Mes-
bla.

Políticos, membros da Academia
Brasileira de Letras, escritores, elemen-
tos de destaque da colônia baiana ío-
ram levar os votos de feliz gestão ao
Governador, que assim vai coroar a sua
carreira de homem público sob os me-
lhores auspícios.

Colaboração

Dom José Newton, Arcebispo deBrasília, visitou ontem Dona Iolanda daCosta e Silva, a quem manifestou o de-sejo de colaborar nas obras sociais eoutros encargos que a Primeira Damavem de assumir.
Dona Iolanda agradeceu prometeu-do dar também a Dom José Newton asua melhor colaboração.

"Dura lex" '

A parte quaisquer outros aspectos, areadmissão dos interinos demitidos da
Previdência Social foi um ato inconsti-
tucional.

Uma vez demitidos, os interinos es-tao desvinculados dos cargos que ocupa-
vam, providos a título precário. E aConstituição em vigor veda expressa-
mente a admissão de servidores semconcurso. A rigor, o ato de readmissão
nao foi um ato de readmissão — masum ato de admissão, e sem concurso

Dura lex sed lex.

Pressão

O Presidente da República está sen-do discretamente submetido a uma
pressão sentimental, cujo objetivo é de- '
movê-lo da idéia de governar de Bra-silia.

O movimento se desenvolve cm tô-da.s as frentes, mas a maior torcida écom certeza a dos repórteres políticosOntem à. tarde, no Monroe às escurase com as ligações para Brasília diíicíli-mas, os jornalistas estavam a ponto deentrevistar-se mutuamente.

Passe

Ao liberar o Sr. Enaldo Cravo Pei-xoto para a Superintendência da SU-NAB, o Ministro Albuquerque Lima ma-mfestou-se pesaroso por perder a suacolaboração e íêz questão de frisar quea qualquer momento poderia reassumira Coordenação Geral do Saneamento noPais, para a qual já estava nomeado.

Constrangimento

O Senador Daniel Krieger está pro-fundamente constrangido com a dissen-
çao aberta em torno da Presidência doCongresso.

O Líder da Maioria, notoriamente
desambicioso, sente-se um tanto respon-savel pelo descumprimento do gcnfle-mens agrecnient constitucional

Essa disputa
Congresso já está

pela Presidência do
indo longe demais.

Lance-livre
- O Sr. Roberto Marinho homenageouontem, com um jantar em sua residência oex-Presidente Castelo Branco.
« O Sr. Aclamo Cardoso liquidou o seuescritório de advocacia, na Rua FranciscoSerrador. Saiu de lá carregado de pacotes rieprocessos velhos, ontem à tarde.
o O General Albuquerque Lima, Ministrodo Interior vai hoje a Recife, para assistira. cerimônia de posse do nôvo Superinten-dente da SUDENE, Coronel Euler BentesMonteiro. De Recife, o Ministro irá a Belém

pnra presidir a transmissão de cargo do Co-ronel Superintendente da SUDAM. Em Ro-Cife e em Belém o General Albuquerque Li-ma fará pronunciamentos definindo a no-litica que pretende executar em relação*aoNordeste e ã Amazônia.
• O Embaixador Pio Correia será heme-nageado hoje eom um almoço pela oficia-lidade do Estado-Maior do Exército naPraia Vermelha.
© Está chegando ao Río esta semana o
jornalista Nertan Macedo, que passou caultimes meses pensando, em Fortaleza iedeveria vir cie avião ou de navio — e afinalvem de automóvel'.
e Será empossado hoje, fts 17h, na, presi-oencia da Associação Brasileira de Fabrl-cantes de Equipamento Telefônico o SrMader Gonçalves, que recebe o cargo do Sr'Victorio Emanuel Pareto, Diretor da Stan-dard Eléctrica. Na Vice-Presldència ficará oSr. Bronislaw Hartenberg.

**> O Jornalista Paulo Roberto dos Santosé o mais nôvo assessor do Secretário de Ser-viços Sociais da Guanabara, Sr. Vitor Pi-nheiro.
O Engenheiro Hélio de Almeida falahoje. as lOh. na Escola de Engenharia daUniversidade do Estado da Guanabara eò-bre O Engenheiro c a Atual Conjuntura Na-cional.

© O Embaixador John Tuthill reúne ama-nha um grupo para assistir a uma apresen-tação do filme Gol.
o Está no Rio, tratando da liberação dealgumas verbas, o Professor Fernando LeiteReitor da Universidade do Ceará. "

O General Ramiro Gonçalves assumehoje, ás 15h, no Ministério do Exército oComando da Divisão Blindada.
O nôvo Presidente da Fábrica Nacionalüe Motores, Coronel Luis Elias de Sousafoi recebido ontem pelo Ministro MacedoSoares para uma longa conversa.
O Sr. José Eugênio de Macedo Soares éo nôvo Secretário de Comércio do Ministérioda Indústria e do Comércio.
O Ministro Delfim Neto. recebido ontrmem audiência pelo Presidente da Repúblicae.stava sendo esperado ontem mesmo no Rio'

lSr',Horlni1 Coimbra, nôvo Presidente
?° 1BH'.,fci oníPm a s"° Pa»lo e de lá iráa Curitiba, só regressando ao P.io na pró-xima semana, para tomar posse, segunda-feira. Os governadores rie Sáo Paulo c do
Paraná virão.

O Ministro Coronel Jarbas Passarinhovoa boje para Belém.
O General Siseno Sarmento foi ontemiiomenageado com um jantar oferecido neloSr. Echvino A. Storry.

•* ?,u%' Nel GíU-cla Sotel!o assume hoje,as llli30m, no gabinete cio Ministro dosTransportes, a Direção do Lóide Brasileiro.
No próximo dia 2, às I7h, no Copaca-bana Palace, será lançado o livro CiênciaPolítica, oo Professor Paulo Bonavides porocasião do coquetel de encerramento doSimpósio sóbre a Adaptação das .Constitui-çoes Estaduais à Constituição de 25 de Ja-neiro de 1967 no capítulo referente aos Mu-nicipios, promovido pelo IBAM com a. co-

^boração 
do Instituto de Direito Público .Ciência Política da Fundação Getúlio Var-gas.

•,lt° P7int0,r Ellrico Bianco voltou ontem daItalia. Vendeu os 20 quadros que levou daquipara uma exposição na Casa do Brasil Fe-
. hz com o êxito alcançado, Bianco veio avi-sando que não teve grandes lucros: a, vidana na ha esta cara, e mesmo um pintor éobrigado a gastar muito.

A propósito: o Sr. Orlando Travancas éo convidado especial do almôço-debate ouea Associação dos Dirigentes Cristãos de Em-presas da Guanabara promove na Casa da

O Promotor Armando Marinho deverá
Müita?mead° 

Prccuraci01'-Geral da Justiça

Começou ontem, com grande compareci-mento o curso sobre a Constituição promo-vido pelo Instituto de Direito Público e cita-ua Política da Fundação Getúlio Vargas OProfessor Temístocles Cavalcanti abordou
mü?» «da ?°nStit.uiçáo- e a direção do Ins-tituto já está cogitando de iniciar breve-
«tatu 

n°V° CUrS°' C°m 0S mesmos conf«ren-

»AhSS?d?Í ,mes" ' meses' a ^nstrutoraRebeccbi ainda nac conseguiu tapar o bu-
raco da Light na esquina de Barata Ribeirocom Miguel Lemos. Pela manhã, com ocorte do Cantagalo interditado c a AvenidaAtlântica dando mão só para a cidadealcançar Ipanema e Leblon pela Barata RI-beiro virou um inferno. Há agora uma era-fera bem no meto da única via disponível:
buraco que. diga-se de passagem, começa adescansar sábado ao meio-dia e só é nova-
mente cuidado na. segunda-feira, de manhã.
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As alunas do curso do comissárias da VARIG quere m assistir atu nascimento do cri:

22Telefone para
e faça a sua assinatura do P íliT7t1"*tt-*+iijrtt!1i Rj

RASJL
3551

•as aeromoças queremver parlo até o fim porque
natalidade a bordo aumenta
,„^ 

1!) alu»as d0 cl»-so àe comissárias de bordo daVARIG que estão fazendo estágio de uma semana em hos-pitais do Estado têm uma grande preocupação: assistirum parto ate o üm, pois ultimamente tem'aumentado
muito o numero de nascimentos a bordo, segundo afirmam

_ 
— e impressionante a assiduidade o pontualidade dosmédicos e acadêmicos desde ciue as mocas iniciaram o es-tagio — afirmou em tom de blague o .Diretor do HospitalRocha Maia, Sr. Murilo Capanema. Alem déste hospitaltambém o Sousa Aguiar e o Miguel Couto estão ministran-

do as futuras aeromoças noções de primeiros socorros.
Depois do estágio, às 19 mi-

ças estarão aptas a socorrer
passageiros com hemorragias,
contusões diversas, queimadu-ras, suspeita de fraturas, além
da utilização conveniente cia
tranqüilizantes, em caso de
pânico a bordo. Os médicos e
enfermeiras acharam, porém,muito pequeno prazo de uma
semana para o estágio.

_As alunas já receberam no-
ções teóricas .sobre primeiros
socorros no curso da VARIG,"e agora vamos pô-las em prá-
tica neste estágio, além da
aprender muita coisa nova".
No curso elas aprendem tudo
sóbre o atendimento global ao
passageiro, inclusive o traba-
lho psicológico de acalmá-lo,
em caso de tensão exagerada.

Â @

sob os auspícios do Jornal do Brasil a Associação cie
Ballet do Rio de Janeiro apresenta
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ítalo pede o
projeto de
psicotrépico

Brasília (Sucursal) — oD e p u t a d o Ítalo Pitipaldí
(ARENA-São Paulo) requerei,
ontem à -Mesa, da Câmara odesarquivamento do projeto
que apresentou, em 1965, quoinclui, na lei de contravenções
penais, o comércio indiscrim>
nado de substâncias psicotró-
picas.

Esclareceu o deputado pau-lista que este projeto pareciaà primeira vista, ter sido su-
perado por um Decreto-Lei do
ex-Presidente Castelo Branco,
sobre o assunto, "mas tal n;V>
se deu, porque o que objetiva-
mos é apenas definir corro
crime de contravenção penala venda, o fornecimento, ain-
da que a titiulo gratuito, ssm
prescrição médica ou odonte-
lógica, de produtos psicotrúpi-cos".

Americanos
virão para
a IX Bienal

São Paulo (Sucursal) —
Seis artistas especializado»
em pop-art e o pintor Eci-
warcl Hopper representarão
os Estados Unidos na IX
Bienal de São Paulo, a ser
instalada em setembro nn
Ibirapuera.

A pop-art norte-americana
será representada por Rn-
bert Rauschenberg, Prêmio
Internacional na XXXII
Bienal de Veneza em 1964,
George Segai], que partici-
pou da VII Bienal de Sfto
Paulo em 1963, Jasper John,
James Rosenquist, R o y
Lichteustein e Andy Whar-
hoi.

O pintor Edward Hopper
apresentará trabalhos
anunciados como típica-
mente norte-americanos, se-
gundo criticos dos Estados
Unidos,

(COM DESCONTO NO IMPOSTO
DE RENDA)

direção geral de

colaboração de NINA VERCHININA, TATIANA LESKOVA E GIANNI RATTO.
programa GISELLE - METASTASIS - LE CORSAIRE

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

RESERVAS COM PREFERÊNCIA

Frisa NCr$ 300,00 (esgotado)
Camarote NCr$ 300,00 (esgotado)
Poltronas NCr$ 60,00 (esgotada)
Balcão Nobfe NCr$ 60,00 (esgotado)
Balcão Simples NCr$ 36,00 (esgotado)
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 - l.o andar - ate o rua 6 de abrilvendo ser retiradas na bilheteria do Teatro Municipal no dia 10 de abril.

LETRAS
DE CÂMBIO

COM CORREÇÃO
MONETÁRIA
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Covas apresenta na Câmara
substitutivo ao projeto dc
Castelo sobre jornalistas

Brasília (Sucursall — O substitutivo rio Deputado Má-
rio Covas ao projeio cio Governo Castelo Branco dispondo
sóbre o exercício cia profissão de jornalista foi encami-
nhado ontem, com 32 assinaturas de parlamentares do
MDB e da ARENA, à Mesa da Câmara Federai.

O texto do Sr. Mário Covas elimina os Conselhos Pe-
deral e Estaduais de Jornalistas, órgãos repudiados pela
classe, e restabelece o salário mínimo profissional, no valor
de três vezes o salário mínimo regional.

Vai

ESTUDO

O substitutivo apresentado à
Câmara resultou de estudos
realizados por jornalistas di-
ante de três textos: o proje-
to aprovado pelo Congresso Na-
cional dos Jornalistas Profissio-
nais, realizado em 19G6 em
Curitiba: o anteprojeto apro-
vacio pelo grupo de trabalho
criado pelo Ministério do Tra-
balho, p o projeto enviado ao
Congresso pelo ex-Presidente
Castelo Branco.

A comissão que preparou o
substitutivo foi integrada pelos
Sd. Sérgio Sales, representai!-
te da Federação Nacional dos
Jornalistas e do Sindicato dos
Jornalistas de São Paulo, Ar-
naldo Ramos e Flamarion Mes-
Kri presidente e secretário do
Sindicato dos Jornalistas do
Distrito Federal.

JUSTIFICATIVA

Na justificativa, o Sr. Mário
Covas lembrou que o ex-Minis-
tro do Trabalho desprezou o
texto aprovado pelo grupo ctue
éle próprio nomeara, e decidiu
aceitar sugestões de seus asses-
sores. Em conseqüência, o pro-

Jeto enviado ao Legislativo pc-
lo Governo anterior excluiu o
salário-mínlmo p r o f i ssional,
determinou a criação dos Con-
solhos Federal e Estaduais,
vinculou a rescisão indireta á
mudança dc orientação contra-
ria à lei e à segurança nacio-
nal e - tornou flexíveis, nos
acordos salariais, o a.ue era
obrigatório no anteprojeto do
grupo sobre mudança de orien-
tação e pagamento suplemen-
tar.

Além do Sr. Covas, assina-
ram o substitutivo es Depu-
tados Martins Rodrigues, Her-
mano Alves. Márcio Moreira
Alves, Mata Machado. Florice-
no Paixão. Nelson Carneiro,
Tancredo Neves, Ulisses Gui-
marães, José Richa, Mário Pi-
va, Dias Meneses, Raul Bruni-
ni, Gonzaga cia. Gama, Jo.sé
Maria Magalhães, Bernardo
Cabral, Paulo Macarini. Hélio
Navarro, Armando Correia,
Getúlio Moura, Cleto Marques,
Celestino Filho. Simão da
Cunha, Otávio Caruso, Adílio
Viana e Gastone Righi, do
MDB, e Aniz Badra, Aécio
Cunha, Jorge Cúri. Flores Soa-
res, Tourinbo Dantas c Braga
Ramos da ARENA.

Kertzmann quer revogação
cie decreto que permite posse
de editoras a estrangeiros

Brasília (Sucursal) — O Deputado Marcos Kertzmann
(ARENA de São Paulo) apresentou, ontem, na Câmara,
projeto que revoga o decreto-lei do ex-Presidente Castelo
Branco que alterou a legislação de imprensa, passando a
permitir aos estrangeiros a propriedade de empresas que
editem publicações cientificas, técnicas ou culturais.

— A consciência nacional — afirmou o deputado —
está suficientemente informada para repudiar a altera-
<;ão produzida pelo Governo na Lei cte Imprensa abrindo
mais um flanço em nossas empresas jornalísticas.
PERMISSÃO LESIVA

Sustenta o parlamentar que
a permissão dada a estrangei-
ros é lesiva, aos interesses na-
cionais, tendo em vista ciue
empresas internacionais vêm
editando um sem número de
publicações p s e a/d o técnicas,
que não apenas informam mal,
como nenhuma contribuição
trazem para a elevação cien-
tífica dos setores a que se des-
tinam,

Assinalou que seu projeto
tem por objetivo restabelecer
a anterior redação da Lei
5 250. que regula a, liberdade
de manifestação do pensa-
mento e de Informação, e que,
depois do aprovada, pelo Con-
gresso, íoi modificada pelo
AI a r e c h a 1 Castelo Branco
através de decreto-lei, "propi-
ciando, assim, inegáveis pre-
juízos para a imprensa e a
cultura nacionais".

Gen. Mata assume hoje
a Rede Ferroviária Federal
eom festa em easa nova

O novo Presidente da Rede Ferroviária Federal, Ge-
neral Antônio Adolfo Manta, tomará posse hoje, recebendo,
em seguida, o cargo, às 13 horas, das mãos do engenheiro
Hélio Bento de Oliveira Melo. A cerimônia será realizada
na nova sede da empresa, na Praça Cristiano Otôni, ao
lado do. prédio da Estrada de Ferro Central do Brasil.

O General Antônio Adolfo Manta tem cursos de Moto-
mecanização do Exército, da Escola de Estado-Maior do
Exército e da Escola Superior de Guerra. 15 autor de di-
versos trabalhos sóbre planejamento, transportes e geo-
politica. Até agora vinha exercendo as funções de Diretor-
Superintendente da Viação Férrea do Rio Grande do Sul.
TRANSPORTES

O Ministro dos Transportes,
Coronel Mário Andreazza, em-
possou ontem à tarde o Coro-
nel Rodrigo Ajace Moreira
Barbosa, uo cargo de Diretor-
Geral de seu Ministério, apre-
sentando-o como "profundo
conhecedor dos problemas do
sistema nacional dos transpor-
tes, além de ser um dos gran-
des nomes da engenharia mi-
lltar do País".

Os diretores gerais cios mi-
nistérios civis — cargos criados
pela Reforma Administrativa
—, depois dos titulares, são as
figuras mais importantes, pois
estão encarregados do planeja-
mento e orçamento dos órgãos,
nlém de serem os substitutos
dos titulares das pastas, nos
impedimentos eventuais.

TRABALHO

O Ministro do Trabalho. Co-
ronel Jarbas Passarinho, cm-
passará hoje, às 14h30m, no
salão nobre do Ministério, o
Sr. Francisco Torres de Oli-
veira na Presidência do Ins-
tituto Nacional de Previdência
Social, e os novos diretores do
Departamento Nacional de
Trabalho, Sr. Ildélio Martins,
e do Departamento Geral de
Administração, Brigadeiro Ro-
berto Brandini.

Logo em seguida, o Minis-
tro presidirá, pela primeira vez,
uma reunião do Departamento
Nacional de Politica Salarial,
quando serão fixados os Indi-
ces de aumento salarial dos
empregados de diversas empré-
sas, e regressará a Brasília, de
onde seguirá amanhã, para
Belém.

PETRÓLEO

O General Artur Duarte
Candal Fonseca assumirá dia
6 o cargo de presidente da Pe-
trobrás. No mesmo dia. o Ma-
rechal Valdemar Levi Cardoso
tomará posse na presidência

do Conselho Nacional do Pe-
tróleo.
SUDENE

Brasília (Sucursal) — Qua-
tro Ministros de Estado, Srs.
Ivo Arzua (Agricultura), Afon-
so Albuquerque (Interior),
Costa Cavalcanti (Minas e
Energia) e Mário Andreazza
(Transportes), estarão presen-
tes, amanhã, à posse do novo
Superintendente da SUDENE,
General Euler Bc-ntes.

O Ministro do Trabalho, Co-
ronel Jarbas Passarinho, que
íoi terça-feira à noite para a
Guanabara, estará de regresso
hoje, a fim de seguir Rinanhã
para Belém, onde participará
das solenidades comemorativas
da revolução de março.
CONSELHO MONETÁRIO

O Senado aprovou ontem à
tarde, em sessão extraordinária
e votação secreta, a indicação
dos Srs. Ari Burger e Rui
Aguiar da Silva Leme para
membros do Conselho Monetá-
rio Nacional, bem como a cio
Professor Haroldo Valadão para
Procurador-Geral da República.

EMBRATEL E DCT

Entre as diversas nomeações
encaminhadas ontem pelo Pre-
sidente á& República à Impren-
sa Nacional, para publicação,
estão a do General Augusto de
Sousa Gomes Gaivão para a
presidência da EMBRATEL, do
Coronel Pedro Leon Batista
Schneider para Secretârio-Ge-
ral do Ministério dns Comuni-
cações, e do General Rubens
Rosado Teixeira para Diretor-
Geral do Departamento dos
Correios e Telégrafos.

No seu despacho com o Mi-
nisiro Márcio de Sousa Melo,
ontem à. noite, o Presidente
Cesta e Silva assinou decretos
alterando os comandos de di-
versas zonns aéreas. Os atos
somente serão divulgados hoje
pelo Ministério da Aeronáutica,

ejist \ especulação
Ao explicar que a crise cie

abastecimento de açúcar é re-
suitante de especulação, o Pre-
sidente do Sindicato ties Co-
merciantes de Gêneros Alimen-
tícios, Sr. Carlos Sampaio, afir-
mou que "o Governo Cesta e
Silva, é forte, no bom sentido
da palavra, e que por isso pede
resolver o problema cm menes
cie 48 horas se assim p quiser''.

Acrescentou que liá super-
produção de açúcar no Brasil
e que a refinaria qua mais dis-
tribui açúcar ao mercado ca-
riocç tem no Estado o maicr
aeionisía. Classificou ns pala-
vras de um dos diretores da
Companhia Usinas Nacionais
cumo "mentirosas à opinião
pública e ao Governo" quan-
do afirmou que "o abasteci-
mento está normal".

DESAFIO

— Os usinelros ou os refi-
nadores, não estou bem certo,
estão desafiando o atual Go-
vêrno ao provocar uma crise
artificial e contra a dona-de-
casa que reclama, com muita
razão, por ter de enfrentar
enormes filas á espera cio açú-
car, que nem sempre existe no
armazém mais próximo.

Disse o Presidente do Sinai-
cato do; Varejistas ser aniieco-
nômico pnra o comerciante
vender açúcar, em face da pc-
quena margem de lucro a éle
destinada, mas por ser um pro-
duto dp primeira necessidade
serve como meio de manter a
dona-de-easa num determina-
do armazém, onde sempre
adquire outros gêneros.

Quanto ao preço, o Sr. Car-
los Sampaio disse que ainda
está sendo entregue aos co-
merciantes pelas refinarias a
NCrS 0,43 'quatrocentos e trin-
ta cruzeiros antigos) e ao con-
sumidor por NCr.S 0,4(i íqua-
trocentos e sessenta cruzeiros
antigos). Com esta declara-
çãy. fica esclarecido que a.s re-
finarias ainda não cumprem os
preços fixados pelo atua! Go-
vêrno em reunião presidida
pelo Ministro da Indústria e
do Comércio, Sr. Edmundo de
Macedo Soares. Pelo que ficou
acertado entre os membros do
Governo e refinadores, qut;
participaram do encontro, a
partir de ontem o preço para
o consumidor deveria ser de
NCrS 0.43 (quatrocentos e trin-
ta cruzeiros antigos).

PORTARIAS

Brasília tSucursal) — En-
trou em vigor ontem, com sua
publicação no Diário Oficial,
a resolução do Presidente do
Instituto do Açúcar e do Al-
COOl, Sr. José Maria NogUPira,
fixando em NCrS 13,01 (treze
mil e de/, cruzeiros antiga-.) e
NCrS 15,77 (quinze mil, sete-
centos e setenta cruzeiros an-
tigos). respectivamente, o pre-
ço oficial e o preço de fatura-
mento do saco de GO quilos do
açúcar cristal.

No mesmo Diário Oficial foi
publicada a pertaria cia
SUNAB, assinada pelo Sr. Gui-
lherme Borghoff, aprovando as
novas preços do açúcar cristal
e revogando portaria anterior
que homologara outros preços
unais elevados) paia aquele
produto.

Borghoff responsabiliza
os usineiros de Campos

São Paulo (Sucursal) — O
Sr. Guilherme Borghoff res-
ponsabilizou ontem os usinei-
ros de Campos pela falta de
açúcar no Rio, calculando que
até sábado o abastecimento os-
teja inteiramente normalizado,"porque as refinarias estão
produzindo 14 mil sacas pordia, ao invés dc sete mil".

O Superln tendente da
SUNAB — que íoi ontem con-
versar com o Governador
Abreu Sodré sóbre um convê-
nio a ser firmado entre a
CEASA e a COBAL — atribuiu
a alta de produtos alimenti-
cios em 19C7 ao ICM e á dupla
taxação de estoques durante o
mês de dezembro.

PROBLEMA AMARGO

Para explicar a falta cie açú-
car no Rio. o Sr. Guilherme
Borghoff começou dizendo que"o açúcar é um problema
amargo". Acrescentou que ha
mais de. dois anos os usineiros
cie Campos estão vendendo o
açúcar cristal sem nenhuma,
majoração. No principio dêste
ano, ao mesmo tempo quo
aguardavam a majoração do
produto, passaram a retê-lo.
enviando muito pouco para as
refinarias.

Afirmou ainda que "há mais
de dois aitos e meio não havia
fila para a compra de gene-
ros alimentícios no Rio". En-
quanto o problema não cra re-
solvldo, a SUNAB foi obriga-
da a recorrer aos estoques de
São Paulo, porque "o Rio sem-
pre foi um mercado cativo de
açúcar de Campos".

Enquanto aguardava, na an-
te-sala do Gabinete, que o Go-
vernador o chamasse, o Sr.
Guilherme Gorghoff ficou res-
pondendo ás perguntas dos jor-nalistas, sempre bem humora-
do. Quando interrogado se ia
ou não permanecer no cargo,
disse:

Servi durante dois anos e
meio como ponta de pára-raio.
Agora, é a minha vez de ver
outro sofrer.

Referindo-se a alta cio custo,
de vida, observou que a majo-
ração em janeiro e feveriero
do ano passado foi de 12S no
setor de alimentos. No mesmo
período dêste ano, foi de ape-
nas 5,2 ri.

Entrei n nto — disse — no
próximo mês, ,iá começará a
queda cie preços do arroz, feijão
e milho, porque começa a safra.

Para o Sr. Guilherme Bor-
ghoff a alta que vem sr re-
gistrando nos preços, desde o
princípio cio ano, é "uma asei-
laoão sazonal", numa época cie
final cie safra, em que os pro-
dutos sempre escaseiam.

Acredita o Superintendente
da SUNAB que a majoração cia
gasolina "provocará uma apua-
ção psicológica, mas os preços
de gêneros alimentícios sofre-
rão de aumento cie 1 a 2%, no
máximo".

Finalizando a entrevista, pe-
diu aos jornalistas que o aju-
dassem a conseguir, junto aos
governadores dos Estados, um
desconto tributário de 50'.;. pa-
ra os produtores — no ICM"o que evitaria ondas au-
mentistas".

Governo decide comprar
o trigo da Austrália

Com o cancelamento da con-
corrênciR pública pela SU-
NAB para a. importação de
trigo em gTão de qualquer
procedência, num total cie 100
mil toneladas, ficou estatele-
cido durante encontro entre
c Superintendente da SüNAB,
Sr. Guilherme Borghoff, e os
Ministros da Agricultura e da
Fazenda, que o trigo devera
vir da Austrália.

A imiportação de trigo de
outros paises pelo Brasil tor-
nou-se uma rotina, pois, en-
quanto a produção nacional
gira em tomo de 400 mil sa-
cas, o consumo é da ordem de
três milhões de toneladas
anuais. Com a elevação da
taxa do dólar, em recente de-
liberação do Governo Castelo
Branco, o preço do trigo so-
frerá os inevitáveis reflexos da
majoração e conseqtientemen-
te a farinha de trigo e seus
derivados.

CARNE

C\s açougueiros que eleva-
rnm os preços da carne cie se-

gunda sem osso, de NCrS 2,34
'dois mil. trezentos e quaren-
ta cruzeiros antigos) para
NCrS 2,(i0 (dois mil e seiscen-
tos cruzeiros antigos), após
ter sido o produto liberado
pela SUNAB nn inicio de fe-
vereiro. tiveram que baixar
novamente os preços p.ua
NCrS 2.40 (dois mil e quatro-
centos cruzeiros antigos) em
decorrência da queda nas ven-
das, que vem se acentuando.

Com a redução espontânea
do preço da. carne, os comer-
ciantes estão se contentando
com o lucro de NCrS 0,06 (ses-
senta cruzeiros antigos), ao
invés do inicialmente preten-
dido. Também sofreram rcdti-
çáo nos preços o bacalhau, que
baixou NCrS 0,80 (oitocentos
cruzeiros antigos) em quilo
logo que a procura voltou ao
normal depois da Semana
Santa. O mesmo acontece com
a carne de porco — pernil e
carré — que sofreram em mé-
dia uma redução de até NCrS
0,30 (trezentos cruzeiros anti-
gos) rm quilo.

Feirantes usarão livros
mercantis para controle

Há mais de três anos os foi-
rantia cariocas vêm utilizando
livros fiscais para escrituração
das vendas que excedem o
percentual fixado pela Secre-
'taria de Finanças do Estado.
mas a partir dêste mês terão
de usar livros mercantis para
controle da. venda de produtos
hortigranjelroa.

Segundo o Presidente em
exercício do Sindicato dos Fei-
rantes, Sr. Jaime Santos, o fei-
rante fica apenas obrigado a
registrar as vendas de produtos
hortigranjeirtAS, não estando
obrigado a recolher qualquer
outro imposto sóbre a venda
dos produtos.

BALANÇAS AFERIDAS

Para o Sr. Jaime Santos, o
nwo regulamento das feiras-
livres, já em elaboração, dará
às feiras melhores condições de
funcionamento, assim como
muita coisa será moralizaria.
Quanto à colocação nas feiras
de balanças aferidas pelo De-
partamento de Abastecimento,
disse que em Governas passa-
dos o.s administradores vale-
ram-se da medida que, no mo-
inento, pouco significa, "p;is os
comerciantes visam hoje é ven-
der o quanto mais, não s? pre-
ocupando com o roubo, poi^ sâo
ca época do lê-lé-lé".

S('ro Paulo (Sucursal* — No-
venta, por cento dos feirantes
poderão abandonar suas ativi-
dades se lor confirmada a ele-
vação cios Índices do IMC 
pago itor estimativa — e a
obrigatoriedade cio uso de li-
vros fiscais, disse ontem o ex-
Presidente do Sindicato do Co-
mércio Varejista dos Feirantes
de Sâo Paulo, Sr. Joaquim de
Paula Sousa.

Segundo o Sr. Paula Sousa,
ainda líder da classe e feirem-
te há 35 anos, o Governo pre-tende acabar com as feiras li-
vres «través do aumento da
estimativa do IMC, ainda não
especificado, e que os feirantes
estão recolhendo na base doNCrS 120,00 (cento e vinte mil
cruzeiros antigos) mensais.

SüNAB CULPA MULHERES

Belo Horizonte (Sucurse.lt —
O Delegado cn SUNAB minei-ra, Sr. Hélio Machado, culuouontem as donas de casa "pela
ba lh urdi a generalizada no
abastecimento de totlo o Pais,
por não saberem interpretar os
sintomas do merecido, devido à
sua indecisão na hora de com-
orar" e receitou que cias saiam
para as compras rom um ca-
deomlnho áa «.notações.

O BICHO SOLTO
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Somente a polícia não lem olhos para ver este ponto de jogo do bicho nn centro da Esplanada do Cr.

^azza desmente veto Ia tra do hirko /«.» í
elo

Andreazza desmente veto
a aumento de trens porque

la há decidido ainda

Jogo ão hicho faz fila na
Avenida Presidente Wilson

O Ministro dos Transportes, Coronel Mário An-
dreazza, desmentiu ontem que tivesse determinado
a sustação de um aumento de passagens dos trens
da Central do Brasil, a partir de sábado, "porque
havia apenas um estudo antigo sobre o assunto e
não fora fixado nenhum prazo para a sua execução".

O aumento de 50% nos preços das passagens
dos trens da Central do Brasi] foi anunciado porassessores do Diretor daquela empresa, que, para
provar a veracidade da notícia, chegaram a mos-
Irar cartazes já confeccionados, contendo os cál-
culos dos novos preços a vigorarem a partir de
sábado.

e so ucia ignora pomo
Quem passar pela Avenida Presidente Wilson, em fren-

te ao 210, encontrará no pátio interno uma fila é se quiser
jogar no bicho poderá entrar nela calmamente, nois os
bicheiros aceitam as apostas diante de todos e só* a De-
legacia de Costumes não sabe cio ponto.

O movimento começa ao meio-dia, quando os bichei-
ros chegam para recolher as apostas, e aos poucos a fila
vai ficando enorme porque muita gente procura o ponto
para jogar, principalmente os funcionários do ex-IAPFESP,
que funciona no número 134 da Avenida Presidente Wilson]

ESTUDOS

Acrescentou o Ministro dos
Transportes que houve ma
interpretação da sua idéia e
que não vetou nada, mas
sim do terminou a realização
de estudos mais apurados
pela sua equipe -antes de
efetivar um aumento.

— Alem disso acrescen-
tou —. penso também que
ésse aumento de passagens
será mnis razoável quando
nós pudermos apresentar os
resultados de nossa adminis-
tração. Essa è a minha idéia,
pois queremos estudar ésse
problema mais a fundo.

BICHEIRO BALEADO

O bicheiro Alberto Caetano,
do pau:o da Rua Ipirapeba, em
Colégio, foi assaltado e bales do
ontem por dois desconhecidos
<.nri,uan'.o trabalhava, tendo ns
policiais da :17a Delegacia Di--
t.ital registrado, a ocorrência
mr-s deixaram o jôçto continuar
livremente.

O ponto perter.ee ao bichei-
ro Carlinhos Capitão e sempre
funcionou tranqüilamente. Al-
berço foi assaltado no momen-
ío em que havia apenas XCrS
•10.00 (quarenta mil cruzeiros
antigos) ce apostas e foi leva-
do para o Hospital Getúlio Var-
gas com umu, bela na perna
direita.

PRESIDENTE DA FACST

Médico legista revela que
ferimentos de Bertilier só
podem ser de espancamentos

Certos ferimentos encontrados no corpo do ae-
roviário Bertilier Gonçalves, apesar de possíveis con-
tusões provenientes da queda, só poderiam ter sido
provocados por espancamento, revelou ontem o mé-
dico legista Eduardo Sampaio Torres, na Inspetoria-
Geral de Policia.

A revelação íoi feita durante depoimento pres-tado, durante cinco horas, pelo legista que fêz o
laudo complementar sobre, as lesões sofridas pelo
aeroviário, perante o promotor Mauro Campeio, que
já solicitou inquérito administrativo contra os po-
liciais indiciados.

VISITA O BRASIL
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FATOS

A respieto da equimo.se en-
contrada no olho esquerdo, por
exemplo, diz o médico que ela
só poderia ter sido provocada
por um instrumento de bordos
regulares curvos, e não produ-
zido por impacto contra o
chão, a não ser que no solo
existisse tal instrumento.

O mesmo aconteceu em re-
lação ao caso da hemorragia
no ouvido de Bertilier, que,
para o legista. não poderia ter
ocorrido em razão da queda,
pois, se tal acontecesse, a he-
morragia teria sido acompa-
nhatía de fratura ou lesão mais
forte.

A situação dos indiciados na
sindicância se complicou com
cs resultados da perícia feita
no local onde o aeroviário
caiu, que revelaram a existèn-
cia de uma marca de sangue
junto ã parede, dando a en-
tender que Bertilier. para cair
por ali, teria cie vir escorre-
gando — o que só poderia
ocorrer por empurrão — e não
por se atirar propositadamen-
te, uma vez que se assim açtis-
se teria caído bem mais dis-
tante.

Tcxlos esses fatos poderão
colaborar para que os envol-
vidos no massacre do aeroviá-
rio Bertilier Gonçalves .sejam
processados no Art. 121 do Có-

digo Penal, ou seja, tentativa
de homicídio.

PROMESSA

O General Dario Coelho pro-
meteu, mais uma vez, interce-
der diretamente no caso do
massacre de onze operários,
no quartel da Rua Sáo Cie-
mente, comandado pelo 2.° te-
nente Dyson Ferreira de Pai-
va, o Pau Quadrado, já que o
Coronel Darci Lázaro não se
manifesta, e tampouco o Co-
ronel Dias de Barros, do 2."
Batalhão.

O curioso, na Policia Mili-
tar, é que apenas uma lacôni-
ca nota íoi dada pelo Coman-
do daquele Batalhão, dizendo
que. "nada houve". Inclusive
ns providências prometidas por
alguns Deputados, entre os
quais o Sr. MacDowell Leita
de Castro — que anunciou o
pedido de uma CPI — não se
realizaram.

O que consta é que a PM i
considerada zona militar. E 05
deputados ficaram com receio
e preferiram dar crédito á no-
ta do Coronel Jorge Dias Bar-
ros. que — segundo consta —
só faltava, afirmar que os ope-
rários foram ali tratados com
comida de oficiais.

1

O Sr. Gunnar Ericsson, Presidente da Facit S. A. na Suécia, chegarí
amanhã ao Rio de Janeiro, às 22,30 hs., procedente de Buenos Aires. O
conhecido desportista e homem do empreso visita mais uma vcr o Brasil
e deverá permanecer entre nós até o próximo dia 6, quando regressará à
Europa. O Sr. Gunnar Ericsson desenvolverá intenso programa durante sua
permanência no Brasil, conhecendo as obras de ampliação da Fábrica Facit
em Juiz de Fora e sentindo o mercado nacional. Manterá diversos contato»
com seus amigos desportistas o conhecidos homens de finanças, entra o»
quais o Sr. João Havelange, Presidente da CBD, que o acompanhou por
ocasião do Comitê Olímpico Internacional. O Sr. Ericsson deverá, sinos.
acompanhar, em algumas solenidades, o Príncipe Bortil, atual Regente da
Suicia, c.i;e c:::,rá entre nós no próximo dia 3. O Príncipe, grandemente
interoesado em atividades esportivas, e a personagem sueca que mantém
maior contato com a vida esportiva do país e a sua juventude. É membro
honorerio e presidente de várias organirações desportivas, entre e!õs ,\
Coníerierarào Nacional dos Esportes da 5uécia. O Príncipe Ber
b'c!o pe!o Sr. Gunnar Ericsson, segunda-feira próxima
Aeroporto do Galeão,

íi rrr«-
22,30 bs„ -io

Telefone para 22-1818
e faça a sua êssinat-ura do

JORNAL DO BRASIL
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Cl

atento aos ideais populares
Brasília (Sucursal) — O Pre-

sidente Cosia c Silva, discur-
.sando ontem no almóco ciue
lhe foi oferecido no Hotel Nu-
cional pelo empresariado bra-
sileiro, declarou que assumia
o solene compromisso de jn-
mais ser indiferente à.s aspira-
ções do povo. Frisou que essa
será a tônica de seu Governo
e a orientação de todos os seus
ministros e demais colaborado-
rrs: administrar o Pais me-
diante uma política p:rmanen-
t?:nents atenta nos ideais do

-¦ p::vo, traduzida na manifesta-
¦ção orcânica de todos os seto-
ros, dos empresários acs tra-
balhadores.

O Presidente da República
foi saudado pelo Deputado
•lesse Pinto Freire. Presidente
da Confederação Nacional do"Comércio, 

que na oportunlda-
tíe leu uma mensagem procla-
mando "entusiástica e integral
cunfiança na ação patriótica"
do novo Governo. A mensa-
gem foi dirigido ao Marechal
Costa e Silva pelo Conselho de
Representantes da Confedera-
ção Nacional do Comércio, em
nome de 36 federações, que
congregam 500 sindicatos re-
presentativos de mais de 000

" mil comerciantes de todo o
Pais.

PRESENTES

Compareceram k homena-
geni todos os Ministros do Es-
tudo presentes em Brasilia. os
Chefes dos Gabinetes Civil e
Militar da Presidência da R.e-
pública, o Presidente da Cama-

-ra dos Deputados, Sr. Batista
Ramos, o Vice-Presidente Pe-
dro Aleixo. numerosos parla-
nuntares, membros dos tribu-
lieis superiores e outras altas
autoridades.

Em agradecimento, o Presi-
5 dente Costa e Silva proferiu o

seguinte discurso:

"Traduz o vosso brinde, com
nitidez, e firmeza, acolhida ge-
lierosa o compreensiva à con-
clamaçílo que formulei ao po-
vo brasileiro, no meu primei-
ro dia de Governo.

ílsse vosso gesto, bem o com-
preendendo, corresponde st mi-
nha confiança, reiterada ago-
ra e .iá proclamada da mais
alta tribuna do povo, quando
recebi os sufrágios do.s seus le-
gitimos representantes.

Tenho fc na consciência de-
mocrática e cívica de todos os
brasileiros e confio em que co-
laborem comigo no cumpri-
mento da minha tarefa de Go-
vêrno.

Estou seguro de que anima-
do.s de espirito público, terão
permanentemente no coração
o princípio segundo o qual a
democracia não confere ape-
nas direito, mas também deve-
res — estes sempre maiores e
mais numerosos que aqueles.

Não prescindirei dessa coin-
boração sem preço e nem pa-
ga. O vulto das dificuldades
por enfrentar e vencer assume
proporções imensas e reforços
de caráter, do inteligência, de
cultura e de espirito de sacri-
ficio. As nações mio se cons-
troem sem essa constelação de
virtudes e predicados. Sòmen-
te elas têm o poder de colocar
ao alcance dos povos, em têr-
mos de real eficácia, os instru-
mentos físicos da ação cria-
dora.

Dizia o padre Vieira que"para acertar sõ existe um ca-
minho e são infinitos os ea-
minhos para errar". Mercê de.
Deus, conforme reconheceis no
vosso brinde, o Brasil encon-
trou o scu caminho, depois de
haver pisado tantos descarni-
nhos.

Vós que sois homens de cm-
prisa. estareis presentes nos
concilios ria República, atra-

vés dos vosso? órgfios de cias-
se. A colaboração que estou
recebendo, em busca do humn-
iiismo social que esperamos nl-
cançar, constituirá vigoroso ins-
trumento de ação polltico-ad-
ministrativa".

".Iá o Presidente Johnson, uo
receber-me num almoço na
Casa Branca a mim dizia:
"Vossa Excia,, dentro em pou-
co, vai conhecer no poder os
esplendores e as misérias. As
misérias maiores co que os ex-
pleiidores. Mas não se intimi-
de V. Excia., não se preocupe
V. Excia. porque o povo sabe
compreender e estimular os go-
vernantES. O povo sabe até jus-
tificar os erros dos governantes.
O povo só não admite, não
compreende e não aceita a in-
diferença dos governantes". Eu
tenho permanentemente em
presença no meu espírito, ésse
conselho do grande estadista,
da América rio Norte. O povo
só não justifica, só não com-
preende a indiferença dos go-
vernantes. Pois bem. Jamais
serei indiferente às aspirações
do meu povo. Jamais serei in-
diferente e comigo os homens
da minha equipe de Governo e
por certo os homens que hon-
ram com o brilhantismo rios
seus talentos os demais Pode-
res da' República. — jamais se-
remos todos nós indiferentes
aos probiemas do povo brasilei-
ro. iisíe compromisso nós as-
sumimos solenemente neste mo-
mento para com os senhores."

DISCURSO DE JE3SB

O Sr. Jessc Pinto Freire, on-
tos de lor a mensagem da
Confederação Nacional do Co-
mércio, publicada na edição de
ontem do JB, afirmou:

"Senhor Presidente: tem
Vossa Excelência à sua fren-

te neste momento o comercio
de todo o Brasil.

Trinta e seis federações, re-
presentanvio iodos os Estados,
sa reúnem no Conselho de Re-
presentantes da Confederação
Nacional cio Comércio, para o
estudo e o debate dos proble-
mas de sua categoria profissio-
nal nos seus aspectos econfi-
mira?, sociais, políticos e de
formação profissional.

liste encontra periódico, nor-
malmente celebrado no Rio dc
Janeiro, tem lugar desta vez
em Brasilia, onde passaram a
situar-s-e o coração e o cére-
bro do Pais. A mudança de lo-
cal obedeceu principalmente ao
intuito de trazer ao novo Go-
vêrno, sob a esclarecida Pre-
sidencia de V. Ex.", cm sua se-
de principal, a homenagem do
setor patronal do comércio
brasileiro, e. no contato pessoal
neste ambiente tranqüilo d?.
Brasília, fazer-lhe presente o
pensamento e os pontos-de-
vista de nossa classe em face
dos problemas da atualidade
nacional.

Esses pronunciamentos, re-
sul tnn! es das assembléias que
aqui realizamos, estão sendo
transmitidos aos senhores Mi-
nistros a cujas Pastas .se re-
1 acionam.

A Vossa Excelência decidi-
mos apresentar, nesta, oportu-
nidade om que lhe tributamos
de modo informal o testemu-
nho do nosso nprêço e da nos-
sa admiração, os sentimentos
cin nossa comunidade em face
<lo período de Governo inicia-
do sob sua ilustre presiden-
cia".

Leia Editorial
"Paliativos

Sentimentais''

CSN produz 1.400 mil t
de aço e elimina fòlha-de-
flandres das importações

.. Companhia Siderúrgica Naciona] inaugurará cm
principios de abril sua segunda linha de estanliamento tlc-
troiitico, com a qual passará a produzir mai.s 150 mil to-
neladas de fòlhas-de-fiandres, quc. somadas às ninais 170
mil. suprirá todo o mercado interno eliminando a impor-
tação desse produto e atingindo uma produção global de
um milhão e quatrocentas mil toneladas du lingotes de
aço.

Dentro do seu plano de expansão, objetiva a Compa-
nhia Siderúrgica Naciona), segundo seus técnicos, não só
aumentar quantitativamente sua produção, mas também
qualitativamente, diversificando sua linha de produção
para atender à demanda dos mai.s sofisticados tipos de
produtos de aço oferecidos no mercado internacional, a
íim de eliminar, gradativamente, todas as importações
desse setor.

Carvão vai ter economia
integrada por Libero com
apoio dc Costa Cavalcanti

O Ministro das Minas e Energia, ao dar posse onteni
ao novo Presidente da Comissão do Plano Nacional do Car-
vão, engenheiro Libero Osvaldo de Miranda, disse que o .seu
Ministério dará todo o apoio para que o setor carbonííero
brasileiro constitua uma economia integrada, com o me-
lhor aproveitamento dos subprodutos e melhoramento da

qualidade.
Dentro dessa orientação, o Sr. Libero de Miranda ma-

niíestoii empenho de sua administração em ampliar as
usinas de beneficiamento de Santa Catarina. Paraná e do
Rio Grande do Rui, e concluir o mais rápido possível a
Usina Termelétrica de Alegrete.

EXPANSÃO DA CSN

Essa nova obra íaz parte do
Plano Intermediário de Expan-
í.ão da Usina dc Volta Redon-
da que objetiva agora a pro-
dução de dois novos tipos de
aço para atender â. indústria
automobilística, á indústria de
construção ferroviária e a de
construção dc grandes estrutu-
ras metálicas. Na próxima se-

. gunda-feira deverá tomar pos-
,-se o novo Presidente da Com-
panhia Siderúrgica Nacional,
General Alfredo Américo da
Silva.

No Piano Intermediário de
Expansão da Companhia Side-
nirgica Nacional a Usina de
Volta Redonda iniciou a pro-
dução, pela primeira vez no
Brasil, de dois novos tipos de
aço: os chamados aços acal-
macios com os quais ela cor-
responde às especificações da
indústria automobilística: e as
aços cor-ten, produto que sub-
siste à corrosão e tensões e
pode ficar exposto ao tempo,
servindo para r. construção de
vagões ferroviários, viadutos »
grandes estruturas metálicas.

PROGRAMA

Disse ttinda o novo dirigente
da CPNC que o seu programa,
de ação náo fugirá ás diretrizes
traçadas pelo Governo Revolu-
cionário e seguirá a obra de seu
antecessor, engenheiro Lauro
Cunha Campos, de quem rece-
bia o cargo naquele momento.

Sintetizando o programa da
CPNC, declarou que incentiva-
rá as pesquisas geológicas, vi-
saneio ii localização de novns
jazidas, especialmente no pró-
prio cinturão que sc estende de
Santa Catarina a São Pauio,
assim como no noite do País,
e f.o aproveitamento mais eco-
nómico do carvão mincrado, pa-

ra integral utilização de seus
subprodutos.

Deu ênfase ainda à. necessl-
dade de maiores financiamen-
tos c estimulas ã mecanização
da lavra, visando à redução de
seu custo, bem como ao aumen-
to da produção, a par de igual
programa de expansão de mer-
cados de consumo, e reformula-
ção do problema, de transporte,
como fator importante na fi-
xaçáo do preço dc venda do
carvão, mediante exame das
atuais vias utilizadas r.a distri-
buição do minério, com a fina-
lidade «íe instituir transporte
c-conómico, especifico c adequn-
do, concretizando posslvelmcn-
te a aplicação de bfircaças náo
tripuladas.

Principais ruas e avenidas cariocas
terão luz de mercúrio ainda este ano

i

Várias ruas da Cidade so-
Xrerão modificações no seu
sistema de iluminação até o
íinal déste ano, de acordo com
o plano da Comissão Estadual
de Energia de instalar milha-
res de lâmpadas a vapor de
mercúrio, principalmente nas
Avenidas Brasil, Presidente
Vargas, Rio Branco e Atlânti-
ca, além da Lagoa Rodrigo de
Freitas.

A informação foi prestada ;-o
JORNAL DO BRASIL, ontem,
por técnicas qus acompnnlia-
ram o Presidente da Comissão
Estadual de Energia, Coronel
Paulo Leitão de Almeida, nu-
ma, visita a vários bairros da
Cidade — principalmente da
Zona Rural — que serão be-
«oficiados com instalações de
energia elétrica a partir cio

próximo mês.

No Plano de Obras da Co-
missão Estadual de Energia
existem vários projetos para a
substituição da iluminação de
lâmpadas incandescentes pelas
de vapor de mercúrio. Os lo-
cais considerados prioritários
para ésse trabalho são a Ave-
nida Brasil, a Lagoa Rodrigo
de Freitas e a complementacão
das pistas do Aterro do Fia-
mengo, cujos trabalhos se en-
centram paralisados.

Segundo cs engenheiros da
CEE. a paralisação momentá-
nea dcs trabalhos naquelas pis-
tns é devida a uma série de
erros, principalmente á falta
de organização, pois a grande
preocupação ern a de que cs
trabalhos deveriam ser con-
cluídos o mais depressa oossi-
vel. mns sem um plano devi-
damente elaborado. Outro mo-
tivo foi a demora do envio de

cabos pela Pirelli, cuja espera
chegou a mais de 60 dias.

O plano jiara o Aterro é
para a instalação de 118 pos-
tes. mas até o momento apa-
nas 60 íoram erguidos, dos
quais 20 encontram-se com
lâmpadas em funcionamento.
Segundo os engenheiros, os 68
restantes deverão estar em pé
até o fim do mês que vem.
INSTALAÇÕES

Até o fim déste ano. segun-
do o Presidente da Comissão
Estadual de Energia, deverão
ser empregados bilhões de
cruzeiros antigos, para a ins-
tnlação de energia elétrica cm
vários bairros, principalmente
os situados na Zona Rural,
onde são muitos os trechos
cujos moradores reivindicam
iluminação há. mais de deu
anos, mas que a instalação
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ainda não íoi feita. Desse pia-
no, 44 bairros estão sendo
atendidos, e o valor do invés-
timento já chegou 1 ordem
aproximada ds NCr$ 600 mil
(600 milhôss de cruzeiros an-
tigos).

No ano passado, a Comissão
Estadual de En:rgia empregou
mais de um bilhão de cruzei-
ras antigos, que resultaram na
instalação de 102 mil metras
de rede já Instalada. As Ins-
talações que estão sendo rea-
lizadas serão interligadas ao
sistema da Rio Light. com cx-
ceçáo das que foram feitas em
zonas de 60 cicios. Durante
todo o dia de ontem, o Coro-
nei Paulo Leitão de Almeida
ouviu várias críticas de mora-
dores que náo se convenciam
do íato de algumas ruas do
mesmo bairro serem beneficia-
das e outras não.
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SEQURA^ÇA EM

BOLSAS E MERCADOS

MOEDAS
DÓLAR

Compra 
Vencia 

LIBRA

Compra
Venda .
livre

2.70
2,715

7,530
7,630

7..V1M0 e a NCrS 7,50792 — Fa-
chou Inalterado.

MANUAL
Na abertura do mercado 4-2

câmbio manual, o dóiur-papei
íol cotado ti NCrS 2,70 para
compro, e " NCrS 2.715 para vcn-
da; a libra a NCrS 7.5110 « NCrí
7,6:io. Fechou Inalterado.

O Banco (lo Brasil c oa ban-
cos partJcv.lrvrrs operaram hs se-
gulntes taxas:

O mercado de câmbio livre
abriu ontem, calmo e inaltern-
Jo. com o B^nco do Brasil e os
bances particulares comprando
o dólar a NCrS 2.70 e vendendo
a NCrS 2,715; a libra a NCr$..

Moedas
DÓlílT 
Dó;rir Can. .
Libra
franco Belga
Florim 
Marco Ítm.

Cumpra,
3,70
2.40015
7.54020
0.054324
0.71068
0,67943

Venda
2,71.',
2.5Í273
7.5:1792
0.0547131
0,7521!)
0,63458

Lira 
Franco Suiço
Coroa Din. ..'Joroa Nome;;.
Tranco Franc.
Ooroa Sueca .
Xelim Au&t. .
Escudo Pon, .
Peseta 
Poso Argent.
Peso TJrUjí. ..
USS Convênio
E REP 
Ouro Fino

GR 

004322
,62316
3ÜU%
377511
54545
52312
104490

.093950
,043090
.007309
,023620
70
54950

0,004380
0,62707
0,39448
0.38105
0,a4934
O.S273S
0.108423
0,095839
0,0486il8
0,008(163
0 034209
2,715
7,59792

, . . 3.038 2436 3.055 1228

TAXAS DO MANCAI.

Mnedas
Dólar 
Libra
Franco 

"Franc

Compra
2.70
7.530
0,540

Escudo Tor*. .
Pesata Foi). .
Lira. Uai
Franco Suiç-o
Peso Argent.
Vb..o Urug. ..
Franco Beíga
Bolivar 
Marco 
Dólar Can. .
Corua Su?ca .
Coroa Dir.. .
Coroa Norueg,
Kícudo chtl. .
Florim 
Guaranis . .
Peso Bollv.
Peso Coiomb.
Pè$o Mr'-:'r

7,630
0.330

'.m auv.r.
soi peruano

0.094
0,045
0,00430
0.620
0,00780
0.0029
0.050
0,585
0,675
2,480
0,516
0,370
0.370
0370
0/740
0.0',8
O.180
0,100
0.200
0.100
0,035

0,09550
0.04570
0.00440
0,5,10
0.00830
0,0031
0.053
0.595
0.635
2,5?0
0,525
0.330
0.3 80
0.375
0.750
0.020
0.200
o.wo
0.2!,'»
O.lO.i
0,095

BOLSA DE VALORES
O total ge"ol de titules ne?o- tards. 651 651. no valor de N'C.5 O mercado esteve "ir, baixa, re- mann ordinárias r li .

ciados ontem na Bolsa de Va- 530 387.82 e o mercado íraelouá- gistraudo-se as maiores nas As maiores baixas tor
lóro- 

' 
íol de i 097 685, rendendo rio 4 400, no valor de NCrS.... nróos das Cias. Arno. Klbon, ações das Cias. Pau.lsia

NCrV 1 '33 4'6 94 sendo que: 6 239,30. As Letras de Câmbio D. Isabel e .CBUM. No pregfto da ça e Luz, valor nominal
orcf.no da 

'manhã 
ueiíoclou vendidas cm Bolsa renderam tarde verificou-*© alta apena-s Brasileira dc Energia.

441 434 títulos na importância. NC".'-> 2 108 400.00. índice BV nas ações da.s Cias. Carioca Ir.- Força e Lur oo Paraná
tio NCrS 690 039.9:1, o prcmio úa, 99,5, ei'ir. baixa dc 2.4 pontos, dustrial preferenciais e Mannes- e Luz de Minas Gerais.

JIKOIA S/K DOS TÍTULOS PARTÍCULA P.KS HA llõl.SA DO RIO DE JA.NF.1RO

ronpons
nm nai
de Fó; -
(ie 1,90

F'.o;r.
. íò

\.

29-3-67
8908

28-3-67
•1001

22-3-67
4085

15-3-67
4302

Março de 1966
3698

(Elaborada pela Organlzaç.lo S. -V. Lida.)

FUNDOS MCTUOS DF. INVESTIMENTOS

Valor
da Cota tlt. Dist.
;«>? NCrV

Valor
cio Fundo

Cr$ 000

Valor
Un. Cotn.

NCrS
tlt. Diit.

NCrs

Valor
d« Fundo

CrS mio

FUNDO CRESCINCO 28-3 0.60 10.00 março
COND. DBLTEC 28-3 0,25 10.00 março
FUNDO HALLES 29-3 0,49 32.00 (liv.
FUNDO FEDE!!AL ... 27-3 1,09 30.00 nov.
FUNDO ATLÂNTICO 27-3 0,26 12.00 Jnn.
FUNDO VERA CRUZ 28-3 3,54 140,00 dez.

«0 150 919 FUNDO TAMOIO ....
4 553 38?.! FUNDO SBS (íjabbín
1 754 862 i
1 647 337 |
1 044 772

FUNDO BRASIL ,
FUNDO NOKTEC

612 702 I FUNDO SUL BRASIL

27-3
20-8

16-3

1,00
0,12 6/10
0,?4
0.73
1.22

48,00 dez.
1,00 der.,

2.50 doz.
20.00 maio
17.00 Jnn.

195 547
200 191

J67 271

63 641

42 91Í

VUNDAS REALIZADAS ONTEM NA BOLSA DF. VALORES

;\ t i e 1 Cjiiant. Cm. A rin quant. Cot. quant. Col. Ações <)n;«nf„ Cot,

i

PREGÃO DA MANHA

B DO BRASIL ... 700
IDEM 3 i"0
IDEM 300
IDEM '-' 0,H
IDEM 2 830

ACÓF.S lll' (IAS.
DIVERSAS

A. VJLARES, Pref. 200
IDEM 500
IDEM 900
IDEM 400

A. VILARES, Ord. 800
ARNO 3 600

IDEM 1 100
IDEM 7 500

B. DE ROUPAS .. 300
IDEM 2 100
IDEM 16 100
1DF..M 4 900
IDEM 4 000

C. B. U. 3 000
IDEM 1 000

BRAHMA, Trei. .. 400
IDEM  3 400
IDEM  11 900
IDEM  1 400
IDEM 200

BRAHMA, Ord. ... 1 500
IDEM 100

D. DE SANTOS ... 10 300
IDEM  24 700
IDEM  C SOO
IDEM  õ 5'JO

DONA ISABEL .... 3 900
IDEM 700

í\ BRASILEIRO .. 10 900
IDEM  4 700

AMER. FABRIL ... 40 500
IDEM  « 000

SOUSA CRUZ, .... 3 70O
IDEM  19 300
IDEAI 700
IDEM 100

N. AMÍ-'R.. Port. .. 4 000
B. MINEIRA  16 100

IDEM  22 000
IDEM  18 800

P(

4.93
4,98
4,96
4.97
5,30

1.75
1.77 |
1.78
1,79
1,60
0,64
0,65
0.56
0.48 |
0.50
0.51 I

SID. NAC.
IDEM 
IDEM
IDEM 
IDEM 
IDEM 
IDEM 

SID. NAC. -Notn. .
HIME 

IDEM 
KIBON 
L. AMERICANAS .

IDEM 
IDEM 
IDEM 
IDEM 
IDEM 
IDEM 

E. ESTRELA, Pref.
IDEM 

MESBLA. Prei. ...
IDEM 
IDEM 

MESBLA, Ord
IDEM 
IDEM 

PETROBRÁS, Pref.
IDEM 
IDEM 

PETROBRÁS. Ord.
SAMITRI 

IDEM 
S. P. ALPARGATAS

IDEM 
V. 

"R. DOCE, Port.
IDEM 
IDEM 

V. R. DOCE. Nom.
WILLYS. Pref

2,30 i WILLYS, Ord
2.37
2.38 DEBÊNTUllES
2,40 :

0.74
0,72
0.73
0,74

0,52
0.53 '

0,48 I
0,49 j
1.91
1.92 '
1.93 !
1.94 I
1,95
1,88 '

1.39 !
0.67 

'

0.68 I
0,69 i
0,70 1
0.67 I
0.68 |

0,90
0.40 I
0,41 '

2 700
2 000
6 600
900

4 000
2 800

500
927

2 600
4 600
1 BOO
700
300
600
500
700
100
500
600
500
500
000

18 400
000

10 200
2, 500

500

000

12 963

07

1 000

10 300

900

300

1 2G0

7 600

1 500

300

000

000

1,63
1.69
1,70
1,71
1,72
1,73
1,75
1,70
0.5.;
0,54
2,37
1,81
1.82
1.83
1,34
1,85
1,86
1,87
1.02
1,03
0,78
0.79 i
0,80 

'

0,30 i
0.81
0.82 I
2,93

2,99 |
3.00 :

2.90 i

0.79 !
0.80 í

1,00 !
i.oi!
8.39 I
3,40

3,41 !

VENDAS
JUDICIAIS

BANCO NAC. MI-
NAS GERAIS —-
V. N. 0,60  19 960

BCO. LAV. DE MI-
NAS GERAIS —
V. N. 0.60  1 122 0,94

0,53
CEDRO CACHOEI-

RA. V. N. 2.00 .. «0
PARTIC. E ADM.

•TAS.V -- V. N,
0,03  I 343 0,04

[ TÍTULOS
! DA UNIÃO

OBRIG. REAJUST.

PORTADOR. 1 ano
PORTADOR, 3 anos
PORTADOR, 5 anos

IDEM 
IDEM 

HE.VP. ECONÔM.

1953
1954 
1955 
1956 
1957 

IDEM 
RECUP. FINANC. .

TÍTULOS
DO.S ESTADOS

210
200

2 000
213

4 600

PETROBRÁS
IDEM 
IDEM 

3-3'' ! LEI 14 
0.60 ! IDEM 
0,69 ! I°EM 

IDEM 
1 LEI 308 

IDEM 
1.00: ID™ 

LEI 820. Plano A
TiTS. PROGRES.

IDEM 

0.80
0,20

102
543
112
500

10 000
2 351

50

3 000
765

3 027
ro?
200

2 279
2 120

200

10

1 PREGÃO DA TARDE
i ACOES Dl', CIAS.

DIVERSAS

i BCO. AMERICANO
0.61 I CRÉDITO 250 0 

"0

I BANCO BOAVISTA 150 7.00
B. E. 1 593 0.3i

IDEM  ... I 200 0.35
BCO. PORTUGUÊS

DO BRASIL .... 150 2.0O
DEOD. INDUST. .. 9 700 0.42

I IDEM 800 0.43
| BRÁS. EN. EI 5 000 0,23

IDEM 32 000 0,24
PAUL. DE F. E LUZ

V. N. 1,00 3 080 1,00
IDEM 1 000 1.05

PAUL. DE F. E LUZ
V. N. 0.20 ,.. Cl/ 000 0,28

IDEM  30 000 0,27
F. E LUZ DE MI-

NAS GERAIS ... 11 000 0,24
F. E LUZ DO PA-

BANA  8 000 0,25
S. B. SABBA, Pref.

Nom  200 1,15
CASA JOSÉ SILVA

Old.. Port 500 1 31
IDEM 800 1.20

TRANS. COM. IMF.
Norn 35 mo

DOMINIUM. Pref. 17 800 1.00
TECID. REGATON 10 COO 1.09
BEMOREIRA. !",'"í.
Port 300 0.94

BEMOREIRA. Nom. 15 0,Hi
| PANQI IMICA Pref. 1 000 10.00

BRASIL BOLÍVIA -
I p,el' 4 655 0.06

j BRASIL BOLÍVIA -
0.79 | Ord 837 0.06
0,30 : MINAS SÁO JERÔ-
0.31 i NIMO 2 000 0.22
0,82 PETROMINA3 100 0.97
0,80 j PETROMINAS, Pi^í.
0,81 i Ncml 354 0.97
0,82 ! REF. PIEDADE ...443 599 1,00
0.32 : SID. MANNESM. -

315.00 Ord., C 17 I ODO 0.51
316.00 M. FLUMINENSE 7 100 0.94

26,80 !
22,43 !
22,10 I
22,20 j
22,50 |

0,45
0,50
0,55
0.60
0,66
0.6S
0,60

VENDAS REALIZADAS ONTEM EM LETRAS DE CAMBIO

Empresa
¦Praio

(dias)
Valor
Venal

Emprés» Praio
(dias)

Valor
Venal

Kjnprí:5a Pia'/0
(dias)

Valnr
YuiaJ

COM CORREÇÃO MONETÁRIA

CIA. ATLÂNTICA
(CATLANDI)

30i"„ -1. .-. .
30". -i- 9.176';
30'i, ¦¦¦ 9,333',
30'. 9.47'c.
30?L -f 9,6' c

CIFRA S. A

13';- ¦_- 3'c ¦
30-;. t oy .

30'.c -r 9.176'
30':c -r 9,333'.
33'^ 9,47 .-t
SOTo 9.6'»

480
510
540
570
600

180
480
5'.0
540
570
600

13 000,00
12 000.00
15 000,00
10 OOO.OO

5 OOO.OO

20 000,00
10 coo.oo
;o ooo.oo
10 coo.oo
10 000,00
15 000,00

CREDIBRAS

i2r;, j- 3';,

14'i
1671

3,5'J
4% .

180
180
210
240

24,75rn -i- 2,25'T-
27,50% -f- 2,50'.;,

405 000,00 ! 33'» -!• 3% ....
40 080,00 i
3t 980.03 | NOVO RIO
30 000,00 i

13.50'i -f 3'.c ¦¦

CRÉDITO COMERCIAL

14%. + 3%  1S0
VERBA S A

21 500.00
14>;-

FINCO S A

-.6% 

IPIRANGA

16,50% -!- 1.5'
16,50%. -r 1.5'
19.25% -r MS'
22c'ó ¦+• 2c'a *

'.80

180
180
210
210

i6.6% 4- 3.5% ..
18.17% - 4% .

20 000.00 21% -r 4,5% ....

VILA RICA S A

4úo ooo.oo 80'.;. + a% ....
700 OOO.OO 30% 

-l- 6% ....
19 000.00 30'.- -r 6% 
24 000,00 30% -r 6% 

270
300
300

130

180
2iO-,ro
270

170
180
190
200

19 003,00
18 0011,00
20 000,00

60 OOO.OO

70 O0O.CO
.1 OiiO/IO
3 300,00

55 i 00,00

25 000,00
25 000.00
25 CM.00
25 000,00

BOLSA DE NOVA 1011QUK

Nova Iorque (UPI-JB) — Mé:ll.v d« Dow-Joneo na Bola

Ações

S0 INDUSTRIAIS
20 FERROVIAS

Alicrt. Máx. Min. Final Varinç.

375.39 880,40
231,91 233,53

Nova

A J Ind ...
Allls Chal .
Am Can ...
Amer Smel
Am T & T
Amer Tob
Anaconda .
Armour . .
Atlan Rlch
Bendix . • •
Beth Stl ..
Can Pac ...
Case J I ..
Cerro
Ches fc Oli
Chn>ler .

Iorqu^ (UPI'

.... 4-3,3
.... 25-3,4
.... 54-3:8
.... 63-U4
.... 0-1J2
.... 35-l;2
... 83

.... 36
.... 90
.... 38-7',8
.... 37
.... 61-3Í4
.... 20-5,8
.... 38-5 8
... 68-7 8

.... 39-56

•JB) — Preços finais

d» Mova Iorque ontem:

Açôt*s

15 CONCESSIONÁRIAS
65 AÇÕES

, Bolsa de Valores de Nova Iorque ontem:

866,31 371.10 — 4.18
230.84 232,29 -';- 0,o0

AberL Máx. Min. Final Vnri.iç.

137.46 138,42 
'.36.05 137.78 T 0.70

811.47 8Í8.45 309.01 3:0,91 — 0,85

Col Gas  !"-l 2
Con Ed  35-3 4
Cont Can  49-L8
Cont Stl  30-3 8
Cord Pd  48-12
Curtlss W .... 22-L2
Du Pont 152-1 2
East Air L .... 104-1,4
Eastman 149
Electron Spc . 31-78
Ford  49-78
Gen Ele  85-5 3

Gen Foods . .. 74-F2

Gen Motor» ... 77-5;S

Goodyoar  45

Grace W R .... 53-7,8
IBM 457
lut Harv 37-518
Int Nlck 92
Int Tel & Tel 85
Joiins Manvllle 56-5,8
Kennecott . ... 38-7 8
Kroser 24-U4
Lehman 32-3;4
Lockheed 63-5 8
Loews Thca .. 46-5 8
Lones:ar Cem 17*3 8
Mobil OU 44-5 8
Mont Ward ... 24-1 2
Nat Lcad 64-13
N Y Centr .... 75-7 8

MERCADORIAS

Otts Elev ...
Pan Am 
Pen R R 
Phillips P ¦¦
Pub SEG
RCA 
Rep Stl
R.ey Tob 
Sears 
Sinclair . ...
Southern R
Std O N J ..
Studebaker .
Swift 
Texaco . ..
Tesas Oulf .

45-
68-
63-
33-
36
47-
47
40-
52
75

64-
51
52
74

107

1 8
I;2

1 8
•1|2
12

53
'3.4
1'2
3.4

•7 3
•3 8

Textron 72-1,4
Tlmken 40
Un Carbide . 56-12
Union Pacific 43-1,4
United Alrcr 92
United Gas *•• —
ü S Steel 45-3;4
u s Oypsum 70
ü S Rubber .. 42-1 \i
V S Smrltins -'2-1 2

West Air Br ... 36-3 4

WoolWth 23-1 S

Westg El 5-1-1,8

CAFÊ-RIO

Regulou, ontem, o mercado dc cate düponiv*-.. estávK e In.il-
te-nado. O tipo 7. safra 1030 67. ío; mantido no pre^o anterior d;
>,'C:Ç 4,00 por 10 qrülra. NSo houve vendas e o mercado fechou
tnnltsrsido. O IBC não forneceu o movimento estatístico

18 300
19 400

os de S5o P.r.i.o e 1 200 do Eç-5do tio Rio
t,. Saídas 30 COO. Existência 65 185 h-acoi.

-.tal dt

ALGODAO-niO

Ci mo . cc:n « pr;<;c* inrlteradc* foi como func:;r.ou o
mercado dc- algodfto ent rama. Entradas 120 fartos O» SSjÂtdi

AÇCCAR-RIO e 66 tíe Minas no total de 186 fardos. Saldas 200. Exlstcncl»

O mercado á. *ÇÚ<»r rcgai.ou firme . inalterado. ElKradaa 1 234 fardes
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desenvolvimento com inflaçãoDelfim acha possível
Esvaziamento do Estado é Rui Leme Minas e energia mz que
devido à transferência de assume prorrogação cio ICM sobre
capitais, a outras regiões amanhã o petróleo evita inflação

l_o 7 CO/,IU

Fr

O esvaziamento econômico da Guanabara se
deve, segundo afirmou o Sr. José Luís Moreira
de Sousa, Presidente da ADECIF. a uma transferem-
cia de rendas da região Centro-Sul para áreas mc-
nos desenvolvidas o que. no seu entender, e da ma-
neira que está sendo feito, tem a conseqüência final
cie empobrecer regiões que poderiam ser ricas porrecursos próprios.

Convidado pio Clube dos Diretores Lojistas parafalar sobre a, crise econômica que está atravessando
a Guanabara, o Sr. José Luís Moreira de Sousa disse
que falta aos guanabarinos, tanto ao povo, como aos
empresários ou políticos, a percepção de que hoje o
Eio é mais um Estado da Federação e não a Capital
do País, tendo, por isso, que se preocupar menos com
assuntos nacionais, para tratar dos interesses re-
gionais.
R EPRESENTANTES

Adiantou o Presidente tia As-
sociação de Diretores de Cré-
dito. Investimento e Financia-
mento que a situação na Gua-
nabara 6 grave demais para
que não se tente uma mobill-
zação geral na defesa dos in-
terêsses locais e afirmou, co-
mo exemplo, que no momento
não está. sendo construída no
Estacio nenhuma obra pública
de envergadura, nem federal,
nem estadual.

Afirmou o Si'. José Luis Mo-
reira rie Sousa que ainda há,
nos habitantes da Guanabara,
aquele espírito de Capital,
preocupados apenas com os
problemas globais da na-
çáo, esquecendo que se a
Guanabara não fôr cleíen-
dida. acabará por deixar de
existir. Ressaltou que o ienó-
meno é característico dos po-
liticos eleitos pelo Esia io, que
não compreenderam ainda que

r.ão, ncima de tudo, represen-
tantes estaduais.

Finalizando, afirmou o Presi-
dente da ADECIF que devem
fer desenvolvidos todos os es-
íorços para conseguir investi-
mentos públicos para a Gua-
nabara, para colocar mais re-
cursos financeiros na praça e
para oferecer-incentivos ás ln-
dústrlas localizadas no Estado
que, no seu entender, deveriam
contar com facilidades fiscais
para o.s seus produtos.
NEGRÃO NA ACRJ

O Presidente da Associação
Comercial do Rio, Sr. Antônio
Carios Osório, comunicou on-
tem ao Conselho tie Adminis-
tração que o Governador Ne-
grão de Lima comparecerá no
próximo dia 5 de abril, às lfi
horas, àquela entidade, acompa-
nhado de seu secretariado, para
debater com os empresários
todos os problemas que no mo-
mento atormentam o Estado.

Rio receberá Àxel Johnson,
presidente de 20 empresas
oe navegação e v 'HOcv

O Presidente de um dos maiores consórcios particularesda Suécia, abrangendo cerca de 20 -empresas ligadas a qua-se todos o.s setores da vida econômica .sueca, desd-e a na-
voga cão e construção naval até a fabricação de motores
Diesel c construção de rodovias, Sr. Axel Johnson, deverá
chegar ao Rio na segunda-feira, dia 3, em viagem de visita.

O Sr. Axel Johnson viajará em companhia de sua es-
posa, D. Antónia, nascida do Amaral de Sousa, sua filha
Antónia e o marido. Conde Nils Morner. em, coincidência
com a visita do Principe Bertil, da Suécia, ao território
brasileiro. Em seu grupo de empresas, trabalham mais de
26 mil pessoas, sendo o movimento anual rie cerca de

AÇÃO NO BRASIL

O consórcio de que o Sr.
Axel Johnson é presidente
lançou-se no Brasil num em-
preendimento de repercussão
para o Pais, segundo esclarece-
ram seus representantes no
Rio.

Disseram que em 1960. no
Município de Itatiba, São Pau-
lo. começou a transformação
de uma glema de tetras im-
produtivas cm uma fazenda-
modelo, onde se produzem se-
mentes de batata, trigo, soja,
milho híbrido e outras, todas
livres de vírus.

Acrescentaram que também
se criam reprodutores de por-
cos Landrace com base em
plantei importado da Suécia.
Além disso, nas suas instala-
ções frigoríficas, estáo se fa-
zendo importantes pesquisas
sobre a conservação e conse-,
quente exportação tle produ-
tos brasileiros.

A Johnson Line, um dos pi-
lares do consórcio, é uma com-
panhia já estabelecida no
Brasil há várias dezenas dc
anos. tendo iniciado o tráfego
entre a Suécia, o Norte da Eu-
ropa e o.s portos brasileiros em
1904. Mais de 63 anos no servi-

ço do comércio entre os dois
países.

Comunicado ontem divulga-
sobre o Sr. Axel Johnson indi-
ca que este tem com o Brasil
ligações fortes. Sua esposa, a
Sra. Antónia Johnson, fala
fluentemente o sueco e é iute-
grada na vida da Suécia, min-
ca se esquecendo de suas ori-
gens brasileiras e paulistas,
ondo nasceu.

O Sr. Johnson se formou
no Instituto Real de Tecno-
logia de Estocolmo, como en-
genheiro de minas e metalur-
gia. Desde 1958, ocupa o lu-
gar de Presidente da Adminis-
çáo de várias companhias do
consórcio, entre elas a Jolm-
son Line, Aços Avesta e a
Karlstads Mekaniska Wcrks-
tnd. fábrica de turbinas hi-
dráulicas e máquinas para ía-
brica cão de papel e celulose,
assim como das hélíces dé pas-
¦so reversível

Participa das diretorias ria
Federação das Indústrias Sue-
cas, da Associação Geral cios
Exportadores Suecos, tendo¦ sido eleito, recentemente. Pre-
.sidente da Associação dos Ar-
madores Suecos. Está incluí-
do ainda nas diretorias da
Scandinavian Airlines e do
Stockhlms Enskilda Bank.

Serão empossados, às 15h
de amanhã na Presidência'
e Diretoria do Banco Cen-
trai, respectivamente, os
Srs. Rui de .Aguiar Leme c
Ari Burger, cujos nomes ío-
ram aprovados ontem pclo
Senado por 35 votos a favor

. seis contra.
Na reunião de amanhã, do

Conselho Monetário Nacio-
nal será proposto ao plena-
rio do órgão o.s nomes dos
dois novos conselheiros pa-
ra ocuparem aqueles cargos
no Banco Central, vagos
com a renúncia dos Srs. Dé-
nio Nogueira, e Antônio de
Abreu Coutinho. A reunião
do Conselho está prevista
para as llh da manhã.

Toma posse o
Secretário
de Comércio

O Ministro da Indústria e
do Comércio, General Ed-
mundo de Macedo Sonres e
Silva, empossará hoje. às
17h30m, no MIC. o enge-
nheiro José Eugênio de Ma-
cedo Soares, antigo Diretor
do Departamento de Limpe-
7.a. Urbana da Guanabara,
no cargo de Secretário de
Comércio.

Pouco antes, o Ministro
presidirá uma reunião do
Conselho de Comércio Exte-
rior — CONCEX —. convo-
cada por éle e receberá, lo-
go após, o Diretor da Car-
teira de Comércio Exterior
— CACEX —. Sr. Ernani
Galveias, a fim de tomar eo-
nhecimento real da situação
das áreas abrangidas pelos
respectivos órgãos.

Ontem, o General Mace-
do Soares coníerenciou com
o Secretário-Executivo da
Comissão de Desenvolvi-
mento Industrial, Sr. Luís
Fraga, e com todos os outros
secretários da CDI, organis-
mo responsável pelas dire-
trizes da politica de desen-
volvimento i n d u .s trial do
Pais, tratando da dinamiza-
ção do órgão para a imple-
mentação e execução d o s
planos do atual Governo, de
acelerar o processo de de-
senvolvimento econômico.

O Ministro das Minas e Energia, General Cosia Ca-
valcânti, solicitou a prorrogação da incidência do ICM
sobre os derivados de petróleo para 1 de janeiro de 1968,
por considerar que a cobrança desse imposto no momento
viria onerar o proço de venda de combustíveis, trazendo,
como conseqüência, aumento ri? fretes e outras mercado-
rins, o que redundaria na elevação imediata do custo de
vida.

Em sua exposição de motivos ao Presidente da Repú-
blica. subscrita pelos Ministros da Fazenda, do Planeja-
mento e Coordenação Econômica e dos Transportes, o Ge-
neral Costa Cavalcanti explica que, não obstante a re-
dução do percentual de 10% sobre o.s derivados de petró-
leo, determinada peio Decreto n.° 20f>. de fevereiro de 1067,
a cobrança e recolhimento dos 10,05'.'r restantes poderiam
trazer um impacto negativo à economia e subseqüente re-
tomada inflacionária.

INVESTIMENTOS
RODOVIÁRIOS

Lembra o Ministro das Mi-
nas e Energia que o preceito
constitucional sobre a matéria

t j (i.° do Art. 22) estabelece que
a, receita resultante da cobran-
ça do Imposto sobre Circula-

ção tie Mercadorias nos deriva-
do.s de petróleo deve ser apli-
cada, somente cm investimen-
tos rodoviários, cabendo, por-
tanto, ã. legislação ordinária,
de âmbito federal, disciplinar a
matéria após estudo acurado
por parte dos órgãos compe-
tentes.

Brasil menospreza, Japão
que terá subliderança uo
consumo mundial ão ca

A revelação de que o Brasil se conforma com uma
"ridícula participação'' nas vendas de café para o Japão,

pais que "vai ser dentro, cm breve o maior mercado con-
sumidor desse produto no mundo, depois dos Estados Uni-
dos", foi feita oni em pelo publicitário Ciccro Leuenroth,
Presidente da Standard Propaganda.

O Sr. Cícero Leuenroth, que acaba de voltar do Ex-
tremo Oriente c dos Estados Unidos, manifestou-se conven-
cido de que, este ano, talvez o Japão venha a consumir
1 milhão de sacas de cafó, "uma vez que, em 1966, de acôr-
do com estatísticas do Departamento de Finanças daquele
pais, as importações do produto montaram a mais de 46
mil toneladas, isto é, mais de 760 mil sacas".

O Ministro da Fazenda, Sr.
Antônio Delfim Neto, afirmou
ontem que "é perfeitamente
possível acelerar o desenvolvi-
mento econômico com uma ta-
xa de inflação controlada rie
15% ao ano" e prometeu que
o esforço do Governo no sen-
lido de melhorar as condições
de vida tio povo "não exigirá
sangue, suor e lágrimas cios
brasileiros".

Segundo o Ministro Delfim
Neto. o Governo não pretende
ampliai- a participação tio Es-
tado nas atividades econômi-
cas, sendo uma rie suas dire-
trizes "provocar a redistribui-
çáo de renda em benefício da
iniciativa privada, o que será
possível através do aumento rio
produto nacional mantendo-se
nos níveis atuais a participa-
ção da União".

RESERVAS CAMEIAIS

O Ministro da. Fazenda, que
falou durante um programa de.
televisão, revelou oue as atuais
reservas cambiais, anuncia-
das pelo Governo passado em
aproximadamente USS 700 mi-
Ihõrs. possibilitam à adminis-
tração atual uma boa margem
de segurança para a realiza-
ção de programas cie Investi-
mento. inclusive com a parti-
cipação cie capitais externos
sob a forma de equipamento
sem similar não nacional, a
frisou que não está preocupa-
do cm íazer crescer essas re-
servas — espécie de poupança
nacional no exterior — nem
em incrementar a compra de
obrigações no exterior.

Emende êle que não há ne-
cessidade rie ser revista a le-
gislação baixada pelo Govér-
no Castelo Branco, por consi-
derar ter sido eia orientada
po-.- um conjunto de medidas
que representa um considera-
vel avanço. Afirmou que "se
a prática demonstrar que a!-
gumas rias medidas constitui
obstáculo ao desenvolvimento

v igueira
continua
no BB

O Diretor-Superintenden-
te do Banco do Brasil, Sr.
Luis de Paula Figueira, con-
tinuará à frente do cargo
que ocupa, ao contrário da
notícia de que .seria substi-
tuíclo pelo Sr. Alberto Vítor
de Magalhães Fonseca.

O Sr. Luis de Pauia Fi-
gueira foi convidado pelo
Presidente cio Banco do Bra-
-sil, Sr. Nestor Jost para que
continuasse no cargo, não
tendo respondido, ainda, se
permanecerá ou não cola-
botando com a direção dês-
se estabelecimento de crédi-
to oficial.

A COMPETIÇÃO

— O que é significativo nes-
sa.s importações rio ano passa-
do.' disse, é a ridícula partici-
pação cio Brasil, da ordem rie
apenas 18':.. E o que é mais
sério é que e.--<a participação
vem caindo nos últimos anos,
progressivamente, tendo desci-
do tle 35% em 19(!2 para me-
nos rie 28% em 19(15. tle acordo
com elementos oficiais.

Acrescentou que no ano pas-
sado, enquanto o Brasil apenas
pôtle colocar no Japão, direta-
mente e através do Entreposto
de Hong-Kong. 139 mil sacas
de café, somente a Costa do
Marfim ali vendeu mais tle 300
mil. sendo também elevadas as
vendas de café ria Colômbia,
de Uganda e até da Etiópia e
do México.

ENPANSÂO DO MERCADO

Outra observação do Sr. Ci-
cero Leuenroth é rie que para
um paí.s tradicionalmente be-
betlor de chá, como o Japão,
o volume do consumo do café
traduz uma revolução de há-
bitos "que o Brasil, como o
grande País vendedor do pro-
duto, está na obrigação do

aprofundar, através de uma
promoção sistemática e de uma
organização rie vendas eficien-
te. racional".

— Pode-se dizer — frisou —-
que o Japão descobriu o café
depois da Segunda Guerra
Mundial, mas que o café, so-
bretudo o café brasileiro, ainda
não descobriu o Japão. Em
1954, o consumo desse produto
em todo o Japão alcançou ape-
nas 41! mil sacas. No curto es-
paço de 13 anos esse consumo
foi multiplicado por 15 vezes.
Hoje, encontra-se em Tóquio e
na maioria das cidades japo-
nésas bares e confeitarias quo
vendem café. um café forte, o
que traduz, nm consumo indi-
vidtial bom mai.s denso do que
o do norte-americano.

Depois de íazer referência n
vários oulros aspectos ligadas
ao assunto, destacando inclusi-
ve o que denominou de omis-
são do Instituto Brasileiro do
Café, o Sr. Cícero Leuenroth
acentuou que o Brasil "precisa
menos de técnicas em café, de
experts de gabinete, do que da
vendedores do produto, de gen-
te que saia por ai trocando ca-
íé por divisas, desocupando o.s
armazéns cheios de exceden-
tes".
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v 10% na pessoa física
5% na pessoa jurídica

85.000

Peruamos convidá-lo pura
a festa de 10.° aniversário
do Crescipco. Mas você já
imaginou a dificuldade
de reunir 85.000 clientes
que até hoie ie beneficiaram
de nossa tradição c
experiência em investimentos?.
Somos'a maior organização
do gênero na América latinal

Fundo Cretcinco •
letras de cêmbio
c agora Certificados

* de Compra de Ações
*• (Dccretos-Lei 157 e 238).

Aproveite os descontos permitidos pelo Dícreto-Lei N." 157, aumentando
o seu patrimônio através da aplicação desses- recursos em empresas de
sólida tradição. Utilize esse meio prático de contribuir para o desenvol-
vimento do Brasil sem qualquer desembolso de capital.

Procure-nos antes de apresentar
a sua Declaração de Renda.

Nossa equipe de técnicos em investimentos está à sua disposição para'
fornecer-lhe todas as instruções e esclarecimentos que desejar.
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BANCO HOLANDÊS UNIDO S/A
BANCO ULTRAMARINO BRASILEIRO S/A
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Av. N. S. de CoDacabana, 1072,
sl. 203, fcne: 27-9586
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econômico, então será revoga-
da ou alterada".

Depois de uma série de con-
sicleraeões sobre caráter geral,
o Ministro Delfim Neto -acen-
tuou que é possível apressar a
redistribuição da renda em be-
neficio do setor privado, "me-
diante a combinação rie medi-
das de caráter fiscal e mone-
tário". Julga o Ministro que
um cios principais problemas
da 'iniciativa privada é tl taxa
de juros, "pois a escassez cie
capital de giro, produzida pelu
forma como se desenvolveu o
combate ã inflação, contribuiu
para manter essas taxas".

— Outro problema — disse
— ss refere aos financiamentos
através du. Resolução 289. que
criou situações desagradáveis
para, o empresariado nacional.
Todos esses assuntos estão sen-
tio tratados de maneira a cor-
rigir o que há de errado, e.s-
tando o Governo elaborando
um esquema, destinado a. redu-
zir es custos financeiros das
empresas.

CAFÉ

Para o Ministro da Fazenda"é perfeitamente possivel im-
plantar-se uma política razoa-
vel no setor do café, sem obri-
gatòriumente criar pressão in-
ílacionária. O problema está
sendo estudado pelo Ministro
Macedo Soares, que o está exa-
minando tanto do ponto-de-
vista do interesse interno como
externo.''

Ao falar sobre a Operação-
Impacto, que "surgiu de fora
para dentro, por interpretação
errônea dos observadores e que
em seguida se tentou transfor-
mar em instrumento cie pres-
são contra, o Governo", acen-
tucu o Sr. Delfim Neto que "o
t ripe A 1 i m e ntação—Saúde—
Educação constitui a preocupa-
cão central rio Governo Costa
e Silva: é a meta da melhoria
das condições do viria, é a meta
do homem. Este é o objetivo

também dos programas de ifle-
senvolvimento econômico, quo
normalmente devem contem-
plar o aumento da renda per
ca.piia."

ESFORÇO

— Individualmente, ou co-
mo empresas — declarou —
todos participamos do desen-
volvimento como seus agentes.
A todos cabe um esforço para
o aumento da produtividade,
individual ou coletivamente, c
às empresas cabe, ainda, exer-
cer sua função promocional de
maneira adequada a garantir
uma redistribuição Justa da
renda gerada pela atividade;
econômica. Na medida, em que
as empresas exerçam adequa-
damente estas funções, não há,
razão para o Governo adotai4
medidas capazes dc conte-las.

Perguntado a respeito de
uma possível precedência, no
atual Governo, do Ministério
da Fazenda sobre o do Plane-
jamento na formulação da
politica econômico-financeira,
respondeu negativamente, di-
zendo sor esta "uma idéia íal-
sa, poi- somos parte de um.
Governo ciue trabalha Integra-
rio e, particularmente, com o
Ministro Hélio Beltrão, esta-
mes perfeitamente entrosados.''

Referindo-se ao problema,
dos preços dos produtos agri-
colas, o Sr. Delfim Meto disse
que "o homem do campo terá
sustentação completa tanto
com relação aos níveis de pre-
ços, como .na armazenagem",
frisando que "para isso esta-
mos em permanente contato
com o Ministro da Agricultu-
ra e com a Comissão de Fi-
nanciamento ria Produção pa-
ra que a politica de preços te-
nha unia execução sólida e
tranqüila. No Estado de São
Paulo já foi mobilizada toda,
a, capacidade ociosa existente
nos armazéns para garantir a
estocagem das safras de ce-
reais e vamos estender a pro-
vidéncia aos demais Estados".

i
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Ein nome ãa SUDENE, o sr. José Barbosa entrega m> Presidente âa TWRAS. sr. Alberto PittigUttni,
a curta de aiitornarjo, na prc.iença do sr. Orlando Travancas, Diretor ila Departamento í\ acionai do
Imposto de Renda, Renato Simões, Secretário do Planejamento, Ignácio dc Aragão e Uctavio Mariot,

diretores du ,^')l\SVL.

Foi expedida pela SUDE-
NE, em íavor da TIBRAS —
Titânio do Brasil S.A.. nova
indústria que se instalará nas
imediações cie Salvador, a
maior carta de autorização
liara incorporar recursos cios
ans. 34/18 já assinada por
aquele órgão. Com efeito, a
TIBRAS recebeu indicações
de mais de 130 empresas do
sul do pais, para aplicação no
seu projeto industrial de dió-
xido de titânio, montando a
soma superior a dez bilhões
rie cruzeiros.

Para entregar a carta diri-
gida à TIBRAS. a SUDENE
enviou a Salvador uma mis-
são de seus ali os funciona-
rios. integrada pelo dr. José
Barbosa, representante espe-
ciai cio Superintendente dr.
Rubens Vaz da Costa, acom-
panhado do advogado Paulo
de Tarso, engenheiro Gil-
berto Aírãnlo de Almeida e
geólogo Marcelo Barros. a
qual foi recebida no aeropor-
to cie Salvador pelo sr. Ar-
tur Ferreira, diretor da SU-
DENE na Bahia, acompanha-
do de seus assistentes e co-
laborariores. representantes
do Governo e elementos das
classes industriais.

A entrega da carta da SU-
DENE ao sr.' Alberto Pitti-
gliani. diretor-presidente da
TIBRAS, teve lugar no saião
nobre do Palácio Rio Branco,
em solenidade presidida pelo
Secretário Fulvio Alice, como
representante do Governador
Lomanto Júnior, que se
achava no interior do Esta-
do, tendo comparecido espe-
cialmente o sr, Orlando Tra-
vancas, diretor geral do Im-
posto de Rencla, além de au-
toridades civis e militares,
banqueiros e industriais.

Durante a solenidade, usa-
ram da palavra:

Dr. José Barbosa, em nome
do Superintendente ria SU-
DENE. rir. Rubens Vaz Cos-
ta: Eng. Cleveland rie Andra-
cie Botelho, Diretor-Técnico
da TIBRAS; dr. Renato Si-
mões. Presidente' cia Comis-
são de Planejamento Econô-

mico e dr. Fulvio Alice, em
nome rio Governo da Bahia.

Oo Rio cie Janeiro, para
assistir ã solenidade, vieram
a Salvador o eng. Lelio Mar-
Uns da Costa, representante
do Prc-sica nte rio Banco Na-
cional do Desenvolvimento
Econômico e o general Ed-
waldo Batista dos Santos, di-
retor ria Comissão Nacional
rie Energia Nuclear.

O PROJETO

O projeto da TIBRAS, ori-
undo de estudos feitos pclo
BNDE para atender às nc-
cessidades nacionais de dió-
jrido de tiiánio, foi aprova-
do pelo GEIQUIM. em con-
corrência com aquela finali-
dade. rie que participaram
também outros grandes gru-
pos industriais. As inversões
totais ascenderão a 65 bilhões
cie cinzeiros, dos quais 24 bi-
Ihões serão preenchidos com
recursos dos arts. 34/18. A
certa rie autorização entre-
gue pela SUDENE represen-
ia a primeira parcela de sua
contribuição à concretização
do projeto.

A TIBRAS. dispondo de
know-liow e toda assistência
técnica cia "Laporte Indus-
tries Limited", da Inglaterra,
um doi seis maiores grupos
mundiais especializados em
dioxido de titânio, tem por
objelivo produzir 20 000 to-
neladas anuais daquele pro-
duto. a partir de 1969. subs-
ticuindo inteiramente a im-
portação nacional c gerando
uma economia de divisas da
ordem de dez milhões de dó-
lares, aos preços atuais. A
matéria prima, em sua maior
parte, é brasileira, como a il-
mentta do sul da Bahia e do
norte do Espirito Santo e a
de Santa Catarina, sendo
parte do equipamento adqtti-
rida no país.

Para a operação de sua in-
dústria. a TIBRAS utilizará
c érea cie 500 homens, de mão
rie obra e salários qualifica-
dos. destacando-se 'JU enge-
nheiros e químicos e 110 téc-
nicos de nível médio. O pes-

soai técnico será treinado no
Brasil e na Inglaterra e a
direção da TIBRAS tem o
propósito cie vir a promover
intercâmbio com a Universi-
dade da Bahia para o trei-
namento de técnicos na sua
indústria.

O dióxido de titânio é um
pig mento branco largamente
utilizado cm fábricas de tin-
tas em geral, papel, tintas dc
impressão, tecidos, produtos
üc' borracha, couros, plástl-
cos, sabões, cosméticos, cs-
maltes, metalurgia, etc., cons-
tituindo-se por assim dizer
cm produto altamente ger-
minativo para a instalação,
na Bahia, de indústrias de
transformação, artefatos ou
beneficiamento,

o curvo
EMPREENDEDOR

Os principais acionistas da
TIBRAS são a Construtora
R,abello SA., a Construtora.
Andrade Gutierrez S.A., n
Empresa Melhoramentos c
Construções EMEC S.A e o
sr. Alberto Pitligliani, todos
do Rio rie Janeiro e Minas
Gerais.

O Conselho de Administra-
ção é integrado pelos srs. Ro-
berto tíe Andrade. Marco
Paulo Rabello, José Luiz Ta-
vares Ferreira. Flávio Caste-
lo Branco Gutierrez, Gabriel
Donato de Andrade e José
Amarante de Oliveira, sendo
a Diretoria Executiva forma-
da pelos srs. Alberto Pitti-
gliani, como Diretor-Presi-
dente, e engenheiro Cleve-
land de Andrade Botelho, co-
mo Diretor.

A assessofia econômico-fl-
nanceira da TIBRAS junto
à SUDENE e junio aos depo-
sitantes dos recursos dos arts.
34 18 íoi confiada à NOR-
SUL, de São Paulo, que em
prazo curto promoveu a indi-
cação de mais de 10 bilhões
de cruzeiros para serem apli-
cados no empreendimento,
que é o maior de iniciativa
privada a se implantar na
Bahia.

EJf}E}Ciii Services Técnicos de Economia e Finanças Ltda.
Blíw^S^^Lw Av. Eio Branco, 131 — 21.° and. Tels.: -12-1615 — -12-3570 — GB.

JLj



14 — 1.° Cad.. .Tornai do Brasil, quinta-feira. 30-3-5*.
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ouve Moreira da Silva como
criador do samba de breque

O cantor Moreira da Silva, gravando ontem no Museu
da Imagem e do Som, reivindicou para si a criação do
samba de breque, por muitos atribuída a Luís Barbosa, e
revelou que "no começo não gostava muito do samba".

Apresentando-se como o Morengueira e utilizando uma
linguagem marcada pela gíria em excesso, o cantor con-
tou sua infância pobre, sua atividade como chofer de ca-
minhão e jogador de futebol e seu sucesso no disco.

O PRINCIPIO

Morengueira Iniciou seu cie-
poimento contando que nasceu
em 1902 e teve uma vida ra-
zoàvelmente tranqüila até os 11
anos, quando morreu seu pai
e teve então de trabalhar nu-
ma fábrica de tecidos, enquan-
to sua mãe trabalhava como
cozinheira. Nesta época, Mo-
reira mudou-se para o Morro
do Salgueira, onde travou seus
primeiros contatos corn a ma-
landragem da época.

.— Minha, mãe dizia que a
minha, tendência musical era
muito forte, porque aos dois
anos de idade eu já dançava
um corta-jaea.

Como jogador de futebol,
Moreira foi o Mulatinho, "que
jogava bem, mns não encara-
va pé grande, porque era mui-
to magrinho e chuteira tipo
Brito não era meu forte".
SAMBA E MALANDRAGEM

— Com 17 anos — contou
Morcmgueira — comecei a co-
nhecer cio íato a roda de ma-
landragem dn Morro da Babi-
loida. Valdemar, Joáo Cobra o
outros passaram a ser com-
panhelros e devagar, como
capim na madeira, fui-me
iniciando nas malandragens e
no jogo de ronda.

Dois anos mais tarde, veio a
vontade de ser motorista de
caminhão, arranjei mesmo um
empreso dc ajudante, para co-
meçar.

Desejando "melhorar um
pouco de vicia", Moreira féz
exame de motorista e se tor-
r.ou funcionário da Assistência
Municipal, onde trabalhou a vi-
da inteira, e se aposentou no
ano passado, com vencimentos
cio NCrs 1911.00 (cento e noven-
ta e oito mil cruzeiros antigos).

O samba só começou a tocar
a sensibilidade de Moreira da
Silva por volta de 1923, quan-
cio era presença constante em
festas de família, em São Cris-
tóvão. onde cantava valsas, e
começava a conhecer o pessoal
cia época, como Cândido das Ne-
res, o Índio, e Getúlio Marinho,
Amor. Êste último íoi o respon-
sável pelo início de Moreira no

disco, gravando para a Odeon
duas macumbas cie Getúlio:
Chegou ii Rei de umbanda, e
uma outra, que, por ser quase
toda em iragò éle não se lem-
bra direito.

Em plena atividade artística,
Moreira íoi conhecendo o res-
to do pessoal, como Chico Al-
ves, Mário Reis, Sílvio Caldas
e Benedito Lacerda, cie quem
gravou, em 1932, a famosa? Ar-
rti.sta a Sandália,

Moreira revelou que, "tam-
bém naquele tempo, os vivaHH-
nos eram muitos, e ganhar cli-
nheiro com música era um ne-
góeio dificil".

Em 193õ, Moreira, da Silva
gravou um de seus maiores su-
cessos; Implorar s« a Deus,
para, no ano seguinte, lnven-
tar o samba do breque.

— Luís Barbosa fazia uma
espécie de breque corrido, e cu
bolei o breque parado, falando
mesmo. O primeiro samba ci*
breque ne sucesso íoi Jí>ir«
Proibido, lançado no Cin.
Méier, onde recebeu enormes
aplausos.

Depois do sucesso do samba
de breque, o público passou a
prestigiar Moreira, que convi-
via com Zé com Fome, Geral-
do Pereira, Wilson aBtista e
Heitor cio Catumbi, até que
veio a oportunidade de conhe-
cer Portugal. Moreira foi, e,
de volta, aceitou um convite
para cantar no Cassino Atlân-
tico, que funcionava no pré-
dio onde hoje é a TV Rio, e
obteve tanto sucesso que íoi
chamado por César Ladeira
para integrar o elenco da Rã-
dio Mayrink Veiga, de onde. se
transferiu meses depois para a
Racho Nacional.

Depois dc- sua fase de rádio,
Moreira voltou a viver tempos
difíceis, tendo cantado muito
até em boate de lona (circo)
para sobreviver. Esta fase mú
terminou em 1958, quando íoi
convidado a. gravar um LP na
Odeon — A Volta do Malandro
— que se constituiu num gran-
de sucesso popular, colocando
novamente Moreira em boa si-
tuação, "mas isso não durou
muito, e hoje está sem fábrica
para gravar".
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A CAIXA ECONÔMICA FEDERAI DO RIO DE JANEIRO fará
realizar, sábado, dia 1.° de abril de 1967, às 12 horas, leilão extra-
ordinário de mercadoria» da Agência Madureira — Penhores.

LOCAL DO LEILÃO
Recinto da Agencia Madureira, na Rua Carvalho tle Sou.a, 363

— 1,° andar.

EXPOSIÇÃO DE PEÇAS
A exposição cios lolcs será realizada das 9 ài 12 herss do

mesmo dia. Catálogo com relação especifica à disposição cios inte-
r essa dos, no próprio local do leilão.

NOTA
Os proprietários rios objetos podarão resçjatã-los. até o momento

do pregão.

_Çm ECONÔMICA fJBJBAÍ,

COMPANHIA DEODORO INDUSTRIAL
EMPRESA DE CAPITAL ABERTO

CERTIFICADO GEMEC-R-1505,'66 DO EANCO C_U7r-:A_. UO BRASIL.

'PAGAMENTO DE DIVIDENDOS

A Companhia iniciará o pagamento de dividendo* autorizados

pola última A.G.O., no dio 25 ds abril próximo, no Departamento de

Relações Públicas e Ações, A Rua Teófilo Oíoni, 34 — 3.° ondar,

exclusivamente mediante apresentação das outela. repre*;er.taliv«s

de ações e documento hábil de identidade.

Tralando-se de Sociedade de Capital Abcríc. na forma da legis*

lação em vigor, ficarão isentos de retenção do Imposto de Renda

na fonte os titulares de ações nominativas, e os cfe ações ao por*
lador que se identificarem.

Visando, melhor atendimento aos Srs. acionistas lerõ obedecido

o seguinte calendário:

Dias 25 e 26/4 — Bancos e procuradores.

Dias 27 c 28/4 — Acionistas cujos nomes principiem por A,
B, C c D.

Dias . e 5/5 — Acionistas cujos nomes principiem pelas
demais letras do alfabeto.

De 6/5 em diante — Acionistas que ainda nâo tenham com-

parecido.

O horário de atendimento será das 9 às 11 horas e dai 15 as

13 horas.

No período de 25/4 « 10/5 ficam suspensas as transferenciai

d* .ições, conversões e desdobramentos.

Rio dt Janeiro, 25 dc março rie 1967.

A DIRETORIA
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Meira Pires, hoje com 3'J anos, começou a jazer teatro cum _;T, num colégio do llecija

eirct i ires t posse no
Serviço Nacional de Tealro
dispôs lo a uuogo animo

O novo Diretor do Serviço Nacional de Teatro. Sr. Iná-
cio Meira Pires, oue deverá tomar posse nas próximas
horas, afirmou ontem ao JORNAL DO BRASIL que pre-
tende abrir um diálogo com todas as áreas teatrais "por-
que não é possível prescindir da experiência dos velhos e
nem do idealismo dos novos".

Revelou ainda que instruiu a Sociedade Brasileira de
Autores Teatrais (SBAT) no -sentido de não ser permitida
a encenação de suas "modestas peças caipiras enquanto
eu ocupar o Serviço Nacional de Teatro, porque meu pro-
pósito é incentivar os colegas, reservando-me apenas o pa-
pel de colaborador".
PLANIPICAÇAO

Depois de acentuar que não
compreende o Brasil dividido
segundo critérios regionalistas
ou interesses subalternos, de-
clarou que está disposto a ad-
ministrar com a colaboração
<ie todos os que amam o tea-
tro, "sem procurar saber quem
defendeu ou combateu minha
nomeação".

— Vou convocar os represen-
(antes cias duas gerações do
teatro nacional — acrescentou
— e com élcs quero elaborar
um plano racional de realiza-
ções possíveis, capaz do asse-
gurar a presença, do teatro em
todas as regiões do Pais.

Não acredita que seja possi-
vel administrar estabelecendo
como paradigma "a neoessidade
do atender os amigos e os poli-
ticos", pois, na sua opinião, è
preciso, antes de mais nada,
tornar-se "a expressão legili-
ma de um defensor da classe".

-- Vou tentar continuar ser-
vindo ao meu ideal — prosse-
guiu — sem nenhuma intenção
divisionista, porque sou dos que
acreditam que somente soman-
do será possível construir.
Confesso tambem que estou
pronto para aprender com hu-
mudado e obstinação.

Uma das metas da adminis-
fração do Sr. Meira Pires é
assegurar o melhor tratamento
possível ao teatro amador, "não
apenas com ajuda financeira,
menos importante, no caso,
mas sobretudo através de aju-
da técnica, para formar novos
atores, diretores e técnicos".
SENTIMENTAL

Com 39 anos, Inácio Meira
Pires é filho de uma família
de juristas (pocie ser lembrado
o Senador Meira e SA, respon-
sável pela inclusão na Consti-
tttiçã-o da legitimação do man-
dado de segurança'!, e desço-
briu o mundo numa casa de
campo na Cidade de Ceará-
Mirim, no Rio Grande do
Norte.

É antes de mais nada um
sentimental, capaz de ir ás
lágrimas copiosas se sabe que
por sua culpa alguém íoi pre-
judicado, como aconteceu

quando demitiu um humilde
servidor do Teatro Alberto Ma-
ranháo, em Natal, vindo depois
a saber que "aquele ora o seu
único emprego".

Casado com D. Ismenilda
Leite, tem quatro filhos — Mar-
cus Vinícius (14 anosl, Luis:.
Katharíne H_ anos), Sara
Leonora (dez anos) e George
Frederico (seis anosi —, a sua
grande paixão, somente com-
parável á grande amizade que
teve por seu irmão Joáo Maria,
que morreu no final do ano
passado.

Em Nat-al, onde reside numa
ampla casa protegida por um
jardim, divide o tempo entre
seu gabinete de Diretor do
Teatro A 1 b e r f o Maranhão,
(cargo que ocupa há doze anos1,
o bate-papo diário no Gran-
de-Ponto (espécie de Cinelán-

.dia de Natal) e a. sua casa,
onde, além dos filhos, tem de
cuidar de Dick e Big. dois
cães, várias vezes premiados.

Faz questão de dizer que <_
um homem amadurecido "pelo
sofrimento de muitos anos de
luta, algumas vezes comprecn-
dido e em outras terrivelmen-
te combatido. Hoje, honra-mo
poder representar a minha
classe, a quem sempre tenho
dedicado o meu trabalho".

Começou a fazer teatro com
15 anos, no Colégio Salesiano,
no Recite, (onde cursou o pri-
mário e o ginasial;, partici-
pando de pequenas montagens
no pequeno paico do auditório
de 100 cadeiras daquela escola.

Com _0 anos. viu encenada
por Procópio Ferreira, no Rio,
a .sua primeira peça. Bonita o
da Familia. e. 10'jro depois. A
M u 1 li e r de Preta, monólogo,
lançado pelo Conservatório Na-
cional de Teatro, com direção
Adato Filho.

São de sua autoria também
Jnáo Farrapo (drama regio-
nal), Terras de Arisco, (lança-
do no Recife pelo diretor Míl-
ton Bacarelli), .Senhor a de
Currapicho (a Única peça que
lançou recentemente no Rio, e
que foi severamente criticada,
apesar de ter sido sucesso de
bilheteria).

REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A.

ESCLARECIMENTO SOBRE CRÉDITO
E DÉBITOS PENDENTES

Com reíerúncia a notícia* publicadas nos últimos dias na imprensa
sobro débitos cia KFFSA, para com seus empreiteiros e fornecedores, sua
diretoria sente-se na obrigação de esclarecer:

1. O montante atual dos débitos situa-te muito aquém do propalado,
não alcançando sequer o valor cio faturamento mensal correspondente
ò sua receita industrial própria.

2. A maioria das contas a saldar corresponde a uma apresentação pos*
terior a janeiro do corrente ano, estando, pois, sujeitas todas a pro-
cessamento normal.

3. Compromissos ae reduzido valor c em pequeno número remontando
a outubro de 1966, hão de corresponder, em sua quase totalidade,
a contas sujeitas o restrições dos órgãos cio fiscalização das Estradas,

para posterior liquidação, tão logo satisfeitas, pelos interessados, as
devidas exigência:.

A. A direção da RFfSA vem de apresentar às autoridades superiores do
Governo demonstração dos 3eus créditos, provenientes da não liqui-
dação de contas de transportes por parte de usuários, noíadamente
sociedades de economia mista, propondo, afinal, providências objeti-
vas para a normalização, a curto prazo, da anomalia.

5. Não fòsse a situação, meramente conjuntural, salientada no item an-
terior, estaria a RFFSA hoje com situação financeira tranqüila, no que
tange à liquidarão de seus débitos para com empreiteiros c fornece-
dores, o que espera, aliás, atingir em future próximo, como decor-
rfincia d<~i medidas ecima aludidas.

6, A Associação Ferroviária Brasileira, de onde promanam as preocupa*
cões que deram margem ao noticiário eventualmente exagerado, é
testemunha, pelo menos através de alguns de seus dirigentes, do in-
ciente * ininterrupto esforço que a Empresa tem realizado para ver
inteiramente normalizada a situação des céus débitos, com o recebi-
mento, pelo menos parcial, dos sous «levados credites atuais.

A DIRETORIA

Major Co
abandona
a política

sme

Salvador (Correspondente) —
O TMajor Cosme Farias, consi-
derado o pai da luta contra o
analfabetismo e o advogado
dos pobres, é obrigado a aban-
danar a vida política aos 92
anos porque perdeu a* eleições
de novembro para deputado cs-
tadual e hoje termina seu mau-
dato como vereador pelo .MDB.

De colarinho duro, jaqueião
azul surrado, "sem dentes *
som parentes", o Major Cos-
me Farias confessou ao JOU-
NAL DO BRASIL que "perdi a
eleição, mas não perdi o ideal.
Minha vicia é um diabo e ago-
ra não tenho mais nada além
do dia e da noite".

LUTA CONTINUA

O Major resolveu í.tzer um
livro para conseguir recursos e
continuar a luta contra o anal-
íubetismo. Há 72 anos partici-
pa de jüris como provisionado,
s e m p r e defendendo. Nunca
acusou ninguém e não gosta de
fixar honorários, preferindo re-
cober em pagamento pequenos
presentes como gaios de briga,
pássaros ou simplesmente aju-
da para a Liga Contra o Anal-
fabetismo.

O Sr. Cosme Farias nasceu
em 2 de abril de 1875 c rece-
beu o titulo de major no ini-
cio dêste século pela Guarda
Nacional. íi católico pratican-
1e e sua vida é cheia de fatos
pitorescos: um dia defendeu
nm ladrão que roubou seu pró-
prio irmão.

discípulos
Chegou ontem ao Rio, pa-

ra uma visita aos seus anti-
gos discípulos, o bailarino
e coreógrafo norte-america-
no Igor Shwezoff, que mon-
tou o Bale da. Juventude, am
1945, no Teatro Municipal,
revelando, na ocasião, vá-
rios artistas brasileiros co-
mo Berta Rosanova, John-
ny Franklin, Denls Grey,
Consuelo Dias e outros.

Igor Slrwezoff, que dirige
atualmente o Theatre Bal-
let e o Bale de São Fran-
cisco, na Califórnia, goza de
grande prestigio nos Esta-
dos Unidos, tendo sido res-
ponsável pela criação de fa-
moses bales, como o Papou-
Za Vermelha e Luta Eterna,
Ao seu desembarque compa-
receram vários de seus an-
ticos alunos brasileiros.

Bianco vende
obra toda em
Roma e volta.

O pintor brasileiro Enrico
Bianco. que expôs durante cin-
co meses na Casa do Bra.sil,
em Roma., vendendo todos os
_-0 quadros que levou, confes-
sou-se impressionado com o
Êxito alcançado pela sua mos-
ira, salientando que vale ape-
na expor na Europa, pois, o
público é interessado.

Enrico Bianco, que já assu-
miu compromisso para uma no-
va exposição, no próximo ano,
lamentou apenas que o dinhei-
ro ganho com os seus traba-
lhos. não tenha correspondido
a um grande lucro "pois se
gasta muito na Itália, onde o
padrão de vida é muito ele-
vado".

Recife volta
a ler água e
luz normais

Recife (Sucursal! — Depois
de quatro dias de completa inl-
ta de água. na maioria dos bair-
ros, provocada por tuna série
do consertos na adutora de
Gurjaú — já reparada em
parte —, e de falta rie luz,
durante todo o dia de domin-
go passado, a situação em Re-
cife se normalizou inteiramen-
te ontem.

Segundo o Secretário de Via-
çâo e Obras, Sr. Murilo Pa-
raiso, os consertos da adutora
de Gurjaú são ainda uma con-
seqüência dos danos que so-
freu ano passado, quando, em
virtude de fortes chuvas, arre-
bentou-se uma de suas pare-
des externas, inundando parte
da BR-31 e matando um casal
de alemães que teve seu carro
arrastado pelas águas.

LUZ

O abastecimento de lua. que
íot racionado domingo deixan-
do grande área desta Capitai
ns escuras até ás 19 horas cm
virtude de consertos numa dis-
tribuldora da CHESF, ficou to-
talmeme normalizado ontem.

I de
Previdência Social

AVISO ÀS EMPRESAS
RECOLHIMENTO ATRAVÉS DE BANCOS

O recolhimento das contribuições em dia ou com até
2 (dois) meses de atraso, devidas ao INPS, poderá ser efe-
tundo através da rede bancária credenciada, constituída de
cerca de 70 (setenta) Bancos e 500 (quinhentas) agências,
neste Estado.

Para èsse fim, as Empresas, qualquer que tenha sido
sua filiação aos ex-IAPs, poderão dirigir-se à agência banca-
ria credenciada de sua preferência munidas das respectivas
Guias de Recolhimento (modelo novo do INPS), preenchidas
em 4 (quatro) vias.

Murillo Corrêa da Silva
Superintendente Regional na Guanabara
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o il.scrrt.or coni
Brasília realizará a ma
II Semana
Simpósio sobre Literatura

Brasília (Sucursal) — A II Semana Nacional doEscritor, a realizar-se em Brasília entre os dias 16 e22, prevê no .seu programa o I Simpósio sobre Lite-ratura Brasileira de Hoje. segundo informou ao JBo Sr. Válter Melo. assessor da Fundação Cultural doDistrito Federal, entidade promotora do certame
A Semana do Escritor tem a colaboração da As-sociação Nacional de Escritores, Universidade de Bra-sília e Departamento de Turismo da Prefeitura doDistrito Federal. No coquetel de instalação será mau-

gurada também uma Feira do Livro no pátio externo
do Hotel Nacional.
PROGRAMA

Aiém do Simpósio e da
Feira, a programação da
Semana do Escritor prevê
tardes de autógrafos dos es-
cri tores participantes, pas-
seios pela Cidade, visitas à
Universidade Nacional de
Brasilia. ao Congresso Na-
ciotial e ao Supremo Tribu-
nal Federal, conferências tle
Josué Moutelo, Aurélio Bu-
arque de Holanda, Domin-
gos Carvalho da Siiva. An-
tonio d'EIia e Menotti Del
Picchia, recepções em em-
baixadas e clubes, coquetéis,
recitais de piano e canto
coral, exposições, churras-
cos. passeios de barco e vi-
sitas aos pontos pitorescos
de Brasília.

ESCRITORES PRESENTES

Já confirmaram a sua
participação na Semana,
entre outros, os seguintes
escritores: Herberto Sa.les,
Adonias Filho. Cassiano Ri-
cardo. Fausto Cunha, Ligia
Fagundes Teles, Leonardo
Arroio, Paulo Mendes Cam-
pos, Fernando Sabino. Ru-
bem Braga, Péricles Eugê-
nio da Silva Ramos. Samuel
Rawet, Renard Perez, José
Conde, Darci. Damasceno,
Ciro dos Anjos, Almeida
Fischer, Cassiano Nunes,
Lago Burnett, Domingos
Carvalho da Silva. Oeir
Campos, Plinio Salgado,
Cândido Mota Filho. Ivone
M i r a n d a, José Augusto
Guerra, Fernando Mendes
Viana. Alphonsus de Gui-
marães Filho, Fernando
Ferreira de Loanda, Aluisio
Vale, Rui Santos. Almiro
Roime.s Barbosa, Valdemar
Cavalcanti, Joanir de Oli-
veira, José Godói Garcia,
André Carrazzoni, José Pau-
lo Moreira da Fonseca. Ju-
randir Coelho. Lupe Cotrim
Garaude. José Geraldo Viei-
ra, Nelson Omegna, Astrid
Cabral, Bernardo Élis, João
Emilio Falcão, Lúcia Bene-
detti, Maria de Lourdes Tei-
xeira, Elza Caravana, Vítor
Nunes Leal, Hamilton No-
gueira, José Medeiros. Edna
Savaget, Josué Montelo, Je-
sus de Barros Boquady, Eli
Brasiliense, Hermes Lima,
Afonso Félix de Sousa, San-

tos Morais. E. Pereira, Al-
cantara Silveira. Horténcio
B ar i a n í. Carlos Castelo
Branco, Mário Teles, Romeu
Jobim, A n d e r s o n Braga,
Horta, Jorge Amado. Auré-
lio Buarque de Holanda.
Aderbal Jurema. Nestor de
Holanda, Serra Ivo Sobrinho.
Antônio d'Elia, Lina dei Pc-
loso, Corsíndio Monteiro,
F e r n a n d o Góis, Antônio
Olinto, Geraldo Costa Alves,
Bueno de Rivera, Sousa Ne-
to, Ledo Ivo, Otávio de Fa-
ria, Aguinaldo Silva. Muri-
10 Rubião, Peregrino Júnior
c Vinícius de Morais.
PRÊMIOS LITERÁRIOS

Durante a Semana do Es-
critor serão conhecidos os
resultados dos Prêmios Li-
lerãrios da Fundação Cul-
tural do DF., um para poe-
sia e outro para ficção, no
valor de NCrS 2 mil (dois
milhões de cruzeiros anti-
gos cada um). As comissões
julgadoras se reunirão du-
rante a Semana, para dis-
cutir as seleções feitas pe-
los seus membros e encon-
trar os resultados finais. Os
prêmios serão entregues, cm
.sessão solene, no dia 22 cie
abril.
SIMPÓSIO

Um Simpósio sobre Lite-
ratura Brasileira de Ho.ie
será realizado na Universi-
dade de Brasília, como pnr-
1e da programação da Se-
mana, com os seguintes te-
mas oficiais: I — Situação
Atual da Poesia Brasileira;
11 — Situarão Atual da I ic-
çáo Brasileira: III — Situa-
çâo Atual (ia Critica Litera-
ria no Brasil; IV — Situa-
ção Atual do Teatro c ilo
Cinema no Bra.sil: V — Im-
]>m_sa c Literatura — 0
1'eriodisnio Literário: e VI
— O Pensamento Estético
no Brasil.

As teses deverão ser apre-
sentadas na sessão prepara-
tória do Simpósio, a reali-
zar-se no dia 17 de abril,
ás 16h, na UNB, iniciada
com um coquetel oferecido
pelo Reitor Laerte Ramos
de Carvalho. Deverão ser
curtas, com até cinco pági-
nas datilografadas de tex-
to.

ENTRAL ELÉTRICA DE

AVISO AS FIRMAS CONSTRUTORAS
DE GRANDES EDIFÍCIOS

1. Central Elétrica de Furnas S.A. solicitara oportuna-
; mente propostas para a construção de um prédio de escrito-
i rios a ser edificado no terreno n.° 219, à Rua Real Grandeza.
em Botafogo, Estado da Guanabara.

2. O edifício terá uma área construída de aproxima-
I damente 20.000 m2, possuindo um subsolo de 3.600 m2..

3. As condições do subsolo no local exigem n exe-
cução de fundação profunda.

4. So serão convidadas a apresentar proposta firmas
construtoras radicadas no Estado da Guanabara ou que pos-
suam aqui perfeita organização técnica e financeira, com ca-

pifai realizado suficiente, a critério de Furnas, e que já te-
nham executado edifícios na Guanabara de vulto semelhan-
te, em condições técnicas consideradas satisfatórias, e que
se classificarem em seleção prévia, de acordo com as pre-
sentes condições.

5. A seleção de firmas será feita por Furnas a seu
exclusivo critério e julgamento; aos excluídos não caberá
direito a qualquer reclamação, não se obrigando Furnas a
dar esclarecimentos sobre suas decisões.

6. Furnas manterá entendimentos exclusivamente com
firmas construtoras, não aceitando agentes ou intermedie-
rios.

7. Os candidatos deverão fazer chegar a Central Elé-
trica de Furnas S.A. — Rua São José n.° 90, 3.° andar, Rio
de Janeiro, G.B. —, o mais tardar até às 15 horas do di; 1 I
de abril de 1967 as seguintes informações:

7.1.

7.2.

Comprovação da existência legal da empresa, data de
sua constituição e os nomes dos Gerentes ou Direto-
res Executivos;

Comprovação de idoneidade técnica com "curriculum

vitae" dos dirigentes da firma.

7.3. Referências bancárias, comprovantes de idoneidade;
financeira.

7.4. Comprovação de ter já construído grandes edifícios
de escritórios, providos de modernas instalações.

7.5. Indicação das áreas e dos prazos nos quais foram
construídos tais edifícios, bem como as datas e os va-
lores dos respectivos contratos.

7.6. Relação de grandes obras executadas no correr des
últimos 5 anos.

7.7. Relação do equipamento disponível para * obra emf
apreço, levando em consideração que os serviços da
construção serão provavelmente iniciados dentro de
60 dias a partir desta data.

8. Os convites para apresentação de propostas seráo
| enviados na segunda quinzena de abril aos qualificados nos
j termos cio presente edital.

9. Furnas so receberá propostas de tirmas que se te-
Inham submetido à presente prérqualificaçào. (P



Jornal do Brasil, quinta-feira. 30-3-67, 1.° Cad. — 15

Motivação para servidor
obter ve nc i men to s mel hores
está no Novo Testamento

Brasilia (Sucursal) —- O Diretor do novo Departamen-
to de Administração do Pessoal Civil IDAPC, antigo DASP),
Sr. Belmiro Siqueira, afirmou ontem que é contrario á po-
litica negativa do Velho Testamento — cie dizer sempre
não —, preferindo a do Novo Testamento — de dizer sim —,
e que êste será seu comportamento em relação ao fun-
cionalismo e suas reivindicações.

— Considero a reivindicação de aumento dos servido-
res com a maior simpatia, empenhando-me agora no co-
nhéclmento de dados e fatos da administração federal, para
que aquele desejei possa tornar-se realidade dentro dc
pouco tempo — declarou o Sr. Belmiro Siqueira.

FATOR IMPORTANTE

J8

Sf

fíALANCO DE OBRAS

Para o Sr. Belmiro Siqueira,
o fator humano é elemento
fundamental, porque sem colo-
boração e apoio nenhuma es-
trutura ou organização, por
mais perfeita que seja. terá
êxito. O Diretor do DAPCTe-
conhece que o problema sala-
rial é, no serviço público ou em
empresa privada, da maicr im-
portancia

A remuneração precisa ter,
essencialmente, o aspecto de
incentivo Assim é que. quan-
cio da concessão do novo au-
mento ao funcionalismo, ciefen-
deret a tese de que os servido-
res deverão ter uma parcela íi-
xa e ouwa variável, que poderá
ou não ser atribuída, conforme
a eficiência e produtividade,
evidentemente, dentro de criié-
rios rigiclos.
PROMOÇÕES

A gratificação cie prod;*.-
ção terá <i «ajudá-la — na ta-*
r»kt rie desburocratizar e dai*
maior eficiência ao serviço pú-
blico —. o cumprimento ele-
tivo dfl Loi de Promoções que,
promulgada ainda no Gover-
no cio Sr. João Goular, práti-
camente não tem sido cum-
prida.

Com a responsabilidade! de
tx -presidente cia Comissão ci?.
Classificação cie Cargos do Go-

1

vêrno da Guanabara — "atra-
vés da qual as promoções e
reelassificações loram efetiva-
mente realizadas" —. o Dire-

.tor-Geral do DAPC vai convo-
car, logo após receber oficial-
mente o cargo, reunião de to-
dos os diretores administrai!-
vos dos órgãos federais.

O Sr. Belmiro Siqueira não
enviará circular porque "pou-
eo adiantará, contribuindo só
para a burocra lixa ção". Reu-
nicio cmn os diretores, solici-
tara informações concretas só-
bre os quadros e vagos, para-
ciue sejam imediatamente rea-
lizadas a.s promoções que. p;,r
lei, devem ser Trimestrais.

ADMINISTRAÇÃO
CIENTÍFICA

Professor universitário de
Administração, o Sr. Belmiro
Siqueira reduz os grandes pro-
blemas de pessoal em cinco
itens: análise de trabalho, aná-
üse de trabalhador, classifica-
cão de cargos, problema sala-
rial e treinamento.

— Nenhuma classificação de
cargos é cientificamente possi-
vel sem que haja antes uma
análise do trabalho e uma aná-
lise do trabalhador, porque
atuiria é em grande parle uma.
resultante das intei-hgaçôe*;
entre estas duas — explica ¦>
Diretor do DAPC.

fJano para
Estado irá

o
lopo

numento
a rs

no
íNegnto

Como elemento básico para
um possível reajuste salarial
dos funcionários cariocas, se-
rá entregue esta semana pelo
Secretário de Administração,
Sr. Álvaro Americano, ao Go-
vernador Negrão de Lima. um
relatório no qual estão fixados
numericamente e por catego-
ria (ocios os funcionárias cs-
taci u ais.

Segundo informações do Che-
fe de Gabin.ie da Secretaria
de Administração, >Sr. Azauri

Mascarenhas. este relatório,
apresentado por uma comissão
especial presidida pelo Procura-
dor Carlos Eduardo de Olivei-
ra Vale, "é indispensável para
a melhoria dos níveis salariais
da Guanabara, e só depois de
estudá-lo detalhada men; e. com-
parando os atuais salários com
o aumento dos níveis de custo
de vida, estará o Governo ca-
pf-Cita.do a decidir sôbre o au-
mento".

•¦" ':....;,..„- xx-:m:M: 
m'.à*mÊ-''' m *-. '•¦ ^ ta

t.l Secretário dc Obras deixou para jalar sóbre os efeitos dai enchentes daqui a lõ dias

.Levantamento Arrombameiito do cofre da
fotosráfico Igreia de N. S- tio Rosário

.• O t_*> .7

deixa dúvida e adiado por guns ctias
lírasilia (SucursalI — O

Deputado Pedro Faria
iMDB-Gua nabara i reque-
ren, ontem, através da Me-
sa da Câmara, pronuncia-
mento do Ministro do Exér-
cito a respeito de acordo que
teria sido firmado entre o
Brasil e os Estados Unidos
para o levantamento ae;o-
íotogramétrico do território
nacional.

No requerimento, o par-
lamentar indaga, especial-
mente, se "os operações ar-
rolotogramétricas estariam
protegidas contra qualquer
uso contrário á segurança
nacional".

A abertura do cofre que escapou do Incêndio da Igre-
ja de Nossa Senhora do Rosário c São Benedito foi adia-
da por alguns dias. por decisão do Juiz Provedor da Ir-
mandado, Marechal João Batista de Morais, para que es-
leiam presentes o delegado e o escrivão da 4.a Delegacia,
Distrital, um perito do Instituto de Criminalística e um
inspetor cie seguros.

A medida foi aconselhada peio joa lheiro Carlos Pavon
— o mesmo qut* avaliou em 1059 os jóias da igreja, que sc
encontram justamente dentro do cofre — a fim de garan-
tir cs interesses da Irmandade, o que não aconteceria sc
a abertura fosse feita ontem, como .estava marcado, sem
a presença das testemunhas legais necessárias.

REUNIÃO 3FXEETA

encampaBB
dívidas no
Est. do Rio

O Ministro do Interior. Ge-
neral Albuquerque Lima. a cer-
rou com o Banco do Brasil a
encampação, por canta do Te-
souro Nacional, das dívidas dos
industriais, comerciantes, la-
viradores e pecuaristas das rc-
piões do Eslado do Rio atingi-
das pelas inundações.

A medida foi anunciada cm
telegrama-circular a 17 bancos,
sando ainda solicitado o prazo
de dez dias do tolerância para
o início cia liquidação cia., di-
vidas.

CTB chama

auro se.ve
confirmado
leia

Paula Soares afin ia

sem ICM sôbre óleo c
d

que
bras

do

Supremo julga prejudicado
pedido para que Stangl não
dc entrevista à imprensa

Brasília (Sucursal) — Acolhendo voto do relator, Mi-
nistro Nunes Leal, o Supremo Tribunal Federal julgou pre-
.indicado o pedido feito pelos advogados de Franz Paul
Stangl para que êste não seja submetido a entrevista co-
letiva da imprensa.

A decisão baseou-se nas informações cio Diretor-Geral
do Departamento de Policia. Federal, Coronel Fiorimar
Campeio, de que não cogita de realizar a entrevista..

RECEIO INJUSTIFICADO

Em seu voto. salientou o Mi-
nistro Vítor Nunes Leal*.

"As informações do Diretor-
Geral do Departamento de Po-
licia Federal mostram que não
sc justifica o receio dos im-
petrantes. S. Exa., embora
sustentando que o contato do
paciente com a imprensa fa-
lada e escrita seria útil ã pró-
pria çleíesa. nega estar provi-
denciando em tal sem ido.

¦Não estou de acordo em que
a excessiva publicidade seja fa-
vorável ao acusado, em proces-
so.de tal repercussão. Como ê
sabido, êste problema última-
mente tem preocupado a Corte
Suprema dos Estados Unidos,
que anulou a condenação do
Dr. Sam Sheppard. bem como
a American Bar Assoclaticn.
As precauções recomendadas
especialmente quanto ao júri,
procuram e v i t aro que ali
se convencionou chamar trial
by newspaper.

Entretanto, em face das in-
formações, julgo prejudicado o
pedido de providências a que
sc refere o citado telegrama
dos impetrantes. Quanto r.o
mérito do pedido dc habeas-
çorpus, ficando na dependen-

' cia cias informações do Sr.
Ministro da Justiça",

NEGA ESPETÁCULO

O ofício enviado pelo Dirr- '

tor-Geral do Departamento de
Policia Federal, baseado nó
qual a providência foi julgada
prejudicada, diz que "nenhuma
razão assiste aos patronos cie
Franz Paul Stangl, que tam-
bém se apresenta como Paul

Stangl ou Franz Stangl. pois.
não cogita a direção-geral dés-
te Departamento apresentá-lo
como espetáculo á mórbida

. curiosidade de quem quer ciue
seja.

Não praticaria êste "atenta-
do á dignidade humana ou ás
nossas tradições cristãs", mes-
mo em se tratando de Franz
Paul Stangl, acusado de haver
eliminado em campos cie con-
cmtração na •Áustria. Polônia,
e Alemanha,, cerca de 700 mil
vida-: não poderá, contudo,
impedir que representantes da
imprensa nacional e estra*;.-
neira, no legítimo desempenho
da função de informar, qu:
lhes é própria, busquem avis-
tar-se- com o paciente, autor
cie um dos mais hediondos
crimes praticados contra a hu-
manidade no curso da última
Grande Guerra.

Ao contrário do pretendido
pelos ilustres patronos do pa-
ciente, o fato de ser entrevis-
tado não poderia causar movi-
mento de opinião pública ca-
paz de influir no sadio julga-
mento desse Superior Tribu-
nal, sempre fundado na prova
c. no direito.

Salicn.e-se, outrossim, que a
figura cio paciente e os crimes
por êle praticados vêm sendo,
desde a sua prisão, focalizados
pela imprensa, sem que lhe
tenha, sido p r oporei o n a d o
com ela avistar-se diretamen-
te. o que lhe possibilitaria, ao
contrario do pretendido por
seus doutos advogados, defen-
der-se perante a opinião pú-
blica, das terríveis imput-ações
que lhe são feitas e o tornam
execrável ao convívio de todos
03 homens de- bem."

Cem toneladas de moedas de
10 e 20 centavos cunhadas
com erro serão refundidas

O Diretor da Casa da Moeda, Sr. Nelson de Almeida.
Brum, afirmou ontem que a refundição de 101 toneladas
de moedas de dez e vinte centavos, cunhadas com data
errada, não trará nenhum prejuízo material devido ao
aproveitamento integral da liga de cuproníquel, matéria-
prima dos centavos novos a serem dançados em fins deste
ano.

Acrescentou que. baixado o Deereto-Lei n.° 1. que criou
o Cruzeiro Novo, a Casa da Moeda recebeu instruções para
cunhar 101 toneladas de moedas, mas como no ano passa-
cio não houve estabilização da inflação, ó Governo federal
preferiu sustar o lançamento. As moedas eom data errada'" 
já foram transportadas para a oficina de fundição.

NOVA CUNHAGEM

O Deputada Mauro Magalhães
afirmou ontem que a resposta
cia CETEL publicada pelo JOR-
NAL DO BRASIL "é a confir-
mação cio superaumento pela
própria, empresa, pois ela de-
ciara: ter sirio elevada de NCrS
0,00 (seis mil cruzeiros antigos)
para NCrS 8,00 iH mil cruzeiros
antigosi sua, taxa fixa, além cie
lambem subir o preço por cha-
mada telefônica".

A resposta àt*. CETEL foi de-
corrente de- um pedido de in-
formação do Deputado Mauro
Magalhães, qu- estranhou sua
conta de telefone ter passado
rie NCrS 28.00 cvinte e oito mil
cruzeiros antigos) para NCr$
fi3,00 (sessenta e três- mil cru-
zeiros antigos,.

Eu esperava, que cm rc-
pasta á minha critica a. CETEL.
em vez cie afirmar uo início
que não houve superaumento
e mais adiante se contradizer
;,o informar que ocorreu au-
mento da taxa, fixa e ria oue
é cobraria por chamada, tele-
fônica, ela desse aos usuários
as informações a que tém di-
reito — declarou o Sr. Mauro
Magalhães.

Volto ao assunto para so-
licitar da. CETEL, companhia 

"

que sempre mereceu rie nós to-
rio o apoio, que tome medidas
destinadas a restabelecer o fun-
cíonamento normal de seu sls-
tema. pois em algumas áreas
servidas pela companhia é qua-
s> impôs.ivel a utilização rios
seus serviços.

Ainda sóbre o aumen',o dos
serviços da CETEL. o Deputado
Mauro Magalhães afirmou que"nos talões de contas pa.gas
não consta nenhuma explica-
cão sôbre as taxas cobradas e
lia. coluna fixo consta cada més
um valor diferente, donde se
conclui que o fixo também é
variável. Nas contas pagas em
lã de março, ainda, um au-
.mento Tarseontcl, sem qualquer
explicação sóbre o que venha
a .ser, e em quantias que va-
riam para cada assinante".

— Sôbre a afirmativa da
CETEL de que não houve su-
peraumento e que a minha
conta foi elevada por excesso
de ligações, devo afirmar qua
gostaria que assim fosse. pois
isto só seria possivel se as li-
•A ações da CETEL se comple-
iassem com facilidade — ceai-
cluiu o Deputado Mauro Ma-
ga Ihães.

Gueiros vai
ao

do

uo serão retar
Secretário dc Obras, Sr. I

aíias
O Secretário dc Obras, Sr. Raimundo de Paula

Soares, anunciou ontem, durante uma exposição de
90 minutos para os integrantes da Comissão de Via-
ção da Assembléia Legislativa, que a recente deci-
são do Governo federal em não cobrar devidamente
o Imposto de Circulação sobre óleo e combustível po-
dera'retardar as obras do Túnel Dois Irmãos e da
estrada Rio—Santos.

O Sr. Paula Soares retornará dentro de 15 dias
à Assembléia Legislativa para explicar quais foram
as providências tomadas pelo Governo estadual para
diminuir os efeitos das enchentes e quais as obras
realizadas para evitar deslizamento dc encostas.
ACORDO

Antes de começar a, confe-
rência do Secretario de Obras,
o Presidente da C .missão cie
Viação. Deputado Gama Lima,
em acordo com a Mesa cia As-
sembléia decidiu que o Sr. Pau-
ia. Soares limitaria sua exposi-
ção ás cbras eme estão sendo
executadas pela Secretaria e no
seu.novo comparecimento res-
ponderia apenas ás perguntas
sôbre as enchentes.

Ficou acertado também que-
a c-cnferér.cia do Sr. Paula
Soares seria transcrita no Diá-
rio (Ia Assembléia o que daria
oportunidade, na próxima vez,
a que êle se dedicasse exclusi-
vãmente às perguntas fonfiu-
ladas pelos deputados, não lie,-
venclo necessidade rie nova cx-
pto*

O
leu tll;
10,4ã à
cie foi»
que í es

Sr.

íôro
STF por

Estamos refundlndo aa 101
toneladas de moedas cie dez e
vinte centavos — prosseguiu o
Diretor da Casa da Moeda —

para aproveitar a matéria pri-
ma na cunhagem do., centavos

novos, que entrarão em cir-
culação cm fins de 1967. Exce-
tuanric a mão-de-obra, nas of.-
cinas de laminação e fundição
da Casa cia Moeda, em Bonsu-

aáo heso, _uve nenhum pre-
juízo material.

O Procurador-Geral da Jus-
tiça Militar. Sr. Eraldo Gue;-
ro.-í, vai recorrer ao Supremo
Tribunal Federal contra a. ar-
RÜição de incompetência levan-
tada pelo Superior Tribunal
Militar para processar e julgar
os crimes contra a economia
popular.

Segundo o Sr. Eraldo Guei-
ras explicou aos próprios mi-
nistros do STM, a nova Lei de
Segurança Nacional náo exclui,
em nenhuma hipótese, a com-
petêncla (io foro militar quan-
to aoâ delitos praticados em
relação ã l.ei Delegada n..° *..
assim como à antiga Lei n.°
Ui(i2 (a extinta Lei dc Segu-
rança,.

Retrucando esta exposição dr.
motivos, o Presidente do STM.
General Mourâo Filho, disse
que "a suprema corte militar
é soberana nas suas decisões,
e somente o STF poderá modi-
ficá-las".

Paula Soares que fa-
•ante M minutos (de

12,151 levou dezenas
grafias, gráficos, me-
'não utilizadas! c fu-

meu um maço ;:e cigarros du-
rante hora, e meia.
CHUVAS

O Secretário de Obras iniciou
sua exposição fazendo um Ie-
vantamento das precipitações
pluviemétricas ocorridas no Rio
cie Janeiro, desde 1851.

Informou que em 1916 a mê-
dia foi de 1 (ilti milímetros;
em lOfifi subiu para 1 803 e
nos dois primeiros meses cies-
ic ano ja alcançou a 1 --17,
máxima que deverá sei- ultra-
passada, pois as chuvas dos
dois últimos anos tém sido ex-
cepcíonais.

Anunciou a seguir que as
galerias cie águas pluviais cia
Guanabara estão capacitadas
para receber 50 milímetros por
hora e que neste ano, na Ti-
juca, em uma hora a precipi-
tação foi na ordem de 90 mi-
límetros, acarretando uma sé-
rie de danos para o bairro.
OBRAS

A seguir, após informar que
recebeu a Secretaria, de Obras
com centas a pagar da ordem
de NCrí 12 000 000 (doze bi-
Ihões rie cruzeiros antigo; i e
c.ue todas já foram saldadas,
o ' Sr. Paula Soares enunciou
uma série cie obras que a Se-
cretaria vem realizando: pon-
te sóbre o rio Sanatório; pon-
te sóbre o Rio Jacaré, obra?
nn Avenida Suburbana (ciue
obrigarão a retirada dc COO
barracos», canalização do Rio
Ramos, galerias na Avenida
Itaoca. inclusive atravessando
a, Avenida Brasil. Citou a se-
guir qun já estão sendo em-
pregados NCrí 1 001) 000.00
(um bilhão de. cruzeiros anti-

pos» recebidos do Ministério
do Interior, "enquanto nossos
colegas do Estado do Rio ain-
dn nem assinaram o convênio
para receber êste dinheiro".
MANGUE E RERCÒ

Rpferin-. e. rm seguida, o Pr.
Paula Soares, á construção cie
um imenso túnel, saindo ca.
Avenida Niemeyer para reco-
lher a água cie vário., rios dl
Tijuca, Jacarepaguá e do Rio
Jacaré, e que resolverá em dc-
finitivo o problema das cr.-
clientes no canal do Mangue.
Esta obra está orçada em
NCrS 15 000 000.00 (quinze bi-
Ihões de cruzeiros antigos).

Sóbre o Rio Bercó declarou
que o Governo anterior cons-
traiu 1200 metros de galerias.
mas "esqueceu de começar a
obra no sentido da praia para
o inl :rior de Botafogo", rieixan-
do para o Governo atual o c ru-
zamento ria prala. com deze-
nas rie tubulações "em um
trabalho de apr-.ias 70 metros,
mas oue correspondem a 700",
r as obras rie captação de tô-
cias a.s ruas transversais ã Rua
Mena Barreto além de ter,
também, o Governo atual cie
c-fetuai' a travessia da Rua
Real Grandeza.

Finalmente, o Sr. Paula Soa-
res anunciou que o Governo
irá aplicar NCrS 10 milhões
(dez bilhões de cruzeiros an-
tigos) em obras dc contensâo
cie encosta e que o deslizamen-,
to na Estrada de Furnas foi
decorrente ria retirada crimino-
sa rie aterro. Disse que já tnl
aberto inquérito para apurar
as responsabilidades.
IBOPE

tu-

inscritos
¦é 53 e
A Companhia Telefônica

Brasileira convoca para se ha-
bilitarem á aquisição do apa-
rolho os inscritos cm 1953. a
partir de amanhã, e em 19f,4,
a partir de segunda-feira.

Os do primeiro grupo deve-
rão se apresentai* nos postos
da CTB (Rua México, Av. Co-
pacabana 4(5*„> e Rua Conde de
Bonfim '2l.Pi até a próxima
quarta-feira, os do segundo
grupo, até sexta-feira.

FUNCIONAMENTO

O posto central funciona, de
•segunda a sexta-feira, de lio
4ãm às 17 horas, enquanto os
da Zona Norte e da Zona Sul
abrem também aos sábados, no
mesmo horário.

Os que desejarem fazer no-'
vas inscrições para se habili-
tarem posteriormente ao pro-
«rama de expansão da rede ie-
lefônica deverão se apresentar
no Departamento Comercial cia
CTB, à Av. Presidente Vargas
642 — 7.° andar, ou nos postos,
ria Av. Copacabana 581 e da
Rua Visconde de Pirajá, 111.
em Ipanema.

Advogados
fazem defesa
de Beidas

Brasilia (Sucursal) — O;
advogados do banqueiro Ious-
sef Khnlil Bedas, Srs. José
Frederico Marques c Rubens
cie Barros Brinda, apresenta-
ram ontem a defesa do extra-
ditando, em -H laudas dacti-
loin*aíaria.s. às quais foram
anexados inúmeros documen-
tes e um parecer do Professor
Vicente Rao

A defesa, sustenta a inviabi-
lidada ri-a extradição, por ser
inaplicável. no ca.so, a recipro-
cidade prometida pelo Líbano;
por ter sido cancelada a ia-
lència do Ii.tra Bank, o que
faz desaparecer o crime de fa-
lência fraudulenta; devido às
peculiaridades da pena que se
aplica naquele pais, diferente
da nossa; e finalmente pela
ausência de qualquer figura
delituosa merecedora de. npu-
ração.

Primeira RM
julga hoje
25 acusados

Na manha rie ontem, mui-
tos dos membros da Irman-
riade estavam reunidos na se-
de provisória para. presenciar
o arrombameiito do cofre, on-
cie estáo guardadas jóias sc—
culares e históricas.

Entretanto, logo ao chegar,
o Marechal João Batista de
Mexais informou a todos que
resolvera adiar a operação, e
com eles reuniu-se secreta-
mente, sem permitir a presen-
ca, da imprensa. Somente ao
fim da reunião o Julz-Prove-
dor divulgou os motivos cia
suspensão aconselhada pelo
joa lheiro Carlos Pa van.

A nova data não foi marca-
ria. ficando na dependência de
que se possam reunir à mes-
ma hora as autoridades poli-
ciais e o representante ria
companhia que segurou a.-,
jóias, para que não haja pro-
blemas quanto ao ressarci-
nvnio de eventuais danos cau-
sados pelo fogo.

IMPACIENTES

Enquanto isso. os proprietá-
rios das loias destruídas pelo
fogo e rio outras quatro que io-
vam pouco danificadas, ron-
dam o local impacientemente,

aguardando ordem de entrar
nos seus estabelecimentos e re»
tirar os objetos que se salva-
ram.

Entretanto, acham que táo
cedo não o poderão fazer pnr
causa da morosidade com que
vem sendo realizado o trabalho,
de perícia, destinado a um únl-
co homem do Instituto de Cri-
minalistica, o Sr. Edson Vas-
saio, que ainda não conseguiu
encontrar a causa do incêndio,
determinando apenas que co-
meçou na Lanchonete Guana-
bara. no Beco do Rosário. 2.

Desde entem já se encontram
na portaria do Hotel Globo, na
Rua. des Andradas n.° 18, dois
livros à disposição rio público;
um destinado a, angariar iun-
dos para a reconstrução do
templo, outro a colher assina-
turas da pessoas que queiram,
prestar solidariedade á. Irman-
dade. Nos próximos dias serão
colocados novos livros em ch-
versos pontos ria Cidade.

O Juiz-Provedor da Irman-,
dade deverá encontrar-se ho-
Je com o Governador Negrão
de Lima, a quem irá pedir a,
ajuda cio Executivo, -para que.
a Cidade volte a contar com a
tradicional igreja dos homena
pretos".

Explicação da J.iglit nu pág. 3

larva que atingiu rebanno
lo de ii

ameaça todo gado iene tro
e uma regia

Belo Horizonte (Sucursal) — A raiva que está, ata-
cando o rebanho da Zona da Mata poderá, segundo o Dr.
Paulo Ângelo, veterinário do Departamento de Assistén-,
cia Sanitária da Prefeitura, trazer conseqüências maiores
para todo o Estado se não fór vacinado ent massa o gado
sadio.

Embora os produtores de leite da região estejam sc
reunindo para resolver o problema, há falta da vacina para
Imunizar o gado, e tedos aguardam uma, ação do Go-
verno mineiro em conjunto com técnicos cio Ministério da
Saúde, a fim de evitar que haja mais mortes do gado. Até
agora só foram enviados à Zona da Mata sete mil doses
do vacina.

FORA DE PERIGO

Segundo a médic* Maria
Toíanl Gontlja do Centro dc
Saúde Carlos Chagas, o surto
de raiva que atinge o gado de
Leopoldina, Cataguases, Mu-
riaé. Argiriía, Recreio e Vol-
ta Grande não tem afetado
Belo Horizonte porque, n do-
ença só é transmitida pela.
baba ou a mordida, rio animal
doente e. além disso, o leite
vindo daquela região é pas-
teurizario.

— Entretanto, nas condições
em que a raiva aparece atual-
mente — disse a Dra. Maria,
Tofani Gontijo — se transfor-
ma em calamidade e altera a
viria
pois

de toda
ameaça

comunidade,
fornecimento

cio leite para outras regiões,
como é o caso da Guanabara,

Raiva, hidrofobia, danaçãb
e loucura, significam uma mes-
ma doença incurável, que ofe-
ta a todos os mamíferos. Irí-
clusive o homem e sobretudo
o cão. É causada pela trans-
missão de um vírus por mor-
dedura on deposito cia baba,
virulema sóbre feridas, segun-
do informou o médico veteri-
nário Paulo Ângelo.

Das 3 084 pessoas que pro-
curaram o ano passado o
Centro de Saúde Carlos Cha-
gas. em Belo Horizonte, por;
ferem sido mordidas por cães!
raivosos, apenas 1 828 estavam
contaminadas e nessa totalj
nenhum caso fatal íol regis-'.
trado.

VOgc iram-pagar
iciais eom prec;ocustas j

fixado no Regimento de 46:
»_ j

A Ordem dos Advogados do Brasil, reunida ontem em!

assembléia geral, decidiu recomendar a todos os advogados;

do Rio o pagamento cias custas judiciais segundo os pre-;

ços fixados no Regimento de 1946, até que seja aprovado!

pela Assembléia Legislativa um novo e atualizado Resi-'

mento.
A decisão da OAB foi motivada pela necessidade de]

os advogados transferirem para os donos de cartório o de-..

sejo de obter da Assembléia um Regimento atualizado, fatoi

que até agora não era conseguido cm face da cobrança*

extorsiva das custas sem o fornecimento dos recibos. ,

DEBATES

Antes dc retirar-se, o Sr.
Paula Soares respondeu a tuna
série de perguntas de vários
deputados, esclarecendo sóbre'determinadas obras cie sua
Secretaria.

Quando o Sr. Salomão Filho
indagou sóbre recente decreto
que impede novas construções
em encosta de morros, o Sr.
Paula Soares Informou que o
Governo fêz um levantamento
rie opinião pública, através do
IBOPE, e verificou que S5''„ da
população receberam bem o de-
creto.

Sóbre a decisão do Governo
federei em retardar a cobran-
ça do Impo.to sebre Circula-
ção de óleos e combustíveis, de-
clarou o Sr. Paula Soares que
o elei.o pode ser danoso para
o andamento rias obras de
construção do Túnel Dois
Irmãos e para a Estrada Rio-
Santos, pois o Rio deixará cie
receber uma ajuda federal que
seria destinada exclusivamente
para estas obras.

£__!Í_-_iS_W','__&.__Í'l^¦SPíooN __g*"_JMÈÊt 22-1818
sinatura do

JORNAL DO BRASIL

Telefone para
e faça a sua assinatura do

O Conselho Permanente de
Justiça da 3.a Auditoria da 1.*
Região Militar julgará hoje os
civis Érico Sachs, Geci Sar-
mento. José Carlos Monteiro,
Max da Costa Santas c Paulo
Scliiling, acusados de subver-
são.

O mesmo Conselho julgará
aluda hoje 20 sargentos, todos
acusados de atividades subver-
sivas antes da eclosão do mo-
vimento de 31 de março cie
196-1.

Serão julgados os sargentos
Antônio Rodrigues de Oliveü-a,
Antônio G. Filho. Amadeu rie
Oliveira, Jelci Correia. Joel Fi-
gueiredo, José W. Silva, José
Mendes de Sá, Leoni Lopes,
Luís Carlos dos Prazeres, Afrá-
nio Santana, Almir Sales, Amé-
rico do Patrocínio, Ariovanir
de Sotisa Leite, Daltro Dome-
les, Deodato Fabricio, Dirceu
Domeles. João Nascimento,
Manuel de Sousa, Osmar Pres-
ler e Osvaldo Almeida.

ESTUDANTES

Recife (Sucursal) — O Con-
selho de Justiça da 7.1 Região
Militar qualificou ontem os es-
tudantes Célia Uchoa, Paulo
Guimarães, Geraldo Aguiar c
Lácio Túlio, que foram presos
há cerca de um més c enqua-
drados na Lei de Segurança
Nacional por distribuírem pan-
íletos considerados subversivos.

Reunida das 14 ns 18 horas,
a Assembléia Geral da Ordem
dos Advogados do Brasil, se-
çáo ria Guanabara, foi palco
dos mais acalorados debates em
tomo da situação atual em que
se encontram os advogados,
sendo forçados a pagar custas
altas sem recibos que compro-
vem aos clientes a.s despesas
efetuadas.

A bancada do Sindicato dos
Advogados esteve representada
pelo seus diretores Milton Me-
neses da Costa e Heli Outeiral,
e a União Nacional rios Ativo-
gados por seu Presidente. Sr.
Tanus Bastani. Aberta a sessão,
o Presidente ria OAB, Sr. Ce-
lestina Basilio. aceitou a ins-
crição rie oradores, os quais,
durante longo tempo expuse-
ram pontos-de-vista polêmicos
provocando apartes violentos.

O advogado Celso Fontenele.
um dos que defenderam a tese
de interferência da OEA junto
ao Conselho da Magistratura,
no sentido de serem cobrados
cm todos os cartórios a.s eus-
tas fixadas para os cartórios
oficializados, acabou derrotado
pela maioria, que preferiu uma
ação mais enérgica.

PRESSÕES

O grupo afinal vitorioso jus-
tlficou sua proposição alegando
que aos donos de cartório não
interessa um Regimento rie
Custas novo. com preços atua-
lizados, ainda que bem altos,

pelo simples fato cie que serão!
obrigados a ciar recibos às par-j
tes e declarar ao Imposto dej
Penda o que efetivamente ga-|
nharem.

O grupo que votou a favor daj
recomendação aos advogados;
rio pagamento das custas sc-i
gundo os preços do Regimento!
rie 19-Ki, dizia que, 15 dias de-!
pois de ficarem recebendo ape-j
nas alguns cruzeiros velhos, al-1
guns donos rie cartórios sairáoj
da sua posição atual de contra-,
riar qualquer iniciativa para;
reformar o atual Regimento, ei
se transformarão nos maiores;
defensores da idéia. j

l
DECISÃO

A decisão final da Assemoléia!
da OAB foi redigida pelo advo-|
vogado Rui Bessone, em trésj
itens, com um aditivo apresen-;
tado posteriormente, nos se-'
guintes termos:

A Assembléia-Geral da OAB.i
reunida hoje, resolve: 11 De-,
íender: ai que a reforma do;
Regimento de Custas, absoluta-;
mente indispensável, se faça dei
acordo com as disposições da;
Constituição do Estndo que re-;
gem a matéria: b) que a tra-;
mitação do projeto de lei sóbre.
O assunto se faça em regime do
urgência: c que o novo Regi-,
mento não estabeleça distinção,
entre serventias oficializadas oui
não. .i Recomendar: aos advo-J
gados, ra atual emergência, o;
pagamento das custas na for-,
ma do Regimento em vigor, me-',
diante cálculo feito e recibo de-|
vido. ;

*
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Exército comemora amanhã
aniversário da Revolução
com desfiles e exposições

O Exército fará desfiles amanhã na Zona Sul, Caxias,
Bangu, Santa Cruz e Jacarepaguá, comemorando o tercei-
ro aniversário da Revolução de março, tendo programado
ainda exposições de armamentos nas Praças General Osó-
rio, Barão de Taquara, Usina e Duque de Caxias, na Vila
Militar e no Campo de São Cristóvão.

Haverá ainda retretas nas Praças Serzedelo Correia
e Saenz Pena, em Nova Iguaçu e no Jardim do Méier, es-
tando previstas para os quartéis alvoradas festivas, salvas
de artilharia ao meio-dia e diversas palestras sobre o mo-
vimento. No Primeiro Grupo de Canhões Antiaéreos, da
Companhia do Quartel-General do I Exército, será permi-
tida visitação pública.
ESTADO DO RIO

Niterói (Sucursal) — Com al-
vorada festiva, ãs 6 horas, sc-
guida de missa solene na Igre-
ja de Porciúncula de Santana,
celebrada pelo Arcebispo desta
Capital, Dom Antônio de Al-
meida Morais Júnior às
ShSOin, formatura nos quartéis
ao medio-dia e uma retreta à
noite no Campo de São Bento,
a Iü/1 comemorará amanhã o
terceiro aniversário da Revo-
lução.

BERNAMBUCO

Keciffi (Sucursall — O Go-
vernador Nilo Coelho encerra-
rá com uma conferência, às 20
horas de amanhã, as come-
morações do terceiro aniver-
sário da Revolução, que foram
abertas ontem pelo Comandan-
te da Polícia Militar de Per-
nambuco. Coronel Clóvis Van-
dcrlei Pilho, que pronunciou
tuna palestra na televisão.
RÍO GRANDE DO SUL

Porto Alegre (Sucursall — O
programa de comemorações do

aniversário da Revolução anun-
ciado pelo III Exército será
iniciado às 7 horas e irá até
quase à meia-noite de amanhã,
sando a alvorada festiva em
frente ao Palácio Piratini, no
QG do 18.° RI e na Brigada
Militar o primeiro ato previs-
to. Estão também marcados
desfile militar, missa em ação
de graças na Catedral Metro-
politana, salva de artilharia no
Parque Farroupilha, ao meio-
dia.

MINAS

Kelo Horizonte (Sucursal) —
Desfile de tropas do Exército,
Aeronáutica, Policia Militar e
Corpo de Bombeiros, às 10 bo-
ras da manhã, c uma conferén-
cia, à noite sobre As realizações
«la Revolução de Março, pro-
nunciada pelo Presidente da
Federação (ias Indústrias de
Minas Gerais, Sr. Fábio de
Araújo Mola, marcarão o ter-
ceiro aniversário da Revolução
nesta Capital.

AVISOS RELIGIOSOS

RITZ REIN £»¦

(MISSA DE 7.° DIA)

Margarida Reinhoefer, Maria Magdalena
Mac Dowell Reinhoefer e Maria Inês Rei-
nhoefer, esposa, nora e neta de FRITZ REI-

NHOEFER, convidam os parentes e amigos para e
missa de 7.° dia que será celebrada, por intenção
de sua boníssima alma, sexta-feira, 31 de março, no
altar-mor da Igreja de São Francisco de Paula, Largo
de São Francisco, às onze e meia hs.

JOÃO DE LACERDA PAIVA
(MISSA DE 7.° DIA)

Viúva João de Lacerda Paiva e família,

Julieta de Lacerda Paiva, Família Villa-

res Paiva, Mercedes de Paiva Bello e

família, Alice de Paiva Ortigão e família, Fa-

mília Paiva Antunes, Odetfe de Andrade Pai-

va e família, viúva Nestor Barbosa e família,

Francisco Xavier de Figueiredo e família e Odi-

lon de Lacerda Paiva e família convidam pa-
rentes e amigos para a missa de sétimo dia de

seu marido, pai, avô, sogro, irmão, tio e cunha-

cio JOÃO, a ser celebrada amanha, sexta-feira,

às 10 horas, na Catedral Metropolitana.

LEAL PEREIRA DE SOUSA
(Viúva luiz Pereira de Sousa)

(MISSA DE 7." DIA)

AAaria Pereira de Sousa, Luiz Leal Pereira de
Sousa, senhora e filhos, ivo Leal Pereira de
Sousa, senhora e filhos, Ormindo Augusto
Corrêa, senhora e filhos, Admar Paulo Si-

mões, senhora e filhos, Decio L. Pereira de Sousa e
senhora, Paulo Leal Pereira de Sousa e filho, agrade-
cendo as manifestações de solidariedade recebidas

quando do falecimento de sua mãe, sogra e avó, con-
Vidam para a missa de 7.° dia que farão celebrar ama-
nhã, 6.°-feira, as 10,30 horas, na Igreja de São Fran-
cisco de Paula.

Pescoço
de Castelo

Fortaleza (Corresponden-
te) — O Conselho Perma-
nente da 10.11 Auditoria de
Guerra condenou ontem o
comerciante Aírton Gomes
de Araújo a um ano de pri-
são, por ter chamado o ex-
Presidente Castelo Branco
de "pescoço de tartaruga" e
proferido palavras desabo-
nadoras íi Bandeira brasi-
leira, fatos ocorridos na Ci-
dade de Brejo Santo.

O advogado Ivã Paraíba,
defensor do comerciante,
disse que èle foi delatado
por José Lucena da Rocha,
candidato preterido a cargo
político naquele município,
e que se vingou fazendo as
duas acusações. O julga-
mento durou três horas e
meia e o advogado de defe-
sa não poderá recorrer, por-
que o Sr. Airton Gomes de
Araújo é revel e está em lo-
cal ignorado.

Universidade é autônoma e
recebe excedente se quiser

O AMOR DOS DESABRIGA DOS

MANOEL CALDEIRA
(MISSA DE 7." DIA)

Irene Correia Caldeiro, Carlos Correia Caldeira e Neuza
Sá Caldeira e filhos, José Manuel Correia Caldeira e Maria
Apparecida Ferreira Caldeira, Lycurgo Leite Cesarino e
Maria Fernanda Caldeira Cesarino e filhos, agradecem
sensibilizados as manifestações de pesar recebidas por

ocasião do falecimento cie seu inesquecível marido, pai, sogro c avô
e convidam os seus parenles e amigos para assistirem à missa da
7." dia, que em intenção de sua boníssima alma será celebrada
amanhã, dia 31, às 10,30 horas, no altar-mor da Catedral Metropoli-
lana, à Rua 1.° de Março. (p

MOYSES FONSECA
(MISSA DE 7.° DIA)

Sua família convida os parentes e ami-
gos para a missa que em intenção de
sua alma manda celebrar amanhã, sex-

ta-feira, dia 31 às 9,30 hs. no altar-mor da
Matriz de São José no Engenho de Dentro.

xaram a
Bengell
com a roupa

Ao deixar ontem o Teatro
Princesa Isabel, onde estive
ensaiando números do seu
próximo show, a atriz Norma
Bengell verificou que ladrões
a haviam deixado só com a
roupa do corpo, pois tudo qua
levava em seu carro — aces-
sórios para o espetáculo — ti-
ilha desaparecido.

A bagagem cênica cia artista
constava, segundo ela afir-
mou, de uma mala preta
de mão contendo sen passa-
porte, uma caixa cem bolsa de
couro, um colar de pérolas de
Cartier, um relógio, um pacote
com mais de 15 pares de meias
(douradas e prateadas) e um
par de sapatos modelo Cardin.

Decreto de
Castelo
é reformado

Brasilia (Sucursal) — Com
base no Artigo 58 da Consti-
tuição, q Presidente Cosia e
Silva baixou ontem novo de-
creto-lei, prorrogando por
mais 180 dias o prazo para o
início da vigência do Decreto-
Lei 265, que criou a cédula
industrial pignoraticia.

Segundo explicações do Mi-
nistro da Indústria e do Co-
mércio, Sr. Macedo Soares,
essa prorrogação tornou-se
necessária pelo fato de a im-
plantação da cédula Industrial
pignoraticia requerer medida»
preliminares do Governo, a
partir da própria conceituação
de bem de consumo e bem de
produção, que não foram ain-
da definidos em termos de
aplicação legal.

Amigos farão
homenagem a
/ífonso Celso

O Ministério da Educação
não poderá, determinar às
Universidades particulares e
¦estaduais — e nem mesmo ãs
federais — a matrícula dos ex-
cedentes, porque a Lei de Dire-
trizes e Bases da Educação
Nacional define e exige o res-
peito _ autonomia imiversiti-
ria.

No Ministério da Educação,
informou-se ontem que o pro-
jeto governamental para o
aproveitamento dos excedentes
visa atingir as Universidades
federais e escolas isoladas,
principalmente porque 80%
dos estudantes de Engenharia
e Medicina esião concentrados
nestas unidades.

FLEXIBILIDADE

A liberação de verbas e a as-
sinatura de convênio não sig-
nificam necessariamente a

A Sociedade dos Amigos cio
Conde Afonso Celso realizará
ás 10 horas de amanhã, quan-
do completará 10 anos de exis-
tência, uma solenidade em
írente á ermidn do sou pa-
trono, na Avenida Beira-Mar.
onde será. depositada uma co-
roa de flores e o sócio Moisés
Leloriel pronunciará um dis-
curso sóbre a data.

A entidade, que é presidida
pelo Sr. Generoso Ponce Fi-
lho, foi fundada com a prin-
cipal finalidade de reunir os
admiradores do jurista, politi-
co, poeta, romancista, historia-
dor, e jornalista que foi Afon-
so Celso, mineiro, a quem o
Vaticano fêz conde em home-
nagem as suas qualidades hu-
manas e intelectuais.

Filho do Visconde de Ouro
Preto. Afonso Celso, doutorou-
se pela Faculdade de Direito
de São Paulo, em 1881, tendo
sido eleito, logo após. deputado-
geral pelo 2." distrito da Pro-
víncia de Minas. Depois da
Proelamação da República, êle
se conservou fie! aos seus prin-
cipios monarquista.s. não ten-
do modificado nunca suas
idéias.

Durante multo tempo, man-
teve no JORNAL DO BRASIL
tima coluna onde escreveu al-
gutnfts das suas páginas mais
apreciadas pelo grande nume-
ro de amigos e admiradores qua
deixou.

Âo Papa Pio XII
Agradeço a graça recebida. Josi.

Ao Menino
Jesus de Praga

Agradeço uma Braça alcançada.
Horáeio.

A São Judas Tadeu
Agradeço graça alcançada —

Horáeio.

obrigatoriedade da matrícula
dos excedentes, embora se es-
pere que haja um cumprimen-
to consentido da medida, por-
que houve, antes da decisão,
diversas reuniões, e o proble-
ma foi discutido com os rciio-
res e diretores.•

Admite-se também que as
universidades estaduais e par-
tioulares não hesitarão em co-
laborar com o Governo fe-
deral. porque esta será uma
forma de obter aproximação
política com a nova adminis-
tração.

As Faculdades que tiv.erem
condições de, imediatamente,
matricular o.s excedentes vão
fazê-lo, mas, de maneira geral,
o assunto será debatido nas
congregações, em primeira ins-
tancia, e decidido nes conse-
lhos universitários, em última.

Caso seja necessária a redls-
tribuição dos excedentes, por

ftilta de condições materiais
para a admissão cm detenni-
nadas unidades universitárias,
a Diretoria de Ensino Superior
estudará a matéria.

APLAUDIU

O Vice-Presidente do Dire-
íório Acadêmico da Faculdade
de Medicina da UFRJ, estu-
dante Luciano Barbosa, afir-
mou ontem ao JORNAL DO
BRASIL que a medida do Pre-
sidente Cesta e Silva, beneti-
ciando os excedentes foi "mui-
to boa e muito bem aceita pe-
los estudantes". Ressalvou,
contudo, que as estudantes não
hesitarão em "denunciar esta
decisão como demagógica, caso
não venha acompanhada por
uma solução prática, porque a
Medicina no Brasil é, quanti-
tativa e qualitativamente ira-
ca".

Mineiros hesitam ante nova medida
Belo Horizonte (Sucursal) —

Os estudantes mineiros que
conseguiram classificar-se em
Medicina e foram designados
para outros cursos, não sabem
agora, com a resolução do Pre-
sidente Costa e Silva, detenni-
nando o aproveitamento de to-
dos o.s excedentes, se serão ma-
triculados na Faculdade de
Medicina ou se continuarão
nos cursos que os absorverão.

Em Minas, não houve, a ri-
gor, excedentes, pois o aprovei-
tamento ocorreu de acordo cem
a classificação e a primeira op-
ção do candidato no vestibular

único de Ciências Biológicas.
Por isso, diversos estudantes
que apontaram Medicina como
primeira opção acabaram sendo
matriculados em cursos de Psi-
cologia, Veterinária, História
Natural, Odontologia c Farmá-
cia.
MANIFESTO

Lideres universitários minei-
ros vão lançar amanhã um ma-
nifesto analisando a política
estudantil do Governo da Re-
volução e condenando o fecha-
mento dai UNE e da União Es-
t a d u a 1 dos Estudantes, que

"apesar dc terem seus direitos
suspensos por decre t os-leis,
continuam dirigindo os estu-
dantes de todo o Pais".

O.s estudantes não prometem
passeata, desta vez como foi
feito no ano passado, "pois o
Governo decreta feriado e cs-
vazia o movimento'".

Anuncir.m-.se dispostos a ex-
plicar por que "a troca de Pre-
sidentes criadas dentro de Cia-
binetes náo irá atender ás ver-
dadeiras aspirações do povo
brasileiro, que pretende resolver
seus problemas através de re-
formas sociais de base".

Jr\

Brasilia (Sucursall — O Mi-
nistro Tarso Dutra assinem
ontem com os Secretários de
Educação dos Estados e Terri-
tonos os termos aditivos a con-
vênios firmados anteriormente
e que permitirão a aplicação
de NCrS 13 miihões (treze bi-
lhões de cruzeiros antigos) na
expansão do ensino médio.

Após a, cerimônia, de assina-
tura dos termos, foi instalado,
no 9.° andar da sede da Pas-
ta, a Secrecarla-Geral do Mi-
nistério cia Educação c Cultu-

Icôrdos dinamizam ensino médio
ra, que tem na sua direção o
Professor Edson Franco.

Durante duas horas, ontem
pela manhã, os Secretários de
Educação discutiram os têr-
mos do aditivo com diretores
do MEC, e apresentaram suas
sugestões ao texto.

Em seguida, ouviram o Se-
cretário-Geral e o Diretor do
Departamento Nacional de
Educação, Sr. Celso Kelly, fa-
larem sóbre o zelo com que o
MEC desejava ver empregados
os recursos a serem recebidos.

Â tarde, hs 17 horas, o Mi-
nistro Tarso Dutra encerrou o
encontro, assinando os aditi-
vos. depois de ter-se dirigido
aos Secretários.
NO SUL

Porto Alegre (Sucursal) —
O Ministro Tarso Dutra acei-
tou o convite para proferir a
aula inaugural da. Universidade
de Caxias do Sul, e que será
igualmente a primeira daque-
la instituição. Na ocasião, o
Ministro da Educação receberá
o titulo da Cidadão Caxlense.

Clementino preconiza unidade
N'o Rio. o Reitor da Univer-

.sidade Federal do Rio cie Ja-
nelro, Professor Clementino
Fraga Filho, exortou ontem to-
dos os universitários a se uni-
rem cm torno das reivindica-
ções estudantis mais necessá-
rias, a fim de que não haja"atalhos ou desvios, quando
devemos juntos caminhar pela
astroda principal".

Falando sóbre a questão do
pagamento das anuidades que
não considera como motivo pa-
ra. crise na UFRJ. o Relior
acentuou que considera válido
discutir o assunto do ponto-de-
vista doutrinário e acha viável
tentar modificar a lei, mas
acha que "os estudantes devem
respeitá-la, enquanto ela esti-
ver em vigor".

ESFORÇO CONJUNTO
Fm seu apelo, dirigido espe-

cialmente aos veteranas, o Rei-

tor da UFRJ disse estar sem-
pre disposto a manter diálogo.
Enfatizou a necessidade de
união "em torno das reivindi-
caçoe.? justas para a univer-
sidade".

-í Falo com autoridade que
julgo ter conquistado — afir-
mou — pela conduta seguida á
írente da Reitoria, quando lu-
tei para devolver à Universi-
dade um clima de paz, liber-
dade e compreensão. Não hou-
ve. durante êste periodo, qual-
quer medida de repressão ou
violência.

— Agora é chegado o mo-
mento de trabalhar — conti-
nuou. Precisamos implantar a
reforma universitária, mas a
reforma é algo que se faz gra-
dativamente. Precisamos, não
só de planas, mas de menta-
lidado e atitudes. E para isso
náo bastam as professores, mas

impõem-se a participação e a
colaboração permanente dos
estudantes.

Entende qua o estudante pre-
cisa encontrar entre seus mes-
três aqueles em que possa con-
fiar, e crô como reivindicações
principais a serem feitas o
aprimoramento das condições
didáticas, a modificação dos
métodos do ensino, a atualiza-
ção das currículos, a Justa re-
numeração dos professores c
pesquisadoras, tempo integral,
melhoria de tnstalaçõei, au-
mento do número de vagas,
eleições livres para os direto-
rios acadêmicos, igualdade de
oportunidades para todas, sem
discriminação de raça, credo ou
nivel social.

Curso dará treino a professoras
Cerca de 200 moças iniciaram

ontem, no Instituto de Educa-
çáo. o Curso de Aperfeiçoa-
mem o de. Professoras Prima-
rias. destinado a propiciar trei-
namento, através dej contato
direto com crianças, as jovens
formadas por escolas normais
particulares.

O curso terá a duração de
seis semanas, e será ministra-
cio por professoras da Secreta-
ria. de Educação. Anunciou-se,
por outro lado, que várias pro-

assar:

fessôras formadas per escolas
particulares pretendem iniciar
uma campanha, ainda esta se-
mana, visando a. levar o Govèr-
no a incorporá-las na rede es-
tadual.

DEPENDENTES

Serão admitidas a matricula
nas séries superiores as norma-
listas das escolas do Estado que
se achavam na dependência de
uma matéria, segundo deter-

sua
Intervenção pessoal
ao caso dos interinos

O Ministro Jarbas Passarinho cientificou, ontem, a
seus assessores, ao lhe ser anunciado que duas novas co-
missões de exonerados da Previdência Social o aguarda-
vam, qtie a sua interferência pessoal naqueles casos es-
tava limitada ao dos interinos. O.s demais seriam resolvi-
dos pelo novo Presidente do INPS, Sr. Francisco Torres de
Oliveira.

As duas outras comissões representavam, respectiva-
mente, os credenciados cio ex-Instituto dos Bancários e os
correspondentes do ex-IAPC, estes em número de 1 438, que
eram contratados e foram igualmente exonerados pelo ex-
Presidente do INPS, Sr. Nazaré Teixeira Dias. As duas
comissões entregaram seus manifestos ao chefe do gabi-
neto do Ministro.

INTERINOS

O Coronel Jarbas Passarl-
nho. que ontem chegoti de Bra-
silia, revelou que o problema
dos interinos está prátieamen-
te resolvido com a designação
do.s membros que comporão o
grupo de trabalho que vai exa-
minar o assunto.

Enquanto isso. informava-se
no Ministério do Trabalho que
o representante dos interinos
no grupo de trabalho, Sr. Car-
los Garcia. íora afastado do
mesmo porque respondera a um
IPM, logo após a Revolução,
na Justiça Militar.

Desse modo, ficara o GT rc-
duzido de cinco para quatro
membros, o que deu motivo a
uma reunião da Comissão Na-
cional de Defesa dos Interinos,
que decidiu solicitar uma au-
diéncia do Ministro para pro-
testar contra a medida.

Argumentam os representan-
tes cia Comissão que o Sr. Car-
las Garcia respondera, real-
mente, ao inquérito, como Pre-
sidente do Ciube 22 de Maio,
qu.^ reúne funcionários do ex-
IAPC. por ter liderado uma rei-
vintíicação pelo pagameiro da
gratificação natalina à ciasse.

Mas que o inquérito fora arqui-
vacio,por náo ter nada apurado.

Com o afastamento, o grupo
agora está constituído pelos se-
guintes nomes: Eduardo Au-
gusto Bretn.s clc Noronha, Che-
íe do Gabinete do Ministro do
Trabalho, e os Srs. Godofredo
Henrique de Leão. Leo Pacheco
de Oliveira e Jusilan Dias Bra-
sil, todos funcionárias do Mi-
nistério.

MANIFESTOS

A comissão dos Credenciados
do ex-IAPB Informa, em seu
manifesto ao Ministro Jarbas
Passarinho, que desde 1962
prestavam serviços à Previdèn-
cia Social, na qualidade d«
contratados, após se submete-
rem a uma prova de scieçáo,
recebendo salários equiparados
ao salário mínimo regional."De um momento para outro
fomos surpreendidos com a Or-
dem de Serviço datada de 1 de
março do ex-Presidente tio
INPS, Sr. Nazaré Teixeira, de-
miíindo todas, cerca de 200,
sem qualquer aviso prévio, t
determinando que a pF.rtir de
10 de março de 1967 nenhum
pagamento mats íósse feito."
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Leandro consola Paulina que ümra o set» barraco perdido

Fogo clestrói 7 barracos
em São Carlos porque um
homem nervoso se engana

Sete barracos do Morro de São Carlos, no Estácio, ío-
ram destruídos pelo fogo ontem à noite, sem que houves-
se vitimas, após uma crise nervosa de Pedro Luis Paulo,
de 37 anos. que atirou um lampião sóbre os móveis do sua,
casa ao julgar que seu irmão estivesse .sendo espancado
pelos vizinhos.

Logo após o incêndio, que os bombeiros não conse-
guiram apagar cm vista da dificuldade de acesso ao pon-
to mais alto do Morro, Peclro Luis Paulo apresentou-se k
5,a Delegacia Distrital, com o braço esquerdo ligeiramente
queimado, e em seu depoimento mostrou evidentes sinais.
de desequilíbrio mental.

mina medida autorizada pelo
Governador Negrão de Lima,
que se baseou em decisão do
Conselho Estadual de Educa-
çáo.

Em nota oficial divulgada
após a reunião do Conselho
Estadual de Educação, o Dire-
tor da Divisão de Ensino Nor-
mal, professor Vitorio Emanuele
Bergo. comunica a adoção da
medida, endassada pelo Secre-
t á r i o de Educação, Professor
Benjamim de Morais.

Frente fria
vem com
mais chuvas

O Serviço de Meteorologia
prevê a entrada hoje no Pais
de uma nova frente fria, que
provocará chuvas, trovoadas e
declínio de temperatura, des-
locando-se na direção nordes-
te com possibilidade de atin-
gir o Rio nos próximos dias.

Enquanto a frente fria não
chegar, a região continuará
sob a influência da massa tro-
picai, mantendo o tempo bom.
com temperaturas elevadas e
possibilidades, de pancadas c
trovoadas esparsas, entre a tar-
cie e a noite, principalmente
nas localidades afastadas do
litoral.

DIA QUENTE

O dia de ontem íol o mais
quente dêste mês, quando a
temperatura máxima registra-
da foi de 35.8, no Engenho de
Dentro, fazendo com que o ca-
rioca vivesse um dia de verão
em plena, estação do outono.
A mínima, também elevada,
foi de 22.8, no Alto da Boa
Vista.

Nos últimos dias as tempe-
raturas têm-se mantido de ele-
vação gradativa, representando
isso um prenuncio da aproxi-
macão da nova frente iria que
se desloca do sul. Garantem os
meteorologistas que isto sem-
pre acontece quando a tempe-
ratura se eleva acima do nor-
mal; para estabelecer o equili-
brio das condições meteorolô-
gieas.

Nessa época do ano as pre-
visões de máximas e mínimas
cio Rio situam-se entre 29.1 e
22.7 graus, com média de 25.3

>

TUDO QUEIMADO

Quando os bombeiros che-
jraram ontem à noite ao loca!
do incêndio, na. Rua Otávio
Guimarães, no Morro de São
Caries, pouco resta vn a íazer:
sete barracos totalmente des-
truídos, sem que nenhuma das
famílias pudesse salvai' alau-
ma coisa. Para chegar ao cume
do morro, onde ocorrei; o in-
cêndio_ oa bombeiros tiveram
que subir o Morro de Sáo Car-
los a pé, porque seus carros
não conseguiram vencer a la-
deira.

FORAM ACUSAR

A familia de Leandro Isal-
tino Brandão, operário'da
SURSAN — sua mulher Pauli-
na e sua mãe Olivia — cujo
barraco íoi o segundo a ser
atingido, dirigiu-se imedia-
tamente ao Pôsto Policial do
Morro de São Carlos, culpan-
do Pedro Luís Paulo de ter si-
do o causador do incêndio.

—¦ Èle disse que ia se vingar
da gente, náo sabemos por que
motivo. Há muito tempo que
nos hostiliza, passa o dia todo
nos provocando.

FOI ENTREGAR-SE

O Comissário Campos, da
5.1 Delegacia .Distniíal, rece-

ben ás 20 horas a visita cie um
homem magrinho. de cabelo es-
ticado e gestos femininos.

Doutor, vim me entregar.
Botei fogo no meu barraco e
acho que ile se alastrou. Fiz
isso porque assassinaram meu
irmão Henrique « queriam me
matar também.

Como estivesse com queima-
duras no braço, o Comissário
mandou levá-lo ao Hospital
Sousa Aguiar e, na. volva, con-
tou sua história, bastante es-
tranha, que não convenceu a.
ninguém.

Ouvi quando meu irmão
Henrique estava, sendo espan-
cado pelos vizinhos, que não
gostavam da gente. Fiquei bas-
tante nervoso e Joguei o lam-
pião sóbre os móveis.

Pedro Luís Paulo disse d<"-
pois que nem chegou a ver se
realmente era seu irmão que
estava do lado de fora do bar-
raco. Sem abrir a porta ateou
fogo e só saiu quando sentiu
o perigo. Revelou também que
ultimamente não se sentia bem,
com sucessivas crises nervosas.

O Posto Policial do Morro ae.
Sâo Cailos não pôde informo r
o nome dos outros moradores
des barracos a tingidos, pois
nenhum deles esteve ali.

Bancários adotam hoje a
primeira medida contra
criação do horário único

O Sindicato cios Bancários intensificará esta semana
a sua campanha contra a implantação do horário único
nos bancos, e fará entrega, hoje, de um oficio ao Minis-
tro do Trabalho, Coronel Jarbas Passarinho, pedindo a con-
vocação de uma mesa-redonda com os empregadores para
discutir-se o problema.

Os dirigentes do Sindicato dos Bancários pretendem,
ao mesmo tempo, acelerar os contatos que vêm sendo fei-
tos com os empregados de todos os bancos da Guanabara
para discussão do horário único e do Fundo de Garantia
de Tempo de Serviço, e convocar, para cada reunião, os
funcionários de quatro bancos.

DESEMPREGO da indústria c do comércio,

O Procurador do Sindicato,
Sr. Antônio Cardoso, diz que,
pelos cálculos já feitos, cerca
de 10 mil bancários perderiam
o emprego com a implantação
do horário único nas bancos.

A campanha dos bancários
já conta com a solidariedade

cia indústria
quy se manifestaram contra-
rios à redução do horário cie
funcionamento das bancos pa-
ra apenas quatro horas — cie
12 h 30 m ás 16 h 30 m — por
entenderem que a medida vi-
ria tumultuar seus interesses,
além de diminuir as vendas.

ELEIÇÕES NA CAIXA DE
TÊNCIA DOS FUNCIONAR

BANCO DO BRASIL (CASSI)

SIS-
DO

Seráo realizada! amanhã, dia 31 de março, em todo o terri-
tório nacional, eleições para a renovação de um terço (1/3) do Con-

selho Administrativo e do Conselho Fiscal da Caixa de Assistência
dos Funcionários do Banco do Brasil (CASSI).

Concorre ao pleito a chapa "Igualdade e Fraternidade", com-

posta dos conceituados funcionários WltSON ABITEBOUL AZOUZ a
CtÁUDIO AGUIAR ROCHA para o Conselho Administrativo e HA-
ROIDO AMORIM REGO e DJALMA VIANNA DA SltVA para o Con-
selho Fiscal.

A plataforma da chapa "Igualdade c Fraternidade" inclui entre
cs seus ponlo; capitais, que grande aceitação mereceram da maio-
ris dos servidores daquele tradicional estabelecimento, não só na
Guanabara como no interior do pais, cs seguintes tópicos:

1.°) — Convocarão de Assembléia Geral Extraordinária, mediante
prévio entendimento rom a Superior Administração do Búnco do
Brasil, pr.ra reforma geral do:. Estatutos e do Regulamento de Auxílios,
bem como a inclusão da parte concernente ao pagamento de despe-
ejj com tratamento dentário e com lemes oftálmicas, e

2.°) — Reformulação da dinâmica operacional da Caixa e dina-
mi/ação dos serviços, no sentido de acelerar o pagamento dos au-
xíltos.

Espera-se o comparecímento em massa tios Funcionarioi do
Banco do Brasil para consagrar no pleito de amanhã a chapa ''Igual-

dade e fraternidade".
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Ernani de Freitas sem-
pre dá um conselho ao
jóquei dos seus animais:"Não corra cavalo de um
fôlego só. Êle não é de
ferro".

O conselho vem a pro-
pósito da próxima apre-
sentação de Flanna no
Grande Prêmio Cordeiro
ãa Graça que. segundo
muitos observadores, só
foi derrotada por Diver-
tida na última porqueJosé Machado precipitou-se na primeira parte do
percurso. Precipitação e
Xi forma da própria Di-
vertida, naturalmente.

Por falar em Flanna,
a égua. trabalhou para o
compromisso de domingo
em 64" 1/5, com muita
disposição, colada à gra-de de fora.

Prova tios no. e
A impressão que se

tem de Edição, é que a
tordüha dificilmente con-
tinuará nas pistas, se
fracassar na nova apre-
sentação. Animal clássi-
co por filiação e campa-
nha, não deve mesmo ser
lançada numa tentativa
de recuperação, sempre
difícil do tendão. A filhade Quiproquó, absoluta
em duas temporadas, de-
ve ser enviada para a re-
produção, no caso de
uma derrota, porquestud grande tem um no-
me a zelar.

Estrela de Paula
Machado

O Stud Paula Macha-
do que é absoluto nas es-
tutísticas cio Rio e São
Paulo — criador e pro-
prietário —, brilha tam-
bém em pistas argenti-
nas. por intermédio de
Artful, potro adquirido
pelo Sr. Francisco Eduar-
do nos leilões de Valer-
mo. O animal, castanho
escuro, de três anos e fi-lho de Court Bar well
(Prince Chevalier e Neu-
iron, por Hijperion) e As-
tucia. (Sideral e Sospet-
ta. por Rustom Lapisto-
ry), derrotou vários com-
petidores em 96" 4/5, no
percurso da milha, com
Ramón Ciafarãini em
seu dorso. Anteriormen-
te, na estréia, havia ira-
cassado sem explicação.

Equilíbrio rios
jóqueis

José Machado e Antò-
nio Ramos coma nãam as
estatísticas ãe jóqueis na
presente temporada, com
25 e 23 vitórias, respecti-
vãmente, seguidos de Ri-
carão, 16, F. Pereira, 15,
Borja, Cardoso e Paulo
Alves, 14. José Brizola es-
tá absoluto na categoria
de aprendizes, e Paulo
Morgado e Ernani na de
treinadores, com 19 e 18.

Paulo acha que Beaurevers
pode ganhar mas vitórias
certas só no fim de semana

O treinador Paulo Morgado declarou que espera con-
íiante uma boa atuação de Beaurevers, na noite de hoje,
em t|ue pese ás referências clo»iosas feitas ao estreante Te-
nente, mas frisou que suas maiores chances estão nas ren-
niões do fim de semana, quando acha que ns vitórias po-
dem fazê-lo permanecer nas primeiras colocações.

E o preparador admite, inclusive, que no Grande Pré-
mio o êxito seja muito possível, pois Divertida deve correr
melhor na grama seca e desde a última vitoria que não
cessou de melhorar, devendo atuar até mesmo na ponta.
Referiu-se ainda ao ótimo reforço a castanha nor parte
do tordilho Alzon. que está na sua distância preferida.
TRABALHO ÓTIMO

ContJiYUíiwlo a falar sobre
Divertida, Paulo assegurou que
o trabalho da sua pupila foi
realizado na manhã, de segun-
da-feira, não permitindo que
qualquer um do.s seus pupilos
no domingo galopasse na raia.
grande, embora n pista esti-
ves-se liberada.

E acentuou, adiante, que o
exercício da castanha íoi ó;i-
mo. passando o quilômetro em
64" com rara disposição, mos-
irando que irá vender muito
caro a vitória, domingo, no
quilômetro do Grande Prêmio
Cordeiro da Graça.

COMEÇA SÁBADO

Logo no primeiro páreo de
sábado, o treinador admite
que Deidade tenha chance,
mas não será fácil superar
Estilheira e Fusão na raia. de
areia. E tem esperança apenas
pela vantagem de peso e afir-
ma. que se o páreo iôsse na
arama não haveria problema
para a vitória.

A respeito dc Ambição, no
segundo páreo de sábado, <ii.--
se Paulo Morgado que nfio
existe qualquer duvide, d? èxi-
to na grama seca. Afirmou
que além da sua castanha, ser
bem superior aos adversários,
recebe grande vantagem de
peso do mais forte deles, o
que lhe deixa destacada chan-
ce de vitória. Esclareceu, po-
rêm, que na pista de areia o

train de corrida pocie compli-
car a vitória tie Ambição, qtie
atua con; menor"possibilidade
no barro, mas assegurou a
presença cia potranca. lendo
em vista que está sendo pre-
parada para correr no Grande
Prêmio Cruzeiro do Sul. Com
o tempo firma e na relva seca
acha que sua pupila vai divi-
dir a raia1.

SÓ NA GRAMA

Depois, falando dc Reu.-e.s-
pect disse que é um cavalo
manhoso e que, na. areia, lc-
vando poeira ua cara, rende
multo menos do que sabe, mas,
caso seja mantida a pista de
grama, acha que pode perfei-
lamente ganhar ou terminar
brigando pela primeira colo-
cação.

Com Slap Bang acha. bem
mais difícil a vitória., achando
que fora da. grama sua pup-i-
l:i tem reduzidas as possibili-
dades de vitória, mas a corri-
da será um bom teste para o
íuturo. Comentando acerca de
Silvam, Paulo comentou que
sua pupila melhorou, podendo
t. .minar no placo, mis vai
melhorar ainda mais quando
correr na grama.

No reunião (ie d o m i n g o,
Paulo Morgado afirmou que
vai estrear mais um potro de
primeira, qr.ajidade —- Obstine
— o declarou, sem qualquer
hesitação, 'que conta com a vi-
tória.

Quaranta é o novo nome de
laia Boneca que reaparece
num páreo hem desfalcado

Quaranta — ex-Iaiá Boneca — não corre na Gávea
ciasde dezembro do ano passado, quando fracassou total-
mente frente a Clrtir de Lime e Eiora. na pista clc grama
leve. e dali para cá mudou de dono e somente agora vai
reaparecer, atuando desta feita dentro da sua verdadeira
turma.

Agora, ao.s cuidados de Levi Ferreira. Quaranta deve
voltar produzindo bastante, ainda mais na pista cie areia
oncie sempre atuou bem na turma em que está alistada.
Fosse na raia pesada a pilotada de .1. B. Paulielo teria
ainda muito mais possibilidade de sucesso.
IRREGULAR
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Lippi tem raça bastante pa-
ra mostrar muito mais lias
pistas cio que t.m feito até
agora, fiste pensionista cie C.
I. P. Nunes não íoi feliz, na
sua.primeira campanha, nn Gá-
vea, e mesmo na pista cie gra-
ma, onde diziam ter éle gran-
cies possibilidades de sucesso,
andou chegando lera do mar-
cador. Deu uma parada clí três
meses e reaparece bastante bo-
nito, e um pouco mais manso
também.

Sua derradeira apresentação
foi frente a. Cabouchard e Hal-
Astro, quando tirou um modes-
to nono lugar entre onze con-
correntes. Tem 82" para os
t 200 com sobros e não tendo
baldas na partida, vai dar al-
gum trabalho para ser derro-
tado.

NOME NOVO

Way Up High é o ex-Her-
cúíeo, que quando queria cor-

rer costumava fazer uma sur-
presa, principalmente quando

seu rateio eventual era dos
maiores. Não corre desde ja-
neiro e agora volta acs cuida-
cies do treinador Roberto Tri-
pedi. que cuidou com carinho
dos seus Icccmotores que não
estavam realmente em boas
condições, qunndo das suas úl-
limas apresentações. Tem vá-
rios trabalhos na distância, e
cm iodes eles sempre deixou a
pista pisando firme, o que ani-
mou bastante s:u treinador a
alistá-lo nesta competição.

Na última semana passou o.s
000 metros cm Gíl" com so-

br. s peio meio cia pista, e co-
mo c veloz deve dar trabalho
•para perder. No apronto foi
bestam» contido pelo jóquei,
mas mesmo assim ainda mar-
cou 23" para a distância de 300
metros, correndo fácil. Clirgou
sem nada senl ir.
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Toni conta com vitória cie
Ocar-Way e vai preparando
Prometeu para o Cmze.ro

Carlos Morgado com muitas
montarias hoje à noite dk
quc quer faturar com jeito

Carlos Morgado assinou cinco compromissos para ft
corrida noturna de hoje. e disse nâo acreditar que possa
sair das carreiras levando uma lisa, pois tem muitas es-
peranças de vencer com Blue Sea e Jareta. que parecem
estar em páreos acessíveis para as suas turcas.

— Devo começar a reunião moinando uma égua. que
tem chance pei.t. fraqueza das adversárias — explicou C.
Morgado —. pois Jareta vai agora correr tudo quanto sabe
e está ainda numa distância curta como gosui. A pista de
areia leve também parece, melhorar ainda mais a sua si-
tuacão.

Admitindo que a raia até a noita de hoje esteja mais
firme, e não tão dura do que quando fica encharcada, o
treinador Antônio Pinto da Silva conta com a vitória cio
seu impilo Ocar-Way, acreditando que mesmo Confúcio,
que vem de boa atuação e poderia merecer algum respeito,
não vai derrotar o filho de Farinelli.

Explicou que o estado físico e de treinamento cie Ocar-
Way é tão bom que há algumas semanas, para que corres-

.se bem. seu pensionista náo era levado a aprontar, mas
na manhã dc terça-feira, completamente firme, desceu a
reta em 3Ü". demonstrando que se encontra em condição
cie obter a vitória.

DESTAQUE

Mesmo achando que a bar-
bacia não existe cm corrida, ci-
tando para fortalecer seu pon-
to-de-vista a derrota de Es-
touro, quando parecia com a
corrida decidida, Toni salien-
lou que Oscar-Way dlücilmen-
te será dominado e aquele que
quiser ganhar o páreo terá
que superá-lo.

E reafirmou sua confiança
no cavalo gaúcho esperando
que o sexto páreo hoje repre-
sente mais um ponto para a
estatística, pois a corrida não
podia ser mais favorável.

PROMOTEü

Esquecendo um pouco Ocar-
Way, Tom Pinto Silva esclare-

ceu que no momento se acha
muito empenhado em colocar
Prometeu em perfeitas condi-
çõe.s de treinamento para con-
correr ao Grande Prêmio Cru-
zelro do Sul, e já levou-o n
uma passaria na distância, sua-
ve, nn semana anterior. Afir-
mou que na atual semana, o
fêz percorrer 1 200 em 77'', ten-
do reafirmado que se trata de
um dos melhores nomes da
geração de três anos.

Esclareceu, inclusive, que cie-
pois da vitória na milha em
tempo excepcional, dc 90" e. n
puro galope, ficou com a cer-
teza de possuir um craque de
pista dc grama nas cocheiras.

BEM XA MILHA

Com Blue Sea, Carlos Mor-
gado acha que sua chance
maior está no fato da distai.-
cia ser 1 (>00 me; ras. pois o ca-
valo gosta de percursos longo.-.,
onde pode ficar um pouco
atrás para atropelar forte Jio.s
metros finais. Como os prova-
veis favoritos vão mais pes;.-
dos. Carlos Morgado tem qua-
se certeza que êsie handicap
deverá ser bem aproveitado no
final peia sua montada.

-- Não chovendo acredito
que possa ganhar realmente —
explicou. — Apenas tenho medo
desta carreira ser for nn raia
pesada. Quanto aos adversa-
rios, logicamente, London To-
ver e Gipso aparecem com
possibilidades de dar trabalho
no meu.

IRREGULAR

Hal-Astro é outra montaria
boa do freio para hoje. mas
com este pensionista do seu
pai. Cosmo Morgado vai it raia
mais para tirar realmente a
fama do animal de irregular.
porque depois de um bom se-
gundo lugar para Cabouchard.
deu para correr pouco, o que
tem deixado seu pai bastante
preocupado.

— Hal-Astro tem carreira pa-
im ganhar, caso resolva real-
mente confirmar os seus fio-
r.ios. Depois de algumas ten-
nativas no bridão. vai ngora
experimentar o freio, e isto, às
vezes, ajuda muito ao animal
irregular. Mesmo se talando
muito no estreante Tenente, c
poísivel que Hal-Astro impeça
esta barbada estando ua sua
noite <lf- correr.

MAIS PRAÇAS

•lá Ipirá e Arabela; são ps
montarias mais difíceis para
o .lúq."ei, tendo, no entanto,
lembrado quc Ipirá na última
foi um bom terceiro para Ex-
cursor e Quaniisia, sentindo
civtão falta tie terreno para
uma atropelada maior.

— Ipirá é pule alta e. mes-
mo com Mis.-: Eiiete sendo le-
'.ada na certa, tem uma dose
<ie chance aqui. apenas acho
que estes animas que chegnin
a esta idade, sem vitória, não
são muito de confirmar exibi-
eóes, o que atrapalha os
cálculos de qualquer um.
Quanto o Arabela. na areia
pesada, posso adiant .ir que se-
ria difícil perder. Na leve já
não acredito tanto que possa
vencer.
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a perfeita combinação de bom gosto
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v Aprecio um bom whisky? Enlão você é dos que exigem, para acompanhá-lo, Água Cristal da Brahma.
Agua Cristal é água límpida... convidativa... borbulhanle... conserva intactos, o sabor e o aroma do
mais caro e fino whisky! Por isso, sua marca de whisky e a marcante Água Cristal da Brahma fazem a
perfeita combinação do bom gosto. Água Cristal também é aluna para preparar deliciosos refrescos
de frutas... é excelente às refeições. E a única água de mesa com o rótulo da qualidade Brahma I
mmmmmtmmm

Ramos não
crê nas suas
montarias

O freio Antônio Ramos ciei-
xou clnro ii sua amargura di-
ante ci.i; montarias consegui-
dns pr.ra 11 reunião noturna cie
hoje, considerando que, como
vicc-Iíder, somente estando
atrás do líder dois pontos, es-
tá sem possibilidade cie retirar
a desvantagem e ameaçado cie
ficar em pior .situação.

Citou os páreos de Gisue.
Ha.Imito e Lippi como real-
mente difíceis, acreditando
que o melhor seja o de Halmi-
to. que é cavalo rápido e .sc
encontra muito bem colocado
no percurso, mas acredita não
ser n.ttia. tácil derrotar Confú-
cio e Ocar Way quc, na sua
opinião, tòm maior categoria
que os adversários.

SÓ NA DUPLA

No páreo cie Gigue, afirma
A. Ramos que só poderá ter
esperança com relação á du-
pia, pois n companhia, parece
bastante forte, fazendo qües-
tão de informar que superar
Palda. La Garçom1 c Jareta
não será nada fácil.

Admitiu que um resultado
bom já seria uma atuação com
algum destaque cia sua condu-
zida. embora afirmando que
irá corrê-la fazendo a tenta-
tiva de vitoria.

TENENTE K FORÇA

Com relação a Lippi, afir-
mou Antônio Ramos que seu
conduzido apresentou melho-
ras. mas ganhr.r será proble-
mático, pela presença, tspeci-
almrnle cio Tenente, que está
falado em rocia, a Gávea como
grando barbada, desde a ou-
trn ocasião, quando ia estrear
e foi retirado.

Somente comentando acerca
de Halmito é que o freio de-
menstrou maior confiança c
justamente, diante cio pereur-
so. qur julga ideal para seu
conduzido. Disse, porém, que
náo será nada fácil dominar
Coníúcio e Oca Way, as fór-
ça.s do páreo. Mns demonstrou
que conta corn grande atuação
rie Halmito p admite o triun-
fo em ca-o rt- siaíàn fugir na
ponta.

Prova Especial da- sábado é
o seffmitlo oáreo rs a grania
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Santos diz ao Vasco que
só vende Abel junto eom
Àinauri e por NCrS 300 mil

O Vasco recebeu extra-oficialmente, por intermédio cia
um amigo do Sr. Nicolau Moran, Vice-Presidente do San-
tos, o oferecimento cios passes de Abe! e Aniauri por NCr$
300 000.00 (trezentos milhões de cruzeiros antigos), pois o
plano do clube paulista é colocar mais .NCrS 50 000.00 (ein-
qüent-a milhões de cruzeiros antigos) e tentar contratar
k vista o atacante Ivair. cia Portuguesa de Desportos.

O Presidente João Silva e o Vice-Presidente de Futebol
Armando Marcial fizeram questão de explicar que este
assunto é informal, mas que o Vasco se interessa, princi-
palmcnte por causa do extrenia-esquerdo Abei. e sc fôr
confirmado enviará um emissário a Sao Paulo para tratar
das negociações diretamente com o Santos.

NAO TROCA BRITO
Em principio, porém, o Vas-

co acha um pouco caro a pro-
posta pelos dois ponteiros.
Além disso, o Sr. João Silva
informou que não quer partir
rio Vasco o reabrimento tias
negociações com o Santos em
torno dc Abe!, porque temo que
o clube paulista volte a falar
sobre n.s possibilidades de uma
troca por Brito, o que éle não
deseja aiais cie maneira algu-
ma.

O Sr. Armando Marcial cn-
plioou também que ôste as-
santo ô muito delicado para
se íazer qualquer declaração. E
esclareceu:

— A pessoa que está ser-
vindo de intermediário _ real-
mente meu amigo e tem liga-
ções com o Santos, mas até
onde tem pociêres para rea-
lizar a transação eu nâo sei.

o Vasco realizou ontem um
leve treino individual, apesar
de ter durado CO minutos. Nê-
le o preparador físico Beltrão
teve o cuidado de apenas mi-
ttistrar corridas em passo cie
trote e piques. Explicou o pru-
parador que os grupos mus-
ciliares dos jogadores já estão
trabalhados e sua preocupação
agora c cie aumentar n velo-
cidade de cada um.

Blancbini participou tio in-
dividia: 1 e foi liberado peloDepartamento Médico. No en-
tanto, Nei, Brito e Danilo (dn-
da continuaram poupados. Bri-
to c o caso mais grave, pois
seu tornozelo esquerdo ainda
está muito inchado e dolori-
do. Inclusive as esperanças do
Departamento Médico para
recuperá-lo até sábado não tão
totais.

BANCO CENTRAL DO BRASIL
COMUNICADO

2.° -

O BANCO CENTRAL DO BRASIL, tendo
cm vista o estatuído pelo Decreto n.° 60 190,
dc 8-2-1967 que tegulamenta o Decreto-Lei
n.° 1, de 13-11-1965, referentemente à insti-
tuição do CRUZEIRO NOVO, como unidade do
sistema monetário brasileiro, comunica que:
1.° — termina a 31-3-1967 o prazo concedido

para acolhimento de papéis e documen-
tos emitidos após 13-2-1967, com ineli-
cação ou valor em cruzeiros antigos, não
devendo, portanto, ser aceitos, a partir
cie 1-4-1967, se nao preenchidos com o
símbolo MOS antes dos algarismos e as
expressões "cruzeiro novo" e ou "cen-

tavos" (quando vor o caso), no extenso;
não são admitidas expressões tais como"novo cruzeiro" ou outras quaisquer em
desacordo com as disposições vigentes;
termina, igualmente, a 31-3-1967 o
prazo concedido para a revisão dos
ciados e saldos contábeis expressos no
extinto padrão monetário;

- em cumprimento ao item XVIII da Reso-
luçáo n.° 47, de 8 de fevereiro de 1967,
deste Banco, a troca de numerário para
o comércio, a indústria e o público, em
geral, continuará sendo feita pela rede
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

4.°

5.

instituto do Açúcar
e do

VIS©
Concorrência púbtica para execução de pro-
jeto, fornecimentos, construções, montagem
e operação experimental de armazenagem
e embarque de açúcar demerara e melaço no
porto de Recife, Estado de Pernambuco.

Para a parte relativa a armazenagem e embarque
de melaço são adotados as seguintes especiFicações:

Eslocagem de Melaço para embarque

2 (dois) reservatórios metálicos de 5.000.000 Its.
(cinco milhões de litros) para melaço cada:

O - 23 m.
H - 12 m.
Peso específico — 1,452

Especificações API

Além dos acessórios normais desses reservatórios,
prever:

ventilação superior;
adaptação de aparelho de controle "PNEUMER-
CATOR" para indicação de peso do melaço es-
tocado;
calibragem ern quilos.

Estação de bombeamenro do melaço para carre-
gamento dos* navios, com capacidade mínima de
120.000 Its/hora, prevista unidade auxiliar.

Recepção de melaço
balança para pesagem de caminhòes-tanque e
vagões tanques;
tanque de recepção subterrânea;
estação de bombeamento para descarga, vasão
mínima 50.000 Its/hora.

As especificações acima referidas farão parte in-
legrante do Edital de Concorrência publicado no Dia-
rio Oficial da União (Seção I Parte II), de 14 de no-
vembro de 1966.

Rio de Janeiro, 29 de março de 1967

a) Joaquim Ribeiro de Souza
Diretor da Divisão Administrativa

Pirilo reclamou no treino
com ataque do São Paulo
que tem vergonha de chutar

Sáo Paulo iSucursal) — Apesar dos gritos clc Pirilo,
no treino realizado ontem pela manhã, pelo São Paulo,
no Morumbi, o.s dois quadros (branco e vermelho) chuta-
ram só por doze vezes contra as balizas de Fábio e Gil-
berto, depois de 00 minutos de treino, tendo o técnico con-
cluído que o time "está com vergonha de chutar em uoi".

Além di.sso, lia as contusões de Tenente <* Prado, que
não treinaram ontem, da mesma forma que Picasso, mas
lia possibilidade Ce que entre no quadro contra o Santos,
o medico do time. Dr. Dalzell, garantiu que "Prado 

pode
jogar, não treinou para ser poupado, pois sente* o tornoze-
lo esquerdo". O i aso de Tenente e mais grave e não po-
dera jogar.

DUVIDAS

CJ quadro vermelho, que der-
rolou o branco por um a zero,
gol bonito de Babá, recebendo
um passe de Fefeu, estava as-
síia: Fábio; Osvaldo Cunha.
Jurandir, Dias c* Edilson: Lo-
rival e Fefeu; Valter. Nòlsi-
nho, Babá e Canhoto. Branco:
Gilberto; Renato. Belini, Car-
boné i* Celso: Adiber e Nene:
Fernando. Ademir. Adilson e
lauca.

Pirilo disse nâo saber se eo-
loca como dupla de úrea, Nél-
sinho-Babá ou Adílson-Babá,
e, no término do treino, con-
titulava sem saber, llii ainda
multas dúvidas no quadro i:
Pirilo só vai ter a escalnção
completa pouco antes do jogo
contra o Santos. C) técnico es-
pera uma reabilitação nesso
jogo. pois, nté agora, o São
Paulo não conheceu vitória uo
Roberto Gomes Pedrosa.

Cláudio não recebe bolas
mas jogadores do Flu negam
haver "complot" contra èle

Os jogadores do Fluminense, no que aliás tiveram o
apoio do técnico Tlm, negaram ontem a existência de um
complot contra o centroavante Cláudio, que vem recebendo
poucos passes em jogos e treinos, inclusive ontem, qunndo
na única bola que recebeu dentro cia área, estava impo
d ido.

Tlm atribuiu parte cia culpa ao próprio Cláudio que,
segundo éle. vem-se colocando mal para receber, por ina-
d.iptaeão ao esquema de jogo da equipe, mas vai mantê-lo
como titular tanto no treino de hoje como no jogo de de-
pois cte amanhã contra o Vasco, por achar que èle c um
bom jogador e acabará por se entrosar.

PROTESTO DE INOCÊNCIA

Os comentários cie que Cláu-
dio e s t a i* i a sendo sabo-
t.icio surgiram mais fortes on-
tem, quando o jogador sò re-
cebia passes quando se deslo-
cava para a ponta esquerda,
em jogadas sem perigo cie gol.
Dentro da área Cláudio só ro-
cebeu uma bola, mas estava em
impedimento. Pol lembrado o
falo cie que. no treino cm que
Cláudio féz três gols, na soma-
na passada, isto aconteceu no
segundo tempo, quando o meia
juvenil Serginho entrou na
equipe e procurou sempre t-abe-
br com éle.

Os demais titulares, entretan-
to, contestaram firmemente a
suspeita-, Roberto Pinto checou
a dizer que, se aclias.se que a, sa-
botagem houvesse de lato. pe-
diria a Tim pura sair da equi-
pe. por não concordar om bl-
pótese alguma, que se íaça isso
com nm profissional, que pre-
cisa do futebol para viver.

DUAS OPINIÕES

Tim acha que parte da culpa
cabe aos comentaristas, que vi-
vem dizendo que Cláudio c um
homem-gol, e não -um atacan-
te para recuar c buscar jogo
no meio de campo.

— Meteram isto na cabeça do
rapaz e, quando um compa-
nheiro tem <i bolei, èle se pre-
cipila para. <i área e acaba em
impedimento.

Cláudio, por sua vez, con-
corda com o técnico em quo
ainda não se adaptou à equl-
pe. Acha, porém, que uma das

explicações está no fato ds que
recebe muitas Instruções.

— Na Prudentina eu jogava
mais sói;o, criava minhas pró-
prias jogadas. Aqui, entretan-
to. :<ão tantas as instruções
que tenho de cumprir que aca-
bo por me confundir. Náo me
preocupa, poi.s sei que isto
passará com c* tempo.

O TREINO

Os titulares treinaram ontem
com Vitorio, Oliveira. ..Tairo
(Valdez), Altair e Severo: Jar-
dei c Roberto Pinto; Mário,
Samarone, Cláudio c Gilson
Nunes, empatando com os re-
servas por 1 a. 1, gols de Sidnel
e Samarone, em 35 minutos.

Há uma dúvida ainda, na
equipe que vai enfrentar o
Vasco: é a zaga central. Tim
prefere Valdez para, a. posição,
c vai fazer nm último teste
com éle, hoje á tarde, mas ê
difícil que Valdez seja apro-
vado, pois esta em recupera-
ção de uma operação nos me-
nlscos.

Lula, com a perna engres-
seda. e Jorge Costa, por me-
dida de precaução, não treina-
ram ontem. Lula tirará o gés-
so hoje. para ver se pode trei-
nar, mas está íora da partida.
Jorge Cosia treinará um tem-
po mas Cláudio é quem co-
meçará o jogo, só entrando
Jorge Casta se éls não estiver
bem. A partir da próxima, se-
mana. então, com Jorge Casta
em boas condições físicas, é
que Tim escolherá entre éle e
Cláudio quem deverá ser o ti-
tular.

Recebidas aparelhas com escala de tsons ajustáveis às aecec-
sídacles pessoais ... Inclusive o único no inundo de embutir
cm moldo anatômico.,, íodinho dentro do ouvido! Aten*
demos as domicílio. Sem compromisso. Facilitamos,
HERMES FERNANDES &A. Âv.Rio Branco, 13S-18\ 43-9740

Editora Cadernos Brasileiros S.Ã.

AVISO
Comunicamos aos Srs. Acionistas que

se acham à disposição em sua sede social à
Rua Prudente de Morais, 129 os documen-
tos a que se refere o Artigo 99 da Lei
2 627, de 26 de dezembro de 1940.

Rio de Janeiro, 27 de março de 1967

EDITORA CADERNOS BRASILEIROS S/A.

(a.) Vicente Barretto (P

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Concorrência Pública n.° 03/67

AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS

Chamamos a atenção dos interessados
para o Edital de Concorrência Pública n.° 3/67,
destinado à aquisição de impressos, publi-
cado no Diário Oficial dos dias 20, 21 e 22
do corrente mês, cuja abertura, prevista ini-
cialmente para o dia 4 de abril, foi adiada pa-
ra o dia 11 de abril próximo vindouro.

Brasília, em 27 de março cie 1967.

(a.) Luciano B. Alves de Souza
Diretor-Geral.
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Irritado, Pirilo parou por várias i.ére.5 o treina do São Paulo, (landa dus (itncuiites titularei

Úitima dispensa definiu as
doze jogadoras brasileiras
para o Mundial de Basquete

Jacarei, São Paulo íEspecial para o JORNAL DO BRA-
SIL) — A jogadora Darci foi dispensada pelo técnico Ari
Viciai, após o treino noturno dc ontem, definindo o elenco
clc 12 jogadoras que representará o Brasil no V Campeonato
Mundial de Basquetebol, programado para o mês próximo,na Tcheco-Eslováquia.

O Si*. Paulo Meira, Presidente du CBB, autorizou on-
tem a viagem do assistente técnico Paulo de Tarso, elevan-
do para 19 o número de componentes da delegação brasi-
lelra que seguirá segunda-feira para a Europa. A seleção
encerra hoje a concentração nesta Cidade, sendo as joga-doras liberadas após o treino marcado para as 16 horas.

IXPede ração raiwiaen.se vai
processar Ferrucio Sandoli
que a acusou de falsária

Curitiba (Correspondente! — O Presidente da Fe-
deração Paranaense de Futebol. Sr. José Milani, cnm ratou
um advogado para processar o diretor do Palmeiras. Sr.
Ferrucio Sandoli, que havia declarado estar o bordereau
da partida Ferroviário :•: Palmeiras falsificado e que par-
tc cia renda fora desviada.

O dirigente telefonou anteontem para a Federação
Paulista cie Futebol, informando sobre a ação judicia!,
anunciando ainda que viajará hoje para São Patilo, com
toda a documentação necessária para responder às acusa-
ções. consideradas por éle levianas e inconseqüentes.
SURPR-ÍSSA

(P

QUEM VIAJA

Cem a dispensa de Darci c
a inclusão do assistente Pnu-
lo cie Tarso, ficou constituída
em definitivo a delegação bra-
sileira pnra o Mundial Pemi-
nino: Chefe — Jc;ó Simões
Henriques; Delegado — Pábio
de Barros Gomes: Jornalista
— Vítor Garcia (do JORNAL
DO BRASIL, indicado polo"•Comitê cios Cronistas cie Bus-
ciuctebol"): Juiz _ Paulo cies
Anjos; Massagista — Geraldo
Pelix* de Lima; Técnico — Ari
Viciai; Assistente Técnico —
Paulo de Tarso: Jogadoras —
Angelina, Marlene, Delci, Nor-
minha e Nadir, da Guanabara;
e Nilza, Maria Helena, Heleni-
nha, Jaci, Ritinha. Neuzona e
Lais, cie São Paulo,

Até a noite de ontem, antes
do treino contra a equipe ju-
venil masculina do XV de Pi-
racicaba, o técnico Ari Vidal
ainda tinha dúvidas sobre cm
quem recairia a dispensa final,
pois muitas jogadoras que não
vinham treinando bem. progre-
dlram nos ultimes coletivos,
criando a dúvida no espírito do
treinador. Depois cio treino, Ari
fé?, um balanço geral do apro-
veitamento de todas as convo-
cadas e concluiu que, embora de
elevada estatura il,78m.i Dar
ci ficara em desvantagem cm
relação a outras visadas para
o corte, como Neuzona e Nadir.
ANGELINA APTA

Submetida a. minucioso c:;a-
me pelo Dr. João De Vicen;:i,
3."-felra, na Casa de Saúde
Pedro II, em São Patilo, An-
gelina foi considerada em con-
dições de integrar a seleção,
embora só domingo, quando
as jogadoras se reencontrarem
no Rio, poderá voltar aos co-
letivos. Até lá, recebeu ordens
para participar apenas dos
exercícios individuais, a fim
de não forçar o tornozelo es-
querdo.

Aproveitando a ida de An-
gelina a São Paulo, acompa-
niiada pelo massagista Fclix,
Maria Helena féz a última in-
ftltração de cortisona no cal-
canhar direito e teve seu tra-
lamento encerrado pelo Dr. De
Vicenzi. Marlene queixou-se de
dores nas costas e ficou cons-
tatado um principio de hérnia
de disco. A jogadora levará pa-
va o Rio a radiografia ria re-
r,;áo lesionada e completo lau-
do médico, sabendo-se, desde
logo, que o fato não a impe-
dirá de integrar a seleção bra-
sileira.
ALEGRIA GERAI.,

A ordem do Presidente Pau-
1 lo Meira para incluir na de-

legaç&o o assistente-técnico
Paulo de Tarso, foi recebida
com grande alegria por todos
os componentes da seleção bra-
sileira, aqui concentrados. Um
grupo de Jogadoras havia su-
gerido a medida à CBB, quan-
do da visita a Jacarei do Vi-
ce-Presidente Alberto Curi.
Paulo de Tarso tambem cola-
borou no preparo da equipe,
antes cia recente excursão ao
México e Colômbia, mas não
acompanhou a delegação. O
técnico Ari Vidal é o primeiro
a reconhecer os méritos de seu
assistente, ao declarar:

Paulo de Tarso alia à sua
reconhecida competência uma
dedicarão indescritível pnra
com as jogadoras. Não tenho
duvida em afirmar que o se-
lecionado estaria melhor en-
tregue a éle, do que a mim.

Outro motivo de satisfação
para as jogadoras*, foi a carta
enviada por Marli — titular
da equipe brasileira durante
mais de 10 anos —, incenti-
vando a. todas e desejando-
lhes felicidades na campanha
do Mundial. Ari Vidal mes-
trou-se otimista com o rendi-
mento da seleção nos treinos
desta semana, em especial no
de segunda-feira, contra o Té-
nis Clube de Jacarei:

Se elas repetissem o de-
sfmpenho daquele dia, nos Jo-
gos cia Tcheco-Eslováquia. di-
ílciimente .seriamos batidos,
comentou.

COMEÇA O BRASILEIRO

Contando com a presença do
Coríntians — detentor dos dois
primeiros títulos —, Botafogo,
Náutico Capibaribe (Recife) e
Clube do. Funcionários (Vol-
ta Redonda), terá início hoje
á noite, no ginásio do Tijuca,
o III Campeonato Brasileiro
dc Clubes Campeões. Na ro-
dada de abertura jogarão: Co-
rintians x Clube dos Puncio-
nârios (20 horas) e Botafogo
x Náutico. Os juizes só serão
indicados momentos antes dos
jogos, custando os Ingressos
NCrS 1,00 (mil cruzeiros anti-
gas). as arquibancadas; 
NCrS 2,00 (dois mil cruzeiros
antigos), as cadeiras.

A delegação do Náutico che-
gou ontem ao Rio, estando alo-
jacia na concentração do Ti-
juea. TC, onde também ficará
o Clube das Funcionários,
aguardado hoje, juntamente
com a delegação do Corimi-
nus. Estn, entretanto, ficará
hospedada na concentração de
futebol do Botnfogo. na Ave-
nida Raiiflia Elizabetli.

O representante do Palmeiras
em Curitiba, Sr. Atílio Cômodo,
na segunda-feira à noite este-
ve na sede da Federação Pa-
condense de Futebol para fazer
uma verificação no iiorcíercití,
a pedido dos dirigentes do cam-
peno paulista. As explicações
dos responsáveis pelo Departa-
mento de Finanças foram con-
sideradas plenamente satisfató-
rias, razão da surpresa que
causaram declarações do Sr.
Sandoli.

As acusações foram conside-
radas totalmente danosas para
o futebol paranaense que está
lutando para a sua total pro-
íissionalização, cujo ponto dc

or

partida íoi a entrada cio Fer-
roviário no Torneio Roberto
Ganes Pedrosa, dai n repulsa,
com que os dirigentes cio Pa-
ivmá receberam a.s palavras cio
diretor palmeirense.

Por outro lado, o Ferroviário,
que continue sem técnico após
a saída de Marinho — quem
dirige os treinos é o técnico ces
juvenis, Odilon Silva, nios quem
maneia m.semo é o Presidente cio
Clube. Sr. Hipólito Arzua .
contratou o atacante Nilzo p;-r
NCrS 27 mil (vinte e sete ir. -
lhões cie cruzeiros antigos) ao
Comerciário de Criciúma. Nii-
zo já íoi juvenil do Botafogo,
passou pelo Metropo!, Santos z
Internacional.

•o uevito para
o Bangu depende apenas dos
quinze por cento do passe

Embora já tenha acertado com a Portuguesa a com-
pra do passe do goleiro Devito. por NCrS 40 mil (40 mi-
lhões de cruzeiros antigos), o Bangu ainda não concreti-
zou o negócio, pois não aceita pagar — como quer a Por-
tuguèsa — ao jogador os quinze por cento a que éle tem
direito cio preço de seu passe, além dos NCrS 15 mil (qnin-
ze milhões de cruzeiros antigos) de luvas, e ordenados de
NCrs 750,00 (setecentos e cinqüenta mil cruzeiros anti-
gos) já acertados entre o clube e Devito.

O Sr. Castor cie Andrade afirmou que Devito íoi ofe-
reciclo ao Bangu pelo Presidente da Portuguesa, Sr. An-
tõnio Rodrigues Figueiredo, que telefonou para o Presi-
ciente Eusébio de Andrade, informando que o Flamengo,
onde o jogador estava em experiência, protelou demais a
contratação do goleiro, demonstrando eom isso desinterês-
se pela transação.
O INÍCIO

Ontem mesmo Devito iniciou
seus treinamentos no Bangu,
participando um pouco do trei-
no de conjunto, e fazendo exer-
ciclos especiais para goleiros,
com o técnico Mart-lm Fran-
cisco.

O Presidente do Bangu. Sr.
Eusébio de Andrade, recebeu á
tarde o telefonema do Sr. An-
tónio Rodrigues Figueiredo, in-
formando que o goleiro Deviio
já estava á disposição do Ban-
gu. Com isso, éle partiu para
a residência do goleiro, na
Ilha do Governador, e como
Devito estava cm treinamento
no Flamengo, íoi obrigado a
esperá-lo, das 17h até às 21h,
momento em que o jogador
chegou.

A principio, o Presidente cia
Portuguesa pediu NCrS 70 mil.
(setenta milhões cie cruzeiros
antigos' pelo passe de Devito,
mas, como o Sr. Eusébio de
Andrade náo aceitasse, achan-
do muito caro. o negócio íi-
cou resolvido mesmo com 8.

contraproposta do Bangu. cie
NCrS 40 mil tquarenta milhões
de cruzeiros antigos), que se-
rão pagos com duas parcelas de
NCr-S 15 mil (quinze milhões de
cruzeiros antigos) e tuna de
NCrs io mil (dez milhões dc
cruzeiros antigos', O jogador
receberá NCrS 500 (quinhentos
mil cruzeiros antigos)

OS DESTAQUES

Fernando e Paulo Borges,
mesmo sem muito esforço, fo-
ram os melhores do treino da
conjunto de ontem, principal-
mente Fernando, com bons :<y-
gadas de penetração Paulo
Borges comentava ontem com
os companheiros n promessa
feita, pelo Vice-Presidente
Castor de Andrade, de que lhe
daria um carro, caso o Bangu
vencesse a partida contra o
Flamengo, e éle fizesse uai
gol.

Pnulo Borges então argumen-
ta que fêz três gols. desejando
agora q.te o Vicc-Presidenta
cumpra sua palavra,



.Tomai tío Brasil, quinta-feira, 30-3-67. lfi Cad. — 1')
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Grêmio se impõe
de conjunto que

iHla c futebo Na grame arca—o
Armando hocueira

leva liderança
Atlético venceu Palmeiras
por 4 a 2 uo Minas em jogo
visto por Magalhães Pinto

Belo Horizonte (Sucursal) — O Atlético conquistou
ontem à noite a sua primeira vitória no Torneio Roberto
Gomes Pedrosa. ao bater o Palmeiras, no Estádio- Minas
Gerais, por 4 a 2. numa partida movimentada e que teve
a presença do Chanceler Magalhães Pinto, que chegou ao
estádio exatamente na hora do primeiro gol mineiro, aos
16 minutos da primeira fase.

O.s sois do Atlético foram marcados por intermédio dc
Santana, no primeiro tempo. Djalma Dias (contrai, Baião
e Beto, na segunda fase, enquanto César e Jair Bala. tam-
bém no período final, marcaram para o Palmeiras. A renda
foi de NCrS 35 535.00 135 milhões 535 mil cruzeiros antigos)
o a arbitragem esteve a cargo de Cannclito Góis. .

tí
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IGUAIS NO INÍCIO

O Palmeiras entrou em cam-
po com Valdir. Djalma Santos,
Djalma Dias, Minuca e Ferra-
ri; Dudu c Ademir da Guia;
Galhardo. Servilio, César e P.i-
naldo, enquanto o Atlético
apresentou-se c o m Luisintio,
Grapete, Vander, Variei e Dé-
cio Teixeira; Vanrierlei e San-
tana; Baião, Lacir. Beto e Ro-
naldo.

Nos primeiros minutos, os
dois times se equilibraram. Dos
10 aos 10 minutos os mineiros
vão seguidamente ao ataque,
forcando a defesa palmeiren-
se. onde Ferrari comete três
faltas em dois minutos. Numa
deias, exatamente aos 10 mi-
nutos, nasce o primeiro gol:
Buião, cobrando, levanta para
Beto, que cabeceia com encie-
réço certo, batendo o goleiro
Valdir, que sairá da meta. Mi-
nuca tenta, tirar de cabeça,
mas Santana, atento, completa
para o fundos das redes. 1 a 0
para o Atlético.

Aos 35 minutos surge gran-
do oportunidade para os pau-
listas que César desperdiça,
mandando para fora, depois de
bater Vander e Grapete e fi-
car frente a frente com Lui-
si nho.

Daí até o final chi primeira
íase houve poucos lances, uma
vez que o Atlético, acomodado,
passava o tempo e. o Palmei-
ras, ainda lento, não conse-
guia forçar a retaguarda mi-
neira.

Os dois quadros voltaram pa-
ra a segunda fase com a mes-
ma formação. O Palmeiras sai,
mas os atleficano-s retomam e
vão aa ataque, que é contido
por Djalma Dias. Os paulistas.

porém, vão somente ate a me-
tade do gramado, pois Vander-
iei retoma a bola e despacha
para, Buião. que avança pela
poma direita fechando para o
centro em direção a Beto. D.
Dias, tentando salvar, man-
da a bola para dentro do pró-
prio gol. Atlético 2 a 0 aos 2
minutos. 0= mineiros eonti-
nuam a insistir e outra ve/
Buião. aos (i minutos, carrega
pelo meio. batendo Djalma
Dias, depois Djalma Santos e
de cosia para o juiz ajeita a
bola com a mão. completando
para o gol, que c confirmado
tanto pelo árbitro Carmelito
Góis como pelo bancieiriniia
Daraci Jeronimo. Djalma Dias.
inconformado, avança sobre o
bandeirlnha, numa tentativa
de agressão, que não se confir-
mou. graças á intervenção de
Djalma Santos. A partida fica
interrompida por três minutos,
mas recomeça depois de sere-
nados os ânimos.

No time do Atlético Buião
é o maior perigo, valendo-se de
sua velocidade, passando segui-
ciamento por Minuca. Aos 29
minutos, num contra-ataque,
Bete. aproveitando uma falha
rio goleiro Valdir, faz o quario
gol para o Atlético. Os paulis-
ias temam diminuir a dife-
ronca, articulando mcllxr os
seus avanços e. ao.s 35 minu-
tos, são recompensados com o
seu primeiro gol, feito por
César.

No Atlético sai Beto. entran-
do Edgar Maia. e mais tarde
sai Santana, entrando Paulista,

Aos 48 minutes, já na pror-
rogação, Jair Bala, recebendo
um lançamento de Galhardo,
íaz o segundo goi para o seu
time.

riiitians venceu Cruzeiro
por 4 a 2 em jogo que teve
equilíbrio e três pênaltis

São Paulo (Sucursal) — Em partida equilibrada du-
rante os 90 minutos, o Corintians derrotou o Cruzeiro por
4 a 2, ontem à noite, no Pacaembu, com três dos seis
gols de penalidades máximas, a íiltima das quais ocasionou
a expulsão de Wilson Piazza.

Òs gols foram marcados por Dino (2), Tales e Rivelino
para o Corintians. enquanto que para o Cruzeiro marcaram
Natal e Wilson Piazza. A renda foi de NCr$ 71 221,00 (se-
tenta e um milhões, duzentos e vinte e um mil cruzeiros
antigos), a maior do torneio em São Paulo até agora, e o
juiz foi óltcn Aires de Abreu.

PRIMEIRO TEMPO

Os dois times formaram as-
sim: Corintians --- Barbosinha.
Jair Marinho, Dilão, Clovis e
Maciel: Dino e Ribelino; Mar-
cos, Tales. Silvio e Gilson Pôr-
to. Cruzeiro — Raul, Pedro
Paulo. Celton, Procópio e Neco;
Wilson Piazza e Dirceu Lopes;
Natal, Evolclo. Tostão e Hil-
ton.

O Cruzeiro começou no ata-
que e a 1 minuto Évalcio chu-
ta a bola por cima da trave,
depois de receber um passe de
Tostão. No minuto seguinte,
Natal desfere um chute vio-
lento, que Barbosinha põe a
escanteio, c novamente Eval-
do, aos 5 minutos, forca uma
boa defesa do goleiro. Aos pou-
cos, contudo, o Corintians
equilibra as ações, com Jair
Marinho obrigando Raul a
uma difícil intervenção.

Os dois times jogavam de
igual para igual, com investi-
das alternadas, até que aos 12
minutos. Natal, na cobrança de
uma. falta de Dino sobre Tas-
tão. inaugurou o marcador. O
Corintians, porém, não se ciei-
xou impressionar e foi para a¦ írente com o mesmo entusias-
mo cios minutos iniciais. Aos
13 minu tos, Rivelino invade a
área rio Cruzeiro com decisão,
mas Piazza alivia, colocando a
bola a escanteio.

Ao mesmo tempo, o ataque
mineiro investia com perigo, e
aos 17 minutos Barbosinha põe
pela linha de fundo um chute
do Natal de fora da área. O
gol de empate surgiu aos 20
minutos, depois de uma troca
de passes entre Tales e Sílvio.
com Tales colocando a bola no
canto direito na snida de Raul.

Com a marcação do primeiro
jrol, o Corintians aumentou seu
volume de jogo, pressionando a
defesa contrária. Aos 27 mi-
nutos, Dino centra da linha de
fundo. Célton rebate de cabe-
ça para os pés de Rivelino, que
emenda pr.ra o canto esquerdo,
fazendo o segundo gol do time

? paulista.
O Cruzeiro tenta o contra-

ataque, entretanto Dino faz
boa marcação sobre Tostão,
inutilizando os passes de Piaz-
za e Dirceu Lopes, no meio de
campo, auxiliado nor Rivelino.
Aos 30 minutos. Tales invade
a área com perigo t è cierru-
bado por Piazza. Na cobrança
da penalidade máxima, Dino

faz o terceiro gol do Corintians.
Nos 15 minutos finais, o jõ-

go perde um pouco em movi-
mentaçáo,.sondo que a defesa
cio Corintians comete faltas
segui das nas imediações da
área. Aos 43 minutos, Silvio
perde uma ótima oportunlda-
cie de gol, ao cabecear uma bo-
la que foi defendida com íir-
nieza por Raul.
SEGUNDO TEMPO

Para o segundo período, Ze-
ze Moreira colocou Bataglia no
lugar de Marcos, diminuindo o
poder ofensivo do Corintians,
enquanto no time do Cruzei-
ro as alterações foram proce-
elidas a partir cios 9 minutos.
Aravá substituiu C ei ton, e
Wilson Almeida entrou na
ponta direita, saindo Evaido e
Natal passando para o centro
do ataque. Com isso. o time
mineiro passou a dominar o
adversário, graças á agilidade
rie Natal, que conseguiu por
várias vezes confundir a defe-
sa contrária.

Apesar disso, o placar náo
sofreu modificações até os 21
minutos, quando Natal foi der-
rubado por Clovis dentro da
área, e Wilson Piazza conver-
teu a penalidade máxima no
segundo gol do Cruzeiro.

Nos minutos seguintes, Piaz-
za e Tostão realizaram boas
manobras nas proximidades da
área do Corintians, ameaçando
o gol de empate.

Aos 34 minutos, o juiz óltcn
Aires cie Abreu expulsa de cam-
po o técnico Aírton Moreira,
por reclamar da marcação de
um arremesso lateral dado em
favor do Corintians.

Flávio entra no lugar de Sil-
vio, aos 35 minutos, c num
lance dentro da área do Cru-
zeiro, Pedro Paulo empurra
Gilson Porto, embora Raul já
estivesse com a bola nas mãos.
Dino novamente cobra com
êxito a penalidade, assinalan-
do o quarto gol do Corinlians,
ao mesmo tempo em que Wíl-
son Piazza é expulso de campo,
por dirigir ofensas ao juiz.

A partir da saída cie Wilson
Piazza. o ritmo de jogo que o
Cruzeiro vinha mantendo cie-
caiu, e Tostão e Dirceu Lopes
encontraram dificuldades em
armar ns jogadas no meio-de-
campa. O Corintians passouentão a dominar até o final
da partida, embora não con-
seguindo ampliar o marcador.

Com um padrão de jogo
baseado numa sólida linha
de zagueiros, num meio-
campo que passa com mui-
ta facilidade da defesa ao
ataque e num setor ofensi-
vo que atua ao ritmo de Al-
cindo e Volmir. o Grêmio
derrotou o Flamengo por 2
a 1. ontem à noite, no Ma-
racanã. passando a dividir
com o Santos e.o Palmeiras
a liderança do seu grupo.

O futebol apresentado
pola equipe gaúcha, longe
de ser vistoso e acadêmico,
caracteriza-se pelo espirito
de conjunto e uma apurada
disciplina de jogo. o que o
Flamengo — pelo contra-
rio — não teve em nenhum
momento da partida. Alcin-
do. Itamar e Babá. todos no
segundo tempo, fizeram os
gols. tendo a renda somado
NCrS 40 536.25 (quarenta
milhões, quinhentos e trin-
ta e seis mil. duzentos e cin-
qüenta cruzeiros antigos).

INÍCIO CAUTELOSO

Com arbitragem do .juiz
gaúcho Agoniar Martins e
o.s auxiliares cariocas Eu-
nãpio de Queirós e José Tei-
xeira de Carvalho, as duas
equipes iniciaram a partida
com as seguintes formações:

Flamengo — Marco Áuré-
lio, Murilo, Itamar. Jaime e
Paulo Henrique: Jarbas c
Carlinhos: Paulo Choco. Al-
mir. Adornar e Rodrigues.

Grêmio — Alberto, Alie-
mir, Ari Ercílio, Paulo Sou-
sa e Evcraldo: Áureo e Pai-
ca; Babá. Alcindo. Sérgio
Lopes e Volmir.

Todo o primeiro tempo se
caracterizou polo espírito de
precaução que a.s duas equi-
pes impuseram à partida, o
Grêmio dentro do seu es-
quema defensivo habitual e
o Flamengo sem se projetar
como de costume. Os gaú-
chos. como esquema dc ió-
go. adotaram um 4-3-3 que
variava para um 5-3-2' e
um 4-2-4. conforme a.s cir-
«instâncias. Os quatro za-
guciros jamais se afastavam

da área. enquanto Áureo,
Paica e Sérgio Lopes íorma-
vam urna linha de meio-
campo um pouco mais ã
frente, por vezes ajudados
por Babá. a quem coube o
permanente papel de vai-
vém. No ataque, explorando
os lançamentos longos, fica-
vam apenas Alcindo e Vol-
mir.

Já o Flamengo, tentando
o 4-3-4. perdeu-se um pou-
co na execução do seu sis-
tema. Os zagueiros eslive-
ram, no primeiro tempo,
bastante firmes para evitar
que o.s contragolpes de Al-
cindo e Volmir tivessem
êxito, mas o meio-campo,
sobretudo peia má atuação
de Paulo Choco — que nem
atacou, nem ajudou Carli-
nhos e Jarbas na armação
— confundia-se. Em con-
qüôncia 'e também porque
Rodrigues deslocava-se de-
mais para o meio) Almir e
Ademar tiveram de tentar,
juntos e sozinhos, as chan-
ces de gol, conseguindo com-
pletar algumas boas tabe-
las. mas quase sempre es-
barrando no sólido sistema
defensivo armado pelos jo-
gadores do Grêmio.

Não houve grandes chan-
ces de gol, no primeiro tem-
po. As manobras iniciais io-
ram cio Grêmio, a começar
por uma série de dribles de
Volmir em Rodrigues, em
lance concluído com um
centro executado pelo pon-
ta esquerda e bem defendi-
do por Marco Aurélio. Qua-
tro minutos depois, Jarbas
cruzou para a área do Gré-
mio, A1 m i r estendeu um
passe de calcanhar a Ade-
mar, mas Ari Ercílio cortou
no momento preciso.

Do vigésimo minuto em
diante, a partida caiu mui-
to. ficou meio arrastada, os
jogadores se amontoando no
meio do campo e a.s d u a s
equipes raramente ousando
ir ao ataque. Aos 20 minutos
Paulo Henrique deu um pas-
sc em profundidade a Ade-
mar. mas Alberto saiu bem
e evitou um gol certo. Aos
25, novamente Almir e Ade-

mar tentaram o gol, trocan-
do passes, mas Áureo inter-
rompeu a tabela. O Grêmio,
enquanto isso, se limitava
aos contragolpes, dois deles,
já no final do primeiro tem-
po. terminando em faltas
que Alcindo cobrou, uma
fora e outra na barreira.

DESFECHO
GAÚCHO

O Grêmio, mesmo não
sendo muito superior ao
Flamengo, no primeiro tem-
po. demonstrou melhor es-
trutura, mais conjunto e um
padrão de jogo elástico, de-
íensivo na base e ofensivo
nas ocasiões em que isso íoi
possível, e através dele hn-
veria de obter a sua vitória.
A íúgor. a maior parte das
jogadas perigosas, no segun-
do tempo, deram-se na área
do Flamengo. Sem alterar
seu esquema defensivo (os
zagueiros m ant iveram-se
firmes, e não tiveram maio-
res problemas para enfren-
tar a dupla formada por Al-
mir e Ademar), o Grêmio
projetou-se mais, usou inte-
ligentemente Áureo, Sérgio
Lopes e Babá nos contra-
ataques, enquanto Paica fi-
cava mais retraído, bloque-
ando os possíveis contragol-
pes do Flamengo.

Nos primeiros vinte mi-
nutos, Alcindo. Babá e no-
vãmente Alcindo envolve-
ram os zagueiros do Fia-
mengo. pelo meio da área,
criando situações de perigo,
enquanto Murilo também
encontrava dificuldade em
evitar os avanços de Vol-
mir. Mas onde o Flamengo
mais falhava era no meio-
campo, com Carlinhos sem
render muito e Jarbas sem
contar com o apoio do com-
panheiro e também de Pau-
lo Choco, este numa noite
apagada.

Aos 21 minutos. Alcindo
conseguiu completar uma
excelente jogada pela es-
querda, driblou Itamar jun-
to á linha, de fundo e ten-
tou encobrir Marco Aurélio,
que saíra do gol, mas a bo-

Ia foi para fora. batendo na
rede. Um minuto depois,
Volmir passou por Murilo e
cruzou, Alcindo entrou com
decisão, mas Itamar salvou
outro gol certo.

Depois de novas tentati-
vas do' Grêmio e prática-
mente nenhuma por parle
do Flamengo, surgiu o pri-
meiro gol, aos 26 minutos,
quando Volmir disputou
uma bola com Murilo, jun-
to á linha dc fundo, e cru-
zou sobre a área. Marco
Aurélio náo saiu do gol e
Alcindo acabou entrando
com bola e tudo dentro do
gol. O Grêmio continuou
pressionando, inclusive com
Baba perdendo excelente
chance aos 20 minutos.

Foi a essa altura que o
Flamengo, tentando evitar
uma derrota que parecia
inevitável e sem encontrar
dentro de campo uma so-
Iução para os seus problc-
mas. fez uma estranha
substituição: Paulo Choco
saiu e Leon entrou em seu
lugar, indo para a lateral
direita, enquanto Murilo ia
para o ataque, passando a
trabalhar mais no meio-
campo. Isso não deu certo,
embora o Flamengo viesse
a empatar, aos 33 minutos,
na cobrança de um cornei-
por Pedrinho, eom finali-
zação de cabeça por Ita-
mar. pouco antes, estrean-
do como atacante. Murilo
perdia um gol certo, frente
a frente com Alberto, de-
sequilibrando-se o trocando
os pés. Logo depois, Almir
dava o lugar a Jair.

Mas o Grêmio não parou,
voltou ao ataque, manteve-
se firme na sua busca de vi-
tória. até que, a meio mi-
nulo do final, num contra-
ataque. Babá recebeu de
Alcindo — que driblara Ita-
mar — e chutou no canto,
clemorando-se Marco Auré-
lio a sair. Ainda houve tem-
po para Ademar chutar uma
bola, na área do Grêmio, e
Alberto defender com mui-
ta sorte.

___ SVolmir. Áureo e Everaldo íoram os melhores
O ponta-esquerda Volmir, ie-

vando sempre perigo à meta do
Flamengo pelo seu setor, o za-
gueiro Áureo, constituindo-se
num obstáculo intransponível
na defesa, e o lateral-esquerdo
Everaldo, aproveitando inteli-
gentemente o fato de não ter a
quem marcar para ajudar as
manobras ofensivas, foram as
maiores figuras cio Grêmio,
cujo sentido de conjunto foi a
sua maior virtude.

No Flamengo, apenas Paulo
Henrique e Jarbas podem ter
suas atuações elogiadas, o pri-
meiro porque sustentou sem
desvantagem um duelo de ca-
tegoria contra um ponta-direi-
ta de qualidades e o segundo
porque manteve um ritmo
constante de velocidade e pre-
cisão nos passes do princípio
ao fim cio jogo.

ATUAÇÕES

Individualmente, as atuações
íoram as seguintes:

MARCO AURÉLIO -- Não
teve trabalho no primei ro
tempo. Estava mal colocado no
primeiro gol do Grêmio c es-
corregou no segundo. Fêz al-
gumas boas defesas, mas ne-
nliuma muito difícil. Atuação
negativa.

MURILO — Precisa escolher
rapidamente se é atacante ou
lateral-direito. Seu setor, com
bolas seguidas nas suas cos-
ias, foi sempre o ponto fraco
do Flamengo. Apesar da aju-
da de Paulo Choco, náo con-
seguiu marcar Volmir. Suas
investidas para o ataque não
compensaram os espaços va-
zios que éle deixou na defesa.

LEON — entrou na lateral
direita e jogou pouco tempo,
mesmo assim melhor do queMurilo, que acabou na ponta
direita.

JAIME — Jogou sério e efi-
cientemente. Foi envolvido al-
gumas vezes, quando o Gré-
mio contra-atacou em veloci-
dade. Seu trabalho íoi sacrl-
ficado com a necessidade sis-
temática de cobrir o setor de
Murilo.

ITAMAR — Féz um bom
primeiro tempo e caiu verti-
calmente no segundo, quando
complicou jogadas fáceis. Fêz
um gol de coragem, na co-
branca de um comer, que o

redimiu um pouro cia fraca
atuação.

PAULO HENRIQUE — O
melhor cia defesa. Seu traba-
lho foi valorizado pelas qua-
lidades do p on t a-direita a
quem tinha de marcar. Está
em ótima forma e tem vanta-
gem de passar muito bem a
baia.

JARBAS — Um clinamo. Foi
e voltou continuamente. Pro-
curou sempre jogar de primei-
ra e em profundidade. Nota-
vel no trabalho de destruição.
Um dos melhores do campo.

CARLINHOS — Seus recur-
sos técnicos saliam à vista. E
elegante, passa sempre bem a
bola, mas sem o sentido do
gol. Ainda sem perfeitas cou-
dições físicas, foi substituído
no segundo tempo.

PEDRINHO — Entrou no
lugar de Carlinhos, mas jogou
como ponta-direita, sem mos-
trar nada de útil. A marcação
severa de Everaldo náo lhe
permitiu oportunidades. Bateu
o comer na medida para a ca-
beca dc Itamar.

PAULO CHOCO — Foi um
ponto flagrantemente negati-
vo no ataque do Flamengo,
embora tenha sido valioso o
seu auxilio ao meio-campo e á
defesa. Chegou a ser vaiado e
no lance seguinte féz a sua
melhor jogada da partida —
um lançamento primoroso pa-ra Almir. Decididamente, náo
é ponta-direita. Quando foi
para o meio-campo apenas di-
minuiu uma de suas tarefas,
pois continuou a íazer o mes-
mo joguinho. sem obrigação
cie ir k írente.

ALMIR — Reapareceu em
boas condições. Féz jogadas de
grande categoria e lutou com
grande disposição. Pecou por
não procurar mais as pontas
e por insistir nos lances peiomiolo, onde havia uma barrei-
ra intransponível de adversa-
rios. Cansou no fim e pediu
para. sair.

JAIR — Entrou no lugar de
Almir, mas só jogou alguns
minutos.

ADEMAR — Atuação nega-
Uva. Pouco presente na área,
errando passes e sem a dis-
posição dc outros jogos ante-
riores. Nulo de inspiração, re-
clamou muito e ainda perdeuo gol cio empate já nos riescon-
tos.

RODRIGUES — Juntamen-
te com Almir. foi o melhor cio
ataque no primeiro tempo, em-
bora mostrasse indisciplina tá-
lica. Tentou pouco as jogadas
ue linha de fundo, única que
poderia abrir a. retranca do
Grêmio. Sempre que se rieslo-
ecu para tentar as jogadas pe-
lo miolo perdeu a bola. Fraco
também nas conclusões, cies-
perdiçando as pouquíssimas
oportunidades que lhe surgi-
ram.
GRÊMIO

ALBERTO — Com a defesa
cerraria feita sobre os stacan-
tes do Flamengo, poucas ío-
ram as bolas que foram até
seu gol. Nas raras vezes cm
que íoi obrigado a intervir, es-
teve sempre seguro, não tendo
culpa no gol do Flamengo, re-
saltado de um corner.

ALTEMIR — Jogou com
muita disposição e segurança.
No primeiro tempo, enquanto
Rodrigues correu sobre éle,
ainda teve algum trabalho. No
final, com o ponteiro-esquerdo
rio Flamengo jogando pelo
meio. encontrou tempo para ir
ao ataque centrar bolas para
a á rea.

ARI HERCiLIO — Ficou na
sobra durante toda a partiria.
As bolas que passavam pela li-
nha de quatro zagueiros á sua
Írente morriam, invariável-
mente, nos seus pés.

ÁUREO — Mostrou uma
movimentação impressionante
na função de marcar Ademar,
no princípio, e Almir. no li-
nal. e ainda apoiar o ataque e
chutar em gol. Féz uma exce-
lente partida, embora andasse
se desentendendo com Almir

em quem deu um pontapée Rodrigues.
PAULO SOUSA — Esteve

firme, tanto na marcação co-
mo na cobertura. De uma ma-
neira geral, aproveitou-se do
sistema tático do time e qua-
se não foi obrigado a intervir
sozinho, tendo sempre alguém
pora o ajudar.

EVERALDO — Como Paulo
Choco não existiu como pon-
teiro direito, largou, desde o
princípio do jogo, sua posição
original e partiu para o apoio
ao ataque, cumprindo uma ex-
celente atuação. Sabe o que fa-
zer da bola, demonstrando
sempre grande tranqüilidade.

BABA — Mostrou boas qua-
lidades, embora tenha atuado
grande parte cio tempo recua-
cio. Nas vezes em que foi á
frente, com decisão, encontrou
um marcador seguro em Paulo
Henrique mas. mesmo assim,
conseguiu algumas jogadas pe-
rigosas depois de bons dribles.

PAiCA — Como Áureo, sua
principal característica íoi a
movimentação, na tarefa, cie
cercar o ataque do Flamengo
e dar segulmento às jogadas
para o ataque. Sempre que
houve chance, procurou ajudar
Alcindo. chegando a tentar al-
guns chutes para. o gol. Foi,
talvez, o que mais correu no
time do Grêmio.

ALCINDO — Jogou uma
partida difícil, pois encontrou
sempre dois adversário pela
írente — Jaime e Itamar —
mas, mesmo assim, provou ser
o homem-gol do Grêmio. Tem
uma movimentação muito boa,
dribla bem de corpo e. possui
uma disposição incrível de
marcar, como provou no gol,
saltando para cabecear uma
bola no meio de dois. Teve
uma única falha: depois de fa-
zer ótima jogada sobre Itamar,
preferiu tentar o gol, embora
estive.s.se sem ângulo e fosse
preferível passar a bola.

SÉRGIO LOPES — Sem a
movimentação de Áureo e Pai-
ca. manteve o mesmo ritmo do
principio no fim do jogo, ali
pelo meio-campo, ora marcan-
do. ora atacando, sempre de
cabeça erguida. Seus passes
foram muito bons, em profun-
didade, e, no primeiro tempo,
chegou a dar bons dribles, co-
mo o íèz sobre Carlinhos, dei-
xando a bola na cabeça de Al-
cindo, que não aproveitou o
centro .

VOLMIR — Logo de saída,
deu dois dribles espetaculares
em Murilo, mostrando que é
ponteiro perigoso. Tem a ca-
racterística cie procurar a linha
de fundo, em jogadas rápidas
e o zagueiro do Flamengo, na
realidade, não lhe pôde íazer
írente. Correu demais, deu o
centro para Alcindo marcar o
primeiro gol. ajudou o meio-
campo, provocou sempre peri-
so. enfim, foi um atacante ex-
celente.

Botafogo vence Inter com gol no fim
Porto Alegre (Sucur-

sal — O Botafogo derro-
tou o Internacional por1 a 0, ontem à noite, no
Estádio Olímpico, gol de
Afonsinho quando falta-
va apenas um minuto
para a partida acabar,
suportando, durante to-
cio o tempo, uma pressãofortíssima sobre sua
área. o que fêz com que
o goleiro Manga, mais
uma vez. se tornasse na
principal figura do time.

O Botafogo — que
junto com o Bangu é um
dos invictos do Torneio
Roberto Gomes Pedrosa

— formo u com Man-
ga, Paulistinha. Chiqui-
nho, Dimas e Valtencir;
Nei e Afonsinho; Rogério
(Zélio). Aírton (Heli-nho), Sicupira e Paulo
César. O Internacional
jogou com P è t z h o 1 d,
Laurício, S c a 1 a, Luís
Carlos e Sadi; Lambari e
Élton; Carlinhos (Carli-tos), Bráulio. Davi (Leô-nidas) c Dorinho. O juiz
da partida foi o Sr. Ar-
naldo César Coelho, com
boa atuação, e a renda,
de NCrS 41289.00 (qua-
renta e um milhões, du-

zentos e oitenta e nove
mil cruzeiros velhos).

VITÓRIA NA
DEFESA

Fazendo a sua segun-
da e última partida em
Porto Alegre, pelo Tor-
neio Roberto Gomes Pe-
drosa. o Botafogo aca-
bou conquistando a sua
primeira vitória, depois
de passar toda a partida
sofrendo uma pres-
são muito forte do In-
tcrnacional. Por causa
disso, com os gaúchos já
desesperados com a re-

tranca do clube carioca,
a vitória surgiu dos pés
de Afonsinho, que com-
pletou uma escapada de
Sicupira, pela extrema.

Aírton, no principio, e
Hélinho, que entrou em
seu lugar no final, pràti-
camente foram os úni-
cos atacantes do Botafo-
go que deram trabalho
aos zagueiros gaúchos,
pois mesmo Rogério, e
depois Zélio. e Paulo Cé-
sar fizeram parte do es-
quema defensivo adota-
do por Admildo Chirol,
que faz o time atuar nu-
ma excessiva retranca.

Quinze minutos de jogo. o Grêmio já dava
a sua ficha: retranca, dois beques fixos à en-
trada da área, como parelha dupla a rebater
a bola que sobrasse daa disputas na linha mé-
dia gaúcha.

O Flamengo, que anda, agora, mais cau-
teloso do que sempre, espantou-se com tanto
Libero junto. Espantou-se ainda mais porque,
cauteloso como eu disse, escalara Paulo Alves
na ponta direita, repetindo uma fórmula que
só funciona quando o adversário lhe é igual
ou superior. Paulo Alves para. defender o quê?
Almir refluindo para tramar com Carlinhos?
Por que nâo Almir bem descaido na direita,
éle que é mais agressivo que o falso ponta
Paulo Alves?

E assim foi jogada a partida no primeiro
tempo: o Flamengo enredado nas próprias li-
mitações ofensivas, e o Grêmio na batida mo-
nótona de cercar, obstruir e prender a bola
até que surja uma chance de aprofundar um
passe a Alcindo.

Quanto ao segundo tempo, íoi tudo igual,
com uma pequena diferença: uma cabeçada
de gol de cada lado. Não, minto: houve mais
um gol justamente a favor do time que. a noi-
te inteira, cultivou o contra-ataque como ar-
ma única e traiçoeira.

"OA'CE FLAMENGO"...

O Embaixador Tuthill, que representa os
Estados Unidos no Brasil, dá. hoje, uma de-
monstraçao de interesse por futebol, exibindo
na embaixad-a-residência, Rua São Clemente
o filme documentário da Copa do Mundo dê1960, na Inglaterra. Para ver com. cie a fitaGol. o Embaixador Tuthill convidou 100 pes-soas. ás quais, depois da sessão oferecerá
drink e buffet,

Mr. Tuthill encomendou o filme animado
por um espirito clc ex-atleta que. durante amocidade. praticou o futebol americano na
Universidade de William and Mary no Vir-
fjinia. O Embaixador dos Estados Unidos está
começando a gostar de futebol (qtie para os
americanos e o soecer), vendo, de quando em
quando, as peladas de areia na Praia de Co-
pacabana, sábado à tarde.

Pelo visto, vai acabar n.o Maracanã aos
domingos, abraçado com o Ciro Monteiro a
gritar: 

"Once Flamengo, for ever Flamengo".
"DOPING" 

NO CONGRESSO

Sem fazer estardalhaço, mas. apenas
procurando ajudar a limpar o esporte de cer-
tas marotices. lenho escrito algumas notas a
iavor da instituição do controle antidopinc
no futebol profissional. E, apesar do silêncio
dos dirigentes, as advertências começam a re-
percutir. É o caso da carta que acaba dc me
escrever, de Brasília, o Deputado federal Raul
Brunim e que tenho a satisfação de trans-
crever:

"Li a carta que o Leite de Castro enviou
a você sobre o doping; êsse assunto é delica-
do, todo mundo passa, por ele como galo sO-
bre brasas, mas. até agora, ninguém quis en-
trentá-lo com decisão, em benefício cio pró-
prio esporte e dos atletas. A carta publicadaé muito séria, objetiva, clara e corn a afir-
mação categórica de um especialista de que o
doping existe.

Gostaria de saber de você a possibilidade
de enviar-me o original da carta para ser lida
da Tribuna da Câmara Federal e, em seguida,
exigir um pronunciamento do CND e até coni
possibilidade de uma CPI para apurar defi-
nitivamente o assunto".

Não preciso dizer aos eleitores que o
Deputado Raul Brunini é um sincero admi-
rador do futebol e de tudo que é esporte:
quando no Rio, nunca deixa de estar no Ma-
racanã, torcendo. Não se trata, assim, de um
político interessado em fazer sensacionalismo
com o futebol; trata-se de uma voz que, no
Congresso, poderá nos ajudar nessa tomada
de posição, discreta porém firme, contra uma
coisa que todos sabem que existe, mas quemuitos fingem ignorar — o uso generalizado
de bolinhas e outros dopings no futebol.
BOLAS DE PRIMEIRA

Média de crianças no Maracanã, aos do-
mingos, depois da liberação do Juiz de Me-
nores: cinco mil. /// Depois de brigar com
Osvaldo e de ler no Jornal dos Esportes o re-
gistro do incidente, o atacante Ademar amea-
cou agredir o repórter Max Morrer. Gesto
condenável que todos devemos deplorar. ,'//
Ainda hoje, fala-se nos jornais de São Paulo
na atuação do goleiro Vitorio, domingo pas-
sado: féz quatro ou cinco defesas próprias
dos grandes goleiros já vistos no Pacaembu.
//'./ Pergunta-me um leitor: na sita opinião,
qual é o melhor ponta-esquerda. do Rio? Res-
pondo, sem hesitar: Aladim. Rodrigues pode
ameaçá-lo mas só quando conseguir o senso
de organização de jogo que, cada dia, mais
se aperfeiçoa em Aladim. Vejo Aladim. pelo
que faz no time do Bangu, como o Zagalo da
seleção brasileira: onipresente, solidário e com
uma vantagem: o chute preciso e poderoso
de canhota.

PRÓXIMA RODADA
Os próximos jogos do torneio sno os se-

guintes:
Dia 1. sábado — Vasco x Fluminense, no

Maracanã; São Paulo x Santos, no Pacaembu.
Dia '1 — Ban{ru x Grêmio, no Maracanã;

Palmeiras \ Cruzeiro, no Paciieiiibu: Ferroviário
x Portuguesa, fin Curitiba: atlético n Flaiueuzo,
em .Mina- Gerais: Internacional \ Coríntian.*, em
Porto \Iciit.
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O Flamengo só conseguiu marcar o seu gol num comer batido por Pedrinho, que Itamar saltou bem e colocou no canto

Os resultados de ontem pelo ras, no Estádio Minas Gerais:
Torneio Roberto Gomes Pedrosa Botafogo 1 x 0 Internacional, no
foram os seguintes: Grêmio 2 Estádio Olímpico, cm Porto
1 Flamengo, no Maracanã; Co- Alegre.
rintians 4x2 Cruzeiro, no Pa- Com estes resultados, a si-
caembu; Atlético 4 x 2 Palmei- tuação do torneio c a seguinte:

GRUPO JOGOS P. GANHOS P. PERDIDOS

Bangu  f) 1
Corintians  5 3
Botafogo  fi 4
Cruzeiro  7 .'
Fluminense  •* 3 5
Internacional  7 7
São Paulo  1 7

GRUPO B

Santos  ?< ¦<

Palmeiras  8 '1
Grêmio  6 4
Portuguesa  3 5
Vasco  4 6
Flamengo  5 1
Atlético  3 7
Ferroviário  1 -
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Alberto não teve trabalho, embora Almir fosse um perigo constante
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com que Alcindo se projetava na área do Flamengo
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engo foi uni fator, positivo áo Grêmio
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Taies descambou, sempre para a esquerda porque Pedro Paulo e Celton foram os mais fracos

BOM ISA DESTRV1ÇÃO
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<4 cfírfa penetração do Flamengo pela área do Grêmio, havia sempre um zagueiro atento Sérgio Lopes atuou muitas vezes como defensor, como neste lance em que desarmou Paulo Choco
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BIGODE, UMA HISTÓRIA COM ALTOS E
DEPARTAMENTO DE PESQUISA

ÜAIÀÜlí

"Beijo sem bigode é
como ôvo sem sal", diz
um velho ditado espa-
nhol. Mas já se recorre
também a muitas outras
definições da psicologia
do bigode: para uns, re-
vela tendências para o
conservadorismo político
ou culto paterno; para.
outros, não passa de
símbolos de certo não
conformismo ou dc ufh
meio de fazer conquistas,
c o m o a fosíorescência
nos vaga-lumes.

O Marechal Costa c
Silva, dono de um bigo-
de grisalho, bem apara-
do e discreto, chega ao
Poder depois de cinco
anos e meio de Presiden-
tes sem bigode — ou
mais de 36 anos, se fôr
excetuado o breve perío-
do de sete meses sob o
signo do bigode e da vas-
soura de Jânio Quadros.

i Bigodes como os de Jâ-
nio e de Costa e Silva,
segundo um especialista
no assunto — o Major
Geoffrey Peberdy. anti-
go psiquiatra do Exerci-
to britânico — nada
apresentaram de com-'
prometedor durante pes-
quisas r e a 1 i z adas há
tempos com 400 cândida-
tos a oficiais. O índice
de aproveitamento dos
candidatos que tinham
bigodes desse tipo, con-
forme revelou o Major
Peberdy em um trabalho
publicado no Journal of
Mental Science, era de
23 por cento — média
igual à das pessoas de
rosto totalmente bar-
beado. índice idêntico
foi observado em relação
ao bigode fino de con-
quistador e ao bigode di-
vidido no meio, à moda
de Cantinflas.

As mesmas pesquisas
mostraram que um ou-
tro tipo — o. dos bigodes
à escovinha, no centro,
como o de Hitler — re-
velava pessoas de imagi-
nação limitada, nunca
dispostas a aceitar os
pontos-de-vista dos ou-
tros, tendentes a criar

ao invés de eliminar
tensões nas relações

com os colegas. Nenhum
desses candidatos che-
gou a ser aproveitado.
Peberdy pediu a um co-
lega de uma base militar

, para realizar uma pes-
quisa idêntica que, no
final, comprovou os re-
sultados da sua.

J ^ Os estudos do Major
Peberdy — que não usa
bigode mas, é um dos
maiores especialistas no
assunto — indicam que
o bigode continua sendo
levado a sério como no
passado. Éle tem uma
história eternamente re-
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petida: pode ser moda
hoje e pode não ser ama-
nhã, pode ser proibido
numa época e permitido
em outra. E ainda tem o
azar de se confundir
com a barba.

UM COSTUME
HONRADO

Adão, o primeiro ho-
mem, é tradicionalmen-
te pintado com barba c
bigode, o mesmo aconte-
cendo com os deuses e
profetas cie todas as
crenças. Ambos sempre
inspiraram respeito e
íoram encarados como
símbolo de virilidade."Ter barba na cara"
eqüivale, ainda hoje, a
ter vergonha. E a mu-
Iher barbada, quandonão está no circo, é en-
carada como bruxa. '

Os bigodes estão pre-
sentes em pinturas te-
banas do século XVIII
ao século XV a- C: são
compridos e frisados no
rosto de asiáticos. Tam-
bém em relevos assírios
aparecem reis com bi-
godes separados no meio
e as pontas enroladas. A
moda passou â Grécia
nos períodos homérico e
arcaico, indo depois à
Etrúria, como indicam
os baixos-relevos de os-
sos e outros antigos mo-
numentos e vasos.

Os amonitas cortaram
as barbas dos enviados
de Davi e êstes sentiram
tanta vergonha que se
esconderam durante um
mês em Jerico. Furioso,
Davi moveu guerra im-
piedosa aos amonitas.
Em Roma, quando um
jovem romano cortava
seus pêlos do rosto pela
primeira vez, eram êstes
oferecidos a alguma di-
vindade. Os árabes suici-
davam-se quando suas
barbas eram cortadas à
íòrça.

Segundo Políbius, os
antigos celtas usavam
bigodes extremamen-
te longos e se barbea-
vam. Observações de Jú-
lio César revelam que os
britânicos faziam o mes-
mo.

A civilização bizanti-
na era a favor das bar-
bas, dos bigodes e dos
cabelos moderadamente
curtos. Essa moda, de
origem oriental e romã-
na, influenciou mais tar-
de a Europa — na Ida-
de Média e na Renascen-
ça. Os germanos, os bre-
toes e os gauleses usa-
vam bigodes e os antigos
alemães somente po-diam cortar as barbas e
deixar o bigode depois
de terem vencido um ini-
migo no campo de bata-
lha.

Por ter sido em mui-

tas épocas um símbolo
da vaidade masculina o
bigode às vezes transíor-
mava-se em moda quase
incontrolável. Depois que
os cruzados promove-
ram o seu retorno — vol-
tavam da Palestina os-
tentando bigodes —
houve uma variedade in-
tensa por mais de qua-
tro séculos: barbas, bi-
godes e rostos rapados
eram encontrados ao
mesmo tempo. Anterior-
mente, na França do sé-
eulo V, êle fôradistinti-
vo dos soldados de Me-
roveu e Clodoveu, tor-
nando-se moda geral nos
dias de Carlos Magno.
Kos séculos XII e XIII,
terminava em pontas se-
paradas das barbas.

Grandes bigodes e
barba pontiaguda foram
a moda que a Espanha
do século XIV exportou
para a França e. depois,
para toda a Europa.
Passou a ser moda mili-
tar à época de Francisco
I. Sir Anthony Van
Dyck pintou tantos aris-
tócratas com bigode à
espanhola que este aca-
bou «se tornando conhe-
ciclo como bigode Van
Dyck. Era tratado com
um carinho especial:
procurava-se m ant ê-lo
em perfeito estaclo, jun-
lamente com a barba,
durante o sono, median-
te métodos especiais.
Em 1637. Luís XIII dei-
xou de usar o bigode e
todos os fidalgos da côr-
te o imitaram, junta-
mente com os oficiais do
exército: somente os sol-
dados continuaram de
bigode. Mas este acabou
desaparecendo, com a
barba, após o advento da
cabeleira postiça na
Europa do século XVIII.
Voltou por volta de 1800,
depois que até os solda-
dos franceses o haviam
eliminado. Foi moda à
época da Revolução e
durante o início do Im-
pério. Para o Exército
britânico, as costcletas
estiveram em moda de
1803 até 1860. Londres
passou a ditar a moda —
de 1840 a 1370, mais ou
menos — e as costeletas
tornaram-se mais longas
e mais cheias, culmi-
nancio com o estilo
Franz Josef (homena-
gem ao Imperador da
Áustria), com as gran-
des costeletas unindo-se
ao bigode.

Houve ainda o bigode
à dArtagnan e o das
pontas verticais, à Kai-
ser, como o do Impera-
dor Guilherme II. Os bi-
godinhos encaracolados
da belle-époque iriam
t a m b é m fazer furor,
mas, por erro ue corte

do barbeiro ou capricho
da ni o d a, acabaram
transformando-se num
monte de cabelos debai-
xo do nariz — como Car-
litos.
SUBVERSÃO PELO
BIGODE

Vários países tiveram
leis proibindo ou autori-
zando o bigode, às vezes
conforme a classe ou o
estado civil do indivíduo.
Se a barba de Fidel Cas-
tro é hoje considerada
subversiva; no passado
houve também o bigode
subversivo: na Esparta
militarista, os éforos da
oligarquia dominante or-
denaram o corte do bi-
gode ao subirem ao po-
der. E os príncipes inglê-
ses usaram bigodes até
que Guilherme, o Bas-
tardo impôs o seu cor-
te.

No fim do século pas-
sado, o chamado bigode
Walrus tornou-se tão po-
pular no Exército brita-
nico que foi proibido ra-
par por cima da boca.
Já no século XX, duran-
te a Segunda Guerra, o
pessoal naval da Grã-
Bretanha tinha permis-
são para usar bigode ou
barba, mas os fuzileiros
só podiam usar bigode.

Essas medidas de or-
dem militar não che-
gam a ser originais, pois
Alexandre, o Grande já
ordenara que os solda-
dos barbudos rapassem
as barbas, temendo que
pudessem ser segurados
por elas e mortos nas
batalhas.

Também na Rússia de
1705. Pedro, o Grande
havia proclamado que"a barba é um embara-
ço inútil". Determinou o
seu corte e fixou um im-
posto a ser cobrado da-
queles que se recusassem
a cumprir a ordem,
mas a Imperatriz Cata-
rina, de sensibilidade fe-
minina, repeliu a lei pos-
teriormente.

No Extremo Oriente,
ainda hoje continuam
sendo praticadas várias
tradições relativas à bar-
ba e ao bigode. Os
sikhs indianos usam ca-
belos e barbas longos.
Rompendo o velho costu-
me de rapar o rosto, os
japoneses muitas vezes
deixam crescer barbas
curtas ou bigodes. As
barbas têm tomado as
mais diversas formas c
tamanhos, chegando, em
alguns casos, a serem
maiores do que as pes-
soas que as usam.
A ARTE DOS
SÍMBOLOS

Uma das épocas ãu-
reas do bigode no Brasil

é descrita em 1 i v r o s
corno .4 Moreninha e O
Moço Loiro, de Joaquim
Manuel clc Macedo, ou
Senhora e Pata da Ga-
zela, de José de Alencar.
É por volta de 1840. com
a renovação dos costu-
mes, sob a influência cio
movimento romântico. O
bigode era um comple-
mento indispensável dos
poetas românticos. ve.*ti-
dos de fraque colorido
(castanho, azul ou ver-
de), com botões doura-
dos, gravatas de encaixe
de cores ou de cetim ne-
gro, calças justas — lisas
ou dc listras —, colete,
cartola, bengala, capa e
cabelos longos.

O bigode de Carlitos e
suas relações com o de
Adolf Hitler inspiraram
um ensaio de André Ba-
zin, que compara o piá-
gio do ditador do III
Reich a uma coisa corro"o rapto de nossa tíbia
por um ser da quarta cii-
mensão nos filmes cie
Jean Painlevé". Para
Bazin, Hitler permitiu,
com isso, que Chaplin
criasse o Hinkel, de O
Grande Ditador, que "é
a negação de Hitler".

Mas o prestígio do bi-
gode nao é apenas como
símbolo de masculinida-
de. No seu conto A In-
jância de um C hei e.
Jean-Paul S a rt r e lhe
confere um outro signi-
ficado: o personagem de
sua história acaba deci-
dindo-se a deixar crês-
cer os bigodes, numa ati-
tude que sugere a vitória
do conformismo burguês
sobre o inconformismo
intelectual. Uma atitu-
de exatamerfte oposta é
a dos modernos beatniks,
que deixam crescer o bi-
gode, a barba e o cabelo
como protesto contra a
sociedade em que vivem.

A prova de que o bigo-
de, quando não está
acompanhado da barba
e do cabelo comprido,
não chega a ser um pro-testo no Brasil é que èle
está agora no 'Poder. E
o fato de ter o discreto
bigode do Marechal Cos-
ta e Silva uma quantida-
dc muito maior de fios
brancos em nada o des-
merece: é possível queMachado de Assis não
estivesse pensando ape-
nas na barba quando es-
creveu. em 1890, que"uma coisa é barba, ou-
tra é coração. As barbas
podem ser velhas e os co-
rações novos, e vice-ver-
sa; há corações velhos
c o m barbas recentes.
Não é a regra, mas
dá-se".;
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AS BACTÉRIAS
APRENDEM

A RESISTIR AO
ATAQUE

MEDICINA ASCÀNIO AAONTEIRO

Em 1Ü28 o pesquisador britânico Sir Alexander
Fleming estava examinando em seu laboratório uma
cultura de estafilococo, quando algo de peculiar lhe
chamou a atenção na cultura: algumas de suas par-
tes tinham sido contaminadas por um mofo e pa-
vedam estar se desintegrando.

Muitos outros pesquisadores haviam já obser-
vado êsse fenômeno, sem que tirassem daí qualquer
conclusão. Fleming, porém, tirou e descobriu a pe-
nicilina, ciando início a uma das maiores revoluções
na história da Medicina. É esta a diferença entre
o homem comum e o gênio.

A descoberta da penicilina foi seguida pela cria-
ção de urna longa série de outros antibióticos. Mi-
Ihões e milhões de pessoas estão hoje vivas graças à
eficácia dessas drogas. Foi logo observado, entretan-
to, que o uso extensivo dos antibióticos estava pro-
duzindo o desenvolvimento de raças de bactérias a
Eles resistentes.

Isto provocou alarma entre os meios médicos
responsáveis, que advertiram, repetidas vezes, con-
tra o uso incorreto e desnecessário das novas drogas.
Freqüentemente, porém, médicos e pacientes nâo se
lembraram ou até ignoraram essa advertência, o que
ajudou ainda mais a desenvolver as raças resistentes.

Mas o maior alarma veio a partir de 1959, quan-
do se descobriu, primeiro no Japão e depois em al-
guns países europeus, que certas espécies de bacté-
rias nocivas aos animais eram capazes de transmitir,
por contato, sua resistência aos antibióticos a outras
espécies de bactérias animais a eles sensíveis.

O que acontece, aparentemente, é que a bacté-
ria resistente, em contato célula a célula com uma
bactéria não resistente, pode entregar a esta um
pacote de informações, contendo ADN (ácido deso-
xirribonucleico), com instruções sóbre uma varieda-
de de coisas, inclusive corno lutar contra os antibió-
ticos.

Agora, no entanto, os Drs. Kabins e Cohen, da
Escola Médica de Chicago, anunciaram que a re-
sistência desenvolvida pela bactéria animal pode ser
transmitida às bactérias que infectam o homem. "O

tato importante a sc considerar — assinala o Dr. Ka-
bins — é que esta transferencia de resistência pode
ocorrer num período de tempo relativamente curto."

Julgam alguns pesquisadores norte-americanos
que o uso de antibióticos na alimentação de animais,
como galinhas, porcos e bovinos, para promover seu
crescimento e evitar neles o aparecimento de doen-
ças, deveria ser proibido, pois esta prática, comum
principalmente nos paises mais desenvolvidos, seria
um terreno fértil para a produção em massa de mi-
crorganismos resistentes, capazes de contamina-
rem espécies que atacam os seres humanos.

"A menos quc medidas drásticas sejam torna-
das muito cedo — advertiu, por sua vez, o Dr. Ka-
bins — os médicos poderão brevemente encontrar-
se de volta à .Idade Média anterior aos antibióticos
no tratamento das enfermidades infecciosas."

O tipo cie resistência descrito por Kabins e
Cohen ocorre principalmente em bactérias intesti-
nais e contribui para um maior aparecimento de
disenteria, febre tifóide e paratifo. Resistência si-
milar tem sido também demonstrada em bactérias
causadoras de infecções no trato urinário.

No Japão, onde as bactérias resistentes intesti-
nais constituem um problema maior do que em qual-
quer outro país. sua resistência aos antibióticos crês-
ceu de 21 para 90', desde 1959. Segundo o Dr. Ka-
bins, os produtores de antibióticos e as bactérias es-
tão numa espécie de corrida armamentista, com as
bactérias ganhando.

O Dr. Cohen acredita que, ao lado de medidas
tendentes a acabar com o uso desnecessário e in-
correto dos antibióticos, o desenvolvimento de novas
vacinas contra doenças causadas por bactérias po-
deria ser uma solução parcial para o problema. Cien-
tistas do Instituto de Pesquisas do Hospital Walter
Heede, de Washington, desenvolveram uma vacina
contra a shigellosis, disenteria causada por uma bac-
teria crescentemente resistente aos antibióticos.

Afortunadamente, há uma esperança na presen-
te situação. O contágio da resistência foi até agora
observado em apenas uma das categorias básicas de
bactérias — as que respondem negativamente ao
mordente Gram. E ainda mais importante, o cha-
.mado fator R que transporta a resistência não pa-
rece ter uma capacidade muito forte de contagiar.
Somente o uso indiscriminado e incorreto dos anti-
bióticos abre caminho para as bactérias, com o fa-
tor R, espalharem suas capacidades.
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VITOR ASSIS BRAS
AMANHÃ NO REPÚBLIC

JAZZ tUIZ ORLANDO CARNEIRO

Depois de uma abstinência
forçada de muitos meses, mitiga-
da apenas por alguns raros mo-
mentos de jazz nas sessões do
Clube de Jazz Bossa, os jazzófilos
cariocas terão oportunidade cie
rever o saxofonista-alto Vitor As-
sis Brasil, que. à frente do seu
quinteto, dará um concerto de
jazz, amanhã, ús 21 horas, no
Teatro República.

Vitor Assis Brasil, considera-
do o melhor músico de jazz
atuando no Brasil, no momento,
retornou há alguns meses da Eu-
ropa, onde alcançou grande su-
cesso como músico e onde desen-
volveu sua técnica como estu-
dante da Academia de Jazz da
Graz, na Áustria.

A idéia de Assis Brasil, com
o concerto de amanhã, sob os
auspícios do Teatro Universitário
Carioca (TUCA), é tentar reati-
var o movimento jazzístico no
Rio, estagnado em todos os aspec-
tos, sobretudo no que se refere à
edição de discos. Para o concerto
de sexta-feira, Vítor Assis Brasil
está ensaiando com Cláudio Rodi-
ti (fluegelhorn, trompete), Fer-
nando Martins (piano), Aluísio
Maia (baixo) c Claudinho (bate-
ria). O programa do concerto,
que durará uma hora e meia, com
intervalo, é apenas jazz. Jazz con-
temporâneo, na tradição do bop
moderno, embora a estética do

jovem saxofonista seja, no vio-
mento, bastante mais avançada e

mais livre (free jazz) do que
os seus companheiros tie conjun-
to.

Vitor Assis Brasil foi finalista
do Concurso Internacional de
Ja,:;: dc Viena, realizado em maio
do ano passado, juntamente com.
o seu companheiro Cláudio Ro-
ãiti. Em outubro, Assis Brasil, en-
tre músicos amadores lc alguns

profissionais) de toda a Europa,
joi considerado o melhor solista
do Festival de Jazz de Berlim. Na
Europa. Víior leve oportunidade
de tocar em vários clubes de. jazz,
inclusive no Living Room. dc Pa-
ris, ao lado do pianista norte-
americano Art Simmons. O estilo
de Vitor mostra, cada vez mais,
a influência da vanguarda ex-

pressionista do jazz. ri frente da

qual estão Orneíte Coleman,
John Col treine, Charles Lloyd e
Albert Ayler.

Cláudio Roãiti, segunda voz
do quinteto, embora mais tímido
e menos expressionista do que Vi-
tor, toca o trompete e o fluc.ge-
lhorn com uma técnica já bem
segura e com um fraseado lírico
tipicamente bop. Suas influências
marcantes são Ari Farmer e, em
segundo plano, Milcs Davis.

Os ingressos para o concerto
do quinteto de Vítor Assis Brasil,
sexta-feira, às 21 horas, no Tea-
tro República, podem scr adqui-
ridos no próprio Teatro e custam
NCrS 4.00 e NCrS 2.00 (estuãan-
tes).

VIVA A GENTE", NO MUNICIPAL
MÚSICA RENZO MASSARANI

O Teatro Municipal está apresentando
o show Sing-Out Deutshland: "Entre os
primeiros grandes espetáculos da tempo-
rada que se inicia." Correspondeu aos
anúncios: foguetes m u s i c a i s, canções
com forte ritmo de beat. Muito bem, se isso
tivesse acontecido no Maracanãzinho ou no
morto João Caetano ou uma TV. Mas o
Municipal é modestamente, no Brasil, o
que a ópera do Estado de Berlim é na Ale-
manha; é ao nosso Municipal que a Ale-
manha fornece Bach e Beethoven. e ar-
tistas e conjuntos modelares. Por isso, pu-
blicando os espalhafatosos anúncios, eu
concluí perguntando se os moços berlinen-
ses já atuaram, e quantas vezes, no seu
Opernhaus. Não houve resposta.

Os problemas de uma instituição com
as tradições e as funções do Municipal são
dois, distintos mas inseparáveis: o finan-
ceiro e o artístico- Ignoro o custo dos cor-
pos estáveis, dos dirigentes, funcionários,

da manutenção do prédio etc; mas deve
tratar-se de centenas de milhões mensais
de novembro a abril (nas férias e no pre-
paro de carnaval) e de abril a novembro,
quando o teatro é tantas vezes oferecido
ou alugado. Um gasto fixo enorme, que, fal-
tando as verbas suplementares para as rea-
lizações, acaba perdendo-se. Foi o que vi-
mos em 66 e estamos vendo em 67.

Não há dúvida: Governador, diretor do
teatro e até a reexumada Comissão Arstís-
tica e o reexumado Siqueira têm várias ate-
nuantes. Mas eles tém também uma pe-
sada responsabilidade, adaptando-se à tris-
te realidade atual. Burocracia, política,
crises? Terríveis obstáculos; mas só agora,
por exemplo, pensa-se nas vagas dos cor-
pos estáveis. A orquestra pede uma terça
parte do seu organismo. O baile pede me-
nos, mas para que completar o custo se,
conforme os planos anunciados, o ballet
terá uma única oportunidade? Quantas

centenas de milhões custará aquela exi-
bicão? E a música brasileira? E a música
atiial? E os cantores brasileiros? E quase
todos os concertistas? E o público? Os pro-
blemas financeiros e sua aleatoriedade
agravam a grave crise cultural-artística.

Mas o caso cio tal show exula dos pro-
blemas financeiros, é apenas insensibili-
dade, tanto mais preocupadora porque de-
dicada aos jovens: "Uma mensagem séria
e profundamente unificadora à mocidade.""A grande mensagem de esperança no des-
tino dos povos." Aqui, o velho músico pára,
espantado e desolado, sem encontrar jus-
tificações. Se o Municipal perde de vista
valores e tradições, elimina a dignitas su-
prema lex da música milenária (que con-
tinua, sem show. também cm Darmstadt,
também em Berlim) enaltecendo o Sing-
Out, que mais poderia ser dito? Como de-
tender a arte e a cultura da terra de Pe.
José Maurício, Carlos Gomes e Heitor Vila-
Lobos?

DA
ARTE

MODERNA
BRASILEIRA
ARTES | HARRY LAUS

Tivemos a ocasião de nos re-
ferir, na última quinta-feira, no
Panorama das Artes Plásticas, ao
movimento que está sendo leva-
do a efeito pelo Diretório Acadê-
mico da Escola de Belas-Artes em
forma de ciclo de estudos das ar-
tes plásticas no Brasil, desde os
antecedentes da Semana da Arte
Moderna até à vanguarda atual.
A idéia é fazer um levantamento
histórico e a análise crítica de
cada fase ou corrente, por meio
de aulas, debates e exposições.

A primeira, e x p o s i ç ã o foi
inaugurada na última segunda-
feira com uma freqüência poucas
vezes vista no Salão do Diretório.
Críticos, artistas, professores, alu-
nos, todos puderam assistir à
inauguração de um verdadeiro
milagre. A mostra é cia melhor
qualidade, não só pelos nomes
reunidos como, principalmente,
pela qualidade dos trabalhos ex-
postos. Quase sem exceção, os or-
ganizadores conseguiram reunir
obras realmente expressivas na
carreira cie cada artista. Os cole-
cionadores que cederam a.s peças
demonstraram, também, que não
compram notne e sim obra de
a ríe.

No primeiro c o n t a t o que
mantivemos com a produção ex-
posta, assinalamos um Eliseu Vis-
conti de 1902, artista dos mais
importantes do Brasil, em todos
os tempos. Um primoroso Helius
Seelinger, datado de Paris, 1907,
é outra peca de raro valor. Do
mestre da gravura em melai que
foi Henrique Oswald há um
exemplar dc 1914, enquanto que
Belmiro cie Almeida está repre-
sentado por um trabalho de 1918.
Uma escultura de Brecheret traz
a data de 1920 e Di Cavalcanti
está presente corn uma tela de
há quarenta anos atrás — 1927.
Ismael Néri não foi esquecido:
dois desenhos e um óleo, realiza-
dos entre 1927 e 1931, demons-
tram seu pioneirismo. De Segall
temos um óleo cie 1930, da fase
de Cnmpos do Jordão e, com a
mesma data. um dos melhores
quadros de Cícero Dias que ro-
nhecemos. Tarsila do Amaral re-
presenta 1931 e 1935 está a cargo
de Anita Malfatti, Quirino Cam-
poriorito e Volpi. com uma pai-
sagem. Êste mesmo artista volta
com um belo Arcanjo de 1958.
Um grupo de mulheres de Santa
Rosa traz a data de 1940 e de
1943 vemos uma escultura de
Maria Martins e um desenho de
Roberto Burle Mara. Pancetti
pintou um óleo sóbre papel em
1945 e Tenreiro uma paisagem
em 1946. Mais recentes são os
trabalhos de Portinari, 1954,
Guignard, 1959, e Marcier, um
auto-retrato também de 1959, de-
dicado a José Roberto Teixeira
Leite. Djanira optou por uma
obra recente, datada do corrente
ano, uma Engenhoca de Rapa-
dura que se constitui na maio r
peça da mostra.

A exposição didática comple-
ta-se com obras de Marques Jú-
nior, Henrique Cavaleiro, Osval-
do Goeldi, Raimundo Cella, Sílvio
Abramo. Edson Mota, Augusto
Rodrigues e Ivone Cavaleiro.

Na oportunidade da inaugu-
ração da exposição foi também
aberta a programada individual
de desenho e pintura cie Aloísio
Zaluar, em nova fase. e feito o
lançamento de Macunanna, jor-nal do Diretório, com matéria' re-
lativa ao empreendimento. Mário
da Silva Brito apresenta um en-
saio sóbre A Revolução Moder-
nista, Mário Barata escreve sobre
os Anos 30 e 31: Repercussão do
Modernismo no Rio, José Rober-
to Teixeira Leite encarrega-se de
estudar a Pintura Brasileira do
Sé>. XVIí ao Sce. XX e J. P. Mo-
reira da Fonseca registra verbê-
tes sóbre os principais represen-
tantes do modernismo entre nós.
De Tarsila do Amaral foi trans-
crito o artigo Pintura Pau-Brasil
c Antropofagia, aparecido em
1939 na Revista Anual do Salão
de .Maio.

Como se sabe. nada é feito
sem recursos financeiros. Para
cobrir as despesas os alunos re-
correram a urn expediente hones-
to que merece todo o apoio: ven-
da do jornal e do cartaz da expo-
sição. Vamos. pois. auxiliar o mo-
vimento que merece os mais vee-
mentes elogios.

Panorama
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CHICOTE, NOVA HOA"!!"
— Robert Halloun a roba ri.
vender o.s .seus excrlenti'-
La Cripre e Che;- Rober; ri
uin grupo cie* eapiiali.-r:
portugueses. A boiuc p.t.-v -
rá a se chamar Chieolr. ;;,--,.
ben, e.st.á em t*ntenrli*,;**ií*. .
com loja no Centre tln (;..
dade, onde montará ou:
restaurante já com fn : m
sla certa, 'pois. dui.ir.i" r:*\
nnos. foi maitre cio ri->*:ir-
rante cia Mai-ron cie Frnnr.

PROTESTO AMERICANO
— Já em entendimeníf:
com Sérgio Cabia;, o cor-
junto americana Essencii'1
Sovnd especializado cm viii-
sicu.i dc. protesto, cuja e-
tréia r.o Casa Grande *•.->-
Urre. se dur dentro de Irin',,
dins. Hoje. amanhã e d_j.>o.;-
a atração do Casa Oru eo
será « sambista Elza Sor,.
res. Domingo ã tarde, cs* ;-,
lioras, mais uma reunião ri.*,
Clube de Ja::: & Bossa. A
noite, será a vez üo afina-
díssimo c o n j u n I o voa'
MPB-4.

NOVO SOM — The PU:':
Panther entrando na faix.i
da*, melhores casas de e:.-
tretenimento noturno ci"
Rio. contratou o en^eninl-
ro eletrônico Humberto (:*¦
Carvalho para modificar iu-
do o sistema cie som cia boa-
te. A.s obras começarão n.t
próxima semana, sem nrt-
.iuízo do iuncionamerro dn
Pink Panther.

AOS COLUNISTAS — Lo-
go mais á noite, o re*.'< -
rante Pot homenageará co.vi.
juntar os colunistas de a<-
suntos noturnos. Corno iiia
localizado cm Sâo Con rado
Wilson Cru: pragrtnnov
condução especial, que i)¦:;,--
tira às 22 hora.-,. (ío Hoiel
Leblon.

JANTAR ROMÂNTICO -
O Baieau-Moucha oferece
um cios melhores passeio**,

cio Rio. Diariamente, cies. -
traça as l!l horas e so reior-
na apôs meia-noite. Durar:-
te a circulada. (¦ servido
jantar de gabarito interna-
cional, com excelente fundo
musical a cargo d<* mode!-
níssima discoteca. Como so-
bremesa especial, o panora •
ma noturno do Rio.

ESTRÉIAS — No Zum-
Zum, mareado para, a pro-
.rima semana a estreia de
Esses Moços de Letra e*Mú-
sica, co?;; Edv. Lobo, Maria.
Odeie e Quarteto Tamba. *
1'opa c o novo crooner cio
Fred's, que tambem contra-
lou o conjunto Os Tropicais
paru tocar para. dançar. '
Mara. Abrantes. mulata bra..
sileira radicada em Portu-
gal, deverá fazer temporada,
dentro de 45 dias. aqui no
Rio. Esta em entendimentos
com Joaquim Saraiva, pro-
prietário do Lisboa à Noite,
seu amigo de quando era
dono do Maxim, na Capital
lusa. ¦' Grande Otelo, Van-
da Moreno. Julie Joij e seis
cabrochas estrearão, dentro
de i/uiir.e dias. em Pôrlo
Alegre apresentando o show
O Oteio é Grande ;iíí boate
Locomotive e no Teatro Leo-
poldina. * Maria da Graça,
entusiasmada com o suces-
so de Francisco José na sua
Adega de Évora, estú cogi-
tando em trazer da Europa
atrações portuguesas.

ÚLTIMAS — Agostinho
dos Santos, enquanto Elia-
na Pittman não chega oi
Europa, deverá se apresen-
tar no Gasliahi. * Antônio
Carlos Leitão é o novo mai-
tre do Sacha's. * O maitre
China, enquanto o Sarau
não é inaugurado, presta
sua colaboração no Porão
73, que amanhã realizará a
festa chamada Noite da Mi-
ni-Saia. * Boa Bola quo
funcionará anexa ao Copa
Leme Boliche, eom inaugu-
ração prevista para fins dc
abril. * Helena de Lima, per-
força de seu sucesso no Lo
Candélabre. renovou cont:*;'-
to por mais quinze dias. A
cantora é acompanhada
pelo Trio de Raul Mascare-
nhas. * O Chez Toi é a úm-
ca casa de entretenimento
noturno do Rio a possuir o
LP gravado por Frank S>
natra com músicas cie An-
lõnio Carlos Jobim. * Harol-
do Costa estreará, amanhã,
no Drink, o show Mude in
Brazil com a presença das
Irmãs Marinho. Marivalda,
Quarteto rie Edson Macha-
do e pequeno ballet coreo-
grafado pelo Ismael Gui-
zer. É com este espetáculo,
ligeira m ente modificado,
que Haroldo Costa fará
temporada no Panamá.

PANORAMA * preparado pera
ReEpilnte equipe: Fausto \Y--K.
(Televisão) — Harry I.rnis (Anía.
Plásticas) — Juvenal Portela (Dis-
cos Populares) -- Lago liiirnci.

(Literatura) — Miriam Alencar

(Cinema) — Itenzo Massnrant
(Música) — Simão de Montalver-
np i Shows) — V.ui Michalskí
(Teatro) — Wilson Cunha t,ln~
ternacional).
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! JOSÉ CARLOS OLIVEIRA A NOVA PALAVRA
"OS GATINHOS" — O

iTeatro Popular du Gunn.i-
;bo.ra continua os ensaios cie
V).v 7 Gatinhos. de Nél-
son Rodrigues, com estréia
marcada para a segunda
quinzena de abril, inaugu-
rando uma nova fn.se no
Teatro Miguel Lemos. A cli-
reção do espetáculo está a
cargo de Álvaro Guimarães,
cenários e figurinos de Ro-
berto Franco, direção de
produção de Luís Mário, e
produção cie Vitor Konder
Reis. Do elenco fazem par-
te: Frego-lente, Telma Res-
ton, Hélio Ari, Djenane Ma-
chado, Érico cie Freitas, Car-
mem Palhares, Jofre Soares
e Jorge Cheques.

CLÁSSICOS PARA A JU-
VENTUDE — O jornalista
Cláudio Bueno Rocha orga-
nizou, cm combinação cam
o Grupo Ophiião, o Grupo
ile Teatro Clássico, cuia
idéia, básica c "... apresen-
tar pecas clássicas, em ho-
rário de matinée, destina-
das à juventude, com um ca-
ráter eminentemente didáli-
ca. e a preços populares."
O nóvo grupo jà entrou em
contato com vários colégios,
e está ampliando esses con-
tatos, com o objetivo de
atrair o público estudantil¦para os seus espetáculos,
oue serão apresentados às
segundas, terças, quartas a
sextas-feiras, às 17 horas. A
primeira montagem do GTC,¦já em vias de concretização,
será A Megera Domada, de
Shakespeare, em. tradução
de Milor Fernandes, com di-
reção de Benedito Corsi, ce-
nários e jigurinos dc Napo-
leão Moniz Freire, e com a
dupla Marilia Pèra-Agüdo
Ribeiro nos principais pn-
péis.

REVISTA DA SBAT --
Acaba de sair um novo nú-
jnero da Revista dc Teatro
editada pela SBAT. com ar-
tigos de R. Magalhães Já-
nior, Joraci Camargo, Saint-
Clair Lopes, Nelson Rodri-
gues, Lopes Gonçalves, Luis
de Barros, Paulo Fábio. Da-
niel Rocha, e com o texto
da peça infantil Dona. Pa-
tinha Vai Ser Miss, de Ar-
lur Maia.

TEATRO AZUL  O Tea-
tro Azul, órgão da Campa-
nha Nacional da Criança,
dirigido por Pedro Jorge,
programou para o primeiro
semestre ric 1067 as seguin-
tes atividades: curso sobre
jogos dramáticos na escola,
destinado aos -projessôres de
nivel 'primário c médio, com.
aulas às .sextas-feiras, das
.1$ às 19 horas, durante os
meses de abril c maio; iabo-
ratório de tea tio destinado
aos estudantes de escolas de
nivel médio, co;n sessões uos
sábados, das .10 ás IS horas;
apresentações da peça in-
fantil O Cravo Brigou com a
Rosa, aos domingos, às IO
horas; apresentações áo
show Coisa Mais Linda, com
textos de escritores e poetas
jamosos, e músicas dc com-
positores inéditos; grupo de
estudos para jovens, a ser
iniciado com o ciclo Que É
Psicologia, a cargo de Edson
de Almeida Castro; pales-
trás sóbre jogos dramáticos
para crianças e apresenta-
ções de O Cravo Brigou rom
a Rosa, nus obras filiadas à
CNCr. Informações pelos le-
lefones 32-7866 e 28-1737, ou
na sede do Teatro Azul, Rua
Mariz c Barros, 012.

LIVRO SOBRE BRECHT
— A Editora Civilização
Brasileira lançará nos pró-
ximos dias, talvez ainda es-
ta semana, um dos livros
mais importantes até hoje
escritas sobre a obra cie
Brecht. O livro, de autoria
do ensaísta italiano Paolo
Chiarini, é intitulado Ber-
ioit. Brecht.

CURSO SÓBRE SHAKES-
PEARE — Como acontece
anualmente, o Conselho Bri-
tônico promoverá este ano,
em Stratjord-upon-Avon,
dois cursos sóbre a vida e a
obra de Shakespeare, des-
finados especialmente a alu-
nos e professores de inglês
c a pessoas interessadas em
teatro. O primeiro curso te-
rá lugar dr 1 a 21 de julho,
c o segundo de. 22 de jullio
a 11 de agosto. Os estudan-
tes inscritos assistirão a au-
las sobre Shakespeare e o
drama clisabetano dadas
sob os auspícios da Univer-
sidade de Birmingham. ve-
rão várias produções do
Roíicd Shakespeare Thea-
ire, participarão ác debates
e grupos de estudos etc. Há
apenas 25 vagas cm cada
curso, para candidatos de
todos os paises. O preço do
curso é dc 60 libras esterli-
nas, incluindo entradas pa-
ra os espetáculos. As despe-
sas de viagem, hospedagem*
ctc. ficam a cargo dos alu-
nos.

Que e que se espera dc um Papa
esse homem que orienta a intell-

gència de 500 milhões de pessoas?
Espera-se dele o que se obteve dc
João XXIII; espera-se dele o que
agora se obtém com Paulo VI: a En-
cíclica sôbrc o Progresso dns Poros.
Tado ali está dito com agressiva cia-
rena; doravante, os hipócritas de-
rem sentir-se expulsos da comuni-
dade católica. Naturalmente nao
tenho autoridade para me intro-
meier neste, assunto; mas quem ja-¦mais me viu lamentar as min/ias
reiteradas demonstrações de leria::-
dade,? Sou um ex-católico que vire
castigada pela nostalgia da religião;
os católicos me cercam, me escre-
vem, me encorajam nas horas difi-
ceis; pouco a pouco, me convenço cie
que a maioria dos sacerdotes que co-
nheci, muitos dos quais me tortura-
ram espiritualmente quando eu era
uni menino indefeso, eram apenas
intrusos numa Igreja que não me-
reciam. E outra coisa que ficou mui-
to clara, quando comecei a me deba-
ter entre as idéias políticas, foi esta:

Jesus Cristo era um Deus pobre:
éle distribuía o pão e multiplicava os
peixes; a. cruz em que o 

'pregaram

nâo era dc ouro.
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CASAMENTO
DE TEATRO

Ontem, depois de casa-
rem, na maior simplici-
dade. na preteria de Co-
pacabana, Ceei) Thiré e
Ana M a r i a Magalhães
(ele, coni 23 anos; ela,
com 17) estiveram num
almoço oferecido por Tó-
nia e César Theclim, no
Pctil Clube, aos antigos
muito Íntimos do novo
casal. Já à noite. Cecil
voltava ao palco, no Gi-
nástico, para interpretar
seu personagem de Oh!
Que Delicia de Guerra, e
Ana Maria, na Maison de
F r a n c e, continuava a
trabalhar em Q u a t r o
num. Quarto. Os padri-
nhos de Cecil íoram Ita- •
lo Rossi e Tati tie Morais;
os de Ana. Maria, César
Thedim e Vivian Mam-
berti. Os dois vão morar
em Copacabana, no Pcis-
to 6, enquanto o aparta-
mento de Cecil. no Le-
blon, não fica pronto.,

O extraordinário, na
cerimônia de casamento,
foi o atraso do juiz, que
só chegou à pretoria duas
horas depois do combina-
do. Cecil e Ana Maria íi-
caram, todo éste tempo,
recebendo cumprimentos
dos amigos, já tendo o li-
vro assinado, mas ainda
não casados.

PICAD1NHO
© No dia 6 de abril, bom
programa no Municipal: o
concerto do excelente pip.-
nista Nei Salgado.
O Dia G, i, a m b ò m, bom
programa de arte: a abertu-
ra do Salão Nova Objetivi-
dade, no Museu de Arte Mo-
derna.
O O filme curta metra-
gem Ver, Ouvir, de Antônio
Carlos Fontoura, vai ser c-xí-
bino na a ben ura ria Bienal
dos Jovens de Paris. O iii-
me trata das atividades dos
artistas brasileiros que per-
tencem a Nova Figuração.
9 Paraná, o diretor de ce-
na cio Arena, no domingo,
sofreu um acidente e desde
então está hospitalizado no
Miguel Couto, em ostado do
coma. Tem havido uma ro-
maria cie gente de teatro ao
hospital. Paraná é uma das
figuras mais populares na
área teairai do Rio.
O Pela primeira vez Nél-
son Rodrigues terá uma pe-
ca sua encenada em Copaca-
bana. Será Os 7 Gatinhos,
no Miguel Lemos.
O Manuel Bandeira conti-
nua em Teresópolis, mas de-
ve descer ao Rio na próxima
semana, pois aqui passará o
seu aniversário, a ltí.
0 Maristela Lucas Lopes
falou, ontem, pelo telefone,
com sua irmã Márcia, que
continuará engessada por
mais três meses, só então
podendo voltar ao Brasil.
© Na área do.s Kubitschek:
JK mandou pedir a íntegra
cio discurso de Jarbas Pas-
sarinho no Senado, quando
éste falou sóbre a Estrada
Belém—Brasília e sobre a
obra cie integração nacional
do ex-Presidente.
O Capicultoras: assim são
as mocas mineiras, atual-
mente. Isto quer dizer: de-
dicam-se à cultura dos c-a-
belos, já que as perucas de
Minas começarão a ser ex-
portadas p a r a os Estados
Unidos.
O Chegou ao Rio anteon-
tem o coreógrafo e bailarino
norte-americano Igor Shwe-
zoss. que aqui já esteve em
1945, quando criou o Ballet
cia Juventude.

Leal com emoção o resumo dz
nova enciclica e penso na alegria
com que. a minha m e 1 li o r amiga,
uma freira sôbrc a qual jã escrevi
algumas vezes, recebera, no inferno
em que se e u c o ii t ra por vontade
própria, a nora palavra de Roma —
que é sem dúvida a grande palavra
cie Cristo, singela c eficaz. Ama nhã
ou d e p o i s. contrariando o desejo
dessa amiga que se intrometeu de
modo sobrenatural na minha .exis-
tência, eu talvez divulgue sua últi-
ma carta. Por enquanto, me limita-
rei a esclarecer que o inferno em
que ela se encontra é o mesmo de-
nunciado por Paulo VI. Ê o que ela
mesma chama "a grande aventura
da minha vida": trata-se de sair ãe
Minas Gerais para ir trabalhar
numa capital nordestina. Antes de
viajar, ela passou pelo Rio: estava
conjianie c um pouco amedrontada.
Agora, manda notícias. O quadro em
que deve exercer a sua caridade e
testemunhar o seu amor ao próximo
e muitas vezes mais doloroso do que
imaginara. Doença e fome. Ignorem-
cia, doença e fome. 11 esse inferno
em que padecem homens e mulhe-
res, crianças e. adolescentes fica tão
longe do Brasil! Foi. o que ela me
disse. Ela, que gosta de ler, rara-

mente consegue uma revista ou vm
jornal e d i t a d o i no Rio. Sente-se.¦mudo frágil para a missão; tem
medo de fracassar, de não suportar
por muito tempo aquele espetáculo,
a fome. a doença, a ignorância...

O último número do Sunday Ti-
mes nos agride com uma capa em
que se vê um. menino de pele escura,
com a boca suja de barro e uns olhos
que não se pode fitar muito tempo.
Sob a joio, umu única p a i a v r a :
FOME. Lá dentro, entre anúncios
de automóveis, chapéus femininos,
viagem: aéreas, aparelhos de rádio,
cigarres com filtro — tudo aquilo
enfim que torna tão brilhante a
nossa civilização de consumo — é
ainda a fome que 7ios contempla:
essas crianças com pés monstruosos
que. comem com a mão, esses velhos
esqueléticos que agonizam, essas
meninas com expressão dolorida que
ficam encostadas a um muro, espe-
rando ninguém sabe o quê... Ê na
índia. í: no Nordeste. Ê em todo o
planeta. É uma bofetada em todos
nós. cuja indiferença nada tem de
cristã. Mas a enciclica revoluciona-
ria de Paulo VI. como já disse, de-
nuncia o escândalo c conclama à
ação. Já não há dois modos de ser
católico.
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(..nil 'lliiiã p. Ann Maria Magalhães esperaram duas horas pelo juiz para casar

Retrato da llelò Amado, ]>or Lúcia liurlamuqul

0 "HOBBY" DE PINTAR
.Só no dia II. na OCA. os pintores dc domingo farão o seu vernlssage.

As telas, num total dc 20, contam, cada uma, a sua história. As mari-
nhas cie Renato Graça Couto e dc Maria Luisa Scrtório, por exemplo, são
ae um extremo romantismo. A mulher nua dc Jorge Guinle, para os que
jà a viram, c. uma das telas mais realistas. Sobre o retrato de Eliana
Atuidc Lopes, fala-se num auto-retrato. A tela ãe Maurício Bebiano
ainda não foi entregue. Quem entrará de retratista na exposição é Betty
Castro Maia. A única abstrata do grupo e Luciano, Alencast.ro Guimarães.

\ tOLÊNCIA NO TEATRO DA PRAÇA
Espetáculo de rara violência, O Versátil Mr. Sloane, que está senão

montada por Maria Fernanda (a estréia foi na segunda-feira* tem atrai-
do centenas dc espectadores ao Teatro da Praça. A peça, que trata de ho-
mossexualismo, está repleta üe passagens de impacto. Anteontem. Paulo
Padilha joi chamado à cena por três vezes, sendo longamente aplaudido.

A TEMPORADA DE OURO
Em todas as rodas do Rio. o as-

sunto, desde agora, é um só: a tempo-
rada de Margot Fonteyn e de Nu-
reyev no Municipal. Há gente até —
como Válter Pretyman — que des-
marcou sua viagem à Europa para
ver o par fabuloso. Na Inglaterra,
Margot, é uma espécie de Rainha Vi-
tória misto de Pele, tal o seu prestí-
gio popular e sua expressão social e
artística. Quanto ao bailarino russo,
não admite que se fale mal da União
Soviética, apesar de ter fugido de lá,
não faz muito tempo. Nureyev, que é
bastante temperamental. não hesita
em investir contra os agressores de
sua terra natal.
Cl BER KM GANES

Está praticamente certa a parti-
cipação de Terra em Transe no Festi-
vai de Canes deste ano, como repre-
sentante oficial do cinema brasileiro.
Pessoas que assistiram, ao filme na
tarde de anteontem consideram-no
na linha do cinema intelectualizado.
Sabemos que, independente do agra-
do da comissão de seleção do Itama*-
rati, Terra em Transe será assim
mesmo o filme que nos representará,
porque bastam o nome de Gláuber,
seu prestigio na Europa e sua cate-
goria internacional para chamar a
atenção da crítica para o nosso cinema.
\\I\ ERSÁRIO OA REVOLUÇÃO

Não se trata do aniversário da
Revolução de 3] cie Março, mas da
Revolução Comunista de Outubro.
Com destino a Moscou já estão reser-
vados em diversas companhias aé-
reas 30 lugares para pessoas conheci-
das da vida social de São Paulo e do
Rio, que irão participar das comento-
rações do 50.° aniversário da Revo-
lução. Os agentes de viagens calculam
que devido a essa procura, cerca cie
100 pessoas viajarão do Brasil até a
Uniáo Soviética em outubro.

Corre por ai que a organização
das festas está muito bem planejada.
É que o Governo russo entregou a
promoção à Agencia Mc Can Ericsson.
ANDREAZZA: ÜM SONHO E
t Aí TELEFONE

Continua sendo tal a procura áo
Ministro Andreazza pelo telefone, que
seu número pessoal, de casa, apesar
de novissimo, já mudou novamente.
A propósito, comenta-se: o sonho po-
Íítico do Ministro não seria de ser
Presidente, da República, como vez
por outra arrisca-se nas rodas de ba-
te-papo. Almeja, dizem, vir a ser Go-
remador ãa* Guanabara.
ENQUANTO O GOVERNO
NÃO ASSENTA

Emissários cie Juscelino Kubits-
chek procuraram, há dias, o Minis-
tro Andreazza, no sentido de sondar
a reação do Governo Cosia e Silva,
caso JK voltasse ao Brasil. Conselho:
uma espera de dois meses seria o me-

Ihor, tempo preciso para que o Go-
vérno assente — ou melhor, fome pé.
CONVITE A VIAJAR

Pelo preço de NCrS 2 4:10.00 (dois
milhões, quatrocentos e trinta mil cru-
zeiros velhos) Guy Castejá convida os
milionário-' cariocas e paulistas a par-
ticiparem da viagem fantástica Na
Rota do Orient Express que está or-
ganizando para o dia 29 de abril, com
partida mareada de Paris. A viagem
inclui -passagem* por Munique, Praga.
Viena, Budapeste, Belgrado, Sofia, Is-
tambul. com, duração de duas sema-
nas. Um roteiro romântico, repleto de
aventuras e. de surpresas, mas talvez
caro demais para os tempos atuais.

CAMPAM! \ PVR \ O i'HH)
Maria Cecília Duprat, como acon-

tece todos os anos. anuncia o início da
sua Campanha da Lã, que visa a aga-
salhar os pobres durante o inverno.
Colchas, cobertores, suéteres, qualquer
espécie de agasalho pode ser entregue
nos postos cia. Campanha. Estes ende-
recos são obtidos através dos telefo-
nes 25-2862 ou 45-2458.
MERCADO DE ARTE

Porque o ¦mareado ãe arte, aqui,
no Rio, anda muito parado, a_ gale-
rias vão ensaiar neste começo de tem-
porada, uma nova fórmula de venda,
para. que as obras dos nossos artistas
continuem podendo ser adquiridas.
Guaches, colagens, desenhos — em ge-
ral. mais acessíveis que os óleos — se-
rão expostos vas mostras programa-
das para os próximos meses. A exposi-
ção de Scliar, por exemplo, marcada
em princípio pti.ra o dia 10 de. abril
contará com essa linha de trabalhos.
Caribe tambem apresentará desenhos,
E assim por diante.
EM HOMENAGEM \ ROTH

Na bonita mansão dos Flexa Eli-
beiro, houve recepção em homenagem
ao Professor Cecil Roth. Dentre os
presentes, os cisais Ricardo e Eogério
Marinho, o Embaixador da Inglaterra
Lord Russell. o Embaixador Sérgio
Correia da Costa, o General Danilo
Nunes e Sra.. o Deputado Everardo
Magalhães Castro e Sra.. o Acadêmica
Austregésilo de Ataíde, o Professor Ere-
mildo Viana e Sra.. o ex-Reitor Pedro
Calmon c Sra.. José Nabuco e Sra.,.
Sra. Pose Klabin. Prof. Fritz Feigl e
Sra., o Embaixador de Israel Shmuel
Divon, o Presidente da Associação Co-
mercial Antônio Carlos Osório"e Sra.,,
Vera Sauer, chefe da Divisão de Difu-
são Cultural do Itamarati, casais Pe-
dro Bloch, Abraão Koogan, Samuel
Malamud, Arnaldo Niskier.

Durante a recepção o Embaixador
Correia da Costa ofereceu ao Professor
Roth urna lembrança de grande valor
histórico: uma reprodução fotográfica
da folha em que Osvaldo Aranha con-
tou pessoalmente os votos durante a.
reunião das Nações Unidas que decidiu
a criação do Estado de Israel na Pa-
les tina.
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TÉCNICA - CABELEIREIRA
Qualquer um [-cde «nrendef. CURSO INTENSIVO EM S MESES APE-
NAòí Aulas diárias, práticas e teóricas. Mestres conipetenies. Além
dc: Cofíci — Penteados - Permanente» — Alisamento - Descolonção

— Tintura -- Rim.-.yerri — Massagem — Her.ée — M.vcel, veeè
aprende também:

PORTUGUÊS - ARITMÉTICA - FRANCÊS
TUDO IM W DIAS SÒMENTI E COU DIPLOMA ¦ OFICIALIZADO' 1
Esta é i grande oportunidade ua sua vid*. Faça sua liberdade finan-
ceira, diplcmandc-ie r*o eurio de IfCNICA (O) CABELEIREIRA (0)1
Não peres terrpo, oi turmas são limitadas. Venha matricular-se ainda

hoje na: ACADEMIA REAL

PRAÇA TIRADENTES N.o •> ¦ 12.» ANDAR (ÚLTIMO ANDAR1
Beii ae fatia co Cineme São Jcsé — Telefone: 22-5291
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QUANDO O ME

Quando se diz — e as estatísticas provam
— que morre mais gente dentro de casa do que
em acidentes automobilísticos, o espanto é a
primeira reação dos menos avisados. E uma per-

gunta ocorre invariavelmente: como Tsso é pos-
sível; as casas modernas são assim tão perl-
gosas'.'

a resposta é não (na maioria cios casos);
acontece que as pessoas, essas sim. são dema-
siado imprudentes. Sem talar em quedas, ex-
plosões, acidentes com eletricidade e outras coi-
sas do gênero, os incêndios familiares são os
que mais vitimas provocam.

Os casos lutais aumentam a cada dia e a.s
causas são todas as possíveis e também as apa-
rentemente impossíveis. Na França, nos primei-
ros dias de fevereiro dêste ano. uma mulher foi
eletrocutada tia banheira, talvez não tanto por
temeridade quanto por desconhecimento do pe-
rigo que corria. No afã de tornar-se bela. e ga-
nhar tempo, ela secava os cabelos com um apa-

DESCUIDO É FOGO

relho elétrico enquanto tomava banho. O.s bom-
beiro... acorreram munidos de máscaras cie oxi-
gênio e reaminadores, mas seu trabalho já ha-
via terminado.

Ko Rio. mais ou menos na mesma época,
outro caso fatal se registrava e novamente uma
mulher era a vitima. Um pegnoir de nylon, um
bico de gas aceso o uma jovem morria, poucos
dias depois do casamento. A principio foi ape-
nas um susto, pois a roupa literalmente desapa-
receu. sem —• aparentemente — haver nenhuma,
queimadura ou dano. O episódio foi até motivo
de riso: nem ela. nem o marido sabiam que o
nylon ao sumir entranham nos poros cia vitima.
Horns mais tarde, começaram as dores. Motivo
da morte: asfixia.

Também por asfixia, quase morreu um jo-
vem. cantor de banheiro, sufocado pela inala-
cão de gás, favorecida pelo vapor da água do
banho. Nestes casos, pude-se dizer que o íncôn-
dio fot interior; alastrou-se no organismo, mas

(^(0'^jf
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com conseqüências semelhantes às produzidas
pelo fogo.

Um ferro elétrico esquecido sobre uma peça
de roupa ou diretamente sobre a tábua de pas-
sar, uma panela deixada ao fogo — por negli-
géncia ou descuido — e outras coisas aparente-
mente tão insignificantes são capazes de matar
e destruir tanto quanto uni desmoronamento
(cujas conseqüências se conhece tão bem últi-
mamcntei.

Ao que parece quase ninguém — e princi-
palmcnte as donas-de-casa — conhece bem os
perigos escondidos cm cada canto de sua rest-
dência. Por isso é bom saber:

nunca se usa benzina, éter sulíúrico, sol-
ventes para pintura ou acetona. cm presença da
menor chama.

em caso de escapamento real ou supus-
to de gás, atenção. Muita gente já morreu por
acender um cigarro num local assim. O melhor

a fazer é cobrir o cano condutor de gás com
urna camada de espuma de sabão.

— uni aquecedor não deve jamais ser aceso
dentro de. um local hermèticamente fechado, as-
sim como nno é aconselhável trancar-se nn ba-
nheiro.

 o ferro elétrico aeve ser sempre colocado
sobre uma superfície dc: metal tm amianto. Me-
lhor: utilize um ferro cie termostato.

— dentro do banheiro e de maneira geral
em toda parte onde liá água, os aparelhos elé-
tricôs devem ser colocados o mais afastado pos-
sível.

K'como última advertência e precaução, é
aconselhável e necessário, sempre que se for
sair. fechar o registro de apua. gás e eletric.lda-
tie cia mesma forma que se fecha .. porta. Em
caso de emergência, os bombeiros mais pvóxi-
mos surgirão rapidamente se você discar a es-
tação do seu telefone, seguida de 1-2-3-4.
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l m .his maiores problemas para quem chega cm rasa nn
hora do racionamento c licitar u chave
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QUEM M MEDO DO ESCURO?
No meio da mais completa cs-

curidão o.s ruídos parecem muito
maiores. Ela pára, perplexa. Não
que seja uma meei rosa, apavorada.
IVIas, afinai de contas, é mulher e
sua susceptibilidade aumenta sem
a luz elétrica.

— Quem está ai?
Como não há resposta, o medo

aumenta. E ainda faltam três an-
dares para chegar em casa.

De repente, sem saber por que,
ela se sente perseguida. Oprimida
até. pois as paredes parecem que
estão crescendo e o espaço ficando
cada vez menor. A impressão que
tem é de estar ali. estática, pelo me-
.nos há duas horas (na verdade não
se passaram mai.s de cinco minu-
tos).

Bem, continuar a subir ela não
continua. O jeito é esperar que che-
gue alguém 

'-- 
conhecido, claro.

Numa hora dessas, a única sai-
da é pensar algo baslante-diverti-
do. ou fazer qualquer coisa que dis-
traia a atenção. Fumar? íl. ela não
fuma. Senão teria fósforos ou is-
queiro e isto já era um console.
Abre a bolsa e começa a remexer:
um esfójo de pó, um batom, o ca-
derninho de telefone;
nheiro, caneta.

lenço, di-

Eureka! Como não tinha pen-
sado nisso até agora? Aquela era
a caneta, presente de aniversário
da amiga, que com um simples"apertar de botão" — como dizia
a papeleta — acendia uma luzinha.

de
— "Puxa'

luz e tudo
'. um simples facho
fica resolvido.

Na verdade, esta história de es-
curidão e suspense. até pouco tem-
po era privilégio de James Bond.

dentro da bôlsn

Modesty Blaise e Barbarella. Agora,
já virou rotina e as heroínas somos
nós mesmas, quando chegamos em
ca.sa justamente na hora do corte
de luz.

Para quem mora em casa ou
andar térreo não há muito proble-
ma, mas para quem precisa enfren-
tar. três, cinco ou até oito andares,
no escuro, não é brincadeira.

Daí a popularidade cia lanter-
ninha. que virou apetrecho indis-
pensável de bolsa feminina. Só aue
lanterna agora é chaveiro, enfeite
de caneta, imitação de lapiseira, es-
tôjo de batom, tudo — menos a
lanterna tradicional. E isso até queé divertido — além de útil -- pois
já tem gente inventando um nome
novo quando vai comprar:

— O Senhor lem aí um mini-
flash-liaht?

CONCURSO JOVEM JB-FAENZA

Continua crescendo o it.-
terèsse das moças cariocas
em relação ao concurso ,JO-
VEM JB-FAENZA. Quase uma
centena de candidatas iá
passaram pelo De parta me o-
to Feminino c aguardam o

i
final do concurso que será
realizado no dia 12 de maio,
sexta-feira, ¦ em noite de
black-tie no Clube Costa Bra-
va. Se você ainda não se ins-
creveti. venha aqui conversar
conosco. Basta que tenha en-
tre 17 e 23 anos, curso se-
cundário ou universitário,
traga uma fotografia, certi-
dão de idade e comprovante
do curso que freqüenta. Lem-
bramos ainda quc as candi-

datas devem ser solteiras c
devem morar no Kio.

Algumas jovens inscritas
ainda não apresentaram toda
a documentação e pedimos
qtii compareçam logo ao De-
partamento Feminino do
JORNAL DO BRASIL — Ave-
nida Rio Branco. 110 — 3.°
andar — as seguintes: a) Só-
nia Rodrigues Silva — certi-
ficado do curso; ta) Eliete da
Cruti Martins — certificado
do curso; ci Sílvia Regina
Vieira da Silva — fotogra-
fia; di Silvia Gonçalves Pe-
na — fotografia; ei Vanda
Maria cie Siqueira — certifl-
cado do curso.

O horário para inscrição é
das 14 ás .17 horas, entre se-
'.ninda e sexta-feira.
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KUA PRUDÜNTE DE MORAIS, 12»
Pça. General Osório — Ipanema
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Pontos, riscos, marcação do trabalho e
forração: aulas em pequenos grupos.

LA ESPECIAL - TAPETLON
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GA M (GALERIA DE 2
ARTE MODERNA) "

REVISTA MENSAL DE ARTES PLÁSTICAS

Artigos de Mário Barata, Flávio de Aquino, J. R.
Teixeira leite, Clarival Valladares, Sérgio Ferro, i
Frederico Morais, Antônio Bento, Marc Berkowitij

e Mário Pedrosa.
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ACADEMIA HERMOGENES
R. Uruguaiana, 113/12.°

AVISA $EU NOVO HORASIO

TURMAS MASCULINA FEM1NIKA
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NAS BANCAS, LIVRARIAS E GALERIAS

WAWDA
| PONTOS DO ARTESANATO DA I

PENITENCIÁRIA DE BANGU
Curso completo: DO DESENHO A FORRAÇÃO

lnfn,.n_itccs: tel. ÍA-2539 Ida» 10 às 18 hora!)
Rua Miguel temos, 44 — ap. 803 — Copacabana

m
u
n
8aav
X.aaa
n
a
nrs

^¦aaaaaBBaaHB9BaaaB<siaaaHaaBi_>waEiaBasrâiMBaBaiB*^|
m BJpJUJM06p^PPOV^9S^^0SK ""* unt a*P*eío eçradávti! eo *

a m^mmStwmmWÊÍÊmmÊmWm tem" - consulta oe deco- ¦
a NÃO É BICHO PAPÀO RAÇÂ0 ,ní "" do c,ieme) a

^BKMaBBBBBt^ SiBBRBHBBRIBRMBKBBnRHeBRBRBIlBRBB^BBCBBHaBBBBd «BBBHeBBIBiilRBBBBflRBRBBRBHnBBBSBBBBBBBBBSBBBB"

c,
STUDIO DE DECORAÇÃO E INTERIORES

CURSO DE DECORAÇÃO, COMPLETO
(TAMBÉM A NOITE): NCR$ 50,00

Inscrições abertas (47-2354) NA

SOO LA - Av. Copacabana, 1 120 - 3.°
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Panorama

das artes

plásticas

MAIS,UM SALAO -- Ve
17 a 21 

'iie 
abril .seni rcali-

v.ada em Ouro Preto ;. Se-
mana d:i Inconfidência eom
diversas solenidade.;. Enr.rt
eia.s está prevista a reuli-
zação do I Salão de Ourf
Freto, instltuido pelo Govêr-
no de Minas Gorais com
âmbito nacional. Cada ;_.__.>
será dedicado a umu moda-
lidade de arte, cabendo a
êste o desenho. Haverá pri—
mios de mil, quinhentos,
trezentos c duzentos cru-
/eiros novos. Os interessa-
dos deverão remeter um mi-
nimo de três e uni máximo
de cinco trabalho.;, devida •
mente emoldurados, para a
Biblioteca Pública do Esta-
do de Mina.- Gerais, Setor
tie Arte, Praça da Llberda-
de. Belo Horizonte, Mina.1
Gerais, até o próximo dia 1(1
de abrii (prazo muito curto
como se vê). Não haverá íi-
cha, de inscrição, devendo o
concorrente fazer constar
no verso de cada trabalho o
nome completo, o titulo da,
obra. o preço o o endereço
para a devolução, que ser.!,
feiia à,"- custas dos prometo-
res. A remessa, no entanto,
é por com.;; cio;, ariifitiis.

SANTA ROSA — Sob a
orientação de Rubem Bra-
ya, vai voltar a funcionar
a Galeria de Arte do Tea-
tro Santa Rosa que preten-
de, expor apenas trabalho."
ti preços acessiveis ao fira; -
de publico. A mtmtra í.t:/..-
gurul será dc desenho',
aquarela-- r uueches, ,-' -
Carlos Scliíf. fitj.js :.>-c/;.i.
variam entre 50 r .?.V/ cru-
ze.iros ._r.:o.. A ir.itutiiim.xi
,-ttn t.iicris! ¦ pina o <i',a _f
tlr abri:. A ...'(."<.> Ir ,¦..;,
ttxposiçôtí.i do finiiiU",'. a J.i'.'.
Ueui it/ue e do baiano (,'<•<
bé.
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SALAO DE BRASÍLIA 
Um cios motives da falta At
nivel dos salões realizado-'
no Brasi; é a demora na
restituição dos trabalhes
enviado.-; peles artista;-. .-:;—
tae-se lá com quantos sacr.-
ííeios. Inúmeras reclain; -
ções temos recebido, üliima-
mente, sobre o Salso dc Ar-
to Moderna do Dis'rito f'i -
deral. encerrado em no-
vembro do ano passado, P--
eruve-nos auorn Adalberto
Kenedl dizendo que remeteu
cartas registradas em 21 rio
dezembro e ^7 de janeiro,
sem que qualquer satisfação
lhe seja dada. E pergunta:"Que devo lazer, já que a,
falta de educação e respon-
sabllldade do Mustu náo mo
autoriza, a escrever de novo
ou telograíar?" Sr. Kcnc-
dl, Brasília não tem Musc ;
de Arte Moderna, tem uma
Fundação Cultural cuia, cai-
xa portal é n.° 701. O en-
carregado do Saião foi Oli-
vio Tavares de Araújo, mas,
com a* últimas modifica-
cões do Governo, o melhor
será dirigir nova cana (in--
sista, não desista) ao pró-
prlo Diretor da Fundação.
Se quiser, pode anexar esta.
nota que é a segunda que
escrevemos sóbrc o desleixo
da Fundação cio DF.

BIENAL CATA RINENS fc'
Está prevista para os pri-

meiros meses de MtiS a rea-
Inação da I Bienal de Arte.-
de Florianópolis, destinadt'.
a desenho e gravura. Mar
seus organizadores achar-:,
que só será possivel o acov-
tecimento — destinado a.
entrosar Santa Catarina ro
movimento artístico brasi-
leiro — se houver acordo
entre os Governos do Esic-
do. da Capital e da Vniver-
sidade Federal, ulem de e'i-
lidades particulares. V. er-
tá havendo muita dificulda-
de para a obtenção desse
acordo. A equipe de traba-
lho está formada por Rodr.-
ç/o de. Ha.ro, Sérgio Stodieck,
Murilo Gonzaga c Caries
Humberto Correia. Sairia,
Catarina é um dos poitcr,,;
Estados brasileiros cujo Go-
vêrno ainda não entende:-:
o alcance das iniciativas
culturais, para sua prôpfic.
popularidade. Sabemos qu:;
Florianópolis è uma il/ui,
rias isto não justifica dei-
xar ilhado, entre Rio Gra:'.-
de e Paraná, todo o Estado.

STOCKINGER. DIRETOR
De Porto Alegre nos che-

ga uma boa notícia: o e--
cultor Francisco Stockinge.'
assumiu a direção do Mu-
seu de Arte do Rio Grande
do Sul. O popular Xico,
pseudônimo com que assina
as charges dos jornais gaú-
chos, está perfeitamente
apto a continuar o exceien-
te trabalho levado a efeito
por seu antecessor, Carlos
Scarinci. Xico está para
Porto Alegre assim como
Jorge1 Amado para Salva-
dor: nenhum artista vai á
Capital gaúcha sem entrar
em contato com seu atellcr,
melhor dito, seu consulado.

LEMBRETE — Visite a
exposição dos primôrdios da
Arte Moderna no Brasil até
a década de 40. contada pe-
los alunos tio Diretório Aca-
dérnico da Escola ãe Belni-
Artes. É a mais importante
exposição montada no K-^
este ano
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i-VNDAÇAO BRASILEIRA
DO BALLET - O Teu iro Mu-
-úeipai apresentará hoje, quin-
ra-feira, às 21 horas, e no dia
2 de abril, domingo, às 16h,
um espeláculo cie bailados pro-
movido pela Fundação Brasi-
leira do Bailei, comando cem
a cooperação do diretor cio
teatro, Antônio Vieira de Mc-
io, e tendo à fren:,' Eugênia
Feodorova, diretora artística
da Fundação: desiacam-se,
nesse espetáculo, os bailarinos
Aldo Lobufo, Armando Nézi,
Sílvia Barroso, Amélia Morei-
ra, Marlene Belardi, Vanda.
Garcia. Edmundo Carijó o
Marcelo Coelho.

MUSICA SACRA - Ws o
tnmário exato c completo du
111 Encontro Nacional de Mú-
sica Sacra: I teria. l\iiióii-
caeComposição Musical— (VI."
Bruno Kieffer; 11 Tema
Função Ministerial ria Música
Sacra Segundo seus Mementos
Litúrgicos — .ií O nue a lilur-

ula pede da música. I). Domin-
.ços Sanchis — ln Como reali-
rar musicalmente as exigências
litúrgioas, Fr, Joel — ei }'os-
sibiliciades Instrumentais na
liturgia, Pc. .1 os é Penalvn.
III Tema. Criação ile recita-
tivos fom base na música bra-
.sileira, Osvaldo Lacerda.

O MADRIGAL RENASCEN-
TISTA — Domingo próximo,
às lfi horas, na Sala Cecília
Meireles, o vitorioso conjunto
coral mineiro, que rem rendo
lauto êxito nos seus concor.os,
voltará a exibir-.se nu Rio,
inaugurando us concertos da
série especial Cecília Meireles,
que a OSB realizará êste ano,
cm número nr ti:-;, naquela
ca.s;i cie música. Sub a batu-
ta do m.o KaiT.btehewski, o
pro.srama tia manifestação
compreenderá a Sinfunia n.°
07 dc Haydn, e Sinfonia n.° 4(1
f Missa da ('emoção. ,1. M0-

<M M5TLTOS .MODERNOS
fl (íuai leto l.a smli. dns Ks-
tanus I -¦•_.!_- . executou, a con-
vitc da Itarti.i Sul _li*.manha,
e ¦ l.ierd rhalli- cm Slullgarl,

t:ii)í(i,-ii_-.)f;, tnníl.Tiias
i ri cio lio cordas. Ou-

viu-se a otir.i pósIunia dc ,\n-
Iun Wi-bi-rn Quan eco para
Cordas Num Só Andamento,
Quarteto paia Cordas n." i,
d: Arnold Sclioenbcrg, ¦» Quar-
teto para Cordas 19S4, de Wi-
told I.uícslawki. O conjunto
executou as imporiantíssimas
nhras cem uma arte Interpre-
tativa que lie.ie não deve ser
excedida por nenhum outro
quarteto; (• Incrível que qua-Iro músicos possam atingir
f;l unidade d<- son*. '8i.uMi-r.-iv-
l- :* N-.civ k-hiem

MÚSTCA EM MAURI - O
Teatro Real. renovado depois
rie 11 anos cie .-.116110111, reabriu
suas porta., e voltou uo lunar
que lhe pertence no coração
dos macirilenos e na vida mu-
ficai da cidade. Substituído
por tantos anos pelo velho'narração da Zamiela, agora a
nova Opera, evidenciou nina
acústica de primeira ordem,
aveludada pela muitrs madei-
ra do interior da .sala, o uma
elegância discreta 11111,1 pre-
ciosa. No programa da inau-
guração, houve algumas pági-
nas de Palia e a IX Sinfonia
de Beethoven.

EXP O — li: — Montreal,
Canadá, cm abril abrirá sua
EXPO (17, com um Lindo pro-
sramia musical, que compreen-
de grupos das Óperas de Lon-
dres, de Viena c dc Milão, a
Scala. Numerosos conjuntos
sinfônicos estarão presentes,
de Parts. Estocolmo, Moscou,
Hamburgo, Viena, Amsterdã.
Participara o numerosas com-
panhias dc bailados: Pierre
Bniile.. recebeu n encargo de
compor unia sinfonia, [>ara cr--
Ia ocasláo,

INTERESSADOS EM * HIT-
MO -- R,olf Gelewsk:. berii-
nense que desde 1965 é dire-
tor, coreógrafo, dançarino, so-
lista e figurinista do grupo
de dança contemporânea da
Universidade Federai da Bahia,
estará no Estúdio Raquel Be-
vi, tto dia 'i ao dia 14 de abril,
dando um «urso intensivo cie
Rítmica Métrica e Impa-ovi-
..ação Estruturada 110 horário
d. 12h às l'ili. O curso será
especialmente dirigido a iate-
res.ado.s em ritmo em geral,
(atores, bailarino?, professo-
re.s etc...'. Maiores informa-
ções, na secretaria do Estúdio,
na Avenida Copacabana, 92a,
cobertura, das 9h ás 13b e dn-i
171i às 19h.

Para o meio milhão cie pessoas
que se acotovelava domingo último na
Praça de São Pedro seria dada algu-
ma coisa a mais do que a bênção pa-
pai no domingo de Páscoa. Aqueles
fiéis seriam as primeiras pessoas a ou-
vir a noticia de que um novo e impor-
tante capitulo seria acrescentado ã
nova doutrina da Igreja Católica.

— Este é o momento de reiniciar,
com ou fro capítulo, as lições sobre as
questões que agitam, fatigam e divi-
dem os homens em busca de pão, de
liberdade c âe justiça.

Com estos palavras, o Papa Pau-
lo VI, cujas maiores preocupações li*
nham sido até catão o diálogo entre
as religiões cristãs e o problema da
paz mundial, se voltaria lambem, pa-
ra as questões sociais cuja importan-
cia tem sido crescentemente acentua-
da no Vaticano desde a publicação da
Encíclica Rcrum Novarum, dc Leão
XIII, há 75 anos.

LEVAR CRISTO AOS
PROLETÁRIOS

Os antigos companheiros do sc-
minarista Giomnni Battista Mon tini
que com ele dirigiam, em Bréscia, o
pequeno jornal La Fionrla (A Fron-
ria,., sem dúvida não se surpreende-
ram com a atitude do Papa ao procla-
mar sua última encíclica. Juntos
muitas veies debateram, problemas so-
ciais no jornal em que o jovem semi-
7)aiist-a demonstrava, como o pai,
grande talento para o jornalismo.

Ordenado aos vinte c três unos
üe idade, o padre Mont ini revelara,
embora com discrição, uma preocupa-
ção constante com. a sorte dos indi-
gentes, diminuindo sua, miséria cada
vez que teve oportunidade. Num ar-
tigo, o escritor Jean D'Hos pitai res-
salta a liberalidade do antigo padre
ao traduzir autores engajados como
Jacques Maritain e ler, jreqiientemen-
te, Çiaude.l e Dostoieuski.

Ainda como o Cardeal Montinl
que durante oito anos esteve a Irente
da Diocese de Milão, éle se preocupa-
va em estar au indo dos trabalhado-
res, apoiando-os em várias de suas rei-
vindicações, fiel ao seu propósito da"levar Cristo aos proletários" e che-
gundo a declarar; "Os primeiros em
separar-se da. religião não foram os
Lrabalhmlores, mas os grandes pro-
prietários e os grandes economistas
do século passado, que sonharam fun-
dar um progresso, unia civilização a
tuna paz sem Deus. Devemos aspirar
a uma melhor ordem social. A reli-
gião, quando viva e realmente respei-
tada, longe de excluir as inovações, os
deseja, as procura, as exige."

"EM NOME DO SENHOR,: ALTO.'"

Após sua coroação em 1963, em
bora não haja negado suas opiniões
antes tão rigorosamente proclama-
das, o Papa Paulo VI teve, sem dúvi-
da, que mudar-lhes a forma e o tom.
Suas menores palavras teriam a par-
tir dai unia ressonância mundial. Te-
ria que refrear seus impulsos e con-
trotar seu estilo.

Ainda assim, por diversas vezes
antes cia publicação ãa Populoruni
Progressio, êle revelaria a sua preo-
cupação com o problema du injustiça
social. Sua viagem à índia em outu-
bro de 65 foi, sem. d,úviãa, uma indi-

cação de que ele via nas nações pobres
o problema-chave do mundo atual, as-
sim como sua ida a Jerusalém signi-
ficou uniu intenção rte volta ds on-
gens para as religiões cristãs.

Em seu discurso em Bombaim,
Paulo VI diria:

"Oxalá as nações renunciassem a
corrida armanientista e consagrassem
seus recursos e energias á fraterna as*
sistência aos paises em vias ãe desen-
volvimento. Oxalá cada nação consu.-
grasse pelo menos nvw parle dc seus
gastos militares a um mudo mundial
para a solução dos numerosos proble-

mas dos deserdados: comida, vestuã-
rio, alojamento e cuidados médicos.''

Este discurso estaria nas origens
do Pu ndo Mundial qar a nora enci-
ciica propõe ás nações criarem, tiran-
do os recursos da sua ostentação e da
corrida armamentista.

Mesmo por iras de suas gestões¦¦pela paz mundial, cujos pontos altos
foram o seu memorarei, .discurso na
ONU, ruu» 4 de outubro cujo univer-
sário Sua Santidade propôs que fosse
sempre comemorado com orações pc-
la paz e a Encíclica Christi Ma tri Ro-
sari, do ano passado, na qual pedia a
cessação da guerra no Oriente, Paulo
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VI tinha presente o problema dos po-
ros desfa corei *idos.

Quando, "em nome do Senhor'
pedia "Alto", o Papa já tinha com*:
principal objetivo o de ajudar os po-
ros do Terceiro Mundo, que, segundo
suas palavras, não poderão jamais re-
ceber uma ajuda eficaz' dos paise:-
ocupados com guerras. Indo mais lon-
ge agora, Paulo VI rest itu; <;. palavra
paz seu verdadeiro sentido, ao dc-
cia rar:

— Não sc traiu cie restringir o
sentido de paz a uma simples ausên-
cia de guerra. O desenvolvimento é ri
sev novo nome.

Í'itstor b.j/T.-mi». 1'milo } I focaliza "os humon.*
cm busca Oo pão, ila libenlmie c fln justiço"
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resumo
de arte

JB
MUSEU DE ARTE MODERNA

DE 6 A 24 DE ABRIL
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Iberê Camargo
João Carbogini Quaglia
Carlos Scliar

Gastão Manoel Henrique
Farnese de Andrade

Fayga Osírower
Maria Bonomi

ESCULTURA
mãsm&*êíUiiimm Mário Cravo Júnior

DESENHO
Roberto Magalhães
Aldemir Martins

Homenagem
Ismael Nery
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G GRUPO OPINIÃO Apresenia
A guerra por acidento — O c.is.il Roícmberg — U-í —

Documentário da Morte tlc Kennedy — 069 — O Acordo

URÍjS x EUA — Zeus — Cuba — Coréia — Tróia —

Híioxinifl — Viotnam — O complexo militar Industrial —

Batman — Fidel

A SAIDA?
ONDE FICA Â SAÍDi

(Estndo Militarista)

HOJE, AS 17H E 22H — Rua Siqueira Campos, 143

Reservas: ínls.: 36-3497 — Desconto para estudantes
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CAFÉ-TÊATRO CASA GRANDE
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fi Um elenco delicioso lü
í? £1
í Carlos Edu..rclo, Dolabella, Cecil Thirrj, Célia Biar, Emilio Di Biasi, Bi

$) Gracindo Júnior, Helena Ignês, llcio Rossi, Juju, Lnfayette Galvão, 
jí

Tí Lei na KrespÍr Mauro Mendonça, Napoleão Monii Freíie, Othonict $5
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HARRESTAURANTE apresenta

Hoje, amanhã e sábado: ELZA SCARES
Domingo: MPS-4

As 3as.-feiras: JAIR RODRIGUES
Aos domingos, às 16h30m:
CLUBE DO JAZZ & BOSSA

Avenida Aírânio de Melo Franco, 300 — estacionamento próprio
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I ORQUESTRA SINFÔNICA BRASILEIRA
SAIA CECÍLIA MEIRELES

INICIO- 2 DE ABRIL DE 1967
Regente: ISAAC KARABTCHE W S K Y

MADRI GAL RENASCENTISTA
"* FESTIVAL 

HAYDN - MOZART
Inf.: Av. Rio Branco, 135 - Saias 918/920
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Serra, Rosita Tomás Lcpes, Sérgio Mambortt o Suiana Fainí

Hoie, ãs 17h r. 211.15..., no TEATRO GINÁSTICO

Reservas: 42-4521 — Ar refrigerado
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IRQUESTRA SINFÔNICA BRAS5LEERA
TEATRO MUNICIPAL

INICIO: 1.° DE ABRIL, AS 16,30 HORAS

^BiaiSlIKOliSBaB^aaESSBBriKfilBSa-SBBnBaBBRHOKBBRBBBIZiA
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Após o sucesso do SARGENTO DE MILÍCIAS H

o GRUPO DE AÇÀO apresenta

1.° Concerto de Assinatura da Série "GALA"

Regente: ISAAC KARABTCHE W 5 KY
Pianista: JACQUES KLEIN

Beethoven — Chavez — De Falia

Inf.: Av. Rio Bímco, 135 - Salas 918/920
l3BBEBnBBI__!BBEBSBBBI«HHBEa_S»BEHBBn_0nEISBBBBB3IIES
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TEATRO RECREIO »
AMÉRICO IF.AL apresenta «j

«__"&¦ ITSBÍI CUAUi II fali
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ÍTÍ?^L^,*R %Tk TOTALMENTE I

ZíHfcuJ&k COMUM )• i
gj meiro-goldwyn-.mayer <^s^u íf jj j > ^^ÉS|, |
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PROIBIDO ATE'18 ANOS
ACOMP COMPL NACIONAL

I
de Augusto Boai e Guarnieri

com: Jorge Coutinho, Estpr Moliinger, Procópio Mariano e outios:

Música: Edu Lobo — Dire$5o: Milton Gonçalves

Koj-, às 1 ~H 
ç ?lh20m - Rosorvas: 75-6609

TEATRO CARIOCA - R. Scn.-Hor Vorçiuelrt, 238

5 «OV -rij.
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Figueiredo Magalhães, Jjj
236 — Sobreloja Cine

Condor-Coo?.
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c t.iivei sc|.i cití a mpis correta e rerl.i montíigcm brechiians atê H
aoora realizada no Brasil" (Y. Michalsl<y - JORNAL DO BRASIL) S

HOJE, AS im - RES.: 57-6651 m

^7^.5;i! "DE BRECHT A |I6h, "A ONÇA B' 
PI

"JdE 18 às 24h {sem intorvalo)

6 REVISTAS D!_:EF.GNTE5
Ar rações! Coniicíd-Tcle! Lindas mulheres!

6 STRIP-TEASES
Atração máxima: ÂNGELA MARIA

O melhor espetáculo da Guanabara
De 3 ,-, 9 de abril: CAUBY PEIXOTO

Reservas: tel.: 22-816-1

ÍBBEBKfflBBBBRKBBBBSEK8!SIKBKESB_8HfflBBBHBBEB8HBai_í$
f.:s^.s?:^ss,i^a77.ri*3m^L"a:*:,&*z^aa^^^
| TÔNIA CAiiP.ERO: "Nunca se /*u escândalo tão |

inteligente no teatro nacional"
1 ÚLTIMAS SEMANAS

ra.TANISLAW PONTE PRETA"!
'FESTIVAL DA nESTF.IRA" }j

ESTUDANTES: in 3° j b "-feira - NCrS 2,50 $
Sáb., às 17h na Tiiuca "DE BRECHT..." na tl

F5COI.A SCHOLEN M. - R. Prof. Gabi-n, 211 ?,
5r.S!?nnríSBEi-p:rwKE_j__;E.2Krt-2PSr.s;inr.lERB35l__!HF,HK_SS?0^

rie Jean Genet
com: Erico Freitas, Hélio Ary e Uibanca.

Direcio rio Mor tini Gonçalves
no TEATRO DE BOLSO - Hoic, ás lóh.lOm r. 21h.10m

KJ Praça Gal, Osório — Ipaneman Rcfrigercção perfeita — Res.: 27-3122 r"l
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REPERTÓRIO

INITIVAMENTE

4 ÚLTIMOS DIAS

IvUjAUlUUKI
<!o Hermínio Bollo de Ca^vElho

HOJE, AS 21H30M

H
a
H
B
IT
ti
U
u
M
13
a
n
H
a
a

| TEATRO JOVEM - P. de Botafogo, 5-22 - Res.: 26-2569 |[
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Poltrona
COLE E SILVA FILHO apresentam no a

Kl
TEATRO CARLOS GOMES a

R
.i super-reviila ft

Balcão ! Com um
ftféiitfe nlcnco ft nuctactotoi ^Irip-tnaio*
DiBfiamentc, .ii 17h30m - 20h — 22h

i jiiriund'is-foi«.is o "show" da ír*vestii
BONECAS EM MINI-SAIA

NÂO HÁ COUTE DE ENERGIA
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TEATRO GLIiUCiO GILL (teatro oatoaça)
*i:\:jk

ÍDRItNO REVS cenário e tiqurlnos
PAULO PtOlLHA PERNAMBUCO DE OLIVEIRA
DELOROE-J CAMINHA **.**f< ;i-, de
MARIA FERNANOu

m mi mmss
HOJE, AS 17H E 22H

BILHETES À VENDA - Rnscrvas: 37-7003
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FUNDAÇÃO BRASILEIRA gm

u
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DE BALLET
apresenta um mitrítvilhoso espetáculo

"ENTRE D£UX RONDES" - "A

AYADERA" - DÍVERTISSHMEMTS
no TEATRO MUNICIPAL

HOJE, ÀS 2lH - DIA 2 DE ABRIL, AS HH

Imjresooi i vend.': Polt. e B. Nobre: NCrS 3,00 (nat
5 primeiras filas) — Outras filas: NCrS 2,50 —

B. Simples: NCrS 2,00 — Galeria: NCrS. 1,50 -

Frisas e Camarote;; NCr? 15,00

__4.3-3£5aBB8BB_SElSBBB&lBBSBBBBBSI-CBSBBBHBBBBBaBBt_3 {?,jaHHBBBSHK»EB_8l*H_aBBÈSBHSBHBBElBBBB8HBBBBBBBH«
^BBP^SHraSRBBBHSSBEEnBBHKBBlBBBraBSBEaraiBBfUBBBF..

A VERY 5ÍXY AND MARXIST 
"

HONEYMOONÜ!
ii OiFICIWA

I ¦*¦ QUATRO
,:i r-imsmw-' ¦•¦¦ ¦¦&>«'¦

I 
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UARTO
HOJE, ÀS 16H E 21H15M - Reservas: 52-3456

TEATRO MAISON DE FRANCE - Ar rcrri<jer.:do
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APENAS QUATRO SEMANAS!
Agora no TEATRO MESBLA

HOJEr
ÀS 17

E 21,30
de Millor Fernandes

com FERNANDA MONTENEGRO, SÉRGIO BRITTO

c FERNANDO TORRES
Diariamente, àj 21h30m — Vo;p , ás 5as.-feiras, às 1 7h c

doms., às 18h. Sábados, às 201. e 22h

Bilhetes à venda — Tol.; 42-1880
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GRUFO LEVANTE apresenta hoic, às 17h c 211i30m
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Aciora om TEMPORADA POPULAR
HSigSi,ü'f

JOÃO

do Edgard G. Alves
D;r. Floriano Faissal

14 MESES DE SUCESSO
com: ANDRÉ VILLON, DAISY LUCIDI,

LUIZ CARLOS DE MORAES, AGNES
FONTOURA, AYRTON VALADÃO

HOJE, ÀS 16H E 21H - ÚLTIMOS DIAS
no TEATRO RIVAL - Reservas: 22-2721

PREÇO ÜNICO:

NCR$ 3,00
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DO VALE |

Texto de LUCIANO ZAJD — Dir.: RENATO PU?0

com Maiinês, Sílvio Aleixo, Maria Luiza Noronha
O melhor espetáculo do Rio, ns opinião de ELON HILDRET,

Reitor da Uníversidsííc Flutuante de Chapman.

no TEATRO DE ARENA DA GUANABARA
Largo da Carioca, esq. Av. Chile — Res.: 52-3550

PREÇO: NCr$ 3,00 — Estudante c trabalhador sindicaliiado: NCr? 2,00 g
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TEATRO NACIONAL DE COMÉDIA
Avenida Rio Branco, 179 — Tel.: 22-0367

Diariamente à* 21 h — Domingos às 18 e 21h

£58

De Joríjo Andrade
Primio Serviço Nacional de Teatro

Direção e cenários: Gí.inni RMto
Figurinos: BkIId Paes Leme, com um cirande eUnco
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TEATRO SERRADOR - Ar refrigerado
apresenta HOJE, ÀS 17H E 21H30M - Reservas: 32-8531

FESTIVAL DE TEATRO DE COMÉDIA
RENATA FRONZI — RUBENS DE FALCO — RAUL DA MATTA
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| Os PLAYBOYS exigiram a volta do show | 
* 

r u !i\/ a

comédia mais fresca do ano no Teatro mais
refrigerado da Cidade

3as.( 4as. c vesp. 5os.-feiras: NCr$ 3,00 ~

5as.r sabs. o dom.nçiii. (ve:p. e ò noito): NCrS 4,00
As 6as.-fciras não hi espetáculo
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TEATRO MUNIC

AmaniiÕ, dia 'il de niarro, ás, 20h45m

Orquestra do Teatro Municipal dc Rio do Janeiro
Solista: OSCAR BORGERTH

Regente: Maestro MARIO TAVARES

PROGRAMA
1." Parte

WEBER • • .. Eurianthe (Ouveríure)
BEETHOVEN  Concerto para violino p orquestra ern

Ré maior Opus 61
I — Aílegro ma non troppo

il — Larghetto
III — Rondo

Solista: Violinista OSCAR BORGERTH

1." Parte

DEBUSSY

NEPOMUCENO . ¦ .

CA.V.ARGO GUARNIERI

I
11

III

oerenaia
 Toada ps

Refleme: MARIO TAVARES
Inarestos à venda na Bilheteria do Tealro Municipal:
Frizas r Camarotes — 30.OCO; Poltronas e Bolr.oes Nobres
Balcáo Simples — .1.000 e Galeria — 2.000
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De l'aube
Jeux des vagues
Dialogue Hu ven: et ae
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EM CADA
SONHO UMA
LAGRIMA
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s m m
Teatro Universitário Canoca

Apresenta

A'

no TEATRO REPÚBLICA
AMANHÃ, 6.°-FEIRA, ÂS 21H,

tn o Quinteto VICTOR ASSIS BRASIL (1

no Festiva! Internacional de Berlim)

Poltrona: NCRS 4,00 — Estud.: NCR5 2,00

Gomes Freire

lugr.r

.Í7'í — Inoressos ní bilheteríi
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<JB B ONZE

EDIÇÕES DIÁRIAS
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N0RMÂ BENGÜEL 
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DE 3." A DOMINGO

Dir. Music. — Guerra Peixe

ÜLTIMOS
4

DIAS

RADIO
musica e informação
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O QUE1*
ITA PELO
MUN Oi)
£LÊ & ELA

Uma firma britânica lan»
çou nova série de travessei-
ros fcle e Ela especificamen»
te destinados a atender às
necessidades de repouso cie
homens e mulheres.

Testes realizados com tra-
vesseiros em máquinas es-

I peciais mostraram que umn
cabeça cie homem exerce

| em média pressão superior
j em um quilo e 3R0 gramas
j à de uma cabeça dc nm-

lher. Como resultado da ob-
servação desse detalhe, a

| forma assegura que os ir-,.-
I vesseiros que agora eslft,

produzindo, em atraentes
padrões azul e rosa, consti-
tuem ajuda verdadeira pa-
ra um sono profundo.

A firma usa somente íé.'~
pa nos travesseiros file e
penas de ganso nos Ela.
SUECOS MUSICAIS

Uma comissão que lem
investigado os hábitos imi-
sicais dos suecos propôs .-so
.Ministro <ia Educação, Rau-
nar Edenman, a criação rio
um instituto que ficasse en-
carregado de distribuir c
promover cerca cie vinte mil
concertos por atui em todo
ti pais.

A comissão superiu, ain-
da, que quinze mi! dílsscs.
concertos fossem destinados
ã juventude, a fim de criai-
bastante cedo um fí«sio rs-

I pecial pela boa música.
Outras propostas da ines-

! ma comissão: criação de
mais orquestras sinfônicas,

I promoção dos concertos ofe-
recidos pelas bandas mili-
lares, inai« eficiência na

] educação musi--;.! do pnvn r
mais informações gerais sô-
bre música.
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Rua Bnrata Riboiro, 90 - Tcl.: 36-3-183
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apresenia de lêrea a domingo

SfiS/iíft"ÜMA NOITE PERDIDAwmmm^MÊ:
um show Miele & Boscoli com o conjunta áa Menescal

Kua Rodolfo Danla», 91-B — Copacabana

(.n.cv.is: 37-9663 (ati ai 22 horas)
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Al tíelíciai das comi dns do mar nom «

restaurante sôbre at onda». Único no ~

VAo. Amplo «slocionamenio. Menu £
especial para oi almocos "rápídor". •

£7
^Bíf^i---^ especial para

„_«! BV. «ESTDR H0BEIH8,11 IEL. 4S-1529 an

%Zf Xws&AsáÍ!» _»»!!«» «# a

» RESTAURANTE • í
i 

K ^ 
(jJnCo Y.*h Club do Rio de ]:nc,ro)

BAR |
Aberto diariamente alé ài 1 horas da manhã 1.1
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Dsscubra o prazer de patinar no gelo
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| HOJE E TODOS OS DIAS A PARTIR DAS 15 HORAS B
a

B
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RUA SIQUEIRA CAMPOS, 143
SUPER SHOPPING CENTER

GERADOR PRÓPRIO
Diariamente, a partir das 22h, música jovem par* dançar

com "OS ESTRIDENTES"
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Av. Prado Júnior, 258 - Tcl.: 57-4019

Aberio diariamente a partir das 15 horas

Ar refrigerado — Gerador próprio

HOJE: 
"RIO 0 HORA", com o tnlcnloso autor < artista

Ângelo Romero. 
"O Rio descobre seus encantos e seus

divertimentos a 0 Hora na Boite Plaza", com cantores,

mímicas, músicos e surpresas, sorteio de brindes.

EEM COUVEST E SEM CONSUMAÇàO

Onde «.e come bem
Av. Princesa Isabel, 263 -

SlBHBBBBBBBBBBBBBBBHBBBBBBBBHBBHBfflBBBBBBBBBK?

o preços r.ir.ooveis
Tels.: 57-6132 e 57-1870
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"SEXY TIME //

,;oori muilo melhor! Com NÉUA PAULA — SPINA —

BRIGITTE BlAIR c um time cie PLAYBOAS

e o melhor STRIP-TEASE da noiie

no TEATRO MIGUEL LEMOS - Rua Miguel Lemos, 51
|{ 

De 3.c- a 6.°, is 21 h « 73h — Sábs., as 20h30m b 22h30m

É; — Doms., ài I8h. 20!.30m e 22h30m — Desc. 50% P;est

RESERVAS: 56-1954
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TIA MAME
MULHERES

JLCINA volla ao DULCINA

Ingressos
NCr$ 3,00
Estudsntcs
KCi$ 1.00

^í^

// r aHoje, às 17h e 21h
TEATRO DULCINA
Res.: 32-5817
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n É&T^Wk
o |^ música moderna • cozinha internacional S \W'j ¦iJ^'"'

l j ^^^^ i ^^
S I rt^lj F|r# ^ Il I Wa Êa i. jj 1. j
M 3 iUÓ-i *iyQ! restaurantehi.fi ;|

;j o endereço dos que conhecem BEM o Rio j

^ RUA 5 DE JULH0.'3I2. COPACABANA TEL 57-7006 ^J^.,._,  abedo diàriaments ¦——¦¦¦— .. ¦ ¦<^,
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PISTA DE DANÇAS! ^

H I SAIÃO DE fESTASl «CHURRASCARIA
BSG-SHOT a

a
t)

TCÊS SALÕES DIFERENTES I 
a

Açoíj cem ar ccndiiirnado ' BOITEI jj
C.imtjo d» 5,io Cristóvào, 4-1 D /

O MELHOR CHURRASCO DO RIOl ll

jsj Com cinco mil cruioirLM - V.S. com. o bebo em ambic.nl» wqttlnlado, a
m trt.mondam.nto remíntico, famihsi • do muito bem 9«'»' « SP,J?'" 

S" 
o «inda leva troco! V.nh. conhecer - hojo mesmo - a CHURRASCARIA a

B BIG.SHOT, verdadoir» • .n.prcwionai.to atratao turística, rocroativa • il

» o,,rtron6mica o traga a sua n..mcrada, noiva ou espos... p.m luntoi a
amor. Cozinha W- ¦»_

indo um ió p»f" ~J
DINERS. 2B

D
ri

! RESTAURANTEI

AMERICAN BAR!

1 BOITE!

B viverem momentos pc éticos do raro encantamento

§ lornacional. música suave, trêi ibIcos dlfcrcnles,
H dançar • drinka,! Estaci-namonto com guardador. Filiado

£ INTERIAR a REAITUR Diàriamci-to. almcces, drinques •.l*"™',!;1

^ 11 d. manhã, i. 4 da r.3d.ug.,da! CHURRASCARIA BIG-SHOT
dai

•p
CAMPO DE SAO CRISTÓVÃO N.° 44 ' «

SjlKSHJIBflBBBBBBEaBBBBHaBBBBnBBBBBBBBBBBBBBBBl



Jornal do Brasil, quinta-feira, 30-3-G7, Cad. D —- 7

Panorama

cio cinema

CARTA — De Domingos
de Oliveira, diretor do fil-
me Todas as Mulheres do
Mundo, recebemos a seguiu-
te caria, que transcrevem-
mos na integra:

''Como já deve ser do co-
nhecimento de V. S.:i meu
filme Todas as Mulheres do
M 11 11 d o, escolhido oficial-
mente para representar o
Brasil em Canes, enviado
oficialmente, foi recusado
oficialmente pela Comissão
cie Paris tio referido festival.

G o s 1 a r i a do esclarecer
como chegou a meu conhe-
cimento o fato. Em sabendo
boatos a respeito, telefonei
segunda-feira. 27, ao Itama-
rr.tl e falei com Dr. Jorge
Mogueira, um dos membros
da Comissão do Seleção c
encarregado pelo Itamarati
cios trâmites referentes no
festival. Somente então fui
informado de quo a noticia
era oficial: A Comissão Pró-
via de Paris tinha recusado
o filme, em tole;.: conciso,
i.ciw a menor explicação de
motivos. Está hfvendo tam-
bém, interiormente no Ita-
marati, o estudo da possibi-
ildade cia oficialização do
filme Terra em Transe. Te-
nho certeza, do que ouvi fa-
lar e sei cio Gláuber, que so
trata cie obra do mais alio
gabarito.

O fato da recusa de Tô-
das as Mulheres do Mundo
representa uma série de fa-
tos desagradáveis:

.1) Um certo desprestigio
para mim, que pode se lor-
nar prejudicial desde que
não seiam perfeitamente es-
clarecidos os motivos ria re-
cusa.

2i Cortou-me a possibili-
dade do participar na Se-
mana da Crítica, certame
paralelo ao Festiva! de Ca-
nos. destinado a Primeiros
Fumos cio Diretor, que é o
caso cio meu.

3) Um desprestigio co-
mercial, quo prejudicará a
venda do filme no mercado' 
exterior.

'li Um desprestígio para
o Itamarati. particularmen-
te para a comissão seleeio-
nadora. E conseqüentemen-
tc para nosso País, om sl.

fii üm desprestigio d-e tô-
da critica quo elogiou, para
alegria minha, o filmo.

O Um desprestígio do
próprio público, quo apoiou
Todas as Mulheres a ponto
de transformá-lo no maior
sucesso de bilheteria cio ci-
nema nacional.

Por todas essas razões,
pedi ao Itamarati (e peço
agora à imprensa, que me
ajude nesse sentido), que
averiguasse oficialmente o
¦motivo, da recusa, para que.
diante dele, eu possa tomar
posição no caso.''

O EVANGELHO PARA O
CLERO — O Evangelho So-
gunclo Sáo Mateus Hl Van-
jkIo Secundo Matteo), dc
Pior Pa.olo Pasolini, joi e.vi-
liido em sessão especial pa-
ra o clero do Rio, numa
¦promoção da Central Cato-
lica do Cinema e ojerecida

' pela Ari Filmes. O filme
vem despertando as mais
acaloradas discussões por
ser o diretor um dos mais
con h e c i cl o s intelectuais
marxistas da Europa. O

, Evangelho Segundo São Ma-
teus já recebeu os scçiuin-
tes prêmios: Prêmio Espe-
ciai do Júri de Vcnc.-.a o
três outros prêmios 110 mes-
mo certame, incluindo o
prêmio do Olício Católico.
Loçio depois, em Assis, re-
ceheu. o Grande Prêmio
OCIC.

/ÉE5ÕEW'

Dimção ío DULCIHA
Conáilos il».PAMPIONA¦Figurinos 

oe /.RUNDO RODRIGUES
Musica tl» GEIIY MARCONDES

elenco:
OÜLCíÍB
KLEBER MACEDO
SÔKÜS MORRES
HüfiOEL ptm
jcão s£kío
IV5H SENHS
BHU83 liEÍTO
M5T0ZIHHGS
H0QQLFC BRUXO
e o menino
LUIZ ROBEJUÜ
e mais:
Ssliíedos, mairinhos
e tipos tle tishrej
Com a colaboração do SNT
TEATRO

CIMA
RÜSSí^aS: 32-5817

At Roftigerado • traje esporte

HOJE
ÀS 17He21H
P.lll-ÍETES Á VHMOA

INGRESSOS: NCrí 3,00
ESTUDANTES: NCrS 1,00

1 aue U
CINEMA

ESTRÉIAS
O CORPO ARDENTE (Brasileiro),
d« V/aIter Hugo Khouri. Melhor
renlijoçáo: prêmio INC (1967).
Guase uma obra-prima, o novo
fume do autor de Noivo Vazia.
ühi.i de exlr.iorciinário fôlego

poético, interpretação excepcional
da francesa Barbara U.içie, foto-

grafia magistral ris Rudolf lesey.
Cum Mário Bcnvenuli, Pedro Pou-
lo Híitheyer, Sérgio Hingsl, Lil-

li ,n lemmertz. Sio Luis, Loblon,
Carioca, Roxy, Capitólio: 1-li' —

16h - lSh - 20h - 22h. Cn-

cadura, Loopoldina. (lü une*1.

O GRUPO (Tho Group), da Siri-
rey Lumet. Ilustr^çiio superficial
do romance de Mary AAcCarthy. O

niethcr do filme é n interpreta-

çáo do grupo feminina. Com
Candice Bergnn, Eliínbeth Hart-
man, Shirley Knighl, James Cono-
don, Larry Hagman e outros. Co-

lorirío. Copacabana: 15h - ]8l>
_ 21h. (18 anes!.

A DSRSOTA (Brasileiro), dc Má-
rio Fiorani. Um filme de vio-
lôncia e contra a violência. Ccm
Luis Linhares, Giauce Rocha, ita-

Ia Rossl, Oduvaldo Viana Filho,
Andrei Salvador. Ari.Palatio-Co.

pacabana: - !¦"' - lih40m —

17li20in — lQ!i - 20M0m —

22h20m. Art-Palácio-Tijuca, Art-
Faláclo-Móior. (18 anos;.

AS SETE MULHERES ÜE MINHA
VIDA (Tim Trutli About Womtm).
Comédia inglesa. Con. Laurcnco

Harvey, Eva Gabor, Diane Cilen-
to, Júlio Harris, Mai Zottcrling.
Eastmancolor, Bruni-Copacabana,

(!•! anos).

an-louis Trintiçjn??nl, Claude GN
raud. Eastmancolor. Plaia (a par-
lir de 10 horas da manhã), Olin.
tia e Mascoto: 14h - I6h - 18li
— 20h -- 22h. (18 anos'.

A ESTIRPE DOS MALDITOS

(Chíldren of the Damnetí), <10

Anton M. Leader. Com lan yu.-r.-
tlr/, Alan Büdcl, Barbara P.:rris.
A^tocã, Pax, P.ir.i todos '¦ Míiun:

14h - 1'ih.lOm - 17h50m -

191, ¦- 20h.l0m - 22h20m. Pa.
illrl a partir ria 12h20m. [18 anoii.

REAPRESENTAÇÕES
A PEQUENA ICJA DA RUA
PRINCIPAL (Obchod na Korsol,

de J-in K.id-.r -.* Llm.tr Klós. bu-

per.rir ; O Anjo da Morto [do»
n.esmos autores!, esse filme, pro-
miadü cou» o Oscar e no Festival
de Nova lerque, cent a com ex.
icaordinárín humanidade, uma hi;*
tória ambientada na Eslováquia
iol> tutela do Hilior. Com cirandes
atuações de Ida Kaminska e Josef
K-onei Alvorada:. (M anos).

AS BOÍJECA5 (Lo Bambeis), cliver-
tkla comédia dc episódios dirigi-
ela por Dino Risi, Mauro Boicgni-
ni, Luciano Sako e Franco Rcssi,
Com Oinci Lollobrigida, Eiker
íiommer, Virne Lisi, Monica Vitii,
Hino Manfredi, Jean Sorcl, Akim
Tamiroff. Riviora: lóh - 22h. (21

CINCO VeZES FAVELA (Brasüci-
ro) — Cincn episódio:: Couro do
Cato, de Joaquim Pedro de An*
drade, c um hom ensaio de hu.
mor poético. O resto esíá mais

Micliclc. lilercicr cm
Maravilhosa Viigt-lini

MAÜAVIIHOSA ANGÉLICA (Mer-
ví)illcu!.o Angétique), de Bernard
Borderie. Folhetim sem novida-
do. Co-prcdução italo-franco-aer-
mânica. Cúrc-s. Com Michèle, Je-

para ii demagogia, embora h?.,,

qualidades no Favelado, dn A^ar•
os Farias. Miquel Borges rliriçiiu
ló da Cachorra. Carlos Diegues:
E sr uia do Samba Alegria de VÍ*
vor. Leon Hírzsman: Podrcira dn
Sin Diogo. Alaska: 14h - lí.h -
18h ¦¦- 20h — 22h e meia-noite.
(14 «nos)._

ItASPÚriN, O MONGE MALUCO
(Rasputin, tho Mad Monk). Melo-
drama dc pretexto histórico. Com
Christopher Lee, Barbara Shelley.
Tiiuca: 15h - 171, - 19h - 21h.
(IS anos;.

CONTINUAÇÕES
OS PHAZERES DE PENÉLOPE

(Ponolopa), de Arthur Hüiei.
Comédia sofisticada com r.^/ca-
vel senso de humor. Com N*-
ulie Wood, tan Bannen c Lil ia
í,edrova. Panavision e Meiro-
color. Mntro Copacabana e Metro
Tiiuca: 14li - lóh - lBh -

Mll — 22h. (Livro).

ADULTLltlO A ITALIANA lAdul-
i,:rio All'ltaliana), do Pa-quaie
Yzz\.\ Camponile. Fria comédia
d'"1 intí!nt,iio sofisticada. — Com
Nino Manfredi, Catherine Spaak,
Aktm Tamirofí. Technicolor. -

6nora: Mh -- 16h - 1 Sil — 20h
221». CaruiO, Dritania, Süo Pedro

(Penha), Rí-çímci* [Cascadura),
(14 anos).

O HOMEM QUE RI (Tho Man
Who Lautjhs), d<: Sérgio Corbuc-
ci. Híliano. adaptnção da obra
de Victor Hugo. Com Jean So-
re!, Lisa Gas toni, Edmund Pur-
dcn, liaria Occhiní. Eastmanco-
ler. Paris-Palaco, Royal, Martocc-*,
Alfa (Madureira). Rio Branco
(Praça Onjo;. v18 anos).

A CAOAMA DO PAI TOMAS
(Onkel íomi Hustte), de Cem
Kad.-anyi. Drama sentimental.
Adaptação do romance cie Harríet
Beocher Stower. Produção aleinã.
Cc:,i O. VV. Fischcr, Mylène Da-
mongect, Herbert Lom, Eieonora
Rossi Drago e com a participação
especial de Juiieite Greco e Eir-
lha Kiti. Eastmancolor e Cinemas-
cone. Scala: 14h — Ióh40m —
]9h20m. 110 anos).

A AMANTE SUECA (Ahliarinnan),
sueco dirioido por Vtlgot Sio-
man. Guase limitado ron inlér-
pretes (Max ven Sidcw, Bioi An-
dersen) o interesse desse drama
sueco. Com Per Myrberg, Biryiüa
Waiberg. Paissandu; cie 2a. a -5a.
òs 18h - 20n - 22h. Sábado, do-
mingo e feriado a par rir cias ]4
horas. (18 anos).

OJANGO (DJango) co-produçao
ítalo-espanhola dirigida por Ser-
nio Corhucci. V^estorn. Com
Franco Nero, Loredana Nusciati,
Jcsf Bodslo, Angel Alvare/. East-
mancolor, Bruni-Fíamonqo, Rio [Ti-
jucá), Druni-Méior, Bruni*PÍedade,
Matilda (Bangu). (Í8 ano:).

O MUNDO ALEGRE DE HELÔ

(Brasileiro), de Carlos Alberto de
Sousa Barro;, baseado na poça
Rua S.io Luii, 27, 8.°, de Abílio
Pereira de Almeida. Juventuds
em fase de descoberta do sexo,
cenário de alta burguesia. Co-
laboração de Nelson Rodrigues
no roteiro e diálogos. Com Ire-
ne Stefánia, Luís Pellegríni, Célia
Biar, Márcia de Windsor, Leila
Diniz, Fregolenie, Jcrae Dória,
CISuclio Mario, Jaime Filho. Vo-
n..ra: lóh - 181, - 20h - I2ll.
(18 anos).

TODAS AS MULHERES 00 MLUI-
DO (brasileiro), dc Domingos do
Cliveira. A primeira comédia do
cinema brasileiro com personagem
autênticos: revelação de um jo-
vem diretor, estro j (cinemalogra-
fica) de uma atriz, Leila Diniz, de
grandes possibilidades. Também
íriii filme de bom clima carioca n
numerosos charmes femininos {Jo*
,uia Fomm, Isabel Ribeiro, Vera
Viana, Irmã Alvarez e muitas o
trás). Coral, Flórida, Bruni-lpane-
ma, Rivcli, Imperator, Bruni-Snon*
Pona, McPo [Penha Circular), Con-
«or largo do Machado, 5.-o Ben-
to (Niterói). 14h - 15ti40m —
I7h20m - 19h - 20h40rn c 221,

20m. Cína Lagoa Driva hl: 20h
30m e 22h30m. 118 anos,.

ADEUS 
"GRINGO 

(Adiot Gringo),'
de G corno Fin ley. V/*3t«rn eu-
ropeu. Com Giuliano Gemma,
Evelyn Stewart, Peter Cross, Cc-
re'.. Festival (a partir das 14h),
Bruni-Botafogo, Rosiiio, Par.iiso,
5. João (Meriti), Caxias, Santa
Ro*a ^Ivr-í.icu'.. (16 onos).

00? CONTRA 
"À "CHANTAGEM

ATÔMICA (Thundorball), de i-
rence Young. O quarto filme d*
E*?ri/> James Bond, reabilitando-o
do pr-üo meio em falso qi<e *'A

007 contra Galdfinger. Um bem
espetáculo no gênero. Na Iu.
T.i conlM o arquicriminoso Adol-
Io Ccii, C07 (Sean C.nnr.ery! tem
horas de recreio com Claudina
Auger, Luciano Paluzri, Mnrtine
Beswick, Molly Peters. Cores. —

Odoen, Miramar, RÍ»n, América:
14h - 16h30m - 19h - 2ll,30m
Santa Alice: 14h45m -- Iéli50m
19hl0m - 21h30m. Petrópolis,
Odeon (Niterói): 1-ih - 16h30m
- I9h - 21h30m. Pai. (IS anos)

DOUTOR JIVAGÒ t.Òoctor Jivacjo),
dc David Lean. Super produção b-3-
soada no romance de Boris Pas-
Tsrnaif. Co.n Omar Sharif, Julie
Christic-, Geraldine Chaplin. Cú-
rc:. Vitória: I4h — 17h30m —

21 h. (16 anos).

O GRANDE GOLPE DOS SETE
HOMENS DE OURO (II Grand»
Colpo dei 7 Uomini d'Oro), dn
Marco Vicario. Segunda aventura
da quadrilha comandada por Phi-
tippe Leroy. Com Rossana Po-
ciesià, Gostnne Moschin, Gabrieí-
le Tinli. Core;. R.x: I5h - 17h

191l -21h. Central: Uh - lóh
lSh - 20h -- 22h. Condor Co-

pjcabnna: Í4h — lóh — 18h —

20h - 22h, Capitólio (Petrópc-
li;;-

O PERIGO É MINHA MISSÃO 
~(Í

Díífll in DangerJ, de Walter Grau-
man. O canastrão Robert Gou let
è espião infiltrado na Gestapo,
nesse filme ambientado na Se-
gunda Guerra Mundial, Com Chris-
Tine Carrere, Horst Frank. Cores.
Cachambl: I9hl0m e 20h50m -

Império: 14h — lóh — 18h —

20h - 22h. (18 ano").

MINHA ESPOSA Ê UM SUCESSO
(11 Succmio), de Mauro Morassi.
Vittorio Gassman e Jean-Lcuis
Trintignant voltam a reunir-se
sob o patrocínio ete Dino Risi
(Aquélo qua S.ibft Vivei), mas,
dessa ve:, o direior -.e limitou n
supervisor e o ator francês tem
pape' secundário, A cc media é
frágil, embora novamente inte-
ressantp o personagem de Gass-
man. Com Anouk Airn^e. Gua-
nabara: 14h - lóh - 181, - 20n
— 22h. (18 anos;.

(leiOS GRANDES CAMINHOS
Gr.indni Chomins), d.; Cnrisrian
Marquand. Embora frio e uin
piuco nrrastüdo, tem cerro inte-
rèsse esse filme de esliéia cio ator
Marquand como diretor, sob ¦
vigilância dc Vadim, responsável

pela produção. Drama biseado em
um romance de Jean Gicno. Em
cores. Com Robert Hossein, Re-

nato Salva tor i, Anouk Aimée —

Botalogo, de 4,s n 6.a: 17h -

IÇh - 21h. (18 anos).

AS PISTOLAS NAO DISCUTEM tl.
Pistola Non Dijtutonc), de Mike
í,rtr'r ins. Westorn europeu em co-

pi .xiuçáo. Com Rod Cameron,
Dick Palnier, Angel Aranda, Vivi
Bach. Piesidento e Colisnu: 15h
- 17h - 19h - 21 h. (14 anor-;.

UMA LOURINHAADORAVEL (BÍ1-
lio), de Dan Weiss. Comédia mu-
jical. Com Patiy Duke, Jim Bíc^u:,
Jane Greer, Warren Berlínger. Cò-
tcí. Politeama: 14h50rn -

30m — 20h. Moça Bonit*
5m - líhlSm. (Livre).

FTlBLIA (Tho Bible),
Huston. S>.'perprodi.'ção
de Laurentüs, limitada
rio Velho Testamento,
chael Parks, Ulla Berçrryd, Ri-
chard Harris, John Huston, Si*-
phen Boyd, Ava Gardner, Pe-
ter 0'Toolo, Gabrielle Fenetti,
Eleonora Rossi Drago. De Luxe
Co!:,r. Palácio: 14h40m — 17h
50m - 21?-.. (10 ancü.

ÃNJÕS REBELDES (The Troubl.
wtlh Angals), de Ida Lupino. A
excelente atriz volta ò direção
mm uma história capai de das-

peitar interesse acima do ní vel
infanto-juvenil. Com Rosalind
Russel, Hayley Mills. Madrid, de
4.' a ó.a: 19h o 21nl0n-,. (Li-
¦irn).

- li.ll
: 17n

do John
de Dino

i trechos
Com Mi-

ESPECIAIS

i •ATRO E. "SHOW

O NOVÇO, de Mar'i:n Pena.
Produção da FBT, com a cela-
boração do SNT — Com Dulcina,

Manuel P é : a, Cléber Macedo,
João Beni?n, Ivan Sen a, Sônia
Morais, Bruno Neto, Matozinho.
Dulcina. Rua Alcindo Guanatssra,
17 21 (32-5017). 21 h; sáb-, 20h
e 22h. Vesp. Ü.H c dom., lóh.

OH, QUE DELICIA DE GUERRA -

Musical de Charles Chilton o
Joan Littlewood: Primeira Guerra
Mundial vista cum hom humoi.
Espetáculo original de rara ate-

gria e vitalidade. Dir. de Ade-
mar Guerra {melhor diretor du
1966 ern São Pôuio com êste es-

petriculo). Com Napoleão Moniz
r-reira, Céüa Biar, Rosíta Tomás
Lopes, Helena Inés, Mauro Men-
donça, ítalo Possi e outros. -
Ginástico, Av. Gaiça Aranha. 187
(42-4521), 21hl5m, sáb., 20h s
22h 30m; vesp., 5a., l/ri c dom.
I8h,

Érico th: Freita:
As Criadas

AS CRIADAS - De Jean Genèt.
Dua: criadas que tentam, dentro
da um chma trágico-pcético, li-

hertar-se do domínio da patroa.
Dir. de Martim Gonçalves. Com
Héüo Ari, é:>co de Freilas a

Labanca. Bòíso, Rua Janyadei-
ros, 2S-A (27-3122): 22h; sáb.,
2Uh30n, e 22h30m. Vesp. 5.», 171,

o dem., 18h. Últimos cües.

RASTO ATRAS - Peja dc Jorçn

Anrlrade premiada no recente còn-

curso do SNT. Um homem mer-

fjulha rio psssado para compreen-

der melhor o presente e saber

ARTES-PLÁSTICAS
COLETIVA - Obras do acervo -

Galeria Bonino - Rua Barato Ri-

beiro, 578. Diariamente das 10 àj

12 e das ló às 22 horas - Fe-

chada aos domingos.

preparar-se para c futuro. Uma

cias mais sérias tentativas da novi

dramaturgia brasileira, numa mon-

tagem de grande força e imegi-

nação. — Direção de Giannl

Piitto. Com Leonardo Vilar, Re-

nüto Machado, Iracema de A!r>n-

car, Isabel Tereia e orande e!en-
cc. TNC, Av. Rio Pranco, 179.

(22-0367). - 21 h. Vesp. dom..
]Sh. Até 15 do maio.

FAMÍLIA ATÉ CERTO PONTO -

Comédia (anteriormente aprcsen-
lacla sob o título Família Pouco
Família), de Gerald Savory. adap-
tacão de Mirc-Gilbert Sauvaion.
Dir. de Antônio de Cabo_ Com
Renata Fron7Í, Rubens de Falcn

tí nu tros. 5erradur. Rua Son.

Dama-, 13 (32-8531); 21h30m;

sab., 20h o 22h30m; Vesp. 5a.,

lóh e dom., I7h.

ARENA CONTA ZUMBI - Come.

dia histórico-musical de G. Guar-

nieri c A. Boal, música rie Edu

Lobo, Apresentação do Grupo do

Ação. Dir. de Milton Gonçalves.
Com Jcrge Coutinho, Uster Mel-

linger, Procópio Mariano, Maria

Aparecida, Haroldo cie Oliveira e

Carlos Neareiros. Carioca, Rua

Sen. Vergueiro ri. 236 (25-6609).
21h30m. SáberJo: 20h e 22h:

Vesp. 5a., I7h e dom-, IB h.

DE BRECHT A STANISLAW PON-

TE PRETA - Original espetáculo

ccm uma inteligente encenação da

A Excocão e n Regra, do Brecht,
na primeira parte, c com poe-
mas de Brecht e divertidas crôni-

c,--s de Sérgio Porto n« segunda.

Dir. de Antônio Pedro. Ccm Ca-

mila Amado, Jaime Barcelos. Mil-

tun Carneiro e Aldo de Maio.

Inauguração do Mini-Toatro. Rua

Figueiredo Magalhães, 296 (tel.
57-6651). 22h; sáb., 20h t 22h30n,

vesp. dom., 18 hercü.

MULHER 0 KM - de E-.lgard G.

Alves. Com André Villon, Deisa
lucidi, Ag.-iís Fontoura, Airton

Valadão r. Luis Caries de Morais
- Rival, Rua Álvaro Alvim, 33/37

(22-2721), 2lh; sáb. 201, e 221,,-
vesp. 5a. c dom., 16 horas.

OUATRO N'JM QUARTO — Come-

cia de V. Kataiev sobre proble-
mas da juventude. Prod. do Tea*
tro Oficina. Dir. de Josó Coiso
Martlne7 Correia. Com ítala 1-lf.n-

di, Renato Botghi, Dirce Migliac-
cio, Fernando Peixoto, Frandsco
Martins e Etty Fraser. Maisor. do

Franco. Avenida Pre;. Anto-
nio Carlos, 58 (52-3450), 211,15m;
sáb., 20h e 22hl5m; vesp. 5a.,
17h, e com., IBh.

A CASACA — Comédia do Zulei-
ca Melo, Dir, de Pernambuco de
Oliveira. Com Jorge Paulo. Arena
da Guanabara. Aporia» às segun-
das-ieiras. 21 n.

A SAÍDA? ONDE FICA A SAÍDA?
-- Peç.i documentária de Ferreira
Gullar,' Armando Cesta e Antônio
Carlos Fontcur3, sobre o perigo
rie uma r^ovà guerra mundial. Dir.
João das Neves. Com Céli-i Hele-
ra, Oduvaldo Viana Filho, Luis
Linhaies, Echio Reis e outros, —

Opinião, Rua Siqueira Campos,
143 136-3497); 21h30m; sáb.,
20hl5m c 22h30m: vesp., 5a., 171)
c dom., 18h.

O VERSÁTIL MR. 5LOANE -
— Comédia de Joe Orton. Dir.
de Cs rios Kroeber. Com Maria
Fernanda, Paulo Padiiha, Adria-
no Reis e outros. Teatro Gláucio
Gil. Praça Cardee! Arcoverdc
(37-7003.; 21h30m; sáb. 20hl5m
e 22h30n,i vesp. dom. 18 h.

A F1MA FLOR DO SAMBA -
Show tle música popular, organi-
zado por Sérgio Cabral e Tere-
ka Aragão. Com elementos das
Escolas de Samba Mangueira, lm-

pório Serrann, Portela c Salguei-
ro — Opinião — Siqueira Cam-
pas n. 143 [36-3497) -- Somente
as segundas-feiras, 21 horas.

ENCONTRO COM A MUSICA PO-
PULAR - Show informal com vá-
rias perscnalidades da música po*
pular. Carioca, Rua Sen. Verguei-
ro, 238 (25-6609). Somente is
lextas-feiras, à meia-noite.

SESSÕES PASSATEMPO - Alue-
lidadei, desenho», filmes cultu-
/ais, comédias, documentarei.
S'?jt.õoj continues desde ai '0

d* manhã. Cine Hora (Edifício
Avenida Central, subsolo). Aoa
domingos * feriado», oclusiva-
mente programas infantis.

OS INDIFERENTES (Gli" Indilfe-
rentisj, de Francesco Maselli. Dra-
nu'.: a desinte-graijão de uma fa-
niíüa bur-fuésa. Ccm Claudia
Cardinalc, Paulette Godord, Red
Steiger, Shelley Winters. A par-
Ür de hoje até domingo ne Ci-
nemn df Arte do Museu da Ima-

gem e do Som em lessões con-
ti nua: desde Mh.

VIDAS Si-tCAS (B?«ile;ro;,"~é)i-
ce!enfií fume de Nélíon Pereira
doi Santos. Hoje à: 2ín no Ci-
ne Clubo Nelson Pompéia, no
Anfiteatro do Prédio Novo — 2.°
- PUC.

!e — Rua Cinco de Julho n."
305. Tel.: 36-4453 - Show ccm
Maria José Vílar t Floréncia Ro-
drigues — Dir, de Joaquim 5a-
raiva, às 21h30m e 22h30m
- Couvert - NOS 2,50 - Fe-
chado às quartas-feiras.

ANTÔNIO MESTRE E MARIA Tf-
RESA. No Fado — Show — ftja
Baráo de Ipanema n.° 296. Te-
lefono 36-2026 - Ccuvorl - NCri
2,50.

REVISTAS
£LLÃ'S~ & OUTRAS BOSSAS
revista com texto e direção da
David Conde e Gilberto Brea.
Con; Nélia Pp.jia e outroi. Mi*

Bcel lemos, Rua Miyuel Lemos,
51 147-7453); 21h30m.

OF 
"COSTA 

A COISA VAI - Re-
vista de Cclé e Silva Filho. Car-
lc< Gomes, Rua Pedro I, 2. (Tol.
22-7501); diariamente, I7h30m,
20h e 22h, 2.a-feira — Boneca» d»
Mini-Saia, espetáculo de travesti,
escrito e dirigido por Jean-Jac-
quês.

A/iUSICAIS

ÁCSRVÓ - Ãldemir Martins, Da

Costa, Krajcberg, Guignard e cu-

tros — Galeria Módulo — Rua
Bolívar n.° 21-A.

ÍÍICI CÃIÊNDA - Pinturas -
Galeria Giro — Francisco Sá, 35,
sala 1 20i.

ACEP.VO - Dianira, Milton Da
Costa, Pancettí, Di Cavalcanti,
Anita Malfatti, Portinari, Pietrina
Checcacci, Antônio Maí.i, A. Bi-
chels, Holmes Neves v outros —
Varanda — Rua Xavier da Sil-

veira, 59. - Hot.: dos 8 ss 22 h,

sábado até às 13h. Fechada oos

domingos.

ACERVO - Anna liela Geiçer,

Afina Letycia, Antônio Maia, Do-

nienico Larrciriní e outros — Mo»

rada — Av. Ataulfo de Paiva,

ACERVO - Artistas brasileiros —

Pinturas, gravuras, desenhas o

tapeçaria. Galeria Gomini — Av.
Copacabana, 335-A (57-0180). -

Aberta diariamente dai 15 às 22
horas, exceto aos domingos.

JACOUES FROMONOT 
'"""Pintor

francês, 1." prêmio no Salão de
Arte Moderna de Paris rio 1961. -
Galeria G-4 - Rua Dias da Rc-

EU CHEGO LA - Musical, apre-
sentacão dc grupo Levante. Ccm
João do Vale, Marinês, Silvio
Alei ao, Ma riü Luisa Ncronha. —

Arena da GB — largo na Cri.-io-
ca, esq. da Av. Chile. (W-35ÜO;.
21 h; vesp. sab., e ccm. ]8h. t
Sa., I7h.

.ROSA DE OURO — Remontagem
do bem sucedido espetáculo óa
música popula', com Clementina
de Jesus — Jovem - Praia do

Botafogo, 522: 21h30m; sáb., 201,

c 22n; veio. 5a., 17n e dom.

ISh. Últimos dias.

cha n.° 52, Copacabana (37-6383).
De segunda a sábado das lOh ài
I2h e das 14h às 22h.

STELA VIEiRA FERREIRA - Aqua-
relas — Silão do Ministério dt
Etiu.ação.

PINTORE5 ATUAIS -Cybelc Ve^
ra Kanica, Vera Meneses, V«ra
Roitmsn, Zélia Weber, Gecrgcíe
e outres. Casa Grando Arquitotu-
n e D( coração — Rua Gen. Poli-
doro, .53, Botafogo - (24J00B).

VLADIMIR KOWANKO - Pinturas
— Galeria Condor — Churrascaria
Gaúchü — Rua das Laranjeiras,
n. 114.

PRÓXIMAS ESTRÉIAS
A PENA EA LEI - Três come-
dias eni um ato, de Ariano Suas»
suna. Direção cie Luís Mendonça.
Com Uva Nino, Rafael de Car-
valho e Emüiano Queirós. F:yu»
rinos da Echio Re,;. Teatra Jo.
vom, Cstrél.i em abril.

ÚLCERA DE OURO - Comédia
musical de Héiio Blcch, ccm mú-
sica de Oscar Castro Neves, Ro-
berto Menescal e Edino Krieger.
Dir. de Lio Jusi. Com Flávio Mi-
glaccio, Cláudio Cavalcanti, Ro-
sana Ghessa « outros. Snnl*
Rosa, Estréia em abril.

OS 7 GATINHOS, de Nelson Ro"-
drigues. Dir. de Álvaro Guima-
râes, figurinos e cenografia di
Roberto Franco. Com Fregolente,
Thelma Reston, Jorge Cherques,
Érico de Freitas, Carmem Palhares,
Hélio Ari, Diensno /.'achado, Dia-
na Antanaz, Ana Rita e Tânia
Sher. Apresentação do Teatro Po-

pular da GR — Miguel Lemos.
— Estréia em abril.

UM PEDIDO DE CASAMENTO E
JUBILEU - De Tchecov. Apresen-
tição da Fundação Brasileira do
Toatro. Dir. d« Sérgio Dicnísio.
Com o elenco cia FBT - T<otrc
Dulcina, às segundas-feiras. Pra-

Cos populares para estudante'. —

Estréia segunda.

MEIA" VOLTA, VOLVER - Seleção
de textos sobre o Braril de hoje,
coordenada por Oduvaldo Viana
Filho. Produção do Grupo Opi*
nião. Dir. de Armando Cesta.
Com Agildo P.ibjíiro, Odete Lara,

Oduvaldo Viana F.iho e oulros.
Bolso. Estréia em abril.

FRANCISCO JOSÉ E MARIA DA
GRAÇA — Adaga da Évora -
Show — Com Maria da Gra-
ç.\ e Sebar.li,io Rcbaiinho
Couvert - NC'$ 1,80 - Fecnado
às segundas-feiras. — Ru* 

'Santa

Clara n." 292 - lei. 37-4210.

6L CORDOBE5 - Show de .
qo-go de meia tm meia hera. —

R' a Miguel Lemos, antigo San
Sebastián Dar — Consumação
NCrS 6,40.

ttSHOW//

ISA MORAIS - Pinlura Saint-

BIBLIOTECAS, PARQUES E JARDINS
BIBLIOTECA CASTRO ALVES -
Avenida Treze de Maio, 23-D —
Tel. 52-V865. Horário: 12 Js 18
horas. Fechado acs sábados.

BIBLIOTECA POPULAR DA PE".
NHA - Rua Uranos n.° 1 326 -

1306713). - Horário: 12 às Kl
horas. Fechada aos sábados.

BIBLIOTECA NÃCIONÃL - Avã".
nida Rio Branco n.° 219 (22-0821)
— Horário: 10 ãs 22 horas. Far*
e salão de leitura e/iqe-se car-
lão de consulta. Informações na
portaria.

BIBLIOTECA POPULAR DE BOTA-
FOGO — Rua Farani n.° 3-3. —

126-2443) - Horário 8h30m ès 21
horas. Techada aos sábados.

BIBLIOTECA POPULAR DA GA.
VEA — Praja Santos Dumont, 160

MUSEUS

Ia
CASA DE RUI BAR50SA
casa e as relíquias ligada)
tto cirande homem público sua
biblioteca de cerca de 40 rr.il vo-
(umes compõem o museu Rua

•S.ic Cemente n.° 134 (telefones
46-5293 l 26-2548, - Hor.: da
12 as lóh 30m. e>ceto as se-
gundas — Entrada franca.

(¦ IÍSÉÜ DE ARiE MODERNA--
Cursos e conferências, exposição

(27-78141. Horirio: fi is 20
horas. Fechada aas sábados.

BIBLIOTECA ESTADUAL - Avenl-
da Presidenle Vargas, 1 621 (tal.
43-0333). Horirio: 8 às 20 horas

Fechada ooí sábados.

BIBLIOTECA POPULAR DO RIO
COMPRIDO - P.ua Haddock lobo
ti.° 163 - Telefone: 28-5178. -

Horário: 12 às 21 horsj. Fechada
oos sábados.

BICLIOTCCA POPULAR DS COPA.
CABANA - Avenida Copacabana
n.° 702, 3.° andar. - Telefonei
37-8607. Aberta até as 20 horas.

BIBLIOTECA DO MINISTÉRIO DA
FAZENDA - 12.° anda' do Edl-
flcio do M. F. - Tel. 22-3168. -
Horário: 10 às 17h30m. Fechada

permanente. Avenidi Infante D.
Henrique (tel. 31-1871). - Hor.
de 12 às 19 horas, segunda » u\-
bado. De 1-4 às 16 horas, aos
domingos e feriados.

MUSEU DO BANCO DO BRASIL
— Recolha e exnoe documentos
e objetos de valor histórico li-

çados ao estabelecimento — Ave-
nida Rio P'«nco n.o 65, 16 "

andar (telefone: 43-5372; — Hor.

aos sábados. Especializada em DN
reito, Economia e Finanças.

BIBLIOTECA DO MINISTÉRIO DA
EDUCAÇAO E CULTURA - Espe-
cializada cm Educação. Cultura s
Arie. Horário: diariamente dai
Mli .ts I8h. -- Rua da Imprensa
n.° 16, 4.1 andar.

LUISA SALGADO E MARIA JO-
SÉ VILAR - Lisboa à Noi-

Germain, Barata Ribeiro, 418,

sala 109.

CECÍLIA ARRAES - Pintura -

Associação Atlética Banco do

Brasil - Av. Borges de Medei-

ros, 819, ccm entrada pela Av.
Afrânio de Melo Franco.

7 NOVÍSSIMOS - Pintura, {ira-
vurn o desenho. Alce.de Tarabíni,
Ângelo Hodick, Arturo Washíng-

Ton, Gilles Jacquard, Ivens Olin-
to Machado, Siloé Anlez e Vera
Lúcia Alves Meneses. -- Caloria
IBtU, Av. Mossa Senhora de Co-

pacabana. 690.

HEITOR DOS PRAZERES - Pintura
e JOVEM GRAVURA NACIONAL
- MAM - Av. Beira Mar.

do Brasil a Diários Oficiais. Hcrá-
no: dias úteis, exceto aos sábs.,
das llh30.ii às 17h30m. - Rua

Senador Dantas, 74, 14.0 índar.

(.12-61118, R. 31).

ElliLIOTECA DA CASA DE RUI
B/.RBOSA - Especializada em Dl-
reifo. Filologia, Literatura, Hi»-
tória, Ciências Sociais e Vida o
Obras de Rui Barbosa. Horário
diariamente das 12h às 17h —
Fechada às segundas. São Cia-
mente, 134.

BIBLIOTECA DO CONSELHO NA-
CIONAL DE ECONOMIA - Obras
de Economia e Finanças. Estai íi-
tica. Coleção de Refere nei?, Lei*

d* 12 r,s 15 h, de sec.
Ta. — Fechado aos sáb.
Entrada franca.

a sex-
dom.

PARQUES E
JARDINS
JARDIM BOTÂNICO - Fundado
em 1803 psr D. João VI, possui
cerca de sete mi! e:pécies de ve-
tjetais, nurns área de 550 000
metrci qur.drados — Rua Jardim
Botânico n.o 929 (Tel. 77-3521)
- Horário: das 8 às 17h 30m,
diariamente — Entrada: CrS 50.

PARQUE DA CIDA0E - Um dos
mais belos e pitorescos. Princi-

mingos, V ài 12 horas. — En-
trada franca.

PANTERAS A-GO-GO - Show ct
meia em meia hera e partir at*,
23h. Ruo dos Boaux Arts. .—
Rua Rodolfo Dantas — Sem tou-
vort e consumação: NCr$ 5.

HELENA 
~D"E~l7MA 

- Show à
meia-noite e meia. l« Candélnbre.
— Couvert NCrS 8.CO — de 2a. a
(íb. Dir. de Sérgio Vasquez.

AS 
"PÜSSY, 

PUSSYr"PUSSY77;
CATS — Texto de Sérgio Porto.
Com grande elenco, 2 shew»:
ài 23 horas e 1 hora — Cou-
vert: NCr$ 12. ConsurmiÇao: NCr$
3. — Frcd's — Av. Atlântica.

UMA NOITE PERDIDA, com Mièlê
« Tuca — Música e dança. Com
Luís Carlos Mièlc e Tuca, além do
conjunto de Roberto Menescal —
Rui Bar Bossa - Rua Rodolfo Dan-
tas — à 1 hera de 3.a a dem.
Couvert: NCrí 10,00. Consuma-
Cio: NCr- i',C0.

BÃÕÍN™"pOVVCLl' E íi ORMA
BENGELl - Zumum -- Diária-
mente à lh. Couvert: NCr$ ..
10,00.

TRIO MOSSORÓ- Chei Toi -

Rua Cinco de Julho - Somente
na feijoada de sáb. Sem couv«ri
e consumação.

ELZA SOARES 
~SHÒW 

ns Casa
Grande. Av. Afrânio de Melo
Franco, 300. NCrS 5,00. Hoje.
amanhã e sábado.

JOSÉ GUILHERME RIOS - Talhas,
desenhei, ólees e colagens —

M.oia Pataca. Rua Visconde Pira-

já, 47. Praça Gen. JDsófjo.
COLETIVA DE ARTISTAS MINEI.
ROS — Pintura de Chamina Sryn-
bein, Eduardo de Paula, lide
Moreira. Maria Helena André»,
Maristela Tristâo, Sara Ávila de

Oliveira, Yara Tupinamba e Wil*
da Lacerda - Canlu — Berão de
Ipanema, 110-A.

CAIO MOURÃO -"Jóias - L'Ate-
lier. _ Rua Barão de Ipanema,
29-A.
FRANCISCO BEZERRA Gravuras
— Goeldi - Rua Prudente de

Morais, 129, d.is lóh às 22ll,

<io seg. a sáb.

pai atração: o Museu da Cidade
Estrada Santa Marinha, Gívea.

(27-3061). - Horário: das 9h às

17h 30ni, diàriamentu.

OUINTA DA BOA VISTA - An-

toa chácara pertencente aos Inv

p-radores D. Pedro I e D. Pe-

aro II. Entrada por São Cristo-

MUSEU DE CAÇA - Reúne eni
mais típicos da fauna brasileira.
Quinta d., Boa Vista — Lado di-
reito da entrada principal do Jar-
dim Zociógico. (Tei.: 31-16451.
Hor. de terça a sexta-feira, das
12 às 17 h. Aos sábados e do-

MUSEU DE GEOGRAFIA - Ex-

põe as paisagens físicas e hu-
manas das grandes regiões tjeo-

gráficas do Brasil •- Avenida Ce*
logcras n.° 6-B (te!.: 52-49351 -

Hor.: de 10 
'•¦ 

12h 30m, exce-
To bos íábades e domingos. —

Cntrjdõ franca.

PERGUNTE AO JOÃO

JARDIM ZOOLÓGICO - Variadas

espécies d* animais da faun*

mundial, a africana B osiática.
Rica coleção de aves e pássaros
do Brasil. Quinta ela Boa Vista

(em São Criítóvão). -Horário: —

oas 9h às I7h30ni. exceto às

segundas-feiras. - Entrada paga.
- Cr$ 100 adultos c CrS 50 cri-

an;..is.

MUSEU DE BELAS-ARTES - Pin-

tura, escj^tura, desenho e artes

gráficas, mobiliário < obietos de

arte em geral. Galerias perma-
nente*-: estrantieírjs e brasileiras.
Galeria à& exposições tempera-

rias. - Av. Kio Branco n.° 199.

Hor.: de terça a sexta das 12

hi\ 21 horasj «ábadns e dom:n-

gos, das 15 às 18 horai. Fe-
chado ès segundis.

fM^IfífyM>.;

f^<yM;0,W^í. ¦ 
'

K^^~J<. * !¦•:.-¦

CAVALOS

LÁÉRCIO FERNANDES — Guarulho.s. — "Cava-

Ios no estábulo, para evitar sua engorda, excessiva
quanto tempo dc exercido devem jazer cada dia?"

Cerca de 25 minutos diários de exercício é o que
necessita ura cavalo proso em cocheira para manter-
se em bom estado físico, segundo os especialistas do
assunto. Faltando ao animal um vigoroso exercício
diário, êle tende a engordar, enfraquecendo suns per-
nas e patas, alem de sofrer dores e frustrações.

DEFEITOS

AÍRTON LOrRENTO --
Inhaíimu — "Por t:it" 6
ttKtis fácil nnlrirmns os
tlcleiltus tle uma i>e.«s;ta.
dn tini- Mias lu»;ts qualidu-
tlcs?"

Nem todos reagem (ie
tal maneira, notando com
mais faculdades os defei-
tos de uma pessoa em
desfavor de sua.s qu.iliriti-
des positivas —. contudo
os numerosos individuoa
que assim procedem revê-
Iara n existência em nos-
sa sociedade rio problema
da frustração e do senti-
mínio de inferioridade.
As pe: na-i que se sen-
tem frunrada.s tendem &
ndoiar um pvoce-vo cie
campenseção e. vendo os
defeitos cios outros,
sen: em mais .salisfelíe.s
consigo próprias.

MILAGRE

VLADIMIR GONZAGA
MEIRA — Inhaúma. "Co-
mo foi tine Jesus curou
um homem surdo e t'ago,
segundo a Bíblia?"

No Novo Trst a m f ti-
to iE van ge 1 h o rie São
Marcos, Capítulo 7.°. Ver-
sloulos Ui! e .')"•! é narrado
o episódio tia cura de um
surdo e gaito por Jesus.
Após Jesus haver dito pa-
ra o surdo e gago: Kfatã!
("abre-1.''"i. "abriram-se-
lhe os ouvidos, e lo-:o se
lhe saltou o empecilho da
língua, e falava (o tíago)
desembaraçadamente".

ESQUIZOFRENIA

HILÁRIO RODRIGUES
— Engenho Novo. — "Ern
que consisto a esquizofre-
nia como enfermidade da
menle?"

Os psiquiatras designam
por esquizofrenia uma tío-
ença mental crônica que
a ia: a sobretudo' os jovens
c se caracteriza essencial-
mente por sintomas «leu-
vos —. correspondendo a
uma fuga do mundo real
e desagradável para um
mundo de fantasia, rc-
gressão a um nível mai?
infantil, distante do nm-
bienle hostil ao qual o pa-
ciente é incapaz rie ajus-
tar-se —. conhecenrio-se,
já descritas, quatro for-
mns de esquizofrenia: san-
pies, hebefrènica, catatô-
nica e paranóide.

MÚSICAS
PLÍNIO MELO — Ro-

cha Miranda — "As imisi-
cas do passado Ai liaria!,
Plníâo e Pequeno Tururu
eram de que autoria?"

Pinião o Pequeno Tutu-
ru, emboladas, eram áo
Turunns ria Mauricéia. e
Ai Maria!, martelo, era
de Minona Carneiro, autor
e cantador de emboladas
e desafios, autor inclusive
da embolaria Minas Ge-
rais, segundo a informação
prestada por Almirante a
êste programa, exaltando
Almirante a contribuição
cie Minona Carneiro, já
falecido, à nossa música
popular.

MERO

NEIDE OLIVEIRA —
Tijuca — "Mero c n nome
certo do peixe?"

E. Peixe muito pro-
curado peles amantes da
pesca submarina, o mero
é um peixe marinho da fa-
milia dos Serranirieos. gè-
nero Promicrops, sabendo-
se que uma de suas espé-
cies. o mero itaiara atin-
ge dimensões acima de 2
metros e meio, com peso
já comprovado cie até 400
Quilos.

FUME

ARI MATIAS VIDAL —
Piedade. — "No filme Do-
mlnio dos Homens Sem
Lei Anita Ekberg traba-
lhou?"

Nessa película de 1955.
dirigida por Andrew Mc-
Laglen (filho do ator Vic-

lor McLaglent Anita Ei;-
bara rcaimenl:- apareceu
na elenco que leve os mi-

William Campbell, liaren
Sharpe. Eeiry Krocuer,
Paul KiX. Mike M;i.iU'ü

o Roberi Keys. N> mos-
my an.). além co: s ¦ fi'.-
me I>í:i;iinio tios Hum^ns
Srm Lei. Auelrev; MeLa.
gien dirigiu Ativar Para
Matar, com James Arne.-s,
Angie Dickinson e outros.

CÓDIGO

EMÍLIA PINHEIRO --
Catumbi — "Em relação
ao antigo preconceito entre
li mrm e mulher, o Córiiço
Psiial Brasileiro ainda vi-
tente e to tíifercnçn apre-
teittttu sobre et Cítliso an-
terit-r?"

See.unóo o pe:talis:,i lio-
berto Lira. o Cóairo Penal
P,ra-:l;i:'t) anterior a 1042
agravava a pena quando o
criminoso agia com supe-
rioridade em sexo. isto sig-
nifleando que nté então
se considerava a mulher
inferior, atribuindo-se pe-
nas fortíssimas aos lio-
mens. O Código atual, em
vigor desde 1 de janeiro
rie 1942, não distinguiu o
sexo. o não ser para ga-
rantir à. mulher no cum-
prim.nto da. pena o tia-
balho interno adequado a
seu sexo.

PASCAL

OSNI SOARES — Vitória
"Foi realmente provado

ter sido Pascal o pioneiro
cia máquina <!e calcular?
O grande pensador fran-
cês — matemático e filo-
sttfo — inventou de fato a
máquina de. somar?"

Sim —. e em 19(12 ao sor
comemorado o ano 300 da
mone de Blaise Pesea! jor-
nais e revistas da impreu-
,sa mundial publicaram
clichês reproduzindo a
"maquina de aritmética"
do genial místico T-1" £o1
um homem prálico. Pascal
tinha 20 anos quando fêz
essa. máquina de somar
poe volta de 1642.

ONU

BENEDITO S. MOURA
Encantado — "O Prc-

sidente do Conselho de Se-
Ctinnra da ONU é um bra-

O delegado do Brasil na
ONU, Embaixador José
Setie Câmara, durante o
més de fevereiro pre'ide o
Conselho cie Segurança
das Nações unidas, em
virtude de rodízio aifabé-
tico mensal entre os 15
membros rio Conselho. Em
janeiro foi um argentino;
em fevereiro, um brasileiro.

SARAMPO
ALFREDO QUEIRÓS —

Nova Iguaçu. "O cientista
o.ue isolou o vírus do sa-
tampa ganhou o Prêmio
Nobel?"

O bacteriologista norte-
americano John Franklin
Enders, que. além de de-
senvolver importante tra-
balho no cultivo dos vírus
ria poliomielite. conseguiu
isolar o vírus do sarampo,
abrindo possibilidade para
produção de uma vacina
contra o mal, fo'. em 1954,
laureado com o Prêmio No-
bel de Medicina, jun-
tamente com Robbirts «
Weller.

ATENÇÃO

Somente fiucr pergunta
qiKm pudor uunr a res-
posta, através da RADIO
JORNAL DO BRASIL, de
!>.n a fi.;'-feira. de llh (lim
às 12h. — Aqui são publi-
cadas apenas algumas das
22 questões irradiadas por
dia. — Cum muitas cartas
a pesquisar, o João não
envia resposta pelo Correio
nem informa p/ telefone.

Fazer uma só pergunta,
sabre assunto de interessa
geral e que possa ter res-
pasta em poucas palavras.

Cartas para: Pergunta
ao João. RADIO JORNAL
DO HKASIL. Avenida Rio
Branco, 110, A" ..iriar, Rio,
ZC-21.
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A idéia não e nova. Na verdade, Marcos Vasconcelos, Oto
Lara Kesentle e outros moradores ria Kua Pcri são — ao que
se sabe  «s primeiros a brincarem assim. Basta um bom
gravador, além rie gente cie espírito. Trata-se rie gravar rie-
poUncntos, novelas, concertos sinfônicos, hit-parades. sessões
no Congresso, o que vier na cabeça, enfim. E depois ouvir.
Morre-se rie rir. Em Ipanema no momento não sc fala noutra
coisa: "Vamos ouvir as gravações rio João Batista'.'" João
Batia-la Pacheco Fernandes, diretor ria Standard Propaganda, c
quem renovou ns brincadeiras rie Marcos c rie Oto, colocando-
as no embalo. "Rir, rir. rir. / Ouira: alem dc chope. Jeropiga.
íl de bom-tom, cm qualquer bar freqüentado pela inteligei.ztia
carioca, pedir-se um cálice de. Jeropiga. Uma delicia. E entra-
ao no embalo.
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(OU UMA AVENTURA DE JAMES BOND)

@ BERNARDO FIGUEIREDO. Arquiteto. Autor c/c:
projetos que o colocam no primeiro time da. jovem ar-
quiletura brasileira. Autor de móveis — um deles <o
Sojá-Reií. para o Palácio do Itamarati, em Brasília,
impressionou e recebeu eloç/ios de Oscar Niemeyer.
Autor dêsle artigo especial, que revela o Bernardo cro-
nista carioca, bem-humorado diante dos problemas
da sua Cidade. Anexo, o croqui que Bernardo jêz para
acompanhar o que êle chama de Soluções para o Rio,
1067, a Cidade que Vive a Idade da Pedra.

Em cartaz, desde o começo do ano, um filme
do agente secreto 007. Há semanas os cariocas lo-
tam os cinemas. Compreende-se. James é nosso ir-
mão. Precisa inventar mil truques para enfrentar
e resolver os seus problemas.

Nesta Cidade fantástica (que foi maravilhosa)
nós não fazemos outra coisa senão inventar, impro-
visar, quebrar os galhos. Principalmente no verão,
quando tudo deveria ficar mais claro e fica preto.
O que chateia é que James tem direito a férias de-
pois de cada aventura, e talvez até fique descansan-
do em casa. Nós, nem pensar.

A casa! Que problema sério para o carioca.
Como resolver onde morar'? Não me refiro, evi-
cientemente, ao tipo de habitação, mas sim ao local.
O local.

A escolha é angustiante. No morro estamos ar-
riscados a descer com êle. Nas ruas de baixo, já vi-
ram, a água sobe ao joelho, queixo e dai pra cima.
Morar no ar não é aconselhável, principalmente
porque ainda não foi encontrado o meio.

Água, luz, gás, telefone — o eventual.
Balde, vela, querosene (quem sabe um fogão-

zinho à lenha) e recados — o equipamento certo e
necessário para o todo-dia.

Diante dessas dificuldades tivemos que apelar
para a famosa maleta do James. Dispensamos, na-
turalmente, as pistolas e punhais e colocamos, den-
tro dela, cordas, pés de pato, bóias, lampiões, botas,
calção, vacinas, tranqüilizantes, roupa seca. Para
uso diário.

Além desse material, estamos equipados ainda
com um carnaval genial, bom humor e uma paciên-
cia que vou te contar.

Nesse curso intensivo de agente secreto (inclu-
sive nas férias), que o. carioca freqüenta, temos nos-
sos nervos, sangue frio, presença de espírito, agili-
dade e imaginação, testados a cada instante. Atual-
mente a roleta carioca é um jogo chamado Esca-
da ou Elevador? — Quem perde fica preso.

Sol, 40 graus. A praia — linda, única no mun-
do, mulheres, paraíso — interditada. As águas
estão poluídas. Calor de derreter asfalto. Exaustos.
Um dia de trabalho. A roupa suada. Por Deus, um
banho frio!

— Ué?! A água acabou. A adotora furou, dou-
tô. (Essa é bem velha).

Sair de casa para ir a algum lugar — trabalho
ou diversão — è nunca saber a hora de chegar e
voltar. A magnífica conclusão é que nossos assun-
tos são sempre resolvidos por acaso. Quando não,
por obra v graça do Senhor.

Tenho certeza de que James ainda não está in-
formado do que se passa aqui. Ficaria encantado. E
doido para viver uma aventura no Rio.
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OI .HA -QUE COISA MAIS LINDA GUIDE
Guide. / Guiáe Vascon-

celos. I Houve um dia,
foram entrevistar Guide.
7 E perguntaram: "Você
gosta de viver no Brasil?"
/ E ela respondeu: "Não".
/ Depois perguntaram:"Você gosta de música
brasileira?" / E Guide res-
pondeu: "Não, só de car-
naval." ,' Até hoje Guide
não sabe por que a repor-
ter não publicou as duas
respostas. Não que elas
fossem assim tão impor-
tantes. . Mas eram res-
postas francas. ,1 De uma
franqueza que só quem
conhece Guide tem idéia.

/ Guide agora vive em Pa-
ris. Manequim. I Prova-
vel atriz de filme de Go-
darei (Fonte: Pari s-
Match) . / Mas Paris não
é novidade para Guide,
21 anos, solteira. / Guide
é filha de diplomata, co-
nhece o mundo inteiro. /
Viveu no. Canadá, viveu
na Bolívia, viveu na Ale-
manha, viveu na Franca,
viveu ria Inglaterra, onde
estudou. G u id e conta
histórias que dariam um
livro. A história do xeque
que se apaixonou e queria
que a filha de um usineiro
pernambucano fosse uma

das suas esposas. ' A his-
tória áo músico de jazz.
, A história dos blouson
noir. As histórias da
Bolívia, i Sem falar nas
histórias cariocas que
Guide costuma contar, a
respeito do comportamen-
to do nomo brasiliano. /
E para mostrar que tudo
isso é verdade, ninguém
perde por esperar o depoi-
mento que Guide vai
mandar de Paris, para
completar aquele outro,
feito pelo repórter Arman-
do Strozenberg.

GAIO MOURÃO
JÓIAS, IPANEMA E PALAVRÕES

O CAIO MOURAO, '¦',?, anos. casario, fabricante dc jóias. Paulis-
la por acidente. Considera-se mineiro, pois só foi a São Paulo "para,
nascer". Dcpcis voltou para Minas. Agora vive no Rio, mais precisa-
mente na Rua Redentor, eni Ipanema. Caio além rie revolucionar i»
mercado rte jóias no Brasil, rie ter Feito um diadema pata Valcntina, «,
primeira cosmonauta ria IrlíSS, foi também um dns cobras que trabalharam
na equipe rie Carlos . -liar. na época áurea da revista Senhor. i:lc aca lia,
rie apresentar suas últimas criações num desfile no IVAleller. Desfile
esse que foi uni happening chein rie mulheres bonitas. Criou, ainda, com
sucesso o cíilar "umbigo da mulher amada". Informa que a clientela
estã aumentando, havendo fregueses que pedem ate quatro umbigos cie
uma vez. Esta é uma entrevista com Caio. cm que éle disserta sôbre
Ipanema, desfazendo vários mistérios rio bairro e tentando explicar, fran-
ea mente, o porque rie lurto. Fala, também, sobre os seus palavrões, sobre
brigas, sóbre fantasias, sôbre a alegria clc viver, a qual, segundo éle, esta
em íalta.

(1) ROTEIRO
— "Ipanema é difícil dc expli-

car, mesmo depois de umn porção
dc sente ter talado nela. Aliás,
Ipanema é feminino, como o mar,
cm france.-. Ipanema não é sim-
plesmente, um aglomerado huma-
no que fica entre o rochedo do Ar-
poador e o cana! do Leblon. Ipa-
nema não é só um' estado clc cs-
pirito. Não se pode explicar Ipa-
nema .sem explicar Rui Carvalho,
que morreu, ou Hugo Bicie. que
esta vivo."Para um sujeito dizer que en-
tende e conhece Ipancmn. deve
responder a uma série de pergtui-
tas básicas. Por exemplo: Vocó co-
nheceu Rui Carvalho? Onde era a
casa de Chico Brito? Você sabia
que Hugo Bidê é escrevente jura-
mentado? Cante uma musiquinha
de Rui Carvalho. Quem é Marat?
Onde trabalha o garçom Nicácio?

"Ou. então, para se estar no
embalo de Ipanema, o sujeito deve
usar calção bem curto, ter sido
amigo dc infância de Arduino, ter
conhecido a Irn no tempo do Ar-
poador. ter freqüentado a praia do
Diabo, ter feito snrf sem tábua, ter
mergulhado no Samarangue sem
sc machucar, ter tocado bumbo no
Jangadeiro, ter visto seriado no
Pirajá, conhecer pelo menos um
dos ipanemenses que colocaram um
jacaré no lago da praça General
Osório. Só assim alguém estará por
dentro de Ipanema ou será um dig-
no habitante honorário do bairro.

"Mas se a pessoa é turista, eu
aconselhava o seguinte roteiro:
sair. dc casa às onze c meia da
manhã, subindo a Montenegro;
passar pelo Veloso e tomar um cho-
pinho cm pé; pecar a praia em
frente da Montenegro e ir andando
em direção do Arpoador; localizar
gente bacana para depois, na vol-
ta, bater papo. numa rodinha ame-
na; sair da praia (l.a fase. e pns-
sar no Jangadeiro: nessa pausa,
tomar um chopinho na mesa do
Paulista, o garçom que já serviu
mais de um milhão de copos cie
chope irecordei.

"Voltar para a praia 12.R fase»
e ficar por ali para ver o pór cio
sol. Isso, quando não houver tatui.
Se houver, catar o tatui e achar
alguém que entre com a casa. para,
a turma fazer um tatui com arroz,
o qual. aliás, jamai.i é feito, pois o
infeliz anfitrião não sabe que o
pessoal quer ci tomar uísque e ba-
ter papo. De noite, mais papo. Os
ipanemenses r.áo são de farra, nem
cie' boate. Eles. todos, são meio
curtos dc tutu. O que falta em di-
nheiro a gente gasta cm praia, co-
mo diria o Yllen.

Só não coloco no roteiro mi-
nimo a menina que estuda piano
de tarde, porque ainda não conse--
guhnos apurar sc é verdade o boa-
to de que Ipanema é o único lugar
do Rio onde ainda tem menina es-
tildando piano à tarde.'1 ...-—

(2) OS 10 MAIS

— Nessa quesião de quem é
quem em Ipanema, sou ortodoxo.
Para se ser de Ipanema, deve-se
morar cm Ipanema. Quem não
morar, mas freqüentar é um reles
ipanemense de segundo grau. Ja-
guar. por exemplo, é e não e.
Êle mora na fronteira do posto 6
com Ipanema."Com isso, onéo dizer que os
mais ilustres personagens de Ipa-
nema são ou foram o Rui Carva-
lho (figura lendária), Edgar Pa-
ranhos to chofer de avião), Zc-
quinha Estelita (que rides again),
Cabelinho ique sumiu1. Mário Pi-
nháo. Raimundo Nogueira e o seu
passado de glórias, a turma dos
intelectuais — Paulinho Mendes
Campos, Rubem Braga, Lúcio Car-
doso e Marat —, Chico Brito, Ar-
duino e Marina. Bea Feitlcr ia no-
va-iorquina), Marcos Vasconcelos, a
turma de pescadores — Cabinlia,
Jorge Grande. Yllen etc. —. Ira,
Hugo Bidê, Milor... Lúcio Rangel
não entra porque o Lúcio sempre

foi mais Leblon. Apesar de sor
atuante em Ipanema, é conside-
rado pelos historiadores como um
cidadão leblonzense típico.

— Essa turma e muitos outros
formam uma verdadeira máfia, lo-
dos sáo amigos dos amigos. Agu-
ra, já temos o nosso Grêmio Litero-
Musical c Perdi Carneiro está or-
gruiizando o Museu da Imagem e
do Som de Ipanema iMISIPA-, que
terá em seu acervo filmes, fitas,
com depoimentos, fotos e pecas
históricas tais como a primeira
prancha de surf trazida dos Esta-
dos Unidos, o copo dc chope em que
Marat completou o seu bilionési-
mo mais um, o projeto cie ur-
banização. feito por Marcos Vas-
concelos, da Praça N. S. cia Paz. c,
lambem, a minha fantasia cie ín-
dio. que no ano que vem completa
ciez anos clc atividades.

(3) O PALAVRÃO BEM DITO

. — Essa história de dizer que eu
só falo palavrão é implicância. Pa-
lavrão, para mim, é uni hábito.
Sempre falei palavrão, desde pc-
quenino. Palavrão rima com Caio
Mourão e é um escape antifossa.
Falo palavrão pensando, .sozinho.
Falo sempre palavrão, mas na ho-
ra certa.

— Sou contra o palavrão gra-
tuito, dito na hora errada, para

assustar e chocar as pessoas. Todo
mundo diz palavrão. Até o Presi-
dente da República. O palavrão di-
to na hora certa não íaz ninguém
ser mal-educado. Não se pode é di-
zer palavrão na presença de cnan-
cas ou sem mais nem menos. O
palavrão é vernáculo, íaz parte dos
grandes momentos históricos. Vide
o General Cambrone. Vide Harry
Truman.

(4) BRIGAS

— Outra fama: a de brigador.
Brigo, sim, como um cavaleiro an-
dante, para defender as donzelas.
Mas pendurei as chuteiras. desde
que entrei numa fria no Le Bateau.
Não que não vá brigar mais, o que
pretendo é contar até dez antes
de partir para -o desafeto. Aliás,
naquela famosa festa do Hélio Oi-
ticica. na tal em que surgiu a es-
querda festiva, briguei três vezes,
com amigos meus. O mais engra-

çado porém foi a história do lança-
perfume que eu havia perdido
numa das brigas. Não é que sur-
giti uni cavalheiro, desconhecido
de todos. que. apartada a briga,
se dirigiu a mim e disse: "O Sr.
deixou cair o seu tubo de lança.
Aqui está êle." Quase briguei de
novo, com o sujeito. Vá ser hones-
to assim no raio que o parta. Acho
que era o meu anjo da guarda.

(5) ALEGRIA E UÍSQUE

Para se fantasiar, no car-
naval ou não. é preciso coragem.
Antes cra privilégio do Rui, ago-
ra é meu. Tenho um estoque de
fantasias para as mais diversas
ocasiões. De índio apache a ára-
be. cie vaqueiro do oíste a quitan-
ciciro luso.

Acho porém que a alegria
esta dentro da gente. Trata-se de
um lugar-comum, é claro. Mas é a
verdade, mesmo sem um uísque
para esquentar os motores. Porem,
a alegria de todos, mesmo os de

Ipanema, estã acabando. O Rio
está mudando e a gente está fi-
cando não só triste como chata. Há
quanto tempo não temos uma
piada nova? É o cúmulo, mas a úl-,
tinia piada que apareceu cm Ipa-
nema veio da Colômbia Qualquer
ciia vou botar um anúncio no JB
dizendo: "Carioca de Ipanema, di-
ante da atual conjuntura, precisa
de alegria sadia em bom estado de
conservação. Alegria paulista não
serve."

rr
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NOVOS INCENTIVOS PARA INVESTIR EM AGOES
O Decreto-Lei 157. de 10 de fe-verei-o de 1967. teve por objetivo cio-

tar o mercado financeiro de capitaisde legislação adequada ao estimulo ãcapitalização das empresas e à disse-minação de ações por tôda,s as cama-das sociais, obrigando, também, ascompanhias a democratizarem o seu
capital.

As medidas propostas no Decreto
se realmente aceitas pelos em13re.Sii.rios
privados e pelos milhares de investi-
dores em potencial, deverão proporclo-nar apreciável volume de. recursos
àqueles que deles tanto carecem e, pa-ra consegui-los, são forçados a d?s-
pender juros elevados, com repercussão
negativa nos custes de. produção e .sei'-
Viç.-iS.

INCENTIVOS
Polo Decreto-Lei 157, as pessoasfísicas poderão pagar o Imposto de

Renda devido em cada exercício com
a redução de 10%, desde que apliquem
em data que preceder à do vehcimen-
to da notificação do tributo, soma

equivalente na efetivação do depó.sito
em banco de investimentos ou na aqui-
sição de Certificados de Compra de
Ações nesse tipo de instituição, bemcomo em sociedades de crédito, finan-
ciamento e investimentos, sociedades
corre toras e membros das Bolsas deValores.

Já as pessoas jurídicas (empresase firmas) poderão deduzir do Impôs-
to de Renda devido no exercício finan-
ceiro de 1967, importância equivalente
a 5%, desde que seja aplicada na efe-
tivação de depósito ou aquisição de
Certificado de Compra de Acões. An-
teriormente, pelo Decreto 157, era per-
mi tido às pessoas jurídicas deduzirem
do seu imposto o percentual de 10%,o que foi modificado pelo Decreto-Lei
2-38, de 28 de fevereiro de 1967, quefixou êsse percentual em apenas 5%.

Acreditam a.s autoridades respon-
sáveis pelo Departamento do Imposto
de Renda que o Decreto-Lei 157, alte-
rado pelo Decreto-Lei 238, venha a in-
jetar no mercado de capitais, recursos
da ordem de NCr$ 150 milhões (cento

e cinqüenta bilhões de cruzeiros anti-
ííos), urna vez que a grande maioria
dos contribuintes do Imposto de Ren-
da voltará as suas atenções para o
mercado de ações, a fim de gozar êsse
incentivo fiscal.
CONDIÇÕES COMPULSÓRIAS

Constituem condições c o m pulso-
rias alternadas a compra de ações e
debêntures pelas instituições financei-
ras, e serão válidas em relação às
empresas que se comprometam, peran-
te o Banco Central, a aceitar, alter-
naclamente, condições que enumera ou
atendam, cumulativamente, à aplica-
ção em capital circulante, asseguran-
do a proporção entre pa.&sivo exigível
e não exigível, de acordo com o rece-
bimento desses recursos. Além disso,
serão consideradas como capital pró-
pri o as debêntures conversíveis em
ações, de prazo mínimo de três anos.

A alienação de imóveis pelas pessoas
jurídicas também constitui outro pon-
to importante rio Decreto-Lei 157, uma
vez que as companhias ou empregas

individuais, que desejarem aliena r
imóveis possuídos na data da publica-
ção do Decreto, com o fito de aumen-
tar o capital de giro. podem efetivar
a venda — com prazo máximo de 6
anos — a partir de 1 de março passa-
do, mediante correção monetária das
prestações. O lucro apurado na alie-
nação da propriedade será distribuído
proporcionalmente à receita recebida
em cada ano, para efeitos de determi-
nação do rendimento tributável n o s
exercícios financeiros correspondentes.
Finalmente, são as seguintes as con-
dições exigidas às pessoas jurídicas
para a obtenção de estímulos fiscais:
1. oferecer à subscrição pública, dire-
ta ou indiretamente, ações de aumen-
to de capital. Os atuais acionistas
devem subscrever, no mínimo, 20% do
valor da emissão; 2. colocar debêntu-
res conversíveis em ações, de prazo
mínimo de três anos. Os atuais acio-
nistas devem subscrever, igualmente.
20% do valor da emissão; 3. alienar
imóveis de valor, no mínimo, equiva-
lente a 15% do capital social.

ESTÍMULOS FISCAIS À EDUCAÇÃO.
À CULTURA E À PESOUISA

A utilização da política tributária como meio
de promoção do desenvolvimento econômico 6
prática antiga. O imposto, desde há muito, deixou
de ser apenas fonte de renda dos governos para
constituir-se em poderoso instrumento cio Estado
para interferir na atividade econômica, ora pro-
tegondo-a, em face da concorrência externa, ora
estimulando iniciativas pioneiras, ora orientando
investimentos para áreas menos desenvolvidas, ou
ainda desestimulando o consumo de produtos de
menor essencialidade ou desonerando os indispen-
sáveis à subsistência humana.

É por demais conhecida o influência dos''ta-
rifas alfandegárias po procedo de desenvolvimen-
to das grandes potências industriais e o papel
que desempenharam na revolução industrial Ini-
ciada no final do século passado c que ainda de-
sempenham hoje na manutenção da hegemonia
dessas potências no comércio internacional.

Quando os países subdesenvolvidos, ou em fa-
se de desenvolvimento, começaram a racionalizar
o esforço de superação de seus pontos de estran-
gulamento e a se preocupar com a aceleração do
ritmo de industrialização, mais acenfcuadamente
depois da Segunda Guerra Mundial, a política tri-
butária passou a constituir, nesses países, objeto
de maiores atenções, como instrumento de ação
dos governos na mobilização da iniciativa priva-
da para o desenvolvimento de áreas ou setores
prioritários.

A experiência brasileira, nesse particular, jâ-
tem produzido alguns resultados bastante anima-
dores.

Dois exemplos, dos mais expressivos, da ade-
qua da utilização de estímulos fiscais, nos últimos
anos, foram a implantação da indústria automo-
bilística, através do GEIA; e o plano de desen-
volvimento do Nordeste, pela SUDENE: casos tl-
picos de planejamento indicativo, setorial e re-
gional, respectivamente.

O sucesso dê,sses planos tem inspirado outras
iniciativas semelhantes e à utilização crescente
dos incentivos fiscais (a par de estímulos de or-
dem cambial e creditícia) no planejamento do de-
senvolvimento econômico deve-se, sem dúvida, em
grande parte, o extraordinário crescimento in-
dustrial do Brasil, nestes últimos quinze ou vin-
te anos.

Com a industrialização, porém, aumentaram
consideravelmente nossas necessidades de mão-
de-obra especializada ou sémi-especializada, de
maior eficiência de trabalho, de novas técnicas
de produção, de mais e melhores administradores,
de empresários de melhor nível técnico e cultural
de mais intensa utilização de nossos recursos na-
turais e de adaptação da tecnologia importada às
nossas condições de clima, mercado, temperamen-
to e disponibilidade de fatores.

O atendimento dessas necessidades, em ver-
tiginosa progressão, é tarefa a ser realizada, in-
tensa e extensamente, através da educação, da
difusão cultural e da pesquisa. Mas a industriali-
zação do Brasil se vem realizando em ritmo mais

acelerado do qiie o processo de desenvolvimento
educacional, cultural, cientifico e tecnológico.

Os recursos governamentais e, sobretudo, a
máquina administrativa oficial, postos à disposi-
ção da educação, da cultura e da, pesquisa têm
se revelado mais do que insuficientes para aten-
der à demanda urgente e cada vez maior de re-
cursos humanos capacitados a realizar as múlti-
pias tarefas que nos são impostas pela necessida-
de irrecusável de industrialização, para fazer face
ao nosso crescimento explosivo.

A par de corrigir-se as deficiências do setor
governamental, no particular, cabe. também, à
iniciativa privada mobilizar-se, com urgência, para
enfrentar êsse desafio.

Não são menores que as do Governo as difi-
culda.des c deficiências do setor privado no campo
da educação, da cultura e da pesquisa, entre nós.
1_ indispensável, pois, unir esforços.

A Fundação Manoel João Gonçalves, entida-
de que congrega homens de conceituado grupo
empresarial do Estado do Rio, vem de oferecer à
consideração das autoridades governamentais, im-
portante contribuição que poderá vir a constituir-
se em impulso inicial de conjugação de esforços,
num plano de longo alcance, de educação para o
desenvolvimento.

Partindo do princípio de que é tão ou mais
importante investir na formação de técnicos, na
difusão da cultura, no estímulo à imaginação cria-
dora e na pesquisa sistemática, quanto em máqui-
nas, pleiteia a Fundação Manoel João Gonçalves
que se ofereça a iniciativas com êsse objetivo,
idênticos estímulos fiscais aos que vêm sendo ofe-
recidos a projetos industriais considerados de su-
perior interesse para a economia nacional, atra-
vés de Lei, cujo anteprojeto é o seguinte:

"Cria Medidas de Estímulo à Educação, à
Cultura e à Pesquisa

O PRESIDENTE DA REPUBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional de-
creta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1.° — As pessoas jurídicas poderão
aplicar o desconto de 50% (cinqüenta por
cento), do Imposto de Renda que devam pa-
gar, em investimentos, de caráter educacional,
cultural, cientifico ou tecnológico, inclusive
novos processos, fórmulas e técnicas de pro-
dução e administração.

§ Ünico — Metade das importâncias a
que se refere êste artigo será, obrigatòriamen-
te, aplicada em investimentos na área da atua-
ção da Superintendência do Desenvolvimento
Econômico do Nordeste (SUDENE) ou da Su-
perintendência do Desenvolvimento da Ama-
zônia (SUDAM), em setores educacionais.

Art. 2.° — Os investimentos a que se re-
fere o artigo anterior deverão ser realizados

SYDNEY A. LATINI
através de entidades de direito público ou pri-
vado, de reconhecida capacidade e idoneida-
de moral, ou, através de convênio com insti-
tuições nacionais ou estrangeiras, mediante
prévia autorização de projeto pelo Fundo de
Desenvolvimento Técnico e Científico
(FUMDEC), do Banco Nacional do Desenvol-
vimento Econômico.

Art. 3.° — Para efeito desta Lei, incluem-se
enire as entidades de que trata o artigo anterior
as Universidades, as Fundações ou qualquer so-
ciedade de caráter filantrópico, cultural, educa-
cional, científico, tecnológico ou artístico, desde
que: a) tenham personalidade jurídica; b) não
distribuam lucros a qualquer título; c) que apli-
quem integralmente os seus recursos na manu-
tenção e desenvolvimento dos seus objetivos; d)
ciue suas receitas sejam aplicadas no País, não
podendo ser transferidas para o exterior, a qual-
quer título, a não ser na aplicação de material
importado, sem similar nacional; e) mantenham
escrituração de suas receitas e despesas, em livros
revestidos de formalidades legais, que assegurem a
respectiva exatidão.

Art. 4.° — As importâncias referentes ao des-
conto do imposto de renda, de que trata o artigo
1.°, serão depositadas no Banco do Brasil S/A.,
em conta bloqueada e sua liberação será processa-
da mediante ato do Fundo de Desenvolvimento
Técnico e Cientifico (FUNDEC).

Art. 5.° — As entidades, de que trata esta Lei.
na execução dos projetos aprovados, gozarão dos
seguintes favores: a) isenção do imposto sobre
produtos industrializados para os produtos por
eles diretamente produzidos ou importados, para
seu próprio uso, e, ainda, que adquirirem no mer-
cado interno; b) isenção do imposto sobre a ren-
da, desde que prestem informações às reparti-
ções do imposto de renda e recolham os tribu-
tos retidos sobre os rendimentos por eles pagos;
c) isenção do imposto de importação sobre o ma-
terial que importarem, desde que não haja simi-
lar nacional.

Art. 6.° — O Poder Executivo regulamentará
a presente Lei, dentro de noventa dias a partir
de sua publicação.

Art. 7.° — Esta Lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário."

Nessa ordem de idéias, é oportuno destacar
A advertência do Embaixador Sérgio Correia da
Costa, em seu lúcido discurso de posse na Secre-
taria-Geral de Política Exterior, do Ministério das
Relações Exteriores, ao salientar que "ao subde-
senvolvimento econômico se soma, agora, o ris-
co da justaposição do subdesenvolvimento cien-
tííico e técnico" e que "se o Brasil não se equi-
par adequadamente, perderá a hora da revolu-
ção científica e tecnológica dos nossos dias, mes-
mo antes de ter completado a revolução indus-
trial do Século XIX."
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NOVOS
ASPECTOS

DO
A.IMPOSTO

DE RENDA
ORLANDO TRAVANCAS O Sr. Orlando Travartcas continua sendo o homem responsável pelo Imposto dr.

Rondo cm todo o Brasil, confirmado que foi no cargo pelo Ministro Delfim Neto

O Imposto de Renda, que no passa-
do era simples fonte de receita orçamen-
tária. é hoje poderoso instrumento de
desenvolvimento econômico.

Pode-se dizer que o desenvolvimento
é atualmente a sua principal meta.

É de se salientar os resultados obti-
dos com essa política nos Estados do
Nordeste, onde não só pelo trabalho rea-
lizado pela Superintendência do Desen-
volvimento do Nordeste — SUDENE —
mas. principalmente, em face dos incen-
tivos fiscais concedidos através do Im-
posto cie Renda, já se pode ver o surgi-
mento de estabelecimentos fabris.

Outros incentivos visando a melhor
aplicação da poupança, cujos resultados
só poderão ser observados a longo prazo,íoram introduzidos na legislação do Im-
posto de Renda, tais como os abatimen-
tos relativos à compra de letras hipote-
cúrias ou realização de depósitos desti-
nados ao financiamento de construção
de habitações populares, compra de
ações das sociedades anônimas de capi-
tal aberto e de títulos da dívida pública.De notar é também que, em relação
às pessoas jurídicas, cuidou ainda a le-

gislaçao de incentivos destinados a rea-
tivar a indústria da construção civil, do
favorecimento fiscal às sociedades de
capital aberto e clc estímulos aos expor-
tadores de produtos industrializados.

Como instrumento de justiça fiscal
e como fator de equilíbrio social, o Im-
posto de Rencia age quando atinge a to-
dos indiscriminadamente na razão dire-
ta da capacidade de cada um. Não há
exceções para os que se encontram nas
mesmas condições, pois todos contribui-
rão se auferirem rendimentos superiores
ao limite mínimo exigido era lei.

É portanto democrático.
Modificou-se, porém, a sua forma

tradicional dc cobrança.
Hoje o cidadão pode ser chamado a

contribuir segundo o padrão de vida quemantiver.
É justo, lógico e disciplinado!* que,em um país de mais de 80 milhões de

habitantes dos quais somente 5% têm
real capacidade contributiva, o fisco, na
falta de elementos diretos sobre rendi-
mentos, com base no padrão de vida exi-
ja o pagamento do tributo, evitando-se,

assim, o agravamento das distorções
sociais.

Acresce que esse sistema de tributa-
ção,'já consagrado em outros países, é
ainda o meio de o Estado taxar o su-
péríluo.

Tem também objetivo fiscal e social
êsse sistema, pois tende a refrear gastos
que podem ferir a sensibilidade de gran-de parte da população, naturalmente
menos capacitada, alem de influir psi-cològicamente naqueles que desfrutam
de vantagens da inflação.

Partindo da premissa de que o res-
peito à lei é condição indispensável à vi-
da comunitária realmente organizada e
que a minoria dirigente deve por cons-
ciência, obrigação e necessidade fazê-la
respeitada, as classes empresariais, os
proprietários e, especialmente, o magis-
tério devem, no limite das slias áreas de
atuação, procurar defender os postula-dos legais, em que se baseia a cobrança
do Imposto de Renda, sabido que êsteé
o único meio para garantia de melhores
condições de vida para todos os brasi-'
leiros.

KS4
DOA VERBA ESCLARECE TU

E AS DEDUÇÕES OE lOO.Q/
RESSOAS FÍSICAS/E 5°lo /RARAJURÍDICAS/RARA A AQUiSi

DD CERTIFICADO DE COMPRA DE AÇÕES
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ALCYR CARVALHO DA SILVA

(Professor tío Legislação Tributária dio Instituto dc Administração
e Gerência da Pontifícia Universidade Católica, advogado da
Consultoria Jurídica do Banco do Brasil e do Grupo Montreal

DECLARAÇÃO DE
RENDIMENTO DO
DO TRABALHO -

\jHEa. jj\ \A
wr^M

QUEM ESTA OBRIGADO
Somente está obrigado ô apresentar declaração do

rendimentos o empregado que tiver recebido, em 1966,
remuneração paga por uni só empregador, superior a
NCrS J0 7o.';,00 (dez milhões c setecentos e trinta c ein-
co mil cruzeiros antigos).

Bo o empregado tiver recebido remuneração de mais
de \un empregador, somente estará obrigado a apre-
sentar declararão de .rendimentos ce houver recebido
no total gera! mais de NCrS 2 130,00 (dois milhões, cen-
to e trinta mil cruzeiros antigos), e nfto houver so-
írido desconto em todas as fontes.

Quando o empregado ii&cebeir além d-os metodimen-
tos do trabnlho outros que sc não classificam na cé-
diüa "O" somente estará obrigado a apresentar dc-
claração se esses outros (aluguéis, Juros, dividendos)
Ultrapassarem ft 3% (trcs por cento) dos rendimentos
do trabalho assalariado efetivamente recebido, obser-
vado o disposto no item 1, isto &, o limite de NCr$
10 735,00 (dea milhões e setecentos e trinta e cinco mil
oruzeiros antigos), paira, rendimentos do trabalho. So
os rendimento»; de trabalho forem superiores a NCr$
10 735,00 (des milhões c setecentos e trinta e cinco
mil cruzeiros antigos), será sempre obrigatória a apre-
sentação de declaração tle rendimentos.

Em nenhum caso, qualquer que seja a natureza
dos rendimentos, estará obrigado a apresentar decla-
ração o contribuinte cuja soma dos rendimentos bru-
tos náo ultrapassai? NCrÇ 2 130,00 (dois milhões c cen-
to c trinta mil cruzeiros antigos).

RENDIMENTOS DO CASAL
Declaração cm separado:

se o regime de casamento fôr de separação de
bens, e, nesse caso, cada cônjuge poderá fazer a de-
claração de seus rendianentos próprios.

se o regime de casamento fôr de comunhão «1*
hens, só poderá haver declaração em separado, se cad»
um dos cônjuges houver recebido rendimentos supe-
rlores a NCr§ 2 130,00 (dois milhões e cento e trinta
mil cruzeiros antigos) no ano.

nesse caso é permitido que, além da declaraç&o
do cabeça do casal, o outro cónjttge apresente decla-
ração em separado relativa:

a) aos proventos de seu trabalho;
b) aos rendimentos dos bens gravados eom as

cláusulas dc incomunicabilidade e inalienabilidade;
Mesmo q\ie cada cônjuge tenha rendimentos in-

feri ores a NGr* 10 735,00 (dez milhões e setecentos e
trinta e cinco mil cruzeiros antigos), mas superiores
a NCr$ 2130,00 (dois milhões c dento e trinta mi)
cruzeiros antigos) é conveniente apresentar.as declara-
ções, ainda que nfio haja imposto a pagar.

Quando as declarações forem apresentadas em ee-
parado, qualquer que seja o regime de casamento, sò-
mente ao cabeça do casal é permitida a dedxição de
dependentes (cônjuge, filhos ctc). O outro cônjuge,
porque considerado dependente do cabeça Uo cosal, é
tributado a partir tíe NCrS 1,00 (mil cruir/olvos anti-
gos), se estiver sujeito ao imposto.

Cabeça do casal é o cônjuge marido. A mulher,
paira efeito de Imposto de Renda, eó é considerada
cabeça do casal:

quando o marido estiver em lugar remoto «
nfio sabido;

quando o marido estiver pr&so há mais de dois
anos;

quando o marido fôr declarado Interdito;
quando o marido viva sob a dependência eco-

nómlca da mulher, n&o auferindo êle rendimento bru-
to mensal superior a NCr$ 177,00 (cento c setenta *
sete mil cruzeiros antigos);

Terá ainda o cônjuge mulher direito ás deduções
dos encargos de família quando:o casamento houver sido anulado;

desquitada, responder pelo sustento dos filhos;
—• abandonada sem recursos pelo marido.
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RENDIMENTOS SU j E1TOS
À TRIBUTAÇÃO

São tributáveis todas as espécies de remuneração
por trabalhos ou serviços presta*]os no exercício dc
empregos, cargos c funções, e, também, quaisquer pro-
ventos ou vantagens pagos sob qualquer título e forma
contratual, pelos cofres públicos federais, estaduais ou
municipais, pelas entidades autárquicas, paraestatais
e de economia mista, pelas firmas c sociedades ou
por particulares, tais como

salários ordenados, vencimentos, soldes, solda-
das, vantagens, subsídios, honorários, diárias de cam-
ptvrecimento;

—- adicionais, extraordinários, suplementação, abo-
nos, bonificações, gorjetas;

gratificações, inclusive 13.° salário, participa-
ções, interesses, percenta^ens, prêmios e çotas-partes
trn multas ou receitas;

— comissões e corretagens;
por

ou reembolso do imposto ou con-
lei prevê como encargo do assala-

ajudas de custo, diárias e outras vantagem
viagens ou transferências de local de trabalho;

pagamento de despesas pessoais do assalariado,
assim entendidas aquelas cuja dedução de abatimento
tv lei não autoriza na determinação da renda líquida;

aluguel do imóvel ocupado pelo empregado e
pago pelo empregador a terceiros ou a diferença entre
o aluguel que o empregador paga pela locação do pré-
dio eo que cobra menos do empregado pela respectiva
sublocação;

pagamento
tribuições que a
riado;

prêmio dc seguro individual de vida do em-
pregado pago pelo empregador, quando o empregado
é o beneficiário do seguro, ou indica o beneficiário
deste;

verbas, dotações, auxílios ou gratificações, para
representações ou custeio de despesas necessárias para
o exercício de cargo, função ou emprego;

pensões, civis ou militares, dc qualquer nature-
za, meios-soldos, e quaisquer outros proventos recebi-
dos do antigo empregador, de institutos, caixas de apo-
sentadoria ou de entidades governamentais, em vir-
tude de empregos, cargos, ou funções exercidos no
passado, excluídas as correspondentes aos mutilados de
guerra ex-integrantes da força Expedicionária Brasi-
leira.

Serão também classificadas na cédtila C as remu-
nerações relativas á prestação de serviços pelos:

a) caixeiros-viaj antes;
b) conselheiros fiscais e de administração;
c) diretores de sociedades anônimas, civis, ou dc

qualquer espécie;
d) negociantes em firma individual ou sócios de

sociedades comerciais e indústrias, quando tais rornu-
nerações forem representadas por importância mensal
fixa e levadas a despesas gerais ou contas subsidiárias,
na contabilidade da firma ou sociedade;

e) trabalhadores avulsos que prestem serviços a
diversas empresas agrupadas ou não em sindicato, in-
clusive estivadores, conferen tes è assemelhados, e outros

•.que a lei venha assim a considerar.
Serão também classificados como rendimentos de

trabalho assalariado os juros dc mora e quaisquer
outras indenizações pelo atraso no pagamento rias
remunerações.

Para os efeitos do disposto nos itens anteriores,
equipara-se a diretor de sociedade anônima o repre-
f«;ntante no Bra-sil de firmas ou sociedades estrnngci-
ras autorizadas a funcionar no território nacional.

RENDIMENTOS NÃO SUJEITOS
À TRIBUTAÇÃO

Nfio sc incluem entre os rendimentos sujei toe ao
Imposto de Renda:

os proventos de aposentadoria ou reforma mo-
ti vada por:

a) tuberculose ativa

te-
va-

b) alienação mental
c) neoplasia maligna
d) cegueira
e) lepra
f) paralisia
g) cardiopatia grave
h) outras que a lei especificamente indicar.

a indenização e o aviso prévio pagos em di-
nheiro em limites que não excedam os previstos na lei;

indenizações por acidentes dc trabalho;
salário-famllia e salãrio-educaçáo;
gratificações por quebra de caixa pagas íi

soureiros e outros empregados que manipularem
lôres;

pensões e proventos em decorrência dc reforma
ou falecimento de ex-combatente da Força Expedi-
eionária Brasileira, concedidos na forma da Loi 2 070,
de 23-8-55.,

O QUE SE PODE DEDUZIR
Na cédula "C", que é onde se classificam os ren-

dimentos do trabalho assalariado, podem ser íeita*
as seguintes deduções:

Contribuições para Previdência Social

São dedutíveis não só as contribuições para ins-
tltutos e caixas de aposentadoria como também para
outros íundos de beneficência;

Imposto Sindical

Além. da contribuição do Imposto Sindical, podem
ser dedtizidas outras contribuições para o sindicato
de ciasse, Inclusive as anuidades ou mensalidades;

Livros Técnicos

Desde que o contribuinte exerça atividade de na-
ture/a técnica que pressuponha a necessidade de aqui-
sição de livros e revistas técnicas, filiação á associa-
ções cientificas, compra ou aluguel de materiais c
Instrumentos é permitida a dedução de 5% (cinco
por cento) da receita bruta para fazer face a esses
gastos. Até essa percentagem de 5% (cinco por cent»)
não precisa o contribuinte comprovar a efetividade da
despesa, bastando que desempenhe função técnica. Per-
oemtagens maiores, parta serem admitidas, requerem a
comprovação do gasto.

Despesas de Viagem

As importâncias despendidas com despesas do via-
gem, necessárias à percepção dos rendimentos, obede-
cidas as seguintes normas:

a) quando essas despesas correm por conta do
empregador, o contribuinte poderá deduzir as im-
portáncias que recebem para esses gastos;

b) quando as despesas correm por conta do cm-
pregado sfto dedutíveis as importâncias comprovada-
mente desembolsadas com passagens, alimentação e alo-

J amento.
e) quando se tratar dc caixeiro-viajante poderá

»er abatida, independentemente de comprovação, a
parcenliagiem die 30% (itoániba por cento) da rendia bru-
ta. Nesse caso o caixeiro-viajante nenhuma outra de-
dução poderá fazer nessa cédula.

Despesas de Passagens

Todo empregado ou servidores que exerçam fun-
ções externas de vendedor, propagandista, cobrador,
fiscal, inspetor e semelhantes, que exijam constante
locomoção poderão abater até 5% (cinco por cento)
do rendimento bruto, independente de comprovação.

Diárias e ajudas dc cnsta

Quando destinadas k indenização de pessoas dc
viagem e de instalação do contribuinte e de sua ía-
xnília em localidade diferente daquela em que re-
sidia.

Essas deduções estão condicionadas ao atendimento
de despesas decorrentes de remoção, transferência, de-
eignação ou noineaç&o para localidade diversa daquela
cm que residia o contribuinte, seja servidor publico
ou empregado de empresa privada.

CONSULTE AVERBA
ANTES DE PAGAR A 1* COTA

DO IMPOSTO DE RENDA
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com que um
;eus emprega-¦dinãrias com

funções íora
a denomina*

vem ser con-
Ronda como
c Ajudas de
transferência-

Lembre-se, assim, que as quantias
grande número de empresas remunera _
dos para fazer face a despesas extraoi
viagens e estadas para desempenho de
do local da sede, mesmo que pagas sob
çáo cie "Diárias c Ajudas do Casto", de
sideradas, para efeito de Imposto de"Despesas do Viagens", pois, as "Diárias
Custo" só s&o dedutíveis nos casos de
de local de trabalho.

Despesas de Representação

Sílo dedutíveis, quando sc tratar de servidor pú-bllco:
a) para o exercício de funções transitórias no ex-

terior, de duração até seis meses consecutivos.
b) até o limite fixado para cada caso, quando o

exercício de funções no exterior íôr superior a seis
meses consecutivos.

Também os empregados, dirigentes e administra-
dores de empresas poderão deduzir a título de despesa
de representação até 15% (quinze por cento) dos seus
rendimentos brutos, dessa cédula.

A nomenclatura cotn que o empregador pague essas
despesas de representação n&o precisa necessariamente
ser "Despesas de Representação", já que a tal a lei
não obriga. Muitas emprê-sas em razão de sua orga-
nizaç&o interna, usam o título de "Adicional para. Re-
presentaç&o", "Verba de Representação", outras, "Adi-
cional de Função c Representação", estas nos casos
em que somente aqueles empregados que desempe-•aliara funções específicas têm direito a receber essa
verba de representação. O que justifica a dedução n&o
é o título tla verba, mas o fato de as atribuições
do contribuinte imporem gastos de representação.

Despesas com Roupas e Uniformes

Desde qvie o contribuinte exerça atividade que re-
queira o uso de roupas especiais ou uniformes, e estes
n&o sejam fornecidos pclo empregador, terá o con-
tribuinte direito i. deduç&o de 5% (cinco por cento)
do valor de seus rendimentos brutos.

Se a atividade profissional do contribuinte fór
de cantor ou artista que represente em espetáculos, a
dedução poderá ser de 20% (vinte por cento, dos rendi-
mentos brutos. Para gozar do beneficio, o contribuinte
deverá comprovar esses gastos.

Diferenças ou Quebras de Caixa

Sempre que a atividade do contribuinte envolva
manipulação de dinheiro ou valores poderão .ser de-
duzidas as diferenças oti perdas que efetivamente
houverem sido pagas pelo contribuinte, desde que essas
perdas n&o estejam cobertas por seguro, por grati-
íicaç&o de quebra de caixa, ou resultante de ação do-
losa do contribuinte.

JUROS E AMORTIZAÇÕES DE
EMPRÉSTIMOS

Na cédula "C" são permissívels as deduções dos
juros e das amortizações de empréstimo (pie o assa-
larlado haja contraído para sua educação, treinamen-
to ou aperfeiçoamento.

_. oportuno lembrar que esta hipótese se relaciona
com .bôlsas-de-estudos financiadas, ou empréstimo-
educação. E a dedução permitida contempla n&o só
as despesas como a própria parcela de amortização.
Não se deve confundir com os juros de dívidas pes-
soais em geral, cuja dedução se faz nos abatimentos
tia renda bruta.

DESPESAS JUDICIAIS
As despesas Judiciais, entre ns quais se incluem

os honorários pagos a advogados, em que o con tri-
buinte haja incorrido para recebimento de seus sa.lá-
rios, são de deduç&o lícita, desde que efetivamente
paga pelos contribuintes, sem ressarcimento.

DEPUTADOS E SENADORES
A parte variávbl dos subsídios, as aj udas de custo

e a representação percebidas em decorrência, do exer-
ciclo de mandato de representação popular federal ou
estadual s&o dedutíveis do Imposto clc Renda. :fcsse
benefício náo alcança a representação municipal (ve-
readores, hoje de exercício gratuito) e os Prefeitos.

RENDIMENTOS DE
APOSENTADOS

As pensões civis e militares, meios-soldados, c
quaisquer outros proventos recebidos,' seja do antigo
empregador, seja de institutos de aposentadoria ou
pensões, somente permitem deduções de contribuições
previdenciárias c as despesas Judiciais.

O QUE SE PODE ABATER
Da renda bruta, isto é, üo total dos rendimentos

tributáveis recebidos durante o ano, após ae deduções
cabíveis na cédula "C", pode-se ainda abater;

IOS DE DÍVIDAS PESSOAIS
Podem ser abatidos, desde que Juntados á decla-

ração comprovante de seu pagamento, os juros, taxas
e comissões que hajam sido pagos pelo contribuinte
em razfto de dívidas pessoais. r

Embora passível normalmente de severas exigên-
elas rias autoridades, poderão ser abatidos o» Juros
pagos também a particulares.

N&o são, todavia, passíveis de dedução:
a) os Juros decorrentes de empréstimos contraí- ¦

dos para manutenção ou desenvolvimento de próprio-
dades agrícolas ou pastoris c das indústrias extra-
fcivas vegetal e animal.

b) os Juros relativo- às importância.!; retiradas
como empréstimo pelos sócios.

PRÊMIOS DE SEGURO
S&o permitidas deduções correspondentes a paga-

mentos de prêmios de seguros feitos a empresas «e-
guradoras no Brasil, e relativos a:

Seguro dc vida, desde que o total dos prêmios
pagos não seja superior a NCr.? 1 127.00 (um milhão e
cento e vinte e sete mil cruzeiros antigos), nem til-
trapasse um sexto (l/G) da venda bruta'.

Seguros de Acidentes Pessoais, desde que destl-
nados & cobertura, de despesas de hospitalizarão _
cuidados médicos, inclusive dentários, relativos ao cou-
tribuinte ou seus dependentes, observados os mesmos
limites referidos paru o seguro de vida.

Nenhuma outra modalidade de seguro, Inclusive
a de seguro dotal a prêmio único, é permitido abater,
Para fazer jus à dedução deverá ser mencionado nos
formulários tíe indicação do.s pagamentos efetuados
(modelos 17 e 18) o número da apólice, o nome da
empresa seguradora e o valor do prêmio pago relatl-
vãmente a cada apólice.

PERDAS EXTR A OR Di.N Á RIA S
Sn,o permitidas deduções de perdas decorrentes

ric casos fortuitos ou de força maior tais como incên-
dios, tempestades, enchentes, naufrãgiqs ou acidentes
dessa, espécie, c que náo estejam cobertas por „c-
guro.

Convém observar que não são aceitai; deduções dc
prejuízos que não os dessa ordem. Desse modo, pois,
tornam-se passíveis rie glosa as deduções de perdas,
mesmo comprovadas, em razão de roubo, furto, assai-
to, falência de bancos, ou de empresas comerciais.

DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES
As contribuições e doações, feitas a instituições

filantrópicas, de edueaçfio, de pesquisas cientificas, ou
de cultura, poderão ser abatidas mediante preenchi-
mento de alguns requisitos.

Normalmente, a repartição aceita deduções a esse
título, stan exigências maiores, quando o valor da
contribuição n&o excede Cr$ 163 180. Até esse mon-
tante basta juntar à declaração de rendimentos o_
recibos da instituição beneficiada, com firma reco-
nhecida.

Somas maiores, todavia, exigem que' a Instituição
beneficiada preencha ficha de modelo oficial, visada
por órgão do Ministério Público, e a remeta ha a.uto-
ridades do Imposto ri« Renda.

Em qualquer caso, para que a dedução seja adml-
tida, e necessário que a instituição preencha pelo
menos os seguintes requisites.

— estar legalmente constituída no Brasil e fur;-
clonando de forma regular;

II — haver sido reconhecida dc utilidade pública
pola União c do Estado;

III — publicar semestralmente n demonstração da
receita c despesa.

IV — nfio distribuir lucros, bonificações ou von-
tagens a dirigentes mantenedores ou associados, sob
nenhuma forma ou pretexto.

Essas s&o as formalidades exigidas pela Lei 4,i 830/CO,
que o formulário de declaração menciona.

Para resguardo de seus interesses 6 conveniente
que o contribuinte obtenha declaração das instituições
beneficiadas de que encaminharam ã autoridade Xio
I. Renda a ficha a que .e aludiu. Indicando, quando
possível, o número do registro postal com que efetuou
tal remessa.

DESPESAS COM INSTRUÇÃO
Os gastos que o contribuinte efetua cotn paga-

mentos a colégios, cursos, professores ou outros des-
tinados á instrução do próprio contribuinte ou seu
cônjuge s&o lícitos de abater na declaração da venda
bruta.

Conquanto a legislação fale genericamente cm
despesas com instrução, sem defini-la ou conceituá-la,
deve-se entender, salvo melhor juízo, que se trate de
instrução intelectiva, cultural ou -artística. Assim não
estará dentro do espírito da lei contemplada a ins-
trução meramente física, tais como academias de cs-
porte ou de recreação. Mas de outro lado, tendo o
texto legal se referido a despesas de modo amplo há-se
necessariamente de admitir que se cuida das des-
pesas diretamente vinculadas com a Instrução entre
as quais se incluem a de material escolar em geral,
uniformes etc., desde que devidamente comprovados
os gastos e não tenham sido objeto de dedução na
cédula "C".

Os gastos dessa natureza- abatem-se tla renda, brn-
t.*v quer quando incorridos para instrução do própria
contribuinte, quer quando se refiram

ao cônjuge
aos filhos
menor de 21 anos, pobre, que o contribuinte

t-vie e eduque.
Para fazer jus a Esses abatimentos 6 necessário:

— que os beneficiados com as despesas de ins-
trução ('cônjuge, filhos e menor pobre) não apresen-
tem declaração em separado da do contribuinte;

II — que os comprovantes dos gastos (recibos —
declaraç&o de recebimento etc), sejam anexados á
declaração de rendimentos;

III — que o total do abatimento não Beja supe-
rior a 20% (vinte por cento) ria renda bruta (soma
dos rendimentos líquidos cias cédulas).

INCENTIVOS FISCAIS
São permissívels abatimentos que correspondam a

Investimentos do contribuinte bem como vendi men tos
produzidos por esses investimentos. Assim poderá ser
deduzido:

a.) 30% ('trinta por cento) das quantias aplioadíus
O rs. compra de Obrigações do Tesouro Nacional, ou ti-
tules da divida pública de emissão dos Estados _ dos
Municípios.

b) lã*-, (quinze por cento) da.? quantias aplicada*
em ' depósitos, letras hipotecárias ou qualquer oti tra
forma que comprovadamente se destinem ao finan-
ciamento dc construções do habitações populares.

c) 30% (trinta por cento) das importâncias efe-
tivamente aplicadas na subscrição de ações nominati-
vas ou nominativas endossAveis de sociedades anôni-
mas Ue capitai aberto.

d) as quantias aplicadas na subscrição de ações
n-oaninalivas de empresas conradetradai- di_ -inte-rêsse
pua o desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) ou ria
Amazônia (SPVEA, hoje SUDAM).

e) 15% (quinze por cento) rias importâncias apli-
cadas na aquisição de quotas ou certificados de par-
fcicipac&o em Fundes de Condomínio, ou ações de
©oci-tiades de investim-coito.

ESCLARECIMENTOS
a) As percent-agens de dedução Incidem sobre aa

quantias efetivamente aplicadas, isto é, realmente pa-
gas, e não sobre os valores subscritos.

b) Quando sc tratar de ações, o abatimento só
fi admitido com relação àquelas adquiridas por subs-
oriçfio, isto é, adquiridas junto às próprias empresas
em decorrência de aumento de capital. As aquisições
de ações em Bolsa de Valores, qu de terceiros, quenão correspondam a aumento de capital de socle-
dades anônimos, não dão direito às deduções.

c) As ações, ns Obrigações Reajustáveis do Te-
souro, os Títulos d>a Dívida Pública e as Quortos ou
Certificados de Fundes de Condomínio adquiridos pelo
contribuinte c objeto do dedução na renda bruta nfto
poderão ser alienados antes de decorklos 2 (dois)
anos da data de sua aquisição.

d) Se o contribuinte alienar ôsses títulos antes
de decorrido esse prazo de dois anos, deverá incluir,
como receita, na declaração de rendimentos do ano do
sua alienação a importância que tiver abatido da
renda bruta.

e) Esse prazo não se aplica às ações subscritas
de empresas no Nordeste c na Amazônia, que per-
mitern a dedução pelo simples íato de serem adquiri-
das, podendo imediatamente serem alienadas, sem que
o direito à deduç&o sofra qualquer alteração.

í) Deverá o contribuinte Juntar comprovante das
aquisições, ou seja, declaração das empresas quando
se tra bar de ações c guia de aquisição, quando sc
tratar de Obrigações do Tesouro Nacional;

g) São sociedades anônimas de capital aberto
aquelas assim registradas pelo Banco Central da Rc-
pública na forma das suas Resoluções \S e 2*5, publi-
c.Kln-s nas D. O. de 18-2-66 e 6-7-66, Seção I, da
União Federa), respectivamente.

Além da parte do capital investido, como *e viu,
são possíveis de deduzir os frutos desses capitais. Desse
modo, podem ser abatidos da renda bruta;

PARA USUFRUIR DO DESCONTO
DE 50°lo DO IMPOSTO DE RE
APLICANDO EM I1UVESTIME

DA AREA DA SUDENE E DA SUDAM
CONSULTE A VERBA

Verqa B.A.-TELS! NITERÓI: 6097-3021 R E**5-2.0T72 QB: S3-192S R 3 OU EM QUALQUER AOÊfMCIA OO BANCO PREDIAL ,
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&!.'• NOr* 1074,00 (OS I 07-! 000) da dividendos,
ações em dinheiro ou outros interesses distri-
por sociedades anônimas dc capital aberto;

até NOS 3ó8,0O (Cu-$ 353 000) de rendimento
.lidos pelas Fundos em Condomínio;
até NCr$ 358,00 (OrS 358 000) de juros recebidos

igações Reajustáveis do Tesouro (lembre-se ciue
ção monetária não esta sujeita ao Imposto de.

ou do Títulos du. Divida Pública;
a soma dos abatimentos referidos nas alíneas'b" aolma não poderá ser superior a NOr$ 1 074,00
074 000i.

ENCARGOS DE FAMÍLIA
Desde que vivam sob a exclusiva dependência eco-

nômica do contribuinte, não auferindo rendimentos
próprios, ou se perceberem desde que tais rendimentos
estejam inchados na declaração, poderá ser deduzida
a Importância de NO? .1005,00 (Ctr$ 1065 000);

Correspondente a cada um dos seguintes depen-
dentes:

Cônjuge

Concubina, quando o contribuinte fôr desqul-
tudo e não responda pelo sustento da ex-espòsa, vi-
vendo a concubina sob 3ua exclusiva dependência eco-
nômica há mais de cinco anos e tenha sido incluída
e-rutir-e seins b.-nefichiri.es na pensão a egir pa.sa pelo
Instituto de Previdência:

filhos

 filht

( menores de 21 anos;
( inválidos (qualquer idade)
( maiores de 21 até 24 a n o s,
( que não aufiram rendimentos
( próiu-ios e cursem estabeleci-
( mento de curso superior;

( solteiras (qualquer Idade)
( viuvais (qualquer idade)
( abandonadas sem recursoa

( pelo marido

— outras descendentes (menores do 21 anos)

( Inválidos (qualquer i d n d o),
(noto, bisneto, eic.) ( sem arrimo dos paia

( sem recursos próprios
Ascendentes (
(pai, mãe, avô, avó) (

i irmã
Colaterais i irmão

È>''in parentesco

— Independentemente de idade,
desde que incapacitados paru
o trabalho

( menor dc 21 anos, pobre, quo
( o contribuinte crie e eduqxie,
( ou maior, até 24 anos que es-
( teja cursando estabelecimento
( de ensino superior

Convém notar que, abrangendo a declaração o.s
rendimentos cio casal, são dedutíveis tanto os pa-
rentes cio coi-.tribui.ute, quanto de seu cônj\ige, desde,
é claro, que se encontrem sob sua exclusiva depen-
dència econômica. Assim, nesses casos, podem ser iti-
cluidos como encargo de familia do contribuinte o
sogro e sogra (pais cio cônjuge), cunhados e cunhadas

t. irmãos e irmãs do cônjuge) lembradas sempre as
condições necessárias para a dedução.

New casos ern que há prestação de alimentos em
virtude de sentença Judiciai a dedução deve corre;.-
ponder ao valor fixado pela autoridade Judiciai.

Exceto relativamente ao cônjuge e filhos, o;; aba-
timentos de encargos de família devem ser compro-
vados pelo preenchimento do formulário próprio a ser
anexado á declaração.

PAGAMENTOS FEITOS A
MÉDICOS E DENTISTAS E DES-
PESAS DE HOSPITALIZAÇÃO

Poderão sar abatidos os gastos do contribuinte
ci^.>;:ín?eB tí,e pagamentos feitos a módicos, dem lutas
cju hospital izações.

Não é necessário que o contribuinte disponha dos
recibos du pagamento. Bas-a a indicação do nome e
endereço do beneficiário no formulário 

"modelo 
13 (re-1:1 .'áo de rendimentos pagos) com indicação do nú-

mero do cheque e nome do banco sacado, sc dessa
forma roi efetuado o pagamento.

Igualmente, são aceitas pelas autoridades do Im-
posto de Renda (Ordem de Serviço 18/59) como provaindireta de pagamento a médicos e dentistas, quandoinexlstam recibos, as fichas de consulta, os orç.amen-
tos de serviços dentários executados, as receitas, as
contas de hospitais, casas de saúde e sanatórios, desde
ciue possam ser corroborados por elementos que as-
segurem a ocorrência do efetivo pagamento.

Lembre-se que os abatimentos permitidos são aa
despesas pagas aos médicos, dentistas e hospitais.
Contas de farmácias, aquisições dc remédios, não são
passíveis de dedução.

As despesas podem dizer respeito nAo sô ao con-
Iribulute como aos seus dependentes econômicos (en-
cargos de família)

COMO CALCULAR O IMPOSTO
Apurada a renda bruta (soma dos rendimentos li-

quidos das cédulas) dela sub trai-se o total dos aba-
timentos; e obtéan-se a renda liquida, ou seja, a renda
sujeita ao Imposto.

.Para apurar-se qual o valor do imposto devido
pela renda assim obtida, utiliza-se a tabela abaixo:

Ciasse rto renda
liquida — NCrf

2.130,00
2. lol,00 2.550,00
2.557,00 3.408,00
3.409,00 4.680,00
4.687.00 ü 810.00
6.817,00 9 372,00
9.373,00 12.730,00

12.781,00 17.040,00
17.Ml,00 25.560,00
25 561,00 34.080,00
34.081,00 51.120,00
51. 121,00 68. 160,00

Acima, dc 68. 160.00

O cálculo do imposto torna-se assim muito sim-
ple-s, corno sc verifica nos exemplos abaixo:

Lembre-se que para efeito de calcular o imposto
abandomun-te as frações da renda líquida inferiores
tt NCrS 1,00 (CrS 1 000;.

Ajuste
Taxa (Dedução)

M ul ti plic adora NCR?

Isento —
63,90

.105,02
217,26

12 404,70
16 677,34
20 1.052,22
25 1.691,22
30 2.543,22
35 3.821,22
40 5.525,22
45 8.081,22
50 11.489,22

&< Renda liquid-a — NCrS 6 725,30.

Abaiidona-se a fração 0,30 e multiplica-se a im-
portancia arredonda cia pela taxa que lhe corresponde,
no caso do exemplo 12%.

6.725 x 13?;; = NCr$ 807,00

desse resultado diminui-se o ajuste dessa classe

807,00 — 40-1,70 „ NCr$ 402,30 que corres-
ponde ao Imposto.

Se desejar fazer os cálculos pelo padrão antigo,
cruftoiroH velhos (Cr$)

Honda líquida Cr$ 6.725.300

Abandona-se a fração inferior a Cr.Ç 1.000 e mui-
tiplica-se a Importância arredondada pela taxa que
lhe corresponde

6.725.000 x 12"; — 807.000

dê^se resultado diminui-se o ajuste dessa classe

404.700 =5 402.300 que corres-«07.000
ponde ao imposto

COMO CALCULAR O IMPOSTO
A PAGAR

Depois do apurado o imposto relativo á renda
líquida, como se viu acima, deve dele ser deduzida
a iimpcc-tànci.a relativa ao Iimpceto do Kenda Já des-
cont..cio na tomo.

Oom isso, poderão surgir estas situações:

I — O resultado' é negativo, ou seja, verifica-se
que foi pago na fon to valor superior ao que era de-
vido na declaração de rendimentos. Nesse caso, o con-
trlbulnte tem direito ao

PEDIDO DE DEVOLUÇÃO
Como o imposto retido n.> fonte corresponde ao

pagamento antecipado do quo fòr devido na declara-
ção de rendimentos, toda vez que o contribuinte tiver
sido descontado na fonte c-m valor superior ao que
deveria pagar na declaração do rendimentos, assiste-
lho o direito de pedir a devolução do imposto pago
em excesso.

As formalidades para pedir são simples. Basta en-
dereçar ã- Delegacia Regional do Imposto de Ronda
requerimento nos moldes do seguinte modelo:

limo. Sr. Delegado Regional de Arrecadação no
Estado da Guanabara.

Fulano de -tol (nome completo) residente na rua
 vem requerer a V. S.a, eni

harmonia com o que faculta o Art. 24 da Lei 4 8G2, de
29 de novembro de 1965, a. devolução da importância do
NCrS  (por extenso) que representa o excesso
de Imposto do Ronda pago pelo ora requerente sôbre
os rendimentos que auferiu no ano de 196...

Com efeito, como se verifica da declaração de ren-
dimentos aqui junta, o Imposto de Renda devido polo
ora requerente sôbre os rendimentos havidos no ano
de 196.. totaliza Cr3 .......... (por extenso).

Sucede quo o Tmpôato de Renda pago na fonte,
como antecipação do qua fosse apurado na declaração
de rendimentos (Lei -1500 de 30 dc novembro de 1964,
art. 10, § l.o) atingiu a importância de NCrS 
(por extenso), como faz certo o documento anexo, fir-
mado pela fonte retentora. Dai o saldo negativo de
Cr$  (por extenso), cpja devolução ora se requer.

Pede deferimento

assinatura do Contribuinte
Ob3. Como se verifica do texto, dois documentos

devem instruir o podido:
a) a declaração, de rendimentos (ou cópia dela)

devidamente preenchida;
b) cópia ou declaração das fontes retentora.'-' pro-

bante do valor do imposto retido.
Devo-se lembrar que o fato de não ter imposto a

pagar não elide a obrigação de apresentar a decla-
ração de rendimentos, so a essa apresentação estiver
sujeito o contribuinte.

Por outro lado o fato dc náo estar obrigado a
apresentar declaração de rendimentos não Impede que
o contribuinte poça, restituição do imposto. Nesse caso
o preenchimento da declaraeâo é mero documento dc
prova do imposto realmente devido.

IMPOSTO SUPERIOR
NCrí 1000,00

A

Sempre que do imposto relativo á renda líquida
(•imposto progreesdvo, vide exemplo acima de cálculo)
deduzido do imposto retido na fon to, resultar valor
Igual ou superior a NCr$ 1 000,00 (Cr$ 1 000 000) o con-
trlbulnte ficará obrigado a pagar um adicional de 10%
(dez, ;x>r cento) do taupôeto aes-im devido. Êsse adi-
cional de 10 í, (dez por cento) será cobrado junta-
mente com o parcelamento das quotas do imposto.
O valor desse adicional será, posteriormente, devolvido
pelo BNDE (Banco Nacional de Desenvolvimento Eco-
nômico) sob forma de ações de empresas das quaisêsse Banco fôr titular.

Note-se que a parcela correspondente ao desconto
pelo pagamento antecipado do imposto no ato da
apresentação da declaração nâo será excluída do im-
posto devido parn efeito do cálculo do adicional..

APLICAÇÕES EM AÇÕES-» -a

Do imposto devido (som incluir o adicional, sòmen-
te o imposto) o contribuinte poderá optar em que i0?i
(dez por contoi ao invés de serem pagos sob a forma
de Imposto do Renda sejam transformados ejn in-
vestimento, isto é, sejam aplicados na compra de
ações por intermédio de Bancos do Investimento, So-
cie dados dc: Ciédlto e Finam ciamento ou Socied-a-
des Corretoras.

Para gozar desse desconto basta o contribuinte in-
dlcar na declaração de rendimentos que deseja valer-
se dèase benefício fiscal. Sugerimos, para os que de-
eejem optar por êsse abatimento de 10%, utilizai na
declaração na linha correspondente ao n.° 16 — "Des-
conto de 5% (pagamento antecipado)" riscar a cx-
pressão —- pagamento antecipado — e inserir "§ único,
art. 3.°, Decreto-Lei 157", substituindo 5% por 10%.

Posteriormente, procurar um Banco de Investimon-
to ou Sociedade Financeira do sua confiança que es-
tarão aptas a fornecer todos Os subsídios pam aqui-
sição de boas ações.

A DECLARAÇÃO DE
RENDIMENTOS NÃO SERÁ

RECEBIDA
— Quando a soma dos rendimentos brutos lôr

igual ou inferior a NCrS 2130.00 (Cr$ 2 130 000);
—- Ss estiver desacompanhada do memorando da

fonte pigadora, quando contiver rendimentos classi-
ficávels na cédula "C", não sendo permitida a Juntada
de can x -aoh; q u as;

— So não estiver Instruída com o comprovante
da fonte do retenção, sempre que houver solicitação
cio abatimento de Lmpôsto descontado na fonte;

— So não estiver Instruída com duas vias do"modelo 13", ainda que contendo a indicação de que
nada íoi pago;

— So não estiver acompanhada da declaração
de dependente, quando houver solicitação do abati-
mon to correspondente;

— Se não fôr apresentado certificado do I.B.R.A.,
no ca.so de propriedade agrícola; e,

— Se não fôr apresentado o recibo de pagamento
do Banco Nacional da Habitação, quitado no ano de
1967, havendo rendimento declarado na cédula "lá".

COMPROVANTES
As deduções e abatimentos abaixo referidos devem

ter seus comprovantes anexados à declaração, sob pena
de serem imediatamente glosados.

O IMPOSTO DE RENDA
UMA FONTE DE LUCRO

CONSULTANDO A VERBA
OU AS AGÊNCIAS

DO BANCO PREDIAL
VERBA S.A.-TELS: NITERÓI: 8097-3031 R a*»5-2.0T7S GB: 53-192B R 3 OU EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO PREDIAL
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1. Memorando da fonte pagadora, quando sc tra-
tar de rendimentos classificáveis na cédula "C", onde
deverá constar a importância descontada na fonte-, a
tíUilo dc Imposto de Renda (se fôr o caso) e de Pre-
vidèncla Social.

2. Comprovante do imposto descontado na fonte
(documento fornecido pcla fonte retentora), quando
se tratar de rendimentos classificáveis em outras cé-
dulas.

3. Guia de recolhimento devido ao Banco Nacional
de Habitação, quando se tratar de rendimentos de
aluguéis, ressalvados os casos de Isençáo previstas na
Lei 4 864/G5. »

4. Comprovarão dos abatimentos de:
a) instrução do contribuinte, seu cônjuge e dc-

pendentes;
b) juros dc dívidas pessoais; •
c) dependentes,'mediante o preenchüpento do mo-

dêlo oficial;
d) pagamentos feitos a médicos, dentistas e bos-

pitai; e,
c) doações e contribuições a instituições filantrópi-

cas ctx;.

INCENTIVOS FISCAIS
a) DK RENDA INVESTIDA
1. Juntar via das guias de recolhimento das im-

portáncias efetivamente aplicad-as na subscrição de

Obrigações do Tesotiro Nacional — tipo rca.JustAve.iB,
criadas pela Lei 4 357/64 e regulamentada pelo De-
creto 54 252/64;

2. Juntar via da nota de venda em que conste o
nome do subscritor, a data da compra, a data da
emissão, quantidade e valor unitário e total da aqui-
sição das obrigações e a numeração dos respectivo:;
certificados, quando se tratar de Bolsas de Valores ou
intermediários oficialmente autorizados.

3. Juntar comprovante da efetivação da custódia
dos títulos acima citados, do qual cons!ara:

a) nome e endereço do beneficiário;
b) quantidade, prazo e data da emissão das obri-

gações;
c) número da série dos certificados delas represe ti-

tativos; e,
d) data da efetivação da custódia.
4. Juntar comprovantes das importâncias efetiva-

mente aplicadas na subscrição voluntária de ações no-
minativas ou endossáveis de sociedades dp capital
aberto.

5. Juntar comprovantes das importâncias efoti-
vãmente aplicadas na aquisição de cotas ou certifi-
cados de participação dc fundus cm condomínio ou
ações dc sociedade de investimentos.

b) DE CAPITAIS ESTIMULADOS:
1. Juntar comprovantes dos dividendos, bonifiea-

ções em dinheiro ou outros interesses, distribuídas por
sociedades anônimas de capital aberto.

2. Juntar comprovantes dos rendimentos distrl-
buídes pelos fundos em condomínio e sociedade de
Investimentos.

3. Juntar comprovantes de Juros recebidos de fí-
tulos de dívida pública federal, estadual e muníci-paJ,
subscritos volun tàriamente.

. REMESSA POSTAI,
Até o último dia para entrega da declaração (seja

ou não da escala, quando houver), poderá a declara-
çáo dc rendimentos ser remetida pelo correio.

Lembre-se, entretanto, que o sistema de remessa
postal apresenta sérios inconvenientes, vez que, mos-
mo postada em tempo útil, se houver alguma lrregula-
ridade que Justifique a sua não aceitação, estará o con-
trlbuínte sujeito às penalidades da entrega dc de-
claração fora do prazo.

PRAZO DE ENTREGA
O prazo de entrega da declaração de rendimentos

expira uo último dia útil do mês de abril.

Entretanto, desde quo tenha sido fixada escala
para entrega da declaração o prazo fixado na escala
prevalece sobre o praao geral. Assim, se, por exemplo,
fôr fixado na escala o dia 9 de abril para que o
contribuinte apresente sua declaração, até essa data
(dia 9) e não até o último dia útil do mês ile abril
deverá sex; a declaração entregue.

ESTÍMULOS DA SUDENE E SUDAM
Todas as pessoas jurídicas do

País podem abater 50%. de seu Impôs-
to de Renda para posterior aplicação
em empreendimentos industriais cu
agropecuários localizados no Nordes-
te, em projeto próprio ou de tercei-
ro, após aprovação da Superintendên-
cia do Desenvolvimento do Nordeste

SUDENE, nos termos do Artigo
18, da Lei 4 239, de 27 dc junho dc
1963, regulamentado pelo Decreto n.°
55 334, de 31 de dezembro de 1964.

Os mesmos benefícios são conce-
didos pela Superintendência de Desen-
volvimento da Amazônia — SUDAM

através da Lei 5 174, obedecendo a
mesma sistemática operacional da SU-
DENE, e a dedução do Imposto, a cri-
tério do contribuinte, pode ser dividido
em inversões nas duas regiões, desde
que não ultrapasse a 50%. Os investi-
mentos na SUDENE, já ascendem a
NCr$ 570 milhões (quinhentos e scíen-
ta bilhões de cruzeiros antigos) e na
SUDAM a NCr$ 88,7 milhões (oitenta
e oito bilhões e setecentos milhões de
cruzeiros antigos).

POR QUE INVESTIR

A área de atuação da SUDENE
possui uma população de 26 milhões
de habitantes. Se o Nordeste fosse um
país, seria o segundo em população e
o terceiro em área na América Latina.
Em área, supera a Itália, Espanha e
Portugal reunidos. Tem tantos habl-
tantes quanto a Tailândia e mais do
que a Argentina. E o que é mais im-
portanto, é a única região da Amé-
rica Latina que apresenta em cinco
anos consecutivos um crescimento real
dé 7% ao ano. E um mundo novo em
que o progresso exala por todos os
poros da terra, não obstante as difi-

culdades por que tem passado o Br»-
sil nestes últimas anos. A SUDENE
já pavimentou 600 km, perfurou 556
poços, implantou 264 novas indústrias,
criando aproximadamente 100 mil no-
ves empregos. Os projetos da SUDE-
NE ascendem a quinhentos bilhões de
cruzeiros antigos. Na composição do
produto regional, as atividades prima-
rias entram com 48%, a indústria com
17% e os serviços com 35%.

COMO INVESTIR

Para gozar desse benefício a pes-
soa jurídica contribuinte procederá da
seguinte forma: indica em sua decla-
ração de rendimentos, que pretende
beneficiar-se das isenções fiscais cri-
adas pelo Artigo 18, da Lei 4239, de
uma só vez ou em parcelas — Artigo
36, da Lei 4 506, de 30 de novembro de
1964 — e dentro dos prazos previstos
no Artigo 34, dessa mesma lei,' efe-
tua no Banco do Nordeste ou no Ban-
co do Brasil, depósito de valor equi-
valente a 50% do Imposto de Renda
devido, em conta especial à ordem da
SUDENE.

Acrescenta à SUDENE, nos doze
meses seguintes ao pagamento da úl-
tima parcela do Imposto (§4, Art. 13,
do Decreto 55 334-64) requerimento
pleiteando o reconhecimento do di-
reito ao benefício do Artigo 18 e in-
dicando o projeto (ou projetos) em
que deverá ser aplicado o montante
do aludido depósito. No processo, jun-
ta os seguintes documentos: o estatu-
to, o contrato social, o registro indivi-
dual de comércio, devidamente atuali-
zados e autenticados, e na hipótese de
sociedade anônima cópia da Ata da

Assembléia-Geral que elegeu a Direto-
ria com mandato em vigor.

Ainda mais, certidão passada pcla
repartição do Impôs!o dc Ronda a que
estiver jurisdicionada, negativa dos
débitos cotn o Imposto de Renda, o
Imposto adicional de Renda e demais
adicionais, ressalvados os pendentes
dc decisão administrativa <>u judicial,
comprovante do.s depósitos efetuados
no BNB ou Banco do Brasil, junta-
mente com cópia do Recibo de Entre-
ga de Declaração e Notificação do
Lançamento.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

A empresa depositante deverá ob-
servar o;; seguintes pontos de seu in-
terêsse: está dispensada de colocar re-
cui\sos próprios complementares, uma
vez que n empresa responsável por
prejeto industrial o fará, Nos termos
da Lei 4 506, na renda bruta cias pes-
soas jurídicas "não será dcdutível o
Imposto de Rendo pago pela empresa,
qualquer que s:j;i a modalidade da in-
cidência.

A aplicação, por:anto, de 50% do
Imposto de Renda em projeto agríco-
la ou industrial no Nordeste não re-
presenta aumento de tributação no
exercício seguinte. Significará um de-
pósito para conversão posterior em pa-
trimônio. Após o último recolhimento
do imposto devido e decorrido o prazo
dc dois anos, se a empresa não tiver
aplicado seus recursos em depósito ès-
tes passarão parti o Governo e cons-
tituirão parte do Fundo de Financia-
mento da SUDENE — ou seja, FIDE-
NE, ou no caso da FIDAM — Fundo
de Financiamento da Amazônia. No
caso da Amazônia, os depósitos podem

ser feitos à ordem do Banco da Ama-
zônia ou do Banco do Brasil.

Consoante a Carta Circular 5 308,
de 13-10-1964, do Banco do Brasil, não
há mais cobrança da taxa de transfe-
rencia dc 3,8% (três oitavos por cen-
to) ou qualquer despesa adicional. To-
dos os documentos a serem encami-
nhados à SUDENE deverão ter fir-
mas reconhecidas e ssrem apresenta-
dos em uma via.

PESSOA FÍSICA

A pessoa física pode a bnl cr ate
50% da sua renda bruta, para efeito
de pagamento do Imposto de Renda,
se subscrever, em dinheiro, ações no-
minativas de empresas industriais ou
agrícolas, consideradas pela SUDENE
de interesse econômico para o desen-
volvimento do Nordeste. Exemplo: um
contribuinte que tenha uma renda
bruta de NCr$ 10 milhões e adquira
NCr$ 5 milhões em ações de empresa
nordestina considerada prioritária pe-
la SUDENE paga o Imposto de Ron-
da somente sôbre os restantes NCr$
5 milhões.

A pessoa física deve anexar à sua
declaração de rendimentos o compro-
vante fornecido pela empresa benefi-
ciaria de sua aplicação, .solicitando o
respectivo abatimento, nos termos do
Artigo 14 letra "d", da Lei 4 357/64.
A empresa do Nordeste fornece à pes-
soa física comprovante dc que fêz a
subscrição de ações na forma de le-
gislação específica, e o Departamento
do Imposto de Renda procede ao lan-
çamento, se forem preenchidas as exi-
gências legais e regulamentares, até
50% da renda bruta do contribuinte.
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VERBA S.A.-TELS: NITERÓI:

n 0—\_m

6037-3021 R 2^5-2.0172 GB: E3-192B R 3 OU EIVl QUALQUER AGENCIA OO BANCO PREDIAL.

SXBaeBSSMaaMSMmmBt r_acr_í__ . rn—n"___mÊ___umaÊiÊ_mWÊmK__mÊammB__t.ir_;-__í



¦t+Vitii •"fl'.iw^i»Hfw*i»*»*fíia«cfi

•wiWMWéOKaaTOv,?^---,'.TT—r-mreTr-—-i-,.-t ."mnrmwa-.L

Verba S. A. e uma empresa intimamente vinculada ao desenvolvimentoda economia fluminense, integrante do grupo de empresas liderado peloiianco Predial reúne a experiência, tradição e solidez, de um dos maisidôneos complexos econômico-financeiros do País. Dedicada ao mer-cado de capitais, Verba S.A. lhe oferece as melhores opções quantoa credito, financiamento e investimento. Para obter maior liquidez se-gurança e rentabilidade, consulte sempre a Verba. Exponha seu proble-ma, sem nenhum compromisso, e ganhe dinheiro com a Verba S. A.Telefone para: Niterói 6o97 - 3021 R. 245 - 2-0172 - Guanabara23-1926 K. 3 ou consulte qualquer agência do Banco Predial
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voce troca
dinheiro por papel?

A M>p<Mt« iStit nr fia*»!»*,
lind* qu» M Irat»

¦f* um Aí» tflutoa <f« cradito
lançado* p«r VERBA S.A.

Quando <*ci íompra um iio» papti» VERBA
;L»-j-â« d. Câmbio, por »«ampto),

••tá (arando vm bom rwgácio.
Porqu» e randlmaMo é maior

*-> qu» o auir.»n(o do culto d* vida.
6. n« h«a »rn qu» toe» doaajv,

tar* *mt flinhtioi d» volta.

VERBA S.A. -g|j
CríJ;U\ Finir.elamtoto t tn»»allm»Mo«

Urt» awpraandimanlo alicerçado na aolidat
« t.jl tr*dtç*<t do gr-jpo lidara.io peto

8»neo iv,r).,i j0 ttUd» da Ria d» J»i»iro,
A/. *n>ir«l P.liofo. 35 . 10.» Mito.

TV.: 7839 t 9097 . N.tanM,

[Wtrj(Ca*ta I. autorira? lo n.» 807, d» 20-0-94. doA*
ü»ik« Canlr»l)

' !=•=:^""ÍTI^TI!''5"'«'!*?:~^'*'J,*4 '"*****"""* -'¥''-S-™**-***

papei
é dinheiro em caixa.9

Lírico: datei» r,,J* <• ''*!*
d» um pajwl VERBA. Ulo i, um titula

d» crédito lançado por VERBA 3.A,
Como um» Lalra d« Címblo VERBA,

cer *<amplo. Com * garaAIi»
J* «tn dot m»ii i</«in«o?i • prMliyioKj»

frupoa ampratarlaií braiilaroi.
Vi»;* aplica «ua* «conomla»

• jxxf* racuparar o dinhairo Innatido,
na ho»» am qu» quicar.

Ná» é dlr.lialra im çaiia?

VERBA S\A. %%
Oídllo, Finínclármnla • tnvtutlmintaa

U(B ampraandimanta allctrçado ná solidai
• t'.« IradiçlO cio grifo FiiÍ9r%d<3 p''U>

Banfto Pradial do EtUdo do Kio do Jj.-.íjo»

l0^""» Al. Amaral Pai<a!o. 35 • 10.» tndír.
j 

-ji- Tal.: 7839 » C097 . Nilerór,

^Wi^C0»"* * »u(*li»sta «,• «07, da M-9-M. A>
^*ww Banco C«nír«l)

í "»üípTWk

5fe

25

09a
você guarda,

ou aplica dinheiro.9
0lnfi«!r9 guardada nia ¦» raproduz.

p,i*«!ra aplicado .m Lttraa d« Câmbio
»'¦! •«> ftuiroa 'p*p*;» VERBA produz

um randimanto auparior
• »» aumanw do eualo d» »ld»,

b* íu*f ditar qu» aa Lalna d» Câmbio
• o» outro» p*p»l»

W^d f« VERBA S.A. eonalituam
• malhor <plic»f*o par»

«OMfliia». |>»CÚII0I 0» fvatíJiça».

VERBA SLA. gg
CrWilí», Fift»iw!tm«Bto • lnr«»t;m»fllo«

y* *mpr*ti->d,'mtnto tticarçado na aolid*i
• n» !radi;lo do tn,|m lldarado pai»

&i*CS !V»d,'»l d* Ett«d« da Ria d» J»*»lro.
Ari AfMral" PaUolo. 39 - .0* arJad

Ta!.: 7839 • C007 . Mar*.
, . .^«rt» it iiíi4rll*jfa «.a 307. d» 5»*64,
ZZiSA Sans» C*«tr*f)

*. I

VCRUZEMO/

letras
de câmbio Verba

Reajustáveis
agora, você tem maior
rendimento assegurado

para suas economias:
E«l< i a epo?!uit!dad» do iromènlo:
n» hora d» aplicar ouie «conomiaü,

compr» Latrái d» Clmbfo VERBA HíajmUveia.
Sio ao portador. Randsm juro» » csrtçta monalirlt.

VERBA SA.
Crídito. Fta»reiam«nlo a iMailimanto»,

CapiU! • ra^rrat Crtl.049.SU.Oia
Carta d» »utorl<a«la R.« SO?,

d» 20-0-64, &> Ba^cs Canta!
Ar. Xmaral Paitolo, 33 - K>.« uniu-

T«l.: 7830, 3021 a «097- Niianil
Um» mylu 'da 

arupo lldyado p.'o B»nto pr*íia!

-• AN+KS
¦ W-APTJIÁB

BtlASEttMUOM
VCJAOtiAl i..-,' OMKLIIOM

DOMOMKNTO'

JLetras
Imobiliárias

VEKBA
• A» portador » ta»ntM d» ImpoaHw

• Najscüir*!» ».'.«» ti* s% ta vm
rtiílí C«Hfl4 s-.c.iU.-!* a R40laüil5íad« lrlm**lr»l

SS VERBA S.A. ÈH
CrédiU, FlnancUmanlo • ln»attim»(ilqp.

Cariai * raaarvaa; Crt 1.338,812.624 Carla d»
iuiítiilife} rti 307 d» 29-0-6-». do Banco C.nlral

Carta d» Autorira.;!» M 12
títi Banca Na<lon*i d» Habila^í»

At. Amaral Paluoto, 36 « 10? «mi.
Ia!.! 7839, 3021 ¦ GO07 - Nilarti

Ums snifs n ín jrvjig Ixlarada paio B«neo Pr»díat

A COORDENAÇÃO DESTE SUPLEMENTO FOI DE AROLDO ARAUJO PROPAGANDA
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Rio de Janeiro — Quinta-feira, 30-3-67 Parte inseparável do Jornal

O JB HA 75 ANOS

O JORNAL DO BRASIL ein 30-3-1892 noticia
O Dissolvido Parlamento rjrecto.

O Roíschild faz empréstimo à Hungria.

© Expulsos anarquistas clc Paris.
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imóveis - Compra e venda - Imóveis - Compra e venda - Imóveis - Compra e venda - Imóveis - Compra e venda

ÍNDICE

IMÓVEIS - COMPRA E VENDA
IMÓVEL - ALUGUEL 
EMPREGOS 

ANIMAIS E AGRICULTURA
DIVERSOS 

ENSINO E ARTES 
ESPORTES - EMBARCAÇÕES .
MÁQUINAS - MATERIAIS . .
OPORT. E NEGÓCIOS

UTILIDADES DOMÉSTICAS
VEÍCULOS . ..

Agenda .
Cruzadas
Militares .
Horóscopo

PÁGINAS

1 a 4

4 a 6

6 e 7

9

10

10

12

10

9

8

II e 12

3
4
9
8

AGÊNCIAS DE CLASSIFICADOS

Rodovi.-m.-i
São Borja -

CENTRO

~ Est-icc-io Rodoviária lOcvo Rio
Av. Rio Branco, 277 - loia E 

'

ZONA SUL

2.°, loia 203
Edif. S. Borja

Botafogo - Praia de Bclafono, 400 - SEARSCopacabana - Av. N. S.» de Copacabana, 610Ril-.
Flamengo
Pôslo 5

Gale
¦ Rua Marques do Abramos, 26 - loia EAv. N. s.a de Copacabana, I 100 ioja n

ZONA NORTE

Campo Granel, _ Av. Cesário de Melo, 1549 - Ao. daGuandu Veicules *->•_• ua
Cascadur.- _ Av. Suburbana, ,0 136 - Urqo CascaduraMadurcra - Estrada do Porte!,-,, 59 ... riE" 

" 
.Moiíc - Rua Dias da Cru- 7-1

Ponha - R„a p|',,*0 c|- Oliveira,
Seio Cristóvão — Rua

lOjtl
4- -. loia M

... ,_ w Luís Gonzaga, 156 — I ol,|uea - Rua General Roca, BOI - lo'a F
and.

ESTADO DO RIO

Duquo de
Niterói —*-

Caxias Rua Jcsé de Alvarenoa, 379Av. Amaral Peixoto, 193 - grupo 204Nova Iguaçu - Av. Governador Amaral Pei
loia 12

xoto, 34

MAPA DO TEMPO - JB

7^^YS^Yr^^-^ l
^-rX 

*;
yK- h -^ -^è^ Ç) Y r

¦-¦%. Y *-» i h:'-YY.

~~±——4 s -±jy \ aõ= Mi/ V
ANÁLISE SIN6TICA DO MAPA - Uma nov» fren.e fria
aproxima-se da região de Buenos Aires com chuvas e tro-
voadas. Para as próximas 24 horas deve-se esperar a frente
no extremo sul do Pais com chuvas e trovoadas e declínio
de temperatura. Ao norte da I rente o tempo se manterá
bom devido as temperaturas elevados, deve-se ser previstas
pancadas c trovoadas esparsas ,i tarde c à noile especial,
mente no interior do País. (Análise Sinólica elo Ma,:
Serviço de Meteorologia inlcrprelada pelo JB)

apa do

TEMPERATURA
E TEMPO
NOS ESTADOS
Maranhão, Piauí, Ceará, Rio
Grande do Norte, Paraiba,
Pernambuco, Alagoas, Sergi-

pe, Bahia — Tempo: Bom com
nebulosidade. Tcmp.: Estável.

Minas Gerais, Goiás, Mato
Grosso — Tempo: Bom com
nebulosidade. Instabilidade

ocasional ao anoitecer.

Estável.

O SOL

lemp.

YYY
NASC - 5h57,r
OCASC - 18h04n

A LUA

CHEIA
Rio d. Janeiro, Guanabara,

Espirito Sanlo — Tempo:

Bom. Tcmp.: Em ligeira cl*e-
vaçào.

São Pnulo, Paraná, 5anta Ca-
tarina — Tempo: Bom *à tar-
de e a noite. Instabilidade

passageira com pancadas c
trovoadas. Temperatura: Em
ligeira elevação.

Rio Grande do Su! — Tem-

po: Bom passando 8 instável

com chtívaa e trovoadas. Tem-

peratura: Em declínio.

O
OS VENTOS

NO RiO

&
VARIÁVEL

FRACO

AS MARÉS"

ZONA CENTRO
CENTRO
ANDAR - Av. Rio Branco
Vendo 300 ,„2. Alucinclo
contraio, 80 milhões fac,
lhes 25-0646 à noile.
FÁTIMA — Praça Aguirrre
¦13. Entrega imediata, ap. frent-
sala, 3 quartos dep. garagem -
Entrada 10'COO - Ver das 14 à
17 horas — Lino.
RUA VISCONDE
ap. 1208, para
vendo, bnse 12 milhões. Inf. tel
42-5884 _ 42-Ó384. |em

jCENTRO 
- Ótimos aps."iem construção adianta-

De°a"|da' para en're9a "in 24
,meses, de sala e quartoc^separados, cozinha, ba-" 
nheiro, área c| tanque,
dependências de empre

ACEITO Cx 3 qts.
cond., tenho vários, 3 qK, TílI^S-^SíS^: ^LARANJEIRAS 

- Uma^AFOGO
o riam. Copac, Pi mar

tratar com

. ... V,,7. fet
453983 - CRECI 190.
AVENIDA' 

" 
RUI BARBOSA, 

"202
- IcOOOO financiados - Vende-
se ap. 1 pur andar de frente,
peças amplas, luxuoso mobília-
do con, lelefone, todo atapeta-lAceltam-se propostacio, ar condicionado todas ;
peças, ele. Motivo viagem. Tro- -i„ .
la^dire.o proprictário.J - Tel.;f»,.tV'''" 

**""

/is,a .^'RCOPACABANA - Av.__ _, ultlu Vend. ap. sta.,| APARTAMENTO

ver á Rua Palssandu n 179 0lra morar bem So ar ri-„, ' 
*p' 2" -/loarlos carm,., 2 bani,*., área, \,„„j .¦ l/v' ein„-„ 

.1. r- i!,Y iBlo-° 
B- Iquarto e banh. emp. co miir,àes|— Venac"> entrega ime*

leis.: 23-3897
Mayrlnk Veiga, -1

proprie t-:t ri-
3-4362.
11.° ,

peios;Barão de Corumbá". —!boiafogó - *
Rua R. D. Mariana, n.i 

' •¦'¦ln- 37-.16.tl. CRECI 971.

inhaúma,"*5,-gada e garagem. Todos
ampla vista.
44 meses c| sinal

ATENÇÃO FLAMENGO - TrocolCRECI 870.
bom ap. de 3 e|ls., em Niterói,!FLAMENGO'

andar'','ConSÍruçãO de IUXO CÍ 3"i3' 
'"•' 107' V'n''0 c: 2 «ts-,'APARTAMENTO - R. Barata' i ' sa'â, cepa-co*.., tísp. empr.. óti- beiro 280 901 *ni*n in m9.. ;e!evadores, em lerreno;"? .ire.-, de serv. , Q!r; b-J- 

$°°'• 
<* 3o „ 

3c7mmunlYl' de 1 200 m2 c! belos iar- K 3''09^ N-0Vf-Í!- "EC, 596''"'- »*»¦««¦ í «•* íd» d= -j/*0100
-s-lmóveil - A» A™lrli„t „ , 

' 
COBERTURA 

- Vondo c 115 m2 treme, 240 m2. Aceito ap. sala, COPACABANA Vendo
72, s 3Ó5. Tel. 32-1477! e P^y-grOUnOS, em"- Ouillwmlna Guinle,, 296, s 20 2 cits., dep. pene pagamento. ,JP* fom 3_ quartos, living-r.

Vendc-2'

diata - Sala, 2 quartos,
dep. Inf. CITIL - Tel.

CRECI 621.

inrnrnnr^irãr. na D,,a -U- m2* 1'- 12 m2« banh., coz., den. Chav. c' port.incorporação na Kua clas,.ompi. ,„,»,., tBr,aso «o m2 c creci 497.
Irai. 42-7750 2 salas, galeria, 2 banheiros

j ciais, ampla cozinha, copa.

escritório, y«.o.,com amp|a vistg_ pagtQ

VENDE-SE o ap. 2 406, va.io, de f,i(~rí; -, rirtr, r\n ,
frenle, c. lelefone, com I sala:NLr-5- ' 000,0o. Correto-
conjugada (grande), quarto, l.a-jres no |oca| de 9 às 18nheiro completo, kltchnette e ar- n, '->*-*,
mários embutidos, na Av. Treze'11"1 RUa Riachuelo, 333
cio Mnio, n. 47. Preço NCr$. .,
26 000,00. Tralar lelefone n. ..
28-1588, Sr. José. Chaves Sr,
Pires, na_portaria.
AI ENÇÃ(5~~-- Vendo amplo ap.
conjugado, v.izio. Rua Resende,
21. Marcar visitas p| tel. 48-9552.;^nri-.. -.
Preço cporlunidade 8 500 mil íi-iL-KIlLI O. -

NATAN BERMAN -
Rua Sete de Setembro,
66 - 3.° - Tels
32-6172 e 52-2281 -

nanciades. Presl. mensal de 225
mil sj juros. Aceita-se proposta.!
Preço à vista 7 milhões — Cre.
926.

í "* I -«"i[ji. «mui,, IHrmro UU m<í C : '-¦*""-'-l «V/ ¦•-..>...-, «,,,Mia -.u/.iriMr., COpil, V )¦
vazio, pintado a óleo, lln,2, ou]d"o""'Ã'c'eTlõ Caixa Te'? 

'a*2é2*?í LaranleiraS n. 518, nO!??".0 "h''*' saragerr,. Ealrada APARTAMENTO*- Vende-se o de 
'-""' 

,c 
venezianas e depender,,

oulro em Teresopolls de 2 Qts nn , su, r,l„ i 32-<i252 . / . ' . '.. 122 000. Saldo financiado. - Inf.i n 20? da Av r/nvh-n, 0°, 
,'11 do c'-í:Jo-- Theophilo da

com garagem, por I da 3 
"uft'5"1, Edwal_l<'- iniCIO de Cosme Velho, ie visita tol. 42.2392 - JOAL¦":¦„ p'rl,i Júnior a cl ?-íla 

'YY3 GnC" ~ Av' C^a-abana,
2 qts., na Zona Sul ou cm Sa"i',ARG0 D0 MACHADO - Ven-!- Excelentes e amolo-! 

G0UlART - CRECI 59' "?*"./ deps Todas as neca 
'de-' °85' "la 3Q'- Tel' 2/ 3'1'13'

^oy^Bahia, 
acenando ^^^'^Lã!'-c.^tt apartamentos cl T^3^%^^J-Y íISsí- ,^~^"^??ÍÇOPACABANA - Rua

APARTAMENTO*

,*' frente
frente. Trat.""prop."'no mesmo' ond"\iTYYT 

~ BASIl-IO
Sr. Carvalho !J/;' '""¦

FÁTIMA
leoni, 95

cl de íren.

¦ _ ,. -- -i — - -| --  w-, apartamentos de tanda, 19, •*./ 710. J C FAI.IA't i
- Flamengo*. 46-2595 

" ^'^ ''"'" 
quartOS. Todos C1 2 ba-'2 

t,Uar,°"' '"'"' banheiro comple-l - CRECI 63 - Telefones 31-3064 ' OnelerOS, eSC|. Ofavicl-
Vendo - R. Buarc|ue Macedo 61 rí.r... 

'-, Lu • ' •» ' dependências de emprega- e 31-1023. nn Hiirlcnn d-.l=,^ A
ap. 602 sala, um c,uar,o sep., ,| 

A A 
,LA«EnNG,0 

" V^? ap. ElheiTOS SOCIalS em CÔreS. d«* V-,a na garagem. Rua Real! APARTAMENTO. Vendo da ire,,: !?U^S0" 
_ St* a0' 4

nvemo, co.,., banh. comp. de!['en,,c.c' 2'ic:'i2:.-90 '"J11?"" "'Armários 
embutidos Ga->^u 

"n,2 õ' Kt!u"ln *Le M,ena ,e à p''"" Arcoverd,*, de sai.S/l-r 3 banh. sociais, CO-

. 
^Vagiam, 

cl boxe pri^-^Ç^Y Y^YL^ll^^ itâ'& 1&-P™™**. 2 q. emp.,

;AxE^p^jT^;r^- £r%:av?£b. iVnclü.ído r.p^t S^A?"fC?1fpnH^-'ocal c: proíac!m; A}IP57LoíS
Amaro, 39 ap. 304 - 16,5 mi- n''° l<M" 1»* *-»*P- só WC, 26 ,n,,CoZinhaS C aZU e OS até • . , 

"7 Ta.u,b"'<* ***• AVENIDA ATLÂNTICA PÃ^i *— 
* I IU — lei. J/-0I0Ü

_ IKaWSSrTa!,te -c-3cin?oo7 S" Vi"' —0 teto etc. Preços'a paí =,d.i, s7 s^sit ^k 
^^«l"."^ 621.

Rua Guilherme Mar- CRECI 203. lPRA|A DO FLAMENGO 
"-""vd"^ 

tir de NCrS 28 900 00 d f,E„N'ERAI;, SEVERIANO, 40 IJ. living, «1,'j.nt.' inverno', dormT 
C„0',AC.AB'lWA ~ Vc!°' '»• "^"

Veja hoje
Pi Pca. N. S

Vazio, APARTAMENTO* - De" sala, quar-l 2 sls

APENAS NCrS 151 monsais

, - —: ........ .I-..I-. •-3,'1"-' dcP' compl.,
ae ra- jo separado, banh., com boxe e|C?z*' 2. üí!n'ls- soe. vazio.

i ¦;-,-, ,/-n,i„ ,nn '° '*"•'• banheiro, cozinha, área dc ser-:vir'';i c: Caixa. Diversos. R
Não porca a oporlunidade," salasld, «ah m,»,f' I .? ."7 

'"''ron'v,i'°' 
WC e quario de emprega- 

*?'«•-.,3,1 
P1* 3'-1 - Bezerra

com gar.s.m. 
"vor 

na Aven da zinha e b nheiro 
'"em 

_â« 
' 

»,r"K 
P^'° C'S 2Ó °00' R™ Co,. CRECI 1054 - 34-3475.

Pres, Vargas, esquina com Av. pr«Õ ló mi tóes Con i cies -.' í-"" 
°T' '66' °P' 307' ^ PRAIA D0 FLAMENGO

Passos ,,. ,0, - CRECI 167. JC0mb0inf!r6 chavoV' nobclHoml^l^rríKz  * '»¦ <' l .«""i. ». *m.U d-ip.
APARTAMENTO - Cenlro - Veri-jprop. Inf. 52-1837. CRECI 480 APARTAMENTOS l.a locação c|
do ap. aalela, sala, qt. co„i. 'FÁTIMA'-" Vende.,» 

"i«™.»i,l quarlos, sala, banh. en, cô,,
banh. e cor. Em alvenaria. Conl de frenle. Com Uml"'"'""^. AcaltanS fin!""-"''15 

empre-3flda'

"Todo~fre"me, 
COPACABANA - Av. P.

; jjoinc,, uc lNv_rí OUU,UU e ••"«- '=»•*, «-*. Banh, dops.j sociais, copa, coz., depend. emp. oo ," ,„, T°. r -,, cCÍ,rS*aènSnnmr,SaÍS d9P^^ ^' ' -^f comblrmi!nf^.oáS#-- cüíc. ^!-^
;NCr$ 340,00. Incorpora- ocasião - ap. em prédio 

"de- creçi 953 ' ¦-"¦
Ven* cão da A1IXII lAnnPAÍ ia 

'-,nr'.'r_J-'''o va-io c! 2 dorms., APARTAMENTt
d=P. nncrMAi r.A"AIUAUUKAi"¦¦*. 

«>*-'nha, banheiro completo, 100 n,2 sala, salão. 2 quarlcs |„|,p| o.f, -,n7
comp., no Ed." Conde Nassau q PREDIAL S.A. - CONS-!jnU'"°* sacM e de 3""'i'n- Ven-dep. compl. Entrega vazio - Ver 

lsabel* -^'O - 307
., i- m—.v., -n,„, uann. en, co,, Vsln P1 » ™r c! 120 n,2. Sinal TPI IC&Cl HA DAM AAAC Y'-Z° ?°' 

apS_''"! 
,HCrS 30 00° cl qualquer hora. Avenida Copaca-

%<^J°?l£Tr7¥'™ «--P« ^T! 
"° 'CL 23'0459ÍK? g? EnSeÍÍa Fi ? f6^P^ 

"f- «ii-^-.^iior'- -'"-banh. Entrega 10 me-C'-*^-W^ SA. 

Tôdü as itMí^W".0 
í0'ad0r- TeLboATcSROs.,i; 

^»«* 
lnf- CITIL - Tel.

CRECI 621.

CO,

Vendo sala, q. sep., coz..

tacoes mensais de NCrS 250,00, t"| 7 Si on-Tralar c! Haroldo - Teleíoneii *il-3367_- CRECI 203.
31-5860. CATETE - Esquina de 2 de D».

PRAÇA CRUZ VERME- W.°'-! 
Vsí.m''i 

g,P' £"*£?•
:|LHA - Apartamentos re-& S"maSiTle ,fcM'PlfSenciais numa

condições cie pagamento. — Inf.
OCEANO IMÓVEIS, Av, R. Bran-
co, 108 ç.r. 903. Tels. 42-7602 e
22-9690 (CRECI 943).
ATENÇÃO" - Saúde -Rua Cons.
Zacarias, casa antiga, vazia
4 qtos., sl., etc. Serve para co

3ttilmt.'r!S- m3e°sesm Acedo ^ jsidencia is numa ruaj20 000 000 à combinar. R. ca

Y^Yt^Y^sãhan^lla bem pertinho!=e,^.\ap'7Cd0e3'se^mCl„o ...
-Dias do Ce ti tro P mm'" 2'° Tpl' 32-3638 e .12-0975 i ?RAIA D0 FLAMENGO, 323
AVENIDA-,Vnr ÀAiTn v -. COmiC,!"CI «'• U'/J' Junto ao Consulado Britânico. Ed. PARA PRONTA ENTREGA

^Eco^^=Db-rí°,,p:S:^amPa sala' 2 quartos, catete- Ap. 2 t„s„ si. e.cJXii.ic^ lu*°' '^'e P"»'h.l«.«i!»-.-i.r.,
vazio e frento, and. alio, res. ouiSendo 1 reversível ba-va.Mlc-' '* Et'n,° Lisboa, 20. 28;cão, c Iínii milhões anheiro e cozinha comple- 22-?i39-

CATETE - »,¦-!.,„ ,, ,;..,, nntei». Q.-i.o us serviço, eiepenc:'_3 000,00 financ. 2 anos CIVIAempregada, garagem. Cons,,. Mar-iTrav. Ouvidor (Diy d. V.ndas

Irução Pires e Santos, ótimas dois quartos, banheiro' com,, le o o! 17°', 
f,n'1',cl'1"1'!'ll°s. Ver de .

o-,ParleaviI,aesaldoem^?nalT^Huiía^CCr^ t^^.T 
^£^A 

S'A* TôddS 3S de-^W & "élio" 
~' '"•IS,^ ~sa7a 

^parldo^í^^ r n
:&ia'r,r™ua^ec!;o 'Arte™ÍS inf0^aÇÕeS no 10-;^^°^^^ 7 ^í, -^ «.*, ,33™^'"'' BASÍU° 

^o' I>A D110 Sinal desde 5 000 e o saldo Cal, ate aS 22 horas OUÍA mai' lind" v;',J da bala. SalalfiAIRRO PEIXOTO - Ve '-OHALABANA 
— ApS .

S?lorfe,ofrina„nocitcaiemde+°m M. GUERRA, Av. 5.^^.^^°.ôr°, ^'.IlÍTS ,VSÍ,5',82 ¦' 3?0"'Y'. 
"^ 

Pron»« de saleta, sala,
as 12 horas. Prcprierl.,,!» » r„-. D;-.  _ 1 ^. , . -. Corinlia F.,,,„... ...-. - _,__-_ I" 'ls !".?".. I0 as 40, ciu
trução da Imobiliári
Vend.is M.irio Pai'
- Tels. 31-2972 e 31

no local de 9,"-"* lvl' ^U_iKrCM, AV. dos banheiro em côr , pequena 11 à.' H ou 18 i- 21.r.edaçle e 
Çons- R|0 Branco n. 134, 4° ,"°"nlla- ,"'"''',•;* 

»1'' ° 'im dis- Lente 46-2367 ou 26 Óana Itacol Ltda. i ._-, _ . „„ 
' ¦'" a"0- Magnífica oportunidaelo. ' „„.„,.va-- Ceei 143 s 407 - Tels. 22-4368 ¦¦"¦•-¦» > P»rÜr do NCrS 7 500,_Ò:B,ONI„TO , 

¦•--'¦ "aado -
31-088 I- .. «-,-.«  - F,„»-.„..,-. _..:,:._j_.' Av. Prado Júnior. 145.

otos

Pagamentos supcríacilit.idos
-Vor no local. Praia do Botafogo,

Ar,': 320. C.l.C. - Rua do Carmo,
nieiras (6.° andar, \\7 _—_2.u andar — Telefones ..

Prado Júnior. 145. Tralar Sr.U--

Tol. 32-1106.escrit. Vtr e tratar
- Creci 166.
BELÍSSIMO ap. para pessoa deifos, dependências"lmo çjorto. Sala, qt., ^-*.fi«u» '

combinar. Tratar; mos qtos., 2 banhs.' sociais' 
ejados em coi

-|_!(-AIEIE - Vendo à Rua
I ia/.- i Amar°* ,32* «'""a casa vazia,

banh. am cor, alio luxo, ar con-^empregada. WC, área dei2
clicionado. arm. emb. sinteco. -Uen/li-e-. o bnr,,i. p|a

cozinna.

pllotis,ina Kua elas Laranjeiras (6,o anelar, 17-2
inicio constru-de fundes), c 1 sala, 3 quaitcs, 31-2677 31-1546

•'•" ,an,ar' 3 
.túX',.™:. 

•TÍS.nb"nh' Cm c5r' '""iSUA SÃO CLEMEN1E, 127 -azu- quarto o eíop. smpraej., garagom. _. Vendo 1
. ¦ —'O, copa, Prec: NCS 48 000,00 c| NCrS "

anto|cozintta* arca da serviço, depend. 23 000,00 financ. 2 anos CIVIA - i - r-
de empregada, garagem. Constr. Mar-hrav. OuJlZ" ín!u 

*1 
»-!.A.rlLi',.0.-Gouvei.'i_*''- V- 516- Tels

,12 
' cito., banh. e kitch. Pre-

vdo. na dio c apenas ó por an-
c vista para o mar.

Preço a partir de .
Apar,5„,.n.j19500<00 d P3CjtO. em

quano, cozi-20 meses. Ver até 18 h
local. Trata

1 sl„ dep. Ve,
BRILHANTE, H

vendo ou >iü8o."Bom preç"'a-vTIserviÇ0 
e tanque. Klay

Gomes Freire, 740, s! 412. Tel.jgrOUnd e GARAGEM. —

baiJrro'"fatima**"-:" vdo. 
"prédio!Tôdas as PeÇas de fren-

com 860 n,2 serve para escola, te, amplas e claras. PRE-
hospital, hotel. Rua Riachuelo 214 \r-r\ t- _¦ i , nnr\ r,r,r,
CrS 3C0 milhões. Tel. 52-3379. 

|ÇO 
Cr$ 11 880 000, en-

centro - Vendo ap. c| sala eitrada única de CrS 400
quarto separados. - Prsco 12 000.
Ocupado. Tcl. 23-5553." Sr. Gui-
jherme c^ próprio.
CENTRO - Vendo ap. c| banh.
e coz. Grande peca. 10 milhões,
cc. s c. Tr.-il.ir c ' Andrade —
42-3285 - CRECI 603 - l.a R.
CENIRO - Vendo prédio' insla-l
lado pi ind. ou transformar emjPÔS I TÍ1A' aps. e 2 laias. Preço: 70 ' M

pav cem 5 qlos., e,c, Precolf."3 Engenharia Ltda. Vendas: Jú- 2 o andai, 
"t»Í 

-'"'"'*„At '"',"S
52 milhões, pag. em dois anos. lio Bogorocln - Creci 95 - Av. J 18 Ss (CRECI 1311' 'Chaves e maiores informações aí1"'0 Br-"''«, 156 sj 801 - Tels," '~~RECI .l-L-j_ ,305
Rua México, 111 - G. 1 106 -.] 52-8774 e 22-2792 - Infs. local,
Tel. 52-4609 - Creci 47. diariamente, até às 22 hor,

57-2086

Lúcio: 43-0030 (CRECI 20*
P. Vargas, 590, s. 514. [nel. d
mlngo.

" 
jBARAJA RIBEIRO

j 
'o nova de sala

502.nha, banheiro, dependências em-,. .. ,. ,.
|pregada. Pagamento facilitado -'na "v- N. ó. Copacaba

5961 - CRECI 906. na ] 137
17-5187. CRECÍ 243.1 BAriATA 

"RIBEIRO!' 
418

na.

*« 18 horas, (CRECI 1311.

BOTAFOGO - URCA

. ap. 905 1,
RUA VOLUNTÁRIOS DA PATRIAlvazlo^^nd"-- «8404 

'"ZJ[T^^'
-,05' 

í,1',0' 
a!e 20 hs- 2 nt„ do Rua Â7auiõ P A?egr7 7. 

'; H 9' 9r-

fr'57N5C,8$78em57 .08 ™Y*HY2'S *" °e'i 741' :52-525ó
COMPRAMOS PARA"''cTlENtiT^i ""ARA ENTREGA IMEDIATA -Na ATENÇÃO v„ d* c-JCI 2-13. " BELO AP. LUXO 200n,2, Posto 5, rncri yrt,Aps. prontos, desocupados ou eom ¦"«•Palssandu, próx. à praia, ap. B0,af0„o ,õ_ J.í,\l". rra,a 

d" 
RUA MAPQUES""DF'""ARSÀMlt-; . j 

C°P" '°?.°. d'c or'd''' 'u^-
contr. vencido, d, 1 , 2 salas, 2 <*,• ''ento, c 37 m2 do ároa útil,ifc, bânh.lr» .„,* t. 

' 
c-' W* 2 salas 5 Jx dl 

AB,RAN,ES,'"i 
Lsdo' 8r condicionado o telefone. COPACABANA

•- * '' - 
.^1» ^0ar,^O0óA:e..5O^*^^rSm„e;^S^S: írata^er'^^ 1™*$»$*^ """

Vendas Pan-
Rua México,
801 - Tels.
e 22-3032 -

dar). Tol.
om iuros. CIVIA - Trav. Ouvidor,C 26(1281 LY, 

'i1',.*'6;7603
17 (Div. do Voncas 2.0 andar.) -,preen 9A00 

~ * '•
Tel. * 52-8166, d. B,30 á, 18 ho-QVio¦P'-l.». 

(CPECI 13P í30"0

mil e mensalidades SEMJI"'" *-%££--,-3J)'- -
IMI-r^c /- -.DUPLEX NOVOS - Vendo 2

JUI'05 de apenas CrJjAv. Osvaldo c,ui n, 139,
144 mil na PIIA TAP • ,20' • ' 20:!- v<,r d, 8 às 14.1*4 I mil, na KUA l-AK- Chaves c po,l. Tralar c, Joaquim PRECISO do vários ap.„ vazio ou
LOS DE CARVALHO,!- -,4-2759 - Creci 744. alugado, para clientes, sem dosp. M A.A.A

52 - Inc. IRMÃOS TO-j^oMl^.GÒsal;/v2=";fJó,p^iLr)o: 
S" R'!olvü 3-° dia!'-no,: 

'

Informa- aP*0V" Oarauem, 1
nanclado. R. Seio S.i

.2 sls., 2
1 varandas, cepa, eoi., dop. empr.l-arme, garagem. 90 milhões, 40°. fin

/ondo sola

Ran
CRECI 763.

Cl_ 153
único ne- TROCO ãp

55, 27-7.96 - CRE- Tel. 36-3788, Falcão, CRECI 745.

de 5 oe-;_is
por outro maior com

ihões c: 5oc_ 
'sinal. 

Próximo R.icões diariamente no

tR-^^WO^VemrrTp-p''-I"1 RUA CARLOS DE!fLAMENGO.- Ap, alto" luxo"
cht,o2drfr0e0me-vaCzíollrãim'o ^(CARVALHO, 52, entre 8 -""'*- <3Ô?'°'-Ed' Nova Cln"a'
2 q. v. ele. Fac. ci 12 milhões1-, on I r^
ent. T. R. Gonçalves Dias, 89ie ¦<•'•* nOraS, OU nO Dep.

Cre??9£0.42'66S8 
" Sr' Gilbe"°'|de Vendas Av. Graça

centro - r. 
'samana, 

77|i 904: Aranha, 174, s| 516. —
- V. amplo ap. sala. 2 qts, etc. Tel. 32-5353vista deslumbrante, Acetta-sei - .-.
Caixa cl sinal. Ver c' peneiro 442).

ratar 42-1522 e 22-3692 - caMIn->„-ltm-0- ...SANTO CRISTO, 2 ótimos aptos
vazios de frente, ambos

"fpíBdE.s°qfsp; 
i55h^:,s5'B2 ^"

AVENIDA'^Ui BÃRBÕSÃ'^n?r?73mb^1,2H7HlS F1' 
°^°3«mn!««.S iS-.ir!! A

.   Obra já inicia- urca l^'^, ^"^7^11 "• W3 ~ c"a
ms '' áraaslí—''0$. 

fl'T!'n'l-'. Catoto, Bola. da. Vende-Se ap. CÍ 260^C"clc; 
a|?-.dt! sala, qto. separa

-,„"-.'-. í, ™go, Laran loiras. Coni. soparado,] o I l- ii , ' oanholro, cozinha (mesmn!"" ' *'"" '"12 o 3 qls., Av. P. Vargas, 590,;m'- C| SalaO, Scllã de 13n-;P!"?'.0- 22 milhões, sinal 6 -

— Oportunidade,
quarto separados,

cam amolo banheiro e cozinha.
Vazio, pintado d--- novo. Prego da
19 000,00 c 6 000,00 de sinal,
saido em 2 anes sl juros. Tam-
[Ém.^°:'°,"¦'""¦ Tel' 22-2529 o
22-4582 - Creci 511.

dor, 65. Tel.
nf.

10-132-1296. Ramos. CRECI 639

Parque Guinle. 2 salões, saia in-
lima, 4 qts. 2 banhs. copa-coz,
2 qls. emp. garagem. Moslar
deiro - Tel. 22-3708 e 47-1249
Creci 377,

ar, sala íntima, 4 dor-:oR-ipLANdo.
480.

HAMENGO" 
—R7^W,*iS-d7:COZÍnha' banh' 6 área C

s| 211, 23-1214 - CRECI 644.

RUA DO CATETE, 116-mifórios c| armários, 2Ótimos aps. para renda, banh-:--- ---¦-•- vtI'c"
revenda ou moradia . —
Sala e quarto separados,

aceito Caixa. Inf
52-1837 - CRECI

(CRECI Abrantes, 92 310 - V
sala-quarto separados.
Acei,a-se Caixa
lidado. Ve

bo„, ap.lianque. Apenas 5 pj an-

ou ou,rfmoda.idar' ,obra 
^ rilmo ace-

¦4 42-1522 e 22.36^^1'0.7'" 
|fad°' 

'á ^ r,Venaria'

qlos., sl„ varanda, etc. Ent. dejFLÁMENGO - Vdo. ao 
'sa'," 

ei, 1cada 5 milhões. Preço de cada ele. Rua Palssandu, 59, CrS 1S:BERMAN6 milhões. Tralar Rua Fred. milhões, financ. Aceito Caixa c'Me,er, 15 ;; 305 - Creci 1074 - sinal 3 milhões vazio. Telefone

teiros sociais, 1

lei. 49-8633 - Dia;
SANTO CRISTO" - Vende-se 4 ca-
sas antigas em terreno de 20x30
— Excelente localização. Próximo
Esl. Rodoviária. Rua Santo Cristo
Tralar Aliança Imóveis
Pio X, 99 - 3,o andar -
23-5911 - Creci 16.

FLAMENGO - Rua Mq. de" Pa-rana, 41. Vendo ap„ sl., qto.ban., coz. NCrS 14 000,00 a vista- Inf. lei. 42-4564 - Craci 807.

Telefone 
flAMíNGO - últimos magnlfl.™'« apartamentos à venda . To.

SR. PROPRIETÁRIO

CRECI 672.
CENTRO - 

"Avenida' 
Pres. Var^

gas — Vendo andar vazio com
500 ni2 a CS 500 mil cruzeirt-s
por n,2, Santos - 42-9034. CRE-
Cl 922.
CENTRO - Vende-se ap. no Ecii-
ficio ITU, „o 24.0 and., de fren-
te. Tratar 42-1288_;-_CRECI 17.
CENTRO - Pronto ii~vãzie******
Otimo apartamento de frente ci
anipla sala, 2 quartos, ótima cc-
zinha e banheiro completo, sendo
rev3r:ivel para fins comerciais —
Negocio urgente. Ver com o cor

^S3d-_s"7SUnoL%aeRua-ft-jAnteS de anUnCÍar Pa",_
nador Dantas 117 - Ap. 1018,Vender O SeU imÓVel, ibanhoiros sociais,— Tralar em Rocha, Mendonça {,-.-, „„„ ,. iquartos , baniu
Imóveis - Avenida Nilo Peca-; 'SCa-ITOS UlTia Consulta . d,
nha 151 9.0 andar, Tel. 42-0610 Aualiamnc com
22-0245 c 22-4474 CRECI 285. 'lam0S Sem

CENTRO" - Rua Gen. 
"Caldwell,'

137 ap. 602. Vendo conjugado
novo frente, apenas 4 por andar,
edif. misto perto a Av. Pres. Var-
gas. Alugado contrato findo. NCr$
9 000,00 a vista ou !', 00U.U0, fi-
nanciados. Tol. 26-0506.

CIDADE — Apartamen-
tos de sala-quarlo, de-
pendências e GARA-

no local. NATAN
R. 7 Setem-

bro, 66, 3.°, tels
52-2281 e 32-6172 -
CRECI 8.
RUA BUARQUE" DE MACEDO," 42",
ap. 502. Sala, 2 quarlos, depen-
dências emnrcgada. 35 milhões.

.- . ¦ --. — - ¦»¦ Tralar 52-3732.
elos da frenle, linda visla paralcFNADOR VERr.Mtl.r, 

" 
,i.7o mar , ardim, pilotis, cons* Tn*) u 

V,ERG"'E'R0. ••>¦*. ,?P-trução bastante adiantada "" 
" V""*1" *'" '"'

ritmo aclarado - Hall, 2 sala

Vendo apart
mento, sala, quarto, cozinha, b

c"\J:'Y"~ 
"*V 1',", j nheiro, armários imbutido

-.,, „Ç Jóia na Rua Voluntã- biliado oau- no da Pátria, 46 - Lo!» I - Tra- comercia?
xiliar copa-cozinha, 2 -"Kl^°--!0l=_on"---2Hd3?--.--iponto de Copacaban
Vaoas Ciara rarrn-c An !-E D° 

, 
URGENT"! - Entrega dias úieis . "

vcigao para carros. Aca-|lmediata Ap. c saleta, amplo rnPArARAWa r
bamento de luxo Tratar S""'""' b""h- cór' co*- = '««ço 5? „,aABANA » Cc"'p,t> «p* 

Copacabana 
- põsic 2 - Ven:uoiiiBlllu U- IUXO. I Tarar descobarlo. 18 milhões. Facilito -', ÍÍIt! ' °u 2.. 9."*"'°'. cor,e-;de-se ocupado, benila cobertura

diretamente COm O Dro- 3-'-0962. |!°' «i»on Magalhães. CRECI SO, c vista para o mar, de quarto o- lei.: ^2-1628. --s U as |8:sala separado, banheiro, cozinhallor,\s-  
Ianque e grande á.-ca descober-

COPACABANA - Vende~ãp~l'''' Fu;i Bciio" Roxo, 231. Pri

COPACABANA - Vonde-so à Rua
R.iul Pompéia, ap. salão, 3 qts.,t arm. embutidos, 2 banheiros,
copa, cc/inha, din. completas do
r-firviço c omprogada, garagem.Preço e condtçõos, Tratar à Ru.)
México, 111 g,. 1501, Tclof-nn.
22-4451. CP..CI 566. A, Brandão.
COPACABANA 

"- 
Con|".' amplo!'"°- Vazio. Av. Pr. Júnior de fr p|n oveis. Habite-sc Av. Copacabana. Vende NCrSresidencial, melhor 17 000,00 c parte e! fin da-¦ Alenda-sc Caixa. Inf. Tel! 42-4564 -Creci

CFSECI 745,
COMPRO a vista pi meu uso
mesmo ocupado até 50,„2 -
tel. 47-8687.
COPACABANA

fel. 57-2526.

ente com o pro-
prielário. — Avenida Rio
Branco, 131 - 15.° an-
dar. Fone.* 32-1039.

LEME - COPACABANA
por andar com 2 saias.'3 

"c"iiar'.lço, 
r0" 25 000 000. Tralar peio

los Iodos con, armários embuti- -el_,one 22-0977._
dos, 2 banheiros, copa-cozinha, COPACABANA - Vendemos óti-
quarto e banheiro de empregada'mo apartamento cm final de cons-o garagem, (vazio). Rua Anita Ga- trução. - Tidas as p.ças rece.ribaldi, 48 ap.JSOl. bendo luz e ventil.çioTelas ÍÕ-
COPACABANA - Vendemos óti- 'almente indevassáveis com sala,
mo ap,, frente, vazio, junto àl^ «"ipbs dormitórios c' armários,
Av Atlântica, c: 2 s„ 4 qlos., banheiro completo em cores, bo.ibanh., varanda, env„ armários "zinha, área com tanque, quarto

22-9690 e 42^602: JCREC, miIATBNÇto 
- Copacabana e Zona íZúltTãZ. 1V.p! ffiW. Xi tj^ fâTklX

ACEITO Caixa - Coniugado gran- nneiroP? Faca 
P,',,,a 

h'", 
dC 

^p" 
"°lJPi C Sr-,,Ccsl'lL Vcr d'sl15'' *P' " COf)- "'"na P Saí-¦ -* ¦-* -r- tlc •> vazio. R. Ma,quês de Òii-,.i"v „ 

F"? 
, 

u.™ ll?-l«« do ' as 12 horas. 70 milhões faci. Aquarela. - Rua México 11 12 o
102 - Vendo do fronte, salão, tia, 5.", ap. C-011 Tralar Sr ' "• ¦ ~ S=lu*'10 r''""ld',' quan- "liados. F. p. Veiga Engenharia .ndar "

.¦,1-r. 
3 ?,s" copa' coz" d"P'' «mp., Lúcio: 430030, Av. P. Varqas'YYai%""Í Y**- 

"VL'10,"' Ul\m-> C i2'7UA ~ Cretí

|3 ótimos dormilórics'"armirio. ai'"'.0 • 9ar- Ver e: P*"t. Cordeiro! 590, s. 514, incl domln™ lr-pc'1U"i3-7' das ,2 'ls '8 horas -'-*¦¦

APARTAMENTO - S. ClenVentc".
Vendo magnífico, de frenle, 2
grandes salões, ampla varanda JM,envidraçada, 4 qls., c armários,
dep. completas, c/ 2 qts., p,empregada e garagem. Área 245'
n,2. Inf. OCEANO IMÓVEIS, Av.
R. 3r.-.nco, 108 nr. 903 - Tel

APARTAMENTO - V. Rua D. Fer-
reira, 11.0 and. fds. 3 qto;., 2
salas, dep c garagem. NCrS
80 000. Entrega imediata - J

alafaia - 43-9195 - Creci 546.
;|ATLÃNflCA,- 2 856 - Ap. vazio,""'..cio 

Champs Eüsees. Vendo
melhor oferta, gde. luxo. Fte.
praia. Chave porteiro Martins.

Joaquim —

'; garagem

„„.,- . ¦ u ' ol- Trator 54-2759'. «Pa-co-inha, 2 Ct,-i 744oiro do emprega- ¦- .
Construção es-i SENADOR VERGUEIRO, 2C0

sas e vendemos sempre
em 30 dias. - CITIL
LTDA. - Tel. 57-0100 -
CRECI 691,

deSDe-1*10""1* com ' garantia da SISAli/0"''0 ap. vazio, 2 quartos,I-"- - Ver na Praia do Flamongo, 60 jf. AiS.1*' e,c' ~ Tel- 52-3219
das 9 às 20 horas
PREDIAL AQUARELA

,, ,,o 
' 

j 
Rua Me-, VAZIO - Vendo urgente, con,.

S,," J?.„rdar •;.'*'.¦"' Sd,e" b"nh" "o*- R- Sc"- Verq,
Cla.f. „„"» 

*'íí74u-".* 
-P'imei''í203' ••»- m- Chave port. S*ulais, no Ramo Imobiliário. CRE " '  "

Cl 258.

*"*" 1 
""-A"*'ENGO 

-Vendo" optoZona portuária! Rua Br" ' ¦

verino. Ent. 6 000. Facilit. financ,
2 anos. F. Aluguel Del. 23-1214

IO"lT — CRECI 644, Corretor Veloso.
14, qto. 21 VAZIO - Fte, 4 qts. 3"

etc. Visitem, banh. 2 deps. emp. 270 n,2
r,??5_lo'ídio ,u>"'- Vcr Av- R- Barbosa,

-„. .,„- 52-3886,80, ao. 202. Financ. Est. propCrcci.*í8*__  Det. 23-1214 - CRECI 644

405. Tels

Sul
nh
mesmo
íías acima de
22-4327, das 12

.. - '* ¦ -' ' ' a- ¦¦"-•-. ne, r\,_,i /-..-.íisj " - ' •_•"• -— — i i"|, IU.> ; ;'":.¦-",'¦' .", ;: ' .".: ', ,*

APARIAMENTO - Prala Botafooo 
Bra5„' lo:l"! "' 

PeEas de fren-IS'1"1»" 442 ap. 211. Vonde-so L,, ,.„. „._ ^
360 ao. 1022 - 3.-' bíoce 

*' '.' 2 
,s"l'?s' 3 -,'*•* wm arma-\'P- «ni., banheiro, kltehnc.lt. r/ Pôs'l'o 5 Trata? 56 fc 

Bar
Sala, 2 qtos., banh., coz., deo.li'-05'- banIlleira* cozinha, depen!*,rm- • oslanles. NOS 18000,00,'

P. Varqas,
incl. domingo (CRE-''

APARTAMENTO vazio na RuaAssis COPACABANA -

Praia Botafogo, il""',' 
'Y'" as Pe'as d8 fren-1S*"-'11*"-"*. 442 lp.

. no ui-.-.. .'l'e. 2 salas, 3 q,s„ con, arma- aP- co"l-. banhe

i_.,u_i. Tol. 52-3612 e 42-5874. -
Primeira classe no ramo imobi-
liário. - CRECI 258.

ao,

emp., érea. Vor local
México, 148 gr. 303 -
32-1106 - Creci 166.
ATENÇÃO

_ Copac.
Entrega 3 qts., salão, 2 banh.

SANTO CRISTO - /.ona portuarial Rua Barão de Ica- Vdo. terreno 11 x 40 - Rua;,!,, dep. garaneMoreira Pln o, lunto ao n. 122, Facilito. H. Silva RPróx. a Cel. Pedro Alves. Ent,[Dias, 89 s10 milhões — Saldo s. juros. Tr.U 52-3840
GEAA — Vpnrlr-mne: nor Andradas, 26, 2-0, tel. 43-B55SÍ —

M70«mn Por 
crec, 590. FLAMENGO - Aps iál™0; ^^p-: -

*-r$ / 955 000, COm en-CA.1T„ r-nir-r^ ., • ld,bjnh- dep. emp. compl., área ,
trada df> ananac rrtrANTO CRISTO — Ven-iem pintura Cl Salão, 2¦''""¦ a- Constante, 104. Financ.i46-a350.

300 mil e mensal dades do casa Rua Comenda-ou 3 qts., banh., co2.,te lÜèc S&. 
ó,imo ne^0*yTucÍNA-55

SEM TÚROS de Cr$ 100 dor 
^^ 7 2, s" 3|d.eps' Prédio sôbre P^I^^^^^T ' "' ^ ""' 3

mil. Ver no local diària.bTI?randre, ^-T*?.1* ftlnf* 
"'i1 apeDnaS 4 âpS' P°' 

'

CITIL — Tel. 57-0100 -andar. Preços a parti
de 34 000,00 pagamen

e" tralar i'lènc-'.as p! empregada o garagem, COBERtURA
Telefone 7 Fl"''nc,o ate 50=i.'eletone 

imediata. Tel.: 25-0973 e ...
d u : r—s - 1-45-6003.Rua Humaila, 249, .,-_ AVENIDA ATLÂNTICA 3806, pg"Frenle mar, Ap. 1104, coni. grde35 milhões, 15 á vista. Rest

comb. Chaves 1205. -17-16.19

COPACABANA*"- F,enle va"zío"endo.ilso mis. da praia, 2 ou 3 qtos..
terraço, final de consl. 

"ool 
zinhá 

"" ''"'"''""'- ''",''"''' "'
dias, apenas 75
ta. - 37-7103_c
COPACABANA -

ajzio, novo 4 por
quarlos

""/""l'* " moderna, azulejos até o. tac. nc. otcr-;,eio, wc criada, armários 4 do.
pr°P- corados. Preço 30, 5 milhões, si.
Vendo ap. va-: na'< saldo, Caixa, Institutos, di*
indar. salão, 2!r<,>o. 45-6127 - Nicacio.

ap. 104 - Edf. Pil. 200n,2. Sa
lao 48m2, 3 amp. donn. ci arm.
emb., 2 ban. côr, grad. copa-coz

S«^TV^,,^-eSgt^lvIw Í-/A ea ce y^y: & ^^tiYz^êè?/^
ínT-inr-n ;. T— — -'P°' ;" ou 'i1-' r,0'° 6U 000 ienvioraçida vcom o porteiro -j Todas as peças iridevasáveis ãBOTAFOGO - 'Amplo ap. de!«ui. novos - Helvécio elo Gus-iAv. Copacabana, 827 ap. 903 - areiadas Entrega imediata D*,reme c; sl. de 30 m2, 3 qts. 'mao F.«, Cr.ci 136 - Tol Financiado em 3 anes - CRECI milhões a vista o 5a do 500 men' arms., gar. etc. Sinal NCrS 43-8770. .902. .,-:, Gracindn,%,„,-*" 

men-
10000. Saldo em 3 anos. Inf. .B.o-.T.-r..- 1" 

' -^.S—,— -' -
suoer luxo porto r<~\ DA r A ? A M a_ |COPACABANA - Rua Figueiredo

pra
— Ven-: •*-*•-• m-í
banh:

«•ntrega ©m 60 dias c
xo porto COPACABANA Ap. Magalhães 226,

co, 149. ílr_2:67JMq-im 
Njb''|DuPleX - 300 m2/'le:^ra,CvTndf^;^

esquina da Ave-
aves c1 por.

mente. RUA CARLOS DE
CARVALHO, 52 - Entre
8 e 20 horas ou no dep.
de vendas na Av. Graça
Aranha, 174, sj 516 -
Tel. 32-5353. CRECI 442.

CRECI 621

CENTRO — Ótimos apartamentos
em construção bem adiantada,
acabamento esmerado com a ga-
rantia de Pires & Santos S A. Jun-
Io .io centro comercial, todos com
sala, quarto, banheiro

VAGA de paragem — Centro
R. Assembléia - Ocasião - Ven-
de-se - 22-3996 à ta,de. CRE-
Cl 23.

VENDE-SE urgente ou aluga-sc
por temporada apartamento sala
e quarto conjugado, grande com
cozinha, toda em azulejo, ba-
nheiro em cor com móveis ou sem
móveis, gás da Light. Parle a
vista outra a combinar. Rua An-
dre Cavalcanti, 115106 - Fátima

americana. Escritura públI^íE^ 
2V'f°s ligados in-

Hiii*. v«>., «- _» o i-j . w ternamente com frente para as,a',V7°,r, "'/' V'R P,f -'dome- Vargas, silo Rua Senador Pompeu

"teira classe no ramo lmobil!a*|ta. Tratar na Rua Senador Pom

H«m^'A-a};:%!£ rÍÍT,f' f ;V ^H-ar-ÈnVT^lto luxolá-a construída e ^0&^ l^L^Z
te^-^q^r^d?^', s'f'°-M- 

'Tci ^%:rjt'3 -j$s„ mxiYY,:h?de ^^.os. saião, ^%ua s&ímY' te',área - 35 milhõ« - Tel. sgara-vi - u..-.. - ... E-PL1» mil - 37-4990 - cre- sala, 4 quartos c| arm.'Y°V±.Yído Tc.'." ?."S! -

to grandemente facilita-
do. Obra c| a garantia
SERVENCO. Ver na Rua
Correia Dutra, 145, até
18 horas. Vendas' PAN-
IMÓVEIS, Rua México,
119, Gr. 801 - Tels.
52-5256 e 22-3032 -
CRECI 704.
FLAMENGO - ólimo ap. c/sala, lARANJ
3 qts., coz., dep. empr. vazio! jl"KHr*J-estacionamento p, aulo. Av. Ruij

38-6644
VAZIO - 3 qts., arm. emb., 2
banhs., gde. cop., coi., dep. emo.
ccpl., todas pcas gd,s. 130 m2.
S. Verg. 22B, ap. 606. Chaves c
port. Pço. barato, 66 000 financ!
2 anos, est. p,op. 23-1214. CRECI
n. 644.
ZONA SÜL — Compro urgente
aps. p' clientes nossos, desde
conjugados até 2 quartos e dep.,
damos sina! e o saldo em 90
dias. Org. Imob. Av. Presiden-
le Vargas, 590 s| 210. Tel.
23-0459 e 23-5340.

C. VELHO

CRECI n. 258. !peu, 224, expediente comerciai

ZONA SUL
GLÓRIA S. TERESA

BOTAFOGO - Vende-se um ler- Cl 971
reno 17,50x80, na Rua Voluntá-
rios da Pátria. Inf, Eudes-lmó-
veis — Av. Almle. Barroso, 72
sj 305 - Tel. 32-1477 - CRE-
Cl 870.

, NCrS 52 mil fin,,
!_' 

2,,q&A.dcm*.í__!?P-_ Terra.!NCr$ 150 000,00

BOTAFOGO" - Vende-se aparta-'
mento na Rua Marquês de Abran-
les. Sala, quarto separados, ba-
nheiro e cozinha, todo mobilia-
do o ataoetado e telefone. Pre.
ço CrS 22 000 000 cn, 2 (dois)anos. Tratar pelo lelefone — — Cobertura Duplex 160 m A-

Copacabana, 1 285! I 201, Posto 6
100 milhões. S. 50 m. Inf tel

ACEITO ap. sala, 1 ou 2 qls c
deps. Como parle de pagamentode culro ap. 2 saias, 3 qls., 2banhs., frente, vista pl o mar
37.4990 - CRECI 971

i , -, i , Sr- Wolinari - Tel. 22-3655.
jembut., 3 banheiros em Copacabana"-"vendemos apar-

côr, copa-cozinha, de-!,''ir';en,tí .""iunado, banheiro com-
, P eto, kitchnete, fronto, primeira

pena. de empreg. e 2 locarão. Fcne: 22-0841. cr.ci 755.
vagas na garagem. _i-",9PACABANA - Vendo de~fti"

APARTAMENTO D*E COBERTURA D,^t, n' íf'™,» dfi 3 quartos
-130 n,2 - NCrS 52 mil finV r0n,a enlrega. PreçO!rioo?nd. - 55OOO, entr. 50%

co - 37-4990 - CRECI 
'971.

ADMINISTRADORA IMOB. L. H.

22-0977
BOTAfbeso - Vendo ap. j. no
revestimento, de sala, quario, ba.
nheiro, boa cozinha, varanda de
serviço, banheiro d, empreg. e
garagem. - Vor Av. Vencoslau
Brás, 18 309 - Preeo: 15 000 em
30

52-0982 - CRECI 636.
AV. ATLÂNTICA - Vende-se lu!
xo, frente, 200 metros. Vazio
Telefonar de 8 às 10 e 4 ás 6
para 36-1736

_ 
~ 

jAcelto troca por quarto o sala
C O m - Tralar 36-1054. Dona Marli.

pagto. em 24 meses. Icompro ap. si. 3" qts. Dou cõ".
Inf o v/icific. matam ™ entrada ap. menor, resto amT e VISItaS: NATAN combinar. Tratar R, Visconde dcBERMAN - R. 7 de Se-?__?_• 

""M «"¦ C- <-'¦
ti .COPACABANA

ACEITO CAIXA ECONÔMICA"
Vendo monumental np. por -40
mllh. c| salão, 2 varandões, co-
pa, cozinha, área, garagem indiv.
Um sonho en, matéria de con-
forlo. Meil.or ponto da Alie. Ale-
xandrino. Apanhe enaves com
Bueno Machado. R. Barão Mes-
quita, 398-A. Tcl. 34-0694 e
58-3233, CRECI 986. Temos ou-
Ires imóveis.
GLORIA - R. Beniamim
tanl, ap. 2 qls., sala, coz., baareo e banh. empr., frente.

Íu-.i;irio, cozinha,
quarto

banheiro azule

rio T7S-8!04a">n' 
S 000 •"'' ~ M"-;APARTAMENTO*^-e>^!.ÍSa--

Ivende-se otimo ap. novo de sala,
de emprega-

social, dep.
qarapem. Preço à

¦u 300 ap. 703 Pode APARTAMENTO - Laranj. Ruaser vis,o. Não aceito intermedia- 
"oares 

Cabral, 58, 2 qts., sala,
"°o„ Tsl'.i 25-1467. Preço: 50 mil Çopa-coz., dep. empr. Entrega em - nnTArnrn 

'- ."'",""; " "¦"• '"
C/20 mil entrada. 10 meses. Ver np 205 NCrS,? comPro terreno ou qt., banh., coz., qt. c

15 a comb. F. 42-7750 -' CRECI Síín}?"" Sf'A '"«'Poraçâo inf. cia podendo servir Tfi
FLAMENGO - Aos. de!497' .-.._ "
luxo CÍ 2 Salas, 3 qts 2iC0'"p"'0 Pl clientes, aps. de 1,

i»,rcovm^i^rrrr.fcnhs-' cop£' co?nha'Ki£€$y™-
' ' deps. e garagem. Prédio S^^^_ BOTAF0GO _ JUNTQ A

casa R. Tobias Amaral, 103 —
Visitas das 14 às 18 horas. Ent,

lados até o teto em côr. Entrada
CrS 6 500 000 • o saldo em pres-laçoes do CrS 230 000. Ver na
Rua do Fialho, 15 ap. 103. Cha.
Í.V..10 ap' '°5 ~ Tra,ar «m
MELLO AFFONSO ENGENHARIA
LTDA., na Rua Conslança Barbo.
Ü'.JS2' 9ru*io 401 - Tolofonei
29-2092 » 49-3261 - Mélor.

sobre pilotis cj 2 aps.
p] and, todos de frente.
Obra já em nv/estimen-
to com a garantia SER-
VENÇO. Preços a partir

glória v de 57 °00'00' Pa9amen-
cons-1„, ií 

~. 
de^-ío^pieiamVnu to grandemente facilita-

, .,Yf."&p'^fLLTcZyt>- vcer até,20 horas na
2|0, vendo. Inf. 42-7750 - CRECI djdo^M.nde» 98, ,p. 404. T.I.:!Rua Sao Salvador, esq.

22-6917 e 42-674:
BOTAFOGO - 

"Vendo**íp"t"o77"r*2

qtos. novo dep. compl. aar. do
cond. Inf. 22-6917 t 42-6748. -
Creci 643.

30 mil resto 2 anos. F. P. Veiaa
Engennaria - Av. A. Barroso, 90II .o - Tel. 42-5231 e 42-7144Creci 832.  _
EM FINAI DE CONSTRUÇAO -
Na Rua Pinheiro Machado, 62. Ven-
demos os últimos e excelentes
apartamentos d» nossa incorpora,
ção, somente 2 ap. por andar, de
frente, """*

completas
vista 26 milhões. Inf. OCEANO
IMÓVEIS - Av. Ri, Branco, 108

(CRE^-94.11' 
A2'™ ' 22-9-'°

APARTAMENTO - Copacabana -
Vendo excelente cp. à Rua 5 de
Julho, cem 330m2, 1 per andar.
Living, sala de iantar, 3 gran-des qts., c/armários, 3 banhs
SO"" '

, -epei
duas_ vagas p'autos, final

tembro, 66
52-2281
CRECI 8.

PRAIA - GRANDE
OPORTUNIDADE! Cons-
trução acelerada mm a 

*°CI*!'> ampla copa e cozinha, 2nutou a_eist_aa com a qts. para empeegadas, dependen-
garantia da SERVENCO
e de M. HARZAN &
NUDELMAN - Salão, 3
ou 2 quartos, 1 ou 2

Cias

^VuTuarro., T^ntirot!Nn^ÍrOS S0CÍaÍS' C0Pa

de construçêo a cargo da CHO-
2IL. Inf. OCEANO IMÓVEIS. Av
Ró^^":',• ,08 gr- 903. Telefones
22-9690 e 42.7602 (CRECI 943). |
APARTAMENTOS p!~Cx"*~E"rõn""|emPregada, boa COZÍ-

lZ sdo,Pucão° imediata Z t^3' 9rande área ^ ^r-

R. Barata Ri-

52-2281 e 32-6172 -|"Ia"quarto1 se°par«loVs' e^eoend.:
garaçem, vazio, frente. Ver c|
onrteiro e tralar *f?-1522 e

COPACABANA - Entregue a ,ci,.;!'"'91 "^ 677-
da do >| .,..uvel a r.guipo cspe-JCOPACABANA - R. M. V. Cas-
cíalizada. Corretores Associados, i'1"--1' ' '& — Passa-se sem lucro ap.
Av. Almte. Barrosu, 90, gr. 801 2! conjuoado, -hr-i muito adianta-- 42-0425 - 32-6750 - J-43 -Ida. NCrS 500.00 sina!, saldo fa-
CRECI 307. cilitadn. Tralar 47-1522 e
-.„,!""**"* 22-3692. CRECI 672.
COPACABANA - Ultl- c"5pÃcabana - núm^
mas unidades — Adqui-10* ant!ar a"° c' garagem, deis
^-_ *,.*, «-•-I* ri Kilos-, sendo um cf arm., deu.ra SUa residência na Rua|da, empregada. Entrega imediata.

Prédio sl pilotis - Preço: 40 mi-
Ihõe* financ. roíIPlr-N _ Fone
52-1837 - CRECI 480.

I COPACABANA - Rua RõdolFâ
Dantas. 91 - Vende-se o ap. 701,
cl 2 qt-ís., sala, jardim de in-
vorno, den. compl. empr., atape-
teido c1 díso e eizulejo at6 o te-
t-i, banheiro, cozinha, área en-
vidracada, c| Ianque. Ver no
local.
COPACAB*ÃNA - Entrego vaito.
Vendo ap. 13 milhões com sinal

Santa Clara n. 335
Não perca esta oportuni-
dade de comprar seu
apartamento de sala, 1
e 2 quartos, todas as pe-
ças amplas, quarto de

C-LCRIA - Vdo. ap.
Rua Joaquim Silva, 11, pronlol rant.em 6 meses - 6 OCO CrS novos, ,„,„

BOM

MÁXIMA - 35.8
MÍNIMA - 22.8

VWJ^aa
PREAMAR:

5h/l,0m e I7h40m/1,1 m
BAIXA-MAR:

0h40m/0,5ni e llh35m/0,4m

TEMPO NO MUNDO (UPI-JS)
Temperaturas máximas de ontem e previsão do tempo pora
hoje nas Cidades seguintes: Buenos Aires, 27<-V( bsm* San-
tiago, 2406, nublado; Montevidéu, 26°, nublado; Li „a, 24o
nublado; Bogotá, 16°, bom; Caracas, 250, nublado; México'
19o, bom; San Juan, 22°, nublado; Kingslon (Jamaica; 23o'
nublado; Port cf Spain (Trlnidad), 240, nublado; Nova lor-'
que, 30, bom; Miami, 23o, bom; Chicago, 50, bom; Los
Angeles, 15o, bem; Londres, 6°, encoberte; Paris, 9o' „u.
blado; Berlim, Ço, !c,|; Aloscou, 20, bom; Rema, 17o, 

'

lijbca, 14os, chuva.

metade
binar
Marco

conj., na j VENDE-SE
Ale
pelo telefone 26-4538 c/ CO, 119, Gr. 801

_:_CREf 174.1. 52-5256 
e 22-3032 -

CATETE - FLAMENGO 'CRECI 704.

..«« www yjai vauur. c5u. rn*;nk. __...-. j • . *u "Si"" imeaiaia na urq. — ¦¦¦"'••' °\j. u munt-ps com sinai
COm Iniranr,-- \/„ -J _,- , í',™^ ? 1°"' ÍmP.?0'' e COZinha, dep. COmp e- '™h. Ha|onll. Diversos aps. è VIÇO, tanque e GARA-' 

-"m"'inar o resl. Aceito Caixa EcCOm Ipiranga. VendoS i'"* %="?fm P.'iva,#i«* CIVIA - . . 0 ,_r „-*«'¦-'«< < Pequeno sinal. Tida r-CA* a-J... "rirt IPEG. IAPB. Fac. em parcelas a

vtsla, restante a com-!-;, t._„
Tel. 47-8414 - Dr. ¦ ""?.

a^o'^ ^''"MPAN-IMÓVEIS, R. Méx,-
" ~ - - ¦ 

Tels_

GLÓRIA - Aps. 
"de

2 qtos., sala, deps. e ga-l^oVcond^ /enho^vános ,.

?PÇ^iÍ7ffK 2 amplas garagens. &." iuPrffi"°e ^clen^pEM. Apenas 3 por an- Snr^.^ia.emuartnh".
:\32à àriít^-cMS-",',6,\Rodas as peças de fre*\pm^J^^*«ft. Ar|dar. Sinal de CrS . . . . [vY^J^"^^ £
aranjeirãs Y »-,: „ 

"te. A MAIS CONFORTA, .swm» • *-nm. °' '*' 1 100 000 e prestações l<*< *v. paLXYL « 1 íaLARANJEIRAS - Venda ao v ,.-io. fie., =., 2 q„ dep. emp., VEL E BEM PLANE.IADA!ATr,NCA0,! namplo e claro. Enlrada II milh ncrinfuni a r-, « -^. ,Vpubllca cb Pc">
.. |e 10 F. - 42-3235 - Creci e_03! RESIDÊNCIA DA ZONA 'f- de treme, 3

Ma- FLAMENGO — lindo inatiimp» ICI tl D.., n <i - i 
'^"'.s- gara- em -

,.._„„, r,, 
-, 

, 
- 

-,-•„ ios.to 
- I p„r ,„da"pilo/J _ ! 

"LARANJEIRAS 
- Terrono - V.„.'SUL Rua Marques de 25 COO, Aceita

ragem. Obra ia em ai- °ul'°' no Condor sooo sin. rest. tr.9a .m 15 m.s, 
P- 

.c.bam.n- í"-'6' 
453 m2- '"•" ' 

"*u> Dom Abrantes 178 Condi- ?.or ",enor - T'»'a
°"m° D"*a- Vaz. - Tel..*o luxuoso - construção d ori- ?«""d--' *'¦ ' 1104. Telefone X-Oliai-...comi

280 mil s
A.

e 36 prest. de
lüros. Vcr R. Santo

bon

venaria com a garantia !*-5-3983 - creci 190.
SERVENCO. - Preços aíAPARTAMENTO vazio"- Vendo
partir de 26 600.00 com L%ín!.' &'tY°Y'Aá'Z
pagamento em 3 anos.
Ver até 20 h na R. Cân-
dido Mendes, 236 (iní-
cio de rua). Vendas:
PAN-IMÕVEIS - R. Mé-
xico, 119, 

'Gr. 
801 -

Tels. 52-5256 e 22-3032
- CRECI 704.
GLORIA

- construção do pri- „''"<">¦ ". » 1 »
última lei., com . «.\?HIl?- Sr. B.tk.r.

APARIAMENTO - Flamengo -
Vende-se o apartamento 105 do
prédio numero 174 da Rua Sena

meira, na última lajo, com a ga.rantla de PIRES S SANTOS S]A, LARANJEIRAS - Vendo ap. 96m'2cl hall, 2 salões, loilelto, 4 am- vazio, tipo casa, 2 qlos., salão,
pios dormitórios, armários, 3 ba- e,c- Rua Prof. Estelila Lins 77nh.iros «oclail, copa • coiinha,:?P* "02 -NCrS 27 000, a cómb.

CreciAmaro 36, ap. 204, c| porteiro.i2 quartos . banheiro d. empre-|Tel'- 22-3057 - 22-3679Tratar 52-2877 - Creci 961. gadas, garagem - Ver na Av.l'"25-
Vendo ap. pe-

ções de pagamentos ap"a"rtam*5Ntõ*~2 qu„ saia'.
adaptáveis às SUaS DOS-'dcp' 

de- fre"'e. vazio. 
'Preço 

30
-•I -T-J «a • ix !n,'' enl 3 anos- ^ h°ie todosibilidades. Mais deta- dia, r, - - -

1 100 000 e prestarõ°Si'""' 
Av- A!l"'- Barroso 90

U-9C'vend;'"iliüS men53ÍS de Cr$ 280 000 42.^5^29^34"^^, 2^'
quartos, saia, _ Conslrucão-lncorpora- COPACABANA ¦ Apartamento -

- 500C0, enir.:'-_in rU |~,-,|_, \\-.ir; . ,/„ 'fosto 5, cnm 2 quartos, saia, coz.
Caixa ou troca-30 0a "mOlDIliaria Ve- banh. e den. comol. empregada.

36-1954. -nancio S.A. — Rua ler,. 
'Ncr-ccio de ocasião. Rua Prof,"-

Ga*tao Baiana, 58 ao. 1005.
508. Tcl.

ção da Imobiliária Ve-
nancio S.A. - Rua Teó-,,„ . -•i /-\ - ¦ r-* ícr Qaa^tao Baiana, 58"NO 

Otoni, 58, S. 1001 2;Tra,ar Quitanda, 20 e,r,'31-3367 - CRECI 203.

Ih es no local
Siqueira Campos 203'201

de 9 às 22ÍA\'EANIDA Copacabana 386 ais:
L-, _]•* !' *two — Oportunidade únicahoras diariamente, e nas •¦• -

predial queno 
"."aVio" 

,*a 
"RÜã".iplringa,|^f'_ 

Rio Branco, 156, s||eX-e|,-ic-M

OSVALDO CRUZ, 137, das 9 á. LARANJEIRAS
19 horas - Tralar na PRI

-or Ver,., "^^ ^ ^^" ^ ™^> Vjl^Tnírfdfv^ 8* && ^ > °^ pelos leis.
erg..eiro,..com sala. do,si42.í874 - Primeira Classe no R,. -^ Ver no local das 8 horas $52-7494 e 32-3813' 2 horas.

ll 206
na!8 milhões sínal - Por esiarâlug.

| 
s 'contrato vendo esplêndido e

CRECI 258.

-tio 
-aíe 

0m'éiÕ!i,6AMDEN?C F ^YSSSii 
Cru,;; 1ARANJEIRAS, 243, ai, 302, NCr.^110 BOGORICIN

financiada. Preçíi- £,'?' 
''" 

?„'. 
Sala • 1U1"° >- W ™'™ e| i0%, frenle, luxo, CRECI 95.

Tcl. 23-8788 - !, I. - _ 
«">"*> espaçosa com 2 quarlos, sala, cozinha, depen -„-,_or. fogão da oualro h-r.,t i... ./ Mnrí. 1. .,..-.-„_-. BOTAFOr.n - V.-J. .. ..

mJ-4 
43"9,205, 

7 
]t--'Di —' "-;fico"-,p:"7o,mações no local das 9 as »po rn'dio, sl„ 3 qtos., arma

22 horas ou em nossos
escritórios. CRECI 450. '
COPACABANA _ Si.'"tonílerõ?
n. 200 ap. 601. - Venda pren^to. Alto padr.io, 230 m2 1
andar. Acabamenlo para

rios, dens. etc. P. B. Ribeiro
(Pò'1-i 41. Tratar Sr. lúcio: tel.
43-0030. (CRECI 20], Av Pr«s
Vargas, 590, s. 514. Incl. do.
mínao.

apart,*

quartos, dependências p! empre-lmo Imobiliário
gaclor, alapetado,

•-jutidi
com melado financiada. Preço - .,..,, • x

:36 OCO. Inf. Tel. 23-B788 - Sr t'- _, 
"""' 

r"""" c °m 2- duartos, sala, cozinha, depen „„!Mo,ques. •"¦ togao da quatro bocas, área c/ dencia empregada, aluoado Aloa- BOTAFOGO - Vend. ..
Ap. vazio. Vdo c APARTAMENTO VÃZln Ái--""!" 

', 9aragom. Obra om fa- cir - 32-2395. mento de fr**nto cem sala, 3: APARTAMENTO - 320n,2 - NÒ-'»''' lelefene 36-1320
, - J «?•' •"¦• «'•'•Pí»* cl lei! salão, il. iantar envi-r o* ori?." _L. 

''"'"."": •*••'•*' • «ndi- LARANJÜRÃS - Vende-se è R í,Ua''Gu' íef!nh*/ ""nheiro, quar. vo -Pilotis - Um D andar. Sa- COPACABANA
Cro 2300O c| 13 de en. saldo coz., dep «mor Enlr li' YY 

' 
• • '.""!""""¦ Alondomcs no;AI---« ri,.  XI""1." s-„.'*, K' .'o e banheiro d-

comb. tel. 42-2205 de 9 i, rest. fin' 2 YY 471.00 men«i, j-en. Vcr. 135, 45-1744. 'j

22-8554. 37-4641 - CRECI 971.

, I ótima sala reaimTntr^parada I io. 
~Ãíto°Kpad7ão, 

WmS'TmÍ1 -YYYY°i SAMPAI0' ™ "
banh. compl. _ coz. c/ fogão 4 andar AÍ-,,,.„„-. P-,,-04. Vendo chave porte ro, va-bocas área c/,anque-95VVC. gosto! k%?Y07%n% clo^dl^, 

"'"' -P- «-"Plil-t. Tel.
_|r'cças claras e ensolaradas. Pau- o todo alapetado. Preço ocasiBocos aps. p. andar - Junto Co- - Motivo viagem, salas em már'lLE'ME 

~ Ven''° ao. 30 ml", praia
|pacaoana 

Palace e Excelsior. Não more português, 2 banheiros *en-; íre;lli;* sl. qt„ ban. cor., coz.. """s "cm corretores."do 1 ledo cm mármore Marcar 
'.'"-.a!e ° ,el°. d'-, banh. emp.

i25 a vista ou 15 entrada e 15
a cembinar. Ver Rua Gustavo

3, ap. 301. P
Venda magnífl

12 horas.

«IS_ excepcionais. Alendomcs no;Alvaro Chave, n 28* ao 210 !° 
' 

WY0 í* ""Pregada sin- "e'*. "ving, sala jantar, 5 quar. co ap. d, 2 qts «I . don, -fmpai0' 
"' 5:3' ">¦ 30'* •"¦ A*

gf ^Rf^doCC?armo: 
Hfr A^! ff^SS^B^ ^íFí 

^1^ ^ ^"-- ' '^^^i}Í^ 

'™ 
Vendo a,-. C 3 

*o,ns.. 
2-*r. T.,„ 3,-2677 . 3,,«4.IT„. 32,58, ""«" ^tXZtfJte 

ÃSStTO, ^^^"' ^ fclS- ^ ^kie%'^.^ Y
Crecj 336.

..- >,í.-/;*Ví'' - ^-\-.'.,.!' '. -¦--¦¦ ,•}*''W§'*<vK ¦.¦^-¦¦ZFr.rr..



2 - CIASS1FICAD0S - Jornal do Brasil, 5.0-fetra, 30-3-67

GALPÃO INDUSTRIAI
GÁVEA — J. BOTÂNICO ATENÇÃO. Raro negocio. VendolTIJUCA •

Tãduia» a,-,riuP?T 
"" 

' í !crr'15;> dc frente pin edificio JNi Rua
JARDIM BOTÂNICO - Fronte ¦ 

j „,, es,rulura fina|, dofronte à R,J a,.. 102.
VJin2. Velo. ap. salão, 3 qts., Professor Gabizo. Modelo: hallvaranda, dop etc. 30 milhões alj salas cirande-, 3 amplos quar

í t;..
comb. 42-8.106

I CRECI 1 018.
Alug. s/contrato,

^ECISA-SE
Indústria mecânica necessita comprar ou aluaar??"^"3ò-,08s

| _ . . aJ LAGOA — Magnífico ap. c| salão,

galpão industrial com área aproximada 5 000 m2. Sen-—- 2 ^c^^r^
do com 2 000 m2 cobertos com força, luz, água ins-íS^S|Sí
talada. Preferência com telefone no Estado do Rio.EHFIfS/s^HSí
Próximo Via Dutra ou Rio-Petrópolis.

Propostas para a portaria dêste Jornal,
número P-87 252.

los, 2 banheiros sociais em cór,
copa e cozinha separadas terra.

LAGOA Rodrigo de F/oitas — í° na frente ccni mais rie 120tn2
Vendo residência de 2 pavs. com etr- Na estrutura, 5 milhões; o
4 quartos. 3 salas, cepa, cozi- *a!do, financiado: Preço: 2*) mi-
nha, dependências cie criados, lhões. Tratar tol. 26-9a0l ou ..

ragem etc, edificado em ter-126-0281, ccm Vera. CRECI 703.
rono medindo 12 x 30. Preço ATENÇÃO Pça. S^ Pena - Vdo.
210 000,00, facilito pagamento e no molhor uento da P<;a. - Ed.
entrego vazia. Theophtlo da Sii-inovo. Indo sombra, úente cen-v/a Graça _ CRECI 101 - Av. Munto 5 salas ou separadas. Ex.

Sala 30J —j celentes p. clínica, escritório etc.
Inf. 31-05-17. CRECI 953.

¦ Ap. c. 2 qtos., sl., dep.lTIJUCA -- Apartamento sala o
Barão Pirassinunga, 15, quarto coniugado, banh. o kitch.
Ver das 13 às 17. Pre-|3 milhões entrada e 300 mensais,

, Aceita-se Caixa. Trai.: Estudo ncqócio pi carro nacional
CRLCI 844. iParao de Itapagipe, 465 aps. T-O]

Ap. qt., sL, 
"coz., 

? 
¦,0,_ 

T [ratar Quitanda, 20

O IMÓVEIS - COMPRA E VENDA

salão, e
nn R. Ur
58-4076.

31-3367

3b

ap
íoí do Edifício Matisse. Todos de

[frente, 201 (256 '112], 402 c 502
í'/3ó m2). Ar cor.diciontv.io, água

uperluxo •

VENDO ou trcco terreno cm; VENDE-SE ap. vazio com 2 q. i.irciMTRAI
praia, espetacular ap. de 4 qts.,' e dependências. Rua 20 de Marro I N 'KAL

ii construção adianlada'22 ap. 102. Vnr ci • <) ,,- 12 hsi
guai n.» 545. iratar tcl APARTAMENTOS PRONTOS

JACAREPAGUÁ cascadura - e.-,, edifício „

.Hll.-A r i n .¦ ,, li""1- !»»¦, gar.a.om, d»p. empro- AIEN.AO - Frorjuezia - R Re.1. í ,' " 2 quarl.IIJUCA - C. d. Bornfjm, 74 -L,d mi.tivo viacem. Tol .... "aiu Meir, Lima; ,lr 10,40 
K*J,V"h°"'.°. tomiíll"° "'" có,. -jra-so fase adiantada constr. 23-6910 eom Q. Amólir,. Aceito '''¦ 4 ,nilh5BS- Er''- > milhão Sal. „° _Z-- 

'" Droa 
,com 

"""*"»¦ d
ap. luxo c/ vest., saleta, living, Caixn Econômica d° ICO p mês. Ver r- tratar Rualf, «' cÍ'":jI- «ml>'=5ada.

Casa, vendo 3 qls. c, arms. «mb., 2 banh. su-' • Fred. Meier 15 •' 305 - CreciI "' Suburbana n. 10 10
n pav.|ciais, saleta almoço, ccz., dops. AMDARAÍ  GRAJAU — L0-74 "" Tcl- 49-8633 - Dias. I0."1 f'.0"'? à p' 

ÃTENÇaO - PraírSôcT-~Oliim
casa vazia, 2 qtes., sl., varand.
quinta!, etc. Pr. |5 milhões. Ent.iAKtA.. Pa Av- S^nta C

cer.,
área, ern final de

hÕcs a cimbi-
/¦!, ap. 406 -V

Ururjua
à C. Donfii

501, junto
2 p-and.

391
Pintado

APARTAMENTO luxuoso, novo
de frente c^ todas ns peças am-
pias. Saião, 3 qls., arm. emb.,
copa, coz., 2 banhs. dop. com-
pletas, garagem. Ed. 4 pavs. s1
piletis. Ver Rua Ena. Arlol. 1)3
(saltar Hadd-cfc Lobo 313). Infs.

48 6370. CREC

(p,ã

LEME — Copacabana aos. vazio
de quarto e 2 qts,. BRILHANTE

Rua HÜárin de Gruveia. óó,
gr. 516 - 57-5187 e 57-2085.

CRECI 243.
LFV.E - Av. Atlântica — 2 qí_.",
tala, dep. compl. — De frente,
sô'-re pil-tis — Tratar 57-7309 -
CPECI 1 112.
LUXO — Ncivo, fronlo, claro, ia-
Ião, 3 q., 2 b., cop.--coiinha. 4
grandes arm. emb., pint. ó!oc,
iintoee, "ararem — 78 milhões,
56-1194.
LEME - R

nte- e exaustor
Construção e acabamento de Go-|MuriMo Freitas,

Ornes 
de Almeida, Fernandes. Av. 1354.

Almirante Barroso, 90 - 517/519
efonc 42-5099 e 42-1238.

AL -- Taubaté Administradora —
RF.CI 84.

LAGOA - Na Av. Epilicio Pos-
s;a, I B58, om construção hcm
adiantada a para entrnga cm 12
mosos, ótímo sp. de frente, coir.

45 m2 c-.nstruidcs om Edificio
cr.i cnniro co terrena iiõ 4 000 m2 APENAS onze milh
constnndo do: esnjunto co s.ilas nanciados vendo np

ISUUUU tln-. 1 ano. vis. 46-3294.Imários embutidos, 2 bunhelros so- o' bíühíiL" ?"-í"," 
'' »""• e.m.b- ^'^'"TSS 

'LiA'" 
4 

bA
rA,.n(;- :_ - _;.:. --_, „-i„i.í * banheiros, failotu, crna-ccxinha, sccmis, coz., çjaragem, de fran-COMPRO - Terreno cu casa, '""• "''a-c„oz1"*?•."" «tanque, quarto . den. para 2 empreg. ; te. .Conforto e espaço em 150 m2ruas transversais. Pago á vista. * ?""•»• b»"h«'™ 

f« ?;"P'°- área do serviço,Paaranem, Prece Venha ver planta, con, Bu,-Sr. Jalme_- 47-7674 e 52-5569.^.;= » S""S«B ¦ Censtruç.o ml- NCtS 12, 500,00! - CIVIA - Trav. no Machado, OBRA NA 4.a
GENERAL URQUIZA - Oportuni.'^*' g" nT La RITA 

"líaDIT °Ad("- '7 lDiv- rf" Vc"f;«. 2-° " entres» p| 24 meses. Rua B
dade. 1 por and., living, sl. de 5V da, 9 ls 17 S-,,1 T ., 

' nn:,:,r'- Tcl- * «-"'M. de 8,30 is rão Mesquita, 398-A - Telefone
jantar, 3 qts. c/arms, banh. emipREDIAI AOIIABPli _ d... Ji" ,0 h:"'5- (C"ECI ,21;- 1340694 e 58-3233. Creci 986.

ço ^5
22-6703
TiJUCA
banh., i. inv
Cüiistrucãc. '
nar Rua Uruiuai,
Tralar 22-2330.
RIO COMPRIDO ¦
centro terreno 11
2 s!s.( 3 qtj,, cepa, coz
banh. sociais, living c1 bni
qts. emp., quintal, jardim, ga-|rianien!e
ra-iem. Preço NCrS 83 KI0,0O si- tamento <rm prop. o tonstruto-lAMPIAPAl

2 meses. Rua|rei. Tol. 57-31VB. nni^™,/.i
TIJUCA 

'_ 
Terreno * opartamentei Bri,°' 611 ~

- Aceita-se treca de lerreno cu aps. Sala, QUco.5 parada, nr. Riu, por bcn.',} '
aps. em construção, peruo cenlral,dep. Entrega 6

2 ccmpletas,
2!Ed. -

pondeticias cc.-i
Vor na Av.
cm ffü.ita
Avenida Grata Alinha 226,
-0-i Ijl : 42-6650. CRECI í oY
AREA na A*

50°, R
ainpaio Viana, 112. Tel. 283224

APARTAMENTO tio sa'ão, 3 quar-d,-s 8 às 12 horas. Diretamente
toi ci arma rios, banh. ci boxe'c=nl preprictíríc.
e banh., copa-cozinha c' arm.,[sAENS 

" 
PENA 

'- "líua 
S.iboia Li-

deps. completas e gara-em. Rua ma, II. Vdo. apta. frte. vista Petrópolis
deslumbrante, 3 qtos. 2 saias, lemti

0 í'A

n. f;'ní. oleo, par
Ccnd. excepcionais
o 37-4794.

BARÃO DA TORRE
Salão 3 qts

Frenle -J1E3LCN - Maravilhoso no., 1 pnr 
'

c/arms., banh em andar, luxuoso prédio s{ piletis,or, cepa-coz,. dep. emp., nara |junto a praia, c| hall, salão, la-
rem. Ocupado s/centrato, NCrS vatório, 4 nn-. ;!cs drrmit iries, nr-
0 000 fin?. 1 ano. vis. 46-3294.Imários embutidas, 2 banheir

dep rlCCJl

fins
11cemp, atapetado c

do, base NCr$ 60 000
46-3294.

, 
Gf:flvo Sampaio, i IPANEMA"-Em^carprovílenia.íCP-ECI 256,•¦ . Velo aolo. ftie. luxo, o!eo,:rfo magnífico ap. c/ 4 qts sa- -

Itos. salão, 2 banhs. Ião, copa, coz., 2 banh. soc„|lE3LON -
àef>. empr., área de serv. e gara-1 trução na
gem pl 2 carros. Todo atapeta- n 181 ,dc, ccm .ir condicionado
dor privativo. Rua Prudente delir. iii. nMorais. 1 244 ap. 202 - Chave;

porteiro - Tralar Aliança]

d
quet. PreçD c
reis. 22 7226
SAEM;'. P".nA - Ení. vario/ Bai-
lazar Lisboa, i9, ap. 202, vúc.

2 qts., sl., coz., banh, comp.,
fie. rua, dep. empr. Ver diòr.
Org. Orlando Manfredo - Ba-
ráo íguatemi, 86, tel, .12 0604.

írll ICRECI 02.
AÍENÇAO - fiiuca - Olimo ap. TÍJÜCÃ-- Barão da 

' 
Moiquita,,

tie frente, vazio, 3 qtos., sl., dep. 796-501. Fie. la. loc, acab. lu>;o,c21.
cmp. etc. Sinteco, pintura a óleo, tala, '1 tjt;., banh., ctt., çr
sancas e florões. Preço 35 mi- dop. emp.', tjar. co.id. 22-3?".G ol-
Ihoes. Ent. 15 milhões. Rest. 500 52.5920. Mário Maisal - CilECÍ!
mtl por mei -- S jures — Tr. R.ln 7$
fred. Meier, 15 s1 305 — Creci
1 074 - lel. 49-8o3.1

42-

Pena, 37 - Vendo
Ião, 3 q., 2 banh., co-
pa-coz., dep. compl,,
garagem. Inf. CITIL -
Tel. 57-0100 - CRECI

vaga p> auttmóvel. i.fl. . ,„ , ,. ^,¦> de festas. Vor diâ- VILA ISABEL
3 lccal. Tratar dirti-1

ua Paula s m'lh5e!- vc das
iPua Cândido Benicio, 2 030 - C j 'ende-se. Prcpriotíric

Vendo'' - fr- F'od. Mener, 15 s' 305 Suaiana, 55, sl. 711. I. .:

tO S»D e n-C,eCÍ 
' °7'' ~ Tel- 'i9'8433 - ABOLIÇÃO - Ferreira :' „.',„. - "'"¦ c"l' Av- Sub, Vd-... c

. meses. ATcNÇaO Vancio no Cent,-.- Ol;., sl., coz., i.-,h ,.,-No Rio, Rua 7 de Se- i l r.T,, y , r7ninn« Madureira ótimas casas, 22700, picst. C5 nnl. \v.'¦i AJ° "T'"- F=nes:|lnT- '-MIL— ICI. 5/-UIUUqls„ s!„ ce.-.. banh., quintal - I? K dom. 10 ás 12 h3 ° J--8641. I- CRECI 621 fnUsd!> 3-M3. Trai. Estrada do Orlando Manfredo, b-A
TIJUCA - Pca. Afonso -....._ . A"^ '^ »>• 2«- l?AA-

ATENÇÃO - Vendo de 2 qtos.,'ATCNÇÃO - Jacarepaguá - Vdo. Cl —¦
Sd- sl„ cer., banh., e tleps. de emo. ca!íl ^e 2 pavs., 2 qts., s!.. ÁREA c' 56 COO

é de frente. Ver Rua drs Arti:t,is,!banb .er\ còr, escada de már- ,0 ";i Esícíç.Ío t.
49 ap. 101 - Preço 26 milhões, mere, garagem, varanda ent. - ~ Pcocndo c-.n.-tr
50°, a virta reslanle financio —[8 OCO p] a cembinar. Trat Trav 37-4/50 - CRECI 9/1
Tratar Machado - 58-0572 - Av.iBrandura? 516 - L. do Bicão, ATENÇÃO -
28 de Setembro, 345._ _ ,Colei 91-0195 - Vitalino. _ _ grandes ao.
ATENÇÃO, vd., casa 6 qtos., 1 MENÇÃO - Jacarepaguá - Rua 2 ° 3 't'1
si., 2 banh., garagem, crpa. coz.'Cândido B-?nício -- Magnífica ^rca 'r:-;'
e demais deos., tor. de 1 200m2,|res, centro te.-r. 22,-75 C. ylmaq. lavar c «ancas .. fl-

TIJUCA - Vendem-se lunrô à ,i'^.';.,,50 
">i'hões. aceit-. ofertas ei salas, 3 qtos., 2 banh., 2 var.,|n«os c 7 000 cnn. „, 3 c.

Saenz Pena desocupados 2ÍÍÕ* * .Ver . 
'"' En"- Cam;> Lobo,;copa-coz., 2 qtos. emp., car. cif'incnc. atá 5 anos. Ve, c c

com sala, 2 quarlos, jardim1 í. , 
°'-'"a ?' ? "'",;' =•• c~7- 5e':0»!!í- 50 '"¦ ci 50% financ.IR- Ca.-iíSa Resende, 206

inverno e riem. dep. comly'1"!'- e A™ do',s- Rua S" FjDet. Mevico, 143 - Gr. 303 -Ivo» casa 34 cu ci S-bra )
Dias,|,,J"w\- KC:"uEr,,-lÍÍ. >-UAU05A'bcm financiamento. Ver na Rualí, "i 9 ° ma)' """ de ^|Tel- 32-! t06 — Creci 166. 129-9502, hecário c-mèrci-l'- Vende-so na Pua Visconde do General Roca 377 com zelador o '..*' ¦'•• ^,ri"'c:n p mai! deps.: . iíTFNCòn

a, »mp'as pe. Sr. lo-ò •- CPECI 74B 
"laao'|f.ua, Maior Barres. 52 - Tratar!ATENÇAO - Jacarepaguá - Ven- í . Ça0 "

10 x 21. C

m2 - P.aní

ív',érr.r — Vondo¦J. c! sa'ão 7} m2 «
., 'I baniu. 1 om cór,

de
TIJUCA - RESIDÊNCIA LUXUOSAbcn

antigos fi-|Ca;, acabamento requintado, 
"oll

com sauna.f. 0|,a trc,,,nol„0, „ c0ncl1(:;oj . „
nado etc. Vor a nualouer hr,,.i I H'1- '

TIJUCA

12." andar To!< LAGOA - Porto da Igreja da 1

Base NCrS
eferta.

Ver a qualqunr hora,"20 
000, acuit;indo-so

SS
coz.

Casa — R. Aguiar, 57
2 banh. soe. copn,

quintal, jardim,

82

„ ATENÇÃO - Tiiuca - R. D. D
nas 42-6874 e 52-3615 - Priraaira '" Mlt'Sar!da Maiia, local aritto- fina — Magnífico ap. ci saião, -,
Casse no Ramo Imobiliário. -"_,"' '•/««'» do residências [qtes., c' arm. emb., 2 banh. cm 

jCOmplelSS

TIJUCA — Apartamen-
tos DUPLEX de salão,'iving, 

vestibulo, cooa,i3a''
'. i I n fias

dep. emp.
- 28-3232.Vendo melhor cfi!rt,i

TIJUCA - Rua Uruguai,

Cha

Frente
ala, 2 q., depj compl.

cozinha, depenclenci,is!lnf- CITIL- Tel. 57-0100

(ANDARAI) - Vendemos casa e|
*a!.ir 3 qts., dep. empr. etc. --
Pret;o 24 milhões ri pagto. em
40 meeis - Ver diariamente alé
13 hs. R. Paula Brito, 646 - Tra-

AsSOCiadrs. T"1!

Rua!onqo -- Baln
end. Lote p'ano

ácju.T, luj e;; v .

DA-

Vendo 'ar C-rretcr

150
cepí, garage, otlmo preço final
constr^Je^s. _22-7226_e 37-4794.
LEME ap. Vende*se c| 4 qtns.,
grande área social, para família
de tratamento ou embaixada. Rua
Gustavo Sampaio, 194 - Edificio
Montese. Falar na portaria, com o
Sr. João Pedro.
LEME — Vondo casa d» luxo, cj
4 qts., 3 salão*, gor.r dep. emp.
terraço etc. Chaves na Rua Rlbei-japartamôltos

Grupo inteiando cens. tiári c0„a.CCI|„h 2 n,tos d„!. En9. Cortes Sigaud empregada, área, garagem. -
".¦- ,¦ A' 5»»'»?j. 

«eolH Construção ii iniciaria. Condi.
!..eJeVijB«1lelpant«í »»".* ""^l - $5.! c.cepciinais. Entrada: NCrSata, D. Aparecida, 47-17B2. U 350.00, restante em 40 meses.

C.L.C. (CRECI 209) - Rua do
Imóveis - Pracs Pio X, 99 - 3.o,PRUDnNTE DE MORAIS, 935 -'Carmo n, 17, 2.» andar - Tols.
andar. Tcl. 23-5911 - Rua 26. Apartamento tie 241 m2. Obra'üJÉZZ ° 5H5H:— Creci 16. cm revestimento, predio em cen- ç fftlin 

" 
D TllllrA

ipanfwa v • „„™„l|m ^ ""reno con, 12 andares. ± 
t-UN'<- — B' TIJUCA

"""•  - Vent,t> " 000,00, Especificações de luxo. Quadra' AV. NIEÃAÃER~~fe"í'""
da C=st„. 56, c| po,.. Jorg.lctuartos e 2 salas b°«nheIro cS.ii-f 

P'A Estacionamento priva-'espetacular vista
Jo.iquÍm —pleto '

(ocupa

do luxo. Lado da sombra, Cun- Cor, cjrad., copa-co?., pint. óleo» li *. Ít
domínio selecionado. 5alio, 4 cito., wc emp. e gar. Edif. pilo-jCia C ServiÇO,
quartos, 2 banheiros, toileta. vns- í's 60m a comb. Inf. Má<ico, _.._.r+__ o t,-,„,

148 gr 30.1 - Tel. 32-1106 _'|quartos, 2 banheiros so
Creci 164.

- Tratar 54-7759
Creci 744.

dependências de criado;,
sem cenirato. Theoplii-

550.

: de Carvalho, 76 —

Marcar hora 37-6523
63.

CRECI n.

pra
vo alem da vaya na garagem.(tre o n. 418

Construção e acabamento do Go* tels. 23-0459 c 23-5340
ln rfa •a,-.;... r,--, 

~ 
r orrTTni' !mo5 "f* Almeida, Fernandes. Av. I BARRA DA TI lllfA

POSTO 6- Rainha EliSabe.h, 2oT,|av Copacabana 
C|oS 

S»L •íl.' A,!T,ran,e B;,rrt'so' Ç°' 9'!' 5I7''
ao. 6." anda,, frenta, cem vista- Tel? 27-3443 l519; I«l'-'<cnes 42-1238, 425099.
para o mar. 7 sa!.-«s, 3 qts., don \,„ A.,,-,. A — .,' ~ —-  "" ^^ '~ ^^ub.Tté Administrado-
eme,. Mão tom qar.-tirm. 65 mi-T E A ~ Vende-Sc' de50cu„a-;.a. CKECI 84. ,., ,, ,
lhões ccm 35 de enlrada. VAZIoJ™' "T, V_^J":"_e" '1p,'- "*n<^- - [1000-,:- com sa,a, j qts. u den. dep. area ucuni e

[115 ,„2 - Ver na Rua Prudente -E"D0 " lpa"e,,u''
ide Murais 1 164 -101. Tratar com

POSTO 3 - Av. Copac. 395 ap. Madail. Teis. 43-6512 ou 37-5489^^'^lAliA^lSVÍSSi ' 
'i'5 

^"i* 
'«"«"'NCÍrss' 

00000.' BARRA DA TIJUCA -Jroca
jm ou o em to, IPANEMA _ Leblon - Vendemos .. uw'uu_-iou vende-se um ap, pertinho d;-„ptos. por and. confortável apartamento de fren- Veuiw . mar P3r cvUc< <** Méic-r para

|te, vazio, c/3 quartos, sala, co.?ij i S ¦ ' Cr" 
A* 5>»i>;o. Tralar dar 10 às 12 h:

RUÀSA FERREIRA, 152; ap. 207, zinhí- b"-"h- =°cial, dep. de -em- 
,7o„?ík°.. 

'H!?,.!.-A"° x36' ° da5 '4 "s ,ò horns- U'0ente
— Proprietário, vende 2 salas, prcsada o entrada de serviço. ,„ni,

Ataulfo tle Paiva, 50

ATENÇÃO AMIGOS NOIVOS -
Venham ver que lindo ap. ccm
todes os requintes de con fôr fo
juntinho à Praça Xavier de Bri-
(o, temos p| vender. Apanhe cha-
ves. R. Barão Mesquita, 398-A.
Tel. 34-0694 c 58-3233. CRECI
906. Temos ouiros imóveis,

de 12 x 39JCONDE BONFIM 1173 - Vende"
ap. vazio, sala, qunrto, cor.,

é indévassável. Inf.;

CRECI 621.
!p--c nl-- .1 -I5l,-'JUCA - R"a Marques 

~de" 
Vã-in s ampios |s„ça, ,6 ap. ,04i ccm 3 quart0Siquartos, 2 banheiros so- sa,a' °op- ""'p'^:- vaga na ga-

_:,:_ i .„¦(„., rapem, Edificio de 3 pavimentesCiaiS, I toilette, parquejeab pilotis, para entrei no fim
infantil. GARAC5FAA <=tr 'd° «no,, ainda om final deGARAGEM etc,
PRECO ÚNICO Cr$
15 900 000, entrada de!si!

32-6750 e 42-0425 - CRECI 307! Guesia. Vendo c1 500 OCO d
AGORA,' sa'a. 2 p|... ol. rmp]:,'li: 

P| "" «'"itura. Oümas
etc, vario c5 milhões >ia .;-,i,'"° c' v"'- larü' sl-. sal«:
na R. R-in
Tel. 27-0328

toda condução, direta a cidade 15." 
Gc1, Americano Froiro, lr,i(.

Inf. Rua México, 148, qr. 303 ~ °"?.dra rt' ;-'-" plania. ORG
Tel. 32-1106 - Creci 166, sábado|N,IEl FERREIRA - R. 7 Setembro
e domingos a Estr. Bandeirantes, i?" - 2-" - Tols. 22.1438 lu
267 - Taquara. '42-0975 - CPECI 236.

ENÇÃO - Jacarepaguá - Fre- APARTAMENTOS OE COBERTURA
EM CASCADURA - Vendo

3. frente p prata. N-v-s, ccm
2 lao, 3 quartos, banlieiro tm

c;tv, io „ ,ne'lqls" saragem, laie e taqueadas. «o«;nha.ccpa, dep. ccmpl. cm-uva, iv, a,. IU3. sa|do <0 mesc, v„r diàr;amente pada e !erra5o. Acabamento
,.,.,,„„.,„- , -- -na Estr. Jaca.-epaquá, 6554, fre.i,uso- - Ver Avenida SuauAPARTAMENTO sala c quarto re-!e fdes. Da; 9 às 12 hera-.. Oro.;™ "•" ,0 16» - Iratar na
parados, co.míia e banh., área Daniel Ferreira, R. 7 de Sete,,,-
c tanoue e dep. Aceili carro bro, 85 — 2.°. Tel. 27 ?638 oGrrdini ou Volks cemo parte da 42*0975. CRECI 236'
entrada. Raia Gabaglia n.° 90, rAMPlwSri \i ir 

~ ¦ :¦ '

llruca-o. Vendo. preÇo base NCrSl^í If^Ttâ 
""^f 

\", /~.«? 

"t^° 
^

120 000.00 facilitados" Ver na obral 203 p NCrS 300W- Vc' "*<*' Av.
Trata- dirolo tom proprietário — 

'Suburbana, 
10002 - l.o _ .,

Geneci — Tel. 32-3825 »!APÁPrAMCMTn „..i_ t.—.- >,!i.|204

G/flça Ar,
Tol.

.tio. a a 304
42.6656 - CRECI I 026

52-7242.

Trata, nos I banheiro.
I 54-0662.

10.O and.
rio, 15 milhões
rner.es. Aoenns
- 37-6523.

Vise. de'irajá, 479 ap. 403, de frente,
I.. 2 cjts., dependências. Vcr lo-

:r.l sáb. o domingo. 9 
'?.•> 

13 £
115 às 18 iioras. NCrS 35 000 00.

[casa C'salr., 3 qts., dep. de em-
regada, garagem e piscina de

jua cerrente. O terreno
Entrada: NCr. 30 000,

resti em dois anos. Ver sábado
e domingo. Inf. 2,1.3068 c/ /.'
Oliveira _ CRECI 445.

— Ru.i Sérciío,
Vendo ótima ICOMPRAMOS -

babe
." Ibanh.,"^1, 

teco,

-PARTAMENTO vazio frente Vila1. c/Ebio CRECI 1 016.
vdo. ci sla., 2 qls., coz.,iCAMPINHO - Vendo casa 2 qtos.
arca, deps. empr., c| sin-ie!^ No. Ent. 4 000. fr Cánai-
r refriq. clc. Aceito Cx.ido Benicio, 50 -- Sala 205.

Z miG'Ae\A- 
M,aeXWcC"'-, A2' JACAREPAGUA": Rua BãSã"ap. 201 de 13 as 13 h. Trat. | Vende-se casa c' sala, 3 qlos.,

717 -, ? ,°oS SSTe:!" 
~ CRECI c"2- b'1n- c 9ara-,-em 35m.

VA- Tel.J9-S2p_. i 50% saloo a comb. Trat,
ATENÇÃO

aps.

sendo uma reversível em quarto,
2 quartos cj arm., banlieiro em
tor, cozinha cj arm., dep. com-
pletai. Facilita. Entregn imediata.
RUA BARATA RIBEIRO - Vendo
ãp. 3 qts., sõln, dep. compl.,
írente, 2 p/ and. NCr. 50 000 'R,Ja v
fin. Del. 42-7750. CRECI 497.'
RUA GUSTAVO 

"SAMPAIO/ 
621

sp. 201 _ Sala, 2 qts., dep.
compl. - NCr$ 31 mil coni 16
de ent, t rest. em 2 nnos - Ver
c-'porteiro e tratar 57-7309 —
CRECI 1 112.

Ver na A>
bloco A-2 ap. 604, qas 9 às 12
horss, c/Srs. Jeremias ou Geraldo.
Tratar c/ J. B. de Carvalho Imó-
veis, tel. 52-1710. CRECI 214.
IPANEMA"- Cobertura -Duplex"

Pirsiá, 2ó0m2 .Vendo.
NCrí 110 000.00 ci sinal 50'
saldo a combinar, Inf,
42-4564 - Creci 802.

5 casa luxo, em fr.
ide Hípica terreno 12 x36.
lhões ou troco por ap. que _„„,.,. ,. . , ,
vista pi o mar. Tratar fol.t Çec**EÍP 

" Vont,° 3 'ote
32-1597 A .-. B |to. praia, 3,5

VISCONDE PIRAJÁ, 455, ap.. 3.9lP.

um, a vistn,
Creci 751.

Gleba
ii lhòes

nnd. com vista p.irn
2 qtos., dep. empr.,
dendo guardar enrro
lhões - 37-6523.

sala. RESIDÊNCIA

Carlos - 30-6964

A Estr. do Ita-
p0. nhangá para entrega vaga em ter-

42 mi.)rcno plano de 1 200ni2 c, varan-
! da, sala, 4 quartos, banh., coz.,

, .... ca$j de caseiro, galinheiro, abri-
telefone PRA|A DO LEBLON - Oportuni- F° " corros' árvor« frutíferas.

idade - Vende-se ^p. 120m2 de !rc<:"; C,i -14 000 000 (NCrS ...
IPANEMA - Compro 

"terreno ~ouiluxo' 
novc- 'jaratiem, fundos. Mc- dí 000,00) c parle fac. 18 meses.

casa velha para construção. Inf ;T:"-'<=> viagem. Melhor oferta à vis..CIVIA - Tra». Ouvidor 17 (Di-
22-6917 e 42.6748.

pnrn atender grande número de;Q
clientes. Procurem-nos sem ccm-;'

saldo
Graiaú _ Vdo. óti-ixic°' UB 9'. 303

Mói! Enlr.

Cr$ 1 800 000 e mensa-j
lidades de Cr$ 350 000, jTIJUCA 

~ Rua Urugua
SEM JUROS. Obra em|508< íun,° a Rua Andra-
franco andamento e já re Neves, 2 por andar,
na 2° laje. Ver diária-'LUX0' área útil 230 m2,

b-a.T'en?rada 
Ger"a"ti' menfe no local Rua Con-!COITI habite-Se Salão c] 70jmcs aps. c| 2 AS 3 q'C bóah Creci l66- " I Tol. 32-3

vista, negócio rjpidojde Bonfim, 1349, entre m2- 4 quartos c! arma- "["'aíow!? 
cREcf 953 9sraoem-^ÃRpÃ^uA"^nw"^fTc71^ 0F'TAME,gfo

e 18 horas, ou dep. ''os, 2 banheiros sociais barso de mescuita, 
'«,, 

.dS. X TcZ ?e /°;í »•"•" 
'™&'-%™ 

ii'-"?'
Er.%7 ?:Lbr:óeveGndend-|vend,as na Av' Graçaj^ côr toilete, copa-co-l^^A?:"^
inoveis. R. Gonçalves Dias, B9iAranha, 174, S] 516, tel. ;Zinha, 2 qUarlOS p: em-]frM.-.Vt' ".'li1- demíngo do 10 em toda volta; b) casa ci 2 qtos., j !r;^„r à Av. R

ANCHIETA -
de üsnuiní. c|
'3 muito bom,
de. Entrego
inquilinos. Já
mus.Tratar Rija
424, -. 201.
-_CRECI 139.
ATENÇÃO -
ap. prento
qts., cor. banii. temp. i,ea cm,120 ml. R. K- ;„_, 57 _., ,.,-,

varia. Org. Daniel' Ferrcra
32-1106 -R. 7 oe Setembro, 03 _ ¦_..•

Vend um ter f ¦
1.0 cimode-, Pt-.
ontbus prir,i C . j .

/a:io cu cin .
rende 200 m.l ,,'i
Marcos tle Marco-j
Guadalupe. Foi ;,.

MEIER - Vendo
io ta:a c sl., 1

o 42-0975. CRECI 2:6

j-802 -42-6668 — Creci 950
CASA~- Muda -"'R. São 

"Miguo

ótima cnsa 3 q. cop.

financiado. Av
Moreira, 896 r,p. 303 -
às 18 horas._ IPANEMA - V. ap. sl., qto.,RUA FRANCICO OTAVIANO, 112 ct-nls., kitch., vazio. P. M-rai-Ap. 201 - Entre o Arpoador el269'403 - NCrS 15 000, 50o-, à'

Ponro 6. Vendo apartamento su-tvista, rest. 18 ms., ~ 47-7233 -
perluxo, 305rn2 — 2 salas, 4|à noite.
quartos, dois banheiros, toillete,
ttc. - 2 vagas nn garagem. Obra IPANEMA — Na Rua Baráo d.i Tôr-"
em pintura. Ver no local e tra-}'»,. 521 (quase esq. ds Garcia PÇA. DA BANDEIRA
far com o proprietário Sr. Oscar D'AvÍla) construção já iniciada nola c /-dictAw ã #"*Tel. 57-3188. Cia. Podarn„i,as, em te„eno d« b' tKIblOVAO

RUA SA FERREIRA, 138, ep. 603, ' 00° "??> ó,in"l "P- c- ,86-00 m51 APABTiMCKnn VA7ira j r ,.",„
coni. c sinteco l^nstruldas c{ 2 salas, 3 quarto-,IAPARTAMENTO 

VAtIO do frenle,

220 Ó00. Chaves !ci "m- cmb-. 2 banlt-. '"., áíea.í1 2 <,,s;' 5"J 
, ,

Sr, A|. quarto a dep. emeroa.. aaraaeml'* "" .*»• 5ubu,ban.i, J

Delfim ide Vendas 2." andar).
Das 15 52-8166, do 8h30m is

!(CRECI 131).

Telefone*
18 horas.

ZONA NORTE

mento pode construir 2 and.
Preço 32 milhões. T. R. Gonçal-
ve: Dias, 89 s/802 - 42-668B -
Creci 950 -- Sr. Gilberto.
CRS 22000 000 Aceito" Caixa 

"pia"

no antigo Tijuca ótimo ap. de
frento 2 q. área etc. 1 pnr ondar.
R. Pereira Soares, 36 ap. 101 e
301 esto é 3 q. Preco 25 mi-
lhões. T. R. Gonçalves Dias, 89
s/802 - 42-6688, Sr. Gilberto -
Cieci 950. leu polo tel. 30-9800
CONDE BONFIM 177. Bom ne.JTIJUCA - 

"R. 
Condeti

ciocio. Vende 2 ótimos aparta- Vendo ap. luxo, c' 3
mentos, quase prontos, mesmo. Ião, sa'* de almoço,
ap. 905 c' sala, 3 qls., 2 banhs.;7 frentes, atapetado.
deos. completeis, garagem por 30; óleo, 1 p| andar. Tel.
miihõec. Ap. 907 ci sa'a, 2 ots.,j N,-vals_-_Creci 596.1 - Completas per 20 milhões.lf|juCA - Vcndê7~

a APARTAMENTO

^r 
Rua Vdo. t 2 qt,.,-"BiSií""' v "

K ' Sousa

c 2 ates.,.
10 «ci ir ¦ a *n\ inron,J, _, r, , \" !'• T. 54.2759 - Joaquim _ saia, cc.-., banh., área, daoósito ' S02 6 "ORSEG
32-5353 (Creci 442). pregada, garogem. Pre- cr.ci 744. o varanda; o qaraosm P. 6 car-|e 42-0313.
TIJUCA - Ap. c I ..Ia, 3 quar-idio SÔbl'e pilotis, entra- J ORAJAU -" Vendo" 

"r." 
1 da rASS, C,sôblf0'abmJ.madev°eri'<i

çao cisterna 22 mil litros aceito tos, banh., coi., dop. ornproq. Oc. r|, __.;,| 
i Anocin Bittencourt, 20, c! 3 qls lArA'iS-,S o R,í,"lvd0- c 2 qts., sl-•.-.¦. com sina! ou facilito paga-jeontr. venc. Preçc: NCS 40 000,00 Qa SOCial em mármore. I -ala, banh. e demais d-p c-m" T,a Âí' I '¦ *¦'

cl parle financ. 1 anes. CIVIA -, Visitas no local diària-h?lela!' ,or"rnp ,0x'8- B-'"- 'Ai pio\ 99 Ia 3 0°aendar t
Trav. Ouvidor, 17 (Div. de Ven- ,,.,„, Ula"c' 25 000.00, facilito. Tratar 32-7323 í.15911 P„„,l' ll r ¦ lí
da, !.o andar). Tel. • 52-8166, dejITiente até 20 hs. - CRE-1- CRECI 439. Ver no ocal va SS, oro~J ~B,30 às 18 horas. (CRECI 131). Ir-i r, -, r, 7Í0 JACAREPAGUA - Vende-se lu-
TIJUCA - Vendem-se anartanW-íZL±1± iGRAJAÚ - Vdo. ap 2 qls deõ" drlõue/ridi".''"^?1' 

ES"''"I'1| R°o

íi,' r-I 
S DrUm0nd'rPAIA|-| w- " 'aquara, n. 170 - Barraca Azul,^° c¦'- ICKAJAU — Rua Viana s,. nii0.

Ie's.

Vendem-sa ap.irtamon-
tei om censtrucSo, já na alvepa-
ria, ap. 103, 3U9 d 60'!, no mo-
lhar pento da Usina, Facilitado a
entrada. Vcr na Rua C. Bcnfim,
1326, prestações do 140 000, Vcr

5r. Mala, rins 14 âs 17 horas,
i —

Pano
trutora
Murilo
354.

embinar.
N.in deixe

Sa^d

oe trente, vazio
alugado da Cri

porteiro. TratT

APARTAMENTOS PRON-
TOS - TIJUCA - Em
edifício de aoenas 4 pa- ^3'"- „Por,° d" c- Militar

1 T.l Pena. ? qtos., 2 s., c! peq.

varo_- Tel. 23.6069,
RUA PROFESSOR GASTÃO BAI-
ANA, 151 ap. 105 - Sala, 2 qls.,
bonfia, dep. completas, Tren de
serv. c| Ianque. NCrí 12 000 á
vista e 15 000, fins. Aceito oier-
Ia. Troco pl carro. CRECI 956.
Tol. _42-5863.
RÜÃ^SIOUFJRA^ CAMPOS, 282 -
ap. 102, qt., il., dep. emp. Va-
/io. NCrí 17 mll atá 20 hs. c|
prop. ou "Brilhante". 575187 -
CRECI 243.

SR. PROPRIETÁRIO -
Antes de anunciar para
vender o seu imóvel,
faça-nos uma consulta.
Avaliamos sem despe-
sas e vendemos sempre
em 30 dias. —
LTDA. - Tel. 57-0100 -
CRECI 621.
SENHORES - Proprietários acei-
to vosso imovei para vender
(mesmo alugado) ern prflro curto,
som despesas pam V. 5. Revê-
mo: valor do mesmo. Tel
36-2680. José Gomes.

orecj., garagem'
Iprivativa. Preco: NCrS 58 424,00.
jCIVIA - Trav. Ouvidor, 17 (Div.
|de Vendas, i." anrlart. — Tel.
52-8166, de 8,30 is 18 horas, -
(CRECI 131].
IPANEMA - R. HÍÍMbííh"~DÍ
frento, salão, 3 qts., 2 banh:.,
çarag., prédio excepcional, pron-
Ia entrena, 60 000 entrada e ,.
60 000 em 1 ano. Aceita-se imó-
vel cemo parfe de pagamento.
Inf. Planeja Imobiliária. Rua
Farme de Amoedo, 55 — Ipa.
nema - 27-7596 -CRECI 153.
IPANEMA - Vendo oü troco poi
menor, cp. 102. R. Barão da
Torre, 461, t| pilotis, ampla vis-
ta, c| salão, 4 cito., 2 banh., 1
toiletle, 2 qts. empregadas, ele-
yador privativo, área de serviço
independente, qa rngem sub ter ri-
nea. Tel. 27-0328. _
LÉBION - Ruã" Artur Ararinc, 18

r-i-rn I8?' c'01' cob- rie lu,°' c: am-
LIIILlPlo ter., 2 qtos., e| arm. emb.,

banh. côr, copa-coz., área o dep.
emp., qar., cond., B5m financia-
do. Tralar te!. 23-0459 e 23-Ó34Ó.
lEBLON - Gen. Arligas, 325 -
Vista para o mar - Vendo ap
alto luxo, de frente, vazio, corr
5al3o atapetado, 3 qtos,
cozinha, área de serviço, dep.
de empregada, 2 vatjas garagem.
Preço: 80 milhões. Condições a
comb. Inf. ORBIPLAN _ 52-1837
- CRECI 480.

cor., banh^ Vende- vjmentos, vendemos óti
Nonocio mos aps.: sala, 2 qts.,

-banh., ccz., area serv.,
condições * combinai

urçisnto. Tralnr tel. 30-54E9.
ÃTÉNCÃO - Vendo unia""casa I,-
vre cíosemb. iunto Mercado São Ctep. COmp. empreg. Si
Cristóvão, 2 qts., sala. cor.,' _i c cr\r\ *i j. r
banh., ler. 5x40, R. Pereira Lope^31 5 5^ mil, parte fa
21. Preço 15. ent. 7. Ver 14 às c
16 horas. Coutinho tel. 54-1990.
CRECI 771. anos, sem juros. — Óti-
atenção - Pça. da Bandeira -ma oportunidade. —
Prédio vazio. Vendo R. Sao n ^ i ¦
Cristóvão, com frente para 2KUa ProteSSOT GablZO,

sTprop^ SSa dAeCpã:343r./P^ÓX- 
RUa M0raiS

namento. Orq. Daniel Ferreira, ie Silva). — CotTetOieS
R. 7 de Setembro, 88 — 2.° —' t._ •
Tel. 32-3638 o 420975. creci na portaria, diariamente,
M6-.  -..das 14 às 17 h. Contra-
BENFICA - Rua Abdon Milanez fn_ +.,„,;„,j„ iVendo único apartamento fun. ros terminados, sendo a
dos quarto sala, cer. banh. gde. deSOCUpacãO feita pOTarea -- l ri lü mithoss. ccm 50% r- 42 9034 30-3309 - creci 922. conta nossa firma, sen'i

... quin-
27 mil cada e financ. Ruo

Vise. Itamaraty, 152- C 2.
COBERTURA - Conde dc" Boníim
(Muda, em final de construção,
vestibulo, salão, 3 qfes., cí 2 b.v
nheiros sociais, (2! vngas de nara-
gem, edifício sobre pilotis, único
no andar, área coberta 105,20m2

ifada, saldo em quatro á,e'1 d"r- )03,i5m2 - Entrada
.c.. ivista 32000 cruzeiros novos, sai-

e Bonfim. ÍTIJUCA - Rua Ãlir^M-^™^ 30 - Ve.1- 
^,cPAGÜAr|- 

Vendti casa
qts. aa-|te Cochrane n ° 72 —; salc1' l cl-' cleP-' fren-,nheiro. 4000000 crs. amigos f

pint. alVendemos aos cl 17nit0- Enirega 10 meses. —'SSSAA' v",Ei,'1d°, Gbí,l1n-.
.1(19*7 PS- Ci I/U!, r r-i-rn -r , ' 5Ji c morador. Tralar c- Jar

m2, compostos de salãoi,nt- CiTIL ~ Telefone} R"« ouiririm i ióo. Ent. vazia.

,.,.-, ¦ ¦ -» ap. de luxoje! 45 m2, 3 Ótimos QtS í57-0100 - CRECI 621. JACAREPAGUA"- Vendi-casa
S 

' 
ft l ' .' ""' 3 ""artes, , . , ^ i ;GONZAGA BASTOS nerl» rf,> Ba: em acabamento c/ 2 quartos 4x4.

<-^- 4,,,-v. c^níc^^^r01^^^^,.,^. ^bundos, c, ,,. d. L^V^.Íp.'? ^ASA"^:^
anos. KLífl Lcnne' _ ' ~ " "** ****' -- :• *•- - • .-.->-.— •.--.-, ¦. ¦> -¦ :>.. ¦

de Bonfim 927 ao 301 com ze-iciais em COT, COpa e CO-dor. lel, 43-J795. * _j
tijuca"--Ap."iuxo7""v"a5irfi~z'nha' deP- Pfira empre-
Aceito Caixa. 3 qts., saião, dep. |gada e garagem. Visita:

Sampaic -
coz., bann.,

17 h R,.j
ap. 201. Tr.-.:

CRECI

•irrcs, 51, ,.
Cyrillo Santcs Inlóv
717. Tcl. 495217
ATENÇÃO PriprielãnoTsub --,
Cenlral - V. Sa. pretende ven-!- -
5ua casa cu ap. à vista, livre
de despesas, mesmo ocupado tl
inquilino, procuro Cyrillo *,-., ¦'.

los Imóveis - CRECI 717 _ Te'
49-5217 - R. Frederico Aléier, I <Sr. £01. Garantimos escritura e»,60 dia:.

CASAS — Vende-se 2 juntas
separadas em avenida de si

SR. PROPRIETÁRIO -
Antes de anunciar 

para LEBLON - Residência dèvender o seu imóvel, a|to ,ux0 efaça-nos uma consulta. irecente no (rschoAvaliamos sem despe- ListocráHc0 da 2on3sas e vendemos sempre Su,_ RUA C0DajAS, ri-em 30 dias. - CITIL
LTDA. - Tel. 57-0100 -
CRECI 621.

camente decorada e no-
biliada. Ampios salões
sociais, biblioteca, salão

praça da bandeira _ Vendc-qualquer despesa parao excelente apartamento do fren- "
te com 3 quartos, sala a damals O Comprador. Tratar na
dcpa.idíncias, garagem, prédio cri _ Cn. jpJ1rJp Fi-itlro«ovo, para sor onlroguo om maio- OO^ICUdae Cliipre-
dêste ano. Entrada:"CrS 12 mi- endimentos Imobiliários! Itiooi e o taldo em proslncóes do A . ... , ^^CrS 700 000. Ver na Pra5a da Ban- — AV. Nllo Peçanha, 155

banh., deira, 141 fp. 902. _ Tratar om _ p,r- A.OllA Tol-
MELLO AFFONSO ENGENHARIA: ^rS" °\2>\4 — leis.:
LTDA., na Rua Constança Barbo-i52-0221 e 32-7270 —
sa, 152, grupo 401 - Telefones lrocrl /.r\A\29-2092 e 49-3201 - Méior. (CRfcCI Ó04).
PRAÇA DA"baNDEIRA"- Lab.
Homeopático — Vd. ci máquinas
prod. reg., estoque firma antiga.
Infs. Org. Orlando Manfredo-
Barão de laus temi, 96. — Te!.

mais 48-0804 - CRECI 82.
S". CRISTÓVÃO - Vendo'" à" Rua
S. Januário, 4 casf.s vazia;. Ter-
reno de 22*43. Tratar com o
proprietário, h ru» da Assem*
bléia, 93 - S| 602, das 14 .is 

"".""=' "-'•".«» "I»» por
17 horas.

vendo ap. de frenie -"r. joa-de jantar, sl. de almôco
quim Nabuco. q„ sala separado.l '. ,1 Vseleta, tel., varanda, coz. e de- c0Par COZinha, SaloeS de
mais dependências — Preço 30!f,
milhões. Tratar R. 5 de Julho,
47, ap. 803,
VENDO apartamento conjugado,
em fase de conclusão, em Cepa-
cabana, 7 000. Tratar Rua Aires
Saldanha, 40 - Copacabana.

IPANEMA - LEBLON
AVENIDA RAINHA" ELIZABETE-
Próximo ao Castelinho — Duplex
C''yde. salão, sala, 3 qts., arms.
emb., 2 banhs. soes. — Vazio,
pintado, 220 m2 - 57-7309 -
CRECI 1 112.
ARPOADOR - Apartamento de
(238 a 360 m2). Obra em revés-
cimento. Especificações de total
luxo. Edificio Monet e Manet.
R. Francisco Otaviano, 112 —
Peças excepcionalmente bem di-
vidid.is. Construção e acahamen-
1o de Gcmss de Almeida. Fer-
nandes. Av. Almirante Barroso n.
90, grupos 517-5I9. Telefones
42-5099 e 42-1236. TAL - Tau-
bate Administradora. CRECI 84.

estas e jogos, 4 quar-
tos, sendo um duplo, ar-
mários embutidos em tò-
das as peças, 4 banhei-
ros sociais em mármore,

do a longo prazo —Jel. 27-8134.
DE 

" 
FRENTE' 

"-"" 
Ótimo ap. 101

ed. s. pilotis, próx. P-;a. Saem
Pena, (vazio), c. garagem,
i. inv., 3 qtos-, deps. etc. Rua
Dulce — Tralar Sr. lúcio: tel..
43-0030, Av, P. Vargas, 590, s.
514 (CRECI 20). Inclusive do-
mingo.
RIO COMPRIDO--" Vendo ótima
c.Tsj, o qts., 1 sala, copa, cozi-
nha, banheiro, tudo e«n sinteco,
quintal em cerâmica, 2 at. de
emp. Complbto R. Ccirnpos da Pnz
17!. Tel. 28-9465.
RIO COMPRIDO - Av. PãüTõ
rie Frontin, 447 ap. 12, vendo
sala, 2 qts., dep. comp!. de
emp. et;. Peça3 amplas, 26 mi
lhões finan. Ver no local. Trat.
23-2659. CRECi __________
RÍO COMPRIDO""- Cobertura"017-
ravilhosa — Vendemos em pré-
dio acabado de construir, c1 sa-
15o, _ 2 amplos dormitórios cl ar-
mários, ótimo terraço, banheiro
completo, ccpa*cozlnha., depen-
dèncias de empregada. Ver na
Rua da Estrela, 51, ap. COl, das
9 às 16,30 horas. Tratar na PRE-
DIAI AQUARELA - Rua do Mé-
xico, 11, 12.° - Tels.: 52-3612 e
42-Ó87-1 — Primeira classe no
ramo Imobiliário - CRECI 258.
RUA DES. 

"ISIDRO 
155 - Vdo"

apto. frte. pilotis, final cnnstr.
2 qts. sala. deps. garage.' Preço
e cond. excepcionais. Ver para
crer. Tels. 22-7226 e 37-4794.

ATENÇÃO - Vondo ap. frente
no ll.o p(|V. p ,,n|re!]il a|jr|| 67j
ccmposlo 2 salas (c| parquet pau-
lista), 2 qts., banh. soe. em côr,
cl piso mármore, copa-eex. ei 2
pias anulei, até o teto, Hopk.
emp. d ncragem. Inf. tels. 38-7121
ou 31-7520 - CRECI B29.
ACEITO pormutar minha casa no
melhor local da Tijuca por auto-
móveis, apartamento» ou proprie-

. ,,. dades, mosmo fora da Guanaba.
aAO CRISTÓVÃO - Vendo ter- ra. Minha casa vale NCrS 280 000reno 7,álx24 (já com recuo) e mas enliará na permuta por sè-servidão area passando o pav. imento 220. Trate c1 Bueno Ma-superior a ter 13,60 de frente -chado. R. Barõo do Mesquita, n

Gonzaga, 555. Amei 398-A. Tel. 34-0694 e 5B-3233 -' 
CRECI 367. | CRECI 986.

SÂO CRISTÓVÃO"- R. Tuiutl n.°|APARTAMENTO •sptt.tularTTiüá
qt.,1 General Roca, 3 qts., fl., eoi., FIM

banh. ccmpl., garagem, tudo do T A..frente. Um shew do conforto.!1 • *-• — OtlmOS aDS
Preco: <!5 milh. c! 20 

'

ccmpl., garagem. Ver tedos ,si„ t j- ¦
dias 9 às 12 horas. Rua São Mi- no local diariamente. —
guel, 759'202.
TIJUCA 

'"-- 
Vendo à Rua Zame

nhofr terreno 2i a^O .! vista —,
25 000. Inf. Tel. 52-0402 - CR?-1
Cl 329.__
TIJU

Inf. tel. 43-2070
"lei 21IO.

:a Venda seu imovo,
Crecipolo Dep. de Vend.is da Imobília.

ria Belmont, consulte-nos sem
compromisso, temos clien.es oara
apartamentos e casas. Tcl. 32-1 10A
— Creci lóó.
TIJUCA - Muda - Vendo ótima
casa, recuada da rua, local de
sossego, não é fundos, livre de
enchentes, jardim arborizado, vn-
randa em cerâmica, saleta, salão,
2^ (quartos com armário «m ca-
víúna, tedos os cômodos coni
grades c pisos em paquerquer
paulista, banheiro em côr, copa,
cozinha, dependências emprego-
di, área:; cobertas e quintal,
pintura ,i ó'eo, terreno 9x2-tm
Visita-, das 9 .Hs 18h no local à
Rua 18_ de Outubro, 303, perto
do Colégio Santos Anjos. Preço:
40 000 com 50%, o restante a
combinar.
TIJUCA - R. Uruguai ótimo ap.
de frento 2 j. inverno, 2 o. dep.
emp. Preço barato 25 milhões —
Aceito caixa c1 sinal plan-> anfino.
T. R. Gonçalves Dias, 89 s/802,
42-6638 - C. 950.
TIJUCA - 19~n.'ilhõê's~"ci 

~6 'nii-

ões ent. ótimo ao. 2 q. s. deo. i
emp'J,- 

o"'" 
Pi"1ssi"^ga, 25 ".."", AA~ASASA\B mW- Ver aos domingos da.ao. 402. Restante em 48 meses. aS 20 horas. CRECI 213. 15 Í1 18h o tratar na PPONILVea primeiro. Tratar R. Gonçal* thíi,-a ' ' -l^v Rio Branen 1^6 «mon 7fi?

ves Dias, 89 s/802 - 42-6658 
'-TIJUCA - Sua Agostinho Me- j Z_ 42-4946 . 42-6760' CRtSr. Gilberto _ Creci 950 "e!es- «« «Ho luxo, e| sobra Cl Í47 

"4.6/uU. Cl...

ÍT^V^7$-Í2"0-00,0O0-Ca7a\±.,"í^nhí^pll'cí^VShi*-'^"^-
da Cascata B3 vazia prec saL irlv.. deD. 

',m^,a' »,»•' 
1'A\»ic,..''.'-¦s aproveite ótimo negocio. Sinal

ATENÇÃO PIEDADE - Otimo .-i"
vario de frame, l.a locecã-. <-¦¦¦',
Assis Carneiro. Prox. Rua Cia rc
Mello c 2 qtos., sis de- v
emp., quintal, etc. Preço 20 n-i.
Ihoes, c, 8 milhões de ent. Ac-',
to Caixa c1 sinal de 5 milhões
Tr. Rua Fred. K\c-:rr, 15 s; 30^ ..
Creci I 074 - T. 49.8533 - Diai.

ATE M ÇÃÕ - Rea' engo - Ter'
277m2 - Jardim Novo, Quadra -
— Lcte 23 — 2 milrões a vista, t
4 milhões, a prazo, c| sinal 100.
mil, rest. em cartório, aceito ur.i-
posta. T. R. Fred. Meier 15 -
S' 305 - Creci I 074 - Tel
49.8633 -Jíias.
ATENÇÃO - CaThambí"-" Vendo
2 óiimcs apts. Vacics, aceito Cai-

, ou IPEG, c sinal, ambos 2
qlos., sl„ etc. Preço 16 milhões
cada. Tratar Rua Tred. Meier 15
sj 305 - Creci 1 074 - Telefone
49-8633 - Dias, Luiz, Buss.
ATENÇÃO - Meier, Chaves".+.
Ouro, oi,ma casa vazia, R. Jaime

: MARACANÃ - Vise. Itamarati, I JACAREPAGUA - Vendo terreno! Çenevulc, e| 2 qtes., sl„ jar.
Dep. Soares rilho - Vdo.il 4C0 m2 rua calçada G. Dantas im: 0a'sricm, banh., comp., va-
10,40 x 3! e 11,60 x 31 «'próximo Largo Tanque CrS 16 'S"'"'- quintal _ Pr. 40 milhões.

Ent. 50cé. Resl. em 48 mes».

CNZAGA BASTOS, perto
rãn do Mosquita. Vendo
qts., o sala do frenta, NC
mll fins. Tratar 54.2759 t
quim - Creci 744,
GRAJAU -
20 — Vondo 2 boas casas, ambas

1 quartos, 2 salas, coimlia. ba- JACAREPAGUA

" 
3q manho grande, enr

Jua- lcrr£,no 12x38. Preco a comb.
, Aceito Aero Willys 63 em dian-

o... í,.(.—/• "• c=,i,° P- pagamento. Tratar R.
,a,.AUÍS._!3l"ma'í;''!' Quiririn, 1 160 c/ D. Nilia.

, .__ ,p „„. - Vendo casa
nheiro, áron e| tanque, o quintal,] P"rririho Largo Campinho 3 qts,,

, 1 ostá varia a outra ocupada ]ia'3' iardim, construção nova —
Cre-' Enlrada 12 000 000 e o saldo em 5 oco er'tr. Aceito cíerta - Tra-

4 anos. Ver e Iratar no lotai c' tar Sua Canutama 72, O, Cruz.

j 
Lacerda ou pelo tel. 22-4158. JACAREPAGUA - Vende-se um

p WT7T7I;—iTT aP- '^rreo com 3 quartos, sala,

Almte.
Telefone:

~Twr7 
r7,TlT"VÕ"i'1p- U}:"!° co<" 3 quartes,

-cii, oi.- trente, coni -
Eudes-lrnóveii —

¦aves cl por: Barro,0) 72
32-14/7

Av
305 -

CRECI 870.

TIJUCA - Otimo ap. de frente MARACANÃcom quarto e sala separados, Co- Vendo o -o
zinha, banheiro e area ccm tan-Uala 1 ntns .i. ri,

ScrS a^OO0* UK'°M »m «•&. A'"!.? %2C-6974NCrJ 4 000,00 e o restante em 57624 meses. O apartamento está'
aíuqado sem contr. mas a de-,
socupaçãa é feita gratuitamente f!q
p! nossa firma - Ver com o r ..
corretor diariamente exceto aos!C,ls-ls 2 Clts-' * sts' C07-< banh.,Imilhões <i visia ou 2Q ccm íQc0
domingo, das 9 is 12 hs na l"'"'»1. desmemb. Ver 14 às 42-9034. CRECI 922.
Rua Rego Lopes 76. Inf.i Rocha, i.7í' í°m., 

]0, '" 
]1 

\~ 
<>'_- JACAREPAGUA -' Vendo R. AnaMendonça Imóveis - Avenida Ni- °rla"°°. Manfredo - Barão cie-Toies, 682 c. 14, c' salão, 3 qts.

«(WlSônhí, nlit 
9"° Bonndi 

í0nc,í CSRK|mB2 
¦ ~ "' 48'°6°4 -U'«»«<». »i,.«.',. 20 m2 banh.

rl'£ 
°o<.?2'0245 ' 7Z4i7i - 

U,! -  - _ «""O'-. 2 ir,» « entr. carro pi ICRECI ¦tSS- jPRCDIO - Reformado, n.° 187 - la. locado c| 6 000, entr. p| al
TI I, .^ -_ -z. -, -—Visconde de Santa Isabel. Ter! comb. nrest. c| alug. V,IIJULA — KU3 Conde Cie reno 9x,''l - Não |«m recuo. pôr.lpron C-201.
Bonfim, 171 - Vende-' S; ]A„_tn:io «^ i°ia no .'^.jacarepaguá' - p,a;a secave.luR. ... qrand, oport. Ver trat. Fe- Vende-se casa de 1

Meier, 15 sl
Tel. 49-8033

Vdc.

quartos cj armários .em-
butidos, 2 banheiros so-
ciais em côr, copa, cozi-
nha azulejada alé o te-
to, dependências e ga-
ragem. Informações até

om MELLO AFFONSO

Chaves no 83. T. R.

171 — Vende-! ap. grande oport. Ver trat. Fe
mos para entrega \me-\ui"'.5F6l?-.-•??'*17-, -- Todo - quartos, sai.-,, coiinha, banh
dlata, os últimos apar-L^Ll^^A^\%^ fiSTá fT^tamentos com salão, 3 \^^ 5Ç ^~SZ £"£?.%*&, C/l ™Z

qls., dep., arm emb., garagem' Tratar emexclusiva etc. Já financ. p/Cx., ENGENHARIA LTDA.. „
SStci imA0"'""' 

423m -.Ccnstança Barbosa, 152. gruno
-Kh!L ' "'"¦ [401 - Tels. 29-2092 a 49-3261 

'-

RUA VISCONDE DF. SANTA ISÃ- Méier.
BEL n.u 493, ap. 302 - Vende- ,„_

ótimo an. do fronte, t| sa- JACAREPAGUA - Terrenos -
Vendem-se magníficos lotes dc

_ Pasquali-
ni, lotes 91, 92 e 93, rua calça-
da, com áqua e luz, perto do

.. —v. mo nraiicn, r;o tir-no ru/. Pechincha, perpendicular a Ge-
„..,, .„, ; 

" »V°s>'n)" ««• leis.: 42-4966 « 42-6760. CRS- temario Dantas, ônibus S. Fran-neses, casa ale luxo, e] ,obra c| íi? cisco-Freçjuesia ou Carioca-Taqua-do, iardim, saleta, sl. amola. 3 wiii^íSXntTi \iTT- 
:7~ ril- Tril,ar n5 '"* ao lado, Anaols., 2 banhs., copa, coz., ársa XIL* IS',na ~ 

_md° 
"W"'»-. Silva, 125 - Telefone, Jacaré

dep. emo., gar , -tc |M'»lv° viagem. Casa vaz,a. c| guí 46I
30 m., saldo a combi. Iv,1r- iJrd- «leta, saião, 2 qts.

Trat3r Rua Frederic
305 -- Creci I 074
- Dias, Luiz.
ATENÇÃO - Madureira
7 casar., entreqa 2 vazias, c 2
qtos., sl., jardim, garagem quin.
tal, etc. c mais 5 casas de 1 ql.,
sl., coz., quintal, ele - Em ter.
de 13v55 - Tudo por 55 milhões.

, Ent. 27 milhões - Tratar Rui
locação com|Fred. Méier, 15, saia 301 - C

Vor com

Creci
1 074 - Telefone 49-8633
ANCHIETA" -"" Vende-se" préríi-;
vazio c! 1 loja grande, 1 leia
pequena, 1 ap. c var., sl., 3
qts., copa, ccz. otc. - Preço 25

„ iinil c! 10 de entrada, saida a
cembinar. Terreno I 3C0 m2 --
Av. Getúüo de Moura, 679 ¦-
Olinda — Cí Garcia Imóveis.

Ia o 2 qts., banheiro, coiiulia .. .,,
;íroa com tnnque. Entrad.i NCrSi1? * •)-), Rua Alberto

Dias, 89 s/802 - 42-668S, Sr. 123-53,10
Tratar lel. 230459

epa

Rua São Lui
Eslevez, 42-4599

514 — Vendem-se 2 nps
sa'a, coz., área, terreno 20x7
Um \f_ está vario, nrecísnndi
oeza. Inf. 42-8593.

ila, 2 cjts., 2 salas otc. a qum-tal. Ver do 10 ás 12h. Chavos na
caia VI. Tratar 54-2759, e/ Joa-
quim. - CRECI 744.

RUA CONDE DE BON-
Junto ao TIJUCA

in-

SÃO CP.ISTOVÃO - Vendem-so i0°. mensais. Nenhum dol
2 casas, cnm 2 quartos, sala. sa- nativo. Venha ver outro b

LEBLON
xo, 300

AVENIDA VISCONDE DE ALBU-
QUERQUE, 29 - Ultimes aparta-
mentos de 570 m2. Unicamente
para familia de altissimo trata-
mento. Obra \ò em revestimento.
Edificio Vila-Lôbos — Construçjo
e acabamento de Gomes de Al
meidameida, Fernandes. Av.
mirante Barroso, 90, grs. 517-519
- Telefones 42-1238 e 42-5099.
TAL — Taubaté Administradora.
CRECI J4.
APARTAMENTO LUXO - Ven-
dem-se em final de construção,[frente
dois p| andar, à R. ArislidesiJoão Lira,'

bar, churrasqueira, gare-M«'a, cóiinl-a, banheiro' o 
"íróã, 

n» »r- R. Condo Êonfím,"fró*n.
fl P rn narniioímoni . W"1' uma- Entro<-am-n vazias. - •», 3 qts., salão, coz., área. Pre.y em , parqueameniO, Entrada , partir de NCrS 55llt)00 <°-- "0 milh. ci 15 da enlr., sal-
PISCINA ACQUAZUL ° ° soldo em P'»s,asões de NCrS do » «mb. sl iuros. Outro ap.

1« .' 141.66. Ver na Travcsia Maro- maravilhcso. juntinho à CondoOepenaenCiaS de Servi- chal Aguiar n. 16 - Tratar em Bonfim, salão, 3 qls., coz ba-
WELLO AFFONSO ENGENHARIA nheiro. (Nâo tem garagem). Pro-
LTDA., na Rua Constança Barbo. 50: 27 500 cl 12 500 de .ntrada.
sa, 152, grupo 401 - Telefones 400 mensais. Veia que peciiin-
29-2092 e 49-3261 - Míier. i «has vondo p! 13 milh. e| 6 mi.
SAO CRISTÓVÃO - Vondo 2 Mli- I1""" Í,° _,m,r" 25° """liais si
rnas casas vazias, c| sl., 2 qls, '"L"5' !'"''? *?• 1'-' "la sepa-
coz.. banh., ouintal - Entrada: r:!do,s' branh- c| box' ir<;a, coi.,
7. 000 000 — Presi. 97 000 _*mP'a. Estamos começando alvo-
R. da Prata, 49. Das 10 is 17hs.i??."a d° mai' bonito prédio da R. Barão Mesquita, 380.

- — ar-s. do 2 qls., sl.,
FERREI- "bn"-' órra, dap. emprog. En-

 novo, |RA. R. 7 Setembro, 88 — 2 " - ''?7a P! M meses. Apenas um
s.va, 2 qts. dep. emp. comp. ga- Tel. 32-3638 e 42-0975 — CRE- """'• d" 5Ínal e 200 mensais
ragem, condomínio - Av. PadreiCl 236. Apanhe chavos ci Bueno Manha.
Leonel Franca, 90/404 c| Sr. Bar- SÃ^CRiSTÕVirT u„„^ 

-,¦;;- i1"- "• B.-.rão Mosquita, 398.A.
bçsa. Qunse esquina de Visconde i ,„° „., 

SJ 
p^° 

~r d? 
í0Cc Tcl- 34-°694 . 53-3233 - CRECI

Albuquerque, NCr$ 32 mil à vis-\_%,-C„8„5í J.' ,Rua. 
G?"0"1 J;;.= 986. Temos

ta sem caixa. Fone: 45-7103. .,,.i s i t em
alto lu-|Geni

cais em separado, lavan-
cleria, jardins, hortas, vi-
veiros etc. PREÇO Cr$
900 milhões facilitados
em um ano. Detalhes e
visitas pelo telefone . . |ci S.Ü.™iiir.VÃn.'"mm. 'm,Bvj''
32-5353 — CRECI 442 !°9- R- Dv- da 5i;'= « vi""o: °

'Merato. ORG. DANIEL

ttíha"!,»: devassáveis de sala, 2
amplos quartos, cozinha,
banheiro completo, área
de serviço, depend. de
empreg. e garagem. En-
trega em 6 meses — NA-
TAN BERMAN - R. 7
Setembro, 66, 3.°, tels.
52-2281 e 32-6172 -
CRECI 8.

180 m2
RUA CARLOS DE-VASCONCELOSÍ?1!!,.^: '"" ^ ,SCiii'° C'ÍT|JUCA
n. 89 c|5. Vc_ndem.,e d, vil», va. TUUCA -'Rua Conda BenCm

299 ap. Í01 - Próx. Pca. Saens
Pena. Venrio l.o locação. Frente,
3 qtos., salão e depr-., completas.
Preco 43 milhões, financio 50%
Visitas das 9 às 13 horas. Infs!
c! Rocha Wcreira Imóveis - Cre-
cl 765 - Tcl. 36J092.
TIJUCA - Aoto. cl 3 qtos., sala]copR<rr., dep. empreg,, nara-
nem. Sinal 2 900. Prest. 366 CO
Rua Alves de Brito, 18. Constru-
Cão da Canadá - Tratar Aliança!,~ií. ?;".." .Imóveis - Praça Pin X, 99 - 3.°! UM GRANDE PON-
-"crocFiíf1- 

23-5'" - Rua 24 TO. . . PARA MORAR

ão, 2 banheiros sociais,
serviço e garagem. Pin-
íura a óleo e azulejo de
côr até o teto. Ver dià-
riamente na Rua Uruguai
n.° 506. CRECI 213.

LEBLON Vende-so

Vende-se ap.

''•SAO CRISTÓVÃOe lito
¦•|Cris

m.
Dias, 89

outres imóveis.

RIO COMPRIDO - Ap". de fren-
te, sala, 3 quartos, dep. ccmpl.,

cox"IWBetn. c' sinteco e persianas," vazio. R. Maia Lacerda, 88, ap.
301 (livre de enchentes). 33 à
vista ou 35 facilitados. Chaves
no 203. Inf, 2B-0803 e 58-5655
— Sr. Miquel.
RIO 

ÇOMPRIDO'~-~Vcndõ"casaae altos e baixes em cimo 3
qtes., 2 varandas, banh. comple-

baixo 2 salas, 1 qto..

TIJUCA - Vendo ep. 
"luxo",

río, 2 qts., prende terraço.

TO.
va-jBEM!
Pr.

Rua Dr. Satã mi-

Al. para praia, 100 mts., t!uadrados1czn">DicTr.wir. wj"
A|. de living, decorado, primeira lo.|„'',° , L.T<?VA2 

~ Vdc-,

5,9icacáo. Marcar visita diretamente??.- .i 
al'a' f't 

l"a' i '

Spinola 56 e cj grrie. living, 3
qtos., c! arm., 2 banh., de cor,
copa-coz., c' arm., qto., criado cj
arm. e depds., garagem. Tachada
cie mármore, pintura * óleo, ei
quadrlas de hindumíum. etc.
Ver segunda-feira na obra c' Si
Simões, R. Quitanda 19, > 

' 
710

J. C. FARIA. CRECI 63. Fones
31-3064 e 31-102JL
ATENÇAO - Vendo urgente 2
aps. conj. a R. Barão Ipanema.
53[1 205 e C-01. Entrada NCrS
14 000 restante financiado 2 anos.
Chaves porteiro. Corretor Barbo-
sa. Tel. 22.4073 - CRECI A0I

4) 2 qtos. sl. etc. Vi-
Facilito. H. Silva. Rua ATENÇÃO -TIJUCA - Casa c||ta, em

nooqt;.doq^^^^^i.ii... .|j. r. .1. , wr, ^-,„l..^,,,„ ... 
c____ 

R vi_. d(j „arnnratii ,04!Se;3 _ |nf, ,,,1, 52.0432 _ Crec;
1 e 2,cl v- 0'S- Daniel Ferreira. R. 7 329.

qts., sl., co.-., banh. cl ent. i" Solemliro, 80 - 2." - Tel.
_ partir do 2 300. Vcr 14 a> 17h 132-3638 • 42-0975. CRECI 2:6

- amplo ap. c||^°,m- '° hs '2; G'"-„ Padilha, ATENÇAO- 
"tiiucafótimo 

ap.dã
sala, qt., coz., banh. em côr el„'" 

~ °'Q- Orlando Manfredo,-frente, vazio, cj 2 qtos sl dep
armário emb., área serv. - De'Ba,i10 °e Iwateml. 86 - Tel.ide emp. Edificio pilota cl ele-

pronta entretn. Ver R.H80804 - CPECI 82. vador - Preço 35 milhões. Ent
. 157, ap. 302. Senda SAO CRISTÓVÃO - Vende-se" na' e°°Í- .?"'• 3 an,:- Tri1"" ÜM

mob. Tel. 31-0531 -CRECI 448. Av. Pedro II. 310 casa 2 dív Í f'i5; Me,er' l5 " 305 - Creci
r~Am Tralsr Av- RiI- B»nco, 138 - ,??4 

~ Tel- 4936^ ~ Dias,
a em. 15 o, )e|, ^.^a^ !:!!!?•_

ipintura c! sala, 1 ou 2;sâo cristovão ~e.i™ <:.. Í*.MAIS espetacular"

proprietário. Tel. 38-1915.

VdoTLEBLON

LEBLON - Aps.
sala,

TIJUCA - OBRA NA 6°
LAJE — Apartamentos de
ampla sala, j. inv., 2 ou
3 ótimos quartos, copa-
cozinha, banheiro com
boxe, dependências

AVENIDA VIEIRA SOUTO, 4ÍÓ
Superluxo - Últimos apartamen-
tos de 377m2, edifício de 9 an-
dares nu Praia de Ipanema. Obra
em revestimento de Gomes de
Almeida, Fernandes, Avenida Al-
mirante Darroso, 90 grs. 517,519

..- Tels. 42-1238 e 42-5099 -
TAL — Taubaté Administradora —
Creci 8-i.
BÀRATÍSSIMA cai» da luxo c|l

rm rlorac G«"°veva. Vendem-secoz., cieps. ,,,,. R. 5,a
:!rro Sta. I
cinca

7Paslora,
qts., demais dec
12h e Prar.i Nanterra

2 sls„ 9 quartes e demais
ragem

cor., copa,
pj 3 carros. Duvidamos

Ver das 13 às 14h Tratar 3 5 -su" "P?13 ancontre qualquer
deteiio. Está vazia. Apanhe dia-
ves c, Bueno Machado. R. Ba-
rão dc Mesquita, 398-A. Tel

qts., banh
e garagem. Preços a par-:(1
tir de 20 000,00 c| pa- e
gamento em 2 anos. -1. R-, Brv,c;:_ ,,.-,.,.,„ .. k.
Obra c| a garantia SER-|3i;?íi5
VENÇO. Ver na R. Bar-TIJUCA-RIO COMPRIDO3.10694 L' 58;323Í!- "creci 

m.
tolomeu Mitre, junto do APARTAMFMTn,-„-.-.-.--.-— |apartamENto -junto . Pr..Sa
1079, até as 18 h. Ven-
das: PAN-IMÓVEIS -
Rua México, 119, Gr.
801 - Tels. 52-5256 e
22-3032. CRECI 704.

TIJUCA - Alio luxo. Vendo ap.
do cobertura, vista panorâm'ca.
c/ 235 m2. da construção. Final
da pintura, 4 nrandos dormitó-
rios, salão, bnfieir-.s sociais, dep.

,„ . i.^0 empr.-, rjnraíjem, armírios em-",ia d^!cc"Tip'etas de emprega-Sbeiidcs, oiovador privativa, no

35 000 à combinar. Tel. 52-1922
- ARY. CRECI 670.
TjJUCA - Andara! -Vdo.ap.
c! 2 ais., frente, pronta entre-
aa. 18 milh. facilitados. Ver
R. Goiânia, 76 ap. 101, acos-
so pj R. Agostinho Menezes. —
Sonda Imcb. Tcl. 31-0531. -
CRECI 44B.
TIJUCA""- Sin,
mil e prest. de 230 mil,' sem par-
celas ^ intermediárias — Ccnstru-
cão iá na 1.» laie. em ritmo oca-
lerado -- Aps. de snla p quar*
to, amplos e separados, bnnh. e
ccz. — Ver à R. Jcaouim Palha-
res, 267, quase esq. de Av. Pau-
h 'Frontin e ao lado da Irreja
Sao Jcaouim - Vendas exclusi-
vas de Waldemar Donato - R
7 Snt., 124 - 8,o _ T. 43-8000'
e 43-8700 - CRECI 5. _
TÜUCA - Vende-se 

"apto. 
de~sa"-

Ia. qto. e deo. Rua do Maf-so
207 aoto. 204. Chaves cl portei-ro. Tratar Aliança Imóveis. Pra-
ca Pio X. 99 - 3.o and Tel
23-5911. R. 26. Cred 16.

Aqui, ótimos

VENDO - Vise. Sta. Isabel, 10,
ap. 504 - Ver local. Inf. Av.
Rio Branco, 81-1105 (CRECI 628-,'3-7445 - Gavazz

nanei;
com

25-2411
¦ 

1 copa-coz. e um perão hnbit.Wel.fJAÇ,A.RE?AGUA 
".- 

V- trma"bela
"IO 40 ,r,2, banh., quintal. Enlr. ""'dência e Ires aps,

10 000 000. Saldo 50 meses sam do!' ,r"!:'1r diretamente

31 iuros. Rua Maestro Ernesto Na-

Qfjnrlaif í-iii-i^+«« zaré, 44 c[ proprietária D. Ju-
_ randes quartos, 1 sa-|nata. org. BanTei Ferreira, r.

7 de Setembro, 88 - 2." - Tei.
32-3638 e 42-0975. - CRECI 236.
VILA ISABEL"- R. Luiz Barbosa
rio. em final 'const. 9 milhões c/
2 SCO sinal, rest. a combinar.
42-5772.

.ANCHIETA - Vende-se casa va.
zia, sala, 3 qts., coz., copa, ba i.,
terreno plano 10 x 43, c; égua a
luz, taqueada, cl érveres frurí-
feras. Preço: 9 000 COO c! 3 de
entrada, saldo 200 p' mês
Tralar Av. Getúlio de M- .-ia,
679 - Olinda - E. do Rio -
C!_^GarcÍa Imóveis.
ANCHIETA-~-~Ve"ndc;iê"~ca:a de
var., sl., 3 qts., copa, ccz., b.vi.
completo, de laje, taqueada, ler-
reno tedo murado, c, áaua e I'.1,-,
plano. Preco 15 m. c/ 50"-- á
visla o 50% em 30 meses s/ iu.
res. Trntar c/ Garcia Imovei*. Av.
Getúlio de Moura, 679 — Olinda
- E. do Ric.

proprietário. Estrada Intendente
Magalhães, 813, ap. 201 - Mei-
roles - V. Vcilqueire — Telef.
90-0046.

 . -,-.-1 ANCHIETAV. um predio íe
aps , 2 lojas el^
ótimo emprego U nn

de capital, boa renda, predio nò-llA" A"-i \
vo, pecuena entrada, e o re.. fc %*" al£l 

Ce'_Ad
tante financiado c, o proprietárioLia""^'." 

0"na3 _ C' G":
Estrada Intendente Manalhaes, .„,„,-.-,,..,—--¦

n.o 813, ap. 201 - V. Valqueire APARTAMENTO - Vendo ccm
Te1. 90-0046. p-, ' WCs' 5ala' varanda, are"berta, 

pequeno quintal, cci

JACAREPAGUA
constando de 4
uma residência,

Vende-se dp., fren-
Est.ição — Preço: ló m. c]

5 de entrnda, sa!do 250 <i
Cl var., sl., 2 qts..

VILA ISABEL -" Pronto. 
' 

Ultimo 
'PASSA-SE 

um lcte no Part|ue7,5 de entrada. Ver de 10
ap. ti venda ccm grande financ.-Çuricica, Dor 1 000 novos, sen-
ccm sala, 1 quarto, senarado e do 600 tle entrada e o restante
deoend. com apenas i^JCrS ... Ia cembinar, faltando 1 400 para
3 900,00 na escritura facilitados ©'liquidar com a Oa, em presta-
o %a'dr> em 50 prest. mensais de Ç°es de 21,00. Tratar com Ron-

apartamentos flnpnflç 0;c'5 239'TO, (menos que o aiuguel fim m Rua Domingos Fernandes,a^aiiaiiieillUò, dpenaS Zl,em parce:,„ intermediárias). Vei
por andar, de sala,
living, 2 ou 3 quartos
com armários embuti-
dos, 2 banheiros sociais,

.--nanas a70 dependências completas
de serviço e de empre-
gada, e garagem. (To-
dos os quartos dão fren-
te para a bela tranqüi-
la Av. Heitor Beltrão).
Prédio sobre pilotis.
Ponto altamente resi-
dencial. Preços, desde
NCr$ 28 437,60, com
entrada de NCr$ ....
1 280,00 e prestações
de NCr$ 408,75. Proje-
to aprovado. Constru-
ção da PRONIL - Cons-

Ver 166 — A*Aadureir<i
corretor diariamente daslpRAÇA SECA - Lot,

Rua Teodoro cuidada. R
es, grande fa-

aronesa, 764 —
com
14 Ãs 18 horas.
da Silva 813. O apartamento es*jTol. 90-2027
tá alugado sem contr. mas ,v 

*

desocupação 6 feita gratuitamente, PECHINCHA -" Vendo 
" 

casa 3
pl nessa firma - Int. Rocha, qtos. Terr. 10x40. Ent. 5 OCO -
Mendonça Imóveis — Avenida Ni- Prest. 200. Tr
io Peçanha 151, 9." and. F.-nesiõO - Sala 205.¦12-0610 22-0245 e 22-4474
CRECI 285.
VILA ISABEl

as

iilh. cl
com: cia e serviço, piioüs, ;rá.dodo

• rea. Entr. dt 30?
combinar. Marcar

Usina. Vendo pnr £0
25 milh. de entr. saldo

v« °"tnqí;.,Ecoí Spi 
'quima"na:'Piay-9round * garagem!Ip/^mSSi'- ciSam.' Preço Cr$ 15 900 000, TI JUCA - Cons. Zenha

visitas

tos, 2 banhs
garagem.

P. Torres Oliveira, 244, .
103-F, menes sábados. Conduçío
na porta — Piedade.
À. CARVALHO vende, em Cas-
cadura, Av. Ernani Cardoso, ca-
sa cj 2 qts., s. copa-coz., banh.
depend. emp. enlr. o1 carro. Ent.
7 000,000 e prest. NCrS 200.00.
Tratar Av. Brás de Pina, 9U.".' 205. CETEL 91-1219. - CRE-
Cl 590.
BANGU - Vende-se terreno" co-

¦ - i mercial perto d.i Esí,xão Ri'-»Cândido Beníoo, Dc;,. FeS„;0, 26 - Area sio
-- _ nits2 - NCrS 40 000 - Telefone:

PRAÇA SECA - Vendo casa com:42.6340.
.. _ <3 quartos, terreno de 12^30 —I —  _ _._

Vende-se casa: Apenas 4 900 de entrada, sa!d.-i BANGU - Vendo a 150 m da
com 2 quartos, 2 salas, cozinha, '10 moses. Ver Rua Marangá, 409] tação, terreno 10x50 ccm casa de
banheiro, dependências empre- j.",. Tratar tel. 22*6764. i3 ots., 2 salas, copa, coz banh

f"nnn nnn'"' 
En'!5d" CrS "•• TAQUARA - Vende-s7~ÍSia~^\<r°,"Íá£' lrlf- 7='- 52-0-132 - CKE-'

6000 000 . o saldo em prosta-^a saia, 2 quartos, cozinha, ba-|CI M- __
í«°°! i ,'cy2?. 

V" 
1í,Rua nhí>'°- varanda, terreno 12x58m CENTRAL - NILÕPOLIS^rVa"

AFFONSOL ENGENHAR A ITDA lhões de entrada e prestações a qts., cor., banh., laquead,na Rva Ccnstança Barbosa, 152, cembinar. Tratar na Rua Padre, água i
?ÍU,P£,40'- I.°.?fcnes 29"2I"2 e.Ventura n.o 228, ccm o proprie- quoadaqs-azsi. — Mcior. 'tá '

LINS-BÕCA DO MATO

com entrada de apenas
Cr$ 1 milhão na promes.
sa e mensalidades de
Cr$ 225 000, SEM JU-
ROS. Informações no lo-
cal diariamente. RUA

APARTAMENTOS" prontos novos/Saenz Peni, iuxo, 3"qüa"rlo"s 
'saia"

vazies, sala dupla, 3 ou 4 quar- arm. embutido, dep. compl. em-
etc. Dedend. cmp. pregada e garagem, 65 mil crusmieco. Facilidades no zeiros novos c1 35 do entrar!a »i«* , ^ •¦

pasamento. Prédio em pilotis. Ver rest. financiados - Desembarca !BARAO DE MESQUITA
nte Cocrane, 56. dor Isidro. 60 ap 603 - Ver de.98 ontre 9 e 19 hnraí' ! nu"Sa'. lote n7 519 os 17 noras, rratar Quitanda, eMlre V e ly nOTaS, I |hge» _ $ y•3 Tei. 31-3367. CRECI!OU no Dep. de Vendas! dradas, 26,

R. Almi
APARTAMENTO

43 101 - Vendo sala,
q. sep., dep. compl., ga-
ragem. Entrega 6 me-
ses. Inf. CITIL - Tel.
57-0100 - CPECI 621.

cobertura, vd.

TIJUCA - Praça Saenz Pena -
Vdo. terreno 11 x 10 — Rua Bom
Pas ter, esci. c. Barão de Pirassi-

- Base 12 mi-

,qto i., coz. e mais'deps."Otimo-29, "• 508' TeL 31-3367." CRÍCÍIOU no Dep. de Vendas! drãdás, 
"26,"'2/»,"tel"r53-sl58. 

-
negocio 20. milnoes ci 5C;o a vis- ¦lUJ- ai i CRECI c90

Frente, otimo ap. 21 ta restante financado vazio. Ver APARTAMEN los'- Tiiuca - Jun AV> ^^^ Aranha, _.

£&Z %;.*«„uJSS3fi0,!?á6sâ í'-av-Í t,^!a'2v50' ?°V"i0"-174<$! 516-Tel 32-5353 tijuca - p<^ ,>, vista p! o mar, l.a |0 praia, 130 m2, NCrS .0 mil, si. 28 de Setembro. 345 'í„A,A' q' ' pj d! cn,-l_ ÍCRFCI ^lzl'') l~ 
"endo ap. sala, q.

TERRENOS - JACAREPAGUA -
Vendem-se diversos lotes nas

r(v.v nr""w.^Ati/;,yf s—[melhores ruas da Frequesia: sen-
r"ÍS 

DE VASCONCELOS - Rualdo: Retiro das Artistas - Ara-cabuçu 26x50 p.ano prento a guaia - Teodomiro Pereira - Ru-recebe- construção. Preça 170 mi- bens Silva e Joaquim TourinhoIhoes facilito T. R. Gonçalves com facilidade - TelefoneDias, 89 s/802 - 426688, 49-8324 23-8788 - Sr- Sr. Gilberto -Creci 950. ______

írtitnríi Hrln |„i„rm, LINS - Vendo ótitita casa dois TERRENOS - Entre Campinho eTTLJTOra LIOc. IniOrma- pavs., 2 sls„ 3 qts., com arm p,'!Ça s,;" - Vendo planos con

ções e vendas: no local lomb- banh- "'¦ copa-coz., de- |5r"|!;'0 p,sr= um» «" d* dois
,., ' pend. empreg., garagem, terraço P"»""- Apenas 6S0 de entrada.

e diariamente, ate R. particular. Aquidabã 222, dlie,r ^«a Marangá, 409 - Tratar
13. 50 milhões financiados. 'pol. 22-6764.

ki - • illNS - Vondo-s, apartamento ,/ JAQUARA 
- Vendo casa nova,,..

HYOmOÇOeS e NegOCIOS;3 quarlos, sala, cozinha, banhei. 2 5!ua"?!-,5a!a',<!eo- Aceito Caixa'2^* nvtn ein?il  Ai 7uun

tatjueada ccm
luz, mais 1 |2-água, \a-
va^ia, tudo junto tzi\

água e luz, lerreno 10x25, pn-
no, murado. Preço: 9 003 000 c|
2 500 da entrada, saldo 150 par
mês. Tratar ci Carcia Imóveis -
Ay. Getúlio de Mcura, 679 -
OÜnda.

lioje
as 22 horas, e PRONIL

Imobiliários Ltda. — Av.
Rio Branco, 156, gr.
702, tels. 42-4966 e ..
42-6760 - CRECI 667. Ifi"

,exi|o sinalro, varanda, area, banheiro dt-
empregada. Ver na Rua Aquida-!vllA VALQUEIRE - Vendo hela
bã, 222, casa 4, ap. 201. Entra- residência p/família bcm çôsto
da CrS 8 500 00 • e saldo em K'CrJ 30 000, facilito. Ver R. Ja-
prostaçõos de CrS 265 714. Tratar'bitaca. Tratar Av. Suburbana

LEBLON -
sls cc.ijug.
compl.

caçjo,( 5 qts., 4 banhs. Salõos-
elevador novo, 6 pessoas. Aque-
cimento central etc. Baso: 270
milhões. Tralar tel. 32-1597,

Albuquerque.
TS horas,
Cl 1133.

Av
Visitas hoie ]

22E936. CRE

Vise. I ATENÇÃO -
17 às ap. cr saiãa,

próximo
32-1106

Vendo a Rua Profc3-t^sr^sa^^x«i£^-^^"^c,m ¦Td- 57-o,o°
sa antiga - Inf. 52-0432

J329.
C,|CRECI. 621.

i-l Ofl/ i"" MbII° Affcnso Engenharia1 l0Q02 - '-°. sala 204 c/Ebio.
, . , :., 

"°'• »da., na Rua Constança Barbosa, CRECI ' 016.
USINA - Vende-se casa c/ sala, 152 grupe 401. Tais 29.2092 .íVENDE-Se ótima casa terreno'3 quartos, copa cozinha, dep. de 49-3241 - Meier. 30x75, murado, lluveriva 365rasf.v*,,S;.v.a'¥s:k'v \^-% sas aa^al-a:^^
sudsky. Tratar c o proprietário ,2 

Qx 
30 na R Cabuçu 241 

"' 
1^"°° 7 

«•«"!!>»" «sa tò-
Sr. Araúio. Rua México, 21, gru- Ver e tralar n, R Do'n ? LiT 

da '™r"da 
,c! 

3rdim' v'lr-1ndi'' 2
po 202 - Tels., 32-3929 a ... d- a .9 , 102 ^S 

^ " *¦' ra"dicion3do
29.-)i|5 r~ ,e --  - : telefone, nrance co;., gran-

:,.".,_ 
~- ¦ -- - jliWS - Vendo 2 terr. íi Rua'de bsnh. c' quintal e qaraiem

Pena . ^ "¦ luarto, sala, de- Warumbi, ito. n. 30. facilita se!"P- de "mp. VEstrada des Trís
pendências, sinteco, telefone, no s!,'uros. Tratar Ofil - Av. Rio'Ri'S- Iratar 22-2376 — CRECI
me'hcr pento da Tiiuca. Entrega- Branco, 133 - Gr. £03 — Tel 'WJ2.
se vazio. Tel. 34-1714. 52-5850 - Creci J-238. ,'VÊNDO 1 casa, 2 qts., s., e.J
VENDO np. 2 quartos, I 5a!a;RUA VILELA TAVARES, 184 - b., 2 varandas c garagem. Av.
grames, dep. e 2 áreas, tem V. casas ns. T5, saia, 2 qtsjGercmário Dantas, 651, Lote 15

Tm Fi Su0',!1" 
Mo|"a Eri.,0-lEnt;. 8 mil. Saído 48 meses. J.l- Pechincha. Jacarepaguá. Tel.l189, ap. 104. Cnaves c| poi;7iro. Malafaia, 43-9195. CRECI 546. CETEL 921546.

CENTRAL - NILÓPOLIS - Ver~
de-se casa ótima por 8 m. ;|

Marques Pereira. 2 a 3 de entrada, saldo a ccm-
binar em prestdçÕís iniciais ds
CrS 150 mil pi mès, sem jures,
c var,, sl., 2 qls., cena, ccz. '
e banh., laie e taqueada, terre-
nv 10 x 22, plano murado -
Tratar c| Garcia Imóveis — Av.
Getúlio de Moura, 679 - Olinr,'.'.

. CENTRAL 
"- 

Olinda"-"VcridoTva-
casa de var., ;'., 2 qts., cn-

P<i, coz., banh., taque.ida de '.¦'.
íe, toda murada, c! água e luz,
200m da Estaçèc. Preço: 14 m.
c; 4 de entrada, salda em jò
meses sl jures. Tratar c' Gare a
Imóveis - Av. Getúlio de Meu-
13. 679 -Olinda. 

__
CASCADURA- Vendo ao. vario'. >

47-7899.

vaz.t
luxe, s. 2 q., dop. emp. can.
25 milh. fn. An-.-rade - 42-3265
- Creci 603 ^a^ R.
COMPRO 

"cala 
cu ap. até"l4 nv"

Ihoes à vista, habite-se até IED
diíis. Favor telefonar para 58 2186
das 16 às 19 horas. S:. Jcãr.
CACHAMBI - Transfiro 

"ap." 
Irei

qt-. fln.Tncinds Cx. Econômica —
SOTiC 32-1619 - CRECI 539.
CONJUNTOS p. rencla -"" Vendo
em Osvaldo Crur, dois excelen-
tes negócios, bcas residências e
renda. Detalhes 43-6ÓJS. CRECI
590.
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Ô IMÓVEIS - COMPRA E VENDA CIASSIFICA0O1 — Jornal do Brsjil, i.Mcírs, 30-3-A7 - 3

MÉIER Vcncio eps. cm final A IMOBILIÁRIA CREMILDA vcn- GRAMACHO

AGÊNCIA POSTO I

NOVA AGÊNCIA
DO JORNAL DO BRASIL
EM COPACABANA,
PARA CLASSIFICADOS E ASSINATURAS

* ¦ JH-B^mT Wk i_IU nft ¦' lft

.WOSSASENHORA DE COPACABANA, 1100/lOJA E

e construção. Rua Isolina 273
140*1. Pr. 4 000. 50% entrada 100
p/mA. Tel. 52-IV22. CRECI 670

I- ARY.
MEIER - TODOS OS SANTOS -

I Vende-se • Cisa n.° 107 da Rua
; Sanlot Tífara, com 3 quarto;,
sala, 2 cozinhas, 1 banheiro bo-
ciai, banheiro de «mprogada, área

terraço. Entrada de NCrS 8 500
e o soldo «m prestações de NCrS
250,00 - Tratar em MEUO
AFFONSO ENGENHARIA LTDA.,
na Rua Constançi Barbosa, 152,
grupo 401. TeleFnnti 29.2092 e
49-3361. -_M4i«r.

MADUREIRA - Vende-ie aparta-
mento vaxio com 1 quarios, sala,
cozinha, banheiro, irea grande,
vaga para auto. Entrada Cr? 

'.,.

4 500 000 e o saldo em presta-
çõel de CrS 200 000. Ver na
R. Américo Brasiliense, 241, Jun-
¦dos, ap. 104 — Chaves com o
encarregado. Tratar com MELLO
AFFONSO ENGENHARIA ITOA.,
na R'/fl Centtança Barbosa, 152,
grupe 401. Telelono; 29-2092 e
49-3261. - Méier.
MEIER - Vdo. - R. Carolina San-
tos, 95, np. 2 qts., e demais
deu. em !js!o edifício cm cons-
trução — Ver c| encar. « tratnr
Tcl. 43-7105.
MEIER - Vdô belo' ap. 3 qls.,
dep. completas [incl. de empreg.).
Edif. em const., na Rua Fábio
Luz, 110 (frente ao Clube Mac-
kem.ie). Vcr c[ ene. a tralar Tei.
43-7105.
MEIER - Próx. Jardim - Vdo
3 casas, uma com A qts., duas]
sl;., etc. 2.. 2 qls., sl. etc.
3.a, 1 qt., sl., coz. etc., gara-
Oem, quintal,' tudo 55 milhões.
Entr. 20 milhões, rest. 35 me-
ses - Trai. R. Fred. Mcier, 15,
sl 305 - CRECI 1074 _ Telefone
49-3633, ótimo negócio p| qunl-
quer ramo, terr. 16 x ló - Dias,
Luís, Buss.
MEIER — Vd-se casa ant., alio*!
baixos indsp. 16 cõm. Terr. 42m
¦fundo, na R. Cônego Tübies.
Proj. p. 7 aps. Tr. R. Lucí dio
Lago, 138, s. 6. Moreira ou
Brandão — 49-9907.
MEIER — Urgc-nle — Vende-se ca*
ia, quarto, saln, cozinha, banhei-
ro, quinfal, cisterna, reformada
por 8 000 000 com 2 milhões e
meio de entrada t: 150 000 men-
37ii. Ver e tratar na Rua Sousa
Aguiar, 322 —. casa 1.
MARECHAL HERMES - 4 casas
modernas, 2 qts., gdes., sl. am-
p!a, coz., banh., e boa ároa cj
terr. livre tie 10x19,00 p. com
truir mais. 55 mil novos, 50% fi

tCM 3 moradias — (Casa grande)
I vazia. Vdo. Rua Astis. Carnci-
ro, 621, Piedade. Tratar Sr. Lú*
cio (CRECI 20! - 13-0030. Av.
Pres. Vargas, 590, s. 514. Das
8 às 18 horas, inclusive co-
mingo.
CASCADURA - Vendo urgente,
ótima casa, confortável, vazia. A
visia NCrJ 15 000,00, facilite. Rua
da Pedreira, 198 casa 9. Chaves
na casa 22 por gentileza da Dona
Isaura. Combinar -- Telefone
47-3291.
CENTRAL - Olinda, vendo 

' 
casa

luxo vazia, 2 qts., :!., quintal
13x60, Pr. 12 COO. . Paulo de
Melo 262. Tel. 52-1922. CRECI
470 - Sr. ARY.

ENGENHO DE DENTRO - Vondo
duas casas gem. de 3 qtos. 2 sa
Iíis cada, tor. c! 16x80m. bem
situadas. Preço c cond. excep-
cionais. Tel^. 22*7226 u 27-479.1
FUNCiONARIOS DO ESTADO -
Vendemos por intermédio do
IPEG casas e aps. Todoi os
ros. Av. Graça Aranha, 333, sala
!02 — TeL 22-6217.

GUADALUPE - Vdo. luxuosa co
sa de 2 pavtos., c] 2 qts., 2
varandas, frenle de pastilhas,

h. em còr, coz. c/ azulejo em
côr pias. cia ent. de ferro, gr.
des nas janelas, preço à viita,

CACHAMBI - Venile-le ótima
cass d« 2 quc H os, sala, cozinha,
banheiro tm côr, varanda, área
• }ardim. Entrega-s« varia. Entra*
«Ja ds NCrS 8 500,00 e e salde
•tn prestações de NCrS 300,CO
som iuros. Ver à Rua Cmtinnin
n. 165 casa 1. — Tratar em
MELLO AFFONSO ENGENHARIA
LTDA., na Rui Constança Barbo*
sa, 152, "grupo 

401 — Telefones
39-2092 e 49-3261 - Méier.
CACHAMBI - Vendo ótima casa
vazia. Aceito Caixa, ou IPEG, cj
sinal. Ci 2 qlos., st., varanda,
copo, quintal, de laje. Pr. 2-1 mi-
lhoes a orazo ou 13 milhões pcln
Caixa. Tr. R. Prod. Mcier, 15 

'

305 - Creci 1 074 - Tcl. 49-8633
-JJia-,. 

_
CACHAMBI - Vondo casa 3 qí
2 sala-, cor., banh., ter. 11 por
33. Ver Barcelona, 21. Org. Or*
lando Manfredo, Darão de lgua-
ferr.i, 86. Tcl. 48*0804. - CRE-
Cl_32.
CAMPINHO - Est. Intendente
Magalhães, 323,. c 47. Vdo. 2
cits., aala, coz., bnnh., laje e
traçoi — Ver locol, Org. Orlan-
do Manfredo, Barão de Iguale
mi, 86 - Tel. 48-0804. CRECI 82.

CASA — Vende-te, Rua Frei Pin-
to Gó, 3 quartoa, sala ou 2 quar
fos, 2 salas, 2 banheiros, cop?,
cozinhe, varanda, quarto d ba-
nheiro emp. Toda reformada. -
Tratar local proprietário, 10 mi'
nulos Centro — Creci 25.

CENTRAL - Olinda. Vendem-se
lotes, a 300 m. da estação,
água e luz dc rua. Apenas pou-
còi lotes, 10 x 27, 9,x44, 13x27,
elc. Prc;o de 3 500 a 4 500, c
entrada de 20% a combinar. -
Saldo em 30 meses s| juro;:, eS'
critura no ato da compra. Tratar
cj Garcia Imóveis — Av. Getú
lio dc Moura, 679 - Olinda -
Dal 8 às I7hs., domingo das 8
às 12hs.

de próx. à Pça. do Carmo, 2
casas, qt., sl., coz. 14 500 c|
5,5 e 100 p| mês. Trat. Av. B.
de Pina, 914, s| 206. 30-3196 -
CRECI 249.

nane. Duas estão varias. Ouvidor,
163 s! 303. Tel, 43-5340.
MADUREIRA - Vendo 

"casa 
de 2

qls., saln, coz,, banh., varanda,
de laje, vazia, faltando alguns ar
remates enlr. 7 000 e 200 por mès
-Jnl. 52-0432 - CRECI 329.
OLINDA - Vendo casa cie" 1
quarto, saia, coz., banh. A 000
com 1 500, restante a combinar.
Tralar na Av. Getúlio de Moura,
207, s| 5 - Olinda.
PIEDADE — Vendo urgente ap. c|
qt., sl., ccz., banh. comp. gran*
de var., .íiraa c| tanque. Preçc
8 400 000. Enlr. 4 000 000. -

(Saldo 24 prest. 207 000. Rua
10 000 t pagà723Mpres1. 

"de"ío5'| 
Ç»d™ ^»reCr„ 

123 ap. 202,
Ver na Rua 17, casa 16, (
31 e trat, Trav. Brandura, «...,¦, , _„ , , , , ,._. , „ ¦
L. do Bicão, CE1EL - 91-0195 #" 

~ 21°„- ™-. 32"3638 •
Vitalino. **4.*0';,5 

** C .cd 236

GUADALUPE

ÃLÒ — V. Penha. Vdo. casa pi
família fi gosto, 2 qts., copa-
coz., garagem, dep. p| emprega-
da, sinteco, sancas e florões, no-
va c| 15 entrada e .00 p| mês
uu 12 entrada e 55 pi mès. Esl.
Vicente Carvalho, 1 5óo, tob. sa-
Ia 2.
ATENÇÃO'- Vila Jardim da He-
nha bairro social, em centro tio
grande terreno de esquina, vendo
línda residência, fino acabamen*
tn, sancas e florões, sinteco, gra-
dios, com 2 qtos., sala, copa,
varanda, banh. social em cores,
p. a óleo, quarto e b. de em-
pregada, planta apro. para mnis
2 a.ilos. Ent. 12 000. Saldo em 40
meses sem juros. Ver o tratar na
Rua Arquimedes, 297 com
prop. N.B. também aceito apto.,
só como parle da entrada. Vendo
motivo de transf.
APARTAMENTO - Vendo-se pelo
IPEG, p| sinal 2, q., sala e dep.
Tratar Rua José Maurício, 339,

íL??1 ~_PprLh°^_3lL?*?,._
APARTAMENTO vazio frente HI-
gienopolts vdo. c\ sla., 2 qts.,
cnpa, coz., banh,, deps. empr.,
grde. área, varanda, jardim. —
Aceito Cx. ou IPEG. Ver R. Fer-
nando Valdez, A\, ap. ( 102 —
Trat. Cyrilio Santos imóveis —
CRECI 717 - Tel. 49-5217. _
ATENÇÃO - V. da Penha -
Vdo. luxuosa casa, 3 qts., salão,
copa. co?.., banh. em côr, varan-
da, garagem, dep. de empreaada,
ent. 12 000 p] 300. Trat. Trav.
Brandura, -516 — L. do Bicão —
CEIEL 91-0195 -_Vitalino.

ALÔ - V. Penha. Vdo. casa p|
família f| gosto, 2 qts., copa-
coz., garagem, dep. pj emprega-
da, sinteco, sancas e flbrÕes, no-
va cj 15 entrada c 400 pj mts
cu 12 entrada e 500 pi mês. Est.
Vicente Carvalho, 1 5óB, sob., sa-
Ia 2.
APARTAMENTO 3 qts., frenle,
vazio. Vendo E. 1 800. P. 165.
Cam. Mend. 406. Entrar Esir. V.
Carvalho, 262 (IGREJA) 46-4797.
Recorte e veja.

ATENÇÃO" V. GERAL — Vendo
aps. de 2 e 4 quartos, pequena
entrada. Tratar Rua Lucas Rodri-
cjues, 6 lj 305. P. Lucas - CRE-
CI_U39.^ 
ATENÇÃO V. ALEGRE-"vdo"
ap. com 2 q., s| cj banh., sin-
teco sancas e florões. Ent. ..
7 000. Tratar Rua Lucas Rodi
mies, 6, si 305. P. Lucas. CRE-
Cl - 1139.
ATENÇÃO P. LUCAS" - Vdo." ca
sa 3 q, 2 s. b., coz., preço ba-
rato. Tratar Rua Lucas Rodriaues
6, si 305 - P. Lucas - CRECI

1139.

Vende-se terre-
no, perto estação — Av. Bota-
fogo ao lado 657 — Agua e luz.
Licença para reconstruir. - Enlr.
1700 - Inf. 42-8593.
JARDIM AMERICA - Na Charlei
Gounod. Vendo 2 casa?., sala,
qt., cor., bnnh., área, terrono
10 x 30 murado
Enl. 3 500 OCO, prest. 100 000
Trnt. Av. Brás rie Pina, 849 —
Tel. 30*3062 _-- P. do Carmo.
LEOPOLDINA _ Compro casas e
aps. para clientes nossos, eva-
lio e legalizo, sem nenhuma des-
pesa para o proprietário. Faça-"noi uma visita sem compromisso,
Av. Rio Branco 108 s.,912 -
1ü\._22-âK6.__
OLARIA

IRAJA - Vista Alegre - Vendo ILHA DO GOVERNADOR - Ven- CAXIAS -"p. 
c/sala, 2 qts., dop. de emp. j do 2 ótimos terrenos à Rua Za-ltcs 10x30

Vendo oi úl
Centro, Rua Ari¦i.ie. terraço na fte. Entrada:) quita Jorge, lotei n. 1086 ejMarques, esquina cem Maria Lu:

Vargas '" o_\» wi -j- «r.»r>ri> •> .«i^iNCr$ 6 500, resto era 40 p. Ver
R. Pedro Teixeira, 338 (em fren-
te a Escola Irã), Chave n. loja.
Inf. 23*3063 ou à noile 25-0241
- OLIVEIRA -- CRECI 445.

plantação. IRAJA"-' Venclc-se excelente"ãp.
c/3 ¦ qts., sala, dep. comp. NCrJ
5 mil cie entrada, saldo ermo
aluguel. Ver Rua Ferreira Can-
lãr,, 460 ap. 301. Iratar Av. Rio
Branco, 108 s/912. Tel. 22*8936.
INHAÚMA — Albano Fragoso,
14, ap. 201, esq. Álvaro Míran-
da, vendo 3 qts., sl., coz..
banh. comp,, área entr. 5 300,
rest. presi. Org. Orlando Man-
trodo. Barão Iguatemi, fló. Tel.
48-0804 - CRECI 82.
IRAJA — Aps. novos • vaiios, c|
2 qts., snla, coí., banh. V«nd»m>
se na Rua Itu roa fiara. Ent. 3 500

Reis, 500 de entrada e ial_
j a longe pr.szo. Tratar na Av. Rio

Vende- Branco, 108, ll. 912. - Telefone

Melhor ponto. Rua
João SUva n.ü 9B — Vdo ótimos
aps. vazios. Ver e tratar no np.
30j. In^ tel. 30*2159.

IOLARIÁ - R. Major Rego, 20.'
Vendo linda cass, área 1-10 m2,
garagem pj 2 carros, terr. 18 x
70. Sr. Vital - 23-3616 - CRECI
100.
OLARIA - Vdo 1 es<»! uma 1 *n|LARES - V. Icrr. 11x70, preço
its Jala, coz banh. % Tde 

N« 'ó(»0,'00' •"»¦ 7000*00'

quarto etc. Icrr. 10x40 -

10B7. Tratar Av. Prcs.
2905*918.
JARDIM GUANABARA -
se ou troca-se por ap. excel. casa) 22-8936.
const. luxo cl salãc, 3 q 2 var.,! ENGENHEIRO
gar., cenlro df: ter. d« 580m2 — r-,*a c n
Tratar c| Gorini - Tel. 22-7930. '' 

'

TERRENO' 11x45 (Cocofá). 2 fren*
tes, ótimas condições. Troco tu-
to. Tel. 43-0730,_alé 11 horas.
TERRENO — J. Guanabara, vira-
dos p* a Praia da Bica c| 5000CD
de sinal e prestação de Cr? 135
pj mês. Outros cj 1 000 de si-
nal, próst. de Cr$ 180 000. Trat.
no Ccjcotá. Rua Marcante, 1, »

!203. Daniel. CRECI 41.

ESTADO DO RIO
il, prifS*. 160 mil, sem parcelas. KjlTCpÁl

Tratar na Av. Brá- de Pina, 96,'1^*" cr»*'-'i

loia llargo da Ponha). Ttl. 30-5489
- (CRECI 237).
PILARES 

'

,,20 m da Av. Sub. —Org. Da"'5J6J 
niel Ferreira. R. 7 dc Setembro,

V. cp. vazio, o
qts., sala, cozinha, banheiro. Ent.
2 500. Tratar R. 12 Q'JsJ,'l, F
c/8 - Sr. Luj2._

GUADAfUPI

PIEDADE - Rua Elias da Silva,
casa de laje, cj grades de ferro, 1
qto., :!., ctc. Pre;o 10 miihões
a vista, não aceito Caixa, nom

— | IPEG — Ver o tralar Rua Fred.
qtj.,|,VWior, 15 s| 305 - Creci 1 074V. ap. 3

aie, coz., banh., área. Ent. 3 M.• Tal. 49*8633 - Di
R. 12, Quacirc P casa 8, Sr. Luiz.|piEDADE - Vendè^I
GUADALUPE casa
qts., demais dep. Ent. 3 500. Ver Sua Ucl
R. Nelson Meireles Neio 98 (Lol.
IMBljA).
GUADALUPE - Vendo 4 

"casal

p/renda. 3, 2, 1 qls. Preço 20 OCO.
Rende 400. Tratar Av. Rio Bran-
co 185,602. CliECI 670 - Tel.t
52-2922. __
MEIER - Vende-so boa casa na
Rua Cachambl, 438. Te!. 29-3101.

MEIER-- Vazia, Vendo, aceito
Caixa Ec. c| sinal a combinar,
lambem aceito parte em dinhei-]
to, ap., casn menor valor c| ent.

carro., vor., 3 qts.. 2 «alas,,^. Ll,,

qls.,
Ci-Sd c/

si., cor., banh., quínial
113 - c/IV - Preço

NCrS 10 000,00 c/sinal da NCrl
6 000,00 - Tratar 22-0Í62.
PIEDADE"-" terreno 8 x 

~28" 
-

Vdo. junte a- Assis Carneiro —
Ent. 4 500 000, saldo s1 iuros
Rua Alfredo Reis, 68 - Trat. An
dradas, 76, 2,n. Tel. 43*6658 -
CRECI 590._
PIEDADE — Terrnnos planos -
R, Mar^a Vargas — lerrs. 33ó (
450 m2 - Ent. 1 060 e 1 350.
Rrest. 130 e 150 mil pi mês -
Trai. R. Fred. Aleier, 15 s 305.

ICRcCI 1074 - fel. 49-8633 -

ATENÇÃO - V. Penha aps. novo:
vazios cí 2 qtr. s. coz. banh. e
áreas enlr. 5 000 prest. 200 trat.
Av. Braz de Pina, 1459 próx. L.
Bicão — V. Penha — Bebiano —
Creci 787;
ATENÇÃO CASA - V. Ponha 3
qts. s| cor. banh. ter. 10x30 dep.
de alg. reforma vdo. entr. 7 OCO
prest. 200. Trat. Av. Br.-.z clc Pina,
1459 px. L. Bicão - V. Penha
Bebiano _- CRECI _787._
APARTAMENTOS - V. Penha, 2
qts, de 4x4, s/ 4x4,50, copa-coz,
e banh. em cores e áreas enlr.
6 000 prest. 200. Trat. Av. Brás
de Pina, 1459 px. L. Bicão — V.
Penha -_ Bebiano. CRECI 787.
Apartamento õu casa - com-
pro de Bonsucesso a Irajá. Rua
Sento Cardoso, 721, l.o and. B
Pina - Teb_30-7706 Maurillo.
ATENÇÃO* - P. de Lucas - V
casa terr. 8x40, Rua calçada, R.
São Bartolomeu 100, perto de
toda condução. Não enche. Pre-
ço 9 c| 3 500, prest. 100, ent.
varia, Sr. Paulo.
À. CARVALHO vende, na-vT-
Ia da Penha, cl financiamento
pela Cx. Econômica, IPEG e IPA-
SE, luxuosos aps. de frente, c'
2 qts., c. cor., banh. em cor e
hoa área. Tratar Av, Brás íle
Pina, 914, s ' 205. CETEL 91-1219
-- CRECI 590.

40'

Vila

copa,
cas-j*. no!

cor,, b. i
f. c*

dep.
índep.

mais
! ROCHA - Vendo b

0 milhões. Rua 3a;é Veríssimo! á 24 do Mai*
i. 31. Ver marcar visitas 42-5435. qls., copa, coz.

|carro, banh. emp. Te!. 48-Ó3Ó2.
REALENGO Vendo terreno R,

CEN1RAL - OLINDA - Vende*
ae vazia, ótima casa de var., si.,
3 qts., copa, co?_., banh., taquea
da, de laje, pintura nova, com
égua o luz, entrada p! carro, ter'
reno plano, todo murado, Pre'
ço: 15 m. ci 5 m. à vista ou
pouco menos s combinar, pre:
tzções a estudar, meno: de 200
mil. Tratar c! Gí-.rcia Imóveis —
Av. Getúlio de Moura, 679 —
Olinda.

CENTRAL - NILÔPOLIS - Vcn-
de-se vazia, casa de var., si., 3
<qts„ coz., copa, terreno de es-
fluina p. outra con:truç5o, de la-
je, taqueada, c| áyua e luz, 400
mts. da Estação — Preco: 12 ro.
c| 3 a 4 dt; entrada ou a com.
binar, prestações 200 p: mê.« s'
juros. Tratar - Av. Getúlio de
Moura n.° 679 - Olinda. Gar-
cia Imóveis.

22-2634._B,30_.is_17h. C. 213
MÉIER"""- Rua Dias" da Cruz -
Vendo ap. 2 qts., sala, cop., coz.,
garagem. Aceilo Aero Willy $ ou
Volks parte pag. Sr. Mauro —
Tel.: 49-7346. ._

MÉiER - ótima residência, 3
qts,, sala, saleta, copa etc. En-
trada de cerro, grande terreno.
Rua Visconda de Tocantins n.°
18, perto da Igreja Coração de
Maria. Troco por salas comer-
ciais. Tratar com a proprietária.
Tel. 49-029*3.
MEIER— Vende-se ns" Rua OI-
degiird Sapucaia, 7, ap. 202, va-{HI\~r_rZn~f'i.i_T_nU w—y~_~
zio, sala, 2 qts., banh., coz., el^NADOR CÂMARA - Vendo_R.
dep. empregada. NCrS 72 mll,|Çel; Tamarlno, junto ¦ Estação,
facilitados. Tratar IGAB. Ru»;3 t«renp» iunto. ou separados,

Teófilo Oioni, 72. Tel. 23-19I515Í'^-1""' lol» ou residência, tel.
- CRECI 183.

A. CARVALHO vende,
da Penha, c_'.n vazia, la. loca-

i Cão, cl 2 qtí., s., coz., banh. em
_ cor. Er.t. 8 000,00, prest. NCrS

iunto 200,00. Tnl. Av. 8ri« de Pina,
Vazia, 2 sis., 3 914, s| 205. CETEL 91-1219. -

banh., ent. delCRECI 570.

Rua Tanagra, 35 milhões
sinaL_D,-:t ._52-_3457.
OLARIA — Só tem 2 aps., ent.

vazio, ent. 4 900, facll., 2 cits.
sl., coz., banh. cotnp. e 1 ctsa
ter. 10 x 22, prest. sj juros —
Ver 14 às 17 h„ dom. 10 às 12h,
Leopoldina P.éço, 488. Orç. Or-
lando Manfredo — Brrlio Igua-
temi, 86 - Telefone 48-0804.

CRECI J2.
PENHA - Vende-se 2" casas fren-
te e fundos. Chaves R. Grussal
371, Inf. tcl. 45-4314.
PENHA — Vendo terreno na Rua
Eng. Francisco Passos, 129 — Lar-
go Penha 20 milh. Fin. 42-3285

Creci 603. _
PENHA — Centro, vendo um bcm
terreno 10 x 30, rua calçada,
água e luz. Ent. 3 milhões -
Prest. 120. Trat. Av. Brás de
Pina, 849. Tcl. 30*3062 - P.
do Carmo.
PENHA — Vende-se ap. cem ter-
reno, 2 ouartos, entrada de carro

Rua Dclfina Enes 177, fundos
Viaduto - Tel. 42-6340 - Va-
Y\0.

PRAÇA 
"DO" 

CÃRMÒ - Vdo.~2
casas íe.-. 8x68, entrego vazia.
Ver diariamente. Rua Irapuá, 211
- Trat^ 30*2159.
PENHA -""Terr! 16x'4ÕT~Ruã An-
gra dos Reis, esquina L. Freire
Grolão. 8 000 cj 2 000. R. Caia,
88 - Octavio. 
PENHA -Casa -Vendo com
terreno óe 3 frentes, perto da
Estação — Tratar com o proprie-
tário Sr. Manuel, 27-]226.__
PENHA" -~ Vendo 

"apar"t"."""Rua" 
Qui-

to, 398, esq. C. Agrolongo, 2
qtos. e depend., garagem. Ent. 8
mil, saldo financ. Jdfi Imóveis —
30-6964 - Creci 751.
PARADA DE LUCAS - Ãp. de
frente, vazio, perto de todo o
comercio e conduçíio — Vende ci

qtos., si., coz. Área., banh.
compl. — Preço ,2 000 - Enf.
4 000 , prfísí. a coí ih. Tralar Av.
Braz de Pina, 110 — Leia R —
Penha -_ Creci 787.
PENHA - Vendo casas! Ru".
Jequiriçá, 2 qtos., depend. cj
uma, Ent. 8 mil, oc. s' contraio.
Inf. 30*6964 - Jafi Imóveis -
Creci 751.
PENHA - Grotão""-" Vd-se casa

qts., etc, enl. p, carro. Mais
meias-águas c. enf, indep. e

alie. p. 3 resid. Tudo NCrS ..
30 000,00 fácil. Tr. R. Lucidio
lago, 138, s. 6. Moreira ou
Brandão - 49*9907.
PENHA - Aps. v. em final dê
construção c| dep. de emp. Si-
nal 7 000 000. O restante à com-
binar c| proprietário no local,
Av. N. S. da_Penha_325.
PENHA - Vende-se 1 casa com
3 qts., sala, deu. comp. e mais
2 meias-áquas nos fundos, terre-
no_8_x_70. Tel. 22-8936. _
PENHA — Vendem-ie spartamon-
tos a cas.Tí com entrada a partir
de 4 000 cruieiros novos • saldo
d longo prazo. Não perca, vá
hoj» ao local. Av. B. tin Pina,
335. T.I.: 30-4383.

resto a combinar. Tratar Avenida
JoSo Ribeiro n.u 50 s/206 ou
Av. Pres. Vargas n.° 529 s 302,
N.B. tel. 42-9661 só das 14 à:
lóh c A:V.° Luiz. CRECI 1 057.
PILARES 

"-' 
Vd-se' boa

INC-A' — Magnífica residência,
próximo Pslácio d:; Governo

Pedreira — Vd-se
Crisa c. 2 qts., etc. 30 coqueiros
em terr. 12 x 74 na Vila Cen-
trai. Somente 3 milh. ent. Tr.
R. Lucidio L.igc, 138, i. 6. Mo-
reira ou Brandão — 49-9907.
NILÔPOLIS -" Vende-se 

"urn 
ap.

com quarto, sala, cozinha e ba-
nheiro. Rua Caio Martins, 46 np.
102 - Tratar pelo Tel. 23-0964,
3r. Ramos -- Facilita-se.
NILÔPOLIS"*'"-" Vendo' caía"" ent.
vazia cfvrda., garagem, 2 qts.,
saia, banh,, coz., qla!., ent. CrJ
2 000 000 saido presi. CrS 80 000.
Ver Rua Mário Araújo, 1 159 —
antiga Augusto Paris. — Ofil. —
Av. Rio Branco, 183 — Gr. 503.
Tei. 52^5850 - 

_CRECI J-238.
NOVA IGUAÇU - V."nd«-se, t
15 min. da Estação, luxuou ca-

Com 4 quartos, 2 banheiros soe. " ¦•• * 1'«-, "P", «ox., J bani.,
Í. inverno, ótima garagem, água!?9u* l*6-.' varanda, garagem *tc.
própria etc. Rua Artur Tibau n.i^orreno d* 720 n»2 todo plano
3. Ver das 14 às 13 hs. Pre*;o
NCrS 95 000,00.
ICARAÍ — Ap., saía, quorto, ba-
nheiro, coz.. áre?.. Acabamento

casa cl luxuoso. Sinal 7 000 000 - Jc-
sé Clemente, 30, sob. Telefone:

RJ 214.2-4282 - CREC
ICARAÍ — Ap. ed. novo, luxo,
sala, 2 quartos, deps. completas,
garagem, Sinal 12 milhões. José
Clemente, 30, sob - Telefone:
2-4282 - CRECI ERJ 214.
IGÜABA — Vende-se terreno beira
de pr-'tia, medindo 700m2. Tralar
pclo telefone — 42-4560 — Sr.
levy.
NITERO I — Vendo em Icarai am-
pia, bem situada e luxuosa man-
são própria para pessoas de gòs-
to refinado. NCrJ 150 000 faci-
Ütado$. Av. Pio Branco, 185 —
Grupo 927 - Tcl. 52-1014 -
Creci 777.

gar., 3 qtos., 2 sis. etc. Meia-
agua nos fundos. Terr 11 x 48.
Somente 15 milh. ent. Estud, ofer-
tas. T;. _.. Lucidio Lago, 135,
s. 6. Moreira ou Brandão. Tel.
49-9907.
ROCHA MIRANDA - Vendo, rara
ocasião 2 aptos. Renda 300. Ver
Rua Vieira do Couto, 376 — Tra-
tar tol. 34-2566. 
ROCHA 

"MIRANDA 
- Vendo um

prédio, com 4 aps. com 2 qls-,
sl. depend. cada. Pr. 35 000 à
vista. Av. Italianos 1 370. Tratar
Av. Rio Branco 185 602. CRECI
670. Tel. 52-1922. ARY.
VILÁR DOS TELES" - Vendo' ter"-
reno na Avenida Automóvel Clu-
be, lo:e 2, quadra 246 - Tratar
na Rua Marechal Deodoro, 37 —
Bairro 25 de Agosto — D. de
Caxias.
VENDEMOS aà seguintes proprie-
dades — Lote de 10x40 com ca-
sa de 2 qtos. e dep. 7 milhões
com 2 de ent. 100 p| mês, outro
lote de 15x30 com casa 7 qfos.
e dep. por 3 500 mil çom BOO
mil dn ent. 50 mil p| mês. Outro
lote de 10x50 com casa do 3
qlos., dep. 10 milhões com 3
de ent. 125 mil pj mès. Outro
lote 10x30 com 1 casa de lage
com qto. e dep. 7 milhões ent.
1 200 com 100 p| mês, todas pró-
xtma de S. J. de Meriti. Tratar
Av. Dr. Arruda Negreiros, 65 —
S. J. Meriti — Cj José Alves —
CR_ECI_ ESJ-COPI_56.
VAZ LÔBÕ ãps. tic 1, 2 e 3
quartos, ssis, 2 varandas, 2 be-
nheiros eíc. Vendo C. Econômi-
ca, JN P. G. etc. 307830.
VILA KOSMOS — Vendo casa de* |T » tp a\l A
sala, 2 quartos e mais 4 qls. nos "MlrMV,A
fundes com entrada po.* carro — ¦
Rua Abaqeru. Detalhes pelo tel.jAREA de 1 300 m2, plana, de cs

NITERÓI - Vendo lotos 12x40.
(Ilha de Conceição, financiados —
Inf. Av. Rio Branco, 81.1105 -
(CRECI 628) _ 43-7445 - Ga*
vazzi.
NITERÓI e S. 

"Gonçalo "-""'Aceito

casas, ops. e terreno, para ven-
da ou adminislração (AluauéísJ.
Rio tel. 43-05Í9 - Décio - CRECI
42 ou Niterói 2-6550.
SACO DE SAO FRANCÍSCO -
Vonde-SB apartamento da 2 quar*
tos, sala, coztnhfl, banheiro, irea
e dep. do empregada. Entrada
CrS 10 000 000 < o saldo <m
prestações do Cr$ 500 000. Ver
na Travessa São t**ancísco, 32
- Tratar em MELLO AFFONSO
ENGENHARIA LTDA., ni Rua
Ccnstança ãarbesa, 152, grupo
401 - Tels. 29-2092 • 49-3261 -
Móier.

a murado - Tal. 31-1188, d. 2.'
_ Ó.Motra, das 14 às l8ht. —
Sr. Miranda.
NOVA IGUAÇU - Vende-se uma
casa. Ru a Triunfo, 672.
NILÔPOLIS - EST. DÒ <ilO~
Vendem-se casas novas de quarto,
cozinha, banheiro com boxe e bi-
dei, copa, varanda, tanque co-
berto e área para jardim. Preço
8 500 cruzeiros novos. Ver ne
R. Luís Padrcz n.o 356, casas II
e IV. Chavea com a Sra. Dona
Ana no n.° 464. Tratar com o Sr.
Oscar Cabral, Av. Getúlio de
AAoura n.o 1 433, cm NÜopolis.
Ou p/ telefone no Rio 32-1166,
com Sr. Morais.
NOVA IGÜÃÇÜ - Vendem-se ter-
renos, 25 000 por mês. Posse
imediata, sem entrada. Tratar nfl
Rua dos Andradas, 96, sala 1 101*
C çg pelo telefone 43-8690.
NOVA IGUAÇU - A 3'minuto":
ò?i Estação. Loff.j c. luz, ruas cal
çadas, meio-tio:,' esgote eíc. 6
linha-» de ônibus t ainda poden'
do ir a pé p. a esí^çío. Cons
trução imediata. NCr$ 55,CO men
sais s. entrada e s. juros. Tel.:
31-1431 e 31-3714 ou dlretamen-
te em Nova Iguaçu, à Rua Ma-
rechal Floriano, 1 744, s. 10, in-
clusíve sábados e domingos.
VENDO terreno sm Caxias para
pequena indústria. Tratar telefo-
ne 37-5062 — V/anda
VENDO. Uma casa * dois lote;
em Gramacho, perto d-^ estação
A casa está vazio. Telefone ...
30-1662.

PETRÓP. - CORREIAS

LOJAS
CENTRO

Lomas Valentínn esq. Imperador
c/ 1 700m2 - Cr$ 20 milhões
c/50%. 42-9034. CRECI 922.
REALENGO-- Vendo 

"casa "recém-

construída, 2 qtos., si., coz., ba-
nheiro, ter. 10x25, Jardim Novo —
Realengo -- NCrÇ 8 000 a comb.
Tels. 22-3057 - 22-3679 - Creci
1_]25.
REALENGO — Vendo aps,, novos
de 2 qlos., sala., coz., banh.,
Junte da Av. Santa Cruz, ent

Creci

MEIER - Vendo terreno de 19 x
25 junto _ Dias da Cruz e 24 de
Maio — esquina — ólimo para
incorporar ci duas casas no lo-
cal pi demolir. Visitas na Rua
Mt-dina n. 246 e 256 — Preço
áO 000 000 financ. Fonti 52-1837
-CRECI 460.
MADUREIRA - Casa'," vendo na
R. Comandante Fábio Magalhães,
145, com 3 qts., 3ala, banh., co-
pa, quintal, garagem. T. Pça. 8
de Msio, 5o, -,• 301 - Tels. ...
90-0538 - '70*0411 - CETEL.
MADUREIRA - 

"Casa 
vazia de la-

je, jard., 2 qí;., sl., coz,, banh.
— 7 milhões de ent., resi. cj
alug. Chave no local, R. Vigia-
tio, 31 — Transversal Conselheiro
Galvão.
MEIER — Vendo casa vazia corn
4 quarios, 3 salas, 3 cozinhas,

ESTAÇÃO S. FRANCISCO XAVIER.3 banheiros, varanda de frenle e
— Aps. pronlos. Vendemos nal ároa. Rua Rocha Pita, 44.
Rua Ana Neri 750 com sala, 2'
« 3 quartes e dep. compl. ape-
nas NCrS 4 500,00 de entrada c
o saldo financiado em 50 meses
— Os aps. estão ocupados sem
contr. mas a desocupação é fei-
ta gratuitamente pela nf firma —
Ver com o corretor diariamenleDias da Cruz, 72'/. 4 quartos,
das 9 às 12 hs. Inf. Rocha, Men-jsalas, copa, cozinh i, banheiro e
donça Imóveis — Av. Nilo Peça-!dependcncias. Aceitamos Caixa
nha 151. 9.° and. Tels. 42*0610 Ec. e umr, pequens entroda. —

jMEIER — Vendo terreno de ei-
quina medindo 28-30. Theophilo
da Silva Graça - CRECI 101 -
Av. Copacabana, 1085, sala 301
- Tel._27-3443.
MEIER - Vende-se casa na Ruã

27-8134. _
SAMPAIO - Casa R7 Alzira Vai
detário ótima residência cl 2 s
3 a. quintal etc. Preço barato 28
milhões facilito pag. T. R. Gon
calvas Dias, 89 s/802 - 42-668B
e 49*8324. Sr. Gilberto- C. 950
TERRENO" 9x27 

" 
em Piedade! 

"Rua

Padre Nóbrega, plano de esquina,
c[ pequeno cosa em const. Preço
9 milhões. Ent. 2 500 - Tr. R.
Fred. Mcic-r, 15 s 305 - Crecil
1 074 - Tel. 49-8633 - Di
Luiz, Buss.
TERRENO - Madureira, de esq
comercial ou resid,
Ia, NCr} 3 mil a
42*7750 - CRECI
TERRENO

57-S345. CRECI 337. _
VÍNDÊ.SE terreno"" 2ÒVÍ8, passa
água e luz. Aceite 600 mil, res-
tante em suaves prestações. Tra-
tar com Walter j Rua Ururaí,
244 - Coelho Neto.
VICENIE DE CARVALHO - Ent.
s partir de 3 300, vdo. casas I e
2 qts., sl., coz., banh., laje e
tacos. Ver dom. 10 às 12 horas.
Av. Merili, 1 504. Org. Orlando
Manfredo. Barão Iguatemi,
Tel. 48-0e04 - CRECI 82.

66.

ILHAS
GOVERNADOR

A. CARVALHO vende na V
Is cia Penha, casn vazia, cl
qls., s., copa-coz., arm. emb.,
depend. emp. Enl. 12 000,00. -
Pres!. NCrS 350,00. Irai. Av.
Brás rie Pina, 914, sl 205. CE*
TEL. 91.1219. CRECI 590.
APARTAMENTOS conjugados com
3 000,00 de entrada vendo. Ver
e tratar Rua Feüsbelo freire 135

Ramos.

ATENÇÃO"jT"América"vdoT 2~lo-
tes. Rua Caralevl, perto da Chur-
rõica-ia, juntos ou separados. Ira-
tar Rua Lucas Rndrigues, 6 íl
305. P. Lucas. CRECI n. 1)39.
BONSUCESSO 

'-"" 
Vdo! terreno, r".'

calçada, ent. . 1 500, p. 30 mil.
Trat. Trav, Brandura, 5i6 — L.
do Bicão, CETEL 91-0195 - Vi-
talino.

BONSUCESSO - Vendo casn va-
zia, sala, qí., coz., banh., áren,
garagem modesta. Enr. 3 milhões

Prest 120. Trat. Av. Brás de
Pina. 849. Tcl. 30-3062 - P.
do Carmo.
BONSUCESSO — Rua principal -
Vendo 3 lojas, 2 vazias. Terreno
14 x 22 — Livre de recuo, Dfeço
de ocasião, pagto, a comb. 7ra-
t.-,r Andradas, 26, 2.°, lei.

! 43*8658.___CRECI ^9^
BONSUCESSO - Vende-se, 

"Xv.

Estr. Parre^i'-on^reJ- ^' PD> 202, em íren-
42x150 Inf 

'tf! í0 Hospital, 2 qts., sala, 2
^97 ' 

'varandas, 
área serviço — Inf,:"-'¦- --42-8593

Vencio de

22-0245 e_22-4474. -jCRECI 285.
ESTAÇAO RIACHUELO - Vendo
urgente ap. Rua EIejcV., cem três
quartos, sendo um independente,
aala, seleta, cozinha, banheiro,
Área. Tratar com Dr. José, na
Av. Graça Aranha, 206, -,/301.
Tel.; 52-1662 - facilito parte.
ÍNGENHO NOVO - R. Eduardo
Raboelra, 98 — V. cosa, ótimo
eslado, esq., tala, sla., 2 qt:.,
deps., var. envidraçada. Cr$

10 m. entr., Saldo 36 meses. —
Ver no local, tratar cl Dr. Ba-
Talha. 22-8936. Cl!ECI 1133."ENGENHO 

NOVO - Vende-se
apartamento vaxio com 2 quar-
loi, tala, cozinha, banheiro, irea.
Entrada: CrS 5 700 000 e o ul-
do *m prestações d# Cri ....
300 000. Ver na Rua D. Francli-
<a, 388 ap. 304. Aceitamos finan*
ciamento pele Caixa ou Insttiuto.
- Tratar am MELLO AFFONSO
ENGENHARIA LTDA., na Rua
Consfança Barbosa, 152, grupo
401 - Telt. 19-209J • 4941261 -
Míi.r.

Ven-ENGENHO DE DENTRO -
de-se apartamento com 2 quar-
tos, sala, cozinha, banheiro e
irea. Entrega-se vaxio. Entrada
NCr$ 5 500 e o saldo em presta-
«õe» de NCrS 250,00. Var na Rua MEIER - Rua Basilio de
tl. Padilha, 485 ap. 301 - Esla 248 - Vendo magnifica cosa c
rua é transversal à Rua Piauí —|terreno 11x36 — 3 quartos, com
— Tratar em MELLO AFFONSO;arm. sala, banh. copa, cozinha,

iralar 46-2595
MEIER. Ap. cobert. 

"VcT 
q. s.,

dep. compl. 50m2. NCrí 12 mil
a comb. 23-9199 (CRECI 318) -
01ivar._
MÉIER. Cnsa, vendo. Saln, qua-
tro quartos, dependénciai. Run
Encas Galvão, 184, das 8 às 12
horus.
MÃTÉCÊríOlERMrs~"^c"n"d"o~c7
sa com 3 qts. 2 ais. copa, coí.
aceita-se Caixa ci sinal. Ver na
Kua Alexandre Gesparone 126 -
Tr.-Jtar Avenida Rio Branco 181
sala 602. Tel. 52-1922. - CRE
Cl 670.
MÉIER - Martins laqe, 419 ap.
104 e 205. Vendo c/ sl., 2 qts.
etc. Ac, Caixa c/sínal mínimo.
Ver p/favor c/inquilino. 42-8403.
CRECI 1018.
MÉIER — Vendo casa antiga a
30m da Dias da Cruz, 2 sis., 3
qts., terreno 9x38 Cr$ 30 000 e
mais uma em V. Lobo. SI., 2
qts., 10 000 ent. c prestações a
cembinar. Trat, R. Arquias Cor-
deiro 316 s/501 - Méier.
MÉIER - R. Camarista Méier -
junto n.° 965, vendo terreno de
10x48, preparado para construir,
Tel. 34-4184.

ENGENHARIA LTDA., na Rua
Constanca Barbosa, 152, grupo
401 - T.li. 29-2092 • 49-3261 -
Méíer.
ENGENHO OE DENTRO - Casa
vazia, 3 qts., sl., copa, coz., va-
randa e terreno 9 _ 40,20 com
S ent. — Travessa Bernardo, 30.
Tratar Av. Amaro Cavalcanti n.°
1 871 - l.o andar.
ENGENHO DE DENTRO - Casa
vazia, 1 qts., sala, copa, coz.,
banh. em côr, outra noi fundos
terr. 12x30, pr. 25 milh. entr. 8
milh. Tratar Av. Amaro Cavai-
tãnti,_J_871,_1 ."andar. "ENGENHO 

NôVO - íntr. vazio,
ep. 302, frente. Cons. Jobim,
768, 2 cits., sala, coz., banh.
compl., dep. de emp., gar. Ver
tocai. Org. Orlando Manfredo.
R. Barão de Iguatemi, 86 -
lefone 48*0804. CRECI 82.

grades ao redor, área com tan-
que_ deps. para empr. GARAGE
piscina infantil. Proço e condi-
ções a combinar. MÒLINAR1 —
Eane: 22-3655.
MEÍER - Rua Rocha Pita, 149
c| 9. Vdo. 2 andares, vazia, s|
3 quartos, demais dep. Ver dià-
riamente das 14 às 18 horas. —
Trat. tel. 30-2159,
MÉIER"""- 

"Vendo 
em

esquina
nn Estrada do Parlei*, Madureira |
14 x 24. Trat. nfl mesma Estra-
da_n^ 29, jala 223. _
TODO"s" OS SANTOS 

"- 
Prédio

mod. 2 pavs., 2 aps. indeps.,
cada um c! 2 qts., gdes., sl.
ampla, copa-coz. banh. compl.
deps. empr. ót. área, loc. pj
dois carros, junto à condução,
32 000 novos. Ouvidor, 183 -
sj 303. T«l. 43-5340.
VENDO ap., 2 qts., sl., 

"depen-

dèncias, garagem, pequena mora-
dia. 20 milhões financ. Av. Radial
Oeste {ex-Tenente Azauri), Eng.
Novo. Tratar Praça do Eng. Novo,
ló — Padaria.
VENDE-SET 

~ca"s"ãr~2~quarios",""sa-

cozinha, banheiro e quintal
ótimas condições. Rua Dr. Elio-
doro 3abli, n. 170. Fundação
Deodoro.
VENDEM-SE 2 *casos, NCr"$ AT.
45 000, uma de luxo, Rua Co*
mandante Fábio Magalhães, 93,
próximo Cnmpo Madureira.
VENDE-SE casa Bai;.u iebor -
Senador Caniarí — Tratar Av
Santa Cruz, 2 9^6 _ap^ 201.

VENDO casarão antigo, com t-r
rimo de 21 x 67, área total

474192, na Estação de Riachue-
Io. Tel._49-3218 -_D. Izaura.
VENDA Eng. Novo - R. B.
Retiro, 238 c|4, casa 2 qtos., 2
sis. etc. C! ap. fds. (Entrega va-
zia) - 38*6644. ^ _
VENDO casa de uma sala 2 qts.
copa, cozinha, banheiro ccrnpL
varandas e dep. em terreno de
11x29,40 na Rua Atalaia 15 -
Tralar tel. 25-9656,
VAZIA — Rua Tácito Esmeriz
191, casa 17 - Bento Ribeiro -

qls., sl., varan., pequeno quin*
tal, entrada 3 000, restante como
aluguel. — Tratar Ruo Baronesa
764 - Tel. 90-2027.
VENDO casa no Esl." do Rio -
Olinda, Cabral, final da Vila
Dulce. Preço 1 000 000, de en-
trada e 150 mensais, com ter-
reno para fazer outra casa.
VÉNDÂ - Eng. Novo, terreno
20 x 20 - R. B. B. Reliio x Ra-
dial Oeste. (Pode servir p| qara-
gem) ^-_Aceito oferta. 38-6644.
VENDO -"Apto. 

"na"" 
Rua José

Bonifácio, 927 «p. 203. Planos
de pagamento» a combinar com
Orlandino. Tel.' 29-6322.

RAMOS — Terreno plano indu*
trial — 11 x 50, vdo. junto Av
Brnsil. Ver Av. Postal, n. 48 -
50% a comb. Trat. Andradas, 26,
2.°.' Tel.: 43.3658. CRECI 590
RAMOS — Rus Teixeira Franco,
27, ap. 301. Com Dr. Enio Fa-
ria. Chaves com porteiro. Ven-
do 2 quartos, snla, banheiro, co-
zinha, are<i com trinque deps. p1
empr. NCrS 30 000,00 - Sinal
a combinar — Saldo em 2 .inos
- Sr. Molinari. Tel, 22-3655.
RAMOS - Casas 

"vdo. 
Dn Ml-

guel Ferreira, 117 — 1 t 2 qls.,
sl., coz,, banh. e ter. Ent. a
partir 4 800. Ver 14 ás 17 h.,
dom. 10 às 12. Org. Orlando
Manfredo, Barão Iguatemi, Gó.
Tel._48*0804 - CRECI 82.
TERRENO - Compro de Bonsu-
cesso a Irajá. R. Bento Cardoso,
721, ^ l.o „nd. Tel. 30*7706 -
Maurílio.

quina. Orande iardim
Vende-se. Rua Vi

bor:.í, 485_— Valparaí*o.
rTAli-AVA -Vendo " 

i
campo, terreno 4 400 n;2

LOJA e sobreloia c' 80 _2
Vende-se. R. C-er,. Caldwell, n.
187-A. l.a locação. NOS, 40 c
50°ó. Saldo '1 anos. Ver cj por
teiro._Tel. 46-7103.

Ita- j LOJA - Centro 20Óm2 2 frontes.
j Rua Üuenos Aires, junto Uruguaia

na, contrato 10 anos, aluguede
Est. 500 000. Aceito oferta 38-M44.

Uniíio Ind. 10 341. Aceilo oferla j IOJA — Rua dos Andradas n.(
— Tr.itar 48-2Ó50. Sérgio. 154. Casa Brilânia. Transfiro con
PETRÓPOLIS - Vendo terreno nal,,a,,° 14<> t"2. I°i» e «obr.do sem
R. Olavo Biiac, 500, c| 800 m2 eolun"' En,reg« imediata. Tratar
por 6 milhões. 27-9148. !n0 lot"'*

BRAZ DE PINA - Vdo. np. vario,
si., qto., grd. 3 500 mil entra-j
dft, saido c aluguel. Ver Rua
Oricá, 291 até 12 hs. Inf. tel.
30-2159.
BONSUCESSO - 

"Vendo 
ap. no.

vo, de frente e de alto luxo, com
2 qtos., e demais dep. Preco
24 800 - Com 10 400 e o saldo
financiado. Ver na Rua Guilher-
me Maxwell, 413 — Ap. 201 —
Chaves ne 417-A — Tratar na Rua
México, 111 - Grupo 1 106 -
Tel. 52-4609 - Creci 47.

TERRENO - Jardim América -
Parque Colúmbia. Vdo. de esqui-
na pronlo p| construir. Ent. 1 000
prest. 65 mil. Tel. 30*7706 Mau-
rf Üo.
fERRÊNO - V. da Ponha - Vdo.
de esquina 15x30. R. Almirante
Ingran esq. de Lamego Costa,
murado c' água e luz — Tel.
30-7706 Maurílio.
TERRENO" -' Rua" Mons? Reade-
Vista Alegre, 9 x 25, a vista 3.5
milhões. Jafi Imóveis — 30-69Ó4
- Creci 751.
TERRENOS de esquina. Penha.
Vende-se 2 lotes 16/40. R. C»ii
co-n Cabreúva. 15 000 c| 3 000.
R. Ca\i_, 88_-_ Octavio.
VISTA ALEGRE - Ap. tipo casa
2 qls. j copa, coz. banh. var.
iardim enlr. 6 000 presi. 200 trat.
Av. ._ de Pina, 1459 próx. L.
Bicío — V. Penha — Bebiano —
CRECI 787.

ATENÇÃO — Vendo casas e ter-
renos no Jardim Guanabara. Av.
Erasmo Braga, 227 s* 514. Tel.
22-2393 - Hermes até 12 horas.
ATENÇÃO — Casa — Arquitetura
moderna, de fino acabamento.
Vendo no Jardim Guanabara. Tel.
22*2393 de 8 às 12 horas. Hermes.

CASA DE LUXO c! piscina. Prafa
da Bica. Preço: 130 000. Aceito
parto pagto. apartamentos em
oulrci bairros. Tra!. Rua Marean-
te, n. 1, s| 203. Daniel. CRECI
41 (Cocotá)^ _
COCOTÁ — luxuosa lasidôncii —
Fino acabamento. Linda decor.i'^0
- VENDO c I 4 qts., salão c Iam-
bris, piso porcelanizado, copn, ro-
xinha, dep. da «rnpr., garigem,
armários embutido;,, sancas, fio-
ròes, pintura • óleo, t*lsfon« etc.
Entr. 25 000, saldo am 30 rna-
ses. Marcar visitas tel. 30-4234.
CRECI 787.
COMPRO casas ou aps. etc. _
visia ou a prazo. Te!. 304047 ou
Rua Nicarágua 175 loja i — Pe-
nha — Sr. Antero.

PETRÓPOLIS _ Correias _ Ven-
de-se ótima casa em cenlro de
jardim com íerrsno plano de
5 000m2, árvores frutíferos, chá-
cara, telefone e garagem à Rua
Castro Alves n.° 67. Tratar cem
o proprietário no Largo da Ca-
rioca 5, r.ala_804. Tel.t 42*6487.

PETRÓPOLIS 
" 
- Est.""" Indcoen-

dência — V. 4 lotes, planos,
15x30, |to$. ou sep. peq. entr.
58-3340 - 421337 - Creci 650.

PASSO conlraío de uma boa lo-
ja para lanchonete. Preço espe^
tscu lar. R. Senhor dos Pas-ios.
Tratar 22*2376 e 49-7505.

ZONA SUL
APENAS NCr$ 60 mil fin. Bela
sobre-loja, no melher edifício co-
marcial da Av. Copacabana. Tei.
37-4990 - CRECI 971.

BONSUCESSO - Higienópolis -
Vende-se apartamento financia-
do pela Caixa Econômica a ex-
pediclonario ÍFEB); ou a mili-"tares 

que tenham titulo de par-
ticipação em defesa do litoral e
que já possuam carteira de de-
posito. Tel. para 36-1589 dsix 12
àr, 18_ horas.
BRAZ 

"DE" 
PINA - Vdo. casa 2

sis. 4 qts. 2 banh. gar. Ri
Abaíro 299 - Ver no local C
35 milhões -financ. Aceita Caixa
tel. 52-8379 - Avenida Rio Bran*
coJB5_sa]a 507.

BONSUCESSO - Ent. vazio. Tan-
oara, 537, ap. 302, Vd. 2 qts.,
tl., cor., banh., com., «rea. Ver
local. Org. Orlando Manfredo,
Barão Iguatemi, 86 — Telefone
48*0804 - CRECI 82.

BRAZ DE PINA - Casas vazias,
vendem-se c| entradas àc 6 mi
lhões e saldos em prestações de
200 a 300 mil mensais, Sr. Cha
ves. Av. Antenor Navarro 99,
sob. 30*7311.
CORDOVIL - Case vazia, modes
ta, varanda, sala, 2 qts., coz.,
banh., área, terreno 10 x 25
Ent. 3 milhões. Prest. 100 000.
Trat. Av. Brás de Pina, 849
Tel. 30-3062 - P. do Carmo.

moderno
edifício à Rua Visconde de To-
cantins 24 ap. 404 c/ 2 qts.,
sala, banheiro completo, cozinha,
dependências empregada, gara-
gem, playground, elevador Otis.
NCr$ 30000 c/50%. _
MEIER — Vonde-se apartamento
vaxío tom 4 quartos, sala, copa,
cozinha, banheiro, depend. em»

„ , progaria, área e quintal. Entrada
Te*ido Cr? 4 500 000 e o nldo «m

prMt.nóes de CrS 250 000 — V*
ENCANTADO — Vendo casa dei na Rua Barão d. Santo Ângelo,
? Ot*., >ala, coz., copa, varanda,! 232 ap. 5*101. — Tratar em
banh. completo, de laje, vazia, MELLO AFFONSO ENGENHARIA
gás da rua, aceitamos IPGE c Cal- LTDA., na Rua Conttança Barbo*
xa com sinal. Inf. Tel. 52-0432 s», 153, grupo 401 — Telefonei
- CRECI 329. '29-2092 » 49-3361 - Méier.

CORRETORA SUBURBANA LIDA,
Compra — Vende — Administra
seus imóveis qualquer problema
resolva-o na hora. Rua Jos£ Mau-
rício, 101, s/ 212/13 - Penha.
Tel. 30-1336.

segunda-feira, das 14 às 16 hs.
Tel. 32-1296. Carlos. CRECI 639.
GOVERNADOR- Vendo casa 2
qtos., sala, cor., banh., varanda,
13 000 enl.. 6 000 rest. s| iurec.
Tratar Rua Monjolo, 175 — Tel.
306 - 96-0338, 22-5643 e 22*8330."GOVERNADOR 

-'" Freguesia -
Vendo lote, R. Tremembé 12x50
CrS 7 milhões c/50%. 42-9034.
CRECI 922^

GOVERNADOR - Jard. Guaneba-
ra — Vendo terreno 7i0 m2 bca
frente, prox. Rua Cambaúba, CrS

2 milhões corn 50%. CRECI 922
tel. 42*9034.
GOVÉRNADÒR""-"Vcn'do ãp. de
saiu, 2 qtos., 2 var., ccz., banh.,
dep. emp. alugados, nas Rum
Demeirio Toledo, 130, Chaoct
Prevosr, 100, Comendador Baslos,
570. grande fácil. 42-8404 - Rua
Araúio Porto Alegre, 70 si 215

- Crec! 741,
LHA DÕ 

"GOVERNADOR 
- Praia

da Dica - Aps. mm sala c quar- | „,.,, .„,_, jardjm com piscinJ pa

LOJA COPACABANA - Oportu-
nidade — Vendo na Rua Rai-
mundo Correia, 68, ap. térreo,
c' projeto aprovado p* transfor-
maçao cm Loia cj 27 m2. Plan-
t.»s e condições de pagamento
na Av. Rio Branco, 10R ~- Sa-
Ias 201 !3 - Tels. 22*4003 e ....
52*7239 - O ap. estS ocupado
sem contrato c| inquilino já no-

[tiíícadc.

parque cio Hotel Sítio L,OJA-Av<:opacaban«-Ven-
11 do 180 000,00 ares 70 m2 e sub-

so'o 75 m2, no Posto 3 e outra
com ü0 m2 no Posto 5, por
200 009,00. Facilito pagamento.
Entrego-as vazias. Theophilo do
Silva Graça - CRECI 101 - Av,
Copacabana, 1085 - Sala 301 —
Tel. 27*3443.
IOJA PARA' ENTREGA IMEDIA-
TA — Na Rua Duvivier próx. b
Av. Atlântica tom 67,00 m2
úteis e sanitário. Preco: Cr$
1b5 000 000 (NCrS 185 000,00)
c| parto em 18 metei. CIVIA —
Trv. Ouvidor 17 (Div. de Ven-
das 2.» andar). Tel.: " 52-8166
de 8,30 ès 18,00 horas. (CRECI
131).
LOJAS-- CATETE - Venda so"
bre-loj.s 40 m2, 3 anos, coni'
trução. R. Catete. (Alugada s|con-
trato, 13 milhões, Tel. 38-6644.
LOJINHA -Box - Botafogo -
Rua São Clemente, próximo h
praia, 5 000 novos, financ. Ou.
vidor, 183 s. 303. Tel. 43*5340.

PETRÓPOLIS - Vendem-
so apartamentos de sa-
la-quarto, banheiro e
kitchnete e duplos, qua-
se prontos, e outros p|
entrega em um ano, no

Taquara, da Associação
dos Servidores Civis do
Brasil, com direito a tô-
das as piscinas, hípica,
1énis etc. Tratar na Av.
13 de Maio, 23-D -
subsolo — Edifício
DARKE.

TERESÓPOLIS-FRIBURGOGOVERNADOR - Vendo 3 óti
mos aps. de frenle (ocupados),
NCr$ 18 000 financ. Rua Capane*!fR|BURGO - Jardim Ouro Preto

88 (Bancário;). Ver sáb. a ... Vende-se casa com sala gde.

VILA DA PENHA - Vdo. ep.,
2 qts., sl., coz., banh,, irea —
Enl. 4 000 p. 200. Trat. Trav.

randura, 516 — L. do Bicão —
CETEL 91-0195 - Vitalino.
VILA da Penha !'"'Vendo" 2 

"Vasas",

laje, 1er. 12 x 30. Murada, ent.
carro. Ent. vazia, 12 500, ent
3ó prest. de 350. Francilino Mo*
ta, 429. 57.2924.
VILA" DA PENHA - Vende-se be-
líssima residência à Rua Emílio
Miranda, 58, em frente a Escola
Marcílio Dias. Choves Iratar pelos
tels. 30-0588 e 91-1315 - Base
NCr$ 45 000 entrada à combinai
Srs. Osmar ou Dorival.
VENDE-SE uma casa s Rua Gene
ral Galíeni, 171 — Fundos — 2
fitos., sala e^dependèncias.
VENDO um lerreno, Rua Princi
pai, com uma meia água. Preço
5 000 COO com 3 000 000 dc
trada. Ver e Iratar Av. Itaoca,
2 OBó^Bonsucesso c D. Aurora.
VISTA ALEGRE - Aps. la. loca.
Cão, cj 2 qls., sala, coí., banh.
Vendem-se. Ent. 3 800 mil, prest.
180 mil, um parcelsi. TrMar na
Av. Brás de Pina, 96, loia (Largo
da Penha). Tel. 30-5489 (CRECI
232).

quarto etc. varanda tudo amplo,
terr. 12x30, NCr$ 13 com 50%
s.iklo_2 ano». Tel, 46-7103.
FRIBURGO - i alqueire, luz,
muita água, belíssimo panorama,
ótima topografia, 300 m frente
estrada, vários ônibus na porta,
o melhor da região. Excelente
par^ hotel, granja ou loteamento,
Telefonar pj 2-3106. Niterói,
MURY" - NOVA FRIBURGO -
Na Suíça do Brasil vende-se lin-
da casa Completamente mobília-
da. 6 000 ni2, quatro quartos,
vista magnifica. Primeira pro
priedade na subida j esquerda
do Hotel Orly. Tels. Rio 32-Í601
(escrit.) 27-7888 (resid.) _
TERESÓPOLIS - !errenos~ cf nas-
cenlos, cascatas, lago e diver:as
casas. Em 50 meses. Inf. p| te^
lerone 52-2877.

PASSA-SE loja por 2 500 - Rui
Figueiredo (Magalhães 598 — Io
ia 44.

ZONA NORTE
LOJA com moradia — Passa-se
contrato ou aluga-se. Serve para
qualquer negocio, deposito
pequena indústria, tem força
gada. Ver e iratar nn Rua Luiz
Simoni, 93-A — Pilares.
LOJA c| telefone, paaso conlrs-
to 5 a| otímo ponto, comércio,

ficina, Av. 25 de Setembro 192.
TERESÓPOLIS - Vendo casa com* LOJA - Zona Norte - Passa-se
varanda, sala, dois quarto., ga* contrato novo, de ume grande
ragem habito vel, dois banheiros, loi? com 210 m2. Armações no-

to separados, banheiro, cozinha,
deu. empregada, arei com tan-
que e garagem. Entrada Crí 3 700
mil e rest. fac. e financ*- em 36
meses. Ver na R. Uçá, 345, Ven-
das exclusivas. Waldemar Dona-
to. Tels. 43-8000 e 43-8700 -
CRECI n. 5.
ILHA GOVERNADOR - Vdo. ba.
rato, motivo mudança. Casa am-
pia, acab. primeira, salão sl iant.
gab. A qts., arm. ernb. 3 banh.
sociais, garaqem e demais dep.
Terr. 12x40. Est. parcelamento en-
trada e prazo Icnqo. 31-0547 —
CRECM?53.__
ILHA -- Vendo terreno plano e
Rua Moniolo, c| 2 500. Ent. rest.
150 s] iuros. Tratar Rua Monjolo,
175 - Tel. 22-8330 e_ 22-56^ _
ÍLHA DO GOVERNADOR - Ven-
do ap. frente com sala e qlo.
separados, demais dep. complet.
inclusive quarto e WC empregada.
Aceilo Caixa c| sina!. Edif. novo
Trat. Costa Carvalho, 13 ap. 207
(Bananal). Angel Eslevez, 42-4599.
Creci 367.

pequerv
ra crianças. Várzea, local indevas
sável e sossegado. Traio. Aceito
carro nacional como parle enira-
dr.. Base' 20 mil crureiros novos.
Tratar Rio, dias úteis, ã noite,
pelo tel. 57-0712, coni Roberto.
TERESÓPOLIS - J. 

" 
Cascata -

Vende-se o ap. 203 do Ed. Mó-
nica, de frente, sla. gde., j.

qt. sep., etc, mob. com
sinteco, gel., cortinas, tudo nô'

t 
Um espetáculo! Chaves em (o comerc;a| ds Rua Cardo 

¦ 
de

Teroi..- Av Delfim Moreira, 117. Morai, 507.A em Ram0Ii

^rtierl J_ " do lois !ervi"d° P'lr» q-JaMer
ILKcll oàà), ramo ou banco, varia e livre

ERESOPOLfS — Vendo na Várzea desembaraçada. Tratar com o pro "" ' 
Praç, " 

-

AUXILIAR E RIO DOURO

ATENÇÃO - V. Kosmos. Vdo.
ap., 3 qts., sl., coz., banh., va-
randa, ent. 7 000 p. 230. Trat.
Trav. Brandura, 516 — L. do Bi-
cão, CETEL 91-0195 - Vitalino.
ATENÇÃO" IRAJA' - Vdo. 2 ca.
sas 1 c| 3 qts. s. coz. copa, banh.
em cores, jard. garagem e qtal.
Outra c| 2 qtí. s. copa, coz.
banh. em cores, entr. indep. ter.
12x47 entr. 15 000 prest. 360 -
Trat. Av. Bra; de Pina, 1459 px.
L. Bicão — V. Penha — Bebiano.
CRECI 787.

VENDO Mal. Hermes. Rua Mam-
bares, 369. Casa altos e baixos,
220m2 área construída, terreno
12 x 30, pequena entrada, sem
juros. Ver diariamente no local.

LEOPOLDINA

A IMOBILIÁRIA CREMILDA vende
aps. nn Pça. do Carmo, õdjacén-
cias, de um e 2 qts., ocupados
e vazios, inquilino por nossa con-
ta ci 3 e 4 n-.ilh. o 150 pi mis.
Trat. Av. B. de Pina, 914, sala
203. 30-3196 - CRECI 249.
AV. BRASIL - Terreno 10x40 -
Rua Granada, jtc. 210. Atras da
Carbrasa. Baratissimo. 30*7562 —
Pra^s das Ni,çc«s, 56 s| 302.

CIRCULAR DA PENHA - 3 ml
lhões ent. p| 120 dias. Vdo. ca-
sa, 2 qts., sl., coz., banh. ter.
7x20 e 1 ler. 8x15. Rua Ira.
puá, 187 — Ver dom. 10 às 12
e 3as. Org. Orlando Manfredo,
Barão Iguatemi, 86. — Telefone
48-0804 - CRECI 82.
CASA NOVA E VAZIA - Cem 3
qts., ula, copa, cox., dtp. de
emp. e garagem. V«nd*-s« ni R.
General Correia e Castro, entr. 8
milhões, prest. 250 mil. Ver e tra*
tar no Jardim América. — Rua
Jornalista Geraldo Rocha, 205 —
Tais. 91-2335 • 30-5489. - (CRECI
232).
COMPRO casas ou aps. etc. à
vista ou e prazo. Tel. 30-4047 ou
üua Nicarágua 175 loja I — Pe-
nha — Sr. Antero.
HIGIENÓPOLIS ^~3 úlTimas c7-
sas, vdc. ent. a partir 2 800, 1
e 2 qts., sl., cor., banh., escrit.
imediata. Ver Félix Ferreirj, 150,
14 ãs 17, aos dom. 10 às 12.
Org. Orlando Manfredo, Barão
Iguatemi, 86. Tel. 48-0804. -
vRECI 62.

CASA — Pavuna — Vende-se, 2
qts., sala, coz. e dep. Entrada
NCrS 2 500. Ver Rua Mercúrio
624 casa 3. Tratar Rua Silva Ra-
belo 10_s^219_-_Méii!r.__
COLÉGIO — Vendo uma boa Ca-
sa laje vazia, sala, 2 qts., coz.,
área, terreno 10 x 50, lugar alto
que nao enche. Entr. A milhões,
prest. 150 000. Trat. Av. Bras
de Pina, 849. Tel. 30-3062
P. _ do_Carmo.
CASA nova de laje, 2 qts., sl.,
coz., banh., toda murada, r. cal-
cada, Pavunc, R. José Tomás
Vendo 3 300 entrada, tratar Praça
V. ÇgfvalhOfggIojoaria.
INHAÚMA — Vendo casas e apts
c/ qto., s., c, b., garagem, i
partir de 3 milhões enl. Prest. 100

ILHA GOVERNADOR - Jardim
Guanabara — Vendem-se caias e
aps. c/ entrada a part:r de 5

NCrS e prestações como clu-
iL_ TelL_22-8936. _

ILHA DO GOVERNADOR - Ven.
de-se ótimo loto medindo 15x25,
plano, vaxio. Entrada: CrS ...
2 400 000 • o saldo em presta'
ções de CrS 266 666. Ver na R.
Haroldo Lobo, 26 {esta rua fica
ao lads do Campo da Portuguesa)
- Tratar em MELLO AFFONSO
ENGENHARIA LTDA., ni Rua
Ccnstança Barbosa, 152, grupo
401 - T.ls. 29-2092 • 49-3261 -
Méier.

vas e completas, funcionando em
excelente ponto e com hoa clien-
tela. Deve ser vista. R. Conde de
Bonfim, entre Praçe Saens Pena e
R. José Higino. leis. 32-5834 e
22-4659 com Sr^Crui
LOJA — Tiiuca — Passo contrato
longo, 40 m2, com ou sem es-
toque, c| telefono. Ponto otímo.
Preço barato. Motivo de via-
gem._Tels. 22-7226 e 37-4794.

|LOJA — Vende-se no melhor pon-

na Ru.i Cabo Frio, 204» excelente
casa de 2 qto»., com um ap. iso-
lado pj hóspedes, dep. de emp.,
garagem, lerreno de I5x70m. —
Preço 26 000, c| 50íi -financ. Ver
na parte da tarde e tralar no
Rio na Rua México, 111 — G.

10ó - Tel. 52-4609 - Creci
47^
TERESÓPOLIS - Vendo loja com
apcneis 2 500 de enlr., fica na
Rua Itapicuru, 70, junto a Praç;;
Olímpica. Tralar no Rio nt Rua
México, 111 - G. 1 106 - Tel.
52-4609 - Creci 47.

TERESÓPOLIS -' Vendo terreno.
Rua Vidigueiras, com água, luz
e duas linhas de ônibus, pode
ser desmembrado em 12 lotes,
zona industrial e residencial. Tra-
tar Rua Olegário Bernardes, 77
- Tel. 2736._

TERESÓPOLIS - Vendo magnífi-
ca casa com 7 quartos, salas,
bom terreno na Várzea, centro
de Cidade, serve lambem para
atividade comercial. Tratar Rua
Olegário Bernardes, 77 — Tel.:
2736."TERESÓPOLIS 

- Vendo ap. 
" 

í 03',
fds. p! quintal, qt. e sl. gran
des, coz., banh. em côr, área c,
tanque, mobiliado e móveis fór*
mica na cozinha. Inf. 32-3594.
VENDO casa chalé, 3 qts., duas
salas, lareira, 2 banhs., garagem,

qls., empreg., coz., área, va-
randa, terr. 15x47,5 — Granja
Guarani, loca! ideal sossego, re-
pouso, 12 m. à vista ou 15 mi-

A. PortUQUêsa, próximos £6?? 
« combinar Edilson Av.

13 ' Delfim Moreira, 118, Tel. 3148.

prietário. Praça das Nações,
394-A em Bcnsucesso. telefone
30-7646 — 

_ Horário comercial.
LOJA" VAZIA com 90~m2 - VerT-
de-se na Rua Aristides Lobo, n.
75-B — Tratar com o proprietá-

Telefone _26-l 461. _
LOJA GRANDE" - Vendo cõm
340 m2 podendo ampliar, com
força. Pronta entrega e apart*.
montas. Av. Suburbana, 5 373. —
Méier. Tej. 29-4565 - P.d«rj«._
LOJA ci telefone — Ótima loja
com 130m2 — Escritório, em Vul-
capiso, jtrau, etc. Serve para qual
quer ramo. Contrato novo de 5
anos. Aluguel NCr$ 50,00. Posso
contrate financiado. Rua S. Cris
tovão, 190-A - Tcl. 34-8502.

ILHA DO GOVERNADOR
- JARDIM GUANABA-
RA — Novos terrenos na
Est. do Galeão, Rua Ha-
roldo Lobo e Rua Cam-
baúba, juntos à A.

à Praia da Bica. Presta-
ções mensais a partir de
Cr$ 100 000 em 40 me-
ses sem juros. Proprieda-
de da CIA. IMOBILIÁRIA
SANTA CRUZ. - Infor-
mações na Est. do Ga-
leão, em frente à A. A.
Portuguesa ou nos escri-

Obs. es", Z «medrai: vè: tórios da COMPANHIA,
lha da Pavuna, 1 290 - Tratar na à Rua Araúio PÔrtO Ale-
Rua Uranos, 1 .-97 — Sob. Tel.! _ ' , -_ ,30*5172 - olaria. gre, 36 — 5.° and. Tele-

fone: 42-6957. Vendas:
JÚLIO BOGORICIN -
(CRECI 95).

INHAÚMA - Vendo - R. José
dos Reis, prédio p| indústria, va-
zio, c; te!., força, lui — Inf.:
Av. _o Branco, 81.1105 - (CRE*
Cl 628) - 43-7445 f« Gavazzi.

VENDE-SE belíssima casa em 7e
resópoüs. C) 35 000 de entrada e
restante a combinar. — Tratar pe-
Io tel. 30-5810 - Dat 8 ai 11
horas.

CAXIAS - N. IGUAÇU -
NILÔPOLIS

LOJA TIJUCA - Vende-se à Rua
Senador Furtado, Ó8-A entrega-se
vazia imediata, com 80 m2. Pre>
ço 35 milhões, 50% à vista <
saldo a combinar c| Borges — 1
34-9647.
LOJA — Tijuca — Grande oportu
nidadel Loja e ap. tudo para
30 m. à vista. Rua Pereira de Si-
queira 71 ao lado do Touring Clu
be-_ ÍSL. 54-3783.
VILÃ ISABEL - Vende loja 40
milhões n. 181. Av. 28 Selem-
bro. Anciel Estevez, 42-4599 —
Creci 367.
VtNDE-SE loja o sobreloja c| te-
lefone. Mercado São Sebastião,
Facilita-se o pagamento «o pro-
prietário. Tel. 25*4967.

ILHAS
GOVERNADOR - loia centro cc*
mercial Guarabu, esquina 3 ruas,
excelente ponto comercial para

3ua!quer 
ramo de negócio. Con-

ução na porta. Vende-se facl-
li!ada e financiada. Ver Estr. do
Galeão, 1 470-B — Em frente ao
C. Bombeiros — E tratar c| Dr.
Guimarães - Tel. 42-2990.

ESCRITÓRIOS e
CONSULTÓRIOSCASA cj sítio tedo plantado, mu-

rado, 1 500 rn2. Cond. à porta,
4 linhas ônibus Vila—S. Joaquim,
Munic. Nova Iguaçu. Motivo v í a - f _—.-.* ,»!-*-*.
qc-n. Preço barato. 23-1214 - CENTRO
CRECI _644^ ¦-
CAXÍÃS -Vende-se duas casa'5|CENTR,0. - 

y„tnde'", n« Rut dí
independentes, lu: e igua c* Assembléia. 92, a sala 2001, con*
conaução na poru — Pequena
entrada e o restante facilitado —
Ver e trat-rr a Avenida Brasil
Lote 13. Quadra 5? — Vila São
Luii com Agostinhíi

banh., vazia. NCrS 15 COO. En
trads 50% e :aldo em 24 me-
ses tabeis Price. Tratar na ÍGAB
— Rua Tcofilo Otoni, 72. Tel.
23-1915. CRECI 183.

Agenda

NAVIOS — Chegam hoje ao Pòno do Rio o Del
Sud, americano, de Nova Orléans, Houõton e Sa':-
vador, para Santos e Buenos Atos; Eugênio C,
italiano, (le Buenos Aires. Montevidéu e Samos
para Canes e Gênova, e os cargueiros Paranaguá
e Unifruay.
PAGAMENTOS — A Secretaria, de Finanças In!-
cia dia 6, o pagamento dos servidores da Gua-
nabara, referente ao mes de março. — A Caixa
Econômica avisa que creditará ern contas-corren-
tes, hoje, can suas Agências neste Estado, os pa-
gaine.ntoõ das seguintes categorias de servidores
públicos federais: Administração do Porto do Rio
de Janeiro, Tesouro Nacional — Atives: DASP,
Educação, Lote 1; Exterior, Fazenda, Justiça, Or-
gãos Transferidos, Colônia AgricoHi da GP,, De-
posito Público, Fiscalização da Medicina, Peniten-
ciaria Lemos de Brito, Presídio da GB, Ministé-
rio do Trabalho. Pensionistas: 3.° dia — Militares
<ia Guerra e Meio Soldo. Lóide Brasileiro: Ativos,
TRENS — Quatro novas locomotivas Diesel des-
tinadas ao transporte de minério pela E. F. Cen-
trai do Brasil foram desembarcadas no pii*r da
Praça Ma,uá, consignadas à Rede Ferroviária Fe-
deral.
IMÓVEL — A LBA inaugura hoje, às 15 horas,
o seu posto de Puericultura e outros serviços oo
prédio da Rua Professor Lace, 57, em Ramos.

EMPRÉSTIMOS — A Carteira de Consignações
tía Caixa Econômica receberá, hoje, as propostas
•de empréstimos de números até 35 000, já iniur-
inadas pelas repartições a que pertencem os ser-
vldores. O posto de recepção funciona diàrlamen-
te no Edifício-Sede da Caixa, sobreloja, entrada
pela Rua Senador Dantas, no horário de 3 á.s 13
horas. Serão chamados o.s potradores de contratos
de 'números até 15 500, para fins de averbação em
suas folhas de vencimentos nas respectivas repar-
tiçõe-s onde trabalham.

LOTERIA — Os duzentos e cinqüenta mil cruzei-
ros noves da doliraditiha da Loteria Federal sai-
ram para o Estado dc- São Paulo. Resultado da ex-
tração de ontem: 1.° prêmio, NCrS 125 000,00, bi-
lhete 10109, São Paulo; 2.° prêmio, NCl'$ 24 000,00,
bilhete 4 364, São Paulo; 3.° prêmio, NCr$ 5 000,00,
bilhete 39 455, Rio Grande do Sul; 4.° prêmio,
NCr$ 4 000,00, bilhete 18 019, Guanabara; 5.° pré-
mio, NCrS 3 000,00, bilhete 23 428, São Paulo. Fo-
ram premiados com NCr$ 500,00, correspondentes
iks nove aproximações anteriores e nove aproxima-
ções posteriores ao primeiro prêmio, vendidos nos
Estados de Minas Gerais, São Paulo e Guanabara.
Foram premiados com NCrS 500.00, corresponden-
tes ao milhar final do primeiro prêmio: 103, Gua-
nabara; 20109. Paraná: 30 109. Guanabara. Os
cinco prêmios de NCrÇ 500,00, tiveram a segui-me
distribuição: 25 319 (Estado do Rior, 23 134 (Ml-
mas Gerais); 15 238 (São Paulo); 39 197 (São Pau-
lo) e 29 287 (Goiás). Todos os bilhetes terminados
com a centena 109, final do primeiro prêmio, cs-
tão premiados com NCrS 80,00. Todos os bilhetes
terminados com as dezenas 00, 07. 08, 10, 1.1, 12,
64, 55, 19 c- 28, estão premiados eom NCrS 210*').
Todos os bilhetes terminados com o algarismo ..
íinai do primeiro prêmio, estão premiados eom.
NCrS 24,00.
IMPOSTO — Termina, amanhã o prazo para pa-
gamento anual do Imposto sobre Serviços para o.ç
profissionais autônomos (.não assalariados). O va-
lor do tributo varia de CrS 24 mil a CrS 60 mil,
dependendo da atividade profissional exercida e a
íalta de pagamento implicará numa multa de
NCrS 50,00, por mês ou fração do mês.
MACONHA — Hoje, às 11 heras, mos fornos tio
Hospital Francisco de Castro, o Diretor de Fi.-ca-
lização da Medicina, Dr. Oscar Atico, vai íncine-
rar 25 quilos de maconha, apreendidos na Gua-
nabara.

EMPREGOS — O Conselho Nacional da Teleeo-
municaçóes está recebendo propostas para em-
prego de Conselheiro em matéria fie prornção aos
cabos e linhas aéreas, na República Árabe Uni-
da; Instrutor de Comutação na Escola Nacional
Algeriana Democrática e Popular; Instrutor eu-
carregado do ensinamento da telefonia na Esco-
la Nacional de Correios e Telecomunicações —
República Democrática do Congo, e Instrutor em
Radiocomunloaçõas, na Etiópia — Costa do Mar-
Xim sob a responsabilidade, respectivamente da
Organização das Telecomunicações do RAU, do Mi-
nistério dos Correios e Telecomunicações '5 791/67 '
CT e 5 792/67/CT) a Direção Geral dos Correios e
Telecomunicações (5 811/67/CT). Os trabalhos te-
rão n duração de três meses (contrato de curta
duração), dois anos e dezoito meses. A remune-
ração é de 10 730 (dez mil setecentos e trinta
dólares) a 13110 (treze mil cento e dez) dóla-
res anuais, sendo necessário o preenchimento dos
requisitas seguintes: República Árabe Unidai:
diploma universitário ou título equivalente; ter
dez anos de experiência nos domínios interessa-
dos e conhecimento perfeito do inglês ou árabe.
República Argeliana Democrática e Popular: di-
ploma universitário em telecomunicações ou ele-
trotécnica; pelo menos dez anos de experiência,
dos quais cinco em posto de responsabilidade;
conhecimento amplo das técnicas de comutação è
experiência em matéria de exploração, de tele-
íonla automática e perfeito conhecimento do
francês, República Democrática do Congo: díplo-
ma universitário em telecomunicações ou eletro-
técnica, ou qualificações equivalentes; dez anos
de experiência em importante administração da
telecomunicações, dos quais pelo menos cinco
anos com responsabilidade de formação de pes-soai; experiência em cálculos e medidas de tni-
íego telefônico, de planificação. especificação ins-
lalação e manutenção des aparelhos colocados em
diversos tipos e sistemas de comutação manual
e_ automático, e perfeito conhecimento de fran-
cês. Costa do Marfim: diploma universitário em
eletrônica, com sepecializacão em radiocomunlca-
ções; cinco anos de experiência de ensino e co-
mhectmento perfeito do francês.

A apresentação dos documentos deve ser no mais
breve prazo possível e o pedido de inscrição deva
ser feito pessoalmente podendo, também, ser feito
por carta acompanhada do curriculum vitae (eminglês ou francês), ao Conselho Nacional deTelecomunicações — Assessoria de Assuntos In-ternacionais — Rio de Janeiro — Rua Miguel
Couto n.° 105/21.» andar; ou em Brasília Espia-
nada dos Ministérios, Bloco II — 3.» andar.
CONCURSO — O Museu Nacional de Belas-Artes
receberá até 30 de abril próximo cs cartazes doconcurso que instituiu em comemoração a seu30.° aniversário. E o seguinte o regulamento doconcurso: I — Poderão participar todos os artis-tas e estudantes de arte. O concorrente entregará
no Museu Nacional de Belas-Artes. até o dia 30
de abril de 1967, projeto ou projetos assinados"
com um só pseudônimo e envelope fechado, con-tendo nome por extenso e endereço, sobre o qualescreverá o pseudônimo. II — As dimensões do
projeto serão iguais às do cartaz. 96 x 66 cm,apresentando em três cores, no máximo, alguma
alusão ao 30.° aniversário do Museu. Na- parioinferior o cartaz deverá conter obrigatoriamente
os seguintes dizeres: Museu Nacional de Belas-
Artes 1937 — 1967. III _ Ao melhor projeto será
atribuído um prêmio de NCrS 200,00. Ao concor-
rente classificado em 2.° lugar será conferido aimportante obra de Germaiu Bazin, O Aleijadinho.
IV — Uma comissão composta dc três membros
convidados pelo Museu Nacional de Belas-Artes,
sob a presidência do seu Diretor, julgará os tra-balhos; além de indicar o premiado, ela selecío-
nará os melhores para uma pequena exposição
que o Museu organizará logo após o concurso.

— O Museu Nacional de Belas-Artes, reser-
va-se o direito de reproduzir o trabalho premia-do para os ílns que julgar convenientes. VI -~
Serão desclassificadas os projetos que não aten-derem às normas deste Regulamento ou ch<*ga-rem íora do prazo.
MÚSICA — O programa Intérpretes! Famosos
apresentará em sua audição de hoje, às 16h30m,
com o conjunto I Musici. Concerto a cinco para
oboé, cordas e contínuo em si menor, A Lira de
Marcello. As Maiurkas op. 63. 67 c 68, de Chopin,
na interpretação do. pianista Alexander Brai-
lowsky e o Poema de Chausson, de Saint-Sannes,
com o violinista Zino Francescati o a Orquestra
de Filadélfia sob a regência de Eugene Or-
mand.v, serão as peças de hoje, no programa
Noturno, às 23h5m, na. Rádio Ministério da
Educação e Cultura.
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CINELÂNDIA -- Vende-se grupojCINCO LAGOS - Mendes -- Ven-
dc salas c/banh., varanda etc.'de-se o melhor lílio do local.
de irente. Financiado, Rua Eva- Maiores detalhe; pelo Tel
risto da Veiga, 16 s/ 1-02 -52-2312. A noite pelo lel. ..
Ver no local, telefone 42-1288 -.47-7807.
CRECI 17. FAZENDINHAS - Glebas" * mar-
CENIRO - Vendo conj."..-' 2 _»-;__" da Estrade Rlo-Friburgo, des-
Ias. Rua da Lapa, 120 salas 206lj.de 30 000 n.2, com e sem lavou-
207. Escritura. 9 milhões — Sal- ras, torras férteis, nascentes, ma-
do cm forma do aluguel, .ratar].a, ótimo clima* o 30 minutos do
Rus dos Andradas, 29 sala 201 - Rio. Vendas a prazo. Telefone
Roberto Pereira - Creci 85. .12-00-1 - Vlrglllno.
CONSULTÓRIO DENTÁRIO - Ven- GRANJA SITIO - Vendo com 5
do funcionando com clinica o te--galpões U0m2 cada, luz, muila
lefons. Rua Arnaldo Quinlela, 24. ,iau, ,,asCi p._cina, bon casa, dep.
CI-NIRO — Vendo lolalmonl. va-'caseiro na Estrada Rlo-M. Pereira
ruo, 12,-0 andar, Av. Pr*». Var-em Parado Mangueira, 23-11AÓ —
«ias, 463, tom 500m. 42-6017. — '[Araújo.

Somente11 ir 12,30 — Oliveira. VENDE-SE - Fazendinha perlo ilí
ESCRITÓRIO - Passa-se escrltôriojMIguel Pereira, o mais pitoresca
no centro com tapete, móvel; o|da região, piscina adulto e crian-
telefone. Tratar pelo telefone S_ nbasiecidas igua nascenle, va-
-12-4540 — Sr. Levy ou Sérgio. rias casa: sociais, 5 represas, que-
iroi.Df.—111 __—--TT. r.Z.i. .^T-das de anua, pomar, gado, de-

S.nT_ tb_xad"i".me.?_na 
-p*-^»*^ -*-**-

cão - Tc-I. 45-2556.

_wm. __ÜmI
_í

• _

americana
Rua México inf. 226917
42-6748. Creci 643-
SAU - Vdo. urg. nova, 30m2,'oUTROS ESTADOSlado sombra cl 2 banh. Apenas
12 J v. ou 7 ent. restante 1 "';°-: craSILÍÃ--"590 s/016, fra- Vendo chácara

ii 000m. Preço a comb. Tr.
52-2796 -- Creci 822.

ZONA RURAL

Faça em 1967
o que não fizeste em 1966

Vendemos próximo a CAMPO GRAN-
DE terrenos cie 12x30 em prestações de
NCr$ 8.00 mensais, SEAA ENTRADA e SEM
JUROS com ótima ÁGUA e LUZ, próxima e
farta CONDUÇÃO para a PRAÇA MAUÁ e
CAMPO GRANDE e variado COMERCIO, in-
clusive FEIRA-LIVRE. lnf. Av. Marechal Fio-
riano, 155 — 1.° nndar. Tel.: 43-0229 ou
Av. Ernani Cardoso, 72, s/ 408, Cascadura,
com Sr. Orlando. CRECI 740. (P

Av. P. Varga
ior Tel. 46-3587. _
SÀLÃS E GRUPOS""-- Vendemos
diversas, vazias, nova:, na Av.
Pres. Vargas, prox. da Rio Bran-
co, no;: Ecis. lasa II, Lisboa, Mer-
cantil e Tókio. Chaves na Imob.
Hajcnil Av. Pres. Vargas, 590, sl
210, tel. 23-0459 e 23-5340.
SÀCAO-RA CABRAL, _9 - Cedo!CRUZ — S-PETIBA
meus direitos da sala <t04 em 
construção,, estrutura pronta. Ver CAMPO GRANDE - Vendo 2 Ler- jljntO _ estação de ÔlliÒUS. Ver à ÂV Ve-tratar c: o r.no. iuntos, 20x30. .200 000 o_,' 3

C. GRANDE - SANTA

Loja - Praça Mauá
Ideal para banco ou comércio de va-

rejo, vende-se, a 50 m da Praça Mauá,
loc... cj 3r. tuíi.¦ir. Álvaro, tel, 23-6089.

renos, iuntos, 20x30, 4 200 000 os
Idols, financiados 50%. Rua Ro-'---. ,_ 1 -, 0"7 A ..--.?-..- ^^.I« ..-.l _-.-£«*_.-_

VENDE-SE grupo de sala; por.) es; dolfo Teófilo, poucos minutos neZUeia, _/-*.; 7raT_l peiO releTOOe
critério à Ru.. Assembléia, 6) c| da centro, |unto _ Escola d._ VIInj0., rr./ r\ i I I
saleta, salão, corredor, kitchncle, e leda. Ouvidor, 183 >| 303. Tsl.lol-iBoU, b('. HaroklO.' 43-5340.

TERRENOS- Campo Grande -
Próximo _ Estrada do Campi*
nho — Bas* 1 a 2 milhões —
Estrada Sanla Margarida e r,d\n-
céncios — Procurar Imob. Alfa
R. Andradas, 26 - 2. - lel.
43-8656 - CRECI 590.

banheiro, áreii de 55m2 — Tratar
c| propriet. Dr. Jo.é Luiz — To-
lefone 32-9931.

10NA SUL
ESCRIIORIOS prontos no moder.
nisslmo _ exclusivamente comer-
ciai Edif, Pancreto. Conjunto; co-
merciais de *U mi. Sala, vesti-
bulo, closet e banheiro. Podem
ser uiodos também como cônsul-
frio». Av. Princesa lr-abel, 323,
esq. d_; Barata t.ibeiro. Lojas de
45 m2, com salão, jirau, banheiro'°a

_ deposito. Tudo p/ ocupação
imediata, informações também
ro local. Construção e acabamen*
ío do Gomes de Almeida, Fer-
nai.de _, Av. Almirante Barro, o,
90, oruoos 517/519. Telefone!
42-5099 e 42.3512 - TAI - iau.jAVALIO imóveis grálii
hritê Administradora

[também compro. Oro. Orlando,
[Manfredo. Tel. 48-0804. - CRE- fotal 3 000 ITl2 — TIJUCA

VENDE-SE no Centro de Campo
Grande apartamento em .ase dc
entiiolamento c| 2 quarto., mais
um reversível, sala t dep. compl.
na Rue Augusto de Vasconcelos,

CrS. 9 000,00 a combina.-.
Tratar nr. Sua Cel. Agostinho,
137. Loia.

DIVERSOS

e-se

Posto de Gasolina, galpão c/ 1 000
¦:i.i ,..-. .",-.-...,:_•. Areito ;-.i v.nder .i.s..|rri2, loja de peças, escritórios etc.

CENTRO — Alugo qt., sl., coz„|HOTEl aluga riuerlot pai* soliei-
Rua Conselheiro Zacarias, Il0,|ro, diária desde 3,00 Iodos com
próx. Moinho Inglôs
23-2801 .

Tel.

CENIRO - Aluga-se op. 510 na
Rua do Riachuelo, 252, compôs-
lo de «ala e quarto conjugado,
kttch. _ banheiro. Marcar hor.
para visita, na firma CORDEIRO
GUERRA & CIA. LTDA. com o
Sr. Roberto. Tcl. 31-189Í.

CENTRO - Sla. Teresa - Alu.
gam-se apartamentos na iiua Mon-
ta Alegre, 482.
CENIRO — Alugam-se qunrtos
na Rua do lavradio, 159.
CENTRO -- Alugam-se qunrtos
na Rua do livramento, 151.
C EN TRÕ 

~~ 
HÕte _ alugam-lo

coíifort _vei_ cjuartoa <_ aparta-
mentos, tom água corrente, nd
Ruí Monte Alegre 6. Telefone
32-1220.

CENIRO - Aluga-se ap. do snla,
quarto, cozinha e banheiro. Rua
Riachuelo, 350 ap. 606. fiador ou
depósito. Tratar na Av, Henrique
Valadares n. 158. Tel. 32-4490.

ESTACIO — Aluga-se cnsa 6 cô-
modos c mais dependências, Tra-
vessa Rio Comprido, 14, paris fa-
míli/., pensão ou indústria.

FIADOR??? Incl. Climas' ref. ban-
cárias. Documentos em dia — Re-
salve na hora — Pça. Floriano
19 t/76 - I»l. 52-6781 - Ci-
nelandia.

FIADOR — Pjr» tasai, apartamen-
tos _ loja-i. ii.bc. . _ vi.ii, Temos
pro prí otário, . (omr* ciíin.p. So-
lu'TÃo _n\ 34 lior__. Av. 13 il#
Maio n. 47, sala 1 603. - T.l.
42.9757 (dat 11 _ 16 hor.is.

água corrente. Rua Taylor, 26 -
Ceniro^ Tel. 42-1088.
HOTEL NôVcTliTÕ - Recém-
aberto, aluga apartamento e quar-
tos, preços módicos. Av. Mem de
Sá, 262._

MUDANÇA? GATO" PRÊ-
TO armazena, transpor-
Ia e embala desde 1940
-TeL 45-8128.
PARA TEMPORADA, 3, 6 ou 10
moses, f.p. mobil., c\ tel., no Cai-
feio, NCr$ 250-_Jel--__22-24a6._
PRAÇA MÁUA - Aluga-se, na
Rua Süo Francisco da Prainha,
-1, grande prédio, _ pavimentos

em concreto armado, com 2 sa-
lões p.ra comercio ou industria.
Ver diariamente no horário de fl
ài ló horas. As chaves estSo
no Adro de São Francisco n.° 15.
QUARTOS a NC7$~60.0O~-Tala
grande de frente 100,0.) na R. I
Gamboa, 1Ó3 — 1. and., sola 16
ou 29 -_ TeL 53-3264.
QUARTO - Aluga-se. Rua Presi-
dente 133 Centro.
Ql ARTO — Aluga-se corn 2 vagas
p! moças, Av. Henrique Vaiada-
re_s_--Jel. 32-2197 - B. Fátima.

OUARTO Àluçja-se um mo-
bfliada cnm colchão de molas a}1
sr. ou rapaz ci ref. Tratar nf
R. do Riachuelo, 191, sobr.
QUARTOS" E 5ALÃS cíe frente -
Alugam-Sè casais ou solt. Centro;

R. do Resende, 105, sob.
RUA MARQUÊS DE POMBAL,"í/l

ap. .12. Par;, fins comerciais,
sala, banli., kilch. CrS 120 000.
Chavea . portolro. Administrada-

\ i "" i" *"~i • f r<_ Nacional, Av. Pres. Antônio
Aluguol miíveii, «-| Carlos, 615, 2.° pav. Tel. 42-1314.FIADOR

*¦_'., *pi., lojas, propriet-1._
_om»rcÍan.« credenciado por bon*|"AGA rnoça ou
ce * com.cio. Solu^âu na dor*.
Avenida Rio Branco n. .25, ta*
Ia £04. Edif. Marquês dtt Hnr-
vil.

III-1
refe-.umn.. Pede-se

Estritamente Familiar. R. Navar
ro, í 301 Esq. ?.. Itapiru,
22-1964 - MCrí 50,00.

ZONA SUL

GlORIA - S. TERE...

ALUGA-SE quarto para '1 rapazes
cem refeições ou sem. Preco ba-
¦ato. 5. Cristina, At, ap,
Glória.

301

ZONA NORTE
CONSULTÓRIO DENTÁRIO - Ven-
do 2, motivo aposentadoria, peças
Evulsas etc, Tudo perfeito _ ba-
rato. Rua Conde Bonfim, 770
sob. Tels. 23-17KÍ f. 38-7171.
ESCP-ITORIO - linda decoração,]México 

'lll 
-- Gr. 1 10A

rrjontado, duai salas, do frente.j52-.609 — Creci 47.
Centro Comercial da Penha
7 000 _ combinar. Alugue! 70. --
Traltr tel. 30-12BJ - Creci 7«.

CLP __
ARCOZELO -- Vende 

"ireir 
comi

104 COO.i.2, por 4 milhões con,!
50% financ. pare ir ne local pro-,
curar o Sr. Luiz Coelho no Bar le.-f_-.nei Ol{-0(.rl~\
dr. Estação, iratar no Rio rm Rua leTOne <<*.0-__U_ I

Tel.

Tratar à Rua Assunção n.° 28ó — Te-
Sr. Miguel.

ESTADO DO _IO

CABO FRIO - ?.on,i ielineira -
Vendo 2 milhões de ms2. Cstra-
dc d_ Praia Seca — Ugos e Ocea-
rio. Pjlnentr^ 36-6122. Creci 336.
CASA DE CAMPO em" Conrado,

consultório"demtariò~~""nT-||- ?%g*Í!h 
Vende-'e l'"*'° "

ter.i - Vrnde-se instalado na Av. __£Q__________.
Amaral Peixolo, 60 sair. (1-i - CASO
Eletraurl de luxo, alta rotação —
Diariamente das 16 às 18,30 —

IMÓVEIS - ALUGUEL

Tratar no local com Agenor.

SÍTIOS,
CHÁCARAS,
FAZENDAS

ZONA SUI

CENTRO

FRIO — Praia, lol.s ll.
000 rn-, a parlir d. Cr. 25 000

mentai-, sem «ntmd* • sem ju>
ros. Tr»t_ t.l. 43-M8I ¦ 58.2022.
CRECI 974:  __
Friburgo - v.ndo csa. Tr«-
lar n» Avenida Sin Branco, 114 ALUGUEL flADOR «om - Imí-
gr. 51. Tel. OT5H ou 4.1611 v<!, _ |rrecus<v,|. _ forn„0 _.
-osidoncul. CRECI 1142, 5r. No-,p„,, n„4,n,M n.o ír „|, í02
!?"""¦  - Junto >s Cin.rn» São Jor,4,
ITATIAIA - Vende-se chalet_ mo- ALUGA-SE ap. quarto, sala. Alu-

liedo iunto «p Hotel Vllaye gue]. 70 miL udelr(! d Far,_ n
0'llatu.r,. Ini._ 47-3931. __ Ijjj

GRANJA NA^ 11ARRÃ' DA~TÍJ_CÃ"VENDEM'5, ' lo,'«r. *re| ' ^
- Vondo ou troco por c.rro "•¦ 

f.m_ 
Alcar.ioro.NCri 3! 400.00,-,_,. .. co_ NC.J 80 ind_p. Slo,

americano do ano, um» todo l"n°'S°" ". ,T?mbm«r. 
~, 'el«on« Ci| _ 4Í.0990

montada ainda -.em uso. P_,_,_ii 37-2382 - Juho - Est. do Hio. ¦

tòdai as insialaeõí.3 * um» óli.j VENDO caso c; tala, 3 qts., unia
m» cass tl. moradia, fruta* di- d. jantor, co..., banh, compl.,
ret.-smi._t_. com o prooriatario Sr. dep. emp. R, Marir, Caetana, n.
Villar. Av. H.e... Wilsun, 165,j 132 - Mendes -- Estado do Rio.

ZONA CENTRO

,,,. F -> ,,.., ALUGO _ casal qto. NCr$ 55 e
Alcântara, NCrJ 2 400,00,' ÍQ -

condições _ combinar — Telefone

ALUGA-S- cjuarlo mobiliado a cj.
que tr.ibalhe for^, $m cr,m

de f.niiiif., podendo lavor e pa
sar. Rua do Senado, 27? sob.

sala 1 106. Tol. 32-2101.

ZONA NORTE ira de
Guaratiba

Lote com água, lu;., esçiôto,

CAMPO GRANDE - Venda-sa
granja 9 000 frangos, arei 10
mil m2 em funcionamento, 4_
mil, sondo 25 000,00 visto ros-
.o financiado. Cinco rninuici es-
__ào._46-63<0.
JACAREPAGUÁ — Vag, grande! —'cia e acm juro*. Tratar tel

caso dc.43-6381 e 58-2022 — CRECI

ALUGA-SE um apartamento quarto,
acla e TÔd-i dependénciat h.t Rua
Convandante Maurltí n. 59, em
frent« t, Light. Trator das E às
10 e dai 12 òi 14 horas.
ALUGO qt. mob. a rapazes. Rua
Heitor Còrrilho, 64 fundos.

tü ruas calçadas _ partir de ALÜGA-SE ótima vngn pnrn ra
O. 25 000 mensai. sem entr.-!."' " Av- Mem de sí> *3' *P

602.
Vdo. sítio c! 30000m_
Inge cj 3 ciioi., sala, coz., banh.]™,
_ocií.i de luxo, depend, empre- ._.?.;.
gada. Todo plano c plantcdo. —
Preço 40 milh. c1 20 de entr.
I__ Tel. 29-7585 - Cred 189. _
JACAREPAGUÁ - freguesia' -
Estrada do Bananal, I 54ó. Ven*
do sítio, 30 000 m3 - 150 mi-
iliões. Tel. 22-5924.
PACIÊNCIA - G8"- Vd-se sitio
c. 63 000 m2, casa c. 6 còm.,'
muita plõnt., pasto _ insta. Ent.!
lOniilh. Estud. olertas. Tr. R.|
lucidio lago, 1Ó3, t. ò. More
ou Orandão. 49-9907.
ÍSiriOS CAMPO GRANDE

Terreno
vende-se

ALUGA.SE apartamento ô09r pe-
queno, ífíiTnr no 301 i Rua Rid
chuelo, 252.
ALUGA.E op. nn fiuo Carloi
Sampaio, _6A — C#'.tro. Tretar
pelo tel. 42-7192.
ALUGA-SE ap. de frente, ífllí.
3 qts., dep. de empregada. RiaUo

ALUGO quarto mobiliado para r_-
p_„ ou aenhõr de respeito. Rua
dos Inválido! n. 7&, ap, 5.
ÃLUGA-SE na Rua Carlot de"
Carvalho. 60, ap. I 103, saleta,
salti, qt., banheiro completo e
pequena corinha. Ver p. f. com
porteiro. Tratar fei. 45-421B."IÜGO~~

ALUGA-Sí: um quarto, p..ra ra-
par, em casa de família. Ladeira

área \"ei Orlando, 13, ap. 301 — llair-
ro de Fátima"."ÃLUGA-SE 

uma casa r.j Rua
Aarão Reis n. 38. Sta, Teresa.
Tratar no local.
ÃLÜGA-SE na Rua Santa Cristina,
n.° 35 um quorro n.ottiliado a
duaa senhoras ou casal sem íi-
hos. Tel._Í8-0560 --' Aldi.a.

ALUGA-SE qto. gde. i| móveis.
Rua Barão cie Guarabiba n.° 17,
sobrado.
AUGUSTO SEVERO, 306, quario,
saia _ep., dependências. Chaves

nform. Tol. 472305.
GLÓRIA — Aluga-se o ap. de 4

uartoi, '3 salas, 2 banheiros, co-
íinhn, copí, garagem e depend.
de empregada, freço: 700,00 (se-
tecentos cruzeiroí novos). Infor-
.naçõci pelo tel. 36-2302 - Tra-
tar na "ADALMA", 

(Av. Almte.
Barroso, 90, sslólO e 612. Tel.:
22-0798 - CRECI 1008.
GLÓRIA - - Aluga-se para fami-

a de trfito, ap. de 2 s., 3 qts.,
2 banha., garagem, depend. —

partamento à. sala,
(.uê-rio, cozinha c banheiro, mo-
biliado, Rua 20 rle Abril, n. 26,
ap. 709. Ver das 7 às 10 horas.

Carmo Neto,- 232Í202 — Próximo
de Sá. Fiador Ídòn_o.

ALUGUÉIS — Arranja-no- caia*,
ap_. • l.j- . • .oin_c»mú_ -oi me-

\ lhar.t fiadores d« Guunablra.
Ru. do R.s.nd., 39, sala 1 103.

Humaitá, dua. frentei uma ALUGO ótimos qunrto; _ vagas _
-0-5-!ce/! - Rua Macedo Sobrinho\&.' d| 40 m'' «..«'•!««««. «<"-

-.-,--.- r -- OÜ- i ^ ficio novo. R. doe Andradas,V.ndem-s» 2 sítios, c| 20x95 o C|, 24 metros c outra do 50 m )_)

mV 
"•..^«.'"«.í' 

nVI-tr... j 
°" ""T* 

T 
»P»'""»*«<» AIUGO ^_iiT^.wyr.rS

ianta Maria, esquina com Estrada em e"Jsl 1uer locnl I5"'" Pron,i! m,d"-"" uens-6<> d« tooo raspei

tio Tinyuí, na Dmraci Amíifel»; entrega. Repostas para & por-
de Terrenos. Todos os dias. Tat.]taria dêsle lornal sola
30-5409 - CRECI 232. „"„. 

-0^n•1,' 3°°
! mero 021136

ESTADO DO RIO

ALUGA-SE conjugado c] sinteco.
Rus Leandro Mütrin., 22, ap.
513, 720 cruieiros novos — Ver
com ho.''*, marcada co-n Dr, Hé-
iLa-t__2-l_568L 

~ 27-5290.
AlUGO ap. B12 - R. Carlos Sam-
oaio, 36J, saln, quario conj.,
banh. e kitch — Ch_ves cj portei-
ro — Tratar Pça. 11 da Junho
n.e^.i.
ALUGO, v-ige pl moças c: ou
s| refeições, café, rjcamíi, 35,00.
Podo lavar e pa6sar. Mão f|águ
— Av. Pres. Varnas, 2 007, sc
506.
APARTAMENTO no ceniro - Alu."
go por 6 . 12 meses, de sala,
2 q'..., cj te!. _ alguns môvci».
280 mil c luxai. Trai, telefone
22-5595.
AlUGO ótimo ciuaito, Av. Ma-
rechal Floriano, 176 _ob., ral_ 1,

do dí. Lltjht, Procurar pau

nu-

ATENÇÃO — Vendo maravilhoso
_ífio em Miguel Pereira — Alto
luxo — Impossível descrever num
.núncio as belas benfeitorias —
Mais detalhes: 37-4990 - C3--
Cl 971.'ATENÇÃO 

- Est. Rio - PÍtrõpo"
(is k 20 — lmb;/ié, município d-fi
C-.xi.is, _'Jío ci árvore, frulíferaj
e toda plantado cj casa e cerc_«
do. Ter. 30x100 — 3 mll metros.
Preço 9 milhões. Ent. 2 milhões, do Grande. Vendo tel.
Saldo a comb. Aceito proposta 0*5 uo_.a _y loin
m visla ou a prazo - Tr. Sua Fred.r 0H ~ 5'-3B7°-
Meier. 15 s| 305 - Creci 1 074 -
Tal. 49-8633 - Dias, Bus.. '

50 lotes
Para casa popular ns _.i

Irada cios Palmares, em Cair.

70 mil. Rua éa Alfândega
191, 1.0 andar.
AIÜGUCIS? MADORESt - Forn».
*,q ótimos ííftdoriJ. Irrecu._v.i_.
Soluçüo ripidt * icgura. Ai m.>
Ihcms condito»!. Dou ótirn*_ rt~
ferênciiâ. Rui Máxic«, 74 «_1_
L___L
ALUGAM-SE quartos para casais
que Trabalhem fora, ou para mô-
;aj solteiras. Rua André Cavalcnn-
te n.° 110, esquina da Rua Rit.
chuelo.

ALUGO um quarto. Rua Maia Lu-
.erdL, 278 -- E.tácio._

ALUGA-Sí quarto parr. jupuz aol-
tei. o, mobiliado. Telefonar pnrn
42-0568, decois tias 8 horr.i.

Cruzados
CARLOS DA SILVA

ALUGA-Sf: apartamento com três
quarto?, sela e dependência de
e.npregr.dt., na Av. N. S. de F_-
lima, 74, 11.° andar, ap. 203.
Chaves no mesmo andar no ao.
201. Tel. 45-4499.

81 

'I <H I '^jf~ —
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w 111—Z~mBB'' J0

wÈÈÈ Wk wwm
.5 ;*. "~"t^? :j "~~

» I 1 1 M li I 1 1
HORIZONTAIS — 1 — administrador de bens por
encargo judicial (Lat. curatore); 7 — este lugar; 9
— beberetes; 10 — agrupamento de gado graúdo
(pl.); 12 — perversidade; mulignidade; 14 — ová-
vio dos peixes; 15 — inflamação da membrana íris
(pl.); 16 — construir (edifício); 1B — que diz res-
peito & visão na sombra (Do Gr. sklá + oiitikás);
19 — símbolo do nitônlo; *_l -— calúnia; imputa
_le_.v__tn.ent_; L'2 — sóror; '_:. — alóm; 24 — nome
de diversos rios da Europa; 25 — começar a rom-
per a claridade do dia; 30 — festa que ie celebra
a 6 de janeiro; 31 — íúrin; ódio,

VERTICAIS — 1 — do mesmo modo que; 2 
<jue se podem usar; usuais; 3 — certa aranha ama-
.sônica; 4 — causa dano a; 5 — relativa a sonhos;
6 — crio raízes; lnfundo (Lat. radicarei; 7 — por-
ção de folhas de papel sobrepostas, à guisa de
livro; 8 — aviadores; trunfos; 11 — época precisaem que um íato acontece; 13 — direções; bandas;
17 — italianos; 18 — buscar; pesquisar; 20 — car-
regará: 22 — sacl-pererê; 24 — apêndice; 26 —
interjeição: admiração; 27 — sorri; 28 — símbolo
do érbio; :;9 — prefixo grego: bom.

SOLUÇÕES DO NUMERO ANTERIOR — Hori-
T.ontals — gurlzada; emérito; em: nicotina; edo;
ovalar; rala; Ítalo; odor: digaí; ôéce; avaro; ama-
dora; breve: ré; cá: sesta. Verticais — generosa;
unidade; recolocar: iro; zito; atividades; donativo;
amoroso; alagar; alarar; arames; ave; bá; eu.

ALUGO - Centro, 25 000 vaga a
rapaz, ema família, mobiliad*,
roupa casa, 1 quarto * lelcciona-
do. Rua Machado Coelho, 112.

ALUGA-SE np. 2 qts., depend.,
N_r$ 260,00. Rua Tenente Pos-
iolo, 24, ap. 41 - Tel.: 22-5B07.
ALUGAM-SE ótimos quartos mo-
biliodos Independente, ou ienhor
e rapazes, com refeições ou aem

Tel: 42-5997 - Rue Mai» La-
cerda n. 273 - Esticio de 5á.
ALUGAM-5E e|u_rros desde
35 OOO e 50. R. rio Livramento,
"M — Centro.
ALUGAM-SE 2 ótimas vsi_d_ _
môç..s que Ifabalhem fora —
Av. Mem de Sa, 93, sp. 601.
ALUGAM-SE quartos ou vr.g.*.3 ti
rapazei e moças com refeição.
Preferência quern trabalhe no co-
mércio. Ladeirn Frei Orlando n.
7, Riquln.. com q Rue Riachuelo.
ALUGO l/m quarto «rn ambiente
familiar, Presidente Vergas, n.°
! 890_op. 202.
ALUGA-SE diversos quartos bons
com lodo» dir_itoa. Run do L
v ramento, 173.
ALUGA-SE um quorlo grur.de p_
ra 2 senhores de respeito. Rua
de SaMana^^S ep. 902. Centro.
ALUGA-SE qunrto mobiliado per.
casal Iduneo com ou tem pen
.áo. Av. Gomes Freire 746-A.
ALUGA-SE um quarto de frente
parn dois rapazes do respeito
Rua Washington Luís, 24Í802.

o, encnrregsdo,
ALUGO ótimo quarto. Ru. do
Livramento, 209, Sr. Rafael.

•CATETE — Alugnm-se c$ aps. 101 |
r. 201 do casa 8 da Rua Pedro:
Américo n.ü 18, com 2 -qu^r. „s, 1
saln, cor., b. nh., depend. de j
etnpr. Chaves nn cas_ VII — Tra*|
'ar na Rua da Alfândega, 338-A.
l.o andar - Telefono .3-9805.

CArETF. — Vista magnífica - Alu-
ga-se (ap. mobiliado) 2 qts.f li-
ving ci sala, dep. empregado, ga-
ragem — Rua Barão de Guaratl-
ba, 218, np. 304 - Pieco NCrS
650,00 - _Jni". Mme. Sanlos
42-0629.
CATETif--- Alugo-se op. 1 024. R.
Benio Lisboa, 184, saln, qto, e
dep. Aluguel NCr!, 200.00 e ta-
xas. Tratar Pça. XV Novembro 20.
Tel.t 31-2755.
CATETE — Aluga-se em c.sj lim-
pc, lossegoda, saía mobiliada p/
1 ou 2 senhores de responsabíli-
dade. Rua Cor rei. i Dutra, 75.

CATETE — Alugam-se quartos mo-
blliados, Átimos preços — Caíiíte
n.J86. " 

op. 4Ô3

Rua Cândido Mendes, 66, on. 202
- Ch.-veft .:oni o _ portejrp.
GLÓRIA - Alugam-Se quartari ci-

al .em íiliioü e solteiro:, com mó-
ei; ou sem movei;.. Um ap. ?

qto*., 1 sala, prédio novo. Te!.:
2_>-J327,_Sr._Jcsé. Rua Taylor.
GLÓRIA - 

"Alugo 
1 qt. 

"mob.

indep., roupa de cama lav., a
1 snr. ou 2 rapazes,, e- inaií 1
vaçjf.. Ruó Sünio Amaro, 157.

GLORIA — Aluga-s. ap. 2_aüãr-
tos e tl. Aluguel barato a quem
comprar 03 móveis por o milhões.
Ver o treiôr Rus Cândido Mon-
dei, 98/404, fone_ 2241621 .
GLORI . - Alugo" op. fte", safa,
qto. sep.. depend. e tel. Fiador
idôneo. Chaves . inf. cl porteiro.
GLÓRIA - Aluga-sa om quarta
ern «p. do 2 rapazes. 60 000 —
Rus Benjaml-i Constant, 90, ap.
105.
MOÇA que trabalha fora, aluga
qunrto a uma oi; duas rnócns na.
mesmas condições, cie fino tra-
to. Pedem-se referencias — Ver
depois cias I8,00hs. - Rt.\i Cán-
dido_ Mendes, 101. ..,->. 110.1.

SANTA rERCSA - Alugo casa
çjr.inde, 3 salas, 3 qlo_. dep.
Comp. (irmnrios emb. cozinna,
gr. jardim, garagem. _va Júlio

— Otoni, 254. lnf. 45-7020. 450
BAIRRO Dt; FÁTIMA - Precisa- mi|.

despesas op. K7ÀVÃ i"
Telefones-|VAGA mob'

ZONA SUL
O IE0LON -- t|lo. e Jaln
conj. banh. e kit c/ cortí-
nas. Timoleo da Costa, 541

ap. 107. NCrí 180,00. Cha-
... _>' porteiro.

O COPACABANA - c/ sl-,
3 q., 2 b., coz., _re_ : '

tanq., _• dep. empreg. Rua
Leopoldo Migue-, 26/1002.
Chaves c/ porteiro - NCr-S
577,50.

st COPACABANA ¦ ._,-.--•„
comércio sala _ banheiro.
Rua Sla. Clata, 33 sala 816.
Chave_ c/ porteiro — NCrü
160,00.

O COPACABANA - sola,
2 qto.'.., banheiro, co.., _r<-ã
c/ t_nqu_. Av. N. S. dc
Cop., 1079 op. 203. Chaves
•o ap. 202 -- NCr. 320,00.

«s COPACABANA - Qto.
íl. sep., b-, t.., áren c/ tan-
que e b. empreg. — Rua Sia.
Campos, 282/1002 - Chaves
com poireiro - NCrS 230,00.

O FLAMENOO Qto. .-,!.
conj., b. f. kitch. Rua 2 cio
Jezombro, 73'102. Chaves r. ¦

porteiro - NCri 240,00.

• COPACABANA -- Qto.
-I. conj., b. _ cot. - Rua !:e-
lipo de Oliveira, 4/311. Cha-
ves c/ porteiro — NCrl ....
210,00.

_ COPACABANA - SI., 3
qts., 2 b., coz., ére-i c/ tan-
que í; dep. empreg., g.ra-
gem -- Av. Rainha Eli?e-
helii, 650/402. Chaves .
porleiro. — NCrí 577,50.

_ BOTAÍOOO - SI. e qlo.
conj., b. e kitch. Chaves _'
porteiro. - Rua Conde de
Iroiá, 619/306. NCr. 210,00.

« CAIETE _ SI., 3 qts., I..
coí. Rua Sto. Amaro, 5/804

• Chflv.s _/ porreiro —
NCr. 300,00.

« BOTAFOGO _ ma,,são
nobre, luxuoso, 3 pav., 26
peças e jardim — MCrS ....
5 250,00.

0 COPACABANA - Sl. e
Mo. conj., b. íí coz. Rua
Décio Vilares, -300 aptos.
305 o .02. Chaves cj por-
.'íiro. 

'_CrJ. 
210,00.

HOIAFOGO - Alugamos 6tirr.o'ALUGA-SE fui,-
apartamento n Rua São Clsmen-icon direito con
lc-, 462 ap. 501 c/sala, 3 quar. local ide 7 „. I
to:, cozinha, banheiro _aci_l, de-'— Rua CuÍn>..rÈ

[pCH-dência de empregada, ..re.i c/j-- (Esquín. m;.
tanque. V_r no ia....! t* .rn.ar natel. 42-0-13.
DELTA - Adminislradoia .
veis Ltda. *_ _iq México, 11
Tel. 22-4873.
BOTAFOGO" - Aluga-se i
sa co:u uma cala, doia q
banheiro, copa, cozinha,

de automóvel --- Bairro A:_runho-|
sa, Rua tln Passagem, 163 -
rasa 42.
BO 1AFOGÒ'"- 

"Barão 
M_c«úT>iT,

102. Aluga-se ap. 401, sala, 3
(lts., banh., euz., dependência..
Trl.: .6-1675.

BOIÃÍ-OGÕ 
"- "/s'l..õ,..iê 

apnbJ,
I Praia Botafogo, 154, dn sal-, e
qt. conj., kitch., banh. Chaves _
tratar Lov/ndes Sons. Pres. Var
gas, 290 - CRECI 204 _ Te
ne 73-9.'i25.

O BOTAFOGO - Mobilia-
do i!., 1 qio;., b., coí.,
írea c tanque, dep. empr.
oaiagem. Chaves r.o local.
Rue Vise. de Ouro Preto,
71 op. 202. NCr: 525,00.

O CA1ÊTC - Oto. e sola
coni., b., kit. Hv?. p.ci.-o
Américo, 166 Bl. "fi" ,jp?.
107 c- 120. Chaves e| por-
teiro. NCrS 130,00 s NCr?
i 50,0(1.

ZONA NORTE
_ SÃO CRISTÓVÃO - sa-

leta, sl., 3 ots., banh., cor.,
Area c/ tanque _ han..
empreg. _Rua Abdon Mila-

ne_, 12. Chave. rne_me rui.
n. 10 c/ 2. NCrí 250,00.

O SAO CRISTÓVÃO - 2
salas, 2 t|ts._ binh., coz.,
área c/ tanque. Chaves c/2.
NCrS 200,00 - Rua Abdon
Milanez, ln, c/ I.

« ENG. NOVO -- sl., 3
qtos., b., coz., áre. cont
tanque _ dep. empreg. Ruo
Barão de Bom Retiro, 380/
_03. Chaves c/ porteiro —

NCrS 315,00.

O PENHA - entrada, sl„
2 qtes., b., coz., área c/
tanque o dep. empreg. Run
Jequiriçá, 426/302. Chaves
c.l porleiio. NCrí 130,00.

• PARAOA Dc LUCAS -
SI., 2 í|tos„ b-, co;„ Ru»
Mauro, 391/301. MCrS ...
160,00. .Apear Estr. Vi_.
Geral, 20521.

_ GRAJAÚ - magnifico
apartamento c/ -entrada, sl.,
2 qíos.. arm. emb.. b., coz.,
_rea cl tanq. e dep. empr.
Rua Groiaú, 64/202 -- MCri
330.00. Chaves no ap. 201.

O JACAREPAGUÁ - SI.
_ qto. sep., b., c. nrp._ c|
tanque. Rua Antônio Cor-
deiro, 482 c! 2. Chave; nn
casa da frente. NCrJ 105,00.

« V. _ ISABEL - _., 3
qto.*., b., coz., área c|
ianque, dep. empreg. c] ar
refrigerado e telefone. Av.
28 de Setembro, 312 ap.
Ó03. Chave:* c! porteiro.
NCrí 450,00.

O ENG. Novo Sala,
4 qtes., I)., coz., ires c|
tanque. Hun 24 da Maio,
919 •- sobrado. Chaves na

913. NCrSrua
315.00.

r. _,. <t
8/10,3.|mJ Jt-.nnc.;,.-, e ,_,-, qu

[pelo tel. 57-4í.,.l7 _ Co;:
::',«DMINISlR.-.DO,_. 'iMOB" 

1 Hr,°s.|Ap. -,,i..o, 2 „:.., -ju,.., .,;;„.c;
"¦"•¦isir.leco, r'i"l«_ -len. ll Pc-da, are:, conl tanque e depen- U.|f0 0«ntas, 87 902 - Cl,--empregada, com dÍ-:porT< pU- 52-0902 - CI.F*lo _ local para estacionamento!

dência :i '.36.
ALUGUEI Fi.-Jor? nao
vor.*, not piotu.e, l/.r.i
duíot tom bodr üítu. b._i
comeiciiil. Sotgçíio rdpid
M.i.ieo, 70, sala I 709.
ATLÂNTICA" - \_C i
biliado, bua qualidade,
.n2, uni p ..nd..r, cj 2 .-
qts., sendo _ c\ arm., copa, i
2 banhs., dc-p. compl. ent*..
giiragem. Mar.:,.r vísiiü. * !¦

Ru„ do Carmo, 27-A --

,i t>.

jç, n

.;32-1774 -^ CRsCI 783
_ ALUGO o (ipr~402"do~£dr__.

BOTAFOGO — Aluga-so quano!com 
'•'¦'a. dois ouarto- ,i Rua

_ môçs de responsabilidade e gueiredo Magalhães, 35. —
que trabalhe fora. Tel.; 26-169Í.
BOTAFOGO - Alugo" ótimo ap".
c| I sala, í qls., banh., coz., r.i.
r. deo. de emp. Ver c1 nono iro

201 da Rur Humaitá, 77. -
F. P. VEIGA ENGENHARIA
42-7144 c 42-5231 _- CREO 032.
BOTAFOGO -' Alugamos ólima
casa lipo ap. duplex, reformada,
c| 2 sls., 5 qts., vnr. n dcp. na
Rua Sorocaba, 431 — F. P. VEI-
GA ENGENHARIA - 427144 e
42-5412 - CRECI 832. _
aÒTftfOC-O" Alu„'i.' 7. <iõ" .<_.¦,._._
de rundos, 3 quartos, 1 sala R.
Cor.de de IraiS, 639-102 - Ver
das 9-12 hora:.

tar com CleiTi_nle n Ht._ cie Cr.
mo, 65 — l.o _„_|,-,r - Telefono
32-4685 - Chaves com o poi.
teiro.

BOTAFOGO -- Aluga-se ap, sala,
quarto conj.., í.oj*., banh., sinteco.
Prai-i do Bofi-fogo, 340, i\p 1225,
Ver e iratar no local.
ÕOIAFOGO -- Aiuga-sa uni quarto
casa dt* senhor_ cie respeito p„-
ra mo..-! ou senhora que fraca-
lho forg. Ruí Voluntários da Pá-
tria, 305, ap. 211, último bloco.
Fone:_46.0111.

CONJUGADO grande. Alug. R.
Marquês de Olinda, S.a, ap.
C-011. Tratar 3r. Lúcio: 43-OO30
(Creci 20). Av. P. Vargas. 590 ALUGA-SE quarto grande. Ser,
__!_. _?í___i_i_lc'* domingo. ou senhora, 150 mil, £0-0-138
DIVIDO - BOTAFOGO' -~c7~rZ

paz 
de gabarito ap. cobertura, mo-

biliado, referênciíts. Marquês cie
Abrantes n. 116, ap. C-02, enlre
19 e 20h. 160 000.

ALUGA-. c, eparí .ine .to — /\-; 
'

Atlântica per Temporada. Mobil ir-
do, qt. e rai-. — Tratar de 2 .11
7,30hs. Teh 47-7411 - ¦ Leme.
ALUGAM-3E vagas o môç_s uj«
trabclheni fora - • Av. Copacab--.

796 -_1 003-50 mil.
ALUGO vaga « moços com ie._
feições — Prado Júnior, UO50_,
- - Copacabana.
ALUGAS, metade d.~".;_ãriõ",.-
frente bem mobiliado . outro •-¦
nho.- ou rapaz de trata — Re.i*-
blica do Pen.._335, np. 501.
APARTAMENTO mobili.ido »..
porada. Saleta, «ala, quario sen-
rados, banh. coí, Aluguá. 3 4\i
mi|._ Tratar 23-5431.
AlUGA-SE um pequeno qunr- .
para movas. Tei. 574906, ch,-.
mar o Sr. Aristeu.
ALUGO amplo ap., fresco c ;ip'í.--
zível, mob. c/ gel roupa de cii*
ma e utensílios. Dias ou mês ._
combinar .-.' tel. 57-1017.

nhora, 150 m
Copacabana.
ALUGA-SE «ip. mobiliódc, satri .
qur>r;o temporada ou não. /- ¦-.-.
N. S. Cooacabano, 371."103. Ir-,

jtar porteiro.
i PRAIA OE BOTAFOOO -- Alu_r.|Ãl"ÜGÃ-E «pi_rt_na_n_T~_CÍ3—*"o«'

se o ap. 457 da Prai,, de Bo:a-;R!'a Siqueira Campos 180 - 1.
iogo, _56, com sala, quarto, ba- salas, 2 quarto: c/ nrmário, „¦¦.
nheiro e cozinha. Chavei .om o mais dependências. Chave» ; >
porieiro. Tratar na Trav. dc p,,.(porteiro Sr, Afon.o,
ro, 23, gr. I 112 (Atría da Igreja ÂVENJDÃTfLÃNflcX^Tert- -
Sao__José). |Aloçio oli.no apartamanto f.-.j.«
PASSO np. mobili_do, 2 qt;., ) pira o mar, com sala, . quarta*,
sa!a, b, coz. dcp. Aiuguel Cr? jardim . demai- deperd*n_ipj
110, Tal. 52-0124 - Botafogo. iTratir lelefor,e_ 37-5614.
PASSA-SE unia casa em Botafo- ÃLUGA-SE op. 120/, AvT~íV. l\
90, dá uni bem lucro, es r.i alu* Cop a cob ano, 1171, c' 2 .^l-i-,
rjada, Informações Aristidec Es-1 qto., coí., bnnh., 6re._ c; i"-
plndol-, BI, .o. 2 - Leblon. !-iue, varanda, banh. emp. Trai ¦-.

PRAIA OF.'¥Õ1ÁFOGO" -'_Alüçi'ã'-!APSA- ív- Ouvidor, 32, 2."

ADMINISTRADORA M iMÔVíSS
;¦-•'. ^_V.ASSÈrifDA;;^lí^

, l 
'.(«UA 

DEBRET, 7. -*S>ÍAn4. -'S/.07 ¦*_$!_ '*fc\

f;« :^7vas.í. 4iín_.C'_-_3i7 -_àm:'l.MM

CAIETE - Aluga-se
da Rua Sanio Amaro, n. 29, com
quarto, sala, co_inhó _ banhei-
ro. Chaves com o porteiro. Tra-
ter na Trav. do P__o, 23, grupo
1 112 (atrás da Igreja SSo José).
CATETE" - Rua Pedro Américo,
lóó, bloco S — Aluga-so o ap.
1020 c! sala e quarto conjugado,
kilch e banheiro. Chaves por ob-
f.équio cl D. Eudoxía no ap.
C-01. Tratar 22-8387 de 2a. c
6rt.-f-Íf 8.
FLAMENGO - Aluga-se ap. 404. QUARTO - Independente, grd. iALÜGÀ-SE quario e vaga paro
Senador Vergueiro, 266. com 3 np. com s6 2 pessoas, absoluta pessoa que trabalhe for,, c/ re
qto... ..ila. coz. banh. dep. ern- [comodidade, todo direito, clese-
pregada, ;•'<;!. c\ tanque. Ver c| Mandos refeições, roupa levada,
porteiro e tralar Alcindo Guana-[Rua 2 cie Dezembro, 26 np. 702.

r"'a- ~m'V1U' 
C/ "' J' G°tl QUÃRT0"^_Al__"a-7.m~"aml>ien;

_-r.'-v-,_ _-_2__ te familiar. Rua Correia Dutra 9,
FLAMENGO - Aluao ap. 701. np._40_4 - Flamenr.o. _Rua Marque, de Abwnte», 10. rua PEDRO AMÉRICO, 166, bio-
sala, 3 qs., dep. chaves com 

,,4 . Sil|a ,rto
pone.ro. lm. 27-1210.  _ coni., bsnh., kitch. CrJ 150 000.
FLAMENGO — Temporada — Alu- j Chaves c! porteiro. Administra-

APSA.

com 7, eto-.12 '7 ho'•,'• 
''••''¦ 

52-5007.
Rua Volun. .8U__NCJ_ 320'ü0-
ap. -03 -|ÃTLÂNTICA - 

"Êrênie," 
250, eo.

[51, slt., $|., var., 2 qts., b., c.
rúa 

"general 
põüobRõrss--'""' -ri,-É '-b- n,""r- Nc,í t0-'J

204 -- Sais, 2 qu_rta_ c| ann.i

íc. quarto rnobiliatio
ne p_r_ 2 rapazes,
tário. da P_tria, I,
Tel. 46-4336.

embutidos, banh., cor., varanda1
dep. emp. Cr? 350 000. Chaves
c| porteiro. Administrador.. Na-
cional, Av. Pres. Antônio Carloj,
615, 2.' pa Tel. 42-1314.

se moça pj dividir
Tratar com t.eu2..

7200, dia, 22-l_956,_noite.
CENTRO - Aluga-se ap. 704 .
Av. Mem de Si, 253, «/ hall,
ala, qto., banh., cor. área c\

tanque, Ver diretamente no ap.
c| D. Dalva, das 9 às 12 horas.
5.'1 e 6.'"'.leira. Tratar na Pre-
di_l Canadense Ltd.. R. Álvaro
Alvim, .21. Gr. 1 206-8. Telefone
22-780S, das 9 òs 17 horas, d-
2." a 6.5-_ira.

CENTRO — Alugam-se ótimos
quartos, pode lav. _ coí. à Kua
Riachuelo, 205, «ob. Exige-se cie-
poíitc.
CENTRO - Aluga-se o «p. 302
da Rus Aterudo Coutinho n. 42,
com 2 quartos, aala, coz., ha-
nheiro. Chaves cf zelador. Tr_-
tar nn Rua da Alfândega, 338-A.
1." andar. Telofone 23-9805. _
CENTRO — Alugam-se o* «ps.
210, 304, 308 da Rua Marquís de
Pomba'/ .72, conjugado, cozinha
e b.nheiro. Ver no local daa .5
as 17 horns. Tratar na Trav. do
Paço, 23, nr. 1 112 (atri.s da
Ujrej_-_São Jo:.),
CENTRO — Aluganvse o- r.pi.
1 010 e C-02 da Rua Frei Cone-
eti, l4fi, coniugado, coilnha e
banheiro. Ver no local das 15 òs
17 horn?. Tratar na Trav. do Pa-
ço, 23, gr. 1 112 (atrás da li.re-
ía São José).
CENTRO - Alugamos . Rua Ubal.
dino do'Amaral, 41, «p. B03, c]
hall, sale e qt. conjugado, banh.,
coí. Chavea porteiro. Tratar CIVIA
- Trav. Ouvidor, 17 - 4.0 ond.
Tel. 52-8U6.
CENTRO - Alugn-se vaga para
rapar ern cesa de família. Rua
do Re.ende, 21, np. 601. Tel.
52-0024.
CASA — . qti. e 1 _i;:. e depi.
precisando pintura « peqs. re>
paro». R. Presidente Barroso, 32.
Base 250 mil. Iní. tel. 42-2903 -
Sr. Alberto.
CENTRO - Aluoo uru. ap. dt
st., qt. conj., kit., banli. comp.

sinl«o. NCrS 140 c| depósito.
__?_____..___•___•___

CENTRO — KAIC aluga n_ Rua
Ubaldino do Amaral, 14, o ap.'2\)5, frente, mobiliado c etapa-
tado, c1 vest., sl. ql. sep., ccz.,
b. íh. Chave* cj porieiro c tratar
.w Rua do Carmo, 27-A - Tel.
32-1774 - CRECI 2B3.

Alg. Lp. conjugado.CENTRO
Av. Henrique Valadares, 47," ,-.p.
301. Tratar 22-5627.
CENTRO — Aluga-se um quarto
em casa de familia. 52-6830 —
32-1498.

ALUGAM-SE vagas com refeições
pare rapazes — Ru» da Carioca,43j2.°.
ALUGA-SE vaga para mSsa Bsir-
ro de Fátima. Condução nn por-
ta. Conforto t Higiene, NCrJ
35,00. Av. Nos;- Senhora tle _-
limo, 74,_ ep. 301.
ALUGA-SE òtinio «p., na Rua
Riachuelo, 171, ap. 54, doir quar-
Toj. sala e m_ic dep. — Chaves
c ______ porteiro.
ALUGA-SE um bom quarto para
Casat ou tennoraj cu mocos ou
costureiras. Ruí André Cav-alcente
148, »p, 202 - Centro.
ALLÍGO"ap. conj. 160 mil è R.
Sacadurc Cabral, 117 ap. 1108 -
Praça Meuá, chav. cj porteiro.
Trator Av. Rio Branco, 151, tl
512.

CENTRO — Aluga-se uma vaga,
com refeição completa. Tel.
45-9086.
CENTRO — Aluga-se quarto .
casal em ap. Tratar tol. 23-2406
D. Guíomar.

ALUGO vagai moços trabalhem fo-
ra cisem refeições. Run Ríachue-
Io 325 op. 310. Elev. dos fun.
dos.
A^ARIAMENTOS e casas e parlir
de 150, 170, 180, 200. Um mts
adiantado ou bom fiador* Tr.-far
R. Mi.;. Couto, 27, sl 403. 32-5355
- 38-4031. ..CREO 743). [CENTRO COMERCIAL
ALUGO ep. coni. mobiliado com ,V"1V'* ."" Aluao sobrado
corrinis e penianoi, Ceniro, « 1
ou 2 3enbores, 200 mil, sem

ns Jò. Náo precisa fiado;

CENTRO — Alugo ótimo quarto
p| cavalheiro cj referenciai. NSo
folta -oue. Tel. 52-2511
CENTRO — Alugo um quarto pa-lbanhei
ra caio! ou para 2 repares sol- 200,00. Chaves na portaria
leiros. Rua Frei Ca,-:ec:, 468 fun- Tratar na CIPA S'A. Rua Md

pi rapai do come
Alug. 35,00. Rua Santo Amaro,
162 - lel. 42-635-1.

CATETE - FLAMENGO

ALUGA-SE"_em mobiliado a un-
.enhor idón_o ern casa da fami
lia. Exigem-se boas referências
Rua Senador Vergueiro, 138 ap
1213.
ALUGA-SE um quarto mobiliado
.1 um senhor que dè referência.
Tel. 25-4919. Sen. Vergueiro, 125
nou
ALÜGA-SE uni quarto a rapaz.j
dc respeito. Run Santo Amaro n
145 - Catete. __
ALUGO qto."n moça 35. casal 65
mil, 3 meie*, tiepciitu. Ladeira
do Russell, 39. Próximo Hoie
Novo Mundo. Flamengo.
ALUGA-SE ap. sala, quarto ___>_-
rado, coz., banh. Rua Silveira
Martins, 147 ap. 314. Chaves com
peneiro. Aluguel _ combinar.
ALUG .-$_ quarto tjranrio -- Rua
HacldaA_ Lobo, 132 -_Jüu«

ALUGO ótimo quarto n pei-on:
distintas c] referências ¦— Senodot
v_rgueH-o,_lB2 — 3.° andar.
ALUGA-SE um qunrto para 3 mô
ças e uni quario independente. —
Rua Pedro Américo, 151, procurar
porteiro,

não p_ça
temo* fia-

dores com bo_ ficha bancária e
comercial. Solução rápida. R. _._•
xico, 70, __l_ 1 209.

ALUGA-SE vago p/ moços. Tel.
45-4103 - Flamengo.
APARTAMENTO" - Flamengo"
Qt.. banh., kitch, cj cama crsa!

Ich. moi-, poltr. mesa arm. em
bulido_- 26-9181.
ALUGA-SE ólimo op. cj qt. e ía-

_ep„ jard. inv., banh., coz., as-
joalho com sinteco. Rur. Silveira
Martins, 157, ep. 407. Chavei
porteiro, lnf.: 25-5255.
ALUGUEIS - Casas e aps. de 130.
160, 180, 200. Um mês depósi.
to, ou bon? fiador. Tratar í_. Mig,
Couto, 27, s| 403 - 32-5855 -
CRECI_743_- 38-4031 .
ALUGO pequeno quarto mobília
do, a moça que trabalhe fora, re
feréncias, 60 000 — Benio lis-
bea, 175, cp. 904 — Flamengo.
ALUGA-Sc — Senador Vergueiro,
21B, ap. 702, sala, dois quartos,
dependências, garagem — Tratar
36-6734.
ALUGA-SE, Largo" do Machado, 29

ap. 612 — la. locação para re-
sidência ou consultório, pintado
a óleo, sinteco, só com fiador —
Ver no local das 9 às 18 horas.

Tcl. 57-7294 -- D. Celeste.

ALUGUEL - Fiador?
avor _s, nas procur*,

ty_ conjug.. d-n com vi.t.i p»r&
m.r, mo bilt _do, gol..deira, telu-
ono. Tratar l.l. 57-7015.

FLAMENGO •- Aluga-sa o np.
702, do frente, nr, Rua Marque:
de Abrantes, ló, com qunrto, sa-
la, coí., banh., depend. do emp,
Chaves c| zelador. Tratar rife Ru_

Ia Alfândega, 33B-A, I.» andar.
Tol._ 23-980.. __
FLAMENGO - Aluga-se na Iiua
Osvsldo Cru/, 90. op. 907, c]
qt., saio, coz., banh., área —
Chaves _] porteiro. Iratar no Av.
Rio Bronco, 108, sl 402. _
FLAMENGO - Ruo Cruz Lima,
33 — 101 — Alugo apartamen-
to mobi liado, 2 quartos, ar con-
dicionado. Escritório, 2 banhei-
roí íocifi-, 2 aale... cozinha, ge-
ladeira, d.**p. emo. tit.ragem. —
37-9415 - CRECI_41_4.
FLAMENGO — Alugam-se os aps.
714 o 1 2C4 rio Rua Senador Ver- tttt—

dora Nacional, Av. Pres. Antônio
Carlos. 615, 2.° pav._Tel 42-1314.
SOBRELOJA - Aluga-se no Cate-
te, perto do Largo do Machado,
do frente, em edifício comercial,
40 m2, com Jeleform, prédio nô-
vo, serve para diversos ramon da
negócio, cj cri tório, consultório
etc. Trate, tel.; 25-6841, Sr. Car-
doio.
SENHORA !.ó aluga v_g_s, moça
respeito trab. forü, direito coz,
7 às 9 e 10 As 20 hoias - Sil-
veira Marlins, U6, ap. 304,

LARANJ. - C. VELHO

de Büti.foqú,
46-6738._

Ti".

ALUGA-SE quarta ü caiai sem
filhos. Tratar _ Rua Ipiranga, 43
— laranjeira..
ALUGO vagas pt>r_ senhores que
trabalhem for_, r.i. Rua Álvaro
Chaves 4ó, com referências.

feiçõea — Pr,
158,_ap. 2._Tel
ADMINISTRADORA" IMÒB,
— Alugo conj, gfande cl varan-
da, corinha, banh. 3ó m2. Rua
Gen. Severiano, 1301 009. Cha-
ves Gonç. Dias, 34 602. feíeío-
nc 52-098S - CREC) 636.
ALUGA-SE quarto ci refeiçSes, _
pessoas d» fino .m!o. Otimo om-
bient*. dn todo respeito. Aceitam*
.e senhoras „r_ 70 onos. Tratar
no loca!, Rua Martim Ferreira 81.
lel.i 26-6899.
ALUGA-SE sala « cozinha w.i>n-
de pari sdulro;'. íí. /..acedo So-
brinho, 18. Botafogo — L. do
Humaitá.
ALUGO por 15 meses op. ó. na-
la, 2 qts., der. cmp. « grande
ares. NCr» 320 - Rua Dr. _o_-
sa loptü, 55. (Ruo Farani). Tel
26-8289.
ALUGO t senhor de resp. qt.
com nu t\ móveis. Rue Gal.
Dionísio, 13, última* transv. .';
Voluntário* -- Botafogo.
ALUGA-SE vagas rnobiliadi
moças decantes, fí. Viúva Lacer-
òi, 26 -• Botafogo -¦ Huma

lrf.28-i.lli 
-37-63.4.

ALUGA-,.£ ófimc> quarto mobüis-
do. com refeições, a casal ou ..:
pesioas. Hilário Gouveia, _7.
ALUGA-Sc vaga ;. moça corr «**'
guns direitos em ap. d-a ira. 7>*\
37-2589. Copacabana._
ALUGO ótimo qu.*.rfo _ rapai -

RUA BAMBINA, 18, ap. 201

[Frente, iala, 3 quartos, ba
coz., dop. en,p„ írea. Cr$ 350 COOItÍ..: 57-4847. Copacabana."- Chuves c zelador. ADMINI5- ~;y^r.7~,
TRADORA NACIONAL. .¦-/. Pres.
Antônio Carlos, 615, 2.° pav. —
Tal.: 42-1314.
bt NHORA 1 quarto pflrn rapa-
i.es com c.í. _ roupa de carne.
Praia d_ Boíófogo, 360, op.
2?6._

SALA-QUARTO coni-., cor. « ba-
nheiro, frente. Praia Bofaiucio n.
40618H. Chavee cl uorteiro,
TEMPORADA 

"-"- 
Alugo quarto In-

dependente a moça quo trabnlhí
for,*. — Hua General Severiano,
40, ap. lll.

IEME - COPACABANA
ALUGAM-SE"--"" ParãTempõrãdâ
curta oi» longa, órimoi ops. mo-
biliado», com geladeira, utensí-
lios, roupa cania etc. Basimar
Lido, Barata Ribeiro, Ç0, coni.
203. Tels.: 3í-2972_e 0ft-322._

ALUGAM-SE para temporão,'.
curta ou lona?, ótimos, apartn-
mentos completamente mobilia- ALUGUEI flADOR tom A imi
dos, com geladeira e Iodos o_l*»lf - lin_M«v_ - F_,n.(o ¦

pertences, temo. cia I, 2 e 3 ?'"¦¦* Tir.dent.s n." 1, i.l. ao:„

quartos, t-íisflii ii &.. Hu*. Ds.-
" rata Ribeiro, íi7 iala 202. Tel.t

ALUGA-SE ótimo quarte mob,
te!., em edif, de luxo, c. i o;. .'
p.i-soai. Direttox a combinar.
57.0349. _
ALÜGÀ-SE cito. rnob., «enhot io.
resp. traablha ior.-.. Rei. Av. Ca.
pacabana I 246, ..p. £04. T.aiot
pessoalmente.
ALÜGÃ-SÉ vaga a maças _i__~tr. 

"

bathem fora. Rua Júlio de Co.-
lilho n. 35, ap. 1 lll. (Posto 6.
ALUGA-SE apartamento n_ob.íirido
— Freníf. Praça Arco Verde. Sal_„
doi*. quarto», dependências — Tpí.
36-2955. _
APARTAMENTO - Alu^o nVb.fi!..
(ío, geladeira, temporada, 2 qtr.,
sala, c, banh,, dependências _m_
pregada, garagem, Constante Ra*
mos, 97, ap. 902. Chaves porteiro,
Tel. 36-Í.75;.
ACEITO íócio ao. mob,, Fíüa Car*
valho de Men.ionça 12, ap. 707-
Posto _''_, Chave cl norteio.

gueiro, 98, conjugado, banheiro
completo e cozinha grande, Cha-
ves comi o porteiro. Tratar na
Trav. do Paço, 23, gr. 1112
(atrás da Igreja Sâo J_osé)._
FLAMENGO — AlugíitiOí h Rua
Alm, Tamandaré, 41, ap. 817, c!
sola e qt. conjugado, banh. c
kitch. Chaves porteiro. — Tratar
CIVIA - Trav. Ouvidor, 17 - 4.o
andar._ Telefon . 52-0166.^
flÁDOR??? Resolvo na dora. D»u
documentos. Não cobro adianta-
do. Av. Rio Branco, 195, . I Jl .

T.lefon.32-2503.
FLAMENGO — Aluga-sa i vaga pi

moça idônea que trabalhe tora,
com alguns direito;. — 25-4790.
FLAMENGO - Em caso de fim.
lis alugam-se duas vage; para
moças que trabalhem ou estu.
dem. Senador Vergueiro 2 op.
n.o 605.
FLAMENGO - Alugamos l Rua
Senador Verguoilo, 128, ap. 801,
de fi_iitti, cj :_lefa, grande .«Ia,

bon. quartos, j. inverno, tala
de almoço, co*., banh., dep. emp.
área c| tanque o garagem. Alu-
guel NCr$ 630,00. Entrega-se pin-
tado. Tralar CIVIA - Trv. Ouvi.
d_rL ,7-_-_l-C-_l!líl_:__l-__í__l8'___.-
FLAMENGO — Vaga, moça traba-
lho fora. R. Silveira Martins, 40;
609 - Tel. 250102.__
FLAMENGO, quarto, alugo junto
praia, finai movei., roupi cama,
tei. privativo nu qt,, escri vani-
nha, 1*enhor idôneo. 160 mll, _
tranqüilo, confortável — 26-4279.
FAMÍLIA aluga vagas, para ho-
mem. Rua do CotuI», .42 — 2."
andar.
FLAMENGO -- Alugo váiios qunr-
tos para casais. Rua Tavares Bas-
tos, 4 — Rua Senador Vergueiro,
111 - Rua Maia Lacerda, 652 -
Catete.
FLAMENGO - R. Paissandu, 139

ap. 504 c| telefone, 3 ql!.,
sala, dep, compl. empreancla, 2
varandas. Tel.: 45-0822 ~ Ver e
tratar no local.

FLAMENGO - Aluga-ie R. Sa-
nador V_.rgi._iro, 224 o op. 403
sl., qt. sep3r_ici03, banh., coí.
Edifício <le ci.tt..qori_, aluguel
230,00. Chave porleiro, tralar:
36-4057 - Da. Jurema.

ALUGO ótimo quarto c| ou s|
móvci3 para duas moças ou ca-
sal. Preço a direitos st combi-
nur. Marques de Abran tea 136
— 903 - Bloco B.  
ALUGA-SE na Rua Paissandu, 162, ___'•'„, ,,o, • ¦ vei cf porteir.^.., np. l\4, saln e qt. conjugado, ' 

inete. Alug. NCr$|f-AMENGO - AI.)t_,o apartamen-
tc BOI da kua Barão do Flamen-
gc, 32. Pr.dio próprio para Cm-

FLAMENGO - Aluga-se ap. 315
da R, Senador Vergutiro, 203,
lindo conjugado, semi-mobiliado.
Chaves c' port. Severino — Tra-
lar Dom Bosco, à R. do Carmo,
6,_or. 1209_-_Tel._3_l-)3_12._
FLAMENGO" - Dois de Dezem-
bro — Aluga-se vaga, para mò-
çc, ap. de luxo, 80 m. cada,
com direito.. Tralar 45-3908.
FLAMENGO -Aluga-so por 6
meses sem mobilia _d. conjuga-

ido 704 da R. Sen. Vergueiro, 106,
32-1675 e 25-3271. Cha

ALUGO ótimo quarto. Rua Coí-
me Velho, ^69, encarregado An-
tônio,
ALUGO otimo local p| comércio,
1 sala cem telefone, quarto com
banheiro, frente de rua, área
aberta c. 50 m2. Ru.. Cosme Ve-
lho, -.69, eo lado da estação do
Corcovado _ em frente .. Igreja
Sao_ Judas Tadeu. Independente.
LARANJEIRAS - Aluga-sa 

"qua.

mobiliado, cm excelente ap.
para casal ou pessoa que traba-
lhe fora._ Tralar tel._25-4695. _
LARANJEIRAS - KAIC'"aluga na
Rua Estelita Liru, 20 o ap. 101
de frente, c| sl., 3 qts., coz.,
banh., área cj tanque, dep. compl.
empreg. Chaves c. Sr. Severiano
nn Rua das Laranjeira-., 475 —
Tratar ria Rua do Carmo, 27-A —
Tel. 32-J774^-__CRECI_263_.
LARANJEIRAS - Alugo bom Ap.
de qt., sala, tep. cozinha grande,
banh. e _iren c| tanque. Run l:.i-
ranga, 73 ap. 302.
LARANJEIRAS 

""-'"Ca.ãi 
distln-

fo _lug_ um quarto pj casal sj
Filhos, ou _ duas moças trab, fo-

que dêem ref,, café manhã,
NCrJ 160,00. - lnf. tolefone:
25-9732.
LARANJEIRAS""- 

""Ãiugo 
ótimo"

502, R. Álvaro Chaves, 28 c|
1 sl., 2 pis. e dep. 350. F. P.
VEIGA ENGENHARIA - Av. Al-
niiante Barroso, 90, 11.0 je|..

42-5231 e_42-7_lj£ -__CRECJ_832.

QUARTO - Saião c| b-nh. priv.
p DDsioa do trato, l_..o — Rua
Proí .nor Ortii Monteiro, 86, _p.
401 — Laran|etras.

BOTAFOGO - URCA
ALUGAM-SE iiuarlos" e vagai"
ambiente ótimo, pensão Parque
Real. Rua João Clemente, 403. —
Tel.: 26-6906 - Botafogo.
ÀIÜCAM.5E api". n» Ru. Volun.
tário-* da Pitriii, 416 — Botafo-
go, tm la. lota..o, constando de
.impL sala de jantar, 2 « 3 aran-
des quarto;, coiinhü, banhviro- io-
ciai tompl.to, 1 área de servi,
ço • dependências de •mpr-.a-.

Tratar na Avmida Lobo Ju-
nior, I 672 — Penha Circular —

horário das 8 às lth30in ou
pelos 1el..onos 30-7168, 30-1947,
30 .862 • 30-6865, com o Dr.
Eduardo ou Srta. Manoelina.
ALUGO — Praia Urca. c1 ent. ind.
grande qto.. banh. c| ou sj garà-
gem. 2 ou mais rep. trato. Otá-
vio Correia, 53.
ALUGA-SE o apartamento n.° 104,
do Edifício "Gui", bloco da fren-
tc, situado Rua Conde de Irajá,
510/520, cm llotafopo. Ai cha-

?$ estão com o porteiro. Tratar
Rua 1.° de Março, 6-4,u andar,

salas 9 a 11.

dus. Informações n^ carvoaria. íco, 41, s|lo|a. Tela. 22-C.-.1
CENTRO" - KAIC aluna na^fiua 22-8155. 
do Riaciiuelo n.o 217, o ap. 907|ÀLUGA-5E nn Av. Rui Daroosa,

300, np. 303, sala, 3 c.li., ba-c) sl,. qto. eep., «02., banh
área c| tanque. Chavei cj por-
teiro. Tratar na Uva do Carmo,
27-A, Tal. 32-177.. CRECI 2B3.
CENTRO - Alugo 1 qt. em caia
dc família a moça ou senhora.
Tel. 22-B977. _
CENTRO -"Oportunidade - Alu-
ga-se ótimo pequeno ap. 703 —
Rua Rep. Líbano, 16. Chave por-
taria. Tralar: Quitanda, 491203.
Crí 100,00.
CENTRO — Alugo casa Rua Leôn-
cio dc Albuquerque, 59 — Ganv

nheiro, cozinha, áre. C| tanque
e dep. empreitada, hall, 2 jar-
dins de inverno, Alug.: NCr»
500,00. Chaves ne portaria. Tra-
tar na CIPA $|A. Rua México,
41, _|lo]a - Tels. 22-8441 e ...
22-8155.
ALUGAM-SE vagas para moças cl
urg_ncia. Rua Bento Lisboa, 159
— ap. 104.
ALUGO 6tlmo quarto. Rua Santa MUDANÇAS? A Lusita
Cristina, 4, encarregado Carlos,

baixada;, 3 quartos com ar con
dicionado, 2 banheiros ?oci _is,
salão de 50 m2, ótimas depei
dências. Sinteco e cortin_s
vas, geladeira
vnr (opcional)

máquina de la-
Chaves com

porteiro João Kallai. Tratar com
Dr. Joaquim Aurélio cu João
Maurício pelo lel. 23-1930.
MOÇA só — ap, confortável, amb,
familiar, elu*_:a vaga a cutra que
trabalhe fera, com t_dcs 15 di-
reitos. Rua Bento Lisboa, 89, *p,"02. - Calele.

. ..-¦•¦ 1 AlUGO ap. tipo casa, dois qls.,boa, 4 cômodos, cor., banh. Cha- !aI. etc 
'Ru, FSanIO 

A,n ,75vei loca).

Praça
Con-

nato 4 anos - NCrS 150,00 -
Tratar Acm, 42 — Sobrado. Tel.
43-3394.

[nem depósito, só.nente 3 mese! Cc"ladianfado* 7»i ¦ ...ts.iri r.Q. iíi'._'és 12 hs.

nn Guarda Móveis —
Embalagens- 28-7532 -
34-179Ó e 34-8230

ALUGA-SE um quarto em np, pj
moça, Ru. Anibal Rei. ÜC. 2.°
andar, ap. 201 -• Botafogo. Tei.
4_.B29.J.

ALUGA-SE u;n quario de frente
fl 2 rapazes ou a senhor. Aluaufl
90,00. R. Marques de Olinda,
95, .ai':_.'__-r._2*-3900-
ALUGA-SE ap, conjugado c] rnó-

i ti geladeira.
Praia de Botafogo
Chaves na CIPA S'A. Rua M

co, 41, :;ioja. Tels. 12-8441
22-8155.

ALUGA.3E á Praia de Botafogo,
-5ò, np. 3_7, ííilr, e qt. conju-
gado, banheiro e kitineí_. Alug,:
NCrí 180,00. Chavea na CIPA
S;A. Ruo México, 41, s:toi*3
Tels. 22-.14l_e_22.8155. fi__i0. proprietário.
ALUGA-SE à Praia de Botafogo,
3..Ó, ap. 542, sala t qt. conju-
_)ado, banheiro e _i*ineie. Aiug.:
NCr$ 200.00. Chaves no Cli'A
SiA. Rua Me.ico, 41, _|loje -
Tel=. 22-8-41 e 2.-8155.

ALUGA-SE ap., sala e quarto con-
jugado-., banheiro e cozinho ã
Praia de Botafogo, 406, au. 51Ó.
Ch-ves cj o porteiro. Trntar em
João Fortt-; F.v.q. S^A. Rua Méxt-
co. 21, orupo 202. Teli. 31-3929
e 22-2215.
APARTAMENTO 

"-" 
Àluga-te c

ri. 401 da Rua Vol. da Pátria
2A4, com 2 qt_., sala, dep. cie
empregada, NCri 360.00 mensais
e laxas. Tel.: 37-9277. _
ALUGA-SE ap. -- Rua Í9 Feve
reiro, 1541304 — 2 quartes « s_
la, dapendências empregado^

37-1133.
AÍLTON — Alug. apt. mobi fia-
doi 1, 2 . 3 quarto- temporada
curta ou longa. E. Ribeiro, 90-
210_--_57.12.4__ 57-7599.
ALUGA-Sc ótimo ap. com qf.
iala separados, i._nheiro •_ ci
linha. Ver com o porteiro r
R. Barata Ribeiro, 450, ap. 309
e tratar pelo lel. 22-1674,
ALUGUEIS — Arr_nj_m__ _»»_.,

NCri 1_50,0U. | ^ps^ loja*. • fornecemos op m»-
460, ap. d-09. |hote_ fiado,„ dw Guinsbiira -

Rua do R.iend., 39, sala 1 103,

ALUGAM-St aps. mobiliados; pa-
t_ temporada longa ou curt» —
Adm. BOLÍVAR - Av. Copiei-
bana ri. 605, iala 1 004. T.I.-
fones 34'-*_ió5.
ALUGUEI? FIADORES? Nio 

"">>«_

"* -favor**, venhu bu._nf um bom

Junto sq Ci..t...<i í-io Joai
ALUGO - Rua Õoilv.r, 547 "_
Cop.ic..b.m,i, ipi, qt„ sala, _Íf-,
banho, Í04 - 2110 mil - 605 -
330 mü m.is t_3tav — -ótimo,
par* consultórios — Vtr de_d«i
lihs. Chavo. no 304 - Tule...
n» 474015.
ALUGO quarto pj I oii 2 rrloçaj,
70 mil cadn cl direitos cm h •¦
xuoso up. junto praia. R. F;.
guairedo Magalhãet, 108 íw.

1201 -- Tel. 37-2197.
AMPLO quarto com onn. emb. _p»t
de respeito sjerien. t\ inq. Posto
6 _ sr. que trabalhe íorn. Vendei
sofá-cama casal nov-:. 47-9163
nló llh e 18I70.
ALUGUEIS -Casas" e""op.. V 

"pr-.>

tir dc 150. 180, 200. Um mês de
depósito oj bom findor. R. Alçar'-
Iara Machado, 35 l| 406. 23-304.!

38-403L (CRECI 743,__

»n,.rc!.nl. AVE, lífA ATLÂNTICA - MÍ<,.

par. .luguol >l. «.«, ap.. ou '* <j'- ' ,"9'« 1""P- 'o»H_ e c.,-.

loja,. Sol-.ác n» l.o,.. - Vil.K 'ambom P P«- <*«'« «'«¦«

cond. He Pirajá, 572, c/ 3, d«» _ _ lel-Jí-0 _>',_.. ..'ALUGO upj c| telef., taieio, i. -
Ia, qunrto separado, de frentr,
lemais dependências. Rua Jo.-

ALUGA-SE ap. c! sala, 3 «t:., c
dependências í| telefone. — Rua
1'rof. Alfredo Gome;, 43. lnf.
46-_JõO_j;- Rola_foeio._
ALUGO :.p. hall, quarro, banh.,
cor., dos 11 ás 14 ou 13 ,,s 20
hori.:., dlàtíamente. Tel. 46-'_3o7
ou 26-0112. Vendo íiuarda-vcri-
do.
ALUíO _p. sl., quarto conj., Praif.
de Bolafocjo, 356 ap. 357. Cha-
ves c| pert. T. Sr. Miranda ou
Eliane, Rua México, 41 ;,'oi__.
C.I.P.A. - NCr$ 180.
ALUGO quarto grande, entrada
independente, casa família pss-
soas que trabalhem fora. Paull-

Fernande.*., 70. Botafogo.
BO 1Àrl?<30~ 

~ 
Aluga-3e~ ap. 1236

nn Prítio de Botafogo, 460, eom
qto. conj., V.it. e bnnh. Ver

no local, chfives c| port. e tra-
tar nn Predial Canadense Ltda.
R. Álvaro Alvim, 21. Gr. 1206-
8. Tel. 22-7806, das 9 òi 17 ho-

de 2.a a «."-feira.
BOTAFOGO - Aluga-se vaga ni6-
.a trabalhe fura. Base 60 000.
Praia de Bota.opo, 540-623.
BÇTAFOGO - Alugam-se vagas^
funcionárias ou bolsistas, Tel.:
26-077_7._
BÒTAF(5C-Ò" - Aluga-ie om sa-
í_o (le Frente parn r.-sidência ou
Comércio. CrS 170 000 com de*
pósito de 2 meses. Run Arnaldo
O.intela, 56.

¦> às 20b, incfuslvB i_b. » dem.
cm fr_nta IV Exc-lstor, Ipanam».
'.LUGA-SE quarto mobiliada om
casa de família, Av. Princesa Isa-
bel, 236 ap. 102, tem telefone.
Leme.
ALUGA-SE quarto de I'j:*.o ?m ap.
da irente pl Av Atlântica. Tel.
36.5076 ou Rua Bolívar n.° 7,
"?:_ '¦ Cr^ 200 000.
ALUGO" — Ap. Av. Atlünticn n.
1 998702, com telefone, 2 sa-
los, 3 quartos, 2 banheiros, fie-
pendências empregada. Ver e tra-
tar d_s 18 às 20 hor..- no local.
Cr? 1 200 000 mal» taxas.
ALUGO ap. mob, sala, e qt.. *ep„
banh., « co/., 250. _• ia*as de-
por. de 3 meie... Djalma Ulrich
217, ap, 401.
ALUGO vaga p! moça trabalhe
fora - Tel. 37-2680 - Copaca-
bana. _
ALUGA-SE ap. quarto, iiilfl. pra.
cozinha, de frente, _em móveis.
220 cruzeiros. Saint Roman, 399/
202 — Tr.-.rar México, 41, »/ n.°

1 705 •- 16 3 16h.
AlUGO — Temporada — Ap. mo-
biliado quarto, b_int._iro o kit. c.
íjeÍ_H-,'Ír_. móveit e utens. tudo
limpo e em bom e_t_Jc, acomod,
p! cassl ou 2 iiiôçiij. Otimo to-
cj! próximo dd prata. Ver com o
Dortciro Rua Santa Clara, k.6 ep.
405. Tratar p! tel. 47-5453 * ..
32-3122.

BOTAFOGO -- Aluga-re ólimo ap.
recén.-pinf_ido, c| 3 quartos, 3.ila,
coz., banh, írea c' tanque —
Rua Voluntários da Pátria, 156,
ap. 1. Chaves com síndico —
NCr$ 400,00. Tratar na CIPA SiA.
Rua México, 41, sjloja — TeU.
22-8441 e 2_-8_i5._
BOTAFOGO - Alurjamos à Rua
Marquês de Abrante
710 c! saía c qt. separado, ba-
nheiro, co_„ áre_ c! t,.r,ríi;e. Cha*
vei porteiro. Tratar CIVIA - Tra-
vessa Ouvidor, 17 - 4.° and. Te-
lefone 52-6166.
BOTAFOGO - Aluga-st na Rus
Humaitá, «p. cj 2 qtos., sl. coz.
dep, ernpregdd.., p?.rck.l.n ente
mobiliado, cj telefone. Trator R.
Alcindo Guanabara, 24-1214, corn
A. J. Goei. Creci 202.

ALUGA-SE ap. 2 salas, 2 qoar-
tos, dependências, ir-obiü-do, gel.
e telefono. Rua Gustavo S_ntpaio
n. 376 sp. 308. Chavei porteiro.
ALUGAMOS aps., casas da Zona
Sul a Zona Norie, corn fiador
ou dep. Solu.ão imediata. Tratar
Edi. Odeon si 903. Tel. 22-1016.
Cinelândia.
ALUGA-SE quarto d* fr_nt« mo-
biliado, p_r_ cssil, niô;i ou ra-
pat da r»ipani_bílidad_. Telefona
42.6612 ou 57-7314. Cop.c.

166, ap. ALUGA--- u.n quario mobiliado
cj telef. o c_s..l ou pe;ao_ só,
píti r_s_ de família cj ou sern
pensSo — Tel. _7-7314.

ALUGA-SE Cop., ^ ítlmB coni.
frente, mobili «do c; TV, oeladei-
ra, qt., banh. e kitch. e. muleio
còr._Jní._tel. 57-6465
AVENIDA AtlANTiCA n." 3 308
- Alui|>-_. loia. irei útil d. ALU!

quim Nübuco. Preço 450. Tratar
R. 5 de Julho, 47, np. 803.
AIUGÂ--.E. átimo quarto, Dies cIíj
Rocha, 26, op. 701 - Copara,
bana.
AIUGO ciu_rto mobiliado t _¦..¦¦
Iheiro, Cr. 150 000. Av. Cop,.-
cabana, 748— 305.
ALUGA-SE quarto confortável
frente, mobiliado a senhor _-'
senhor de rcsp_Í*o que trabüi^ <i
fora 160 000, Dias ri» Rocha, .6
ap, 201 - Copa.
ALUGA-SE ac. ieml mobiliado.
¦Sal.5 c] j_d. inv., quarto, ba»
nreiro, cozinha _ pequena Are.i.
Cr$ 250.000. 37-4641. - CRECI
971.
ALUGA-SE ap. ci ou sj mover;»
Vista mar. 7 selas conj., quarto,
banheiro e cozinha. Frente. Pin»
tado óleo. âydJl ._CRECI 971,
ALUGO quarto írer.te, mobiliado

. pessoas que trabalhem fora,
Trav. Esc. Saint Roman, 5-70',
fim SA ^rtftra, Copdcr.bana.
ALUGO ap. 6Õ_ à Av. AtÍ8n"..-á7
3 313. NCrí 270,00. Chavei per.
taria. Tratar 10 às llMOin. Tra.
ves__ Ouvidor,_8,___.Í,. óOl.
AVENIDA CÕPACABANA7_360 »
pp, 60- - 5ala e quarto *ep-w;.
Ho-,, banh., cot., Aren. Cr$ 
230 000. Chames no local, de 'o
ni . ii horas. Administradora N,i»
cional. Av. Pres. Antônio C_r-
los,_615, 2.° pav. Tel. 42-1314.
AV. PRADO" JÚNIOR, 135, ao',
912. Sala, quarto, banh. e kitch,
Chaves c| porteiro. Administra*
dora Nacional, Avenida Pres,
Antônio Carlos, 615 - 2.° pav,
Tel. 42-1314.
AtUGO ap. .ala, quarto con|. kit.
banh. Ver 1.. às 20 horas Anito
Garibaldi, 25, ap. 901 (e.t« Rue
começa na Baraí_ Ribeiro, 450;,
ANITA 

"GARIBÁLD.r-K, ""ap7"l00l

•- Aluga.se com sala, 2 quartos,
banheiro, cozinha, dependência
Empregada. Ap. de frente, com
garagem, atapetado, cofre em-
buiido, em otimo edificio de
apenar 4 aps. por and-r. Alugut!
NCrS 5O0 e taxas. Chaves por-
teiro, tratar tel. 46-5762.

JTRC
Tel.: 25-3610. Da- tOlêparlam.n.oe
Bruno, In.» 30.

c..s_ 7 ep. 201. Ver uel_ ma-
nh_. Tralar lel. 360326. Aluguel,
IOC. jQUARTO - Cetete - R. Sil

CATEIE^-""Va"o_""conf"o,"t._eTV:M,rii"í' SÓ " Alu98-,e *""s '

moca educada, respom./el, q. °V____'sP.a___l'.-
._ trabalhe fer»; - Morar com se- QUARTO confortável. Aluga-se

- Alugam-se quortos ejnhcra distinta, 50,00 — Telefo- perto praia «.m família eitr,>nçjei-
Htm de União nar até oo mt.Ío-0'B, ou a noite, ra e cavalheiro com referências.

122-6444. IT.U «--"l,

ALUGO vaga a rapaz ~ R. Vo
luntários da Pátria, 13Ô-A cl 12.
ALUGO quarto o! moça ou _e
nhora que trabalhe fora — Ttíl.
32-430- - 52-8103 - Ramrl 24.
Até 18 horas.
APARTAMENTO ^"telefone. 2 ap.
_r refrigerado, todo st apelado, 2
sli.. 2 qts., depend. empregado,
garagem. Ver R. Baráo l.cena, 3,
np. 2, Chaves no pp. 4. Tratar
23-5317L_Or. Jos_._NCrS_600.00.
ALUGO — Quarto mobiliado, para
um senhor, á Rua da Passagem,
n.° 110-A — Botafoyo. __
ALUGA-SÉ quarto, lel. 46-4494

'EJctafogo,

BOTAFOGO - Aluga-it quarto
independente para rapazes, Rur,
Viiccnde Silva 93, casa 2. Tel.
46.2764.
BOTAFOGO - Alugamo» _ Rua
Vise. Cruzeiro», 150, ap. 601 c|
sala, 3 qts., banh., ccz., dep. em-
preqada, área cl tanque. l.B lo-
cação. Chaves porteiro. — Tratar
CIVIA - Trav. Ouvidor, 17 - 4.»
andar. Telefone 52-8166.
BOTAFOGO -- Aluga _e 

"ap. 
209

da Rua Lauro Muller, óó, cl sa-
Ia, qt., banh. cemp., coz., qt.

T.l. 52-0044120 m3
Joio.
APARTAMENTO - Aluga-ie oti-
mo com 2 qts., tale, banheiro
e cozinha. R. Prof. Gastão Bu-
iana, 56, ao. 905. Chaves por-
teiro. Tratar 57-3072.

¦Tc bem mo-
biliado Copacabana. Rua BoIívm,
3í 703.

ÃLUGAM-SE 2 vagas cl direí-cs
Rua Raul Rompéia. 180 ap.

605. Ver fc noite cl Dor3 Nelly
ou telefonar _ tarde, 31-0703.
ALUGA-SE pequeno ao. c! sala,
banh. e kit. Rua Maestro F. 9rc-
ga, 64 - B. Peixoto, 46-8350. _
ALUGA-SE sp. 839. R. Barata Ri".
beiro, 300, ci sala, qto. separe-
do, var., co_., banh. tírea com
tanque, banh. emp. Tratar APSA
Tv. Ouvidor. 32, 2.o nndar, de
12-17 h. Tel. 52-5M7, chavet no

-Tratar das 12 as 17h.. - ap. 841. Creci_253_
AVENIDA Atiánticj, 928."TeniDc
rada, alug. ap. conjugado, r'<cr-
men'_ mobiliado, geladeira uten*
silios. Tratar lel. 36-3374.

ALUGA-SE ap. 907 - R. Cons-
tante Ramo», 131 — Quarto, sa-
Ia conjug., kit. — Aluguel, 130
cruzs., taxas, depó.íto três me-
.es. Chave portaria — Tratar:
47-8101.
ALUGO ac. 603 - Av7~C-pãcã-
bana, 1 250 — Chaves c1 port_i

de e.-tioreg. Chaves c! porteiro.
Traiar Aliança Im6veli. Rraça Pio Tel- 42-9734.

Xí_99, 3.0 and. Tel. 23-5911. AlUGA-ÔE 1 auarto de frente.
BOTAFOGO - Alugo ep. sala 2 Para casal ou moças. Rua Bara-

ql;.. deps. eno. Crí 370000 .nsisj,__R;|i'!J__ ;0?_íP-__2_7-
!a»as. R. S. Clemente 98 100 ap. ALUGAM-SE ao», p' ten.oorada.COPACABAMA - Quarto ou ..-
703. Chaves c,porteiro — TreTa^icurta e longa cj todos oertences, qa a 2 moças, ap. fino, cair,
com Bergamini - Tei. 23-4969.iSrea d» oríia. Ronald de Carva- lel. co-.forlo, 70 mll. I. for».
R_, doa Andrade» 29 i/207. Ilho, 266:902. 137-9165. —



'©' 
IMÓVEIS - ALUGUEI CLASSIFICADOS - Jorna! c!o Ei_r.il, SAFeiro, 30 3 S7

.COPACABANA - Aluga-so q. s.
*ep., coz., banh. tanque e de-
pendência, do empreg, Barata
Riboiro, 160-t03_.
COPACABANA - Aluga-se op.
ti ti.lr.fcno, mobiliado NCr$ ..
5S0. Visconde Pirajá, 25 ap. 803.
Chi,ves c| porteiro. Tel.: 
¦47 9522. _
COPACABANA" - 

~~~"ã" 
Í~~d_1 

"í

Dantas, 91 — Aluga-se o ap. 803
qls., snla, dep. compl:

po-com telefone e moveis, que*
aem ser vendidos. Ver no lo-
cal tt tratar na Imobiliária Car-
fago Ltda., Rua México, A], gr.
J 308. Tcl. * 32-5390.
COPACABANA"- Alugamos à RT
5 de Julho. 236, op. 102 cl sala.
3 qts. (armários embutidos), 2
banh. em cor, coz., dep. empr.,
dispensa, área c| tanque. Chaves
P3r!e!ro. Tratar CIVIA - Travessa
Ouvidor, 17 - 4.° and. Telefone
52-8166._
COPACABANA" - Aluga-se vaga
a moça que trabalhe fora apar-
tamento de senhora. Pcdo lavar
ti cozinhar. Fone 37--U62.
COPACABANA""-" Quarlo," aluga"
se somente a pessoa de tratamen-
1o — Tcl. 57.0804.
COPACABANA - Aluga-se ap.
de quarto e sala separado, mebi-
liado. Rua Prado Júnior, 281'
T 115 - Tratar pelo tal. 36-4736.
COPACABANA - Ap. sl 

~ 
2 qlos.,

Ccz., banh. etc, Alugado, inq. no-
- if içado. Rua Toneleros, 186 - 28
»ri lhões combinar. Aceito Caixa.
Tratar_22_2330.
COPACABANA - Vaga de ga-
ragem — Aluga-se uma vaga de
garagem cm edifício nn Av.
Atlântica. Perto do Udo. CrS
40 000. Traiar na Av. Erasmo
Braga 227, salas 1 114 e 1 115.
Tol. 22-6488._
COPACABANA -'- Em ap. de 2
pessoas aluga quarto mob. rou-
pa de cama e café a senhora
distinta. ISO t_1__-_37-6706.
COPACABANA - Ap. de 2 sls., 3"
qts., demais dependências, tele-
fone, mobiliado. NC..', 650.00 c
taxas. Fiador ou dep-j.>to. Ií u a
Pompeu Loureiro, °, ap. 404 Ver
com^porieiro. Tratar 52-2810.
COPACABANA - Aluga-se op.
•de frente, sala c quarto separa-
do, mobiliado p. 5 meses. Aten-
dô de 13 às 17 hora.. Telefone-
47-7795.

COPACABANA - Alugo ap. c|
2 ql.., saln, dep. emp. Ver com
Sr. Josó, porteiro, na Rua Prof.
Gaslâo Bahiana, 58 - 46-2392 -
Silveira - CR_CI_ 914..

COPACABANA - Alugo aps.
noves. Sala e qt. separados —
280 000. Gomes Carneiro, 130,
nps. 709, 707 o 807 _ Chaves no
70.1.
COPACABANA - Ótimas vagas
a rapazes, perto da praia, com
roupa de cama., 65 mil. — Tel.:
47-9643.

APARTAMENTO, salela, quar,o
peq,, cozinha, banheiro, garagem

Aníbal Mendonça lo, ap. n.
223. Ver com porteira.
ALUGA-SE um qunrto em casa de
família de respeito. Rua Nasci-
mento Silva n. 120, ap. 10-1 -
Ipanema.

APARTAMENTO
leblon, saleta,

banhs., coz.,

COPACABANA, 75, ap. 202. Alug.
frente, lindo con{ug„ varanda
ótima ccz., banh. em côr. Ver 9
a II o das 14 às 16. Trat. R.
Clarim. Melo, _864_ Baso_210J
COPACABANA - Alugo ap. pl
temporada, Qto., sala. Chaves cf
porl. Sr. Verneck, Belfort Rcxo,
231/711. Tr. 522796 - Santos
Bahia. - CRECI 822.
FIADOR??? Não perca tempo,
forneço garantido c| documen-
tação. Solução na hora. Av.
Rio Branco, 

"103 
s| 1109. Tel.

3__7655.
FIADOR — Para casas, aparta-
mentes e lojas, Írrn-u~ávots. Temos
proprietários ccm vários imóvnis
— Solução rm 24 heras. Contrato
grátis. Avenida 13 de Maio n. 47,
s.-la 1 603^^ Telefono; 48-9957.

FÍADOR??? Ind. ótimas ref. ban.
cárias. Documentes em dia — Ra-
solve na hora. Pça. Floriano 19
s/76 - Tel. 52-6781 - Cine-
landia. ________ 
FIADOR PÁRA ALUGUEIS - Fer.
nocu, ccm absoluta garantia, So-
lueão ránída. R'.'a Santa Clara,
33, sola 

'815,

FAMIIIA FRANCESA -
cirando quarte, a senhor
'1 rapazes, di?tintos,. Av. Copa-
cabana, 363|201. - Copa.

FIANÇAS p/ residências e casas
ccm. Administradora abona om
10 heras. Sta. Clara, 60, s/3, es-
quina Copacabana, das 9 às 12.
HOTEL — Alugam-se qts. bons p;
turistas, a.seio e conf., perto da
praia, diárias módicas. R. Saint
Roman, 74 - Tel. 27-5700 esqu
na Sá Ferreira.

— Aluga-se —
sala, 2 quartos,

área cl tanque —
Ver c] porteiro. Rua Bartolomeu
Mitre, 

'792, 
dp. 306. Tratar con.

Joaquim, Belfort Roxo, 2-16-D —
Copacabana.
AVENIDo. VISCONDE DE ALBU-
QUERGUE, 1 274 - ap. 303 -
C| sala, 3 quartes etc. Chaves ci

Tteiro. Administradora Nacional.
Av. Pres. Antônio Caries, Ó15,
2.0 pav. Tel. 42-1314. _
APARTAMENTO 

"" 
MOBIÜADÕ -

l.eblcn — Sala, 3 quartos c! arm.
embutido', demaí* dependências.
CrS 700 000. lnl. Administradora
Nacional, Av. Pres. Antônio Caf-ILEBLON

Aluga

COPACABANA - Aluga-se apar-
tamento n. 40A, Rua Siqueira
Campes, 232 — 160 mil, mais as
taxas -_Trat._37-6832 - Pedro.
COPACABANA - Sra. aceita mô-
ça funcionária — 37-4356.
COPACABANA. Alugo 1 vaga a
senhora funcionária pública. Café,
roupa de cama Cr$ -10 000. Av.
Prado Júnior, 335, ap. 211. tem
íol. __
COPACABANA - Alugo ãp. 9Õ1
*-jto. o sala sepds., banh. e cos.,
R. Bulhões Carvalho, 412, (esq.
R. Fco. Sá* CrS 200. Chaves
port. Tratar 43-1616 e 43-1590.
Silveira F.
COPACABANA -~ÃI_gam-"se lo-
e subloja na Rua Barata Ribeiro,
363-A próprias para Bancos cu
similares, cont.-a to comercia! do
cinco anos, aluguel inicial de
NCr$ 600,00, telefone, ar refrl-
gerado, caixa forte e todas as
instalações e móveis h vend..
Tratar no Banco co Estado de
Goiás S/A., na Rua da Alfan-
dega, 83. Telefone 23-3402.
COPACABANA - Aluga-se qt.
sala conjugado de frente — Rua
B. Ribeiro 200 - Tel. 32-1324. _
COPACA13ÃNA - Alugamos otl-
mo apartamento à Av. Copaca*
bana, 1 004 ao. 501 c/sala, 3
e~u~rtos, cozinha, dependência d1.;
empregada, área c/tanque. Ver
rio local e trator na DELTA —
Administradora de Imóveis Ltda.
Rua Móxico, 11 s/loja. Telefono
52-4873.
COPACABANA - 

" 
Alugamos ót~

mo apartamento à Av. Atlantic-,
2 334 ap. 103 c/ sala, 3 quartos,
cozinha,-banheiro social s deoen-
dência empregada. Ver no local
e tratar na DELTA — Administra-
dora de Imóveis Ltda. Rua Me-
xico, 11 s/loja. Tel. 22-4873.
CONJUGADO - Aluguol 178 -
Quarto, snla separado, grande
área. Alugue! 262, Vor, traiar
Barata Ribeiro 435.

los, 615, 2.° pav. Tel. 42-1314
AVENIDA ATAULFO DE PAIVA,
944, ap. 701 - Frente, sala, 2
grandes quartes, sinteco, coz., ba-
nheiro social, área c! tanque, dep.
emp. Chaves cl porteiro, Admíni,-
tradora Nacional, Av. Pres. At.-
tônio Caries, 615, 2.° pav. Tele-
fone 42-1314.
FIADOR??? ótimas referências,
proprietário o dccumnnt. . om
dia. RqscIvo na liora. Rio Branco,
105, sl, 1 819. Tel. 32-2503, das
6 às 10 e dos 13 às 18 horas.
FIADOR??? Ótimas roforências,
pro pri otário o documentos cm dio.
Resolvo na hera — Rio Brancc,
1B5, sl. 1 019. Tol. 32-2503, das
3 às 10 — 13 às 10 horas.
IPANEMA""- Ãluga-se ap7 n~a""R".
Gomes Carneiro, 80, c| 3 qts.,
salão duplo, 2 banh. sociais,
depend. empregada, 3 armários
embutidos, garagem c| telefono.
NCr? 850,00 mais taxas. Telcfo
lest 47-3301, 25-1089 c 22-0020,

; Coos._Creci_202.
PANEMA - Alg. 

"ap. 
sala, qt.

dep. empregada. Rua Nascimen-
Io Silva, 136, ip. 103. Tratar
22-5627.

LEBLON - Daviga S/A aluga por
NCr$ 450,00 ap. 102 irenle R.
General Artigas 516, 2 qts. c/
armários, sala, cozinha, dep. em-
pregada, área c/Ianque. Ver no
local c/porteiro todes os dias aié
10 heras. Tratar Beco .Cancelas
8 - 2,°_ - 31-3746.
LE3LON - KÃIC aluga o ap. 309
da Rua Jcsé Linhares, 117, c|
saleta, sl.-qt. sep., ccz., bnnh.,
wc empreg., área c' tanque —
Chaves ci porte;ro. Tratar na
!?ua do Carmr-, 27-A - lel. ...
32-1774 - CRECI 283.
LEBLON — Aluoo próximo_Hosp'.
M. Ccuto, na R. Marquês Cana-
rio, 24, ap. 307, sl., I qt., ga-
racem etc. Chaves com zelador
- Tel.: 230024 - CrS 250 mil.
LEBLON - Aluga-so ap. 2 qts.,
s„ todas as dep. Ver Tubira, 0,
ao. 303. Chaves c/ port. Tratar
G. Aranha, 57, s/ 409. Telefone
32-9060 - Euzc. _

Alugo

RIO COMPRIDO - Aluga-se um GRAJAU - Aluga-se casa, 2 qls.,
quarto mcbiliado, a casal ou ra-'sa!a, coz., banh., quintal. R.
paz solteiro, que trabalhem fora..Campinas, 210, chaves 214. Tel.
Av. Paulo de Frcntin, c| 34, ap.138-1955 - Gonçalves.
301 — (último andar) — Telefone:7r_,"ÃÍãT. ÍT X,—1—
5A09?5 bRAJAU 

— Aluga-se au. de fren-
._' ' _ __ _.  te, tipo casa, 2 qts,, 2 sl., copa,
SAENZ PENA - Alugam-so quar-jdep. de empreg., jardim, 2 áreas
tes ai preços módicos. Av. Mara- etc, próximo Colégio Pedro II.
cana, 651 - seb. Tratar das 81R. Joaquim Távqra, 76, ap. 101
às 12 horas.

qt.,
Rua

otimo ap.
banh., kit. Ver ap. 306

Cupertlno Durco, 147, —
Chaves cl porteiro. F. P. VEIGA
ENGENHARIA - 42.7144 e ....
.17-5231 - rRECI 8^2.

LEME - KAIC aluga mobiliado
ap. 103 da Rua Gal. Ribeiro da
Costa n. 230, c1 sl., . qt. sep
coz., banh., jardim inverno -
Choves c! perteiro. Traiar na Rua
do Carmo, 27-A - Tel. 32-1774

CRECI283.

LEME - Áluga-se ap. 2"~qt
la, na R. Gustavo Sampaio, 142]
204 - Ver c| porteiro - Tel
26-4016.
LEME - Alugo 

"ap. 
sl., 3 qts

demais dep. mob., tel., ge!
gar., visia mar, alapetado. Ó50
mil. Rua Gustavo Sampaio, 460
(portaria).

MUDANÇAS STÃRT -
12,00 A HORA - Tele-
fone 22-9264.
MUDANÇAS? A Lusita-
na Guarda Móveis —
Embalagens 28-7532 -
34-1796 e 34-8230.
MOÇA que trab. fora, procura-se
p| dív. desp. em ap. de cutra nni
mesmas cond. Única inquíl.. com
dir. (1 ou 2). Av. Copac. 945,213

36-6585.

MUDANÇAS? À Lusita-
na Guarda Móveis —
Embalagens 28-7532 -
34-1796 e 34-8230.^
MUDANÇA? GATO PRÉ-
TO armazena, transpor-
ta e embala desde 1940

Tel. 45-8128.
PESSOA só aluga qto. mob. conf.

moça ou sra. que trab. fora. Tru«

IPANEMA - Quarto, alugo, fren-
te a 1 ou 2 rapazes, também
vaga a 35 000 — Farme de Amoe-
do, 135.
IPANEMA *- KÃIC aluga na Rua
Barão da Torre, ó98 no A.° nn-
dar o ao. 12 c| sl., 2 qts., c|
arm. embut., coz., banh., varan-
dá. Chaves e\ porteiro. Tratar
na Rua do Carmo, 27-A -- Tel.
32-1774 -_CRECJ 283.
IPANEMA - Alugo 

"ap. 
3 qts.,'

sala, dependências, garagem luxo,
Piud. Morais, lJ62_--_22-0728.
LEBLON — Aluqo de frente ap.
.. q. separados, b. k. c terra-
co. Um ano, aluguel Cr$ 320, c!
porteiro. Almte. Pereira Guima-
rães, 72i_ap. 2_1_ Crcri 363.
LEBLON' — Ap. na praia, alugíi.
sn per 1 ou 3 meses, muito bem
decorado com toUfono o 2 v.x-
tenso.s, maq. do lavar, ar ro-
írigeroda etc. Tel. 47-6418.
LEBLON — Aluçio ou vendo ap.
sala, quarto conjugado novo,,.
írente, garagem, aluguel 220 000 ragem. Cha
- Tratar lel. 37-6726 - CRECII12. Trata

MUDANÇA? GATO PRE-
TO armazena, transpor-
ta e embala desde 1940
-Tel. 45-8128.
OTIMO""~APARTAMENTO"""-~"M~bi"-
liade, ccm telefone, lugar para
automóvel, sl., 3 quartos, 3 gran-
des armários embutidos, depen-
déncias social e de empregada,
linda virta sobre a Lagoa e Jó
quei Clube, na Av. Rodricto Otá
vio, 145, ap. 302. Preco CrS ...
500 000 mensais. Tratar pelo tel
37-1575 — Chaves c porteiro He

do.
PASSA-SE o contrato de uma
ótima casa em Ipanema, ccm 2
salas, 2 quartos, copa, cozinha,
banheiro em c.r, dep. emp. d1
residência cu industria. Cr$ 550
mil. Tol. 47-3413.

SAENS PENA - Aluga-se ótima
i comercial, nova c] sinteco,

banheiro na Rua Conde de Bon-
fim, 375, sala 609. Chaves cj o
porteiro. Tratar em Jcáo Feries
Eng. SjA. Rua México, 21, gru-
po 202. Tels. 32-3929 e 22-2215.
TIJUCA — Aluga-se ótimo con-
fugado de írente, p comércio,
na e_q. da Pca. Saenz Pena. R.
Cdo. Bcnfim, 377, ap. 704. Cha-
ves na CIPA SIA. - Rua México,
41, s|loia. Tels. 22-8441 c ...
22-0155.
TIJUCA _ Aluga-se 

"na 
R. Ba-

lista das Neves, 22, ap. 202, de
frente, ccm sala, 3 gdes. qts.,
banh., ccz., varanda e dep. ¦-
Aluguel 320 000, conlr. e fiador
- Ve*das 13 às 17 horas.
52-9721 .

BR
GRAJAU - Alugo ap. 204, sl.
grande, 2 qts. bons, banh. compl,
coz., área, depend. empreg. NCri
320,00 mais taxas e cond. Rua
Borda do Mato, 58. Tratar, Rua
Teofilo Otoni, 123 - s/ 201 -
43-2750.

ALUGUEL fi.dor - Nío pr,.» fa.
vor** fornaccmoi irrocusaveit, R.
Locidio ligo, 91/402, M«ior. -
Tol. 49.2373.
CASA — Aluga-ie preço 

-fcan-
ce de qualquer um, Rua Venan-
cio Ribeiro, 574. Engenro de
Dentro.
CASA - QUINTINO - Aluga-se
com aala, quarto e cozinha, a
casal sem filhos. Ver a traiar a
Rua Amália, 33.

TIJUCA - Aluga-se o ap. 102
da Rua Andrade Neves n.° 310,
ccm 2 quartes, sala, coz., banh.,
dep. de empr., varanda. Chaves
ccm o zelador. Tratar r\ã Rua da
Alfândega, 33B-A, l.o andar. Te-
lefone 23-9805.
Ti-ÜCA - Aluga-se o ao. 401.
de frente, F. Rua Ari"tides Lô-
bo, 85, ccm 2 quartos, sala, coz.,
banh. Chaves no ao. 201 — Tra-
tar na Rua da Alfândega, 338-A,
1 -° _anda__Te_.__!3-98-5.
TIJUCA — Alugamos à Rua Con-
do de Bonfim, 90, ap. 701 c|
hall, sala, 3 qts., banh., co2.,
dep. empr., érea ccm tanque.
Chaves porleiro. Tratar CIVIA -
Trav. Ouvidor, 17 - 4.°" and. Te-
lefcne 52-0166.
TIJUCA - Alugo o ap. 101 da
Rua dos Araujos, 82, ótifo para
médicos cu dentistas. Chaves nc
102-A, casa 6. D. Zilda, das 10
às 12 horas. Aluguel: 400.

GRAJAÚ — Aluga-se o aparta-
mento 202, da Rua Assaré, 88,
com sala, 3 grandes quartes, va-
randa, dependência completa de
empregada. Chaves na mesma rua
no n.° 88 "A" - (quitanda) —
Tratar pelo telefone 43-9575 —
Esta rua começa na Rua Barão de
Bom Retij5,__l 389.
QUARTO - Àluga-se podendo
lavar e cozinhar, por NCr$ 60,00

Rua Paula Brito, 336 — An-
daraí.
RUA PAULA"brTÍÕ, 691 an. 3Õ4

Alugo qt, e sala .eparado com
garagem. CrS 160 000 e taxas.
Ver no local e tratar pclo tel.
32-9009. _Chaves na portaria._
VILA ISABEL - Rua Jorge Rud-
ge, 147, casa 4, sala, quart. e
cozinha, 180 mil cruzeiros. Nao
precisa depósito nem .fiador, epe-
nas um mês adiantado.

CASCADURA - Aluga-se uma ca-
sa. Q. S. C. 90 000. Desconto
em folha. Ver Rua São Pedro, 293.
CÃS"CÀ"DURÃ~-"~Ju"~ã^e~"b"o'm'""a~l."
c[ 2 qts., 1 sala, dependências
de criada. Fiador cl contrato —
Aluguel: NCrS. 250,00 mais 1a-

. Ver na Avenida Suburbana,
9 836, ap. 202, das 8 às 16
horas.

GÁVEA - J. BOTÂNlCOiTÍJUCA - S. PENA - Vagas ra-
pazes e moças educadas, ambien-

ÁLUGÃ-"S_ ap. 408. Rua Marquês nj fc-niliar, móveis e telefono p.
SSo Vicente, 29, c/ 2 quartos, sa-l'ef. 34-5267.

embutidos.Ias etc. Armários
pêtes e cortinas. Chaves local.
Tratar 22-4039.
ALUGA-SE uma vaga n_ gara-
gem perlo Prara Santos Dumrnt
(Jóquei). Tol 27-9575. Somente Maris
parto da manha. cj tel
GÁVEA - KaTc aluga na' Rua
Padre Leonel Franca, 146 o ap.
405 c| sl., qto. sep., coz., ba*
nheiro, vaga garagem. Chave.-
c* porteiro. Tratar na Rua do
Carmo, 27-A. Tel. 32-1774. -
CRECI 283_.
GÁVEA — Alugo opartamento c]
três quartos — CrS 350,00. mais
taxas — Rua Marquês de S5o Vi-
cente, 429.
Iardim botânico - kaic aiu-
ga o ap. 301 da Rua Araucária,
66, e; sl., 2 qts., d 1 duplo e
outro d ar refrigerado, coz.,
banh., varanda, dep. comp, em-
preg., área O tancue e vg. ga-

es c| Sr. Ary no n.
Rua do Carmo, 27-A

TIJUCA - Alugo perlo Pca.
Pena, quarto ind. a senhora
cu guardar móveis, p. 80 mil.
Tel.:_347093.
TIJUCA — KAIC aluga

Barros, 1021 o
ie, sl., qt. sep.,

embut., hanh., coz., área

Rua
. 103

arm.
| tan-

cruzs —
na Rua
32-1774

VILA ISABEL _ Aluga-se um quar-
to independente, pintado de nó-
vo, com ou sem móveis, para uma
moça ou duas que trabalhem fora
- Tel. 56-9581.
VILÃ ISABEL - Alugo ap. 202
na Rua Petrocochlno, 77. Ver das
9 às 12. Tel.: 38-6569.
VTÍA ISABEL - Alugo sobrado
na Rua Barão de Bem Refiro
112, de sl„ 2 qls. etc. Chaves
no local. Tratar: lel. 23-0024.

LINS-BÔCA DO MATO
ALUGA-SE ap. 1027~RTT~cuíbã",
141, Lins. Chaves ap. 101. Traiar
to:s._36.7524^- 32J131.
LINS — Aluga-se ap. de três qts.,
sala e mais dependências, em óti-
mo estado. Rua Azainor n.° 72.
Chaves com o porteiro.
LINS — A!uga-se casa de fundos
c/ sala, 2 qts., coz., dep. Rua
Pedro de Carvalho 385.

am-
lispo,

1842. Tel. 32-1774 - CRECI 283.

ZONA NORTE

COPACABANA - Aluga-sa o op.
504 da Av. N. S. de Copacabana,

1 285, com sala, 2 quartos, ba-
(nheiro social, cozinha c depen-
déncias de empregada e garagem.
Chaves ccm o porteiro, iralar na
Trav. do Paço, 23, gr. 1 112
itatrâs da Igreja de São José). _
COPACABANA" - Alug. na Av.
IN. 5. de Copacabana, 99, ap.
402, cj 2 salas, 2 qts., banh. co-
ciai completo, coz., área c! tan-
¦que, dep. de empreg. e qaragem.
Mobiliado, c| telefone, Chaves c|
porteiro. NCrS 550,00. Tratar Ali-
anca Imóveis. Praça Pio X, 99
. 3.o_ar,d. TeL 23-5911.
COPACABANA - Ar. temporada
cito. s. sep., todo decorado de lu-
:xo com tel. Traiar lel. 36-5633 c
36-4288.
COPACABANA - Alg. ap. sala,
«qt. corinha, banh. Rua Sá Fer-
reira, 234, ap. 2. Tratar 22-5627.
IPANEMA - AlgÂ ap__slaja
COPACABANA" - Alg. ap". 3 qts.

banh. dep. empregada ino-

efs Tem
Miguel

can
NCrS 150,00.

103.
POSTO 4 - Alugo' ap".
sala coni., banheiro ;
compl. Baso NCrS 250

encargos. Trat't

tcl. Preco
Lemos 54,

de c.t.,
cozinha

mens.iis,
na Av.

Erasmo Braga, 299, sala 503, ató
17 horas.

QUARTO em Copacabana, CrS
150 000, aluga-se c| roupa de

ma p] pessoa que trabalhe fo-
•- I0,-i__t-_lÍI'-__

QUARTOS e salas - Alugam-se.
Pode lavar e cozinhar, com três
meses depósito. Tel. 22-9345 —
Sr. Jorge.
QUARTO — Aluga-se em casa de
família ccm refeições, ccm arma-
rios embutidos, de frente — Tel.:
56-1249.

PCA. DA BANDEIRA -
5. CRISTÓVÃO
ALUGAM-SE vagas a rapazes e
senhores solteiros, quartos areja-
dos, ambiente familiar. Rua lie-

402;
ALUGA-SÉ apartamento com um
quarto e uma sala separados, em
idifí.io novo com elevador.
oriireto com fiador. Ver
ar na Rua General

ALUGO boa vaga
rapaz educado a 30 mil, casa de
;cssego. Ver Rua Antunes Maciel,

308 -- São Cristóvão - Tel. . . .
28-7499.
ALUGA-SE, quarto a rapa; ou se-
nhor, casa famiiia. Rua Sào Luís
Gonzaga, 1 135 — Sáo Cri.ió-

Argoio, 72.

quarto

ALUGA-SE ótimo apartamento —
Rua Curuzú, 73 — S. Cristóvão.
AIUGA-SE 

"~ap7.04 "cia 
Rua São

Januário, 1C08, cie sala, quano,
cozinha, banh. e prea c/ W. C.
da empregada. Ver no local C

:eíador José. Tratar na Rua
Uruguaiana, 55, sala 609, 610.
ÃLUGA-SE ap." 302,""na Rua Tei-
xeira Soares, 117, saleta, sala, 2
quarto-, cj arma, emb., cozinha
dep. emp. Ver e tratar no loca
ALUGA-SE quarto para casal, po-
de lavar e cozinhar. Rua do Ma-
toso, 111 — Praça da Bandeira.

ALUGA-SE excelente ap., 3 qts.,
sala banheiro completo, cozinha,
qt. empregada, área c| tanque

ALUGO quarto grande a casal.
Pode lavar e cozinhar. R;m Con-
de de Bcnfim, 845 -- Muda.
ALUGA-SE ap., de 3 quartos, sa-
Ia, banheiro em còr e dep. cemp.
empr. Pintado a óleo — Um ap.
por andar - R. Jcão da Mata, 74,
sp. 301. Tol. 48-7730.^
ALUGA-SE por NCrS 315,00 a

asa n. 334 da Estrada Velha da
Tijuca. Sala. 2 quartes, varnnda e
dependências de empregada e
quintal. Chaves no 314. Tratar
peio tel. 47-3864.
ÃTÜGÃ-E apartamento, 3 quartos,
sl., banh. em côr, armário, sin-
eco e depend. de empr. Ver o

tratar Rua General Roca, 75, c/
1, ap. o01.

AIUGA-SE 
' 

o ap. 20Ü da 
""Rua

Carlos Vasconcelos, 12, de 2 sa-
quartos (cu 1 sala e 3

quartos-, banheiro, cozinha, de-
pendências completas de empre-
gada - Aluguel: NCrS 350,00._
ALUGAM-SE bens quartos _a ca-
sa! au a rapaz — Rua Cândida
de Oliveira, 93. c3. __
ALUGO"ap. 310. Tiiuca - SaTa.jTUUCA
qt. separados. R. S. Francisco | qts
Xavier, 2. Tratar na CIVIA
Travessa Ouvidor, 17 — Tel.:
52-8166._ _
ALUGO,
IrópoÜs,

que. Aluguel 300 mil
Chaves no Iccal. Tratar
do Carmo, 27-A - Tei.
- CRECI 283.' _
TIJUCA - Quarto, aluga-s
sal, p. lav. coz., 85 n
biente familiar. Rua do
2101__Das_ 12 _às 17 horas,
TIJUCA — Aluga-se Rua Dosem-
bargador liidro, 147, ap. 103 c/
sala. quarto separado, coz., banh.

- cí,m e d-pendências completas
do emp. Case: NCrS 260,00 o
taxas. Chaves c/ o perteiro.
TIJUCA"-- KÃIC aluga nã~ Ruã
Camaragibc, 9 o ap. 210, c| sl.,
qt. cenj. banh., e kitch. Cha-
ves c porteiro. Tratar na Rua
do Carmo, 27-A. Tel. 32-1774.
CRECI im.
TIJUCA - Pequena família, Rua
l.acuruçá, 122, casa 8, aluga
quarto fl senhora que trabalhe
fera ou* guardar móveis.

TIJUCA -- 'Aluga-se a casa 1 na
Rua Visconde de Itamarati, 104-
A. Ver no local. Tratar tei. ...
32.5247.

LINS — Apartamento de 4 quar-
tes, dep. comp., sala grande, nó-
vo, fim de condução. Aluguel
240 000. Vor Rua Ernestina, 6,
com o vigia. Tels. 38-4299 e
32-1921.

LINS — Alugo c| telefone ap. 3
qts., sala e deps. Rua Bicuiba,"41, 

ap. 201. Chaves no ap. 103.
Aluguel 320,00. Tratar Rua Pedro
l.essa,_35, s| I 106. Tel. 52-1550.
LINS — Alugo ót. residência, 2
pavtos. c| sinteco, 2 sls., 2 qts.
etc. Rua AAaranhão, Ó52 — Inf.
42-1337 - CRECI 764.

JACAREPAGUÁ
ALUGA-SE uma casa: 2 quartos,
sala, cozinha, banheiro e área.
Estrada do Tindioa, 2423-F. Cha-
ves no vizinho, casa (2). Jacaré-
paouá. fc

IIJUCA — Aluga-se apartamento
na Rua Santa Amélia, 55, ap.
203, com deis quartes, sala, co-
zinha, banheiro e dependências
de empregada. Tratar pelo tele-
iene 54-2920.
TIJUCA — Aluga-se perto P. Saens
Pena ap. pintado de novo, ccm
saleta, sala, qt., coz., qt. e WC.
emp., área serv. C tanque e
garagem. Aluguel 250,00 e Vaxas.
Ver c/ perteiro. R. Antônio 5alo-
ma, 34 — Tratar c/ proprietário
p/ Tel. 52-5997.
ÍIJÚCA — Alugo varies quartos
para casais. Rua Maia Lacerda n.
652. Rua Correia Vasques, 50 —
Rua Tavares Bastos, 4, Catete.

TIJUCA - Alugo ap. sl., 2 qts..
depend. emp. etc. Ver Barão de
Mesquita, 538 ap. 205. Aluguel
3CO mil.

ALUGA-SE casa, 2 quartes, depen
déncias e área, alug. 150, cha
ves na casa ó, Rua Atituba, 80.
Taquara — Jacarépaguá

Casa

QUINTINO - Casa sala, 2 quar.
toj e dep. 140,00. Ver n tratar
no local. Tel.: 28-8407. Rua Sacú,
152_casa U.
REALENGO - AlügcTTstTS. Pe-
dro de Alcântara, 178Ó, 2 qts.,
2 sls., banh., coz., área, serve
para "fins comerciais. Tratar no
local ou cj Dr. José Alves —
IPASE (M.JHermes) de 8 às
REALENGO -" Alugo ap.
103, 104. R. Cristóvão de
roí, 370, qt., sl., banh.,
are». Tratar no local ou c|
José Alves IPASE - (M.
mes) de 8 ás 13hs.

I3h.
101,
Bar-

COZ-,
Dr.

Her-

DEODORO - KAIC aluga na Rua
Fernando Lobo, 85, . casa, 2
por 80 mil cruzs., c| sl., 2 qts.,
ccz., banh., área cj tanque, quin
ta!. Chavrrs na casa 85. Tratar na
Rua do Carmo, 27-A — Tel. ...
32-1774_-_CRECI_283.
ENGENHO DE 

"DENTRO 
- Alu".

ga-se ótimo ap. com 2 quartos,
sala, varanda, cepa cozinha, qto.
de empregada c demais depen-
déncias à Rua Catulo Cearense,
104 chave; no n. 101.
ENCANTADO - Rua Pedro Do-
hlingues, 40 — Alugam-se aps. c|
snla, 2 e 3 quartes, banh., coz.

área. Chaves c| 7.elador. AD.
MINISTRADORA NACIONAL. Av.
Pres. Antônio Carlos, 615, 2.°
pav. Tcl.: 42-1314.

RIACHUELO - Aluao otimo ap.
201. R. Vitcr Meireles, 192, cj
sala, 3 qts. e dep. -mp. 250 mli
-^Tratar 

Jocal de 9 às 12h.
SAMPAIO - Ãluga-se quarlo,
pode lavar e cozinhar — Cr$ ...
40 000 ccm depósito — Rua Alzi-
ra Valdetaro,_170.
SAMPAIO - Alugo casa nova,
sl. c| "ancas, 2 qts., banh. comp.
c] boxe, cor. c| arm., qt. emp.,
tanq. azulej., área ci cerâmica e
s| cond. fiador. R. Paim Pam-
plona, 220, cll— Chaves cj 1.
SAO FRANCISCO XAVIER - Alu
go-se apartamento dois quartos,
sala e demais dependências
Rua Nazário, 31 ej 9 ap. 301
Chaves no apartamento 201.

LEOPOLDINA
ENGENHO DENTRO - Rua A Lote
18, c! I e 11. (No fim da Rua
Camarista Méier) — Alugam-se c]
2 quartos, sala, coz., banh., área.
CrS 160 000. Chaves no local. -
ADMINISTRADORA NACIONAL -
Av. Pres. Antônio Carlos, ÓI5, 2.°
pav. Tel.: 42-1314.
ESTAÇÃO DO ROCHA - Aluga-
se um grande sobrado com 3
quartes, sa'a etc. Ver na Rua
Gravatai, 60, fim da Rua Dr. Gar;
nier.
ENGENHO DE DENTRO - Alugo
np. 101, c/ 2 qts., sala, cozinha,
banh. Rua Dr. Leal n. 60, fds. -
Tel. 49-9451.
ENGENHO DE DENTRO - Alug".
ap. sala, 2 quartos, dep. comp.
empr. Chaves cl zeiador spós 11
horas. R. Adolfo Bergamíni 372
- 404. Tratar CIVIA. Tel
52-8J66.
ENGENHO DE DENTRO - Akigo
quarto, a rapazes. Rua Dr. Bu-
lhões, 299.
ENGENHO NOVO - KAIC'aluga
na Rua Álvaro n. 31, casa c| 3
salões, jardim inv., quintal, 2
sls., 4 qts., copa-coz., 2 banhs.
sociais, varandas, dep. compl.
empreg., área c\ tanque, gara-
gem. Aluguel 600 mil cruzs.
Aceitames oferta. Chaves no lo-
ca!. Tratar na Rua do Carmo,
27-A._Tel._32-1774. CRECI 283.
ENGENHO' NOVO - Alugam-se

AI.UGAM.SE casas em B. Pina
de 120 e 140 mil e amplos apar-
lamentos de 130, 170 e 200 mll,
c| br. Chaves, Av. Antenor Na-
varro 99, sob. - 30-7311.
ALUGO apartamento conjugado
com banheiro completo e cozi
nha. Ver e tratar Rua Felish.lo
Freire n. 135 — Ramos.
ALUGUEL, FIADOR, com 6 imó.
veis — Irrecunávftl — Fornoçci —
Praça Tlradentei n.° 9, sala 802.
Junto no Cinema São Jcsé.

ótimos quartos, pode lav, e coz.
à Rua 24 de Maio, 1065. Exi-
ge-se depósito.
ÉNG-NHO~~NÓVÒ - Aluga-se ca-
sa c! 2 qts., 2 salas, dep. empr.
R. Manuel Miranda, 288 - Cha-
ves 312. - Tols. 42-4546 ou
34-45Q0^

ALUGA-SE uma casa de fundos, 2
quartos, sala, cozinha e banhei
ro, grande quintal, com uma ci:
terna, 12 000 litros de água. Ver
T_ravessa Etelvinn n. 3. — Olaria.
ALUGA-SE ap. tipo casa, 2 qi

jtos, sala e sinteco, grande áren
coberta, duas entradas. Rua Mes*
quitcla, 9 — Bonsucesso.
¦ALUGA-SE casa, quarto sala, co-
zinha, por NCr$ 125. R. Santarém
n. 107, Penha Circular.
ALUGA-SE ap. de sala, 2 qts., dc
mais dependências. Rua Caruná,
165 , ap. 101, Parada de Lucas.
Cri 160 000. Chaves p| lavor no
ap, s-101 lj_!__-_l£Í-_l4L2_.77-_
ALUGAM-SE vagas para senhoras
e moças de respeito, com pen-
são. Estação de Ramos. Tel.: ..
30-5459.
ALUGA-SE um quarto a rapazes.
Rua Fírmino Gameteire n. 311
Olaria.
ALUGA-SE I casa, 2 quartos, ta-
la, cozinha, banheiro, área, ter-
raço. Rua Barreiras, 85ó casa
— Ramos.
ALUGO 2 casas, sala, qunrto, co-
zinha, em Braz de Pina, de pre-
íerência sem criança. Rua Guru
perna, 111.
ALUGA-SE rnclãdê~dX~77í77iXXXr-.

Brás de Pina. £0 000. I.-atrr
telefone 43-1220, lima.

ALUGA-SE - Casa neva, CrS
1-10 000, 2 quartes, etc. Rua U:
cuia, n.° 232 - Praça Seca
Jacarépaguá. 
ALUGO próx. Lgo. Taquara, dois
aps. salão, qt,, j. inverno. Lugar
maravilhoso. Visite-os. Rua Ma-
pendi, 579 - Chaves ap. 101 —
Tratar tels__ 90-2^32 ou MH 765.
ALUGA-SE casa, quarto, sala e
cozinhe. E.trada Intendente Ma- ,_,,„,.«> j
oalhães, 1174. V. Valqueire. '/_ 5cm ,sl" m2 

q"-'r,0$ 
%de<l°n____,—_! .—— déncias de emp. Vcr na Rua Vi

CAMPINHO - Casai novas, 1, 2 cende Itahaianj, 121. Tratar Rua
qts., sl., coz., bnnh, e área na,Capitão Resende, 206 casa 31,
F). Analia Franco, 460, p. 180 eLp. 101

50 NC, desc. em f., depósito'
u fiador.

C.UARTO independente, com fren-
te para Av. Copacabana e Atlán-
tica, alugo a um senher ou dois
rapazes. Rua Belfort Roxo, 146.
ap__0K

QÍJARIÒ - Mobiliado 
~"ca"v7""ãu 

Aluguel NCrS 250,00. Rua Jus
dama. Um 150 outro 80, cada. tino de Scusa, 100, ap. 202.
37-5482 - Atlântica 994-52._ Re-|ALUGA-SE quarto" 1 ou 2 rapazes

do trabalho nao f-lar;.,->_, fam|||_. Rua Paraíba, 7, 2.°
nd_r — Praça da B-ündeira.

sala, ;.
¦biliído c? geladeira. Av. Copa-
cabana, 827, ap. 702. Tratar lel.•22-5627.

COPACABANA — Alg. ap. con-
jugado da frente. Av. Rainha Eli-
zabeth, 186, cp. 403. Tratar tel.
22-5627.
COPACABANA - Aluga-se, fren-
'íe, 3 quartos, 2 salas, dep2ndén-
cias, garagem, na Rua Hilário de
Gouveia, 77, ap. 402 — Tratar cl
Sr. Saul, na Rua da Alfândega,
231 -_Te__ 43-4347.
COPACABANA - Alugo ql. mol).
¦a duas moças cu dois rapazes
que trabalhem fora. Tel. 37-2441.
COPACABANA — Ãluga-se p/
residência ou comércio ep, 1002
c 1008 — R. Figueiredo Maga-
lllães 219 — frenle c/saleta —
cerred., kit. embut,, banh. comp.
grande salão -- alug. 280,00 e
240,00 - Ver c/port. Chagas -
Tratar Av. Alm. Barroso 90 — %/
402. Tel. 42-8878.
COPACABANA -- Alugo ap. sala
¦e qt. separado c/ sinteco 260 000
mais taxas — Av. U. Cop. 441
ap. 707. Chaves c/ porteiro —
Tratar c/Beraamini R. dos An-
dradas 29 s/207.

* COPACABANA - KAIC aluga na
Kua Barata Ribeiro, 292, o ap.
404, c| sl.-qt. conjg,, coz. e banh.
Chaves c| porteiro. Tratar na Ri
do Carmo, 27-A - Tel. 32-1774
- CRECI 283

ferenclas
portaria.
QUARTO — Aluga-se para moças
que trabalhem fora, Rua Anita
Garibaldi, 14, ao. 302 - Tcl.:
57-8130._
C3UARTO""DE" FRENTE 

"- 
Copoca-

cahana — Aluga-se em ap. con-
lorlável com telef. — 57-4494 —
Aluguel NCrS 150,00.
OU ARTO pi casal com banheiro
exclusivo anexo, cu a cavalheiro
om ap. Juxo^ Praia. Tol. 37-0203,
QUARTO p. um rapaz, c/ roupa
de cama _ móveis. NCr$ 7Q.0C.
Rua Barata Ribeiro, 87. ap. 604.
QUARTO, 

"funcionárias, 
bolsistas,

aluga-se, ótimo ponlo, com refe-
rencias. 37-0656. _
QUARTO IND. - Alugo" só para
Lima moca que trabalhe fora, em

p. casal - 57-8583.
QUARTO c/ banh. anexo p/ 1
moça trabalhe fora c/ direitos.
Se trouxer telefone nada cobro.
Inf. 22-6833_e__52-979K

QUARTO - Moça Íuncicn,í'r7a",
¦-cucada, idônea — Aluga mob.,
t._rto da praia, a mocas que tra-
balhem -fora ou viajem — Tel.
26-6814.

ALUGAM-SE luxuosos e confor-
tavois apartamentos, na Rua li*
berdade 54, com 1 e 2 quartos,
ampla sola o demais dependen.
cias. Novos com syntoko. Aluqucl
NCrS 190. Vcr das 8às 11 .
rias 13 às 17 horas.
CASA — Aluga-se com 2 quar-

, sala, cozinha, banheiro etc.
Praça Pinto Peixoto, 21 fun-

— S. Januário.
PRAÇA DA BANDEIRA - Alugo
uma snla c/móveis ou s/móvei:
c/direito a lavar e cozinhar. Rua
Machado Coelho n.o 18.
PRAÇA DA 

~BÃNDEÍRÃ~~~Ãiu7a"

se vaqa para senhor de re.peito
NCr$ 35,00 Iravessa 5olidade n.°
24. D. Augusta.

COPACABANA - KAIC aluga na
Rua Min. Viveiros de Cartrc, 54
o ap. 008 cj saleta, ato. cenj
banh. e kitch. Chaves c! por-
leiro. Tratar na Rua do Carmo
27-A._Tel. 32^774^ CRECI 283
COPACABANA - Alugo ótim;
vaga a moça distinta — 37-7413
p' favor Carmelina.
CÕ"pÃ"CÁ~BANA""-""""Ru!_ín"h"an"g"a",
42. Aluga-se ap. 801, de frente,
c 2 salas, 3 qts., banh., cor.,
área c| tanque, dep. empregada e
garagem. Chaves ci porteiro. Tra-
Jar Lowndes & Sons. Pres. Var-
sas, 290 - 2.° andai. Telefone
23^9525,^ ._18_-_CRECI 204.
COPACABANA - Aluga-se ãpT
400 da Rua Figueiredo Maga-
Ihães, 219, composto do sala e
quarto conjugado, kitch. e ba-
nheiro. Chaves com o ocr leiro.
Tratar em CORDEIRO GUERRA 8,
CIA. LTDA. na Av. Rio Branco,
173, 14° andar. Tel, 3M895_^
COPACABANA - Aluga-se" o~õp.
902, da Rua Sta. Clara, 403 com __

QUARTO conf. bem mob. c| tel.,
único hosp. ap. p. só - A!uga-sc
senhor resp. N'Cr$ 150,00 inc. —
r. cama e lav. roupa. 27-7891.
RAPAZ solteiro com ap. mobi-
liado, aceita outro para dividir
despesas. Tel. 23-5554 de 12 às
17 hs. _
RUA BARATA RIBEIRO, 759, ap.
405, sala, 2 quartos, dependen-
cias ccmpUtas, mobiliado com te-
lefone o_TV._Tralar 52-3732.
RUA DOMINGOS FERREIRA," 236.
ap. 1 007 ¦— Sala, quarto, j. inv.,
banh., cor. Cr$ 230 000. Chaves
ci porteiro. - ADMINISTRADORA
NACIONAL. - Av. Pres. Antônio
Car!o_, 615, 2.°_pav. Tel. 42-1314.
RUA GENERAL VENANCIO FLÔ-
RES, 580, ap. 303. Sala, 2 quar.
tos, banh., coz., WC emp., área.
Cr$ 330 000. Chaves ci porteiro.
Administradora Nacicnal, Av. Pre-
sidenre Antônio Carlos, 615, 2.°
pav. Tel. 42-1314. _
TEMPORADA - Av." Atlântica,
me, ap. 1 qto., banh., kitch.
frente mar, mobil., utens., c|
portaria cdif__5711232._
TEMPORADA - Ap. moblllado
c/ telefone não falta agua. Rua
Barata Ribeiro, 95/507. Telefone
37-9577.

2 quartos, sala, q. empregado
ibanheiro completo. Alug. 300,00
— Tratar pelo lel. 43-9575. Cha-
ves ccm o porteiro.
COPACABANA - Alugo' vazio
•apartamento, saleta, salão, cu
¦quarto, banheiro, kitch., a 50 m.
¦da praia, na Rua Drmingcs Fer-
reira, 219, ap. 1 106 - Chaves
•na portaria. Informações 47-7421.
Sr. Cláudio.
COPACABANA - Aluga-se na R.
Cens. Lafaiete, 4 ap. 504, sl., 3
<.ts„ benh., coz., demais dep. —
Tratar Av. Rio Branco, 138, 15.°.
Te! 32-8585. i

. Le-
, de

lel.

PRAÇA DA BANDEIRA - Alugo
quarto ccm Jepósito, pede lavar
e cozinhar, R. 12 de Dezembro,
18, começa na Rua Barão de Igua-
temi.
QUARTci - AlugaTo" podendo
lavar e cozinhar por NCr$ 60,00
— Rua Paraíba, 20, Praça da
Bandeira.
QUARTO 

" 
AMPLO -""~São~Crist6"-

vão, ótimo local. Moca aceita
sócia. Base: 50 000, ci direito a
lavar e coz. Tratar pitei. 22-1549.
Cj D. Alice. __
QUARTO DE FRENTE -~ Alugo
para 2 rapazes, CrS 50 mil, ccm
2 meses de depósito. Rua Bela,
113-B,^São Cristóvão, Sr. Sou.a
RÜÀ""VÍSC."DE ITAMARATI,"" 77,
ap. 104 - Sala, 2 quartos, banh.,
coz., dep. emp., área cl tanque.
Chaves c! porleiro. ADMINISTRA-
DORA NACIONAL. Av. Pres. An
tônio Carlos, 615, 2° pav. Tel.:
42-1314.
SÃO CRISTÓVÃO
quarto e cozinha oara casa] que
trabalhe fora s; filho — Rua São
1. Gonzaga, 1 424, cl 9 - Tol.
43.6696 _-_Nune_s.
SÃO CRÍSTÕVÃÓ - AÍJgíse
sp. ccm grande sala, 2 qtos.,
banheiro de emp. e ótima área.
Rua^Sao Januário, 601.
SÃd~"CRÍ"StOVÂÒ" - ÂÍug_~se
quarto ccm entrada independem
te. Rua Faria Braga, 15, c. 5.
Ap. 101. Final de Frolik.

TEMPORADA - Alugo ap. mobi-
liado c! telefone. Av. Copacaba-
Di". 74811 104 - Tel. 57-2673._
VAGA — Aluga-se, única inqui*
Üna, moça que trabalhe íora,
Av. N. S. de Copacabana, 861,

SOS.
VAGA DE GARAGEM - Alugo _
Rua Djalma Ulrich — Copacabana.
Tr-tar pelo telefone 45-7909. Sr.
Loureiro.
VAGA c/banh. anexo p/ duas
moças trabalhem fora c/ direi-
tos. Inf. 22-6833 e 52-9791.

IPANEMA - LEBLON
ALUGA-SE qt. a sr. que dê
forôncias. Rua Gemes Carneiro,
134 c| 1. Tel. 27-8847.
ALUGO vaga 50 000, senhera cu
moça, ap. conjugado, de primei

COPACABANA - Ao. ds frente",
aluga-sa NCrS 260,00 quarto, «a-
Ia sep., cezinha e bjnheiro com-
•pleto. Rua Edmundo Lins, 20 ap.
S02. Chaves e informações com
perteiro. .- i ALUGAlSE olime

S"*"10 Vise. de Piraiá,
des qtos., sendo

lemb., sala, c] 30

ra, senhnras de
cs direitos. Rua
[73, ap. 304-B.
ALUGA-SE 

"quarto

iinta. Av. Ataulfo
iap. 301. Leblon.

re-Doito. Todo:
Garcia Dávila,

— Alugam-se 2 casas, 3
salas, dema;s dep. Rua

fess.ir Gíbizo, 200. Chaves no
216. Tratar Rua dos Andradas,
29 sala 201. Tel. «-0740 - Ro-
bert- Pereira - CRECI 85.
TIJUCA — Rua Barão de Mesqui-
ta, 424, aluga-se um ap. Ver no
local. Tratar ccm o proprietário.

ENGENHO NOVO - Jacaré -
Alug. ótimos aps. novos, centro
de tarreno, bem localizados, ga-
ragem. Cadete Polônia, 514. Cha- ___
ves Sr, Antônio - 31-0957. | ALUGO ótimo ap. sala, qto.,
ENCANTADO — Alugo 1 quarto cozinha, banh. Rua Oliveira Me-
grande, 1 ou 2 mocas, NCrSl lo, 161. Cordovil. Preço ICO 000.
50,00, lavar a cozinhar. Rua 

Çer- ALUGUEIS - Casa"s'"e 
"aps.Y 

par-
í"í C'J!7.-,"P- WZ -* Lind'íiv«-:iir de 150, 170, 180, 200. Um
lel: <18-11S7. .mi, ,)„_a.ii,- .,, bom fiador. R,

QUARTO E SALETA - NCrí 105. ALUGA-SE uma casa na Rua Í.W ÍJANf AliTRA
Vcr a Iratar D. Márcia. Rua Na- teus Silva, 464 com 3 quartas, l'l"'^"M'SM ''ÜM "~

sário, 22. 5. Francisco Xavier. sala, copa, cozinha e banheiro cí ANGRA DOS REIS
demais dependências. Tral"r ro
local.
ALUGAM-Sf; Apartamentos desde
170 000, 2 quartes, sala, coz.,
banheiro. Rua Fernando E"quer-
do, 494 — M.via j)a Gi-xa.
ALUGA-SE sala a casei idoso ou
senhoras (sem filhos). R. Cardo-
so Quintão, 1B8 — Tomás Coelho.
ALUGA-SE aparfamenTo térreo.
Rua Coronel Vieira, 684. Irajá.
ALUGA-SE casa nova, 2 qls., sn.

o cozinha e banheiro completo
ktp,à. Rua y&x da Costa, 114,

d 2 - Pilares.

ALUGA-SE apartamento grande
Rua Citéria, 285. Iraiá.

ALUGA-SE casasl., 3 qts., banh.,
coz., cepa, quintal. Rua Alecrim,
949, próximo pento final ônibus
346, Pça. XV, Vila Cosmos -
Chaves no 957. ^^
CAVALCANTI - Aluaa-se casa
por Cr$ 120 à Rua Zeferino Ces-
Ia, 406, fundos. Tel. _25_32Ó2.
CO"ÉLHÕ METO - Ãluga-se" apl
ccm 2 quartos e sala, com sin-
teco, área, varanda c mais ds-
pendências, à Rua Moriçn, 96
ap. 301.
CASA — Alugo cl sala, quarto,
cozinha e banheiro — Tratar na
Rua Alfredo Peri, 201, seb. São
João de_ Meriti, junto à Estação.
ÉDEM — Aluga-se 1 casa sl.,
quarto, cozinha, banheiro. Rua
Maria Gama 551 c/4. Desccnto
em ¦ folha. Aluguel MCr$ 40,00.
Tel. 23-0964. Sr. Francisco.

ESTAÇÃO" DE 
"COLÉGIO 

- Aluga-
ie uma casa com 4 quartos, sala

saleti, qulnt.l e outras depen-
ciências. Trata-se no local Rua Ca-
raíba n. 4.
ÍNHAÜ»/iÃ — Aps. lipo 

~cãsa~"~

Alug. ci sl. 1 e 2 qtos ctc. R.
Raimundo Cela, 108, c/ frente
para Rua Dcutcr Magessi, cu
apear Av. Autom.vel Clube, 853
ende ecmeça. (Base Cr$ 150 a
200). Tratar Sr. Lúcio 43-0030.
Av. P. Vargas, 590, ». 514. -
(Creci 20). Inclusive demingo.
ÍNHAÜMA - Aluga-se casa 6 da
Rua Álvaro Miranda, 422. Cha-
ves na casa 4. Aluguel 170,00

Tratar Banco Libanês — Rua
Buencs Aires, M6 — Tcl. ...
23-3849.

PERTO de Vila Geni -Alugas»
casa mobiliada pcira temperaria cu
granja ccm casa de cheiro. Tr_-
tar depois das 12 horas. Telefo-
ne 29-3195.
TEMPORADA - Ãluga-se cm~Vi.
Ia Geny (Ccroa Grande) casa r.e-
quenn, mebiliada, perto da prii-i- Telefone 32-0916.

LOJAS
CENTRO
ALUGA-SE ou vende-io prédio
de 3 qls., sala, coz., banh., Inia
e sobrado 250 m2 cí força e tcl.
Rua lapa, 113, riss 10 às 18 ho-
ras.
ALUGA-SE loja -Rua 

"viscorT.

efe de Inhaúma, próximo à Av.'
Rio Branco. Tratar pelo te'efont_
34-0438 depois dc 19 horas.
LOJA - Aluga-se c| 50 m2 

~h

Rua do Acre n. 77-C, chaves c|
o perteiro. Trotar c| proprietáric
no Larno da Carioca, 5, sala
804_-_Tel. 42-6487.
LOJA — Centro - Aluga-se ófim.-J
própria depósito com 200 m2 o
jirau cone. c' pc'-ib.lidade entra-
da caminhão, Pus L.-indro Mer-
lins, 9, e*.q. R. Acre. Marcar ho-
ra para ver. Te].: 54-0413.
LOJA e sobrado — Alug_.m-se nff
Rua Buenos Aires, 299. Tratar
ccm o Senhor Miguel na Rua
da Alfândega, 284, loja.
PASSO o conlrato de uma h\a,
6 m de frente por 27 de íundos.
Alugue! barotíssimo. — Rua Pedro
Alves, 182. Chaves no hotequin-
em frente. - M-iore, c!c.a'hee
48.516.1 -_Cardosc._

SAUDE — A'uge-se na Av. Bürao
de Tefé, 107, ampla loia com ji-
r-*u. Ver di^riArnente no horário
de 7 as ló h.ras.

ZONA SUL

INHAÚMA - Aluga-se 2 casas
de quarto, snla, cozinha, outra
de 2 quartos, sala, cozinha, 120
e 140. Estrada Velha da. Pavu-
na, 1296. Tel. 30-5175.
PILARES" - Alugo ap. 2 qls., sl.',
dependências, gás. CrS 170. Av.
João Ribeiro, 507, ap 202 —
29-1174_ou_ Civia 52-8166.
ROCHA MIRANDA _ Aluga-se
casa, 2 qts., 2 sls., cox.r banh.
o quinlal. NCrS 160,00. Vor Rua
Jatinã n, 7 S ap. 101. Tratar tel.
38-9742.
RCCHÃ"'mTrÃN_È>a"- Aluqo óii'-
mo ap., des. folha. Ver R. Víel-
ra do Couto, 376.
ROCHA MIRANDA - Aluga-se ao.
I sl., I ot. etc. Rua Rubis, 994
ap. 201. Tel. 48-8298, Dr. leo-
pcldc.
VAZ lÕBÕ - Ãluga-se o ap.
102 da Rua Manuel Machado,
246, constituído de s?la, 2 quar-
tes e demais dependências. Ver
no local ccm o zelador e tratar
na Av. Rio Branco, 156 si 2 503.
lel. 22-6140.

ALUGO - Rua Francisco Sá, 95
ileia "L" - 25m2 - Cr} 370. Rua
IS. Clemente, 9B, ieias 5, 6, 7,
9 - 15 m2. CrJ, 315 _ 
27-54I6.
ALUGAM-SE boxes a Rua""Senador-
Vergueiro, 203 - Tratar pelo ro.
ne: 37-7045^
BOTAFOGO - AlugT~a~"lõIa"."~p".
S. e T. de galeria na Rua Volun-
tários da Pátria, 329. Traiar Av.
Nilo Peçanha, 26, s1 1 116. das
IL °L 19 horas. Sr. Baptista.
COPACABANA - Passo contrato
comercial sobrado Posto &, es-
quina Barata Ribeiro servindo
qualquer negeeio, Tel. 36-3223.
COPACABANA" -~í~ja'cõnfecçScs.
marca reg., vitrinas grandes, p~s*
sa-;e contrato. Barata Ribeiro n.^
737-A.
COPACABANA - S.brõíõ~s -
Comércio. Alugam-se. R. Gustavo
Sampaio, 5--Í2, frente. amp'o sa-
lão cj banh. Chaves ci zelador.
Tratar Lowndes & Scns. Av,j
Pres. Vargas, 290. Telefone ...
23-9525 - CRECI 20..
LOJA — Largo do Machado —
Aluga-se 1 a. Iccacão, perto cine-
ma. Tratar 22-3996 à tarde. -
CRECI 23.

.LOJA - Aluga-se n,
cabana, I 100, bia D

ILHAS

GOVERNADOR

CASA - Sala, 2 qts., banh.,
coz., muita água, ónibui e luz.
NCrS 70 000. Estr. Bandeirantes
11079, Km 11.
RUA TECFILO BRAGA, 9 - Alu-
ga-se casa c| 2 quartos, sala, co-
zinha e dependências. Vila Vai-
queire. Tol. 37-8292.

ENCANTADO - Aluqa-se ap. sa-i Alcântara Machado, 36, sl 406 -
la, 2 qts. e demais dependen-123-3042 -_38-403J._CRECI 743.

Sf.l!«„»er_' í,ra!ér 
Ru? Goii' n* ALUGUEIS calas e aps.'""Fornoço S,OC°rA ." r/?'uç!,v,!e- 

c' ,5 dí
2641202,jdns 8_as___l_hc_as. fiador. Ru, Uranos, 1410, fun- R,"> Graná' 5,°- 

.1 
2 P»*"™n

ENGENHO NÕVÒ - Aluga-se um dcs._OI*ria^ '.os- 
>•? ~av" ' ",a- ct">1- c'"*

ALÜGA-SÉ uma casa, quarto, sa-
la, cozinha. Rua Manuel Cava-
nel<-s, 835, casa 3. Brés de Pina

I BONSUCESSO--"~Casa 
"nova"""-

'Aluga-se de dois pavimentos, 1
FIADOR — Aluguel imóveis, «a- sala, coziniia, deis quartos, ba-
sas, apv, loj«, proprietário o,nheiro, demais dependência» —
comerciant» crídencíado por ban-: Entrada para carro — NCrS....

-emércio. Solução na hora.i300 — Rua da Assembléia, 93 —
Avenida Rio Branco n. 185, ;a-!sala 701.
Ia 604. Edif. Marque» d» Hor. BONSUCESSO - Aluga-s» um óti.

_„ j mo ap. do 2 quartos o mais do-
FIADOR??? Ind. Ótimas ref. ban- pendências, em cima do Banco
cárias. Documentes em dia -Ido Estado da Guanabara. Ver

. Cepa-
ana, 1 100, loja D, ao lad- ds

Agencio do JORNAL DO BRASIL.
Não é galeria, instalada c-m ia-
pêtes, vitrinas, balcões etc. Voe
no Iccal com o porteiro. Tr.iaf
tel: 42.0594:_das_Í^àE_18 heras.
LOJAS — P.-so duas, em Laran-
jeir-s, ser/indo para qualquer
negocio. Contrato novo, cinco
anos, aluguel barato. Tratar s;
noite pelo tel, 57-0712, com Ro-
berto.
LOJA — Ipanema — Passo cerro
instalações. Vise. d. Pirajá. Inf.

10, loja.

ao. 301, r. Barão Pa-
194, írento, 2 qtr., sa-

dependências. Tratar 36-4791.
Chaves cl p--rt.^Fern_i:ndc.
ACOMODAÇÕES 

"em 
casa 

"de 
la- ,

lia a mocas direitas que tr,.., TIJUCA - Aluga-se, Rua Conde
hem fora: Conde de Bonfim, I Bonfim, 1178 ap. 108, sala, quar-

(129 lo separados, dependências, vac.a,
'garagem. CN. 240._Tel_43-7024.

Alugo ou vendo —

Rua Beneditinos,
TIJUCA - Alug

ALUGA-SE ou vende-se ap. gran
de à Rua Valença 34 ap. 202 com iTl.iUCA

Sr. Celinho.
ALUGA-SE -Quarto

uma só pes.ca

um quarlo, a uma
senhor. Avenida Me-iVlLA ISABEL

Rua G
Roca, 400 casa
Pena — Tijuca.
A-ÜGÃ.É
senhora oi
lo Matos, n.° 18 — Tijuca
ALUGO - Quarto a rapaz
Professor Gabizo, 57.
^LUGAM-SE vagas pl môç*!-. Rua
Dona Maria, 2A, Tiiuca, 35 mil.
ALUGA-SE bom quarto com pen-
ão, õ Dessca^ distinta;. Rua Ga-

neral Roca, 544. Tel. 48-9039 -
Praça Saenz Pena. 
ALUGO uma sala de frente a ra-
paz sojteiro cu casal. Não tem
cozinha. Entraria completamente
independente. Rua Matoso 242 —
Tijuca.

Catumbi. 11.a locação, -^p" ™fi*'^i Salam-r^ '
Pca. 

CsTnl*«-9-iO.__._

i, quarto
emp. Ru«

CENTRAL
APARTAMENTO.""-" AÍugIrrv~~".i
1, 2 e 3 qts., sala e dependòn-
cias. Ccntrato ccm fiador. Ver
e tratar na Rua Barbosa da Sil
va, 95 — Próximo da Rua Ana
Néri.
ALUGO grande qt., entrada ind.,
a dois rapazes ou casal sem fí
lhes. - Rua 8 de Setembro, 148,
Méier, Cachambi. Seguir R. Bai-
úracc. 
ALUGUÉIS — Ãrranjamoi casas,
ap., lojas e fornecemos os mo-
lharfi- fiadores da Guanabara —
Rua do Resende, 39, sala 1 103
ALUGAM-SE 2 amplos apartamen

grande hrea de estaciona

Resol
19 s/76.
landia.

na i - Pca.
52-6781

Floriano
— Cine-

Rua Bonsucesso n." 383, ap. 402
e tratar ccm Sr. Eduardo no es>
critório do Sr, Mello, segunda-
fotra.FIADOR — Para casas, apartamen*

to, a lojas. Temos proprietários
rrecu-áveis, com viries imóveis.

Solução 24 horss. Contrato grá>
tis. Av. 13 de Maio, n.° 47, satã
1 603 - Tol. 42.9957._
FIADOR" IMÓVEIS -Aluguel -.
Casas, aps., lojas pro prletario J quartos, sala, 2 varandas,
. comerciante cradenciado por"1. Pacheco Jordão, 88. Alunuel
Bancos pelo S.P.C. - Solução;"'* 230. Tratar na Rua do Car-
na hora - Larno da Carioca n.!mo- 27-A' loia- !«'¦ 32-1774.
5 - sala 614. Edif. Carioca. jdominrjo das 9 as 11 horas

BRÁS DE PINA -
garagem, quintal,
porta. Tratar na
179, Sr. Manuel.
per favor, _
BONSUCESSÕ~" Alugo res
3 quartos, sala, 2

Atuga-se casa
condução na

Rua Orojó n.
Tel. 30-4142,

com

Ver

ANDARAÍ - GRAJAÚ

ALUGO ap. 203. Rua Barão Ita-
pagipo, 152 — 3 quartos, sala,
dependências. Chave c. zelador.
Iní. R. Quitanda, 20, s] 306 -
Tel. 31-0823- 11 às_18h.
ALUGO ap. 

"405," 
Rua João Al-

fredo, 50, 2 qts., demais depen-
déncias. NCrS 260,00. Chaves c]
portaria. Tratar 10 ás llh20m.
Travessa Ouvidor, 8,_ sala 601.
ALUGA-SE casa sala, quarto, co-
zinha, banheiro e area. Desconto
ern folha ou deposito. Aluguel
NCrS 120,00. Rua Itapiru, 612,
c/ 2 — Rio Comprido. 
ALUGO" ap. 303 cia Rua D. Zul-
mira, 36, 2 q., sala etc. inf.
28-8640, 52-6571.
ALUGA-SE ap. novo, luxo, com
2 quartos, sala, banh. em cor,
coz. e dep. emp., sinteco etc,

Rua!ALUGO um grande salão, med.
|50 m2 — Servo p' moradia ou
Idepósito, pode lavar e cozinhar.

JR. 
l-uís_3arlaosa,____-_V__lsabe_.

| ALUGA-SE grnnde salão com 16
meires e cozinha independente
que pode servir para comércio
ou moradia. Rua Teodoro da Sü-
va, 443 casa 6. Preço 120 00. —
Chaves na dl. Tel. 34-0907. __
ALUGO ap. sl., 3 qts., Barão
Bim Retiro, 910, 270 mil. - Tel.
43-4033, Sr. Bernardo. Loias -
Atur-o Barão Bem Retiro, 910 -
Í.T-ÍOSS^S^ Bernardo^
ALUGO - Rua Silva" Pinto, 119,
casa 4, de 3 qts., sala, cozinha,
dep. emp., quintal etc, pintada
de nova. Ver de 9 às 12 ho
ras — Aluguel 300 mil. Traiar
43-9342._
ALUGO 

"o 
ap. 

"204 
dõ Ed. Ber-

tioga à Rua Adalberto Aranha,
16 ccm* sala, quarto e depen-
dencias. Chaves com o porteiro.
Tratar à Rua do Carmo, 65-5.u
andar com Clemente — Telefone
32-4685.

Casa — Aluga-se
, dep. emp. Ernes-

74. Tratar tel.: ..

Ver Rua Mariz e Barros, 553, ap.
n. 606.
ALUGAM-SE 3 aps. sala, quarlo, pcozinha e banheiro, na Rua Aires .trabalhem

Aluga-se Gomes, 91, Usina da Tiiuca, su-p8-3727.
bir a R. Rocha Miranda. f-^UGO 

"c

CATUMBI"- À'urja-ie ca"sa sa-|Rua Barão

ANDARAÍ -
3 qts., 2 sls
to de Sousa,
288187.
ALUGA-SE um quarto, para rapa
res do comércio cu moças que
tnbalhem fora. Rua Gastão Penal
va, 135 — Andaraí.
ALUGA-SE um quarto, a casal que
trabalhe fera ou 2 moças que

fora. Grajaú. Tel.

~7~7~~ (BONSUCESSO - Aluga-se ap.
JACARÉ - Aluga-se amplo ' ap. 202, de luxo t grande acomoda
de írente, todo pintado e e sin-jdacão - Ver e tratar, na Rua
teco, 2 qts., sala, coz., banh.. 2 Cardoso de Morais, 354 - Tel.
áreas. Rua Dois de Maio, 753,'32-7314.
ap. 201. Chaves no local ou najcrÃnnpoV? ÍÕSr. n7r~Â fãun. iX

,-.,,,, Ha-, NC,I 170,00. Estrada quitanda. Tratar na Rua México,Inho^a/anlldo c| 
"rjÒcumemação

41, s,lo|a - Tels. 22-8441 c Solução na hora. Av. Rio Bran-
22:8_'5_L- |co, 108 s| 1109. Tel. 32-7655.
MÉIER — Alugn-se ap. 101, tér-
reo, c| 2 qts., sl., coz. banh. e
quintal. Camarlsta Meier, 17ó.
Chaves no local. Tratar Alcindo

Henrique de Melo, 225 Osv. Cruz.
Traiar i R^Sirici, 83-B M.H.
ALUGA-SE 1 apartamento n. 202,
quarto, sala, cozinha, banheiro,
área. Rua Aristides Caire, 3/3, c/
16 — Meier, lado da lgre-a.
ALUGA-SE um ótimo apartamento;Guanabara
térreo com sinteco, na Rua Ita- 

**

maracá, 67 — Cachambi — Ver
tratar_ no mesmo.

ALUGA-SE ap. grande — Rua
Meira: 25 - Piedade.

Rua

SÃO CRISTÓVÃO - Aluga-se"ca-
sa igual kitch e um quarto in-
dependente, lugar agradável. -
Ana Néri, 169.
SÃO CRISTÓVÃO - Aluga-se boa
casa ccm 2 quartos, sala e grnn-
de quintal. Contraio com fiador.
Ver na Rua Mineira, 31 e tratar
cl Sr. Silva, na Rua Senador Ber-
nardo Monteiro, 28144.

TÍJÜCA-RIOAcOMPRÍDO! praça afonso pena
o ap. 202 da Rua

li da Pada

a, va
. de

randa, 2
empr., <

e garagem —
Chaves Rua
ap. 103. lel.
CATUMBI -
frente, sala,

nh., copa,

A^uya-se casa
qts., banh. de cô.-j(osq.

:cz., grande quinta! quart
Rua N.warro, 15.

Elizcu Visconti, 8,
23-2685.
Aluga-se ap. de
varanda, 2 qts.,

coz., área dtanq.,

ixcelente ap. 201 da Pac_' _*
São Francisco n.° 10 Cachambi.

ALUGA-SE um quarto, na Rua
Dias daCruz, 553, cl 4. 55 000.
ALUGO - Casa," 2 c. sl.'"e 2 sa-
lôes, p. oficinas — R. Augusto
Nunes, 108 — Tcdcs cs Santos.
ALUGA-SE apartamento de quar-
to, sala separada, banheiro e co-
zinha, na Rua Basílio da Gama,
53 ap. 303 - Largo da Aboli-
ção, por um e meio salário mí-
nímo. Ver e tratar na loia D cl
Válter.
ALUGAM-SE bons quartos.
Barbosa da Silva, 29 e 21
Riachuelo.

ALUGA-SE ap. na Av. Amaro Ca
valcanli, 923 cl sl., 3 qts., coz.,
banh., área c| tanquo. — Traiar
APSA. Tv. Ouvidor, 32, 2." de
12 às 17 jnoras. Tel. 52-5007.
ALUGA-SE casa moderna, confor-
tável, pj famí lia numerosa, c!
4 qts., sala, 2 varandas, jardim,
garagem, Int. emp., quintal, um
ap. nos fundos, etc. Alug. ba*
rato. Ver à Trav. Cerqueira Li
ma, 161.
ALUGO ap. na Rua Rocha Pita,
231, 401 com 3 quarlos, 1 sala,
copa, cozinha, area, varanda,
quarto, 1 sala, copa, cozinha,
area, varanda, quarto de empre-

24/1214, c/ A. J.
Goe:. Creci 202.
ME i ER" 

"-'" 
Ãíug~a-s.,~R~ M~ed"inã,

58, ap. 201, sl., 2 qls., demais
dep. Tratar Av. Rio Branco,-_J5."_- JeK 32_3J8_5.
MADUREIRA - 

"Ãiugo 
um apar-

lamento p| casal, bom e barato.
Rua Itaúba, 288.

frente alugua! 250. —

tos.
;irea ci tanque e banh. 2.° pav
2 qts. e 1 banheiro. Chaves na ^7-5527.
casa 13. Tratar Aliança Imóveis,1
P.a. Pio X, 99 • 3.° and. Tel.
23-5911.
GOVERNADOR""- Cara mob. 

"m

praia. CrS 270 000 mensal. Alu
Tel. CETEL 96-2157 - loca

Praia dn Bandeira, 75.

ILHA DO GOVERNADOR - Zum"
Aluna-se o ap. 202 da Rua ZONA NORTE

Serrãc, 311, c| 1 sala, 3 quartos,,
dep. comp. de emp. Ver no lo- ALUGA-SE grande leia,

LOJA - Passa-se. Av. Ataulfi- de,
Paiva, 209-G. loblon. Contrata Si
anos. Tratar no local. Horérictr
comercial.
LOJA -- Copacabana — Pasca-se
contrato. Melhor pento. Rua Ba-
rata Ribeiro. Tel. 47-2648.

. ¦-_-„-....... _-,....._ .-.,j, A5 ni2f
cal c| o encarregado Sr. Malluas,.força, 4 pertas, frenle esla.ao
no n. 325, d 8, ap. 101 - 1ra-'aa Ponha. Tel. 26-7533.
tar na Av. Franklin Roosevelt, I v. fi-..-. i".'—i ,„„ p ~ ~~r
io ;to -,.,.. icrv> .ALUoO loa, Largo do Campi.
39, 15,0, grupo 1502, nho -,„,.,_ 

à E5trada ,ntcnriín.
ILHA DO GOVERNADOR - Alu- te Maoalhães n.» 66, com Ar-
na-sc ótimo ap. 3 qts., sala. varan- naido.
da, dependências de frente para ALUGA-SE loia na Rua Barão de
Rua Sorrao, n.o 311. Visita no lo-Mi, 424.B - Ver no lo-
cal ccm encarregado Sr Maltas', Trst _cm prcpri.,_rio rTratar esc. Av. Franktim Ronsevelt, p(1, Rl.h.j;.|.M m .„u,„-__tB
roa <-:„,-,-, lim _ T»l ku" Beneditinos, 10, scbrcoia.

42-0571.
ILHA DO" GOVERNADOR - Alu-1.

AIUGA-SE na Av. Brasil (Mer-
cado S. ( Sebastião), loja ci 107

t. n . . . o ,ci= armazém ci 360m2 — Tel.i
ga-se casa na R. Projetada B, 15, 26-ÍA96
Cacuia, cl 2 qts., sala, c^z., banh. ----- , _ . .
çiararjem, dep. empregada, varan-.AIUGA-SE loia, na Av. Ernani
da e quintal, lodo cf sinteco
Chaves c' prop. no ap. em cima.
Tratar Dom Bosco à R. do Carmo,
6, gr. 1209 — Tel. 31-1312. |AIUGO ótima sobreloij n.° 219,

banheiro privativo, ã Zvs Sete;

Júli __
ALUGA-SE Ioi-, na

.Cardoso, 52, Ioi" H, em frento
Praça de Cascadura — Tratar pe-

Io lel. 37-0754 - Sr. Leite.

_l
ILHA DO GOVERNADOR - Fre-
guesia. Aluga-se pi temporada,
casa mobiliada c| geladeira, 3
qts. e 2 sls. Inf. lel. 48-9986.

FIADOR — Pari casas, aparta
mantos • lojas. Temos proprleta*
rios irrecusáveis, com vários
imóveis — Solução em 24 ho>
ras. Contrato grátis. Avenida 13
de Maio n. 47, sala 1 603. —
Telefone-. 42-9957.
FIADOR IMÓVEIS - Aluguel -

133 Casas, aps,, lojas pro príetário
r comerciante credenciado por
Bancos polo S.P.C. — Solução
na hera — Larno da Carioca n.
5 — sala 614. Edtf^ Carioca.
JARDIM AMERICA -"Alugo" uma
casa com 2 quartos c todas as
dependências. Rua Monsenhor
Castelo Branco, quadra X, lote
29.

PAQUETÁ

Setembro, 88, esq. Av. Rio Bran-
co. Tratar 54-0*113, c| proprle*
lário.
ALUGA-SE uma loja cm borra
ponto para quaiquer negocio,,
contrato 5 anos. Av, Suburbana,

ILHA DE PAQUETA - Aluga-sei.8293--V.-...p_icÉ5d": ,
casa Duplex, c! telefone, c! ou ALUGA-SE ou vonde-se loia gran-
sem mobília, c| 2 qts., sl., cox.,|de. Vilela Tavares, 374-B. Tel,
cepa, 2 banhs. sociais, terraço. 127-0470. Lins Vasconcelos.
Aluguel Crí 350 000. Praia José fnTÃ f,nT,in»"—,i„„. .. „ 

¦
n ¦., • . -i c > L(-J.im -- esquina, aluqa-se sen.
Bonifácio, 53, ap. 15. Ver no i,,.,__. Mr-í. cn -,=,._ „_.«*,-:.. ,u. , ' . ' '-, , .... ¦ ~ ! luva.-, MLr> ou para m-gccio, ae*
local e tratar na Imobiliária Car-1 '
taqo Ltda., Rua A^éxico, 41, gr. In- , , e..
1 308. Tel. 32-5390. I l95' ?e"° dc S'iv3

MADUREIRA - Alugam-se apar-
lamentes noves, p\ casal, pega*
do er» Mercado de Madureira. -
Av. Ministro Edgar_ Romero 335.
MEIER —¦ Alugo casa, s., 2 qts.
coz., banh., área. Ver todos cs
dias, 13 às 18 h. Torres Sobri-
nho, 44. Tel. 28-2905. Não fal-
la áçua.
MESQUITA — Alugo casa, Rua da
Serra, 313 e outra na Estação
Juscelino, Rua Joscfina, 125
Al. 55 000.
MEIES - A~luga.it Rua fte."C
ta 117, fds., ap. «04, c| hall,» confortável. 200 mil por mês
sal», 2 quarlos, • damais d«pen-!Tratar Rua Nicarágua, 175, loja
déncias. Chaves e| zelador. Tra« f 

•-; A"tero.
lar lowndts • Sons. Pres. Var.;f>_N'HA CIRCULAR - Aluga-se ca-
gas _n. 2?0._J_.» -_Tel. 23.9525;s_ fsmf|ja, quarto a moca ou sra.

ESTADO DO RiO
Aut. Clube

í LOJA - Alugo

Rua Itapuca,
Vale ccm

205
2

Iraiá
ojas na Rua

Aluguel a

NITERÓI

JARDIM AMÉRICA - Aluga-se um
teneno para oficina ou galpão. -
Tralai_ccm D. Dulce, 28-3799.

ÕLarTÃ - Alugo casa, sl., 2
qts., coz., banh., érea, ponto fi-
nal do ônibus, -484, Rua Firmino
Gameleira, 271. Ver de manhã

|- Tel._48.716. _
PENHA alugo 2 aps. um luxoaps.

200 mil

r. 18 - CRECI n. 204.

MÉIER - Aluga-se ap. 101 da
Rua Dias da Cruz, 395, c| 2
qts., sala, coz., banh. Chaves no
local. Tratar Aliança Imóveis. Pra-
ça Pio X, 99, 3.°" and. Telefone
23-5911.

deps. cps. de empr. Rua Eiizeu
Visc:nli, 8, ap. 201 - Chaves
no_ap. ,103 - Tel, 23-2685.
FIADOR??? Ind. ótimas ref. ban-
cárías. Não c.bro adiantado —
Rosolvo na hora — Av. Rio Bran-
co, 135, s1 1 819. Tel. 32.2503.

MUDANÇAS STAR -
12,00 A HORA. Telefo-
ne 22-9264.

arão Mesquita). Salão 3
e mais deps. Chaves c/o

porteiro. Tratar
Tel. 48.9993.

com Maurício —

ALUGA-SE um ap. 2 qts., saía,
cezinha, banheiro, Engenho Nô-
vo. Tratar Rua Araríp. Júnior 73,
Andaral. Tel.: 58-3357.

ALUGA-SE apartamento c| 1 quar-
to n sala conjugados por MCr$
220,00, mais taxas. Conlrato com
fiador — Ver c Iratar na Rua
Conde de B_nfim, 59.
ALUGA-SE um quarto para 2 pes-
soas que trabalhem fera, e dé
referências. Na Rua Conde de
Bonfim, 768^ — Tijuca.
ALUGA-SE sala, quarto e cozi-
nha, de frente com jardim. CrS
140 000. Rua Felix da Cunha
110. Tijuca. Pede-se referências.

a pes«oa
de Paiva

dis-
534

ALUGA-SE ótimo ap. frente: sala,
2 cts., arms, embutidos, qt. e
banh. emp-eg. — Rua São Miguel,
135, ap. 102. Chaves c| porteiro,
de_ seg.-feira a_sábado.
ALUGO i sala de frente, a mô- {Vassouras

Pena, 43. Grand
tos, sendo um duplo.
320,00 mais despesas
cem porteiro.
QUARTO-"-
veis, lavar
Aguiar
da

Aluga-se c|
e Cozinhar.

21 ap. 202.
Segunda Feira.

COPACABANA - Aluga-
para duas meçaj ccm direito
banho quente t uso telefone —!
Tel. 56-1271.

ap.
12, c|
2 qls., cj
i2, banh..

COPACABANA - Alugo aparta"
mento cenj. 180 000 — Anit.
Garibaldi, 22-606 - Chaves com|2.° and. de 1217

^ porteiro.. ^_ 152-5007. CRECI 253

ças ou casal sem filho e 1 qfo.
com 1 c 2 meses dooósito. B.v

— fão de Itapaglpe, 90. Aluguel102, Rua ao ooo e 130 000.
3 gran- r,.-.r^r v—rALUC.O quartos ccm move>.

sào e água corrente. A
P*uln de Frontim, 467.

QUARTO — Aluga-se podendo la-
var e cozinhar por NCrS 60,00.
Rua Mcura Brito, 198 — Tijuca.
QUARTO - Alugo p] pessoas
adultas s| móveis, c| 2 meses em
depósito. Rua Conde Bcnfim, 84.
Tel. 54-1147 - Sr. Geraldo, ze-
lador até às 12h.
QUARTO - Alugo p/ lav. coz.

dep. Ver R. Barão
36, Trat. Rua Marcílio

ANDARA! - A'ug. ap. 202 da
Rua Uruguai, 123, c| sala, 2 qls.,
banh. comp., ccz., éreô cj tan-
que e dep. de empreg. De fren-
te cí sinteco. Chaves no ap. 201.
Tratar na Aliança Imóveis - Praça
Pio X, 99 ¦ 3° and. Tel. 23-5911.
ALUGA-SE ap._ sala, dois quar-
tes, cozinha, banheiro, dep. em-
pregada. Praça Barão de Drumond
n. 62, ap. 404 — Porteiro.
AIUGA-SE à Rua Emília Sam"-
paio, 25, ótimo ap. sala, três
quartos, dependências de em-

;pregada, gde. área c[ ou sem
_ I garage.

Aluga-; ANDARAT""~~~ÃIÜi~ apT S-"Í"ÕT
Martins fiRo casa. ci sl., 2 qtos. etc. R.

Ia, dois quar-INicolau Mcrcira, 44 'chaves no
NCrS ...5,201, Tratar Sr. Lúcio: 43-0030.

ChavesiAv P. Vargas, 590, s. 514. -
fCrecí 20). Inclusive domingo.
{Cr? 200).
GRAJAU - Aluga-se ap. 4Q2 à
Rua Comendador MartineM, 179
c| tel., sinteco, arm. emb., 3
qts., sl., banh., coz., área c|
tanqws, depend., p| empreg.

ALUGA-SE um quarto mobiliado a
um senhpr cu meco de trato quo
dô referências, na Rua Tenente'
Cerqueira Leite 14, aoartamento
402. Méier._Jelfone_29-lj75.
ALUGO ind. casas, aps. do Ro-
cha a Austin, Triagem a Caxias, I,
2 qls. de 50, 70, 90, 100 e 120
NCr$, sj fiad-tr. R. Lucídio Lago,
138, sj 4, MiSicr, até 17 horas. _
ABOLIÇÃO - Àlugo-ie cãsê. Tel.
49-8174.

sj mó-
Rua
lgo.

Ver no loca'. Chaves cj pert.
tartar na Predial Canadense Ltda.
R. Álvaro Alvim, 21, gr. 1206-8.
Tel. 22-7808, das 9 às 17 ho-
ras, da 2a. a 6a. feira.

- Rua Vise. de Sta. Isa-
ap. 104. Sola, quarto.

pen-
cnida

arm.
. dep.

emp., garagem, ed. ci poço ar-1
tesiano, pintura nova à óleo. — [ALUGA-SE um apartamento de

ralar APSA, Tv. Ouvidor, 32,lquaito e sala conjugados, banhei-
horas. — Tcl.iro c kitch. Rua General Roca n.kitch.

i .40 - Praça Saenz Pena,

GRAJAÚ
bel. 559,
banh., ccr., varanda. Chaves
zelador. ADMINISTRADORA NA-
CIONAL. Av. Pres. Antônio Car-

Dias,_20, s/ 401. les, 615, 2.° pav. Tel. 42-1314.
RUÃ SÃÒ"VICÈN1E, 45, ap. 202 GRAJAU - KAIC" aluga na Rua

Frente, sala, 3 quartos, banh., Álvaro n. 31, casa ci 3 salões,
cor., dep. emp., área c| tanque. 1 jardim inv., quintal, 2 sls
Chave: no a;-. 102. - ADMINIS- qts., cepa-coz., 2 banhs. sociais,
TRAOOP.A NACIONAL. Av. Pres.jvarandas, dep. compl. empreg
Antônio C.-.rlos, 615, 2." pav. Tel.[área ç' Ianque e garagem. Alu-
ÍH_J.31_4. jguel 6CO mil cruzs. Aceitamos
TIJUCA — Alugam-se salas comer-A'erta. Tratar niT Rua do Carmo,
ciais. R. Conde de Bonfim, 252.:27-A - Tel. 32-1774 - CRECI

Traiar Sr, José. |283,

MEIER - Alugo aps. 202/402, na
Rua Cônogo Tobias, 158 — 230,00
e taxas, entrar p/ R«.a topos da
Crui — Perteiro. Tal. 36.1873.

Quique* trabalhe fora. 40 mil. R.
xadá, 35 — D. Dina.
PARADA DE LUCAS - Aluga-se
casa de 2 qts., sala, banh., cozi-
nha, quintal e garagem. Rua Fer-
reira França n. 600 — Aluguel ..
250 000 e taxas. Ver no local Tc.
Lecpoldina._
RAMOS "
236, ap.

Rua Leopoldina Rego,
403 — Frente, sala, 2

Citéria,
| combine
!f.Õ"ÍÃ"TM"BRÁS DE PINA - A'u*
iqa-se Loja C da Av. Brás de Pina,

1 070. Tratar na Rua Buencs Aires,
48, 3.° andar, horário das 12 às

|18 hs., cl_o Sr. Ivo.
LOJA 64 m2 - Largo da" Se-
gunda-Feira, ccm Haddock Lobo.
Ctimo ponto — Ver Rua Arauio

_— . ;Pena, 10. loja 5 - Tel. 28-8203.
- Aluga-se Cr$ 250 mil [5^ _ p_.s_..e para indústriacruzeiros mais taxas ap 603 na cu f| , _ fô bancada9

Rua Coronel Moreira César 1»-!afn,,sao, vitrin_, Jt_ . ár_._
Tratar Rua Uruguaiana. 55 sala A| , NCr$ 2J „- Av
711. Tel.t 43-1759, Idústrias, 324-E
NITERÓI -Centro-Aluga-se «P- foJÃS -^100 mts. Av. Brasil.
c| sala e quarto conjugado, ba- f. 0XC0|enlB ponlo .,,:
nhenro e kitch., na Av. Amaral :„.„...., 

.Vj A|uç)am.5Pe j „„.
Rua Cende dc Agrolcn*

ICARAI - 2.' quadra praia. —
Alugo ap. novo, frente, garagem
2 quarlos, salão, dep. emprega-
da etc. Guimarães, 2-3810. Ni-
terói. 46-5054. Rio, noite. Creci-
ERJ 196.
ICARAI

das In»
Vila da Penha,

Peixoto 327, ap. 518. Chaves por.j
laria. Aluguel NCr$ 130,00. Exl- °" SJ*"}

ge-se fiador idôneo. Tratar telefo-!?* _t_t_i__ 
'

*c .cn. («wocta.
LOJAS — salões — Para comer*
cio ou indústria. — Alugam-ie no
Rua Tenente Pimentel n. MO —
Olaria. Trstar na Trav. do Ouj

ne 45-4504._
NITERÓI - Áluga-se ap. - Ama!
ral Peixoto, próximo barcas — I
sala, dois quartos - Tel. 45-9125.
NITERÓI - Aluga-se pertinho clevidor n. 32 - 2.° andar
Praia Icaral, Rua Col. Moreira lojas" _ Alugam-Ve Instílac-e»
César, 4ol, ap. 1003, com lincta _t. |ux0 pac)aria, aceugue e mer-
vista para Guanabara, ap. do ___,;,, na Rus ju:\,,n0 ,_„ Miranda,

... grande sala, quarlo, banheiro, co-277, Vicente da Carvalho, com o
quartes, banh. em cor, coz., área zjnn_ e área. Aluc-uel 200 mais sr Júlio
serv. CrS 190 000. Chaves c) ze- ,_„_.. Ver t combinar - Tel.
lador. ADMINISTRADORA NACIO- 25-1155, à noile 46-6639 - Sr.
NAL. Av. Pres. Antônio Carlos, D__vid
615, 2° pav. Tel. 42-1314.
RAMOS - „,Uh=->c, .wo "»"rci»wr. — <.v.-o.i\_im_ — m»r« _ pr?(Í5, a|Up„~_Í rm.

MEIER — KAIC aluga na Rua
0. Claudina, 447 a casa 8, c]
sl., 2 qts., coz., banh., jardim

iSTll £? w"" n";'^°^^Í^laf_l0ÍPETRÓP. - CORREIAS -
.. ,77. 

C" 
_!-a 

¦_¦_,- 7eL! " • • 
|2 X:2banh:, _.z. ^úiS ct ITAIPAVA Pra- leia,

32-1774 - CRXI 283. |v>h __ ^ ]Q] ^^ Lov/ndes
290.

LOJA GRANDE - Aluga-se CO
vende-se. Perto da Prara Saens

ena. 200 m2 - Rua Ccnda de
[Bonfim, 116. Tratar no loc?'.
TIJUC4"

ves no ap.
Aluga-se casa em cen-!& s°"5- P'"- Vargas, Tele

Iro" de terrln"o"°cÓmT"quarÍos7"Ílf<:-1í 23_9525 -CRECI 204. _
sl., coz. e banh. Tratar 38-3309,:RAMOS - Aluga-se casa c| st.,
com Sr. Augusto. Iqt., coz. e banh. Rua Ipiranga,
MElER - Em casa de faml lia, jl64-
aluga-sc um quarto para môçaiViSTA ALEGRE — Alugamos be-
que trabalhe fora. Rua Maga- j lissimo e confortável apartamen-
Ihães Couto, 261202. [to c/ 2 qts,, sl., coz., banh,, area

Rua Válter Seder,MEIER
ALUGUEIS — Casas e aps. a par-

de 150, 180, 200. Um mês
adiantado ou bom fiador. R. Al-
cantara Machado, 36, s| 406. —
73-3042 - 38-4031. (CRECI 743).
ALUGA-SE" uma casa de sala,,-c ,,. _,_
quarto e dependências a Rua Ma- OSVALDO
ior Mascarenhas 73 — C| t B.
Chaves ao tado. Preço 150,00 no-
vos informações, lej^ 29-2887.
ALUGA-SE 1 quar!o.~"_n!rada in"
dependente para raoazes ou ca-
sal sem filhos, 50 000, 3 meses
em depesito. Rua Engenho Novo
143.

Aluga-se ap. conforta.!» garagem,
•salão, i. inverno, 2 gran-jI«_>L.22-i26"-

65.
ve]"". 

" """" ""' "

des qts.. banheiro luxo, quarto.VILA DA PENHA — Alugo ap.
e WC de empregada ele. — Alu- s_|a, 2 quartos, cozinha, banhei
guel: NCrí 210,00 -Taxas. J.ua|r0 completo, área cl tanque e va

randa ci sinteco. Rua da Inspi

subsslo, galpãn e ter*
rcno. Tratar pelo foi. ZA-69A2,,

ALUGA-SE pitoresca casa para Sr, Fernanda»,. i
lua de mol, per 1 més, ônibus VAZ LCBÕ - Aluqa-se a loia
à poria. Tel. 27-3960. b As Rua Manuel Machado, 246.
PETRÓPOLIS — Centro — AlugoiVer no leca| ccm o zeíad.r e
ep. frente, pilotis alto, melhcMratar na Av. Rio Branco» 156 %\
local, por contrato ou temp. -Fi-; 2 503. Tel.; 22-6140.
no mob., tel., gelad., 2 qts.,
bens, grande sala, copa-coz,
banh., qt. reversível, área de
serv. c} arm. emb., depend. em-
preg. NCrS 500,00 e taxas. Maio-
res detalhe» tal, p! 25-2119.

ILHAS

José Bonifácio, 1 059*301. Cha-
501.

CRUZ
I ração. 580, ap. 202, iunto Av.

1 714 - Ver parle daPróximo aMerit
estação. Casa nova, aluga-se, de manhã.
sala, 2 quartos. Rua Comendador vYjí-a 

"ALEGRE 
- Aluno ap. 2

Agostinho de Almeida, 82, 
ço- d d_ RuJ 0j. 

.„ da
meca na Rua Henrique Braga. Alu-Mo(. 194 A|_ ,40 ,nf 30.4944

ALUGA-SE por NCr» 55,00, pe-
queno^ ap. para s.lteiro ru ca-

I sô. Rua Claudino Barata,
479. Rea'engo.
ALUGA-SE ap. em edif. de 4
unid., semente ccm 2 qtos., sala
coz., banh. compl., área cj tq.
t "dos os cômodos sao amplcs.
Ver na Rua Dr. Garnier, 307, ap.
202. Chaves no ap. 201. Tratar
r proprietário Farah, na R. Bela
86. Tel. 54-3054.

guel_Cr$_160 000.
PIEDADE — Aluga-se" quarto in-
dependente. Rua Asiii Carneiro,
429, só a rapaz.

_CRECI_751
VILA DA PENHA - Aluga-se o
ap. 405 da Rua Prof. Arlur Thi-
ré n. 75, 2 quartos, sala c/ ele-
vador. - Te'ef:ne 22-3818 -

Ver com port.

TERES. - FRIBURCO
TERESÓPOLIS - Lua de mel, fins
de semana ou temporada, aluga-
se ap. mobiliado. Geladeira, "pis-
cina e launa. Tel. 52-9237 e
57-2531.

ALUG ASE quarto para um
dois rapazes, e outro mau
queno para um 16, Crí 25 Ó00|na Tiiuca.
— Rua Glaziou, 165, entr» osjdor Muniz Freire,
Largcs Pilares eAbolição. ibel.
ALUGÁM-SE casas de la. locação QUARTO -
de 1 e 2 qts. Ver na Rua Pro- para casal
fesser Clemente Ferreira, 687, em lhem fora.
Bangu. Tel. 43-6009, iEsq. Rua Guinaza

PIEDADE — Rua Padre Nóbrega.
123, ap. 101, aluga-se c/ 2 qls. LINO
sala, saleta ap. tipo casa. Cha-
ves na Rua Antônio Vargas, 12, AUX. — RIO DOURO
c/ Dona_Nair, lel. 49-2183. _
PIEDADE — Aluga-se 1 ap. cl
2 quarto, sala, dependência e
área R. Gomes Serpa^ 448.
PIEDADE — Aluga-se casa 12 ql.
2 snl ais e mais dependências fia-
der. NCr$ 180,00. R. Assis 

"

neiro, 281. 
ou|QUARTOS E SALAS- . , .,..„,

Rua Doutor Garnier, 179, e!"- 90,00. Ver á Ru3 Coneçto Bou-jl-l: 30.3306.
Traiar na Rua Sena-'cher Pinto, n.° 412. Tratar na, NILÔPOLIS

32 - Vila Isa-'Rua Ururai n.° 460, ap. 202 -|morada

TERESOPOLIS - Aluga-se ap. no
Hotel Higino com dois quartos,
saia e dependências, de frente,
totalmente mobiliado, inclusive
ccm geladeira nova. Temporada
ou anual. Tratar pelo íelefone
460723. _
TERESÓPOLIS, - Alugo barato
ap. novo ccm cu sem móveis —
Elza - Tel. 42-8928.

LOJAS de esquina, alugo gran*
de ponto comercial. Ilha do Go-
vernador, para lanchonete, cen«
feltarla, materiais de construção.
Não perca esta oportunidade. -*
Estrada Tublacanqa, 678. Ônibus
Bancários. 54-ip89.

ESTADO DO RIO
NOVA IGUAÇU - Alugam-»e Io.
ias na Av. Nilo Peçanha n. . .-.*
I 619, la. locação. Inf. foi.! . .1
5__4657, Caries.

ESCRITÓRIOS
e CONSULTÓRIOS

NILÔPOLIS
ÃLUGA-SE uma casa quarto, sala,
cozinha. Rua Silvio Tibiriçá, n.°
350. Turiaçu
ALUGA-SE casa. Rua Alecrim, 853.
Vila Koimos. Tratar na mesma —CAXIAS

J Antônio. i quartes,
ALUGA-SE uma casa de quarto, nário

Alugam-se i !a,l' coz., banh., grande área Variante ou Petrobrás

CENTRO
CAXIAS - N. IGUAÇU -¦T ALUGAM-SE oilo salas comerciais,

juntas cu separadas. R. Riachue-
Io, 199. Tratar R. André Cavai.

2 cante, 50 - Centro. Tcl. 43-6102

— Aluga-se loia e
por Cr$ 200. Rua Rodri-

IR. Miranda. Ag_" Aive!- 1611- Tel- 2*5"262.
Eng. Dentro. Alugo ALUGA-SE casa, sala, q. cozinha iNOVÀ IGUAÇU — Alugam-se

u moças que traba-jbanheiro, varanda, entrada para departamentos, la. locação. Rua
R. Luii Silva, 22. carro, 130,00. Estrada do Sapè, Guatemala, 94. Inf. tel.:

'23. Turia.u, 152-4657, Cardoso,

— Alugo casa com
sala, coz. Rua Expedicio- - Ccns'antíno.

Jcsé Amaro, 782. Ônibus ÃÍÜGO sala 711 Evaristo da Vel^
porta. r. ,5 _ chave» na portaria -

Tratar Av. R. Branco, 185, sala
2010.
ALUGA-SE excelente sala na Av,
13 d_ Maio, n. 13 — edifício Mu-
nicipal. Aluguel mensal: NCrS ..-
230,00 mais taxas. Exige-se fia-*

. jder idônee. Chaves na portaria-'Tratar tel. 43-0888. i

h



6 - CLASSIFICADOS - Jornal do Brasil, S.°-fcira, 30-3-67
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mm

AGÊNCIA DO
JORNAL DO BRASIL em

RUA ASSEMBLÉIA, 93, sala
- Aluga-se ampla sala c| banhi
ro completo c kitch. Adminis-
Iradora Nacional, Av. Pres. Antô-
nio Carlos, 615, 2.° pav. Tele-
fone 42.1314.
SALAS E GRUPO - Alugo Ed.
Banco Comércio Indústria na Av,
R. Granco, esquina Ouvidor. De-
talhos 371922.
SALA — Passa-sc na Travessa do
Paço, 23 a sala 902, com telefo-
ne, toda mobilinda. Tratar pelo
telefene 42-1152 — Chnves com o
portoiro João.
SALA 

"ÕU 
VAGÁ""p; 

"(im "comer

ciai, mobiliada com telefone nc
Castelo, NCrS 250 e 130 respect.
22-2486.

1 707 COPEIRA - ARRUMADEIRA -
Precisa-se para casal - Referen-
cias. Ordenado de 60 000 - Av.
Atlântica n. 3 114 - ap. 801.
COPEIRO - FAXINEIRO — Pri
cisn-se com prática para casa de
tratamento. Pedem-se referen-
cias mínimas de um ano c do.
cumentos. Trntar à Rua Professor
Abelardo Lobo n, 74 — Lagoa —
Jardim Botânico.

PARA ANÚNCIOS CLASSIFICADOS
E ASSINATURAS

AV. GOVERNADOR
AMARAL PEIXOTO, 34 - LOJA 12
DAS 8,30 ÀS 17,30 HORAS
SÁBADOS: DAS 8 ÀS 11 HORAS

ALUGA.SE escritório. Graça Ara.iCENTRO - KAIC aluga na Rua
nha, 145, com 100 m2 o tolefo-Senador Dantas, 117 a s 2030
no etc. Chave na portaria com ç| saleta, copa e banh. Tratar na
Sr. Cruz - Informações: 45-7703.] Ri,,, do Carmo, 27-A - Tel.: ...
ALUGA-SE uma sala com telefo- 32-1774 - CRECI 283.
na., no Edifício Central, Av. RiolrFMTPn ç=u. '„..-,-» ~"ÃTT—~~
Branco, 156. Iratar Te! 27-3969. .„ p 

° 
n 

&°7 """-Alugam-
.,,,'- , -pc, Rua Dom Gerardo, 46, salas
«LUGA-5E ap. .! trei salas. Ruail 205-6-8, 27 m2 c| uma. Chaves
: i Luzia, 405, ap. 28. - Tel. \na portaria. Tratar Lowndes i.

Sons - Tel. 23-9525 - CRECM
204.

43-9250 
_

ALUGO no Ccnira, ótimo qlo.
ou uma vagi, arejado e limpo -
mcb. c/ roupa, a rapazes, c/ fa-
míiia respeito. Rua Senador Pom-

SALA - CENTRO - Alug. p.' es-
critório, consultório ou residén-
cia. Alvaro Alvim n. 33, s1. 1 á'02

Chaves port. hotel Rex. Traiar
tcl. 36-1892/23-1915. T. Otóni,
72. - CRECI 183.

SALA — Passa-se contrato Sen o-
dor Dantas, 117 — sala 316 -
Tralnr aala 317.
SALA ~ Centro ~ P/ escritório
e pequenas industrias — c — Te

Diversos tamanhos — A — R —
Lapa - 155._
SALAS PÁRA ESCRITÓRIOS, óti-
mas, alugam-se no Centro — Ver
e tratar na Av. Marechal Floria-
no, 38 — Ed. Santos Seabra.
SALA — Alugo, Av. Rio Branco,
c| 60 m2, c] telefone, completa-
mente aparelhada para grande fir-

ou aceito sócio que possua
negócio lucrativo. Inf. 47-9626,

ZONA SUL
ALUGA-SE snla, saleta, banheiro,
uso comercial. Av. Copncabnna n.
I 064, sala I 101. Tratar pelo tele-
fone 47-3358.
ÃLUGÃAVS"E"7ol<^9ore~9M7"dã
Avenida Copacabana, 435, fins
profissionais, la. locação. Chaves
ocal. Tratar 22-4039.

ALUGA-SE p| fins comerciais, ou
residencial na Rua do Catete n.
282, 3 salões, banh., coz., órea.
Tratar APSA. Tv. Ouvidor, 32,
2.", de 12H7 horas. Tel.: 52-5007.
ALUGO grupo 304, frente," Av.
Cop., esq. Miguel Lemos, 44, 3
alas c! hall e banh. Chaves por-

teiro. Lowndes & Sons. 23-9525
CRECI 204. _

ALUGAM-SE salas p! 
"escrit. 

ou
consultório. Av. Copacabana n.
542. Tratar_-_46-8350.
BOTAFOGO - Rua Voluntários
da Pátria, 191, alugo- 2 salas dc
frente, parn consultório ou fim
comercial. Inf. Tel. 26-1783.

J>7.
AVENIDA" RIO"
Aluço
Hc.-val

Chaves cj porteiro. Tratai
_ 

'des f. Sons. Pres. Vargas,
BRANCO. 185 -Tcl. 23-9525 - CRECI 204.

.frente, Edif. Marquês , CENTRO - Alugo ót." sala fte.",
I-,la', 

"r,t,?cr. b»n. o saleta. Edf. 
'Marquês 

Herval.
completo o r.it., 250 mil c taxasjCont. com. - Alug. 250 mil, la-- 37-7485. xi)s, J2-1337 - CRECI 764.
ANDRADAS, 29, saln 1008. Alu. CAIS do Porto - Avenida VW

com ruela, 131, 4.° pavimento do Edi-
fício Importadora Mercantil, olu

COPACABANA - Alugamos sala
de frente para comercio, e| ga-
ragem, la. locação na Av. Co-
pacabana. Theophilo da Silva
Graça — Av. Copacabnnn, 1 0B5
sala 301. Tel. 27-3443. _
COPACABANA -KAIC aluga p!

ifins comerciais o np. 1011 da
.-,-, ,. , „ „- 'Run Figueiredo MagalhHes n. 219

i o -i »«- 
A,"9a-i<!r'»la 3; Ruú c ai.-cil. coniug., banh. e kitch.1.° de Marco, 17, 5.0 andar -\awe. ci po„eiro. Tratar na Rua

Lown-ido Carmo, 27-A - Tel. 321774
t90

COPEIRA-ARRUMADEIRA - Pr.
clsa-ae com prática outros servi-
cos, servindo à francesa e refe*
rencias. Ord. 70. Rua Codaiás
217, Leblon, 27-4340.

COPEIRA-ARRUMADEIRA, d«~~35
* 30 «no*,, nar» família d* trt-
Io, com referencias recentes €
documentos, Ordenado CrS ....
90 000, 252, Av. Copacabana
ap. 201. Tel.: 37-4790. _
COPEIRA-ARRUMADEIRA - Casa
da tratamento — Referências 2
«nos, ord. 70 000 — Rua Sousa
Lima, 176, ap. 101 — Copac.
COPEIRA-ARRUMADEIRA -"" ftí.
cisn-se qua sirva a francesa para
apartamento da casal dn trata
manto. Av. Delfir» Mor.ira, 952
ap. 301- Tal. 47-9675.
cõpeir"a-a"rrumádeira~~ -~~píT.
cisa-se, com boa aparência e re-
ferencias. Paijfc-se bem. Tratar
depois dat 10 horas na Rua João
Lira, 64, leblon.

PRECISA-SE de emprr^ada. Tra-
tar na Rua Urugunl n. 11.
PRECISA-SE empregada para todo
serviço de um casal — Av. Co-
pacabana, 920, ap. 1101. _
PRECISA-SE de copeiro» e fãxT-
nei ros p| cnsa da família com
referências e documentos na Rua
das Marrecas, 38, l.o aandar —
Cinelândia.
PRECISA-SE de empregada para
cozinhnr e arrumar — Pncja-ie Cr?
50 000 - na Rua Visconde Sta
Isabel, 486, ap. 201 - Telefone
586017. 

_ ~ 
Rua,
ep.!

COZINHEIRA - Preciso ttiviel|
variado com reforêncinr. Solteira. I
Av. Copacabana 1 380, casa. Tel.i
27-3524. 

!
COZ IN H ÊIRA - Preci .'_._
bar na Rua 24 de Maio. 252!

IMÓVEIS - ALUGUEL O EMPREGOS
preci- RECEPCIOMIS1A

emente - Admite
Rua ma aparência «

Sa

PROCURA-SE empregada -
Almirante Taniandnré, 67,
1105 - Salário 60 juil.
PRECISA-SE empregada
se bem — Ap. pequeno. Tratar
nn Rua Dialma Ulrich, 271, ap
202.

W Rua 
i 

Gustavo S.mpeio.j nis^par, 
^irigir 

,,.,.,„ 
^ 

„„,„„* 
^ 

«\-<"'

para.PRECISA-SE coiiniieira do tri-, referências - Av. Suburbana n. -t-,r,crF,- 
' ~„r-^. .r~ ;—¦¦ 

'F'"'
variado com pratica 13 229 _ D. Castillo. ' E'\D"'0r' " PROPAGANDlSlA «ínç¦ •

ap 702 - PRECISA-SE co7inh.ira ,1» (orno Uruguaiana, 18. r.a. Carla com «-.ciar para o - '¦
par. casa de alto trai.-j DROGARIA - Precisa-se 2 bal-°' 03t), na portaria diste Jornal DIVERSOSuma folg. semanal tom-! conislas. Rua Voluntários da Pa- ,„,,„,„„.

Iria, 451 v l-.IDEDOR - Pracista ou d* cons- -—¦

fí,,;ir„'- —_- -, -,, truloras. Baseulante.,, porló.s, ia. COBRADORES
ga-s. bom - Copacab. R. Pro-I- Traiar .1 Daur., fone 46-8180 

'< 
?.' *° autorizado VW Imperial nelas, portas „ «rralhoria om no-jearidado acr.it

fes.or Gasl.o Baiana. 43,701, ao PRECI5A.SE ,-.1.1. , ¦ , , ,.- P' A- ~ Pr,?c'" de balconista, ral. Rua Norv.,1 ,:. Gi-uvêa, 273 comissão ano'
os. n» ««'nheira 

irivi»! fi-ipora seção de peças, com sóli-l- Cascadura _ GB

— Procisa-si
Av. Pasteur n. 409,
Telefona 46-9445 -
mnl Ita.

702
Praia Ver-je fogo
 jmento;

Precisa-se
variado

COZINHEIRA -
prática do trivial

bom — Copacab. R, Pro-I — Tratar
Gastio Baiana, 43 701

lodo da R. Minuel lomos. ,
COZINHEIRA F„,„„ . i ll.', 'í*í,r. ™f- Rainh» Eliiabelh,! dos conhecimcnlrs,VUiifNntiKA - t-orno e fogno pi* 636. Tol. 27-4001" 

pequena família. Exlgem-se re

com'P'fta, tom ajudante, dormir no I
p,.;ompr5tjo. Ordenado CrS 200 000;

^Daura, fone 46-fll80.!
coxinheira Irivial fi-

Aoio -expedi-
ãça ds óti-

a «> qabarito, uun pot-
vi.ij.-f, ->0 fòi ni»cs'..

irio inicial NCrS .
r.,rl«i,a - Tratar d«.

14 hora, _ ;w. 13 ,|,
'. andar, s.ilj 613.

Inst,|.,-icã0 c|r*mo bico bv.A

COPEIRA — Arcumadcira com
prática do serviço, carteira pro-
fiísional « informaçõea. Paga-ae
bem. Trafbr Rua Domingos Per-
reira, 78 - 12.o andar.
COPEIRAÍARRUMADEIRA"^n>wT-
sa-se, com prática e referências.
Patia-se bem. Rub ConstBnte Ra-
mos, 67 — 702.
COPEIRAS para pensão, preciaa-se
paga-se bem, á Rua Nillon Pra-
do, 12_- S._Crislóv5o._
EMPREGADA 

"dc 
18 anos 

"paTã"^

' conta de criançns — Paga-se
bem — Ruo Aíorais e Silva n. 107

P. da Rendeira.
EMPRÊGÂbA""de""_b"o"a~pã"rénc'i^

Precisa-se pnra ajudar em todo
serviço em ap. de cnsal — Dorme
no emprego — Av. Gomes Freire.
740, ap. 902.
EMPREGADA doméstica -com refe-
É*ências, preciso urgente, Não
lava. Tel. 36-2904. Copacabana.
EMPREGADA""- Prãecisa"-!e 

"para

todo serviço. Rua Raul Pompéia,
21 ap. 402. Telefone 47-5550 -
Copacabana.
EMP R EGÀDA - Preciio-ne na
Rua Paissandu 48, ap. 21. —
Flamengo.

PRECISA-SE empregado casa pes-
son só, meio expediente. Paga-se
bein. Tratar à Avenida Alem de
Sa 93, ap. 203 ali. com D. lèdn.
PRECISA-SE empregada pequena
família. Trntar Praia Botafogo,
198, ap. 902.

Salário NCrS 90,00.
Icarol, 32 ap. 502

PRECISA-SE eiiinheirr cem•I rencias - Paga.!0 CrS 30 mil-jRua 
Domingos Forreira, 207,!801.

()f(>.

ap.

qu(> tenha
trabalhado em oficina autorizada
VW. Não se aprcscntnr aem és-
ses requisitos. Tr^t^r Av. Grmr:
Freire, n. 367-A, com Sr. Seb
tino.

lança. dc.i inf. ni Rij

j-

Paga- ferencias
Bnrão de
Flamengo
COZINHEIRA""" -'""Procura-se um
competente, que também saiba
passar a ferro. Paga-so muito bem
exigem-se referencias. Aprescntor-l - - -:::r. -r_."~" '-'¦ •¦¦• „;.-,,.-, .,. .
se na Rua 7 de Setembro 66 - [PRECISA-SE _ Mocinhas"- CrS|Con,ab'5 andar. Tel. 32o2U. Cen.j70 mtl - P„r» liudar „m ,„. cação, 

'lançamentos, 
balanceie comi neral Be,.ord. SOO¦ae família. Trata, na Ru, 5r,us. ..,1,1,. México 21 - 10.O. .RECEPCIONISTA

VENDEDOR DE SABONETES _luru.-a, 8! tcl.: 34-1624
Precisa-se que- conheça a praça, PRECISA-SE ranar com curso

|-e Niterói e Estado cio R.o e, mnrio complelo desemba,
|;:-m prat.ca do ramo. Iratar na'educado. Idade 14 ou

ado

60.

I PRECISA-SE
I nheira
f Carvalho dc Mend

de uma boa cczi-'
para lanchonete — Rua1

36-B.

CONTADORES

COZINHEIRA
PRECISA-SE empregada que sai
ba cozinhar « pequenos servi-,
ços. Paga-se bem. Éxígem-ie re-l
ferencias. Rua Barata Ribeiro, 67
- ap. 302.

p a r a
-¦ma, 176 a

PRECISO menina de 12 a 16
nnos para tomar conta criança 2-is.Tel. 47-2058. _
PRECÍSA-SE" de ume boa" em
pregada para arrumação — Te ,
37-6571.
PRECISA-SE de empregada dí
confiança muito limpa no traba
lho para lodo o serviço do duai
lennoras inglesas — Rua Domin-

gos Ferreira n. 10B, ap. 601
- Telefone 57-5588.
PRECISA-SE de copeira . arriT
madeira portuguesa servindo à
francesa. Telefonar para 46-9071
das 13 hi 16 horas.
PRECI5A-SE empregada todo tõf.

) cosa!, lavagem roupa so-
mente pecas ieves. Trntar pes-
soalmente. Rua Honório de Bar.
ros 38 ap. 801 ou pelo telefone
45-0423.

Precisa-se
cozinha simples e aiudnr a arru-'PRECISA-SE - Cozinhemar Com carteira e referencias! prálica de minuta- e'- Pago CrS 10O 000 Rua Duvi-1 Largo da Lapt" 30ap. /03 — Copacabana.jPRECÍSA-SF

Famiiia

Pnra ajudar em cata [cação,Tratar na Rua Sousa prátic;
p. 802 _ P6,io 6

RECEPCÍON1STAS
TELEFONISTAS

Rapa/ tec.!
corn conhec. de ciassifi/CAIXEIRO para ;.,:tr -

ancamt-ntos, balancete cem neral Be

com boa apan

ro cem
lancTic.

Dias,

ca-se NCrS 130,00. Ver
encarregado Domingos e travar
diret. C; prop. Tcl.: 20-2500
ALUGA-SE" - R. Gonçalves-
89. s' 8.13, r instolaròes c: 2
cabinas p' modas — Chav. porl,
Trat. T. Oloni, 72 - 23-1915 —
CRECI 183;
ALUG"

ga-se uni grupo cie 2 salas, c.
üO m2 e banheiro privativo. Te-
lefone 43-3843.
CENTRO - Ãiuga-se sala 1001,
na Presidente Vargas, 44Ó. NCr$
150.00 mais taxas. Ver cj por-

F sala, lemi-independen-ltsiro Rubem. Tratar Alcindo Gua-

- CRECI 283
COPACABANA - Alugo sala c/
tel,, qualquer negocio. R. Dias
da_ Rocha, 27/25. Tcl. 57-6365.
COPACABANA"""- ConiércicT"" -
Aluga-;e, Av. Princesa Isabel,
323, gr. 609, cl vestibulo, sala,
banh., kitch., ar condicionado e
garagem. Chaves na portaria. Tra-
tnr Lowndes e Sons. Pres. Vnr-
gas, 290 - 2.o _ Te|. 23-9526,
ramal 18 - CRECI 204.
COPACABANA - AÍugam-se salas
comerciais la. locação, laleta,

salão com ar condbanh.,
2?!n,.bara, 24/1214, c/" 

X2.

T,
DOIS

moderno
42-5020.

teleíone. Tratar de
às_ 24 horas. Tcl. 43-1989.
ALUGO ótima" e ampla saTa~n o CENTRO
1 206, c! banheiro complelo pri-vaüvo, à Av. Alte. Barroso, 6.
Chaves na portaria. Tratar 54-0413
c!_ P^prietário.
ALUGA-SE no Centro, uma mesa
com direito a tei. — Tel. 521922.
CRECI 670. J"
ALUGO sala Cinelândia com este
te!.: 52-9453. Tratar na mesma —
Ed. Odeon, saja 1 215.
ALUGA-SE ap, para escritório ou
consultório na Rua Acre, 28, ap.
904. Tratar no mesmo das 14 hi
17 horas, hoje com Sr. Manuel.
ALUGA-SE conjunto comercial ¦ Ai , •
com banheiro anexo. Aluo.: NC.S;* ..f.™". 

do"
250,00. Chaves na CIPA SA. -
Rua México, 4|, sloja — Tels.
22-8441 e 22-8155.
ALUGA-SE sala pj esc. Av. Pres.
Vargas, 590. Edif. Lisboa, frente
? ' Uruq._-_46 8350._
CENTRO -" Alugo, Praça da Ban-
deira — 2 andares, Rua Pedro
Alves, 163, perto da Estação Ba-
rão de Mauá — Informações Av.
Graça Aranha, 174, sj 807. Tel.
42-07S9, Antônio José Cepeda.
CINELÂNDIA" - 

"Grü"po""de 
Salas

— Rua Álvaro Alvim, 21. Alu-
gam-so o grupo 100111005 com
5 snlas e sanitário. 120 m2. Cha-
ves c| porteiro. Administradora
Naclona!, Av. Pres. Antônio Car-
los. 615, 2.0 pav. Tel. 42-1314.
CENTRO - Aluga-se 

"sl""522""a

525 nn Rua Visconde do Inhaú-
ma, 134. Chnves no Iccal. Tratarjte!.

EMPREGADA - Precisa-se, a ho-
ra para duas peasoât. Não cozi'
nha — Rua Russel, 710, ap. 402,
EMPREGADA 

"que 
saíba" 

"tomar

conta de casa com três criançss.
Paga-se bem. Run Dr. Nunes, 1144
ap. 101 - Olaria.
EMPREGADA todo o serviço com
referências, que saiba cozinhar
bem, 3 pessoas -Leopoldo Mt-
gue.-, 2B - ap. 501,

EMPREGADA - Prtclla-M para
todo serviço, 3 pesio.ii. Ordena-

j 
do 90 ^ mil. Exítjpm-se carteira

jc' referènciis recentes. 27 — Rua
.Santa Clara, ap. 602 — Copa-
cabana.

EMPREGADA - Precisa-se na R,
Correia Dutra, 131, ap. 702 -
Pedem-se referencias.
EMPREGADA - Em" a"pt7"dc~"d"ua"!
pessoas precisn-se para copelrar
e demais lervicoa, que durma no
emprego - Av. Vieira Souto,
294, ap. 201.
Ém"p"reGADA 

"do"m"éstica 
-Preci

sa-se com urgência — Paga-se
Dutra

Aluga-se snla à Av,
Marechal Floriano n.° 143, sala
I 002. Ver com portoiro. Tratar
tel, 23-4165, Sr. Contes. Ed. la.
locação.

CENTRO — Alugamos ótimo çiru-
po c| 2 colas amplas, salota e
sanitário. Aluguel 380,00. — Ver
da: 14 às 15 horns o grupo
1 505 da Rua México 41 - F.
P. VEIGA ENGENHARIA LTDA.,
42-7144 o 42-5231 - CRECI 832.
DENTISTA - Aluga-re consulto-

kitch.
A J Goe«laca'3a,'nenío 'u*° ~ alugue! barn-í'je,n ™ ^íi Correiaito. 

Ver Av. Princesa Isabel 323! '49-201 - Catcje._
saias 313 e 1209 chaves com
porteiro. Trstar Rua do Carmo
38 si loja. Tel. 42-0214 e 42-2647
Sr. Antônio,

Av. Rio Branco.

COPACABANA - Comércio -
Aluga-se Av. Copacabana, 897,
gr. 305, frente, hall, sala, kitch.
e bnnh. Chaves c| porteiro. Tra-
tar Lowndes Sons. Pres. Varan*
290 - Tel. 23-9525, R. 18 - CRE-
Cl 204.
NECESSITO, sala comercial \0,
15 m2, pesquisas pedagógknt,
parceria outro profis-.ional qual.
quer ramo. Tel. 47-6B17.
SALA DE FRENTE 

""-^Preciso" "alu".

gar para instalar gabinete dentn-
Prefiro Zona Sul — Tel.:

37.5246.
SALAS, fin:. comerciais
se, R. Laranjeiras, 125.

Aliança Imóveis. Praça Pio
99 . 3.° and. Tcl. 23-5911.
CENTRO - Escritório c! decora-
ção moderna, ar condicionado e
telefone — Pas;a-se. na Av. Rio
Branco, 106, sl 1 206. Tratar c!
Dr. Ernfml Filho. Tel. 42-1115.
CENTRO —_ Alugo uma boa sala
parn escritório. Sr. Guerra. Te-
teioneJ22-}7]5.
CENTRO - Aluga-sc - Sala 507
da Rua Acre, 55, para fins co-
merciais, chaves com o porteiro.
Tratar na Trav. do Paço, 23, gr.
1 112 (atrás da lgre|a São José).

CENTRO - KAIC aluga," Rua São
José n. 46, s! 40], frente, som-
bra, ótimo escritório, telefone —
Traiar tel. 37-4966 - CRECI
283. 
CENTRO - KAIC aluga na Av,
Gomes Preire, 55 as sls. 13, 17
e 29. Chaves c' porteiro e tratar
na Rua do Carmo, 27-A — Tel.
32-1774 _-_CRECI 263.
CENTRO - KAIC""alI)ií~l
Franklin Roosevelt n. 146

ANDARES NO CENTRO -
andares na Av.j

Getúlio Vnrgas esquina de Río
Branco — lado impar, duas fren-
tos — 14 salas, 8 bnnheiros, 7 sa-
lotas e 30J m2 da terraço po*
dendo construir, Inf ormncõoc to-
lefone 43-7849 com NELSON. 

[ZONA NORTE
ESCRITÓRIO" - Alugo, mesa re-
cados. Pode ter alvará. Rua Se- ALUGA-SE urna sala
nador Dantas, H7 sala 441. ptmto da perlt,a nQ R
ESCRITÓRIO - Passo urgente poi
motivo de viagem c[ telefone mó-
veis, máquinas, ótima opor t uni-
dade. Av. 13 de Maio, 44 salas
1501/2.
EDIFÍCIO JÀCARA0 -Rua do
Senado, 320, ap. 705. Para fins
comerciais, c! sala, banh. social
e kitch. Chaves c! 7elôdor. Ad
minlstradora Nacional, Av. Prós
Antônio Cnrlos, 615, 2.° pav. Te
lefone 42-1314._
ESCRITÓRIO NÀ CINELÂNDIA c

Alugo ou vendo. Preco t
807.

Aluga

X.jcomb. Edificio Odeon, snla
|Tel._42.0468._Sr._Francisco.
ESCRITÓRIOS E CONSÜLÍÕRÍÒ
Aluga-fe nr, Av. P. Vnrgns n.'

snlas com 140
Pnulo Valente

Pas-

Av,
gr.

5B3 conjunto 4
m2. Tratar rom
na sala 1 620.
ESCRITÓRIO NO CENTRO
so mobiiiado com telefone, 2
Irs qunso esq. de Ouvidor com
Rio Branco, aluguel barato pol
proço dos móveis. Tel. 42-1922
a partir das 10 horas.
ESCRI TOR ib 

"c! 
UT, 

"aVc^ndTTótT-

ma apresentação. Alugo metade n
únien pessoa pj 150 mensais ci
depósito. R. Méxjco^JTcl. 32-6775.
ESCRITÓRIO - Av. Rio Bra"n"cõ
— Alugn-se sale, saleta, cl telef.
mobiliada. Inf._fel. 25-5925.
ESCRITÓRIO" - Áluga-se vaga
Ed. Marquês Herval. Av. Rio
Branco, 185 il 206 - Telefone
32-9342.
EDIFÍCIO BULLDOG -
se grupos de salas m
dura Cabral, 81. Tel.:

603;4, cl 4 sls e 4 banhs,
ves c| porteiro. Tratnr na Rua
do Carmo, 27-A - Tei. 32-1774
-CRECI 283.

CENTRO 
~- 

Alugam-se|EscRiTóRio
salas no Edifício Ouvi-!
dor, Rua do Ouvidor,
165; 169. Edifício Cario-
ca, Largo da Carioca, 5,
e Edifício S. Francisco,
Av. Rio Branco, 87'97.
Tratar com o Sr. Milton,
no Largo da Carioca, 5,
no horário de 16 às 18

• Alugam-
Rua Sace<

.  43-8944 -
Cha- GEORGINA

ÊDlFICIO AV. CENTRAL - Escri't.
mob., cj tel. Aluqo parte cj ref.
— Traiar sala 1 506.

- Alugo vnga Ed
CrS 100 000 men-

(não pode ter alvará). Ira-
lar tel. 32-7199 ou 42-4998. Ale.
xandre.
edifício avenida" 

"central""'--

Rio Branco, ]5ó — Escritório, pas-
so contrato sala modernamente
instalada, c! 3 tels., ar refrigera-
do, móveis, poltronas, sofás, tudo
nevo, nndar alto lado dn sombra.
Trat. c! Sr. Oliveira. Tels.: 42-6437
ou 22--3107. _
LAPA — Aluga-se à Rua Morais
e Vale, 26, térreo, para fins co-

melhoi
doi Ro

meiros, 58.
ALUGA-SE -uma sala. Rua Arquias
Cordeiro, 636. Tel. 29.0538
Todos os Santos.
MADUREIRA - Aluga-se uma
grande sala comercia!, preferên-
cia para escritório contabilidade,
em frente ao Shopping Center
Madureira. R. Padre Manso, 139,
Chave*, ao lado.
RÜA CONDE DE BONFIM, 375,
sala 704. Primeira locação, sin
teco, NCrS 200 e taxas. Chaves
na portaria c tratar pelo Tol.
32-9009.
SALA pl eicrilorio em Bonsuces-
so, contrato 5 anos. Aluguel ,ba-
rato. Trata nn Av. Democráticos,
792,_snla_203.
SAO" CRISTÓVÃO" - Alugo duas
salas comerciais, independentes «
200 m2 cada e forca instalada
NELSON - 23-8210 r. 78.

ZONA RURAL
C. GRANDE - SANTA
CRUZ - SEPETIBA
CAMPO GRANDE - Aluga-se ca^

fundos, 40 000 - Taxas. Fia.
dor proprietário ou desconto em
folhas — Rua Vital do Caslro,
Lote 13 - Vila Califórnia.
SEPETIBA - Aluga-se temporada
casa mobiliada, Praia D. Luísa,
2 qts., sala etc. — Tratnr Paulo.
Tel. 220037, depois 12 horas.

DIVERSOS
GUARAPARI - Alugo ap. peque-
no, prédio novo, porto da praia.
Dá pj A pessoís. Inf. 46-7434 à
tarde.

., I merciais ou seja, depósito, ofici-
horas. Diariamente, ex- na etc, com área aoroximada de

1100 m2. Aluguel NCrS 420,00.
! Chaves no mesmo local, no so-ceto aos sábados.

COMPRO" URGENTE! 
~Ap7de~sõla,

2 qtos,, banh,, coz., área, dep.
emp. e se possível cl garagem.
Flamengo ou Laranjeira. Serve
Paissandu — Coelho Neto, cie. —
36^0962^
CENTRO — Aluga-se conj. salas,
60 in2 c1 tel. - Pres. Varoas,
542, gr. 1 901 - Chaves port.
Jercje. Trntar prop. local ló àsleiu.
CENTRO - KAIC aluga na Av".
Pres. Vargas, 482, a sl 324

brado. Tratar na Rua Buenos Ai-
res, 110, com D. Edith ou Sr. Al.
berto,
LAPA — Aluga-se na Rua Morais
e Vale, 26, térreo, para fins co-
merciais ou seja, depósito, ofici-
na etc. com área Aproximada de
100 m2. Tratar na Rua Buenos
Aires, 110, com D. Eclilh ou Sr.
Alberto.
METADE ttscrii. c/ lel. mobília,j
salela espera, 2 mesas 150., 1
mesa 80 mil livres. Trat. Almi.

Armazéns
KAIC

Aluga na Av. Rodrigues
Alves, 801)3, três armazéns c|
área 1 800 m2 e telefone. Ver
no local. Tratar na Rua cio
Carmo, 27-A. Tel.t 32-1774 —
CRECI 283.

EMPREGADA - Precisa-se à Ruo
Itirapina 65, Tomai Coalho. Pa-
oa-te bem. Não precisa cozinhar.

Com referências.
Av. Copacabana

Para todo

EMPREGADA
Paga-se bem.
2/503.
EMPREGADA — fora todo o ser
viço sem lnvar e passar e que
saiba cozinhnr bem. — Pedem-se
referôncias - Tratar na Avenida
Atlântica I 602 — 10.
EMPREGADA" - Preclsa-se moei-
nha para apartamento de duas se-
nhorns com referências, R. Mar-
quês Abrantes^ 64 np. 505.
EMPREGADA. QUARTO 

"-" 
Dá-se

um, troca horas serviço pessoa
responsabilidade. Av, Ataulfo de
Paiva 1 435 ap. 502. _
EMPREGADA - Preciso pare pa
puena família. Rua Machado de
Assis, 73, ap. 402. Exiio ref
rencias. Dorme fora,
EMPREGADA-- Em ap. de duas
pessoas, precisa-se para todo ser
viço, cjue durma no emprego
Rua Carlos de Vasconcelos 115
ap. 201.

PRECISA-SE — Copeira-nrrumadel-
com prática. Rua Laranjeiras,

35O_j>p._602.
PRECISA-SE de empregadn para
todo 3crviço. Rua Cru?. Lima, 8
ap. 601 -• flamengo.
PRECISA-SE de babá. Rua. Cruz
Lima 8 np. 601 — Flamengo.
PRECISA-SE de uma copeira •
uma arrumadelra para casa do
tratamento. Ordenado 100 000 —
Pedom-sa referencias. Tratar Rua
Xavier da Silveira, 95/1004.
PRECISA-SE de empregada para
todo servido de casal estrangeiro.
Ordenado a combinar. Exigem-se
referências de empregos enter io*

50,
COZINHEIRA" - Família dc tra
lamento precisa pera o trivial
tino. — Exigem-se referências -
Rua Anrenor Ranqel, 140, Gávea-Tel.t 47-4391 -D, Cristina.
COZINHEIRA - Trivial fino, ii.
snl de tratamento com referen-
Cias, folga a combinar, para Zona
Sul - Tratar ns Av. Paulo
Frontin, 397, ap. 204 - Rio Co
prido.
EMPREGADA - Precisa-se um.,
para cozinhar e outra para arru-
mar. Rua Grajaú, 268.
EMPREGADA que 

"saiba" 
cozinhar

folga aos domingos. Paga-se bei
Praça 7, 32, com D. Maria.
EMPREGADA para cozinhnr e o
tros serviços. Telefonar para2/-64ÓÓ.

CONTADOR - Precisa-so, tle pri- ra
ferencia recém-formndo. Tratar Sr. 9'ós
Fernando. Copacabana, 1120, s/;Lir,i,
705. Das 13 <¦ 19li.

mar c.:mo
Rua Real (
tafogo.
RAPAZ par,

- Rua Ge^u":,ru»'u "
- E. Rocha. Pimentos

¦ Sem empre
Precsa-se pa-jprogredir .,

nolurno, falando in- to decente
. !~F'°_- "ua João|sapucai n.

os -- Leb.on. Sr. Luu. ,.r.__ ati o

se.viçcs
f c-rrerp-j
(_'.. p i

hora
Hote Msrg.

35C.

coiinheirn de f
e fogão ou tri-Zal f..„
oem-sc referencia. Av.bosa, 20, _ap1 4ot.
VIÚVA com filho 

'de

procura cozinheira fará
viço 2 pessoas, 00 mi
Carioca, 55, ap. 202.

DACTILOGRAFAS -
Rui 3."-JESTENÓGRAFAS -

SECRETÁRIAS

PROFISSIONAIS DE INDÚSTRIA

Urgente:
(1) aux.

CARPINTEIROS
MARCENEIROS

íCÃRPI IEIRO
Rua

DL ESQUADRlA -
Conde de Bonfim,

io local (no obra'.

EMPREGADA. Precisa-se pãrã co
zinttar e pequenos serviços. Rua
dos Araujos, U-A, bloco 2, ap.
301. Próximo Saenz Pena. Exi-
ge-.se carteira
EMPREGADA" Paro cozinhar p]3 pessoas e pequenos serviços —
CrS 60 000. Rua Jardim Botânico
321, ap. 201 ¦
EMPRtüAUA - Morando perto,não dorme. Referências. Ap. de
uma senhora. R. Baniamim Con».
tant, 61, ap. 602 - Glória
EMPREGADA (| serviço, coTiíhí

trivial var., não encera, dorme
no empr. Peça ref. R. Sebastião
Lacerda 31, op. 207 - laranjei-

-IeL 45£4_25_r_D;_M.a.£]eIle.
EMPREGADA _ Preclsa-se paTâtodos os serviços, menos lavjr.

rei. R. Migu.l lemo»'"7, a». 501. F'1!" 
c„om ,rês. W°*'- Paga-se

SÉNHÓiTcOM-FILHO" DE""DEZ TeT\ó 9Ó14 
° '"" U°"°' ' 3'8'

ANOS precisa de empregnda de
responsabilidade e sossegada t>
que aaiba cozinhar bem e farer
demais serviços de 3cu apnrto-
mento — Exlgem-se boas refe-
rencias - Tel. 26-5832.
SENHORA"'- 

"p7ecisn.se 
paciente,

sem compromissos com ligeira prá
tica enfermagem pj menino de 8
anos e para pequenn arrumação
de casa. Pídem-se referências
Copacnbnna. R. Professor Gestão
Baiana, 43 ap. 701. Ao lado da
R. Miguel Lemos.

COZINH. E DOCEIRAS

AGENCIA MOTA tem as melho-
ret. diaristas, cozinheiras, faxinei-
ras, lavadeiros e passadeiras -
Tel. 37-5533, com documentos.
A AGENCIA RIACHUELO 

"desde

1934 vem servindo a elite cario-
Temos coz., babás etc. —

Tels. 32-5556 e 32-0584 - D,
Conceição,
ATENÇÃO — Cozinheira, precisa-
mos. Ótimo ordenado - Rua Se-
nndor Dantas, 39, 2.° andar —
j_aja_ 206;
AGENCIA RIZZO-"~tíi7ict~cõIP
nheiras forno fogão, banquete]-
ras, arrumadeiras, copeiros (asj,
lavadeirns, passadeiras, diaristas
etc. — Tel.t 52-5644.
ATENÇÃO coiinheiros, arruma
delras, babás etc. Temos ótimos

. pedidos - Salário até 200 mil.
Rua dns Marrecas, 38, 1.0 andar.
AJUDANTE DE COZINHA com
prática de minutas — Preciaa-se.
—. Praça da Bandeira, 43.
BAR — Precisa-se de empregada
para fazer salgadinho» na Rua
do_ Rinchuelo_n. 260.
COZINHEIRA de" rasponsabilida-
ds trivial fino. Exigem.se rafe-
rencias - 80 000. R. Domingos
Farrelra, 149/202.

EMPREGADA que cozinhe o trt.
vial fino e mais serviços p! ap.
de 2 pessoas (não lava). Refe.
rencias. R. das Laranjeiras n.
136 - _p. 703 _ Telefona ,.
45-1394.
EMPREGADA - Para ted» serviço
• que seja boa coxinheira, preci-•a-se para Copacabana para'casal
•itrantj.lro. Paga-se bem, tratar
pelo tel. 31-1935 t, Sr. luis Far-
nandes.

GRÁFICOS
ESTAMPADOS

23 ano
torlo ier

Rua d.-.j ADMITIMOS

j dactilografas
1 q u e, f 1) r a p íi z p-:

^iLAVAD. E PASSADEIRASilT'" ' 77Fr "T'
m dade e (1) Notistn Fat»
IfÃBRÍCA- Precisa-se 'l- I — i Ric BranCO, 135,

sadeira com pratica -
do Rio Branco, 14,
PRECISA-SE""de" passadeira
Avenida 28 de Setembro r.ap. 204 - Referencius. z'lcl',¦ Precisa-se para obra ern Botafogo Io e Sousi
PRECISA-SE do 2 empregada) de AGENCIA LINK - Secretária Port. 

~ 
}'.*>'<" 

I>,J« Tiradentes 9 sa-com Sr. Ari
Vi idade, que saibam lavar eco- lnslâs, com redação própria nos'''"'. 6'3- ÍGSÁFICO
zirihar. Paga-se bem, apresentar-2 ,d'omas, bastante prática. Me-IFABRICA DE MOVEIS - Pr=-i-' pcitor parie a Rua Costa lobo, 119, ap. *KO 2I ~ ,0-D- l3a-se de lustradores na Av. Su- seca Teles
JPjJ_l___íi__™_l__,_, __ CORRESPONDENTE am porlurjués::Durbiul;i J1- 8 "ó - Piedade. ;Cristovão.
TINTURARÍA — Precisa-se de paã- P'ecisa-se com multo prática, quejFABRICA DE MOVEIS"- Precisa^ IMPRESSORES
jadeira ou pa.isndor que lave — se'n Per'eito dactilografo e íenhaije of. marceneiros t lixadoreslmáquina 1-ARua Ana Teles. 675 — Camplnho noções do contabilidade. Rua Vis-na Av. Suburbana n. 8 996 -iva P-a Can
TWTURARIA 

--".o,sVad,i,i, 
de 77% t 

'ío"horv 'K "'* ™' 
^'° ¦¦>'¦brim e vestido, que passe bem S\, 

"".-',, '_""--¦--,- -.— MARCENEIRO - Precisa-se ArsilajIMPRESSOR Emoça com pratica dn bakáolU TILOGRAF AS - Admitem-se« 2 - Av. Camões, 563. Fundos -Preci

(2) mòr,;i
p! esto ,

in -zlernol,'rc-c'"1-r"
contabili.:'033. tm

.irisla-. Av. com Sr- Gl

de 1 pas-i""5 %_?__?.•. '"o, s: 1021. JCARPINTEIRO DE FÔRMA P
- Vi-condejAGENCIA MELLO, adm. dactilogs.lcÍ5a->e Rua Conde de Bonf
sobrado. recepcionistas, corresps. (môcasí, ' ^33. Tratar no bea! ("a obi~ aux. exp. chefe dep. Cine-folo. icom "'¦ Geraldo.

5,8 Av.^ Rio Branco, 185, gr. 230 -CARPINTEIROS E ARMADORES -prensas auto

TÉCNICO DE IRANSISTOR - Bor
ordenado Precisa-se - p",
Silva Gomes, 2 - Cascadura
TÉCNICO paro transi.tor - .„
cisa-se -- »,-,,!.., i-;CI„ _ ? ;
Sao Clemente. 104-B - Lari- d

A Cnfaba.n ;
bastante jjrática f
álicas Rua \
101, Sáo Cristo/

i grafica.
196, s 2

Rua Fui-
Sio

32 - So.

4-7. A.— Rua do Resende
TINTURARÍA - Prêcisam-ie passa-deira e caixeiro com prática —
Rua Pereiro Nunes, 237 — Vila
Isabel.

JARDINEIROS
JÃRDÍNEIRO - Preciso com'-???
tico e referências. Ruo Capuri n
220_- Tel. 43^863.

DIVERSOS
CASAL
chácnrn,
prática i

220_
CASAL
polis —
viçcs ca
25-4211.
MOCAS,"

Preciso para jardim,
ela serviço doméstico c/

¦ referências. Rua Capu-
Tel. 43-7868.

perfeitas dalllógrafas, com) Penha Circular
apresentarão e desembaraço MÀQUÍNISTAS

™ n? , c'-|1-;precis„ - Rua José
Avenida Rio;jooi _ Inhaúma ;

firma

preci

PRECISA-SE
pacítado — -
ten n. 95 -

moç.
boa
para importante
tro. Apresentar-se
Bronco 108, sala 1 310.
DACTILÓGRAFAS-c: inulès _ ou"ISfARTREp 

^T
trás em portuguís c] 2o ciclo c:no 72 

"" "

bos aparência. Rua da Carioca
32--801. Precisa-se. Paga-se bem.
DATILOGRAFA 

"-"Exímias""

samos com boa aparência,
da Pres. Vargas 418, sal» 907.
DACTILOGRAFAS - Mocas, boa
aparência, prática escritório. Av.
Nllo Pecanha, 151, ./ 1004.
DACTILÓGRAFA p,' bater esten-
cil — 1 secretárin, 2 auxs. escrit.,

1 av^. contab.. 3 «tendentes, \\_,
boy. Erasmo Braga n. 227-315. I
DAT I LOGRAr AS 2
ncima 25 anos, pratica de Conta-

Ibilidade 180.00 2 oulras ótimas p"G~eni
senhoras claras p' clini-|S. Crist. e V. Isabel 160 160

casi 6 dornéaticas e 1 servente e batidas pl minuto, solt. 200,00
1 rnpaz 17 anos p/ limpeza. Rua Av, Rio Branco, 15
José Bonifácio, 143, Méier. |s| 09.

494, fundo?
:áb. moveis ÍMpRÉSSÕR"
dos Reis n.,J sa-se. Tratar

Sr. Osmar, na Av. Rir

- Ru
COMPOSITOR

Co-jc Barros,

Prec-
horsr

do

ny, Nõvi
Sük-Screen -
das 9 o; 11

Av. Rio Branco, 135,
- Precisa !n-° 315.
ClementelTIPOGRAFIA

i porn çjuilhoti
de marceneiro cã-j Maciel, 105-A.
recisa-se na R. Mil-
Ramos - gb.  TORNEiROS — FRESAD.

PRECISA-SE do um marceneiro p||
de fábrica de gela-'

PRECISA.SE

í.na. Antun
ador

AJUSTADORBencarregado
deira, instalações comerciais —
Estrade da Portela, 218 - Ma-.
dureira, falar com o Sr. Júlin !d0 'orneiro-mecenico

mcio-otrcioi',

•a Precisa-se para Petró-j
êle jardineiro, elo ser-'

te.: i

Júlio.
PISTOLEIRO para móveis de" ma'-
deira para trabalhar em fábrica

móveis na Rua Felicia.no dü

iiros Tratar

227-3J5. 
[Aguiar. 427.

Z. Sul, IUPIEIRO para fábrica
i esftuadrtat — Ru,
.irja, 376.

do mó-
São Luís

teressados,
na Sua Nerva!
- Quintino.
PRECISA-SE n
neiro - Rua .

TORNEIRO -
ciei torneiro-.')
dro Alves, 60

jcurar ;
de Gou

cc-of Ci,'
. Petlre

fcsa-se
ànico —

- Urri
.HoialOPERÁRIOS - MESTRES

J- CONSTRUÇÃO CIVIL SAPATEIROS

Moa: ir,
i. IS9-A

Rua Pc-

OFEREÇO cozinheira, eop.-arrO". 3" ,madeira etc. Com doe. e infr-'0* l
mações. Tel.: 32-0584
— Ag. Riachuelo.

32-5556

OFERECEMOS cozinheira, de vá-
Mas categorias, com ótimas refe-'
rêncins e documentos — Tnlefon
52-4604.

PRECISA-SE cie umo moca de 30 DATILOGRAFA -- Precisa-se com
o 35 anos, com instrução prima-j,'i''5''itíoc''í- Cortas com preten.'ATENÇÃO~'- 

pGra ser dama de companhia s°ea B curriculum vitae pr.ra a dreiro com
meninas de II e 13 anos portaria deste Jornal sob o n.0jBarãoSr. 

(
bom dat. somente'APONTADOR de oiTrits"""--Prici-

postos, p'_ Olariaj sa-se dc um com comprovada
Mínimo do dois

OFERECE-SE cozinheira 2 
"recérn".

chegndns do Paraná. Forno ou
trivial fino, lemos 34 e 35 anos.
Cada 50 mil^ Tratsr tel. 22-5683.
OFERECE-SE senhora 

"de "mela

dade, para cozinhar trivial fl-
io e variado, dorme no empre-
30. 25-0877, a partir das 11
horas.
PRECISA-SE para pequena famf-
lía estrangeira empregada que
salbi_ coilnhar a tenha carteira •
referências. Paga-se muito bem.
Ru. Marquês da Abrantes, 115,

iap. 904.

EMPREGADA todo o serviço
pratica de cozinha para peque-
na família. Referenciai, CrS
80,00 na Rua Alm. famandaré
n. 57 - C-01 - Telefone .
25-4215.

EMPREGADA DOMESTICA.
Precisa-se da uma moça para 1
ap. de pequena família, ni R.
Domingos Ferreira n. 125, ap.
319—_ Copacabana.
EMPREGADA 

"- 
Preciso"com"

ferencias para todo o serviço de
duas pessoas — CrS 65 OCO ni
Rua Artur Araripe n. 67 — ap
302_-_J_óquei.
ÈMPRÍGAÒÁ para todo larvicõ"t
que saiba cozinhar. Tratar Vis-
conde de Pirajá, 447, ap. 501 -
Exlgem-se referencias.
EMPREGADA qua durma ns em-
prego, para casal, t\ mais de 1
ano de referências. Pagam-se CrS
80 000. R. Major Rubens Vaz 535,
ap. 402 — Gávea.
EMPREGADA"-" Para o sal," 

"lodo

serviço, apartamento pequeno, do-
cumentos, referências minimo 1
ano. Rua Itaipava, 62 — 202. —
46-2885.
GOVERNANTA - Precisa-se para
três meninos de 3, 7 e 9 anos

que possn viajar. Paga-se bem.
Exigem-se ótimas referências —
Tel. 25-1511.

Av. Rio
Branco, 14

Aluga-se o 16° andor c/ ml
m 130 m2. Ver no locol. Pro-
postas ao proprietário. — Ruo
Beneditinos, 10 sobreloja.

Isilch e banh. Chaves cl porteiro.(rante Barroso, 91, %! 607.
Trator na Rua do Carmo, 27-A —
Tel. 32-1774 - CRECI 283.
CENTRO — Salas escrit. Alugam-
se, Av. Rio B;anco, 123, gr. j605;ó7, 35 m2 c) uma. ChaveiRUA
na portaria. Tratar Lowndes ligamos escritório. Ver loca
Sons. Pres. Vargas, 290. Telefone! tar Administradora Prcenca

CRECI 204.23-9525
CENTRO - KAIC aluga p| fins
comerciais na Av. 13 de Maio,
47 a si 2613 cj banh. Chaves cj
porteiro. Tratar na Rua do Car-
mo, 27.A - Tel. 32-1774 - CRE-
Cl 283.

CENTRO — Aluga-se salSo -200
mts., força, 3 banheiros. Comer-
cio ou indústria. Rua Üvromen-
to, 138, porteiro João.

PASSO espaçosa sola com arma-
cões, móveis e balcão-vitrine. Ver
e tratar na Rua Uruguaiana, 8ó,
sala 502, hoje.

DA LAPA, 120;809 - Alu-
Tra-

Ltda.
Av. Franklii
1311. Tel.

Roosevelt,
52-3219.

39, sala

Preciso alugar
casa grande

Mesmo velho faço as obras
é para sublocar cômodos. Tel.:
22-9345 - Sr. Jorge.

MOÇA de boa aparência para
ajudar em todo serviço em ap.
de cnsal — Dorme no emprego —
Av. Gonies_Freire, 740-902.
MOÇA — Com pritica, para ar-
rumar e pngenr menino 3 anos.
4 saídas semanais. Referências.
Rua Redentor, 353, ap. 302 -
Ipanema.

OFEREÇO copeira-arrumadeira, co-
7Ínheiras etc. Com referencins e
doe. Tels. 32-0584 e 32-5556 -
Aq. Rinchuelo.
OFERECE-SE maço do {Ino trato
p: trabalhar como governanta p!
pessoa só ou casal estrangeiro de
prefer. T. 45-1368 - P. viajar.
OFEREÇO senhora pl acompa
nhar possoas ou crianças ou do-
entes, prática, referencia e anos
de_casa._ Teli_25-2744.
PROCURA-SE" empregada portí
guesa, com prático, para todos
os serviços de uma senhora só.
Paga-se bem — Indispensável do-
umentos — Informações pelo tel.

26-9032.
PRECISA-SE de empregada - Pa-

ie bem - Rua do Amparo,
475 — Cascadura.
PRECISA-SE babá ajude arruma-
ção — Mela idade, clara, ref.
doe. Tel. 36-1738 de 8 Is 10 .
4 as 6. Av. Atlântico, 2672 -
12.o andar.

PRECISA-SE moça para ajudar em
lodo serviço — 60 mil cruzeiros
— Ruo Bolívar, 147, ap. 931.
PRECjSA-SE copeira portuguesa cj

CrS 100 mil, Ruc
Alfredo Russel,

COZINHEIRA - Trivial variado.
NCrJ 70,00. Com documentos.
Rue Barão de Mesquita, 52-A.
TeL_23-8469:
COZINHEIRA - Preclsa-se' trivial
fino, 3 pessoas, lava algumas pe
ças. Exigem-se referências. Rua
Aires Saldanha, 66, ap. 702 .Tel
36-5406.

COZINHEIRA _- Pracüilí dé
forno e fogão com referencia».

"agam-se CrS 100,00, na R.
Francisco Otavieno n. 132. Tel.
27-4566
COZINHEIRA""-" Precisa-se 

"para

faini ha de traio. Ordenado NCrS
0.00. Rua loneleroo, 47 ap.00L_

COZINHEIRA" 
'

Desembargador
202 - Leblon.
COZINHEIRA portuguesa. - Cf$"
120 000, trivial. Tratar das 11 ..
15 horai. Epítácio Pessoa, 870,
ap. 605.
COZINHEIRA - Precisa-se fôrne e
fogão com muita prática pare ca
íal tratamento, cart. % ref. orde-
n.do CrS 90 000, dorme no em-
prego. Tratar ne Rua dos Açudes,
S*j_-T_Ba,19Uí_P?t!?Ll'a fíbrica,
COZINHEIRA - Preclsa-se paratrês pessoss, cozinhar e outroa
serviços. Paga-se bem. Rua Pa-
checo_Leão, J 398. Tel. 46-9614.
COZINHEIRA - Precisa"-"se" p/~ii~.

ai alto tratamento — referências
Idade de 30 a 50 anos, dor-

mlr no emprego — Pngn-se mui-
to bem - Rua República do
Peru n._193^ ap. 90.
COZJNHÉfRÀ E BABA' - Preci-
íamos de preferencia portugue-
sas — Exig.m-se referencias. —
Tratar na Rua Prudente de Me-
rais n. 1 465 - 3.0. T.lefon.
27-1908.
:ÓZINHEÍRA - "reclsa-ié na^R"
catu n. 40 - Final da Ruo S.

Uemente - Poga-se bem - Tel.
40-5749.
COZINHEIRA""-" PASSADEIRA E
BABA' com pratica e documen-
tos — Precisam-se na Rua Fig.
Magalhães n. 403 - ap. 302.
COZINHEIRA"""- Tratar na Rua
Paula Freitas n. 83 — ap. 602

Referenciai.

PRECISA-SE de forno e fogão,
pede-se referências. Proia do Fia-
mengo 378 4." andar. 25-1225 na
parte da manhã.

portaria dèst
e faça serviços leves. Rua Barata]0]616-
Ribeiro 286, ap. 802. Copacaba.) FATURISTA
na. Atende-se no horário de 9; conhecendo
ns 11 horas. (Av. Brás.) 170,00
PRECÍSA-SE faxineiro-jordin-iro
pora residência em Petrópolis -
Run Engenheiro Durval de Sousa,
515^ — Samambnia. Pedem-se re-
ferencias e documentos. Trotar no
locnl.

— Precisa-se de
pratica. Tratar n,

Mesquita 398-A

pe-
R.

com
V. d.i

R. Br.

PRECISO acompanhante p.
nhora idade, de boa saúde. Pa-
ga-ie bem. Barão de Ipanema,
77, ep. 706 — Copacabana.
PRECISA-Sc acompanhante para
senhora doente. Prática — refe-
rencia; — Dorme no emprego,
Rus dan Palmeiras 35, Botafogo.
RAPAZES até 18 anos — Preciso
vendas domicilio. Dou condução,
comissão base 210 mll Rua Jun.
diá, 103. Rocha Miranda.
SENHORA"- Òferece-se 

"

acompanhante — não dormi
Av. Copacabana n. 427,
702.

expenenc
anos de carteira assinada em I PRECISA-SE I
uma ío firma. Apresentar-se na Consertos. R
Rua Sete de Setembro, 66, 5° lença, 129 T
andar - Das 9 as 10 horas
o Sr. Morais.

CALCADOS - L.x-rtor
sola - Rua Volta, 212
Penha.
PRECISA-SE d» cortaaor c mo
tador pnra cbras esperte
nhoras -- Rua Lins de V
ceíos 325.

Sf.
^asce

oficial sapateiro. -
Marquei cie Va-

PRECISA-SE colocaclor de
costurodor e
de mocassin.
Rua do Livro-

PROFISSIONAIS DE ESCRITÓRIO
AUX. DE ESCRITÓRIO
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AUXILIAR DE ESCRITÓRIO. -
Moça — vVecisa-se que saiba ei-
crever a maquina t tenha boa
letra para Trabalhar em empré-
sa de ônibus — Apresentar-se na
Rua CaDÍtao Vicente n. 85 -
Penha Circular com o Sr. .Wldo
AUXÍLIAR DE ESCrTÍÚRÍÕ -
Precisa-se de um menor até

janos para 
'pequenos serviços

escritório. Apresentar-se à Estra.
da Velha dn Pavuna 1 148 -
Inhaúma.
ATENÇÃO — Mocas e rapazes p
iniciar escritório, c] primário.
Várias vngas, através nl sístemaj
rápido. R. tucidío Lago, 91
611. _
AUXILIARES contabiiidãd. 

""

ótima letra, p| diário 240,00 pró
tica 4 anos, I moca dat. p| Z.
Sul 180,00. Av. Ri Bronco, 151,
siloia.j! 09.
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO -
Empresa de âmbito nacional pre-
cisa do um elemento, até 30 anes
de idade, com bastante prático

cálculo e extração de notas

AMBULANTES

de
fiscais, movimento diário de ven
das, escrituração de livros fiscal;
(IPI e ICM) e que seja datilo
grafo. _ Cartas indicando idade,
pretensões e experiência anterior
para o número 01926, portaria
deste Jornal.
AUXILIAR notista somente cj prá-
tica 4 anos, firma grande cale.
ótima letro, até 28 anos, dat.
Impostos. Av. R. Branco, 151,
slloio, sl 09.
AUXILIAR CONTABILIDADE (A)Temos 1 vagas, salários abertos

Seleção na Av. 13 de Maio,
47/50» - CIAM.

AUXILIAR ESCRITÓRIO (A) 4 va-
gas, sendo 2 notistas salários
abertos; adm. imediata. Seleção
Ciam. Av. 13 de Maio, 47509.
ADMITE Cia. americana 2 ta-
quígrafas em Português até 28
anos c/ prát. de 1 ano 300 - 2
dactilografas exímias c' prática
1^ ano, até 28 anos 250 — 2 dati-
lógrafos conh. im. consumo, cál-
culos, vendas e consig. 180 —
Av. 13*'aè"MaIo; 47, gr. 403,
AUXILIAR" DE""CAIXÃ" CONTÁBIL

Procura-ie moça com joraticaem contrõie de cheques, débito.
crédito contas a pagar e a re":

jceber. Horário para trabalho de
8ll30m ás 17 corn sábados livresl À NOITE (Bico) -
salário inicial de 2C0 mil com. pessoa aposentada

.reajuste imediato após experien-1 va, que tenh,
 cia. Tratar na Avenida 13 de

l_rapa,t Meio 23, grupos 614 e 613.
AUXILIAR_ de escritório — Pri
cisa-se moçn boa aparência. —
Cnrtas com pretensões para 01948'iem
na porlaria dêste Jornal.
AUXILIAR MOÇAS -Dat -Ar"-
qulv. - Fot. Notista - Aux. Esc.
Dat _ 150/200 - Aux. Conf. 250

Estsno Porl. 350 - Esteno
Port. Noc. Inglês - Av. Pres.
Vargas, 435, snlo 605.
CORRESPONDENTE em inglês
alemão, 1'2 exped., cl prática,
boa aparência e desembaraço.
Precisa-se, Rua da Carioca 

"n.

32-801.
ESCRITÓRIO - Preciía'."si""de" mi-
ças da boa aparência p'' serviços
gerais de escritório e repartições
públicos - Tratar na Trav. do
Ouvidor, 21, ..' 604 - Sr. Ama-

sexta-feira e sábado, na par-re da manhã.

Av.
151, s'loja, s! 09.

MOÇA — Precisa-se que sejn bon
dactilograia e cj pratica de ser-
vícos gerais de escritório — Rua
São Bento, 3, loja.

— IMOÇAS 2 cfprátlca, pl S. Cris- BOMBEIRO - Preciso-sa. Trõtãrlborracha
se- tovão, ótimas dais. fats. serv.",0 Run do Rosário, 148, 1.0 an-!-,__, i

qerais 1£0'160,00 uma s-crcl ,dar' 
5al° dn *f«nle, elas 10 às |2|mOnTaCIOr

C. Porto 200 solt. Av. R. Bran. "-?"--¦ DepÓSÍlO
co, 151, s'loja, sj 09._ ESTUCADOR - Precisa-se na Rua , nn
OPERADOR Reniington," pratica 

Conde dc Bonfim, 1 033. Tratar!rnen,°. V0-
cont. classificação p| C. Veillo no, ,lo:nl ("s obrli>. »,n Sr. Ge- PRECISA-SE" de um' oficial r-,.
200,00. Av. R. Branco, 151, a|lo- !!_____ __ [prática de conser.?, d. sapa".
1°. «I °*- ESTUCADORES -- Preciso-se ciejeonsertos em qerol, oara a Ave"
PRECISA-SE secretaria paro 1/2 Jpmpetentes, I OCO p/hora. Rua nida Ataulfo de Paiva 209. Loja
expediente. Tratar na praia do',,,!,ior Fonseca, 25 - São Cris-1 • • - Leblon.
Flamengo, 26S, ap. 602. tóvão. -.„„,- „

-SECRETARIA RECEPCIONISTA (P". LADRILHEIRO -YrídsVse na Rual 7,,,_CAd 
°E CALCAD0S - '

pa ro|trabolhar cm Copacabana - Pro-lc°nde de Bonfim, 1033. Tratai
cura-se moca de ótima apressn-jno '«cal fna obra), com Sr. Ge
tação boa dactilografia e redação' raldo.
própria - Horário paro trabalho PEDREIRO""- Pr.rl...... a...-,, 

"i 
7P.FÍ"F

de 9 as 18 horas. Salário inicial Av Camões
para experiência, -280-300 mil -ml,,' Circular'Iratar no Centro na Avenida 13\__7<__-._n
de Melo 23, grupos 614 e 613. Í^DI.!EIk0 «tocador

SECRETARIO 
"PARA 

DIRETORIA -,,"," "ÜaíFTT?

Procura-se elemento de 25 a 38 44.A j/jqj 
° '

essa. Paga-
nes Maciel,

pespontadores, ocrj»
e bem. Rua Anto-
93. 3.0.

Precisa-se Arsila -I oficial ofiíina cc.
-•63. Fundos - Pe- dido Benlcio, 1 154-B

.. j paguá.
competente. F „ --
obra. Paga.:SA-AlclROS - Precisa-

-¦'-*- sapfito sócia1

anos com curso superior e vasta-_
pratica em assessorar diretoria de R°LHA
grnnde empresa. Salário base: 7C0

13 de

13 de Ma"io,IS'als "•""
.rr^nciscc .

Rua Cá
- Jncar

; de oi
Rua Si

Hélio.
Precisa-se de pedreiro

e servente na Rua Bsnd
Traiar na Avenida 13 de|Gouveio n._25.^

Maio_23_ -_Grupos_614 _ 613. PRECISA-SE de un", 
"pedreiro. 

Rua!"
da Passaaom n ° 99 [SAPAVENDEDORES

CORRETORES
PRECISO dois pintores. Tratar no>
Largo do Machado em frente
Tinlolândia. Pago CrS 7 OCO.

APATEIROS - Precisa-se de cor."
[tador pa^ saoatcs de senhoras.
Apresentar-se a Rua Assuruá 146

ern Bangu.
RO -""Freciso-scda" boni

ancé — Rua Dom Pedro Mas-
?jcarenhas, 17, sobreloja — Ca.

Precisam-se para PRECISA-SE de 200 serventes pa-/enda de Guaraná Caçula no ra obra. Traiar na Estrada Intcn-Praia de Copacabana. Paga-se dente Magalhães, :-o lado do nú-idiária e comissão - Rua Minis- mero 3 256, no fins' 
' ' '

tro Alfredo Valadão, 35-D — esq. 
"

Siq. Campos, 215 - Copacabana.!

lumbi.
SÀPÃ"f'É'ÍÍÍa,~-"prêcTsõ~ie 

"dFiF.

tadores — Rua Dom Pedro Ma1.,
caronhas, 17, sobreloja, Catumbi.

,. d° °";bus:DIVERSOS
Com Sr. Amau-i

COZINHEIRA - Pago bem. Í7T.
tar Rua Anita Garibaldi 19 op.

Cop.1 002. Peço referência.
COZINHEIRA trivial" fino l_d_
serviço casal molor de 45 anos.
Referências — 36-0735.
COZINHEIRA _ Pr'eciso casal 

'de

Irntaniento competente exigindo,
alem de referências pessoa

epresentável, educada e de res-
peito. Folga aos domingos e na
maioria dos sábados. Rua Bu-
Ihões de Carvalho, 245 ap. 302

Copacabana, Posto ó. Telefone
470863.

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO - M6.
ça com pritica de conferência de
faturai, dactilografia e cálculos
de preços — Rua da Assembléia,
65 - das 16 às 18 horas.
AUXILIARES DE EXPEDIÇÃO 

"-

(Empxotadores) - ROBERTO
SIMÕES, admite para suas lojas
de presentes, rapaies com prática
de pacotes e entregas. Os candi-
datos devom apresentar-se mt ¦
nldo de documentos e referen-
cias i Rua Sta. Clara n. 33 -
Copacabane daa »ti30m às 19h
30m.

AÜXILÍAR"""escrit.""dact.""""<•/ 
"prát."

escrituração de livros, imp. cir-
culacao de mercadoria etc. Cr$ .
180/200 mil - Dactilografas .1
prát. 220 mil - Av. Almirante
Barroso, 91, gr. 607.
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO -Ad-

Precis,
du. dn

que lenha tol, em casa. pMSousoserviço de ccrreinqens (a basal
de comissões) - Tels.: 32-5855
e 38-4031.
CHEFE E VENDEDORES - Admi-

com experiência de má-
.'lUinas, motores e lubrificantes. (ELETRICISTARus Sacadura Cabral n. 230. oficial — Tratar

onsucesso-Malet.

, -ro!!!,. „t , .„„ „ - -roPERARiãsTcSS-^»*^^
:c de SERVENTE DE PEDREIRO - Pro-[ completo. Precisom-se dois no R.reser.jcis.vse na Rua Marechal Antônio I Oito de Dezembro, 46 - Man.

372 — Jardim América.

ELETRICISTAS -
RADIOTÉCNICOS

de Maio
821-A

Precisa-3c
na Avenida

1. 13 - 13.0,
Das 16 às 18

dei

jnueira. Apresentar-se das 7,30
1 10 horas.
i PcLES -- Precisa-se de um pr
gador de peler; — Tratar na R'Seie 

de Setembro, 107, 1." «.,
Oficina de Peles c: D.,,-. JO;:

FARMACÊUTICO - Precisa-se ce
profissional com tirocínio cJr? ma-
nipulação industrial farmacêutica,
nara colaborador em tempo inte-"I — Cartas com detalhes crf a

n. 01 882, na portaria deste
Jornal.
MENOR - . Pr-ciso."se"""cle" unia
moça menor com prática de de-
tiloçirafia, para serviços gerais de
escritório. Rua México, 11, silo-
ía, snla 202.
MOÇA com prática de escritório,
maior, boa aparência, exigem-se
referências, dades peisoais, car-
ta pi portaria déste Jornal sob o
n. 01964,
MOÇA MENOR, preclsa-se p/ser-viços escritório. Tralnr somente
sexta-feira de 13 ás 17 horas -
Rua São José n.o 72, l.o _„_
grupo _3.
NOTISTA

PRECISA.SE do bombeiro na Rua
General Homero :!e Mci/ra n."0. 

j5Có — ln. loja parn oficina
ra;. (São Cristóvão.

RADIOTECNICO que entenda de SERVENTE - Precisa-» nara 
"ser-

áudio, ler esquema e tenha Ins- V,Ç°S de limpeza em fabrica --
irumentos para montagem de ré- Apresentar-se à Estrada Veüia da
dio Spica, começar hoje - Òr-}^3™'^ ' ]48- Inhaúma.

Organiia-|donado ú comissão - Tratar na | TRABALHADOR braçal, Precisa-s--Rua Campos da Paz, 111, c/ 2.! para serviço pesado em deposito
Não ivmide madeiras. Rua Luís Câmara,

315 - Olaria - d.ss 10 r,s II h.
Rio Comprido,
telefone

N.

CORRETORES (AS) - Com ou
sem pratica, precÍ3a-se de pes-
soas que tenham vontade traba-
lhar em serviço fácil e rendoso

Procurar o Sr. VALDECIR do
14 às 18 horas n3 Rua da Qul*

;tanda n._30_-_sala 815.
CORRETORES (AS) - Org-.l"-ldonacl
ção Turística Inter. admite com
pratica c fixo mols comissões.

Apresentar-se Ouvidor n. 130
gr. 701.

DINHEIRO!... -"Não há proble-
mas. Ganhe quanto você achar
necessário — Só depende clc vo-
cê, nós lhe mostraremos os
grandes caminhos do sucesso -
Rua dos Andradas, 9ô, 13.° gru-
po 1303 - 9 às 11 e dos 16
ás 18 horas.
PRECISA-SE de vendedores" com
ou sem prática, para agenciar fo-
logrofias, na Rua Solim RosuL n.
11, sala 3, São João de Meriti, E.
do Rio. — Galeria Amorim.
ESTUDANTE - Aceitemos para|BÕRDADÉÍRA - Precrelações publicas — meio exoe-
drent... Praça Pio X, 78 - 811
(Candelária).

OFÍCIOS E
ALFAIATES - COST. 

~
SERVIÇOS

ALFAIATE - Precisa-se c pro-
tica de corte e execute sob me-
dida — Rua Leopoldina fíécjo n.
480 - 86_-_ Olaria - GB.
ALFAIATE — Precisn-se de ofi-
ciais de paletós, calças, buleiro,
aiudante, aprendiz ed. moças, na
Rua Francisco Serrador 90, gru-
po 204.

PRECISA-SE costureira capacitada
lem alta costura. Rua Caries Vas-
concelos, 1551303 - Tijuca.

PRECISA-SE de cortado-
ires para confecções de
homens. Tratar na Rua
Pereira Landim, 54 62.

Admitem-se três ra^
pares com perfeito conhecimento
de faturas, pratica comprovada
de serv. de escritório, idade en-
tre 21 e 40 anos e nível gína-

1 — Avenida Rio Branco' 10ó
108. Sola 1 310.

COZINHEIRA - Preciso-se, Si
forno e fogão, para família de

..r— -_ -i,a,,ü tratamento. Exigem-se refe-
referencias para casa tratamento, rencias e carleiro. Ordenado CrS
Tratar na Rua Codaiás, 407. (le. 100 000. 0. Helena, te' ' " ' 45-6272.

mite-se um rapai com Idade en-
tre 21 e 30 onos, bom datilo-
grafo, com curso ginasial para

nternos de manhã e exter-
nos ã tarde. Avenida Rio Branco
106-108, sala_ 1 310._ OPERADOR OLIVETTI - Práli
AUXILIAR P' SECAO DE""CO-"'!comProvads conh. contob. — Cia.
BRANCA — Importante caso ban-i?dmi|e urgente - Trotar na Av,
caria procura rnpaz com praticai^'0 Br*ico, 185, 10.° and.
anterior comprovado em seção de,102'- _
cobrança burocrático (interna) in- "RECISA-SE " 

de"
ierviços exíerno;

dar, sala

BARBEIROS - MANIC.
para j

maquina 107 W 1C0 e 17 W 12 ENSINA-SÉ manlcura. 
"fôrnec

- Rua Teixeira Bastos n. ló — niaterial. Tratar das 20 às 22
ní«*-*,«.r^ ... E,19- tií-' Dentro. Entrar na Ruajde térca a quínla. R. Volunt
MOÇA(OS) - Aprovoile horas daiDona Teresa. ida Pa,ria. 354 - Dofolga para fai&r contatos, boalrT^cífiDciVÂ*™" ~ lÃTTrn^ "* úi—\*ii>."«>
comissão, pana diariamente. Rg,lC0STUREI!!A -" Precisa-se para|AINDA HA VAGAS p/ <-.

aros
ona Nadir

Santa Clara, 33-714 de 8
PROCURA-SE vendedores"

lOh. maquina
Teixeira Baste;
Dentro. Entrar
resa.
COSTUREIRAS

Don,
de
Te-

Precisa-se para
artigos finos de senhoras. Inler. cABELFIPFlüncnas e externas. Paga-se muito
bem. Tratar Av. Cidade d» Lima,
192 - 4.o, das 7 às 17 horas -
Santo Cristo.
COSTUREIRAS - Poro fáb. ca.
mlsas, mando apanhar e levar em
casa. Muito serviço. Traga ames-

__R._ Haddock lobo 147__-^_l.o
COSTUREIRAS - Precisom-se pa-,'z~\rt, fábrica de camisas esporte CABELEIREIRA —

-m !..._. LPAna í a! ._.', r -. *._._**

EMPREGOS

,blon) - Telefone: 27-7292

j PRECISA-SE empregada para to-
do serviço de três pessoas. Apre-
senlar-Ke com referências no Rua
Henrique Scheid, 528 ep. 201,
Engenho de_Dentro.
PRECISA-SE dê m6ça"d"eli"cada7"de
bons costumes para servir uma
senhora idosa durante 15 dias no
mês (folgas dia llm, dia não), or.
denado 50 mil cruzeiros velhos.
Praça Ubajara, 58, ap. 201, Jaca-
rezinho. Tel.t 48-0579.

DOMÉSTICOS
CENTRO - Alugo conjunto de AMAS, ARRUMADEIRASCOfE,RA •""madeira, mponsf
frente na Av. Pres. Vargas tom E r«DEIDAC I. • c-m •"•'" * bo" 'Bf«'«n-

nulo ÍFrl Fr.nr». t tUPtlRASR.
pol)
CENTRO

CENTRO
ciai

PRECISA-SE de empregada ou la-
vadeiro no Ruo Desembargador
Isidro n. 4 — ap. 401.

COZINHEIRA - Preciso
responsável e sossegada, para o
serviço de ap. pequeno, menos
plissar. Referencias, à Rua Had-
dock lobo, 171, ap. 502.
COZINHEIRA - CrS 70 OCO. PrV
cisa-se para casal, trivial variado,
lavar e pequenos serviços, dorme
emprego. Rua Leoncio Corrêa 170- leblon. Tel. 47-7025. Infor-
macões.

ciusive boa dactilografia. Salário
inicia! de 220 mil, ajuda para ai-
moço e 14 ordenados anuais, —
Tratar na Avenida 13 de Maio 23
grupos 614 e_613. j<7,

• • • • I AUXILIAR" DE EcCRÍT"OR"lÒ^ - PRK
-* Precisa-se de um -... trabalhar para

pessoejem atendimento de i, !?:r»-io, -nallratar
Ferreira

COZINHEIRA - Todo serviço 2
senhores. 60x80 mil. Rua Mar-
gues Abrantes 219 - 802.
COZINHEIRA - 70ÕÕÒ""~lííi"ndí
roupa, 3 pessoas - 57-2934.
COZINHEIRA para 

"casal 
- PÍgí-

se bem - Rua Visconde de Pi-
raia, 493, ap. 401 - Telefone:
27-6642.

Rua Cosia
Loja.
AUXILIAR de escrilorlo.

cisn-se na Av.
446, sola 807.

agulhas
n. ló,

- -  na Rua
pertencia da papelaria e gráfica.
Comissão e ajuda de custo. Tel
23-9135. _
RELAÇÕES PÚBLICAS" - (Moço ou
ropoz de gabarito). Ganhar" 300
mil cruzs. e mais 30%. Erasmo
Brogo, 227-315.
RESINAS. Representante. Procura"
se vendedor para resinas sintéti-
cas, maletcat, alquídicns, fenoli-
cas etc, pnra a Guanabara. Car-tra
tas indicando experiência, conhe-[
cimentos e pretensões para 

"R.
sinas". Caixa Postal, 7 843, São,
Püulo com muita pratica,
VENDEDORAS 

"(ES)"^-" 
Ganhem 

"de ']Si° 
f"'"'^0F^1"...:a_3

280 o 500 mil cruzeiros vcnden.!C(:!5TUREI,!AS _ Precisa-se
porajdo confecções masculinos e fe-'Rra,lcn dc '"aquina de 2 ogu , .

cllmininas - Entregamos mercado- lh'lsARua LeoPoldins Róa°. 460.8ó!n":i;raí
sem dinheiro - Rua Almc-I- Ola"o - GB.

Freitas, 25. sala 401 - Ata.lCOSTUREIRAS - Confecções Un
dureira. |lex admitem profissionais compe

m",Tn7r-, 
--=--| VENDEDORES (ASl - Admitem', '""'.f 

r-,7' 
Suburbana. 3

competentes moças,se corrl prática ou sem nrática ' 
~ D' C"sllMo-

trabalharem em escritório.[Ordenado fixo de CrS 100 0001MOÇAS MENORES - Para passa-,-l-.or.ano Pet-mai, ccrulssáo no avo, 20 vaoas deira, e costura. Iratar Av. N. S.lcl"';'"- iTrator na Estr. do Portelo. 29. s/ CoP*- ' 06ó s! 505.
Precisa-se de 14 a 16

r.ue;VENDEDOR de lactlcinlos - Rua:-1,1=? e,n oficina de bordados -
Alvaro de Miranda. 267 — Piln-ÍHnsins-se o serviço. Tratar na

Barros. Travessa Plácido de Castro, 49 —
enntoTrs—ET ?n,fe "amos e Bonsucesso - Su-

reires (as) -- M,
limp. de pele -
tis — Inscrições ab
Vol. da Pátria, 341,
26-2126.

icuras, peru
Matriculeis ora

Rua
Tei..

LOJA - S,-
láo em Copacabana. Vende-se um
a preço de acasião. Tratar com Sr.
Valentlm. Tel. 47-9783.
CABELEIREIRO (A) - Solõo de
boa Jreguesia ampliou suas ins-
talações e está precisando de
mais um profissional com alqu-
ma freguesia — Paissandu, 210.

Precisc-se cie
Tratar Rua [cabeleireira cem freguesia. D«í-;e

luvas - Tratar na Ru

com ino Du
ua Cupen
Leblon.

rapazes
ensina-se

possibilidades diária 5 COO. ,,„
Tratar con- o Senhor CARLOS de'rind" ,A '"- " na Rua Acre

79
ESCOLA de cabeleireiros. en-

'nsina-se per melado
pratico. Aprenda

Rua Marecha
102 -[xoto, 2 574^ ^ N.

PRECISA-SE de

10 horas,
316.

ISAm-SE - ¦¦-'¦'-¦ '" ¦¦ • - " ou sen,
de CrS

ssao no avo, 20 vagas.Í2e,ra
Estr. do Portelo, 29, ./ CoPs

menor de 18305 - Madureira. MOCAS
tica de li.ru diário erazla f,t\S_ VSpSSS^ t^hZ']^^ 

~& 
'"^'^ " 

M?" 
"'

Presidente Vargas, rio e boa educação - R-te Mé" '.•--•- 
•.-.

xico n. 21, gr. 502-A.
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO _""p",,.|pRECISÃrSE"de_^as"TrTr"aif-VENDED0RAS
cisa-se com pratica de serviços de'caj de créditos - DEIRÍZ ROU,despachante para Cia. Construto-jPAS — Rua do Cateti
Ta. Apresentar na Av. Rio Bran- — Lcie
co, 134, sala 402. _

louças. As candidatas deverão
apresentar-se munidas de do
cumentos • referências à Rua

de n,ovim.n,o.:r»parcTbóaUapa:^ 
& T. .If.^""*"™

pratica^Precso-se. J 
VENDEbÕR—ADEZ.Íe^-ÃIS;

39.JBA1.CONISTA - Pr~l..-.. >..:!"" 3. vaS" ~ Comissão IT"

[moderno e

jta rendosa profissão. Rua
Iguoi, 26S. l.o snaar.

Uru-

229 LES

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO -Pre-
cisa-se com prática, inclusive de
datilografia, pero trabalhar de 11
às 18 horas exceto nos sabá-
dos. Ordenado NCr$ 200,00.
Apresentar-se de 13 ás 17 horas

Av. Franklin Roosevelt,

BALCONISTA armácir

rencia
Rua da Carioca

PORTUGUESA - Preciso babá,
cuidar 2 crianças família de fino

Miguel Coulo (Ed 
" 

Franco 1C wrEIISH' ltiJI- Pago hem. Tratar à Ruljtratamento, podendo viciar. Rua
Inf. 27-3173. 

\__-_-i- 
-.¦__„_ttx_7tt_ —-pemlngo» Ferreiro 140, ap. 701. fg_0g_ggl« 

200, »p. 902. _,.,., »zo, ,p. .ui - leletone: no «v. rranxnn Kooseveit, 3»,IBAlCONISTA _ Preci
Aluo... . ..I. 7n* 

8-ADA " ARRUMADEIRA - P,^, PORTUGUESA - Preciso todo o 27-6642. 15.», qrupo 1501'3. lace-sório., e enfeite,' „.«
c- telefone, h^r". Al" o AU fe ..Z.Z"". 

" 
.Tevír' 

™™**->~™*A -''•A^tâtj. 
CloT^ 

^Ng^""* ~ "^"""^ ÃÜXiTiÃR^P'^ Esei" Dat. = ffi . âmtâè 
' '" "

vim, 33. Ver das 13 ás 16 ho- Erigím-s" rlferín.Vos . ail dl .ÍT* T 7"\ 
d" 3° """ d> W* 

tame'nto 902 ' 
""'" prá-'.lca. ""'* °F'""L '«H8"» Cob- °»f- " No,!-"" - D- íia Co"f- n° 37 - v;l" '

ras. Tel. 47-S373. „.''" .m£il- A.-.* 
q 

< - rf"' rab,cnd!' '•'• «cr.v.r . um 'JKSÍI? V02-  muito bem. mediante ref-rònciosÍPess. Dat. - Informante 150 '2001 BALCONISTA
Al,,,,,.. ;_T, r S,.; 2 .P_M?_u\.?Í<_, \SlZun"°\" 

da.<"«">- P>" "'«SO Je PRECISA-SE de uma perfeita ar. o que durma no emprego. Rua- Auv. Cont. 250 - On Ruf Boutiou. d.
7,7,1. 7J-7 1. I A Í5ÇÍÜ. 

BA "7 ESPANH0- »"l""« «í - CrS 80 mil - Exi.;rum„deira para -asa de trato- Dr. Pereir, dos Santos, 24 - Pra. Prof. Cont. 280 -V SubS b - .o,e»n?.r!n
P,-.w_n,77. ^on' 

AV'1?- '.. •P"""'»'-^ luemigam.,. referências . que durma mento - Av. Vlelr. Souto 390,: Saenz Pena. Uv PVíroaa 435 sala^Í05 ÀP„?J2.«f.?Q <"".J""' "• 5,°' "'• 
M-° 

"*Vr "" 
.'.'""<•» _,C,T- -M "»P'á5o - Inútil ,p,M.„. op. 101. COZllTOEIRA~"ÃRRUMADSI»A" iin.t -uc- ii lAore-entar refere

1812 - Ed. Lisboa, chaves c: Nao se far questão d. ordenado, lar-s. quem nio osliv.r .m con.l oocrica cc 
. .. .i J-uil™ntlKA 

- ARRUMADE RA - ADMITcM-Sc 4 mocas
porteiro e Iratar á Av. Erasmo Id.pendendo do valo, d. candi di,õé. - Rua ttr amín S.lírtí 

PRECIS^ S- empregada- Todos Que aaiba lar, p„. f.míli. .^ aux. contabilidede c--aga. 
299 - Gr. 503. Tel. ..jdata. R. Çonst.nt. Ramo,, 162, tf", .»" S.WI fílíSm HSSSl IV. 

™lt__\-_.7«*" 
í?em' ,E*i"lS",7!:7^'Í. .ba»: CrJ 85 000^40 anos, conh.

oran-

presentes, moças de boa 
""e'p"a"rê"n".|"!r con' "• l"arlos ou Donl Sil-

cia, com prática de vendas, de 
proferéncla no setor de cristais OVER-LOQUISTA — Pre-

cisa-se c!

Bombeiros).

42-46B6 ou 525008, CRECI 814. ,p. 101. 37-0272 - Mm..' Joaquim Nabuco, 271, ep. Í02]ba
Pedem-i. referincils.

VENDEDOR -
inas 3 vagas —

casal Rua do Carmo, 5. 4.0 andar
" - Hipóíto Y5N?,ED0RESJE 

" 
CORRETORES-i'^=«

1 Admi tem-se, de ambo* oi sexos, confecções
¦Ótima comissão — Hcráro 

"livre 
:'"'- Paça-s— frecisa-se em.oociendo ter outras atividadesSenhoras cem boa,Ruo Constança Barbosa 1=2

onta pratica - 201 _ Mí:-r -. 8 ás 10.0 
',

,, eferencias. SENTIER 15 às 18 horas.
'Í3 

- 
SCo~p,c.Ub,nXa,V'" *" S"V,Íf" VENDEDORES ou v.nd.dora,

Vr?',^f^ ««•CAÍXEIRTO— Pada7ií^);^!^!S^"'„.P,et;5an,¦,' 
""

Wv.l3á.Zr4k^,4M.mi,l5U.Cl PrÍ',C'' RU' l"*"iíir"'ií* 
h°Í']""

1ROIS CABELEIREIRO
Av. Copacabana n. 750 - 302

Preci;a-se de aprendiz mcç«
rapaz menor — Procurar o

S.. DALVO. _
MANICURA 

"E " 
CABELEIREIRA

Preciso c prática, grande movi-
monto. Rua Barata Ribeiro 87,
sobreloja 201. Procure Taniá.
MANICUP.E - Precisa-se com ur-
nencia que seja boa profissional,
o Rua Belfort Roxo, 246-E - Co-
pacabana.
PRECISA-SE manlcura para saláo

„,;,,. |S'o. 
- Rua Machado de Assis,

. pratica em ma- 31, boxe 32-d (Iara).
lhas. Pça. República, 77lpRECÍSA:SE de" 

"aiudante 
de ca."

- 1.° and. (ao lado dos;beleireir° -l p-rí,ic" ~ Av' Co'jbeleireiro'pacabana. 306-204.

e rape:v
prát. até:

nos

Ian
f.

Av. Atlântica,
Ulrich, 23-A -

DESENHISTAS,-KtC.SA-SE de cortador ou cor-
com bastante prática em DESENHISTAS" mecínlcos pl mide roupas ao senho-lquinos e guindaste. Prccisa-so

.sem. traiar Rua Bue- C prática e boo oparincia. -
170 - l.o amjjf. lRu3 ___, Car;ccn ____, . so,

sala PRECISA-SE de costureira, com DESENHISTA - PROJETISTA -
oas,pratica oe maquina industria! e Maquina.. .. fr-rramenti-. Sala-

a-"3 pí'.'.ocí:rè - Rja Buenos rio bas., 400 001 - SELEÇÃO i
paro;Aires. 224 - sala 12. Avenida 13 de Maio n. 47 - 509
Co-,PRECISA-SE de oregadeira de go-í~ CIAM-

esq. Ia com prática comprovada e.nÍDESEMHISIÀ""MECANICÕ -•">-.--
voia.cirleir. - RJS Gonçalves Lèdo,;cisamos com muita pratica, A.-e-II c, Amer.co, Inicia p,es. Vargas 418. sai» 907.
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J

ENFERMEIRAS -
IABORATORISTAS
EHCA*RREGADA*"'^*_"p7ec'Ií*T"rTc
moça do 35 a 45 onos, um com-
piomisso, t|uu durma no emprè-'jo, 

pam conlrolar os serviços in-
lernoi da uma caía de s.iúde, que-.aibn ler. lenha boa lei,a e faca
¦ts 4 operações. Trotar no La,

Carioca, 5, 2." andar, sala

LANCHEIRO con, prálica em sal
çindinhos - Preciso para trabr*-
lhar em bar se for competente.
Pag*; -se bem. — flua Toneleros
n. 21B-D,

M010RISTA — Precisa-so na par.
le da tarde, que tenhn trabalha-
do em carro panicular — Pedem*
jft referência-, — Gaçjo Coutinho
n. 66, ,,p. 202.
MOTORISTA - Precisa-se do umjMOCAS _ SENHORAS - Preci-
do preíerüncia aposentado, para sam-se con. salário irlnimo ge-
trabalhar em uma Kombi no horá-1 rantido para aerviço simples. —
rio das 7 òs 16 hora*,. Trotar na Tratar na Ruo Silva Ro«a n. £05
Av. Rio Branco, 18, sala 802, no> — 3a. loia — Esla rua começ»

jí horário dôi 10 às 12 horas. na Avenida Suburbana n. 2 £61

ü

710, elas 16 ií 18 h
tle por lolefone.
MOÇA MENOR - Labbralói
precisa p. serviços gerais de esJclus,v*> mecânica, dou fiança
critério, Indlsp, conhec. maquina Isbi 3°-2770. ~ Sr. Manuel.
-¦-ceever. R. São Paulo 78 - 3.01OFERECE-SE motorista"" mecànicojpBçciõA-SE de 1

casado, para trabalhar em'
i Volk., ou Gordini, trabalhar

alcn-lMOtORISTA-MECANICO - Senhor ;MECÁNICO - AJUSTADOR -
idôneo procura táxi, dou diária; Precisa-ii» d* «lamente* oara Ira-

tuelo por minha conta — In-! balhar em lndúitrin Elétrica Pesa-
da. Trotar na R. Junqueira Freire,
51 — Ennonho da Dentro.

portão {Sampaio!.
SENHORA"- Precisa-se 

"paciente, 
.

sen, compromissos com pouca pri- 
*,° " "/el'lr 

Pe'° mesmo. Dia
tjca de enfermagem p| menino de'?0 " 0a)' recado con, o Sr
S fines e para pequena arruma-
cão de casa. Copacabana. Rua
Professor Gaclão Baiana, 43 ap.
701. Ao lado da R. Miguel Le-
mos.

GARÇONS
COZINHEIRO - Com prática. Rua
Forrnir. Viana, 81 - Flamengo.
COPEIRO -Precisa-se para bar".
Av. Ataulfo de _Pniva, 406.
COZINHEIRO" (A)*'*-*"Precisa-seT'

.orática ele lanche — Rua Buenos' Aires, 95.

tica
moça com pra-

de bar — Caro-
4B4B. - Madu-

balcão
Una Machado,
reira.
PRECISA-SE moça ou rapazinho,
par.-, limpeza e recado*. Tratar
de 14 às 18 hora». Salão Mainá
Praia do Flamengo, 224.

Henrique — Tel. 36-6800, tísn-
tro do horário comercial.
OFICINA ESPECIALIZADA"" en,
Volkswagen eiuerendo mudar to-, „
lalmenle seu eiuadro luncional:p.REí"lsA-SE. de 2
precisa dc mecânicos com amplos
conhecimentos - Paga-ae bem --
Miçjuel Cervantes, 200 - Cacho

catxeíros e
ajud. de mesa com pratica
padaria na Avenida N. S.
Copacabana n. 256.

de

bi.
OFICINA

age

PRECISO de t,
ESPECIALIZADA «m de motorista

ciclista com
H. Lobo n

carta
143

COZINHEIRO - Precisa-se 
"de

«•iudante com prálica. Hotel Carl.¦lon. Rua João Lira, 68 — 1».
blon.
COZINHEIRO' - Com pratica"*de
cozinha internacional e molho.-
oiverros. Boa oportunidade para
profissional competente. Guarda-
se sigilo. Precisa-se na Rua João
Lira, 68 - leblon. no Hotel
Car Uon.
GARÇONETE*""-" Precisa-se" com
pratica para lanchonete. T,ala,
na Av. N. S. de Copacabana
n. 1 241 - Loia l, con, o Sr,
VENÂNCIO.

LANCHONETE - Precisa-se de
duas garçoneles com prática e um
nopeiro — Av. Salvador de Sá,
l,.° 226.
LANCHEIRO c| prática de salga",
dinher,, para bar lonchonete. Av.
Rio Branco 133, loia D.
MOÇAS — Preciso com prática
de cale* expresso. Rua da Al-
landega n._53.

,"RECISA-SE 
"de 

e,m 
¦--

prática de café —

Volkswagen precisa de rnpa7
conhecimento** de pecaa para nl-
mox-irifado —• Rua Miguel Cer-
vantes, 200_-_Cachan,biJ
PRECISAM-SE competentes mocas
neiros eletricistas — Tratar Rua
Marechal Florlano Peixoto, 2 57*4.
N. Iguaçu.
PRECISA-SE de motoristas para
trabalhar em ônibus. Trator najmoldogem de plástico acrí
Av. Guilherme Maxwell, 210, JTratar 

' 
na Rua Campos da Paz,

Bonsuceso, com Sr. Acioli, das.3, c/ 2 — Rio Comprido — Obj.
8 ás 10 horas, i.ião temos telefone.
PRECISA-SE de eletricista para [PRECISA-SE de 

* 
um rapa:" maior

carro a gasolina e óleo. Avenida de boa aparência numa confeita-
Brigadeiro Lima c Silva 265 -Iria - Rua Goncalveí Dias, I6-C.
Bairro 25 Ago(fo — Duque "

boxe 15 — Sr._ Manuel
PREC IS A-SE de um deso.- •.•-. rio r e
ciclista na Rua da Conceição n.
132 - Centro.
PADARIA - Precisa-se do aiu-
dante de "Forno na Estrada do
Qultungo n. 781 - Irsiá.
PROFISSIONAL* DE PLÁSTICO"***
Admito para serviço manual — j

Ca-

PRECISA-SE mecânico I.O.I1

provada competência purê carros

I PRECISA-SE di
prática só pnr.

"m* dante de conleitu

uma moca com
caixa e um aju-

com prática
para padaria — Av. Mem de Sá,

,250.
quem nüo estiver apto. R. Rodri- ¦

go de Brito, 39-D. Tratnr Sr. Ro-!PRECISA-SE um pneteleíro na Ave-
nida Erasmo Braga, 277-B.

90.

mulo — Botafogo.
PRECISÃ-Sfc - A Cariocar Veícu-
loi S.A. preciso de eletricista, vi-
dract.iro, mecânico, lubrificador e
lavador. Apresentar-se com do-
cumentos na Ruo Prefeito Olímpio
de Melo, 30 às 17 horas «o Sr.
João.

jPPECISA-SE de motorista - Daç-
Secretária — Meca-

Lavradio|n'co Ajuslador — Dedetizador

PRECISA-SÊ de um copeiro." f,a"
lar — Praça ài República, 93 —
Sr, Américo.
PRECiSA-SE de uma cozinheira c
lancheira com ptitica. Praça daRepública; 79.
PRECISA-SE moça para trabalhar
om pensão de todo reipeito. —
Dorme no emprego. Folga aos
domingos • feriados. Rua Alián-
dega, 191, l.o.
-'RECISÁ-SE dc duas garconstei
para pensão comercial com bas-'Jante pratica na Rua Buanos Ai-
res n. 102 - 2.° andar - Cen-
Iro.
¦PRECISA-SE cozinheiro c/ prática¦de rostauranto — Rua Senador
Alencar, 1 — Campo do São Cris-
Dovão.
PRECISA-SE garçom com prática
do cozinha - Tratnr na Rua Del-¦fina Enes, 261 -L Penha Circular.
PRECISA-SE de copeiros com bas-
«ante prática. Rua Senador Dan-
ias _44-H_
RUA Sacadura Cabral," 77, prêeí-
ia-se do moça com prática, para
trabalhar em café.

CHOFERES E
MECÂNICOS

Rapaz p' Fundo de Garantia
Mensageiro — Rua do Ouvidor,
60, 2." and., tala 6. ..
PRECISA-SE do uni nintor de au-
tomoveis — Tratar na Rua Curu-
paiti, 21 íundos — Posto Shell

_Todos os Santo*.
PINTORES DE AÚTÕMÕV~eTs~
Preciiarn-ie na Av. Cfirlos °§ixo-
to n. 108 — Ladeira do teme.

Túnel Novo.

DIVERSOS

íf^&jnzlrtjrftjonrir M&nnt£. tio JOtnttntszíIS*~.Ja\ .

DIVISÃO INDUSTRIAL
ADMITE

FERRAMENTEIROS

FREZADORES

RETIFICADORES (Plana, Cilíndrica e Universal)

APLAINADORES

OPERADOR JIG-BORE

TORNEIRO -. FERRAMENTEIRO

OFERECE
Salário inicial acima de 1.500 p/hora
Restaurante no local de trabalho, com refeição e

preços módicos

Serviço Médico extensivo à família

Amplo plano assistencial

Admissão imediata

Os candidatos deverão comparecer à Av. Brasil,
22950, inclusive aos sábados, das 8;00 às 18-00 horas,

para entrevista.

AMBULANTES
frescos — Ót
do Alachado, 29
documentos.

PRECISA-SE de rapaz parn traba-
Ihcr em peruão — Lavar louça e
fazer, limpâzt) — Dormir no em-
prego -- Rua Sílvio Romero, 34.
PREClàA-SE do 

~20 "moças 
• 

* 
se-

nhoras «m Cascadura — Av. Su-
burbana, 10 002, sala 306 - com
Sr. Hercílto, toda _esta semana.
PRECISA-SE 

"de 
I lavador com-

pleto — Pedem-se referências —
Posto Tupi — Cardoso de Morais,
261 — &onsuc.-!jso.
PORTEIRO -' Preciso c| boa apa-
rencia, que manobre carro o dí)
referências. Tratar das 15 às 17
hora*. Tel._ 42-0109.

PRECISA-SE — Servente, com* car-
tn de recomendação. Tratar com
Sr. Dória, de 7 às 11 horas, à
Rua da Gamboa, 131.
POR1EIRÕ pl edifício Leblon. 

""Ã*"*

[35 anos. Trazer documento? re*
feréncia. Solteiro ou casal s] fi-

—._______. ,— lho. Pratica 4 anos só assim.
par» venda de re- 105.00 moradia fácil. Av. R.

comissão. L.rgc| Branco, 151, ailojo, si 09.

Estamos colaborando com o III Congresso Interame-
ricano de Administração de Pessoal.

Procure informações a respeito, das 14-00 às 20-00
horas, à Rua Mariz e Barros, 678, ou pelo telefone 28-2218.

(P

rnniiCTA
Y

i| ¦

SlIBAMTErXnecessita para trabalhar em caldeiras

marítimas e maquinaria auxiliar com conhecimentos gerais
|i|j

I de instalações de vapor.
Ifj
|! Procurar Sr. Carlos Santos, à Rua Marquês de São Vi-

cente, 83 - Gávea. (p

Eletricista
Precisa-se para atender cha-

macios dc emergência em ele-
vadores e que conheço todas as
marcas. Rua Barão de São Fé-
lix, 179. (P

Ajustador
mecânico

Balconista vendedor de
roupa para homem
A CASA JOSÉ SILVA-CONFECÇÕES

AJUDANTE DE COZINHEIRO. -
Precisa-se para reitaurante típico
port. noturno. Exigem-se: prísli-
cs comprovada, ser jovem, boas
ref a. e doe. Aitnde-sa depois
do meio-dia na Run Santa
n. 2v2._ _
CHEFE PORTARIA" e""delecli"ve"-
Oferece-;e p 

' 
portaria dando re*

ferenclas — Cartas parn a por-
faria 'dêste 

Jornal sob o n.° ....
90 036.
CAIXEIRO armazém - Av. Bra
;il, 17 835- Iraiá.
CHEFE DE TRAFEGO ¦-' Precisa-si

loja 33. Trazer ' ~~ 

JPORICIRO solt, ou casal si filhos!
p! Z. Sul. Já tendo experiência;
de A anos. Referência, até 35
onos. Trazer documentos assina-
dos. 105,00 facilita morad. Av.i
R Branco, 151, s|lo|a, sl _09._

Clíír.nIPRECISA-SÉ urn ajudante de for-!
no. Padaria Rio Comprido — Rua!
Arlstldes Lobo, 2J4. |

ELETRICISTA DE AUTO -
cisamos com muita pratica,
Avenida Prei. Varejas -418,
n.o 90S.

Pre-

ELETRICISTA - Especializado em
Volks e acessórios elétricos •-
INÚTIL SE APRESENTAR SEM
CONDIÇÕES - Ronco Motores
Equipamentos Ltda. — Uranos n.
683 - BONS.
ELETRICISTA" PÀRÀ"*" AUTOMO*
VEIS — Precisa-se de um bom
cficial na Rua Joaquim Palha-
res n. 118-A -- Estácio. [prática de confeitaria. Rua
ELETRICISTA PARA VOLKSWA. jl""18 Cordeiro n.o 346,

..SEN com pratica — TIANA' nalÉSTOFADÕR - Som e coloeacf
Avenida 28 de Setembro n. 86. ide persianas — Rua Eüa; da S
- DEP, PESSOAL - MILTON. |va, 405 - Quintino.
LANtERNÉÍRO 

"-""Preci;

Rua ds ProcIamaçSo, 611

PRECISA-SE da pintor letrista -
Tratar Av. Suburbana 10 238. Ar-
mnzéns Porta*, de Aco S.A. Sr.

[Maurício.
.PADARIA — Preciss-se de a;u-
dante de forno — Rus Orojó n.
,82.A - 6. de Pina.

S/A., precisa de rapazes de boa apresenta-j
p,-,ra manutenção dc máq.Uç0 e que ten|-,a experiência comprovada i

Oporatrize?. Precian-sa de viv\ '. ' „ . p.^., IP1 A n a n a I
- Rua clarimundo de Meio,'como balconista de seção de ROUPA PARA j
:67 - piedade. Sr. Edmundo.JHOMEM. Indispensável residir no centro;

jou zona sul ou próximo. Favor não se apre-
.sentar quem não estiver nas condições
iexigidas. Procurar o Sr. Sylvio Cunha, à
:Av. Barão de Tefé, 34, com documentos.

Eletricista de
automóvel

Precisa-se. Tratar à Rua Ri.
chuelo, 172.

Lanterneiros
Preciaab-se na Scholl Auto-

técnica S'A. — Apresentarem-
se com documentos. Rua De-
z-snove de Fevereiro, 45.

mm ESTENODATILÓGRAFÁ
RHEEM METALÚRGICA LTDA. admite moça para a

função acima, com prática comprovada e noções de se-
cretariado.

Semana de 5 dias.
Apresentar-se ao Dep. de Seleção e Treinamento na

Rua Anequirá, 141 - CORDOVIL. (P

com prálica e referencias, paraiOUATRO COBRADOPES -, alé
empresa de mudanças, apresentar- 35 anos — msidrncial — tem-
se na Av. Brasil 2 332 "A Lus; ipo inUgral —salário NCrS
tana". 150,00 mais ajuda do custo"CÕ-CHÓEÍRO 

DE"~CRINA'"- Prc-ISÓ 50,v" ""'l"1 4 "m l"'^"''
cisn-se, e,ue saiba colturar. RuaiP.V"'' «rupac-ao - Tmlar n. R.
Lemos de Brito, 16.
CAIXEIRO ciclista e íriciclisla
documentos e pratica - Precisa-se.
para armaién, na Rua 5. Clemen- 

'" c bo*. »P»'*>**«* P'1'-!
le, 118 - Botafogo. I ''"' ?í" 'l"1!3"" « pensão, lem
-"-¦"¦; dormida, e favor nao ae apreseri-
CAIXEIRO - Precisa-se com pra- tar cl,Jüm nSo c|L,izer trabalhar.
lica de padaria. R. Calete 289. Campei São Ceistóvão, 406.
C-.IXEIROS Precisam-se con-; RAPA2 

' 
menor alt* 16 anos." de

boa aparência, precisa-se para

Auxiliar de
Contabilidade

Admite-se bom datilografo,
lirme em cálculos e preferível*
mente cj algum conhecimento

Ide custos. Av. Princesa Isabel,
1323 • *_.° andar-. (P

Lanterneiro
Precisa-se de um bom pro-

fissional. Paga-se bem. Tra-
tar na Rua Ponamá, 127 —
Ponha.

Vise. d.
- NB.
RAPAZ

San,., Isabel n. 382.
Pre-cisa-ss flador.

um de côr bran-j
üncia para traba-

Preci-

A,.

Ru.i

Ru,

aucosso.
LANTERNEIROS comp.lent.s.
íPodro Alves, 75.
LANTERNEIRO - Trãcisa-se
Pereira Nunes; 384.
LANTERNEIROS - Prcclsa-se com
ferramentas para trabalhar a diá-
ria» ou empreitada*;. Rua MariaI-
va, 175 — Bonsucesso.

LANTERNEIRO - Precisa-se de"
oficiais de lanterneiro para ser-
v:.**os ern carros trombados. Tra-
tar na Rua Conde de Leopoldina
n._533, com o Sr. GUILHERME
MOTORISTAS — Precisamos pnra
complotnr nosso quadro. Motoris.

mandados — Ordenado com caaa
-. comida — Av. Gomes Freire,
740, ap. 902.
TORNEIRO MECÂNICO'"- Expe-
rlència mínima 5 anos — Proci-
sa-iie — Rua Melo e Sousa, 131
— São Criitóvâo.
TONELUX - Precisa di

apresentar na Rua Senador
Ias, 28 38, 3.° andar.

Dan-

tas com prática da
ônibui, várias vagas.
NCrS 12 340 diários.
Drumond n. 45 — Vila Isabel
MOTORISTA profissional com rs-
ferenclas t carteira, 10 anos. Tei.
23-5855. __ _
MECÂNICO — Precisa-se de um
para equipamentos de pô=to de
lubrificação — Tratar na Rua Sa-
cadura Cabral, 333.
MOTORISTA — Precisa-se 

"para

caminhão, procurar SÉRGIO na
Rua Capitão Félix „. 16 a 28 -
Interno, Rua Dois n. 6 — Bon-1
¦fica.

MOTORISTAS para ônibus — comi
prática ou dois anos de trabalho]
om caminhão: pre-cisam-se, Rua
¦Magalhães Castro T35 — Jacaré.)

MOTORISTA para DKW ta*e~
Preciso com muita pratica. Deoo-'
¦sito 300 mil ou referenciai, com
prontuário 100%. Rua Laranjoi-
ras, 337/401.

nal EMPRESAS TRANSPORTES, geren
on-'te oferece-se com prática de car

c;a e mudanças, com referências.
34-1796 - Franklln.
FAXINEIRO — Precif-a-s» com compeicnte que entenda também
prática pnra trabalhar em hotel '¦ um pouco de serviço de carpltv
— Tratar no Rua Ferreirt Viana, I telro, com prática comprovada em
29 — Flamengo. carteira. Os candidatos devem ter
INSPETORES 

"de "*-Tuno"s'-*CÕ*"i 
boa apresentação e_ podem

prática — Precisa-se de ó —
30-1550 - Das_9 às 11 horas.
LUSTRADOR*'"- Preci.a-se 

"de 
1

em casa de móveis e que saiba
fazer pequenos consertos — Rua
Conde de Bonfim, 260.
MENORES - Preclsam-se para^írl-
balhar em escritório e entrega —

i. Irav. do Ouvidor, 36, 1.° sj 4 —
serviço dej Centro, Sr. Lima.
Salário^ dfiMOÇAS de" boa aparência, aiu-
Rua Viana dante de fotóg.afo. Ensina-se o

jservico - Ordenado de 120 000
Rua Luís Guimarães n. 57.

Auxiliar de
Secretária

Agência de Turismo admite
com prática em datilografia r
conhecimentos de inglês. Tra-
lar Centro Com. Copacabann.
Run Siqueira Campos, 43, sala
725. __

Balconista
Ramo acessório automóveis,

uílradorícom bastante prática para aten-
der com responsabilidade, pre-
cisa-se à Rua doa Inválidos, n.
196 A loia.

Auxiliar de
custo

Indústria de Refrigeração, ad-
mite auxiliar com conhecimen-
tos de Apropriação de Custos.
Kun São Francisco Xavier, 449,
sob.

Cia. Nacional de
Guindastes

ADMITE:
TORNEIROS

(Trabalho noturno)
INSPETOR DE PEÇAS

Exigimos prática comprovada.
Oferecemos ótimos salários, sema-

na de 5 dias, completa assistência
médica, refeitório no local e clube re-
creativo.

Os candidatos deverão apresen-
tar-se com documentos a

R. MOGI MIRIM, 95 - BENFICA
2.a-feira - 8 às 17 horas
5.a-feira - 8 às 11 horas. (P

Caça e Pesca

Mecânico de
automóvel

Precisa-se com prática para
carros a óleo Diesel e gasolina.
Idade entre 30 e 40 anos. Tra-
tar na Rua Sá Freire, 100 —
São Cristóvão. (P

FATURISTA E INFORMANTE
A Cia. Santo Amaro de Automóveis, admite um» moça

rapaz para as funções acirna.
um

EXIGE:
Bastante prática
instrução secundária
Boa aparência
Idade até 30 anos

OFERECE.-
Semana de 5 dias
Restaurante no local
Bom ambiente de trabalho
Ordenado compatível com a

função.

Os candidatos queiram se apresentar, munidos dos documen-
los, ao Depto. de Pessoal, à Av. Osv/aldo Cruz, 73/87 — Flamengo.

(P

Motorista
Admitimos com prática em

caminhões de cargas à gasoli-
na e com mais de 5 anoe de
habilitação profissional. Exigi-
ma referências. Rua Sargento
Silva Nunes, 144 — Bonsucesso

i— Sr. Hermínio.

Menor

Corretores para clube

-UPimfAN]
BARATAS «RATOS 32-7336

mpo e conservo

Firma especializada precisa; Estamos selecionando elementos idôneos ecie elemento desembaraçado! . , , . • i ... ,
par. auxilia, o Chefe da SecãoicaPazes,Pflra lançamento de 1 serie de títulos
de Pesca. Preferencialmentejem condições especiais. Clube de luxo, em pleno
com experiência em balcão ouifuncionamento. Damos indicação, cobertura,
praticante de pesca. Av. Prin-!p|antões e a comissão mais elevada
ce-a Isabel, 323, 2.° and. • ., ?. ipaga na hora, integralmente. Av.

iVargas, 509 - 15.° andar.

da praça,
Presidente

(P

Contabilista
Escritório de contabilidade

c! grande movimento admite;
rapaz cie ótima aparência, pa-
ra chefiar "Setor de Despa-
diante". Favor não se candi-
datar quem nao tiver prática
100% junto às repartições
públicat. Cr$ 600 000, mais
comissões aóbre determinados

rvicos

Ferramenteiro

Preferível que tenha algum
conhecimento de mecânica do
máquinas de escritório. —
Cursando ginásio. Ólima apa
rencia. Precisa-se. Rua Sena
dor Dantas, 117 sala 1135 c|
Sr. Amorlm, dns 8 às 12.

Operador Ruf

I FERREIRO-SERRALHEIRO I
|H Grande indústria localizada em S. Cristo- |||

|H vão, admite um com prática comprovada. Apre- ^J

sentarem-se munidos dos documentos à Av. Rio fjj

de Janeiro, 345 407 — Início da Avenida Brasil. 11J

LAYOUT- MAN
Agência de Publicidade em organização procura —

LAYOUT — MAN com mais de 6 anos de experiência, para
dirigir Departamento de Arte.

Informações — Rua México, 148 s

OBS.: Trazer referência de trabal
Paga-se bem.

Firma comercial precisa paro
admissão imediata. Indispensá-' r *i r\ m _.u_ i a
vel prática comprovada ern car*; fe|ra daS 10 h°raS aS 12 h°raS' e daS U

leirn e idade nté 30 anos. Pre-!
feréncia Téc. em Conl. c| CRC.!
Solário de acordo cj aptidões.'
Apresentação à Rua José Mau-}
ríci, 263 — Penha, no horário';
comercial. '

. 706 a partir de
às 17 horas.

to iá executado.

5.°-

Escritórios, Salas e Lojas
mecânico especializado em'Voi-1 Serviço primoroso, diurno e noturno,kswagen — Precisa-se urgenVe — 1. í
Favor não ie apresentar sem com-jfeitO pOr prof iSSÍOnaiS TeSPOIISáveiS e COITI-
petência — Avenida Amaro Ca- '
voicânti 5257 - Engenho de Den-|peteníes. Enceramento, raspaqem, eonser-
lro' /-\ i I
MECÂNICOS - Práticos|vaÇao e pintura. O Sr. terá tudo limpo em serviços. Cartas com todoc os
em Slmca. Precisa-se nãjseu escritório, consultório ou loja. O melhorr!.olh" »¦««'». p**" ¦» p°[-

, r, -,- i n- r^ r - » ,an" de!le Jornal, sob o nu-Rua da Passagem n. 73. preço do Rio. Dou referencias. Aceito fazer |n,ero soob2.
MOTORISTAS, com práiidi deipYniaripnri^
entregas, precisa-se na _ Cerveja- |eAt-'t;l 

l(--'lLici.

rir. Princez*-), à Rua João Rodri- *** « w - r%r\ •Chame AMARO e sua equipe. —
Tels.: 30-9795 e 54-3916 Cozinheira

Para corte, repuxo e plástico.
Semana de 44'/:. horas - Sábados!-3*nÍ0res* Pedrei-

livres — Paga-se bem.

FAET — Rua Barão de Petrópolis, 347
- RIO COMPRIDO. (P

ros e Serventes
Pintores e pedreiros CrS . .

700 hora, apresentar-se muni-

aos de toda documentação ao

Sr. Walter na Run Assunção,

112 - Bo,afogo.

gues, 60-A.
MOTORISTA somente c praticai
de 4 ano:, p. T._ Coelho, mo-j
randa próx., ató 35 anos.
150,00 Ag. Empr. só assim. Av.
R. Branco, 151, s'loja, sl 09. j
MOTORISTA pratico cereais. Tra-
tar Rua Geri. José Crlstíno n. 6ó!

- S. Cristóvão.
MECÂNICO competente para
Scania e FI-JM. Tratar a Rua Gal.
José Cristino ri, 66 — S. Cris-1
tovao.
MOTORISTA - Habilitado e pon-
tual, que conheça o serviço de
distribuição — Procurar o Sr. Lnu-
ro, na Rua Conde de Porto Ale-
9re' 144-r* *- Estação do Roch.i.

//ÍÒTORISTA c! carro particular
Gordini 63 — Aluga-se parn qual-
quer serviço GB e Est. do Rio —
Tel.: 49-6659, diárias_a combinar.

MOTORISTA - Pr_cisa-s_ _ com
pratica de entrega, em gênero
alimentício, e que possa prestar
fiança ~* Rua Marques de Oli-i
veira, 165 - Tel. 30-5970 - Falar
com Ribeiro.

MOTORISTA-VENDEDOR - Fi"
brica Bhering pr«cii.i — mínimo
um ano carteira — Idadt máxima
35 anos — Tratar Sr. Rocha —

parte da manhã — Rua Orestos,
28 — Sanlo Cristo.

MÓTORISTA*"p' Direvoria < pe-
quenas entregas — prática com-
provada — é favor comparecer
de paletó — Av. Rio Branco, 185,
sala 1021.

(P

Auxiliares - Escritório
Rapazes com boa aparência, dati-

lógrafos, desembaraçados e conhecen-
do os serviços de escritório. Indispen-
sável cart. profissional ].° Via.

Tratar à Rua Moncorvo Filho, óó
- 3.° andar. (p

MOTORISTA - Admite-se um ra-
paz com Idade entre 25 e 35
anos, conhecendo o Centro, Zo-
nas Norte, Sul, Rural e Niterói
c que tenha trabalhado no mini-
mo 2 anos em uma firma. Aveni-
da Rio Branco 106-108 - sa-
la 1^310.
MOTORISTA — Mínimo de 5 anos
cart. — Documentos em di.i, na
Av. Alm. Barroso n. 2_— 1702

MOTORISTA. Precisa-se de um
motorista com prática comprova-
de na carteira profissional. Tratar
n<-, Rua 5enhor dcs_Pas3os^_n. 68.;

MOTORISTA — Preciia-se de um:
com comprovada experiência em;
Mercedes-Ben;-.. Mínimo de dois i
«nos de carteira assinada cm;
uma só firma. Aoresentar-se na
Rua Sete de Setembro óó. 5o
«ndar, da; 8 à*- 9 horas, cl Sr.;
Morai-s. --• l

rafftüfiwM

Eletricista e marceneiro
precisa-se para trivial fino ei Precisa-se de eletricista e marceneiro

variado, para casa de tratamen- com grande prática. Os interessados deve-
rão apresentar-se ao Cmte Paiva na Rua
da Alfândega, 27 - GB. (P

Io. Exigem-se boas referências.
Tratar à Av. Rui Barbosa,
624-A ap. 701 - Tel. 45-0820.

(P

Desenhista
Precisa-se para indústria de

confecções de roupa. Tratar à
f'ua Pereira landim, 54:62. (P

7/ffl

Admite
Moços (a) de boa aparência, com gi

nasial, ótima caligrafia e prática em vendas
de jóias. Os candidatos (as) deverão com-

parecer à Pça. Olavo Bilac, 2.° andar. Tra-
tar com Da. Vânia. (P

Demonstradoras
Precisa-se de 4 moças soltei-

ras, maiores, de boa aparência,
muito desembaraçadas e bem
vestidas, com prática de cos-
tura, para lazer demonstrações
d domicílio de vestidos de ma-
lhas e fazenda com paga men*
Io à prazo. Paga-se boa re-
muneração e ajuda de custo,
possibilidade acima de Cri .,
600 000. Exigem-se referências,
carta de fiança de Cr» 500 000,
1 fotografia e Carteira Profis-
sional. Favor apresentar-se so-j
mente quem já tenha muita
prática e esteja nas condições
acima exigidas. — Tratar à Rua
Santa Fé, 143 sala 203 (Meier)
— Modas Vestidos Eugênio, das
14 às 21 horas.

Mecânicos e Lanterneiro
PRECISA-SE

Para estiva e bancada. Tratar à
Av. Guilherme Maxwell, 210 T.U.R.I.

Recepcionista
vendedora

Loja fina de decorações pre-
cisa moça entrt 18 e 25 anos,

boa aparência, curso ginasial
completo datilografa, sem prá-
tica no ramo. Procurar entre 9

e 12 horas à Rua Barata Ribe;

ro, 636-A.

Provenco
. .ADMITE. .

1 PERITO CONTADOR

1 MOÇA DATILOGRAFA

1 0FFICE-B0Y
Empresa, que está ampliando

sua organização na Guanabara
está admitindo três funcionários
acima citados. Indispensável com-

provar prática. Apresentar-se, no
horário comercial, Av. 13 de
Maio, 37 — 5.° andar, procuran-
do Dr. João ou Dr. Frota.

Torneiro e
ajustadores

Precisamos de 112 profisslo-
neis. Rua Clarimundo de Me*
Io, 267, Sr. Edmundo — Pie-
dade.

Vendedores (as)
Firma tradicional necessita de

elementos habituados às otivi-
dades de venda. Damos 20%
de comissão, indicação de clien-
les, motivação promocional e
possibilidade de futuras inspe-
tor ias,

Exigimos; boa apresentação,
cur^o ginasial (no mínimo) c fa-
cilidode de expressão. Trator
com o Sr. Paulo, na Av. Pres,
Vargas, 435, sala I 301 no ho-
rário de 9,30 ài 12 horos «
das 16 ás 19 lioras. IP

Torneiro-Mecânico
Vitrinista
(Avulso)

Precisamos com prática comprovada,
~:com o nível ginasial e conhecimento de

_ , !mecânica geral. Dirigir-se à Av. R. Bran-
SUD-Gerente C0/ no/112 - l.° and. Divisão de Sele-

precisa-se c| prálica dc ma-ição, de 8 às 12 horas, com uma fotogra-
terial de construção em geral,j!.:-. ÍD
Bom ordenado — Rua Barão de

I Mesquita, 608.

Nova Texas Veículos S/A.
Av. Marechal Rondon, 539 S. F. Xavier

Precisa dos seguintes elementos para com-

pletar s/ quadro de funcionários:

MECÂNICO P/ VEMAG com muita prática
LANTERNEIRO profissional
LUBRIFICADOR com prática e desembaraço.

Técnicos de TV
Precisam-se com prática e re-

ferências. Apresentar-se à Rua
Figueira de Melo, 238 — São

jCristóvão.

Torneiros
i

Precisa-se dc dois profissio-jSr. Osmar à Rua Mariz e Barros, 821
nais, munidos de documentos, r-, o * i n i
paga-se bem. R. Carl Lovi, 76,D"-S 8 3S 1 2 horas.

Jardim América. Falar com Sr.
¦Santane.

Vendedores
Precisamos, de preferência com con-

dução própria e conhecedor da linha Ford.
Ajuda de custo e ótima comissão. Procurar

(P

Lota em Copacabana, nsces-
sita para decorar 3 vitrines,
mensalmente. — Apresen-tar-a»
com referências n Av. Prince-
sa Isabel, 323, 2.° andar, com
o Sr. Freire.

Vendedores
Zona Rural

FIXO t ALTAS COMISSÕES
Apresentar-se hoje quinta-

feira dia 30, das 9 às 16 ho-
ras — Rua Arthur Rios, 1 400
— Campo Grande • GB, Sr.
Moram.

Vendedores
Indúòtria de bolsas admite-

com prática. Rua Imperatriz
Leopoldina, 8, sala I 407, a0-
mente das 14 às 17 horas.
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Documentos
perdidos

ss

Foram perdidos c se encontram ií disposição
de seus donos, no Serviço de Utilidade Pública
da RADIO JORNAL DO BRASIL, o.s documentos
relacionados abaixo. Seus donos poderão procura-los na Avenida Rio Branco n.° 110, 3.° andar, das
5h30m da manhã às 2 da madrugada.

Ana Beatriz Chagas Bernardes, Antônio C.
Silva, Álvaro Pereira da Silva, Antônio de Andra-
de, Antônio Francisco Gauçalves Araújo, Antônio
Gomes da Cruz, Augusto Pinto Coelho, Almir
Couto, Alexandre Nepomuceno Dock. Agenor Ba,-
tista Franco. Artur José de Freitas, Antônio
Francisco Félix, Armando de Magalhães, Adil-
son de Sousa Mendes, Alberto José Martins, An-
tônio Mesmolia, Adriana Leite, Aniva Pereira, An-•tônio Francisco, Alcindo dos Santos, Antônio Oli-
veira Sampaio, Afonso Alves da Silva. Aurelina
Luz da Silva, Altair Barbosa de Oliveira, Be-
medita da Silva Ramos, Bernardo Rzeznik, Car-
]os Alberto Gomes de Almeida, Félix da Concei-
ção, Célia Maria Francisco, Cláudio Gonçalves
Jaguaribe, Célia Gomes de Mulos, Cassildo La-
rodo Reis, Cecília de Cotovitz, Ciloel Gomes da
Silva, Carlos Nelson Mota de Sousa, Carlos José
de Santana, Carolina Orefici dos Santos, Cleo-
jiidio Soares, Diogo P i n t o Sabuguciro, Delfim
do.s Santos Almeida, Dejaniro Mendes da Silva,
Dilson Neumann da Silva, Elba Noolbath do
.Abreu, Eudes Correta Barros, Eduardo Brtmoro,
Edemilson Pedrosa da Costa, Edgar Luís, Edna
Maria de Melo. Enoque Natividade, Edson da
Silveira. Eduardo Manuel Ferreira da Silva,
Eloísa Santos, Emília da Silva, Moreira, Esteia
dos Guaranis, Eduardo Marques de Campeis Ca-"oral, Francisco Santoro, Francisco de Assis
Bragança, Fausto Roberto Guido Braga. Fran-
cisco Miranda Filho, Francisco Gama Pinhei-
ro, Fernando Gonzaga da Silva, Fernando Gomes
Tostes, Geraldo Honorato, Gerson de Oliveira
Barros, Gilnn Auxiliadora Lopes Faias. George
Marcondes Godoy, Gérson Mendonça Filho, Gil-
mar Luis da Costa, Geraldo Ribeiro, Gentil Con-
lho da Silva, Hermani de Azevedo, Heloísa Soa-
res de Lima, Hilário Lopes, Hércio Coelho Ma-
chado, Heráclito Palhares, Hércules Ferreira da
Silva, Ivã Estellta Campos, Idemar Dantas, Isaias
Pinheiro, Iran Guerra dos Santos, Iracy A. de
Alencar. João Correia de Mesquita, José Cãndi-
do da Rocha, João Silveira Viana Filho, Juarez
Gomes de Araújo, José Martins Lourenço, José
Henriques Cerqueira, José tíe Gouveia Júnior.
João Evaristo Borges. José Luís Vilas-Boas, Jo-
sé Carlos de Castro. José Luís d'Almeida Campos,
José Augusto da Cruz, Jovelino Ferreira Dias,
João Vieira França, José Machado rie França,
José Lino Gurgel, José Salvador Jasmlm, José
Luís, Joaquim Loureiro. José Rocha Lima, Jair
Correia de Morais, Jorge Madeira, José de Bar-
ros Mota, Joaquim de Oliveira, Jorge de Olivei-
ra, José Soares, Joáo Adelino da Silva, José Pau-
lo da Silva. José Fernandes de Sousa, Jorge Te-
les dos Santos, José Válter da Silva, José Ronal-
do da Silva, Klener Maia dos Santos, Luigi Bru-
.no, Luís ürubatan, Lúcia Maria rie Carvalho.
Lourdes de Oliveira Brilhante da Costa, Luis
Martins da Costa, Luís Carlos Coutinho, Lafaie-
te Augusto Soares Filho, Leoci Gaspar, Luci de
Moura Nascimento, Luzinele Paes da Silveira, Li-
saldo Farias Sodré, Luci Gonçalves ria Silva. Lan-
diceria Francisca. Vigiani, Leno Andrade Barros..
Maria Antônio Moutinho de Almeida é Melo, Ma-
rília do Carmo Ribeiro de Moraes. Maurício Bas-
tos Almeida, Milton Moreira Chave;;, Moisés Fe-
lisberto Cruz, Manuel cie Oliveira Campos, Marli
Matias de Carvalho, Manuel S. Dutra, Maria
Paula de Figueiredo, Maria Teresa de Almeida
Ferraz, Maria Correia de Lima Gomes, Marcelo
Geiger, Mário Natalino Jordão, Márcio Nunes de
Miranda, Marcos Fernando de Oliveira, Manuel
Fernandes Oliveira, Manuel Alves de Oliveira,
Moacir Ferreira de Oliveira.. Mauro Fernandes
Guaraciaba, Manuel Armindo Alves Peixoto, Ma-
miei Francisco Penha, Maria Pinheiro da Silva.
Melita Santos Saleo, Milton de Sousa, Maria
Helena Sampaio Ribeiro ria Silva, Maria Lúcia
Lins de Scusa. Maurília Consuelo rie Sousa Cam-
pos, Manuel Antônio da Silva, Nelson Matias, Na-
taniel José Cardoso, Valriemiro Nunes, Nilton
Rosa, Nelita Pauliua Tobias, Orlando Joaquim de
Araújo, Ociano Ceciliano Braga, Orlando Alves
Carvalho, Odelita Cerqueira, Octaviano Monteiro,
Orlando Gomes Garcia.

desaparecidas
O Serviço de utilidade Pública da RADIO

JORNAL DO BRASIL relaciona, abaixe, o nome
das pessoas desaparecidas e que, até o momento,
não foram encontradas por seus parentes. Quemsouber rio paradeiro destas pessoas deve telefonar
para 22-1519.

AÍRTON FERREIRA MAGALHÃES, 41 anos.
branco, desapareceu de sua casa à Estrada Inten-dente Magalhães tl.° 3 210, ap. 103. Infs. parao telefone 22-1205. — ANTÔNIO DOS SANTOSMARTINS, 75 anos, português, branco, cabelos
grisalhos o um pouco calvo, olhos castanhos, estádesaparecido de sua ca.sa à Rua São Gabriel n.°530, Cachambi. Infs. para o telefone 49-4591 —
BERNARDINA MOREIRA DE LIMA, está sendo
procurada por sua irmã Maria Moreira. Bernar-
dinai teria vindo de Minas para Copacabana. Inf
para a Rua Igrainirim n.° 83, Vicente rie Carva-lho. — CLOTILDE ALVES RIBEIRO, 11 anosmulata, moradora na. Rua Dois de Dezembro n.»11, ap. 501, está desaparecida desde o mês pas-sado. Infs. para o referido endereço. — DALVACORREIA PEREIRA, 28 anos, cabelhos e olhos
castanhos, 1,48 m de altura, sofre de AMNÉSIA.
Saiu de sua casa à Rua Dr. Nilo Peçanha n.° 426cm Sáo Gonçalo e não deu mais notícias. Infor-
macões sobre o seu paradeiro pr.ra os telefones-2-7096 e 8052 em Niterói. - JOAQUINA RAMOS54 anos, preta, de baixa estatura, está desaparecida,
do Hospital Odilon Galoti, no Engenho de Den- ¦
tro. _ doente mental. Informações para o telefo-
UB 43-8973. — JOANA DE SOUZA CAVALCAN-
TI, 76 anos, que viajou da Bahia para o Rio emcompanhia da menor Regina ria Silva. As duasestão desaparecidas e seus parentes preocupadosdesejam saber noticias de seu paradeiro Infor-
macões para 43-8415. — JORGE GOMES DACOSTA, 14 anos, usando calça preta e blusão
azul-marinho listrado saiu de casa (Rua Angela
3>.° 511, Belfort Roxo) e não retornou. Informa-
«;ões para o Sr. Álvaro Costa, na Seção de Ln-vanderia do Hospital ria Ordem do Carmo. --
JANDIRA GROSSE, branca, estatura mediana
cabelos lisos e compridos, olhos castanhos, 42anos. Está desaparecida desde o desabamento rio
prédio n.° 23, da Rua rios Arcos, onde morava.
Jandira sofre de AMNÉSIA. Infs. para 28-556!)— JOSÉ ALBERTO DA SILVA, 11 anos. moreno,
olhos castanhos e cabelos crespos, está desapareci-
do. Infs. para 23-9526. — MARIA DAS GRA-
ÇAS SHEILA CUSTÓDIA, de 12 anos, aparen-tando 8 ou 9, parda, cabelos pretos e olhos casta-
aihos escuros, está desaparecida desde o dia 21 defevereiro. Vestia, na ocasião saia branca e blusa
branca e vermelha. Morava na casai da madri-
nha na Rua Domingos Ferreira, cm Copacabana
Infs. para 57-0912. MARIA DA GRAÇA DA
SILVA, 17 anos, magra, 1,60 m de altura, está,
desaparecida desde o dia 22, às 19 horas Infs
para 25-5726. — RAIMUNDO JOSÉ NOGUEIRA,
9 anos, branco, cabelos louros, olhos castanhos.'
Reside na Rua Santa Clara, quadra 14, lote 10,
no Parque São Francisco em Campo Grande. No
dia 14 saiu às 11 horas para ir ao Centro de Re-crutamento dos Fuzileiros Navais em Campo•Grande e não retornou à sua casa. Estava descal-
ço e vestia calça branca com listra rosa e blusa pre-ta e branca. Infs. para o tel.: 49-0558. — SANDRA
MOREIRA, mulata, 11 anos (aparentando 7 ou8), olhos e cabelos castanhos escures, desapareceu
dia 6 do corrente de sua casa na Avenida Tei-
xeira de Castro n.° 10, em Bonsucesso. Infs p"-ra 30-8807 — SÉRGIO FERREIRA, 15 anos, 

'mui-

ío magro e com um metro e oitenta de altura,
cabelos e olhos castanhos. Vestindo calça e blu-
são de córes vivas, fugiu de São Paulo para o
Rio, antes do Carnaval. Informações sobre seu
paradeiro para o telefone CETEL 90-1331 ou
43-5938 ramal 43..

S
MÓV. - DECORAÇÕES «oveis

Vendem
ANTES DE DEMOLIR >| casa, 

"i^~

escrit. ou consulr. Visite' RIO
ANTIGO. Rua Toneieros, 112 -
Copacabana, será uma surpresa
O melhor preço da proça, móveis
colonial holandês, espanhol, ame-
ricano, brasileiro e muitas novi-
dades^ Agradecemos sua visila.
ARMÁRIOS EMBUTIDOS c fochõ
mentos de varandas. — Tcl.-
26-9065.
ATENÇÃO — Compram-se móvois
usados, precisa do grando quan-
lidado do dormitórios, salns do
jantar, Chlpendalo, pau marfim,
caviúna, Luís XV, Império, jaca-
randá, Rústico, Colonial. Paga-so
o máximo. Atondo-se na hora
Jel. 40-4558.
ATENÇÃO — Compro móvois usa-
dos, chipondalo, marfim, caviúna^
império, rústico, t. XV — Salas
a dormitórios. 32-0111. ©m toda
Cidído.
AGCKA compro móvois usados.
Salas, dormitórios marfim, caviú-
na, império, rústico, chipondalo.
Pago bom. 52-0967, em lôda Ci-
dade.

ATENÇÃO — Compram*so móvois
usados, prccisa-so da grando
quantidade de dormitórios o salas
de jantar chipendale, pau marfim,
caviúna. Luís XV, rústicos e co-
loniais. Pcçja-so o valor mixímo

B atende-so rápido em qualquer uri1
bairro. Tol. 4Ü-0MB.

Fabricação própria —
para desocupar lugar

com máxima urguncia por motivo
de obras todo estaque pelo pre-
ço abaixo do custo. Luxuoso dor-
mltorlo completo de 68 por ape.í
nas 38. Colchão de inol.is de
18 por apenas 9. Conjuntos es-
tofados ern legitimo Vulcrom e
pura espuma. Móveis de formica
dcs ^ últimos modelos da nossa
fabricação e milhares de peçasavulsas pelo menor proço do Rio.
Compre \í para não se arropen-
der. Praça das Nações 394-A cm
Bonsucesso. Tel. 30-76,16.
MOVEIS diversos m. viagem e
qrupo estofado sofá-cama, 2 pol-tronas, 1 guarda-roupa, 2 bufes,
tapeie de parede e quadros. Tel.
S8-3264.
MOVEIS Colonial - Vendo b~aTa-
to por motivo de mudança. Ex-
celente conjunto. R. do Resende
n.o_113,_ casa 36/201.
MÓVEIS USADOS - Vendem-se,
salas, quartes e pessoas, avul-
so todos oi tipos _ Rua Gene-
r;l_ Artigas, 325-D - Leblon.
PARTICULAR vende som uso pen-teadelra, calha, carrinho pl rolo
apenas NCr$ 170. Domingos Fer-
r^rai_12S-805_-_Copa.
POR MOTIVO de noivado dèí
feito, vende-^e dormitório e sa-
In de jantar do cstid.i de ma-
ooira pura e outras pecas. Rua
Cerqueira Daltro, 266. Casca-

Persianas
venezianas

TEL.: •13-6381

INSTALADORA LTDA, refor-
ma persianas, venezianas, pin-
la, troca cordas, caclarçosj gui-
lOtino, cabo de eço, secador

roupas etc. Garantia.

O UTILIDADES DOMÉSTICAS

quipamentos eletrônicos

Feroos üàadcs
1,-31 ' 00 IAS'íoC, ££-ICO

Super-Synteko
V1TRIF1CADORA ARCO-IEIS

ITDA. (APIICADORES
AUTORIZADOS)

FACILiTAMOS
Fone: 29-6851

Vend
e Transmissor usados. Ver na Rua Conde Pe-
reira Carneiro, 371 — Estrada Vicente de
Carvalho, telefone: 30-8344. (P

Compra a domicílio, cilçasj
blusões, camisas, sapatos, má-
quinas de escrever, acordeons

em-se equipamentos de EstúdioTlilwe * ':'

TELEFUNKEN Stereo

colchões ds molas

ALTA FIDELIDADE - motl. 6.
movei jacaranda sem uso
to-Í3lantes, r
I 360, vendo 350 mil. Av. Copa- 21 ii
cabana 1^9-IOS. 27.0439._ i,ELEVISACTd= ~U

ATENÇÃO - Compro TV. gnla- parlir de 110 mil
dona, p(ano, .nr ccndictcnado
Pago na hoia. Tol. 57-2539.

ATENÇÃO — Ccmpro móvois
usades. Tnl. 48-4119, qun com-
prarei dormitórios Chipendale,
Ruitico, moderno ou Império o
islãs conjugadas, claras 0 mo.
dornas e Império — Pago bem
o atando rápido. Tel, 48.4119.
ARMÁRIO 5 portas modemisjfmõ^
marfim e caviúna como novo 190
mil. Av. Princesa Isabel 386, ca-
s,l 16, ap. 101.
ATENÇAÓI - Preciso desocupa?,
vendo urqente, sala c dormitório
para casal em estado de novos.
Preços raros. Av. Salvador cie Si,
184.
ATENÇÃO! - Para desocupar,
vendo- urgente: dormitório para 57-1Ò89.
casal, em estado de novo, apenas REFORMAS banhe

PAU MARFIM - Dormitório puracasal, em bcm estado por Cr$
150 000 e uma sala pau marfim
CrS 120 000. Também separados.
Rua Haddock Lobo, 206.
PAU MARFIM - Dormitório do
casal, em estado d,, novo. Ven-
de-se por Cr$ 150 000 e uma sala
de jantar também oau maríi...
coni., por Cr$ 100 000, juntos ou
separados. Rua Haddock Lobo,
181-B.

Relorma-se colchões de molas
para o mesmo dia, lecidos de
la. qualidade, aumentamos ou
dim ir

rofá-cnma, poltrona, caYna
mier

hor proco,
ATENÇÃO Cem
de qualquer tipo, sl»rno
— Negócio hrjt» à vista, Tolefo-
no 57-1596 — E geladeira.
ALTA FIDELIDADE - Amplificado)

uimos colchões, reforma-se f'?"1' '"«-disco Rok-o-Kout, alto
jfalanles Jim Lnncinn I5" — Tudo
I importado. Barata Ribeiro, 1S5,

grupos eslofados em op, 601.
geral. Orçamentos a domicílio' Ã VISTA"- Compro
sem compromisso. Atende-seíladaíra moderna, 1
cm qualquer bairro. Rua Turf

Çlub, 12, loia G. Tel. ,18-4811.

QUARTO marfim, sala Chlocnda.
ceniugada, cama solteiro, urg.

R. Dento Gonçalves, 185, esq.
José dos Reis -Eng. Dentro.
QUARTO e sala marfim comple!
tos por motivo de mudança. Tel.

130, e I sala de jantar om estad<
de novos, 90. Rua Aristldcs Lô-
lio, J2S_— Rio Comprido
BELICHE Patente - Vende-so 200"
180x70. Tel. 32-6386 ou 25-9038.
BERÇO luxo. Vendo, Rua Izldro
Figueiredo, 231-102 - Maracanã,
BARATISSIMO - 

' 
Vendo dormito

rio para casal, estado de novo
nor CrS 150 mil e uma sala com
bar espelhado, juntos ou separa-
dcs. Rua Haddock Lobo, ;?0J-C.
CHIPENDALE - Dormitório de cã-
sal, muito bonito e em ótimo es
todo, por Cr$ 150 000 e uma sa
Ia de jantar no mesmo estilo
Cr? 100 000, junlor ou sepjlidoi
Rua Haddock Lobo, 181.
CHIPENDALE - Dormitório para
casal em estado novíssimo, por
preço baratissimo, aala do mes-
mo estilo, apenas Crí, 155 mil
juntos ou separados. Rua Hsd-
doei: Lobo n. 303-C.
CAMAS de solteiro vendo 5, sen-
do 3 modernas c) colchão de
molas e 2 estilo marquesa com
colchão de crina 60 e 80 mil.
Av. Princesa Isabel 386, casa 16

101.
DORMITÓRIO Chlpcndale, casal,

ro, 9 peças, luxo, como novo,
580 mll. - Marquesa Santos, 27,
p._105 — Largo Machado.

0ORMITÚRIO - Marfim," 4 por
as, vendo eni ótimo estadi

..ros c cozinhas,
substituição de azulejos, louças o
ferragens. Somente na Zona Sul.
Tel. .17-7370, Sr^JLuiz.
REU3GÍO antigo, cstllõ francesa
brdhre dourado. Vende-se. Pre-
ço de ocasião. Rua Francisco Sá
n.o 35, sala 206.
SOFA-CAMÁ direto da fábrica,
liquidação total sofá-cama a par-
tir 57 000. R. México, 41, sa-
Ia 6C-I. _
SUPEH Syntoco, metodo sueco 5
(cinco) anos de garantia, Infor.
tol. 56-1735, Sr. Victor.

SALAS Colonial, CbipcndalcTcãr.
Jugada, marfim, lindas, lustradas,
2 armários aço, 2 berços, baratls-
simos. Desocupar urg. Av. Subur-
bana, 9 521, Cascadura.
SOFÁ-CAMA casal, de luxo, es-
Tado do novo, pouco uso, por 6^

Soper-Synfeko
legítimo

Com garantia. Pça. Floriano,
19, sala 6 - Tcls. 52-0316 e
30-7051 — Facilitamos paga
monto.

hojo o molh-r preço a qunlquer

colunas
iastos etc.

Ternos usados
v~? , ím /i/ir

COMPRO A DOMICILIO

Calças, camisas, sapatos et,-.
Pago melhor que qualquer
outro.

ÃGÍNcTÃr~DÍ~ CLASSIFICADOS-
•¦ - se otimo estado; 

"Tratar 
sànTet ffi£ &*"»?' ^f 

*>
.-.-.-, custou a noite. 57-7731, de 201, às 205 eSSo Bo*,-. Av. Rio 

"Bra£

- £"•. 277„- '"ia E - Edif. São;
a'Bciial. jIONA SUI (Bctafono -

:i-|Pralj de Botafoqo, .100 - SEARS-
Copacabana - Av. N. S.a de Co^l
pacabana. 610 - Galeria Ritz; Fia-
men5o — Ruí Marquês de Abran.'
tes, 26 - loja E; Posto 5 - Av
N S.a de Copacabana, 1 100 -
loja El; ZONA NORTE (Cascadura
- Av. Suburbana, 10 136 - larno
de Cascadura; Maduroira - Estrada
do Portela, 29 - loja E; Meier

Rua Dias da Cruz, 74 — loja
B: Pinha — Rua Plínio do Olivei-
ra, AA — loja M; 5üo Cristóvão —
Rua S.in Luís Gonzaga, 1.66 — ] .o
andar; Tijuca -- Rua General Rnca
801 - loja F); ESTADO DO RIO
fDuquo do Caxias — Rua Jcsé dc
Alvare-iqa, 379; N i I o r ó i — Av.
Amaral Peixoto, 195 — grupo 204;
Nova Irjuatu _ Av. Governador* nar.il Pflixoto, 34 — Iria 12).

nema nos 5 canais, marcas de fa-
ma. Ver Rua do Senado, 322,

ATENÇÃO - Ccmpro TV, gola-le",re Av- Mam cie Sa e Rua Ria-
deira, estéreo e ar cond. Pago chuelo.melhor preco. Tol._37.5774. | URGENTE. - TV Silvertono arniT

excelente condição,pro tola
HI-BiNÇr:

1 TV,
Sléroo,

400,00 ou mHhor oferta.
26-16-16.

VENDO gravador Growmcorder
sem uso. 230 000. Corrêa Dutra
16.703. Sr. Marcelo.

1 S©'
Pagoí

infemsfa
. 43-6381

INSTALADORA LTDA.,hora. Tol. 37-6517.
ATENÇÃO - TV marfim 10Ô%lv'sa c reB"la antenas TV, partir —'"
nes £ canais. Vendo urgente. Cr3 5 mil. Instalamos antenas os-

peciais p| 5 canais, 1 ano o<v
rantia.

220 000. Praça Alberto Monteiro
Filho n.o 3, 201 - Jacaré.
Á VISTA — Compro, pano hoje,
TV, goladoira, ar condicionado,
steroo, maq. lavar, piano etc.
Tel. a qualquer hora 36-3652.
ATENÇÃO - Televisor RCA Í4"!
mportado, portátil, pouco uso,

uma jóia. NCrS 215. Rua Este-
es Júnior, 70/202. - (Pça. São

Salvador).

íuper-Synfeko
Calafafe

Raspagem mecânica e cala-
relação .'fo tacos, limpeza ge-
ral. Serviço rápido c garan-
ido. Tel.: 52-1380.

FOGÕES - AGUECED.
FOGÃO Cciniopaího A bocas com
2 bufões, 70 rnil, perfeito fun-
cionamento e uma geladeira se-
minova, 160 mil. Av. Roma 347-A
Bonsucesso.

ATENÇÃO! - TV Philco 23", 
"fun-

cionamento perfeito em todas as
estações, vendo urgente per Cr$
2_50 000. Barata Ribeiro, 105-404.
ATENÇÃO - Radiovitrola e tele.
visões a maior liquidação. Tenho
a partir de 120 mil. Funcionando
varias marcas o tamanho:. Av.
Gomes Freire, 176, sala 902.
COMPRO televisão - r;:diovitro~-
Ias, ii[?ato!íi = f oíélricot em gôml— Paçjo bom — Atendo rápido —
Tol.: 34-2920 - lino.
GRÃ VA D O R Webcor El êt rõnTc
Memory tipn profiss. gravo nes
dois sentidos (não ê stereo). Crí
180 000. 45-8603.
GRUNDING

Alta Fidelidade
Modôlo 67, sem uso — Ven

do 280 000, urgenle, com ga-|a
rantia, 4 rotações, controle ele
Irônico desligando tudo quan
do finda programa, II vál-
vulas, várias ondas, loca-disco
Standard eletrônico. Rua Dia
da Rocha, 31, casa 4. Tel.
37-7350 - Pertinho do Cim
Copacabana.

JÓIAS - RELÓGIOS
RETóGÍcTTri Fásico, pr"c"cedência
tcheca, cem selo qarantia. Ven
de-se. Tel. 26-9065.
RELÓGIO Omena de ouro cons
telation, calendário e automático.

[Pulseira de curo. 52 q. Nõco
850,00. Av. Gomes Freire 740

902.

raAntena:
Tel. 52-0922

Instalações c revisões de on-
3ravador| tonas de televisões. Atende-se

ÓCULOS - CINE-FOTO
AMPLIADOR

ti; i -

do"èlmCnTh^ 
l5ÍS,<"' f"nci°,'!?'Hdiariamente todosOo com pilhas l> corrente eletn-' . ,

ca. Vende-se. 26-9065. ^Clusive domingos -

OPORTUNIDADE - TV—StandardI^om 9iir'1n'''3 e honestidade —
Electric 19", portátil, último mcf-
delo. NCrS 330. T
RÁDIO 

"pilhas, 
calca

des p| presenteVENDE-SE um fogão de 3 bocas
Av. Democráticos, n, 490-B em perfeito estado. Preço Cr$|cam 

' 
Tergal

perto da Uranos. 40 000. Rua Lins de Vasconcelos vestidos 
"

[n. 559 cnsa 19. Dona lida.'C5sop04Jclpor

_ 48-3330.
Lee, novida-

V. Mundo,

. . Pref- 6 x <l. novo.
NCr$ !o0 - Flash Seni»- 100
watts e Yashica "A" c. garantia,
na embalagem. NCrt 300, ur-
gente -- 27-3476.
ACESSÓRIOS Per.tax e NíkõS7
Photokina recebeu variado sorti-
monto, inds. filtro;. Av Rio
Branco, 133, loja E.
PROJETOS da cinema sonoro-16
mm Bell & Howell, moderno, uma
só mala, perfeito 600 cruzeiros
novos. Tel. 57-0222.
PAPEL Kodak -_ PholSkTnr^r»:
cebeu variado sofrimento de pa-
peis. Compare nc»;; preços. -
Av: "lo.Branco, l33,_lo|a E.

. ., .POLAROID- autõTnaVico 7/~t\^oairros in U|etet. Country Telcmetro e fo-e tenad05]tometro automático, lentes de
aproxim. disparador aut. revê-
lador p/ coior. Tempo frio e fil-Tel.: 52-0022. írro p.ira under-water. Base p/ omao. ou aparelhos"' 

'0000°
.PROJETOR

SALA — Chipendale, conjugada,
clara, maciça, 8 pecas, vendo poi
165 000, urgente. R. Pereira Nu-
nes, 271.
SALA de jantar com bule de 2,80
mts. mesa e 6 cadeiras cor mog-
no, MO mil. Av. Princesa Isabel
386, casa 16, ap. 101.

GELAD. AR COND!C,
AR CONDICIONADO Admirai, 1
HP novo na caixa. NCrJ 865,00.
Ncirherto, 52-9534 c 52-7719.
ATENÇAO - Precisamos liquidar
urgente 30 geladeiras desdo 120

revenda. R.
México, 45, 2.o_anda^, ;a!a_205.
RADIOVITROLA automática", maV-
fim, estado de nova, urnente,
por 155 mil. Av. Democráticos,
n. 690-B, perto da Uranos.
RADIO- 

"PHILIPS 
oito 

"faix~as

Transglobo, perfeito NCrS

nematografico Bel
peio tele

, cam. v. Mundo, i n/"\Afl irCT /i r% ;'«L-JtiUK cinerr.itoqf
capas, saias, blusas,,ÜOMfcS'- (Lavar, PaSSar, Howell 16 mm. Tratar

preço; pl revenda. R. CoSÍUrSr, Ar efe.) .tone 
37-6163.

VÉNDE-SE um telescópio janõ
A SUA BENDIX va"lc""'"muilo-""Sr i ">?', "oto
forme-a « prazo c Igarantia-17-8224.

. na embalagem. Cre,.
Tol li;0DíSx 

~ ln'ormacòes" telefone

so a vista.
Andrade 06 ap
manhã.

RADIOVITROLA

Pereif Nunes, 271.
DORMITÓRIO Rústico, outro Chi-
pendale,. sala Chipendale comple
Ia, outra conjugada .marfim, quar
da-roupa maciço, claro, 2,80m. -
Vendo tudo barato. Rua Santana

198.
DORMITÓRIO completo com col-
cliao de molas. Tudo como novo,
moderno, 190 mil. Av. Princesa
Isabel 336 casa 16 op. 101 -
Cama boliche ótima, 40 mil.
DORMITÓRIO novo de fábrica''reco 

especial — Av. Nova York

DORMITÓRIO RústfcS, ó"~pcç7s",
para casal, penteadeira 3 espe-
lhos, 100. Vende-se. Av. Edgar
Romero. 591. Madureira.

DORMITÓRIO - Chipendale para
casal, sala Chipendale. Vendem-
se barato, desocupar lugar. Rua
Haddock Lobo, 206.
DORMITÓRIO Rústico para casal
mesmo ifttilo, vendo. Preço Cr$
90 000; uma sala Rústica, 60 mil,
juntos ou separado» — Rua Had-
dock Lobo, 206.
DORMITÓRIO""-~~Particular ven-
de, novo sem uso, por apenas
225 mil, em legítima caviúna —
Rua do Catete, 46, ap. 1, de
segunda a sexta-feira a qualquer
hora,
DORMITÓRIO Chlpendale, comple.
to, claro, gavetas curvas. _tU\
como novo. Artigo de luxo. Ven-
de-so muito ba.-ato. Rua Haddock
Lóbo,_181:B.
DORMITÓRIO - Moderno p| ca-
sal, muito bonito, cm marfim ou
caviúna, igm'r.inho a novo. Sala
do mesmo estilo. Vendo pl preço
vant,ijosÍ5SÍmo, luntes ou separa-
dos. Rua Haddock Lobo, 303-C.
ESPELHO DE" CRISTAL 180x70
moldura dourada, trabalhada em
ouro, custou 450. Vendo nor 70

Tel. 36-4951. - Viagem.

mõvol
190 n
38 ap
poi -

Pliilipi Hi-Fi,
moderno, vond:

ur
s

SALA DE JANTAR -|mli. Muito gelo. Pinturas novas
;. VENDE-SE - Preço de Rua da Rel<a° .55'..%e°'

uma sala mesmo estilo por CiS OC£lSÍão Oara dp<mnmar'?JENÇA0 
"". Com'"0 . Bo|ad«lra,

160000, juntos ou separados. R 
a 

,T 7 
aC50CUPar.TV o ar cond., pano à vist.. -

lugar. Vende-se urgen-:*lcndo h°i»jei- ^-pi*-
te 8 noras Tratar nai^Lcô^s '"sorificos, 7 geladel-te. O peÇoS. I raiar na ras, maquinas para confeitaria,
Rua Cristóvão Penha rnaquinas registradoras, refros.
13 -5^, IOI O- 1 _l 

' c,ueiras- vitrinas, mesas, cadei-
IO, d,J. IUI — rieCfaae-;ras, moveis diversos, ventilado-"" """ _ """ >-"»iovao. |op. )0
¦v-,  res, balanças, maquinas de cs.lRADIOVITROLA GE, automática urqente
SUI-A-CAMA casal e 2 poltronas' crever somar e tudo o mais ouo!Al,a Fidelicladi

ENCERADEIRAS _ Espetacular li-hi\/CI?COC
quidação. Eletrclux pela metade i1"VLI<5t" 5

250; do preco (Arno, Lustrem- Real ATENÇÃO — r«™-.—tw V
' ',e 

t rf 
°°X 

,PCJ 
•'? '""• Citylux dliraf medirei Th™^'Walita, Epel de 70 por 46 mil. planes. Tal. 57-IS96 - Noutras por 35 .mil. Rua da Ca

rioca, 28. sobrado. Entr. pela ioa
Iheria.

401 Só pe!õ egocio
tdo hojo a qualquer 
VISTA - 

"Comorj 
TV, 1 go:

ítérco — Pago

303, prox. Siqueira Cam-j
Copacabana. -

... --  - .w„v w mais quoem vulcouro, Iodas as cores, tu-icompõe a Taberna Azul na Rua
do 115 000 - Fábrica: Rua João [em leilão peio leiloeiro Pacheco,Vicente. 1 241, Bento_ Ribeiro. (Senador Dantas, 5, será vendido
SALA DE JANTAR - Chipendale,(terça-feira, 4 dc abril de 1967,
conjugada, clara, maciça. Cr} I50l^; M horas, no local. Mais inf.
mii para desocupar lugar. Rua 1e'._ 22-631*1.
Haddock Lobo, 181. COMPRO geladeiras","máquinas"
SALA DE JANTAR - Moderna, - Pago bem. Atendo rápido -
em pau marfim, em estado ria!Tl,l-: 34-.I920 - Lin.
nova. Vendo por CrS 150 mi
Rua Haddock lobo, 303-C.

URGENTE - Vende-so dormito.
rio do casal, marfim com caviú-
na - Vor e tratar na Rua So-
nador Furtado n. 68, ap. 201.
—_ Praça da Bandeira.
URGENTE - Vendo alguns mo-

s, maq. costura, col. Mont.
Lobato, Vitor Hugo, culinária,
Mundo da Criança — Franci>co
Sé, 38/206 - Cunha.
VENDO guarda-roupa 4 p., 230

, cama de casal cj colchão do
molas, 140 mil. Duas mesinhas,
55 mil, cortina 3x3 m, 120 mil.
Domingos Ferreira, 125 ap. 805.
Copa.
VENDE-SE 

_s"alã~"de~ja~ntar""c"~"Lmí

tapete estrangeiro — iíua Repú-
blica do Peru 124, ap. 601.

ESTRANGEIRO vende luxuiso ta-
pete de parede a parede, má-
quina de costura elétrica ame-
ricana. Motiva viagem. — Tel.
57-8599.

ESTOFADOR A PRAZO - Reformo
o executo qualquer tipo no ra-
m6,_c|_perfeicão.__[eL__47.0738.
ESPELHO" PAREDE - Moldura
dourada, novo, 1,60x80. Custou
180. Vendo 70 mil. Av. Copa-
cabana, 1 299-108. T. 27-8439.
FORMICA — Móveis conjuntos de
5 peças para copa e cozinha, a
partir de NCrí 45. Muitos mode-
ios, única fábrica que vende e
entrega direto ao consumidor. —
Rua Frei Caneca, 117.
GRUPO ESTOFADO VULCAESPÜ".
MA, iógo mesinhas cj mármore ro-
se e par abajur. Não foi usado.
Aceito ofertas. Tel. 37-7350. R.
Dias da Rocha, 31, casa 4. Faci-

to transporte.
GRUPO" ESTOFADO^""süpcrÍ'ú'x'oT
tecido coco ralado todo vulca-
espuma, oulro armação jacaran-da e couro (corvim), jogo mesl-
nhas c| márrncre negro egipeio,
outro c| mármore rosa, espelho
oval outro retangular, mesa re-
Honda, cadeira c| palhinha, arca,
püff console, arquinha, cama,
tudo em iacarandá. mesinhas,
abajures dourados, estante metal,
outra desmontável, aHôrnos, Hy-
Fy Stóreo etc. Tudo sem uso p|
desfiz noivado. R. Ronald Car-
valho, 275 ap. 302 - Lido -
Tenho transporte.
GRUPO ESTOFADO - Todo vul-
caespuma e nczag, almof. sol-
Ias, |ògo metal c| mármore ver-
de, espelho, moldura ouro fó-
lha, outro lapidado medalhão,
iogo mesinhas redondas, inédi-
tas c] mármore, estante, puff
sofanetè. meslnha luis XVI, aba-
iures iaponeses, espelho oval,
peças jacaranda, mesinhas, arca,
etc. R. Gustavo Sampaio, 676
ap. B09 — Tudo está sem uso e
transporto grátis,
MOVEIS vendo esíilo antigo-fí"
na qualidade. Run Senador" Dan-
tas, 23, ap. 61, Tel. 5?-9348._
MOVEIS de quarto — Pau mar-
fim e caviúna, completo c/ col-
chão novo. Vendo p/ 400 mil à
R. Gai. Artigas, 436/306, só de
manhã. »

VENDE-SE dormitório de casal,
60 mil e 1 sala de jantar, 100
mil. Ver Rua Pará, 262, casa 7

Praça da_ Bandeira.
VENDO moveis de casal com 5
peças e de solteiro com 3 peças
Tudo NCrS 200,00. R. da Passa-
gom, -18, casa 9.
VENDO çjuarda-vestidos de 3 põ7-Ias, caviúna, e 1 Chipendale, ma-
c:ça claro, também barato e 1 sa-
la de jantar ceniurjada, maciça,
Chipendale. Av. Salvador de Sá,

VENDO Chlpendale, dormitório de
casal, J50, e 1 sala de jantar em
estado de novos, 150, pnra deso-
cupar urgente. Rua Aristidc-s Lô-
bo, 128. _
VENDE-SE p| motivo de viagem)
sala de jantar jacaranda D. João
V, dormitório de estilo. Paissan-
du, 139, ap. 503. Chaves c| por-teiro.

VENDE-SE armário de 5 portas"
em pau marfim maquina de cos
fura Minerva, violão, lustres mo-
dernos. Falar com Sr. Jaher —
Tel. 45-3157.

-"• '»¦' ^"^^"^^^efejlr-T?^"- ""'
mil. Aspirador Arno, pouco .„.'„ 

-

RADIOVITROLA A„a >,^^l^^'-^ J _ ÍS.™^, %. ffi.^

»-'- M3-B- São Cris.ova-o. \t 
"mV^v"",,3 S3° Jo8tKim 73 

"icc P" " J'"d'm Bola-
Neqocio!  

CAMAS PATENTES - Vendo vá-
235 mil Rua Sío'LÜuV,nn" ÍWQUINA Bendlx «utoSitlrV~-Kr"' ',»*«>' de 5 000, colchões

102a-A_ São Cristóvão 
Ec°n0m8,iC óo ]mo- n,odemaJdc 

'™1'1 * <í™ ' 5 000, cama¦' L"i-m:>°- Isern uso, por2B0 mil. Av. De^VV1' . solteiro, marfim, | ,,_
mocrálicos, n. 690B. deira Brastemp, mesa TV, todos

1028-A - São_ Cristóvão
TV G.E. Elactric 19" 

"dos 
últimos

modelos, estado impecável, magem
completa, 260 000 - Rua Barata
Ribeiro 411^_Ap. 202.
TELEVISÃO PHILIPS 2Í" 

" 
110

çiraus, moderna, do teclado fun-
cionando eni todos os canais —
260_cruzeircs novos. Tel. 57-0222.

móveis. Rua Machado Assis, 6.
COMPRO - Radiovitrolas, toca-
discos, ventiladores, discos LP,
máq. escrever e outros objetos'
mesmo com defeito. Te!. 52-M09

MAQUINA DE COSTURA 05 mi
novinha, outra "Singer", 

gabinet
per 198 mil - Ouvidor, 169 -
Sala 111 Gastón - 43-5781.
MAOUINA DE~IAVAR Bendlx - 
Economat autemática. Vendo 150 :™llllA vende com cirande pre-
mil, Rua Edmundo Lins n 38 ap i|Ui,''°' 9;sde:,a' Tv philco 23",

po, -irAdi%',,r0la JUS."C °'c- l-Mv"*-
3o-\/2] — Motivo de viagem.
FAMIÜÀ QÚE" SE"MUDA'"- TV
Standard Electric, 19'

Cimp

GELADEIRA modems G.E. de 8
pés, pouco uso, estado da novai— ""¦ Ô01 m-óv <;;»••
urgento por 275 mil, Rua BeltrTELEVISÕES - Tenho de 17, 19 Cooacabaí»
II3-B — Sao ^rislovao. |e 23 polegadas, varias marcas e .,.-,,..,
GELADEIRA Brastemp cie 8.5 pés! 

"""«"hos, portáteis e de nioi.!l.i,ly3fJ:Z.y}.mX_JU!,-'r:"iom
modorna semíneva urnente 27^ partir de 120 mil. Av, Go
mil, Rua São Luís Gonzaga tn?B.&|mes Freire, 176, sala 902. _ ..Si° C'h'^°- lfV '7 R" -'^r^I^sl^^^rcõsTURA ' '"^ '

São Cristóvão. ! ,rol° ij0- dormitório etc. - Ver

GELADEIRAA Clímax Vitória, se-
minova, 160. Av. Gomes Frei-
re,_740_ap._902. D. Diva.
GE LADEIRA 

" 
Bra stemp Frigidalre

de luxo. Hotpoint, Admirai, a
partir do 150 000 - Rua Lean-
dro_Martins 38 _- Centro.
GELADEIRAS Admirai, GE, Brás-
temp o outras, Retilinc», a par-
tir de 100 mil, funcionando. Av.
Gomes Freire, 176, sala 902.
GELADEIRA Brastemp Conquista-
dor 10 pés estado de nova, 200.00
Rua Rainha Guilhermina
ap. 201. Leblon.

5 canais, 125 OCO. Urgente.
Clarimundo de A\el
n.o 102.

,tjca Economat, moderna, estado.u- ¦ .,
de nova pouco uso, por 195000 „cK°',7a,b»lur> 

ouadros, geladel-
Rua Bela 113-B - São Cristóvão.I , • oliS'00,r„„Aven,cla Copaca-

|bana 861 - 1208 - Tel. 36-1307'-¦ ¦;:.:.; ^^z^^^^^^jiX^gíímííra'-^^,^ n2 
¦ 

pé.Philco 230, radiov

TELEVISÃO Admirai pés palito [
USA luz no canal, estado impe^ MAQUINA DE COSTURA de 5 ga-cavei. 220 000. Rua Barata Ri-lvetas moderna, costura e borda,
beiro 411-202. Jurgento - 65 mil. Rua São Luís
TèiKiicifT: r—  Gonzaga 1028-A - SSo Cristo-TELEVISÃO - Atenção, precisa-vão.
mos vender 100 aparelhos TV, MAQUINA DE LAVARate o fim do mes marcas Phi|- '
Artel, Teleking, Admira

S. Cris

Hoover se-c°, mi-automátlca moderna estado de
S F'i.irir cc' . 

...¦"' 
j V?' nova' urçjent» 125 mil. Rua Sã

19 9Í™Í.„?Í ,s t,3'Ws Gonzaga 1 
"

iy, 23 polegadas a preços 50°'oaltCvão
|54jmenos das tabelas com autori-[-:

zação das fabrica, novas na na-U/CCTII Á C-irt'rantia 
dupla a vista ou a crédiíV t3' UAK,°

to. Aceitamos sua TV, usada co-
mo parte de pagamento

GELADEIRAS - Liquidação e par'
tir de 110 mil, GE, Philco, Fiioi-
daire e outras, ótimo funciona-|Z« ™' u° Ça9f'"en,0i Pa3a
mento de ó, 7, 8, 9, 11 e I2'|„ . 

' pcl* T,v usada, ade
pés. Rua Senador Dantas 19
Ia 205. Tel. 22-5700. 

'

VENDEM-SE 8 cadeiras de cabe
leireiro. Usada, uma bancada, 5
espelhos. Tel. 46-5409, Sr. San-
tos.
VENDE-SE um guarda-roupa~com
4 portas, em ótimo estado, Rua
Raimundo Correia 44 — Com o
porteiro.
VENDE-SE barato guarda vestido,
mesa de^ cozinha e outros obje-
tos domésticos. Silveira Martins,
147 ap. 713.

VENDO saia de jantar Chipenda-
le, 11 peças, peroba, clara, maci-
ça, NCrS 120,00. Ver Rua An-
daia, n. 281, Inhaúma, até às
14 h.
VENDÕTlRGÊNTE" - 2 soumlora
usados, 1 armário em ('t" c|
cortina, __2 cômodas. 37-9980.
VENDE-SE urgente moveis cie si
la « quarto melhor oferta. Tele-
fone 53-1435.

GELADEIRAS - Vendo lote com
defeito. Rua Senador Dantas, 19,
sala 205. Tels. 22-5700. _
GELADEIRA Supor Bergon, ótima,
muito gelo, 8 pés, urgente, 100
mil. R. Eduardo Raboeira, 53

Eng. Novo.
GELADEIRA 9 pés, Brastemp, porta
aproveitável, otimo funcícnamen-
to. Vende-so urgente Cr$ 170 000

R. Gustavo Sampaio, 676, ap.
911 - leme - 57-0960.
GELADEIRA conserto, pintura™*
roforma, técnico europeu. Tel.
37-5774. Orçamento som comp.
GELADEIRA 10 pés, FrlgidalTê,
porta útil estado de nova, por
225 mil. Av. Democráticos, n.
690-B, pertoda Uranos. __
GELADEIRA Brastemp Imperador
11 pés otimo funcionamento, IVO
mjl. Av. Princesa Isabel 386, ca-
sa 16, ap. 101.

mais tem
entrega

seu credito na hera,
hora. Atenção técni-

ca na hora ver a grande expo-
sição na Eslrela de Praia. Ai

PERUCA comprida - com 50 c
Vende-so nova, NCrS 220,00,
gente. _TeL: 47-4670.
PERUCAS SOCIETY" - Perucas
RABOS de cabelos naturais
Vondo para todos os tipos o co>

Copacabana n.» 581, loia 211. C.;res cem enlrada o NCrS 20

Barala Ribeiro 105, a». 404.
JÓIAS, perfumes, moedas, anéis
(brilhantes), moveis, quadres,
maquinas de escrever, violinos
etc, serão vendidos em leilão
judicial, á Av. Augusto Severo,
29_l, ,,p. 804, pelo leiloeiro Gas.
tao, hojo, quinta-feira, 30 de
março de 1967, às 14 horas. -
Mais >f.._tol. 52-0233.
MOTIVO mudança - Vende-se 1
poltrona bergere, I rádiovitiola
GE, 1 fogão 4 bocas, 1 conso
le. Jel.: 26-9903. D. Zjta.
MOTIVO VÍAGEM - Vendo~i7.
ladeira Clímax (1 ano uso), guar.
da-roupa duplex marfim, cam;
coni. 'marfim, 

TV GE c peq. de
feito. Tudo por 1 milhão. Tralai
22-2330.

Comercial.
ções.

T. 36-1852, informa

TELEVISÃO PHILCO 23, tela ray
ban, verdadeiro cinema, peuce
uso, custou 850. Vendo 250 -
N. S. Copacabana 387, ap. 209
Tel. 3Ó-495I, Motivo do viageir
TELEVISÕES - Grande liquidação
GE, Philco, Standard, Emerson
Philips, 23, 21, 19, 17 e 12 po
legadas a partir de 130 mil. Ru;
Senador Dantas, 19, sala 505 -
Tols. 22-5700.

GELADEIRAS - Vendemos varias
marcas a partir de NCr$ 120, Cli-
max, Kelvinator, GE, Frigidaire
todas yelando muito bem. Rua
da Conceição 145, sobrado.
HOJE — 30 geladeiras serão Ü
quidadas- desde 120 000, Muito
gelo. Pinturas novas. Rua da Re
lação 55, térreo.
REFRIGERADOR SE 

~-~7" 
pés 

"qui

se sem uso, vendo Rua Teodoro
cia Silva 495 - 38-2473,
TÉCNICO geladeira, ar condido-
nado. Conserto no mesmo dia e
oeal, com garantia. Tel. 23-3052.

TÉCNICO" - Do goladalraT^ ar
condicionado, todas as marcas e
pintura no local cj garantia. Tel.
27-7589 - Antônio.

MOVEIS — Motivo mudança ven
do barato, bom estado, grupo es
tofado, mesa dc aço, cadeira gi-
ratoria, cadeiras de couro, con-
iuntos de luz fluorescente. Av.
Rio Branco, 151, sala 1 507. Te-
lefone 31-0771.
MARFIM CAVIÚNA - Vendo~sã!a
de jantar, em estado de novo,
apenas t50, e 1 dormitório de
óiima fabricação, em estado de
novo, apenas 150. Rua Aristiries
Lobo, 12B.
MOTIVO MUDANÇA - Vendem-

sala de jantar completa, peças
avulsas, lu:tres de cristal. Rua Dr.
Pereira dos Santos, 19, Praça Saens
Pena. Das_2 em diante.
MOVEIS — Transporto seus 

"mo-

/eis e geladeiras, em Kombi pe-
a metade do preço usual. Fone:

46-7710,

VENDO - Motivo mudança, mo.
Ihor oferta, uma mesa, 8 cadoí-
ras com tampo do cristal dis
20mm. e uma arca japonesa do'
2 metros cem tampo de cpali-i
na. Rua figueiredo Magalhães n.i
121, ap. 301. _
VENDE-SE moveis eslado novos,
dormitórios e salas jantar claros,
ou escuros, armários marfim, 3
camas boliche iguais, camas casal
e outras peças avulsas. Colchões,
tudo barato. Prós. Vargas 2963-A.
VENDE-SE um tapeto Santa Hele-
na de 3 m x 3, em perfeito esla-
do. Telefone 57-9304.
VENDO todos os móveis — sala
de jantar, sofá, armário, cômoda

exaustor — Estrada da Cacuia
1099-204 - I.JJovornarfor.

VENDE-SE mobilia completa 4~cã^
deiras, espelhos, registradora, má-
quinas do cabelo e demais parabarbearia, barato. Ver Rua Ibi-
turuna, 81.
VENDEM-SE móveis de sala, es-
tilo rústico. Rua Elias da Silva,
211_ - Piedade_._
VENDEM-SE motivo viagem mo-
veis de jacaranda e um faqueiro
Wolf completo. Tel.: 56-1271.
VENDE-SE um dormitório de ca-
sal em ótimo estado, por Cr$
120000. R. Haddock LÓbo, 181.
VENDE-SE uma sala de jantar
Chipendale, em estado de nova,
por CrS 100 000, Rua Haddock
Lobo, 181.

Ar Condicionado

Gabmcttí aço ina*. garanti-
do 10 anos. Aimtcncia técni-
ca direta da fábrica. Facilita*
II. 22-1778 - 42-0884 -

3C-3024.

TELEVISOR Standard Electric, 23"
110.°, marfim, CrS 250 mil. Av.
Copacabana, 610, loja J.
TELEVISÃO - A partir de 100,00
cruzeirc.1 novos, temo; grande
estoque de Philco, Philips", GE,
Std. Elétr. de 21. 19, 17 e 23
polegadas, faço-nos unia visita

a Rua Mayrlnk Veiga, 11 sj302.

TV GE portatii importada — Es-
petacular nos 5 canais, impeça-
vei, pouco uso, urgente viagem,
225 mil, aceilo eferta. Rua José
HiginoJ30, casa 3. Tel. 56-1692.
TV RCA 21" - SiiveramVum ci-
nema nos 5 canais. Vendo NCrJ
150 - Rua Hilário Gouveia 30— 303. Copacabana.
TELEVISÃO Te!eking"2r'~^Pc"r-
feita; um cinema nos 5 canais.
Ocasião. CrS 185 000. Rua Do-
mingos Ferreira 187, ap, 37.
TELEVISÃO 21 pol., moderna, es-
tado de nova, marfim, por 245
mil, com garantia. Av. Democrá-
ticos, n. 690-B, perto da Uranos.
TV 23" Admirai moderníssima,
funcionamento impecável 350 mil.
Av. Princesa Isabel 386 casa 16
ap. 101.
TELEVISÃO - Vendemos varias
marcas como GE, Phillis, Emerson

outras de 17", RCA a partir
de NCr$ 100, funcionando muito
bem_ nos 5 canais. Rua da Con-
ceição Ni sobrado ao lado do
Colégio Pedro II.
TV PHILCO 19 pol., portátil, Bef.

. case, CrS 330 000, um cinema nos

.cinco canais. Barata Riboíro, 135,
ap. 60I.

TV SONY - Portilil, pilha cor-
TVsr6n,°' ótima Imagem. Tol. 27-4949

- Preço 500 000.
ATENÇÃO ~ TV _ VendonêcrõíÕ TELEVISÃO 21 pol." Emeison~~ii"w-
21 pois., ótimo som e imagem derna, ótima imagem con antena
nos 5 canais, urgente. Rua Lavra- estado da nova urgente por 230
dio, 70, ap. 301. D._ Edna. j mil. Rua Bela 113-B - São Cris-
ÀÁ1PÉX 

"Stereo," 
ótimo 

"io"m"~^l,ov5°-

mês. Ensino a ccnfocçào e cem-
pro a produção — 57-4213. D
ROSA.
VENDE-SE uma belíssima grlnal-
da e vestido. Trotar na Rua dos
Inválidos, n.o 70. Tra. Bentev:
n.o 9 - Centro - Hora, 15-10 hs

Às mulheres
elegantes

Belíssimas PERUCAS, de cabe-
Io natural, todas as côres. Rabos
e inteiras, a partir de NCrS
120,00. Pagamento facilitado.
Atende-se também aos domin-
çjos. Rua Gen. Polidoro, 185,
ap. 701, telefone 46-9732.

_>
111 fP«

MÓVEIS -- Vendo máquina lavar
roupa, camas diversas completas,
armário, penteadeira, banquinho,
arca antiga, conjunto poltronas,
radiovitrola, uma televisão, ge-
ladeira, piano franco;. Ajft-oveiía
motivo viagem. Av. Rainha Eli-
zabeth 371-9 andar, Telefone
27-0847.

¦ 120 mil. Geladei.
Rua Chaves Faria,

ap. 301. S. Cris-

(AMERICANAS!
- TODOS OS NÚMEROS -

IMPORTADORA
BELIUCIO

Rádios de Pilhas
Pcrfumarias. gmvadoros. Jóia»
e relógios, tropicais, camisas,
cigarros e fumos.
RUA 7 DK SETEMBRO.
«8 — GALERIA — FUN-
DOS 12." escada) — SO-

BRELOJA ZU

RÁD. - FONÓG. Revendedores

Saias, blusas, vestidos, slacks,

Vende-se conjunto de Vitrola,'TELEVISÃOTnvICTÜS 2Íl>ol. es^l 
™iôs' «niuntos artigos finos

gravador, microfone, amplifica- ,ado de nova, ótima imagem em!03* melhores fabricas, cam. v.
dor, 2 prós amplifica do res, 2 al-.,cd°5 os canais, 195 mil ou 1: mundo, cam. tergal, capas, pre-io-falanles K.L.H., profissional. |G E> " pol. nova sem uso, por- j r-„-nr|. ,T,„..-,. „.,
Preço 5 000. Tel. 25-7511. tatu, mod. 66, urgente 395 mil,ç05.Pl 

reveMi- Urocam-se mer-

ATENÇÃO - Compio iolovisão~d.!r-R^-l.5o>ís Gonzüç" 102B-A «donas). R. México, 41 sala

TELEVISÃO
ra 175 mil
220 fundos
tovão.
Ü RGÉNfE~i"ãgõnr"^~Víndo to-
dos os moveis, geladeira, Frigi-
daire 9,5, 190 mil, cortinas, lou-
ças, enfeites, tapetes ita, etc. —
37-9165.
URGENTE" - Motivo de viagem
vendem-se moveis de quarto e sa-
la, quarto do criança, 7V, Lustres
etc. - Rua General Roca 190 -
Ap. 201. Tijuca. _
VENDO televisão," geladeira, jóias
movei;, motivo de viagem. Rua
Bolivar _154-601 .
VENDO tud"o de minha casa ur-
gente, moveis em geral, TV, ga-
adeira e muitas peças avulsas

baratissimo. Av. Princesa Isabel
3B6 casa 16, ap. 101.
VENDE-SE uma eíetrolaTT máq.
lavar Bencli.x e 1 careader -
Av. Rio Branco, 91, 9° andar
il 13 - Tol. 43-8036.

ANTIGÜIDADES

Tel.: 36-1219
Compro antigüidades. Tapo-

tes, porcelana, biscuit, móveis,
cristais, prata ria e piano.

Compra-se
antigüidades

Prata, moedas, cristais, bran-
e, tapete, porcelana etc. —

el.: 46-4309 — Amaurl.

qualquer lipo o geladeira. Pago
São Cristóvão.

tjll.lmelhor preço e atendo
quer hora. Tol. 37-1215.
ABC GE,"~STA"mDÀRD 

"" 
eTETRIC,

Telefunken, Admirai, Teleking e
Philco, televisores de 11, 13," 16,
19 e 23", na einbjlagem, pelo
menor preço da praça com ga-
rantia integral de fábrica. Tel.
42-4774. Rua ,Vlarrocas,_43.
ALTA FIDELIDADE" -Novinha sj
uso, sem espetacular. — Vendo
urgente, 280 COO. Rua Dias da
Rocha, 31, casa 4. Copacabana.
Tel. 37-7350, Qualquer hora.

TV 23" mcd. 1967 na embalagem
com garantia total de fabrica ze-
ro urg. 493,00. Rua São Fran-
cisco Xavier 236. Tel. 34-5902.
TELEVISÃO — 21", marfim, tèlã
panorâmica, verdadeiro cinema
nos 5 canais, urgentíssimo, 1Ó0C00
Rua Taylor, 31, ap. 6?4. Glória
TVS STANDARD ELETRIC 

~»~ 
Ze-

nith, 23" o 11", luxo, mod. 67.
NCrS 399 novo?, garantia ds fi-
brica. Aceito troca. Facilito o sal*
do. Tel. 46-5102. Ati 22 ho-

.604.

Temos ussdos
Te!.: 22-5568
COMPRO A DOMICILIO

Calças, camisa*, sapatos etc.
Pego melhor que qualquer
oulro. y

ACtNCU CO

JOHNAL DO BRASIL a

^_jy_êÉÈà_5ML
PAtA ANÚNCIOS CLASSIMCADOt
t ASSINATURAS

IUA ir'.' Dt AIVAHNCA. ÍT» IOJA

11ri oroscono
1't-or. ma/.ühk \.

"SS-áíST"' 1'rncurc estar iitcntn a«s np-
^á-feaa^*"ffõí-io.s. porque hcije v(1<-('. pudera,ler grandes alegrias nas realiza-¦<.-z^' üül

rJ :W$;

5a.
pr-a,

CAPKICOK.SIO (?.l/12 a 20/1) — Número ria sor-t.n: õi). Cur: rosa. Pedra: turquesa. Sr pcrvíii-tura alinim amigo ou pessoa cis teu convívio lhe
pedir auxiiio. nâo sc negue a ajudá-la. pois quemí.juda. ajuda terá.
AQUÁRIO (21/1 a 211/2) — Número rie .sono: 79.
Côr: cinza. Pedra: jacinto. Procure realizar ns
pianos que já estiveram cm andamento, pcis r-.g
influências ciêíe dia não são muito favoráveis
PEIXES (21/2 a 20/3) — Número de sone:' fi
Cór: grená. Pedra: ametista. Ucm dia parn im-
pulsionar planos e fazer amizades eom pessoas In-
fluent.Es. Bom para assuntes domesticas
ARIES (21/3 n 20/4) — Numero tíe sorte:
Côr: amarelo. Pedra: rubi. Dia indicado
passeios eom or, familiares p tratar de assui
financeiros. Para a vida. sentimental nada have- '
rá clém do planejado.
TOURO (21/4 a 20/5) — Número de sorte: S. Cõr:
creme. Pedra: safira. As atividades hoje estarão
bnn amparadas pelos astros. Para o amor deixe
que o tempo trabalhe para você nesse sentido.
GÊMEOS (21/3 a 20/lil — Número de sorte: «f,
Cõr: musgo. Pedra: esmeralda. Hoje você estará
sujeito há se deixar arrastar para assuntos me--
quinhos c intrigas com a pessoa amada. Cul- '
dario.
CÂNCER (21/6 a 20/71 — Número de sorte: 90.
Côr: roxo. Pedra: ágata. Procure aproveitar tó-
dits oportunidades que se apresentar durante <¦>
dia, pois elas serão muito poucas, mas se souber
poderá tirar bons resultados.
I.EAO (21/7 a 20/8) — Número dc sorte: 18. Côr-.t
gelo. Pedra: brilhante. Hoje você poderá ter uma,
oportunidade de resolver assunto que há muito
vem tentando realizar. Procure ficar atento
VIRGEM 121/8 a 20/9) _ Número de sorte: (SS.
Cor: azul-claro. Pedra: granaria. Suas aspirações
poderão tomar um rumo muito bom, se trabalhar
com firmeza, e agir com dignidade. '
LIBRA (21/9 a 20/10) — Número de sorte: 50Còr: marrem. Pedra: lápis-lazúli. Muito cuidado
com os negocies e com sua posição no locai drtrabalho, poi.s há indicio rie prejuízo e aborreci-
mentos. No amor: êste período não é parji fazer
inovação, o melhor será. segui;- a rotina
ESCORPIÃO (21/10 a 20/111 — Número dr sorte-
5. Cór: vermelho. Pedra: ájjua-mavlnha. Não
envolva nas suas atividades o bem-estar rios seu*
entes queridos pois se assim o fizer poderá criar
confusão e incertezas.
SAGITÁRIO (21/11 a 20/121 — Número de sorte;
77. Côr: violeta). Pedra: topázio. Evite ates pro- ,
cipitados e não se coloque em situação difícil com
cs associados e amigos, pois assim poderá ter um
periodo mais ou menos bom no local rio trabalho
Genial intuição para os casos amorosos.

AERONÁUTICA
POSSE — Tomou posse de novo Chefe do Estado.
Maior da Aeronáutica, Maj.-Brig. Carlos Alberto
Huefc de Oliveira Sampaio.
MATRÍCULA -- O Diretor-Geral rio Ensino da
Aeronáutica comunicou á. Diretoria do Pessoal, que' foram matriculados, no Curso do Preparação de.
Instrutores da Escola de Aperfeiçoamento, os se- i
guintes oficiais: Majs.-Avs. Antônio José Moreira,
Luz. Artur Soares de Almeida e Cláudio Paixão
Azambuja: Maj.-Int. Alcir Lintz Geraldo; Maj.-
Méd. Aurênio Ribeiro de Sousa: Caps.-Avs. Aris-
leu Teixeira cie Mendonça, Eurico Fernando de
Araújo Cortez. Neri do Nascimento, Luís Sérgio de)
Azevedo Ferreira, Ademar Alvarez de Oliveira, Na-
poleão Antônio Mufioz de Freitas; Caps.-Ints. Air-
ton Lima Pereira e Ari de Sousa Jardim; Cap.-
Esp. Paulo Castelo Branco de Vasconcelos; l.°s-
Tntes.-Avs. Maurício dos Santos, Antônio Gonçal-
ves Moreira Neto. Manuel Carlos Pereira, Renato
Azuaga Aires da Silva. Fernando Rego Cabral,
Zilson Luís Pereira Cunha, Edson Nunes do.s San-
tos, José Agostinho Maciel: I.°s-Tents.-Esps. José
Danilo Carneiro. Wilson Brandt. Domingos Silva,
Erus Pichelh e Milton Ferreira Torres; l.°-Tente.-
IG. Moacir Xavier Araújo; 2.°-Tenfce. Adm. Cie-
raldo Josó dos Santos; e o Prof. Roberto Ver-
dussen.

MARINHA
OFICIAIS DE GABINETE — O Ministro da Ma-
rinha. Almirante Augusto Rademaker designou,
oficiais de seu Gabinete, o Capltão-de-Mar-e-Guer- '
ra Álvaro Ferreira. Guimarães — Subchefe de Ga-
binete; Capitáo-de-Mar-e-Guerra — iR.Rm) —
Alfredo Azevedo dos Santos Lima. Chefe de Rela-
ções Públicas — cumulativamente com o cargo de
Diretor da Casa do Marinheiro — e, Oficiais de
Gabinete os Capitães-de-Fragata Francisco Ari-
pena Leão Feito.-a. Milton Ribeiro de Carvalho.
Nelson de Albuquerque Vanderlei, Haroldo Alves
de Almeida, Geraldo Ornelas de Sousa, (FN) Pau-
lo de Oliveira Reis. Mauro Brasil e iIM) Mário
Migueles Leão; Capitães-de-Corveta Sérgio Gi-
tirana Florêncio Chagastelles e Luís César Mar-
Ilns Pamplona; Capitãcs-Tcnentes — iFNi Fran-
cisco Sérgio Bezerra Marinho, Antônio Carlos Oli-
veira e Silva. Paulo Gustavo da Silva Castro Pin-
to, José Alberto Accioly Fragelli. José Correia ria
Sá e Benevides. Fernando Augusto Marinho Sam-
paio e (A-ES) Adelino Ferreira de Araújo Júnior.
Para Chefe de Gabinete, foi nomeado o Contra-
Almirante Gualter Maria Meneses de Magalhães.
COMANDANTE — Assumiu o cargo de Coman-
dante do navio-varredor Jumá, o Capitão-Tenenta
Mauro Viana de Ararlpe Macedo.
PLANETÁRIO — O Planetário Spitz, instalado na
Escola Naval, e o único existente em nossa Cidado
recebeu, em 19(ifi. a visita de 5 600 pessoas estrn-
Ilhas àquele estabelecimento de ensino superior
da Marinha de Guerra. Tendo em vista o grandeinteresse que têm despertado as sessões desse no-
tável veículo divulgador da Astronomia, principal-mente em nossos meios estudantis, a Escola Naval
está programando novas sessões especiais para,
grupos de 20 a 60 pessoas com nível minimo de
primeiro ginasial. Os diretores de colégios, Insti-
tuições etc. que assim o desejarem poderão enca-
minhar suas solicitações pelo telefone 42-9680.
EXÉRCITO
HOMENAGENS — O Marechal Ademar de
Queirós foi homenageado no Clube Militar, com.
um jantar oferecido pelos seus ex-oficiais de na-
binete. quando à írente dos destinos das Forcas
Armadas de Terra. *»* A oficialidade da Divisão
Blindada e familiares homenagearam nos sa-
Jões do Clube Militar, com uma recepção, o ca-
sal General Silvio Couto Coelho da Frota, por çio-tivo de sua nomeação c posse no cargo de Chefe
de Gabinete do Ministro do Exército.
LIVRO — a Biblioteca do Exército recebeu expe-
diente da Embaixada do Chile, enviando exempla-
res rio livro de autoria do Gen. RI Joáo Batista
Peixoto, sobre A Segunda Guerra Mundial, que.íoi traduzido e publicado pelo Exército daquele
pais, em dezembro do ano passado. É mais uma
laurea que o autor e a própria editora (Bibliexirecebem pela publicação daquela obra; sobre o
grande conflito que abalou o mundo durante seis
anos. A edição brasileira foi esgotada lego anos
a publicação da obra. no ano de 1951. O traba-
lho é uma síntese de todas as campanhas trava-
das nos diversos teatros de operações da Europa,
da África e da Ásia, desde setembro de 1939 até
agosto de 1945. Uma coleção de mapas ilustra e
completa a obra, proporcionando aos leitores uma,
viva impressão do desenvolvimento da guerra eiu
caria teatro, e uma perfeita idéia quanto à se-
quência e à conexão dos fatos no tempo e no es-
paço. ;
VIAGEM — Seguirá no fim desta semana pelonavio Pereira Carneiro do Lóide Brasileiro para,França. Bélgica, Holanda e Alemanha o Tenente-
Coronel Farmacêutico Atila Barbosa Lima, que so
encontra cm gozo de licença especial. O viajante
é o atual Vice-Presidente do Instituto de Arqueo-
logia Brasileira e seguirá acompanhado do Pre-
sidente. Professor Claro Galazans Rodrigues, que.
vai entrar em contato com os museus e entidades
congêneres do Velho Mundo.
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T
NEGÓCIOS

INDÚSTRIA (Aluguei,
Compra, Venda ele.)
ALUGA-SE um galpão c; força
'.tada, e boas Instalações s.init(i-
rias, próprio parn industria, me-
.lindo 740 ni','. Proço a combi-
rmr. Rua Carmen Cinira, n.° 31.
Inhaúma. Tel. 29-329-1, p. f.

A ÍÊNÇÃÕ 
_-" 

Pa ra li n7~ií nclu s t iTr.i s
alugo grande jobrado a ito na
l'ua Ariilidcs Lobo, 128, chaves
IM loja.

^VÉNTda BRASIL - VendcTgãl-
pão com 11 000 m2 e área <k-3-
coberto 1 100 m2, cdificodo em
Tsrreno do esquina, junto ao Cüls
rio Pôrío. Facilito pagamento.
Teófilo da Silva Graça - CRECI
101. Av. Copacabana 1 0,15, sala
301. Jel^ 27-3443.
ANDAR - Amplo Tãrã~"iníóT-
Vil», comércio ou escritório

jAIugn-siTTel. 52-9081
CENTRO -- Alugam-so 2 «rõndi
:..iI6ds com torça, paia industria
ou comércio. Ver das 9 às 12 T
Ru» Sacadura Cabral, 229.
CENTRO - Zona industriaL~Vãn-
cio prédio novo 5*0m2, loja o
dois t andnres corrido», Para In
dústria ou escritórios. Força, luz
«láa. Rua do Livramento, 125. -
yal.i 26-0656.
FABRICA de biscoitos - Vende
cc na GB produto especializado nc
gênero, franca aceitação no mor
cado, _ motivo outro: negócios.
Fínancla-se o pagamento. Tratar
nn Rua Conde de Bonfim, 187
• asa IX das 13 às 17 horas. Sr.
Correio. Creci 531.

Rua da lapa, 181

[OAR MINUTAS na Penhr- — Bom• LIVRARIA Vende-ae muho
leontrato, horário curió, f. 2,5 -jb-m instalada e localizada com
iVende-so por apenas i de sn- estoque de 7 000 livros. Ed. /'>,.
Itradados compradores. FENIX in- Central sloja, 343 •¦- Sr. Válter.
líorma - Rua Álvaro Alvlm 21 -| 

l0JA de [vagens." louças, mate/.«-andar. Cnelandia. com Amaro 
| ri ,is dfl tü„slf^So. Vende-so lô

[™oainací._  da ou a p(,r)l, .h. um bAcio. Bo|1
BAR - Vende-se à Rua Barãoi contrato e muito movimento. Ruí
de Mesquita n.*> 764-A, por mo-j Arisfides I.ôbo, n, ?-J9.
tlvo do viagem. Fazendo boa fé-, LANCHONETES 

"- 
Bonsucesso"-

jRamoi, Otária, Penha « Méier -
lnfs. "OPIL"

370 s202

Tratar no locai
BAP Caipirinha, em Madureira,IFérias 4 — à milh;
coni. novo. Féria 9 C0Ú, somen-1— R. Nicarágua,

BAR — Esquina, cl Chopp Bral
ma, vende-se c| bom contrate
ótima féria, só c| salgados <
tel. tratar com o próprio. Ru
Atiuidabri, 1 '142 — Méior. te em bebidas, inst. novas, cho-
BAR - Vendi-se no~~¥ng7~de' Pe, d'1 B'alim», solg., pi;7as. Te-
Dentro, T. 5 000. Run Cilulo Mor'e -Í3-04-19, no Av. P. V.
Cearense, 91, lei. 29-3160. f"5' 1U6' 9° ontl- c
qXdueãoTa Zi" 

—'<^~>-~ Vendo: Amadeu QuUAKBtAiílA. vende-io c Salão
Ba-roso. Tem contrato novo. 3 BAR em Bolaroçio, cont. novo,
anos. freguesia de primeira, mo-SP/^ío novo c dt* esquina. Fé-
Üvo de outros negociou, lem arr'a ('° & ^00, inst. bons, casa
condicionado, (az boa féria, Nc-!ma' trabalhada, poderá aumen-

CRECI 323

FJ BRICA confecções senhoras cm
«tívldado, contr. novo, 5 anos
.Aluguel NCrS 100. Av. Copaca
bana, área 30 ni2. Vendo. -
i.i.0420. _
GALPÕES -""Vendo Av. Brasil
c| 1 300 m2. Ca|u, c! 1 300 -
5 000 m2. Inf. Av. Rio Bran
co, 61-1105. Tel. 43-7445. Oa
võzzi.
GACPAO - Em SSo Crislovão, i
ÍCO m2, oluga-se na Rua Sen.
'ior Bernardo Monteiro, 236. Te
2B-7959, c| o Sr, Machado.
GALPÃO - Zona industrial
O. Castillo _ S20 in2 - 3 <!•
tornfti — Almoxarifado — «*cr

/.tório nmplo e a si obra d aclo - ri
Imtório - fôren. Ttl. 29.5510
- ZECA.
GALPÃO - CACHAMBI - Ru,,
Itcnóric n. 1 424 - 320 m2 -
-Escritório assobradada - forca •
íístnrna — Olimo local, Entrada
para oulos,. B,iã« 28 mil — Te-
!»fon« 29-5710 - NILTON.
CALPÀO - CAXIAS NO CEN.
INO — P.is*a-í.e contraio novo ~
Aluguel *ntígo rom toltfone na
base do 5 mil - Facilito, Tol.
29.5210 - ARUVO

pe

gocio de ocatião. — Tratar com
Amaral ou lavarei, Av. Almi-
rante Barroso, n. 90, Castelo
(Cenlro). TcU ,12-6746._

BÁRB EÁRI AS. Vendem-sa com 4
cadeiras cada. Rua Cachambi, n,
41-1. Outra Av. Suburbana, n.
4 6/1. Tratar no local.
BARBEARIA - Vende-se com
boa freguesia, tratnr com Do-
minçjcs. Rua Uranos, 969 L. 2 -
Ramos.
BAR CAIÍ30 DE CANA 

"- 
Cor-

dovil, cont. novo, ótima resi-
dência ap. alug. barato, bon fé-
ria. Entr. 15 milhs. Infa. "OpÜ"
- R. Nicarágua, 370 s!202 -
Penha — Ctcero_— Creci 323.
BAR" ADEGA - Cordovil, bom
coni. alug, barato, féria boa —
Podendo aumentar, entre 17
milhs,. lnfs. "OCII." - R. Nica-
ráyo.t, 370 v202 - Penlia -
Cícero_- CRECI 323.
BARES - Caldo de Cana, lan-
chonetes — Temos on melhores
negócios, coni entrada ínenor.
Inís. OPIL" - K. Nicarágua,
379 5 Í0Í ¦- Penha - Cícero --
CRECI 323^

j DARLS""--"" Bonsucesso, 
" 

Ramosi
Olaria, Penha e outros locais,
iárliif 2-3-4-6 milhs. -
Entr. 4-6-8-10- 12 e
15. - lnfs. "OPIL" - R. NicarS.
gua, 1170 -.202 - Penha - Ci-

|cero__- CRECI 323:
.BAR 

"RESTAURANTE 
sçmente ml-'nutas. Vende-se perto Teatro Mu-

|nicipal. Chopp Brahma, \4 ms-

jsas, freguesia selecionada. Con).
idireto 5 anos. Inf, proprietário
Io|a_f2:5201.
BÃR ARMAZÉM 

"-Vendo" 
barato.

iNão posso movimentar, 5 anoi
com. h\. solteiro. Preço 9 entr.

;.!. P. 100, alug. 50, à visto 6 500,
troco por carro. Rua Frei Bento,

,143 - Osvaldo Cru;.
BAR e churrasquete — Vende-ie
no A\éipr por briga dos tocio?.
Boa feria, o empregado! ótima
par<i um casnl. lratar no Cnm-
po de S.ío Cristóvão, 254. Chur-
rascíiria -- Zeferino.
BÃR ,,a V:ía cis Punha in.!j:: f.
ca instalação, íoria acinia de 4
milhões, bom contrato, aluguel
barato. Av. Brás de Pina, 1 280
A, esquina.
RA\H — Vende-se no melhor pon-
io d» S. Cristóvão, sem comida,
r-õ síilyado, inm moradia.Nâo tem
intermediário. Tcl. 54-1232. ferias
acima 5.
BÀR"-'-~cènl7õ'"'d<r"Mi"i«Y --" H.
comercial. Cont. da 7 anoa. Alu*
guel 30. Edifício. F. 5 m. Vendo:
*10 milhões com 18, empresto
dinheiro pata entrada. Rua Silva
Rabelo, 10, ^nln_209_-^_Méio£;1_
BAR em Cascadura. Écíitícíu
Inst. c cont. novo:. Férit, 2 700,
mal trabalhada. P, 15 milhões
com 5. Empresto dinheiro para
entrada. Tr. Rua Silva Rabelo, 10,
sala ?09_ -_ Méier ^__Ronjddo._
BAR com moríidia, lei., cont'-.
novo. Féria 4 milhões c| comi-
ria. Ótima .pôr;; um casal. P. 1H
m. coin 0. Ajudo na compra. Tr.
Rua Silva Rabelo, 10, sala 209.

nuito mais. Tel. 23-1509, na
Av. Pres. Vargas, 1146 ».°, na
Confiança, vende: Amadeu Quei-
ro7. _
BaR CAIPIRA um São Cristóvão,
cont. novo. Ferir, de 14 000, cho-
pc da Brahma/ saly., vit, lucr;i-
tiva, grande oportunidade. Tele-
rone 23 150'J, na Av. Pres. Vnr-
uac. Ilíé, 9.° andar, na Confi-
ança.__VfifKlc- A. Queiroz.
BAR CAIPIRA no Catete, 

"contr".

novo. Férin de 9 000, casa de cs-
quina, com ihopft da Brahma,
inst.il. novas, pizza; p vit., gran-
de oportunidade. Tel. 230440,
na Av. Tres. Vargas, 1146, '?.<=
na Confiança, vende: Amadeu
C5uei'or^
BAR, *'o ineio de 3 grandes, in-
dustrias, ventio ou froco com
carro ou casa. Tratar no Posto
Imperial na Presidente Dutra km
17 -N. Iguaçu.
fiAíil?., caipiras, mercasrias, qut.
tan d as, morceariM, «(oumu4*s —
T*iiío'í nm lodot (n bíifio-t dú
leopoldina, com t*ntt.td.i a par*
tii d« 3 000 — Novos. Não per.
cam, (empate tam na Av, B. de
Pin», 335. Ul: 30-4383. Tomos
condução própria.

Penha -- Cícerí;
LANCHONETE 

"nu 
Ed. Melio 

* 
nõ

Praça rio Carmo n mellior insta-
lação do Ijfiírro, contrato r.óvo,
casa lechacia, ent. 12. TrM. Lit.
Vicente de Carvalho, 1 560 —
Edson^
LANCHONF.IF. -; Vendo Toinente
hoje, *ao primeiro que aparecer.
Motivo outro negócio. Entrada
3 OCXj 'ires milhões) restante 20 x'200. Tratar c: o próprio no Lar-
yo Vicente Carvalho, 1b — sob.
Sr. Joel.
Lanchonete Vu Madureira -
Pronta parn r.brír. Vendo urgen-
te, ótimo negócio para 2 sócios.
Tratar n* Rua Cunutama, Tl, O.
Cruz._
LANCHONETE"; Vende-se nõ
melhor ponto Olaria. Preço ba-
rato, motivo dc sócios. Rua Dr.
Alfredo Barcelos, 776, esquina
com Uranos.
LÀNC HÕNÊTÊ 

"" 
Vende-se-To

lado cia Prf*Fcitura. Duque de Ca-
xias. Praça Roltc-rtc Silveira, 15.
Ver t tratai no local, das 7 às
9 li., parte da manhã.
LÃNCHÒNET~ET""Vondê-sn em An-
gra do;; Rhir-, linda lanchonete.
Instalação supernova a preço de
ocasião. Traiar na Rua do Co-
mércio, '22\.

LANCHONETE" 
" 
-~Vendo, iacill-

to, p«g. motivo viagem, contr.
5 ano;., aluguel U0 mil. R. Ca-
pilão Couto Menezes, 6. — Ma-
dure ira.

MERCEARIA — Jacarepaguá bom
BOUTIQUE - POSTO 4 - Emlconlrato, f. 3. Apenas 2,5 dos
Copacabana, sobreioja sspeta* compradores, negocio de grande
cular Ín4tala(ão, vitrina pi rua;futuro. FíiNIX informa — Rua Al-
— linda docoração, sxcelento to. varo Alvim 21, 7.° and. Cine-
tfllbacào. Ver na Rua Figueiredo'tontUa^ C0l11_'^íiy,ro Magd|h3c-s.
Migalha., n. 326 - 201, |MERCEARÍA - Vendo-se urgente

entrada 4 m. Avenida Gc-rem^ri::

GALPÕES - Alugam-se do
ciuenoj, reiri íôrça e telefo
Tratar Rua Capitão Carlos, l-iõ -
iBonsucesso.
GALI'ÃO 

"^~Com 
40Ò-rní,-boa'ocalizai;jo, 

contrnto novíssimo,
ótimas condições de pagamento,
passa-se contraio, Procurar o 5r.
José, diariamente na Rua Gen.
Argolo n.°J34. — Síio Cristóvão.
INDUSTRIA - Fab. ort. útil. dom.
vende-se s| passivo, ci pat. contr.
>\lc. Zona Sul. Ocasião. 22-3996
à tarde, CRECI 23.
PÁSSÀ-5Ê contrato de doi;""i)ãT.
uões, medindo 2,10n>2 e 70m2, si-".'o nn Rua Mário Ferreira, '2.4 -
¦289, Eng. da Rainha, trati,r con.
o Sr. Antônio Duarte, pelo tele-¦tone 49-1731, pela melhor oferta.[Méier. Rona
flJUCÁ - Preciso aluijar ou com.j aOTEQUIM -" Ven'd"o"í>arãíissi'iiio,
firar, loia iuljsolo, >|.il|ji,o ou ter. \ ii.\;t 2 200 — V«.ndo 13 <.'¦ 6. Rua
umo. Tratar p/ tolefon. 3-1.4V-12 í Tenente Abel Cunha 3-15 

'— 
Bon-

-- Sr. Fernandes. ..sucesso.
VENDO prédio na Rua" 

~i. 
íüTs BÃRBÊÃRIA •- Vendo cõnTTÕÕ

Gon»*9a, 851, próprio p/ peque- j mil de entrada, tol. 3,(-807ü, i„-
ma indústria — c, lui o força — mal 237 - Chamar Ivo.
«/ loia, 3 depisitos «o fundo, 2 BÃR-LÃNCHONETE, v"e"ídõ l~Z
mt. - »J andar - lotai d. passo |oi„ v3ziil p|mudilnçl 0e"'•« »""¦""» «o™2 - V«¦» ramo. Otimo contrato. Trata, no»s propnetarioi «*» 2a. focai. Rua dl Conceição, 124d* 9 as 16 Ir * '

BAR - Caipira L. Machado, f.
6 ni, c' 15 dos compradores. -
Caipira Copacabana, f. 9, vendo
c\ 25 dos compradores, bnr Ti-
jura, -/endo c': í. de 6 m o 1 è-
aos compradores, contrnto na
escritura. Dar no Catete, i. 8 m
c| pouca; minutas, chope dn
Brahma, c! 20 dos compradores
financiamos porte. Inf. Gloria,
33?, 1.°. Leonel ou Figueiredo.
CleCi 1 09fi.

dif Brahma,
vista, preciso

sócio ci c.ípítal $ n 12 m, com
referencias. Inf. Gloria, 336, 1.°
Leonel ou T-içiueireilo C-1098.
BAR E KEStAURANrE~Fsr:rci«
13 OCO COO. Vendo minha parle
Tel. -17-5945, Sr. Alberto._
BAR em plena praça ferias feita
em bebidas 4 500 preço 32, c
12 de entrada. A. C. Dia.-.. Av.
Amaral Peixoto 350 ;. 12. N.
louacu.

cop;
IO 000 000, c

Danias_ 339-D._ Jacarepaguá
MERCEARIA E BOTEQUIM c
etc, tem m<
30%, , existe mais em mercearic
e maquinaria. Rua Navarro da Cm-
Ia, 2, Mal. Hermes.
MCliCEASI,1 

"com 
cop.fe" telefo.

ne, 5 anoi Comi., ba<e t? milhões,
jentr. 5 e meio. Rua Maria José
|113 em frente ao Corpo de Bom-
jheiroa de Campir.ho.

PAPELARIA e lerMucno. hem
lí-rgo da Glóriü, 318, ioja
pequena e b.irai<i. Facilito.
PASSA-SÊ loja beni montad.i --
Copncabann ¦• Intumidtiõas Ga-
leriii AWnescál, loja 12.
QUITANDA c Mercearia 

'""com

uma loja vazia no lodo e mora-
dia passa-se em ótimo ponto à
Estrada Manuel de Sá, 160 -
Bairro lote IS U. Caxias. Eli-
trada I 500_000.
QUITANDA. P." Carmo, c'~ mo-
radia, 2 uio-.. s. ro:. buiih.,
nluquel 70, coni. 5 anos, íerla
3 BOO, vendo, entr. I 000. prest.
150. Ira!. Av. Brás do Pina,
1 '159. I. Bicão. V. Penh,!. Be-
biano. Creci 787.
QUI I ANDA' 

"em "jacaropastuó" 
-

Contr.-iio novo, fi Q. Vende-si
cem ;>penas 7 tle entrada do
compradores — THNIX informa -
Rua Álvaro Alvim n. 21 7.»
- Cinelândia com Amaro Ml-
galhaes.
QUITANDA com aves e ovõs~"ê
•irüçios cie merceiirin, com rc-;,,
vendo, Iroco poi auto/novel. Av.
Brigadeiro lima u Silva, 20. -
Jardim 25 d».- Agosto. Caxiab,
QUITANDA" - 

"Vende-se-énTTnl"

cio de contrato. Rua Fnllet, 343,
Sta. Teresa. Tratar no IocüI ou
pelo ielclone -12-3105.
RARA oportunidade, — Vende-se
uma lanchonete e churrascaria,
motivo não ler quem tome con-
ta, 6 anos dt? contrato, tem uma
loja âara alugar _ tem uma oi-
sa alugada. P„oa 200 000, pode
recebei 600 000. Rua Dr. Gar-
nier, 854.

no BANCÁRIOS — Empresto até .... iTELEFONE - Compro t pago ho-
10,|NCr$ 300. Pagamentos parcelado» je „ vista as linhas 23 ou'43

Cartas para a portaria deste11-100 e 25 ou 45 I 600. Sr.
Rolando, lels.i 54.jò5B 23-3714
22-5532 e_42-7506.
TELEFONE -"Compro "e 

vendo
todis as linhaq •- Vendo l I 300;¦li, 

Vi c 58. Bua Leandro Martin?

Jornal sob o n.° 90087.
CAPITALISTA, ampreçiw* bsin o
:í*>ii capital, juro» compensador**,
clientela loloeionadi p.ua retra-
vendai ou Ih-jon.v.. Tratar •¦ Hua

1 104. T»U. ¦'¦
M a i

RFSTAURANTE Centro, féria 9
milhões alug. antigo, contraio 5
anos, hem movimentada. Faci-
lito pagamento. Tratar R. Sena-
doi Dantas, 117, sala 532.
SAPATARIA 

""--" 
Ein 

""Copacabana

vendo com varejo e conserto» —
Passo, também lojti 35 m2, va-
i-ia, nova, na Senador Vergueiro,
tiatar, Barata Ribeiro, 668-C.
SAPATARIA" - Vende-se no K.
Haddock Lobo com telefone e
contrato novo de 5 anos, maio-
rer- detalhes Íone 48-5172 - Sr.
Amara l._
.SALÃO barbeiro Leblon. Feria
uni milhão, vendo Cr$ sete mi-
lhões. ent ríida 50%. Tele ton»::
22-5231 até J3 horas.
SÕCIO - Preciso com Í! 000,00
paro bar caipira, no centro da
cidade, dcLi referencias. Tr^tíir

f-AP caipira, chope
f. ft m. Tenho em

na Av. Pn.;. Vargas, 1 Mó,
.ind.ir.
TINTURARIA." Vendè-si7;~bõn'
vimento^ conir^to 5 anos,
São Francisco Xavier, 653,
48-8486.

., - . , |VENDE-SE açougue na Tijuca --
MERCcARIA, iunlo a Praça o L, {„|a c bom CUI,.f„,0. c3
Carmo, casa de esnuina c lei Inara fri,ori(ica B conBelosáo -
cont. novo. feria acima de 3,5 To|. 38.395.1 ou 48-5184. C
ent, 7. trat. tsí. Vicente ci<i Car-|cjQí0
valho, 156H. Edíon. L/rKi^l"" <—
mercearia-qu.tanda: -vi-iffi 

«hu.™r;°c.»obpí;í
se. Bom pomo. Preco barato, I5|SOO|. vL.r ni! pua Carlos Vascon-
mil t. 6 mil entrada. Rua Go. ceio! 134-A
neral Roca 207. VENDO "OU

MERCEARIA grande nova. Seiva massas biscoitos e iv
para organização. Vendo, tel.i . . Ido ramo, tem contrato
43-2020. pouco capital. Informar. 54-1403

Dom GtTArdn
lon. 5S-5779.
CÒM1'RÕ promissórias dn vendas
qualquei prazo, resolvo com ».,-
pidez. Cartas para 00695 na por-
taria deste jornal,
CAPITALISTAS " Preciso" 

"oue

queira financiar transações com
cautelas dn Caixa Ec. [Jóias).
Bo1 renda e segura, rdefonc:
48-0980. Antônio.
COMPRO" --""Caí"Maracaná.Trir.
¦- Caiç.irss, Country CR.t, late,
Fluminense, América, riamengo
prop. — Av. Rio Bco., 156 - Si
2 925 - Tel. 32-8215 -- JUA-
NIJA.
DINHEIRO 

""- "l, 
3", 57- ló ã M

milhões. Empréstimos 'job hipo-
tc-ca, retrovench loias, aps., e.i-
sas, LeLilon—M. Hermes. !>;>-
gam docts. Operações rápidos,
H. Silva R. C-orir,. Dias, 89 -
S| 405 - Tels. 52-3886 5Í-3840.
- CRECI 648. _
DINHEIRO"- PieciVo 

"de 
I 

"a" 
2

milhões. Pago boni iuros. Dou
garantias. Tcl. .18-0980. Antó-
nio.
DINHEI RO sob ¦ hip." rVtrõr"êm 

"24

h, nsg. círreto. Zotui Urbana e Sul
*- Cumpro cp. pequeno. Pago it
vista. 22-0764.
DÍNHEIRO tenho paia hipõtecí,
retrovendas de 10 milhões a 100.
Rápido ¦¦ Sousa Franco, 88, Jor-
go 58-2)61 quaiguei íi. e dia.
DINHEIRO" X • AulSmõvel Não
venda jou ca/ro. Resolvo seu
problema até 10 meâts sj hipo-
teca. Rapidei c sigilo. - Telo-
fone 22-6022.
empresta-Te 2, 3, sT 77107" 15",
20 e 30 milhões c\ hip, ou re-
trov. R. Alcindo Gu.irt.ibara, 25.
Gr._l 103. Jel._42-5a84.
PARTICULAR" eiiTprest",) sob hip.,
retro. 5 a 50 milh. 2. Sul. Com-
pro imóveis para rend.i. Pago à
vista. 42-5641
FAZEMOS retrovendas acima de
tré^ milhões. Juros normais. Av,
Graça Aranha, 333 sala 202. -
Tel. 22-6217.

309. Tel. 43-Ó6B8.

fELEFONE -¦ Que-r comprar ou
vender? Procure João Ferreira -
Compra <• vende qualquer linha
- Rua Leandro Martins 22 iala
309. lcl._ 43-46B8.
lElcFONÉ -"Vendo inscTTsSSTi B
ano 1952 -¦ rratar telefona C=-
Icl - -JO.;223.

ÍELEFONE - 
"inscr'icâo~de"""l948

já confirmada, estação 27. Tran,i-
firc pela m-elhor oferta, liatm tel.
25 3510 com Alfredo ou Horinno

Leilão Judicial
MAGNÍFICO TERRENO, NO LEBLON

COM 36,60m DE FRENTE - 785,00m2
RUA FELIX PACHECO, JUNTO E DEPOIS DO N.

ÍELEFONE 29-49 - Inscrição d
1952 — Transtete-^- ho|e tnelho
olerta. Tratar lei. Caxias 3297
ou Av, Rio-Pelrópolis, 1877 -

1 EUTONE~- 
~l"rãmiere-7ã"~ 

inseri-
ção de 1949, ii confirmada. Es-
lação 30. Informações 30-4160.
Alberto.

I El EFÒNÊ 
' 

-" 
"csTaçãõ" 

26"-«TVsã-
dc-se Inscrição de 1956. P.-opoJ-
tas para Telefone 56-0477.
TELEFONE 

' 
- 
" 

Vendo""iriiirlçd?
i 1952 - 1954), estação 30. Tratar
urgente Tel. 32-801 I.
TELEFONE 

" 
- Vendo Inscrição

1952 Mtll.cr oierla - lratar:
27-8212.
TELEFONES 30," 52, 4?, 2„, 40,
34, 5<> — Vnndo «ni sen nom».
Mauro, 42-4508. loão, 6ll.)0m ii
181,30,,, Inst. rápida.
TELEFONES - 28, .18, 34, J4 _¦'
Compro. P^qo - vista. Mduro -
42.4508, Jo.a - HhDOn, it IBh
30m.
TELEFONES -2747 - Compro",
payo ¦ vista - CrS 1 300, hojo
Mauro. 42-4508, 8,30 ài 18,30.
TELEfONE - 48," 28," 34754 -
Compro. Hoj(», Pago »a hor#
leda. 57-0967.
TELEFONE - 27,47 -" vindo", ho.
io. CrS 2 500 em l| nom». lida. \
57-0967. 8h3Úin /,-. I8h30in.
TELEFONE 37. 57 - V.ndo" ho.l
ie. Cri 2 100, em s nom». Lids.i
57-0967, 9 h Í8h30m.
TELEFONE 26 - Comercial.-V«í
do. CrS I 600,

TEIIFOUÍ - V.ndo . injulo [i
am 4«u nom», quulqoor llrtlu.
Negocio ripido . fion»tto tom;
yarinti». $r;' Joio/ T»|. Í9-4735. I
VENDE-SE umo inacriçno ds u\t- \
tone da CTB, do ano de 1951.'
»°menle pnra or toros -forn da!
CÉTEL. Tratnr na Run JoSo Vicen-Í
l_e_n." I 455, Mal. Hermes.
VENDO inscrição CTB 1955 -'-!
28-54 Cr$ 180 030. 34-9373 -
Nilson.
VENDO iiixcrição de telefone com]
5 anos. Linha 28 - NCrS 250,00- Hihon - 29-1395.

SNcET.SÍ"-'«rt'lSgç!rS:|4*. QUE FAZ ESQUINA COM A RUA CODAJÁS.
jay. 

5i,ve Xavier. 4, - (Ao„.| 
ESTA C0MEÇANDO NA fty VISCONDE DE

VENDE SE imcriçEo de teiefon.
de 55. Estação 30 — CrS 60 CC;
Tratar 30-7135.
VENDE-SE lelêfone"_Mnhe 45 -
Recebe-se oferta pslo teleíonu
45 4100. Preço_ NCrt 2 CQ0,C<1.
VENDEAVSE 2 Inscrições á- 53"?
58 dr, Zon& Sul, pein mellior
oferta. Iratnr pelo lei. 46-4368,
depoia dai 10 horaa,
VENDO 

"linha 
3*,_pã"rticül(ir—i

particular, Negócio imediato. —
Preço NO$ 2 500,00. fritar ..
36.676.1.
VENDO i nsc ri ções 

"da 
C.T.8.7 Õrioã

54 e 56, linhas 30-23, pela me-
Ihor oferta. Traiar CETEL, tal.i
VI -0524.

ALBUQUERQUE
FERNANDO MELLO, leiloeiro, autorizado poi

Alvará do MM Or. Juiz de Direito d.i 3." Vara
de Órfãos, venderá em leilão, segunda-feira, 3
de abril de 1967, às 16,00 horas, defronte no
terreno. Mais inf. tel.: 42-8205. (p

Atenção
Compro, ventio o troco qual*

TITULOU E SOCIEDADBlISdó^

DIVERSAS

quer Ilnhn.
/3-UA4 —

Sr, Gome
43.3211.

1 dc sócio p««
mengo, 1 própria*

¦ eí"- -"A - !7no OD cflc^nnted-Vflllev o Pica
j--?,,^CIO.Mf ou compro negócio, resta Country pela melhor ofer.•cou sm pütj&meníj uparternenTojto. Sr. José Lufa, tel, a7-(j()9cj .
|em final d* construçco na C«n« 

'" " **"*
ilro. Interestí.doi eicravom aerr. OPORTUNIDADES
í portnria clêit» Jornii! sob o n.'"'005/6.

CADEIRA Pe.-pifua M.iracínB -
Arrendo d. tarnpcrcdu 1V47 msi
ínl NCrS 10,00 43-6V6S -
37-7513.
HOSPITAL SILVESTRE" -""'Mot«
CC. llún(J*;Ír,inTej. Quttedos
Vendo urgenla, Teldfono 46-6431
- Eugfcnlo.

hoj»
GANHE UM MILHÃO MENSAI -¦ do. CS 1600, .11 1 h.r» h-,4ao pit-cis;, capital, basta ser [Mauro «-450J
proprietário c| rei. bancárias -, e, cc-üv"
Av. Co,\, 610 i I 103, das 16 .ltlt.hyNE, ,. '.'»nírere-ie uma I
Ir, lVh30m. inscrição da! linhas 37 e 57 do

ano de 1952, chamada ali- 31
rio corrente. Inf. Tel. 57-6259.

Linha 28
COMPRA-SE 1 MILHÃO

Particular compra ho\s,
vlstn, Ligor pora 0. Csrosno
-17-9707.

mo-HIPOTECA -
Rua r>.-. Guannbi
te

- Cardos
ALUGO 

"

Roíro, ops. cosas
Negócio rápido,

direito, Tratai; Sr. Filippo, na
AV;_Nilo Pejanha, 155, _' 525._
JUROS MENSAIS - Aplique iõü
dinheiro com segurança e rectíbn
juroí todo mês. Fernando SÁ -
Ri',l da Alfándeqa, 49, l|. Tel.
43-0119.
PARTICULAH tompra dlrotímenio
proml»órlas vinculadas d» ven-
dw du inióvoií, minu n-\j'.c mm
qjr.Hiti.1 imóvíii. Tet. 3ft-1330.

iegocio SOBRE" AUTOMÓVEIS,"" düolicalilsl
arligos, j açõeü oli outras garantias, tm
empate de/ meies, acima NCrS I 000,00.

cv

TELEFONE - [ransfer.-se
cão tle 1955 NCrS 130,00,

inseri
traia:

ttratar < 7.

iBAR com residência — Vendei
VENDE-SE areol dê bõãs"""produ- conlr3,° ,,cvo 0,'",a íat'"- l'°:-ões. Situado no Rio Guandu n Ponto. Rua 24 de Maio, 252.
;.'00 ntolros do Rodovia Pres. Du-! BOUTIQÚf" vendo r"a" P

ntiÇjoCio!
BONSUCESSO. Vendo lanchonete
perto Casas da Banhe, Av. Nov,-,
Iorque, n. 115.

CAIPIRA NA PENHA - Co"iilrato
direto — Aluguel barato, f. 3,4
apenas 8 de tntrads doa com-
pradorea. Casa muito lucrativa
- FENIX informa. Rna Álvaro Al-
vim J', 7." and. CineISndia com
Amor o Magalhães.
CAFÉ c bar, vonde-se, Lnrgo Va:
Lobo, Rua Oliveira Figueiredo,
100. Pela manhã, cio 8 aj 10 Silva, 678,
hora?., ou informações con; stn NOVA IGUAÇU
Pacheco tel. 22-0526, de 13 it li: pira _ [rata-
ÍISL1»: ..inii.i Ma
CAFÉ e bar. Vende-se na Ruajprietário.
S. Francisco Xavic-r, n. 170. Faz|PA"SSÁ-SE~"coritra'to cie
boa íerio. tem bom ap. pora mo. cina de rádio e TV, lôcla mon
radia. i ci,ni con, ,j r(no:- ^tí controto.

í Preço clc ocasião (uni milhão
rtioio). Rua Santa Mariana nume

OPOK f UNIDADE - Cedo
moinado ha oito anos, .em ar,-:VêNDE-SE — firma livre e l
ciar no centro da cidade, boaslsembarnçada, motivo doença
instalações, telefone ele. Motivo Com atribuições de compra
nã poder estar à testa do mes- vendn de materiais. Ti
mio. rratar dais úteis, n noite,1 "

pelo telefone 57-0712 com No-
berto.
OFICINA MECÂNICA - Vdo.
motivo mudança de ramo •¦ Al-
vara de Oficina, peças e acesso-
rios, ótimo ponto, financio par

Vor t. tr.ifar R. Teodoro da

41

Vonde-í
Travessa

- Com c.
Roíi

errenoi.
Construções e Demolições, lm-
portadora Exportadoi i, com 34
nnos. Tratar Ru,i do Senado, ]4?
¦¦ Tol. 4B.I698 - Sr. Manual
Dias.
VENDE-SE No Centro Casca-
riura, uma Lanchonele nova com
moradia, motivo outros nego-
ciot, informações com Sr. Pinto,
Av. Ernani Ca-doso, 82 ao. J0I.
VENDO oficina de rotlir

R Sá Ferreira, 204
ENHO doze milhões

2.".
em proiTiis-

sórías de 500 mll vencfveis men-
salmente a partir de 20-10-67 -
Necessito negociar agora por seis
milhões. Emitente h cornar ciar. te
proprietário e também bancário
há 2é_iinos. Fone: _2ó-232J.
VENDO £ 5 libras
V Crí 28; Rainha
Tei. J3-9660.

ind.

Tel. 30-7229,
TELEFONE ¦-"-" Inscrição" de 1955Estação 29-28 - Vendo por
NCri 200,00 - Cartas pare por
taria désto jornal n." 472.
TELEFONE - lnscrição~"l953 eslT-
<,oo5 3ó,57, C(;do melhor oferla,Tel. 34-4.184.
TELEFONE 

"" 
-" 

""Vencío'"" 
inscrição

1953, linha 27.47. Telefonar
.16.4019. Peixolo.
TELEFONE - Linhu"" 30""-'"vên'dr"-:
inscrição de 1952 — R. João Vi-
cenle, 1 565, sobi. (Marechal Her-
mesl, trt-ntu est.ição. iV.ário.

TELEFONE ¦ 
""Vendo 

inscrição-
1950. Aceita-se ofertn. Tratar
lcl. 29-9839.
TELEFONE - 

"Pas7,-M«"~~inscri"ção

ouro '.orael^" "51 Copacabana, por NCrJ
Eüzobeth 29'',2.00:9,9- Tulefonír para 43-8127.,

Telefone
Vendo das linhae 23 k

por 2 000,00 — Mote liem:
Nao recebo adiantado, íq
pois de insta tado na aua
ma ou indústria. Av. Rio Hr
to, 9, aala 352. Juc.

APROVEITfM - Vende-j, gela»
deira comercial 6 portei «emi»
nova cobre., balanço 20 quilo»,

ymoinho c^tc, tnix.i rcçiiiír^òo.-tfo
Tudo a vijt» ou financiado ¦¦>
Procurar S-. Mário Sendra. Run
C - Loic 15-0 - IAPI Del Cn3-

 tillio, flntbuj 627 ou 3'0t ioltnr
RECREIO doí Bitndeirnnter Praia Estrada Velhn Pavuna.
Clube. Vendo título proprietírio BARRACA ACAMPAMENTO, dolí"_..-'-' *£•_*}>¦. _ ...Itnetros por dolí. Vendo R. Mor.
SÓCIO S1 CAPITAL - Rendo tn<- quês de Abranles, 37 op, I 201a
dio mensal Crí 1 5'J0 OCO. V ne-lpeln manha,

;%_. 
°yl^}y...\_-J-?i'___'¦_ \iM_ ,-,, imtalaçttes, niívels,

_ ;oOCiO — Oporlunídcde. Firniírmáquins-, louç/,3 e ulensflíoi.
a .írüdÍcior'iil aceita iodo ou 3ocios latreiroa tlc. que compõem .1

_|p&ra incremtntnr negócios, reMra-|"Taberria Azul", A Rua Senadoe
.p jda me-un! e comittõp;, Tratnr Di^ilaj. 5, :(>réo vendido! *ni
lr..{,(,; úteis à noite pelo telefonei leilão oelo Leiloeiro PACHECO,

157-0712 com Roberto. itérça-feiro, 4 de abril do 1967,
SIRlo LIBANÊS"- Vendo"título" Pnr,ir r,al !•• boras, no local.
jocio proprietário. Inf. telefo-' Woia inf. —Tel. 22-6314. 

_
ne 45-3603

SOCIÔ 
'-"- "p7ei';i'o""V'_3£ÒO" 

par,."
loja de Material £létricô •; Arti-
c,üi de t.imp6i« sm Botafogo
Loja em edifício, bom negócio.
Tratar R. dn Conceição, 105 a/310
eiq. P. V."irgrjí - " 

Antônic.
inULOS" de" Tlubês -~ 

"Vt

Caiçaras, Flumlneme, finirer.fli:
Giiv(*a Goif * outror. Cornpr
Jockeyr lole Clube -. outro», Ti
22-2491 -- Ari Brurn.

<^
ido

Teófüo Otoni 113

CAFÉ c bar, no Centro de Ca
òlimamentü localizado, contr ti tn
novo, alugue! Cri 50 000, vendo
por motivo de outro* negócios.
Tratar das 8 as II bot
jenltor Dantas. Av. No
ra da Penh.;, 56;
CABELEIREIRO - Vendo. Moiiv,
possuo dois no mnl hor ponto d
Cnpiicib.m... liem institlddo- c
licutjqur, pw ri M in i ri... arti 90 p

ro 30-A — Bonsucüsso.

POSTO DE GASOLINA E GAI1A.
) o GEM NA ZONA DA LEOPOLDINA.

Noüsa Senho* ótimo negócio, Esií muito ma
Tel.: 30-6100. ministrado. Pmco 90. Ent.

o uro-| bom contrato, óti' Pedro Américo, n
mrí ofi-1 Trotar no local.'VENDE-SÉ "-Be.

Pessoa n.° 3,
priotário.
VENDE-SE"" ¦
com lelefon»
Quilo. 315 -

VENDE-SE uni
eiro o boi/Hii

¦} loc.il.
166, loja

TV,
Rua
G.

i-J,ir com o
Jo5c
pro-

Bei

ad- ,

v Mercearia,
noradia. Rua

Penha.
salão de tabelei-

Copa ci bana. Tre-

ira, Km 53,5, Coroado I!. J. com
boas instalações, líarcac? da ter-
ro, ponte, tubulação, bomba pnu.
[Jsta, motor FNM, (udo em perfei-rior funcionamento. Silos para de-
pósito da 350 metros cúbicos. —
Tratar na Rodovia Prt»-. Duím,
Km 13. T. Velho q oficina mec.,

i com Pino ou A'clo.

LMDÚSTRIA (Alugue!,
Compra, Vencia eie.)
AÍôf —

Catas comerclnis
ra eompr.ir ou vender... Anlfiniojpen
Oitçirós... vi, n.idjt maii... Efí.
ciência • rapidet.,. Av. Pre*.
Varçj»^, 446, 2." andnr.

S. Pena
3 300. Olima oportunidads. Ts-
lelone 49-S79.1.
BAS — Vendo no contio da Pe-
nho, preço 20 m, com 7, íícili-
to. Iriitíir na Run Lobo Júnior,
2130, fui sopataria, com c Sr.
Manuel, pt-río do HGV.
BÃR 

"--"V~" '.'enha,""™' 
ÃÍ.~"b"."7Íc

Pin.i, cl boa fériò, contr. novo í
anos, bom aluguel, vendo, entr.
B 000 5. n comb. Tratar Av. Brás
de Pina, 1 459. L. Bicão. V. Pe-
nhn. Bebiano. Creci_787.
BAR

cabeloircíro, p| \\i*nvt\\+-., perucAt
:«lc. ótimos profissionais. Tratar

Jn nureoi hotti p| vor à Ru:* B.n •-
í fa Ribfiiro, 87, ap. í>04
M.ui„ det Q h _2lh
CINEMA 

'-""- 
Vende-se" c

ou o material de poqu
niü situado n« Penha,
lefone 47-3853 de 7
das 20 às 22 horas.

pelo tel. 27-3)61.

d* tf J VENDE-SE umn quitanda casa pri-* 
prin, tem moradia se quiser, fn-
ria 300 000. Traiar d.ls 8 às 10
da manhã e das 5 .'is 7 cia tarde.
P.ua do Matoso, 161.
VENDE-SÉ salSo o boutiqutt, con-

j Ir.jto 5 anos, ótimo ponto. Es-
- i Irada Água Grande-, 777, Visto

PoSTO DE GASOllNA t GARA-i Aleoru Iraiá
negocioJGEM. lon, cpacidad» p/ JC0

Obs.: Facilitd-so p;.r1e áa etit.
Ti. ORG. JOItGE NETTO R.
rio, 155, 3.", s 301. CRECI 263
PADARIA 

"du "esq. "tor. 
Iranc!

inst. novas ler. 9 milhões enlr
18 m. A, C. Di.i! . Av. Ama.
ral ['olxoto 350, s 12. N. Içjua-

c
TELEFONE. PÕTticular troca_eila-
<;áo 26 por 

'l_ ou 45. Dt. V ,'n 12
horas, pelo telefone 23-0371. Sr.
Barreto.
TELEFONE--""TfãiiífTro-inscrição
1953. linha 37-57, oor NCrS ..
500,00 ¦¦ 37-i8.tl._Dr. Paulo.

i TELEFONE" 
"com 

extensão," linhaipro. t.irio c real Villor 26-46, ligado. Aceito oferta. Não
Etuol. Moedas. Preferência ne-'aceito Intrusoa. Tc!. ^6-7901. Sr. 129x49
aócios cie vulfo. Alenclo a do- -*—'-' - 
micilio. R. Uruguaiana, 86, 7."l"lEí°!í„E T. 30 ' C.°"'P'». P'

Brilhantes
jóias cautelas

Coinj

INSTALAÇÃO dtf «irmaietn — Ven»
dem-ií; contendo um cotri* — umw
maquina N«tion«l. Ufni balança «
4 OCO 000 em merendoria. Vendo..

Udo oor 5 0CS1000. Tratar fl.si
Anderoba n.° 1.63-A.
LIQUIDAÇÃO" 

"tolul." 
Tudo pííal

metade iio preço. Sofá * dunu
poltronas de Vulca«£pumn# modr-'
Io Mr.ric Mole de NCiV BOÚ.CCi
cor NCrS 400,00. Decoraçõtn

|0'Lyí. Run Uarão íi* M«squita0

prop. do Artiêrí'.:/,, ---
. - Teleíoniu 3B-Ü41Í

Telefones
VENOO Aí UNHAS

27x47 ..
57x37x36x
25x45 ...
23x43 ...
30 

TÍTULOS
Vendem-
4JJ H16.
VENDO 

'-""HTpicc '-""liy.blnçÇk'-

lft ta Jardim, Ho:p. Silv., Ol«-
ria, Botafogo, Tijuca Tón.u, T.
1. Madureira, F. P. Mola! quit,,
M. Líbono, Gurilândia, M. M.

!CernÍ3 e outro?. Av, Sio Bco.,
156 sl í 925 - Tel. 32-ilJlõ -
JUANITA.

' 
VENDE-SE um título faniilior do
Clube Gujnübnra por Cri 450

j mii íl vista, deipesu.' dç trsnj-
: l^r^nc";; pj conto do comprador.
| Prejo ds vêndn pt!a ciubt:; Crí
!) 000 OCO. telefonar -Ir-JCió -

Cri 2 500 000 Phillips.

36 -1375.

Vende-se«ETAIHÕS -f.íríiiTca"
32-0386 - 25-9038.

VENDO utn autorama ciret-íât,
uma m«f|. foto. Yoshica 1.2,8 -
?5 mm, aiJiofuáfic^, uni bâlsnçc
ds ovo c. 2 codeiras, lote 300 CCO
cu_ teparadot. Tel.; 58-2043.
VENDO carroçs frufaa. Tr,-iti,r mt
lotei._Bflrõü Ip&nemfl, M3.
VENDE-SE^instaücSird^bo^com".
pleta. Bine 1 milhão. R. Símõoo
dn Mols, 79, Turiaju, GD.
VENDO ermação, bnlcao-vitrino a
nióveia ou pn.\:o com i«ir.. Var
e (r.ttr.r Uruguaion», P.6, \\
hoie.

502,

,ls 71t

ino cine-j,os ji- ,ju.ird,i B0. lii, 150 mii.
fretar le-|r,,i 300 lubf). Cont. novo. Ohi;
.'is 9 ou |5, o i«'j cjpit.il não fôi

VENDE.SE quitanda e
com balcâo-friçioríflco e bebidas,

rnercenri

ufic

LANCHONETE -
a, F. 5 milhões.

Estação da
Contrato 5

novo, instalação de luxo, Edifi-
cio. Vendemos por 18 rie entra-
d.i, ajudamos n comprei. R. Con-

AÇOUGUE NOVO - Venão""*!"'!;50' IQ|, s-'31° «P- P. Vir-
lOOm da C. da Banha cie Bon- |0íi.-._^!lL°rilíicucesso.. Facilito, motivo doença. BAR no Rio Comprido. F. i, re-
Ir.iiar c| o próprio. Telefone cétn-inaugurada, instalações clí lu-

38-4443 -_ Davi.  ; xo, com. 5, oi. 00. Preco -15, ent.
ARMAZÉM E BAR - Vende-sel 12P- Empresto dinheiro. K. Concei-

/contrato novo, orèdio próprio — jção. 101 s/310 usq. Presidente
Ver e tratar. Rua Carlos Sousa 1_J!I%" 

~ Antônio.
Fernandes, 330 - Olinda - E. dol BAR em Cordovil"c modesta rii-
1io! sidência. F. 2,8 só bebidas. Con-
ATENÇÃO: Bor osipira em Bon- KMI°, 5 !l6v0 al- 40- instalações
cucesso, cont. novo. Feria 14 0001°° '%''' "cm estoque. Picço 13,
inst. da tino cjoslo, boa Tregue- lcr"U J' 0iucla'»°s -i compra. Rua
•Ja. Tel. 23-0449, na Av. Pres. I Conceição, 105 3/310 esq. f.
Vargas, 11.16, 9°, na Confian. \_I___\__.9Í_.___-_.:_ Antônio.
v:ò. Vende Amadeu Q
.AIENCãO - Bar caipirinha
/ona Sul, coni. novo. Ferio
lv 000, Insl. nova;, chope
Brahma, somente bebidas, tar,,
oportunidade, Tcl. 23-1509, na
Av. Pre;,. Vargas, 1146, 9.°, na
Confiança, Vende: Amadeu Quei-
roz.

ÃÇÒUGÜÊ 
"--""Ve^dír; 

WnTn"o~-
vimento, contrato 6 ano:. Alu-
guel 50 000. Noyrkio dt oc.i*.i;io.
Hus D. Romana, Ó59 ¦- Lin;.
ARMAZÉM — Vendo ótimo pon-
.'o -— Av. Automóvel Clube n.
1 851 — Contrato 5 anes — Alu-
guel 50 mll. Base 15 milhões.
AÇOUGUE tio" Eng. Nôvõ," 

"coiiirã"-

~.o 5 anos a fazer, aluguol barato1 com boa montagem com grande
moradia, vende-se barato. Inf.
Mayrinlc Veiga, 1) s/902 com Ro-
drlgues, fintinci.i-se.
AO Sr. que deseja se eslãbíle".
cor, leia com atenção: «j vmido
por motivo doença, mercearia c[
moradia, próximo Av. Paulo de
Frontin, portas n dentro, telef.
bom esfoque, preço total: oito
milh. com 6 milh. de entr, saldo
.i combinar. Alug. 100; b) bar
ri-') Praça ch Bandeira, instalações
modernas, ponto cio ônibus em
írente. Casa p| se ganhar di-
nheiro, c) preco 32 milh. c' 13
¦Je entr. 250 pi mes, c) bar no
melhof ponto do Eng. Novo —

'R. Btir.io Bom Retiro cj re*id.
trlef. grande estoque. Enlr.
12 500 milh, e 550 pl rn£< total
do 33; d) mercearia c| copa no
Enrj. Novo, tem

oz. :BAR hem no Centro. Hor. comer*~i.i—~- ciai. F. 4 500 o 5 com. Instala-
^^jções tudo em ótimas condiçõeí
dá 

"iein teltior.e, ótimo ponto, mo-
tivo doença. Preço 35 ent. 15,
ajudo a compra. Rus di Concei-
í*o,J.05_»/31p - Antônio.
liAR no Eng. Dentro. F. 4 5ÕÒ, *ò
cerveja u cana, fjoixí; (rito etc.
Cont. 5 novo, al. 80. Edifício
boa inst» la ção. Vendemos por 10
de entroda, bom negócio. AjlhIí-
mos ^ compra. Run da Conceição,
105 s/310 - Antônio,
BAR no melhor ponto de Jncn-
repoguá cj residência & telefone.
F. 3,5 s [comida, instalações de
luxo. Preço 26 cnt. 10, ajudo a
compra. Rua cia Conceição, 105
s/310- esq. P. Vargas — Antônio.
BAR fechado cj residência em
Maria da Graça. N.B. esta casa
fazia 2 500 quando trabalhava,
contrato 5 novo, al. 80, boj es-
quina. Preço 10, enl. 2,5 mais
um milhão facilitado. R. da Con-
ceição, 105 s '310 tsq. Presidente
Vary.15^-- Antônio.
BAR na Penha cj ótimo ap. cj 3
quartos, 2 salns etc. F. 3 500 ga.
rantida, está na mão cie empre-
gados. Cont. 5 novo, a!. 2oO,
linda esq. Preço de 35, ent. 15,
ajudo .-j compra. R. Conceição,
105 s/310 — Antônio. _
BÃR em Bonsucesso'- Pr"ãçã""dãs
Nações, totalmente abandonado.
Contrato 5 novo, oi. 100, tem
residência. Preço 25, enl. 12, aiu-
damo3 a compra. R. da Conceição,
105 r/310 eset. P. Vargas - An-

resid. Pieco 33 -j ,,
milh. c; 13 de enlr. 250 pl incç'eAR- melhor ponto Eng. de Den-
cjsa para se trabalhar e ganhar ,ro' con,r. novo, não paga aiu-
bom dinheiro, d] lo|a va;ia - R.lcJ,Jej, fér. NCiS 5 000,00, deco-
flar<io de Mesquita, grande- ponto ™ç5o moderna, ponto príncipnl.

í comercial, passo contrato pi l.'J •r«,ar na Av. Amaro Cavalcanti,
milhões com 6 milh. do enlr. | V ^71, í.°.
aaldo 3 Comb. el melhor bar do, BAR - V.ndo cont." novl>7~in'i~lI.
Andaral, c| resid. Instai, de lu- laçõos du 1.*, boa fória. Prnça
xo, preço; 30 milh. com 12 dei Botafogo, 24. I.ih.um..

íh^',! p 
Vn/r-C| tDu^0 "HHÁRI MrRCEARIA - Vende-se

l 398 Ã Tels jSÍ'":?" 
excelBn'6 P°n'° «rnercial d?

53-3233 Ceei 986 -1?,DS /°'" 3M"de 'esidênci,,ooo^jj. Lrcc, yeo. lindependentq com telefone oro-
AVIARIO e loia de esq. Contrato
5 anos. Vendo, aceito oferta. Rvâ
Lisboa, l72-A._F.-nh,) Vire.
Ã 

"PAPELARIA ~d» 
ninlhor locali.

¦ação na Tijuca. Tcm seçdO dr
presontei, bijuteriai/. Faço con*
Ir^to novo. Tratar c/ Bueno Mo.
chado. R. Baráo Mssquitã, 3 i?.A
leis. 34-0694 • 58-3233. CRECI
986.
ARMARINHO"~Copi)cabana."'"R"7
Siqueira Campos, 263, Lojrf 10.
Vendo, cem otlma freguesia, boa
féria, único no local.

prio — 30-2681, para combinar
visita c condições, entrega-se
eorn contrato nôyo de cinco mos.
BAR — Na tijuca. c: féria-de 14
m.illi. c1 apenas 30 de enf. cor.t.
novo, ótima c=is;í para 3 sócios
não percam R. Acre, 55 s.904.
BAR — Em S. Cristóvão, c| óti-
tna moradia, horário comercial,
ferir, 4 500 ent. ló cont. novo,
alug. relnf. R. Acre, 55__S|904.
BAR" EM BONSUCESSO —
contrato, ótima moradia. F.
(5tíma casa de esquina. Aofcnas
12 de entrada cIoí compradores.
FENIX imorma. R. Álvaro Alvim,
21, 7P andar, Cinelândia, com
Amaro Mr.gr.lhães.
BOUTIOUE 

"-" 
Süons P.n.-,." Vondo

Bom

CAFE' E RESTAURANTE - Ven
de-se Junto a Estação do Eng,
do Dentro. Olima moradia, con
irdto novo- c telefone, Ru.i Dr,
Padilha, 32 - ficjiittse^ __
CAIPIRA na Penha - Bom con"
irato. f. 5. Casa nova com poa^
sibilidades da melhorar, Apenas
l«l de entrada doa compradores,!
FENIX informa. R. Álvaro Aivim.j
vim, 21, 7.°. CineISndia, c' Ama-
ro Magalhães.
CAFE E BAR em CanipinTiõ 

~-

Cont mio direto. F. 3,5. Vende-
se por 20 c! apenas 5 de entra-
da dos compradores. FENIX in-
forma. R. Álvaro Alvim, 21, 7.0
andar - Cinelândia, c- Amaro
Magalhães.

com boa moradia, contrato novo
. , . ., , . , iAv. Suburbana, fl 309. Piedade..., lambem Facilitamos part» d*: 

entraria. Tr. ORG. JORGE NETTO j VENDE-SE quitanda c mercearia
fi. «as-irlo, 155-3.1 s' 301 — om í)oni ponto, tazendo boa té-

Ci, 263. 'ri''. por motivo de outro nego-
cio. Rua Guilhermina, 419-A.

lor.
copa,

PADARIA Irento de eslaçâ.
franc. não lem rua nem
ler. 12 milhõe! entr. 30 n
A. C, Dias. Av.- Amaral Peix
to 350 s 12. M. Iguaçu.
__,.,_ . _— ,. 

" ¦ _ — —dos Diam.intei,
rObio ae Oaiolina na Zona da Miranda oerto
UotJotdina. Fer. suo. ,i 45 000.!

i

Encantado,
VENDE-SÉ oficina de chaveiros —
Av. Mem_de Sá, 317-B.
VENDE-SE uma quitando, na R.

966, cm Rocha
Escola, do

,., ,,,. ..,,.,,. , . , i açougue e da padaria - Olimo
ilitr. IBÜ iiiiI, 350 iiibnf.; 3 bo-.p^,;,. Facilita
xos; Grando pista; Pó^io "óvol." _"" ——-
ah.rlo j 2 anos, s^rn vinculo .,;vCMtiE-SE grand. mercaria Urn
Cia., podando tiocai . Bando!- 57 .'"•"," * E'IA-<"<> 

...d* 
B|,"'°

ra par* outra Ci». com bonifi-'flb,""°. " R" Jo"° v,""t. n.
1 107*B — Ui pttr* cirg.imiAMO
— Conluio novo.

nnd. s| 703. Tel. 43-2312. Esq.]?" 11 .ni
de Ouvirioi.

Cautelas
jóias

E MERCADORIAS
Compro cia C,iÍ,xo Econômica,

p.igo o máximo, em ouro ve-
lho, jóia» antigas, ou modur-
nas » plotlnn a pratas, bri-
Ihanles de ciualciuer lamanho.

Hugo — EtlAb»l»<iHo
i-.* Ru« Uruiji'/,t,iiia,

155, sala 71") - Ul 23-3578.
'lElEFONE 36, 37, 57 - CornSíT.
Payo 1 900. Hugo. Estab.l.cldo

a Rua Urugualana,

w>.j.< ...
5c^3a ...
22x32x<l2x
2ót<,)6 . .

.. Crí 2 300 0001

.. Cri 2 000 000]

.. Cr$ 2 000 000,'

.. Crí 2 000 000J

.. Cri I 800 000Í
, Cr.;- 1 800 000,
.. Oi I BOÚOQO1.,,
.. Cri 1 800 000 i

WH0'S WH0 IN BRAZIUAN
EC0NOMIC LIFE

Dicionário biográfico internacional neceiiita de senhora* cn
?enr>orJiít? dlnárnicat, relKiorirtdti* nes meio) tinnrictiroj . tndus«

pnra representar-no» naa praças tíe Pürto Alegrí, Bahiti,
CrS 1 Ó00 000(Recife * Guannhiuc. Por» mísiores informiições dirlgir-ie à Socie.-

dado Brasileira d» Publicações Culturais * Econômica» Ltdu. R".
NotS bem kilr-t telefone/ aó Marquês do Itu, 766 - 3." »nd»r - Conj, 31 — Sr. Júlio, do»

II
55, sal. 719 -_T«I. 33-357S
ÍELEFONE 23, 43
P^yo 1 60O. Hugo, EstabtUcIdo
ü 11 anoi nj Rui. Uruquniaiid.
55, sala 719 - I.l. 23-357a.
TE1EFONE - 52 - V.ndo - Hugo
— EiiabcUcido v lt unos ru> Ru*
Uruguaiana, 55, iala 719 - Ttl,
23-3578.
TELEFONE - ÍS, 45 

"-""CoinpVo, 
|

pago 1 600 - Hugo. Etlabnlocido I
.a 11 »no» n» Ruj Uruíiuaian*-,- Tel.: 22-034b — fcd. Itu.155, sala 719 - T.l. 23-3578.

Atendo ;i domicilio

recebo após ü initalaçõo em
sua residência, firma ou Indúi-

Compro,| trio # Oou reierènciaa de «ervl*
çgj prsstadot nettaí condiçoe3.
Imt.ir Av. Sio Branco, 9, 3."
ônd. s] 352, Sr. Jucs, Telafonts:
43-7270.

1.1 hn. Sio Paulo. (?

ANIMAIS E
AGRICULTURA

Av. 13 do A,\aio, 47, sala 610

Cautel as

CABELEIREIRO
viagem vende-st
cadíi, secadores

Por mo'»lvo"dc[l'«í« 210 000
Salão com ban-M- Castanh

d» V.5 000 a 30 0Ü0. N.
p 4 sócios uu« quâiram

tiflnliir dinheiro. Mciivo da ven-jVENDE-SE um bar, dá refeiçõe
j d.i t desavonça entra sócios. —jmlnuias. fro!r*r no local — Ruu do

cação
góci

demai 2 pei PoSlOÍ
tences, inclusive praduioi clt: con-' tóbo,
sumo. Preços ds ocasião. Telefo-I* financ
ne 46-095Í. -.— POSTO DE GASOllNA 5HEUCASA comercial cotti pensão —
Muito movimento, pasio contraio
aluguel baralo. 15 peçaa — Car-
Ins Sanipaio 352 — Tcl. 23-3692.
CASAS comerciais para comprar
ou vender venha ao noüo er-cri-
IÓpo que noí ternos bares, cai-
pU_i padaria;, mercearias, pen-
soas e ouiroí negócios mai& com
bons contrato

Entr. a comb. uniiMnloso,_ 5_1_-A
Cia. Roi dos VENDE-SE bar a lanchonete c

e Garagem. H Haddocl. chopp da Brahma. Rc-, 7 da Se7a -.;!> a„/.iIk. técnico tembro, 213. Mão olende
telefone. Centro.
VÈNDE-SÊ-cãÍpÍr~Ru"a~'

Tal, 48-9405. por

Jóias, bilhantes, p*ratíiria3. Pa-
ç,o iuslo valor aluai. Atendo o
domicílio. R. Uruguaiana, ! 1.1-1
5!509 A tel.i 32-61 II.

Jóias
E

cautelas

TELEFONES - Pr.ci.o 38, 58, 25
45, 3ó, 37, 57, 30, 2S, 48, 34, 54,
., todo 24, 46, 22, 32, 42 - CrS 127x47
1 350. Rcchj. Ul. 23-2883.
TELEFONE 42 - Co.n.rci.l v.ndo
-- Tratar 29-5138 ou 47-5444.
TELEFONE • Compro urçj.nlT^ i„,1?
23, 43, 30, paro bem. Tiat.r t ;23x4J

Telefones
COMPRO AS UNHAS

ANIMAIS

CHIHUAHUA - Vendo li
: lhotes, ótimo ued;urt^
3ÍI-2473.

vCnüq lintit, éxõmplsr üa raftfi
, P..i(«c Alomíu- t| lindo prdirtr««—. 
JMCrí 150,00. Uro.nt.. 33-2503.

Tc-UtRATORÉS é IMPUiM.

57x37x34x56
30 

0. lina, tel. 23-8910. 29x49 
TELEFONE - V.ndo llnhi 48, 28, 26x46 
49, 38, «17, iraiisínrido para seu 5(Jx3Q
nome. Frita, rom D. lina. T.l. L- n„ éó'Iò23-8910. 22x32x52x42
TELEFONE 47rpari.""Vendo" ü7íi'an.P4x34,(',Bx28
te. 2 400 à visla. Tratar 57-2117 Trj,,.r ,„„,e 47-0025 só hoie. ferreira. Ir"'"r com

fELEFONE 
'«nT"petrópolis~-~fl.\R'° Br',MC0< ¦

Crt o inftnnn PINSCHER ' Míí!i0' '1^••c'lt,' ,0'J"'
Cr$ 2 100000 com , on0/ orelhas ti cortada;.
Crí 1 700 000| Excolent» pedigréa, Vend*-iie.
Cr$ 1 SOOOOOi^''488-
Cri 1 500 000 POODLES - ',.- ¦:...
Ct% 1 200 000
Cr$ 1 000 000
Cr$ 1 OOOÜOOitTTÍR IttLANOtS

AGRÍCOLAS

FORDTRATOR fOSC 1951, equipade,
com plaina e ariido. Tratar Ruw
Morachal floriano Peixoto, 2.574,

gua;u. Tal. 23-2B _« ._\__Tr._
Õ-4; óU, rçfortntidofiin""t 

'-

miniaturn preto, uoii meses, paii '"AiOS
reglitradoj. Fel. 29-S524. [Vendo ou troco per fjcavadeif**,. [ 

__ 1 Pcitro! ou f;e mecânica - Respot»'
nild.il lo r.aiii Oroiil

f*.j I nno 600 ^i,r|,n'*''Ufl v*ft(^* filhou di, «am- Jorr.ii.
_ | pfÃo, vaciiiiidoí • p*di"ie» ne-
Cri 1 000 000 «.ilógico ~ T.i.tar 45-Í23Í, ,p<.„ DIVERSOS

nr» poriiirli deslu

. Cr$ 1 200 000 >5 h<"»»

o br. Jucíí.
9, 3.» and. 2!

inte. Ruí
ouro velho t

da Carioca, 28,1

Vtmdo no Grajaú liti,
mil; 250 lubnf., muito
lixado, tontf. 5, .ilq
ólimo n'iiiii'ii) \> 1 \

caipira
31-F, entrado

I t.llinro
peln Rua

tem vinculo
J. C<>*jt)Viihi.ii .>
Pomo* o Gara
Ldbo, 75 10íi. Auxilia
Financeiro. Tal, -tfl-9't05

t0 a 100 Martins
bam lota. AndradasJ

rolatlvo,|VENDE-SE uma quitanda <Tari
rém. Rua 20 de Abril n. II

R. Hadiiotlii!

ul

comu, con:r.
raio. Moli*c
cl próprio, f
PADARIAS

cam pequenas pnern de
entrada... Inf. Mayrlnk Veiga, 11 „" ...... . :
s/902 com Rodrigues, financia-se.: jní(j
COPACABANA -""Vendo Bar-Piz-|loia
rario, baratissimo, neyocio oca
:Üo -• Rua Figueiredo Wagalhãeè
596 - loi:, 142.
CABELEIREIRO. Viinde-sü." - Ruã
Mor.lnvldéu, 1 219^ loia E. Penha.
CAIPIRA 

'- 
Féria 4~500" 

"vendo

próximo o Praça Cruz Vermelha
em edifício novo com contraio
novo, ótima pata 7 sócio:. Ver e
traiar n;i Rua Carlos Sampaio,
62^j-^j:oni Leonel ou Álvaro.
CAXIAS -- Vdo. padaria com
prédio 4 lojas, um apartamento
e um rerreno para construir tu-
do novo £• moderno, féria só
no balcão, f] II milhões, preço
150 milhões, bem financiado, só
vendo, Avenida Rio—Pelrópolii,
1 699 sala 107 - Olímpio,
CAFt e bar, vende-se,, toclo ou
parte de um -ócio. Av. Gomes
Freire, ''._6£6.
CAIPIRA -- Copacabana - Chope,
salgadinhos, contrato 5 anos, fú-
rir, NCrS 12 000 instalações no-
vns eorn NCri -^0 000 dos com-
pradores. Caipira Copacabana -
Faria NCrJ 7 000. Instaluções
novis, contr.it;» 7 -ino: com NCr^
25 000 doa compardores. C.iipí-
r.i Copacabana, com minutas. Fc-
ria NCr$ 9 OCO. Caipira Copa-
cabana, iéria NCr$ 6 000, com
NCr$ 20 000 dos compradores.
Caipira leblon - Féria NCrS . ..
10 000 bastante lucrativo. Caipi-
ra Bo>arogo - Féria NCrS 5 000
com NCrJ 15 000 dos comprado-
tes. Caipira Colete — Feria ...
NCrí 7 COO. Contrato 7 anos. Fi-
nancir.se parte í, vista. Procure
Otávio ou Joaquim. Rua Sra.
Clara, 33_-_sala_ I21Í.
CAIPIRA. Vende-se." Ru7 do" Re
sende, 2PB. Entrada 9 milhões.
COPACABANA, lõ|ii, 

"salão "de" 
cã-

bclelrelros. Passa-se contrato. Av.
N. S. Copacabana, 610, lo|;> 20.
Aluouel barato.

Ci.-i. Detalhei em Tratar no local.
. Ci.. - Rai Hoi|yENDõ~ncin7~de~»rridÍiêÍni>",

nontada e boa freguesia ou
(.'dmilo sacio. Rua Carmen Cini-
r-t n.n 31. Inhaúma. relefone:

GASOllNA • Com|29-3294. I\ F.
o imóvel -Vendo - Oi VENDE-SE 

"uma"" 
mercearia 

"""com

consta de 10 salas e 5. moradia, ponto de esquina bi
, 

" 
i1"1"'" .T?","™»"?; afreguerado e bastante estoque,ceba de aluguéis NCrS 1 000,00, ,ózinho na |oc.,|it)ode serve „ar„

c tem algumas lotas com con-!,)ol. !ociol uü„do )20 M|xí( detrato a terminai - Motivo da |c|te diérias, motivo o dono que-viagem. Ver e trajar com o oru-|rer descansar. Ver c tratar nr,
pnetario na Avenida Automóvel jurada dos T«ixeiras 4 600Club. n. 5 336. Ijãrdim Novo Realengo. Ônibus
PADARIA E IANCHONETE - Van.japanhar em Cascadura n
do no Rocha em fronte do quar-j Realengo. Jardim Novo.
tel. forno Ir-incó-,. Entrada: 15
milhõai. S.ildu a combíiLir. Tel.;
42-»508. R. Senador Dantas, 117!
- s| 607.
POSTO DE GASOLINA -"""Ve"nde-|
se, único no local bem montado.
féria 18. Vendendo 70 CB0 Its. c'
100 lubrií. Entrada 25, restante

ii
I." s'5, de 9 às 17 horas. -
Otacilio. Entrada oel.i ioalherin.

4 a 200
milhões

certidões. As melhores taxas. I.„,,
Trazer escritura. Av. 13 de Maio'nos.

Cr$ 1 .ÍCO 000 (antigoíl, pâs-
ío em meu nome. íratíir rxílo
tel. 32-IÓ00, Sr. lima.
TEUfONE 30, 37, 57 - Compro
urgente, parjo nté 1 700. T;utar
com Sr. Joifc. Tel. 46-2882.
TELEFONE" 23-43""7onipr"ü7"pTg"õ
ú vista I 400. lratar c Sr. Joic.
Tel._46-28Ü2. _
TELEFONE 25-45 - Coniprõ~u"r-
gente, pago à visla até I 500 -
Traiar com_ Sr. José. Tel. 46-2962.
ÍELEFONE - Troco 

"'3T""po"r~"-íó
- Tratar com Pinheiro - Telefone

Í32-3109.
Emprestamos sob hipoteca ou TELEFONE*"""Linha"" 2*:49.""ln..

retrovenda cie imóveis. Solução crição dc 1952, transfere-se pe-j
em -18 horas. Adiantamos para|la melhor oferte. Ribeiro 52-8544

TELEFONE -Vendo inscrição de
linha 29-49. Preco 2901
Tratar Cunha, tel. 46-74791

n. '23, 15.° nndar, sola 1516,;depois de_ S da noite.
Tel. .12-9138. TELEFONE - PÍRMÜTÃ~"^~Pí'r" jrnuto uni 34 por urn 58 — Favor!
TELEFONES telefonar para 42-9163 ou 42-37911

yAj — Luií Felippe, h tarde. !'ATENCÀO - Banco, compra to- TEIEFONE - Vendo 27x47~ um|
23, 43 e 31. Tnl. rcidincijl e outro comercial.

Tel.: 43-7270.

Av.jVENDEM-SE_3 (três) cachortoi de
352 r',f-s petiuinê* — 2 mesei de id.v

Ida. Falar Sr. Jober - 45-3157.

AQUÁRIO -- Vende-se d* forro fo
do pintado em dourado cia 1,5x0,6
,xl,8. Vér ns Roul Pcmpéia, 131',
301.

Telefones j Clubes
Compro desligados, püyo Cr$

1 CWO000. Escrilòrio, Av. Rio
3.° and., a/Bronco,

- Sr.
352

(P

CO nluçj. ba-
de viagem. Trn tor
México, 111 t 507. i
Temos sõ forno

Clínica
Veíerinária

fr.->nce: c tudo no balcão. *F. 9,.
10 e 15 rn. Tratar Rua dos Ro-1
meiro:, 58 s'301 - Cergueira. I

PRODUTOS de" trigo""""-" Vendo c'0"i"'1ento,
casa espacializada no comercio de
produtor industrializado em fran-
ca atividade. Traiu c! F. Cm-
reis. Rua Conde do Bonfim, 187
casa IX das 13 àr. 17 horas. Cre-

Ida CE1EL - Ser.»
Vende-se com casa própria,'tação. Pago na hora

V,o>\-] Sul, em pleno íun-
ólimo local. Co-

nhecidíssima. Vendo por mo-
tivo de viagem. Guorda-se ob-^ecí

líícnes, linhas
Carlos 51-1006, 42-6646 < Urda. [Mendonça, lei. 43-3795
CETEL. Vendo telefone da CETEL, TELEFONE - Vendo jnscritãõl
urgente. Tratar Ru,-, Baipeba, 113 ano 52 NCrS 700,00. Rua Sousa!
_• M. Hermes, ponto final do Aguiar, 259, Méier.
ônibus Bonsucesso. , TEIEFONE 36 x 37 x 57 - Com-'
CAUTELAS de jóia* « brilhantes, pro « vando t|UAlqunr linha qu»
compro, I(u.i Ipiranga, 44 casa! o ir. precisa, Mendonça, t«f. ;
SO. larsnieiras. Tel, 35-3641 - 43-3795.
v'ller- ITELEFONE -Compro, vendo to"-|
CETEL — Compra um telefone daa as linhas. Tenho diversos para

qualquer

Telefone
25 ou 45

Compro, pago hoje
43-7660. Carlos 51-1004 à lorde.

Telefone

sotuto sigilo. Cartas
taria deste Jornnl,
mero 90074.

Tral«r pelo
tel. 90-2490, qualquer dia.
CETEL compro I residencial e
outro comercial da CETEL. S^rvc"quer 

estação. Pago na hora.
_ por_fayor tcl. 90-1448.

por-j INSCRIÇÃO -~1952 - 38-5B -
, ,.,'.. Passo melhor olerta. Tel. 92-1223

— CETEL.

DINHEIRO E HIPOTECAS

CENTRO - Cnurroscaria e Res-
taurante. Féria do Crf 36 OCO 000
não trabalha a noite melhor pon-
to cont. novo inst. moderna óti-
mo para um yruno. T. pessoal-
mente R. Gonçalves Dias, 89 %/
802. Sr. Gilberto -- Creci 950.

PAPEIARIA - Vende-se no Cen-
iro, urgente, irai^r ptj'o telefonei
31-0971 -- Sr. José Carlos. dj:l
12 às 14 horrs ou das 17h30,ii
is 19 horas.
FADARIA. Vende-se um Bdngu —
Forno novo francês, contrato 5
anos e meio, combin.tr ou local.
Rua Abaeté, n. 435-A. ! AIENCÃO - Dlnheil
PENbAO -Vende-se. Grande n.o- seu prédi,;, ierreno ou aparta-
vimento. Rua Miguel, 139 Cen.J mento a prn/o? Tem prestncr.«i
t£?-_ lfl receber? Compramos de 6 a 6
PÁSSA-SE um armarinho com es-| presiações J vistsl Iralar Av. Rio
toque de plástico, tecidos e mifi-j Branco, 39, 1S.° and.
dezas em geral. Tem moradia, cn-j Trazer documentos.
Irada de NCrS_ 10 000.CO. Tratar,ACIMA do dois milho.
na Sua Urur.-.í 11-B — Rochaji« rnilhòo--.. Emprasto *ob hipot.-i pASbA-5
Miranda. , ca uu irttavondA d« imóveis. — | ír,,-^o
POSTCfe 

"garagem 
próx". Penha',!.™-' 5'-0í>38, Olimpic. : chan and

ntr quin
ob hipot*

INSCRIÇÃO - lelelone 3U-5tl,
de 1 955, ventio barato. Nílton
- 522879, 12 horas _em_dianto.
INSCRIÇÃO de" 1948 -"-" Vendo
hoje pela melhor oferta, 46-6358
INSCRIÇÃO 1949 — 

"EslãsSÕ-"30~

Urqenle, NCrí 300,00 - Kodri-
gues -_52-8746.

nrleo PASSO inscrição )954 telefone
Centro, T','i)«*r Benjamin Constant
84, ap. 204 - 19 horas em di-
ante.
PRECTSÕ~üígenle 25, 

"45,"23", 
43,

•17, 27 cedo 26, 46, 37. 57, 23.
29, 32. Av. P. Varqas 529 li.
710. Caldeira. 43-8124.

PERMUTA
, Pruciii) 36, 37 ou 56, 57 -

permuta. Negocio honesto. íratar .. ,
com José - Tel. 46-2862. ..Motivo de mudança de rsai-
IELEFONÊ""-~Pr-7cVo" urgente r>T-\ dência - 47-1869 (Pôalo 6).
yando nn hora: 53-43; 25-45;!
36-56-37.57; 27-47; 30. Lázaro. _. _ _
Av. Presidente Vargas, 59U, 3;!_„-...-
806. Tel. 23-6302. TROCAS
TELEFONE - Cedo no seu nomeL . 
- 36-56-37-57; 30; 27-47; 23-43; ITRCcA-iE - Cu venda-se um
25-45. Láz.vo, Av. P. Varga3, apartamenlo perto do mtir por
590, s' 806. Tel. 23-6302. 'outro do Méier para baixo. Tr».
fELEFONE -" Vendo inseri^ !'r ','"„R' 

K"9?' 
topíe' A2S

1951. linha 25, Calete. ltua Sil-K 1M ~ M«ou»ir«-
veird Martins, Ü8 r,p. 508 —
Tel. 26-0368. LEILÕES
TCLEFÒNE comercial — Aceito e   
transmite recados estritamente LEILÃO àt Tabern» Azul, è
comerciais. Telefonar diariamen- Rua Senador Dantas, 5 — liqui-
te das 7 &i tílh. 34-4523, r. com- daçSo de tõdc a instalação, mó-
binai. veis, máquinas, lourat, utenií-
TELEFONE - Médico precüT"^ 

lios- clc", Por ",0,X d[, .!*"."'¦
45, para residência, e 23-43 p„- 

'rlSuw-n" 
i"'^0'0'-. 

Le,lo,e'r,°
,v consultório, tratar 37-5954. PÃCHKO, devidomen e autor,-
;^^„;- —_s-~r„ iado( venderá em leilão, íerç.i-
TELEFONE - Famihe rim- ie re- f.iro 4 de sbril de 1967, í,r
lira do Rio passa um 47 e uin|i4 h'oras, no bcol. Mols inf. -

22-6314.

vdo. guarda 70 carros, 170 lubrf. A JUROS
Não p{ alug. Pre^o 90 com 35.[milhões «
facilito. Trat. Grilo Santos. Rua tscas d«
Frederico Meier, 15 or. 50l. Tol. construção
49-5217.  _  __!«»'¦ 9'6
POSTO gasoíinrt próx. Méier —
Vdo c| ou s| proprieriode, vende

pr-tliot,,
Av. Pres.

IAR1A — Vende-ss com oli- 150 mil Us, 700 lavay. e lubr
itock, instaijçôiij modernas CsTry.is p' baterias. Estadias etc.

(BARBEARIA - Vende-se talão I cÍKnS ."n,,ada cios compradores, b bom movimento, situada em Todo reformado. Sem vinculo c|
Vequeno, aluguel baralo, contra- £, í mlorma. R. Álvaro Alvim, edifício com 40 consultórios en- Cia. Entr. facilit. Olimo pl 3 só-
to de 5 anes, bom movimento, ?'' 7." andar, Clnelandía, com Ir» medicot • dentistas. Tratar cios. Trat. Cirilo Santos. Rus Fre-
grande ponto, tratar com o do- Amaro Magalhães.  _ diariamente na Av. 15 da No- derien Meier, 15 gr. 501. Telefo-

.no. Rua Joaquim Méier, 13, es.JBOUTIOUE - Saens P.n.-,. V.ndo vornbro, 970. lo|», 6 . 8 P.lro-lne 49-5217. hipoteca, ou r.trovondas d. Imó,
iluina 24 de Maio (Me.er). nslalaço.t luxuosa» epasio corj.polis. __ IPADARIA E CONFEITARIA - Le-v.is. As melhores iaxa>. Sole
RAR E CAFE - Vende-sc com '."'& ?'"?? »°n'»n. 3,77-8^ '"°- FARMÁCIA - Vende 2ona Sul, blon - Faria NCrí 17 000, si çáo em 48 horas. Adiantamos pa.
moradia, bca freguesia, motivo ,. ". «oras. lr.it.ir M.2759!cun,. 5 arlos< t)oa (^ría^ com te|., balcão, contrato 5 anos financia-ra certidões. Tr.i.r .-.criiura. Av.
viapem. Ver o Rua Álvaro Mi-\c ""l""" ~ 

>.'•" 7,"_-  J25 mil entrada e 25 mil a com-lmos parre a vista. Tratar Ki,ü;I3 de Maio. 23, 15." andar, sa-
randa, _45 

- Pilares. 1 BARBEARIA - Vendo na Rua|binar. Idem Zona Norte 15 miliSla. Clara, 3.3, sala 1216 - Jo,
BAZAR NOVO — Mat elétrico ! Clarimundo de Melo, 133, 3." lo-entrada e 15 mil a combinar —[quim ou Otávio.
louças papelaria, miudezas em '?'_ "° 

5™m.'_°; _!Tratar com Costa - 25-9910. IPÃSSA-SE_contMtí~dí uiim"ofici-,contamos promisiir'lenl. Vende-se pnr motivo de 8APE5? - Casas Comerciais. . ., rARr.lACI AS. drogarias. - Querina dc rádio c TV toda montada das á venda da imó
doe-sra, focsl de futuro. Ent. 2 P>m comprai ou vender... An-icomprnr o-j vender, Minervíno, (com 4 oro* de contrato Preço dc ri;'ÍHs. Trai»r oseríi
milh, 100 por més. Roa Sanu tônio Oueiró*. . t, nada mjií... lespectalizfldo, 14 r,& 17 h. Tele- ocasião (um milhão e meio1. - mir-sórtai. Avenidalu,% IÕ-B, ii.nto a eso, Brás de Eficiência • rapidei... Av, PrM.lfone 22-Ã80I. Av. Rio Branco,'Run Santa Manam, n.o 30-A -23, 15" and.i sPma, 2 772-A, Vargas. 44* _ J.e »nd 108, ». /.03„ Sunsucssc, lei, 32-9102.

37. Oienas: 261961. jTel
¦ nscricSo da CTB" es- LINHA 36 -¦ Copacabana. Ven-f

eu 49, ano 1952, jájde-se. Tratar com 3r. Braga peloi
nté 31 de marco, portei. 57-1200.

d. I a 10|NCr5 4C0.C0, tel. por favor ..ITELEFONE - Vendo todas ãs li'-
mais hipo.!*1^ó24S, com D.Cdtíe. _ .nhas, in:t. rápídü.;. Negocio ho-

mesmo imiP.B.X. Linha 31 compro ds 3 a nesto, com «írentia. lamber. '

Vj-ri)as 290. i 10 troncos seriado ou não. Ur- compro. Sr.Joio^ Tel. 29-4735
TELEFONE - Compro" hoie.

ATENÇÃO - Hipoteca cu retro-lP.B.X. - Vendo linha 52. mo- 45 e 27, 47. Pego na hora, em
enda de prüdioi ou òdz. na GB., tivo mudança, coin 5 troncos se- dinheiro. Vendo todas ai linhas,

fazemos — Solução em 4& horas, riados t 15 ramais. Tratar c| Sr.
quantias acima de 5 milhõei. - Josi — Tel. 46-7639.
Tratar tel. 22-4337, de 12 às 18 pfx - Compro e~vendo, em tí-
^0fdS- das as linhas. Tenho grande cx-
ATENÇAO — Dinheiro — Empr**» periência no assunto e posso fa-
tamos de 4 a 200 milho** soh zer transações rápidas. fraT<ir com

S'. José - T,d. 46-2882. _
TELEFONE"-- Compro"26, 43, 25,
45, 27, 47, 37 c 57 - Transferi-

hoje pari teu endereço —
5B e -13, e outros. Infor-

cões Sr. Oliveira - 313696.

-

da 1 516. T.l. 4t-Ç|3B
AiENÇÃO - DINHEIRO

Leilão Judicial
IPANEMA

TERRENO DE 30 x iO

(VAZIO)

Rua Visconde de Piraií, !88

13

- Dos-
viruWa-

i, Solução
t D PIO-
rio Maio,

1 516 -

Sr. Joáo. Tel. 29-4735
ÍELEFONE linha 49." Vendi. 

"Sr."

Pedro: 49-8477.
TELEFONE — Passa-se inscrição
de 1952. Estaçáo 30. Resposta
tcl. 30-2445.
ÍELEFONE - Compro e vendo
qualquer linha. C.irlos telefone:
52-1606. ...
inTurrcDccc". i'f í-T—êõ"iVara Cível, venderá em leiiaIPANSF.-RE.SE telefone hnhd o*. . , „ ,_
Tratar 22-2287. ,segunda-! eira, dia 10 uej

' ã4!^EFONE comercial"-"llnhl, 
"30 

abril de 1967. às 14 horas no

Vendo e transfiro residencial CBL Cede d_' ""«'W "in ' 
no2|loCo1- M°"i ,nf' "A' 22-C^7-^

ou comercial, com Iodas as 3«-!.du;! 
"»'d«>:';" u<^\ 30. 28, (pi

ranllas legal: inclusive, t-Jetín.'^ ¦ p°r <-¦¦">' *"» ««'o» 231 i
cias bancarias' - 1500. Sr. Ro-líB,0^i _..!
lande 5-1-3658 2A-3714 22-55321 VENDO telclone 58 - Tratar Srte.:
- 42-75W, Aure» - Ttl, {2-9052. -¦ ,1

LEMOS, leiloeiro, autorizado

por Alvnrri do Dr. Juiz cia 16.v

CLUBE OUMPICO DK JACAUEPAGUA — (Es-,
inveia dos Três iiins «. itt — Freguesia). Domingo,
Ar, 23 horas. s\olte cie lê-Ié-lc, com o Conjuiuo
Dlna-boys, além tle um desfile úe modas em be-
nelíelo õfi; Assoclaçfio dc Pais e Amigas de Exc-..')-
cionais.
MONTE LÍBANO (Av. Borges üt Medeiros, ÍOI —
47-!»2-»<JI — Sábado, à.s '23 horos, Otaile dos Caiou-,
ro,s da Escola Técnica Industrial, eom os conjim-
tos Bd Maciel e D'Aogelo. Convives, cavalheiro,
NCr$ 3,00; damas, NCr$ ^,00 e mesa, NCrS 10,00,
tanto no clube, quanto na Rua General Canabar-
ro, na própria Escola. Passeio.
KENNKL CLUBE CARIOCA — (Ayentda Graça
Anuiu* ii.» -tm, sida ni) — Domingo, i\n 9 ho-
rn.s, no Clube Jardim Guanabara, na Ilha do Go-
vernador, XXV Exiioslção Caiiine, de todas as ra-
ças. A mostra será Julgada pelos juizes Cláudio
Fioravanli e Marcelo Mola.
CASA de; LAFOES — (Bua Professor Gabho n.*•29.1 — 18-0321) — Domingo, sis L'0 horas. Ritmo,"
Uussa Bem. Esporií'.
CABIOCA 1£. C. — (Rim, Jardim Bolânico, n.'
(lôO — :!ti-4'M'!i — Hoje, ás '21 horas, jantar
dançante animado po;- conjunto melódico. Es«
porte. Amanhã, it, mesma hora, Noite de Seresta.
GBÊMIO RECREATIVO DE RAMOS — íRtta
Joáo Silva n.° (íõ — 30-0748) — Domingo. fr$ 23
hoii.s, Xoite de li-lé-lé.
CLUBE FEDERAL — (Uua ThntSfeo da Cosia n."
«88 — ÍÍ-1-J7R) — Amanhã, á.s 21 horas. Os Nove
Irmãos, cem "Maureen 0'Hava.
CLUBE NAVAL — (Avenida Uio Bronco n.« 180

1." - 22-5068) — Hoje, às 21 horas, Cwnt
a, Maldade na. Alma, "Dette Davls. Imp. ate 1*
anos.
VITORIA T. C. — (Rua Porto Al^re n.» .'UO-

58-7B741 — Dia 8, sis 23 horas, baile com La-
falete e seu Conjunto. Passeio.
VÁRZEA COUNTRY CLUBE — (Rua Torres d«
Oliveira ii. 4.1Ü — 20-2500) — Amanhã, ás 23 horas,
iest» tocada pelo conjunto tie Vadinho. Espo--
te.
CLUBE DOS SUBOFIC1AIS E SARGENTOS BA
AERONÁUTICA — (Avenida Enúni Cardoso n."
183 — 20-0270) — Domingo, às 23 huras, Noite
da Jovem Guarda, com The Pever's. Esporte.
AUTOMÓVEL CLUBE DA GUANABARA — (Rua,
Voluntários da Pátria n." 138 — -lfi-0181) — Do-
.mingo, às 10 lioras, começa a Semana do Auto-
mobilisia, com uma gincana que dará esses pré-mios: um Gordini. zero quilômetro: um titulo do
A. C. da G e uma vitrola cie íita com 4 tapes;;
um Jí>:ío de capas de couro com laterais: uin jô-
«o de pneus clnturados; mil litros de gasolinaazul: um jogo de rodas cromados: um volante
esporte; um rádio de três faixas; uma buzina na-
nora: 500 litros de gasolina azul.
GÁVEA COUNTRY CLIKE — (Estrada da Gá-
v<ia ii. 800 — 27-0644) — Amanhã, às 9 horas, mais,
uma competição parw « conquista da Taça Cas-
trol rté Golfe.

(CORRESPONDÊNCIA PARA DANOBIO
RODRIGUES - AVENIDA RIO BRANCO
Sí.» J10 — 3.» ANDAR). ,'""'
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< ü?mino
NOVAS OBRAS DO SERVIÇO .NACIONAL DK
TEATRO — A biblioteca cio Serviço Nacional cie
Teatro, na Avenida Rio Branco n.° 179, 5.° an-
dar, recebeu nos últimos dias ns seguintes novas
obras, que já se encontram devidamente catalo-
gadas à, disposição dos interessades: The [dias of
Tragedy, dc Bensam Littleton; l'oor Snimiel
Beckett, dc Ludovic Janvier; Tragedy and Tlieo-
ry of Drama, clc Elder Olson; História rio Tentro
Erasitciiro; SjMiceh Traiiiing and Draiiuitic Ari, por
J. Walter; Teatro Moderno, Luís Francisco Ra-
belo, llistolre <iu Noiivcau Theâtre, de Geneviève
Serreau; I/a-monr dc Theâtre, de Claude Roy;
Oeuvrcs Completes, dc Antonin A«aud; O Trâgl-
co na Obra de ILuchncr, dc Rosenthal; Kean, de
Alexandre Dumas, em adaptação de Jean-Paul
Sartre; O Santo Inquérito, C.c- Dias Gomes; Se
Correr o Bicho Pc/fa, se Picar o Bicho Come, de
Guiar e Oduvaldo Viana Filho.

SERVIÇO SOCIAL - a Associação de Pais t
Amigas dos Excepcionais — APAE —-, com a ít-
nalldade dc preparar voluntários para o trabalho
Junto ao scu Serviço Social, recentemente insta-
lado, realizará nos meses de abril c maio próxi-
mas, uni curso sôbre Noções Básicas do Serviço
Social. Tratando-se de uma entidade beneíicen-
¦:e, sem fins lucrativos e lutando com sérios pro-
blemas financeiros, a Associação não dispõe dí
verba suficiente para a divulgação do curso e pe-
clc a imprensa em gera! pare colaborar.

O Curso serA ministrado com a supervisão
íécnica da Secretária de Serviços Sociais do Es-
tado o coutará com a participação de outras orga-
tnlzações especializadas, lendo a duração de no-
ve semanas. Funcionará entre 15 e 17 horas, duas
vezes por semana, sendo conferido no final do
curso um certificado. Maiores informações pelo
telefone 5-1-OCÍill.

FACULDADE DT FILOSOFIA SANTA URSULA-- O Curso de Orientação Educativa que a Pacul-
dade Santa Ursula está promovendo oferece às
pessoas interessadas no aperfeiçoamento em ma-
férias Isoladas, como Psicologia, da Infância í- da
Adolescência, c Elementos de Esiatislica. oportu-
jsidacie dc freqüentarem, como alunos especiais,
o curso das referidas matérias, sendo conferido
um certificado aos que obtiverem freqüência in-
tegrai.

GEOLOGIA — O Reitor da Universidade Fede-
.ral do Rio do .Ianeiro, Professor Clementino Bra-
ga Filho, ao receber, ontem, uma comissão de ves-
tibulandos de Geologia, prometeu estudar o pro-
blema com a ajuda cia direção da Escola. Expli-
caram os vestibulandos que a escola abriu inseri-
ijõcs para 30 vagas no primeiro ano. Realizado o
concurso, foram aprovados somente 7 concorren-
tes, obrigando a direção da escola a. organizar um
segundo exame vestibular para o preenchimento
das 23 vagas existentes.

— Feito novo vestibular — disseram os cs-
fcudantes — foram aprovados mais 10 concorren-
tes, sobrando, ainda.. 13 vagas. Entretanto, vá--ios vestibulandos tiveram notas superiores a qua-tro, deixando de ser classificados, uma vez que a.nota minima exigida era 5 por matéria. Dada a
existência de vagas e como a profissão é das mais
Importantes para o desenvolvimento do Pais, re-
solvemos falar pessoalmente com o Reitor'quo
nos prometeu ajuda, sem especificar, no entanto,
até quando teremos de esperar.

CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇAO - Alegan-
do a circunstância de que estabelecimentos deespecialização pouco definida vém invadindo a
área das Faculdades e Escolas cie Ciências Eco-
nômicas, ministrando cursos de Economia e expe-
dindo os diplomas, o Presidente do Conselho Fe-
deral de Educação pediu, ontem, durante a ses-são ordinária daquele Conselho mie medi-
das urgentes fossem tomadas a fim de* evitar qu*o "mal continue".

KNGENHARIA ~- A Coordenação dos Programas
ão Pós-Graduaçao de Engenharia vai realizar,
.lia Cidade Universitária, o curso de Teoria Avan-
cada da Propulsão, ministrado pelo Professor A .
J. Lap, da Universidade de Delft-, na Holanda.
O curso de 12 semanas, com inicio previsto pa-Ta hoje, tem por objetivo a análise dos siste-mas propulsivos: análise das teorias sobre a•aeao do propulsor; matemática, das íôrçask momentos resistentes e atuantes. Maiores iu-formações na Avenida Pasteur n.° 404, íundos.

Justiça
CORREGEDORIA DA JUSTIÇA DA GUANA-
BARA — Provimento Especial N.° 3: Desembar-
?ador Corregedor da Justiça do Estaclo da Gua-
nabara, tendo em vista que, pelo Ari. 119 daConstituição do Brasil, tíe 15 de março de 1967,
passaram a ser da competência rios Juizes Te-
derais. criados pela Lei n." 5 010. de 30 de maio
de 190(3, diversos assuntos que se inseriam na ór-
bit» jurisdicional dos antigos Juizes da Fazenda
Pública Federal, além de outros acrescentado.-;
pelo citado Art. 119; e considerando que o Arl.
da Lei n." 5 010, de 30 de maio de 19(iü. e.stabe-
leceu uma competência residual, dividida em
duas etapas; a primeira, ampla e que irá até a
posse dos Juizes Federais; a segunda, mais resl ri-
ta e que prevalecerá, mesmo depois daquela pos-
sc, nos processos cuja instrução houver sido ini-
ciada em audiência (Art. 80 e seu S l.°i; consi-
derando que não chegaram a bom termo os en-
tendimentos entabolacios entre a. Corregedoria e
a ilustre presidência do Tribunal Federal de Re-
cursos, quanto à posse imediata, daqueles Juizes
Federais, para que não houvesse solução de con-
íinuidade da administração da Justiça e não íi-
cassem sem ampla proteção judicial atos ilegais,
corrigíveis por via de reclamação dos interessa-
¦dos ao Poder Judiciário. Considerando que os
ilustres Juizes das quatro Varas da Fazenda Pú-
blica Federal entenderam, acertadamente, que,face ao disposto no Art. 119 da Constituição do
Brasil, de 15 de março de 1907, teria saído de
curso o que em contrário dispusesse qualquer lcl
ordinária, considerando que o § 3.°, acrescido ao
Art. 80 da Lei n.° 5 010, de 30 de maio cie 1966
pelo Decreto-Lei n.° 253, de 28 de fevereiro de
:1967, longe de facilitar o entendimento e a in-
terpretação dos textos em conflito, isto é, o Art.
80 da Lei n.° 5 010 e o texto constitucional!
agravou essa discordância, dando como que uma
advertência aos Juizes Estaduais no que toca it,
cessação da competência dos mesmos para apre-
ciaçáo dos feitos em que a União Federal fóí iu-
teressada, considerando, porém, que a Justiça.
não pode parar e nem podem as partes e a União
Federal ficar sem cobertura judicial contra ile-
galidades ou abusos de poder que, porventura,ocorram ou, aiuda, sem garantia de seus legítimos
e inalienáveis direitos, que dependam de prote-
ção judicial, considerando que, ouvidos os dig-
nos Juizes Estaduais das Varas da Fazenda Pú-blica Federais extintas com o advento da Cons-
tituição de 15 de março de 1967, se prontifica-ram os mesmos, em colaboração com esta Corre-
SCdoria e em apoio dos altos interesses da União
Federal . das partes privadas ciue dependem da.Justiça para salvaguarda de seus direitos, em seInvestir na competência residual prevista no Art.80 da Lei 5 010, resolve: 1. Os Juizes da< antigasVaras da Fazenda Pública Federais (Io 2u 3 • «
4.°) continuarão a despachar, até que sejam em-
possados os Juizes Federais da Seção da Guana-bara, os processos de interesse da União Fe-deral, no que toca aos atos meramente ordenató-rios e indispensáveis à salvaguarda dos direitos daUnião e das partes, especialmente os de que tra-ta o Livro V do Código de Processo Civil. 2 Nosmesmos períodos a que se refere o item anterior
poderão ser processados todos e quaisquer feitos,ute o despacho saneador exclusive, bem assim osprocessos administrativos e mandados de seeuran-ça, nao incluída a decisão final. 3. Os processo*-crimes de interesse da União Federal e que, atual-mente, transitam perante as Varas Criminais nãosofrerão interrupção em seu curso, quer se trateou nao, de réu preso, para afastar a possibilida-de da extinção da punibilidade por ocorrência daprescrição, era detrimento dos altos interesses daUnião Federal. Êste provimento vigorará a par-tir da sua publicação, prevalecendo suas normasate a instalação da Justiça Federal no Estado daGuanabara e posse de seus Juizes.

M ÂQUINAS
t MATERIAIS

MAQ. INDUSTRIAIS
ACRÍLICO -
iü, 110 0,60:
u»rr.» circular
110; matrizes

Vondo-se. I pren-
loniD, 110W„ 1

p. corte; molor,
poíionces.

MOVEIS DE ESCRITÓRIO (No Ei-
Ijdo) — Vwndcmo* poças oxco-
dental d» mobiliário do stcritó-
rio, _ sab«.r: metal de 7, 4 e
2 gavetas, minai d» rounião, ca-
deiras, srquíveu e fícháríoi de
riivcfto* tipos. Traiar com gi Sr».
Paschoal uu Edtiard na Ru» dn
Cirmo, 57-B, dopois li» 14 lio-
rsz.

roto p, dtnueupar. - Estrada
Cicúia, -757, J. Governador. —
Uitj'jnla.
ADRíMA  Máquina impa-isor,!
manual, com musa arquivo, e
LÍiaijjs em quantidade. Kua da
Conceição, 149 sl 3. Tcl. '.'3--19S0

íitó às ]4 horas.
BOMBA 

" 
D'ÁGÜA INJÊfÔRÃ -

Vendo, alemã, 5 HP. Bom preço.
Tratnr Sua Conde de Bonfim, ?M,
lundes, Josó ou Arlur.
Ü-M.ANÇA' Hliioli 15 k," validem-!., , _ __ ~
so 2 em perfeito estado, 100%. MAT. DE CONSTRUÇÃO
Tratar das 11 iu 13 horas. Rv_

MAQUINA somar e multiplicar
Olivetti, fabricada na Itália, multi-
suma, elétrica, novti, NCr$ 1 000
(mil cruzeiro j novo;], Livrijnien-
to, 66, loja (MADIMEX),
Vb'NDO máquina dc escrever Ün-
derwocid Inf, tel. 45-3620, a-,é

1 2 hei aa.

2H do Maio, 959 - Engenho Nô
vo.
FORNO" DÊ 

' 
AUA" ROTAÇÃO""-

Para cobre, mei.il, chumbo etc.
Rua Diniz Barreto, '2 — Campinho.
Tel. 1S7 M. H.
GERADORES - Máquinas - 

' 
To-

mos dos mais variados tipos e
capacidades, pj compras, vendas
t; trocas — R. Sacadura Cabrel,
230. tels._23-6251_e__.13-6107.
GRUPO 

'GERADOR 
- General «ta-

tors, 75 Kw, I27|220V, usado,
bom estado, R. Sarg. Silva Nu-
nor. -(31. Tel£ 303518.
INSTALAMOS, CÕNSÍRtAMOS E
VENDEMOS - Qualquer tipo de
Diesel qerador, em qualquer par-
te dc Brasil. Eletro Técnico. Te-
lefone 3-18020. S. Paulo. Rua
Boa Visla, .363, l.o andar.
MAÕÜiNAS PARÁ MÃDÍiRAS -
Vendo 2 desempenos motorizados,
2 ni. e o menor, lm,50. Eslado
yeral bom. Boqueirão da Passeio.
Aeroporto, Sr^ Bibi.
MÁQUINA — Vendo para ímpre?
sao de bobinas, cortando longitu-
dina!, 1 rn, de largura, 7 cores.
lol. 49-9-151.
máquina' de-marcenaria -
Vendo circular, desen g. desen:
peno, Tupiô, fita, meia-carpintei
ra. Estado de novas, com moto-
res. Negócio urgente. Rua Júlio
fb Canno, 55.
MOTOR 

" 
ÒiesêT" ^embãch7~Ss{

do, .15 HP, 1 500 rpm. R. Sarg
Silva Nunes, -131. Tel. 30-3218.
PRENSAS excêntricas _ Vendem-
se •' de 3 ton, de pressão, mar-
cn Joinville, quase sem uso. Tü-
lefono_J9 37fl2.
''ALHA 

çi;ia le--."aV:7ír 
"-_OCO 

k"
tipo Yale - Vendo 3S0 contos.
Méier, Rua Comendador Philips

2 - 29-7673.
VENDO maq. Blàfc'. Roa N. S.
da: Graças, 266, ?.,. nos ou ven-
do a loia dp conserlos de ca!-
;ados, Tel. 3C-I5J9 - ir. Ro-

CIMENTO MAUÁ - NCri 3,95 -
FOB. Tubos de barbará, desconto
20%. Míinilhas. barro * doto*.
Tels. 34.1716 e 28-2591.
CIMENTO PARAÍSO í-MAUA -
Tijolos 1 .<*, areia Guandu, pedra,
saibro, telhas, tábuos e vero, fer-
ro. Pôsro obra. 34-7990, Sylvio.
CONJUNTOS n.-n córet por> ba-
nhoiro completos - Ceiit» —

O MAQUINAS E MATERIAIS O ENSINO E ARTES O DIVERSOS

119 500
R, Francitci

37J25S.
Porl«lo,

Dlàriamant*.
35.

DEA\OllÇÂO - Vendo azulejos,
fouça sanitária, portas _ janelas
na medida, baseulantes de di-
versos tipos, tacos de l.a, bom-
bat para água t muitos mate-
riais. Rus Nascimento Silva, 87,
VI e 35, Ipanema. Inl. peio tel.'
470036.
ESCADA carecoi — Compra-t
de forro (duas). Favor telefonar;
37-5783 - Guimarães, preferi

a n> Ile
MAltlilAIS PAP.A CONSTRUÇÕES
vin 4, 7 • 11 prestações ou ài
vista com .iojfoniuv d» até 'ÍQr'v

posto na obra. Tol. 29-5097 ouí
49-1710 - Kuj Adolfo Bergamini
n."l 111|113.
TIJOIOS FURADOS - Muitíssimo
barato, pedra, *,reia ferro ele. j
Direto da fonte, pedido pelo tele-
rone 3Ü6983.
TIIOJOS 20x50 furado, postm,
nas obras da Gu^nab«ra — Q0 OCO
- Tcl.: 57-0145.
VENDE-SE I lote ae Tubos 

"cie-

trodutos no ertado. Ru,^ Rodrigues
dos Santos, 317 — tstácie" -!
Francisco.

Centro Taquigrâfico
Brasileiro

Cursos especiais de:

SECRETARIADO PRATICO - 10 meses
Matérias: Português Taquigrafia, Dacti-

lografia, Matemática, Prática de Escritório e
Relações Públicas.

ESTÊNODACTILOGRAFIA - 10 meses
Matérias: Português, Taquigrafia, Dac-

íilografia — Trio básico indispensável na
formação de perfeitos estenógrafos e ta-
quígrafos.

Ensino essencialmente prático, por pro-íessores assíduos c rigorosamente especial!-
zndos.

PORTUGUÊS, MATEMÁTICA, PRÁTICA DE
ESCRITÓRIO, RELAÇÕES PÚBLICAS e INGLÊS

EM NOVAS TURMAS.
TAQUIGRAFIA - Aprendizado em qualquerdia 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 alé 140 ppm.

Em 1966 o C. T. B. preencheu em 100%
as vagas dos concursos públicos de Taqui-
grafia, realizados na Guanabara, e obteve

95% do total de candidatos aprovados.
DACTILOGRAFIA - Aulas das 8 às 22 ho-
ras, em máquinas novas — Método C.T.B. —
PRAÇA FLORIANO, 55 - 12." (CINELÀN-
DIA) - TELS.: 52-2972 e 52-0618.

V/J «T^S^y
1 WlS \___s )¦ JI mÍ^^ y^ í

SEU FUTURO DEPENDE OE VOCÊ
ESIENOCMIFU
RECEPCIONISIft
PORTUGUÊS
MfllLMfiTiCa

COHIflBIUOaDf,
3ÜX. ESCRITOR)
CORRESPONDEM
SECREIARiaOO
ISGLES

CL1RSOS COMPACTOS
MÉTODO DIRETO
APRENDIZADO + f Adi
COLOCAÇÃO IMEDIATA

•1 «NTI«),.j./v..ft.l,y(,|^'SWJlí.'' ttl^4ÍSoíív':&

i^yXiiMA.,.Cimii^

Convocação
j

Ticíim os Senhores rondo-
minos do Edifício ô Rua Fer-
reira Cnrdoso, 7, convocados n
se reunirem om nisembléi.i dia
31 ãs 20 hor.is em primeira
convocação c ès ?0,30 hs em
icçjundü convocação com qua!-
'luor número rie prosem.;; p,\
fit tratar de assuntos gerais.

Declaração
Produlos Alimeniicioj F,r.;,.

chmann o Ro-.n! l-rifl., com 5„,
dc principal à Avenida Pedro
II, 750, Estado da G: anahars,
declara, para cs rir /idos li,-,]
que o passaporte n.° 111 ):,;:
emiticio peio Governo Ur -
guaio em 14-2-1 '.'67, d» icü
empregado técnico em rn.p, .
lenção J.inoi Farliat Poll.il, ,-„
extraviado entre o traiero c.v.
sua sede acima mencicrv.do p
a Agência de Passageni i:„ j
Avenida Erasmo Braga.

E ARTES
\o:NDf?-SE ! Rortão de
por 1,95. Tels. .38-041

ferro
43-

18-2.

NCrS
128,

VENDE-SE maquina Sinoer
e^cfuerda, com motor Siri'
uma úe furar. Preço —
400,00. R. Dr. Mn-meier,
Engenho de Dentro.
VÈNDTsF - Lixadeira Tupla 1/2.
Carpinieíro, desempeno. Rua Moa-
cir de Almeida 561 - Tel. -W-1811.

Azulejo Klabin
DIRETO DE FABRICA

Branco m2  5 IBC)

COLÉGIOS E CURSOS

De côr m2 .. .
Cimento MauA
FERRO BELGO
3' 16 kg 
1J4 kg 
3.8 kg 

AULAS particulares, matemática
química, física s descritiva, mi
nisif.Td.ii por acadêmicos de en-
gen fiaria i. de química. Te!. .
28-1070. Noy.
AULAS DE FRANCÊS - Prof.»
Luiza de Souza atende adultos «

... crianças. 50,00 aor mès. Tra-
OOU tar lí. Uruguai (Tijuca) ou 35-5055
400 recados.

AULAS DE BATERIA 
"-~ieViõn

5.JQ 
método próprio e prático, tc* 
dos os rumos. Informações te!520 27-5501.

MOTORES A
GASOLINA

3 HP e 6 HPe 6
(COM ROLAMENTOS)

MENORES PREÇOS
CONSULTEM

05 IMPORTADORES

lÃENZ S/A
AV. MEM 0E SÁ, 9 5

TEL. 22-1121
CX. POSTAL 38E6, ÍIIO . Cb,

 £00
37-225S diariamente

Isolamento
térmico

Com espuma ae Polturefano
"Spray" 

e preenchimentos. Sr
Ferraiol: 31-5850. (P

INSTRUMENTOS E
APARELHOS
RAIOS 

*X 
-'vindeüe GE, Vantz

Júnior, 100 M. A.. 100 K. V.
com mesa original. O aparelho
poderá ;er atualizado lacilmen-
le. Preço 1 milhão « 500 mil.
Telefone 26-74Ó5.

_____

DIVERSOS
COFRES ~ Residencial e comer-
cia!, arquivo» uni todo» o; ti-
pos, à vista e a prazo. Beco do
lesouro,
Esq. da

4J-74Í6.
J 53

n." 14 - lei
Av. Passo*, n

COFRES — Dois a prova de fo-
go, um com segredo « uma
prensa com mesa esíante, tudo
em perfeilo estado. Rua da Con-
ceição, 149 s| 3. rei. 23-4980
até às 1-í horís.

AULAS INGLÊS particular. 
">rof".

intjlês. Tel. 37.882é.
COLÉGIO 

"cm 
Brás de Pina, Rua

Taborari n. S22 — Precisa-se de
professores de: Francês, Cante,
Ciências - Hisiório Natural —
Diurno e noturno.
ESTUDÃNIE 

~DE~LETRAS~^~Émí".

fia Inglês oara ginAsio e crían-
cas. 25.S637.
í*íG£WH::-RG ¦"¦'- l.eco,;? Miit.rí
rica, Fisici) e Guirnjca, Informa-
çõesjel. 27:0788._
ENCICLOPÉDIA BRITÂNICA 1964
- Nova em inale; Vende-so i
visra NOS 1 000,00. Rua Cap.
César de Anurade, 66 40]. Só pe-
\_ manhã.
FRANCÊS - TÍÍGÍÍS - AUÒJÕ^
VISUAL - Auli
curto (ji(iaíi,\l •
expéríc-níia. D.
58.2715, dat 13

naINGLÊS — Americano ensina
casn ao nluno, conversação, gramática, negócio, traduções, via
gens 45-1352.

Datilografia
Cr$ 5 000

Por mès. Cursos mdis rápi-
aos e üficientes do Rio com
máquinas novas. Confere-se di-
plorna oficial. Pra
.15, 1." and. Tol.: 42-6673

VENDO obra» completai Dos-
toievski, Cc* de Queirós, J. Amj-
do, Castro Alves, Cruz e Sousa e
Raimundo Correi.i. Tel. 45-4761.

INSTRUMENTOS
MUSICAIS

Para-psko»ogia
Au-

INGLÊS - Universitária recém-
cheoada dos Estado; Unidos ots-
race-so p| lecionir j crianças
e adultos. Tol. .10-0085, das 9
as 12 horas — Nanei.
INGLÊS, Alemão, Francos
diovisual, 1-2 meses. Proí
tivos. Provas, emprego, viagem
Sen. Damas. 117-935. 52.9649.
ÍNTÊRNATO om P.trópolis, em
magnífic; ttiácari, piscina, 6 b
12 .noi, ambos oi nexos. T»l.:•1976.

INGLÍS-FRÀNCÊS""--- Prof. 
"regis-

trado MEC, especializado Itamaro-
ti, vestibular, concursos cm gerai,conversação, viagens. 37-9202.
INGLÊS - Curso 

~SniTth~-~ 
Prõ^

fessoces americanos — Copaca-
bana. Av. N. S. de Copacabana
/3i, 2.0 andar. Leblon: Rua Dias
Ferreira 45. ap. 202.
MATEMÁTICA p. vest ihüiã.Víi'"de
Engenharia :¦ Arciuitetura, Arti-
go 99 e concursos em gera!, lei
__:im-_._*j!r ____ I PortL.guis, Inglês, matomiti-
Matemática - Português -lea, contabilidade, taquigrafiaContaoilioade — Au as nc ui va L ,,,¦ .- j .-i ,-
aos domingos. 1/A.nsalidáde b,.l05,°""'"' 

ri"!''°9"í'^ ca li-
ranssima). Rua Mariz a 8arro: 9fa™( correspondência, ciireitc
776 - Tel. 26-9634. icomercial

A CASA Motta Pianos, europeu;.
Tiradentes, ,,0V05' Pleyel, Welmar, Pslrof,

cauda e armário. A prnzo menor
preço. 2 de Dezembro, 112 -
Catete.

d»

Avana grossa
s/s "DEL 5UD"

É esperado neste pôrío, no dia trin-
ta (30)^ de março de 1967, o navio ama*
ricano "Del Sud" e, toda a carga nele em-
barcada, procedente de Houston e Free-
port, deve contribuição de avaria grossa,
que foi declarada em Nova Orleans. Todos
os interessados devem dirigir-se à DELTA
LINE INC., Av. Rio Branco, 11/13, telefo-
ne 43-4915, para liberação cie mercado-
rias.

DELTA LINE INC.

Os mistérios da pora-psicolo-
flia revelados em aulas toó-
ricas e práticas, somente para
adultos. Vidência, clarividên-
cia, psicoçjrafia, mc-aas falantes, rf" P°
telequinezio, regressão de me
mória etc. "I.CB." 

Rua Uru
guaiana. 11J, l.o andar, ou te
lelone: 25-61B5.

A VISTA — Compro 1 piam
cauda ou armário, mejmo preci.I'•.indo conserto?. Resolvo rápido i
a qualquer hora, 36-3652

ÚLTIMOS DIAS
DE MATRÍCULA

COMERCIAL
EM DOIS ANOS

AAA PIANOS ESTRANGEIROS 1
NACIONAIS NOVOS - Casa es-
pecializada vende bcm financia-

preços de ocasião. Rua
Santa Sofia 54 — Saens Pena.
ACORDEÃO 80 baixos, 9 regii-
tros, vermelho sem mo por 225
mil. Av. Democrático» n, 690-B
perto an Uranos.

COMPRO um piano ds qunlqutr
marca — Mesmo procisai>do dn
reparos. Solução raptd* A vista.
Tcl. -15-1130.

éia Geral
¦• ana

CONVOCAÇÃO
Sâ convidados 05 sí-nnores Acionistas « sc r

em Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada na sod
Rua Senador Dantas, 117 — salas 1304/5, ás 16 h

dia 29 de abril de 1967, n fim de deliberaremCOMPRO UM PIANO - De S güinta ordoi
quer marc* — Mesmo Dr«cií.indn !
do

irt-.-ra
cia!,
do

bre
Mesmo pr«cK.indo
Snlucjo r«pid,i

45-1130.

partkuU,
coUgiil. La
Sití. T.l.

14 ItOfAl

PI X,

fl\
FRANCÊS — Professora francesa
nata, diploma dõ Soruonne, dá
aulas particulares. Mme. Aline,
tel. 37-3218.
GRATUIIO - Português^ curso dê
3 meses. Cinelandia. R. Álvaro
Alvim, 24, grt.,;x> 601. Teli.i ..
37-6249.
CRAIUITO - Inglês e Taquigr».
fia, curso de 3 meses Cinelandia,
Kua Álvaro Alvim, 24, gr. 601.
Tel.: 37Ó2.I9._
PROFESSORA - Aceita tomar con-
U\ de criança fl|é ó anos — Prni.i
de Botaforio, 360 ap. 124.

Geradores
N.io lenha problemas com «

FALTA DE ENERGIA...
A solução está aqoí

GERADORES WILLVS
de 40 - 25 -- 12,5 e 5 KVA
Com roda-, ss facilidades na
Agência Compo Grande de

tida.
rYaia do Flamen-
qo, 244 A-3 _
Tel.: 25-9776 -
Av. Cesiirío de
Mole. 953 -
Cnmpo Grande.
1010 e CETEL

Automóve

Tols.: CG
94-1171.

Sim... pelo menor preço

O GINÁSIO GUIDO DE FÒ~
rg.lGALLAND - Rua Leopoldo Mi-

gue;, 70 - Tel.: 36-6405. F.-e.
ci ia de Froíesjor de Francês pa-rn o horário de 7:30 ... 11:10
hs. Tratar corn o K-itor combi-
nando _hof« pelo telefone,
PROFESSORA PRIMARIA 

--~Vmi

à_cai.i__ do aluno. Tel. 25-2540.
PROFESSORA diplomada aceita
alunos curso primário. Criança*
e _adultos. _Tcl. 32-6923.
PROFESSÕRANDA - Aceita alu-
no primário.^ Vilmo — 37-4B08
PROFESSORES 2 Ci" REGÍSTROS--
Precisa-se pj manhã e tarde, usco-
la. Rua Manuel Machado, 187 —
Va/. Lobo, 10 às 12 horas.
PROFESSORES 

'REGISTRAD"ÕS~DÍ

Física, A^aremíticrt, Inglês, Dese-
nho. Contraia-se. 30-1550, dai 9 Rllà Uruguaiana

comercial. Horário: das 9,30 às
20 t dai 20

lindasCerâmica Vitrif.,
Azuleio Klabin 
Cerâmica Retang. Vermelha
Lindos Conjuntos Coloridos
Cimento .Aavó 

O NOSSO BAZAR LTDA.
Tem Tudo em Material de Construção

Entregas Rápidas

Rua Darão de Mesquita, 608
Tels.: 38-3198 e 58-2497

(Quase esquina com P.ua Uruguai)

22.000
5.350
4.500

120.000
4.5(10

|às 11 horas.
.PRECISA-SE de 1 professora pa
iardim de infância. Rua laixaira
de Castro, ^21_Tel._30-522_£.
PROFESSORES" REGISTRADOS no
M. E. C., precisa-se no Colégio
Guanabarenso, Rua Haddock Lobo,
35, para Matemática, Porfuyuê:,
Francôi, Inglês c Física.
PRECISA-SE da professor dê~Geõ"-
grafia, História e Sociologia para,
lecionar no turno da noite. Iratar; 7,
à Rua Dr. Miguel Vieira Ferreira.
650 - Ramo:

11,30, das 18 às
iat 22 ii

Art. 99
ÜINASIAl £M 1 ANO

COM E ifJA BASE
Ncvoi turmas pela manhã.

á tarde * à noíte,

Dactilografia
Em um mês, curso comum,

rápido # aperfeiçoamento. —
Diplomas no fim do curso.

Instituto Comercial Brasil. —

114 _ 116 -
iTels.: 52-8997 c 52.8899.

COLEÇÕES

Livros de I.C.M.
Coleção de 3 livros de ICM

MCr$ 15, Registro Unico NCrí
livro de prestação de Ser-

viço, NCrS 4, Novas Guias de
PROFESSORES ,.9l.ir.d.. «o MEC I Trans^5f °- Bl^° «=l 20 io-
ou quo tenham concluído a Facul-,s,°s' NCr$ 4. — Papelaria loia
dade da Fíloxofia. Precisam-se pa» cio Contador. Rua do Rosário,

noit», do.liai, 10brfldo. Tel. 52-3120. 1

' marc*
reparos

visl* - Tol,
Pi ANO - Vende-se ótimo par,
estudos, 350 cruzeiros novos. Ti-
po ap. 2 pedais, Ver Rua Ea-
rão Iguatemi 40-1 casa XI -- Pra-
ç.i ds Bandeira.

PIAMO Pleyal/ tipo ap. »m" \.
carandA, teclada marfim, ótimas
votei. Vnnda-r.o Urgente, Cr$
350 000, R. Gustavo Sampaio,
676, ap. 911 — Lume.
PIANO — Cor castanho] bonito i
perfeito, ótimo p| estudo e ao.
350 000, urgente. M. viagem.
Rua Dona Cleudina, 470, ci 11. -
Meier.

Consertos, afinação,
cupim etc. 37 anos prá-

tel. 58-7949.

ativos

guinte ordem cio dia:

a) Relatório di\ Diretoria, Balanço Geral, Cor,

l Perdas * Parecer do Conselho fisc;,!,

exercício cie 1966;

b) eleição dos membros do Conselho riscai, efetive-. »
suplentes, para o exercício dc 196? . fixar-lhet or
respectivos vencimentos;

c) assuntos de interesse aer.-.l.

Acham-se ò disposição dos Senhores Acionista!, ní %:¦_.
¦ I os documentos a rjue se refere o art. 99 do Decreto

setembro de 1940, relativos ao exe'--
ei n.° 2.627, de 26 d

cício de 1966.

Rio de Janeiro, 29 cie março de 1967

CE.CA. — Cia. de Engenharia Construções c Arquitetura S.A.

Prcjídenl* ,<«) Antônio Rodrigues do Sousa

MÁQ, E EQUIPAM.
DE ESCRITÓRIO
ALUGUEL E VENDA - De maqul'
nas de escrever o calcular, mo-
dornas, nova* o reconstruída*. —
Gnndo facilidade du pagamentoIco Importarão - R. Roclriçgo
Silva, 42, 4." andar, Tol. 52-0651.
COFRES — De parede, de mesa
de apartamento, comerciais, ar
quivos etc. Financiados até cm l
pagamentos iguais, na Rua Re
gente Feijó, 25 Consulte-nos ou
peça d visita de nosso represen'
tante pelo tel. 22-8950,

ESrAMrE~PÀRÂ'"ÍIVRÒS~-V(IW
de-3e urna preta, de boa mudei
m, em perfeito estado, com 3
ms Ue altura, 2,30ms largura e
27cms de fundo, cem 6 prnte-
leiras com intervalo de 2B cms.
e 2 com intervalo tle 35 cms pa-ra livros altos, por NCrí 100,00Fonte da Saudada, 93 - Tel.
26-3920.
MAQUINAS 

~ÒÉ~CÒNTÀBIllbA"

DE - Audit. Olivetti, National
3 000 e 31, Burroughs, Ruf Sal-
do Duple* u Remington 203.
Gprantia integral. 22-3793. Tam-
bém _ financiamos o compramos.
MÁQUINA""DE ESCREVER - PÕÍ'.
tá tíl, Hermes, moderna, excelente
estado, levíssima, NCrí. 130,00.
Tel. 57-0222.
MAQUINA DÉ CALCULAR - DivÊ
de, multiplica, -orna e subtrai.
Vendo hoje, pela melhor oferta,
acima de NCrS 160,00 e também
3 máquinas de escrever: Everest,
Royal e Underwacrí. Preço NCrS
90,00. Rua Riachuelo, 373, ap.
505.
MAQUINA DE ESCREVER" 

"ÕLh

VETTI - De mesa, carro 22".
NCrS 150,00, e 1 portátil, no ei-
lojo. Rua Delgado de Carvalho,
'18 — Tijuca.
MAQUINAS de escrever e somar
a partir de Cr$ 70 000, preço es-
pecial para revenda — Av. Rio
Branco, 9, s. 317.

ACÊNCIA DO

JORNAL DO BRASIL
DE

XIAS
PARA ANÚNCIOS CLASSIFICADOS
E ASSINATURAS

Rua José de Alvarenga, 379
DAS 8,30 ÀS 17,30 HORAS
SÁBADOS: DAS 8 ÀS 11 HORAS.

Curso de

ra oi lurnot manhã i
seguintes disciplinas: Português,
Inglês, Matemática, Física e His-
tória. Tratar no Colégio Cristo
Rei, na Av. Miníitro Edgar Ro-
moro n.» 889. Vai lobo - Ma.
duroira.
VIOLÃO, guitarra, canto, 

"aulas 
DDnnrnnu «i<-

ind., método eficiente, oratico, PROFISSIONAIS
em 10 aulas. Atendo apenas com IIRCPAIC
hora marcada. 29-2759 - Prof.! Ml3
Medeiros. ADVOGADA- Administração dõ

; imóveis e assistência jurídica cie
14 ás ló li à Av. Erasmo lira-

! ga, 255, sala 1 004-A. Tol.: ...
ri' «A ,l52-990ó1_

eficiência ressoa al™>o ferreira de résinbê
- Reformam-se apartamentos. Ser-

Está sendo lançado no *,*-\£%?,l.!Í™& ^t^t
til, pela primeira vez, o CURSO lefone 22-4650.
DE EFICIÊNCIA PESSOAL. Ini-;DETETIVE - Encarrega-se de in-
nativa do Professor Jovino de «•-'Stiçiações particulares. Procurar
l«.,„ ,.,, „ Miguel, Rua Machado de Assis, 6.Jesus, Irala-se de um curso:„„_¦¦..,.,_- „.-,,.rr ,-
,;.n-m J- -( -| DETECTIVE MACHADO - Investi-técnico dc rápida duração, no g4?õcs particulares. Longa práti-
qunl o aluno é aproveitado om,Cd * máximo sigilo 

~ —roí?
eiroí, de

101. Tel. 47.8140,
ando.

EMPREITEIRO - Reforma d. casa
pinturas em geral. Tef.

PIANOS
reformas,
lica. Cnrlos Amaro

P! ANOS" ÃTrO95~ÕÒ0"7Õ í~495
mil, Crí 595 000, Cri 695 OCO.
Alemães e franceses. Garantidos.
Praça 11 de Junho, 29, sob.

pTánò"~steinway"1ons"-"~v^
do maravilhoso, seminovo, de so-
noridado excepcional, todo em
jacarandá, 3 ptdais, £8 notas. -
Oportunidade rara. Rua Cond»
do Bonfim, 214, loji 11. _ Tal
28-5439.

SAXOrONE e uma clarineta, 12
chaves Werít, novos Vtíndt?-se /a * ** n *i ,
jei. 303456, chamar Heleno. (Associação Brasileira ae Normas Técnicas)
nanciadoi por prefe?» do ocasião' ^lca,ri convidados os sócios a comparecerem
Pena.S ^,.,^.7 

^ 
\ ^"T* 

d? Se.de (Av- Alm- Barroso, 54 Gr„
vendo contrabaixo acüsT^-^ 

1505'- *}°. ds òa^,o) ™ 
f,s 

à^a^ regionais
cionai. 400000. Tcl. 47^003.jPara mteirarem-se de detalhes relativos a eleição

do conselho diretor, a reaiizar-se no dia 4 He
abril, às 10 horas no Auditório do Instituto Na-
cionai de Tecnologia., à Av. Venezuela, 82, Rio
de Janeiro.

:ação Nacional
dos Sócios da ABNT

Ricardo
VENDE-SE plano marca Augustus

1/4 cauda. Tratar peloFosther
telefone 37-ÓI8;
VENDE-SE, pela melhor ofe7ía7~l
pi<mo. Rua Humaitá, 50.

DIVERSOS
i

Tel. 28-0299
6 matérias básicast Inglês, por-lDENTISTA - Vendo Ri
luguês, Francês, Cultura òeral,lmem- Ru" Ministro V
Técnica Publicitária, Adminis- q^"^ 

32'

tração e Gerência. Para fi
qüentar o Curso, qun fornece e
DIPLOMA oficialiiado, í faastan- ____Í__r_J___hi>_l___
te «aber ler • «icrever. Infor- ENGENHEIRO - Precisa-se para
maeõet na ARCT- Praça Tira-ia"Umir 

rísPponsabilidade de ca-" ' * *"'' r,"i" "" sa conservadora de elevadores.
dentes, 9, 12." andar (bem ao Telefonar para 30-7290, falar
lado do Cinama São José) —; Ç9m _°_Jr- _ Sebastião^

Tel.: 22-5291. ipIGUÀRDA-HVROS - Aceito escri-
jtas fiscais e comerciais, com nira-

zo ou não, para acerto c\ Imp.
d_ Consumo, Imp. de Renda,

, pgto: Imp do Selo por verba om
Moças c rapazes que dese-!promissórias, Lei 23: Est. cio Rio

[íim iniciar em escritório, ou,? Guanabara. Tel. 42-5772, Sr.

ainda, melhorar seus conheci-L 
mentos c galgar cargos oleva-liMPÔSIÕ DE RENDA - Advogado
rtne r\_,*,nm -..*: t'- ie economista fazem decIflraçSo deaos, devem oss.stir o umn J6-|mp6!t0 de Rcntja (le pej!5^ ,
mana, inteiramente grátis, emjslca, Procura-se na' residência
um dos estágios práticos; Dac-

Cursos Téd

Casamento
No exterior, p| procuração,

o religioso, desquite, pensáo,
etc. Consultas grátis de 15h30m
— 17h30m ou hora marcada

Tel. 52-5761. Dr. Macedo. Rua
Sen. Dantas, 19, sala 902.

Clínica de
Doenças Sexuais

Trat. da ¦ impotência — Pré-
Nupcial. Orientação Dr. Gilvan
Torres. Av. Rio Branco, 156,
sala 913. Telefone: 42-1071.

A DIRETORIA

curros rou os

Partos

íilografia — Aux. de Escrito-
rio — Aux. de Contabilidade
— Estenografia (Sistema Marti

Tel. 22-B8M, Or. UUc.
MEDfco - Precisa-se. Rua Con
de de Agroiongo n. 1215
nha.

Pe

ísHELtl
BRASIL SA.

(PETRÓLEO)
Vende LOTE de:

© MÁQUINAS DE CALCULAR, ELÉTRICAS E MANUAIS
Burroughs (Contômetro) -- Friden - Addox e Marchant.

O MÁQUINAS DE ESCREVER
Royal — Imperial e Oliver.

Os interessados poderão examiná-las à Av. Rio Branco, 109— sala 703, e as propostas deverão ser encaminhadas ao Sr. CARLOS
AFFONSO, à Av. Rio Branco, 115 - sala 1 003, até o dia 31 da

(P
marco.

PINTURA - Faço pintura • p«-adaptável a qualquer idioma).quenot confortos om casas a apar-
Correspondência Comercial ,amí",0i-„,',"50 módico. T«ltfo-
c . . i • _i i i- ,n ¦ !"• •"•1252. M. Morgado.

cTolan ! m r 
'n9leS Prl"-REPRESENTAÇÕES OU VENDAScipiantes, med.o» e avança- _ Profissic,nva| |ibe/a| desejando

dos). A TED e a maior orga- mudar de aiividôdüs dispondo ds
niziição de empregos c en-ic*rf0 P'óprio e conhecendo o in-
.:,-,,. (-rtr^„„: t _'.- i n * 'íe,,'or' deseja viajar pi industriaissino Comercial pratico do Pals,|ou a,aCadisías. Submete-se a en-
dando piena garantia de en-jírevtstas apresentando as mais am*
caminhatnento o emprego para pl,n 9«anlias quanto a sua ido-
_.,,. ,i  , 

ncidade. Tel. 461550. Dr. Ge-seus alunos, Faça como cen- raldo.
tenas de pessoas que foram! 

"**"

empregadas após freqüenta-l _ », _n l*i\rem os cursos TÉD - CEN-j CallSta ~ 2 500
TRO — Av. Pres. Vargas, 529

18.° - Tel.: 43-9523; CO- Calos, cravos e unhas encra-
PACABANA - Av. Copaca- vada$/ parasila cogumeio. R.
liana, 690 — 6.° — Tel.i —I ,
36-0728; CATETE - Rua do1 

da A!iembléia- 79- '-° andar-

Cotete, 216 — slloia — Tel.:'Jaime Carreira. Tel.: 22-5714

CETEL

Rua
216 — s|loia — Tel.

23-4376; TIJUCA - Conde de De 8h30m às 18h
Bonfim, 375 — s'loia — Tel.: 06 - 96-2268: 34-0489; MÉIER - Rua Diasl
da Cruz, 185 — s'!o;a — Tei.d
49-5063; MADUREIRA — Ma-
ria Freitas, 42 — slloia — Tel.:

,90-1750; N. IGUAÇU — Nilo!

j Peçanha, 185 — s]loia — Tel.-i
29-09; NITERÓI — l Amazo-j Investigações particulares, ín-
nas, 528 — siloja — Tel.: —j clusive flagrantes. Rua Ouvidor,
2-7«l, (P 130, si520. Diàriamcnter

Operações abdominais. Re-
pouso, casa de Saúde Dr. Buar-
que Lima. Rua Teixeira Soarei,
31 — Praça do Bandeira —
48-9051 — Preços módicos.

DECLARAÇÕES E
EDITAIS

Aviso
Viação São João Batista

Ltda., sito na 13 de Maio, 85,
3.° andar G. 306 — N. Iguaçu
comunica p| os devidos fins que
no dia 22-03-67 foi extraviada
a placa traseira de sua própria-
dade de n.° 8-13-17-GB, de i
dos seus auto-ônibus.

Aviso

Detetive
Charley

Acham-se à disposição dos
senhores acionistas, na sede
social, na Rua, Dezessete de
Fevereiro, 408, todos os do-
cumentos a que se refere o
artigo 99 da Lei de Sociedades
por Ações (Decreto Lei n.° ..
2 627 cie 26 de setembro de
1940).

Rio de Janeiro, 27 de mar-
çc cie 1967. — Indústrias Me-
talux S|A. - Max Naeaeli
Júnior — Dir. Presidente.

O Serviço de Utilidade Pública aa RADLO
JORNAL- DO BRASIL relaciona, abaixo, os canoa
roubados na Guanabara e que ainda não foram
recuperados pela Policia. Quaisquer informações
.sobre o paradeiro deverão .;er dadas pelo telefona
22-1519.

AERO WILLYS 64. MG-64-60-80, cinza escuro, mo.
tor B-4 014.483. Informações para o tel. 2620 em
Juiz de Fora. Minas Gerais. — 60. GB-26-75-73,
azul. Informações para 48-3S00. —- 66, GB-26-06-29,
còr vinho, motor B-S.048.672. Inf. para o tel.'
29-7138. — CITROEN 48. GB — 2-52-92, preto,com duas faixas vermelhas laterais. Informações
para 47-4507. — 52, GB—17-28-30, preto, motor
AB—10 284. Informações par;; o telefone 90-1345
CETEL. — DKW. 62, tipo sedan, GB—4-98-52,
verde, motor 8 861028 803. O pára-lama dianteiro
do lado esquerdo estó ainda, sem pintura. Inf. parao tel. 22-3493. — PORD 40. táxi. GB—4-3783,
preto. Informações para 26-2480. GORDINI 63,
GO 51-41, azul noturno, motor 3-11120. Informa-
ções para 47-7233. — 64, GB-21-44-Í2, cinza,
motor 42-145. Informações para 3S-5913. — tiâ,
GB-24-16-20, verde, motor 528 884. Inf. para tf,
tel. 22-1001. - 66, 2a.. GB-25-16-76, verde, motoí
6.36.389. Inf. para o tel.: 36-0053. 64, GB -.
22-49-12. gelo. Inf. para o tel. 47-6530. — 64,
GB—22-3726, cinza. Inf. para o tel. 57-2545. HUD-
SON 34, GB—43-87, grená com capota preta, motoü
94-955. Informações para 92-2029 CETEL. JK
60, GB-14-16-81, grená. Informações para o te-.,,
lefone 46-1381. — 62, GB-I6-99-92, motor AR
0.021.001.351, dourado metálico. Inf. para 37-7224.
KOMBI 60, GB-10-73-66, marron escuro e bege,
motor D 13 148. Inf. para 27-4045. — 62, RJ-.
6-49-25, côr gelo. Inf. para 34-47 em Petrópolis. --.
60. RJ-87-148, creme. Inf, para 34-9866. — 65,
GB-25-47-16, bege. Inf. para 38-2940. —
GB-2-46-22, azul. Inf. para 29-04-10. RURAl,
WILLYS 60, GB-11-3G-40, havana bege. motor B-
040-844. Inf. para 22-9033. — 61, GB-15-50-01. aziáj
motor B-10C7 756. Inf. para 43-7057. VEMAGUET— 63, RJ-1-57-26, vinho e branco. Informações
para o telefone 5197 em Niterói. — VOLK3-
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. para42-5058. — 66. GB-2-00-30, pérola, motor B- n.«
362.556. Inf. para 47-3382. — 65. GB-34-124, mo*
tor B-5.206.540. Inf. para 27-4568. — 63, GB.
20-17-40, verde, motor B-31-24.T2. Inf. para o tel,
52-0371. — 66. GB-40-13-72, táxi, grená. Inf. parao tel. 28-9547. — 64. GB-1-23-14. azul piscina, mo-
tor B-205 030. Inf. para 46-4736. — 63, GB- .....
24-50-65. azul turquesa. Inf. para 49-0070. — 59,
GB-12-67-17, gelo. Inf. par». 28-3906 — 63. azul cia-
ro, MG-1-40-43. motor B-143.656, roubado em Ee-
lo Horizonte. Inf. para 4-1280 BH. — 60, GB—
10-41-30. verde. Inf. paia 56-1936. — 63,' G3—
19-79-58, azul claro. Inf. para 27-0309. — 63, GB-
40-03-40, motor 102 960. verde. Informações para,o tel,.38-2554.

-.- r. r-^ív-..: -.



o VEÍCULOS CLASSIFICADOS - Jornal do Erasil, 5.°-ícira, 30-3-Í.7 - 1 .

tf ã

VEÍCULOS
AUTOMÓVEIS lACRO WILLYS 62, rádio, u-ai,

[tranca, pneus u pintura
AUTOMÓVEL 

~ 
¦ Cempro som ."í""'" .™a°'°- ^tf"aborrecê-lo. (..jo o domicilio na.™" 2S-2610, Sr. Gilboito.

horário do sua preferíncia. Pa- AUSTIN 51, A-40, NOS 500,%'
- To!. 38-3891. quelquer prova. Ótima c.t'c!o.

R. S
ll!

ATENÇÃO. Proprietários do Voiks-
wagen ciu praçn — A Texaa est.)
tatendo troca de Volltswaçjcn perVemari 4 portas, financiando a.--
diferença a longo praco, nn Av.lfac. c/ 2 E0O cl.,
M'ânt:ca esquina da R. DialmjjR. "' Maio, 31ó - 43 27C1.

....: -.0 N. B Entrosa o Vema-jL,,.. a qualquer pi-_V;1. À vi..a>7, n.vinho iá emolacado na o-.i-',roc. e Í3C_ c/ , 603 ent , 18

Aceito treca e faci!. rc:!
Fco. Xavier, 628.
AERO 64 - Excepcional 

"est"
'çuer 

prova. À vista, ;r;;co
S m.

BELCAR o VEMAGUETE 60 a 67. IDAUPH1NE (0 > M - Gordini DKW 63 a 6>, compro urn. -
:,u na luxas desdo 930 mil. Sal-|64 a 65, Volks 60 a 65, Vemag .'3-7135, Cláudio, pago à vista,
da em varies planes suaves. Sedan e Vcmaçucie 60 a 67, Sim-
Trcca-se. Rua Ccnde do Br.nfim.jc.i 66, clc. desde 650 mil. Saldo
*'0 ia cemb. Rua Ccnde de Bonfim,
CITROEN 48 -11 Lg." Bciri" es-M-A;

„„,_,(."do. 750,00 Pede trazer ma-Uw VEMAG 59, 60, 61, 62, 63,
3 4..0.!c_jn.'<:o,_ur.ente,_St?._ Aninro_145.Mi 65 0 ú6 ... N5o comp.a c

. - Ccrvair 62. - Ojseu DKW Vemag usado cm qual-
quer lugar ! A Tcmíis c_.ncv.ssio-
nária DKW tom o carro que pro
cura nas condições quo pede pa
rar, Iodos revisados per pe:s:al

ca, c.m a côr que lhe desejar. —
Texas.
AEÜO 63 — Ótimo estado, capa,
rádio, vendo. R. Félix da Cunha
n.o 111.

24 Maio, 316 - 4S-270J

AERO WILLYS íl, equipado, ex
ce'ento. Fac. c/ 1 600. Ircco. R.
2A dc Maio, 19, fundes. Tele-

|í;ne 28 7512.ATENÇÃO —
Volksvaçen do
está fazond
gen nor Vemag A poita», finan-
ciando a diferença à longo pra*
ru na Av. Atlântica esquina riolAERO 64 - 28 000 km, único do-
Rva D.alma Ulri-li o na Roa Con-ino, carro de fino trato para o

ja» 
do Bonfim, «0 - N. B. Entro- mais exigente comprador, CrS ..

Jija o Vemag 67 novinho, já cm-l5 35.T á visla cu financiado a

Pf cprislLÍria cia
pra-a: a TEXAS f-tRO WILLYS 65, lindo, equipa-

treca d» Volltswa- do, estado de novo. Tac. c/
¦1 COO. Ir-co. R. 24 ds Maio, 19
lundcs. Tel.: 28-7512.

cor qucplacado na praça, cem
V. 5. desejar. TEXAS.
AUTOMÓVEIS noves Vemag pa-
ra a praça. Qualquer quantidade,
já emp'acados c com taximetro
dosde 4 000 do entrada e o sa!do
V. S. determina como deseja pa-
gar. Eni Copacabana na Av.
Atlântica, esq. da Rua Dialma
Ijlrich, no Posto 5. Tel. 47-7203.
— Na Tijuca, na Rua Ccnde dc
Bonfim, 40 - Tel. 48-6433.

cemb Rua ao de Mesqui-
la n." 218.
ALUGUEL DE 

"VOLKS 
65 - Chaca

part'cu'ar. Tralar R, Dr. Satami-
ni. 16!-il - 48-3493.
AERO 61 - Lat., mec, suspensão
IC0%, ótimo estado, uroente à
visla. Estr. Vicente de Carvalho
n.o 1 235.

mais bcn;to e perfeito do Rio
Favor trazer mecânico. Barata Ri-
beiro, 159. Tel.: 57-1330.__
CI-ÍEVRGLeT- 

"Camioneta 
6 cil-,

mec, Chevy II, Mercedes 1958,
Vcmarjuct 65, todos noves e eni
bem estado du conservação. Rua
Barata Ribeiro, 1G9, Ia! 57-1330.H1"5 P:

Xavier,
CITROEN 45, 11 i. bal
motor nove:, 750 mil, ac
urgente ao 1.°, preciso dinheiro.
R, Senador Bernardo Monteiro,
220 - Benfica._
CHEVROLET 41, part.7Tm~S.Fa~
do do nevo. Vcr Av. P. Vargas,
2683. _
CHR.SIER 56, pa7t"7~Wi'ndsor dõ
luxo, A p,, radio, ar refrigerado
etc, confortável e rm excelente
est. Preço único 2 100. Sena-
dor Nabuco, 204, ap. 101 - V.
Isabel.
CKEVRÕÍET-4Í7 cem 

"""piciuêna"

avaria na mala. Vendo hoje, por
550 tnil à vista. Ver na Rua An-
tunes Maciel, 217.
CAMIONETA 

'- 
Chõvrelat" 

"õo",

ir.ee. iardineíra, A portas, à vis-
ta 2 2C0, fácil, c,' 1 500, troco
- Itapiru, 1357, ap. 202 - Rio
Comprido.

jCHEVROLET 
""50," 

pari." 
"mecânico

|em ctimo estado. Vcr Av. P.
Vargas, 2683.

odo na própria fabrica. Ent.
parlir dc NCrS 933,00. Troca-
:s, recebendo seu cnrro sem-

mais. , Kua S. Francisco
12-E — AAa-accnã, e Rur.

PncU5'|Ccndo de Bonfim, 40-A. Bonfim
"' 

DKW VEMAG 65 e 66-1 890,00
Belcar e Vemaguet, quase no-

vas, equips. Scido a comb. Tro-
co. Rua S. Francisco Xavier, 342-E

¦ Maracanã

AERO WILLYS 65, 5 marchas,
est-íamento em couro verme'ho,

,,..,,,, ... ,„ . rádio orio., 4 f., pn;. b. b.,AGORA ato as 10 horas da nele tranca c0:nas d,,' ti ire. rao.-voco pode comprar seu Votnanjnana etr. Excepcional estado,' àna Av. Atlântica osq. do R. vista, preco dc ocasião. Ruaüialma Ulrich. Todas a^ cores c Fe!:ie Camarão l^ü
4S-C962.

DKW 1964 mod. 1965 c| 26 mil
km, está neva, s 'ferrugem e butl-
das (Vcmanuet) tr-co o fac, R.
C. tie Bonfim, 577-A. Telefone
58-3022.

CCRDINI 63 - 100°„ de mi- KARMANN-GHIA 64, em perfei-
[quina c lataria. Perfeito cstadojlo eslado à vista 5 800 000 Rua
do conservação - Entrada des-Marquês de Pombal, 171, ap.
do CrS 1 500 e o saldo em 10, 203 Rau'
15. 20, 25 e 30 meses. Av. AI-i_-0->p.i
mirante Barroso, 91-A. 426138.' 

' 63

DAUFHINE 62 63 - Impecável es-
t^do qera!. Vendo. Troco. Finan-
cio. paim Pamplona, 700 — Jaca-
ré. Tel. 49-7852.
DAÚPMINE 60 - Êin ótimo esta-
do, só vendo para cer. Equipa-
do, urgente, 1 4<i0 COO. Aua Al-
mirante Ari Parreiras, 238, ap.
201-F. Est. Rocha.
DAUPHINE 63 — única dona, caV-
ro de méd'ca. VsnóD urqente,
1980. Rua Miguel Ângelo, 436.
DINHEIRO X"AUTOMÓVEL -"Não
venda seu carro! Resolvo seu pro-
blema com garantia de carro. Sr.'¦'jOIiveira, 

43-3975.

DKW VEMAG 67, 0 km - Não
perca te:npo e dinheiro ! Só ;;
Texas lhe cf_.'ec__ o molhor n?-
necio da Cidade eni Belcar, Ve-
maguet cu Físsore. Planos da íi-
naneiamento de acordo cem su.i
conveniência. Na troca sempre e
maior avaliação. Rua S. Franciscc
Xavier, 342- c 342 E - Mara-
cana, Rua Conde de Bonfim, 40-A
o Av. Atlântica czc\. com Djal-
ma Ulrich.

DKW Vcmaguet 750 mil cruas,
rest. até 12 meses. Av. Atlântica,
928, ,ap. 810.

59, pintura, pneus
irração, tudo 100%

cferla .1.0.

DAUPHINE
mecânica,
I í00,CO. Aceito
Amaro M5.
0/>,UPfi*:l". ííóT-^" Bcm~es'idc"
r-ac;-.-> qualouer prova, CrS 1 c^20
à visla. Rua Sousa Lima 363. j
DAUPHINE 1962 - Equipado 

"cem"

rádio cm ótimo estado, vende-se
1 900 à vista. R. Dr Satamini,

Vendo precisando
trocar fundo dc s<.'íio_ Ruíi Vise.

CCRDINI 63. Vendo, bom de Pirajá 490 loia 9. Sr. Marcai -
ludo. Tel. 48-0442, de 13 às;Part,a ria tarde.
15 ll"r'15- íkARMANNGHIA "" 

1961 conversi-
COR01NI II, 66, novíssimo, I3!vcl, a'emão, importado 42 HP —
tnil Um, rádio etc. Único dono.jRua Sousa Lirna 3ó3
Troco e facilito 15 meses Ba- K0MB| _ A 62 br„o de Mcsqu.ta 218. 28..J.8. ,.do_ Ven[|o . 

vi.,_ ri| fin.n,ia
GORDINI 65 - Caslor 18000 da. Ver e tralar R. Washington
km, equipado, capas luxo, rádio Luiz, 75 — Tcl 32-1673
- Rua Júüo do Carmo, 244 —]__

Gr. Manuel.

KOMBI 62. troco, facilito comIMORPIS MINOR 52 -,- Impecável. SIMCA 63 - Vendo uroente. Est
I 300. Av. Mem do Sá n. 253-B. I Financio. Rua Soura franco, 356. Ida Perto a, 28, sala 201.
KOMBI 62 — ótimo citado, rá- RURAL ~ Cempro nom aberrucè-1 SIMCA 1967 — Muito linda e
dio, pneus, mecânica 100%. Tro-|lo. Vejo no horário de sua pro-: Cquip<ida, financia-;

, co por Kombi 61. 3 250. Ac. i ferência b pago lr_>Ío cm dinlioi'ofurla. R. Cuperlino Durão, 81,tro. — Tel. 38-3391.
rip. !. Leblon.
KOMBI 60. Vendo Ioda ct|jip,a-
da, cem bom rádio 3 faixas,
farol de neblina, paracheques
cremade s, um espetáculo de car-
ro, ótimo para particular. Ver
o tratar na Av. Paris, 273 -
B.-fisuccsso - Dar Gaia.

KARMANN-GHIA 64,
\c.rU

em otime
lado, maquina neva. Aceita t;o-

GORDINI 63 cl rádio, vende-se. ca. Ver R. Honorio de B»rrcs
- Tol.: 43-1681. |n." 23 505.
GORDINI 1965, cm excelente es-i KOM3I STANDARD 61 -Excelonle
lado de conservação, preco 2 780!estado geral, moter, pneus ctc.
mil. Rua Barata Ribeiro, 254, Dr.lVer garasem — Anita Garibaldi' 9 - Tralar: 36-04:7.

npa-

Valdo, uroente.
GORDINI 62, eu
facilito cam 1 500
Sá, 25^-B.

irado, Iroco,
Av. Mem cie

. '

DKW Vemaguet 62 luxo, estado ,
de nova U':j. 2 850, F.ua Prcíeilo j c0
OMmplo do Molo 1 845-A:  d'AUPH|Ne 63" ..." c M\VÜã:
DKW VEMAG - NOVOS £'¦ ffl^T'Íoí tl
OU USADOS - Antes de íl__Sr.-_^vcJlno.-_
comprar ou trocar é do espetaculares linhas aoTo-dí-

, namicaa anresenta o Vemag 67,
CADILLAC 56 - Sedan de Ville, SeU interesse Visitar a|V. S. pedo vcr o adquirir na
vale a pena ver, excepcional ciue

GORDINI 65 - Único dono,
pcuco rodacio, estado novo. Oti-
mo preco. Rua Bela, 298 - Tel.
48-3097.
GORDINI II, 66, c/ 12 000 km.',
tala larga cremada, volante es-
p.-Ate, rarlio, buzina especial, ac.
troca carro menor valor. 48-2583.
GORDINI 65 

"'- ' 
Etiuipadl-simo.

Vendo, troco o facilito. Haddock
Lobo, 382. Tcl. 34-2458.

KOME1 62 ¦- Toda reformada,
melhor oferta aerna de 3 000,00
à vista. Praia do Galeão, 18.1,
loja.
KOMBI 63 -""Standard," cor: pé'-
roía. Ótimo estado do conserva*
ção. Vendo ur^enie. Ver na Av.
Demccralic-.s, 533. Tcl. 30-3575.
KOMBI 67 Standard aluga-se com
metericta pl coleçiio, excursões,
firma ctc. Tel. 47-8687.
KOMBI - Aluguel. Pu:ti:e'ar e
inct:rlsta. Qualquer tor<-,'c-'. —
Mar: - Tol. 52-0976, 32-7022.

GORDINI 62/63 Boi-

Telefonetipes. Financiamos a Icnno prazo¦o aceitamos troca por qualquer
automóvel — Tel. 47-7203 — To-
x*%.
AERO WILLYS 1965 - 5 mar-
chas, novíssimo, couro ei:., tro-
co cu facilito até 20 meses —1~
R. r>-de de Bonfim, 66-A - Tel.! AERO 64 - Vendo-se, particular
.14-9909. em excepcional eslado de conser

vação. Equipado

.ERO 65, linda cõr, estado rie
onservação primorrsa. supere-
iuípado, troco e facilito. Rua
"rão de Mesquita 212. — Tel.
8-3338.

-ERO WIll.YS Compro sem Cuido.
pari.

Cinza grafite. Rua Gir:,.
Ferreiro, 27, Póslo Gas, Beira.
Mar — Ramcs.
AUSTIN A-40, 51. camioneta. Ven-
do. NCr. 950,00. Kua Camerino,

a^orrocê-Io. Vojo a domicílio nu
horária do sua preíei ôncia. Pa-
go hoio. Tel. 33-3391.
AERO 62, Simca 66, DKW todo:
os anc:, Volks, 60 a 65 e mui- _
tos outres, desde 1 380 mil. Sói3'- Oaragem Rica, Sr. Barbcsa.
na Texas (Rua Conde de Bonfim,'AERO WILLYS 66 - Em estado
¦^0-A). |de novo, pcuco rodado. — Ver
ACRO 

""WILLYS" 
60"~l"~Nôvo"""de:ÍJ_ ^v- Ç'?s- .Va_r???' A3S'

.íudo. 43 mil Km, originais, úni-
rc dono, rádio, capas, urgente
NCr$ 2 800 - Maria Amália,
394 - Tel. 38-5912 - Antônio

AUTOS BONS (o baratos): Volsks
60 a 65 dosde 1 380 mil. Vemag
Eodan 60 a 67 desde 1 150 mil,
Gordini 63 o 64, 1 200 mil. Dau-
pjiino 6? e 63, 050 mil, Voma-
guri 59 a 67 desde 980 mil c
muitos outros. Estianrjniios, man-
do varindado desdo 500 mü. O
tal do V. S. é quem fai. Troca-
so. Rua Condo de Bonfim, 'JO-A
# Rua São Francisco Xavier. 342
- TEXAS.

AUTOS — Para desocupar lunar:
Citroen 48 11-L, Jeep 57, Olds-
mobile 48, Dauphine 60 (dois)

903-A - Tel.; _43-0655
ÃERÒ WILLYS~~65 - Equipado""""-
2ÍÍ OCO km — 2 cores, vendo ur-
gente por motivo de viagem. —
Base: NCrS 7 000 ou melhor ofer-
ta à vista - Rua Senador Vcr-
queiro, 200 garagem — Telefone
25-5156.

AUTOMÓVEL X TERRENO - Troco
por táxi ou vendo. Base NCrS ..
8 000. Teleione 43-9028, Sr. Arlin
do. Local do terreno A'
móvel Ciube — Irajá.

tado. Vendo ao primeiro quc
chen-ar NCrS 3 6C0 - Telefone
385917 - Troco.
CITROEN 49 11-L -Excepcional
estado, facilito com 600. Bom
nriço à vista. Te!. 38-5912 -
Eorrrdo,_Maria. Amália,_394.
CÔNSUL 52 -'"Baratissimo 1 3CÕ
e um Taunus 5G-17 M, linha m^
dorna, impecável 3 600. Luís
G.iit.3, IS —_ Maracanã. Djalma.
CHÉVRCLE"f POLONÊS - Warza"
vn — Venci., ou troca-se por
Kcmbi cu Gordini, ótimo esta-f
do ano 56 — Ver e tratnr. Rua
Hdefonso Pcnalva, 90 — Méier.

pfi/rA ca n l^v- Atlântica, osquina do R. Djal-
GÁVEA S.A. — RliaL, Ulrich, no Pê-to 5, em Co-

São Clemente, 91. Tele-L»"^"» "i,* 
7203°-"exas 

"Di'
fone -46-1414 — QUE| :—
TROCA E FINANCIA. (B^^'^^^:
DAUPHINE 62 - Estado Impecá- 2. , 

na 
,tf. 

A'lan!ica esq. Rua
el. Rádio. Ent. 1030 saldo UoLÇlalma Vlric.n 

c.u na Tiiuca a Rua
Conde de Bonfim, AO o adquira

CHtVROLET 54 - 4 portas, úni-
co deno, rádio excelente, todo
original. Preco CrS 2 200. Rua
Figueiredo Magalhães, 109 ap.
402.

CITROEN 5D, toda prova geral,
ótimo of tíido, vendo, troco, fa-
cil iio. Ccraueira Daltro, 82, pós-
to om Cfl3cadura.
CHEVKOLET 

' 
65. Pick-Up, cabine

dupla, vendo por 8 500 mil. —
Aceilo troca por Kombi. ielcfo-
no 46-8524.
CADILLAC 

"47, 
4 p. hidr. radio,

p.m. cu a comb. Estudo propesí.
,-_ Rua Bolivar, 116 ap. 104 - Co-

paeabana.
DKW Vemaguet 1962 - Parti-
cular vende em excepcional esla-
dn. R. Trei Caneca, 305.
DKW 

"praça 
1965 - -Oouco^ro-

dado e perfeito, facilito paga-
munto em 20 vezes, troco por
carro particular. Rua Ccnde Bon-
fim, 25.
DKW 1 001 Vemaçjuele 65, c] rá-
dio, garras, tranca etc. Vendo ou
iroco por carro do passeio, facili-
to. Rua Haddock Lobo, 335.

stado,

dr_au< ambes em excelente esta-
do c/ radio, capas etc. Vendo
ou financio ti 1400, saldo a
longo prazo. Afcnso Pena, óó-B.
GORDINI 637" lodo equipado,
lindo carro, difícil haver melhor.
Faciiiio. Base Cr$ 1 300 de en-
trada. Rua Maria Ama!ia, 67 —
Tijuca.
GORDINI 1'966" -"Superequipado,
completamente novo. Único do- KOMBI SÍANDARD 67

KOMBI 1960 CrS 1 950 COO
Travessa da Olaria, 21 - C

c-tá - Ilha do ^Governador.
KARMANN-GHIA 1965 - ó!im"o
estado. Equipado. Vendo à vis-
ta, ou trreo por Volks. Av. Mem
de Sá, 154- Tcl. 22-6231.
KOMBIS — Aluga-se cem moto-
rista para pequenos fretes, via-
gens o excursões. Tel. 52-6938

Ernesto.

1 500,
Facilita-se. Sao Francisco Xa- 0 Km. — Vendo abaixo da tabe^

er, 400. Tel. 4B-547Ó. |'a. faturo direto cm nome do

o seu Belcar novo ccmpletamen
te emplacado e com taximetro,
pronto para trabalhar, pagando
até em 24 meses ou no plano do
financiamento c;u« ino convier.
Aceita-se também troca.
FORD Thunderbir"ci""l960" VI H D
conversível, dir. hid. doe. 100%. j
Rua Barata Ribeiro, 189, tel.l .-
57-1330.
FORD 47 

'-' 
Vendo 1, cnl perfei-

to estado, pneus nove., 4 portas.
B70 mil. Rua São Francisco, 884.
FORD 29 - Jeep" Willys 51, am-
bes 100%. Tr. até 12 hs., sába-
do o dia r_.do. R. Flaminia, 691
- V. da Penha.
FALCON 

"60 '-" 
Gêfo", 4 portas,

6 ci!., mec, perfeito — 7 mi-
R. Aguiar, 57.

GORDINI 1964 - Azu!, ótimo es-
tado. Vendo. Treco. Facilito. R.
São Francisco Xavier, 398. Tele-
fone 28-3776.

ótimo eslado, 303 mil
Tel. 46-8524.

10x70

CITROLN 41, modelo DI9 mara-
vÜhcEo estado geral, carro pouco

Auto-! rodado, com estepe ainda de fa-
rica, ótimo para viagens longas.

Vendo ou troco o/ carro rifei
CrS 3 950 mil. Tel. 3843891.

AERO 61 Paine 1 de cenro su-
per novo e equipado, vondo, trn-
eo,tailito._Cerqueira Daltro, 82,|cHEVROlET 54( conversível

2 500 cruz. Único deno, nunca

DKW 62, Belcar,
melhor oferta, Sr. Genésio, pátio
M. Guerra (garagem).
DKW CELCAR 66 -— Supõrõqüí-
pado -- à vista NCrS 6 500,00 ou ^ -"'"' "ÓR^rno

NCrS 5 000.00 de enlrada e 12 . i. - -—_l'____
NCrS 200,00 - Tet. 47-9246. I ^CKD 1940 — Vende-se em bom
.•w.x. 

" 
\.r** nr-" ii"~ 

~ 
ki— ,~T~'' eat^ido, mecânica 100°v. Cr$ ...

DKW VEMAG 61 - No estado, B;3C00 To|efonc 23-3828 - No
precisando apenas pequena lan« _.._•_.
lornaçjem — Mctor novo, preço;  -
único à vista NCrS 2 600,00 - FORD 40 - luxo, ótimo estado,
Ernesto - Av. Princesa l-abol n.ol'00% á vista ou facilit. com 200

posto em Cascadura.
AERO 63, superequipado o mais
novo da GB, toda prova, vendo,

peq. reparos. Desdo 500 mil à troco, facilito. Cerqueira D
vi sui ou com pequena entrada
Rua Conde de Bonfim, 40-A.
AUTOS do praça: DKW 63, 65 

"o

6. dosdo 2 300 mil, G-.rdini 62
64 dosdo 2 000 mil otc

02, posto Cascadura
AERO 65, verde metálico, ótimo
estado, vendo, troco e facilito.
Suburbana, 9 991-A-B - Casca-
dura,

Aceitamos o seu auto, emplaca-
Oo ou não, como parto do pa- AERO WILLYS 1962, última só-
gamonto (em quaiauer o:tao-., rie, vondo ólimo preço h visla,
marca ou nno), O saldo om Rua Barata Ribeiro, 2O7Í302, D.
prestações quo qualquer um pa- SÒn-
de pagar. Run Condo do Con-
(im, 40-A.

AUTOMÓVEIS - Não compre I
Não venda ! Nâo troque o seu
ouro sem consultar a Texas, lo-
d*as as marcas e anos, nacionais,
Entrada a partir de NCrS 090,00.
Rua S. Francisco Xavier, 342-E
-- Maraca nn, e Rua Conde de
Bonf im, 40-A _—_ AA a ra cana.

AERO WILLYS 1965 - Vendo em
bom estado, 2 cores, pela me-
IfrVr oferta. Ver e tratar na ga-
ragem da Rua da Quitanda. 19,
com o garagista, Sr, Eduardo.
AERO WILLYS 1960 - 77 000 km
mec. perfeita, vendo melhor ofer-
ta. — Vo!. Pátrio, 1, aaragem.
7el.:_ 46-6788 _-_5r._Mauricjo.
KeRÕ"WILLYS 1965 - Cinia ora-"íite, melhor estndo não pode
existir, equipado — NCr$ ....
3 500,00 de entrada, saldo o
combinar. Aceitamos troca, Cas-
tio Muniz Veículos — Av. C;iló-
geras, 23 — Castelo.
AERO 62 mecânica, pintura, la-"ária, 

pneus, estofamento de'couro, tudo em ótimo est. Av.
Nova Iorque, 212-A. Bonsu-
cesso. _
AERO 60 praça. Vende-se na Rua
do Matoso n." 82. Ver alé Uh.
ÃERO WILLYS 67 para" faturar.
cores a escolher, a prazo com
5\)% de entrada e o restante em
6 meses, sem juros. Fazemos tro-
ca dando o máximo pelo seu
carro usado. R. Júlio do Carmo
n.o 94. c/ Soares._ Tel. 43-8430.
AERO WILLYS 

"65 
- 

" 
Equipado",

em estado de novo, cor cinza-
madrunada, estofamento couro
vermelho. Preço à vi;ta NCr$
r 200,00. R. Júlio do Carmo, 94
f./ _Soares. Tel.; 43-8430.
AERO 2600 e- ITAMÁRÀTI~67~^
7.cro. Todas ns cores. Facilita-
mos e aceitamos trocas. R. Fran-
cisco Otaviano, 41. Delsul Reven
dedor Willys, Não cr-mpre sem
nos consultar. Tcl. 27-8656.
AERO 66 — Azul alvorada. Um

t.=.ó dono. Estado excepcional. Su-
perequipado. Pcuco rodado. —
Vondo 3 500 à vista saldo até1
15 meses. Delsul Revendedor
WHIys. Rua Francisco Otaviano,
41. Tel.: 27-8656.

AERO 64 - Único dono," for.
couro clc. Rua Bela, 352, Sr. An-
tònio.
AERO 63 - Único dono, for.
couro, equipado. Rua Bela, 29S
(48-3097)._
AERO 62 - Verde~Novissimõ
— Sem defeitos — Único dono,
bnnda branca. Vendo ou troco
pl Volks 63 a 65. R. Bom Pas-
tor, 399, somente até 13 heras.
AFRO WILLYS 64," coõservadisst-
mo. Enl. 2 500 e 10 presi CrS
380,00. Lavradio, 206 B. Telefone
42-0201.

AUTOMÓVEIS
dor Volkswa'

bateu. R. Gustavo Sampaio, 811,
c/ porteiro, Encsio.

a prnro tem fia.
wagen 64, Gordini 65, T.T «Jins

Dauphine 63, lonoo prazo. Mo- .<-••".
deiros Automóveis. Rua São Fran-
cisco Xavier, 254-B, em frente ao
Colégio Militar.
AERO WILLYS 64""- 

"Equioadls!

simo. Vendo, troco, facilito'. Rua
Haddock Lobo, 382. Tel. 34-2458.
AERO 1965 e 1964 - Superequi-
p.idcs, completamente noves..
Facilita-se. São Francisco Xavier,
400. Tel. 48-5476.
AERO WILLYS~Í964 - Superequl-
pado, ótimo estado, cinza grafite.
Vendo. Troco. Facilito. Rua São
Francisco Xavier, 393. Telefone
28-3776.

CANDANGO 59 e 60, ótimo es-
tado, treco, facilito com 1 200.
Av. Mem de_Sá, 253-B^_
CÔNSUL 52, Standard Vanguard
50, Hilman 51, Citroen 43, todos
em ótimo estado. Vendo por
bom nren ò vista, Av. Suburba-
na, 10 087.

CHEVROLET 41, do luxo, pneus
novos, 750 tnil, melhor oferta.
R. João Pinheiro, 325 cl 2. Tel.
49-6377.
CHEVROLET Impala~Ccupê' 1961.
Excepcionalmente novo. Todn le-
çtal. CrS 12 milhões. 49-8603 -
Aceito troca.
CHEVROLET 52 -- P."~Glide,"ve"n"-
do, ótimo de pint., forr., crom,
pneus e máq. Barão de Mes-
quita. 562 - Tol. 52-5202. -
NÜscn.
CHEVRÕTÉÍ" 56, 4 portas, forro
de couro, placa 318, um dono.
Pode trazer mecânico. Rua dos
Araujos 74 _— Tijuca .
"CAM ARO" suncroquipado

olhe. Av. Atlântica, 2 316-A

¦181 — Junto ao Túnel Novo
DKW 19637' Belcar,- 

"ult. "'sérieT

equi o., c/ 32 mil km, c.irrc de
_ medico, novo, equínado. Troco e

fac. R. C. de Bonfim, 577-A -
Tel.: 58-3822.
DODGt 1952, 

"mecânica 
T00%"--

Vendo. Tel.: 58-8435.
DAUPHINE 1960." Mecânica oti-
ma, pneus novos. Ent. 800 000.

de Setembro, 191-8 -
Alfaiate.
DODGE 51 e" 53" Utility," ótimo
estado geral, 1 600 OCO e 
2 200 OCO. R. Sousa Barres. 15.
Enn. Novo. Aceito eferta e troca,
DAUPHINE 

"62 
- Ult. 

"série," 
acul

Jamaica, pneus b. branca, novo
Km. Facilito c'

pneus
mesmo, 23 mil
1 200 ou Iroco
Maio, 411-F.
DKW 

"BELCAR

Carro para p'

menor 2-1 dí

Único dono —
exigente, faço

qualquer experiência, todo ori-
ginal. R. Maranhão, 520:101.

CHEVROLET 47, NCrS 400,00, pre-
cisando pintura, mecânica 100%,

;ito troca. Fácil, rest., — Rua
oao Fco. Xavier, 628.
CHEVRÕLÉÍ 4Í7_NCrS'_3ÕÕ7ÓO--
Aceito troca por objetos e fácil,

restante, Rua Sao Francisco
Xavier, 628.

AERO WILLYS 1963 - Vendo.
Troco. Facilito. Rua Haddock ló-
bo, 386. Tel. 23-0071.
ÃERO WILLYS 1966 - SupTrTquN
pado. Vendo. Troco. Facilito par-
te. Rua Haddock Lobo, 386. Te!e-
fone 28-0071 .

AERO WILLYS 62 bordeaux, de
médico, único dono, com er.labi-
llzador, tranca, radio, mecânica
100%. Redentor 271. Telofone:
27-3794.
AERO WILLYS 64 supernovo,
equipado, único deno, desde 0
km motor nevo. p'roç? NCrS
5.0CO,00. Vendo urneme. Rua
Silvoir-a Martins 132-508. Jcão.
AERO WILLYS 64 - Est. 

"de "nô-

vo, vendo ou troco por Simca.
Rua 24 de Maio, 265.
AERO WILLYS 1964 - VendT-Té
còr grafite. Tratar com o Sr.
Coelho, Av. Ataulfo de Paiva
209-F.
AERO WILLYS 64, vendo à vista
estado dc novo, pouco rodado,
com radio o capas cor cinza
grafite. Rua Condessa Belmonte
428, tel. 29-4156, Sr. Antônio.

AUSflN A 40 1952 - Máq. e la-
Taria 100%, 4 pnous novos. Ven-
do a vista e financio. Rua 7 de
Seternbro,_284 sob. 43-6446.

1 ÃERO WILLYS 64 - 7a. série,
novo. Vende-se todo equipado,! AERO WILLYS 65 - Único dono
forrado com couro, cinra grafite, pouco rodado, equipado, radio
17 000 Km, rociados Cr$ 4 400 000,Motorola rie teclas. Carro de fi-
a vista. Tratar ci Sr. Thebaldo.lnn trato, nunca bateu o sem um
Rua Gal. Rondon, 118 - Pelró- arranhão. Bom preco à vista ou
PJ?J,:^Jí.L._4-?;27- aceito troca por Volks 65 ou 66.
AERO WILLYS 66/Ó5 - Tenho 2 V<?r à Av. Suburbana, 35-A
vendo, troco e facilito, equipa- (Banco) c/ o_Gerente.
dos, único dono, um cinza ma-jAERO 62
drugada e azul celeste. Rua do
Bisoo, 47.

AERO 60 - Ótimo eslado
2 500. R. Loho Júnior, 1673.
AERO 63 — Vende-se em ótimo
estado e bom preco. Ver na Rua
Angélica> Mota, _35 

— Olaria.
ÃERO 66 — Único dono, equipa-

tdo. exc. eslado. Entr. CrS 4 500,
rosf. longo prazo. Rua S. Fran-
cisco Xavier, 30-A.
ÃÜStTn A-40 - O mais novo
da GB. Pneus novos, rad. etc,
mec, 100%. V. cu financ. cf
peq. ent. Bom preco à vista. R.
Uruguai, 283 _- 388037 - Ari.

AUTOMÓVEL Bolçar 1966""unico
dono, motivo do viagem, cor ver-
de Petrópolis, pela melhor ofer-
ta_a_vista. _2718847._ Durão. _
AERO 64 — Excepcional,
equip. 2 milhões, saldo
18 meses. R. Barão de
Mesquita, 562.
ÃERO' W1UYÍT67 - Zero - TÍ-
mos para pronta entrega, cores a
«scollicr. Financiamos a Icngo pra-
20 eom pequena ontrada — Tâ-
nia SIA. —Princesa Isabel, 481.
Junta ao Túnel Novo.
AERO V/ILLYS . Zero km - NCrS
230,00 meti sai I sem enlrada o

1 snm Juros, côr a escolher. Agên-
cia Tânia — Av. Princesa Isabol,
4B1 — Junto ao Túnel Novo.
ÀERO""60 - Ve"ndo"~m"ax. 

"urg~

m. oferta, belíssimo, azul, susp.
modificada, rádio, tranca, etc. —
Ac. troca - Bolivar, 115, 6 and.
- 36-6122.'"AUSTIN""'49" 

A-40 e Standard
Vanguard 51, ótimo estado qe
ral. 1 000 000 e 950 000. Rua
Srusa Earrcs, Í5 — Eng. Novo.
Ac. oferta, trcc:>.
AEMO WILLYS~~61 — 100% de
rwáquína e lataria. Perfeito esta-
do do conservação. Pequena en-
Trada e o s:!do a Icngo prazo.
Auto-Prazo. Crnde di B- níim,
645-B - 38-1135 e 33-2291.
AERO WILLYS 65 -"- Última só"

Cor grená, todo
equi nado. Radio, pneus b. b,
tranca etc, mecan, <_> pintura
tudo 100%, empl. 67. 3 570 OCO
I'. Leopoldo, 619. Tel. 38-9345.
AERO WILLYS 1965 oquipadissi
mo — Venda, troco e facilito nür-
tc. Rua Haddock Lobo n.° 386.
Tel. 28-0071. _
ÃERÒ WILLYS 62 único dono
azul tedo original nunca le1
batida. Rua Pereira Nunes,
158.
AERO 63 - Vendo"~3~~7Í57~S,imca
63 por 3 460. Volks 64 por
4 300; Kcmbi 61 por 3 165. Rua
Pereira de Siqueira, 79. Tijuca.
AERO 63.64 — Impecável estado
neral. Vendo. Troco. Financio.
Paim Pamplona, 700. Tel. 49-7852
ÃERO 

" 
WILLYS 64. Vende-se,

4 200, uroente, óiimo estado.
Facilito peq. parte. R. Diaman.
tes, 665. R^_Miranda_._
AERO WILLYS 64; o mais nSvõ
do Rio, superequipado, vende-se
financiado. R. Siqueira Campos
244. Tel. 37-2141. _
AUSTIN A-40; 4 pts". 5l7 estado
do novo, 1 203,00. Sto. Ama-
ro, 145 — Catete.
AERO 62, equip., excelente est.
a qualquer orova, à vista, tro-
co e fac. c| 1 900 ent., s. 18
m. R. 24 de Maio, 316. - Tel.
4S.J.701 .

CHEVROLET 62, Impala,
estado de 0 km. Vendo

Av, Atlântica, 1 588.
CADILLAC 55 - 4 portas7~todã
original de fábrica em magníft-

estado mesmo, financio ou
troco. Rua Don.a^ Maria, 88.
CHEVROLE1 50 - 

'MecàniccTdê

particular para particular, entrada
1 500, saldo em 6 prestações, óü-
no de mecânica, bca pintura, bca
ferracao, rádio de fábrica. Pode
trazer mecânico. Ver na Rua Gra-

atai, 69, com o mecânico, Dení-
nio da. 9 às 18 horss.
CADILAC 54 ecup de 

""vil," 
ven-

ótimo estado, estofamento e
rádio originai. Faço qualquer ex-
periência 3 500 — Ver Estrada
Ve'ha da Pavuna L296. Fonseca,
lei. 30-5175.
CHEVROLET 1954"- Mecânico," 4
portas, preço único à vista NCr$- 

200, iralar lei. 26-0533 -
Elias.
COMPRO DE SOTO 

"-" 
Ou Dcd-

çje 51-52, mec. ou drawe, 4 pts.,
ó cils., somente. Bem tudo. —
Luizilo - 34-3034 e 29-1906.
CITROEN 49 11-L -Vendo. Rua
Dias da Cruz,_ 918."CITROEN 

51 - Ótimo, equipa-
díssimo CrS 1 300, J vista. San-
ta Clara, 219 - Sr. Gonçalves.
CÍTROEN - Impecável. O mais
novo da GB. V. o financ. Rua
Urunuai, 283 - 33-8087. Adilson.
CHEVROLET 

"60, 
caminhão - Ven-

de-so ctimo est ido, qualquer >
periência. Ac?ito passeio nacio-
nal. R. Itobi, 33 - Meier.
COMPRO sou carro sem aborro*
ce-Io. Vejo no horário de sua
preferência e pano liojo cm di-
nheiro. Tri, 38-3891.
COMPRO Volkswagen"^ pago à
vista na hora, neqócio rápido
R. Laranjeiras, 122-A, 25-3953
Náo vou a domicílio.

DKW VEMAGUETE 62 - Perfei-
to estado de conservação, 100%
de máquina e lataria — Entrada
de CrS 1 500 e o saldo em 10,
15, 20, 25 c 30 meses. Av. Al-
mirante Barroso, 91-A — Tel.
42-6138.
DAUPHINE 63 --"' 100% 

"do""má-

quina e ia taria. Perfeito estado
or- de conservação. Pequena entra-

da e o saldo a lonqo prazo. Au-
to-Prazo. Conde Bonfim, 645-B
— 38-1135_e_ 38-2291.
DAUPHINE - Estado de novo
1 900 ou troco por DKW. Dou
dif. em dinheiro. Gago Cou ti-
nho, 26 — Sr. Antenor.

DKW Vemaguet 64, mod._ 1 001,
todo equipado, placa A números.
Tcbj__25-8703. _ _ 
DKW VEMAGUET. 64 1Ò01 -
última série, nova - Vonde-se ,-,,¦,¦,

Volkswagen 60lGcwDINI 63 - 980,00 - Gren.

mil de entrada. Estr. Vicentu ae
Carvalho,J 235.
FORD 36," NCrS" 200,00 à vista,
precisando lanternagem. Vendo
ao primeiro oue chegar, R. S.
Fco. .Xavier, 628.
FORDSON camioneta, NCr$ 300,00
— Mecânica 100%. Aceito troca
e fácil. rest. - R. S. Eco. Xa-
vier, 638.
FORD TAUNUS 63 -"""ÕUmo 05-
tado, modelo M-12, CrS 6 500.
Vendo cu troco. Tel. 23-0505.
FORD F 8 - Vende.se Ótimo es.
tado, sujeito a qualquer prova.
Pneus novos. Rua AÍice, 1 476.
FABRICAÇÃO VEMAG 67 para a
praça à longo praio sem Üador,
completamente emplacados e com
taximetro. Tratar na Av. Atlân-
tica, esq. da Rua Djalma Ulrich.
Posto 5 o- na Rua Conde de
Bonfim, 40 — Vendai por inter-
médio da nova Texas.
FORD VEDETTE~51 -- 

"Ótimo 
es-

tado, mec, pint. etc. 100% —
NCrS 680,00 à vista ao l.o que
chegar. Rua S. Francisco Xavier
n.o 342jE -_ Maracanã.
FORD TAUNUS 52 - Ótimo es-
tado, cem rádio, vendo barato.
R. Sictueira Campo;, 298-A,
FORD'1962 - Compacto, 4 portas
equipado, 6 cil. mec. em mara-
vilhoso cst.ido. Vende-se ou tro-
ca-se por carro de menor valor.
Rua FreiJ^anoca^OS. _
GORDINI 1963""- 1965 e" 1966 -
Novíssimos, super equipados, pou-

GORDINI 1963 - Vermelho, es-
to!"., pret^, equipado, ótimo esta-
cio. Vendo. Troco. Facilito. Rua
São Francisco Xavier, 398. Telefo-
ne 28-3776.
GORDINI 1962 - 

"Radio. 
Vondo"

CrS I 900. R. Dois de Maio, 584
- Tol.: 29-1738.
GORDINI 65, ult. serie cor ver-
de, pouco uso, partic. vendo ou
treco. Barão de Mesquita, 125.
GORDINI 1964"" ótimo 

"est. "vendo

troco facilt. Rua Haddock Lobo,
n.o 386. Jcis^ 280071 
GORDINI 64 - Aperfeiçoamentos
de 65 de fabrica, radio, ele. Aclõonjag
troca, fácil, parte. Tel. 22-90/3
Av. Mem de Sá, 173.

cemprader. Troo por Sedan usa-
do - 48-5003 - 34-3606 - Rai-
mundo.
KARMÃN~r47GH"TA 64 - S.»-sérTêT
como novo, superequipado, só
tem um dono. R. General Bele-
çiard, 150-B - Engenho Novo.
KOMBI 1965 - Cinza prata,
Standard, bem conservada, úni-
co dono. NCrS 5 400 à visla -
Tel. 43-8358 ou à noite. 34-5437.
KOMBI 1959- 100% de máqui-
na e falaria. Entrada desde CrJ

1 SOO e o saído em 10, 15, 20,
25 e 30 meses. Av. Almirante
Barroso, 91-A - Tol. 42-6138.
KOMBI LUXO 1963 - Com ra-
dio, ótimo motor, estado de no-
va, à vista, pelo melher preço.
Ver Maia de Lacerda. 700 - Tel.

KARMANMGHIA 1963
do, particular vende à vista. -
Rua Barata Ribeiro. 547. Mário.
KARMANN-GHIA 64 - Condções
perfeita:-, todo equipado, vista
5 500. Tcl. 48-3346.
KCMBI" 54 -¦ Ci 4 pneus novos,
mecânica 100%, caixa aberta
picap, R. Siqueira Campes, 143,
no pento de táxis, c JuÜo.
MrRCÉDÉS-T9_5~nôvõr~220~'s^
mec, 6 cil., dir. hidráulica, rá-
d.o Beker, 11000 km. Doe. cii-
pícmala. Ver Paula Freitas, 83,
Com o porteiro, Sr. Alexandrino.
MORRIS G-.FCRD 52. autêntico,
mecânica, forrarão, oint, ólimo
estado. Urçjenle. Por'so fac. Rua
Siqueira Campos, 33 - Garagem.
MERCEDES EENZ 220S - 1957
— Bem estado, tralar na Prince-
sa Isabel, lEo ap. 302.
MERCEDES 1959 - 220-S, ccmple-
lamenta neva. 6 500 CCO à visla.
Estudo treco. Tel. 48-5476.
MORRIS 

"OXFCSD ""52 
- Implcl-

vel. Rua Goiás, 78, Engenho rie
Dentro, C; Sr. Renato. Base CrS
1 600.
MG 50 esporte, 2 Juçaras, ótimo
estado, lataria, íorração, pintura,
tudo 100%. Facilito. Rua Uru-
ouai, 248 - 38-5123.

¦MERCEDES BEMZ 1965 -"220-S.
! Estado nnvc, côr cC-lo, ostefa-
monto vormo.ho e rádi:> Boclcor.

1 Um t.ó dono. Documentado di-
plcmática, Teís. 37-3173 mamas
plcmática — Telefones: 37-3172

io 45-9954.
MERCURY 51 

~-"~renho ~2, 
cl ra-

dio, NCrS 500,00, em ctimo es-
tado. Qualquer prova. rest. fácil.
R. S. Fco. Xavier, 628.

Í.V.ERCE0E5 51, -.s:lina, 4
lias, mecânica 100%, trneo,
lito. Rua 24 do Maio, 254.

Í48-0ÇE7.

ncr-
faci-
Tel.:

tom 2 OCO
atamim, n.de entrada. Rua Dr.

156.
SIMCA" 62 - Em estada a mais'
linda do ano. Vende-se 2 9^0
à vista. Rua Dr. Satamini, 156.
TAXI Vcl!csv/agen 64, catada ox-

RURAL WILLYS 65 - 1 980,00 -
2x4, quase nova, superequ.p. -
Saído a cemb. Trec^. Rua 3.
Francisco Xavier, 342-E, Maracanã,
RURAL 64 - Carro novo equipa-j „,.„,„ ,,rn riríi 

•„,„ 
„ „,..

P.rsca-pisca rad c, !„,„ 0 v_m_ V(!nJo fin,nciado
cem pequona
Fracii Jun ter,

ntrada Avenidij,

TAXIS De S-.lo 43 vende-so fi-
nanciado Cape'in ha. Avenida
Amaro Cavalcanti n.° 1 787, —
Enn. Dontr-. Pcsto She I

bem calçado, linda cór. 1 raiar fi
Carolina Machado, 1 ^£0, em
frente a Estaçáo de Bento Ri-
beiro.
RU.JAL 65 — Luxo, Cin;a-f;ê!o.
Equipada. Pcuco rodada. Um só
d-nc. Vendo c' 2 800 à vista e
15 de 279. Delsul Revendedor ] TAXI Volkswanon, compro |-.ie;o
Willys. Francisco Otaviano 41.: á vi:ta. Avenida Prado Júnicr,
ul: 27-8656. |3'7 - 57-0705.
RENAULT 43 - Vende-se mctoriTAXI E PLACA - Cempro e ven-
e pintura cem Der cento, eco- do. Furo permuta, tnnrfiro de
nômico. Rua Gal. Caldwell 2ó3,jprrpriedade, iicenciamentos de
2.° and. Centro. |veicu.es neves e L'sad;s, ônibus,
RURAL WILLYS 65, superequipa-
da, la. sincronizada, pcuco uso
cór azul o pérola. Treco per car-
ro de passeio. Facilite. Rua de
Bispo, 47.

SU3AL 62/63, 4;<2, nova mes-
mo, um tó dono, nunci büteu,
pcuco rodada. CrS 3 500.C3 -
.'3-8603.
RURAL WILLYS 64 -"Estado de
neva. Rua Barão de Mesquita,
174 A.
RURAL 1964 - De um diferen-
cia! mctor novo em belíssimo es-
tado. Vendo a Rua Capitão Sa-
Irmã.-, 33 (Botafogo). 
ROOVER 51 - Vendo ou trreo
pnr Citroen 48 11-L, base 8501 taximetro Capellnha. Financ. at
mil Pede Iraaer mecânico. Rua (24 meses. Prarça On;-e 179-A

caminhão etc. — Av. Suburbana
n." 10 033, -I 219 - Cascadura,
ao lade do Posto Almirante.
TAXI DKW 

"Vemaçj 
67, 0 km~~

Mão perca íemDO ! A T'.ixas cen-
ccsrlcnária DKW lhe oferece os
melhores planes ds v°nda cm
cerres emp!ac:_d_:s cm í-vj nome,
prontos para trabalhar. Na treca
damos o justo valor ao seu car-
ro. Rua S. Francisco Xavier, 342 E
— Maracanã, e Rua Conde de
Bonfim, 40-A - Tiiuca
TAXÍ'VOLKSWAGEN 64 _" Exce"
lente estado gera!, psra exíqente
soperequipsdo, particular, único
deno, permuta em andamento,
prento para trabalhar eni dias.

24 d» Maio, 455, saia 4 - Sr.
Lino.
RENAULT-48," juvãquatre, NCrS
270,00. Aceito troca per geladei-
ra, televisão etc, rest. a comb.
S. 5. Fce. Xavier, 628.

RURAL 64. ótimo eslado 4x2, la
taria forrara^, mecânica, pintu
ra tudo 100%. Facilito. - Rua'somente
Uruquai 248 - 38-5128. ! Rua São Franc

TAXI -¦¦ Vali-, 66 - Vendo, su-
perequlpado e nunca rodou na
orara, pois foi empl. hrie a Run
República do Peru, 250 502.
TROCA-SE Volks por Kombi ou
Vemaguet. Av. Presidente Varejai,
2944.
TAXI CHEVROLET 49 - Vendo

Prcco: 3 000 -
Xavier, 894.

RURAL ano 1966. equipa' TAXI VOLKSWAGEN 63 Ven

GORDINI 65 -- Supercciuipadcs.
Troco e financ. Real Grandeza,
193, loja J . Aberta elé 20 horas.
GORDINI" 63 -" Impecvel 

""estado

cieral. Vendo. Treco. Financio.
Paim Pamplona, 700 — Jacaré,
iei. 49-7852.__
GORDINI 63 dc praça. Bom de
mecânica, ótimo de lataria 3 500
à vista. Av. Atlântica, 1 536-A.
Tel.: 36-1323.
GORDINI 1965 - Superequipado",
em estado de novo, vende-se —
3 300 à vista. Rua Dr. Satamini
n. 155.
GORDINI 1963 - Equipado em

KARMANN-GHIA 1964 - Par
ticular, vende, estado de novo,
azul, equipado. Tratar com D.
Carmen, telefones: 37-5534 e
23-2227. -- Rua Gustavo Sam-
paio, 35B ap. 1 003.
KOMBI 60 - Pintura, pneus e
mec, 100%. Vendo cu troco per
Volks 63. Diferença a combinar
— Rua Ubiraci. 312 — Higienó-
polis.
KOMBI 66~" - 

""Vende-se 
- Par-

ticular, c:tado nova. Rua Pinhei-
ro Guimarães, 30 casa 4
tafogo - Tel. 26-8136.

KÒMDI — Aluga-se c| motorista
para transporte de alunos cu
peq. cargas — 49-1106, ò,noite,

ótimo esl ido, vende-se 2 600 à iKARMANN-GHIA 1964, vencio,
vista. Rua Dr. Satamini, 1.6. pou„ r„daí,0 „ ,odo oq_jp,-,d_.
GORDINI 1963 - Em estado dc Ver Praia do Botaforo n." 114,
novo, financia-se com 1 500 cie garagem com o porteiro.

MUSTANG 66
branco e azu
Atlântica, 1538.
MG 

"-"-""TD-2 "-"-""Ano" 
5~iT:ín"~r"i7"2

lugares, base 1 500 mil. Tratar
-Jel. 

Jl-2925 
- Sr. Lupio.

MORRIS_ OXFOR"b 51 
' 

- ótimo
jde mecânica e aparência, quase
j 
nova de forraçáo, pintura,

! pneus e bateria. Vendo à vista
|ou a prazo c 650 de ent. Rua
|24 de Maio, 411 — Fundes.
MORRIS OXFORD 52 - Maouinã
retificada, ca:>:a revisada, bate-
ria neva, bem cie pneus. 1 350
mil, só à vista. Rua São Criste-
vão, 959 - Oficina.
MERCURY part. vondo à vista
NCrS 1000. Pequenos consertos.|SIMCA TUFÃO 64 e 66
Prudente dc Morais, 153.

I IMPALA S45Õ963 
"'""-" 

Vcndo~ou
Itreco por carro de mener va'or,
exceocicnal estado, superequipado.
Facilito. Rua "aissandu, 7.
NASH RAMBLER 57 - Vondo em
estado de nova, cem ar condido-
nade, teda crhinal de fábrica.
Aceito troca. Rua Teodoro da Si

entrada o saldo a combinar —
Dr. Satamini. 156.
GORDINI 65"- Vendo ou troco
por carro de menor valor — Av.
Júlio Furtado, 50, ap. 20), fun-
dos, Grajau.
HENRY JÚNIOR 

"52 
- OtimõTíí

tido. Urgante. Posso facilitar pe-
quena parte. Troco. Ver na Av.
Democráticos, 533 - Tel. 30 3575.'ITAMARATI 

1966 -"- Excelente es-
tado, equipado, C.$ 9 000 OCO.
Troco por carro mener valor —
Ver e tratar Rua Paissandu, 7.1

KOMBI 65, Standard, estado da
zero. Entr. de Cr$ 2 500, resl.
íi longo prazo. R. S. Francisco
Xavier, 30-A.
KARMANN-GHIA 66". 

"modelo" 
67,

ainda na garantia da Auto Me-
delo, côr azul, faturado em ja-
neiro 67, em belíssimo estado.
Troco e facilito. Rua Darão de
Mesquita, 174.

KARMANN-GHIA 64, est.de no-
vo, a qualquer prova. À vista,
troco e fac. c> 3 250 ent., s. 18
m. R. 24 Maio, 316 - 48-2701.

INTERLAGOS 1942. Troco, façill-|KÕMB"l 63 - Tenho 2 - 1 Stan-
to. Tel.t 361323. Av. Atlântica,|dard „ oulra Lu„(,í v„náa blls0

rio 3 700 o 4 000 - Tol

-Io à vista cu facilito cem 3 500
' de entrada em 15 mores — Rua

S. Francisco Xavier,_ 884. __
TAXI - DKW 62 c 61 - Vem
da <\ vista cu facilito com 2 5J0
de entrada em 15 meses — Rua
S. Francisco Xavier, 884.
TAXI VOLKS 66 - 

"la." "licençaT

v:nho c/ rádio, tranca, capas ft
vários acessórios. Facilito alé 13.
meio;. Rua Haddock Lobo, 335.
TA"Xl"~Cruív75TcT~SdrTeTjundTTé"
-ie, vendo. Ctimo estado. Pada
tri zer mecânico para examinar.
Rua Hait.ar Carrilho, 181, Estácio

Te!.: 5241675.
TAXI Cap'.,' Dodçie 47, ria", pe-
quenas, mecânica o tudo et»
bern estudo. Preço 2 milhões. R.
Tatura_na, 350 - V._Carv.ai!io.
TAXI Chevrílei 40, 

"rie " 
!u>o 

"""

Prcr.Io p/ trabalhar. O rnais cen-
ssrvado da praça. Av. Democra-
licos,_533. T_el.t 30-3575.
ÍÃXI Simca _62 

--Bem 
"est-sdo.

Bem preço à vista cu facilito.
Larqo da Penha. Ponto de taxi

Capxhaba.

TAXI DKW 66 - Ainda em garan".
ila, vcnde-so sèmcnlo à vista —
Tratar à Rua Assunção, 736 —

Rua Siiveiraí™" 26-5031 - Sr. Miruoi.

Martins, 132 apto. 508. João. iTAXI - Volkswagen 64 - Eoui-

51MCA" 1963 - 3 sincrons, tôda| poocín,' ótimo estado. Rua Darão

da. Vende-se à Rua Dr. O
854.
RURAL 63, ótimo estado, equi-
rada. Vendo, treco ou facilito.
Suburbana, 99 91-A-B. - Casca-

-Idura. _ __.. ......
0 km'l'u,!At- 66 _ ix?- - Sopa"-'1!"'"-.

ifinancio, à vista bom preco. Rua
AV. Riachuelo, 388,_até òs_20 horas.

RURAL" WILLYS" 1961 - Estado
:le nova — Piníura e lataria. Má-

quina na garantia — Entrada de
1 800, saldo em 16 meses - Rua
Riachuelo, 33 _- Tel. 22-7036.

RURAL 62 - Impecável estado
neral. Vendo. Troco. Financio.
Paim Pamplona, 700 — Jacaré.
Tel. 49-7852.
RURAL, 4 cil., americana, tra-
(.Ho 2 rodas, ano 1950, mecâ-
nica 100"'.-,. Av. R:o Branco.
108, s. 1 109 - 32-7655.

RURAL V/ILLYS 1965, ern ólimo
eslado, financia-se cem 2 000 (ie
entrada. Rua Dr. Satamini, 156.

Etr
— Super novas, ircco e facilito.
Rua Riachuelo, 383, até 20 horas.

STUDEBAKER coupê 50 - Vendo
urgente mecânica a toda prova
base NCrS 800,00.

equipada, quase nova, cor canela
Rua Marechal Trcmpowsky, 45.

va, 419-A -"Financio até 20 mesos.|Tel. 33-17S8._
SIMCA 65 - Jangada, bem esta-
do. Vendo à vista, base Crí
3 300 000, ci rádio, pneus novos,
L- b. Ver na Rua Almirante Ale-
xandrino, 991, d Dr. Paulo.

OLDSMOBILE 1955 - B8 - Tenho
peças avulsas e vendo barato —
Mctor Roqueíe retificado -- hi-
dramático revisado, diferencial,
dí narro, calcta, bateria et;. Ee!.:
31-0891.
OLDSMOBILE 58 vdo. cãrrõ no-
vo d documentos da Embaixada

er na Vila da Penha. Tr

SIMCA Chambord 61, vendo no-
va do tudo. Rádio. Rada I. I. -

Rua Mcreira,_406 - Abolição.

STUDEBAKER 1951, Champion,
Brandura 516. L. do Bicüo. Ce- rádio, 6 cilindros, mecânico, fi-

rte. Rua João Pinhei-tel 91-0195. Vilalino. nancio pa
OLDSMOBILE 53, coupé excelen. jto, 

325 cl 2. Tcl. 49-6377.
te estado geral. Vendo ou finan- SIMCA TUFÃO 1965 - MagniM-
cio. Afonso Pena, 66-E. L, estado, CrS 5 700. Av. Ataulfo
OLDSMOBILE 64 - F-85 - Cutlass'de "alva, 933, Leblon ¦- Sr.

co rodados, iroco ou facilito com
Cr$ 1 800 e saldo até 20 mo-
ses. R, Conde Bonfim, Óó-A
Tel._34-99_09J
GORDINI — Compro som aborro-
cô*lo. Vejo uo horário do sua pre-
ferência e pago hojo em dtnheí-
ro. - Tol. 3C-3891.

ou troca-se por
Tel. 25-0331.

DAUPHINE 60 — A lòda prova.
600 mtl do entrado. Av. Subur-
bana, 10 002, 3.» andar sala 305

Cascadura.

DODGE 41, NCrS 300,00, meca-
nica 100%, qualquer prova. Acei-
to treca e fácil, o rest. — H. S.
Fco. Xavier,_628;
DAÜPHÍNE 62, excelente. Fac'
c/ 800 mil. R. 24 de Maio, 19,
fundos.. Tel.: 28-7512.

DAUPHINE - Vendo urgente,
aceito troca tudo 100%. R. Alzi-

Brandão, 59, Tijuca. — Tel'.:
23-2135. 
DAUPHINE" 63, modificado para
Gordini, estado de novo,
pneus novos, CrS 2 200 000. -
Rua Caries de Vasconcelos n. 72

Tel. 34-3760.
DAUPHINE 1961 - Última sé-
rie, pneus novos, r^dio, mecâ-
nica e excelente aparência, pin-
tura original de fábrica, à vista,
bom preço. Rua Haddock Lobo,
82, garagem.
DAUPHINE 60 - Ótimo estado,
lataria, forraçáo, pintura, mecâ-
nica, tudo 100%, facilito. Rua
Uruguai, 248 - 385128.
DAUPHINE 1962 -Novo. CrS .".
I 600. R. Dois da Maio, 584. Tol.
29-1738.
DAUPHINE 60, bom estado, ven-
do, financio parte. Rua JoÜo Pi-
nheiro, 325 c| 2. Estação cie Pie-
dade.

CHEVROLET 1964 - Impala -
6 cil,, mec., dir. hid., vidros ray-
ban, 4 pts., azul e pérola. Doe.
embaixada. Ac. troca ou facriito
R. Conde Bonfim, 66-A — Tel. .
34-9909.

BUICK 43 - 100% máq. e c|
mud. 230 mll enl. e 6 de 50
mil. Ao l.o que chegar. Rua D.
Cecília, 17 — R. Comprido.
BOA COMPRA, boa Iroco e bom
ncc.ócío o amigo fará adqulrin-
deu um Vemag novo na TEXAS
cem todas as garantias. Visite-
nes na A.v. Atlântica, esq. de R.
D;a'ma Ulrich no Posto 5 e Rua
Ccnde Bonfim, 40 ende encon-
trará milhares de planos a-iaplC
veis às c:ndiçôes que V. S. po-
de c dc*o;a cemprar. Aceitam-s

Vendo, ü visla CrS 7 50o!-ou vo!ciJ,° ««¦'" como parte de
ou troco por Itamarati 66, d-u|Paeomon.o. 1EXAS.

CHEVROLET Impala 59, 4 porlas,
sem coluna, em estado de novo.
Vendo ou troco por Simca. Tra-
lar na Rua Assunção, 272 — Te-
lefone 26-2903 - Antonio.
CHRYSLE"R 51 - Vende-se. Rua
Marechal Deodoro, 249 - Nite-
rói. Gomes.
CHEVROLET 55^-T 300,00 

"i_ti

abarruado. Ver e tralar à Rua
Frei Caneca, 220 -_ Sr. -<eis.

CHEVROLET 1966 - Camioneta de
passeio, equipada, estado de no-
va, vendo, facilito parte em 10
meses eu troco por Itamaraly 67
Leooo!dina_Rôgo,_18-A, Sr. Elias
CADILLAC" Coupé Õeville 51 

~-

Vende-se CrS 1 500 000. Aceita
se clerla; pode trazer mecânico
Ver e tratar na Rua São Braz 486
— Todos os Santos. Tel. 49-1738
ate sexta-feira.
CHEVROLET 55 - Bel-alr, 4 porfas c/ coluna, c/ rádio, tranca

meter novo, equip., c/ capas
napa etc. Saido a comb. Treco.
Rua S. Francisco Xavier, 342-E

Maracanã.
GORDINI 

~ 
ll", 1966, citado 

"dí

novo. Pouco uso. Único dono.
Equipado radio etc. — Troca e
facilito. B?.rão_de Mesquita, 129.
GORDINI 63 -" Estado"geraí óti-
mo. Vendo urgente, motivo
transf. Brasília, 

" 
2 450 i visla.

Rua Costa Rica^_ 188 _-_ Penha._ j
GORDINI 1964 - Cinza"" grafite,
bom estado. NCr, 1 350,00 de
entrada, saldo a combinar — Cas-
r.io Muni? Veículos — Av. Ca-
lóqeras, 23 - Castelo.
GORDINI 64 - Cinza grafite.

4J Cxcelente estado do conservação.
Vendo c| 1 600 à vista e 15
x 204. Delsul Revendedor Wil-
lys. Francisco Otaviano, 41. —
Tel.t 27 8656.
GORDINI II 66 - Verde veíu-
do. Equipado. Pouco rodado. Es-
tado excoocional, Um só deno.
Vendo cl 2 000 à vista c 15 de
306. Delsul Revendedor Willys.
Francisco Otaviano, 41 — Tel.:
^7-8556.

1 536
IN1ERLAGÓS 65, conversível." o
mais novo e perfeito do Rio. Fa-
vor trazer mecânico. Rua Barata
Ribeiro, 139, tel. 57-1330.
IMPALA SS 1963, a mais nova do
Rio. Tel. 36-1323. Avenida Allânti-
ca^J536.
ITAMARATI"" 1966, 

"com 
1 300

km, todas garantias, ainda nâo
fiz, la. revisão, único dono, côr
vinho s| um arranhão, particular
vonde à vista ou troca. R. Do-
na Eugênia, 58— Enq._ Dentro.
ITAMARATI 67, 3 000 km roda-
des, vendo, troco e facilito. Su-
burbana, 9 991-A-B - Cascadu-

29-5210 - (ZECA!.
KOMBI STANDARD 62, ólimo es-
tado. Vendo á vista. Tel. 43-3760
ou 43-7512.
KARMANN-GHIA 

"65 "-"Um ""só

dono, 33 OCO km reais, linda cór.
Carro pl pessoa exigente, pneus
noves. NCrS 6 850,00. Financio a
combinar. — Rua Barão Mesquj-
Ia n.o 218.
KOM0I 62 o 63, cempro, pago _.
vista. CrS 2 000 000. Hoio ató jj
14 heras. Tel.t 34-6942. Sr. For-
nandes. „_____
KOMBI 59 - 1 800^00. Troca-se
Volta-se diferença. Nelson. Tel
19-3820.

Coupé, vendo cem ar condiciona-
do, a mais neva da Guanabara.
Aceito troca. Av. Eng.° Richard,
71, ap. 604.

Ni!ton_
SIMCA TUFÃO 1964 - Vende-se
- Ctimo estado -¦ Vor na Praça
Pin X, 119 - Azevedo.

OLDSMOBILE 1960 - 4 portas s! SIKCA Jannacía cu Kombi. com
coluna, ar ouente e frio, dire-lp,;, ann 65, pago 3
Ção e freies hidráulicos, máqui-
na nova, hidramático revisado,
pintura nova azul metálica, pneus
b.b. novos, rádio e forrarão ori
ninai em couro vermelho, placa
de milhar, nunca bateu, está urna

KOMBI 61, luxo, Último série -
Vendo. Facilito. Base: 3 000 mil
48-9579.

Vendo,KARMANN GHI. 65

INTERLAGOS 64 _ 
- Conversível,

últ. série, de ún. dono, com
33 000 km reais, nunca bateu,
equip., c! rádio especial, pns.
cinturados, neves, volante espor- . ,
te, caneta novn, silencioso esp.,|rad'0' "P,'* napa bem tratado

etc. Está novinho, à vista ou 
" >'°co V°lk,hr„64 b7, 7 Rtftf-

troco. Rua Felipe Camarão, 133. !r" Homem, 150 - Tel.: 48-/770.
Tcl. 48-0962. KARMANN-GHIA 64 - Eslado nô-
INTERLAGOS 65. Em ótimo es-|v0- ,Tr0C= Vo,k5- - R- Félix da
lado. única dona, vermelho,, p.jCunha, 13.
cinturator etc. Araújo Lima V/,!KOMBI — Alugo c| motorista p!
ITAMARATY 66 - Estado do ntf""*^' viagens c passeios. Tel.
vo — Linda côr. pequena entrada*'**'"*""'' z

'do a combinar — Anêir

I ó. -3 Av ViCiiSouio. 212 101
OLDSMOBILE 47, NCr." 200,00",
6 cil., mecânico. Vendo urgente.
Aceito troca, rest. a comb. R. S.
Fco. Xavier, 628.

iOLDStVlOBILE 67, "Cut-

llass", equip. c| ar cond.'Av. Ailântica, 1 588. ,

nro ann
vicia, heje, até .4 hora). To-
lefano 24-6942. Sr. Fernandes.

SIMCA-TUFÃO 64 - Mod. 65.
Ún. deno, superequipado, 2 cô
res, excepcional estado,
ta cu troco. Rua Felipe Cama-
rão, 13S. Tel. 48-0962.

SIMCA 61, equipada, motor tu-
fão, novo, rádio, p. b. branca
ctc. Único dono. Treco ou fin
— Araúio Lima 47 — Tijuca.
SIMCA RALLYE SPECIAL - Ven-
do exceccional estado. Troco e
facilito. Ver e tratar à Rua Pais-
sandu, 7.
SKODA 1950 - 2 porlas, node

de Mesquita, 17-1-A
TAXI e praca, taximetro Capa!.-
nha legítimo, cem Nada Ccn:.:j_
Vencia. — Av. 28 cie Setembro
n." 191-R _ Alfaiato.
TAXI Gordini 19Ó4. Pronto a ro-
da,-. 2 000 000, o restante a cem-
binar. A,-. 28 de Setembro, 189

4843181 ._
VAXI DKW" 1965 

"-" 
4"ÒÕ0Ô00, o

restante a cc moina'. Av. 28 de
Setembro,_189 - 43-3181.
TÁXIS — Chevrolet 51, mecâ*
nico. Vende-se NCrS 3 6C0, à
vista ou troca-se per Chev. oat-
ticular. Rua Frei Caneca, 272 -
Sr. Cardoso -Jel. 42-6218.
TÁXI GORDINI 

"64 
- A 

"vista

NCrS 4 600,00 ent. NCrS 3 CCO 00
12 x 250 OCO. Rua Sorocaba.

436.
TÁXI DAUPHINE""" 61 - CaDeli-
nha, base 2 600, aceito oferta
tedo dia — Gastão Penalva, ló
-- Andaraí.
TAXI - Chevrelèf'48""- EnTper.
feiro estado. Largo Benfica, 17
-¦ Sr. Salomon - São Cristóvão,

vfs.lTAXI- Vendo"Dauphine 62, óti-
mo tudo
Januário,

carro, financio ou treco. Rua Do-
na Maria, 88.

DKW Vemaguet 1963, última só-
ric, rádio, preço 2 930 mil, hoie
— R. Marechal M_.scarenh.is de
Morais, 89, porteiro Geraldo —
Copacabana.

Alexandn
.ARMAN-GHIA 64 - Vende-se

cia Tânia — Princesa Isabol, 481.lem excepcional estado geral bem
rádio Blaupunk, tape

cnsião. Tralar
52-3483 com

AERO WILLYS 1963", novo. Vale'5 pneus novos. Vendo c/ 2a pena ver, cquipadissimo, um lhões de enti 
'

EO dono. Faço qualquer prova.
Bem preço à vista. — Sousa
Lima 363.

a diferença, à vista. Av. Chur-
cli-t 97 - 3.0 _ SI30S - Tel.
52-1845 _—_J.-sé.
ÃERO WILLYS 62 - Vendí-sí"
côr bordeaux. FacÜrta-se cj NCrS
2 500,00 dc entrada c o restan-
te em 15 meses. Ver o tratar na
Uurt da Alfândega, 2Õ5.

BEL-CAR OK 67 - Vendo abaixo
da tabela eu aceito Kombi 61,
62 e 63. Diferença em dinheiro.
Rua__da;_ Marrecas, 29-A.
BUICK i'6 — Um efeno só, impe-
cível, todo crictii-al, CrS 2 300
- Vcr R. Vol. Pátria, 266 poit.
Açjui.inho.

irada. Rua Bispo, 47.
DAUPHINE — Cempro som aber-
recâ-lo. Vejo no horário do sua
pteForència e paqo hojo em di-
nheiro. Tel. ."0-3891.
DKW VEMAG 

"na 
Zona Sul, na

Texas, com o seu tradicional pia-no de trocas e com esquemas de
financiamento inédites na Gua-
nabara, ende os clientes escolhem
a modalidade de pagamento que
melhrr lhes c:nvíer. Venha co-
nhecer cs recentes modelrs 67
c-m linhas cores. Av. Atlântica
esquina da R. Djalma Ulrich no
Porto 5.
DKW — Cempro sam abcrrocê-lo.
V_|o no horário do sua preferfin-
cia o pa-j-i íiojo cm dinheiro. —
Tel.t ÍÜÍ831.
DODGE Utility 51, mec, 6 cil.,
vendo, por (2 milhões) h vista.
Ver c tratar, Vise. Piraiá, 395.
DKW VEMAG 1962 e 1966 -
Belcar — excelente — novíssimos

e-icelcrtes. Troco ou facilito
rtó 20 meses. R. C-nde Bonfin,
66-A - lei. 34-9909.

DAUPHINE 1963, cm ótimo cs-
lado de conservação, capas, som
defeito a qualquer experiência.
Preço 1 620 mil. Rua Barata Ri-
Lieiro, 254, Dr. Ari.
DKW Belcar, luxo, 64, série es-
pecial cem bancos reclináveís. —
Equipado à vista ou financiado.
Rua São Salvador, 30 ap. 110 —
Flamengo.
DAÜPHÍNE 62/3, conservadlssl.
mo, gastei 1 000 na man. e sus-
pensão. Vendo urg. 1 850, 1.°
cheqar a/c oferta. Afonso Pena,
66-B.
DAUPHINE 1962 - Equipado, 4t|.
mo estado. Vendo. Troco. Faci-
lito. Rua São Francisco Xavier,
393._Tol._ 28-3776. _
DKW Vemaguet 65 — Vendo ur-
gente, preço baratissimo. Rua
Silveira Martins, 132-508. João.
DAUPHINE 63, aiul equipado,
mecânica 100%, troco, fa;ilito.
R. 24 de Maio, 254 - 48-0987.
DAUFHINE 61. super novo, equi-
pado, vendo, troco, facilito. Cer-
queira Daltro, 82, posto em Cas-
cadura.
DKW 59 — Enxuto, vendo por
Cr$ 3 200 ou troco p^r Volfes
62. mesmo valor. Av. 28 de Se-
lembro, 185 — Mendes.
DAUPHINE 62, em ótimo esta-
do c/ radio. Vendo c/ 800 ent.
e 140 mensais. Machado Coelho,
91 - Estácio.
DAUPHINE 

"61, 
frisos""de Gordl-

ni, I 700. Urgente. Rua da Li.
herdade, 23 — São Cristóvão,
prox. a Cancelo.
DAUPHIN E~~1959Í0 - Excelente
estado — Bem conservado — No-
vinho - Entrada de 850, saldo
ern 16 meses — Rua Riachuelo,
33 - Tel. 22-7036 - à vista CrS
1 580 mil.

GORDINI 63 - Verde. Equipa-
do. Um só dono. Estado excep-
cicnal. Vendo c[ I 300 à vista
e 15 de 174. Delsul Revendedor
Willys. Francisco Otaviano, 41.
Tel. 27-8656.'GORDINI 

lll 67 - Zero. Todas
as cores. Facilitamos e aceita-
mos trocas. Rua Francisco Ota-
viano, 41. Delsul Revendedor
Wiliys. Não compre sem nos
consultar. Tel.t 27-8656.
GORDINI" 66, II, còr azul mari-
nho, c| 12 mil km, único dono,
estado impecável, vendo por mo-
tivo de transferência para Bra*
sília. Rua Bispo, A7,

GORDINI 62 -Uma jóia de carro
bom de tudo, vendo a vista ou
financio parlo_- 290586. 
GORDINI 63 — Em ótimo esta-
do, completamento equipado e
pneus novos — CrS 1 500,00 en*
trada o saldo a combinar — Tâ-
nia S|A — Princesa Isabol, 481 —
Junto ao Túnel Novo.
GORDINI" 64 - Equipado," esto'
do ds novo — NCrS 1 500,00 de
enlrada, saldo a combinar — Tâ-
nia S|A — Princesa Isabel, 481 —
Junto ao Túnel Novo.
GORDINI lll r Zoro~- NCrS™.
125,00 mensais, sem entrada o
sem iuros, côr a oscolhor. Atiên-
cia Tânia — Av. Princesa Isabel.
401 — Junto ao Túnol Novo.
GORDINI 64 1093, 

"óTimõ~es"lir"

do geral, nunca competiu, nun-
ca bateu. 3 000 000. R. Sousa
Barros, 15. Eng. Novo. Ac. ofer-
ta, treco e facilito.

Junto ao Túnel Novo. jGC'l-J'Pü^ü-
ISABELA 1958- Vende-se unã," '" c,c- ,Prei;0 de
em perfeito estado de conserva- tels.: 52-8350 oi
ção, 2 portas, equipado c, rá- j SuzukT. __
dio, forraçáo, tapetes, pneus tu-|KO/\ABI 62, Standard, mec. 100%.
do 100c„. Preço CrS 2 900 COO. fa- pneus novos, preco ótimo, ou
cilita-se. Tels.: 23-8855 e 43-5347.|,ra 59, p,ec. pinlura, mec. 100%.
IMPALA 63-6 ci!.. mec, éti-' Preço 2 000 novos, R. Russel, n.
mo estado. Tratar tels.: 54-2113 [450-A.o 2B-5820, Raul cu Edson. KOMBI 64, estado de nova, tro-
INTERLAGOS - Perfeito estado, co, facilito com 2 500. - Av.
vende-se quatro milhões à vista. Mem de Sá, 253-B.
Ver à Avenida Vieira Souto, 8,1 KOMBI 65 e 66, ambas" equipa-
pela manhã, com o Sr. Antonio. das, vendo, troco e facilito. Rua
ÍIÃMÀRÀTY 66 

"- 
VÍnho metâll- Haddock Lobo, 382. Tel. 34-2458.

co, f.-rração preta, única dona c/l KARMANN-GHIA 1964 - Verde',
2 mil km. Originais, equipado | superequipado, ótimo estado

a 3 500. R. SSo
61 - S. Cristóvão.

TAXI VEMAG 64 -" 1 001. Em
perfeifo ostado, pnaus nervos. R.
F.udenío de rViora..., 1 25ú.

TAXI -"Vende-se VolK ano 64
-- Rua do Riachuelo, 194.
ÍAXTVOLKS 63 rádioT capas re.
cém emplacado nunco, redov.
Est. nove. Av. Copacabana, n.

ILDSMOBILE 57 - 88 - 4 por- 
>NUUM lv.'u ~ 

/, P°,r:'ls' I3="" 
395 ~ C' ^r,eiro-

em magnífico eslado, lindo ['^" 
rnectinico, tudo bom NCrS TAX| - Aero Willys 62 - Preto

5-0,00. Tralar Rua Conoe Bonfim,Lm ótimo estado, a toda preva.
129, fundos, Sr. Jayrre. - Tel.tK/er e tratar Rua Alfredo -Dolabe-
78-4734. ha pcrtela, 13, final Rua Barão
STUDEBAKER 43, NCrS 250,00,|S. Fe'iy - (Centra!',
mecânica a Ioda prova. Aceito TAXI VOLKSWAGEN - 61, úl-
treca e fácil. rest. - R. S. Fco.;t;ma sér;Ci pcr.0;to c:tf.r!n d»
Xavier, 629. conservação, por NCrS 5 500,00
SIMCA TUFÃO 65 - Toda nova, — Ver na Avenida R:o Branío
rádio, trinca direção, etc. Ven- com Rua SJo Bont--., certo tia
do por NCrS 5 500,00. Av. Frank- P. Mauá cu tcl. 43-31S9.
lin Roosevelt, 23 sUJ-S^Ol-C -! TAXi" VOLKS" 63 - 

"Emolãcado

Sr Ari |To1- 52"7:?62 ~ Paul0- hoie, nunca rodou na prata -

Ainri7Annr\n V Ar'SIMCA RALLYE 65 - Tipo tufão 3 500 entrada, resto esmbinar.
OLDÒMOBILt 62 — F-85 conservação impecável, eqüina- R. Artur Meneses. 16 ap. 404 -

_ Cultas rrinuírtiup! ld3' revisado, clqarantiá. Aceita- Tel. 34-8745 - Maracanã. - -.UflasS, conversível,i ,roc3 e faeMi,a.„ _ Telefone TAXI - Vclks 63, CapelinhTt:
hlaramatlCO, todo riOVO, 2S-865i\_ _ |Tratar_Tel. 42-8855 - Hé!:r-,
equipado. Vondo ou tro- __IMSA y1^*0*0. 

" -, e»"-|taxi chovíoici 4i, cap., finan-
1 r 

,, ,, ., do dn 0 km., revisado drtaran- cio_ pntr> ^ m; |,5o o 12 do CrS
CO poi' Volks. Ver e fra-jtia^AcejJa-se^ troca e facilila-sejiso 000. Rua Sara, 137 ap. 101,

OLDSMOBILE Cutlass 66, vcrm-.-
lho, czm interior preto, 2 por-
tas. direção hid., freio ar, vidres
elétricos, 6 COO km. - Teleío-
na 58-0990.
CLOaVlÕBILE 56, Hclliday, %,'
coluna, perf. est., pneus n^vos,
rad. etc. - R. Uruguai, 283 -
38-8087 - Financ. c/ 1 600 -

troco e facilito. Rua Haddock Lô
bo, 335
JEEP WILLYS 1951 - Ver e tro-
tar na Rua Francisco Real, 5-A —
P. Miguel.
JK 62 — Verde, excelente esta-
do de conservação. Ótimo preço
a vista. Ac. troca. Av. Mem de
Sá, 173, Tel, 22-9073.
JEEP WILLYS 60 ci bom estado
de conservação, vendo, troco, fa-
cilito. Rua Carlos de Carvalho n.
69, loja c| Sr, Arly.
JEEP WILLYS 51 -"Ford 29, am-
bos 100%. Tr. até 12 hs, sáha-
do o dia todo. R. Flaminia, 691
- V, da Penha.
JEEP WÍLLYS 58 - Vende-se -
Preço 1 700,00 - Rua Santana,
77, jóia E.
JEEP WILLYS 1963 - 

"ót. 
est. ge-

ral, pneus, caneta novos, motor

Facilito. Rua
sr, 393. Telefone

Vendo. Troco
Francisco Xa'
28-3776.
KOMBI 62 Standard excepcional
estado, preço barato. Rua Sil-
veira Martins, 132. apto, 503.
- João.
KOMBI 61, toda nova, a qual-
quer prova geral, vendo, troco,
facilito. Cerqueira Daltro, 82,
posto em Cascadura.
KOMBI 65 - CrS 2 800, lataria
perfeita, pintura de fábrica, me-
cênica ótima. Saldo até 15 me-
ses. Barata Ribeira,_147.
KOMBI LUXO 1965 - Eslado de
0 Quilômetro, totalmente equ
pada com rádio, capas de mai
roquim, cortinas etc. Ver a Rua
Aires Saldanha, 66 com o_ por
teiro e tratar com Sr. Luís -
Tel. 52-1019.

lar na Rua Cardoso de 
"^ Aceita

Tel. 25-3651. _lSr. Hélio -
. . ,CA TUFÃO 64, 65 e 66 -!TAXl"Acro

Morais, 495 — Dr. Lúcio Novos, revisados, cl garantia -!,;d;,.

Santo Cristo.

Tel. 30-9022, Ramos.\tff,tfct
ca, vulcron,- lia-¦ carro de qualquer maroli troc<Ji f,c:|-,,. Ru,, -4 do

Facilitamos_o sal- Maio, 254 - 43-0937.
OLDSMOBII F 51/91! H'd- ?\do. REDI S.A. Concessionária da! ----„-- -.
OLDSMOBILE .3/98 ~ Hidr 2, ^ 

^ ^ ^^ Lis. TAXI - Dodge 51, mecânica, 6
p., a,., nia., »j p. n., mec. ilu.o,,. .. , , „,„,_. ciímorcs, exce,ente, cont o p/recisa lant. e pint. Vdo. me-iW Vb . 

~ 
. ¦c';tf;-s"\:.. 

. |,rab,|h_r. Fac. c/ 1300. R. 24
1 milh.

Iboa, 116 - Tel. 25-8551.

Tel.tlsfMCÃ 60 c 63, ólimo estado
neral, cquioada, rádio, capa,

Mecânico. UrTicõ t.rancav,.R- Hu". 
Bar<0S: ,5.' ~

, |I_na. Novo. Ace;to oferta, troce"facilito.

!hcr eferta.
34-5737.
PONflAC 52
dono. O mais novo da GB. Trc
c:> c fac. — Rua dos Invali
d=s' '°B- .... _ ISIMCA RALLEY 65, im-
PICK-UP Da Soto 56, troco, fa-L_._.^.,^l mrt^_l^. =^i,i^
cilito com 1 500. Av. Mem éoPeZ3ye] eslado, eC|Ulp.
sá-253-B. [Facilito. Sr- Rubens. Tel.
PICK-UP Ford 59 FICO, cm ó,i-15g_5202
mo estado geral. Vendo ou ln

ico. Rua Andrade Pertence, 42
Calete.

j PONTIAC 51, Catãlina, ótimo es
' tado, lataria, forra
mecânica, tudo ICO^Ó, facilito.
Rua Uruguai 248 - 36-5128.
PONTIAC 58/59 - 4 p., dir. h.,
tedo original. Preço à vista 3 730.
Preço para revendedor. — Tel.
43-3493. Rua Dr, Satamini, 16I-B.
PLYMOUTH 63" -"6

novo com',(. 000 km Troco Voiksl^MB, 59 Standard transforma

es.udo_.pag. financio. _R, RÔ3o Lo-|?- _,K«„ffi^',-.._í^50i,V"___d!|5;

DKW VEMAG 64 - Sinal 1 £00
— Resto a Icngc» prazo — Meter
c/ garantia — Av, Mem de Sá,
14-A - Junlo R. Passeio — Tels.:
.12-J229 e 32-5397.
D KW 1965 — Equipado, na ga-
ranüa, verde-Petrcpolis, p^rfeite
rjttcdo. Urgente, melher eferta.
Tude OK. — Rua Caruaru, 45,
ap. 10! - Grajaú.
DKW VEMAGUET, toda original,
1956, muito conservõda. Trccc

Jeep ou facilito. Tcl. 4B 0730.
DAUPHINE 65 63 - Est. 0 km.
Troco e facilito. Rua dos inva-
lidos, 90-B - Centro.

GORDINI lll - Zcro_km. Tomos
para prenta entrega todas as cô-
rcs. Entrada mínima e prazo má-
ximo. Tânia S.A. — Av. Prínce-
sa Isabel, 421, junto ao Túnel
Novo.
GCRDINI 64, cquinado, rádio,
naoa, mecânica 100%, troco, fa-
cllito. Rua 24 de Maio. 254 -
43-0-E7.
GORDINI" 63, ult. série, equipa-
do, exc. citado. Entr. CrS 1 £.00,
resi. Icngo prazo. R. S. Francisco
Xav;er, 30-A.
CCRDINI 63, c/ radio, capas,
pneus novos, NCrS 1 200,00 -
Aceito troca o fácil. rest. - R, S.
Fco. Xavier, 628.
GORDINI 

' 
64

pes,__30,_caía 15 — Tijuca.
JEEP WILLY5 6Ír""n"o" melhor~o7-
tado possível. 100% — 30-8316,
dopois das 18 h.
JEEP WILLYS 

"l96Í~~4"""p~ortas,

estado geral ótimo. Ver à Rua
Cordovll, 949 -_P. Lucas._
JK 60 - Olimo 

"estado. 
4 500T

R. Lobo_Junicr, 1673.
JEEP 64 Super-nôvo, T~400
mil. Igual nâo há. saldo a
comb. Rua Conde de Bonfim,
40-A.

à Rua Nilton Prado, 12
Cristóvão.

Ótimo est., a
qualquer prova. Ã vista, troco
e fac. c' 1 400 ent-, s. 18 m.
R. 24 Maio,_31ó - 48-2701.
GORDINI 65, único d=nc, equip.,
a qualquer pr.-va. À vista, tree:.

f:c. c/ 1 700 cnt„ s. 1B tn.
R. 24 Maio, 316 - 48-2701,
GORDINI 63," c/ radio, pneus
neves, mecânica a qualquer pro-
va. A vista, troco e fac. c/

300 ent., s. 18 m., R. 21 de
Maio, 316_- 48-2701.
GORDINI 65, equipado, exca-
lente. Fac. c/ 1 600. Troco. R.
24 de Maio, 19, íundos. Tele-
írne 28-7512.
GORDINI Í96Ó - Vendo, estado
c'fl ¦nave. Facilito. Prec.0 d° rea-
sião. Rua Paissandu, 7 - 25-9779.

JEEP WILLYS - Vende-se ano 62
tratar Rua Álvaro de Miranda
Pcsto Texaco, com Sr. José tel.
29-2433. _
JEEP W~59~ ÍT~NCr$~l""300^"-
1960, 1 e 62, pick-ups e Rural
ò'>, troco fac. R. Tenente Pimen-
tel, 247 - Olaria. 30 3356,
KOMBI — Cempro urgento do 57 KOMBI
3 67 qu.Vquer estado pago à vis-
ta Tol. 49.8132 - Sr. Santos, no
hera dn sua preferencia.
KARMANN-GHIA 65 - Vendo 21
mil km, todo equipado, pneus
cínturados, só à vista, 6 900. Ver
e tratar à Av. Epitácio Pessoa n.°
30. no. 1, das 9 às 14_hs.
KOJViQI — Cempro sem oberrocS-
Io. Vejo no hcr.tr.o do sua pre-
ferüncia o paao hojo cm dinhei-
ro. - Tel. 38-3891.

KARMANN GHIA_ 1964 - Verme.
!ho e pérola, novo, equipado —
São Clemente, 71 - Tcl. 46-6404

KARMANN GHIA 1965 - Novo
20 mil km, azul, c/ rádio — São
Clemente, 71 - Tcl. 46-6404.
¦KARMANN-GHIA 66, vermelho,
7 500 km, equipado, veloc. la-
crado, de particular. Vendo í
prazo c/ prestações de NCrS
180.60. Tratar 23-2845^
KARMANN-GHIA 6-t""-" Em otlmc
est_:do. Equipado. Rua Artur Ber
nardes, c. 13/15.
KOMBI, saída 62, Standard, part.,
4 porlas, único dono, lataria,
pint., pneus, tudo novo. N, B.:
maq. nova em folha, com cem
prcvanle. 2 980 à visla. R. Dr.
Padilha, 218, Tel.: 29-4997:

60, Standard, part., A
portas, lataria, pint., pneus tudo
novo. N. B.: maq. nova. Urgente.
2 650 à vista. R. Dr. Padilha, 218
- Tel.l 29-4997._
KÓMBI Standard 66, estado ze-
ro, unieo dono. Vendo cu treco
estudo financiamento. Rua do
Matoso 202. Tel. 54-1316.
KARMANN-GHIA 63 todo equipa-
do. Vendo ou treco por Vclks
64 ou 65. Rua Pereira Nunes,
158

KARMANN-GHIA 1963 e 1954 - KÕMBI 64 - Luxo. Excelente cs-
Superequipados, diversas cores,l,a!j0- Troco e financ. Real Gran-
troco cu facilito ató 20 meses -ideza, 193, loia I. Aberta até 20
R. Conde de Bonfim, 66-A
34.9909.

Tel.

KOMBI 1964 - Standard - pou.
co rodado, excelente, troco cu
facilito cem CrS 2 500 e salda
até 20 meses. R. Conde Bonfim,
66-A - Tel. 34-9909.
KOMBI 67 0 km 52 HP P." entre-
ga azul vendo cu aceito treca
menr valer. Rua E:c~bar 91. S.
Cristóvão. Tel. 34-6200 34-6056.
Sr. Jcsé.

eras.
Nete bem — Má*

pint., pneus, cap::;
KOMBI 59
quina nova.
nevas. Rua Augusto Barbosa, 171,
Junto a p:nte fedes cs Sanlos.
Ccr cinza e marfim, frises de
luxo.
KOMBI 65 e 6ó, superequipado,
estado de 0 km. Acei ti treca
m3'3 antira cu Voiks. Rua Auçjls-
to Bsrbcsa, 171. Junto a pente
ua Todos cs Santcs.

/isla
meca

nica, vendo em ótimo estado çc-
ral, documentos de Embaixada,|r'í/iY/-*"Ã ü 

 
t í:"T

carro para pessoa exigente. Ser-!ol(Vt-.A OO — I UTaO —

ve lambem para táxi, ultra eco- Unjc0 dono, equip., ex-
nomica, vendo a vista ou a pra- 

' " " ' .
tro. Aceito troca e financio oió:celente estado. — Tel.
20 meses. Ver noie o dÍ3 todj,!rr. mryn c n t - _.
_ Rua Teodoro da Silva, 419-A. 58-5202 - Sr. Rubens.
OONTIAC 55 — Vendo cm óTimo SIMCA 61, última série, lindíssi-
estado, de A portas, este.o em mo, vendo ou troco por cr-rro
ft"mos oriqinais de fábrica, rá- pequeno, diferença à vista. Base
dio ctc. Rua Teedoro da Silva, 2 K)0. Rua Siqueira Campes n.
419-A. Aceito troca e financio aíél293A.
20 meses. SIMCA 66 -""""SÍpcr-nova istf^.
PICK-UP F-100, 60 - Vende-se km., c| rádio (2 altofalantcs), ca-
ou trecase por Aero 64 ou 65. pas de napa, ctc. 2 600 mil. R.
Pago o restante à vista - Rua Crnd" de Bonfim, 40-A.
Jerusa'ém,_ 405 -Te!. 30-3214
PASSA-SE Renault 65, equipado

de Maio, 19, fundes. — Telefo-
ne 23-7512.
TAXI - Chevrolet 52, excelente.
e.tado de novo, pronto para tra-
balhar. Fac. cl 1 500. R. 24 rle
Maio, 19, fundes. Tcl. 28-7512.
TÁXI DKW 62 - 3 C00 entrada",
rerto a combinar. Rua Uruguai,
349, com Evaristo.^
TAXI CHEVROLET - 

"Ario 
46 -

Capela, bem estado — Vende-se
Preço 1 950 mil - Rua San-

tana, 77 loja E — borracheiro.
TAXI x C/Í3A comercial cem*
terreno em Olinda — Vendo ou
aceito um Váxi como parte do
paramento — Tratar Te!.: 25-6341

Sr. Cardoso.

,, . TAXI DKW 62, máp.7c"arbu"ra'dor.
, ,--., „ tf; 

Sél% 'Aí? l <»¦- »P- novos, carro impecável.
}m. 

Rua Maior^ Avila.^SS 
^.p. yendQi ,r,c0 Vo|k

a vista. So hoie. Co-
21S - Q. Bocaiúva.

AERO 
"""

SIMCA 1964/5. Tufão, últ. série,
pcuco uso, único deno, côr sem-
bra, ferrada de Vulcron. Treco

nlntura.[e fac. — R. C. Bonfim, 577-A -

SIMCA — Cempro som ahcrreeu-
Io. Vejo no horário do sua pro-
ferência e pano finjo cm dinhei-
ro. - Tol. 38-3891.
SIMCA 64

|232 Paulo. Aceita-se oferta
:u financiada

SIMCA JANGADA 63 - I 393,00
- — Ultima série, 3 síncros., quase

da Caíra, facilita parto - Tratar non_ Saldo a comb. Troco. Rur
João San-Gcmos Freiras, 52

les.
PREFECÍ 

"5f,'"NCrS""350,C0,To"dõ

reformado. Aceito troca, fácil.
rast. - R. S. Fco, Xavier, 628.
¦>ICK"-UP 

W"1ÍLYS""66
redas, ótimo estado, vendo ur
pente, aceito treca. Tel. 48-7756.
PICK-UP" CHEVROLET 63" - Ven-
de-so cm ótimo estado. Tratar Al-
mirante Baltatar, n. 194.
PONTIAC 48 - Em" ótimo esta-
do, 6 cil., mec, A ptj. Preço à
vista. CrS 800 000 ou facilito. R.
Honóric,_£75^— Todo» cs Santos.
PICK-UP -~Ford 46, ótimo estí
do geral, maquinaria Standard.
Feita a 6 meses. Ver Rua 17 de
Fevereiro, 1^76-B — Bonsucesso.
PONTIAC 51 -¦ 4 portas, cm bom
estado. Financ. c/ 600. À vis-

n 900. Rua Uruguai, 283 -
8-8087 - Sr. ArL__

PEUGEOT 404," mod. óT - Su-
er.uxo, orig. fabr., todo equi-
ado, pneus noves

Pessoa, 455'302, c,
lto:s 18 hera-..

Ma-S. Francisco Xavier, 342-E
racanã.
STANDARD VANGUARD 51, 4 ci-
lindres, Cadillac 50, coupê de
vile. Vendo, financio. Engenhei-

Tração 4|rn N.-rareth, 42, Abolição. Tel.'49-2274.

SIMCA 63 - Rad., pint., pneus
novos, s| balidas, lindo carrn, p;r!.
p' partícula'. Trav. Dr. Araújo, 191

Pça. da Eandeira.Sr. Orlando.
SIMCA 63 — Impecável estado
qeral. Vendo. Trreo. Financio.
Paim Pamplona, 700 — Jacaré.
Tel. 49^7652.

SIMCA Tufão 65 - Linda. Para
pessoa de fino eôsto. A?ul-Ma-
rinho, 5 200 à vista, 2 500 de
entr. Saldo 18 meses. Av. Atlân-
tica, 1 536-A. Tel.: 36-1323.
SIMCA 63 - Vendo :e cu 

"tro

cise per Vclks cu D..W 63 em
diante, larqo da Taquara 170

Barraca Azul. Sr. Nllo.
SIMCA"" CHAMBORD 

" 
1963, 

~sin".

Av. Epit. j crenizada. Vende-se cem pouco
prep., de-: uso, radie e pneus noves. Rua

iDrmin>-,.-s Ferreira 125-121

ferença
lúml
TAXI AERO 1965 - Equipado."
Vendo. Troco. Facilito. Rua Had-
dock_Lúbo, 336. Tel. 28-0071.
TAXI-" Gordini" 65""- Vende"-
se cem ocuces km rodados. Es-
tuda-se financiamento. Rua Dc-
zenove de Fevereiro n.° «13 cem
Valquiric.

jTÀXI~GO"rd"ÍNI 64 - CrS 2 000
— Máquina nova, cx. mud. etc.
Lataria e pin turn 100%. Saldo
até 15 meses. Barata Ribeiro, 147,
TAXI — Cempro carro do praça,
qualquer marra. Pano A vista. —
Rua Orcstes, 13, sp. 202. Tcl.
23-1183, Santo Cristo.
TAXI — Vendo oito taxi metros
marca Capelinha, já ofendes —
Já tirei nada consta — 37-2763.
TA.X1 Gordini 65. Pcuco rodado.
Facilito prest. de 300 000. Rua
dos Invalido:,_90-B - Centro.
TAXI - 

"Volks 
62 Capelinha equi-

pado. Vondo urgente a vista
NCrS 5 030,00. Rua Rocha Miran-
ds. 79K Usina da Tijuca.
TAXI GORD"lNI 64 e 63. Financ
c! 2 500 000 entr. Real Grande-
oa, 193, loja 1. Aberta até 20 hs.
TÁXI. Carro, cempro qua'nuer
marca. Pacjo na hora, à vista.
Rodando cu parado. Rua Emí-
lio de Meneses, 301. Piedade,
Sr. Soares.
TÁXI e placa. Vondo, faço a
permuta, lenho Deso. Cficigl,
dou sem carro emplacado na
oraça. Rua Emílio do Meneses,
301. - Piedade, Sr. Soares.
TAXI Volks. 64, M| 65, lupêfS
quipado. Vende-se financiado.
R. Sioueira Campes, 2-14. Tel.
37 2141 - Álvaro.
URGENTE - Volks COMPRO um
60 12.80', 61 (3.00), 61 iinc.

1(3.201 cu 62 (3.5C0) cutrol «nos
FEUGEOf 1952 - MáquTnVrcti-; COPACABANA. |a comb. cu troco pelo meu VW
ficada, pintura e lataria em pei-ÍSIMCA Tufão 196465, novo. Va j67 

~ ',6-!9í7-

feita cendlçio. Tratar cem o Sr.j]e a pena ver. um só dono. —iVOLKSWAGEN 65 — Estadp
An!;nio à Rua Sarpento Fcnan-j Faç? c{ua'quer prova. Eom pre-' ICO^S c capas uma ióia. Vendo
Hrs r.-ntes, 30 ,ip. 301. Pavuna. j ço à vista. Troco. Sousa Lima;uroente na Toneleros, 218 — Sr.
Final Aut. Ciub. íi. 3c3. iAvelino,

'7WJ!
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O MELHOR NEGÓCIO ESTÁ NA AGÊNCIA HUGO

AGENCIA
DE AUTOMÓVEIS|

Revendedor WILLYS
RUA MARIZ E BARROS, 774/776

Tels.: 48-7454 e 34-9316

Automóveis
WAIDYR FIGUEIREDO

O R.7 passou liem pnr Iodos os obstáculos que for-
(aram a desistência de um srande número tle

concorrentes.

PROVA DAS FLORES — Enfrentando os melho-
res volantes internacionais cie rallyes J. F. Piot e
C. Roure pilotando um Renault 8 Gordinl triun-
faram na Prova das Flores de 19G7. a grande pro-
va internacional italiana, que conta para o Cam-
peonato Europeu de Corridas. Esta competição
que se desenvolve nos Alpes Ligurianos é um des
mais duros rallyes rie inverno. Este ano, os 1 500
quilômetros de estradas de terra, recobertas eie
pedra:-, lama e esburacadas fizeram com que 50'.-
dos 90 concorrentes não conseguissem terminar a
prova. Quatro vezes o Renault 8 Gordinl de Piot
e Roure estabeleceu os melhores tempos nas eta-
pas cronometradas. Esta equipe saiu vitoriosa na
classificação geral, e conseguiu o primeiro lugar
na categoria turismo e na classe rie 1 000 a 1000
cc. Poi esta a classificação: li PIOT — ROURE
com RENAULT 8 GORDINI 1 300: 2." — HOP-
KIRK — CRELLIN eom BMC COOPER S.: 3."i
— ANDERSSON — DAVEMPORT com LANCIA
FULVIA; 4.°> — EALL — WOOD com BMC CO-
OPER S.; 5.°) — ELPORD — STONE com LAN-
CIA FÜLVIA: G."i — OGIER — LUCETTE PIN-
TET com CITROEN DS 21.
CORRIDA BA PRIMAVERA — Na Corrida cia
Primavera, disputada em Lorrainc — França, hou-
ve um verdadeiro festival ria marca Renault. Os
Renault 8 Gordini ocuparam as 8 primeiras co-
locações na Classificação Geral entre um número
enorme de concorrentes. — 1.""' ROUSELY —
GROBOT com RENAULT 8 GORDINI: 2."l
BERTOLDI — PRIM com RENAULT 8 GORDI-
NI; 3.°) VITTORI — GASSE com RENAULT 8
GORDINI; 4.°i VAUTRIN — SIMONIN com RE-
NAULT 8 GORDINI; 5.°) BOURION — RIS com
RENAULT 8 GORDINI: 6.°) KINIC — LAWTON
com RENAULT 8 GORDINI; T.°)CORRIOS —
ATTTNAULT com RENAULT 8 GORDINI: H.">
GUEMATI — DALLE com RENAULT 8 GORDI-
NI.
SEMANA 1)0 AUT01M015IHSMO — Com a rea-
lização de uma grande gincana cio tipo "caça ao
tesouro", no próximo dia 1 de abril, movimentai!-
do o dia inteiro a cidade, inaugura-se ti I SEMANA
DO AUTOMOBILISMO, promoção do Automóvel
Clube da Guanabara e Federação Carioca de Au-
ibomobilismo. Entre as promoções cia Semana es-
lão a Subida do Corcovado e a II Três Horas
de Velocidade, no Autódromo Internacional eio
Rio. A prova lera três fases distintas: eliminató-
ria, das 10 às 19 horas, eom 18 tarefas: semi-
íinal, das lSh 30m ás 22 horas, com 5 tarefas: e
a final, rias 22h lôm às' 23h 4,r>m, com uma úni-
ca tarefa, que somente poderá ser vencida por
um concorrente.

Às 10 horas será dada a partida aos concor-
rentes, no Estádio do Maracanã, alinhando os
concorrentes na Rua Professor Eurieo Rabelo.
As chegadas serão na TV Globo. Aos vencedores
serão oferecidos, além cie ricas taças: 1." lugar —
um automóvel Gordini zero quilômetro; 2." lugar

1 titulo cio ACG e uma vitrola, rie fila com 4
<apes; 3.° lugar — um jogo rie capas dc couro c|
laterais: 4.° lugar — um jogo cie pneus cinturados;
5.° lugar — 1 000 litros cie gasolina azul; 6.° lu-
gar tim jogo de rodas cromadas; 7.° lugar — um
volante esporte; 8." lugar — um rádio ires fai-
xas; 9." lugar — uma buzina sonora; 10.D lugar

500 litros de gasolina azul. A< inscrições pode-
rão ser feitas nté o dia 31, na Rua Voluntários
da Pátria n." 133.
NOVA CABINA — Uma nova cabina inclinável
para veicules comerciais, fabricada em fibra, de
vidro e com lugares para seis tripulantes e um
motorista, ou quatro tripulantes c duas camas pa-
ra viagens de longo trajeto, acaba eie ser apre-
sentada pela Reliant Motor Company. Basearia
em um veiculo comercial Porei Série Ò. apresen-
ta-se com interior estofado e carroçaria toda cm
libra ci? vidro, à exceção das portas cie aço e do
pára-brisas. O projeto levou apenas seis meses
para ser realizado. A nova cabina é um desenvol-
vimento ria cabina em fibra de vidro de tamanho
normal criada pela Reliant para os caminhões cia
Serie D c que está sendo também fabricada na
Turquia.
NOVA DIRETORIA — A Associação Brasileira rie
Revendedores Autorizados tle Veiculo s —
ABRAVE. em assembléia-gera] da classe, elepeu
sua nova diretoria e aprovou a reforma rios es-
tatutos ria entidade, bem como a criação da Di-
retoria rie Relações com as Fábricas, cujos mem-
bros foram escolhidos logo em seguida. Para o
biênio 67 08, ficou assim constituída a nova dire-
toria da ABRAVE: Presidente — Eduardo Saclcii:
Prcsidente-Conselheiro — Francisco João Calta-
hiano: Vice-Presidentes — Geraldo Doherty Mau-
gor, João Jamil Zariff e Jcsé Edgard Pereira Bar-
reto: 1.» Secretário — Raul Silva; 2." Secretário— Nelson Lincoln Garcia: l.° Tesoureiro — José
Maiorano: 2.° Tesoureiro — Virginio Montezo Fi-
lho; Diretores — Constantino Cúri e Jcsé Caries
de Carvalho.
VW NA LIDERANÇA — O Departamento Esta-
dual de Trânsito de São Paulo divulgou uni le-
vantamento, efetuado até 31 de dezembro do ano
passado, segundo o qual 76.2 por cento dos 325 889
automóveis particulares em circulação na Capi-
Lai são produzidos no Brasil. Enquanto a frota
de veículos particulares cresceu em 15,21 por cen-
ío sobre o total registrado em 1965. a de carga
aumentou em 43,24 por cento, e a de carros de
aluguel em 34,84 por cento. Ainda segundo o DET.
cerca de 180 859 veículos — novos e usados — fo-
ram negociados em São Paulo, no ano passado,o que dá a média de 1.5 unidade comprada,
a cada minuto, dentro do horário comercial. A
liderança de licenciamento e participação na
írota de carros particulares é mantida pela Vol-
.kswagen (114 489 unidades l, representando 44.34
por cento rios veículos catalogados na 7.a Seção
do DET. A Volkswagen soma também mais da
metade (58.17 por centol dos fabricados no Pais
ali registrados. Vinte por cento dos táxis cm uso
na Capital são marca VW; entre cs táxis fabrica-
dos no Brasil, a participação do táxi-mirim sobe
a 32,32 por cento.
RECORDE DE PRODUÇAO — A produção eu-
ropéia assinalou novo recorde em 1966. Dos 24.5
milhões de unidades fabricados no ano passado
pelas indústrias automobilísticas de todo o mun-
do. os paises europeus produziram 9.1 milhões,
superando em 500 mil a produção de 1965. A Ale-
manha Ocidental foi responsável por 2,1 milhões
de automóveis, utilitários, caminhões, ônibus e
tratores. Somente a Volkswagen alemã fabricou,
no ano passado, mais de 1,5 milhão de veículos,
dos quais grande parte foi vendida no exterior.
Os Estados Unidos continuam sendo os maiores
importadores de VW's, apesar de ocuparem o pri-meiro lugar na produção mundial de automóveis.
Em.í9GG, os norte-americanos compraram, na
Alemanha, 423 645 besouros, 17',0 a mais do total
registrado em 1965 .
CARROS NA SUÉCIA — Sendo o segundo paísmais motorizado do mundo, a Suécia atingiu, em
19GG. a média de um automóvel para cada qua-tro habitantes. Durante o ano, o número rie uni-
dades em circulação aumentou eni 5',, chegando
ao tctal de quase 1.9 milhão de carros paro uma
população de 7.5 milhões.

Fac c 3
alé 20

isto Xai

¦açien 64. óti-
etc. 37-9415.

equioudo,
1 I0Ò. Av.

Iroco,
Mtni

TAXI VOLKS 63 - Nunca rodou ; VENDO - Volksv
na praça. Empacado ontem. Tra- mo et-t.-,do. Rádio

IVOLKS 54,
Cilito com
Sá, 253 li.
70LKS 60, superequiiJ-uiu, Iran-
:a, rádio, capas napa, lanternas

(62 ele. Rarissima conservação.
Enl. I 800, saldo prest. 160. Rua
I.» de Marro, 7, ó.11 andnr sala

ga mecânico. Troco. Fac c 3 500 \
mil ou menos. Saldo
ses. Rua São Franc
8S4-F - Grania.
VOIKSWÁGEN 1963 - Equipado |
em estado ele novo, linanci.
com 2 500, Rua Dr. Satamini, 156.'

IvtMAGUET 1964 1 sei dono,,;
[equipado com rádio, 2 5C0 o 605, Dr. Roberto, 31-3024 -
saldo a combinar. Dr. Satamini, j31-2687, depois 11,30 hora*.
J56- . . -VOtKS 67 - 46 H. P. - Pronta
VOLKSWAGEN 1967 -- O km, mo-ienlreoa. Rua Clarnnunrlo de Mc-

íiC!l-'i-
Rua

VOLKSWAGEN 64 ¦ Particular.
Equipado. Em perfeito estado.
Vendo pela melhor oferta. Tele-
fone 49-0293.
VENDO Simca 62, batida, de
frenle, sem ter afetado
na. Peia melhor oferta
Aristídes lobo, 237, ao. 201
Tel. 54-0094.
VOLKSWAGEN 62 - Ern ótimas
condições. Vendo pela melhor
oferta ou troco por outro carro.
Hua Haddock Lobo, 335.
VOIKSWÁGEN 67. tigre, qrená,

VOtKS 62 Vende-se equipado, .VOLKS 59 a 63, compro de par- VOLKS 55 - Equip. Rua Leopol- VOLKS 66, 8 mil km na
com capa de napa e radio, tudo licular para meu uso, paqo à,do Miguez, 137 - Copacabana, lia, verde,' suiiornquinado

..... -. , -• -i Cr$.vista - 38-3316, Sr. Michel. VOLKSWAGEN 60 -Azul Atlán- R«a Dias da Cruz, 489.
VENDO Furgão GMC ino 51. tico. pneus brancos, muito bo- VOLKS 65, taxi ult. serie

Duque Caxias, 147 nito 2 050, troco p! menor va- emplacado' recente 
' 

NCr$'
lor 24 de Maio, 25 - Posto c R. Santana, 73. ap. 1806

todo equip. 
"altlare3- tro, 

c/ Jonas. Treco p/
Lace, 19-A.|VOLKSWAGEN - Vendo ano 63, partic.

particular, superequipado. per. VOLKSWAGEN M ~ Vende

César! pronta entrei
,Run Hnddock

delo 1 300, diversas cores, pron- Io, 858. telefone 29-8265.
ta entrega, A 500 de entrada, lou Reinaldo.
Rua Dr. Satamini, 156. IVOtKS 60, bom eslado. equipa-
VOLKSWAGEN 64. rádio, capasldo, vendo, troco e facilito. Su-
etc, a vista, urgente. Rua Silva burbana, 9 991-A # B — Cas-
Gomes, 125 - Cascadura, de par-jeadura.
licular. .VOLKSWAGEN 63" Vende-<e,
VOLKSWAGEN 61 Vendo equi- em perfeita conservação de cõrjroda cromada, 13
padissimo, faróis de milha, roc!as|vermelho*cerâmica, com eslofamen- facilito. R. 24 di
cornadas etc. Haddocl; Lobo, 242|to, com capa preta, novo, pela 

'48.09B7.

Aniônio. jmelhor oferta. Ver e tratar à Rua;
(Campos da Paz, 219 • Rio Com-!
prido. Dia 30 de 8 às 18 lis. ,

Vendo 1966,.

troco
Lobo, 335.

VOLKSWAGEN 1962 -- Superequi-
pado, único dono. Á vista ou
facilitado, São Francisco Xavier,
400 Tel. 48.5.176.
VOLKS 66 — Cereja, equipado,

iil km. Troco,
Maio, 254 -

- íarmaoa
VOIKSWÁGEN 59 -
3 500 c 1 500 enlr.
de 3030. Também

Vendo
e 4 de 500!!
treco taxi-! VOLKSWAGEN

Volks
tavo, Ru

diferença
Bulhócs

Gus-|uln so dono, 19 000 km. NCrS ..
Marcai, 361,5 800. Dr. Eurienio. Tel. 31-3730.

VOLKSWAGEN 65 - Còr pérola",
VOLKSWAGEN 64, última série,|V?lante de lerro e jacarandá, rá-

superequipado, rádio de botão, \°"> 
transistor, capa napa preta,

nunca balou uma ióia. 4 380. panda branca, pouco rodado e
R. Lino Teixeira 56, Jacaré. ;?'u£'viK'°-„ Vír Ruj Poente de
..„,.,,. " , .i Morais, 762, com o porteiro. —
VOLKS. 64, cor clara, Iode pra(0 J visti1 NCr$ 5500,00.
equipado, c, radio de teclas, em . - 

-

bom estado de conservação. R.!VAUXHALL ->2 - Pinl. nova, lor-

Ana Neri 1266-C. - Preço!"1™0 e mec. boa, vendo pela
4 420.
VOLKS. 66 - Equipado, com
rádio transistor, capa de Vul-

I krom etc, único dono, só à
ta. Rua Sidónio Pais n. 27

VOLKSWAGEN 66, última sérit
azul atlântico, único dono, equi
pado. Vendo e facilito parto -
Rua do Bispo, 47.

3 500. Ir„l.,r p lel. 25 0358
VOLKSWAGEN 61 3a. série, |V
3 100 à vista, troco, lac. Ent.: V. Isabel.

ÍJ00. Av. Princesa Isabel, 38á'i/ni--c íi w. i
.1 22 Sob. 57-7039. I Urgente - R. Pro
VOLKSWAGEN 60 - Urgcnfe : Est. Ramos.

930 à vista. Troco, lac. ent. VOLKSWAGEN 60
1803. Av. Princesa Isabel, 386!xut0í cor vinho, ,0da
c 22 - Sob. 57-7039.  _!cromada, transi, para

i lt." ÜCrl \ 341 ¦ 6
VOIKSWÁGEN 1964 - 2a. sério, „,' ."'"' ,, ,—
ólimo estado, único deno, equip., VOLKSWAGEN 6o - Vendo um
capas naoa, tranca etc. vendo oui'™1- 'oáo equipado, Rua Dr Sa-
Iroco menor valor. Rua Baráo de.''11""", 23(1- "P- l01- le.cic-

Mesquita, 129. I ne 48-2433.

I VOLKSWAGEN 67. 0 km, 46 HP.
I Pronla entrega. Troco facilito.

6 600.
- Cen-
Volks

Vendo,
laia
66.

feito
'arga!

VOLKSWAGEN 59, alemão, supe-
requipado. Ótimo estado. Fácil.
c 1 800 mil. Saldo a combi-
nar. Ver m. Av. Democráticos
n.o 533 - Tel.: 30-3575.
VOLKSWAGEN 66, cor 

"qrená, 
ra-

dio Motorola, capa Curvlm etc.lVOLKSWAGEN 1965 - Cór grenat,16 mil km rodados. Troco porL.quip.ido 100% de motor, ocasião
carro de menor valor. Vor na|480000f ,ambém

IR. Laranjeiras I22.A. 25-3953
VOLKS 64, pouco rodado,

I pado e eni ótimo estado
•R. General Polidoro, 232.

Ver'

Av. Democráticos,
(one 30-3575.

533. tele-

melhor ofei
do Bananal

!;VOLKS 65
i troco e far

tn, ac. troca. R. Barão
319 — Cascadura.

— Supernovo, equip.,
lito - Rua Riachuelo,

20

: -

Cascad
VOtKS 65, est. dc ,-ero k..
do carro. Emplaco praça.
de entr. Saldo 18 meses
Atlánlicn, 1 536-A. Tol.: 36-l323.,,H,<!

VOLKSWAGEN 1966," ótimo es
lado, único dono, superequipado,
bancos redináveis. Vendo, finan
cio 15 meses. Siqueira Campo;
23-A. 36-3435.
VOLKS 61, 2.» série, equipado
maquina nova. Vendo 3 300. Tel
37.1133.
VOIKSWÁGEN 1962, impeça..,
estado, único dono, capa d

66

1S8,_

! VOLKS
Ün-K 000 km, equipado,

1 500''uxo' ráclio, sob calotas
Av,,Jii!'0 £j0 Carmo, 244

oras.
Azul-atlântico

ca pri 3

VOLKSWAGEN 1961. azul, tem
tronca, radio Motorola teclas 2
allo-falantes, capas napa, boga-
nito, porta embrulho, protetores,
cremados, super calotas e outros,
pouco usado, sem acidente,

..pnrjus novos, perfeito em tudo,
vendo, posso facilitar parle, Sr,

| Cnrlos. Av. Epitacio Pessoa, 664,
101 - Ipanema, 27-3339.

i, vendo, financio 15 meses. _-|VOLKS 61
queira Campos, 23-A. 36-3435. \ novo CrS 3

Vemaôuet 62, esladoimos, 167, .
Traiar R. 5 de Julho, VENDE-SE

364. i estado. Ru

Is!
VENDE-SE

1 ,A série, motor
150 Constante Ra-

porteiro.
Rural 63 - Bom
Guaxupé, 139 —

PONTO DE PARTIDA PARA UM BOM NEGOCIO

VOLKS 65, sedan,"" estado de 0 Çom porteiro,
km. Superequipado, cò<- nzul. —[VOLKS 65, cór vinho, superequi-
Vende, troco Volks menor valorado, riquíssimo estado, vendo,

ann-GIlia 62, R. Décio;iroco, facilito. Cerqueira Daltro,

66 — ITAMARATY, estado de novo 
66 - AERO WILLYS 
65 - AERO WILLYS, excepcional 
65 - GORDINI, ólimo estado 
65 - GORDINI, c/ láxi 
64 - VEMAGUET, impecável 
64 GORDINI, com rádio ~.'
63 -- GORDINI, excepcional 
63 -AERO WILIYS, ótimo eslado 
63 - SIMCA JANGADA 
63 -SIMCA. olimo estado 
62- KOMBI, oi,.nu ostado 
61 -- SIMCA CHAMBORD 

PAGUE O RESTANTE A
LONGO PRAZO

ACEITAMOS SEU CARRO USADO
COMO PARTE DO PAGAMENTO

4.000
3.500
3. CCO
2.000
2.000
2.000

1 .800
1.500
2.000
1.800
1 .500
1 .500
1.500

Rua São Francisco Xavier, 189 -

Av. Princesa Isabel, 481
Tels.: 48-0616 e 34-8338

— Tel.: 57-0113. (P

funcionamento
?ul atlântico. Tels. 22-3057 c

22-3679 ¦¦ Sr. Vicentino.
ÍVOLKSWAGEN 1959, 60 61, 62,
63, 64 e 65, Iodos 100°, de má-

[quina e lataria. Perfeito estado
de conservação. Pequena entrada
e o saldo a longo prazo. Auto-

iPra.-o. R. Conde dc Bonfim, n.o

[645-B 
- Tel. 38-1135 e 38-2291.

ÍVOLKSWAGEN 60, 61, 62, 63, 64
¦e 65 — Lindes carros, entrada de:--

Cr$ 1 500 e o saldo cm 10,
15, 20, 25 e 30 meses - Av. Al-
mirante Barroso, 91 A — Tel.
42-6138.
VOLKSWAGEN 1967 - 0 

" 
Km.

Vendo aceito carro do menor va-
lor. Ver General Caldwell, 275-B.

Compro semi VENDE-SE Gordini II 1965 Rua
no horário dn| General Bclegard, 150.
paqo hoio em|VOLKSWAGEN 65-12 OCO km

dinheiro. - Tel. 38-3891.  |_ Vendo, Rua da Lapa, 180, s
VENDA seu carro snm aborroci-910 — Sr. Rogério,
mentos. Veto no horário de sua volKS ... Compro.
preferencia . pago ho|« om dl-K N ócio r- ido
nheiro. — írl. OÜ-JÜ7 I.

SVOLKS 1965 -- Estado de novo.
Equipado c1 rádio Telespark. Ven*

vista. Troco Volks, menor
alor. Av. Mem de Sá, 154. Tel.:

!22-6231._
VENDO - Dauphine 62, facilito,

mo_estado. Tel. 30-9977, Jay.me.
VOLKSWAGEN 1962 - Vendo

superequipado
Ver e tratar i
pagipe, 506,

ótimo de
Rua Barão de

ao. 301.

.do.
Ita-

Nova,
Rua Dr.

OicSsmobile
Cufiass

CONVERSÍVEL 66

impostos pagos.
atamini, 123 — Ti

WILLYSW
COM SUA PRATICA NUK

RUM LUXO

la.nl-
Rua Conde Bonfilmento

VOLKSWAGEN -
aborrecê-lo. Vejo

prof orãncia

paga-
703.

Paqo na ho-
Tel. 48-3572.

VOLKSWAGEN 60 estado excolon-
único dono, com fatura d^ ,--,,
vendedor, equipado. Vendo finan-1 °

nanciado. Avenida Prado Júnior,
317.
VOLKSAGEN 1962" -1963 -

1965 e 1966 -- Superequipados, j"
iroco ou facilito até 20 meses --\'

^y=w
e toda a iinha do
UTILITÁRIOS, V. en-
contra, com todas as
facilidades, na

R. Conde dc Bonfim, 66-A
4-9909.

3 300 ou faci-
neses. Av. Rod. Al-

7«' [equipado a"'Hlo 
ató 15

-- ves, 173.
VOLKSWAGEN 1967, 0 km, 46jVOLK5 64 --' Vendo, ver A
HP, 2.-1 serie, modolo 1 300, ya-1Elizobslh, 706 - Porlaria.
ria;, cores. Concessionário Rio.
Todas as garaniias de fabrica.
Vendo ou troco menor valor.
Rua Barão de Mesquita, 129.

AGÊNCIA CAMPO GRANDE
DE AUTOMÓVEIS LTDA.

Av. Cesírio de Melo, 953
Campo Grnn rie ¦ Tels,
1010 - CETEL 94-1171
Praia (Io Flamengo, 2-14-
Lojas A e B - Tel. 25-9776

Rural Willys o3
Vcndc-se um

feito eslado, ci
n Rua Comerinc
Carlos Alberto.

H'j co ror,.
91, tom

VEÍCULOS de carga

o nove
Ve

CAMINHÕES Chevro
61 e 62 estado oeral
também temos basculant
do e facilito. Rua Uran
Posto Esso.

ÇAWÍNHAO~BêrÜet~0~"
Iindros. Vencio, troco r.
automóvel nacional. Mr:,
'.'. Rua Regeneração, 74

CAMINHÃO Chevrolet de c—i-
ano 42 - Vende-se. Rua IlabirU
n.° 631 - Põslo 3 Irmãos com
Jorge.
CAMINHÃO MERCEDES 4 500 -
Vende-se ótimo caminnão. Pr^eo
6 000 à vista. Ver em Caxias, R._
Joáo Vicente. 25, ao lado do -.:--
cessionário Mercedes Ben;:, T- -ir
oelo tel. 52-1C06. R. Méxxo U'l
sala 203.

VENDO - • Conlrato Consórcio
Revendedores Volkswagen. Valori
CrS I 250. Aceito oferta. Ivan
-- 48-3437 - 31-3481 e 31-3630.

equipa-l
,i comh.!1.

IVOLKS 63 ¦- Vendo, todo equi-'
ipiido. Tratar à Av. Rio Branco,

,. , 
'"1185 Leia 1 - Seção Cobrança —j

Bontim. BEC 5f M,irco_Anlòni_o.
.VOLKS 

"63 
CrS""2 000, ec|ú\pa-

do, cerâmica, mecânica a toda
a. Saldo até 15 meses. Ba-

Ribeiro, 147,

Km,

Sá

Vilares, 229-101, Copac.
VOLKS 64, superequip. Novo
mecânica. Lataria impecável.
4 500 à vista, 2 000 de entrada,
'aldo em IS meses. Emplaco pra-
ra. Av. Atlântica, 1 536-A. Tel.:
36-1323.
VOLKS 64, todo equipado, de
meu ulo, bom preco, à vista.
Avenida Copacabana, 610-F
Bar Miss Rio.

VOLKS - Alemão, transf. p| 62.
esl. impecável. Fac. 1 000. Rua
Miguel Ângelo, 436.

VOLKSWAGEN 67 0 km modelo
1 300 ac. troca, fácil, pa
lefone 52-5934. Av. Mem
173.
VOLKS 61 - Equipado. Sincroni-
¦/ado. Última série. Real Grande-
r.a, 193,_loU 1. Aberta até 20 hs.

VOtKS 
~66 

vermelho, 8 mil km
reais todo equipado. Rua Pereira.
Nunes 158. _
VENDE-SE Volkswagen 61, 2
serie em perfeit
Conde de Bonfim
VOLKSWAGEN 62 cor pérola.
celente estndo, tranca e capa
napa. 48-2563.

VOLKSWAGEN 1966 - Vend
uryenle, superequipado. 5 700
Sr. Barbosa. R
mos, 29.

82, posto em Cascadura.
delvÒLKS 60,

mo, vendo
queira Daltro,
cadura.

superequipado,
troco, facilito.

82, pò«to ern
Cer-
Cas-

equipado, ui
Acsito troca

estudo.
8. Cop.

Ver
En.'

274.

estado.
o 1136.

Ruai.

VOLKSWAGEN 65 superequipado,
facilito negocio urgente. Run
Silveira Martins, 132-508. Jcáo.
VOLKS 65 2.a serie de um só
dono, totalmente revisado. Star
S. A. Rua Assunção 131 - 133.
Tri. 26-9205. Solalorio.
VOLKSWAGEN 66 verde" «maro-1
nas, 15 CCO km,
gente 5 800 mil
Tel. 46-8524.
VOLKSWAGEN' venc

í uni 60, ambos óti mt
tRua Saint Roman *
I trada pela Sá Ferreira.
' 
VOLKSWAGEN 64 eciuip
troco. Av. Brás de P i ric

; 30-7830.

ÍVOLKSWAGEN l"967 - 0""km".
cor qrená. Vendo. Troco. Facili
to. Rua Haddock Lobo, 386. Ie

.'lefone 280071.
sx-iVOiKSWAGEN Í963 - Superequi
tíeipado, ótimo estado." Vendo. Tro
...!co. Facilito. Rua São Francistc

Xavier, 398. Tel. 28-3776.
VOLK.
,n k, s
te novo. Estuda troca e facilito

„.-.. ,j parte. São Francisco Xavier, 400.
VOLKSWAGEN 65, vinho, equi- , , «.5474.
nüdo olimo esfado. NCrS 4 950. — .. __ — _. —
Ver no estacionamento Rua Ei- i VOLKSWAGEN 1967 0 km.,

gueira de Meio, 409. Fr^F,' Âa?,7"7íC° 
Xavie''

..-.,„.. --- v >"r t "in . ^00. Tel. 48-5476. Troca-se.
VENDE-SE Ford Falcon 60, esta- ._-_-- -

•do de novo. Iratar na Av. Rio VOLKSWAGEN 62

jBranco, 143 - Sr. Joaquim. I perequipado, capas, rad.o 3 fa

.VOLKSWAGEN 
" 

19Ó4 - Vendo
¦em estado de novo e todo equi
pado. R. São Salvador, EO. VOLKSWAGEN 66, excelente es-

UmiVcrt/rTrcM" ioaa 77~~i cp,,'ladú equipado, ac. troca me<-ot

|tm^n=hGn"o'^;a.CV=,.'bCa:-^ 
financio parte. 48.2583,

Ivista. Tei.: 48-0730. CrS 6 650. | VOLKSWAGEN 1964 -Superequi-
ado. Vendo. Troco. Facilito.

iRua Haddock Lobo, 386. Teieío-
ie 23-0071 .
VOLKSWAGEN 65, Superêquipa'-]
do. Vendo, troco e facilito. Had-;

ÍVOLKSWAGEN 65 - Vendo, oli- |dock _ 
Lobo' 382- Tl''- 3J-5458- |

i-no estado, equipado. Entrada VOLKS 64, vermelho superequi-
'2 500, restante facilito em 10 rne- pado. Vendo, troco e facilito. R.
ises. Te!.: 27-2521, Sr. Wilson. iHaddock Lobo, 332. Tel. 34-2458.

ÍVOLKSWAGEN 65 - 
'' 

Vende-se, I VOLKSWAGEN 1964 -Est. novo,
teto so'ír, excelente eslado, to- capas vulcrin. Ent.*2 800 e ló
do equipado - Ver Marques delpresl. 250. Lavradio, 206-8. Tcl.

.Abrantes, 115 - Traiar ap. 401 142.0201.

MATRIZ BRwJ SLJLJk^AJJI ^ü
R. do R.ochuelo. m_-mKÈÈÊÊH_WK_W_t_m&ÊÊ-_B__M-_ I

Fundos tcl. 22-2188 w || f
(Flomenao! UI11 VolfíS, SlItlCO
Froia do Flamengo. 300-A _.. l/^M^Lt

tcl. 4S-058 4 0U KOmbl
(Copocobonr. Pa'n passeio.
R. Borolo R.be.ro. 105-A 011 nC^ÓcioS.

tcl. 36-1003
[T.jucm LOCADORA DE
R. Mu...- e Borros. 748 .Fi . : AUTOMÓVEIS

tel. 34-7479 <&^$s- "STAH" LTDA.
ÍAerccorto) /-j'^is«- fi
AT^F^Í Dumont 'T^ INFORMAÇÕES:

tel. 22-3002 tcl. 22-2979

VOLKS 60 a 65 - Desde 1 200
mil, todos revisados e
dos. {Várias cores): Saldo
Troca-se. Rua Conde de
40-A.

VOLKS 64 
" 

2a. série - Verd.
i equipado eslá novo <> vista ou

facilito part<'. R. Campos da
Par, 105 Rio Comprido.
VOLKS 64 o 66 - Superêquipa- VOLKSWAGEN tigre, zero
dos, mecânica ólima, Km 30 000 CrS 3 500, verde-alíace, todas as
o 20 000. Troca-se Av. Nova narantias. Saldo até 15 meses -I

Iorque, 212-A - Bonsucesso. Barata Ribeiro, 147.

VOLKSWAGEN 63 ¦- 1 690,00 -VOLKS 66 -11 000 Km, ?qul-|
|Ultima série, quase novo, equip. pado 5 900 a vista. Figueiredo

jSaldo a comb. Iroco. Rua S.Magalhães, 4/0, c| porteiro.
Francisco Xavier, 342 E - Ma-!VENDE-SE - Ford 53 e Plimoulll
racanã. 51. Rua Maria Angélica, esq. de,

[VENDE-SE Simca Chambord 1~963JJardim Botânico (Borracheiro). I

mecânica cem por cento. Rua;vOLKS 65 - Vinho 24 000 Km,
Frei Caneca 245. Tel. 42-8305. superequip., motorádio, lindas
Auausto, capas e laterais vulcron, etc. — j

ÍVOLKSWAGEN ano" 64"- Supere- Conservado NCrS 4 900. Aceiloj
quipado. Vende-se, Rua llabira Volks 62, 63, saldo combinar

n" 631 - Póslo 3 Irmãos -,"• Comendador Mari,nel
IJcroe. ;Af- 20,1 ' G'*,l'lu -

ÍvTnDE-SE um Volkwãgên, ano f^^f"'''.^ 
-.. v,— v~

63, ólimo eslado ou Iroca-se por VOLKSWAGEN 66 e 62 -- Sup.
'66. A combinar. Rua felix da equip. Venço troco e fácil tc í

loncio prazo. Recebemos seu car

Aero Willys
1966 líamaraíy
Còr cereja metálico — Ex-

celente estacio — Mecânica per*
feita — Equipado. Preço base
NCrS 9 300,00. Ver e tratar ne
Rua Décio Vilares, 265 — Tolo

\_

i-M.

57-2356 Urgente. ip: 60

173
Financio

Cunh; o Sr. Abel.
- Vendo um em

Neqocio rápido,
230, ap. 101. -

19 mil

ro usado com entrada — Tel.
48-4624 - Av. 28 de Setembro,
229-A.
VOLKS 65 

'"- 
28 000 Km, todo

equip., conservadíssimo, belas
capas vulcron, rádio etc. NCrS
.1 950. Aceilo 62 ou 63, saldo
combinar. R. Comendador Marti-

jneli, 173 ap. 204 - Graiaú, fi-
nancio peq. porte.

Constante Ra-,
:'AGEN 1966 - Com 13

upcrrquipado, completamen

- Vendo
I perequipado, capas, radio 3

; 1 xas, b. branca, calotas d* 'u
R. Ab.ira Brandão, 355.

'FLACAP
QUALIDADE ALIADA À GARANTIA
1967 - VOLKSWAGEN, 46 HP.
1965 KARMANN-GHIA, còr vermelha.
|065 -- VEMAGUET, motor novo.
1965 - VOLKSWAGEN. Grena e outro praia.
1965 - SIMCA CHAMBORD, cór a.-.ul.
1965 -- VOLKSWAGEN, Telo Solar, Vermelho.
1964 VOLKSWAGEN, Excepcional estado.
1963 - DAUPHINE, Cór Azul-Claro, .1 radio.

COMPRAMOS, TROCAMOS, FINANCIAMOS
Rua General Polidoro, 81.

Telefones: 40-3586 - 46-0831.'
Av. Atlântica, 1 536 - Teleíone: 36-1323

VOLKSWAGEN 66
mslho-cereia, estado
CrS 5 850.00. Ver m
oá, 33. Tratar com
nio Corta.

de novo,:
Rua Inhan-j

> Sr. Anto-;

51
VOLKSWAGEN
estado de novo
Rua Dr. Satnmim
Tel. 48-2433.
VEMAGUETE 64 -- 1001
km. Vendo urgente motivo via-
gem por NCrS 4 900,00. Ver Av.
Gal. Justo n. 335 no pátio coni
o guardador, das 7 às 18 hs. e

^3R- 
PLr,°Liei^:aA;C5' 

- ftlvòLkS 66 Imóvel, 
"equip.

Newton Ia y,sl°- fel- -M-5186-

VOLKS 67~~Ò km - Azul occa-íVOLKS 66 - Cereja, ...quipado,
no NCrS 7 200,00 - Rua lui-,'13 mil km. troco,

sa Fiqueiredo, 100 - Penha. "• Md,<>. 754

VOLKSWAGEN 64, 
"equipado 

-VOLKSWAGEN
CrS 4 300. Rua Romeiros. )92.|superequipado1
lei.: 30-7494. _
VOLKSWAGEN - Dezembro 1963

Vendo em bom estado, com
40 -ml knl. Chapa milha.
4 000, Sr. Abilio, tet: 37 8109,

tITOMOVElS

SEDAN-KOMBI

BUlTELiPt 0EDUVEIR4.I0
TEL : 36-4440 fllO-íiB

LUCUÉLj i

Aluga-se
Volkswagen

D»

"I

AERO WILLYS SEDAN E KOMBI
66 E 67

Diner':, Reoultur e
Prado Júnior, 335-C
57-8705 - 36-2128.

facilito. R. 24 j
48-0987.

66, modelo 67,
ainda na garan-i

1 só dono, medico. Iroco e
lito parte. Rua Barão de Me;-
a, 174.

NCrsIVOLKSWÁGEN 66 e 65, equipa-
do;, ern estacio de novos. Troco

tur.

Rua Barão d» Mes-.. Copacabana, 331, ap. 702. |e Jacil.to.
VOLKSWAGEN - Pé-de-boi 67 - clu,la. U'*¦ .— -—
0 km. tabela. Sinal 2 milhões. VOLKSWAGEN 6 , nc

27.4956 (9 as 22) e 42-1040 (U serie. Hoie 5 780,00
ás 141. ÍVOLKSWAGEN 66 -

0 km. Ta' mil km. Vendo hoie

e 42-I040Í po

ultit

VOLKSWAGEN 67
1 ela. 27-4966 i9 as
,12 .is 14|.
VOLKSAGEN 1963
Urgente. Aca

Equipado.
i. Rua Fir

lino Gameleira, 80 201. Olaria
VOLKSWAGEN 64, equipado, es-
petacular estado. Entr. CrS 2 500,
rest. longo prazo. R. 5. Fran" VOLKSWAGEN
cisco Xavier, 30-A.

56-1298.
Nco. 10
ou troco

Volks. 61 
'62. Rua Souza

nco, 107 - Vija Isabel. _
ÍVOLKSWAGEN 62, modelo 63,
lúlt. série. Ótimo eslado geral.: . ,
IF.-.cilito o pagamento. Rua Rad-'° vm7'

Imaker, 41-B, ap. 304. 53.4251,11101113. 2
Tiiuca.  mat., dir,

65, superequip,,! vidros
condicionado, excepcional)

Super luxo.

[c/ Dr. Eduardo — Preco único

|5 200 a vista.

IVOtKS 
"61 Sincr., 

molr rei,
capa e rádio Ve

• ou financio -
vero, 292-A
VOLKS 67
ia nu finam

Tra,ai
Tel.:

Zero,

ido
Augusto Se
52-8464.
endo à vis

VOLKSWAGEN 62 - uit. serio,.
janelinhas abrindo igual 63, azul
<]olfo, pneus cinturaclo — Capa-
napa e sobrearos. Á vista 3 550
ou lac. .1 2500. R. Bom Pastor,
399.
VOLKS 64. transf. 65 olimo \:

Carro sinistrado
Buick 1950 recuperável.
Vende-se pela melhor oferta. Ofici-

na Moysés. Rua Assunção, 326 — Galpão
14.

1964
equi-

24 Mai', 
VOLKSWAGEN
esl., mecânica
verde-amaz. Ã

jc/ 3 OCO ent
24 de Maio,
VOLKS 61 -
estado
banda

fralar
Tel.:Severo. 292-A

VOLKS 63 - Ult. í, (nov.), rá'
dio, tranca, capas, mec. e
máq. 100'i - 43 mil im, CrS . .
4 080 mil c ent. Seciuro Av.
Prado Júnior, 335 1208, depois
tias 12 h.
VOLKS 

"6665 
- Sinal 2 500 -

Reito lonqo prazo — Cór vinho,,
rádio, capas - Av. Mem ón Sá,
14-A — Junto R. Passeio. Tels.:
22-4229 c 32-5397.
VOLKSWAGEN 19637 1964|" 1965
— Os mais novos do Ria. Equr-
pados. Estado espetacular. Entra-
da desde 2 500 - Saldo em 16
meses — Rua Riachuelo, 33 —
lel.: 22-7036.
VOLKS 64 - Ultima série, equi-
pado, pouco rodado, ótimo ei-
tado — Rua Mariz e Barres, 470,
cmraq. do Ed. - Sr. Manoel —
Fac. pnrte.
VOLKSWAGEN Í966 

" "Modelo

1967 NCrS 6 300,00- ¦ Bege
10 000 km Ver e tratar na

Rua Lins Vasconcelos, 443 -- Tel.:
2.9.1673.
VENDE-SE 1 Dodge 1952, por
motivo de outro carro. Trotar Es-
Irada do Porlela, 29, Srla. Od-te.
chão novo. Vendo p / 400 mr
VOLKSWAGEN 61 e 63, em oti.
mo e;t".do. Ã vista ou c peque-
na entrada o NCrS 200 p/ mês.
R, Dom Meinrsdo, 37, Loa da
Cancela. 48-6932.
VOLKS — Zero km., cor pérola,
estofamento vermelho. Bda.
branca, a retirar hoje do conces-
slonario, 7 300,00. Traiar R. Dr.
Garnier, 720, ap. 109, de 13 h
em diante.
VOLkSWAGEi\T65~-FtFdcFF-
estado de novo, pouco rodado,
gelo. Ver na Rua Medeiros Pás-
saros, 28. Tel.: 43-0655. Tiiuca.
VOLKS 64 - Vendo todo equip.
conservado por NCrS 4 700,00 à

Rua Marquês de
Sr. Severino.

VOLKS 65 Vendo melhor oler-
ta à vista — Estado de nóve. Rua
Newfon Prado, 58 - São Cris-
tÓVÃO.
VOLKS" 67 Bege-nllo -
requipado, NCrS 6 800,00
mente à vista — Urgente. Tels.:
23-0201_e 43-7945 - Sr. Freitas.
VOLKSWAGEN 1965 - Vende-te
em ótimo estado. Côr a^ul atlán-
tíco. Ver e tratar à Rua Cuba,
512, Penha CircuJar.JTel._30.067l."VOLKSWAGEN "Í960 

- Tranca",
napa. CrS 2 600. R. Dois de Maio,
564. Tel. 29-1738.

Augusto! lado, equipado.
52-8484. Ver Rua Siqueira
„„ i ,.; ¦ Di.«.1a.

Aceito
Campos,

troca.
2I5.F,

MAUA AUTO-PECAS S. A.

VOLKSWAGEN 62. 63, 64, 65|,„t'„
e 6o. Todos etn estacio cie 0 km, p

jíuperequipados. Troco e ii nancio.1
|R. Cond? Bonfim, 569 - teie-
fcne 58-0990. _
VOLKSWAGEN 1966," 1965, 

"

1963, 1962 e 1961, todos
lpt.dos, est. de novos, varias có-
Ires. Troco e fac. R, C. de Bon-
fim, 577-A - Tel.-. 58-3322.

i VOLKS óó, superequipado, óli-
I mo estado geral. Vendo, iroco
l por mais antigo, financio parle

29-1586.
IVOLKSWAGEN 60 c 61 - Esta-
;do de novo Todos equipados. R.
Barão de Mesquita, 174-A.
VOLKSWAGEN 67 - I 300 -
Novo — Vende-se financiado »
longo praio — Agência Tânia —
Av. Princesa Isabel, 481 - Jun-|VOLKSWAGEN
to ao Túnol Novo. .qualquer prova,

fac. c 1 930 en
IR. 24 Maio. 316

. qualquer prova. Ã vista,. -Iuenlc

e fac. c 2 600 enl.. s. I8.no
48.2701.

PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL PARA AUTOMÓVEIS
E CAMINHÕES NACIONAIS E ESTRANGEIROS

MATRIZ E FILIAIS

R. Senador Alencar, 19

Avenida Brasil, 6987 - Telefone: 30-5889

Posto de Baterias — R. Francisco Eugênio, 90 — 28-7433

DISTRIBUIDORES DA GENERAL MOTORS DO BRASIL S.A.

VOLKSWAGEN 1966, 3 000 000,-
Volkswagen 1962, 2 COO 000; Dau,,
phine 1962, 1 200 000: Dodge VOLKSWAGEN
19.19, 900000: Ve.nagu-t 1961 licular. Tres milhões.
I 400000. O restante a combl- calo Coelho, 203 - Piedade

painel,
316 - 48-270Klte, fre,lt£:

66", excepcional. pua vise.
qualquer prova, cn, ,

, .ista, troco e fac;506 (esq.
s 18 m. -¦ Rua- 34-1681

316_- 48^2701. I

3.a série, em bom!
com rádio, pneus novos
branca - Avenida Auto-l'

móvel Clube, 4021, casa 69. ,

VOLKSWAGEN" 60, impecável, a!
qualquer prova. A vista, iroco e
fac. c/ 1 5C0 ent., s. 18 m. -
R. 24 Maio. 316 - 48-2701 .

VOLKSWAGEN 62, excelente est.,
equip., a qualquer prova. À vis-j
Ia, troco e fac. .1 1 800 ent., s.)
18 n... R. 24 Maio. 316. 48-2701.|

63," olimo est., a
A visla, troco ei

tm., s. 18 tn. - i
48-2701.
Inteiro, par-

Rua Gon-

CARRETA BASCULANTE POI
Para 4 m3 a trator cie A rr

nova. Vende-se. fralar (01"
22-3622 e 52-3581.
CAMINHÃO - Vendo Che/.
50, I00°/o novo. Prtíi;c cie oca:
Ver e Iratar Rua Pau'a B
•188 '101 - Sr. Adilson.
C AMI N H ÃO INTERNATIO
1943 -K-B 7. Oti.no e-.tado. '
do. Iroco. Facilito. Roa Sa

na! Francisco Xavier, 398. Tele ton
28-3776.
CAMINHÃO 

" 
- Chevroiet

ferido ou treco carro ck'
[valor. Rua Cândido Benicio

1 219 - Praça Seca.
CAMINHÃO - Internationa
60 — Vende-se, todas as pecas e
a carroçaria. Ver Rua Ápia, 4áó-l

|— Tratar pelo Telefone 23-5474
Sr. Caídas.

CAMINHÃO Opel 54, vc.-.cio,
;troco p/ Kombi. Av, Aut. Cluoe,
2S43 - Iraiá. I
CAMINHÃO" Chevrolet 1964. lo-

leio original, ultimo série, p-ieus
Ueminovos, oleo 30. Rim Lic'nío
jCsrooio, 261, pento de cam;-
jnhão, Estação S('io Francisco X,'-
vier, com Luis. Financía-st uma
parte. Horário comercial.
CÀMlfÍHAÓ"CHEVROLET 59 .
bom eslado. Vendo. Fins
Troco carro passeio. Paim 

'¦'

|plona, /'CO — Jacaré. Telefone
49-7852.
CAMINHÃO CHEVROLE1 60 - Eni
bom estado. Vendo. Financio.
iSoco carro passeio. Paim ?-\v-
plona, 700 - Jacaré, lei. .19-7852

CAMINHÃO CHEVROLET 58 yEm bom estado. Vendo. Financio.
Troco carro passeio. Paim Parn-
plona, 700 - Jacaré Tel. 49-7857.
FINM — Vendem-se I caminhão
e um L-210 — Financiado — Rua
Santos Lima, 5-C.
FNM Alfa Romeo — Vendo car-
reta e cavalo mecânico capacicía»
do 24 000 quilos. Estado de no-
va. Serve para transporte do
carga seca ou bois vivos. Facilito
ou troco._52-5318.
MERCEDES BENZ 331 - Õiímâ
estado. Vendo, 25 000 fin. Acei-
to troca p. imóvel, carro etc. ~i
Ver Rua Maia Lacerda 195 - ..
52-0738 - João.
MERCEDES - Caminhão - Ve...
dfl-se, troca-se. Ver e tratar. Ru*
Arequctiba, 53 — Boniuceiso. —
Praça das Nações.
MACK-A 51 - Vende-se uni mo»
tor Ccoreto. Rua Apía 4óó — V.
da Penha. '
VENDO ou iroco caminhão Mer-
cedei Ben; LP-321, ano 59 - Per-
feito estdo p viajar iroco p/ ca-
minhão m. valor -- Ver e tretar
na Rua Marechal Floriano, *ú7.
em freni-e SAMDU - Tel.: 2022

- Sr. Jonas - -0. Caxias.
VENDO ou troco caminhão Fcrd

,1959 esVdo novo. Ver e trata'
ar refrigerado. Rua Joaquim Méier, 771. Teieío-

flllo-falon- ne 49-2377. Sr. Jorge.

Legal —VENDE-SE ou troca-se 2 canii-

4 ad es Vo'VDÍ 100;;> pipas, <-or
''Icaminhão Merced. Volta a dire-

Conde de Bonfim) ronca. 29-3820 - Nelson.
VENDO um caminhão marca B D.)

j Ford ano 1951 em perfeito e?ta*'
do. Preço a combinar. Avenida
dos' Democráticos n. 222 fundos
casa n. Sebastião.

Interlar —
57-7034 -

Aluguel

Volks, Gordini óó, Kombi c
Sedan. Av. Prado Júnior, ló-B,
esq. Av. Atlântica — Telefone:
37-4055, sala do Turismo —
res. do Lido — Diners, Real-

(P

Chevrolet
Impala SS 1967

Còr gelo,
preto forr.icão
portas,', hidráu

elétricos
ü frio c

te-
ver-;

auto-
., freio a

ray-ban,

rádio c
e costa.
Figueiredo,

Cinave AUTOPEÇAS E REVEND.
SlMCA RALtYE 1965
SIMCA CHAMBORD .. ,. 19Ó4
SlMCA CHAMBORD .... 1966
VOLKSWAGEN I 300 (3 000 km)
1967.

Voluntários da Pátria,
46-1144.

Rua
323 -

48 8181.
28 de Setembro, 189

; - Dauphine

VOLKSWAGEN 1966, estado de
novo, pouco uso. Único dono. Cor
grena," equipado radio, capas etc.

Vendo cu troco menor valor.
i Barão de Mesquita, 129.
.VOLKSWAGEN 1966" 

"-""" 
Verde-

Tels.: 34-2199* - 28-3359 - 34-3449;r^'v&r?L.e?X
IÚnico dono. Tel.: 34-3930.'VOLKSWAGEN 

63 -¦ Côr c-jrãml-
ca, excelente estado, todo for-
rado a napa, radio, nunca bateu,
melhor ofertn. R. Gonzaga Bas-
to:, 20.
VOLKS 62 - Em ólimo eslado,

rádio t tranca. Vendo à

refor-

Ivista - Ver
Abrantes, 118

supe

ROMOÇA COM CAR
NCr$ 21,00 Diários, e mais:

Salário Fixo Mensal de NCrS 200,00 a NCrS 400,00

Comissão

Prêmio Semanal de NCrS 100,00

Para ó Demonstradoras Externas com Carro Próprio

MODAS VESTIDO BRANCO LIDA.
Rua Visconde de Santa Isabel, 382 — Grajaú

3 350.
Miguel Lemo:
VENDE-SE 

~-

quer prova.
135 ap. 709
VOLKS 61 -
lindo da GB,

,de trazer mecãi
à vista ou facilito com CrS 2 00Õ;ro quase novo
de entrada. Av. Heitor Beltrão,
57-301 - 48-7183.
VOLKS 61 - 3.1 série, su^er-
equipada, estado excepcional —
Cr$ 3 450 á vista. Av. Heitor
Eeltrâo, 57 ap. 301 - 48-7183
— Facilito parte.
VOLKSWAGEN 1966"^-" 2> série,
azul atlântico, rádio Intertron,
pneus b. branca, capas, etc,
estado de ,0K. Vendo 5 800 000.
Av. Paulo de Frontin, 245 ap.
C08. • Tel. 34-7959.
VOLKS 62 - 2.a série, pérola,
superectuipado, 4 pneus noves,
lindo CrS 3 750 á vista. Faci-
lito parle. Av. Heitor Beltrão
57 ap. 301 - Tel. 48-7183.
VOLKS 66 - Vende-se estado
0K, cór gelo. Rua Muniz Barre-
to, 74 ap. 102

VOLKSWAGEN 55, 62, 64 e 65. Vendo urgente todo
Impecável eslado geral. Vendo, mado e, En,_ , mi|h3o
troco e financio. Paim Pamplo- ,
na, 700, Jacaré. Tel.: 49-7852. í "« "0 nnl. Tratar c|

VOLKSWAGEN" 65,""equipado," ex-j*r. Roa General Gurjao,
ceienle. Fac. c/ 2 600. Troco. R. — 28-6264 — 48-0020 — Caju.
24 de Maio, 19 fundos. Tele-j
fcne 28-7512.
VOLKS 64 - Todo equipado,
R. Visconde de Itamarati. 138

VOLKS 65 -- Azul, novinho, aoe-|
nas 27 000 km, um dono só. NCrS;
5 100,00. Facilito c| 3 000 ou tro.
co menor vaior — 34-2433.
VOLKS 64 - Equip., 2.» série,'
25 000 tem, conservadíssimo. NCrS
4 4C0. Aceilo Volks 61-62,
combinar. R. Comendador Mar-

CABINA Suoer Ford - Vende-se.
Rua Apia 466 - V. da Penha. '

TAXI CAPELINHA - Vencio e
instalo, blindado, nada coníM.

[Oficina especializada. Taxirci. R.
: Ibira, 10 - Jacaré.
TAXIMETRO - Vendo" Cacei:.-.ij,

iludo ÍOO0.-. Rua Orestes, 13, ap.
202 - Santo Cristo.
TOCA FÍTAS-ÉSTERECTSABA oara
automóveis, vende-se novo, tam-
bem acoplado a projetor de sli*
des. Favor telefonar p. 32-8952.
TAXIMETRO E PLACA - Vendo

13Jurqente. R. Prudente dc Moraes,
599 ap. 103.Vai

...VENDE-SE um
J/0'nha. Ver na

Pombal, 125,

OFICINAS-|

Karmann-Ghia

taximetro C
Rua Marque:

om Wilson.

pe!

Vendo, equipado, com rácüo,
tofamento de cou nro, vidros

y-ban etc. Telefone — 27-6535
.ildol— Carlos Eduardo — Preço —

NCrS 5 200.

Locadora Júnior
».aiuga

Preco único. Rua linelli, 173, ao. 204, Graiaú,
10-101. (nancio peq. parte. _

Dodge 59, a qual-!VOLKSWAGEN 61 -37a sincro-
Av. Prado Juniorjnizada, novo, capas, lant. 65. Bas2
— Sr. Franca. |3 ,]Ó0 cruzeiros novos. — Tels.:

I.a série o mais!30-3356 - 306456.
superequipado, pa-;VOLKS 65 - Última série, motor"om 

preço|n.° 32-61-35 equipadissimo, car-
endo. Ver Cons-I 11 a m a r a t y, Karmann-Ghia

,a,-# Ramos. 29/602 ou 36-6432. F^ Kmb. equipados „„.
VOLKS 1962 - Estado 

geral 
óti- fâd| co„, ou sem motorist0mo. Ver Rua Cordovil, 949 — P, '

Lucas. i^U3 da Passagem, 98. Tels.: —

VOLKS""64~-~"CinYa'"pra:a,""equi.'j46-3800 - 46-3136, filiado
padíssimo. Ver garaqem. R. Ba-1 Diner's, Realtur, Interlar.
rão de Icaraí, 44, direto com o
proprietário Paulo.
VOLKSWAGEN 65 - Superequi-
pado, azul atlântico, e em exce-
lente e;tndc. Ver e Iratír à Rua
Paissandu, 7.
VOLKSWAGEN 61, sincro., rá-
dio, nap.i etc. ólimo eslado,
1 800. saido 15 meies. Barão
de Mesquita 218 ¦ 28-3323.
VOLKSWAGEN, modelo 66, ver^

OFICINA MECÂNICA - Vendn
uma, varia, com financiamento
tctal ou troco oor carro nacio-ial.
Rua Vise. d» Sanla Isabe!, 220
- Te!.: 58-9940.
OFICINA mecânica especializada
Volkswagen, loia de pecas com
estoque, telefone, contraio nò«

Ivo, peq. aluguel, otlmo ponto,
I funcionando, vende-se facilitado.
| Tratar le1. 28-471! - Sr. Maios.

MOTOS - LAMBRETAS

ac.

VESPA 1959 - Dois anos, pa-
rada, pneus novos, pintura razoa-
vel, único dono, emplacada —
Qualquer prova — Rua Jurunas,
179, ap. 202 - depois das 14h.
VESPA 

" 
1961 - Ótimo estador

Vendo. Rua São Francisco Xavier,
398. Tel. 28-3776.

ESPORTES E
Mercedes Benz embarcações
220 SE — 1964 azul cupê,

1 porto:, ar condicionado, esta-
do de novo, luxo, 220 - 1963 BARCOS E LANCHAS

gelo, 220 S - 1960 cinza
claro, 230 - 1966 0 km azul.
Exposição: LEBLON MOTOR SA.

I

melho cereja, bem equipado, rá-
dio, capas Curvim, tala larga,
nolaínas, calhas, pneus b. b.

;Urqente 5 500,00. Tel. 54.3017.
v/ARTUBURG 64 — Conservação Pouco rodado,
impecável, equipado, revisado — .,<~.\ \T<_\_.TJ7r-__\.\ "TT" ".-. 

_i
Facilita-se - Tel. 25-8651. VOLKSWAGEN 65 - Un. dono,

- -•¦ — -- -- sempre da GB, superequipado,
VOLKSVVAGEN 64 - 3.a serie, inclusive rádio Motorola de te-
como novo, capas vulcron, pneus c|as _ volante esporte, capas
novos, superequipado. R. Gene-| |ux0, f.iróís de milha etc, nun.

Engenho |Ca bateu, ótimo estado. Só

Av. Atlântica, 1536-B. (P

Novo.

superequipado.
Bclegard, 150-B -

, VOLKS 60 - Ótimo estado, equi-
pado c[ rádio, calhas, etc, Tel.

.,49-4942.

I visll Rua Felipe
480962.

Camarão 138.

Oldsmobile 67
4 pts., Ci ar condicionado.

JRURAL

Tel
VOLKS. 62, equipado, rádio Al— Clievrolet 67 — 4 pts., me
Transistor cie tecla, capas etc. — cênico — Anustang 67 — f
Troco ou fin. Araújo Lima, 47,ci|> _ Chpvro,et 64 . SS _ Fa|

BARCO DE PESCA - Vendo com
7 nietrcs, convés, duas urnas, mo-
tor a o:eo Diesel, 12 HP, rcoe tra,-
nera. Tel. 30-8419.
BARCO de cedro 6 pess., conB
niotpr popa de 3 HP, 350 '"ilffl
ac. oferta. R. Arnaldo Murinelifl
180, Anchieta. 8
VENDO embarcação pesca ou re|
creio. Pela melhor oferta. Tctcto»1
ne 22-2246, Cinte. Mario. J

MOTORES E EQUIP.
MARÍTIMO }!)

VENDE-SE motor de popa, nôv°,1
modelo Jark 3. Tratar com Alt*irri
Av. Rio Branco, 108-C. 42-1057 e
'22-3998.

OU QUALQUER

OUTRO

UTILITÁRIO

WILLYS

mk\\_\_ci3JCG_\_\_\\_W_W1Vwiw^SK
; VOLKS 67 - 1 300, com 1 301
km, còr azu! real — Vendo f;-

;n^nciado cu troco por Volks 64'
!ó5 — Traiar Av. GetuÜO de Meu-

jra, 413 -- Tel. 24-92, de segun-
da a «abado, domingo — R. Onix

In.0 57,_ap. 305 - Eu Mesquiia.

VOLKS 61, suDereciuipado, toda

jorova qeral, vendo, troco, faci
Iliio. Cerqueira Daliro, 82, posto
'em Cascadura.

con 63 — Equipado —

Romeu — JuÜa Sport —

Barata Ribeiro, 197-A —

57-3176.

CAÇA E PESCAAlfa
Rua

Tel.: CÃRÁBINÀ Winchester 30-30. -
Nova. Vendo, com 150 bales.
Tudo por 1 2C0 000 (um m.lhão

izentos mü).
caça

(Pi 5

de
A melhor arma

do mundo. Está nova
; mesmo. Procurar Luís, Estrada
Ido Mapui, 818 - Taquara
Uacarepaouá —

_ CETEL 92-0975.
ZC-89. Telefor.fcj


