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TEMPO — instável, «om
chuvas e trovoadas.

TEMPERATURA — em
declínio.

MÁXIMA — 30.3.
MÍNIMA — 22.3.

JORNAL DO BRASIL
Rio de Janeiro — Sexta-feira, 22 de fevereiro de 1963 Wi Ano LXXII N.o 4»

O Caderno B volta a
apresentar, a partir ds
hoje, a seção De Homem
para Homem, agora ani-
mada pelo repórter Carlos
Leonam.

Franç
S. A. JORNAL DO BRA-
SIL— Av. Rio Branco
110/112 — Tel. 22-18H —
End. Tel.: JORBRASIL.

Preços:
VENDA AVULSA — (Todoo Bratil). Dias úteis. Cr$
20,00 — Domingos, CrS ..
30,00 — ASSINATURA —
(Todo o Brasil): Anual CrS

7 200,00 — Mensal CrS ..
600,00.

ACHADOS E
PERDIDOS
•X. FIRMA Llndacap Móveis,
estabelecida que foL na Rua
Cardoso d» Morais. 115-B.
tendo encerrado as suas ati-
vidades em 31 de dezembro
de 1962 e extravlando-se o
«eu alvará, de localizaç&o e
registro de Íirma, roga por
êste melo a quem por ven-
tura os tenha encontrado,
lavor de entregar na Rua
Frei Jaboatâo n.° 225, tel.
30-8698 em Bonsucesso, que
acra regiamente gratificado.
'AVISO M. G. Fernando Ai
Cia, Ltda., estabelecida na
Av. 28 de Setembro, 25, tn-
nuinlca ter perdido o seu car-
tio de Inscrlçáo do D. R. -M..
n.° 142 961, no trajeto da Av.
28 de Setembro para a Lua
Vlscond» do Rio Branco —
Gratiflca-se bem a quem o
entregar no endereço acima.

EXTRAVIOU-SE o livro co-
plador de faturas da íirma
Sêmp-Rádlo e Televisão S.
A. (Filial — Rio), estabele-
cida na Av. N. S. de Fátima
n. 47-A e 47-B — Gratifica-
sa a quem o encontrou.
POI PERDIDA a carteira cía
Ordem dos Músicos do Brasil,
com o n.° 2 019, pertencente
a José Ribamar doa Santos.
Av. Almirante Barroso, 72, 7."
andar. 
tFÕRÁM PERDIDOS várTos
documentos de Flãvio Sousa
Tavares entre o Bar Vinte e
Copacabana. Telefonar para47-9765. Será, bem gratificado.
PERDERAM-SE vários do-
cumentos e carteira de moto-
rtsta P. N. 59 899 do E. do
Elo. Milton dos Santos Dur-
Co. Estação de Manuel Duar-
te. E. do Rio.
PERDEU-SE o cartlio de Tna-
crlçáo do D.R.M. n."> 198 934,
da firma J. A. Nldam Ltda.,
*stabeleclda na Rua BarSo de
Pctropollsjn.» 173-B.
PULSEIRA PERDIDA — Dia
20. entre as Ruas Copaca-
bana e Siqueira Campos. Tel.
27-5040. Gratlflca-se q u t m
encontrou.  .
PÊHDEU-SÈ uma cartêirfTdo
C. R. E. A. pertencente a
Ariel Dolianlth de Moraes;
sratifica-se a quem. encontrar
• entregar na Rua SSo Josi
n." 90, ap. 711.

EMPREGOS
AUXILIARES DE
ESCRITÓRIO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

y— TVt2\JlR-X* 'toQnv"con'«£$ion-r'¦'
d ente. "muito' desembaraçado,
com. noçõe» «è organlzaçio
Interna, para Iniciar como
«ussistente de vendas em filiai
de grande fábrica de tintas.
Telefonar 30-5116. Sr. Osval-
<io. marcando entrevista.
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
(A) — Precisa-se com prá-
tlca e que saiba escrever *
máquina. Semana de 5 dias
— Oj candidatos deveráo se
apresentar na Rua Francis-
co Eugênio n. 192-A.
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
— Precisa-se moça escreven-
do bem a máquina com algu-
ma prática. Rua Sete de Sé-
tembro, 73. 2.» andar, das 13
As Ifl horas.
AXJXILIAR DE ESCRITÓRIO

Cia. precisa p| c| corrente
*sc. livros etc. Instruçío: -
Klnáslo completo. Idade: at*
30 anos. Salário Cr? 30 000

Tratar com o Sr. NeutonRua dos Andradas, 96 —
2.«_ andar. 
AGENCIA-Giola — Ofereço
as seguintes vagas p/ moc-
rap.: Aux. escrt., dact., cont.
Xat., arquivista. corresp. 30-¦40. Av._P^_Vargas, 435 s/ 605.
AUXILIAR, ESCRITÓRIOPrecisa-se com práticarie máquina de escrever,
folhas de pagamento! leis
(teclais, para traba lhar
próximo a Duque de Ca-
xias. Tratar na Rua doi
Andradas^JlS^ 14.* andar.
ATENÇÃO — UTILEX~ad-
mlte urgente: — Auxiliares
escrit., aux. contab. dactll.,
íaturlstas dactilograíos (as),
recepcionista» ótima ap. gm.secretárias cem reelà>*o 
Taq., de monstradoras óti-
ma «p. glnas., secretárias
Taq., Ing;. franc. alcmSo com
redaçSo. caixa (pagtos), »ux.
menores boa ap., chefe co-
branca, aux. Depto. Pessoal
(3). vendedores diversos, ope-
radores Ruf. IBM. F. Fc-'i.
National, aux. expedlçío, ai-
moxarlfe. Salários de acordo
com a capacidade dos can-
didatos. Tr-tar 7 Setembro 631." andar.
AGÊNCIA NEVES~BARRETÕ'.
admite moças-rapazes p| au-
xlliar escr., aux. contab., àlíx.
corresp. dactilógrafos, este-
nograías Port.-Inglís. só em
Port. c| noçóes Inglês. Secre-
tária c| Francês-Inglês ope-
j-ador Natlonal-Ruí-F. ' 

Feed,
correspondentes. Salárlc" tle
acordo capacidade cândida-
tos. Tratar Rua México, 111
ííila 605.

a sur
Tomado de surpr ê s a

pela decisão do Presiden-
te Charles De Gaulle, de
enviar um navio de guer-
ra para garantir os la-
gosteiros franceses no li-
toral do Nordeste brasi-
leiro, o Ministério das
Relações Exteriores, em
nota oficial divulgada on-
tem, advertiu que essa
atitude poderá conduzir
a "conseqüências impre-
visíveis".

O Chanceler Hermes
Lima, para quem a deci-
são do Governo francês
poderá agravar as rela-
ções com o Brasil, deter-
minou ao Embai xador
brasileiro em Paris, Sr.
Carlos Alberto de Sousa,
que apre sentasse um
enérgico protesto pessoal-mente ao General De
Gaulle e convocou o Em-
baixador da França no
Brasil, Senhor Jacques
Bayens, para uma confe-
rência à noite no Itama-
rati.

Á nota do Governo bra-
sileiro qualifica a atitude
do General De Gaulle co-
mo "tão insólita quantoantipática". O Ministro
Hermes Lima, ao chegar
ao Rio à noite, afirmou
que o Brasil não recuará
um só milímetro na po-sição assumida em rela-
çâo aos barcos pesqueirosfranceses.-

O correspondente d o
JB em Paris, Luís Edgar
de Andrade, informou
que um navio guarda-costas francês, que esta-' va carregando carvão em
Dacar, tomou, o rumo do
Nordeste brasileiro, onde
deverá chegar dentro de
quatro dias. Êsse barco,
segundo círculos diplo-
máticos de Paris, não
tem poder ofensivo e vem
apenas dar "apoio mo-
ral" aos lagosteiros fran*
ceses. Üa4_
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A corveta Forte Cóim-

bra e aviões da FAB es-
tão patrulhando as cos-
tas do Nordeste e do Nor-
te, em busca dos pesquei-ros, que não íoram loca-
lizados. O 3.°" Distrito
Naval informou que está
alerta e manterá a prol-
bicão da pesca, até or-
dens em contrário. As
buscas se estendem até o
litoral do Maranhão, sem
resultados.

O Chefe do Estado-
Maior da Armada, Almi-
rante José Luís da Silva,
expôs ao Chanceler Her-
mes Lima as medidas to-
madas pela Marinha de
Guerra, durante um en-
contro no Itamarati, mo-
mentos após a saída do
E m b a i x ador Jacques
Bayens.

O Ministro Hermes
Lima considera precipita-.da a atitude do Governo
francês, pois "haveria
centenas de saídas diplo-
máticas". (Página 4)

preende o Brasil
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na guerra da lagosta

AUXILIARES principiantesmoças-rapazes c| 1." ginasial,h| aparência e noçóes dact.
Temos 3 vagas. ScleçSo d[ D.
Tônla. Rua México, 111, sala
n.o 605.
AUXILIAR escrltcriõr~bõã~~Í7
tia. Sal. 30 mil Av. P, Var-
Bas, 529 — 4.°.
AUXILIAR 

" 
Depto. Pessoal,

sal. 35-40 mil. Av, P. Vargas,

BÒRDERCSnãTmcÃCiOS-^
Vaga p| i-m rapaz c| práticado assunt-j e gerais de escri-tono. México, 41, gr. 907 
gr._Norn ou Sr. Gomes.
CONTABILISTA — MÕçãToü
rapaz. Precisa-se com amplos
conhecimentos de escritas
ccntábels « fiscais, Uvros <Ila-
rio. razfto, livres flscah. hs-lanços, declarações. leeltlaçSo
Imposto de Renda etc, de
preferencia qu» Já tenha tra-"balhado *m escritório rift
contabilidade. Pede-se, so-
mente se. apresentar quemestiver apto.. Rua Consclhel-
ro GaH-So. 1 002, sala 201, no
horário das 10 as 12 h.

contatos mais eficientes
com todo o mundo

VIA
EtAXHOmtÁS

TELEGRAMAS

sS*rU«2r

TELEFONE
PARA O EXTERIOR
— para -serviços
diretos e rápidos

ou informações
DISQUE:

52-6000

Cu. Radioteiegrâfica Brasileira

COBRADOR — Procuramos
elemento c! referências, 35140
p.nos, boa altura, boa presen-
ça, prática comprovada em
carteira. México, 41, gr. 507.
EMPREGOS em gcraFp. es-
mitórlo — A ATA precisa p.
hoje auxs. moças e rapazes
c prática, dactilõcraíos, 21-".'000; auxs, contab., 35-45
mil: estenóírraía em port..
55-60 000: boys acima do pri-
mário, 12 000; outros carsos
r, prática escrit". Av. Rio
Branco, 151, s/loja, i. 209.

PELOS CAMINHOS DIPLOMÁTICOS
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O Embaixador Lincoln Gordon cruzou, cm Brasília, com o Chanceler Hermes Lima, que partiu para o Rio a fim dc-confcrcnciar
com o Embaixador francês .

EUA vão :
responder a
fogo cubano

O Presidente John Ken-
nedy determinou ontem
aos navios de guerra e
aviões dos Estados Unidos
a íazer iogo contra, os
barcos e aviões cubarios
que atacarem embarca-
ções de pesca norte-ame-
ricanas; com base na in-
formação, desmentida ofi-
cialmente pelo Governo de
Fidel Castro, de que dois
Mig haviam lançado ío-
guetes contra o pesqueiro
Ala,

Membros do Congresso
norte-americano manifes-
taram a opinião de que os
aviões cubanos deverão
ser perseguidos e destrui-
dos mesmo que se encon-
trem no espaço aéreo de
seu pais. A Rádio de Ha-
vana garantiu que os
aviões r.ão praticaram
qualquer ato de hostillda-
de contra o barco norte-
americano. (Página 2)

Gordon vê êxito na missão San Tiago
^ANZOÀTEGVi" VOLTA Ã ORIGEM
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Aos leitores
A minoila dos conces-

sionários de bancas de
jornais levantou a idéia
de qúe, no domingo de
carnaval, os órgãos da
i m p r e n sa carioca náo

^everíam çircuiar; .E,..se-
ífgguncloíise-^Jrop^J,â,. «jnda

que os jornais iôssem
impressos, não chega-
riam' às mãos' do públi-
co, por falta dè vende-
dores.

O Sindicato das Em-
presas Proprietárias de
Jornais e Revistas, cons-
ciente das. responsabili-
dades a que se encon-
tram obrigados aqueles
que exercem atividades
de interesse público, to-
mou todas as providên-
cias, junto às aütorida-

,des, para a proteção das
.bancas e para que a po-
pulação não se veja pri-

vada do direito de ser in-
formada por seus diários.

Nessas condições, 6
JORNAL DO BRASIL
circulará domingo, con-
iiante em que os vende-
dores de jornais, cujo rc-

O Embaixador Lincoln
Gordon comunicou on-
tem ao Presidente João
Goulart, durante um jan-
tar no Palácio da Alvo-
rada, que pessoalmente
prevê o sucesso da mis-
são San Tiago Dantas
aos Estados Unidos, para
onde embarcará no dia 2.
Segundo acredita, ajjus-

conhecimento dè'serv'rç.cf ^lÔ^ieíibmfàíJ^tMá'^^
público lhes tem garan- condições para consoli-tido a instalação de suas
bancas até em plenas
calçadas do Rio de Ja-
neiro, não se colocarão
contra a lei que lhes con-
cedeu essa regalia, embo-
ra precária, permanecen-
do fiéis à missão profis-
sional a que tanto têm
enobrecido. Suspenden-
do, ainda por determi-
nação legal, suas edi-
cões nos três dias subse-
quentes, o JORNAL DO
BRASIL, após a edição
dominical, reapare c e r á
na próxima quinta-feira.

O adido-naval da Venezuela recebe de volta o -Anzoatcgui
.SANGUE NOVO NATIDA DE MÁRCIA

Chile aprova
a entrega de
Walter Rauíf

Santiago ão Chile (FP-
JB) ;— A extradição do
ex-oficial nazista Walter
Rauff, solicitada pelo Go-
vêrno da Alemanha Fe-
deral por haver partici-
pado da matança; de 90
mil judeus durante a úl-
tima guerra, foi concedi-
da ontem pelo Presiden-
te do Supremo Tribunal
do Chile, Sr. Rafael Fon-
tecillas.

O Juiz afirmou que a
extradição era compati-
vel com as cláusulas do
Tratado de Montevidéu.
Todavia, especificou queRauff não poderá ser
condenado à morte peloTribunal de Hanh o v e r',1
que lançou a ordem: de
detenção, já que a extra-
dição é concedida sob o
império da lei chilena,
que não prevê a pena ca-
pitai.

Bétancourt
vai pedir
extradição
de rebeldes

Durante a visita- que
fêz às Nações Unidas, on-
tem, o Presidente Bètan-
court, da Venezuela, ih-
formou aos jornalistas
que vai pedir ao Brasil a
extradição, como piratas,dos rebeldes que seques-
traram o navio Anzoate-
gui.
>..X>.s rebeldes, em nume-
ro de nove, já estão em
Belém, devendo vir parao Rio ainda hoje, com
asilo político garantido
pelo. nosso Governo. O
Anzoategui foi devolvido
à Venezuela às 11 horas
de ontem, em presença do
Adido-Naval venezuelano,
que se deslocou db Rio
para o Porto de Santana,
no Amapá, onde se reali-
zou o ato de devolução.
(Página 2)

S. Francisco
inunda
Juazeiro

Salvador (Correspondente)
— As águas do Bio São Fran»
cisco- continuam; subindo Verti-
ginosámente,,arrastando con-
sígq as popuiações ribeirinhas
e ameaçando., a, está altura, in--
vàdlr st cidade, de Juazeiro d*
Bahia, cuja população come-
çou ontem a abandonà-la. Ò
transbordamento do .rio é-pro- '
vocado pelas chuvas torrenciais
que caem há uma semana na
região. ¦¦

Três, anos. incompletos ei
um rosto onâe já se espe-
lha a preocupação pelo
dia âe amanhã — assim
é Márcia Imbelicieri, que
esteve para morrer, on-
tem, no Hospital Nossa
Senhora das Vitórias,
mas conseguiu nova es-
perança ãe viãa graças a
uma transfusão ãe san-
gue, de tipo raro, o AB,
Rh-negativo. Vm apelo
transmitido pela Rádio,
JB, salvou-lhe a viâa. P. 5
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dação da dívida brasilei-
ra, orçada em cerca de
300 milhões de dólares.

O Sr. Gordon.acha que
o plano financeiro do Go-
vêrno, bem como a solu-
ção já encaminhada ao
problema das encampa-
ções de empresas norte-
americanas concessioná-
rias de serviço público,
propiciarão ao Sr. San
Tiago Dantas amplas
oportunidades para reali-
zar com êxito a sua
missão.

Do jantar participa-
ram os Srs. João Goulart,
San Tiago Dantas, RÒr
berto Campos e Lincoln
Gordon. Foram debatidos
aspectos da missão do Sr.
San Tiago Dantas . ém
Washington, sobretudo' ò
da. consolidação das divi-
das brasileiras, pois em
março o Brasil teria dè
pagar cem milhões de dó-
lares aos Estados Unidos.

No Brasil, existem três
grupos de pressão ao es-
quema financeiro do Sr.
San Tiago Dantas, quer
quanto aos objetivos vi-
sados, quer quanto aos
métodos por êle utiliza-
dos: o grupo nacionalis-
ta, comandado pelo Si.
Brizola, que quer preju-
dicar negociações què
destruam áreas de atrito
Brasil-Estados Unidos; o
grupo dos que vêem na
atitude do Sr. San Tiago
Dantas para com os Es-
tados Unidos mais com-
placência do que seria
desejável do ponto-de-vis-
ta dos interesses nacio.-
nais; e o grupo dos Si's.
Kubitschek e Alkmim,
que consideram que essa
política conduzira à què-
da do Governo. (Pág. 3
c Coluna do Castello, na
Pág. 4)

AUXILIAR DE CONTABIL1-
DADE. Cri -10 mil. 'A. Sul
(Botafogo). Tel. 32-86H.
ÈSTOQÚISTA mífTaaltÚ n»U.
A7. P. Vargna, 529,_4.°._

MOCO. maior, aux. contab.,
R. Alcindo Guanabara n, 17,
éàla 1 609.

MOÇAS bc, nact., boa apar.
n. Alcindo Guanabara n.° 17.
Bala 1 60!i.

MOÇA, maior, dact,., secund.
comp.. rt. Alcindo Gauana-
bara, 17/1 60!». 

BARB. - MANIC.
BARBEIRO — Prcclsa-se pa-
ra 2 dias, pag. 1 000 por dia
ou 501;;. Rua São Cristóvão,
ib-A. (P. da Bandeira).

OPERADOR FRONTE FEED
Cr-S 40 iniciais, tel. J2-0422
Sr. Heribaldo. |

PBECÍSA-SE i de: auxlllaivpa-1 BAR^m,2f~ J"clf^'J
ra secfio de condomínio cm 

~ Pres. Vargai^j M4.
Cia. Imobiliária com conhc-| BARBEIRO — Precisa-se,
clmrnto de contas ror.-cnl.es i bom, para efetivo. 60%. Es-

Cartas para o n." a 120,1 trada V. de Carvalho. .1!)1.

BARBEIRO — Preciso bom
oficial n boa apresentação.
Pago salário 21 000,00 e mais
comissft.0. Rua Miguel Fer-
nandes 725-A. Méier. Tel.
29-3147.
BARBEIRO para sábado, pa-
gam-se Cr| 1300 00 ou 60%,
Rua Lopo Diniz, 131-A, ssq.
da Tluba, "Vaz Lobo.

BARBEIRO preclso pi sábado.
na. portaria deste Jrrnal. IBARBEIRO - Prof.. para CrJ 1 000,00/ R. do Llvramcn-

.POSTO DE GASOLINA ^-'sábado, 1 000 nu 50';, Aveni- to. 52 (Saúde)
MOCAS E RAPAZES — Sie'm|Procuro emprego. Earrltórm tU Br»» dc Plni<. S2S-X}. Pra-
prática. Sab. ler e escrever.iou pista. Prática r referên-!"1 rtn Carmo.
Estácio. Sjlárlo 21. Av. T-Vcs. cias. Tel. 32-2250, Amado, das RARBÈIRO paiaVaicas. Í20. S.». Lnlveisal. \H ás 22 horas. idro Amírico. 22J

sábado. Pe-

BARBEIRO — PlTCls>.-vo r.
hoje. Pagam-se Crs 1 SOO.OO
ou wy. Rua Lucidio Lago
n. 380-B — Méier.

BARBEIRO •- Precisa-se pa-
ra sexta h sábado. Servindo
pode ficar a'etlvo. Garante-se
o salário. Rua Lino Teixeira,
n.° 199. Jacaré.
BARBEIRO, que traKf.lhe
bem, para sexta e sábado, pa-
gam-se Crí 1 800,00. Avenida
Monsenhor FclU-, n.° 35, Vaz
Lobo. m-mm

BARBWRÒ — Precisa-se pa-
ra efetivo. Avenida Antenor
Navarro n. 100 — B. de Pina
BARBEIRO" — Para «".'-íelfi
e sábado. Pa sam-*» 1 000,00.
Ar. .N. S. á% Copacabana, 111,
loja D.,

BARBEIRO — Precisa-se pa-
ra efetivo. Paga-se betm. —
Rua da Gamboa n. 97.
BARBEIROS — Preclsam-se
Mercado Novo de S. Cristo-
vio, R. Capltío Felix. 28. R.
10 n.» 8 — Garante-se saJario
50JÍ.
BARBEIRO - Precisa-se. efe-
tivo. Rua General Roca n.°
130.-'TlJuca,.
BARBEIRO para efetivo oi;.
par* .1 dia». PSRa-se 3 000,03
Rua Guaporá, 632.
BARBEIRO habilitado, c|' ca-
rnntu, bom ordpnsdo, Car-
los.Gols, 327, Leblon.

BARBEIRO Sexta « jmba-
do. pago 2 000,00 — Rua Ba
ráo do Bom Retiro n. 1 929
— Grnjnú.

BARBEIRO PARA BABADO.
Pagam-se CrJ 1 000.00, outro
para efetivo. — PreferônclR
aposentado. Rua 20 de Abril
n^_3J7._
CABELEIREIRA —-"Prcclsa-se
para Hcní c alifitimento. R.
Pereira Nunes 242, inclusive
dominco.
CABELEIREIRO ÕU AJU-
DANTE com pratica, precisa-
se. Paga-se bem. Rua das La. Ibelelreirns, 

"Av. 
dos Democrá-

ranjelras, .194, | ticos. 702, Bonsucesso.

CABELEIREIRO — Manicure.
Ensino rápido • perfeito. K.
Nicarágua, 405 — Penha.

CABELEIREIRO OU CABE-
LEIREIRA — Precisa-se no
Santa Clara Cabeleireiros —
Rua Figueiredo Magalhica n."
147. sala 204.

ÈMBELE2ADÕRA JANAÍNA
— Precisa-se de manlcura e
cabeleireira. R. Laure, Araú-
Jo, 126. Estácio.

MANICURA.— Preolaa-í» de
uma. com prática. Nestor Ca

MANICURA — Precisa-sp,
com urgência, Rua André
Pinto, 210, esq. Barreiros, —
Ramos.
MANICURA — Precisa-se jp|
efetiva; paga-se bem. Rua
S. Francisco Xavier 136-A.
PRECISÁ-SE de 2 of. barbei-
ro. Av. Automóvel Clube
3 178. Irajá.
PRECISA-SE ajudante (a) de.
cabeleireiro, com pratica —
Tratar Prala do Flamengo n.'
164. loJa_A. _
PRECISÃ-SE tU bba~manlr.ti-
re, Av. N. s. Copacabana,
1 150. Tel.i 47-9679.

fc» -t
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VENEZUELA VAI PEDIR A
^etancourt

no país
^ée Kennedy
*.S' s

rSíiO Neuiton Carlos

gouças vezes,um Pre-

Brasil
Belém e Brasília — O car-

gueiro Anioategul íoi, entregue
pelo Conselheiro do Itamarati
Jorge de SA Almeida, ontem, ás
11 horas, ao AdidoNaval à Em-
baixada venezuelana no Brasil,
Capitão Manuel Herrera, e ao
representante da Companhia.

devolve
EXTRADIÇÃO DOS REBELDES

Informe dao "Anzoategui"

r"lsidente 
latino-americano, Venezuelana de Navegação,pro-

"I 
^<te * 

^hington, 
foi J***^^ ^

lltãp, promovido pela formi- ^gg^é hoje de regres-'; davel maquina âe informa- s0 à Venezuela.
,'lçpés âos E st a do i Uniáos _ç>s nove revoltosos, ainda in-"copio o está sendo Rômulo comunicáveis, seguiram para r"'Èètancourt, da Venezuela. Belém do Pari em avião da rà possível deiinir a situação-•*"  — • -- - corveta- dos nove venezuelanos sob

Uma íonte do Ministério da
Justiça, classificou ontem de
muito remota a possibilidade de
virem a ser extraditados os no-
ve rebeldes, em virtude dos pre-
celtos que. regem ó Direito de
Asilo, e ss soluções dadas
anteriormente a casos seme-
lhantes.

No entanto, afirmou ã íonte,
somente com o conhecimento
amplo dos termos do pedida
de extradição eventualmente
apresentado e dos pormenores
do apresàmento do cargueiro se-

José Machado e Wilney Franco
Enviados especiais

. "tíâ.trèsâiasqúeosteletipos 
^B .um» «mm «

v tàs. agências norte-america- Sol,moeí' «ue os deveila tran?
yl.ws despejam, nas redações

jie jornais, uma torrente in-
,'pÇ.ermínáueí de palavras sobre'Jrlò.veterano liberal, que Ken-
JJ^nedy procura consagrar

. como modelo político ideal,
„para a América Latina. Um

\Jdos objetivos da operação è
yj compensar, a ação, cada âia rinha' 

Jv\ais agressiva, da esquerda
J. yèneízúelana. Mas essa ope-'tVraçâo, como um todo, se

¦ JJtprrta, suspeita, a partir do"JJmomènto em que se verifica
.Conseguinte fato: ela reúne,

J (num sò coro, de Kennedy à
nt-Jievista. Time, âos mais lúci-
hydo,s em relação a Cuba a in- 

"
iervencionistas histéricos âo
gênero Keating e Goldwater.

Betancourt conseguiu, pa-
ra st, a unanimiâaâe dos Es-
tados Unidos. È por quê?
Porque os Estados Unidos,
com uma ojeriza fisiológica
ao leftism, se convenceram,
como um todo, que o mala-"barismo político do velho li-
beral e a salvação da Amé-

,.,h>rica Latina — para os nor-
J^te-arn eric anos. Estarão
,;a certos?
-ZZ'.Da massa de telegramas,

destacamos um trecho da
m.-.entrevista âo âirigente ve-
. '..ynezuelano no National Press
•>.?Club:

-ôct "'No curso da entrevista, o
rr^Tfesiâente citou várias rea-

lizações de seu Governo, es-
,.^jieçialmente a reforma agra-
y^.fà, que possibilitou a cessão
*.J.jdg:terras a 57 mil famílias."
,.-.• .::__ reforma agrária, vene-1 iüelana foi promulgada a"' cvncq de março de 1959. Em
JtJtfh anos, o Govêrt.io colo-
. -', cou em terras compradas a
.~:j)êso de ouro, pelo Instituto

. *ANacional Agrário, 57 mil fa-
mílias, isto é, 19'mil fami-
lias por ano. Quando Betan-
court assumiu o Governo,
havia 350 < mil famílias âe,
camponeses sèm' terras, na ¦
Venezuela. Serão necessá-
rios, portanto, vinte .anos,
para que a sua reforma
atenda a toda essa gente.
~ Como na Venezuela. (82
por cento das propriedades
eifi mãos de 2,5 por cento da

>!'f população), o problema da
*:-teira está no' centro da tra-
J'.§édia latino-americana. Ele-

JJ-geu-se. Betancourt com os'''J.vÒtos 
âos camponeses, que

.Jíórmavam a grande base âe
lJ;Séu partido, a Ação Demo-'erótica. Durante mais de
m.idois anos, Ramón Quijada,

¦ n~':lider absoluto da Federação
f,Sí3Í§>t Camponeses, foi o sus-
Jr-Jtèntáçulo do Governo, sem-
'*¦">!$£? ameaçado por crises.su-

*'¦ 
^éssivas. O. próprio Ramón

Jm^qmpeu, há pouco, com Be-":,y:f,ancourt, 
acusando-o de

substituir a reforma agrária
-z^lpor um programa de colo-
j Àízação que não conduz a
I nada". Às vésperas âo,em-""èârque do Presidente para
íí" cs Estados Unidos, dirigen-
mjtes camponeses ainda fiéiss~fâó Governo lançaram, se-

gundo as agências telegrá-
ficas, uma campanha para'"acalmar a impaciência âo
homem do campo", evitando
que êle se junte aos gru-
pos de guerrilheiros já ope-

>. toando em vários pontos do
T/pais; '
'.?*!• O otimismo das declara-
"'ides âe Betancourt não está

de acordo com a realidade,
na Venezuela. O malabaris-
mo politico do veterano li-
beral não é pagante, portan-
to. Insistindo em promove-
lo, os norte-americanos ape-
nas põem sua formidável
máquina de informações a
serviço de uma vocação que"''Jkiúiios 

julgam suicida. Esta-
,y..n'((m. apressando o próprio
JJ-s-uicidio.

"portar, sofreu avaria nas má-
quinas. De Belém os Venezuela-
nos prosseguirão, sábado de
manhã, até o Rio de Janeiro,
devendo desembarcar no aero-
porto militar de Santos Dumont
ãs 17 horas, de, onde serão le-
vados para o hospital naval da
colônia de férias de Friburgo
por um destacamento da Ma-

custódia do Brasil.
O Ministro do'Exterior Her-

mes Lima, minutos 
"antes de

partir de Brasília para a Gua-
nabara, disse ao JORNAL DO
BRASIL não saber ainda se os
seqüestradores viriam para Bra-
silia ou para a Guanabara.

A corveta Solimões. perten-
cente à Flotllha do Amazonas,
chegará a Belém do Pará hoje,

rumando diretamente para a
Base Naval de Val-de-Cãç, após
uni retardamento de. 15 horas,
devido a um engulço nas má-
quinas,

. CORTESIA 
'..

O Adido Naval venezuelano,
Capitão Herrera, disse em Be-
lem que desconhece os nomes
dos rebeldes e elogiou a con-
duta das autoridades brasilei-
ras em. relação à ordem dada
para .manter os venezuelanos
incomunicáveis até o encerra-
mento da questão. O Cônsul
venezuelano no Pará, Francis-
co Mirabal López, acompanha
Herrera 

'nòs contatos em Be-
lém e Macapá.

O Governador Aurélio do
Carmo considerou hóspedes
oficiais do Estado o Adido Na-
vai, Manuel Herrera, o repre-

BALLET" DA imOMVMCABILWADE

^Rebeldes
atacam
de novo

Marau.ibo, Venezuela ÍUPI-JBi
— A Polícia. Informou que sei..
membros das chamadas Forças
Armadas de Libertação Nacional
ÍFALN) atacaram, na noite de
têrça-felra última, a localidade
de Urumaco, Estado dc Falcon,

. '.i destruindo mias comunicações te-
- :i~;legráficas oom os outros ponto*

do país. Os atacantes aterroriza-
ram a, população, durante varias
horas, com rajadas de armas au-
tomltlcas disparadas para. o »r,.
pintaram a sigla FALN em vá-
rias paredes e destruíram o equi-

_*'_ pimento telegrá.ico local, após
.^.'deterem e funcionário encarrega-

do. A Policia do Estado iniciou a
perseguição dos agressores, conti-
nuando a localidade, ate a noite
rie ontem, sem comunicações telt-

-. gráficas.
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sentante da empresa oficial de
navegação venezuelana. Luiz

• Hugo, e o Conselheiro do Ita-
marati Sá Almeida.

O Conselheiro Sá Almeida
disse ter recebido ordens do
'Governo brasileiro para con-
ceder asilo a todos os que o
solicitassem e que o principal
objetivo da sua viagem íoi ia-
zer a entrega do Anzoategul
ãs autoridades venezuelanas,
colaborando com a Marinha
para o rápido desfecho da
questão.

Os rebeldes venezuelanos sáo
todos rapazes, de 21 a 29 anos,
e ficarão provisoriamente ins-
talados nas dependências do IV

. Distrito Naval, continuando in-
comunicáveis a pedido do Go-
vêrno venezuelano. O Almiran-
te Osmar Azeredo, falando
quarta-feira à reportagem, afir-
mou'que não . havia comunis-
tas a bordo do Anzoategul.

VETERANO

O Anzoategul, apresado pe-
los rebeldes no dia 13 u,; fe-
vereiro, fazia a Unha La Guai-
ra—]>iova Orleans, sob o' co-
mando do Capitão Oscar Pe-
Teira, veterano da Marinha ve-
nezuelana. O prejuízo diário
alegado pela; Companhia Vene-
zuelana de Navegação è de...
l-SOO idôlàfes.;

O cargueiro íoi construído

na Holanda, no ano de 1955,
podendo acomodar 12 passagei-
ros. De tipo misto, desloca
cinco mil toneladas e tem uma
tripulação normal de 37 ho-
mens.

O contratorpedclro venezue-
lano apresentou-se, ontem, pela
manhã, em Belém, como se cs-
perava e pediu permissão para
entrar no porto, reabastecer-se
de combustível e escoltar o An-
zoategul de volta & Venezuela.

O Governador interino do
Amapá, Saboia Barros, disse
que os assaltantes e a tripula-
ção leal do cargueiro gozavam
de boa saúde e qüe não havia
sinais de violência a bordo do
Anzoategul durante a semana
que durou a viagem da Vene-
zuela ao Brasil."Os rebeldes pareciam ale-
gres, assim como a tripulação
— disse Saboia Barros. — A
tripulação estava multo 6atis-
feita de estar livre. Um dêlcs
disse: "Graças a Deus, lo<;o
voltarei para casa". Os trlpu-
lantes disseram que íoram
muito bem tratados pelos se-
questradores."

Enquanto o Anzoategul per-
maneceu em Macapá, à espera
da corveta Solimões, os se-
questradores apareceram no
convés com braçadelras de côr
vermelha e azul e a inscrição
FALN (Forças Armadas de Li-
bertação Nacional).

EUA responderão
a fogo de aviões
ou barcos cubanos

Washington (AP-UPr-JB) —
O Presidente Kennedy orde-
nou ontem que os navios de
guerra e aviões dos' EUA fa-
çam fogo contra os barcos e
aviões cubanos, se eles volta-
rem a atacar as embarcações
de pesca norte-americanas,
como ocorreu, ontem nos es-
treitos da Flórida.

Enquanto o Chefe de Esta-
do tomava essa- decisão, alguns
elementos.- do, Congresso afir-
mavam, iradamente, que os
aviões de combate norte-ame-
ricanos deveriam ter destruído
os dois Mlgs que lançaram
vários foguetes contra o barco
pesqueiro Ala, quando êle es-
tava à deriva com o motor en-
gulçado. "Se • os ¦ cubanos ílze-
rem novo ataque",.-,-disseram
8«l.g.U-ns congressistas, , "seus
aviões deverão ser,, perseguidos

. e destruídos, mesmo se já es-
tiverem no .espaço aéreo do
seu pais".

INCIDENTE

O incidente ocorreu ontem.
quando o Ala, de 22 metros de
comprimento' e pertencente á
Seafood Packers Inc, de Fort
Myers, nos EUA, foi levado á
ilerlva; •com o motor parado há
três dias, para a zona do es-
treito da Flórida, a 110 qui-
lòmetros da costa cubana e
145 de Key West.

Quatro aviões Mig de patru-
lha viram o barco e se dirigi-
ram para êle. Enquanto dois
aviões — aparentemente os
mais velhos — disparavam su-
cesivos foguetes contra o bar-
co os outros dois permaneciam
em patrulha sóbre a zona. Al-
guns foguetes caíram a qua-
renta metros do barco mas os
estilhaços não o acertaram
nem feriram sua tripulação de
dois homens.

Entretanto, avisados pelo ra-
dar, aviões de interceptaçãò
dos Estados Unidos dirigiram-
se rapidamente para a zona,
saindo da base de Boca Chi-
ca, em Key West. Quando os
modernos Phantom F4B,
muito mais velozes do que os
Migs, chegaram próximo à
zona do ataque ainda viram
os aviões cubanos a lançar ío-
guetes contra o barco, afastan-
do-se a grande velocidade
quando perceberam a aproxl-
mação dos dois interceptado-
res dos EUA, que evidentemen-
te não tinham ordens de dis-
parar, O Pantágono anunciou

mais tarde que aparentemente
os jatos cubanos voltavam de
uma patrulha sobre o mar
quando avistaram o Ala.

Pouco depois do ataque o
contratorpedeiro de escolta
Kretchmer chegou ao local, re-
bocándo o AIo para longe da
área perigosa. Tanto o coman-
dante do pesqueiro, Paris Jack-
son, como o tripulante, Benja-
mim Washington, escaparam
ilesos'.

CUIDADO

Ao anunciar á ordem de
reação no caso de novos ata-
quês, o porta-voz da Casa
Branca acrescentou: •"Foram

! dadas' ordens às forças arma-
das para a adoção de medidas
que impeçam novos ataques."

Com a aparente" finalidade
de não aumentar ainda'mais a
tensão mundial, a Casa Branca
descreveu os agressores como
"aviões cubanos". Todavia, os
Jornalistas presentes pergunta->ram imediatamente a Pierre
Salinger, porta-voz de impren-
sa da Presidência, se isso que-
ria. dizei- que nem aviões nem
pilotos soviéticos se haviam en-
volvido no Incidente. Êle,,po-
rém, recusou-se a responder,
afirmando, contudo, que foi
enviado a Havana, um protesto

, enérgico, no qual é exigida uma
completa explicação. A nota
norte-americana íoi mandada
a Cuba por intermédio da Em--
baixada suíça, pois Washington
não mantém relações com o
regime cubano.

VIOLÊNCIA

No Congresso o ataque ao
Ala despertou as mais vlolen-
tas reações, destacando-se a do
Senador Richard B. Russell,
Presidente da Comissão das
Forças Armadas, o qual disse:
"O ataque foi um ato claro de
pirataria e assim devíamos
adotar a doutrina de persegui-
ção imediata, segundo a qual o

• avião agressor seria caçado até
sua base, para ser destruído."

O Senador Kenneth B. Kea-
titlg, destacado inimigo da po-
litica do Governo diante de
Cuba, disse: "O ataque varreu
com o fogo dos seus foguetes
as confusas distinções que o
Governo faz entre armas ofen-
sivas e defensivas."

Not* Iorque (FP-AP-JB) —
O Presidente Rômulo Bctan-
court anunciou, cm entrevista
coletiva à imprensa ontem na
sede da ONU, que pedirá ao
Brasil a extradição dos nove
rebeldes que seqüestraram o
cargueiro Anzoategul e aos
quais o Governo brasileiro Jà
concedeu asilo politico.

Afirmou o Presidente vene- j
iuelano que baseará seu pedi-
do num precedente estabeleci-
do péia Holanda, há algum
tempo, no caso de um avião
seqüestrado. Acentuou que o
seqüestro de um navio por ele-
mentos extremistas constitui
um problema que afeta, a todos
os governos do Hemisfério.
CHEGADA

O avião que. trouxe o Presi-
dente Betancourt e sua comi-
tiva de Washington chegou ao
Aeroporto de La Guardiã às
11 h 15 m de ontem. O Chefe
do Governo venezuelano foi re-
cebido pelo Embaixador Ri-
chard E. Patterson, Chefe do
Protocolo da Cidade de Nova
Iorque, representando o Prefei-
to Robert Wagnert e Berent
Friely, representando o Gover-
nador Nelson Rockefeller.

Os dois representantes das
autoridades locais dirigiram
breves saudações ao Chefe de
Estado visitante, que respon-
deu, em espanhol, agradecen-
do ao Prefeito Robert Wagner
e o Governador Rockefeller. As
cerimônias no Aeroporto íoram
breves devido à temperatura,
que era de sete graus abaixo de
zero.

Terminados os discursos, a
comitiva oficial se dirigiu à
caravana de automóveis que
aguardavam nas proximidades
do avião, passando entre duas
íilas de uma guarda de honra,
que representava o Exército, a
Marinha e a Força Aérea. Apôs
aiguns minutos de descanso no
Hotel Plaza, onde ficará hos-
pedado com toda a sua comi-
tiva, o Presidente Betancourt
se dirigiu à ONU onde íoi ho-
menageado com um almoço
pelo Secrctário-Geral U Thanl.
ALIANÇA

Ao deixar o Aeroporto de
Washington, o Presidente Be-
tancourt declarou que depo.s
de sua visita de dois dias
aquela capital está mais con-
vencido do que nunca de que os
laços que unem a Venezuela o
os Estados Unidos na luta pela
causa da liberdade em todo o
mundo são cada vez mais fir-
mes.

• O Secretário de Estado, Sr,
Dean Rusk, ao apresentar as
despedidas ao Presidente Be-
tancourt, em nome do Governo
norte-americano, declarou qiu'.
apesar da temperatura invernal
o povo dos Estados Unidos ha-
via- dado ao Chefe do Governo
venezuelano a mais calorosa
recepção.

Falando à imprensa, após o
almoço na ssde da ONU,, o
Presidente Betancourt disse que
havia mantido uma palestra"multo construtiva e Interes-
sante" com o Secretário^Geral,-
U Thant, porém não revelou o
assunto tratado.

CUBA
O Chefe do Governo venezue-

lano afirmou que Cuba conti-
nua sendo o foco de agitação ¦
nas Américas, especialmente na.
zona do Caribe. Acentuou que
um ato como o seqüestro do
cargueiro venezuelano Anzoate-
gui por elementos extremistas
constitui um problema que
afeta a todos os governos do
Hemisfério.

No encontro com a impren-
sa, Betancourt íoi saudado pe-
Io Presidente da Associação de
Correspondentes das Nações
Unidas, Georges Wolff, que o
qualificou como "um dos gran-
des estadistas da América La-
tina com estatura mundial".

O Primeiro-Mandatário ve-
nczuelano recordou as suas ati-
vidades como jornalistas, du-
rante os anos que passou no
exílio, e disse que conserva n
sua máquina de escrever para
reiniciar a sua atividade n»
Imprensa quando terminar o
seu mahdato, no próximo ano.

O Presidente Betancourt chu-
gou ao Palácio das Nações Uni-
das pouco antes de uma hora
da tarde, sendo recebido à enr
trada pêlo Secretái-lo-Geral,
U Thant, e calorosamente
aplaudido por ura. grupo de
funcionários entre os quais há
uns vinte venezuelanos. Depois
dè pousar brevemente pava
os fotógrafos, estreitando a mão
de.U Thant, o Presidente Be-
tancourt íoi escoltado ao Gabi-
nete do Secretário-Geral, para
breve conferência.

OEA sobre
cüstrismo

Washington (UPI-JB) — A
Copilssão Especial de Seguran-
ça da Organização dos Estados
Americanos (OEA) informou
nos governos membros que en-
quanto alguns países latino-
americanos mantiverem rela-
ções diplomáticas com os pni-
ses comunistas, especialmente
Cuba, a subversão no Hemisfé-
rio será dificil de controlar. A
comunicação da OEA foi íeita
em um documento, com 43 pá-
ginas, sob a forma, de relato-
rio técnico e sem representar a
oninião direta de nenhum go-
vêrno.

Embora não recomende, es«
pcclfieamente, que essas rela-
ções sejam cortadas, a Comis-
são propõe uma série de' me-
didas para contrabalançar o
movimento subversivo comunis-
ta: aperfeiçoamento dos servi-
ços de inteligência; redução do
número de funcionários das
Embaixadas comunistas: prol-
bicão de publicações subversl-
vns; limitação das medidas que
favoreçam a propaganda co-
munista, como festivais, em-
baixadas artísticas e despõrtl-
vas, congressos, espetáculos e
exposições; limitações das via-
gens a Cuba.' . '

RELATÓRIO
Sabe-se que os EUA, como

também os paises latino-amc-
ricanos que ainda mantêm re-
lações com Cuba e outros pai-
ses comunistas, diferem, subs-
tancialmente, de algumas npre-
ciações do relatório. Funciona-
rios do Departamento de Es-
tado dos EUA fizeram questão
fechada de declarar que o
membro norte-americano da
Comissão, o Embaixador Paul
Daniel, "agia. individualmente
e não como representante do
Governo".

No documento, a Comissão
da OEA adverte que "a propa-
panda comunista proveniente
de Cuba e do bloco slijo-sovié-
tico se intensifica constante-
mente e se irradia para todos
os paises do Hemisfério Oci-
dental". "Deve-se reconhecer
que, até o momento, não exis-
te nos países americanos.um»

• verdadeira consciência do pe-
rigo que representa para su»
segurança o adotar- uma ati-

- tude passiva diante da ativa
propaganda comunista", diz a
Comissão. . - ;• ¦-.

MEDIDAS
A Comissão recomendou que

os governos prestem especial
atenção a seus serviços de in-
tellgênciá, criando-os'ou aper-
íciçòàndò-os, a" fim dè qüèpos-
sam contar corri os melôs qu»
lhes permitam planificár,' co-
ordenar e conduzir eflcazmen-
te a ação contra a subversão
comunista;

Como medidas imediatas para
contrabalançar o movimento da
agentes subversivos, a Comis-
são- propôs que se ¦ adotem os
seguintes pontos:

limitar o uso dos- passa-
portes e demais documentos da
viagem, por meio de uma ins-
crição que declare não serem
válidos para viajar a Cuba;
declarar como Infração à lei
qualquer viagem não autori-
zada; -

criação de organismos ten-
dentes a. contrabalançar por
ação psicológica a propaganda
comunista;

os países americanos, que
todavia mantêm relaçeõs com
os paises do bloco síno-soviéti-
co é Cuba "deveriam estabele-
cer, com respeito às ditas mis-
soes, medidas tendentes a li-
mitar o riúmero de seus; -iun-
cionários";

exercer estrito controle só-
bre às transmissões das emis-
soras legalniente estabelecidas,
a íim de sancionar severamen-
te as culpadas de atividades
propagp.ndisticas de caráter co-
munista;

proceder à fiscalização d»
propaganda Impressa de cará-
ter subversivo; proibir a cir-
culação de toda publicação qua
contenha propaganda subver-
siva de caráter comunista;

limitar toda medida, qua
tenda a favorecer a. propagan-
da comunista, como .festivais,
embaixadas, artísticas e despor-
tivas, congressos, espetáculos »
exposições.

O "Baltika" deixa
Havana levando
os primeiros russos

México
cumpre

em Caracas mineira

Incidente
com morto lei

Cumprindo ordena que mandavam manter isolados do mundo os rebeldes venezuelanos do Anznii-
tegui, un fuzileiro naval brasileiro ¦procura afastar,1 cont gestos de braço, os enviados especiais «'"
JORNÂÈ DO BRASIL que se aproximavam do borra rebelde numa pequena embarcação de mntnr
de popa. A iiicõmunicabilidade foi preservada, o que não impediu que n JORNAl, DO fi/i/lM/-

desse um furo mundial, publicando as primeiras fotos dos rebeldes do Anzoalcgui; ¦
(Fotos de Wilney Franco) -

Washington (AP — PP — JB)
— O navio de passageiros sovié-
tico Baltika partiu, ontem, de Ha-
¦vana. levando a primeira, parte dos
17 mil soldados que a TJníSo So-
viética, havia enviado a Cuoa, se- <
gando lníormaç&o de íonte oll-
cl.l norte-nmerlcan». O Infor-
mante, porém, n&o revelou o
número dos soldados embarcados
Um comunicado divulgado pela
Casa Branca, ontem, informa que
vários outros navloa JA— estilo a
caminho de Havana para retirar a
resto das tropas soviéticas, que de-
•verSo estar íora de Cuba ate mea-
dos de março, segundo Informa-
ç.lo prestada ao Governo norte-
americano pelo Governo «ovlé-
tico.

Um grupo de pacifistas norte-
americanos,' que tentava estabe-
lecer úm piquete em Irente à se-
de do Conselho Hevolucion&rl.o
Cubano em Miami, foi atacado pot
cerca de duzentos «liados cuba-
nos, alguns dos quais trajavam
o uniforme dos íflrcna que desem-
harcaram na Bala dos Porcos. Os
pacifistas . empunhavam cartazes
com legendas como "Opomo-noJ

.ci qualquer soluçSo militar",
"Naq mataris" e "A ptien-a
destruir* o homem". .Os. cubanos
entraram em luta corporal com

vários policiais que' se encontra-
vam nas proximidades e que ti-
nham acudido em auxílio dos pa-
ciflstas. As coisas tomaram um
rumo mais sério com a chegada
de reforços policiais. Nesse mo-
mento, havia mais de duzentos
refugiados cubanos lutando na
ma contra uns cem policiais. Os
cubanos atacavam a. pedradas e
a Policia íoi obrigada % apelar
para três carros-plpas.

Mais de vinte pessoas íoram
presas. A Policia ocupou a sede
do Conselho e impediu a entra-
da de qualquer pessoa. Mais tar-
dc, um grupo de cem cubanos,
aproximadamente, realizou uma
marcha de protesto cm irente a.
Chefatura d» Policia. Ao passa-
rem em irente a, sede da Policia,
um dos exilados cubanos gritou:
— Comunistas, nem Castro ainda
íér isto ém Cuba.

Circul03 ligados k Casa Bran-
ca revelaram, ontem, em Wash-
instou, que na troca de notas en-
tre o Premier Kruschev • o Presi-
dente Kennedy, em novembro úl-
Umo, o Chefe do Governo sovié-

'tico «firmara que » Unllo So-
viética tinha a. Intenção de retl-
rsi;. no devido tempo, as tropas
enviadas a Cuba.

Caracas (UPI-JB) — Um
grupo de comunistas dissol-
veu à bala, ontem à noite,
um comício do Partido So-
ciai Cristão (COPEI), que se
realizava no Bairro 23 de
Janeiro. Um pessoa perdeu
a vida e três ficaram feri-
das.

Antes do tiroteio, iniciado
quando òs primeiros orado-
res se preparavam para fa-
lar, os comunistas, apesar
da vigilância policial, lança-
ram pedras e bombas Molo-
tov no palanque.

O morto, identificado co-
mo Maximiliano Carreno,
era militante do Partido So-
ciai Cristão. Entre os três
feridos, está um rapaz de 14
anos, William Gonzalez.'

A partir das quatro horas
da tarde, os comunistas pas-
saram a atirar pedras nos
veículos que transitavam
pelo Bairro 23 de Janeiro e
a parar os ônibus para obri-
gar os passageiros a descer.

México (AP/JB) — O Ministro
do Patrimônio Nacional, Sr. Eduar-
do Bustamente, anunciou' ontem
que o plano destinado a, colocar
todas as companhias mineiras da
propriedade estrangeira sob con-
trãle mexicano estn sendo cum-
prldo satisfatoriamente. O plano
obriga todas aquelas companhias,
em sua maioria norte-americanas,
a entregarem 51 por cento de suas
ações a bancos mexicanos paru,
serem vendidas a mexicanos, sob
pena de terem cassadas ãb suas
concessões. Os capitais, dessas em-
presas sio calculados em 80 ml-
lhões de dólares.

.Aiirmou o Ministro Bustamente
que o Governo, para facilitar ft
execução do plano, decidiu não
lixar prazo para as oòmpanhias
venderem, as ações. Essas serfto de-
posltadas .num banco, escolhido de
comum acordo pela companhia •
o Governo, com ordem para ven-
dô-las.

Algumas empresas., em particular
à American Smeltlng and Reílnlwr,
company, havia informado que
nfio tinham encontrado compra-
dores para suas ações,. atribuindo
essa íalta de Interesse 8, Incerteza,
nos. meios financeiros quanto aos
objetivos do Govòrno em relação
ks companhias de mineração.

f
I
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Goulart, San Tiago e Gordon debatem hoje missão aos EUA
Cemig inaugura em Minas a maior

subestação de energia elétrica do País
Representando * maior con-

centração de energia elétrica
da América do Sul, pois para
ela convergir*- a energia pro-
duzlda por Salto Grande, Itu-
tinga, Cajuru, Camargos, Ga-
íanhoto, Peixotos. Três Marias
e, futuramente, Furnas c Es-
treito íoi Inaugurada a 10 de
fevereiro, em prosseguimento
das comemorações do segundo
aniversário da administração
é.. •*¦ a d u a V, ' a subestação da
CEMIG, no Barreiro.
. O. Sr. Magalhães Pirito cn-
Iregou ao pevo mineiro o po-
deroso sistema, em solenidade
cuja Presidência repartiu com
os Governadores Aluísio Alves,
do Rio Grande do Norte, Ney

.'. Braga, do Paraná, participai.-
do, ainda, do ato. o represen-
tante do Chele do Executivo
do Pará, Sr. Aurélio do Car-
mo, que vieram a Belo Hórlzon-
te para a reunião do Conselho
de Governadores.

INAUGURAÇÃO

Compareceram, também,
além do Presidente das Cen-
trais Elétricas de Minas Ge-
rais S/A, Sr. Celso Mello de
Azevedo, os diretores da em-
presa mista, secretários de Es-
tado, o Presidente da Assem-

. bléia Legislativa, o comandan-
• - te da ID-4, o representante do

Prefeito Jorge Carcne, parla-
, mentares e outras autoridades

e pessoas gradas.
A cerimônia consistiu no

corte da fita simbólica pelo
Governador Aluísio Alves, no
descerramento de placa come-'morativa 

pelo chefe do Exe-
cutivo do Paraná, Sr. Ney Bra-
ga, e na ligação da chave da
subestação pelo Sr. Magalhães
Pinto, seguindo-se os discursos.
Os oradores loram o Presiden-
te da CEMIG e o Governador

- de Minas, tendo cabido ao pa-
dre James Lage Pessoa proce-
dei* & bênção das instalações.

DISCURSO DO
PRESIDENTE

Informando que. a CEMIG
já Inverteu cerca de dois bi-
lhões de cruzeiros cm 61 e o
dobro disso em 6*2 o Sr. Celso
Mello de Azevedo, presidente
da empresa aproveitou a sole-
nidade de Inauguração da sub-
estação do Barreiro para apre-
sentar relatório susclnto de
suas obras nos dois últimos
anos.

;.. Disse o seguinte:
.. — É legitimo o Júbilo que

nos domina a todos, neste mo-
mento em que comparecemos à
solenidade de inauguração da

•¦ subestação do Barreiro, destl-
... nada a ser a maior concentra-

ção de energia elétrica da
América do Sul. E isto porque
ainda recentemente, há cerca
de seis meses apenas, assistia-
se ao aro inaugural de Três
Maria.., que — conforme então
salientamos — marcaria um
período' de redenção para o Va-' le do São Francisco, tanto
quanto estabeleceria um elo
entre mineiros de várias rc-
giões.

A CEMIG, nestes dois anos
rie seu profícuo governo, Se-
nhor Governadcr Magalhães
Pinto, vem realizando tarefa
da maior significação, cabal-
fhente manifestada em obras e
serviços há. longo tempo reivin-
dicados pelos mineiros. Ai es-

;] tão as primeiras unidades de
Três Marias em pleno luncio-
namento, propiciando amplas
garantias de atendimento de
novas indústrias que aqui se
Instalam e atraindo aquelas
que dentro de nossos limites
queiram estabelecer-se. Cies-
ceu o número de usinas e a

- potência do sistema que au-
mentara, em 1961, em 28.000
HP, somou-lhes no ano íindo
mais 180.000 HP. Seiscentos
quilômetros de linha de trans-
missão cm alta tensão e de no-
tável importância para nosso
Estado íoram construídas nes-
tes vinte e quatro meses ao

¦ mesmo tempo em que vinte e
cinco subestações de interliga-
ção e abaixadoras entravam cm
operação. No setor de distri-

MAIS ENERGIA

buição foram construídas ou
(reformadas dezenas de redes
garan tindo o fornecimento
adequado de energia a novas
cidades e localidades. Multo
disso, deve-se afirmar, tem si-
do feito silenciosamente. Mas
o labor das equipes técnicas da
CEMIG tem sido sempre aco-
lhido com o carinho e o cn-
tuslasmo das populações mi-
neiras.

Assim, cm 1961 foram invés-
tidos pela CEMIG cerca de
dois bilhões dé cruzeiros e, no
ano que vem tle findar, quatro
bilhões se lhes acrescentaram".

RETALHISTA, NAO

Depois, concluiu o Sr. Mello
de Azevedo:

Tudo isso tem indiscutíveis
méritos, mas deve-se afirmar
que o crescimento da energia
gerada teve como razão iun-
damental, não apenas o desejo
de proporcionar-se o benefício
rie nossos serviços a milhares e
milhares de outros mineiros,
mas também o de incrementar-
se o surto desenvolvimentista
de Minas, ao garantir energia
elétrica, a preço conveniente, às
grandes indústrias que para
aqui deslocaram.

AI está o grande napel e a
grande lição da CEMIG, que
não se conformará nunca em
transformar-se em simples re-
talhista de energia A Inãüçii-
ração de agora tem, pois, dois
sentidos: um fisico, intima-
mente listado á própria opera-
cão de novas fontes geradoras
de energia, aurora integradas no
sistema CEMIG O outro, o
sentido moral, decorrente ria
inequívoca afirmação de nossa
empresa, de continuar sempre
Investindo, cônscia de suas res-
ponsabilidades perants os con-
sumidores e de seu importante
papel como propulsora do de-
senvolvimento industrial d e
nosso Estado.

Não desejávamos, obviamente
trazer em momento tão alvissa-
reiro para todos nós. o debate
do problema. Mas, náo nos po-
demos furtar ao dever de cha-
mar a atenção do povo minei-
ro para a questão do "Estrei-
to", porque não nos é lícito per-
mitor que se continue esbulhan-
do nosso Estado, k custa de sa-
crifíclos Incontáveis e de pesa-
dos e permanentes ônus.

RIO GRANDE

Depois, concluiu:"É imprescindível que em
¦hora tão importante-para' Mi-
nas Gerais, todos os nossos co-
estaduarios se unam ao seu Go-
vernador, que deu o grito de
alerta ao suscitar à. opinião pú-
blica o problema daquele apro-
veitamento do Rio Grande. Pa-
ra aqui, para esta subestação
que ora se Inaugura, convergi-
rá enerela elétrica gerada em
Salto Grande, Itutinga, Caju-
ru, Camargos, Gafanhoto, Fur-
nas e Estreito. Localizada den-
tro da Capital de Minas, po-
der-se-á dizer que a subesta-
ção do Barreiro será a sede ria
qual funcionará o cérebri do
nflvo sistema CEMIG. O ato
presente é, pois, de altíssima
importância para a vida de nos-
so Estado. E é em decorrên-
cia disso que para os trabalha-
dores que deram sua colabora-
ção a este empreendimento da
CEMIG. nos sintamos todos pe-
lo mesmo júbilo, que sei ser o
de Vossa Excelência, Senhor
Governador, e que será também
de todos os mineiros".

PALAVRA DO
GOVERNADOR

Após referir-se S. grandiosi-
dade da obra que se Inaugu-
rava e à colaboração jamais ne-
pada por Minas ao País. o Sr.
Magalhães Pinto afirmou cm
seu improviso:"Queremos industrializar aqui
mesmo o nosso minério. Só as-
sim recuperaremos um pouco
rio que já nos foi espoliado. No
passado, exportamos o nosso
minério de ferro e, sobretudo,
vemos que o governo federal
aprova um Plano Trlenal- cujos
rendimentos financeiros, no pia-

no da receita se baseia quase
exclusivamente na exportação
do nosso minério. Nós, minei-
rós, sentimo-nos orgulhosos de
contribuir para a emancipação
do Brasil. Mas também não po-
demos consentir que lios seja
negado aquilo que i nosso".

ELOGIO A CEMIG

Fazendo o elogio da CEMIG,
que passou a ser a primeira em-
presa de energia elétrica do
Pais e uma das maiores ¦ da
América cm produção e distri-
buição de energia, o Governa-
rior Magalhães Pinto salien-
tou: .• .

"Não somos ..regionalistas.
Tendo uma estrutura como es-
ta da CEMIG, podemos confiar
cm nossa capacidade, na capa-
cidade do povo mineiro, que
tem cintrlbuido para a e>:p?n-
são dessa grande campanha pio-
neira".

USINA DE ESTREITO

Voltando a insistir em que a
CEMIG tem condições para
construir e operar a Usina de
Estreito, o Governador salienta:

"A CEMIG é um patrimônio
nosso e precisamos cuidar pára
que és... patrimônio seja res-
guardado. Nós pleiteamos a
construção da Usina de Estrei-
to. Náo o fazemos em termos
¦regionalistas. Até por que es-
tamos de acordo com o Plano
Nacional de Eletrificação. Não
vemos motivo para que sela
negado a Minas o privilégio de
construir, a Usina de Estreito.
Temos a CEMIG, qu? é distin-
guida pela própria ONU para
a elaboração de estudos técni-
cos, plenamente capacitada pa-
ra se responsabilizar pela cons-
truçáo. Mais ainda, nós rei-
vindicamos que a Usina de Es-
treito seja então uma subsidia-
ria da Eletrobrás. Temos o má-
ximo interesse em que *a Ele-
trobrás se desenvolva. Ela foi
criada com a ajuda de técnicos
mineiros recrutidos nelo sau-
doso Ministro Gabriel Passos.
D-.mòs-lhes todo o apoio, toda
a colaboração, como ainda es-
timos prestando a 2ora. ma.
_i5o para que a Eletrobrás ou
aleuma subsidiaria venha a
acabar com a CEMIG."

CONFIANÇA

Encerrando o seu discurso o
Governador Magalhães Pinto
produz uma mensagem de con-
fiança no Brasil:

"Queremos que todo o Pais
cresça e se desenvolva. E que
esse progresso atinja todo o seu
povo e não. apenas áreas de
íavorecimento. E isso nós con-
seguiremos porque o Brasil é
governado por homens pátrio-
tas que entendem a mensagem
popular e que haverão com a
nossa ajuda, de criar a menta-
lidade nacional de defesa do
que é nosso, de defesa do
Brasil."

A SUBESTAÇÃO

A subestação do Barreiro í
o ponto de aooio do sistema
elétrico da CEMIG. destinan-
rio-se a receber a energia pro-
duzlda por Três Marias e di=-
tribuir aos consumidores da
Região Central d?. Minas. Re-
ceberá, ainda, a eletricidade ge-
rada em mais sei. usinas e,
mais ti>rde, também a ener-
gia de Furnas e Estreito tam-
bém nara ali convergirá. Os
dois bancos principais cons!?-
tem, cada um de 3 autotrans-
formadores monofásicos rie ...
150.000 kVA, mais um de re-
serva, abaixando a voltagem de
287,5 kV para 138/13.8 kV. Tem
ainda, um condensador sincro-
no de 50.000 kVA. 13,8 kVA,
resfriado *a ..idro-rênio, 2 rea-
tores de 20.000 kVA. 13 8 kV,
e um banco ria condensadores' 
estáticos de 20.000 kVA, 13,8

. kV. Na subestação de Barreiro
íoram realizadas obras de ps-
cavação nuni total de' 17.500
metros cúbicos, concretados
2.500 metros cúbicos, com uma
armadura de 160 toneladas.

Em Jantar, ontem à noite, no
Palácio da Alvorada, em Bra-
silia, com a, participação ape-
nas dos Srs-*João Goulart, San
Tiago Dantas, Roberto Cam-
.pos e o Embaixador Lincoln
Gordon, foram tratadas aspec-
tos da missão do Ministro da,
Fazenda em Washington, in-
clusive a consolidação de dívi-
das brasileiras.

O' Chanceler Hermes ' Lima
náo participou do jantai- porque
teve de vir antes ao Rio. O en-
contro revestiu-se de caráter
rigorosamente* secreto; a' im-
prensa íoi cientificada,'com an-
tecsdència', de que'não seria
emitida nota oficial,.riem per-
mitido o acesso de Jornalistas-

PREPARATIVOS

Durante toda a tarde dé on-
tem os Srs- San Tiago Dantas
e Roberto Campos conferência-
ram a, portas fechadas no MI7
nistério da Fazenda. Ao anoi-
tecer ambos viajaram para Bra-
silia, para o encontro urgente
com o Presidente da República.

O Embaixador brasileiro em
Washington retornará ainda
hoje ao Rio, não só ipara apa-
nhar o jato da Varig que sairá
às 22 horas com destino aos
Estados Unidos, como também
para um rápido encontro com
a Imprensa.

AGENDA

Hoje deverão ser conheci-
dos alguns pontos das negocia-
ções que o Sr.. San Tiago Dan-
tas desenvolverá rios Estados
Unidos. Sua viagem, prevista
Inicialmente para o dia 4, íoi
antecipada para o dia 2. Na an-
tevéspera o Ministro concede-
rá entrevista coletiva à impren-
sa, em seu Gabinete.'

Quanto ao plano de conten-
ção, com os cortes previstos era
cada Ministério, lnformou-ss
que depois do carnaval haverá
pronunciamento oficial a res-
peito. Os estudos até agora rea-
lizados pelo Grupo de Trabalho
nomeado pelo Ministro ainda,
náo atingiram a cota dos 260
bilhões de cruzeiros que o Go-
vêrno pretende economizar par
ra reduzir o déficit orçamen-
tário.

RECOMENDAÇÕES

Condensadas num volume de
30 laudas pelo Conselho Tecni-
co de Economia, íoram entre-
gues ontem ao Ministro San
Tiago Dantas as 62 resoluções
aprovadas pela Conferência dos
Secretários dn Finanças, re-
centemente realizada no Mi-
nistério da Fazenda. A exe-
cução das medidas reclamadas
terá caráter geral e se adapta-
rá sempre ao plano de conten-
ção ora em execução pelo Go-
vêrno Federal.

Nas recomendações, os Secre-
tários de Finanças abordaram
numerosos problemas, entre eles
os que se referem aos emprésti-
mos compensatórios, ao desen-
volvimento econômico, orça-
mento federal. fiscalização tri-
butária, divida pública e sls-
tema brasileiro de discrimina-
ção de rendas. ._

EMPRÉSTIMOS

Para a fixação do montante
do empréstimo compensatório,
cada Estado íará demonstra-
ção detalhada dos dispêndlos
efetivos programados para o
exercicio corrente, incluindo, se
íôr o caso, a. dívida flutuante,
e dos recursos próprios com
que poderá contar. Verificada

a diferença entre os recursos
e os dlspendlos, cada Estado
Indicará expressamente os itens
dbs dispêndios que comporão a
faixa do desequilíbrio financei-
ro em curso, para efeito d»
percepção'. de empréstimos qúe
serão concedidos em duodéei-
mos, a partir de 1 de janeiro,
por itens' específicos. '

Na solicitação do emprésti-
mo, cada Estado estabelecerá-
plano e compromisso de corre-
ção do desequilíbrio orçamen-
tário'; Para a concessão desses
empréstimos a União utilizará,
qualquer fonte de recurso.

Na parte referente, ao desen-
volvimento econômico c prévi!.-
ta unia "definição precisa ' e
imediata do sistema de' coope-
ração federal no tocante ao
montante, à erigem dos recur-
«os, aos setores a que se destí-
nam aos órgãos federais que
administrarão a su?» aplica-
ção". 

• • *

Quando a solução do proble-
ma estiver na criação de em-
presas de Interesse comum da
União e dos Estados, será ado.
tado o seguinte critério: a)
uma-empresa holding, com
predomínio da União e parti-
cipação dos Estados interessa-
d o s, havendo planejamento
global do setor e controle nor-
mativo das subsidiárias; b)
empresas subsidiárias locais
que administrarão os serviços
e que, em cada Estado, terão
encargos de execução.

CRITÉRIO EQUITATIVO

O trabalho encaminhado áo
Ministro pede que, no Orça-
mento Federal, sejam estabe-
lecidos critérios eqüitativos em
relação às' dotações globais ou
por setores destinados aos Es-
tados e' Municípios,' dando-lhes
prévio conhecimento do que
íoi esquematizado. ¦

Quanto aos empréstimos ex-.
ternos, desejam os Estados: 1.
Análise simultânea dos pro-
jetós de financiamento pelas
autoridades brasileiras e pelos
órgãos financiadores; 2. Sim-
plííicação e maior rapidez na
análise de tais projetos; 3. De-
íínição pVévia de critérios
quanto aos financiamentos ex-
ternos; -4. Estabelecimento de
convênios com os mutuários
para repasse dos empréstimos
em dólares para a Carteira de
Câmbio e , a concessão aos
mesmos de Unha de crédito,
com saldo reajustàvel em cru-
zeiros; 5. Apoio e solução ur-
gente dos pedidos de financia-
mento já colocados pelos go-
vemos estaduais perante o
AID, BID, Governo Federal
da Alemanha e outros órgãos
financeiros internacionais; 6.
Utilização, para efeito de refi-
nanciamento da dívida exter-
ná.no montante de 1,5 bilhão
de dólares, de-empréstimos pa-
ra projetos específicos' para a
União, Estados e Municípios,
ntravés dos programas de aju-
da do exterior.

Quanto à. coordenação dos
serviços de fiscalização tribu-
tária dos Estados'e da União
íoram aprovadas as seguintes
resoluções:

1. Conveniência de ser In-
centivada e desenvolvida a prá-
tica dos convênios bilaterais
entre a União e os Estados,
visando a uma mellv*'* coorde-
nação da ação fiscal; 2-. Con-
veniência de se • estruturar em
bases orgânicas a coordenação
do planejamento da ação fis-
cal da União e dos Estados,
para o que se propõe seja es-
tudada,. na Conferência Nafcio-
nal de Técnicos em Assuntos
Fazendários, prevista no Item
seguinte, a criação dê um Con-
selho Nacional de Planejamen-
to' da Ação Fiscal como órgão
de cúpula de um sistema inte-
grado por Conselhos Regionais
ou Estaduais de Planejamen-
to ' da. Ação Fiscal, 3-. Con-
vocação; pelo Governo Fe-
deral. de uma Conferência
Nacional de Técnicos em
Assuntos Fazendários, notada-
mente tributários, a ser feita
num prazo máximo de 60 dias.
pela Secretaria do .Conselho
Técnico de Economia e Finan-
ças, que organizará o temário
dos trabalhos com a antece-
dência necessária a permitir o
conhecimento e o preparo de
teses por parte dos Estados.

DIVIDA PÚBLICA

Pedem os Secretários das Fl-
nanças que a União assuma' a
responsabilidade pelas dividas
flutuantes estaduais apuradas'
até 31 de dezembro do ano pas-
sado, através de empréstimo
federal compulsório.. Para o
pronto atendimento dessas dl-
vidas, sugerem ,a entrega, aos
Estados de titulos a curto pra-
zq emitidos pelo Tesouro ' Na-
cional. Outra resolução apro-
vada sob esse aspecto récomen-
da que a União estude a con-
cretízação de meios adequados
à criação de mercado efetivo e
permanente para os titulos de
divida pública dos Estados e
Municípios.

USINA

O Ministro San Tiago Dan-
tas recebeu ontem ..comissão do
Governo de Minas Gerais, que
está coordenando esforços para
a construção da Usina do Es-
treito e sua Integração no sis-
tema de Furnas. A comissão
estava acompanhada do Mlnls-
tro das Minas e Energia, Sr.
Eliezer Batista. Na conversa
íoram fixados apenas dois pon-
tos: a solução do problema em
cooperação com o Estado da
Guanabara, que será grande-
mente beneficiado; e a integra-
ção da Usina, de Estreito no
Sistema de Furnas.
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Reverenciada a memória do
Conde Pereira Carneiro ^
no Mosteiro de São Bento

Còm a presença da Con-
dessa Pereira Carneiro, Dl-
i* e t o r-Presidènte do JOR-
NAL DO BRASIL e Rádio
JORNAL DO BRASIL, Dire-
toria e funcionários das duas
organizações, além de pa-
rentes e numerosos amigos,
foi celebrada ontem, às 10
horas, na Capela.do Saiitis-
slmo da Igreja Àbaclal do
Mosteiro de São Bento, a
missa pelo nono aniversário

Homenagem
ao Conde
Pereira
Carneiro

Em carta ao JORNAL DO
BRASII* o Sindicato dos Agen-
ciadores de Publicidade e Propa-
gandistas do Rio de Janeiro so-
lidarizou-se com as homenagens
póstumas ao Conde Pereira
Carneiro, por ocasião do nono
aniversário de «eu falecimento.

de falecimento do Conde Er-
nesto Pereira Carneiro, Dire-
tor-Prcsidente do JORNAL
DO BRASIL e fundador d*
Rádio JORNAL DÒ BRASIL.

. A missa, cele.brada por D.'.
Marcos Barbosa, comparece-
ram, representando a Dire-
toria do JORNAL DO'BRA-
SIL, os Srs. Manoel Fráii eis-
co do Nascimento Brito- •
Celso de Sousa e Silva, e
o Superintendentè-Geràl da,
Empresa, Sr. Bernard Cam-
pos. Presenciaram também
o ato religioso funcionários
representando todos os De-
partamentos das duas orga-
nizações.

Membros da familia,. ami-
gos, funcionários do JOR-
NAL DO BRASIL e Rádio
JORNAL DO BRASIL e au-
toridades presentes, en£re as
quais o representante do Mi-
nistro da Marinha, oficial
César Nei Cherém, cumpri-
mentaram a Condêssa"Pe-
reira Carneiro logo ¦ após o
oficio religioso, no saguão
da Igreja do Mosteiro de
São Bento.

Jânio teme que a cólera ;;::
popular estoure mais
cedo do que se imagina :;;

Salvador (Correspondente) — "Temo que. maiss cedo
do que tarde, a cólera popular explodirá", dirá o. ex^Pre-
sidente Jânio Quadros, ao transitar, dia 28, nesta Càpi-
tal, em pronunciamento antecipado em parte para o JOR-
NAL DO BRASIL pelos círculos janistas. *:'.i

— A crise de autoridade não é das mais graves, mas
colabora, certamente, como matriz para todas as outras.
Voltarei á luta sem interesses pessoais. Como cidadão," es-
tarei sempre solidário com o povo e na vanguarda do mo-
vimento de sua libertação e da libertação da nossa Pátri»
— afirmará o ex-Presidente.
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Os Governadores Magalhães Pinto, Ney Ura ca r Aluísio Alves percorrem ns instalações da
Subestação âè fiarrpira

Planalto
movimenta
servidores

Brasília (Sucursal) — Tre-
7entos e cinqüenta, dos 536
funcionários do Palácio do Pia-
nalto, íoram mantidos nas dl-
versas repartições da Casa Cl-
vil.

Os restantes 186 íoram de-
volvidos ou postos á disposição
de outras repartições. Desses,
73 foram para o Seriam, 43
para a 

"Imprensa Nacional e os
demais fórum distribuídos em
20 repartições diferentes.

Ademar será
recebido
por Goulart

Brasília (Sucursal) — O Pre-' sidente João Goulart concede-
rá audiência . aó Governador
Ademar de Barros, na próxima
quinta-feira.

O convite do Presidente será
levado no Governador paulista
pelo Deputado Arnaldo Cerdel-

. ra. lider do PSP na Câmara
- dos Deputados. 

'>

Schmidt diz
que está no
bom caminho

O Sr. Augusto Frederico
Schmidt disse ontem ao JOR-
NAL DO BRASIL que "se fal-
tasse ainda algum elemento de
convicção para' confirmar o
acerto dos artigos que escreveu
a respeito rias declarações do
Ilustre Arcebispo D. Hélder Cá-
mara a uma cadeia de TV ame-
rlcana, o certificado que lhe
passou o ilustre General Osvi-
no Alves completaria a certeza
de. que estava no bom cami-
nho".

— Trata-se de um debate pu-
ramente de idéias, mas minha
posição é exatamente oposta a
tudo que defende, a tudo qu»
preconiza o General Osvino,
Prosseguirei, assim, de agora
em diante; convencido ainda
mais dè que estou lutando pela
boa causa — concluiu o Sr. Au-
gusto Frederico Schmidt.

Brasil e Alemanha firmam
acordo de trato marítimo
com início a 15 de abril

Previsto para durar três anos, com Inicio a 15 de abril,
foi assinado ontem o acordo de trato marítimo entre o
Brasil" e a Alemanha, representado pelo Lóide Brasileiro
e pela empresa Hamburg-Sud, que controla o tráfego ma-
ri-imo da América do Sul.

Os contratantes ficam com o direito de carregar 50%
das mercadorias originárias de portos alemães, belgas e
holandeses, situados entre Hamburgo e Antuérpia, com
destino ao Brasil, e dos portos brasileiros para aqueles por-
tos europeus.

CARGAS
No.acordo estão Incluídas tô-

das as cargas, Inclusive as con-
sideradas particulares, e não
apenas as mercadorias finan-
ciadas por qualquer país. Es-
tão excluídas do transporte as
malas postais, as cargas liqui-
das a granel, as cargas de ire-

te minimo, bagagens de pas-
sageiros, cargas frigorífica*,
carvão de coque e minérios a
granel. Cada parte assegura
por semestre 12 saídas de na-
vios. A estimativa dê írete nos
dois sentidos, este ano, é de
cerca de 30 milhões de dó-
lares.

Para receber o Sr. Jânio
Quadros, que está a caminho do
Brasil no Brazil Star, chegarão
a esta C a p i t a 1, no dia 27, os
Srs. Paulo de Tarso, Quintani-
lha Ribeiro e José Aparecido, ã
frente de uma caravana de ja-
nistas do Rio e de São Paulo.' O Deputado Sebastião Néri
trouxe da direção nacional do
MPJQ um apelo à seção da Ba-
hia para convocar o povo, a
íim de prestar retumbante ho-
nienagem ao ex-Presidente.

SS. r.ulo (Sucursal) —A'
propósito das noticias de que o
Sr. Jânio Quadros estaria exa-
minando a possibilidade de pre-
sidir. o PTN, o Senador Lino
de Matos disse ao JB que, "co-
mo presidente nacional desta
agremiação deve cha m ara
atenção para o equívoco conti-
do nesse noticiário: a investi-
dura em qualquer dos cargos
diretivos do PTN só poderá efe-
tivar-se por deliberação do ór-
gão soberano,, que éa conven-
ção partidária".

— Em tais circunstâncias -r
frisou — somente a intenção
de deixar o Sr. Jânio Quadros
mal colocado entre os petenis-
tas justificaria os comentários*
que estão vindo a público, atra-
vés dos quais ss percebe a ma-
licia dos que imaginam estar
em leilão a presidência nacio-
nal do PTN.

O Sr. Lino de Matos consi-
dera "o ingresso do ex-Presi-

.lente nas nossas fileiras comu
inegável vitória da agremiação
do saudoso c nunca esquecido
Emílio Carlos. Registrado em
nossos quadros partidários fi-
cará o Sr. Jânio Quadros em
Igualdade de condições çstiatu-
tárias com os demais correu-
gionários para pleitear q-ú a 1-
quer posição partidária poi' in-
termédlo das respectivas con-
venções".

. . ¦.'_;.-- . 
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desafio, diz;;
Valdir Pire$

Salvador (Correspondente) —
O Sr. Valdir Pires declarou qu»
o Governo enfrenta, na.-exé-
cução do Plano Trienal, o .desâ-
íio de reduzir a taxa de infla-
ção que corrompe salários, ;sem
prejuízo do crescimento 

'eco-
nômico. Em 1963 o Pais fiécès-
sitará criar um milhão dê'ém-
pregos novos.

— O Plano é um Instrumen-
to valioso de equilíbrio è con-
tenção, embora silencie aspectos
espoliativos da economia, preci-
sa cortar a fundo as carnes
gordurosas dos privilegiados â
íim de obter o apoio maciço *
incondicional dos trabalhadores— observou o Sr. Valdir Pires.

Àlmino manda rescindir
contratos irregulares de ]
construções em Brasília

Brasilia 
"(Sucursal) — O Ministro do Trabalho deter-

minou, ontem, ao Departamento Nacional da Previdência
Social, que adote providências para que o IAPFESP pro-
ponha, de imediato, a rescisão dos contratos com yária$
firmas responsáveis por construções nesta.Capital.

O DNPS deverá iniciar, dentro do prazo de 15 dias,
òs trabalhos da comissão de sindicância que apura as irre-
gularidades daqueles contratos, a fim de que se promova
a reposição dos dlnheiros públicos que tenham sido rece-
bidós indevidamente e seja o órgão indenizado, sem es-
quecer a ação penal cabível em cada caso.

è de que sejam retomadas as
obras em execução em Brasi-
lia. e que, de acordo com pa-
recer da Procuradorla-Geral, é
possivel nova contratação, após
a medida acauteladora da vis-
toria, sendo a' empreitada gio-
bai, através de concorrência, o
critério qué melhor consulta
aos interesses do Instituto, bem
como o que permite o me-
lhor. controle e fiscalização da
execução do contrato.
OS CONTRATOS
EXISTENTES

CONCORRÊNCIA .

No mesmo despacho o Sr. Al-
mino Afonso determinou que se-
ja procedida concorrência públi-
ca entre todas as firmas idô-
neas registradas no Instituto,
para execução da estrutura do
concreto das obras de Brasília,
seguindo-se, após, outras para
os demais serviços, obdecida..
as seguintes-cautelas: a) não
poderão participar as firmas
objeto da sindicância; b) con-
tratos a serem feitos por preços
unitários para os diversos ser-
viços a serem- executados: c)
apresentação das composições
cios referidos preços para «,
eventualidade do íornecimen-
to de materiais a ser feito pelo' 
Instituto, do estoque existente;
d) critério previamente estabe-
lecido para eventual reaju.te
rie preços; ei pagamentos sò-
mente de serviços já executa-
dos, sem quaisquer adianta-
mentos; í) prazos mínimos. «
rieidos, sujeitos a multas que
não sejam meramente. _imbi5-
licas: gl início imediato das
obras, tão logo autorizadas.

RETOMADA DAS OBRAS

Acentuou o Ministro Almino
Afonso, ao despachar o proces-
«o para. o DNPS. que o interes-
se do Presidente da República

Ao examinar o processo —
que tem o número 19 364/62 —
o Ministro AlmiVio Afonso con-
cluiu que as empresas que pos-
suem os contratos de emprei-
tada (IMACO — Indústria de
Materiais de Construção S. A.,
Anhanguera S. A., Engenharia
e Comércio, Imobiliária e Cons-
trutora Carvas S. A. e Soe. de
Estudos c Planejamentos Li-
mitada), além de oferecerem
serviços por preços muito aci-
ma dos razoáveis e normais,
levando-se cm conta a época e
local, são beneficiadas,' ainda,
por absurdos critérios de re-
ajustamentos e cláusulas intei-
ramente injustificáveis, tais
como: adiantamentos por ser-
Ticos n executar: alojamento *
alimentação de pessoal, e ou-
trás condições bastantes dano-
sas ao Instituto.

AVISO AOS CONSUMIDORES
Para expansão e melhoramentos da rede de distribuição ii«

energia elétrica, e segurança do pessoal que realiza esse serviço,
torna-se indispensável interromper o fornecimento de eletricidade,
nos seguintes logradouros:

HO|E 3
22/2/1963 (sexta-feira)

ZONA SUL -¦•'¦ ••
(Periodo aproximadamente das 8h 30m às 17h). •* i

LEBLON
RUAS: Almirante Pereira Guimarães, Conde Bernardote, Diá»

Ferreira, General San Martin, Tubira; AVENIDAS: Afri-
nio Melo Franco, Afranio Peixoto, Ataulfo de Paiva, Bar-
tolomeu. Mitre, Delfim Moreira, Epitácio Pessoa,; Hum-
berto de Campos; PRAÇA: Belfort Vieira.

AMANHÃ
. 23/2/1963 (sábado)

ZONA DA LEOPOLDINA '*'...
(Período aproximadamente das 12 h às 17 h) ,.

BONSUCESSO ;, ...
RUAS: Bitencourt Sampaio, Sargento Silva Nunes.
PENHA .
RUAS: das Amoras, Artur Imbassai, Curumi, Monsenhor Alve*

da Rocha, Paul Müllcr, Santa Brigida, Santa Celina, San-
tá Edwiges, Santa Helena, São Bernardo, São Camilo,
São Mauricio, Sargento Geraldo de Santana, Sargento
Ricardo Filho, Soldado Paiva, Rodolfo Mota Lima, dòs
Romeiros, Taperoá; AVENIDAS: Brás de Pina e Nossa
Senhora da Penha; PRAÇAS: Irmã Paula e São ÍJucàs;
LARGO: da Penha; ESTRADA: do Saco; TRAVESSA:
Otávio Freitas.

ESTADO DO RIO
(Periodo aproximadamente das 12 h «s 16 h)

NOVA IGUAÇU
RUAS: Genoveva, da Glória, Inês, Maria Leopoldina, Santo.' An-

tônio; ESTRADA*. Dr. Plinio Casado.

DEPOIS DE AMANHÃ
24/2/196S (domingo)
ZONA DA LEOPOLDINA

(Período aproximadamente das 7 h às 11 h) *-*.'*

COnDOVXL
RUAS: Capitão Cruz, General Garcia Pacheco, Guadalupe. Ml-

sael de Mendonça, Rio Apa, Ruíino de Alencar; AVÉ-
NIDA: Meriti.

ESTADO DO RIO
(Período aproximadamente das 7 h às 13 h)

NOVA IGUAÇU
RUAS: Afonso Pena, Amélia Rodrigues, dos Cajueiros, Capistra-

no de Abreu, Fiei Caneca. José do Patrocínio, Machado
rie Assis, Periio Ernesto; AVENIDA: Carlos Marques Rolo.

RIO LIGHT S. A.
Serviços de Elctrieidaclc e Carris •
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Coluna do Cas leilo

São três as áreas
de pressão ao esquema

financeiro de Sân Tiago
:Qi continuado-'Vegistro, nesta coluna, de

fato^, relacionados. com a atuação ¦ doíMinis-
tro San 'Tiqgo Dantas edas repercussões em
diversos ?seióres'~ão que se passa em torno,
desse assunto atende, a.üm óbvio imperativo-:
jornalístico: a chamaáa.políiica de contenção'
inflacionária preocupa toão o Pais e suas
incidências':sé expandem continúaàamente,
atingindo % totalidade dás atividades eco-
nômicas, financeiras,'sociais e políticas.'Tqrr
nou-se tema obrigatório e,o Sr. San Tiago
ascendeu à situação de protagonista ostehsi-
vo, muito embora correnão em todos os ins-
tantes. o risco da irrupção em cena do verda-
deira herói desse drama, que é o Presidente
João Goulart.

O colunista não manifesta tendências
nem torceK como fã de radionovela, pelo êxito
final deste ou daquele personagem, do pri-
meiro plano ou do segundo plano, nem dos
que as circunstâncias omitiram. O registro
de tendências favoráveis ou hostis ao Minis-
tro ãa Fazenda não atende a posições pessoais
do colunista — e num caso como no outro
poderá ser mera coincidência.

Dito o que, poderemos voltar, ao registro
objetivo-. Ninguém ignora mais, a esta altura,
as enormes dificuldades com que se defronta
o Sri San Tiago Dantas na execução áa sua
política financeira. Essas dificuldades não
atingiram ainda ao clímax. Esse deverá se
dar no correr áe março, quando o Ministro
estiver nós Estados Unidos, sob o peso da res-
ponsabiliâaâe de negociar com êxito. Çom
êxito fàntó âo.ponto-áe-vista áo resultado es-
pecífico como, 6 que talvez seja mais impor-
tante, do ponto-áe-vista âo atendimento áos
grupos internos que se mobilizam.e se movi-
mentam para impeâir que o Sr. San Tiago
chegue a resultaâos que muitos não ãesejam.
Como se.\sabe, a politica âe contenção infla-
cionária visa, antes âe mais nada, a atender
injunçpès externas que.seriam indispensáveis
à solução global âos problemas-internos. .

As ires áreas contra San Tiago

São três os grupos políticos que resistem
a execução ão esquema financeiro áo Sr. San
Tiago Dantas e, nos casos principais, essas
restrições se fundam seja nos objetivos visa-
âos, seja' nos métodos usaâos, pelo Ministro,
no acerto âe situação com os Estaãos Uniàos.

O primeiro âêsses grupos é o nacionalis-
ta, comanãaâo pelo Sr. Brizola, que se âispõe
a fazer tudo para impeâir negociações que
eliminem por algum tempp as áreas âe atrito
âo Brasil com os Estaãos Uniâos. Esse grupo,
que tem posições civis ¦ (sobretuâo no Con-
gresso)' e militares, é notoriamente raáical e
visa,.'inclusive, a provocar a substituição áo
Ministro áa Fazenâa. Não se sabe o que o
Sr. Leonel Brizola. conversou ontem em Bra-
silia com ¦ o Presiáente áa República, mas
eviãentemente o tema áá conversa foi.um sô:
a política financeira e seus objetivos finais.
Há uma granâe expectativa quanto ao que
fará, em seguiâa a essa reunião, o ex-Gover-
naáor áo Rio Granâe' do Sul, que já causou,
no terreno âas relações brasileiro-norte-ame-
ricanas; grandes áificulâaães, áesãe. o caso
âa 1T&T. As reações- áo. Sr. Brizola são im-
por tantes, sobr etúâo no que respeita. à an-
sieáaáe ãe certas áreas quanto à extensão e
profundidade áa cobertura que o Presiãente
áá ao seu Ministro âa Fazenâa.

O segundo grupo não é substancialmente
hostil à-política âo Sr. San Tiago Dantas,
mas entenâe que, na sua atituâe para com os
Estaãos Uniâos, há mais complacência âo que
seria âesejáVél do ponto-de-vista dos interes-
ses nacionais. A esse grupo filiam-se homens
como os Srs. Bilac Pinto, líder da UDN, e
Barbosa Lima Sobrinho, a principal figura ão
Partião Socialista. Entenâe essa corrente, que
o Sr. San Tiago Dantas está muito concilia-
tório e âisposto a atenãer certas exigências
que o País não teria condições'ãe suportar.

Examinando as áificulâaães objetivas
para o entenâimento entre os âois países —
a questão áo prazo (os americanos querem li-
quiâar a questão ão prazo de dez anos e os
brasileiros propõem vinte e cinco anos) e a
questão âa percéntagem inicial (os america-
nos querem 10% e os brasileiros propõem
6%y —-'t tuâo a respeito da encampação dás
empresas concessionárias ãe serviço público,
o grupo ãe trabalho âo Itamarati constituíáo
para tal exame (Conesp) inclinou-se por
uma-atituâe ãe mais. dureza dos negociadores
brasileiros em relação aos Estaãos Uniâos,
aâotándó, portanto, as restrições objetivas
áo segundo grupo acima aluâiáo.

O Ministro San Tiago Dantas, no' entan-
to, parece estar a par âe alguns compromis-
sos que o' levariam a consiàerar inexeqüíveis
negociações na preconizaáa linha aura, âesâe
que concessões substanciais já teriam sido
feitas num nível mais. alto. „ ,

Finalmente, o terceiro grupo áe resisten-
cia e oposição ao Sr. San Tiago Dantas -não
âispõe âe elementos maiores âe atuação. É o
que!sê vincula ao Sr.'Juscelino Kubitschek
e ao seu antigo Ministro âa Fazenâa, Sr. José
Maria Alkmim. Acham eles que qualquer po-
lítica do tipo aâotaão pelo atual Governo leva
fatalmente à queda.ão próprio Governo.

... CARLOS CASTELLO BRANCO

BRASIL
DE GUERRA

Furtado
está em
P. Alegre

Porto Alerre — (Do Corres-.

por-dentel — O Ministro para
o Planejamento. Sr. Celso Fur-

tado, chegou ontem ft esta Ca-

pitai, onde íoi recebido pelo
Governador lido Mcneghetti,
com quem almoçou.

A noite, o Ministro sem pas-
ta íêz uma. palestra na ..Feder*-
çüo da. Indústrias sobre o Pia-
no Trlenal do Govfrho. '

REAGE À VINDA DE NAVIO
FRANCÊS AO NORDESTE

f

Sindicato dos bancos diz
que nenhum funcionário
foi até agora dispensado

• O Secretário do Sindicato dos Bancos da Guanabara,
Sr. Jofre de Carvalho, declarou ontem que até agora náo
se registrou qualquer-dispensa de íuncibnários em bancos
da Guanabara, Sâo Paulo e Belo Horizonte', conforme aflr-
mara o Sindicato dos Bancários, em manifesto divulgado
na imprensa carioca.

Informou ainda o Sr. Jofre de Carvalho que o Sindi-
cato dos Bancos da Guanabara está estudando a dimi-
nuição dos horários nos. bancos, assinalando que ' serão
adotadas medidas que visem à manutenção do quadro
atual de servidores, "da mesma forma como aconteceu em
Belo Horizonte, onde os horários já íoram reduzidos".

EXPEDIENTE EXTERNO

No'manifesto divulgado no
Rio, o Sindicato dos Bancários
diz que "a pretexto de dimi-
nuírem os custos operacionais,
os Bancos pretendem, em Sáo
Paulo e na Guanabara — como
Já o fizeram em Belo:Horlzonte
— reduzir o expediente externo.

suprimindo-o totalmente 6. tar-
de".

Acrescenta o,manifesto que a
medida poderá redundar em
maiores lucres para os Bancos,
'.'porém, nas cidades, a medida
é profundamente anti-social,
pois prejudica os clientes, o co-
mércio,' a industria, acarretando
também a dispensa em massa
de funcionários".'

Magalhães diz que crise
exige sacrifícios para
se evitar uma revolução

Em pronunciamento, ontem, sobre-o segundo ano de
sua administração, o Governador de Minas, Sr. Magalhães
Pinto, disse que "não poderemos sair das dificuldades e
da crise que atinge o País sem sacrifícios, e, por isso mes-
mo, devemos encarar uns aos outros sem hostilidades —

do contrário ficaremos .diante de uma revolução, presos.
a ideologias e a grupos de influências internacionais"..

É preciso ainda — observou o Sr. Magalhães Pinto
^~ que a ação dos homens públicos se faça no sentido do
interesse nacional. O importante é que os deveres com a
Pátria são fundamentais. Só partindo dessas premissas é

que conseguiremos vencer nossos problemas e construirmos
uma nação forte e independente, à qual tem direito o povo
brasileiro.

PROGRAMA

— Não é a inflação violenta,
ou a falta de autoridade, que
tem levado o homem a uma si-
tuação náo apenas de revolta,
mas de descrença-no futuro de
sua Pátria — disse o Governa-
dor mineiro, frisando que o
programa de GovêVno qu rea-
liza "é baseado na filosofia da
valorização do homem, atra-
vés do tríplice combate à doen-
ça, à ignorância e à miséria.
Esta luta sintetiza o nosso pro-
grama para libertar o homem
das mais terríveis tiranias que,
o oprimem."

Revelou o.Sr. Magalhães Piii-
to que nos dois anos dé sua ad-
ministração íoram vacinadas
contra a póllo todas as crian-
ças do seu Estado. A Secreta-
ria de Saúde executou ainda
uma campanha contra a gas-
troenterlte e contra a varíola.
A criação de novos postos de
saúde dobrou a capacidade de
atendimento e de tratamento.

Goulart já
viu aumento
de militares

O Ministro Amauri Kruel
chegou ontem de Brasília e,
em conversa, com generais aos
quais concedeu audiência, in-
formou que já foi apresentado
ao Presidente João Goulart o
trabalho realizado pela Comis-
são Interministerial que estu-
dou a concessão de novo au-
mento para os militares.

Apesar da reserva com quê
o assunto continua sendo tra-
tado, informou-se, junto ao
Gabinete do Ministro da Guer-
ra, que é de 60% o aumento
sugerido pela Comissão, — con-
forme o JB adiantara — ha-
vendo Indicações, entretanto,
de que o Governo manterá a
decisão de não conceder mais
de 40%.

Sobre o esforço de seu Go-
vêrno no setor do ensino, o Sr.
Magalhães Pinto destacou o ia-
fo de ter encontrado, ao assu-
mir o cargo, mais de 1,1 milhão
tíe crianças mineiras sem direi-
to 'à escola primária. Iniciou
Imediatamente a construção de
500 grupos escolares. Estão
sendo inaugurados 400 grupos
de estrutura metálica, além de
outros cem, de alvenaria, cons-
truidos com a cooperação da
Iniciativa privada.

Anunciou o Sr. MagalhSss
Pinto o próximo funcionamento
das escolas de alfabetização de
adultos, do sistema de radio-
escola e da intensificação do
ensino médio.

Referiu-se, em seguida, ao seu
programa de combate a misé-
ria e ao subdesenvolvimento, di-
rendo que este é "o esforço que
temos de fazer para sairmos, do
estágio econômico em que es-
tamos. Temos de dar ao homem
os Instrumentos de que precisa
para progredir e para ter con-
fiança nas perspectivas do fu-
turo".

— ê indispensável — aflr-
mou — que possamos oferecer
ro povo os instrumentos de tra-
balho, os meios de progredir, e
armar a infra-estrutura do Es-
tado. Meu Governo tem esti-
múlado a industrialização nas
cidades, ao mesmo tempo que
tem prestado assistência ao ho-
mem do campo

Disse o Sr. Magalhães Pinto
que em janeiro deste ano a
Cemig levou energia a mais 14
cidades. Minas é hoje o Esta-
do de maior densidade de ener-
Ela' elétrica, oferecendo, por isso,
as maiores possibilidades de
désenvolv i m e n t o econômico.'
Quando estiverem concluídas as
obras de Três Marins' e Fur-
nas haverá condições para se
eletrificar toda a zona rural.

Após referir-se à, produção
recente no setor da siderurgia,
e dos projetos de novas usinas,
o Sr. Magalhães Pinto concluiu
o discurso fazendo menção aos
frigoríficos e à construção de
estradas. — Minas está cami-
nhando com decisão para o de-
senvòlvimento. Temos razão pa-
ra confiar em dias melhores.

Brasília (Sucursal) — O Ml-
nistério das Relações Exterlo-
res, em nota. oficial divulgada
na noite de. ontem, advertiu
que a decisão do Presidente da
França, General, De Gaulle,
dando ordens a um navio de
guerra para garatnir os lagos-
telros franceses no litoral. do
Nordeste brasileiro, poderá con:
duzir a "conseqüências impre-
visíveis".

O Embaixador da França no
Brasil, Sr. Jacques Bayens, foi
convocado pelo Ministro das
Relações Exteriores, Sr. Her-
mes Lima, para uma coníerên-
cia às 22 h de ontem no Ita-
marati, ocasião em qúe tomou
conhecimento da posição do
Governo brasileiro em face da
ordem dada pelo General De
Gaulle.

PROTESTO

O Ministro Hermes Lima,
momentos depois de haver to-
mado conhecimento da decisão
francesa, comunlcou-se com o
Embaixador do Brasil na Fran-
ça, Sr. Carlos Alves de Sousa
Filho, determinando a apre-
sentação de um formal protes-
to brasileiro ao Governo
francês. .

A nota do .Governo brasilei-
ro ao Governo francês qualifl-
ca a decisão do Presidente De
Gaulle de "tão Insólita quanto
antipática."

O Ministro Hermes Lima t
da opinião de que "a lnespera-
da decisão do Governo íran-
cês poderá agravar as suas re-
lações com o Brasil".

NOTA DO ITAMARATI

A nota do Itamarati é a se-
guinte:"O Embaixador francês co-
munlcou oficialmente ao Ita-
marati que o Governo de seu
pais decidiu dar ordens a um
navio da Marinha dc Guerra da
França para garantir que os
lagostelros franceses continuem
pescando no Nordeste do Bra-
sil além do prazo concedido pe-
lo Governo brasileiro, prazo
que se esgotou às 12 horas de
ontem.

O Governo brasileiro lamen-
ta- essa decisão do. Governo
francês, que reputa de extre-
ma gravidade por considerá-la
capaz de levar a tensão dasre-
lações entre os dois países a
conseqüências imprevisíveis.

HISTÓRIA

Em círculos do Itamarati' in-
formou-se ontem, que, ao deci-
d<r cassar aos j franceses o dl-
reito de pescar lagosta na pia-
taforma continental do Nor-
deste, o Governo brasileiro
passou a resistir à lei francesa
que não respeita direitos pri-
vativos sobre o fundo do mar,
mas somente os direitos rela-
tivos ao subsolo. Na época em
que tal lei foi elaborada, a
França procurava defender-se
contra o domínio dos mares
pela Inglaterra.

A tensão que envolve, há ai- ¦
gum tempo, as relações franco-
brasileiras, nor causa da quês-' tão da Pert of Pará, estava
evitando, de parte do Governo
brasileiro, uma tomada de po-
sição mais rígida na questão
da pesca da lagosta por barcos
franceses. A grita surgida, nc-
rém, entre os pescadores nor-
destinos, e a necessidade de o
Governo defender os interesses
nacionais (o Nordeste com um
porto relativamente bem apa-
relhado pode propiciar a ex-
portaçao de até USS 20 mi-
lhões de lagostas, anualmente),
fêz com que o Presidente da
República instruísse o Chance-
ler Hermes Lima para delibe-

ràr sobre a proibição imposta
•;aos pesqueiros franceses.

EVASÃO DE
DIVISAS

A evasão de divisas em face
da ação dos lagosteiros france-
ses é bastante considerável. O
preço atual da lagosta (sòmen-
te a cauda) está a cerca de
US$ 3 a libra-péso. Estima-se
que nesses 12 dias de pescaria,
os seis barcos franceses apa-
nharam riada menos que 150
toneladas de lagostas, o que re-

presentarla 107.. da produção
dè 1962.

Os lagostelros franceses, se-
guiido opiniões técnicas, estão
pescando em época imprópria,
pois agora se verificam as de-
sovas nas regiões mais merl-
dionals, provocando verdadeira
devastação,, pois levam, as íê-
meas antes qu» elas procrlem.

Esses dados, aliás, ao que se
adianta, constam de extenso re-
latório apresentado nos últi-
mos dias ao Presidente da Repú-
blica.
QUESTÃO DE DIREITO

A plataforma continental é
o prolongamento submarino do
território nacional até a pro-
íundidade de 200 metros. Na
costa Nordeste, os levantamen-
tos hidrográficos constataram
que os ecobatímetos caiam de
50 para 2 000 metros brusca-
mente. Ai terminava o terri-
tório brasileiro. A lagosta que
vive na fase adulta em cardu-
mes a 12 e 50 metros de pro-
íundidade, caminhando sobre
a plataforma continental, é
animal inerente ao nosso solo
e considerado riqueza nacional.
Nenhum pescador brasileiro

¦ pode pescar lagosta na plata-
forma continental de qualquer
outro pais. O mesmo não se
passa em ¦ relação à pesca em
geral, porque os peixes nadam,
são próprios das águas e po-
dem ser capturados por quais-
quer barcos pesqueiros depois
de 3 milhas da costa.

A inclusão da plataforma
continental no território bra-
sileiro íoi providenciada du-
rante o Governo Dutra, atra-
vés de um decreto. E este de-
creto está apoiado num concei-
to que já se tornou doutrina no
Direito Internacional Público,
dado o grande número de pai-
ses que incorporam aos seus
territórios as zonas marítimas
de sua plataforma continen-
tal.
SE ANDA OU NAO

Estudos técnicos recentemen-
te submetidos ao Governo bra-
sileiro (inclusive alguns feitos
pelo Capitão-de-Mar-e-Guerra
Paulo Moreira da Silva, repre-
sentante dá Marinha no Con-
selho do . Desenvolvimento da
Pesca), esclarecem a dúvida le-
vantada entre os governos do
Brasil e da França sobre a mo-

. vimentação das lagostas no
mar e que poderia ser a base
da argumentação para decidir
quem tem razão.

Dizem osmesmos estudos que
uma lagosta é fecundada em
água rasa, caminhando depois
para local mais profundo. Pro-
duz em média 500 mil ovos, que
depois de fecundados ainda
permanecem guardados pela
fêmea por cerca de seis meses.
Depois de soltos os ovos, nas-^
cem as larva* <ji}eSjião:têni"
forma alguma parecida com
lagosta e que conseguem na-
dar. Do ovo à. lagosta adulta,
o animal passa por quatro fa-
ses, quando é quase totalmen-
te destruído pelos peixes e pe-
las próprias lagostas adultas,
que os comem. Dos .500 mil
ovos, salvam-se cerca de 500
lagostas, que atingem a, idade
adulta aos dois anos. Depois de
crescidas elas não nadam mais:
caminham sobre a plataforma
a procura de alimentos.

Navio guarda-costas da
França que estava em
Dacar ruma para o Brasil

Paris (De Luis Edgar de Andrade, Correspondente do
JB) — A.guerra da lagosta agravou-se hoje porque o Con-
selho de Ministros da França, atendendo às pressões dos
deputados bretões, decidiu enviar ao litoral brasileiro um,
navio guarda-costas, a íim de dar "apoio moral" aos pes-
cadores bretões impedidos de pescar lagostas pelo Govêr-
no brasileiro. . ....

Fontes francesas atenuam a importância do fato, ex-

pllcando que o guarda-costas não é verdadeiramente um
vaso de guerra, pois não tem armas. De qualquer manei-
ra o guarda-costas enviado ao Brasil estava em Dacar
carregando carvão e levará pelo menos quatro dias para
chegar ao litoral brasileiro.

/•_

NEGOCIAÇÕES

Diariamente, o Embaixador Al-
ves de Sousa e o Ministro Raul
De Viccnzl têm conferenclado a
portas fectiadas com o Secretário-
Geral do Ministério do Exterior:
As negociações de Paris süo para-
leias ks discussões técnicas cm
curso no Brasil.

Ontem, durante a vcunlío da
bancada do UNH, partido situa-
clonlsta, a Deputada SU-iuini
Ploux, que representa a Bretanha,
Interpelou seriamente o Primeiro-
Ministro Georges Pompidou, per-
guntando-lhe sobre o que a Fran-
ça este. esperando para mandar
¦um navio de guerra em socorro
dos lagostelros em dificuldades na
costa brasileira.

O Prlmelro-MInlstro Pompidou
explicou que ha duas semanas
dedica diariamente mela hora k
Guerra, da Lagosta, "o que certa-
mente é tim exagero". O Sr.
Georges Pompidou disse que "o

Brasil n&o tem a bomba atômica.
Nós só temos poucas. Em todo o
caso, nfio -vamos declarar guerra
ao Brasil".

PRESSÃO

Ao que parece, o Governo fran-
cês está sofrendo prcss&o política
dos deputados bretões, pressão
Idêntica à que sofre o Presidenta
Goulart, por parte da bancada
nordestina em conseqüência da
concorrência que ameaça os pes-
cadores brasileiros.

Segundo se noticia aqui, o Pre-
sidente Goulart, atendendo a uma
lntervençRo do Embaixador fran-
cês em Brasília, concordou excep-
clonalmente em que os lagosteiros
franceses que estavam r caminho
do Brasil llzessem a sua pesca e
voltassem enquanto as negocia-
ções continuavam. Essa declsSo,
tomada no dia 12 de fevereiro,
previa que os barcos pescariam
até zero hora do dia 20. O prazo
devê ter terminado ontem. Os
íranceses, no entanto, acham que
oito dias é prazo Insuficiente.
Queriam pescar' até encher os
barcos.

EXPULSÃO

Os íranceses garantem que a la-
gosta n&o è. sedentária. Sedente-'
ria, dizem eles, só a ostra. Os
técnicos brasileiros defendem »""'
tese de que a lagosta * Bcdcntárla.'-, ..fe
ptiiqvie nfto nada ou pelo menos r.'i , *
nifda pouco. v.ii .

Os observadores estrangeiros . .
acham desagradável que dois pai- ...
ses queiram defender pela íôrça, fe
Isto é. recorrendo a navios da
guerra ou navios pára-millt&res,
os respectivos pontos-de-vista. Al
situação é delicada para o Govêr-"
no francês porque a Bretanha, >aí a ,•
devido ás suas veleidades de In-
dependência, goza de estatuto es- . . -
pecial. Os bretões Péo mült"« r---
ccptívels e o Sr. Georges Pompl- ,,
.dou quer evitar a oposição rc-^^
gional. . . ^h( .

Balbino quer 0
saber quem -•
está íora v \

Todos os órgãos jurisdiclona- -
dos ou subordinados ao Minis- ,,
tério da Indústria e do Comer- ,
cio deverão remeter, até o dia -
2 de março, ao Gabinete do, - -
Ministro Antônio Balbino, ai '
relação do pessoal ora em ser-
viço no exterior. Da relação de-
vem constar a designação de'
suas funções c a remuneração-'' '

de cada um em dólares òu na (
moeda conversível em que so .
íizer o pagamento. ,... ;

Determinou o Ministro que o :.
prazo deve ser rigorosamente •
observado, de modo a que pos- '
sam ser atendidas em tempo
as determinações do Presidente
da República. A solicitação
prende-se ao decreto que man-.^.í
tía rever a remuneração do^"
pessoal em missão ou estudo no^
exterior, dispondo o grupo da,—!
trabalho encarregado da tarefa"-;
do prazo de 60 dias para iua>^<
conclusão.

-kí:
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Em todo o caso. quando o navio
guarda-costas chegar.,ao .litoral
>.rasllelrq, certamente ós lagostcl-
ros íranceses Já terá» sido ex-
pulsos.

JA deve ter sido explicado no
Brasil que os íranceses aparente-
mente esgotaram os viveiros de
lagostas de outras costas e come-
çaram a pescar em águas terri-
torials do Brasil. A última con-
íeréncla de Genebra acerca da
ptsca consasrou o direito de cada,
pais conservar a vida Ecdentárla
da respectiva plataforma conti-
nental.

OS^ÓRGAOS

Os órgãos são os seguintes:.'.
IAA, IBC. Instituto Brasileiro .'
do Sal, Instituto Nacional do-
Mate. Instituto Nacional dã
Tecnologia, Instituto Nacional;
do Pinho, Companhia Naciona-lt
de Álcalis, Companhia Siderúr-»...
gica Nacional, Comissão Exe-
cutiva de Defesa da Borracha, ]
FNM, Instituto de Resseguros o >
Companhia de Seguro Agrícola.>.,,

Vice-Reitor da PUC
SENADORES VÊM

.Chegará ao Rio, no próximo
dia 2, uma delegação de ssna-
dores da França, que virá a.o
Brasil em visita de cordialida-
de ao Parlamento brasileiro. O
grupo estará inteirado pelos
senadores J e a n-Louls Tinaud,
Georges Portmann, Leon Jo-
zèa.u Marigne, Amédée Bouquc-
rei, Jean Lecanuct, Francois
Montserrat, Robert Gravier,
Jean de Ba<rneux, Jean Peri-
dier e Ivon GaSser, sob a dire-
ção déâte, que. é o Secretário do
Grupo França-América, do Se-
nado francês.

Os visitantes serão homena-
gea.dos pelo Ministro Hermes
Lima com urn almoço, diá ., no
Itamarati. No dia 5, serão re-
cebidos pelo Presidente da Re-
pública, rumando depois para
São Paulo, onde serão home-
nageados pelo Governador Ade-
mar de Barros com um ban-
quete, no dia 8.

Urgência para as f
Reformas de Base

Ou o Brasil faz, imediatamente, as reformas de base

ou veremos ruir por terra tudo que se tem feito no sen-

tido de dar ao povo brasileiro melhor nivel de vida, mais

condizente com a nossa condição de gente civilizada —

disse, em entrevista ao JORNAL DO BRASIL o Padre Fer-

nando Bastos Ávila, Vice-Reitor da Pontifícia Uniyersida-

de Católica, Diretor da Escola de Sociologia e Política da-

quele estabelecimento de ensino e membro da seção ca-

rlOCSouadeDopmião 
- prosseguiu - de que não se deve

fazer reformas de base, sem primeiramente procedermos
a um planejamento cuidadoso, de suas implicações técnicas

e d£ caráter social, a íim de estarmos prevenidos para

combater as causas negativas e as injunçoes contrarias

ao seu processamento.
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BREVEMENTE
Justiça cassa
absolvição
da velhinha

Belo Horizonte (Sucursal) —
O Tribunal de Justiça do Esta-
do cassou por unanimidade a
absolvição da Sra. Maria Pc-
reira da Silva, de 80 anos, que
no ano passado matou com cin-
ço tiros de revólver a Jacinto
Coelho, assassino do seu filho,
Vivaldo Pereira.

X Sra. Maria Pereira da Sil-
va. que está presa na Pcnitcn-
ciaria de Mulheres, disse que
mataria outra vez o assassino.
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Entretanto, estou convencido
de que jamais se íará alguma
reforma, se para fazê-las fôr
necessário esperar que todos os
estudos prévios estejam elabo-
rados. E' preciso começar com
medidas de reforma. Tais me-
didas haverão de estimular os
estudos Indispensáveis, afir-
mou. , ,

A Reforma Agrária, poi
exemplo, requer uma série de
estudos específicos. Não pode-
mos, somente, entregar pás e
enxadas ao homem do campo
para que «le vá para o interior
lavrar a terra. Precisamos
atentar para o problema social
e ao do escoamento da produ-
çáo, entre outros.

ATUAÇÃO DO IPÊS
E' louvável, continuou o Pa-

dre Ávila, a iniciativa tomada
pelo Instituto de Pesquisas e
Estudos Sociais (IPÊS) ao pro-
mover a divulgação da série de
estudos que acaba de realizar
apôs vários meses de pesquisas
feitas por seus especialistas e
técnicos. Aquela entidade,
acentuou, íoi muito feliz no en-
camlnhamento das suas con-
clusões ao esposar como sua tô-
nica a afirmativa de que, "o

desenvolvimento econômico e
social deve ser acelerado a fim
de, no menor prazo possível,
aproximar o nivel de vida do
povo brasileiro dos niveis ai-
cançados pelos povos dos pai-
ses mais desenvolvidos".

INJUNÇOES POLÍTICAS
Apreciando o interesse de vá-

rias classes políticas na não
realização das reformas de ba-
sc, «firmou o Vice-Reitor da

PUC que "os ultrademocratas
procuram trazer o problema
das reformas sempre em vida
latente para que as massas
trabalhadoras continuem no in-
teiro alheiamento das suas ati- -
vidades lhes proporcinando ca- '

minho livre de ação e, por sua...
vez, os da extrema esquerda--'
não têm interesse em que essas.
reformas sejam feitas, pois, co-
mo os ultrademocratas, eles '

também têm as suas iniclati-
vas subversivas e o povo es-
tando com a atenção voltada
para as discussões preliminares
daquelas reformas será umã-
presa íacil para os seus inté—
resses.

ADCE , ij|,

Reunindo cerca de 70 pmÈi
mens de empresa íundOU-^-^
há rlois anos. em São PauloV^e.' i'
em janeiro de 1962, aqui no'Rlí"
de Janeiro, a Associação de Di-
rigentes Cristãos de Empresas.
Entidade que funciona nos
moldes da Union Interhatio-"
nalle de Patrons Catholiqu-S'
(Uniapac) a ADCE prega co-
mo ponto fundamental o es-
tabeiecimento da comunidade
real na sociedade privada, coQj
a decisiva participação do em-
pregado na vida da firma em
que presta colaboração. E' ufcí'.
pente, acrescentou o P a d v;e.,
Ávila, que se faça nas empré-
sas a democracia social e eco-
nómica a fim de evitar o Inc-
vitável socialismo estatal, com
o governo participando, ati-
vãmente, da sua vida, fuglncln.
assim, da diretriz que deve offt.
entar sua ação de estimulado!-,-
pois passará a controlador da
empresa privada. , w
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Ladrões mascarados roubaram banco
em Rio Bonito e foram mortos pelo povo

VICENTE, O SOLDADO mmmm

Lacerda quer mobilizar
bairros para impedir
a divisão da Guanabara

O Governador Carlos Lacerda pretende promover a
mobilização das associações de bairros e outras entidades,
como os Rotary Clubes e Lions Clubes, para uma campa-
nha visando a lmnedlr a divisão do Estado cm munici-

pios no plebiscito de 21 de abril próximo.
Logo após o carnaval, o Secretário sem Pasta Lopo

Coelho percorrerá todos os bairros cariocas, mostrando aos
seus lideres as inconveniências da divisão do Estado em
municípios e argumentando com o íato de que algumas
zonas da Guanabara, por terem fraca arrecadaçao.íica-
riam praticamente abandonadas no caso da criação de
municípios.

NAO PARTICIPARA

O Governador Carlos Lacer-
da decidiu também não parti-
cipar da camoanha do plebis-
cito, preferindo que o povo se-
ja. esclarecido pelas suas pró-
prias entidades de associação.

O Sr. Carlos Lacerda dese-
ja, no entanto, que os partidos
tomem parte na campanha,
mas sem qualquer sentido
ideológico.

LOPO COM PR

O Secretário Lopo Coelho
prosseguiu ontem as conversa-
çóes para a formação da maio-

Música e ar
refrigerado
nos ônibus

O carioca vnl dispor de música
• «r refrigerado nos ônibus élé-
trlccii, r. partir tle Junho, segun-
rin anunciou entem a. Companhia
rie Transportes Coletivos do Estn-
cio, que iniciará uma tomada de
preços com esse objetivo logo de-
pois do carnaval.

Os trabalhos de retirada dos
bonde» da Zona Sul,,para expan-
sSn das linhas de ônibus, ter-
minarío no dia 30 de mar-
ço, havendo nm contrato da CTC
com a Light, no valor de CrS 128
milhões, para ellmlnaçüo de toda
a rede elétrica de bondes, preju-
dicial à utilizada pelos ônibus.

ria do Governo na Assembléia,
mantendo um demorado conta-
to com os dirigentes do PR,
que possui dois deputados, os
Srs. Telêmaco Gonçalves e
Paulo Duque. A partir de hoje,
o Secretário Lopo Coelho in-
terrompe suas conversações po-
liticas com lideres partidários
para reiniciá-las após o carna-
vai.

Tanto o Secretário Lopo Coe-
lho, quanto o Deputado Danilo
Nunes, líderes da bancada ude-
nistn, mostram-se muito ani-
madps sobre os resultados dos
entendimentos promovidos pa-
ra a formação da maioria go-
vernista na Assembléia.

Limitada
área da nova
Telefônica

o Governador Carlos Lacer-
da assinou decreto ontem li-
mitando n área onde vai ope-
rar a futura Companhia Tele-
tônica da Guanabara tCetel),
atingindo Santa Cruz, Campo
Grande, Jacarepaguá .parte) e
Ilha do Governador.

A área da Cetel se restrin-
geázona do Estado nãoabran-
gidft pelos serviços da Compa-
nhia Telefônica Brasileira, no
momento sob intervenção íe-
deral.

Niterói (Sucursal) — Arma-
dos com metralhadoras do.
Exército, três ladrões encapu-
çados assaltaram, ontem, is 16
horas, a filial do Banco Predial
do Estado do Rio, em Rio Bo-
nito, e íoram mortos, após cer-
rado tiroteio, por dezenas de
populares munidos de revolve-
res e fuzis.

No tiroteio, que durou 40 ml-
nutos, também foi morto o me-
cánlco Natalino Gomes. O ío-
tógrafo Sebastião Mendes, que
procurava documentar o acon-
•fcecimento, recebeu ferimento
grave, e quatro populares sal-
ram da batalha ligeiramente
feridos. Foram gastas centenas
dc balas.

Segundo o Sr. Vandick Mar-
tins Chaves, proprietário da
Papelaria União, vizinha ao
Banco Predial, o assalto foi
traçado em seus mínimos deta-
lhes. Os assaltantes roubaram
há três dias o carro do Juiz de
iRio Bonito, Sr. Amorim da
Cruz — um Simca 24-03-55 —,
encostaram-no à porta do Ban-
co e penetraram no mesmo en-
capuçados, com luvas de borra-
cha e botas militares " muito
bem polidas". Um dos empre-
gados do banco gritou, atrain-
do a atenção do Sr. Vandick
Martins Chaves, que deu o
alarma e conclamou o povo i
caçar os assaltantes, cercando
o quarteirão e as suas vizinhas.

Sentindo-se cercados, os as-
saltantes começaram a íazer
uso das metralhadoras, mas
estavam, então, irremediável-
mente perdidos. Ainda segundo
o depoimento do proprietário d,i
Papelaria União, o ex-Prefeito
de Rio Bonito, Sr. Eduardo
Campeio Costa, conseguiu logo
ferir mortalmente um dos as-
saltantes, na cabeça. Outra
personalidade muito conhecida
na cidade, o capitalista Afonso
Saraiva, participou ativamente
da luta.

Ao íim da batalha estavam
estendidos na rua, mortos, os
três assaltantes e o mecânico
Natalino, este atingido por uma
rajada de metralhadora. O Sr.
Sebastião Mendes, dono de uma
casa de fotografias, e que ten-
tou fotografar a luta, estava
gravemente ferido, temendo-se
que viesse logo a falecer, dada
a inexistência de um hospital
na cidade.

Os três assaltantes mortos
não tinham qualquer documen-

to que os identificasse. Segun-
do os depoimentos do Sr. Van-
dick Martins e do Sargento
Antônio Ramos de Oliveira
(Sargento reformado da PM,
que estava de visita à cidade
e assumiu o comando da luta,
uma vez que não havia um
único soldado no Posto Poli-
ciai), os assaltantes aparenta-
vam ter vinte anos de idade,
mais ou menos. Dois brancos
e um mulato. Um deles, se-
gundo observou o proprietário
da Papelaria União, "deve ser
pessoa de sociedade, pois tinha
as unhas polidas e usava uma
loção de muito boa qualidade".

Os assaltantes já haviam se
apoderado de CrS 20 milhões
quando íoram cercados. O De-
legado de Rio Bonito não es-
tava na cidade. E' esperado
ali a qualquer momento para
proceder it pericia nos corpos
dos assaltantes, que foram le-
vados para a Delegacia è serão
removidos hoje para Niterói, a
íim de serem identificados.

O Sargento Antônio Ramos
de Oliveira, que mora em São
Gonçalo mas estava passeando
em Rio Bonito com a esposa *
cinco filhos, acredita lue os
assaltantes sejam os mesmos
que, recentemente, roubaram
um banco em Itaboraí.

Carnaval de
Lacerda é
em Brocoió

O Governador Carlos Lacer-
da embarca amanhã à tarde
para Brocoió, onde passará o
carnaval, devendo retomar na
tarde da próxima quarta-fei-
ra ao Palácio Guanabara.

O Sr. Carlos Lacerda, ama-
nhã pela manhã, vai inaugurar
a agência do Banco do listado'
na Ilha de Paquetá.
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Vicente Marcolino dos Santos, quando servia ao Exército como motorista

Menina Márcia encontrou Favela diz missa Pel° bom

Mais tempo

para trocar
vasilhames

A Federação das Indústrias
do Estado da Guanabara e o
Centro Industrial do Rio de
Janeiro solicitaram ao Ministro
da Indústria e Comércio a
prorrogação, por 30 dias, dos
prazos previstos para a substi-
tuição de vasilhames de todos
os tipos.

Argumentaram os Srs. Cal-
deira Versiani e Cecil Davis,
presidentes em exercício daque-
las entidades, que o primeiro
prazo termina na semana do
carnaval, impossibilitando a
conclusão dos estudos que vêm
realizando.

sangne ignal ao seu e
vive por mais quatro dias

A menina Márcia Imbeliceri, que estava ameaçada de
morrer no Hospital do IAPC por falta de sangue — ela
pertence ao Grupo AB (RH Negativo), um dós mais difi-
ceis de ser encontrados — tomou ontem uma transfusão
e tem a vida garantida pelo menos por mais quatro dias.

Márcia Imbeliceri, de dois anos e meio de Idade, íoi
internada no Hospital Nossa Senhora das Vitórias, do
IAPC, no dia 5 de janeiro passado, atacada de uma grave
crise de dispnéia provocada por um reumatismo infeccio-
so de mais de um ano.

Como não fosse encontrado
o sangue do grupo de Márcia,
a Sra. Amélia Imbeliceri, mãe
da da menina, íêz um apelo às
emissoras de rádio, inclusive i.
Rádio JORNAL DO BRASIL,
que transmitiram a notícia, so-
licitando os bons ofícios de pos-
sfveis doadores de sangue do
grupo AB (fator RH-negativo).

Ime diatamente apareceram
numerosos doadores, * o caso
foi resolvido

No Hospital, Márcia vive prá-
tlcamente numa tenda de oxi-
gênio. À noite, dorme mal «
pouco. Os médicos dizem que
ela ou se alimenta k base du
transfusões seguidas ou morre-
rá, porque, mesmo não sendo
anêmica de natureza, a sua
atual anemia é causada por
uma longa doença, de cura dt-
íicllima.

O reumatismo infeccioso, cujs
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KSWAGEN DA SEMANA

origem no caso de Márcia é nm
enigma, afetou gravemente o
coração da criança, que sente
fortes dores r. ás vezes tem le-
bre de 40 graus centígrados.

Telefones
com tarifas
aumentadas

O Ministro da Viação, Sr.
Hélio de Almeida, baixou por-
taria ontem autorizando a
Companhia Telefônica Brasilei-
ra a cobrar, a titulo precário «
como tarifa especial do serviço
interestadual, o adicionai de
32,2% sobre as tarifas atuais, a
partir de 1 de março.

A alteração se destina a aten-
der ao pagamento da majoração
do salário mínimo autorizado
pelo Decreto 51 613. de 31-12-62.
e do abeno de 50% até o limite
de Cr$ 45 mil sobre cs salários
vigentes em 31 de janeiro de

. 1963,

BULOSO
AMOU 1

O contemplado
da semana:

João Pinto Filho
residente à Rua Urucum,20. que com-
prou sua Coca-Cola na Fábrica Bangu

1.») —D. Olga Ribeiro Nas-
cimento de Mendonça, pre-
miada com o 1.° Volkswagen.

Z de @S$&m
Sjpjj£5jP MARCA REG. M»

^f^.lm.*..._<* ' "%í___fêi4 ¦^>y-5^b^gB»^p^toM|ty. •''¦'¦'_____\t-'-i Jl9

P_____. "'? ^^"^IP^H-T- ¦ ****** ** w^SSsSS^ -***-jgtel__> 'i*. ^^m ^H ______¦

3.»)—Menina Sônia Maria
Romaguera Ferreira,premi.
ada com o 3.° Volkswagen.

__!.•)—-Sr. Yran Luiz Soares,
premiado com o 2." Volks-
wagen.

/ "O próximo W^
f Volkswagen ^*»v
i poderá ser ^
T ^ o seu!" 1

Seja Você o feliz contemplado com
o próximo Volkswagen da semana
no "Já Ganhou!" de Coca-Cola!
É tão fácil: não há sorteios nem
concursos. Basta juntar as tampi-
nhas marcadas, formando a frase
"20 anos servindo qualidade" e
acrescentar a tampinha dourada que
traz o nome e o desenho do prêmio

E atenção!
O Volkswagen destó
semana pode estar na

sua próxima Coca-,Cola!
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soldado Vicente, morto por
ongano na boate Dominó

Moradores da favela da Rua Alexandrina mandam re»
zar missa hoje, às 18 horas, na Igreja de São João Batista,
em São Gonçalo, por alma de Vicente Marcolino dos San-
tos, que serviu como motorista, durante dois anos, no 3."
RI de São Cristóvão e íoi morto por engano, à porta da
Boate Dominó, por soldados do Corpo de Pára-quedistas
do Exército, sem o emblema na farda.

Enquanto o assassínio de Vicente — que substituía o
porteiro da Boate porque este temia uma vingança dos
pára-quedistas — continua abafado e o inquérito sobre
a depredação arquivado no 12.° IJP, sua íamilla passa
fome. Um juiz e sua esposa, que testemunharam o acon-
tecimento, confirmaram que os assassinos eram soldados
pára-quedistas, ao serem ouvidos no Distrito.

PORTEIRO PROVISÓRIO

Vicente Marcolino dos San-
ios. segundo os moradores da
favela da Rua Alexandrinia,
"cra um negro bom que gas-
tava. tudo quanto ganhava pa-
rã manter a mãe, pnralitica e
com mais de cem anos de ida-
rie, a irmã e seus três filhos
menores".

— Vicente morreu por amor
de nós — disse D. Maria, a
irmã dele. — Estava momen-
táneamente desempregado e

. aguardava uma nomeação pa-
ra o serviço público. Aceitou,
então, substituir o porteiro da
boate Dominó, que dali se
afastara com medo de uma
represália dos pára-quedistas
devido ao assassinato de um
deles. Aceitou o trabalho pa-
ra que nada nos faltasse em
casa. Sua verdadeira ativida-
de era ao volante de um car-
ro. Nem registrado êle estava
na boate.

Instituto de Belas-Artes
dá liberdade a todos, até
aos rotineiros, diz Flexa

O Secretário de Educação, Sr. Flexa Ribeiro, afirmou
ontem que os atuais alunos do Instituto de Belas-Artes do
Estado terão, pelo regulamento, de prosseguir os estudos
de acordo com o regime em vigor na data de sua admis-
são, não havendo, por isso, motivo para queixas, pois o
nõvo Instituto de Belas-Artes dá liberdade a todos, inclu-
sive "aos rotineiros amadores do ensino acadêmico, intei-
ramente ultrapassados em nossos tempos'1.

— A Secretaria de Educação, ao baixar o nõvo regula-
mento do Instituto de Belas-Artes, não pretendeu fechar
aquele estabelecimento, e sim melhorá-lo. A organização
dos cursos de escultura, pintura e gravura, sob a forma
de atelier livre, não significa liberdade de freqüência, mas,
sim, liberdade de orientação
Flexa Ribeiro.

EXPERIÊNCIA

Acentuou, a seguir, que pelo
novo regulamento o aluno dn
Instituto de Belas-Artes pode-
rá escolher os seus professores
de acordo com as suas inclina-
ções » segundo, os problemas
que cada um tenha que resol-
ver no campo da expressão.

— A experiência do nessa
tempo — afirmou o Sr. Flexa
Ribeiro, que é Catedrático de
História da Arte da Universi-
dade do Brasil — em matéria
de ensino artístico Indica que
a renovação da arte. neste sé-
culo, íoi íeita fora do ambien-
te acadêmico das antigas Es-
colas de Belas-Artes, no atelier
livre, onde cada professor teve
plena liberdade de transmitir
nos seus alunos não somente
ns técnicas, mas também a sua
concepção de arte.

Finalizou o Sr. Flexa Ribei-
ro afirmando qüe ocorreu uma
certa confusão entre atelier ii-
vre e regime de estudo íacul-
tativo, coisas inteiramente di-
íerentes. No regime de atelier
livre, agora adotado no Insti-
tuto de Belas-Artes, o aluno é
obrigado a ter 180 dias de tra-
balho escolar efetivo, com fre-
quência obrigatória.

artística — afirmou o Sr.

SÁBADO TRISTE

D. Deolinda, a mãe de Vi-
cente. contou, entre lágrimas
e soluços:

— Meu filho costumava vir
para casa todos os sábados, as-
sim que largava o serviço. Tra-
lia. dinheiro para nosso sus-
tento. No sábado, dia 2, não
apareceu — e ficamos descon-
fiados de que houvesse acon-
tecido alguma coisa. Nenhum
de nós sabe andar pelos la-
dos de Copacabana. Confian-
do em Deus, esperamos. Espe-
ramos até quarta-feira, quan-
do soubemos, pelo rádio, nSo
só da morte dele mas do seu
enterro. Eu não vi meu filho
morto, não íechel seus olhos.

Há fome e miséria no barra-
co da familia. Ninguém apa-
receu ali para levar-lhes um*
palavra de conforto. A vizi-
i.l_ança continua indignada,
porque a familia não íoi avi-
sacia do crime, do enterro t
nem foi chamada para saber
em que pé anda o Inquérito
policial.

Em Rio Bonito o repórter
colheu outros detalhes com
A'enino, pai de seis filhos, ir-
mão de Vicente Marcolino dos
Santos.

— Vicente nunca se casou,
embora Já tivesse 34 anos, por-
que sempre íoi o arrimo de
toda a nossa família. Nosso
pai era roceiro, fabricante de
jacas. Sempre moramos aqui
em Rio Bonito. Com a morte
dele, Vicente tomou conta de
minha mãe e de dois irmãos,
doentes mentais. Nossa vida
ia piorando — somos sete ir-
mãos — e era sempre éle que
nos acudia. Não tenho vergo-
nha de dizer que muitas vê-
zes Vicente matou-nos a, íome.
Por ser motorista profissional
tinha mais facilidades para
ganhar dinheiro. Pode-se dizer
que éle mantinha regularmen-
te quatro famílias.

Seu Talão adia a troca
dos certificados, que
estava marcada para dia 4

O Coordenador do concurso Seu Talão Vale Milhões,
Sr. Paris Barbosa, disse ontem, em entrevista coletiva à
imprensa, que as trocas de certificados para o primeiro
sorteio deste ano, por motivo de ordem técnica, não de-
verão mais ter início no dia 4 de março, e sim em. outra
data do mesmo mês. Informou que os sorteios serão men-
sais, desde que se esgote pelo menos uma série, e que te-
rão validade todos os comprovantes de compras extraídos
a partir de junho de 1962. ' ¦-.

Será de CrS 20 mil a importância que dará direito
a um certificado. Os prêmios, que totalizam 267, terão
a seguinte distribuição: 1 de Cr$ 4 milhões; 1 de Cr$ SOO
mil; 5 de CrS 400 mil; 10 de CrS 200 mil; 20 de Cr$ 80 mil;
50 de CrS 40 mil; e 180 de CrS 20 mil. Para a próxima-
campanha, segundo o Sr. Paris Barbosa, estarão em iun-
cionamento vinte e seis postos de troca de certificados.

TROCAS

Explicou ainda o Sr. Paris
Barbosa que as pessoas de ren-
da mais baixa não serão pre-
jud içadas com o aumento do
valor simbólico de cada cnvelo-
pe. pois se o valor de CrS 5
mil, que vinha sendo exigido

EQUIPAMENTOS ;
WAYNE DO BRASIL S, A.
Comunica aos seus Clientes e amigos

que no dia 1-° de março será feita a
transferência de sua seção de vendas
situada na Rua juan Pablo Duarte, 21,

para sua matriz, na Estrada do Tim-
bó, 126, em Bonsucesso, onde con-
tinuará atendendo a todos com a
mesma cortesia de sempre.

Equipamentos Wayne do Brasil S. A.
Estrada do Timbó, 126 (Bonsucesso)

Tel.: 30-9940
(T

em troca do certificado, íprn
fixado em 1958 (quando o sa-.
lário minimo local era de CrS
3 mil e'800), com o .salário
mínimo atual, a aquisição d*
um certificado por Cr$ 20 mil
é ainda mais vantajosa.

Revelou também, que com *
modificação introduzida, o pú-
büco não mais ficará em lon-
gas filas, uma vez, que aquêi»
que não conseguir trocar de-
terminada serie, poderá, perfei-
tamente íazê-lo no mês se-
guinte. , .

Disse que o contribuinte, ehe-
gando a um posto e levando
notas para trocar em nome d*
terceiros, poderá pedir ao iun-
cionário quantos envelopes «e-
jam necessários.

TRABALHO

Informou que o posto volan-
te da Candelária (caminhão (
começará a funcionar, no pró-
ximo concurso, às llh, ficando
o horário de todos os demais
postos sem nenhuma modifica-
ção. Permanecerá o horário de
llh SOm, às nil.

Esclareceu mais que quando
uma firma comercial ou repar-
lição pública desejar várias
dezenas de envelopes, os pe-
didos deverão ser dirigidos ao
Coordenador, por meio de cor-
rcspondència em papel tim-
brado, assinada pelos dirigen-
tes da firma ou repartição. A

medida, risa a evitar embaraço:
aos servidores não podem áú.
sentar-se de suas respectiva;
seções.

!

I -!¦

'19.



Rondo
Erro cie

^imprensa,
jil /viuvez e

lagostas
0 Diário Oficial do dia

18 do corrente publica o
seguinte, à página 1 790:"O Presidente da Re-
pública submete à consi-
deração do Senado Fe-
deral o nome do Sr. Ar-
mando Braga Rui Barbo-
sa para exercer as iun-
ções de Enviado Extraor-
dinário e Ministro Pleni-
potenciário do Brasil jun-
to ao Governo da Repú-
blica Popular do Brasil."

O erro do linotipista da
/.'imprensa Nacional (de-

, veria ser República Popu-
lar da Bulgária) serviu
de comentários em vários

; círculos do Palácio dn
Planalto, tendo o Cônsul
Augusto Grael confiden-
ciado a amigos:

Será que esse lino-
tipista é vidente?

< A VIUVEZ DO
f;.. MINISTRO

O repórter do JORNAL
DO BRASIL perguntou
ao jornalista Esaú de
Carvalho, A s s essor de
Imprensa do Ministro da
Educação, qual a razão
pela qual o Sr. Teotônio
Monteiro de Barros não'" 
parava em Brasília.

Defendendo o Ministro,
Esaú saiu-se com esta:

Não é verdade. O'--' Teotônio é o que mais
¦ permanece ern^Brasília.

Êle é viúvo e não há mu-
lher reclamando sua pre-
sença em São Paulo.

',:•• LAGOSTAS
Ao ter conhecimento,

ontem à tarde, de que o
Governo francês estava
enviando um navio de

... .guerra para proteger os
,-; . barcos franceses que pes-

cam lagostas na costa do
. Nordeste, o Cônsul Ru-

bens Ricúpero, do Itama-
, 

"*. 
rati, desabafou:

E o General De
..'„.. Gaulle ainda diz que íará

.... tudo pela América La-
tina.

Cartas
dos leitores

JORNAL DO BRASIL COISAS JU POLÍTICA

ry

i r -

Dlretnr-Preíldentt :
C, Terelr* Carneiro

Rio, 22 Ha fevereiro ri* 1%.
Diretores :

Mi í'. do 7. . s cimento Brito í Celso d. Sou-,.* . Sil.»
Mlmr-Chef* :
Alberto J)lne»

As auatro conauistas
Há quatro objetivos na atual política eco-

nômica e financeira que não podem deixar de .cr
irreversíveis: o crédito, a política salarial, o preço
interno do café e os gastos públicos.

A desordenada expansão do crédito sofreu
uma primeira parada. Os tetos fixados para as
Carteiras do Banco do Brasil, sobre concederem
conveniente graduação ao aumento dos meios dc
pagamento, compatível com a necessidade de,
manter-se a taxa dc crescimento, redistribuem o
crédito oficial de maneira a dar o necessário es-
tímulo à produção agrícola. Simultaneamente,
cóibcm-sé as operações de puro cunlio financeiro
c evitam-se aquelas destinadas à mera estoengem
de produtos essenciais com o objetivo de lucro
crescente.

Quanto à política salarial, que nos últimos
tempos se tem transformado num dos fatores mais
ativos da inflação no País, parece agora devida-
mente condicionada â evolução, que se pretende
assegurar, da conjuntura. Essa orientação está, ao
que tudo indica, bem caracterizada pela disposi-
ção do Governo de manter em 40% o aumento
do funcionalismo público e de evitar que agita-
ções demagógicas conduzam a reivindicações de
aumento dc salários, no setor privado,' muito su-

periores ao que pode comportar uma racional po-
litica de combate à inflação galopante.

O terceiro objetivo, a manutenção do preço
interno do café, é o íato mais positivo quanto à
decisão dc impedir o contínuo derrame de papel-
moeda, a que o País se vinha habituando como
conseqüência da incapacidade de, disciplinar o
exercício financeiro. Nada justifica o rcajuslamcn-
to ora pretendido pelos cafeicultores. A safra an-
terior está colocada na medida do possível e sua
remuneração foi bastante, compensatória. Qual-
quer modificação na orientação em curso só pode
ser analisada quando o Governo processar os estu-
dos relativos à defesa da nova colheita, a se ini-
ciar cm junho. Aumentar, agora, as bases finan-
ceiras para o café. é estimular a pressão inflacio-
nária com benefício exclusivo de um pequeno
grupo de especuladores.

Finalmente, a disciplina nos dispêridios do
próprio Governo é a quarta mela e, talvez, dé lõ-
fias, a mais importante. Anunciou o Ministro da
Fazenda que está disposto a conter o déficit que
se anunciava para este ano, cortando despesas e
melhorando a arrecadação. Essa atitude revela
que a política financeira passa a conduzir-se sob
orientação diferente, voltada exclusivamente para
o objetivo de impedir que o orçamento da União
se transforme numa messe de favores e desembol-
sos improdutivos, justamente os que mai» concor-
rem para impulsionar a pressão inflacionária.

Ao atacar esses quatro pontos, o Governo de-
monslrou ter uma real política de, contenção. Dc-
monstrou, também, que .6 dispõe a transformar
o mecanismo monetário-finaneciro cm instrumen-
to de política econômica, contrariando o que até
então se afigurava como um tumultuado i\e pro-
vidências, incoerentes, impróprias e paradoxais.
Os consumidores, que não terão mais as facilida-
des de despender sem limites, sobretudo em bens
dc consumo não essenciais, sacando por conta dos
rcajustamcnlos periódicos de salários, saberão que
também os empresários não poderão mais utili-
zàr o crédito a não ser para aquelas atividades
reprodutivas dc interesse econômico do País. Os
empresários terão agora que cuidar mnis de «ua

produtividade c de seu regime dc gastos e saberão

que sua folha de salários nâo mais se encontra à
mercê dc reajustamentos demagógicos. E ambos
consumidores e empresários, esperam que o pró-
prio Governo contenha seus gastos, limitando-os
aos níveis previstos pela orientação financeira

geral.
Se porfiar o Governo na orientação adotada

quanto aos quatro objetivos focalizados, não ha-
¦\erá dúvida de que, cm tempo mais breve do que
se pensa, a conjuntura nacional apresentará os

frutos tão esperados da recuperação. Se, ao con-
trário, hesitar na sua atuação, incorrerá na perda
imediata de prestígio. Se recuar, cometerá verda-
deiro suicídio político.

O Sr. Carlos Ferreira da Sil-
va reclama contra a Caixa d.
Amortização que, seiçundo afir-
ma, "passou a exigir dos pos-
suldoves de títulos da divida
pública ao portador a entreca
desses títulos, a íim de substi-
tul-los por outros de recupera-
çio financeira, obrigando-se a
pagar os juros do semestre —
tração de dois ou tris meses —
conforme a qualidade dos ti-
tules".

Diz o Sr. Carlos Ferreira da
Silva que. segundo informações
da Caixa de Amortização, a, en-
trega dos títulos substituídos
seria feita no prazo de trinta
dias, mas que "até agora, de-
corridos sessenta e cinco dias,
a entrega não íoi efetivada,
com grande prejuízo para dl-
versos interessados, que estão
impedidos de negociá-los".
,j, O Sr. Roberto Sisson, que
pede "abrigo em suas colunas
para esta carta", afirmando
que ela traduz "o pensamento
tia ABCDEF (Associação Ben-
jamim Constant, Deodoro e Fio-
riano) sobre o aumento dos
vencimentos dos .funcionários
públicos civis e militares", fri-
sa que "o Governo, com pro-
pósitos deflacionários, diz que
só pode aumentar os salários
e vencimentos dos funcionários
em 40?-, e isso quando acaba
de Impor ao patronato o au-
mento de 70% nos salários de
seus operários".

Acrescenta o Sr. Roberto Sis-
son que "só no presente ano
o aumento do custo de vida
vái x mais de ifi..; quer dizer
qúe o povo trabalhador, no
qual se incluem os funciona- '

- rios civis e militares em geral,
tem de sofrer com a Inflação
e com a deflação: uma e outra
diminuem o-poder aquisitivo de
seus salários, ordenados e ven-
cimentos, enquanto a classe
dominante ganha por todos os
lados".

O missivista cita em segui-
ria o padráo de vida em 1912,
quando "um segundo-tenente
percebia 450 mil réis", mas, de
acordo com o poder aquisitivo
de seus vencimentos na época,"alugava cinco pequenas ca-
sas de quatro cômodos na zona
Sul; comprava 25 pares de sa-
patos, sob medida, de cromo
alemão, no melhor sapateiro
do Rio; 500 quilos de filé mlj-
non; quatro mil quilos de ba-
latas chilenas; cinco ternos sob
medida de boa casimira ingl.-
sa ou sete de Unho S-120 ou
H. J.; 60 horas de automóvel;
300 entradas de primeira cias-
se de cine m a, e assim por
diante".

Conclui o Sr. Roberto Sisson
Afirmando que um segundo-te-
nente, hoje, percebe, com gra-
tificações, "mais ou menos CrS
50 mil: seria lícito perguntar
por que um médico, rcccm-sal-
do da escola, percebe do Go-
..ino como um coronel? E
não se fale das gratificações,
pois cada função pública as
tem especificas. O médico tem
as suas, como o militar tem
as que lhe são próprias. Um
oficial de Marinha, por exem-
pio, tem curso universitário
de quatro anos, difícil e con-
centrado e, até capitio-de-
corveta, trabalha uma média
de 80 horas semanais, o que
destro) um pouco a lenda de"casta", de "parasitas" et-.c,
rom que certa mentalidade
anarcólde mlmoseia os mlUtá-
res. na verdade doa maiores
trabalhadores no Brasil".

Definição siderúrgica
\V Ministério da Indústria e Comércio" ata-

Ihòu rapidamente o problema que se abriu no
mercado do aço, dando rumo certo ao debate que
aguarda, com toda a certeza, o desenvolvimento
da matéria. O Governo, empenhado numa luta
decisiva para conter os preços, que estão sendo
empurrados pelos custos, decidiu vetar o aumen-
to do preço do aço e agora, como medida comple-
mentar, mandou a comissão que vai estudar o

problema do preço adotariima posição dura em
relação aos distribuidores que não se submetem
ao tabelamento fixado pela Companhia Sidciúr-
gica Nacional.

Um memorando do Ministro da Indústria
e Comércio determinou também providências

do Governo, para que se liberte o mais cedo pos-
sivel o esforço para o desenvolvimento nacional
das contingências da importação do aço, pelo me-
nos mantendo a importação no nível atual e au-
mentando a produção na medida dc nossas nc-
cessidades crescentes.

A moralização da rede de distribuidores, que
a CSN é obrigada a manter porque não pode dis-

por dc um sistema próprio, que mobilizaria gran-
dc massa de recursos, deve surtir efeitos benéfi-
cos. É fato, sabido que os contemplados com co-
tas de aço manobram com preços e estoques, para
aumentar sua margem de lucro. Embora a com-

panhia faça diretamente aos grandes consumido-
res a entrega da maior parte das encomendas, a

iiara a importação c distribuição dos produtos si- porcentagem que sobra para os intermediários é
,-...- .-. ii • i ... ...í ponderável. A medida sancadora c bom ponto rle

partida para a abertura de um debate maior, qúe
esclarecerá a opinião púhlica sobre outros aspec-

derúrgicos pelo Governo. O problema siderúrgi-
co brasileiro vai ser objeto de uma análise que co-
meçará pela área comercial, mas é inevitável que
outros aspectos venham à tona no decorrer dos
estudos e dos debates que repercutirão em todo o
País.

É hora realmente de que se procurem as
causas e sé proponham soluções mais profundas.
A opinião pública brasileira cerca a CSN do res

tos que estão por trás dos preços e que levarão o
Governo a estabelecer uma política siderúrgica
atualizada.

Os dois novos empreendimentos sidòrúrgi-
cos, Usiminas e Cosipa, quando alcançarem daqui
a poucos anos os níveis de produção para os quais

peito c admiração que ela merece pela contribui- foram previstos, não atenderão à demanda que

ção que deu ao impulso de desenvolvimento eco-
nômico nacional. Mas, à proporção que cresce o
consumo de aço e o próprio desenvolvimento exi-
ge produção com outra ordem de magnitude, Vol-
ta Redonda não está sendo lembrada em termos
de representar por mais tempo o papel que lhe
coube até aqui. A duplicação da capacidade da
Usina Presidente Vargas precisa entrar nos planos

terá alcançado níveis muito mais altos. Por isso
é preciso reavivar a parte que. coube a Volta Re

Situação dos transferidos
. A lei tle enquadramento do funcionalismo

civil entrou em vigor há quase três anos. Mas, a
execução pela comissão daspiana vem-se arrastam
do. Hoje, um ministério, amanha, um departa-
mento e, assim, vai passando o tempo. Contudo, o

que há de mais grave é registrar as desigualdades
no plano da classificação e as injustiças com de-
terminadas classes de servidores. Uma destas é a
dos funcionários transferidos pela União ao Es-
tado da Guanabara por íôrça da Lei 3 752. Os
preceitos legais garantiram aos transferidos o di-
reito à percepção de vencimentos c proventos da
inatividade pela União, assim como o acesso nas
suas carreiras, isto é, as promoções reguladas pelo
Estatuto do Funcionário Público Civil. Entrctan-
lo, quando recentemente foi divulgado o enqua-
dramento, viram os antigos servidores da União
qur o seu quadro havia sido bipartido. É o caso,
por e_cmplo, do Ministério da Justiça.

Os que eram lotados em serviços transferidos
ao Estado foram destacados num quadro, no qual
não há vagas para preencher por acesso, enquan-
to os que scrv.am ua Secretaria úc Estado ou em

Para Tancredo .Neves,
Goulart favorece centro

Q deputado Tancredo
Neves acredita que, até
1965, todos os fatores da
carga emocional que dão
base ao desencadeamen-
to de campanhas ideoló-
gicas no complexo elei-
toral estarão superadas
è, assim, serão mais am-
pias as perspectivas de
fortalecimento dos gru-
pos de centro, que exis-
tem tanto no PSD, quan-
to na VDN e no PTB.
Não vê possibilidade de
que haja retardamento,
até lá, na aprovação, pe-
lo Congresso, das medi-
das corretivas áa estru-
tura brasileira, nos cam-
pos social e econômico,
mas admite que, à falta
delas, inevitavelmente a
sucessão do Sr. João Gou-
lart será marcada por
uma intensa disputa de
nitido caráter ideológico,
entre esquerdistas e di-
reitistas, com a quase ex-
clusão dos agrupamentos
centristas.

O Sr. Tancredo Neves
vem expondo suas idéias,
conseqüência âe observa-
ções e de informações
que vem recolhendo, com
a mesma freqüência com
que se sucedem seus con-
iatos com setores politi-
cos, em áreas udenis-
tas, trabalhistas e com
seus companheiro pesse-
distas.

O ex-Primeiro-Ministro
justifica o seu otimismo
com a confiança que tem
nos resultados positivos
dos planos executados
pelo Presidente J o ão
Goulart, a quem vê como
plenamente consciente âe
sua responsabilidade e
respeitando fielmente o
seu papel de estadista.
O plano âe contenção
das despesas é exemplo:
permitirá que os focos ãe
inflação sejam debelados-
c, paralelamente, haverá
a correspondência social,
com a estabilização do
custo ãe vida após uni
periodo curto em que
efetivamente serão exigi-
dos sacrifícios de todas
as camadas da popu-
lação.

A disciplina econômi-
co-financeira; decorrente
da materialização do Pia-
no Trienal dará direção
mais segura à politica
ãe desenvolvimento eco-
nômico, que não mais
pode ser obstada mesmo
em nome âe outro pro-
jeto.

No período que va~ até
1965, entretanto, o Con-
gresso deverá correspon-
der a imperativos como
os ãas reformas ãe base,
como a agrária, cujo va-
lor social é mais visível.

O Sr. Tancredo Neves
manifesta confiança cm

donda até aqui e projetar o desempenho que lhe
cabe ainda no desenvolvimento nacional. Ela é o

grande instrumento da política siderúrgica, que
precisa ser traçada em função das novas necessi-
dades e aspirações brasileiras. E o grande mo-
inento é este.

órgãos do Ministério náo aproveitados na estru-
tura estatal, permaneceram na carreira beneii-
ciando-se. imediatamente das promoções. Ora, os

que serviam nas repartições cedidas ao Estado não
tiveram sequer o direito dc opção quando da
transferencia.

São funcionários de concurso, com os mes-
mos direitos e garantias constitucionais de. quan-
tos integram as carreiras do Ministério. Se a lei,
transferindo-os, assegurou-lhes os vencimentos, a
aposentadoria e o acesso nas carreiras, não há ra-
zão para estabelecer diferenças e separações ódio-
sas. Êlcs devem concorrer, com os demais, a tô-
das as vagas que se verificarem no quadro. Con-
trariar esse principio é violar a lei, é prejudicar o
direito adquirido e criar, pela preterição injusta,
novos encargos para os cofres públicos com as
demandas judiciais contra a União Federal que
se avolumam cada vez mais. No caso, ainda há
remédio na esfera administrativa, pois o enqua-
dramento emanou de. decreto executivo fácil de
rever e retificar, se quiserem fazer justiça aos pre-
judicados.

que a execução do plano
de economia resultará no
controle do Governo sô-
bre o problema financei-
ro, elimi nanâo-se, em
conseqüência, parte da
causa da inflação. A po-
litica, prevista no Plano
Trienal, de estímulo à
produção de gêneros ali-
mentidos implicará na
eliminação de outro ele-
mento usado para as
campanhas eleitorais de
sentido ideológico, que é
u do custo de vida. A cor-
rèção do sistema âe dis-
tribuição de alimentos
evitará a escassez perió-
dica nos mercados e, as-
sim também, terá desa-
parecião outro compo-
nentè da carga emocio-
nal.

No plano interno, o ex-
Primeiro-Ministro vê as
medidas progra madas
pelo Presiãente João
Goulart como ttpicamen-
te do interesse do centro,
plasmadas, até a g.o r a,
simplesmente nessa dire-
ção. Não nota nem o es-
querdismo que os direi-
tistas querem atribuir ao
Chefe do Governo nem o
direitismo que as esquer-
das lhe querem imputar.

Cubo com
fim próximo

O Sr. Tancredo Neves
também acredita na eli-
minação âe outro foco ãe
alimentação âas campa-
nhas ideológicas repre-
sentaâo por Cuba âe Fi-
áel Castro. Não apenas
no Brasil, como nos de-
mais países ão Continen-
te, a revolução cubana,
cncaminhaâa pelos ru-
mos âo com uni sino, ê
um estímulo à raâicáliza-
ção âas posições politi-
cas, âe moâo especial nas
oportunidades dos pré-
lios eleitorais. ¦

A retiraãa ãos solâaâos
soviéticos que estavam
em território cubano, por
decisão de Moscou, é bem
um sintoma ãe que Fidel
Castro poderá ser derru-
baão pròximamente,
quer por um movimento
subterrâneo interno, já
em. gestação, quer exter-
no. .

A conj ugação âêsses
fatos, internos e ex-
ternos, é que moâificará
o programa político bra-
sileiro, surginâo, em de-
corrência d êlcs, condi-
ções sólidas para a con-
soliãação ãas posições
centristas.

Alternativas
E n t retanto, qualquer

que seja o panorama a
ser construiâô para 1965,
há conâições para se con-
siâerar a importância de

composições politicas pa-
ra a sucessão do. Presi-
dente João Goulart.

É inâiscutível que es-
tão bem encaminhaâas I
conversações entre.os Srs. ;
Aãemar de Barros'.e Car-
los Lacerda para a'dispu-
ta da Presidência, e da
Vice-Presidência da Re-
pública, em 1965, como
também não deve ser des-
prezada a possibiliâade
de que os Srs. Miguel Ar-
rais, Leonel Brizola e Jâ-
nio Quadros se unam,
provavelmente em torno
do Sr. San Tiago Dantas,
para substituir o ^Presi-
dente João Goulart.

Também é conhecida
a disposição dos Srs. Jus-
eclino Kubitschek,- aliás,
já em campanha, -e Ma-
yalhães Pinto, que prà-
ticamente já se lançou
canâiàato dentro da
UDN, dc tentar suceder
o Sr. João Goulart no
comando do Pais.

Mantido o status quo
brasileiro, isto é, preser-
vaâa simplesmente a cs-
trutura atual dò Pais,
por quase todos conside-
rada superada e inacei-
tável, é óbvio que-se tra-
varia, em 1965, entre, os
Srs. Aãemar âe Barros e
San Tiago Dantas, o
granâe duelo — âentro
da exigência ideológica.
Aos âemais, pràticameh-
tc não caberia vez.. En-
tretanto, rctificaáa a es-
trutura ão País, é lícito
esperar-se que qualquer
dos candidatos ão.centro
tenham as melhor es
chances, principalmente
porque a disputa eleito-
ral se fará não cm, torno
de idéias, mas em. torno
âe esquemas e de progra-
mas de Governo.

Governadores fora
da esfera federal

Aos Governadores, na
opinião do Sr. Tancredo
Neves, cabe, no momen-
to, uma grande tarefa: a
áe melhorar a arrecada-
ção estadual, para permi-
tir a execução ãos pro-
gramas regionais de de-
senvolvimento econômi-
co, hoje não mais uma
reivindicação de grupou,
mas ãe toâo o Pais.

Devem, por isso, afãs-
tar-se, tanto quanto pos-
sivel, dos problemas que<
competem ao Governo
Federal, como é o caso
da compra das empresas,
estrangeiras concéssioná-
nas de serviços públicos.
A divisão âè atribuições
deve ser caracterizaâa,
em benefício e para, a
harmonia ãos planeja-
mentos globais. V

Novas esperanças :)
Tristão de Athayde .

Poderá o Sr. Miguel Ar- o Sr. Miguel Arrais que FigueiredoJaleceú, só ti-_

rais vir a realizar um dia, não conheço pessoalmen-
cm nossa política nacio- te e desejo julgar apenas
nal, o que não fez o Sr. por seus atos e nao ape-
Jânio Quadros? nas- por suas palavras, e

É por ora uma pergun- um valor nôyo em nossa
ta aue faço a mim mes- política nacional. Apre-
mo. pensando em voz ai- senta-se sem aspectp de-
ta áo ler os termos do seu magógico, sem retórica,
discurso de posse. A res- sem violências, sem pro-
posta só poderá vir com messas, sem ameaças,
correr do seu Governo. mas também sem con-
renúncia do nosso ex-Pre- templaçoes e complacen-
sidente nos ensinou, de cias com os vícios de uma
modo definitivo, a não pohtipa de fachada e de
nos deixar embalar por interesses plutocráticos
fáceis esperanças. O 3 de
outubro de 1961, como
agora o 6 de janeiro de
1963, foi uma demonstra-
ção eloqüente de duas coi-
sas: que o povo brasileiro
auer uma mudança pro-
funda nas instituições, ou
pelo menos no modo de
serem conduzidas; e ain-
da acredita, como sempre
acreditou durante toda a
sua história, no modo pa-
cífico de realizar essa
transmutação de valores.
É certo que o processo
violento da hiperinfla-
ção está levando esse
mesmo povo às raias do
desespero. E esse é( hábil-
mente explorado pelos ra-
dicalistas da extrema di-
reita e da extrema es-
querda, isto é do gorilismo
e do fiâelismo, duas plan-
tas exóticas mas fácil-
mente aclimatáveis cm
nosso meio se continuai-
mos pelos caminhos da
aventura, da leviandade,
do esbanjamento que vi-
nhamos ultimamente tri-
lhando, e contra o qual
vem sabiamente reagindo
a politica financeira dos
Srs. João Goulart e San
Tiago Dantas.

Ora, um homem como

ou revolucionários, e mar
cado apenas pelo sestro
de um nacionalismo eco-
nômico, de que poderá
curar-se.

É um nordestino, e o
problema do Nordeste é
o mais candente dos nos-
sos problemas nacionais.
Fala uma linguagem so-

nha um projeto em men-
te: fundar no Rio o Mo-
nitor Nortista, pára fa-
zer ouvir a voz do Norte.
Essa voz é a de trinta mi-
lhões de brasileiros espo-
liados por um ré gime
feudal anacrônico e fácil-
mente explora veis pelos
aventureiros Internacio-
nais. Recife sempre foi a
Meca dos extremismos,
reacionários e revolució:
nários. Mas também íoi
o berço dos nossos gênios
mais harmoniosos, de
Joaquim Nabuco.. a Gil-
berto Freire ou Manuel
Bandeira. Nada há, pois,
de surpreendente que das
margens do Capiberibe
surja um político novo
capaz de falar ao Brasil
de amanhã uma lingua-
gem que o faça vencer o
seu complexo de inferio-

ciai e a questão social, ridade de hoje sem vol-
entre nós, não admite tar ao complexo.de supe-
protelações. Condena os
sectarismos e coloca a re-
volução necess ária em
termos brasileiros e não
partidários. Ganhou as
eleições sem compromis-
sos políticos ou econômi-
cos e tem portanto as
mãos livres para exigir
de todos os sacrifícios ne-
cessários a uma obra co-
letiva. Tem as mãos lim-
pas e a consciência tran-
qüila, a tenacidade do
homem que se fêz por seu
próprio esforço e o cará-
ter forte do sertanejo
nordestino, de vida as-
cética e pontos de honra.
Juraci Magalhães um dia
disse que chegara a hora
do Norte. Se entender-
mos a expressão s e ni
qualquer sentido regio-
nalista podemos subscre-
vé-la. Quando Jackson de

rioridade de há pouco
tempo atrás. • ¦

A tarefa que o novo
Governador de Pernam-
buco enfrenta é-íçonside-
rável. Diz com razão que
um Estado só, jjrjncipal-
mente um Estado pobre,
não íaz mijagrêá, como
uma andorinha^iião íaz
verão. Mas entre-a volta
dos balões vazios e a su-
bida dos foguetes expio-
sivos, há lugar para os
que falam a linguagem
independente, corajosa e
sóbria do humá n i s m o
brasileiro. Foram esses os
ecos que julguei ouvir
na fala inaugurai do nô-
vo Governador .-.Je Per-
nambuco. E reacenderam
cm meu espírito íúgumas
esperanças que $5 deccp-
ções recentes háSÜam fei-
to-murchar... -"•-
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Receio da China apressaria um acordo atômico
" s

índia
pede
aviões

...,Nova Deli IAP — FP — JB1
-~- A Índia pedira aviões de ca-
ça aos Estado* Unidos, Grft-'Bretanha, Canadá e Austrália- para se defender dc um possi-
vel ataque aéreo por parte tia

. China, segundo anunciou, on-
tem, em reunião do Partido do
Con.rresso (partido de Nehru»,
a Sra. Lakcliml Menon, porta-
voz da Chancelaria indiana

;i _ O Premier Nehru, falando pe-
rante o Parlamento, desmentiu
qUe estivesse sendo negociada
a construção de bases militares
estrangeiras na índia. Desmen-
tiu, também, que o Governo In-
diano pretenda confiar a pro-
tecão aérea do pais a aviões de
países estrariçélros, conforme se
anunciara na Imprensa.

CONTROLE

A Sra Menon disse que a
aluda militar solicitada pela
Índia aquela., quatro nações
perla enviada Imediatamente,
mas que o Governo indiano ain-
cia não havia estudado a quês-
tão de quem operará e contro-
lará os aviões pedidos

, Os desmentidos feitos pelo
Premier Nehru referem-se *...
rM.eculações da. imprensa de
Nova Deli. provocadas pela pie-
srnça nesta Capital, há três se-
manas, de uma delegação de ai-
tós oficiais das Forças Aéreas
rios Estados Unidos, Grã-Breta-
ilha, Canadá e Austrália.

O Primeiro-Ministro indiano
disse que os estudos sobre o sls-
tema de defesa aérea da índia,1 feitos pela missão enviada pe-
los qnatro países, mostraram
que é necessário melhorar os
aeroportos indianos e todos os
seus sistemas de radar e co-
municaçãu.

Vários Jornais indianos afir-
..ciaram que os quatro países

emprestariam ajuda aérea a.' Índia se esta fosse atacada pe-
los chineses, que dispõem d»

. uma aviação muito mais pode-
rosa do que os indianos. Os
resultados dos trabalhos d»
missão dos quatro países só se-
rão conhecidos dentro de três
semanas.

Em Moscou, a Embaixada da
. .tndia informou não ter conhe-
cimento rie que o Premier
Kruschev.aproveitaria sua via-
gem a Camboja, pava visitar,
também, a Índia. Por sua par-
ti, o Embaixador cambo.iiai.i_
cm Moscou, Sr. Huy Kanthul,
declarou que o Primeiro-Mlnis-
tio soviético havia aceitado o
convite que lhe fizera, em 1950,
o. Príncipe Norodom Sihanouic
pira visitar a Camboja, mas
que ij.no.ava por completo a
c'.,ata cm que Kruschev faria a
y.iagcm.

Vênus
é quente
demais

Nota Iorque i AP-JB) — A.i tem-
pe-.-_.tur... n-.e.ldas pelo veia-li es-,

.i-ar.ial n_ite-am.rlc.no M.ílh.r
'ln.i-ra.i que o planeta V - n ti s *
I piicvàv.lmente quente demais pa-

j'A, que exista elRiima íorma de
-.Ida semelhante, ainda que remo-

.¦tiWnt-, k tía Terra, «sgundo in-
-o:imcii ontem, o Ne.W Vork Times.

, A» temperatura... seguindo o Jor-
n»i. s.o hi 140 a 204 graus centi-

i.fe.adcu, n:. atmosfera cg enèvoado
-pl._i.eia, b;m Hí-ima do ponto d*
Yervura da .gua.

DETALHES

A Admlnl.-trsç.o N.clon-l de
:..Vvonautlca e E-paço, qu» (lnan---ciou a experiência -.em tr.tt mi-
.lhões rie dólares, devera pvi-l!c_

o\ <ie talhes i fl b r # a temi.erau.r--
ventislana na semana próxima, dl-

,p_ periódico.
i O Mari ner, lançado no ano pa..-

¦ _.... o, p__ou a cerca de .2 mll qui-
ió_l_tl'0_ de Vémi... que ílca uns 40
ímlíhôè* de quilômetros mais per-
tq do Sol do que a Terra.

., /. capa cl.miv.n.que cc br-pr:--
m;nentemenie o planeta impediu
a/é' hoje 05 cientistas tíft verem a

>n_ superfície.. O.i instrumento.
<!o Marlnçr nAo registraram um.'nmjo masnítico. indicando que
o mesmo, . _ existe, tem uma In-
tfnsldade de cinco a d. - por cen-
tu do campo magnético t.rrutre,
fecundo o Times.

Genebra (AP-FP-JB) — O
Senador norte-americano, Sr.
Hubert H. Humphrey, Presi-
dente do Subcomltè Senatorial
para ò Desarmamento, declarou,
ontem, estar convencido de que
a União Soviética, deseja, real-
mente, chegar a um acordo que
proscreva as experiências
nucleares a fim de evitar que
a China se torne uma potên-
cia atômica.

Em sua entrevista „ impren-
sa, o Senador norte-americano
acentuou os seguintes pontos:
— li O número de inspeções
anuais proposto pelos Estados
Unidos — oito a de. — pode-
rá ser reduzido, mas o Con-
gréàsp norte-americano jamais
concordará em aceitar apenas
três, como deseja a União So-
viótica: 2) — é indispensável
a adesão da China a qualquer
acordo.

INSPEÇÃO

O Senador Humphrey, que se
encontra cm Genebra como ob-
. ervador do Senado norte-ame-
ricano junto à Conferência do
Desarmamento, declarou que
qualquer tratado sóbre os cn-
salos, nucleares deverá incluir
cláusulas que equilibrem entre

sl, através da Inspeçfto, o con-
tróle e a identificação, acen-
tuando que só um tratado dis-
se tipo poderá atenuar a ten-
sáo internacional.

Acentuou o Senador norte-
americano que o importante
náo é um grande número de
Inspeções, em si, mas o modo
e a forma em que se rcall-ar.o
essas inspeções. Disse, cm se-
puida, que acreditava na pos-
sibilidade de um acordo e ex-
ternou a esperança de que a
Uniáo Soviética náo forçará os
Estados Unidos a uma corrida
armamentista demasiadamente
dispendiosa

CHINA

Resumindo as deduções que
tirou das discussões A que asais-
tlu, esta semana, no Palácio
das Nações, em Genebra, bem
como das entrevistas que man-
teve com diversos delegados,
salientou o Sr. Humphrey: —
Qunnto a mim, tenho a lm-
pressão de que os soviéticos de-
sejam nesociar sinceramente
um acordo sóbre a proscriçáo
das provas nucleares, mas
acredito, ao mesmo tempr>, que
estão procedendo a um exame
da situação geral.

— Não creio — acrescentou o
Senador — que os soviéticos se
sintam multo felizes vendo cs
chineses", perto de sua casa,
com armas nucleares e siste-.
mas de lançamento controla-
dos pelos próprios chineses.

OTIMISTA

O Senador Humphrey se
mostrou mais otimista com re-
lação ás negociações sóbre as
provas nucleares do que o che-
fe da delegação norte-amerl-
cana, Sr. Wllliam C. Fosler,
que se encontra em Washlng-
ton com um relatório sobre as
negociações. Falando á lm-
prensa antes de deixar Gene-
bra, o Sr. Pôster disse que at*
agora os soviéticos mostraram
pouca disp.sição para discutir
um sistema completo de con-
trôle.

Disse o Sr. Humphrey que
enquanto não se checar a um
acordo, os Estados Unidos con-
tinuarão realizando experiên-
cias nucleares. — Queremos
negociar, mas — acrescentou
isifrindo — parece que aqui em
Genebra a arte culinária pre-
valece sóbre a arte de nesto-
cisr.

Após essa alusão aos lnúnie-
ro_ banquetes oferecidos em
sua homenagem, o Senador
norte-americano afirmou que
se não se chegar a um acordo
sobre a proibição das provas
nucleares até maio, mais ou
menos, o acordo não sairá
mais.

Kennedy
pede ajuda

Marechal afirma que
russos são absolutos

Vietname aos velhos n° US°

quer
a cúpula

de

Hanol — (FP-JB) — Nguyen
Oiap. integrante da Comissão
Política' do PC do Vittname do
Norte e Ministro da Defesa de
s.eu pais, aprovou ontem, inte-
gralmente. as propostas do Pri-
melrc-Minlstro Nikita Km;-
chev. da URSS. para o "encer-
ramento d.s divergências ideo-
icilcas entre cs pai.-, ccmil-
liistfls e a ativa preparação rie
uma conferência entre cs di-
vciccs partidos comunistas".

Washington (AF-JB, —Em
mensagem ontem apresentada
ao Congresso, o Presidente Ken-
nedy voltou a propor um pro-
grama de assistência médica
para, os elementos de mais de
65 anos e de baixa renda, an-
teriornicnte rejeitado pelo Le-
gislatlvo, como parte de um
plano qüinqüenal de dez bi-
lhões dc dólares, destinado a
proporcionar melhor nível de
vida às pessoas de ida.de.

/•lém do seguro hospitalar
pnra ancião, no qual seriam
gastos 5 600 000 000 em quatro•anos, o Chefe de Estado pediu
isenções obrieatórias de impôs-
tos para eles, [ no total de
3 900 000 000, queSse riam cober-
tos com igual verb. governa-
mental, durante cinco anos.

?
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charjre' de Claudius !

O Ocidente dividido em Berlim

Moscou (UPI-AP-FP-JB) —
O Comandante-Cheíe das íòr-
ças de foguetes estratégicos de-
clarou ontem que os soviéticos
podem lançar foguetes de saté-
lites. obedecendo a controle rc-
moto, e também que a URSS
aperfeiçoou um "foguete anti-
foguete".

— É possivel, agora, oberle-
cendo a uma ordem de terra,
lançar foguetes de um satélite
a qualquer momento que se de-
seje e cm qualquer ponto de
sua trajetória — disse o maré-
chal S. S. Biryuzov, cm entre-
vista transmitida pela emlsso-
ra rie Moscou, acrescentando
que "nossa superioridade sóbre
os ío-wetes norte-americanos é
irrefutável".

SUCESSO

"O êxito obtido no desenvol-
vimento dos armamentos nu-
cleares assim como sua quali-
d .de e precisão íoram demons-
trados pelos laboratórios espa-
ciais, utilizados na exploração
do cosmos", disse Biryuzov.

"Pode-se dizer também —
acrescentou — que o problema
da destruição de foguetes Ini-
migos cm plena trajetória íoi
satisfatoriamente resolvido".

Recorda-se que no decorrer
de uma entrevista concedida
pelo Primeiro-Ministro soviéti-
co a uma comitiva de diretores
de jornais dos Estados Unidos,
no ano passado, Kruschev afir-
mou que os foguetes russos
eram "capazes de atingir uma
mosca no c-paço".

Obser es orientais assi-
nalaram , íbém que os lança-
mentos interplanetários para
Marte e Vênus. realizados pe-
los russos, íoram feitos de pia-
taformas superpostas. em saté-
lites colocados em orbita em
torno da Terra.

A advertência de ontem pare-
ce dirigida aos paises mediter-
ráneos, onde os Estados Unidos
procuram colocar bases de sub-
marinos Polaris em substitui-
ção aqs foguetes de bases ter-
restres na Turquia e na Itália.

foguetes
'¦!

TELEGUIADOS

O Marechal Andrel Grechko
disse ontem, em um artigo pu-
blicado no órgão oficial ..vesti»
que toda a íôrça defensiva bo-
viética íoi reorganizada à base
de projéteis teleguiados c qu»
tanto o Exército como a Mai-
rinha dispõem deles.

"Os foguetes soviéticos têm
capacidade de lançar um golpe
destruidor contra as bases de
submarinos atômicos com «ur-
mas nucleares, não Importa
em que mares ou em que por-
tos estejam ocultos", disse
Grechko, acrescentando que a.
força principal de combate da
Marinha soviética é constitui-
da por submarinos, inclusive'"naves atômicas com foguetes
nucleares e barcos modernos
de superfície, armados com fo-
guetes."

A força aérea soviética con-
ta agora com aviões suparsô-
nicos providos de projéteis ío-
guetes capazes de alcançar ob-
jetivos inimigos do exterior da,
zona de defesa antiaérea, se.-
gundos informou ontem a
agência oficial de noticias Tass.

A afirmação é feita em um
artigo escrito para essa agêrl-
cia pelo subdiretov da revista
Aviação e Oosmonáutlca, Co-
ronel Mikhail Golyshev.

"Seus tripulantes — diz Go-
ly.hev — serão capazes de lan-
çar foguetes dirigidos de pon-
tos bastante afastados de seus
objetivos e alcançá-los com tô-
da a precisão."

O artigo diz que a União So-
viética tem aviões a jato ca.
pazes de atingir a velocidad»
de três mil quilômetros horários'
a uma altitude superior a 34
mil metros.

Aci-escenta, contudo, que a
"íôrça básica" da aviação ml-
litar soviética repousa em seus
pilotos, "que têm perfeito do-
minio de seus equipamentos,
absoluta devoção a seu pai»,
iao Partido Comunista • ço
povo soviético".

Washington (AP — JB) —
Os aliados ocidentais estavam
divididos ontem, segundo íoi
informado, com respeito a
conveniência de nova série de
conversações exploratórias com
& Rússia a propósito de Berlim.

Enquanto os Estados Unidos
consideram que as insinuações
soviéticas de começar novas
negociações não deveriam ser
rejeitadas, segundo se disse em
meios diplomáticos, a França
opõe-s» a reiniciar entendi-
mentos com os russos. A Grã-
Bretanha e a Alemanha, se-
gundo as mesmas fontes,
pcompanham os Estados Uni-
dos.

As conversações entre os Es-
tados Unidos e a Rússia a
respeito da cidade dividida es-
tão interrompidas há quase um
ano. Em princípios deste mês,
os russos propuseram a reali-

Petróleo
na eleição
italiana

Ilcma (UPI-JB) — A questío do
petróleo surgiu ontem na campa-
iiha eleitoral Italiana, ao denun-
ciarem os socialistas ciut. a. gran-
des companhias petrolíferas an-
Klo-norte-amerlcanas e..t.n pro-
curando arruinar a empresa esta-
tal Enl, mediante „ con.truç.o
ce tim número excessivo tle rcfl-
n.riA.i.

O serviço Iníormatlvo Montecl-
torlo, d« orientação socla!_sta) de-
clarou que foram apresentada., fo-
Ucltaçôis ao Governo para a con?-
t.uç-0 de "mnls de 30 re.lna.i-."
_na ItAlia, apesar de que a capaci-
tl.de das refinarias atual.. Ja, ex-
cede a procura.

Mont ecl tório manifestou que a
maioria dos aollcitantes sAo "tes-
taa-de-íerro Italianos das Rrandes
companhias petrolíferas anslo-
norte-americana.", entre as .jual..
citou por aeus nomes a Shell e a
Esso Standard. Declarou que se
propõem criar uma crise de super-
produção na indústria italiana,
para prejudicar a Enl.

S;g:undo o referido serviço In-
-o.mativo, o Ministro do Comer-
cio, Emílio Colombo, adotou uma
atitude negativa ante as solici-
taçòes, dizendo que, no caso d»
serem atendidas, a capacidade das
refinarias Italianas chegara a
143 850 000 de toneladas anuais,
duplicando '» procura nacional,
que, »o qtie.se antecipa, chegar,
a 71 000 000 de toneladas, em 1967.

zação de novo esforço para
tratar de solucionar o proble-
ma de Berlim e os Estados
Unidos consultaram imediata-
mente seus aliados.

As consultas continuam ain-
da em Washington,- sob a pre-

..-ji^ência de. 1-lÊV.ellyn Thornp-
son, funcionário do Çeparta-
mento de Estado com catego-
ria de Embaixador. O grupo
também considera assuntos co-
nexos, tais como planos de cs-
tratégia militar.

Nessas trocas de pareceres;
os franceses continuam de opi-
nião de que não é necessário
encr.ir em novas negociações',
já que de todos os modos em
nada resultaria-. Segundo fon-
tes bem informadas, além da
necessidade de formular posi-
ções, resta ainda por esclare-
cer um certo número de quês-
toes, entre as quais a de deter-
minar quem deveria negociar
com os russos, onde, e qual o
ponto-de-vista que deve ser
adotado.

Foi sugerido que seria apro-
pi-iàdo exigir alguma evidência
de boa vontade de parte dos rus-
sos antes de voltar a negociar
com èlcs.

Esse ponto-de-v 1 s t a não é
compartilhado por Wahsington,
segundo fontes autoriaadas.
Embora poucas ou talvez ne-
nhuma pessoa diretamente li-
gada a questão de Berlim es-
teia otimista acerca dos possi-veis resultados de uma nova
serie de conversações, os iun-
cionârios norte-americanos não
querem impor condições à acei-
tação da iniciativa soviética.

Portugal diz
que Brasil
se recupera

Lisboa (UPI-JB) — O Jornal
do Comércio, órgão financeiro
e econômico, pubiiccu ontem
que "o Bra.il, pais de surpre-
sas, dará em breve ad mundo
o espetáculo de uma nação
plenamente recuperada e corii
um grau de pregreíso á altu-
ra da época atual".

Acentua o jornal que, "com
o restabelecimento do regime
pública, encontrando-se o Pais
presidencialista, iniciou-se no
Brasil o Govêmo da Sexta Re-
perante uma grande perspeeti-
va, cujo resultado lhe trará o
rumo e o impulso necessários
A, concretização das suas aspl-
rações sociais".
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Wbella ilalm

CHURRASCARIA
CENTRO

'um belo churrasco em ambiente
refrigerado, aberto até 24 horas,

nnmmfiA 'íff.ikWiUknHH

illIllliWttV^';'
NA CHUVA

I NAO SE MOLHAR?
V. não espera milagres, quando está em jogo o seu automóvel. Então, por que o
entregaria à própria sorte, deixando-o na primeira oficina? Seria prejuízo certo. E para
evitá-lo, é que existem as Oficinas Autorizadas c de Concessionários Willys. Com um
grande estoque de peças c acessórios genuínos, única proteção efetiva à qualidade
original do seu carro. Com mecânicos treinados na própria fábrica (doutores em
¦veículos Willys), que somente utilizam as ferramentas adequadas. Com
modernas instalações, necessárias a um serviço limpo, rápido, econômico.
Ao entrar numa oficina que tem a marca Vi illys, a tranqüilidade o
acompanha. V. está cercado de todas as garantias.

proteja a qualidade original de seu veiculo WILLYS

wm"'

¦

M«y !;<_..¦ / i

WILLYS

_ AV. RIO BRANCO, 156 - 4.- AND. - TEL. 52-5687 (EDIF. AVÊNIDAr CENTRAI)-
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PEDRO MULLER informa:

Juscelino na TV alemã
Sab o título de I>en» é Brasileiro, uma

equipe da televls&o alemí, chefiada pelo
Sr. Vermeheren, está, fazendo uma série d«
«eis reportagens sobre p Brasil, de trinta
minutos cada uma, que será vlsta por mais
de 10 milhões do telespectadores da Alemã-
nha, Ocidental.

A principal atração da reportagem po-
litica desta série é o Senador Juscelino
Kubitschek, que aparecerá numa longa en-
trevista, sob o título original alemão Zun
Hasse. Umbegabt, que significa Sem talento
para. o ódio.

O correspondente da televisão alema
para América Latina, Sr. Vermeheren, acha
que a íalta de ódio é um aspecto funda-
mental do povo brasileiro e que JK & o
candidato mais cotado para 1363, sendo a
sua magnanimidade um dos seus traços
mais louváveis.

O Senador Juscelino Kubitschek esta,
de viagem marcada para a Alemanha, no
próximo dia 7, onde fará uma série de con-
ferências.

É

NOBRE IDEAL

Recebemos telefonema na farde de on-
tem, de um dos sargentos da comissão que
defende a posse de seus colegas eleitos nc.
último pleito, que nos declarou o seguinte:
1 — Os sargentos não estão contra o Pre-
sldente João Goulart e seu plano de Go-
vêrno; 2 — não recebem assessoria do so-
nhor Hélio Marques; 3 — os contatos que
têm mantido não sáo apenas com o Gene-
ral Osvino, mas com vários superiores.

Queremos, informar que nossa notícia
de anteontem, sobre os sargentos, não tl-
ilha o intuito de prejudicar a comissão que
te encontra no Rio, pois repetidas vezes nos
manifestamos a favor da posse do sargento
Garcia e de seus colegas eleitos para car-
gos públicos em todo o País.

MORAIS, SOMENTE
* Ontem, o Ministro da Educação, Pro-

fessor Teotõnio de Barros, reuniu a im-
prensa para dizer que o Ministério nada po-
de íazer contra os donos dos colégios que
cobram anuidades extorsivas, pois estas são
controladas, de acordo com a Lei de Dire-
trizes e Bases, pelos. Conselhos Estaduais. E
prometeu nomear, dentro de 24 horas, gru-
po de trabalho para saber quais o* colégios
que estão cobrando demais e indicá-los k
opinião pública que lhes aplicará sanções
morais.

Este Ministro c um anjo!

EXTERIOR

Na próxima semana; a direção dn Bar-
ra da Tijuca Country Club manterá con-
tato com as autoridades norte-americanas
para estabelecer normas que permitam ao
clube atender ao pedido de títulos que estão
sendo demandados nos Estados Unidos.

DE VIAGEM

O Sr. e Sr.» Paulo Bittencourt viaja-
ram ontem, para Guarapari, onde passarão
a semana cie carnaval.

PREVIDÊNCIA
O Ministro Almino Afonso^ do Traba-

lho, tem dado repelidas provas de que de-
seja ver moralizada a Previdência Social.
Por este motivo, levamos ao seu conheci-
mento denúncia que nos foi feita de que o
Departamento Nacional de Previdência So-
ciai pretende íazer várias nomeações, em
caráter interino, tão logo seja suspensa a
validade do decreto presidencial que proíbe
nomeações.

Acontece que tais nomeações seriam
íeilas em carreiras para as quais foram rea-
lizadòs concursos, promovidos pelo DASP,
existindo candidatos aprovados cm exames,
feitos há mais de um ano e homologados
há seis meses,

MAIS IMPRENSA

O Observador Econômico foi adquirido
pelo grupo Mário Simonsen, o mesmo que
comprou A Nação para ser dirigido pelo
Sr. Jânio Quadros.

Esta noticia, em primeira mão, vem
confirmar a informação de que as áreas ja-
nistas andam preocupadas com a (alta rie
cobertura de imprensa, tratando, assim, de
providenciar a sua própria.

LIVROS

O Sr. Niles Bond, Ministro Conselhei-
rc da Embaixada norte-americana no Bra-

sll desde agosto de 1059, lançará brevemen-
te um livro em português e, posteriormen-
te, em inglês. O Ministro Bond 6 uni dos
grandes curiosos pelas coisas do Brasil, es-
pecialmente por suas artes.

Onda Noturna é um belíssimo -poima
do Sr. Nlles Bond, do qual transcrevemos
aqui, a primeira estrofe;

"fl este então teu destino final,
Teu momento critico, j sombrio e modesto;
Quanto ajuntas teu Ímpeto derradeiro,
Cresces e te abates
Vista e ouvida só por mim
Nesta praia amortalhada pela noite?"

RECONDUZIR

O Sr. Pinto de Aguiar, um dos Direto-
res da Petrobrás, Professor universitário da
Bahia, está nos últimos meses de seu man-
dato, que termina em maio.

Queremos lembrar ao Presidente João
Goulart que se alguma recondução deve ser
íeita na Petrobrás, esta é sem dúvida a do
Sr. Pinto de Aguiar, que durante a crise
que aquela empresa sofreu no Governo Já-
nio Quadros, com a demissão do Sr. Lima
Rocha, assumiu os dois postos, tendo tido
em suas mãos o controle quase total da Pe-
trobrás. Seu nome está diretamente rela-
clonado com o conjunto petroquímico da
Bahia, incentivo à industrialização do xisto
no Paraná, construção das íábricas de as-
falto-de Salvador e Fortaleza, ampliação
das refinarias de Cubatão, Caxias e Mata-
ripe e inicio da construção da segunda íase
da Fabor.

EXPERIÊNCIA DE GOVERNO

O Governador Aluisio Alves anunciou
que vai começar a escrever um livro sobre
sua experiência á irente do Executivo do
Rio Grande do Norte, focalizando especial-
mente fatos de bastidores. A idéia do livro
íol tão bem aceita que dois famosos edltó-
res já estão em luta para editá-lo.

VOLTA A TRANQÜILIDADE

No jantar que teve ontem com o Presi-
dente João Goulart o Embaixador Lincoln
Gordon revelou ao Chefe do Executivo bra-
sileiro que, com a retirada dos 17 mil sol-
dados soviéticos de Cuba, o perigo de inva-
sáo da ilha pelos Estados Unidos íoi intei-
ramente afastado, voltando a tranqüilida-
de ao Caribe.

O Embaixador norte-americano no Bra-
sll revelou também ao Presidente João Gou-
lart que está bastante apreensivo com a bu-
rocratização da Aliança para o Progresso e
que. é urgente que se tome iniciativa no
sentido de fazê-la mals objetiva e dinâmica.

APELO AO GOVERNADOR
Os moradores da Rua Joaquim Rodri-

gues, Parada de Lucas, endereçaram a esta
coluna pedido no sentido de que o Gover-
nador Carlos Lacerda determine ao Depar-
tamento de Águas que acabe com o grande
vazamento que existe em irente ao nume-
ro 37 daquela rua, há vários dias. O pior é
que os moradores daquela rua não têm água
cm casa nem para beber, enquanto na rua
são esbanjados por hora dezenas de litros.

COMENDADOR

O Sr. Mário Cerni, Presidente da Com-
panhia Internacional de Seguros e membro
do Conselho Consultivo da Pánair, íoi agra-
ciado com a Ordem do Mérito da Répúbll-
ca, no grau de Comendador, em solenidade
realizada na Embaixada da Itália, nos úl-
timos dias.- ' '¦

DESPREZO AO FRANCÊS

A opção pelo Inglês, em detrimento do
Francês, no Colégio Pedro II, no corrente
ano, íoi de tal modo, que os professores da-
quela matéria terão trabalho dobrado.

A guerra da lagosta deve ter influído
na decisão dos alunos.

INAUGURAL

O Reitor"e o Conselho Universitário da
Universidade do Brasil estão remetendo os
convites para a solenidade de abertura dos
cursos de 1963 daquela universidade, sob a,
presidência do Sr. João Goulart, às 10 ho-
ras da manhã do próximo dia 6, na
sua sede.

A aula, inaugural será ministrada pelo
Professor Clementino Fraga Filho, da Fa-
culdade Nacional de Medicina, sobre o tema
Missão UnlTemítárla c* Atualidade Médico-
Social.

Carnaval é por aqui

Meteorologia diz hoje se choverá no carnaval
Policiamento do carnaval

]k começou pela Zona Sul
Quatrocentos soldados da Po-

licia Militar, aquartelados no
2." Batalhão de Infantaria da
corporação, em Botafogo, estão
íazendo, desde ontem, o poli-
ciamento especial na Zona Sul

para o carnaval. A cobertura
dos pontos turísticos, tais co-
mo Chácara do Céu, Mirante
de Dona Marta, Vista Chine-
sa, São Conrado e outros, está
sendo íeita por grupos de sol-
dados armados com metralha-
dorr.s de mão.

Outras turmas de policiais
estão efetuando rondas, dia e
noite, em veiculos motorizados,
nos bairros de Ipanema, Gávea,
Jardim Botânico, Leblon, La-

goa, Humaitá, Urca, Leme, Co-

pacabana, Botafogo, Laranjei-
ras, Flamengo, Catete e Gló-
ria. Também serão fiscaliza-
dos (parte externa) todos os

clubes carnavalescos da Zona
Sul. Toda a orla da Lagoa cs-
tá sendo protegida por cava-
] arianos.
O PLANO

O Serviço de Meteoro-
logia informou ontem
que hoje poderá assegu-
rar se choverá ou não no
carnaval, pois tudo de-
pende de uma massa
fria que está sobre o
Atlântico, mas que está
sendo sugada pelo cen-

Coiicluiclas as vistorias
para bailes em Nilerói

Nlierót (Sucursal). — A Co-
missão de Segurança e Preven-
ção de Acidentes concluiu, on-
tem, os seus trabalhos de vis-
toria nas agremiações que pro-

tro.de pressão situado a moverão bailes carnavalescos
leste de Santa Catarina. " '" ""

O plano íol organizado pelo q previsor de dia expli-
cou que os exames a se-
rem feitos hoje dirão se
a massa persistirá.

De qualquer maneira,
a previsão não pôde on-
tem assegurar as condi-
ções climáticas durante
os dias de folia, explican-
do, porém, que ainda
hoje o tempo estará ins-
tável com chuvas ea
temperatura permanece-
rá agradável até o carna-
vai. A massa fria, causa-
dora das chuvas, segun-
do os cálculos dos previ-
sores, já deveria ter-se
afastado.

Comandante do 2." BI da PM,
Coronel Hélio Quaresma. O Ca-

pltão Maldonado, um dos exe-
cutores do plano, informou ao
JORNAL DO BRASIL, que o
novo policiamento funcionará
alguns dias mais após o car-
naval, até a saída do último
turista.

Ontem, primeiro dia do poli-
ciamento especial, íol preso o
assaltante a mão armada, Nil-
ton Braga. Sua detenção ocor-
reu no momento em que assai-
tava a senhora Edite Resende,
na Chácara do Céu. O assai-
tante íoi metido no xadrez do
15." DP.
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Interditou apenas o Sepetiba
E. C., porque o assoalho.que
o separa do andar térreo está
rachado e só existe uma pe-
quena porta para escoamento
do público.

Entre os 37 clubes sociais de
Niterói que promoverão bailes,
apenas os Iates Clubes Brasi-
leiro e Icarai, o Balneário e a
Boate Itaipu. o Fonseca, o Fi-
gueira c o Fiat Lux não tiveram
limitadas pela Comissão a ca-
pacidade d e lotação de suas
sedes.

OS MAIORES

Os clubes que poderão rece-
ber maior número de foliões,
segundo as limitações impostas
pela Comissão de Seg-uranç\,
sáo: Canto do Rio Futebol Clu-
be (1600 pessoas^ Clube dos
Pioneiros (1200), Sindicato dos
Operários Navais (1000), Gru-
po de Regatas Gragoatá (900
pessoas no "ginasium." e 200 no
salão), Clube de Regatas Ica-
rai (700 no salão e lotação 11-
berada para os bailes no gal-
páo de barcos), Fluminense dit
Natação e Regatas (850) e Seda
(400 no ginásio e 200 no salão).
O aristocrático Clube Central,
cuja capacidade antes havia
sido limitada em 250 pessoas,
foi ampliada para 800 pessoas

(300 no sobrado e 500.no téiv
reo).

O Clube Hípico t a Associa-
ção Universitária poderão re-
ceber 900 pessoas, o Icarai
Praia Clube e o Nitcrótensn'
Futebol Clube, 580 pessoas; »
Jurujuba Iate Clube só rece-
berá 450 pessoas; o São Fran-
cisco Esporte Clube, 350;. o
CROL, 300 pessoas; o Jurujubü
Praia Clube e o Manufatura,
F. C. 260 pessoas. Poi estipu-
lada cm 200 pessoas a capaci-
dade de lotação no Centro Mu-
sical de Niterói. Clube dos Oli-
ciais da Policia Militar, Humai-
tá Atlético Clube e Cadete F. ¦
O; em 150 pessoas o Recreia-
tivo S. Domingos e o Cruzeiro
F. C; em 130 pessoas a Asso-
ciação dos Empregados do Co-
mércio, do Mimoso do Mana-
cá no EC-Z2; e cm 100 pessoas,
o Bandeirantes F. C no Ara-
jibóia AC. O Clube dos Sar-
Bentos e Subtenentes do Exér-
cito dará baile no rcstauranl»
cio SAPS, que não foi vistoria-
do pela comissão. Igual situa- i
ção se verifica cm relação \
Associação dos Cronistas Car-
navalescos Fluminenses, qu»!
dará um baile para os filhos
dos jornalistas no Palácio dós
Jornalistas.

Ontem, o Presidente da Co-
missão ae Segurança. Majni-
Sílvio Pinheiro, expediu comu-
nicações à Secretaria de Segu-
rança Pública e ao Juizado de
Menores, dando ciência rias de-
cisões adotadas pelos técnicos
e pedindo providências para ga.
rantir o seu cumprimento.

Niterói g a n li a C r $ 5
milhões com carnaval

Niterói (Sucursal) — Sòmen-
te com a concessão de licenças
a barraquéiros e ambulantes, o
Serviço de Tributos da Prefei-
tura de Niterói vai arrecadar
importância superior a CrS 5
milhões, segundo revelou o
Chefe da seção, Sr. Antônio
Braga Martins.

Os mem bros da Comissão
Oficial de Carnaval conside-
ram-se como padrinhos do au-
mento da, arrecadação no pe-
riodo carnavalesco e manifes-
taram-se descontentes com o

Prefeito Sílvio Picanço que ape-
sar disto, somente reservou CrS
800 mil para a ornamentação
da cidade e pagamento de sub-
venções às entidades de sam-
ba, entre outras despesas.

. Segundo os membros da co- "
missão, o Prefeito Picanço tem
protelado o paga mento das
subvenções às escolas de sam-
ba, alegf.ndo íalta de dinheiro
e a necessidade de eliminar as
despesas supérfluas da Munici*
palldade.

"Macktub" 110 Monte
Líbano é a decoração
mais rica do carnaval

O tema Maktub (Assim Esta-
va IjSscrito) com que o Monte
Libano brindará seus foliões com
o baile de gala Uma Noite em
Bagdá, terça-feira de carnaval,
íoi oficialmente mostrado à im-
prensa, com explicações dadas
pelos seus realizadores, Luís
Nelson. Ganen e César Elias,
dois artista* da nova geração.

Em matéria de luxo e origi-
nalidade, a decoração do Clube
Monte Líbano ultrapassa tudo
o que íêz no palácio de mármo-
re da Lagoa Rodrigo de Frei-
tas- Ê a ornamentação mais ri-
ca do carnaval de 1963.

IMAGINAÇÃO

Os artistas procuraram uma
técnica expressionista, livre de
qualquer propósito alegórico,
sugerindo apenas um ambiente
característico da imaginação.
No hall de entrada, elementos
figurativos íazem fronteira,

marcando o cotidiano de um
mundo diferente: colunas de
Nargullés e um bar com uma
tenda bedufna- No jardim de
inverno, sobressai o oásis e jar-
dim, ao mesmo tempo, numa
harmonia de contrastes entre a
imobilidade de plantas e o mo-
vimento de aves coloridas. No
salão, dois altos pórticos mou-
riscos arquitetônicos que con-
duzem a uma atmosfera de pu-
ro abstrato: as paredes reco-
bertas de murais em que a nota
humana, apenas pela sobrieda-
de de alguns árabescos e um
toque de poesia, se insinua em
duas grandes inscrições mou-
riscas do Século XII, gravadas
em painéis de fundo. Toda a
cobertura do salão lembra uma
grande tenda, abrindo-se num
azul da noite enluarada, que
unifica teto e céu- E entre chão
e teto, tapetes mágicos flutuam
na mals pura lenda das Mil e
Uma Noites.

A Cidade
veste sua

. 
:r. 
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fantasia

Samba do Império
enaltece Governo

Turibrás no Samba
O Turibrás Clube organizou um grande pro-

grama de carnaval, nos salões do Automóvel
Clube, com a presença de turistas que terão a
orientá-los bonitas moças como cicerones. Dos
quatro bailes noturnos, o de domingo será de
gala, com desfile e concurso de fantasia, ha-
vendo ainda demonstração de passistas e rit-
mistas, numa homenagem á Rainha do Car-
naval. Serão realizadas também três matinês
infantis, sendo a da têrça-íeira destinada ao
desfila de fantasias e prêmios para a gurizada.

"Carnaval Carioca"
Sábado é o dia do grande baile oficial do

Botafogo de Futebol e Regatas, cujos salões ío-
ram decorados com o tema Carnaval Carioca,
de autoria do artista José de Sousa Júnior. Se-
gunda e têrça-feiras serão realizados outros bai-
les para os associados e duas matinês: domingo
e têrça-íeira.

Enxutos é hoje
Será hoje, a partir das 22 horas, no Teatro

Recreio, o esperado Baile dos Enxutos, festa que
reúne foliões com fantasias de luxo. .

Cruzeiro FC
O Cruzeiro Futebol Clube realizará, para

seus associados, quatro bailes noturnos e duas
matinês, domingo e terça. A decoração, com ale-
gorias de Momo, íoram executadas pelos artistas
Artur Coimbra, João Lousada e Armando Re-
nato. As reservas podem ser feitas na Secretaria
do clube.

Cartolas c Cartolinhas
O Fluminense Futebol Clube promovera, este

ano, seis bailes, rios quais os mais esperados
pelos foliões sáo os dos Cartolas e Cartolinhas,
ambos promovidos pela Associação dos Funcio-
nários do Fluminense.

Portela

A Escola de Samba da Portela ensaia hoje,
pela última vez, no Estádio do Madureira Atlé-
tico Clube, a partir das 20 horas. Depois licará
concentrada para o desfile na Avenida Presiden-
te Vargas.

Grajaú Tênis Clube
Carnaval an Redor fio Mundo e o tema ria

decoração rios salões rio Grajaú Tênis Clubr,
para ns bailes cio tririim momesco. A orquestra
f rie Paulo Leitão, que animará também as
duas matinês infantis.

Atlantic
Sábado, o grande baile do Atlantic Refining

Clube, nos salões do Monte Libano, com a co-
roação, também, da Rainha do Carnaval, Srta.
Vera Lúcia.

Gerardi tem sucessos
O cantor Rubem Gerardi concorrerá, este

ano, com os sambas Fica Comigo « Dor» e ft
marcha Aranha. Caranruejeira, pára ganhar o
carnaval. As três músicas alcançaram sucesso
nos bailes pré-carnavalescos e prometem abafar
no tríduo de Momo.

Carnaval da Unidade
Continental é uma idéia
do México para 1964

Sampaio

O Sampaio Atlético Clube mostrou oficial-
mente à imprensa a decoração de seus salões —
Sonho no Cosmos — para seus associados e ia-
milias brincarem os quatro dias de carnaval.

Flamengo
A família rubro-negra terá, este ano, um

dos maiores carnavais, com bailes na sede da
Praia do Flamengo e o de gala na sede da Av.
Rui Barbosa.

Milionários
Domingo e têrça-íeira os dois grandes bai-

les promovidos, à tarde, pelos Milionários, na
Associação dos Empregados no Comércio. Boni-
tas íoliãs garantem anualmente o sucesso da
íesta, cujos convites, bastante procurados, estão
este ano limitados, segundo seus organizadores
Jofre e Manolo.

Máscaras no Glória

Baile de Máscaras e o Baile das Estréias,
domingo e têrça-íeira, no Hotel Glória, são duas
festas obrigatórias do carnaval carioca. Este ano
turistas e celebridades do cinema estarão pre-
sentes, brincando ao som de duas animadas or*
questras.

Casal Kirk Douglas

Chega hoje a Brasília o casal Kirk Douglas,
para assistir ao carnaval brasileiro. O famoso
astro será recebido pelo Prefeito Ivo Magalhães
« outras autoridades. Sábado o casal compare-
cera ao baile oficial de Brasília e domingo em-
harcará para o Rio, devendo aqui permanecer
para assistir ao desfile das escolas de samba,
e tomar parte no baile do Municipal.

Vitória Clube
O Vitória Clube, simpática agremiação ria

Rua rio Resende, dará quatro bailes noturnos
com animada orquestra que. comandará os to-
llftrs vitorianos. Seu presidente. Sr. Júlio Simões,
não mediu esforços para decorar com bonitas
alegorias os salões de danças.

' O Cônsul-Geral do México,
Sr. Enrique Romal, vai lan-
çar, para o próximo ano O
Carnaval d* Unidade Conti-
nental, contando com a cola-
boração da representação de
todos os paises sul-americanos
sediados na Guanabara.

O Sr. Romai, um apaixona-
do do carnaval brasileiro, em
nome do Governo de seu pais
ofertará um troféu à escola
de samba que vencer no des-
íile da Av. Presidente Var-
gas. A taça, confeccionada no
México, encontra-se em ex-
posição na vitrina da Casa
Piano, na Avenida Rio Branco.

O diplomata declarou ao

JORNAL DO BRASIL que o
Presidente do Jóquei Clube
Brasileiro colaborando para o
sucesso da íesta ofereceu a sé-
de do clube para promover ali
o Carnaval da Vitória da es-
cola de samba que ganhar o
troféu.

O Cônsul Romai teve a idéia
de pedir o auxilio de todos os
países sul-americanos para
tornar mais brilhante "o me-
lhor carnaval do mundo", es-
perando que em 1964, no des-
ille das Grandes Sociedades,
possam também sair carros ale-
góricos representando cada um
dos países latinos.

Baianas, malandros, co-
lovibinas e arlequins, em co-
limas de sete metros de ai-
tura por um e meio de lar-
gura, estão desde ontem
sendo colocados desde o
Teatro Municipal até a Ave-
nida Presidente Vargas,
duas em cada intervalo de
25 metros. Essas colunas es-
tarão hoje sendo unidas por
faixas de plásticos coloridos,
de dois metros de largura, a
sete metros do solo, a íim de
dar a impressão de um
grande teto. Todas terão
iluminação interior, que por
sua transparência terão a
semelhança de vitreau.

A decoração é homenagem
aos foliões que nos carnavais
se fantasiam, razão por que
está sendo chamada de Sa-
lão de Baile. No trabalho
foram gastos Cr$ 5 milhões,
e 40 carpinteiros, 10 pintores
e oito contra-regras foram
utilizados.

O IBC também estará co-
laborando com a decoração
do Centro da Cidade, de
acordo com entendimentos
mantidos com o Turismo.
Já estão prontas oito figu-
ras de madeira jorradas de

plástico, que serão distribui-
das assim: duas na Av. Rio
Branco, quatro no cruza-
mento desta com a Av. Pre-
sidente Vargas e duas em

frente ao Teatro Municipal.

O compositor Mano Décio da
Viola, do Império Serrano, t
uma das maiores autoridades
em carnaval, principalmeníe
em samba-enrêdo. veio ontem
ao JORNAL DO. BRASIL tra-
zer, a letra que os 1200 íigu-
rantes da escola cantarão no
desfile de domingo. No seu en-
tender, o samba vai marcar 10
pontos na contagem e é na ver-
dade bonito de melodia, com
letra enquadrada! na Carta do
Samba, isto é, pequena t obje-
tiva, mas pecando pela falta de
poesia, conforme se esperava
em razão do tema Rio de On-
tem e Rio de Hoje.

De qualquer maneira, é sam-
ba para ganhar muitos pontos.
Sua letra é a que se segue:

•'Cidade do Rio dc Janeiro
Maravilhosa tela que a natu-

ireza pintou
Orgulho do povo brasileiro
Abençoada pelo Cristo Reden-

Ltor,
Em mil quinhentos t sessenta *

[cinco
Estácio de Sá criou
A Cidade cio Rio rie janeiro
E o mundo consagrou.
Salve Mem de Sá
E os heróis desta grande jóia
Salvador Corrêa de Sá
E os guerreiros de Araribóia
Este Rio que amo
Tornou-se uma jóia rara
Temos um governador
Que procura engrandecer
A nossa Guanabara

(Lá; Lá; Lá; Lá;
(Lá; Lá; Lá; Lá;
(Lá; Lã; Lá; Lá; Lá;

¦ (Lá; Lá; Lá; Lá;
(Lá; Lá; Lá; Lá; r

Baile no Copa com 10 orquestras
O baile de sábado de carna»

vai no Hotel Copacabana Pala-
ce será realizado cm cinco sa-
lões e animado por 120 músicos
dispostos em 10 orquestras. À 1
hora da madrugada de domingo,
um Júri proclamará o seu ve-

¦ redicto sobre o desfile de íanta-
sias. masculinas t femininas,
que ocorrerá durante o baile.
Aos vencedores do desfile ca-

berão dois automóveis Dauphi-
ne (1.° prêmio) e viagens a Ro-
ma, Paris, Nova Iorque e Lis-
boa (2.° e 3° prêmios). Parte
da renda do baile reverterá *
para a Casa da Criança i Re-
colhimento Santa Teresa. Se-'
gunda-feira. à.s 15 heras, o Co-
pacabana Palace promoverá o
seu tradicional baile infantil.

Cidadão Samba vai
atacar mau'sambista

TROFÉU DO SAMBA

A r.sc o/n dt tainha que vencer " ilrsjilr W« Av. Présiileíiin Vnrgns ganhará esse Irojéu, que
potlt ter visto nu vi.trinn da Cnsa Piano

O novo Cidadão Samba da
Cidade, Jorge Gonçalves Za-
carias. declarou ao JORNAL
DO BRASIL que "não quero
ser um homem parado" e pava
isso vai promover a gravação
de um long-plaj-inir contendo
todos os sambas-enredos das
grandes escolas de samba e
mais os sambas das escolas
vencedoras no grupo interme-
diário e na Praça 11.

Além disso, afirmou "vou
iniciar um combate aos falsos
compositores, esses que se apro-
veitam des verdadeiros sambis-
tas entrando na parceria, sem
qualquer participação real na
composição, porque sem isso o
disco não é gravado".

CIDADÃO

Jorge Zacarias — o mais
novo de todos os que já se ele-
geram Cidadão Samba — disse
que vai começar suas ativida-
des sem criar problemas, "co-
mo acontece todos os anos
quando da. abertura do cama-
vai, quando o carro que nos
é destinado nunca é entregue
em boas Condições".

— Abrirei o carnaval mesmo
a pé, deixando as reclamações
para depois. Não quero que
ninguém culpe o.s sambistas
nem a mim por qualquer ia-
to que venha a deslustrar o
começo da festa.

Zacarias tem oito anos da
samba. Começou no Unidos do
Larguinho, um bloco do Está-
cio, passando para o High So-
ciety e depois para a Escola
de Samba Aprendizes de Lu-
cas, onde está até hoje. Em
1961 o então redator social
Austeclínio Silva quis lança-
lo no concurso, mas recusou.
ts.te ano houve nova. insistèn-
cia. Zacarias consultou o seu
antecessor ouviu outras possoas
e resolveu não aceitar também.
Mas ante a insistência, disse

brincando que era candidato s
a coisa pegou.

. — Consultei meu patrão, o
Sr. Osvaldo Aranha Filho, . a.
fim de. obter permissão. Con-
segui sua ajuda, a ajuda ris
muitas outras pessoas, inclu-
sive de meu emprego c, embo-
ra estivesse em último, no dia
da apuração final, fui tran-
quilo para o local da conta-
gem de votos; havia vencido.
Hoje, resta-me defender os
compositores contra os maus,
que eu conheço, e fazer «lgu-
ma coisa pelo samba, qut me
elegeu seu representante.

topos os d «Ias"t> jorníl
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Balbino pede colaboração a produtores
c consumidores para combater inflação

GÊNEROS E MATÉRIAS-PRIMAS
CAFÉ

Nova Iorque (AP-UPI-JB) — O
café 11p c Santos numero 4 loi
cotudo ontem"no dlsponvel a
.1:1.50 centavos <le dólar a libra-
poso nas opéraçfies <le Xechamen-
to tia Balsa üe Nova Iorque. Fn-
tre os tipos que Incluem custo •
frete, o. Santos Bourbon número
3 tol cotado a 33.50 centavos tle
dólar a litra-pêso.

Nas operações realizadas no
mercado a termo, o contrato B
ntstnolou uma baixa de 1» e uma,
alta cie 22 pontos, spndn nc;o-
ciados 10 contratos. O contrato
M assinalou uma alta dc 15 pon-
tos, «endo negociado 1 contrato.

MERCADO A TERMO

Cotações um centavos d> dólar
por libra-peso, entregas futuras:

MOEDAS

Contrato B:

Março 3,1.70
Julho 33.70
Setembro ¦...'....... 33.3.1
Dezembro 32.80

38.91

Contrato M:

Maio 

CACAU

O rsccu pára 
'entregas"íutura.i

fechou ontem com uma baixa <l«
22 e uma alta rie 8 pontos, sen-
rio negociados 763 contratos. O
tino Acra. pera. entres» imediata
íoi cotado a 24.75 centavos fl«
dólar a libra-peso durante as
opéraçfies de fechamento da Bôl-
ca de Nora loique,

ZINCO

O T-lnco para entrepas futura»
íechou ontem com uma balsa de

1 pon tei, «endo netocladot .
contratos.

CHUMBO

O mercado de chumbo par»
entrega* iuluras J«ohoU ontem
tranqüilo, sendo negociados 17
contrato».

LA

A 11 para entrega* futurai íe-
¦ ehôu untem com um» alta rie 1.3
,a 4.T centavos de dólar x libra-
peso. duranti. as operaçScs de fe-
chamento da Bolsa de Nova
Jorque.

ALGODÃO

O alsodao para entregas iutu-
ras foi cotado ontem, durante as
noeraçóea de abertura da Bolsa
rie Nova Iorque « 5.20 cantavrs
íe dólar por llbra-pêso, por
fardo.

DÓLAR

Comgra
Vencia

LIBRA

Compra
Venda

a
LIVRE .! -

TÍTULOS
* CrS
CrS

460,00
475.0U

CrS 1289,610
Cr? 1334,033

O mercado de .cambio livre
abriu ontem em condições er.tk-.
veis e sem alteração nas tàxss.
O Banco do Brasil e os demils
bances vendiam o dólar a Crs ..
475,00 e a libra a CrS 1 334.03.1
* compravam a. CrS 4fiO.OO e a
Cr.» 1 289.610 respectivamente.
Fechou inalterado.

MANUAL

Na abertura do mercado de
cAmbio manúM o dólar papel
regulou para venda a CrS 637,00

; e para compra a CrJ 677,00. No
fechamento o dólar papel subiu
f. paesou. a, viporar para venda a
Crs 715,00 • para compra a CrS
705,00. 

' 
'¦-..•

PARALELO
"r - "

Na abertura do mercado para-
leio o dólar papel era vendido
a CrS 685,00 e comprado a Crs
675,00. O dólar papel acuscu alta
no fechamento e regulou com
vendedores a CrS 710,00 • cem-
prütl.ores a CrS 700,00.

O Banco do Brasil e os demali
bancos operaram ás taxas:

Libra 
Dólar . 
Frco. fr.incen
Franco ^uiço"
libra Irlsnd.
Libra chine.
Coroa sueca

f "\oa dinam.
reseta 
<-. norueg. .
Peso argent.
Florim 

/co
Lira 
Escudo ...
Poso ürug,
Schllllng

Venda:
crç:

. 1 334,038
¦475,00

97,185
110:129

1 334,038
1 269,442

.91,913
6S.690
8,123

Bò.714
- 3,890

132,193
113.0 0

0,768
16,768' 45,125
18,644

Cempra:
Cr?:

1 289,610
460,00

S3.88S
106,421

1 289,610
1 225,12»

. 88,781)
63,2 ;i

7,636
«4.377' 3,220

127,788
114.954 .

0,741
16.100
41,400
17,825

O Banco do Brasil cotou o dó-
lar convênio da URSS a CrS
473,00 para venda e a CrS 460,00
para a compra; para os demais
convênios, o dólar regulou a CrS
452,00 e a CrS 437,00, respectl-
vãmente.

O dólar-papel para o corrente
mês foi fixado em CrS 454,30.

Ouro Fino — O Banco do Bra-
sil comprava a grama de ouro
fino, a CrS 517,6267 • vendia a
CrS 534,5058.

Câmbio
em
N. Iorque
Nova Torque — (UPI-JB) —

Cotações de moedas estrangeiras
em relaçío com o norte-ameri-
cano:

Cruzeiro (mercado livre) 0,0022
Libra esterlina 2,8035
Marco alemão cci:: i.r.l ... -0,2500
?êso argentino 0,0075

Os trabalhos da Bolsa de Ti-
tulos foram pequenos, nío se
registrando negócios de vulto
nos papéis em atividade. Regu-
laram as apólices da UnUo e as
municipais estiveis e sem site-
raçío. As açfles de bancos* fica-
iam calmas, As ações dás com-
panhias Vale do Hlo Doce porta-
dor, Mannesmann. Belgo Minei-
ra, Lojas Americanas, Kibon,
Posforlta de O Hilda, Petróleo
Unlío preferenciais, , Cigarros
Sousa Cruz t Brahma, colaram-
se ém alta e fecharam estáveis.
AS açfies dás companhias Brasl-
lelras de Roupas, Ferro Brasilei-
ro. Gastai. Mesbla, Moinho Son-
tista, Direitos da Mineração da
Trindade. Siderúrgica Nacional e
Willys Overland ordinária esti-
veiam fracas e em baixa, man-
tendo-se as demais Inalteradas.
Durante o.s pregões venderam-
ae 118125 títulos, no valor de
CrS 481 858 355,00. Foram vendi-
rias letras rie câmbio na impor-
tUncIft dt CrS 20 986 140,00.

VENDA3 EFETUADAS ONTEM

UnlJo: - Cri

33 Reajustamento Eco- ; ,
nômico  -*30

12 Reap. Econ. (53) .... 71».
-1858 Idem (54) .,.../.."......... . 775

913 Idem (55)  
' 810

905 Idem  820
223 Grau III (1 000)  830
400 Idem (5 000) ......... 4400

Estaduais:

190 Lei 820 — P/A ...... S25
«72 Idem — P/B 500

50 Idem 610* 13* Emp. 1931 .150

Bancos:
9000 Anchleta S..A. Ord. . 16012

5 Idem  16400
900 Andrade Arnaud  850
370 Idem  900
184 Brasil  .2600

.468 Idem  2610
500*Cred. Mercantil 'c/d. ; 250

Companhias:

880 Fabrica Tec. D. Isa-
bei — Pref

100 Idem  
100.Nova América — Port.
100 Idem, 
200 Idem

50 Acov Vlíare.i .-..'.
300 Amo — Pref

• 1600 Idem 
49 Brasileira de Petróleo

Ipiranga — Ord. ....
500 Idem —- Pref. 
935 Bras. de Roupas 

40 Idem 
23 Bras. ds Tratores ....
25 Idem 

1000 C. Industrial 
4993 Brasileira de Const.ru-

ções
2050 Cerv. Brahma — Ord.

200 Idem
300 Idem 
200 Idem '..

1378 Idem v.
380 Idem 

1000 Idem 
850 Idem
270 Idem

1230 Idem
240 Idem :.

40 Idem 
114 C. S. Cruz — Port. ..

12 Idem 
3 Idem 

366 Idem — Novas 
1870 Idem 

¦403 Idem 
55 Idem .'

121 Idem 
150 Delforge S. A. Indús-

. triaS de Papel 

MERCADORIAS
CAF*

Continuava ainda ontem o
mercado de café disponível fir-
me e sem. alteração nos preços.
Os possuidores deram ao tipo 7
ahase nnteHorde CrS 625,00 por
10 quilos. Náo houve vendas'
durante * os trabalhos, nem ca-
fé despachado para embarques.
Fechou «inalterado.

Europa 
América do Norte

Total

9 744
-4 398

14 142

(,'oUçoes: Tor 10 quilo*

Tipo 2 CrS 675,00
Tipo 3 CrS 665,00
Tipo 4 CrS 655,00
TIDO 5 CrS 645,00
Tipo 6 CrS 635,00
Tipo 7 ..'.\ .•..'...... CrS 625,00
Tipo 8 ..'.". Crs 615,00

Estado de Mina/,:

Caf* comum' CrS 63,50
Idem fino,-; Cr$ 125,55

Estado do -Rio:

Café comam- ....

Estado doj Paraná:

Cafés d, dias 
Café íliipí

CrS 59,00

. CrS 115.55

...CrS 123,55

Liberaçío em 20 do corr

Minas , 5.. _;
Paraná J .. —..
V.. do Rljb ....:.
Sáo Paulo *.

A 
'."

Marítima:

Minas . 

3 100
1 50o

163
340

1 ?00

6 303Total 

nc=de 1 do'mê  104 858
Desde 15 de junho',. .1 286 874
Idem, ano passado . 2 203 61:1

EMBARQUES

F,m 20 do corrente:

4500 D. Santos — Port. .. 345
400 F. Brasileiro  S400

. 364 Idem  550(1
50 Idem  S800
25 Idem  S700

108 Fosíorlta de Olinda . 360
500 Idem  400

2000 Gaitai  "70

1000 idem  60
200 Kibon — Ord  1400
200 Idem  1450

1163 Idem  1500
.10 Lojas Americanas ... 9900

ino Idem  9950
344 Manuf. rie Brinq. Es-

tréia cl bonif  «50
«73 Máq. Piratininga .... 5.000

2995 Materials Bulforisos , 2000
1200 Mesbla — Port  1780
702 Idem  1800
200 Idem  1770
322 Idem — Novas  7000
570 Idem  6950
131 Idem  «900
581 Direitos da Mineração

da Trindade  4500
221 Idem  4400
199 Mem  4450
860 Moinho Santista  3900
200 Idem  3350
100 Pneus General - Pref. 650

50 Ref. • Exp. de Petr.
Unlio -— Ord  1400

772 Idem — Pref  1400
21210 S. Paulo Alpargatas . 760
;800 Idem  780
74S Mem  770

1000 Idem  750
100 Idem  773

1477 Sid. Belgo Mineira —
Port  10600

285 Idem  10800
5 Idem  11100

857 Idem  10700
2S2 Idem  11000
188 Idem  10900'

40 Idem — ex/d  9950
1180 Idem  10000
140ff Idem  10400
100 Idem  10500
313 Idem  10200
580 Idem  10300
18* Idem  10350
300 Idem  10700
92 Idem  10600

134 Sid. Belgo Mineira —

Ree 10800
' 
20 Idem — c/d Parcial . 10750,

123 Idem  10B50

2550
2600
5300
.5400
5500
5000
1780
1S0O

650
800

3200
3300
1200
1210'215

1000
12O0O
11700
11800
11600
11700
11800
11900
11850
11950
12000
12100
12200
18000
19000
20O0O
9400
9500
9600
9650
9700

11Õ0

335 Idem  1O900
49 Sid. Belgo Mineira —

Port. c/d Pare 10600
'510 Idem  10700

318 Idem — ex/d 10300

30 Idem  10400

50 Sid. Mannesmann —

Órd  8200
600 Idem — Pref  8000
150 Idem  8200

93 Idem  8100
411 Sid. Nac  3000
150 ldém  3200
150 Idem  3300

10000 T. Janer  1850
500 Idem  1900

• 1-00 Ultragás — Pref  190
235 Vale do Rio' Doce

— Port  14900
28 Idem  15300

1 Idem — c/d  22000

9564 Willy» — Ord  280

5050 Idem   Í85

Debènturej:

16 Cia. Pet. Brasileiro d*

(1000)  1000
« Idem (200)  100

Letras Hipotecárias:

40 Banco Estado da Gua-
nabara  710

Letrai dt Cimftl*:

Finco

Desde 1 do més 123 592
De 15 de Junho 2 092 161
Idem, ano passado .. 1 921 744
Existência 540 700
Idem, ano passado .. 1 104 921

AÇÚCAR

Com as cota ç. fies mantidas
Inalteradas e ainda firme, fun-
clonou ontem, o mercado d»
açúcar. Entradas 7 123 sacos,
sendo 1 600 do Estado do Rio e'
5 525 de SSo Paulo. Saida*
20 000. Estoque, 253 117 sacos.

Cotiçfics: Tor 60 qnilr.s

Branco Cristal ..2 800 a 2 900

ALGODÃO

Sem alteraçáo na tabela de
preços e em posiçáo firme, es-
teve ainda ontem, o mercado dé
algodSo em rama. Entradas 423
fardos do Kio Grande do Norta.
Saidas 200. Existência 9 393
fardos.

Cotações" Por 10 quilos

(Entrega em 120 dias)

Fibra Longa CrS Çr?

Serldó — Tipo 3 4 300 a 4 400

Serldó — Tipo 4 3 200 a 4 300

Fibra Média:

Sertões — Tipo 3 700 a 3 750
Sertões — Tipo 3 650 a 3 700
Ceará — Tipo 3 600 a 3 650
Ceará — Tipo 3 550 a 3 «CO

Fibra Curta:

Matas — Tipos 3-4 — a 3 2.*,0
Paulista — Tipo 5 3 240 a 3 250

100 Venc.
50 Vénc.

.50 Venc.

1300 Vene.
200 Vene.
450 Venc.
650 Venc.
200 Vénc.
550 Venc.

2000 Venc.
25* Verte. 213
300 Venc. 213
200 Venc. 214

1000 Vénc. 219
100 Vene. 221
700 Vene. 223
100 Venc. 229

tUu

182

191

192

193

194

198

200

202

206

208

dias 88.37

dias 87,79

dia» 37,73

dia* 87,87

dia* 87,80

dia» (7,33

dias S7.22

dias 37,09

dias 36,83

dias 88,71

dias 86,43

dias

dias

dlás

dias

dias

dias

50 Venc. «0 dias
200 Venc. 192 dias
100 Venc. 252 dias

1500 Venc. 253 dias
10230Venc. 207 dias

100
150
500

100
200
200

J700
100
200

i 500

Crédito Comercial

Venc. 152 dias ...
Vene. 296 dias ...
i'.ui„ oitj uma

Guanabara

Venc. 187 dias 
Venc. 187 dias 
Vene. 187 dia» 
Venc. 137 dias 
Venc. 217 dias 
Venc. 217 dias 
Venc. 217 dias 

86,39
86,32
86,00
85,88
35,73
35,37

96,00
87,20
33,20
83,14
80,20

89,47
80,27
79,80

88.053
8S,0.)3
88,05.')
88,053
86.136
8S.l.!(t
8«,13«

O Ministro d* Inâústria. e
Comércio, Sr. Antônio Balbino,
em "apelo íelto aos brasileiro»
no sentido da. colaboração de
todos," na grande luta em que
o Governo se acha empenhado
para conter a, inflação, disse
que espera que os consumidores
e produtores colaborem na me-
dida do possível para o êxito
dos esforços governamentais, ns
{primeiros evitando os gastos,
supérfluos e os segundos redu-
zíndo os seus ganhos ao mini-
mo e impedindo os esbanja-
mentos.

Acentuou o Sr, Balbino que
os produtores só devem aumen-
tar os preços qunado já não íor
possível mantê-los sem ferir a
estabilidade da empresa e de
seus empregados, além da ne-
cessidade de aumentarmos a
nossa produção e exportação,
para que o Brasil super? de-
pressa e confiante as aílições
da hora presente.

CLASSE RURAL

A propósito, assim se mani-
íestou o Sr. íris Meinberg, Pre-
«idente da Confederação Rural
Brasileira:

— O apelo do Ministro Antfl-
nio Balbino tem sua razão de
ser, pois também entendo que
o combate à inflação deve ca-
ber realmente tanto ao Govêr-
no quanto ao povo. A colabora-
ção do povo, entretanto, só pode
ser exercida quando psicolò-
gicamehte o mesmo acredita
na estabilidade do valor da sua
moeda. Quando o cruzeiro se
deprecia vertiginosamente,
a preocupação do povo é com-'
prar a prestações, sacando para
o futuro. Quanto à ação dos
empresários, Infelizmente há
em vários setores exagero em
aumentos consecutivos de pre-
ços, ora por ganância, ora por
necessidade de cobertura de
custos futuros, em face da cons-
tante desvalorização monetária.
As últimas medidas econômico-
financeiras, anunciadas pelo
Governo, poderão alcançar os
objetivos em mira, restabele-
cendo a confiança popular na
moeda, suprimindo os focos in-
«acionários e estabilizando o
poder de compra do cruzeiro.
Sendo reciproca a confiança
entre o povo e o Governo, o
apelo do Ministro Antônio Bal-
bino produzirá efeitos salutares.

No setor da agricultura, é
conveniente lembrar que não
hi ganhos excessivos, estando
os seus preços de há muito de-
sajustados dé seus custos, estes
bastante onerados pela infla-
ção galopante. As reivindicações
dos produtores, ora em curso,
são justas « merecem pleno

atendimento, a fim de que se
possa manter estimulada a pro-
dução agropecuária, de tão
fundamental importância. O
aumento da produtividade, re-
almente necessário, para bara-
tear a produção, exige um pro-
cesso complexo e demorado, que
todos — agricultores e serviços
oficiais — devemos perseguir
firmemente, cm beneficio da
economia nacional.

SENSIBILIDADE •

O apelo do Ministro An-
tônio Balbino tem a virtud»
dos toques cm busca de uma
sensibilidade,' declarou o Sr."
Alcides Coelho Rosauro, Presi- .
dente da Associação Brasileira
de Exportadores, acresceu-
tandq:

Ele acredita que o coração
brasileiro é o mesmo coração
português, que nos deu esta
maravilhosa capacidade de per.
doar, de esquecer tudo, fazen-
do calar o ódio e ambição. Mais
do que fórmulas técnicas, en-
contradita nos tratados dn
economia, estamos precisando
fazer ressoar uma palavra má-
gica, capaz de íazer vibrar to-
das as camads sociais, empol-
gando-as com um movimento
que tenha a nobreza de senti-
mentos, de amor ao próximo e
de amor ao Brasil, como lema.
Acredito mais na força de uma
cruzada cívica, levantando bem
alto o coração brasileiro, como
símbolo de salvação nacional,
do que no poder da letra iria
dos esquemas e planos. A ta-
refa não é de um grupo apenas.
Vamos levá-la para as ruas e
dividi-la entre todos os brasi-
loiros. O que o Ministro Balbi-
no propõe é uma cruzada do
coração brasileiro. Aqueles que
tiverem coração brasileiro que
tomem a iniciativa.

Presidente, em exercício, da
Associação Comercial do Rio de
Janeiro, o Sr. Alberto de Paiva
Garcia assim se pronunciou:

As declarações do Ministro
da Indústria e Comércio refle-
tem o desejo e o ponto-de-vista
de todos os brasileiros csclare-
cidos. Efetivamente, não será
possível o soerguimento da eco-
nomia nacional, senão através
de um esforço conjunto de que
participem todas as camadas
sociais. Às classes produtoras
nunca se recusariam a colabo-
rar num movimento de tal en-
vergadura, porquanto, através
de suas entidades representa.--
vas, outra coisa náo têm íelto
senão alertar o País para as pe-
rigosas conseqüências do atual
ritmo do processo, inflacionário;

Congelamento de preços de
aço e memorando do MIC:
crise em Volta Redonda

O memorando do Ministro Antônio Balbino ao. Se-
cretário da Indústria, Sr. Sidnei Latini, determinando pu-
nições aos cotistas da Companhia Siderúrgica Nacional,
com supressão de cotas e eliminação de crédito, ontem di-
vulgado na imprensa, antes que a diretoria da CSN ti-
vesse conhecimento oficial do íato, desencadeou uma crise
na empresa e provocou forte reação no comércio.

Ontem à noite a diretoria se reuniu longamente e o
Diretor de Vendas, Sr. Jesus Soares Pereira, encaminhou
memorando ao Presidente da Companhia em que afir-
ma constituírem os preços de aço de Volta Redonda uma
politica de subsídio ao mercado consumidor de aço, por
conta da CSN, o que impede a'solução racional dos pro-
blemas da empresa.

O MEMORANDO '

O memorando enviado ao
Presidente da Companhia Si-
derúrgica Nacional, Almirante
Lúcio Meira, pelo Diretor de
Vendas, Sr. J. Soares Pereira,
íoi o seguinte:

"Senhor Presidente.
Acabo de tomar ciência, pela

publicação feita no Correio âa
Manhã de hoje (recorte junto),
das determinações baixadas
pelo I-xm.0 Sr. Ministro da In-
dústria e do Comércio âcêrca
das vendas dos produtos desta
empresa e da observância, pe-
los distribuidores, dos preços
tabelados.

2. Após mè cientificar de
que o texto divulgado é ftutên-
tico e conquanto essa Presi-
dência ainda não tenha rece-
bido qualquer solicitação per-
tinente ao assunto nele tratado,
julguei conveniente adotar, des-
de logo, as seguintes providén-
cias, para atendimento das re-
comendações ministeriais, no
menor prazo possível:

1.°) elaboração do quadro de
cotistas da CSN, com as espe-
ciíicações disponíveis, Como é
do conhecimento de V. Exc.',
esse quadro permanece pràti-
camente inalterado desde que
assumi' a Diretoria dê Vendas
da CSN, em 16 de maio do ano
findo; 2;°)*' coleta de elementos
para elucidação desse quadro,
compreendendo uma análise do
complexo rateio da produção
da CSN pelo mercado consumi-
dor de aço (grande e média
indústria privada, entidades pú-
tolicas ou paraestatals e comer-
cio distribuidor à pequena in-
dústria), tendo em vista a alta
demanda interna não satisfeita
e a persistência da politica de
•preços iavorecidos, em vigor há
vários anos.

3. Tratançio-se de matéria
da competência desta Diretoria,
nos termos dos Estatutos da
CSN, não deveria deixar de ser
objeto do meu mais atento
cuidado, há meses. O íato de
haverem os meus antecessores
atribuído à indústria e ao co-
mércio quotas de entrega tri-
mestral, cujo montante ultra-
passa a produção efetiva da
Usina Presidente Vargas — a
par da persistência da política
de subsídio ao mercado con-
sumldor de aço, à, conta d«
CSN, bem como das até agora
insuperadas deficiências admi-
nistritivai dela — impossibi-
litou-me de encontrar, em deu

meses de esforço, a solução ra-
cional que o problema por cer-
to comporta e que sem dúvida
em breve será encontrada.

4. Além disso, é com satis-
íaçáo patriótica que verifico
ser conveniente a divulgação
do.s assuntos da natureza do
aqui exposto a V. Exa. Sem-
pre tive para mim que, haven-
do lisura e boa-íé, não podem
subsistir motivos para se guar-
darem segredos.

5. Por isso, tomo ainda a
iniciativa de íazer chegar có-
pia deste memorando à im-
prensa, que me tem procurado
com insistência para obter In-
formações em torno da posi-
ção da CSN diante das medi-
das governamentais em mar-
cha, no campo da comercial!-
zação, no. Brasil. Respeitosa-
mente, (J. Soares Pereira) Di-
retor de Vendas"..

Admitem os meios técnicos
da Companhia Siderúrgica Na-
cional que para manter o rit-
mo de expansão da empresa,
em que a CSN continue par-
ticipando pelo menos na mes-
ma proporção da média dos
últimos sete anos no abasteci-
mento do mercado brasileiro
de aço, será necessário que cm
1965 esteja produzindo pelo
menos 1,5 milhão de tonela-
das. ! Esta expansão exigirá
uma mobilização de recursos
da ordem de 10 bilhões .de cru-
zelros em dois anos. O con-
gelamento dos preços, do aço
produzido pela . empresa, pro-
vocará um déficit de custeio,
sua- estagnação,1 

"o aumento
das importações do áçb,- com
maiores ' despesas j cambiais e
ainda levaria a dSN ao re-
ginife de receber subvenções do
Governo, à custa de emissões,
para manter apenas as despe-
sas de manutenção.

Por dentro cio negócio
Omer MONT'ALEGRE

Câmbio e comércio exterior
Na expectativa do resultado da

politica financeira que está prati-
cando,,o Governo mantém, a taxa ri-
gida de câmbio, de 460/475 cruzeiros
por dólar, adotada no começo do se-
gundo semestre do ano passado, logo
após a aprovação do esquema de

jlefesa da sapa de café. Enquanto
isso, o dólar no mercado paralelo de-
clina, procurando um ponto de apoio
na faixa de 640/650 cruzeiros por dó-
lar, mais como conseqüência da es-
cassez de cruzeiros, tendo em vista
que a política de restrição de credito
impõe a necessidade de caixas altas,
ão que mesmo como. reflexo ãe posi-
ções a largoprazo. t, no fundo, con-
seqüência de um páreo de resis-
tências.

A manutenção ãa taxa rígida,
por outro laão, impõe-se como um.
fator ãe correção áás pressões que
aãviriam ãe. certas áreas, notaâa-
mente as ligaâas à economia ão café.
No funão, isto parece um pouco sem
sentião, pois a revisão âeveria trazer
como reflexo o aumento áas venãas
ãos diversos proâutos, o que se tra-
âuziria em mais divisas. O incremen-
to da exportação é um ãos pontos ãe
referência ão Plano Trienal e no en-
tanto não é possível áar-lhe efetivi-
ãade se se insiste na política de ta-
xas rígidas, mesmo quanão tenham
se tornaãodrrealisticas, o que acon-
tece com as atuais.

Comas taxas atuaisnão è vli-
vel o escoamento para o exterior âos
excedentes de milho. Será difícil a
exportação ão algodão, que é nova-
mente o segunão produtor de divisas
do País. Não tem validade o trabalho
do grupo designado para examinar
as possibilidades ãe exportação de
carne bovina. Estas são apenas algu-
mas referências indicativas de uma
situação. Mas estas taxas inconver-
nientes para o exportaãqr, são favo-
ráveis, estimulantes mesmo, para o

. importador. Tenha-se em conta que.
os primeiros dados do comércio exte-
rior relativos a janeiro acusam uma
exportação no valor ãe 92 milhões
e importações estimadas em 140 mi--
lhões de dólares. Um déficit de 48
milhões de dólares, que deverá se ¦¦
aprofundar em fevereiro.

Entendemos que as Autoridades
Manetárias devem ter problemas âe
natureza política que justificam seu
comportamento. Há negociações ém
curso com organismos financeiros
internacionais, como havia no come-
ço ão ano passado, quanão se aâotou
a prática âa taxa rígiãa, embora âe-
satualizaãa, talvez com o objetivo de
facilitar o diálogo. Se há méritos de
um lado, os há âe outro também. O
importante é pesar para âiscernir
qual a melhor posição.

COSIPA — Tudo indica
que as obras da usina side-
rúrgica de Plaçaguera vão en-
trar em ritmo mais lento,

Fundo Crescinco, naquela da-
ta, era de 12,3 bilhões de cru-
zelros.

ARROZ — O Governo do
conseqüência da politica- de Estado de Goiás comunicou
contenção. A próxima assem-
bléia-geral de acionistas, con-
vocada para o dia 15 de mar-
ço, conhecerá o pedido de re-

. núncia, em caráter irrevogá-
.vel, do Presidente, Sr. Fran-
cisco de Paula Vicente de
Azevedo, e do Presidente do
CoriselhoFiscal, Sr. Hélio Mu-
niz de Squsa.

CRESCINCO — De acordo
com o balanço encerrado a
31 de dezembro próximo pas-
sado, o patrimônio líquido do

ao Ministro da Fazenda que
a.safra de arroz prevista para
seu Estado é de 25 milhões de
sacas.

CARNE — Os preços da car-
ne bovina, no Tendal Ünico,
em São Paulo, estão baixan-
do. Em um mês houve uma
queda de Cr$ 15,00 em quilo.
é o caso de se esperar o re-
ílexo no mercado varejista,
uma vez que os preços da
carne foram liberados.

NOVAS NA BOLSA — Se-
gundo informa a Secretaria
da Bolsa de Valores, 310 com-

panhias novas tiveram suas
ações admitidas à cotação
em 1962.

PETRÓLEO — Segundo a
demonstração da conta de
lucros e perdas, da Com-
panhia Brasileira de Petróleo
Ipiranga realizou no segundo
semestre do ano passado um
lucro líquido de CrS 202,3 mi-
lhões, dos quais 57 milhõe*
serão distribuídos sob ft íor-
ma de dividendos às ações
preferenciais e ordinárias. A
empresa tem, hoje, um nío
exiglvel (capital e reservas) no
valor de Cr$ 1,6 bilhão, ha-
vendo indicação de que venha
a incorporar parte das reser-
vas tributadas ao capital, con-
tra a emissão de "filhotes".

Rio Grande dp Norte com
novas oportunidades terá
três cidades industriais

O Governador Aluisio Alves, que regressará domingo
ao Rio Grande do Norte, depois de participar das reuniões
do Conselho de Governadores, declarou ap JORNAL DO
BRASIL que se verifica aqui no Sul um grande- Interesse
por Investimentos industriais em seu Estado, em conse-
qüência das novas oportunidades e condições favoráveis
que ali se estão desenvolvendo para a instalação de no-
vos empreendimentos. Anunciou a criação de três cidades
industriais em seu Estado. , '.

Além dos investimentos têxteis paulistas, já conheci-
dos, e da industrialização. do sal, pelo grupo Paulo Fer-
raz, com uma aplicação da ordem de dois bilhões de cru-
zeiros; o Governo do Rio Grande do Norte já recebeu con-
sultas de pelo menos quatro grupos diferentes que preten-
dem- instalar indústrias pesqueiras no Estado. Interessa-
dos na produção de rações é na industrialização de ali-
mentos também procuraram o Governador Aluisio Alves.

FACILIDADES

O Rio Grande do Norte, além
das facilidades institucionais
criadas em todo o Nordeste,
com a ação, da Sudene, ofe-
rece para novos empreendi-
mentos industriais üma séria
de condições próprias, como a
reconhecida abundãndia de re-
cursos minerais. £ pacifica a
afirmação de que o Estado tem
uma nítida vpcaçãç industrial,
bem mais definida de qüç suas
possibilidades agricolas, no ..qua
6e diferencia de Alagoas e ,Ser-
gipe, por exemplo, regiões da
excelentes condições para a ex-
ploração da agricultura e da
pecuária.

O Conselho Estadual do De-
senvolvimento c ont a com • a
maior equipe ' de4 jovens do
Nordeste de formação* técnica
na Sudene e na CEPAL, e o
Governo do Rio Grande do
Norte instituiu o Fundo de De-
senvolvimento Econômico e So-
ciai, proveniente de parte : do
Imposto de Vendas e Consig-
nações, a ser administrado pelo
Banco do Estado, para assis-
tência its pequenas e médias
empresas.

MAO-DE-OBRA E ENERGIA

Com a chegada da energia
dé Paulo Afonso ao Estado,
pelo menos vinte e cinco mu-
nicípios contarão com energia
abundante nos próximos dois
anos. O piano de educação pro-
vê a alfabetização de 200 mll
adultos e a criação dé dez gi-
náslos industriais a serem lo-
calizados em centros onde se
concentrarão novos empreendi-

mentos. Será construído tam-
bém um Centro de Treinamen-
to Industrial de Mão-de-Obra,
cujos estudos já se encontram
em fase íinal.

Ao mesmo tempo, além da
aceleração das obras rodovia-
rias federais, programadas pela
Sudene, o Estado tem seu pia-
no local de construção de es-
tradas de ligações secundárias.
Simultaneamente se intensifi-
cam as providências para cons-

, trução dos Portos de Areia
Branca e de Macau c para
reaparelhamento e. expansão
do Pôrtd de Natal. Está já de-
cidlda a construção de um pôr-
to especializado para a indús-
tria pesqueira.
CIDADES INDUSTRIAIS

O Governo do Rio Grande
do Norte oferece,'aos empresa-
rios, que realizem novos invés-
timentos no Estado, a, Isenção
de todos os tributos estaduais e
municipais como Imposto de
Vendas e Consignações, Impôs-
to Predial e Territorial, Impôs-
to de Exportação etc. O Esta-
do possibilita doações de ter-
reno e está em condições de
realizar as obras de saneamen-
to t abastecimento de águas
necessárias para instalações
fabris.

Estuda-se já a criação racio-
nal de três cidades industriais
em diferentes zonas do Estado,
de acordo com as condições de
transporte e a proximidade de
centros de produção de mate-
ria-prima. e outros requisitos
técnicos de localização indus-
trial. Serão as. cidades indus-
triais de Redinha, Tabajara c
Estremoz.

Instrução 231
da Sumoc:
6 mil pedidos

Fontes autorizadas da
Sumoc informaram ontem
ao JORNAL DO BRASIL
qüe as declarações de capi-
tais investidos no Brasil têm
sido feitas* normalmente de
conformidade com a Instru-*
ção número 231, mais co-
nhecida como Lei de Re-
messa de Lucros. Sobre
royalties e assistência técni-
ca, a Sumoc já recebeu 2,4
mil pedidos, sendo que.de
um modo geral já deram
entrada naquela repartição
cerca de 6 mil pedidos rela-
tivos à Instrução 231.: Por
outro lado, deram entrada
na Sumoc 2,5 mil declara-

ções relativas à . Instrução
232, que regula os bens' d«
brasileiros no exteior;

um homei
que pode
comprar

e compra
mesmo I

A"rendo médicfnnual do leilor dc'
VISÃO é àc 1,7 milhão de au—
zeiros. Acrescente'a isso o falo da'
que 70% tém automóvel (uma boa
parte mais de um), 60%.moram
em casa própria e quase todoi
pretendem lazer compras (pesqui-
sa de 1962) entre 200-e 300 mil1
cruzeiros. Um belo padrão devida 1
Para falar- a esses homens hd um
meio eficiente, racional, econômico;

Anuncie em _•*wao
- ttviíia tittt

hom*n* b*ni infmmariot

BRASILEIROS ADMINISTRANDO INVESTIMENTOS PARA 0 PROGRESSO DO BRASIL
pa rticipè tam bém... _.

_ FUNDO
ATLÂNTICO

DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO

¦Av. Rio Branco, 50 - 3?e 4?_andar"féls:"23:2737.e 
23-2738 - .RIO

TÍTULOS
E AÇÕES

| Hem*...

DIVERSIFICADO J «><«•!•
CONDOMÍNIO

Saguronç»
H«n._»bllldnd«

Resgate imediato
RENDA ' ffiai
PROPORCIONADA H
EM 1962 Ql

Pfiçq ir.ftrmafÃii, um compromiuo:"

*t&.

TRÊS A^IOS PROPORCIONANDO, DE FATO, A MAIOR RENDA NO PAÍS
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AGENDA JB DIRETORES DA VASP NO RIO

PAGAMENTO
O funcionalismo federal começa a receber hoje os venci-

mentos do mês cm curso, com as folhas do 1." dia útil. Paga-
mento externo: Presidência da República, Palácios Presiden-
ciais exceto o Presidente da República e os Chefes de Gabi-
rtetes ;civll e Militar., Congresso Nacional, Poder Judiciário,
Tribunal de Contas da União, Ministros Aposentados do Su-
perior Tribunal Federal, juiües, dcsembargadorei e nromotorc»
aposentados.

VACINEM SEUS FILHOS
Hoje é o último dia de Ta-

filiação contra, a difteria e o
tétano. Locais «le Taclnação,
de 9 às 12 horas:

Bua do Resende, n.* 12S
(Cenlro) 1; Rua Elpidio Boa-
morte, 333 (São Cristóvão);
Ru* Silveira Martins, n.« 101
(Catete); Rua General Seve-
riano, 91 (Botafogo); Rua
Toneleros, 233 (Copacabana);
Avenida do Exército, 1 (São
Cristóvão); Rua Desembar-
gador Isidro, 52 (Tijuca);
Rua Visconde de Santa Isa-
hei, SS (Vila Isabel); Avenl-
da Amaro Cavalcanti, 13S
(Méler); Avenida Ministro

Kdgar Romero, 281 (Madu-
reira); Rua Leopoldina Rego,"54 (Penha); Rua Cândido
Benicio, 791 (Jacarepaguá);
Praça Cecilia Pedro s/n
(Baniu); Rua Dr. Augusto
Vasconcelos, 254 (Campo-
Grande); Avenida Senador

Camará, 56 (Senador Cama-
rá); Avenida Paranapuã, 458
(Ilha do Governador) e Rua
Pinheiro Freire s/n (Paque-
tá). E mais os seguintes pos-
tos que funcionarão das 8 ãa
12 heras: Rua Rivadávia
Correia, 188 (Gamboa); Fra-
ça Condessa de Frontin, 52
(Rio Comprido); Rua Cons-
tante Jardim, 8 (Santa Tere-
na); Rua Jardim Botânico,
187 (Jardim Botânico); Rua
Boa Vista, 190 (Alto da Boa
Vista); Rua Teodoro da Sil-
va, 500 (Vila Isabel); Rua Vi-
tor Meireles, 63 (Riachuelo);
Rua Guilhermina. 34 (En-
cantado); Rua Bicuiba, 181
(Engenho Novo); Rua Emí-
lio de Meneses, 230 (Pieda-
de); Rua Lopes Moura,. 46
(Santa Cruz) e Estrada da
Caçula, 745 (Ilha do Gover-
nador).

Camelôs em passeata vão ao
Palácio Guanabara pedir ao
Governo que não os persiga

Cerca de duzentos vendedores ambulantes, diante da
ameaça de não serem mais renovadas as suas licenças, a
partir do dia 23, íóram ontem, em passeata, pela Praia
do Flamengo e Rua Paissandu, até o Palácio Guanabara,
empunhando faixas e cartazes com inscrições de Qucre-
mos Trabalhar sem Opressão e Queremos a Garantia dos
Nossos Direitos, a fim de solicitar ao Governador Carlos
Lacerda que seja cumprida a Lei 2 041, que lhes garante
o exercicio de comércio nas ruas da Cidade.

O Presidente do Sindicato do Comércio de Vendedo-
rs Ambulantes do Rio, Sr. Zenóbio Mendonça da Fpnsfca
Filho, disse ao JORNAL DO BRASIL que, com a não ve-
novação das licenças, "o Governo visa a. extinguir ilegal-
mente com o comércio ambulante, para afastar a concor-
rência com os mercados que pretende construir com ver-
bas da Aliança para o Progresso"..
.Atá o dia 28 os vendedores c.s fevereiro de 1940, e, especi-

A Diretoria da VASP esteve, há dias, no Aeroporto Santos Dumont, a fim de visitar as instalações
da emprrsa^no Rio de Janeiro. Da esquerda pura a direita, o Brigadeiro Netctó.ii Lagares da Si7ub.
Direlor-tccnicn da companhia; Sr. Alfredo de Sules Oliveira Neto, Dirctor-Executivo; Sr.Jofi
Alfredo tle Almeida. Diretor-Presidente; Coronel. Átila Comes Ribeiro, que desempenha /x função de.
Chefe, dé Relações Publicas do Ministério da Aeronáutica; r Brigadeiro Paulo Cunha Melo. que

já desempenhou o cargo de Diretor-Presidente da NAB

MISSÕES NACIONAIS
O Relatório Anual da Junta das Missões Nacionais de 1962,

da Convenção Batista Brasileira, acusa a manutenção de 40
escolas primárias e um ginásio; 2 orfanatos; 9 dispensárlos
médicos, 1 Instituto de Teologia, 1 casal ejitre os leprosos e 2
casais e uma professora entre os Índios. Nesta obra a Junta
teve concurso de 208 missionários, sendo gastos 47 milhões de
cruzeiros.

PESQUISA TÉCNICA
Hoje. in 16h,. o Trofes-
«or Elizeu Faglioll, fará pe-
rante o Conselho Nacional
de Fesquisa, uma exposição
sobr* o que se realizou em
matéria de pesquisa técnica

e cientifica na Universidade
do Rio Grande do Sul em
1962, hem como o programa
em curso em 1963, com pro-
jeçáo para 1964.

PLANTÃO RODOVIÁRIO
O DNER mantém um plantão diário, inclusive aos domin.

ros, para informação sobre as condições das estradas federais,
atendendo pelo telefone 23-1109.

TRANSITO
O Serviço do Trânsito in-

terdltou o tráfego de veículos
na Rüh José Rubino, até *
conclusão das obras da Sursan.

Instituto de Aposentadoria
e Pensões dos Empregados em

Transportes e Cargas
AVISO

Acha-se aberta a seguinte Concorrência:
7/63 — relativa à aquisição de máquinas, móveis de aço, gru-

po estofado, tapete, relógio e carimbo-relógio datador para Bra-
sílla, publicada no Diário Oficial do Estado da Guanabara, pá-
gina 3 095, do dia 13 de fevereiro do corrente ano.

ÂNGELO.RAIMUNDO
Chefe do S. D.

(P

BOLSAS
Dia 5 terminam as Inscrições para as bòlsas-de-estudo íi-

nancladas pelo Banco do Estado da Guanabara.

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO
das Ciências, Geografia e His-
tória; dia 8, às ÍOh, História
e Filosofia da Educação e dia
9, às ÍOh Psicologia Educa-
cional.

Frovas finais para a tercei-
ra série normal do Instituto
d« Educação: dia 1, às ÍOh,
Sociologia Educacional; dia 4,
à* ÍOh, Metodologia da Lin-
guagem; dia 6, às ÍOh, Met.

ONDE OS TRENS NAO PARAM
Os trens que se destinam a D. Pedro II náo farão paradas

hol* das llh às 16h, nas Estações de Todos os Santos a Man-
Buèira. parando entretanto cm Silva Freire, São Francisco Xa-.
vier, São Cristóvão e Lauro Muller.

CURSO DE GERÊNCIA
"Gerência 

da PUC. Informa»

ções no IAG, Rua Marquês de
São Vicente, 223.

NUTRIÇÃO
A Escola Nacional de Nutrição organizou o horário seguinte

das provas: Línguas, dia 28: Física, dia 4 de março: Biologia,
dia 6, « Química, dia 8. Os exames serão efetuados às 16h.
na sede da escola, Praça da Bandeira, 96, 4." andar. As matri-
cuias nas diversas séries serão efetuadas a partir cie hoje até
28 do corrente. Informações pelo. telefone 34-7480.

Estão abertas as inscrições
jiara o II Curso de Gerência
do Pessoal, promovido pelo
Instituto de Administração e

Instituto de Aposentadoria
e Pensões dos Empregados em

Transportes e Cargas
EDITAL DE CITAÇÃO

O Secretário da Comissão de Inquérito designada pela Por-
ts,.i„ ... ,5 4tV, de o(i/-./,;. 6 : -joi <;•.--• rçMa "e n." 55 904 t_
7/12/62, do Sr Presidente do Conselho Administrativo do
I.A.P.E.T.C, em cumprimento à determinação do Sr. Presi-
dente da Comissão referida é tendo cm vista o que dispõe o
parágrafo 2.° do Art. 222 do Estatuto dos Funcionários Civis
da União, cita, pelo presente Edital o Sr. ALFREDO SILOS
MELO, ascensorista, código GL — 304, nivel 5, para, rio prazo
de 15 dias, a partir da publicação deste, comparecer na Ave-
nida Presidente Wilson n.° 198, sala X001, das 10 às 12 horas,
nos dias úteis, a fim de apresentar defesa escrita, dentro <ie
10 dias. no processo Administrativo a que responde, sob pena
de revelia.

Estado da Guanabara, 19 de fevereiro de 1963.
MARIA DE LOURDES MORGADO
Secretária da C. I. — Mat. 843

(P

Valparaíso
venceu
sexto pareô

Valparulso mantido na expec
tativa pelo aprendiz Mauro An-
drade, ¦ auopelou lort« na rela,
para dominar Oculto r. ftarna-
koh; cat» largando mal, maa
descontando bastante e comple-
tando o placar. Brltsli Herald,
uma das íúrças da carreira, nio
deu inipressio em parte algu-
ma :do percurso.

O Jóquei Joio Sousa nJo atuou
na. reunido de ontem, sendo
substltuido por A. G. Silva (My
Klns), Mickey (H. Cunhai, Ba-
Katela (I. Sousa) e Bafáíi (i".
G. Silvai.

O cavalo Ca nio t, por ter fw-
cassado quando liaria'multa té,
saiu tle J. C. Lima. para Francis-
co de Abreu, logo apó« o páreo,

Ei.s or resultados técnico» ile
ontem na Gávea:

J." Parto — 1 200 metret Kg

1.° Rosa D'Agua. A. Reis .. SS
2.° Scope, A. Ricardo  .58
3.° Passo Rápido, J. G, Silva . SS

Vencedor 25,00. Dupla (14)
24,00. Placês: 13,00, 15,00 « 18,00.
Tempo:. .-78" 2/5. Náo correram;
Paro, Zum Fox e Morro Agudo.
Fillacdo: Ouromonte e Chllenl-
ta. rroprietário: Stud ' Pablito.
Treinador: J. C. Lima.

Rede Ferroviária Federal S. A.
Comissão Dc Remodelação E Unificação

Dos Transportes Ferroviários
Dos Subúrbios Do Rio De Janeiro

Cu 1. í •' O.

CONCORRÊNCIA N.° 9/63

Avisamos aos interessados que está aberta con-
corrência para construção da Nova Estação Enge-
nheiro Nicanor Pereira, antiga Lajes, situada'no Km
68 do ramal de Tairetá, pertencente às linhas subur-
banas da E.F.C.B. -

O edital e especificações desta concorrência po-
derão ser retirados, mediante recibo, na Sede da Co-
missão, localizada no Edifício da Estrada de Ferro
Central do Brasil, em D. Pedro'II, sala 233, no horário
de 14 às 17 horas, diariamente.

(a) OSWALDO SANTANNA DE ALMEIDA,
Presidente da Ç.T.F.S. (P

REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S. A.
Estrada de Ferro Central do Brasil

O DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO da
E.F.C:B. comunica aos interessados que receberá pro-
postas, a serem abertas às 14 horas do dia 6 de março
p/ vindouro, para arrendamento de áreas no total
de 100 m2, na Estação de MESQUITA, para explora-
ção de publicidade comercial, em painéis, cartazes,
luminosos etc, em contrato de 4 anos, ao preço mi-
nimo de Cr$ 100,00 (cem cruzeiros) mensais 

"o 
m2.

Maiores detalhes e informações no 10.° andar do Edi-
íício da Estação D. Pedro Ili

REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S. A.
Estrada de Ferro Central do Brasil

O DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO da
E.F.C.B. comunica aos interessados que receberá pro-
postas, a serem abertas às 16 horas do dia 6 de março
p/ vindouro, para arrendamento de áreas no total
de 100 m2, na Estação de NOVA IGUAÇU, para expio-
ração de publicidade comercial, em painés, cartazes,
luminosos etc, em contrato de 4 anos, ao preço mi-
nimo de CrS 100,00 (cem cruzeiros) mensais o m2.
Maiores detalhes e informações no 10.° andar do Edi-
íício da Estação D. Pedro II.

(E.C. 9-CNI-DI/63). (P

'2.« ríreo 1 000 ir.etrci Kr

REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S. A.
Estrada de Ferro Central do Brasil

O DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO da
E.F.C.B. comunica aos interessados que receberá pro-
postas, a serem abertas às 15 horas do dia 6 de março
p/ vindouro, para arrendamento de áreas no total
de 100 m2, na Estação de PRESIDENTE JUSCELINO,
para exploração de publicidade comercial, em painéis,
cartazes, luminosos etc, em contrato de 4 anos, ao
preço mínimo de CrÇ 100,00 (cem cruzeiros) mensais
o m2. Maiores detalhes e informações no 10.° andar
do edifício da Estação D. Pedro II.

(E.C. 8-CNI-DÍ/63). (P

(E.C. 7-CNI-DI/63). (P

REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S. A.
Estrada de Ferro Central do Brasil

O DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO da
E.F.C.B. comunica aos interessados que receberá pro-
postas, a serem abertas às 11 horas do dia 6 de
marco p/ vindouro, para arrendamento de áreas no
total de 100 m2, na Estação de EDISON PASSOS,
para exploração de publicidade comercial, em
painéis, cartazes, luminosos etc, em contrato de 4
anos, ao preço mínimo de Cr$ 100,00 (cem cruzeiros)
mensais o m2. Maiores detalhes e informações no 10.°

I andar do Edifício da Estação D. Pedro II.

CONSELHO SUPERIOR DAS CAIXAS
ECONÔMICAS FEDERAIS

ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO
DE LOTERIA FEDERAL

LOTERIA FEDERAL
AVISO

A Administração do Serviço de Loteria Federal
avisa os interessados de que não concedeu, não
concede e nem concederá cotas de bilhetes a reven-
dedores fixos ou ambulantes.

Compete a esta Administração a: emissão e sua
distribuição às Caixas Econômicas Federais.

A estas incumbe, privativamente, nos termos
do art. 12 do Regulamento, o credenciamento dos
revendedores e a fixação de cotas de bilhetes.

O presente aviso 
"s 

expedido a fim de orientar
os interessados no sentido de não mais encaminha-
rem a este Serviço nenhum pedido referente à
matéria.

Aurélio da Nova Castello Branco
Secretário Geral

1.» Peltp, L. Carvalho: 57
2.» Itegral, M. Henrique ...'. 57
3.» Eucalipto, h. Domlngues . 57

Vencedor 197,00. Dupla (H)
88,00. Placês: 68.00 1500* 29,00.
Tempo: «4" 3/5. Flllaçdo: Ga-
lanteio • Hlglenópolls. Proprie-
tdrio: Stud Dos Cedros. Treina-
dor: Artur Araújo.

3.» rii[eo — 1 500 metro» . Kt

1.» Guerrilha. 35. Santos  58
2." Good Eyes, A. Azevedo ., 58
3.».Lady Cachaça, A, Néri .. 58

"Vencedor 45,00. Dupla (24)
56,00, Placês: 24,00, 23,00 e 40,00.
Tempo: 99" 2/5. Fllliçio: Hê-
remon e Frankness. Proprletfc-
rio: Jofo Maurício Filho. Trei-
nador: J. Carrapito.

4.» Pireo — 1 000 metros Kl

Ambulantes, portadores ds 11-
cenças íernscidas om 1962, po-
derão exercer o seu comércio
nas ruas da Cidade. Já no dia
1 de março, í.egundo informou
o Sr. Zenóbio Mendonça, as
mercadorias des vendedores
ambulantes serão cenfiscadas,
tinia, vez que "o Govêiiio da
Guanabara está protelando a
renovação d.js licenças para
«tingir o seu objetivo de ex-
fnguir a classe, que é forma-
da por cerca de 10 mil pes-
scas".

Informou o Sr. Zenóbio
Mendonça qve os vendedores
ambulantes são amparados pe-
la Lei Federal n.° 2 041, de 27

Padres vão
dar bailes
no carnaval

São Taulo 'Sucursal i — O
Bispo de Santo André, Dom
Jorge Marcos de Oliveira, au-
torizou dois padres da Paróquia
de Santa Teresinha a organi-
zkrém bailes carnavalescos no
próprio salão paroquial.

Os padres organizadores dos
bailes disseram que o povo deve
divertir-se um pouco antes das
penitências da Quaresma. Os
bailes terão a duração de qua-
tio horas cada um. sem a ven-
da de bebidas alcoólicas.

almente, no Rio, pelos antigos
(Secretos municipais ns.° 4 610,
de 2 de janeiro de 1934; 13 493,
de 2 de abril de 1957, e n.° 724,
de setembro tíe 1952, ainda em
vigor.

Mestrmlio
quer hotel
era Bananal

Brasília (Sucursal — O ex-
Governador do Amazonas, Sr.
Gilberto Mestrinho, atual depu-
lado federal pelo Território d»
Roraima, está tentando preis-
Mon Ar o Presidente JoSo Gou»
lart no sentido de obter con-
cessão para a exploração dn
Hotel da Ilha do Bananal por
um grupo integrado também
pelo Brigadeiro Faria Lima, qun
não apareceria, em beneficio
de um Sr. Myrrcy.

A informação, de fontes do
Governo, acrescenta que o Sr.
Myrrey seria o encarregado d»
exploração dos negócios do Ho-
tel, cuja construção foi Inicia-
da no Governo do Sr. Jusce-
lino Rubitschelc, mas paralisa-
da com a posse do Sr. Jânio
Quadros no Governo,

Greve de cozinheiros pode
paralisar restaurantes e
hotéis durante o carnaval

As cozinhas de restaurantes e hotéis da Guanabara
poderão ser paralisadas durante o carnaval, caso não se-
jam atendidas as reivindicações dos cozinheiros, que tèm
reunião marcada para hoje, às 15 horas, na sede do Sin-
dicato dos Empregados em Hotéis e Similares.

Os cozinheiros pleiteiam um aumento de seis vezes o
salário minimo para os chefes de cozinha e de cinco vê-
zes para os subchefes. O Secretário do Sindicato, Sr. Seli-
dino Nunes de Oliveira manifestou ontem a opinião de
que os garçons, que reivindicam a inclusão nas notas da
gorjeta compulsória, deveriam procurar os representantes
cariocas na Câmara Federal.

1.» Marque?,», L. Lins  57
2.» Elsha, M. Nlclevlslc .... .17
3.° Ondln», L. Carvalho .... 53

Vencedor 68,00. Dupla (14)
40,00. Placês: 23,00 18,00 e 30,00.
Tempo: 64". N«.o correu: B. B. C.
Plllaçio: Guayouru • Jonclls.
Proprietário: Anacleto Lopes.
Treinador: Carlos Bibelro.

5." Pireo — 1300 metros.
Kt

1." Bagatela, T. Sousa  57
2.» Petite Fleur, C. A. Sousa . 55
3." Hánsa, A. Bicardo  57

Vencedor: 30,00. Dupla: (14)
57,00. Placês: 13.00 — 17,00 e
14,00. Tempo: 82" 4/5. N*o cor-
reu: Bombaim. Flllaçio: üver
Ready e Paquita. Proprietário:
Stud L. de Paul* Machado. Trel-
nador: Ernánl de Freitas.

«.• Pireo — 1 500 metros.

1." Valparaíso, M. Andrade ..
2.» Oculto, .. O. Ricardo 
3." Bamazón, C. A. Sousa ..

KK
54
55
52

Vencedor: 138,00. Dupla: (33)
101,00. Placês: 45,00 — 45,00 e
23,00. Tempo: 89" 1/5. Nâo cor-
reu: Chesteriield. Plllaçio: Tort
Napoleón e Queenland, Proprie-
tário: Stud Mlnlster. Treina-
dor: M. Oliveira.

1.* Pireo — I 300 metro».

1." Apito. L. AcuAa  53
/." Amalfi. O. Machado .... 53
3.» Big Boy, A. Bels  58

Vencedor: 34,00. Dupla (14)
30,00. Placês: 13.00 — 12,00 e
15,00. Tempo: Í2" 4/5. Nio cor-
reu: Don Karadaglan. Flllaç&o:
Astrólogo * Ullrla. Proprietirio:
Rubens Grahl. Treinador: Artur
Araújo,

Movimento neral de apostas,
atingiu • importância da Crí
40 212 990,00.

Ouça
diariamente a
Rádio
JORNAL DO
BRASIL

(E.C. 6-CNI-DI/63). (P

Eng.° Lafaiete Francisco Bonifácio de Andrada

+ 

A Administração da Estrada de Ferro Central do Brasil
cumpre o doloroso dever de comunicar o falecimento do
Eng.° LAFAIETE FRANCISCO BONIFÁCIO DE ANDRA-

DA, Chefe do seu Departamento de Assistência Social e convida
os parentes, amigos e servidores da ferrovia, para o sepultamento,
hoje, saindo o féretro da Capela Principal do Cemitério São João
Batista, para aquela necrópole. IP

Em face da decisão do TRT
denegando a pretensão doi
garçons de bares, hotéis e res-
tauraníes, sobre a inclusão nas
notas de despesas de 15Có na.i
contas superiores a CrS 100, o
Sindicato da classe vai recorrer
ao Tribunal Superior do Tra-
balho, visando â solução do
problema.

O Sr. Selidino Nunes infor-
mou ainda que sugerirá aoi
seus companheiros a realização
cie uma Convenção Nacional
dos Trabalhadores em Hotéis *
Similares, para estudar e as-
sunto. Os resultados seriam en-
caminhados a assembléias sin»
dicai» para aprovação.

AVISOS RELIGIOSOS

Oração à Chaga tio
Ombro de Jesus
(Novena Eficaz)

O' amante Jesus, manso Cor-
deiro de Deus. apesar de ser
uma criatura miserável e pe-
cadora, eu Vos adoro, e venero
a thaga causada pelo peso de
Vossa Cruz,, que dilacerando
Vossas carnes, desnudou os
ossos de Vosso ombro sagrado,
e;da qual Vossa Mãe dolorosa
tanto se compadeceu, eu tam-
bém me compadeço' de Vossa
dòr, o' aflitíssimo Jesus, e do
fundo do meu coração .eu Vos
louvo, Vos glorifico e Vos agra-
dèço pela chaga dolorosa de
Vosso ombro em que quisestes
carregar a Vossa cruz por mi-
nha salvação. Ah! pelos sofri-
mentos que padecestes e que
aumentaram o enorme peso de
Vossa cruz, eu Vos rogo coni
muita humildade, tende pleda-
de de mim, pobre criatura pe-
cadora, perdoai meus pecados
e conduzi-me ao Céu, pelo ca-
minho da cruz.

Assim seja!
Senhor, Vós dissestes: Pedi

ê recebereis; procurai e acha-
reis; batei e abrir-se-vos-á.
(Eu vos peço, procuro e bato —
nomeie a graça que 

' deseja).
N.B. — Quem quiser obter

graças do Coração de Jesus
prometa espalhar esta devoção.— R.-S.

DR. EDGARD PRINZ
(MISSA DE 7/ DIA)

Os Diretores, engenheiros e funciona-
rios de AÇO TORSIMA S. A., convidam
os amigos de seu pranteado e inesque-

cível companheiro EDGAR PRINZ, para a mis-
sa de 7.° dia, a ser celebrada em sua memória,
às 10 h 30 m de sexta-feira, dia 22 do corrente,
no altar-mor da Catedral Metropolitana. , ^r

+

DR. EDGARD PRINZ
+ (MISSA DE 7." DIA)

Maria Esther Prinz « filhas; Alberto Prinz, Leonor
Portilho, Dr. Alberto Prinz Pilho e familia, Elesbã»
Murtinho e esposa, Aureliano Basaldua e íamili»
agradecem aos amigos, parentes e todas as pessoas qu»

apresentaram seus sentimentos e os que acompanharam os restoi
mortais de seu inesquecível esposo, pai, filho, genro, irmão, neto,

primos c parentes do DR. EDGARD PRINZ, e, ao mesmo tenr

po, convidam para a Santa Missa de 7.* dia a ser celebrada' «i
10,30 horas, hoje, dia íi, no altar-mor da Catedral Metropoll»
tana, pelo que desde já agradecem penhoradamente. >

Francisco Olympio de Oliveira

+ (MISSA DE 1." ANIVERSÁRIO)
Maria de Lourdes Coelho de Oliveira, Helena Olympio de Oliveira
Ribas, Maria Coeli de Oliveira Aguiar, Henrique Sérgio Ribas, Nildo
Eimar de Almeida Aguiar, Maria Esther de Oliveira e Maria de Oli-
veira Carneiro, convidam os demais parentes e arhigos para a missa

tíe li? aniversário do falecimento de seu saudoso esposo, pai, sogro e irmão,
que mandarão celebrar amanhã, sábado, dia 23 do corrente, às 10 horas, na
Igreja de Nossa Senhora do Rosário, na Rua General Ribeiro da Costa, 164,
Leme, agradecendo, antecipada e reconhecidamente, a todos os que se digna--
rem comparecer a esse ato de íé cristã. -y (?

FRANCISCO OLYMPIO DE OLIVEIRA
(MISSA DE i;° ANIVERSÁRIO)

LABORATÓRIOS LEITE DE ROSAS S. A. convidam seus es-
timados clientes e amigos para a missa de 1.° aniversário
do falecimento de seu saudoso Diretor-Presidente, a ser ce-

lebrdda amanhã, sábado, dia 23 do corrente, às 10 horas, na Igre-
ja de Nossa Senhora do Rosário, na R. General Ribeiro da Casta
m0 164, Leme. Antecipadamente agradecem a todos os que se
dignarem comparecer a esse ato de fé cristã.

+

ROLAND MEYER
+ 

0 Banco Francês e Brasileiro S/À
cumpre o doloroso dever de comu-

nicar a seus acionistas, clientes e ami-

gos o falecimento ocorrido na França
do seu Gerente-Geral Adjunto Roland

eyer.
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São Bento e América
decidem quem vai ser
da Divisão Especial

São Paulo (de Mauro. Pinheiro, da Sucursal)
— São Bento de Sorocaba e América de São José do
Kio Preto decidem esta noite, no Pacaembu, qual
o novo -integrante da Divisão Especial da. Federação
Paulista de Futebol para 1963.

Os dois quadros empataram por 0 a 0 na parti-
da inicial, em Rio Preto, e.por 1 àl. na segunda, que
loi domingo, era Sorocaba, terminada em tumulto
e invasão, de campo que exigiu a ação da polícia e
sua interferência inclusive a bala. Novo empate
provocará prorrogações de 15 minutos até sair um
gol. ¦'::¦¦¦['''¦

—Na grande área

O SAO BENTO
*•*• s

São Bento de Sorocaba e America de Rio Preto terminaram o último, jogo, domingo, na Cidade do primeiro, debaixo de bala <
cont invasões. Hoje, em São'Paulo, decidem quem sobe de qiutlquer maneira.

,'¦¦*:' ~. ¦¦ v' " 
:.'-

$mecca avisou que vem Presidente quer unir
quarta-jeira para luta a Federação de Vela

Valdemiro dia 10 aos clubes e classes
O novo Presidente da Federação Carioca* de

Vela, Sr. Saint Roman, disse que pretende fazer da
entidade o ponto de concentração das atividades de
todas as categorias e clubes de vela, mas sem inter-
ferir em seus planejamentos e programações.

Saint Roman disse que já iniciou reuniões com
os clubes de vela, e que elas serão regulares para
unir a Federação a êstes centros. Como novidade,
informou que o campeonato carioca deste ano será
disputado1 nas interclubes, que terão maior número
de concorrentes e maior público..

IM -•-,.. i ....
, * 0*campeão argentino dos pesos-galos e candi-

dito^lo título Sul-Americano da categoria, José
Smecca, enviou um telegrama comunicando que
chegará ao Rio na quarta-feira de cinzas, dia 27,
para enfrentar o.invicto campeão brasileiro Valde-
miro" pinto, a 10 de março na TV-Rio. _ ¦'

." Esta luta não valerá como eliminatória "do;1-íí-
fulo'Sul-americano e José Smecca será um adver-
sário ^perigoso para Valdemiro Pinto, pois acaba de
.vencer-o campeão paraguaio Kid Pascualito, enfren-
íandp.7p em Assunção.
RESULTADO
IMPORTANTE

go a seguir ao programa nar-
mal para se preparar para a
luta de 10 rotfnds, com José
Smecca.

A vitória de José Smecca só-
Apesar de José Smecca e

Valáèh*ro, Pinto .não lutarem
no diai JO pelas. eliminatórias íí-fe" õ"-campeão"paraguaio Kid
do SuH/.mericBnoHD resultadar- - f>a^u|jjtrf; fòí na terceira luta
é imp^taíite,'pois ,'se Um íôr s que amt,oS faziam, pois 'o ar-
facilmente derrotado estafá
praticamente afastado das lu---
tas oficiais pelo titulo.
•José Smecca trará em sua,

.cíi)ínpanhia' ° *P*M° médio ar.-
gentino Gregorid Gómcz, que*i.ã.õ íiguVa no ranking tíe seu

•«PM5 e1 enfrentará o. brasileiro ¦
..Fernando Barreto, numa luta
de. ottp.roimds.

TREINA-NO •
¦CARNAVAL ,.

Valdeiíiiro Pinto está se pre-
parando inteiisamente para y.
luta contra José Smecca e não
interromperá seu treinamento
durante o carnaval, o cam-
peão ^brasileiro ficou* apenas
três dias sem treinar, depois
da lutarem que venceu Faivi-
nha pBÍ nocaute, passando lo-*

gentino n&o conseguira ir além
dê um empate nas duas vezes
anteriores.

Saiiios
deu casa
a Pele

Sáo Taulo — (Sucuisall —
O Santos deu uma casa a Pele
no fim do ano de 1962 e o pre-
sente íoi mantido em segredo
até ontem, quando se divulgou
a noticia.

IDENTIFICAÇÃO
¦ O principal objetivo de Saint
Roman é reestruturar a Fe-
deração Carioca de Velas,
aparando._ ps atritos que sem-"ptè ej-istifarri èntfè, ás éntidà-
des e as classes de. veleiros.

Cada ciasse' sempre possuiu
programa. próprio, sem jamais
se identificar com a. entidade
oficial, apesar dos esforços dos¦ dirigentes;

Saint Roman nao pretende
que a Federação venha a-in-
teWerir nas atividades das Cias-
ses, mas apenas apoiar,'incen-
ti var ' e patrocinar 

"interesses
comuns.. '.',.''

A Diretoria da Federação es-
tá assim constituída: Presi-
dente, Salnt Roman; Vice-
Presidente, Abel Mourão; Di-
retor-Sscretário César Espí-
nola: Diretor-Ttesoureiro, Erik
Chritensen; Diretor-Técnico,

Hélio Leite Novais e 
' Diretor

de Divulgação, Gerd Stolten-
berg.
UTILIDADE

-— Queremos que a federação
seja* realmente útil à vela ca-
rioca, e pela experiência qut
temos do esporte sabemos que
jião poderemos impor ' coisa
lalguma, pois , as classes' têm
ivida própria é á maioria vida
ativa e bem organizada —
disse Saint Roman.

Explicou que. já , fêz uma
reunião com representantes dos
clubes na sede do-, Iate Clube
e que a próxima está marcada
para dia T de março, no Clu-
be Naval.

Saint Roman concluiu dizen-
do que a federação dará maior¦atenção aos problemas, de via-
gens de delegações, e já está
em estudos um plano para ob-
tenção de recursos financeiros
afim de que sejam facilitados
os pedidos de transportes para
competições íora da Guana-
bara.

O São Bertto ,é treinado por
Wilson, antigo zagueiro cen-
trai do Vasco, e do Santos; ten-
do sido campeão sul-americano
em 1949, tempo que jogava no
Vasco, pelo qual foi campeão

- carioca em 1947. Depois trans-
íeriu-se para o Santos e. nele
ainda íoi campeão paulista em
1955 e 56.

Seu time tem bons jogadores
e, com um pouco mais de en-
trosamento, já podia ter derro-
tado o'América e conseguido na
divisão superior o lugar que íoi
do Taubaté. Deverá entrar em
campo, esta noite, no Pacaem-
bu, com Válter, Julião, Odorico,
Paulinho e Salvador; Nestor e
Bazaninho; Afonslnho. Cabral,
Picolé e Paraná. O São Bento
está concentrado há dois dias e
tem Paraná, Julião, Picolé e
Bazaninho em tratamento mé-
dico.

Seu goleiro Válter e o za-
Bueiro central Odorico são an-
tigos jogadores da Portuguesa
paulista. Bazaninho, o meia-
armador, é irmão do mela-ar-
mador Bazani, que íoi dá Fer-
roviária de Araraquara e atu-
almente está no Corintians. O
próprio Bazaninho não perten-
ce mais ao São Paulo, que o ce-
deu por empréstimo. Também
do São Paulo é o lateral-es-
querdo Salvador. O ponta-de-
lança Cabral e o quàrto-zaguei-
ro Paulinho pertencem ao San-
tos. -

O AMÉRICA

João Avelino, o 71, Já íoi trei-
nador do América de Rio Prê-
to e o levou à Divisão Especial,
íelto que tenta repetir hoje.

Brasil de
folga hoje
uo basquete

Lima (AP-JB) — A seleção
brasileira não participará da
rodada dc hoje à, noite, pelo XX
Campeonato Sul-Americano de
Basquetebol. O Brasil só volta-
rá a atuar 2.*-feira, contra a
Bolívia.

Três jogos compõem a roda-
da de hoje, destacando-se o que
reunirá as representações .do
Paraguai e Peru, este ainda in-
victo e um dos lideres dá com-
.petição.

Como complemento jogarão
Bolívia x Equador e Chile x Uru-
guai; o Uruguai, também na U«
derança, necessitará "de cautela
para conservar a posição, pois
seli adversário é lutador e algo
tecnico.

Antes de ser técnico do Amé-
rica pela primeira vez e depois
de sair de lá, até voltar, íol
técnico do Vila Nova, de Minas:
América, do Rio, onde antes íol
assistente de Martim Francis-
co; do Uberaba Esporte, de Ml-
nas; do Guarani, de Campinas:
do Noroeste, de Bauru; e da
Ponte Preta, de Campinas, tam-
bém.

Seu time não parece ter jo-
gadores tão bons como o São
Bento, mas sem dúvida nenhu-
ma está bem armado. Jogará
hoje com Reis, Bertolino, Mu-
rilo, Fogueira e Ambróslo; Ce-
liiio e Cuca; Colada, Válter, Sa-
pucaia e Dirceu. .

Como no São Bento, o golei-
ro (Reis) e o zagueiro-central
(Murilo) são ex-jogadores da
Portuguesa. Válter, o centro-
avante, jogou nessa mesma po-
sição nos juvenis do Fluminen-
se e foi artilheiro carioca da
categoria, na ocasião. O Amé-
i-ica chegou ontem de manhã e
está concentrado num hotel do

• Centro, podendo íazer modifi-
cações em sua esralação, dado
o etsado enlameado do grama-
do — declarou seu técnico João
Avelino.

Wauders
renovou
eom Beiço

. Porto Alegre (SP-JB. — O
jogador Bélço, que foi vendido
pelo Floriano ao Wanders, re-
novou com o clube argentino
por mais dois anos, recebendo
Cr$ 2 milhões de luvas e sala-
rio mensal de Cr$ 300 mil.

Beiço íoi a Porto Alegre pa-
ra passar o carnaval, e levou
uma passagem para Nadir, do
Floriano, que deverá íazer um
período de testçs no.clube ar-
gentino.

Santa Cruz
acertou
com Yustrich

Recife (SP-JB) — O Dlre-
tor de Futebol Profissional do
Santa Cruz, Sr. José Inojosa,
afirmou, ontem, que contratou
o treinador Yustrich por um

. ano, pagando-lhe Gr$ 3 milhões
de luvas e salário mensal de
Cr$ 250 mll.

Segundo o Sr. José Inojosa,
esta será, a maior quantia paga
a um técnico no Nordeste, e o
Santa Cruz espera a chegada
de Yustrich pira assinatura do
contrato.

Armando Nogueira

Exibição abaixo de mediocre a do time do Bo-
fogo, anteontem, derrotando o Olaria, Deus sabe
como: deíesa lenta, vulnerável pelo lado de Joel e
Zé Maria;' meio-de-campo confuso e descontínuo;
linha de ataque estéril e desorientada por sucessl-
vas modificações. Aliás, desse mal padeceu também
a tíúpla de apoio que o técnico alterou três ou qua-
tro vezes, numa imprudente, busca de fórmulas que
•só. admite em treino ou em amistosos — nunca em
pleno jogo valendo pontos. ....

O Maracanã, que hão via o time do Botafogo
desde a sua consagração como campeão'da Cidade,
na final de. 62 contra o Flamengo, estava justa-
mente desapontado na noite do reaparecimento, .
anteontem. Nas arquibancadas como nas cadeiras
especiais, deplorava-se, acima de tudo, o tumulto
estrutural do time. Todo mundo via que Zé Maria
jogava com insegurança, què Joel continua a pisar
em ovos na lateral,direita e que o ataque, sem Gar-
riricha, dependia exclusivamente dos chutes de Qüa-
rentinha! Mas não estava nas. particularidades dês-
se ou daquele jogador o deisáifirfíSr-eqiiipe;, estava,
sim, nã estrutura, ali onde jc^ott-AmaMldop-í^dü"
o apoio com Airton. É que Amarildo, com sua bri-
Ihante perna esquerda, tem, sem dúvida, as vlrtu-
des técnicas essenciais para o exercício da posição,
mas lhe laltam as condições psicológicas. Dirá o •
técnico do Botafogo que Amarildo, menino ainda,,
era eficiente apoiador no time de juvenil do Fia-
mengo. Perfeito. Nilton Santos era. meiaresquerda
na Ilha do Governador; Gilmar e Manga começa-
ram as peladas jogando na linha. Mas, basta co-
nhecer de perto o temperamento de Amarildo para
concluir que a sua personalidade não.se ajusta a.
uma tarefa cujo segredo maior é a contenção..Ama-
rildo é um extremado, que joga futebol com arte
mas também movido por um potencial de agressi-

• vidade qúe' transtorna a mais' serena das defesas ¦
— não pode, portanto, jamais assumir a responsa-
bilidade de armador porque armar um time é dosar-
lhe a cadência, é reger as ações ofensivas e prote-
ger ás ações 'defensivas e Amarildo não defende,
não tem cautela pára defender, não tem sangue-
frio para tomar um drible. Observei cuidadosamen-
te, anteontem: sempre que lhe tocava enfrentar um.
atacante no campo do Botafogo, em vez de cerca-
lo para provocar o drible, êle investia, de primei-'ra, 

visando diretamente a posse da bola, com uma
agressividade e uma impaciência que fazem, o êxito
de um atacante, sem dúvida, nunca do defensor. .

Bom, creio que o deslocamento de Amarildo
para médio de apoio terá ficado como uma expe-
riência mal sucedida e que o Botafogo não preten-
dà.mais violentar 6 talento desse grande atacante,' aliás, já de si violentado pór teimosia dele próprio
que podendo ser, como seria fatalmente, o maior
ponta-esquerda do Brasil, prefere continuar dispu-
tàhdo com Quarentinha e outros mais a suplência
de Pele na seleção brasileira.

A REVELAÇÃO

De Belo Horizonte, a informação de que o Ju-
tcbol gaúcho acaba de dar à seleção nacional um
jogador sensacional chamado Flávio. Como não te-
nho visto o nome ãe Flávio na escalação do iiihe
supostamente titular, chego a admitir que o técni-
có Aimoré Moreira esteja sofrendo certas pressões
para não abusar dos enxertos tia seleção mineira..

Queira Deus náo esteja ocorrendo isso.

'ACIMA DE FORÇAS OCULTAS ' * "-.J

No jogo. de. anteontem, Nilton Santos, correndo,
em alta velocidade contra seu próprio campo, en-
grenou, de repente, uma curva fechada para a di-
relta, que ..deixou Jaburu, seu. perseguidor, inteira-,
mente íòrade órbita. Bati palmas, todos batemos
palmas ao equilíbrio! dò imortal; Nilton Santos cujo'
centro de gravidade, digno da melhor Alfa Romeo,-
parece localizar-se em um ponto do corpo que de-
safla os,caprichos de cetrifugas, centrípetas e our
trás'forças ocultas.

Associação dos Servidores
_>!, Civis do Brasil
;J>h. \ FESTAS DE CARNAVAL
•Vrr. ! A" Diretoria da ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES CI-
,*• VIS,D° BRASIL avisa ao seu corpo social que fará reali-

• ,zar, .4 bailes e 3 matinês infantis na sua sede social-des-"' 
portiva da Av. Venceslau Brás, em Botafogo.

'¦'1. ""Os associados terão ingresso livre no'baile de sábado,
í 23 e na matinê infantil de domingo, 24, e pagarão cin-

aüenta por cento do preço dos ingressos de convidados,
nosjemals dias. <P

í ' -

Loteria do Estado da Guanabara
RESUMO BO SORTEIO REALIZADO

EM 21-11-63

' 
A PORTUGUÊSA^r COMANDA

11461 CrÇ 5 000000,00
15124 ;-. 500000,00
12 827 .*¦-. . . '....:  200 000,00

3 109¦'. 100000,00
5 072 50 000,00

11 460 (l.a aproximação) . .25 000,00
1Í462 (2.a0Proximacão). 25 000,00

GANHOU UM MILHÃO DE CRUZEIROS
rio Sorteio' Extra, realizado dia 20, na TV Continental,

*• ¦..*¦* . i ás 19,30 horas,* no programa "Telesporte"

!'•< Of SR. SILVIO BRONZE SOBRINHO
portador do título-patrimonial nfi 2 073, residente na
alua "O" n.° 142, Bairro dos Bancários, Ilha do Governador.

; ,p A. A. PORTUGUESA
Ru* Álvaro Alvim, 24 —¦ Z.* andar — Tel. 22-8431

(P

Os bilhetes terminados com 1, são premia-
dos com Cr$ 2 500,00. Os bilhetes terminados
com 24, 27, 09 e*72 são premiados coni' ....
Gr? 2 500,00. "; <

E mais 290 prêmios de Crf 5000,00, con-
forme lista oficial, que poderá ser-encontrada
na sede do SELE, nas casas Lotéricás- e com
os revendedores.

As extrações são irradiadas tôdâs as 5^s-
feiras, às 15 horas, pela Rádio Roquete Pinto.

CARNAVAL NO AUTOMÓVEL CLUBE
TÜRISBRAS CLUBE PROMOVE E ORGANIZA 4 GRANDES

BAILES NOTURNOS E 2 INFANTIS
SÁBADO

Carnaval no México

DOMINGO u„v I
(Noite) — Baile de Gala- Homena-
gem à cantora Yara Lex, Princesa

iíV/v do Carnaval Carioca (Concurso de'
-"'.*.,- Fantasias de Luxo)

SEGUNDA
. Carnaval do Potréleo

TERÇA
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.(.Tarde) Baile Infantil

i(Noite) — Carnaval dos Cadê les
'Homenagem às Marinhas Mercan-

tes brasileira e'norte-americana)

(Tarde). — Baile Infantil (Con-
curso de Fantasias) ." : ¦

INGRESSOS È TJVFCtò CLUBE - TRAVESSA DO OUVIDOR,
11, 7.° andar r Telefones^52,6223 e 32-91551 r

Ação Rápida • Sonrisal contém dois intiácidos.
Um, de Ação Rápida, lhe dá o alívio imediato

que Você deseja contra Azia e Má Digestão.

Ação Duradoura - 0 outro antiácido de Sonrisal
tem Efeito Duradouro e porisso, prolonga o
seu bem-estar pelo tempo qu» Você precisa.

TOME SONRISAL!

EFERVESCENTE!
REFRESCANTEI
MAIS AGRADÁVEL I

«.¦

O ÚNICO COM DOIS ANTiáO.QOS
».J9|.A



^f

FLAMENGO JOGOU BEM E GANHOU DO VASCO: 3 A 1
AO QUASE

Corintians e
Palmeiras
jogam amanhã

Sio Paulo (Sucursal) — Por
causa das fortes chuvas que
caíram durante todo o dia de
ontem, tornando o gramado do
Pacaembu absolutamente im-

pratlcável, o jogo Corintians x
Palmeiras, marcado para ontem
à noite, foi adiado para. ama-
nhâ à tarde.

Os dois clubes gostaram do
adiamento, pois com mais tem-

po poderão resolver seus pro-
blemas — Tupãzlnhó, Julinho e
Paulfi*^étt-ür^»'-ii',4'!ueir?s;._e_
Bazzani, no Corintians — como
acham também que há maior

possibilidade de boa renda
amanhã à tarde.

Bazzani, que ontem fêz exa-
mes médicos no Corintians, de-
monstrava cansaço pela longa
viagem e dificilmente poderia
jogar o tempo todo. Com o adia-
mento, estará em condições de
atuar o tempo inteiro. No Pai-
meiras, Tupãzinho, Paulo Leão
e Julinho, que eram dúvidas e

dificilmente poderiam jogar on-
tem, têm suas presenças pre-
vistas pelo Departamento Mé-
dico do clube.

v-Mr^iírrrMMiMHurwin ______fVSÊ_____'^'WÊ *__ÊWHÊ_WÊÊi£Ê--_W-^^
f»^,!;^^^^pí^^^^^M^SS^HSS^^y>ffPiiM^^EMft'T ^____c^___^_______-t-.~_í" '_^_w_________________________J^_____J__^____________

__W_m\ _Wfy?^lí _W_V >$f___\ I

Lftj [Lj I

i Rm pi F Tm WÊ I__\ _ 1VBI W ^___ /_w_7F^__ Hl _\_W^__m W-W___\__m * * _\___^L________\ __\\\\m fiiflBffllBEl RliiBfl V^kál PP^l¦tfl^H - *iá_"í-W—_WÍ__t 9 KK'iflll Ki:9 V^V ^rfÉBl 19^

^k^^B^i^^^^K^v^^^Bi^B ^^Rs&^Bg ^ í^s^^^^^B ___\^^__W ^B^^^^^l ^^h^^l ^Bi^B\^Ê ___________ujk BftiflWIVH l> S^^ ^H Hf ^W^^^B ^^^H|H m^m I _Wr^__t_L •«*'**' _\\\\ WW* ____w ^1 BhPiFKh VV WBmB Bwl^nHB

¦.;¦; _\_W'^_wk 'UU,-:yUU:^ÊÊ^t ' fc'$$*a^M Hfe*:: -t^-à-WW'_,- ^^^'^-j^^__^__^_U^-^-___________^

_.____kí' ':ir^%^^'^^t____ri'_S^I^^_í^_^a^ >'<'~t^Sf9ÊM___W__________________W__r9_^^ *S3__WSa3_-

0 Flamengo manteve a liderança invicta e que--'
Liou a invencibilidade, do Vasco no Rio-São Paulo, •;•
ontem, no Maracanã, dcnolando-o por 3 n .1 c jògán-
do uma boa partida de futebol, numa noite cm que v
a chuva prejudicou muito a renda que, por causa';.!'
disso, íoi apenas pouco acima dos Cr$ 6 mmi5cs,:""'¦
e alagou inteiramente o gramado-no segundo tcnjpovj;!

quando íoi intensa de começo a íim.
O Flamengo abriu a contagem através de Air-,,,"

tone íêz o segundo gol aos 45 minutos do primeiro
tempo, num penalty bem batido por Gérson. Np
final elevou a contagem para 3 a 0, novamente
através de Airton, mas o Vasco diminuiu também .<
com um penalty, que Sabará cobrou.

PRIMEIRO

JViim cenlro d» Alfredinho, Aírton não alcança a bola, quo }á.passara por Brito, Russo, Ronaldo • o próprio lia

UM SUSTO

Botafogo
venceu
Madureira

O Botafogo manteve a lide-

i-ança do campeonato de ama-

dores, ao lado do Fluminense,
ao derrotar o Madureira, por
4 a 0, em General Severiano.
Nos outros dois Jogos realizados
ontem à noite, o América der-

. rotou o Olaria por 3 a 1, e o
Sáo Cristóvão venceu o Bangu

por 2 a 1, no campo do São
Crlstováo.

Após a sexta rodada, o Flu-
minense e o Botafogo ocupsm
a liderança do campeonato,
sem ponto perdido, vindo a se-
guir o Flamengo, com um pon-
to, a depois o Vasco e o Ainé-
rica, com dois.

Barcelona
comprara
Espanhol

São Paulo — (Sucursal) —
Partiu, ontem para a Espanha
um representante do clube es-
panhol Barcelona, garantindo
que «eu clube comprará o pon-
ta-direita Espanhol, do Flamen-
ro, que é realmente espanhol, o
que facilita em tudo a transa-
ção. 

" '

: — O Barcelona está firme-
inente empenhado em consegui-
lo1— declarou o emissário, que
viajou-informado de que o jo-
gador carioca também se inte-
ressa pela transferência. Espa-
nhol é natural de Pontevedra e
«eu verdadeiro nome é José Ar-
mando Ufarte Ventoso,

Grêmio quer
Sérgio por
empréstimo ;

Tório Alegre (SP-JB — O Grê-
mio tstâ tentando junto ao Sfto
Paulo o empréstimo do médio
Sérgio Lopes, por 10 meses, já que
a compra definitiva do passe
custa Cr$ 5 milhões e é conside-
rada alta pelo clube gaúcho.

Esta é uma das tentativas do
Grêmio para encontrar o subjtl-
tuto de Élton, que' íoi contratido
pelo Botafogo.

Nascimento aceitou
convite e escolherá
novo técnico do Flu

Após algum tempo de indecisão, o Sr. Carlos
Nascimento aceitou, ontem, o convite do Sr. Nelson
Vaz Moreira, Presidente do Fluminense, para ser o
Vice-Presidente de Futebol do clube, tendo como pri-
meiro encargo a contratação do nôvo técnico, estan-
do em estudos, ainda, os nomes de Aimoré Moreira,
Fleitas Solich s Jorge Vieira.

O Sr. Carlos Nascimento, também ontem, acei-
tou a.chefia da delegação brasileira que vai dispu-
tar o Campeonato Sul-Americano na Bolívia, acumu-
lando este cargo com o de supervisor. O Sr. Carlos
Nascimento íêz ver, porém, em ambos os casos, que
suas decisões poderão ser posteriormente modifica-
das, pois acha, a princípio, muito difícil ocupar ao
mesmo tempo a supervisão da seleção nacional e a
direção de futebol do Fluminense.

foi indicado por dirigentes da
CBD, chegará hoje ao Rio e,
provavelmente, o mesmo emis-
sário que apresentou seu nome
irá promover um encontro dele
com o presidente do clube.
Quanto a Jorge Vieira, depois
de Aimoré, o seu nome tam-
bém está 

'muito' 
prestigiado.

Jorge, inclusive, poderá rescin-
dir seu contrato com o Vasco a
qualquer momento, pois ficou
magoado com as declarações de
dirigentes vasCaínos culpan-
do-o do emp a t e . contra o
Santos.

Outras pessoas de pouco pres-
tígio no Fluminense também
sugeriram outros técnicos, co-
mo Abel Picabea, Tim, Duque
e Gentil Cardoso. Contudo, os
Srs. Carlos Nascimento, Vál-
ter Vasconcelos e "Wilson Xa-
vier. dirigentes do Departamen-
to de Futebol, decidirão mesmo
entre Aimoré, Jorge Vieira e
Fleitas Solich.

MENOS ÜTIL

O Sr. Carlos Nascimento, que
ainda ontem à noite viajou pa-
ra Belo Horizonte a fim de se
juntar com a seleção, afirmou
que íoi obrigado a aceitar o
convite do Fluminense . para
não melindrar os seus amigos
no clube.

Eles me confiaram o car-
go e o Conselho Deliberativo
do Fluminense homologou meu
nome, mesmo sem minha pre-
sença, nem meu consentimen-
to. Contudo, tenho grandes re-
lações de amizade com os
membros da nova diretoria e
não posso deixá-los em íalta
— disse o Sr. Nascimento.

Só após o carnaval o Sr.
Carlos Nascimento voltará de
Belo Horizonte e assumirá a
vicé-présidêncla no Fluminen-
se. Disse o chefe e supervisor
da seleção brasileira, no en-
tanto, que quando estiver era
íunção nos dois cargos vai ve-
rificar se sua permanência não
atrapalha o outro e então re-
nunclará ao que fôr menos
útil.

AIMORÉ MAIS COTADO

• Em virtude de o Sr.- Carlos
Nascimento ter viajado para
Belo Horizonte, o Fluminense
deixou para escolher o técnico
sucessor.de Zezé Moreira quan-
do êle voltar. Dos três nomes

Aimoré, Solich e Jorge Viel-
ra — Aimoré Moreira é o mais
cotado. E com isso, o Flumi-
nense teria na orientação da
equipe a mesma Comissão Téc-
nica que levou o Brasil a ser
bicampeáo mundial.

O técnico Pleitas Solich, que
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Sem Luis Carlos, que se rc-
cusou a ir para o Maracanã,
criando um caso com o clube, o
Flamengo começou melhor, co-
mo mostrou logo nos primeiros
movimentos. Apesar do cam-
po muito pesado, prejudicial
ao seu jogo leve, o ataque do.
Flamengo tramava multo bem.
Porque era dificil a penetração
na defesa do Vasco com pas-
ses em profundidade, o ataque
do Flamengo passou a furar a
defesa vascaina através das
tabelinhas de Dida e Airton —
e íoi ai que conseguiu seus
gols.

Aos 35 minutos Gérson fèz
um excelente passe para Dida,
que deu na tabela a Airton.
Quando Humberto saiu, Airton
chutou com íôrça para o gol
e marcou 1 a 0 para o Fia-
mengo.

SEGUNDO

Espanhol, como os dois pon-
tas-de-lança, também fazia
uma partida excelente e pelo
seu setor o Flamengo sempre
levava perigo à defesa do Vas-
co. Aos 40 minutos o goleiro
íèz hands ao sair da área com
a bola, chargeado por Dida. Es-
panhol bateu muito bem e
Humberto defendeu de tapinha,
para Airton entrar e de cabeça
mandar a bola raspando a
trave.

Continuava muito melhor o
Flamengo, que diante da cerra-
da defesa do Vasco descobriu
que as jogadas em profundida-
de eram problemáticas e joga-
va muito bem através da pe-
netração do seu ataque em
tramas curtas e perfeitas. Aos

. 45 minutos Dida, numa jogada
individual em que trouxe a bo-
la de longe, entrou n á área •
ia marcar, quando íoi derruba-
do por Russo, num penalty qla-
ro.- Gérson bateu com perfei-
çáo e íêz 2 a 0.

TERCEIRO

Depois de um inicio em que
o Vasco mostrava ter voltado

com multa vontade, o F)amen-
go voltou a dominai- o jogo no
segundo tempo logo aos 5 mi-
nutos. E logo aos 10 ixünutos-..
Dida, cm impedimento, íêziunii
nôvo gol que o juiz anulou 6em,'
ao apanhar com um leve' toque ¦
um bom centro de Alfredinho.

Mas um minuto depois.Ali-- \
ton tazia mais um gol, riova-...
mente numa tabellnha perfeita -
com Dida, em um contra-ata*-
que: 3 a 0 • '-• ¦-¦¦•

O DO VASCO

Também em um cohti'a-ata-
que, o Vasco conseguiu o pe-
nally que lhe deu o gol único
na partida- A falta dentro da
área íoi de Décio Castro em
Écio, que entrara em lugar de
Maranhão. Sabará bateu,' aos 21
minutos, e fèz 3 a 1.

Com a chuva aumentando ca-
da vez mais, o Vasco entrou
numa fase de reação e aos 24
minutos também teve um gol
anulado. Foi num bonito chuta
de.Lorlco, mas o juiz marcou
falta de Célio, deslocando p go-,
leiro Fernando. O Flamengo,
ainda voltou a equilibrar o. jogo,'-,
mas nos últimos sete minutos
o domínio do Vasco foi coiuplcr,
to. Inclusive com seus zagueiros
no campo do Flamengo- Mas
íoi o domínio do desespero, ner-
voso e sem gols -, , .. _

QUADROS s, _ .
Os quadros jogaram assim:

Flamengo — Fernando, Muri- >
lo, Joubert, Décio Castro, e-Jor--
dan; Carlinhos (Nelson, aos 23..
minutos do segundo tempol e.
Gérson; Espanhol, Aírton, Dida,
(Foguete, aos 20 do segundo) e
Alfredinho. Vasco — Humberto,
Joél, Brito, Russo e Dario;. Ma-.
ranhão (Écio, aos 12 do ?egu!,i-t
dole Lorico; Sabará, Célio, Vi-;
lftdônega (Javan, aos 22 dó se-
gundo) e Ronaldo (Mário, aò!i
34 do segundo). S

O Juiz Armando Marques te-
ve atuação perfeita e au-enda,
muito prejudicada, pela, cl)uv%,
não passou de CrS 6130 398.00
— pagaram ingressos 30 539
pessoas. ,e

mMuMyUumuà
Dida, dc cabeça,,supera Humberto, que sai mal do gol, mas a bola foi salva por Joel, na cobertura

JACI.EM EXPERIÊNCIA

O técnico Zezé Moreira, que
jà tem tudo acertado com o
Nacional e viajará para Mon-
tevidéu no próximo dia 1, re-
cebeu e recusou ontem uma ex-
celente proposta da Romênia.
Zezé receberia 30 mil dólares
— cerca de Cr$ 20 milhões —
de luvas e ordenados.de 1 500
dólares — cerca de 1 milhão —•
para dirigir um clube e, depois,
a seleção, dentro de um perio-
do de um ano de contrato.

O atacante Jaci, do Soroca-
bana, é o nôvo atacante que
chegou ontem para um período
de experiência no Fluminense.
Jaci já treinou individual on-
tem com a equipe, e seu passe
está estipulado em Cr$ 1 mi-
Iháo. O jogador é centroavan-
té e íoi o artilheiro do cam-

Fogo Simbólico correrá
1230 quilômetros para
abrir Pan-Americános

São Paulo (Sucursal) — O Fogo Simbólico dos
IV Jogos Pan-Americanos, com sua mensagem de es-
perança de que a competição se realize dentro do es-
pírito 

'olímpico, 
entrará nó Estádio do Pacaembu no

dia 20 de abril,-depois de ser aceso, em Brasília, na
Praça dos Três Poderes, pelo Presidente João Gou-
lart e percorrer 1 230 quilômetros, passando por 31
cidades.

Dentro dos preparativos para os IV Jogos Pan

América
conversou
com Daniel

O diretor de futebol do Amé-
rica, Sr. Abelardo Azevedo,
entendeu-se ontem com o'téc-
nico do Bonsucesso, Daniel
Pinto, tratando de sua contra-
tação, mas ás bases não íoram
tratadas e só haverá um acôr-
do hoje.

Para resolver definitivamen-
te a contratação de Daniel
Pinto, 'o Sr.' Abelardo Azevedo
marcou outro encontro com o
técnico para hoje, quando se-
i-ão' e?tudádás' ás' Condições dè
seu • compromisso. .

Seleção descansou
e só amanhã treina
para decidir cortes

A seleção brasileira descansou e tomou duchas,
ontem, e somente amanhã pela manhã é que fará
o coletivo que definirá a equipe e decidirá os corte?,
restando apenas escolher o adversário entre ó'.Atle-
tico, Renascença ou o selecionado da Cidade de San-
ta Luzia. '' '.

O Sr. Carlos Nascimento chegou ontem a Mi-
nas e hoje se reunirá com a Comissão Técnica, quan-
do será decidido se os jogadores terão liberdade no
carnaval, sendo dispensados depois do treino de
amanhã, ou no dia 27, como programara o técnico
Aimoré. r

Americanos, o equipamento adquirido pelo Brasil , .
para o Torneio de Esgrima já chegou, do exterior e l^orilltiaUS
estão sendo aguardadas novas encomendas,_ para

DECISÃO AMANHA

A seleção, ontem, se limitou
a descansar na Colônia de Fé-
rias do Sesc e a tomar duchas,
pela manhã. Alguns jogadores
íoram levados para íazer exa-
me de sangue. Hoje haverá
individual.

Para o conjunto de amanhã,
a Comissão Técnica prefere o
Atlético ou o Renascença, e só
no caso de impedimento dos
dois clubes é que aceitará o
convite para ir jogar em San-
tá- Luzia, local que Aimoré con-
sidera multo distante.

O auxiliar Mário Celso de
Abreu explicou que a seleção

tem feito poucos treinos de
conjunto porque a maioria dos
jogadores está estafada, em
virtude dos jogos seguidos a
que íoram obrigados na decisão
do Campeonato Mineiro.

Para Mário Celso, o descan-
so de ontem íoi mais que ne-
cessário, sendo preferível o can-
celamehto do treino que mais
um dia dé cansaço para os jo-
gadores.. ;ck-", i-.

Os dirigentes estão se empe-
nhando para que o treino.de
amanhã seja em Belo ..Horizon-
te, no campo do Cruzeiro, onde
será facilitado o trabalho „de
armação do conjunto e a. esco-
lha dos jogadores a serem cor-
tados. :

HMÉRICII
O' América F. C. avisa aos srs. as-

sociatlos e principalmente òs atlqui-

rentes de Títulos Patrimoniais para

que retirem suas carteiras sociais e

efetuem o pagamento de suas pres-
tações até hoje, dia 22.

peonato da primeira divisão em . d esteia pronto quando a competição, fôr
são pauio. fazendo M gols. ^erta, no' dia'20 de abril, coma-chegada do Fogo

Simbólico, ao Estádio do Pacaembu.
gols

Jair Marinho, Hilton e Altair
não participaram do treino de
ontem, que íoi.dirigido por Ze-
zé Moreira, para explicar a An-
toninho a série de exercícios
que êle. estava acostumado a
dar. Altair íêz exercícios com
o sapato de ferro, pois está
com os músculos do joelho
atrofiados, e Jair Marinho sen-
te dores nos ligamentos do joe-
lho direito. A fratura de Hil-
ton não íoi confirmada na no-
va radiografia que o jogador ti-
rou ontem sem o gesso. Hilton
tem apenas uma entorse grave
no tornozelo direito e voltará
aos treinos na próxima semana.

É obrigatória
carteira para ter

de Carnaval.

a apresentação da
ingresso aos bailes

Santos €le
folga no
carnaval

Dep

América Football Club
artamento de Vendas

(.r

São Paulo (Sucursal) — Os
jogadores do Santos foram dis-
pensados, ontem, após sua vi-
tória de 6 a 3 sobre a Portu-
guèsa, conseguida sobretudo
graças á excelente atuação de
Felé, e tiveram ordem de só
se apresentar na quinta-feira
depois do carnaval. Os jogado-
res receberam Cr$ 25 mil de
prêmio por essa vitória.

Ê muito possível que Zito c
Coutinho possam voltar ao ti-
me no domingo 3 de março,
contra o Corintians, no contra-
rio do que se anunciou antes,
pois n ausência de ambos era
esperada até depois dêsse jôpo.
Mas a recuperação' deles entra
cm processo final, dcsdn Já.

FOGO PASSA POR
TRÊS ESTADOS

Aceso pelo Presidente João
Goulart, em Brasilia, o Fogo
Simbólico passará por 31 cida-
des de três Estados, Goiás, Mi-
nas Gerais e São Paulo. Em
algumas delas, onde serão cons-

. truidas piras especiais, o Fogo
Simbólico pernoitará.

As Cidades onde serão cons-
truidas as piras especiais são:
Goiânia, Uberlândia, Uberaba,
Ribeirão Preto e Limeira, As-
sim, os atletas- poderão, apesar
do revezamento, descansar uma

i noite.
"CÔNSUL 

DO-¦ PERU
^SE INTERESSA

ÓCônsul-Geraido Peru, Sr.
Carlos Mantua, tem visitado
diariamente a' Comissão Orga-

¦nizadora dos IV Jogos Pan-
Americanos, procurando conhe-
cer todos os detalhes da sua
preparação.

Segundo o Sr. Carlos Man-
tua, o Peru participará com
uma equipe formada por valo-
res novos na maioria das pro-
vas. O Cônsul peruano lamen-
ta, no entanto, que seu pais
tenha dúvidas quanto ao envio
da equipe de boxe,'pois seuslu-
tadoris .são considerados inex-
perientes. Para convencer os
dirigentes peruanos de que ca
lutadores deverão competir, o
Sr. Carlos Mantua tem pedido
que os brasileiros mandem lu-
tadores a Lima. antes dos Jo-
gos, pois isto serviria de in-
centivo.

BRASILEIROS LUTAM
NA ARGENTINA

A eqUipe brasileira de Luta
Livre Olimpica está atualmen-
te em Buenos Aires competin-
do amistosamente para que os
lutadores ganhem experiência
e participem com, sucesso.. dos .
IV Jogos Pan-Americanos.
.O .técnico, da equipe :é o ex-:

lutador Geraldo' de Carvalho e
os lutadores que estão compe--
tindo na Argentina, são os se-
guintes: Wilson de Andrade,.

, como pêso-môsca; Adair Alves,
como pêso-galo; Yuki Ono, co-
mo pêso-pena; Edilson Vloliri,
como pêso-leve; Assadour Our-
talian, como meio-médio; Naim
Nasser, como pêso-médio; Fran-
cisco ria Silva,'como péso-meio-
pesado; Jamil Maita, como pê-
so-pesado.

Francês não
pode ver
basquetebol

Paris ,AP-,)B) — Devido sos dis-' ti'u'b!'3S acontecidos nos últimos
jogos, a Federação Francesa de
Basquetebol descobriu um - melo
intaüvel de manter a orrt!-m entre

¦ os'espectadores: ellmlná-los.
Quando o Chai-Ievllle venceu o

Bapnolet. por 1* a lü. recente-
rr.ente, R assl5téncla, multo exal-
tarta, ameaçou tanto os jogadores
como as autoridades. Como resul-
tado. a. Federação decidiu que a
«qulpè do Chalievllle dlspuln «eus
próximo» Jogos «em público.

contratou
Heitor ;.

O Corintians comprou .por
Crç .4 500-mil.o goleiro Heitor,
do São Cristóvão, oüe deu ao
seu antigo jogador um. prêmio
de Cr'$ 2 milhões, por êlènáo
se ter, aproveitado de sua con-
dição de amador, negociando o
próprio passe.

¦' Além dos Cr$ 2 milhões que¦ ganhou do São Cristóvão, Her-
tor receberá do' Córíntiaris' lu'

Vitória magra sobre o
Olaria custou 20 míl
para os botafoguenses

O Botafogo baixou de Cr$ 50 mil (quantia pro-
metida antes) para Cr$ 30 mil oprêmio dado a seus
jogadores pela vitória de quarta-feira sobre o Olaria,
sob a alegação de que a vitória não^ valeu os 

"Cl'$'50

vás de cr$ 500 mil e ordenado.! __\ previstos e que houve displicência de toda a
de Crs 40 mil. por um ano. de equipe na partida.contrato, com casa e comida ^ 

Argumenta a Diretoria que o time começou Jo-de graça eando bem e fêz logo um gol, mostrando, depois,
^?ãÜÍf& Êã: Sições de chegar I uma contagem razoável. W,
vão, Heitor estava, de acordo parecia desinteressado da contagem e deixou o uia-
com a lei de transferência, íi- rja empatar, só conseguindo a vitória no firq.' a du-" """"•"'"¦' "" ""«" ras penas —- a chamada vitória chorada.

desempenho do jogador, • de
agora em diante todos, terão de
ir para o Maracanã ná condu-
ção do próprio clube. ¦

vre para negociar seu passe,
ficando o clube, apenas, com »
taxa de indenização prevista ou
seja, apenas, Cr$ 5 mil.

- Sendo amador, Heitor só fl-
caria preso aó São Crlstóvãi
se o clube carioca igualasse a
proposta do Corintians. o que.
de acordo com a palavra do Sr.
Nelson de Almeida, era impôs-
sivel.

Em companhia do Sr. Jamil
Hclu. irmão do Presidente do
Corintians Wadi Helu, o golci-
ro Heitor foi ontem de manhã
a São Paulo, onde assinou con-
trato para voltar, em seguida,
ao Rio.

Heitor passará o carnaval nc
Rio e tem ordem de se apresen.
tar em São Paulo na quarta-
íeira de cinzas, iniciando ime-
chatamente ns treinos sob as
ordens do técnico Fleitas So-
lich.

AUTOMÓVEIS FOLGAM

Segundo a diretoria, outro
fator que parece ter concorri-
do para a queda de produção
da equipe íoi o fato de quatro
de seus jogadores — Amarildo,
Nilton Santos, Zagalo e Ernà-
ni — terem deixado a concen-
tração um tanto mais cedo,
para, com ordem da diretoria,
irem em seus próprios carros
para o Maracanã.

Apesar de Nilton Santos ter
sido o melhor jogador em cam-
po. o Botafogo acha que a pro-
dução dos outros três foi mui-
to baixa c, como não pode abrir
exceções, vai incluir o zaguei-
ro na proibiçío a ser baixada
sobre isso. O movimento, a
tensão nervosa de dirigir pon-
cos momentos antes do jogo
íoram Julgados prejudiciais ao

GARRINCHA VOLTA

Garrincha continua com seu
tratamento de peso no' pé e o
músculo que estava ligeiramen-
te atrofiado já vai m.elhoran-
do. Tem ordens de se apre-
sentar ao Botafogo às-15 horas
de quarta-feira de Cinzas pa-
ra, possivelmente, reintegrar-se
no treinamento normal - da
equipe. , .¦;

Também Manga deverá re-
aparecer no próximo- jogo do
Botafogo: êle só não jogou
contra o Olaria porque seu íi-
lhinho estava muito doente, «
o soleiro não tinha condições
psicológicas para atuar.



o homem e a fábula

O Mosteiro
ffi um axíoma que a consciência se

move ao mesmo tempo na direção da
luz' e na direção da sombra; para fora a
para dentro. Uma saúde mental excessi-
va (esta última palavra está muito bem
empregada!) sufoca a sombra cm pro-
velto da luz; a demência prefere a cs-
curidão; porém o valente espirito, íirma-
do na claridade, se preocupa a todo mo-
mento com aquela voz de sombra que
laia sem parar atrás dos olhos. E assim,
destemido, aquele rapaz caminhava na
direção do mosteiro. Andou sobre os em-
pedrados tortos, entre sobrados de jane-
las rangentes e vidraças quebradas. Nas
carroçarias dos caminhões estacionados,
sóbre os sacos de polvllho, dormiam sem
camisa os operários cm cuja pele o suor
rcluzla. E um silêncio de adro imobili-
zava os terrenos baldios nos quais, sob
telheiros de zinco, ainda íumegava a co-
mida dos mendigos. O rapaz caminhava
com a sensação de se distanciar para
sempre da barulhenta cidade. Subiu uma
ladeira, csguelrando-se entre automóveis
abandonados, e se encontrou diante do
grande portão de ferro, torcido em hc-
diondos arabescos. "Eis a casa de meu
Pai", disse êle, e empurrou o portão, mas
estava fechado. Contemplou então a esca-
daria que era seu dever galgar para íu-
glr dò mundo; mas o portão estava íe-
chado, não poderia chegar aos degraus.

Desorientado, desceu a ladeira. No-
vãmente atravessou as ruas, outra vez
esmagado pelos velhos prédios cujas va-
randas o tempo roera, e levando na gar-
ganta uma inquietação injustificada, sc-
melhante à repentina lembrança de que
cometemos algum crime. E mais uma vez
se encontrou na ladeira, perante o hedi-
ondo portão que ninguém podia abrir.

José Carlos Oliveira

Picou ali, pensando, debaixo do turbilhão
do vento nas Arvores e do sopro que
desmanchava as nuvens no céu . claro.
Aquilo tudo era uma história antiga,
aborrecida e sem solução. Enraivecido, o
rapaz afrontou a grande parede abaúla-
da que estava a sua esquerda, e nela en-
controu uma abertura, semelhante a um
nicho pouco maior do que um homem,
caminhando então para lá. Duas pare-
des de uma côr azul e bolorenta estrel-
tavam pequenos degraus de cimento. Êl»
subiu devagar. No alto da pequena es-
cada. divisou um pátio excessivamente
silencioso, interrompido bruscamente pe-
Ios íundos de uma construção parda,
tristonha, agressiva, Inóspita como a
Casa do Pai. Era sensível a hostilidade
do Cosmos para com o rapaz, êsse rapaz
que era delicado e crente, êsse rapaz que
rs estrelas achavam multo criança per-
dida no bosque, quando o olhavam do
alto da escuridão. Mas era valente, e
resolveu afrontar a antipatia universal.
Foi subindo os degraus. Ah! Antes de
chegar ao pátio, antevlu o perigo que o
aguardava. O grande cão, de pêlo tão
negro que parecia azul, íeroz embora
seus olhos estivessem úmidos de mater-
nal ternura, já avançava na dlreçáo do
neófito. Aruanda, o cão da. madrugada!
Maldoror! O rapaz íêz meia volta, des-
ceu correndo os degraus e a ladeira, •
correu sob o sol, entre os sobrados qu»
o observavam sem compaixão. "A casa
de meu Pai fica muito longe", disse êle
quando julgou que o perigo havia passa-
do. "Os cães da incredulidade pretendem
devorar-me no limiar da revelação. Oh
seres humanos, cnlaçal-me, e sejamos
solidários na fragilidade".
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Quatro
modelos
são noivas
de fevereiro

Das quinze manequins tia Soeila, qualro
vão casar-se êste ano e fluas deixarão a pro-
fissão para dedicar-se ao marido. Quatro íão

as noivas de fevereiro: Gigi, Nicky, Dorian e

Pina, que, alem ile formarem ao lado de ma-

liequins internacionalmente famosas, são boas

tlonas-fle-casa, lêm nível universitário e fi/.e-

ram curso completo de aperfeiçoamento social,

qne consiste cin etiqueta, personalidade, gi-
nástica, dicção, postura, maquilagem, vestuá-

rio, desfile. Felizardos os que as escolheram,

hão de estar pensando muitos solteirões.
Gigi casa cin julho. Seu nome na vida

real é Hane Lorc. Tem 24 anos, é loura e

mede ],71m. Olhos azuis. Fala inglês, francês,

alemão (língua materna) e espanhol. O noivo

é oficial da Marinha norte-americana. — Sen-

tirei falia de minhas quinze colegas. Tenho

certeza de que serei ótima dona-de-casa, pois
adoro fazer feira, receher visitas, preparar pra-
tos complicados c dirigir um Mercedes-Benz
.— diz ela.

Mas a primeira a casar é Maria do Carmo,

. a IVicky, dia 16 de março, na Igreja de Santa

Maria Margarida. Seu noivo, um engenheiro :na-

vai que se formou na Inglaterra e a quem ela

conhece desde menina. Nicky, que já tem o vcs-

lido de noiva — crepe romano, forrado tle

seda pura, qne realçará seus cahclos negros,
seus 1,73 m e seus 24 anos, continuará a tra-

balhar como modelo após a lua-de-mel no ex-

Icrjor.

Em agôslb é a A'ez de Ana Maria, ou Do-

rian, dizer ò sim à um engenheiro venezue-
lano. Residirão na Venezuela. Dorian é a mais
alegre das quinze, e sempre que pode, sem au-

montar o peso, sabe escolher bons pratos para
suas refeições. É a mais baixinha — 1,69 ni
¦— tem grandes olhos verdes e cabelos casta-
plios dourados.

Luísa, a popülaríssima Pina, casará até.
o fim dò ano. Garante que será muito feliz,

porqua «slá profundamente apaixonada.
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começando
com

que

BASTILHA
Com a pedra fundamental

lançada a 22 de abril de
1390, a Bastilha (palavra de
origem íranco-celta com o
significado de fortaleza) era
primitivamente uma edlfl-
cação destinada a reforçar
a defesa da Cidade de Paris
—, transformando-se em
prisão no reinado de Carlos
VI no começo do século XV.
Até por volta de 1625 era a
prisão comum e o lugar de
tortura dos condenados à
pena capital. Foi Richelieu,
o poderoso Ministro de Luis
XIII, que fêz da Bastilha a
prisão do Estado. — Entre
os hóspedes famosos da Bas-
tilha devem ser lembrados:
Armagnac, Foucquet, o Más-
cara de Ferro e Voltaire. —
Símbolo dos abusos do poder
monárquico, a Bastilha ro-
presentava a Opressão, e por
isso a tomada da fortaleza
na tarde de 14 de julho de
1789 foi uma declaração de
liberdade, passando a sim-
holizar a emancipação do
povo em todos os tempos.

do jeito
o

mundo vai
Circulação de
moeda em cabra
c muito rápida

Paris — Ao descobrir que
seus 80 mil írancos haviam
sido devoradas, juntamente
com o porta-liotas, por uma
cabra que o rondava, en-
quanto trocava o pneu da
motocicleta, o agricultor
Jean Borsuln, de Nancy,
matou o animal e abriu-lhe
o ventre na esperança de ser
reembolsado, mas sofreu a
grande decepção de ver que
o insólito alimento já havia
sido evacuado.
Doce é a vida
italiana para

. os cardíacos
Nova Iorque — Estudos

realizados por um grupo de
cientistas na pequena Cida-
de de Roseto, na Pensilvâ-
nia — ilha étnica italiana
em uma região habitada
¦por populações de várias
origens — chegaram à con-
clusão ãe que a vida à ita-
liana constitui uma defesa
contra os ataques cardiacos.

Os estudos tiveram como
base a singular constatação
de que os habitantes de Ro-
seto sofriam, estatística-
mente, um número de afec-
ções cardíacas que repre-
sentava a metade da cifra
assinalada nas outras re-
giões dos Estados Unidos.

— Os habitantes de Rose-
to — observou o Dr. Steart
Wolf — são enérgicos e ati-
vos, mas comem mais do
normal, bebem abundante-
mente e fumam como todas
as outras pessoas. Sua dieta
é rica daquelas gorduras que
produzem a arteriosclerose,
mas . a incidência dos ata-
quês cardiacos, mesmo entre
oj obesos, é muito baixa.

Hoje no
JORNAL DO BRASIL'
de ontem
22 DE FEVEREIRO

1900
Era absolvido unanimemente¦na Cidade de Piracicaba, em Sâo

Paulo, o fazendeiro Almeida
Sampaio, que matou o pintor Al-
meida Júnior.

No Município de Campanha,
Minas Gerais, era criada uma co-
lônla agrícola, com a denomina-
cio de Nova Baden.

Em Barbacena, o Capitão
Agostinho, Delegado dr. Policia,
que sairá em perseguição dc ci-
ganos acampados no Arraial das
Jltmidios, joi destroçado pelos
mesmos.
" Em Roma. reglstrou-se uma
agitação pública reclamando a
liberdade do Deputado Batacnl
Lucca. que cumpria pena lnoceii-
temente.

1910
Era esperada no Rio a Com-

panhia de Operetas do Teat-o
Avenida, ãe. Lisboa.

Seria Inaugurado em Manaus,
o Congresso Comercial, Agrícola
. Industrial, sob os auspícios na
Associação Comercial e auxiliado
pelo Estado.

Falecia em Paris, o Duque de
Talleyrand,. conhecido do mundo
elegante pelo nome de Moderno
Brummel.

Na Espanha, o Rei Afonso
XIII assinava decreto, conted-n-
rio indulto geral aos processados
por crimes políticos.

1920
No Rio, os jornais rrmcmn-

ravam a passagem dos ISS anos
do nascimento de George Wasti-
ington.

A Academia Brasileira de ..c-
trás prestou homenagens ao ex-
tinto escritor slil-amerlcano José
Enrique Rodo.

Voltavam eo Porto do fito o.i
destróieres Para c Paraná, que
tinham ido à procura dos náu-
Jragox do navio grego Aghia. qite
nfundara a 15 milhas ri. Cabo
Frio. ..

FILMES QUE
ESTÃO PASSANDO

os valentes damon f.
TITIAS — Metro Passeio, Metro
Tijuca, Metro Copacabana,
Ricamar, Palácio Hlgienôpolls.
Prod. americana em cores. Dra-
ma de amor e aventuras de dois
amigos, 400 «nos AC. Com Guy
Williams, Don Burnell, Ilari.» De-
chlnlo. Livre - Hor.: I4h — 181»
— 18h — 20h e 22h. No Palácio
Hlgienôpolls _s ISh - 17h — ÍOh

21h. (MOM).

CINCO SEMANAS NUM BA-
LAO — Palácio, Miramar, Amé-
rica, Santa Alice. Prod. ameri-
cana em cores. Aventuras basea-
da num conto de Jullo Vcrne.
Com Red Buttons. Fablanu Bar-
bara Éden, Cedrle Hardwlcke,
Peter Lore. Livre. Hor.: 14h —
íah - l»h - 20h e 22h' iKm)"

UM CONDE A ITALIANA -

Bruni-Copacabana. Produção Ha-
liana. Comédia romântica. Com:
Alberto Sordi, Vittorio De Sica,
Anne Vernon. imp. até 14 anos.
(Pelinex).

PEPE — Sdo Luís. Produç-0
americana cm côrea. Comédia mu-
Bicai. Dir. George Sidney. Com:
Cantlnflas e mais 33 celebridades
de Hollywood. Livre. Hor.: Difc-
riamente às 15 h — 18 h — 21 h.
Aos doms.. eébs. • lerlados ses-
s&o ao melo-dla.

EM CADA SONHO, DM
AM0It — Vitória, Leblon. Cavlo-
ca Prod. americana em cores. —
Comédia musicada. Dir. Gordon
Douglas. Com: Elvls Presley, Ar-
thur 0'Connell, Anne Helm. LI-
vre. Hor.: 14 h — 18 h — 18 a —
20 h — 22 h. (United).

« NAO Q-EItO MOIU-EB — Cl-
neac. ncprlse Irancesa. Drama
policial. Com Henri Vidal, Daw
Addams, Lino Ventura. Imp. até
14 «nos. A partir das 10 horas.

A LEI fi IMPLACÁVEL. -
Plaza. Olinda, Astória, Mascote,

Rio Palace. Iteprise americana. —
Western. Direção: Gordon Dou-
glas. Com: Randolph Scott, Loul-
se Allbrltton, George Macready —
Imp. até 10 «nos. Hor.: 14 h —
15 h — 18 h — 20 h — 22 h. —
(Condor).

A FELICIDADE VEM DE-
POIS — Art Palaclo-CopacRbana,
Art-TIJuca, Art-Mòler. Comédia
dramática italiana de Cario Bor-
ghetslo. Com: Aldo Fabrlssl. Pep-
pino de Fellppo e Glulla Rubinl.
Livre. Hor.: 14 h — 16 h — 18 h

20 h — 22 h. íArt).

AINDA EM CARTAZ:

O PRISIONEIRO DA MASCA-
KA DE FERRO — Rex, Roxy e
Icarai. Prod. americana em cores.
Drama: No século XVIII. num
Ducado Italiano, fidalgo luta con-
tra opressor e assassino de ãeü
pai. Dir. Francesco de Fco. Com:
Michel Lemolrc, Wandlsa Gulda,
Andrca Boslc, Jany Clair. Imp.
até 10 anos. Hor. 14 h —.13 h
40 m — 17 h 20 m — 10 h —
10 h 40 — 22 h 20 m. (Imperial)

MORANGOS SILVESTRES —
Alvorada e Brltnnla. Produção
sueca. Drama. Dir. Ingmar Berg-
man. Com: Victor SJortrom e Bi-
bl Anderson. Proibido até 10 an.s

Hor.: 14 h — li h 41 m -
17 h 20 m — 13 b — 20 h 40 e
22 h 20 m. (Satélite).

CINEMA
Cláudio Mello e Souzu

Os problemas que agra- Pois o Brasil está ex- mes medíocres dos próxi
vam a produção de filmes cluído do próximo Festi- mos festivais. Objetiva
no Brasil, se já acarretam vai de Veneza, por exem- mente, essas modifica-
conseqüências de maior pio. Por quê? indagará o

leitor patriota. Simples-
mente porque, segundo
os novos regulamentos
daquele Festival, só con-
correrão a êle, e assim
mesmo com um só filme,

Veneza exclui o Brasil e um rei sofre por muito amar

gravidade para a eco
nomia do cinema nacio-
nal, passarão, de agora
em diante, a dificultar
muito o nosso ingresso no
mercado europeu e nor-

ções implicarão em que
apenas oito filmes serão
exibidos no próximo Fes-
tival de Veneza. Por ou-
tro lado, o Comitê da Bie-
nal reserva-se o direito de
recusar um filme que, se-

te-americano. Isto porque os paises que produzirem gundo ele, nao correspon-
nós só conseguiremos sen- um mínimo de setenta da "ao caráter e as fina-
sibüisar o mercado euro- fimes de interesse inter- lidadat artísticas âaque-
veu, por exemplo, na me- nacional por ano. le Festival,
dida em que participe- O Comitê da Bienal de Dada essa notícia que
mos, mais ou menos bri- Veneza acabou de decidir passa a interessar, direta-
lhantemente, ãos grandes que os regulamentos de- mente, aqueles que no
festivais que lá se reali- verão ser profundamente Brasil estão fazendo cine-
sam, constante e metòdi- modificados, a fim de que ma com os olhos em Ca-
camente. sejam eliminados os fil- nes, passamos aos ardis

amorosos do Rei Henri-
que IV, uma incoercivel
locação de conquistador,
i.' cujo talento há de ferir
de inveja muitos mandos
insatisfeitos. Pois que o
nosso vetusto Rei conse-
guiu esse prodígio de sa-
hedoria conjugai: con-.-i enceu a esposa a aceitar
suas rivais, permitindo-
lhes compartilhar da ca-
ma e da mesa do remo.

Mas. o Rei comete um
; ceado fatal:- apaixona-
íl por uma jovem. Desse
acontecimento corriquei-
ro no Reino de Henrique
IV surgem as peripécias,
aventuras, alcovas e tudo

mais que há em filmes do
gênero nesta comédia ãe
Claude Autant-Lara, Os
Amores de um Rei.

Comédia luxuosa, âe
c-jos cenários emana o
perfume já um pouco
azedo do teatro francês,

com a vida através de
uma boa risada.

Há, no filme, algumas
presenças famosas — Me-
lina Mercouri, Dannièlle
Darrieux, Vittorio âe Si-
ca. — que 110 entanto
pouco elevam o nível de
Amores de um Rei. Meli-

dirigida com acerto mas na Mercouri, que dos três
sam muito brilho, com é quem mais aparece, so-
algumas passagens real-
mente engraçadas, Os
Amores de um Rei é fil-
me que certamente diver-
tírá uma platéia não
muito exigente e bastan-
te disposta a ficar cm âia

fre toãos os granáes pe-
cados da caricatura com
que desenhou seu perso-
nagem. Danielle e Vitto-
rio apenas passeiam pelo
filme e num instante de-
saparecem.

MÚSICA
Benzo Mussarani

Claude Samuel, em Tarls-
Presse, publica uma entrevista
com o violoncelista russo Mtis-
las Eostropovltch — que tam-
bém õ público carioca aplaudiu
— sobre a música atual. As
respostas surpreenderam o pró-
prio entrevistador, assim como
devem ter surpreendido seus
leitores. Já a primeira resposta
é clara, explícita e corajosa:
"A vida moderna é complexa;
eu penso que também a música
moderna deve, ser complexa."
Possivel? O ilustre concertista
continua ainda mais explicito:
"A música serial? Por que nao?
Todos os sistemas são bons,
quando o artista é sincero I" E

A música atual na URSS
conclui, sonhador: "Ah, se Oli-
vier Messiacn, que — -S.n__u.-i
no Ocidente — perturba o pú-
blico, quisesse escrever-me um
concerto para violoncelo e or-
questra!"

O entrevistador lembra que,
justamente naqueles mesmos
dias, havia quem afirmasse em
Cultura Soviética o seguinte:
"Sob a bandeira da luta con-
tra o culto da personalidade,
certos criadores artísticos estão
procurando nas latas de lixo
do quintal, e náo querem olhar
para o que acontece nas gran-
des avenidas do nosso desen-
volvimento." Tristes palavras,
que condenam todos os compo-

sitores que, por um Instinto
sagrado, nào se preocuparam
cm avenidas de desenvolvimen-
to mas em música. Todos, to-
dos s&o condenados, nestas ba-
ses artísticas, desde Montever-
dl, Palostrlna, Bach, Scarlatti,
Mozart, Beethoven, Rossinl,
Wargner, Debussy, Strawinsky,
Schocnberg, Berg, até Prokoílev.
Chostakovltch e o pequenino.
Khatchaturian.

Em 1948 (é sempre o entre-
vistador que o lembra) o Co-
mltè Central do PC comic-
nava, Justamente, Prokoílev,
Chcstakovltch, Khatchaturian,
Chcbalin, Popov. Miaskovski
etc, porque "sua obra mostra

de maneira particularmente
evidente certos desvios forma-
listicos,. de tendências musicais
antidemocráticas, estranhas ao
povo soviético t aos seus gos-
tos".

Mas em 1953, depois do desa-
parecimento de Stalin, o Prav-
tia mudava de tom e podia es-
crever: "fi importante cstlmu-
lar a coragem do artista, para
que leve cm consideração sua
própria-personalidade criadora;
mesmo se distinguindo entre
qualidades e defeitos de uma
ou de outra solução artística,
devemos respeitar o direito que
tem o artista __ novidade, à áu-
dácia, à procura do novo."

"Bravo!", gritava então ingê-
nuamente, Khatchaturian, "é
categoricamente necessário dei-
xar de lado o mau hábito que
têm os colaboradores das ins-
tltuições musicais de se intro-
meter na obra criadora dos
compositores. Impossível rescl-
ver 0 problema da criação por
intermédio de métodos buro-
cráticos e administrativos".

Rostropcvltch deve ter caído
no mesmo erro de Khatchatu-
rian, acreditando numa revira-
volta nas modalidades que go-
vernam o compositor na URSS;
desta vez também parecia que
a destallnização e a viagem
triunfal de Strawinsky tlvcs-

sem aberto as portas da liber-
dade criadora; mas não foi
assim. O entrevistador do vio-
loncellsta conclui melancólica-
mente: "Cest 1'étemèl pas de
deux soviétlque de l'Art e du
Regime..."

NOTICIÁRIO — Continuam
abertas, nos Seminários de mú-
sica da Pró-Arte, as inscrições
para o Curso de Ritmo e Ins-
trumentos Orff, que será mi-
nistrado de 1 a 15 de março
pelo Prcf. Hermann Regncr.
Para maiores esclarecimentos

teleíone 25-3336.

MÚSICA POPULAR
}. Rumos linhorão

RECADO NOVO DE
LUIS BONFA (CANTADO)
ODEON — MOFB — 3 310

A Odeon lança com este LP
uma novidade surgida — sesiindo
revela Ricardo Galeno no te:;to
ria contracapa — de uma iclèlii
do diretor artístico da rébrica
gravadora, ao ouvir o violonista
Luis Bonfá cantando o Bamba
Mcnina-Flor, que acabara de
compor de parceria com D.» Ma-
ria Belena Toledo. Trata-se, as-
sim, do primeiro lons-play em
uue Luís Bonfü aparece comu
cantor, acumulando esse recadu
novo com suas reconhecidas ha-

Luís Lira Gilberto: um cantor que vale por três
btlldad-s de compositor _ violo-
nista. Será, pois, por esse Angu-
lo, que Luís BonfA terá que ser
mire-iRUo. embora êle n&o iria
pareça multo favorí.vel. A Jul-
car pelo que S2 oir.e no Lp, a
xar, tíe Luis EcnfÀ é apenas um
pu.wl cai-Dono da voz de Carli-
niins Lira que. por tua vez, esta
para Jof.o Gilberto a:slm como
Nelson Gonçalves esteve para Or-
lando Silva, há, 20 anos atras.
Alias, em melo a tanta discussão
eõbre bossa nova, quanto mais o
tempo passa mais se compro-
va que, em todo fisse movimen-
to, só houve realmente ura» 11-
gura original: o cantor, compoüi-

tor e violonista baiano Joio Gil-
berto, o antigo colega de Lúcio
Alves (hoje reduzido a cantor
d» Jlngles, com a eua famosa ba-
tatn. quente na bocal, que nao
h.-..itou cm lançar o estilo ae
vo/. amanelrado, para Indljny.-
c"'.o de todos os baianos direitos.
Realmente, basta fazer rodar o
long-play na vitrola para reco-
nhecer, na primeira faixa, onde
Luis Boníá canta a eua Menina-
Flor («lias, a turma da bossa
nova, qu» derrubou os barracões
do samba, nio se cansa de meni-
nas e de flores?», a vez quase gè-
mea da de Carlinhos Lira, o que
é3tá pedindo com Luis Bonfá,

uma boa dupla, como a de Jo-1
e Gaúcho. Já cm Marta de _!«•
ri» (nome que bossanovlstas tam-
bém repetem muito, como um
prelto a Ari Barroso, atualmen-
te transformado em Inocente'útil
aos tubarfiea do direito autoral)
a voz de Luis Bonfá nio é- ape-
nas * de Carlinhos Lira, mas u
de Carlinhos Lira cruzada com a
de Joáo Gilberto, o que Já cons-
tltul — com desculpa da má p»-
lavra — o tipo do incesto vocal.
Ness». ponto, aliás, todo o long-
play é o retrato vivo da íal.a
de autenticidade da atual músi-
ca popular, no campo da clas.e
média, pois a orquestração da

composição Amor Deinais, por
exemplo, é puro recalque do es-
tllo de André Kostelanetz, que 4
o Radamés Qnatagll da pequena-
burguesia Internacional. A con-
clusao que se tem a tirar é a de
que o LP Recado Novo de Luis
Bonfá (cantado) será o tipo do
sucesso mais ou menos, como é
mais ou menos todo o sucesso da
bossa nova, até hoje. As mocl-
nhas' da Zona Sul acharáo Luis
Bonfá o fino, os rapazes concor-
daráo afastando a mecha de ca-
belos da testa com um movi-
mento rápido de cabeça e ajeita-
râo os dedos dentro dos mocas-

sins cm meias com vim certo
írlsson. A Odeon venderá mil
exemplares do LP em todo o Bra-
Bll. Alguns norte-americanos es-
pertos aproveitarão o tema dés-
te ou daquele samba para refres-
car o seu Jazz debilitado pela In-
tromlssáo de músicos sem valor
das novas gerações, e tudo con-
tinuará na mesma. Isto é, o
grosso do povo continuará can-
tando os sambas do Bato da Onça
no carnaval e de Ataulfo Alves
no melo do ano.

AMÉRICA DE NOITE — Ope-
ra, SSo Pedro. Regência, Brasilia,
Sao Bento (Nlt,), S&o João, ,Ca-
xlas. — Filme documentário Iri-
glés em córes, focalizando a 'vida
noturna em alguns países ameri-
canos. Imp. até 18 anos. (RanKJ.

A GRANDE OLIMPÍADA —
Paris Palace. Prod, italiana em
córes. Drama de suspense em Ro-
ma. Dir. Romolo Marcellnl. Livre.
Hor.: 13 h 43 m — 16 h ... m —
19 h 15 m — 22 h. (Franco-Bra-
sil).

ENCONTROS COM O DIABO
Paissandu. Documentário fran-

cés de suspense em cores. Livre.
Hor.: 14 h — 15 h 40 m — 17 li
20 m — 19 Jl — 20 h 40 m —
22 h 20 m. (França).

PROPRIEDADE PRIVADA —
Caruso, Nacional, Engenho oe
Dentro, Roultcn e Santa Cecília.
Produção americana. — Drama
passional: uma esposa nao ".oi-
respondida pelo marido é secre-
tamente disputada por dois mar-
glnals. Dir.: Leslie Stcvcns. —
Com: Kate Manx, Corcy Allen,
Warren Oates. Imp. atê 18 anos

Hor.: 14 h — 18 h — 18 li —
20 li — 22 h.

O FANTASMA DA OPERA —
Copacabana, Paz (Caxias). Prod.
americana cm córes. Drama tle
suspense: um homem deformado
ambiciona o amor de uma Jovem
e linda cantora. Dir. Terence Fls-
her. Com: Herbert Lom, Kcatner
Sears, Thorley Walters, Michel
Gough. Imp. atê II) anos. Hora-
rio: 14 h — 15 h 40 m — 17h
20 m — 19 h — 20 h 40 m e
22 h 20 m. — (Universal).

SANGUE NA ÍNDIA — Rian.
Produção americana em cores —
Drama de amor e aventuras: as
dificuldades de uma Jovem go-
vernanta numa revolução ao pro-
curar salvar-se levando u peque-
no príncipe. Dir. J. Lee Tho.np-
«on — Com: Lauren BRcall, Ken-
neth More, Herbert Lom. Imp.
até 18 anos. Hor. 14 h — 18 n
30 m — 19 li — 21 h 30 m.

SAINT-TROPEZ BLUES —
Pathé, Riviera. — Produção fran-
cesa. As aventuras românticas tíe
uma garota que vai passar as fé-
rias em Salnt-Tropcz. Com Ma-
rle Laforet. Jacques Hlselln. —
Imp. até 18 anos. Hor.: 14 h —
16 h — 18 h — 20 h — 22 h —
(França).

RODÍ7AO
Gilda Cesário Alvim

Tarls — Acabo de ler, num dos
últimos números do JB que me
velo ter às mao3, uma declaração
feita pelo Dl Cavalcanti, áo de-
«embarcar ai de volta de uma
viagem k França. Segundo a notl-
cia, o Dl teria dito que "a pin-
tura abstrata está definltlvamen-
te derrotada na Europa, onde as
tendências clássicas voltaram »
predominar" e que "o próximo
saláo de maio, onde serão expo3-
tos quadros de Picasso e Gromal-
re, deverá selar a vitória da pin-
tura clássica".

Apesar de ser, a meu ¦ ver, um
tanto otimista (para os inimigos

Arte figurativa ou arte abstrata
da arte abstrata, naturalmente),
essa declaração do Dl Cavalcanti
está na linha do multo que te
tem dito e escrito ultimamente
Kóbre a decadência e fim lmlnen-
te da pintura informal.

Na verdade, a guerra entre ar-
Listas e defensores das duas ten-
doncias — figurativa e n-o-íigu-
ratlva — da arte nSo é de hoje.
Lembro-me bem de uma célebre
aessllo do Primeiro Congresso oe
Críticos de Arte, que se reuniu
aqui m. UNESCO, lo-yo depois aa
última guerra; Nio fôrse a-fleu-
ma britânica de Herbert 'Read
que a presidia, a discussão teria

degenerado ém pugllato. rft ver-
dade qué, nesse tempo, na Fran-
ça. *s questões estética» — como
a toda* a» outras, aliás — »é mis-
turava o fei das divergências po-
liticas envenenando tudo. Estas,
felizmente, se aplainaram. A po-
l-:mlcá em torno das duas formas
de arte continuou a seguir o
i._u curso, entre períodos dé acal-
mia e surtes de febre. Atualmen-
te estamos de novo numa fase d»
c.-i-e arruda, Mas o que-- mê pa-
ricé difícil é de se prever se
terá a última. Tanto mais quê,
hoje t-.p\'_ém, o que está em cau-
sa n..o é apenas a arte, qut aos

problemas de estética «e . mlsttir
ram considerações estranlias, qu_
há enormes interesses comercial»
em Jogo * que Já se formou em
torno do assunto — como em.
torno de tudo hoje em dlà —
uma onda de «ensaclonallsmo qu»
falseia tudo.

Dito Isto, devo reconhecer qu»
há, na crise atual, em rslaçá» às
outras, um elemento novo. É qu»
ela náo se situa apenas no ter-
reno da -polémloa. Corresponde
a algo de real, a algo que est»,
acontecendo de fato no terreno
da criação artística.

At* aqui, dlscutla-s» multo »

«nunclava-a* periodicamente o fim
da arte abstrata, mas asslstla-se,
na realidade, a uma constante
cvoluçào e a um alastramento
(se posso me exprimir assim) em
escala mundial desta forma d»
arte. Em resumo t de um modo
geral, podemos dizer que só os
países socialistas escaparam k epi-
demla. Emprego aqui este termo
«em nenhuma intcnçlo pejorativa,
apenas para exprimir o caráter Ir-
reslstivel da influência. Quanto t,
imunidade dos paises socialistas,
«abemos a qué preço está «endo
paga.

Hoje, a sltuaçào é francamente

outra. E, se me parece ainda pre»
maturo (por isto me referi an
otimismo da declaraçào do Di) •
também pouco exato, nest» íor-,
ma peremptória, falar-se da "der-
rota definitiva" da arte- abstrata,
n&o há dúvida de que Já »• pod»
íalar de um recuo, ou, mais exa-
tamente, de uma hesltaçào.

Enquanto Isto, vai-se formando
lentamente e ainda multo pouco
nítida nos seus contornos uma
nova forma de arte.

Qual será a sua fisionomia?
Que será a arte de amanha?

RELIGIÃO
Martins Alonso

O debate de maior rcleván-
cia na primeira sessão do Con-
cllio foi, como está noticiado,
a reforma da- liturgia que re-
presentou o pensamento unànl.
me da Igreja, em, pelo menos,
quatro congregações gerais do
eplscopado universal.

Ao terminar a décima nona.
reunião, encerraram-se os deba-
w:s aue se revestiram aa mai»
exata liberdade de opinião e de
expressão e tiveram na sua pre-
cedência o Cardeal Tisseranl;
que decidiu pór em votação o

Reforma litúrgica
esquema em globo, de voz que
numerosos Padres afirmavam
que tudo jã se dissera, sobre o
assunto e outros até observa-
vam que a matéria ' concerne
exclusivamente à, Igreja latim
e não devia ser questão para o
Concilio. {

A maioria se mostrou franca-
menle favorável à. reforma,
acentuando a necessidade d-
adaptar a oração aos tempos
modernos, surgindo então o dr-
bate' sobre o Latim reconheceu-
clo-se que êle não é mais a llh-

•A/
,w

gua do povo cristão distribuído
pelo universo e que, portanto,
não pode ser o único veículo da
oração oficial da Igreja.

Contudo, as opiniões se dlvl-
diram com relação ao Latim na
liturgia. Os seus adeptos ílrma-
ram argumentos no fato de que
o Latim ê o liame da unidade:
vlnculum unlUtls, enquanto os
partidários da língua vulgar
perguntam: quais são os ver-
dadelros motivos da celebra-
çáo? Se é o padre e a comunl-
dade, então é preciso conceber

tima liturgia adaptada á men-
talidade desta comunidads,
njudá-la a participar ativamen-
te no culto lltúrgico.

Zelosos de não deixarem en-
terrar definitivamente os anti-
gos tesouros, o esplendor dos
ritos. * pureza gregorlana, os
abades beneditinos esclarece-
ram que o mundo todo não es-
tava encarregado de celebrar
toda a liturgia e que era preci-
so regular com prudência ques-
toes tão graves.

E, ao mesmo tempo que um

bispo Iugoslavo dizia que em
sua diocese a liturgia romana
é celebrada em lingua croata,
outro prelado proclamava que
os símbolos, os atos, as orações
que compõem a liturgia devem
ser adaptados aos hábitos de
cada povo.

A votação dos esquemas apro.
vou a reforma litúrgica por ex-
presslva maioria dos Padres
Conciliares,
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Harry Laus
Mercado alemão de arte

Os músicos da Cidade de Brcmcn

A importância crescente dezembro sob a
do mercado alemão de arte
vem-se acentuando cada vez
mais nos últimos tempos.
Na República Federal Ale-
mã, em 1962, íoram realiza-
dos leilões de categoria in-
ternacional que renderam
milhões com forte partici-
pação estrangeira. Os obje-
tos artísticos leiloados váo
dc quadros de mestres anti-
ros c modernos a autógra-
íos raros.

O leilão organizado em

designação
de Arte do Século XX. em
Colônia, teve um cunho es-
pecial, pois entre os quadros,
plásticas e desenhos ofereci-
dos encontravam-se também
alguns que durante o regi-
me de Hitler íoram retira-
dos dos museus alemães e
leiloados no estrangeiro. A
essa categoria pertencia o
quadro a óleo de Paul Klce
Lenda do Pântano, que ou-
trora se achava na posse do
Museu de História. Artística

e Regional em Hannover. A
reaquisição era porém de-
masiado cará para o Museu,
pois o quadro íoi arrematado
a um colecionador suíço por
88 000 marcos. Em compen-
sação adquiriu a Galeria do
Estado de Stuttgart, por
45Ó00 marcos (o triplo do
preço da taxa), o quadro
Estação de Milão, do íutu-
rista Carlos Carra, nascido
em 1881, depois de íorte luta
de concorrência com gale-
rias italianas. Das plásti-
cas, atingiu o preço mais
elevado o impressionante
grupo em bronze BeencOn-
tro. de Barlach, com 20 000
marcos. Uma aquarela dé
Paul Signac íoi para um co
lecionador romano por 11000
marcos (quase o quádruplo
da taxa) e o Devoto, de Via-
mlnck, também uma aqua
rela, atingiu 19 000 marcos

Num leilão de arte mo
derna empreendido pela
mesma casa de leilões em
Hamburgo, foi o preço mais
elevado atingido por Picas-
so com um desenho a tinta
da China, Avant Ia Pique,
de 1959. A obra íoi adquiri
da para uma coleção de
Hamburgo por 20 000 mar-
cos, mas também uma aqua
rela fmarlhha) de _Sit.ll Nol-
de atingiu 14 000 marcos.
REFORMA DO INSTITUTO
DE BELAS-ARTES

Assegurando que os alunos
matriculados sob o velho re
gime, terão assegurados to-
dos os seus direitos e vanta-
gens, o Secretário de Educa-
ção, Carlos Flexa Rlbctro,
declara que o Instituto dc

Belas-Artes poderá, a par-
tir de agora, com o seu novo
Regulamento, atualizar e ln-
centivar as atividades cria-
doras.

A reforma parte do prin-
ciplo de dar ao ensino artis-
tico, com todo o rigor, um
caráter prático e profls-
sional, desligando do IBA
todas as atividades atinentes
às artes industriais. Asálm,
dentro do IBA, ficaram ape-
nas os cursos de pintura,
gravura, escultura e ou-
tros denominados Cursos de
Criação Artística, além do
de História da Arte. A pró-

pria disponibilidade de es-
paço na atual sede do Ins-
tituto assim aconselhava.

O Regulamento prevê que
o aluno seja selecionado por
meio de testes vocacionais,
matriculando-se no Curso
de Criação Artística onde
fará, em um ano, um curso
básico de iniciação, comum
is três principais atividades
Criadoras. No segundo ano
escolherá a especialização
que desejar, sob o regime de
aíeíier livre, regime que não
significa livre freqüência por
parte do aluno, mas livre
orientação por parte do pro-

fessor, dentro de espírito se-
melhante aos dos ateliers
dos mestres modernos. Nê-
les o professor, cotidiana-
mente, acompanhará e esti-
mulará o.aluno, levando-o a
cursar outras disciplinas que
julgar conveniente à sua
formação.

O Curso de História da Ar-
te, em três anos, tem por ob-
jetivo formar professores de
História da Arte. Professores
estrangeiros serão chama-
dos a colaborar no progra-
ma de reestruturação do
IBA, que terá seu edificio-
sede reaparelhado.
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Uma mudança para
variar: a piteira

(Exclusivo d» Soeiln para o JORNAl- DO BRASIL)

Slack e moo-moo

Passarela

Adoro íazer maquila-
gem. Acredito que vocês
também, mas acontece
que às vezes nos sentimos
sem graça, monótonas —
iguais. Não adianta nem
mudar a linha da maqui-
lagem. É preciso inventar
algo mais, a íim de que
possamos nos sentir bem
outra vez.

Estive então pensando
cm alguns detalhes que
podem produzir bom eíei-
to nestas mudanças.

Pensei na piteira. Uma
piteira pequenina pode
melhorar o charme de
qualquer mulher. Exis-
tem, entretanto, algumas
regrinhas a observar no
uso da piteira.

Em primeiro lugar se
você é mulher baixa,

Gilth

Chataignier

Biasinl — As melindrosas
desenhadas por Juan Carlos
são lindas. A mais bonita
delas é pretinha, em cetim,
recoberta de canutilhos pen-
duradinhos. Tiras de strass
•volteiam o decote recortado
na ircnte e nas costas. San-
dália Chanel prateada, pitei-
ra,. bolsinha íôfa e colares.
Hebe Biasinl também vai
usar melindrosa.

Brlc-Brac — Vestidos
tubos em brim. com girassol
único pintado à mão. Os es-

•

BOUTIQUE
tampadinhos com motivos
abstratos são-lindos, e vão
aparecer na próxima sema-
na em reportagem nossa.
Gilda Reis Neto não fêz ne-
nhuma fantasia especial pa-
ra o carnaval, mas as túni-
cas Susie Wong podem vi-
rar uma bonita chinesa.

La Boutique — Lourdes
Cajazeiras está com uma co-

leção espetacular de colares
semipreciosos, para as ian-
tasias de alto luxo, ou ape-
nas para compor um vestido
de baile. Se você vai ser
Clcópatra, as Idéias são vá-
rias em matéria de colar.
Mas se o seu caso é Maria
Antonieta, a solução é o bé-
lísslmo colar negro, com pé-
rolas e brilhante...

Príncipe de. Gales — Uma
boa idéia carnavalesca, que
Mimi Podcameni nos dá: tu-
do em zuarte, desde shorts,
calças compridas, bermudas
e slacks, até vestidinhos li-
geiros com detalhes bonitos.
Muita bijuteria, para as
baianas, melindrosas, espa-
nholas, egípcias e romanas.

nunca use uma longa de-
mais. Uma pequenina,
simples, e sem rebusca-
ções — é a que serve para
as mulheres de pequeno
porte. O suficiente para
torná-la charmante, vi-
vaz, e graciosa como
nunca.

Se você é alta, pode
usar piteiras longas. Não
abuse, entretanto, do
comprimento.

Quando estiver íuman-
do de piteira, nunca faça
uma fisionomia demasia-
do sofisticada. O efeito da
mudança será contrapro-
ducente.

Existem algumas mu-
lheres que sabem como
usar a piteira. Fazem-no
com bastante classe, e
sua distinção é notada
por todos. São elas: Car-
mem Teresinha Mayrink
y.è'ga; Nilsa Vasconcelos,
Pauline (manequim da
.TDcila) e a r . .'.Dsíssima
Kay Kendall.

Outros nomes poderão
sér lembrados por vocês;
espero que a sugestão e
tais lembranças sejam de
bom proveito.

Você não <?. muito lá

carnavalesca. Coisas tle

tenipòr.amerito. INfas, nes-

ses dias quentes e ani-

ninclo-, você liem que

gostaria fie vestir algo

nôvo e frcsquinlio, não'.'1

Então veja essas duas

idéias da Mônaco Bou-

íiqüe:
¦** Slack Ae. sitrali, coni

ovinhos coloridos. As

cores são várias: tur*

quesa t. verde, coral e

castanho, amarelo e

frfltiiboc.a. Sem gola e

com bòhinl-ò de um

Indo n>.
¦k Autêntico moo-moò

havaiano, que serve de

vestido ou de fantasia,

*c você gosta cie carna-

vai. Um ombro só, com

lacinho e barra arreclon-

dada. O estampado é

muito fino, com niistu-

ras de azuis c rosa., ver»

des o. castanhos.

Além dessas idéias, sc-

micarnavalcscas, há tam-

bém os macacões de

picd-de-potile, que ia-

•/,r-tii uma bonita silliuê-

ta, os conjuntos tle 'cal-

ça' e blu-ão e a.s sandá-

lias tle pedras ultra-so-

Jisticáuas, para as ítuila-

sins de luxo.

fl__

^**__________________L_T

COZINHA
Míriiics Paninhos

1 Menu para a carnavalesca
Tamborins batucando.

Pula-pula. É hoje que eu
vou mc acabar. Ela não
dispensa a fantasia. De
Gabriela ou de Cleópa-
tra.. is a própria carnava-
lcsca. Se menu segue o
ritual de Momo:

Coquetel carnaval.
Salada samba.
Uvas, figos ou aba-

c?,xi, para compensar
as extravagâncias m o-

. n. e s c a s.. .
Coquetel Carnaval:

Ingrediente: 1 dose de
suco de laranja. 1 colher
de chá de açúcar. 1 xica-
ra de gelo picado. 1 dose
de Bacardi. O tampo de
1 laranja. Modo de pre-
parar: Levar ao liquidi-
ficador o suco, o açúcar
c o Bacardi. Bata na ve-
locidade 1, durante 2 mi-
nutos. Pare o motor e
junte o gelo. Bata na ve-

locidade máxima duran-
te 1 minuto. Sirva em
copo cilíndrico. Tampe
com a rodela da casca da
laranja. Encha o copo
com um pouco de álcool.
Risque um fósforo e leve
à mesa flambando. É de-
licioso!

Salada Samba: Ingre-
dientes: 1/2 quilo de ba-
tatas. 1 beterraba pe-
quena. 1 cebola peque-
na. 1 xícara de maione-
se. 1 lata de patê peque-
na. 1/2 quilo de cenoü-
ras. 1 maçã. 1 colher de
café de mel. 1 colher
de chá de mostarda. 1
amarrado de salsa. Açú-
car o quanto baste. 2 to-
mates sem peles e sem
sementes. Modo de pre-
parar: 1.°) Cozinhe a be-
terraba em abaundante
água e um pouco de açú-
car. Escorra, corte em

23,24,25. e 26 de FEVEREIRO

pedaços pequenos e re-
serve. 2.°) Cozinhe a ba-
tata em água e sal. Cor-
te e reserve. 3.°) Raspe
as cenouras. Corte em
pedaços miúdos. Junte
um pouco de açúcar à
água. Cozinhe em pane-
Ia tampada. Escorra e re-
serve. 4.°) Corte a salsa,
a cebola e os tomates.
Amasse o patê com auxí-
lio de um garfo e coloque
todos os ingredientes em
um recepiente redondo.
Junte a maionese, o mel,
a maçã em pedaços e a
mostarda. Revolva com
cuidado. Arrume numa
travessa. Enfeite com íô-
lhas de alface. Alise com
a espátula e leve à gela-
deira. Sirva fria, com
fatias de carne assada ou
presunto.

zunzunzum
O r.rt sal Jorge Fernandes
inaugurou cm sua Casa
Grande, na Fazenda Inglê-
sá, uma sauna. O decorador
foi Júlio Sena. E na segun-
da-feira dc carnaval vai
acontecer uma festa para a
petizada, chez Fernandes.

i-idu Sousa Campos e Mu-
rilo Moreira qua*-e ficaram
sem seus respectivos carros
em Correias. Os ladrões de
automóveis funcionam lá
para valer, e o engraçado
de tudo isso, íoi pie os la-
iirões contrataram um advo-
gado, Murilo Gondim, mui-
to amgio de Didu... É lógi-
co que clc recusou.

A casn que foi dc Baeta Ne-
ves, lá em Correias, foi com-
praâa agora pelo casal Ro-
bert Singery.

Luís Fernando Seco e Rr.*
almoçavam no Castelinhò,
nas bandas bonitas dc Cor-
relas. Ela como sempre,
muito apaixonada pelo ma-
rido.

Mitzy Almeida Magalhães
Cem mania de futebol. Não
perde um, torcendo sempre
por seu marido Rafael. No
últÍ7iio sábado ela vestia cal-

ça comprida e blusão azuis
áe jérsei.

Muito alinhada numa pisei-
na serrana, a Sr.** Lelê Bo-
caluva de Morais, com short
azul bordado com âncora

.vermelha,

Um vestido côr-de-rosa de
malha, Joi o presente que o
marido de Miriam Cardim
Magalhães recebeu do mari-
áo em seu. aniversário. Ela
nunca usava o dito vestido
e o marido protestou. Para
compensar seu esquecimen-
to, Miriam tisa o rosinha
todos os domingos na missa
da Catedral de Petrópolis.
Por falar nessa senhora, ela
está pintando uns shorts
lindos.

Dançando tvnst no Bias Bar:
Tcdro Bocaiúva e Sr.*, João
Cattoni e Sr.*., José Eduar-
do Bulcão de Morais e Sr.",
José Luis Ferraz, Jado Bo-
ckel e Ronaldo Xavier de
Lima e Sr.«.

Rut Guerra jogando raqueta
4.n-feira no Castelinhò.

Krcebendo vários amigos pa-
ra cincniinha, o Sr. . Sr.»-
João Saavcdia- No carnaval,.

o programa da tela será to-
do com filmes a caráter.

O Gelorama está mesmo
empolgando. Bárbara Spar-
voli levou lá um grupo de
argentinos e foram todos
para o chão. Gelado...

Flávia Maria Dante d/sta*
seguiu esta semana para a
Europa, com o fito de se en-
contrar com seu pai. o Prof.
Dante Costa, que está íazen-
do na Itália conferências sò-
bre nutrição.

A Pronac, Promoções Nacio-
¦nais Ltda., ofereceu através
de seus diretores Marita Li-
via e José Artur Noia, um
jantar às principais chefes
de grupos de dança moder-
na. Compareceram à Chur-
rascaria N. S. da Paz, as
bailarinas Maria Fux, Nina
Vcrchnina, Lourdes Bastos.
Maâcleine R03ay e Mercedes
Batista.

PASSARELA
continua na página 
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PELA CONTINENTAL

ouça e veja!
sinta e participe!

TV-CONTINENTAL CANAL 9
RÁDIO CONTINENTAL
RÁDIO METROPOLITANA

O carnaval em sua casa I Todos os seus pontos
altos, todo o seu pitoresco I Notícias e infor-
mações, do mundo e dos estados, a cada mo-
mento I A maior e mais completa equipe já reu-
nida: COMANDO DE CARLOS PALLUT e mais
45 rádio-repórteres, redatores, locutores e auxi-
liares! Uma cobertura como ainda não se fêz
no Brasil I

j-g*

I)



rr.

/__.,— Cad. B, Jornal do Brasil, 6.»-feira, 22-2-63

Parelha GALOPE LARGO
.¦_¦.-'¦,-'-¦ 5 ¦' ;;?.v.-.: ;.-,,¦'._,¦ 

¦¦_<¦¦.:;,-:¦

de
Rubinho
tem
chance
no último
páreo de
amanhã

O treinador Rubens
Carrapito informou à re-

portagem do JORNAL
DO BRASIL que tanto
Monteimperial como Es-
tro estão em boa forma,
e podem ganhar o últi-
nio páreo da reunião de
amanhã, na Gávea.

— Não aprontei ne-
nhum dos dois, explicou.
—• Élcs atraAressam boa
forma tle entreineinent
e achei conveniente não
exigi-los a fundo. Com
um pouco de sorte, pos-
so inclusive formar a
dobradinha. Domingo,
inscrevi Requinta. A
égua está cm carreira
aborrecida, mas mesmo
assim pode figurar. Dou
estes esclarecimentos
para evitar qualquer dú-
vida. A pilotada de Odá-
lio Machado está mais
aguerrida e melhor am-
bientada.no turfe cario-
ca. A ordem c torcer.

Binóculo
1) O animal Zarco, proi-

bido de correr pela Comissão
de Corridas por trinta dias,
íoi embarcado ontem para
Cidade Jardim.

21 Para a corrida de ama-
nhã na Gávea, deu entrada
o forfait de Patinete anota-
da no 6.° páreo, e domingo,
o de Olaré no 4.".

3) Os responsáveis por
Happy resolveram inscreve-
lá nos Grandes Prêmios
Costa Ferras e- Cordeiro da
Graça, provas de velocidade,
marcadas para os dias 3 e
10 de março. Bolino virá
conduzir a defensora do Ha-
ras Ipiranga.

4) Os jóqueis prováveis
do Prêmio Fulgente, princi-
pai carreira de domingo em
Sáo Paulo, na distância de
1609 metros, são os seguin-
tes: Palomar. J. P. Sousa;
Nerofalco, .T. M. Alonso; Ga-
barito, P. Vaz; Cajado, J. A!-
ves; Sawer, J. O. Silva F";
Helante, A. Artin. e Cambod-
ge, A. Cavalcanti.

51 A reunião de quarta-
íeira à noite em São Vicen-
te apresentou os seguintes
ganhadores: Oliveo (19,00),
Maroba (59,00), Globesier
(16,00), H ar lem (23,00), ido-
le (28,00), Newel (11,00),
Aznavoúr (19,00) e Bongo
(27,00). O movimento geral
de apostas não joi fornecido.

6) Estamos seguramente
Informados de que o Sr. Li-
cio Salgado mandou retirar
o disco do teleíone dá Vüa
Hípica, para impedir que os
treinadores falem daquele
local. Turfe moderno.

7) José Luis Pedrosa não
acredita na derrota de Bre-
vet, que na última, arrema-
tou em terceiro para Geitoso
e Bar.

* — Brevet sô será derrota-
do se Adálton inventar. Cal-
vio está muito bem como
demonstrou no exercício de
ZS'"2f'S'. Gelboé, amanhã,
]?.£7/i ¦ tio percurso pode ser
pBJttt surpresa agradável. A
diferença c Trapaceiro —
concluiu.

8) Antônio Veríssimo Ne-
ves conta como certa a vi-
tória de Zopo, na condução
de J. Silva. Tem ainda Ki-
larney e El Tango, os dois
com amplas possibilidades
de êxito, embora Bienha-
blado esteja muito falado
nos bastidores. E Calmo.

9) A próxima apresenta-
ção ão ligeiro Quem Quem
será no G. P. Cordeiro da
Graça, em 1 000 metros, no
dia 10 de março, na Gávea.
Informação de São Paulo,.

10) Ortile fará uma par-
tida dc 1 200 metros, ama-
nhã, preparando-se para
reaparecer no G. P. 14 de
Março. O craque está intei-
ramenle recuperado.

IV O treinador Francisco
de Abreu estava agaardan-
do ontem nov animais pro-
cedentes do Rio Grande do
Sul. para reforço do seu
Stud.

12) Mário Mendes preten-
de levar três parelheiros pa-
ra São Paulo, nas corridas
rin G. P. São Paulo. Ainda
não escolheu, pois está na
dependência da chamada.
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Hullabaloo deu
de 360

55
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pique
metros em 21

Hullabaloo deu um pique de 360 metros em 21",
agradando aos observadores presentes aos aprontos
de ontem na Gávea.' O filho de Kameran Khan é
artigo de muita fé por parte de seus responsáveis,
e terá a direção do gaúcho J. Fagundes.

Caule com
a Rádio JB

Letras das músicas nue sf-
rão transmitidas pela- Rãdlo
JOKNAL nO BRASIL, hoje, .1
entre as ISh 05m • Í5h 30m.

BOBRAS

VF.NTIMIGLIA (A. G. Sllv»),
desce a. veta em 38", com algumas
«obras. NABUA (L. Lins) dá um
pique de 360 em 22"2/5, correndo
tx contento. MAPPY BABY (H.
Cunha) melhora para 22", multo
felicitada. IARA (J. Negrelló) a
reta «m 37"2/5, com multa iacl-
lidada ao lado de uma Inédita.
LADY MADRID 13. SUva). apre-
aenta alRumas melhoras, após s
«ua corrida, baixa para 37" os 600,
com tacllldade.

C.hanlilly aprontou 700 metro' nn iV'2!',, fí* falop» hr/n, va direção tle J. Silva. O iilho Um Blaclctimoor rem tle vitória ao Tenpa.
recer, • tá melhorai apresentou no teu tntrainement. Pod» repetir

Jóqueis contratados
para amanhã e domingo

1.1 PAREO — AS 14h — 1000 2—3 Crystal Park, J. M.
METROS — Crf 300 000,00 Santos  • 5S
VARIANTE. + Nesper. O. Bastos  1 53
i-i Dorme», d. p. sn,* < ss s~l %},%*¦ J™$\-::'77 

* 58
Qulnelra, O. Machado 2 55 • « <*%* Look, V. Andra- _ ,_

2-3 Ventlmlglla, A. G. Bll- *_7 Ídolo de"Madrid','A.'Í?V-
, ^* ;••;',  * 

ll cavdo  8 58
*Nabi_a, L Lins  9 55 ¦ ^ A,TM  2 6a

3—3 Pavlova, J. Snuss, .... 1 55
6 Happy Baby, H. Cunha 3 55 2.» rAREO - As 14h 30m —

4—7 Iara, ,T. _NeRrello .... 7 55 1300 metros — Crf 100 000,00
Lady Madrid, J. SUva 8 55 j_, Âriacàpk' J- Sousi ... 1 53
Pyloi-e, A. Santcs .... 4 55 2_3 ,j?ussn x_,x,\t, j. Por.tl-

3.«'TAREO — AS 14h 30m lho  • S8
1 400 METROS — CrS 200 000,00. 3 N 05 ram Ina, M. Andra-

de  • 58
1-1 Huísca, J. M Santo., 7 57 3__. lntR, 0 Maoh„c,0 3 53
2-2 Cê-Ce. J. Santcs .... 6 53 5 Mevldlana. A Ramos . 5 58

Or&nglne, P. Llma .... 3 .7 <____s Dnrl. Pètn-1; A. Azevedo 4 58'
3-4 Rccalle, I. Sousa .... 5 57 ? LeT p G sílv;l _ _._. 2, 53

PoraRiban, M. Andrade 1 =."
4-6 Ecaeolalr; J. Sousa .. 4 57 '•" PAREO - As 15h - 1400

" Solrée, J. Machado ... 2' 57 »•*"" - Cr* 200 000.00
l—1 Brevet, A. Santo; .... 6 52

3.» TAREO — AS 13h — 1300 2—2BrlÍRÓ, J. Machado .. 2 57
METROS — Crf 160 000,00. 3 Beduino des Pampas,
1—1 2>3lco I. Sousa  5 .'ü A. Eamr.í  4 53

2, Mosco, A. Ricardo  1 5S 3—4 Rpver, O. Machado ... 3 57.
2-3 Zelo, J. G. SUva ....- 

'4 
54 5 Black O.lon. J. Sousa 5 53

4Xllo, A. Reis  • 56 4-t!B\culo. P. Pe:elr« P.° » 35
S-5 Aslo, L. Acufia  3 54 " Ale::?.nder, J. Silva .. 1 53

Blg Nelson A. Santos 2 54 . __ .A, ,.,„„„, _
4-7 Polcmeu J. Ramos ... 

;. 
'„ ^ü _ c m mm _

8 Kilarney, P. Pereira F. * jff (VARIANTE)
4.» PÁREO — AS 15h35m "„ , .-. - L J7 

' 
. x.

1600 METROS - Crf 160 000,00. 1~i S0'1^^. ' ?- 7,"^2 Touch Me Isot, F. G.
1—1 Forreital, J. Nesrello 5 56 Silva'  3 56

" Polyv.-ay, O. Machado 2 53 S—3 Cvepe. A. Santos  1(1 55-
2—2 Chanülly. .T. SUva  8 56 4 Ealniain, A. H.-.rtecker 1 56

1 Caro Ncme, C. A. Sou- 3—5 B6_.a de Leão, D. Mo-'
>a  2 56 reno  6 56

3—4 El Selbo, J. Sousa .... 1 55 8 Palquérê, J. Tinoco . S 56
5 Tonl, .7. Machado .... 6 52 7 Olaré. náo cbrrerA ... 2-56

4—6 lago, A. Ricardo  4 56 4—8 r,-.u d'Art.0, O. Macha-
Dampler, P. Lima .... 7 56 do  8 56

_,,_ ««„..„ .0 ._.. .. > Mtiter Houdlni, I. Sou-5." PAREO — AS IGIl 0,,ni . 4 56
1300 METROS - Crf'200 000,00. ,n Gin5er's"' Choice]'" j!
1—1 Boa Vk'a, A. Ricardo 6 57 Sahtos - 7 56

: Colo-Colo, J. Vei?a .... • 57 _._,„ 1 ,_.,„.
2-3 camalelro. B, Santcs 5 57 ,,?;' VA™'<> - *« }"*'f™ 

~
4Hudu. C. A. Sousa .... 1 57 2 mn^tros - Crf 3.,0 000,00 -

S—5 Retllineò. D. P. Silva 3 57 OARIANIE)
li Montejcta, C. R. Car- PROVA ESPECIAL

. t T,:VÍ1f ,:; 
"n¦ "V 

 ! ll l—l Major Orion. .7. Sousa 4 554-7Ilfov ( ), P Llma. .... 4 57 a-3è4itchíd, D. Neto .. T 49Gasparlno. R. A. Pinto 2 37- ,_:1 c!,ne, p; ______&  . 51
( ) — ex-Buritl. 4 Guerlüa, J. Tinoco ... 6 53

t.» TAREO — AS 16h 40m .3—5 Rsc* Mountain, Adál-
1 000 METROS — Cr* 160 000,00 ton Sanlos  1 40

BETTING — VARIANTE. 6 "Unido, D. Moreno .... * 53
1-1 Trapaceiro, J. rortliho 4 53 <-?, fnstorílla, 

J. Machado 5 ,47
¦i Le Garçon, D. Moreira 7 5.4 ¦ tj°-d G6l°- °- Maehadq 3 53 -,

í—.1 Floramour, J. Pedro 1 56 S-. TAREO — As 16h 40m —
Trapézlo, J. Silva  B 54 1 ^oo metros —CrS 230 000,00 —

3—3 Gelboé, A. Ramos  • 5i (BETTING) — (VARIANTE)
MltEouko, .7. Barres .. 3 56

7 Pegsy, .7. Graça  6 54 1—1 Sacilpant, O. Machado 7 56
4-8 Xaca May&ka, J. Bafíl- '2 Eufórico. J. Barros .. 6 56

ca   j ____ 2—3 Calmo, H. Lime ...... 1 5S
» Bar-Le-Duc,". J.côi-réá 8 56 4 GQOd p-lnce. c- B-

10 Patinete, N. ccrrerA .. 3 so • „ ?"\ ." 7 "„'„  í 7Í3—5 7,r Valente, J. Tinoco . 4 56
7.' PAREO — AS 17h lüm 6 Smiley, R. A. Pinto.. 9 55

1200 METROS — CrS ..30 000,00 7 nu, A. G. Silva  2 53
BETTING — VARIANTE. 4-3 Bl.lllhablado, C. A.

1—1 Signorlna, O. Machado 13 56 Sousa  8 56
2 Pelmar, I. Souta .... 8 56 9 Fl Tanso, D. Moreno . 3 56
J.Campestre, J. Corrêa 11 56 10 Dr.vout, A. Santcs ... 5 56

2—4 Sprlnsüglit, D. P. Silva « 56 ¦;.• PAREO — As llh l.Vn —
" Estrela do Beduino, A. 1 r.oo metros — Crf 180 000,00 —

Azevedo  1 56 (BETTING)
5 Chicana, P. Llma .... 15 56 ¦¦'¦ __ ,r _,'¦••__.< si,,. _-i.„i._,i_. t r- 1—1 lomba, O. Machado .. 9 54

sll -' ..„ .. 2 Siste:, .1. M. Santos .. 4 53
1 7 h,n-h-'77","V777,7 s ^"S BtM- •'• silv'il ¦••• B 5R3-7.H.!,lUbaloo. J. Fasun- it_ ^ m% K Rels __ H SRbm  2 55 5 püinette, I, Oliveira .. 13 58

.» SUndô A. G .Silva .. 5 56 3_7 Quelíiela, J. Portilho . 1 580 Rlqu nha, J. Santos .. 14 ..5 g Jud r perelrll r„ .-._ u 534-1 Crlsalida. J. Sousa .. 3 56 9 Secretlnha, J. Macha-12 Simca, D. Moreno .. 10 56 ()0 ... S 5813 Bongarlna, A. Ricardo 7 55 10 Moon-ciíov/,'A."Ramós 8 5814 Ansolesa, L. Lins .... 4 56 4-U Dauphine, A. A-evedo 2 53
8.» TAREO — AS 17h 50m 13 Sororoca. J. G_ Silva . 10 5S

1300 METROS — Crf 180 000,00 13 Suzuki, M. Andrade ,. 3 53
— BETTING. " Sida'.ta, J. Ramos .... 7 -53

1—1 GIcísv. A. Dorneüe.s .. • 58 *-° PAREO — As llh SOm —
" ÀgUlhiO, C. A. Scilfa B 58 ] BOn "'Ctros — Crf 160 000,00 —
2 Quílti A. Ricardo .... - 53 (BETTING)

2-3 Uruki, I. Sou?a .... 10 53 ,_, pa:pnelYo, A. Portilho • 53
Andorl. C. n. Carvalho • 53 2 Salnt Emllion. I. Oll-4Montelmperl.il, A. Ra- veira  * TI
mm  3 ,iR 3 íôno. .1. filva  7 52" Estro. D. r. Silva .... s 58 ± Miàl Tamar, .1. M*-

S—5 Goroió. .1. Negrelló .. 1 53 rhario  3 52
Espanhol. .1. Silva .. 5 58 j.—s ProconVúl, O. Machado 12 56
Hartlm, .1. G, süva .. 11 :,a s Ahwayj, I. Eousa .... 6 ?4

s Mon Piam. J. vieira .. 4 13 7 Panlsrl, L. Lins  1 52
4—9 Puhny Klhg, A. Reis .. 7 53 3 A?.ín:pc::. A. Azevedo 9 52

10 Kamakura, J. Faguh- 3—3 7.?o, .1. Portilho  4 ss
drs  7 13 10. Kibum, B. S?:nos ... - 56

11 Alone.O. Machado .. s 5.i 11 l'a'.o Rouco, F. Perel-
12 Xalum, L. Dcmlnsuez • :3 ra F.o  11 54
--_.,.._..,,. n Vietnan. ,). n. Fiiva .. 5 M
DOMINGO i-URMa, O. Ricardo ... 8 56

... P.iREO - À, l.h - 1 M-MJMV-Alberfc A. Pi- 
^metros - Crf 180 000,011 13 H;n£;m.'jV-Tirioco 

"i." • '«

1—I MV.bsner.o. .1. Silva . • 53 . " Dlvlsiye], C. n. Car-
2 Ces;t, J. Barros  4 53 valho  10 58

Cisne passou volta
em 136553/55 fácil

O potro Cisne, que reaparece na Gávea após o
insucesso do Derby Sul-Ámericano, trabalhou a vol-
ta fechada em 136"3/5, marcando 103"3/5 na mi-
lha final. .

O tordilho Rock Mountain íoi outro que im-
pressionou -vivamente na condução de Albenzio Bar-
roso. Aumentou para 137" na distância, mas bai-
xou para. 105" os 1600 metros, sempre galopando
num ritmo só.

No 4.° páreo, houve o destaque de Corinto,
1 200 em 79", à moda da casa.
FLOREOU

CONTIDA

CÊ-CÍ: (J. Santos) faz a reta
*m 36"2/5, multo contida. RO-
CAILLE (F. Esteves), nío íol ad-
¦versaria para XAKA MATAKA (J.
Bafflca), em 44" para os 700, pois
este venceu disparado. ROSE-
CLAIR (P. Coelho), a reta cm 38",
tx galope largo e SOIRÈE (J. Ma-
chado) Iguala a marca porém tim
pouco npurada.

RETA EM 30"

MOSCO (A. Ricardo), a reta <?m
BO", multo contido. XILO (A.
Reis) na reta oposta faz 35". mui-
to sapecado. ÁGIL (L. Acufla) íl-
nallza os 360 em 22", correndo
multo. BIG NELSON (A. Santos)
tal qual como trabalhou, assim
aprontou os 600 em 37"2/5, com
facilidade.

CHANTILLT

FORRESTAL (.7. Negrelló) «
POLUYWAY (O. Machado), ílze-
ram os 800 em 50"l/5. chegaram
agarrados. CHANTILLT (J. Sll-
va) 700 em 43"2/5, a galope largo.
CARO NOME (C. A. Sousa), a
reta em 38", com reservas. EL
SEIBO (J. Sousa), 800 em 50", de
galopa largo « pelo miolo da rala.
TONI (A. Barroso) dá um car-
relrUo rie 50" para os 700. 1AGO
(A. Ricardo) ria mesma forma
lav; os 800 em 58"2/5. DAMPIER
(A. Hodecker) a reta cm 39",
suave.

ILFOV

BOA VIDA (A. Ricardo). 700 em
45", ll moda da casa. COLO-COLO
1.7. Barros) a reta em 40", à von-
tade. CAMELEIRO (B. Santos),
T00 em 44.'*, agradando "bastante.
ILFOV (A. Hodecker), a reta em
37'*, com multa facilidade e GAS-
FARINO (R. A. Pinto), livre de
suas baldas, feri um competidor

de multo respeito. Aprontou a
reta em 37"2/5, a galope largo.
XACA MATAKA

•FLORAMOUR ÍJ. Pedro) a re-
ta «m 39"2/5. multo contida pelo
seu piloto. PEGGT (J. Graça),
melhora para 37", com multa ia-
cllldade. XACA MATAKA (.7.
Bafflca) aprontou ao lado de RO-
SAILLE.

,360 EM 21"

SIGNORINA (O. Machado), a re.
ta em 37"2/5, com grande faclll-
dade. SPRINGLIGHT (D. P. Sll-
Ta) Iguala a marca, porém chega
alertado no arremate final. ES-
TRÊLA DO BEDUINO (A. Azeve-
do) dá um galope de 360 em 24".
BLUE GARDÊNIA (J. G. Silva)
melhora para 23". multo sapeca-
da. HULLABALOO ÍJ. Fagundes)
dá tim pique de 360 em 21", cor-
rendo multo. CORTE IA. Santos),
aumenta para 22", multo apura-
da. CRISALIDA (.). Sousa) da
tim galope de 360 em 23" ». AN-
GOLESA (L. Lins), a rela em 38",
com pobras.
CARREIRÃO

AGULHAO (A. Barroso), a reta
em 41", de carrelráo. QU1LT
(Lad.) os 800 em 50", multo apurado
ao lptlo de um companheiro. URU-
Kl ÍJ. Marinho) flnall-,a os 360
em 23", a galope largo. GORORò
ÍJ. Negrelló) melhora para 22",
multo apurado. ESPANHOL (.1.
Silva) na reta oposta fa?, 36", com
multa facilidade e XALUM (L.
Domingues) os 700 em 46"2/5, à
vontade.

Leia hoje
na pág. 10
do 1.° caderno
os resultados
completos da
corrida dc
ontem à noite
na Gávea

Comissão de Brevet vai
para bloco de Zé Luís

ÍDOLO DE MADRID ÍA. Ricardo)
na semana passada íloreou o qul-
lometro-fm 64"3/5, com multa ia-
cllldade e BARAO ,(B. -Alves), íl-
nallza os 1200 eni 81"2/5, multo
k vontade.

FÁCIL :

ANACAPRI ÍS. Guedes), os 1 200
em 79"2/5. com multa íacllidad«
F, MER7D1ANA lA. Hodecker). nu-
ma rala pior iguala a marca •
chega com algumas sobras.

BEDUINO

BEDUINO DOS PAMBAS ÍA.
Ramos), o quilômetro em 65",
multo contido pelo seu ginete.
ROVER (A. Santos), agrada bas-
tante o seii floreio de 1400 em
90". pois que somente ajustou na
reta finai. B. ORION ÍA. Rosa)
ao lado de M. ORION (J. Portl-
lho), os 1 500 em 100", aquele vi-
nha esnerpndo tida a reta final.
BÁCULO (J. Marinho) n" sem°-
na passada os 1 200 em 77" com
poucas resérvis e ALE^ANDEP.
(.1. Silva), os 1400 em 93", agrr,-
dando.

CORINTO

CORINTO ÍJ. SUva). os 1 2C3
em 79", à moda da casa. BAL- .
MAIN (.1. Vieira), seu -ultimo lio-
relft.. por nós marcado loi d« -um
quilômetro <-m 66", com algumas
reservas. BOCA DF. LEÃO (.7.
Sousa), ao lado de SIMCA (D. Mo-
reno). tem para os 1 200 a marca
de 76" chegando agarrados na
tema na' passada. PAU D'ARCO ÍJ.
Silva), aumenta para 79", com
multa facilidade.

PROVA ESPECIAL

BEWITCHED (A. Barroso),.. os
1 900 em 132" « a milha d» 110"
2/.). multo à vontade, tedo o per-
curió. CISNE (P. Llma), a volta
fechada em 136".3/5, com a ml-
lha de 106"3/5, com granda Iacl-
lidade. ROCK MONTAIN ÍA.
Barroso), aumenta para 137 • a.
milha em 105", a puro galope, tfl-
da a distância. PASTORELLA (O.
Machado), finaliza os 1 200 em 76"
2/5, com sobras e LORD GALO
(O. Machado), os 1 900 em 123"
1/5. « a milha em 105"l/5. saindo
multo ligeiro « • final multo eo-
licitado.

1 300 EM 86':

SACRIFANT (O. Serra), os 1 300
em 86", com multa facilidade.
EUFÓRICO (A. G. Silva) o qul-
lòmetro em 69"2/5, n*.o gostamos,
CALMO (H. Llma), Tinha a galo-
pe ao lado de P. Sonhador, A. Rl-
cardo) em 76"3/5 para os 1200.
G. PRINCE (J. M. Santos) o
quilômetro em 66". multo apura-
do. ZÉ VALENTE ÍJ. Tinoco),
melhora para 64" 3/5, aRvadanrio
bastante e RU IL. Carvalho)
aumenta para 6.V2/5, com algumas
reservas, DAVOUT (J; Bafflca)
os 1200 era 80"1'5, nío gostamos.

CERCA EXTERNA

SI3TER (L. Vieira), os 1 300 em
B6", a puro salope * ppla. rftrca
externa e JUDT (A. Olivares),
¦apresentando alguma* n»elhor*a
com seus 8j", para Igual distftr.i.*a.

rr.JlsXE ALBERT

PALPÍT_3IRO ÍA, riitlll.ni, a
milha em 103"l'/3, contado multo

no íinal. PROCONSUL (O. Ma-
chado), os 1 300 finais em 87", nSo
gostamos. AIRWATS (D. P. Sll-
va) com multa facilidade ao lado
da CANT1NEIRO (A. Barroso) em
91"2/5 para os 1 400. ZEO (J. Por-
tilho) a milha em 107" a puro
galope. P. ALBERT (A. Ricardo)
íol o melhor trabalho da manhS
de segunda-feira, assinalando pa-
ra os 1 500 a marca de. 93"2/5, fe
confirmar será multo duro perder,
mw * como muitos que somente
trabalham nas matinais. HONTEM
(J. Tinoco), os 1 300 em 87", com
muita facilidade.

VOLTA FECHADA

José Luis Pedrosa, náo esconde
a esperança de tima boa atuação
de Brevet e Calmo, na tarde de
riomlnpo. Sobre Gelboé, acha di-
íicil uma colocfíçfto, pois, a' tur-
ma é forte para o eeu. pensionista.
DUAS BOAS

— Brevet e Calmo, sáo corrida»
para fazer um carnaval feliz —
disse, Inicialmente — apesar, de'
levar multo mais íé na corrida de
Brevet. Calmo, trabalhou para ga-
nhar com facilidade porém, * um
potro que nfto gosta de confirmar.
Vindo de mais longe marcou 76"
2/5 para os 1 200 metros. A íorma
como chefiou correndo me animo'.:
mais ainda, agora resta saber se
vai correr tudo que sabe na tar-
de rie domingo. Jã Brevet, —
continuou — é multo diferente,
àste gosta, d econílrmar corridas
e na última, náo íôsse os prejul-

r.os teria chegado segundo. Mes
mo, sabendo que corridas »áo cor-
ridas, acredito, realmente nas vi-
tória* de Calmo « Brevet. O po-
tro, baseado em seu trabalho e o
cavalo na sua boa forma atual.

DIFÍCIL

Prosseguiu, dizendo.
— Com Gelboé, é diferente. *s-
te vai enfrentar uma turma mui-
to forte para suas íôrças, « fica-
rei satisfeito com uma colocação.
Trapaceiro « ÜCaka Mayaka, sáo as
íôrças « devem decidir entre sl
o vencedor do páreo. Depois do
páreo de Calmo, vou diretamente
para a folia Já que tenho de diri-
glr o bloco carnavalesco Unidos
da Alvorada. A fantasia, «era de
pintor, e o meu bloco se destaca
dos outros, pelas moças bonitas
qtie nele desfilam.

Will you love
me tomorro>v

(«offln-KInO

I,« parle

Tonight you're mina completelT
Tou'U glvo your love so «weetly
Tonight; th» llght of' love ls li

(ybur ey«
But tflll you lov» m» tomòrro*

2.» parte
ls this a lastlng treasur»
Or Just a momertfs pleaauref
Can I bellev» tha maglc of ynui

Ísislisl
Will you »tlll love ma tomorrowl
Tonight with wm-ds unspoken
Teu say that I'm the only on»
But will- my heart be broken
When the nlght meets the mor-

Inlng sun
I have to know that. your-lov*
I.i a love I can b« sure nt
So, tell ma now and I won'É ask

[lt agaln

(Volta a 1.» pane) .

(rara terminar»

Will you stlll lova mi lomorrow?

Chora Pierrot
(1,'nls Antônio)

ÍAgora nhora Pierrot i lua «Ina,'[Pierrot)'
1.' parte (Bis)

Agora chora Plerròt, t lua «Ina
A sina de Pierrot * chorar por

[Colomblri*
Z.» parle

Agora chora Pierrot * chorar por
[Colomblna

Al, .velhas cartaâ de amor
Al, sáo retalhes de dor
Esta saudade de Colomblnn
KA.0 é saudade, é tua sina
Pierrot, Colomblna, Aiiequlm
Hiitórla de um amor assim, aaslm,

Come nasce un
a more

(Fidenco)

Forse tu non lo aal coma hasc»
lun amor.

Ora te lo vogllo lar provar»...
Cl vogllo far provare
Come nasce un amor*
Forse tu non lo fiai
Plano plano tl «floreio
% le labbra tl toechero
Evlclno, vicino tl starò
JS come una íarfalla
Cha al posa su un flora
lo te accarezzerõ
Plano plano tl parlero
Plano plano tl trovero
E neasuno cl «entlrá
E nessuno cl troverà
Mal, mal, mal plü '¦¦-, ,
Cosi senza rumor» ,-•_,'",
Cosi nasce un amor*
Forse tu non lo sai
Piano, plaho tl * flore ra
• le labbra ti toechero
E Tlcino, vicino tl «taro
E come una íarfalla -
Che sl posa su un íior.
Io te accarezzerõ
Plano plano tl parlero
Plano piano ti bacera
E nessuno cl sentirá.
E nessuno cl troverá
Mal, mal, mal plu
Cpaí »enza rumore
Cosi nasce un. amor*...
Forst tu non lo aal...
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Oh, oh, oh, «ad

;y.

Ifil

(Antônio Carlos JoMm-VInlclus
de Morais)

A insensatez
Que voei íé»
Coração mais sem cuidado!
Fèz chorar de dor

seu amor
Um amor Uo delicado
Al, por que voe» íol lalso j «jslm,.
Assim táo desalmado? M
Al, meu coraçfio
Quem nunca amou
Náo merece ser amado
Vai, meu coração
Ouva » razão
Usa só a sinceridade
Quem semeia vento
Diz * razão
Colha sempre tempestade
Vai, meu coração
Feda perdão
Perdão apaixonado...
Vai porque quem não pede perdão
Náo m nunca perdoado.

Sad movies make
me ery

(John Dt l.oudermilk)

(Sad movies always make me cry)
He sald had to ivork
Bo I went to the show alena
They turn down the llght»
And turn the projector on ¦
And Just that the "News of tha1 ÍWorld" started to begln

saw my darling*n* my best
Ifrlend walktn' t"i

Tho' I was sttlng there, they
[didh't «ee

And «o they sat rlght down. In.
líront of m«

When he klssed your Ups, I al-
tmost dled

And then ln the mlddle of th»
leolour cartcon 1 started to cry

Oh, oh, oh, sad' movies always
tmake me cry

Oh, oh, oh, «ad movies alwa'ys
Imake me' cry'

Bo I got up and slowly walked
[down hom»

And Mama paw tha tear*
And aald: "What'» wrong?
And so to keep her chalrlng her

[a lie
1 Just sald: "Sad movies make me

[cr.v"
Oh, oh oh, «ad movies always

Imake me cry
movies always
[make m* cry.

('¦i*il\i> rslti nrrptirnrfn fiam r
n volta jrchofla <*m i.16'*

rttjttirrrpf
c litiltas.

lllt l'lt'1't

dcixuntlo

Nossa vez de amar
(Toso Gomes-Manuel da Con-

eelcão)

Uma saudade de répeht»
Brota em mlnh/aima
E começo a pensar
Uma tristeza lnslstent*
Surge em meu rosto
E começo a chorar
Fico pensando e vagando
Pela madrugada
Para poder esquecer est» alguêll
II tanto chego em casa
Também chego k conclusão
Berel feliz _fó com você no corÃçlb
E quando vou me deitar
Fico a imaginar
Que esta sltuaçfto
Já nào tem solução
fi o tempo vai correndo
Eu aoul de amor morrendo
Quando 6 q\ie trI chegar
Nossa vez de amar

(Par« lermlnar)

Especial th iloininso em 211(10 inelrns. Trabalhou Rerel feliz «íi rom tctí no t-n.
impressa,! jiwarávrj. Direção tie. Paulo Lima [ratão,
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Gueixa
chegou
para o
carnaval

Este é o mais novo
penteado 1 a n.ç a do era
Paris, exatamente no dia
19. Nosso corresponden-
te Luís Edgar de Andra-
de nos enviou a foto, e
a linha Gueixa chega
assim para as Içitoras de
Passarela cm primeira
mão. Trata-se de niãis
uma criação de Jacques
Dessange para a prima-
vera-verão,, em harmonia
com a também novíssi-
ma maquilagem Corolle
e Epi ttVOr. Os cabelos
são curtos, com duas vir-
guias laterais gordinhas,
como sé fossem conchas.
Franja espessa e semi-
dividida. Uma meclia
postiche faz efeito " de
coque oriental no alto
da cabeça, arrematado
com fita e. crisântcinos
dourados. É uma boa
sugestão para o carnaval.
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Os esmaltes diferentes de Elvira

>¦)

Uma manicura pinta
unhas, Elvira é uma ma-
nicura. Até aí não há no-
vidade nenhuma. Mas
acontece que a conclusão
do silogismo é* diferente.
Porque nossa manicura
Elvira Luísa de Oliveira
faz alquimia com seus vi-
drinhos de esmalte. Como
todas as outras, ela rece-*
be os vidros das melhores
marcas, incluindo de pro-
cedências estrange i ras
que as freguesas câmara-
das sempre trazem. Entra
então a imaginação e; o
bom gosto, E.uma pa-

ciência toda mineira. Um
vidrinho para lá. Outro
para cá. Gotas vermelhas.
Pingos côr-de-rosa. Um
fiozinho do prateado ar-
gentino. O resultado, são
cores absolutamente pes-
soais, Que não se encon-
tram aqui. Nem na Chi-
na. Elvira trabalha ,no
Salão Bandit, no Flamen-
gó, e há 10 anos vem pin-
tando unhas, E gosta do
que faz. Faz tão bem, que
uma senhora certa vez
quis fotografar os pés por
élá pintados. Outra quis
levá-la para Buenos Aires.

Nas horas de calma é que
Elvira faz suas misturi-
nhas. As garotas são suas
maiores fãs. Os vidros co-
loridos sobem quase a 70,
o que é realmente incrí-
vel. Para o carnaval El-
vira tem uns tons espe-
ciais, para quem gosta, é
lógico, que variam entre
o amarelo até o roxo, pas-
sando por azuis e verdes.

Entre os tons de rosa,
ela criou dois especiais,
que muito nos deixa con-
tentes: um rosinha tími-,
do,'com brilho, que rece-
beu o nome de Passarela

e um outro tom de rosa,
mais forte, mas delicado
e quase fosco, que tem o
nome de Kiki. Apesar de
os tons avermelhados es-
tarem na ordem do dia,
Elvira prefere pintar as
unhas com cores clari-
nhas. Inventadas de acôr-
do com a pessoa, última
coisa: Elvira tem um.so-
nho — montar seu apar-
tamento e lá mesmo fa-
zer as unhas de suas inu-
meráveis freguesas. E as
misturas assim sairiam
mais côr-de-rosa do que o
sonho.

Historinha

O ;
CASO DA

SEREIAZINHA

por Walmir Ayala

52
A floresta inteira voltou à calma Os saci-

zinhos foram fazer diabruras na sua clareira.
O sabiá viajou pela beira do rio cantando sem
parar. Saci acompanhou Poti até a aldeia dos
índios onde a mãe de Poti, muito aflita, já ti-
nha perdido as esperanças, de ver seu Indiozi-
nho, desde que soube que á onça o pegara.

Foi outra festa o reencontro. Poti passou a
noite toda contando para a tribo suas maravi-
lhosas aventuras. Saci, encarapitado num tron-
co seco, pitava muito alegre, e ajudava no re-
lato. No fim a mãe de Poti disse: "Tudo foi
muito bonito mas agora você não vai mais sair
daqui. É hora de'ir para a escola aprender a
ser um verdadeiro índio. Você não sabe pescar,
não sabe plantar, não sabe derrubar árvores."
A tristeza caiu sobre os dois amigos. Olharam-
se compreensivamente e simularam uma des-
pedida:

Adeus Saci.
Adeus Poti. De vez em quando eu ve-

nho conversar com você.
Mas se piscaram e já sabiam o que era pre-

ciso fazer, uma vez que a sereiazinha (coitada!)

Jornal do Brasil, fl.Mclra, 22-2-63, Cad. B — 5
y' .rr

Mr. Brown lê a =

sua revista a

no ano 2000

A editora da Un.versid_.ds
de Siracusa (Estados Uni-
dos) publicou um livro cha-,
mado Journalism Tomorrow,;
em que as maiores sumida-
des da Imprensa norte-amè-
ricana íazem a sua previsão-
zinha sobre como será o hos-
so ganha-pão no futuro.- 

",
A parte referente às' revis-

tas é uma autêntica peça de
sciençe-fiction: Mr. John B.
W. Brown, gerente nova-ior-
quino, vai para a sala, de-
pois de jantar, num dia de
dezembro do ano 2 000.

— Acho que vou ler um
pòúçp, diz,, ao entrar ná sa-
lá de:visão, ¦ pequeno teatro
bnde-êle reúne os amigos pa-*râ ler os jornais, livros e re-
vistas e ver fotografias, íil-
mes,e-televisão a cores.

Aí.vBróvfaãbré a porta do
gabine.te, 

"mas, está indeciso.
Ele move o diai de sua má-
quina de projetar, som saber
se íé-òs ultlthos números de

Loókalife, Cosmopost ou
Readshort. Finalmente, pára* o diai no número .8. Uma luz
verde se acende, anunçlan-
do que a última edição de
Readshort vai 'ser exibida.
Um cllcfc anuncia gue a re-
vista "está na tela". E êle
se senta na cadeira, lem-
braiidó-se dos tempos em
que era criança e o seu pai
colecionava o Loókalife, ná-
queles dias em que as revis-
tas ainda eram impressas
em grandes pedaços de pa-
pei colorido e, cheias de
anúncios.

Comentário do repórter
José Fontes, ao saber da no-
vidade:

— Nesse mesmo dia, pro-
vàvelmente, a manchete
aqui do JB, exibida na sali-
hha de cinema do Palácio
da Alvorada, será: "Dólar

. bate recorde — Cr$ 5 ml-
lhões." .

dos planos do submarino
Bruce-P.._fcerío?i, que eram
levados por um jovem iun-
cionário do almirantado, que
íol encontrado morto sobre
os trilhos do metrô londrino.
Sem falarmos, no caso do
Tratado Naval, em que
agentes de uma potência es-
trangelra roubaram do-
cumentos secretos de uma
sala dó Ministério, inculpan-
do o pobre funcionário que
tinha saido para tomar café.

O caso Davies é um daque-
les "problemas singulares

Carlos Leonam

'que tanto .encantam o meu
amigo Holmes", como diria
o Dr. Watson. O desapare-
cimento de Brian Davies íol
descoberto singularmente,
pela simples aplicação do
regulamento do funcionalis-
mo público — que determl-
na que se alguém deixa de
trabalhar durante três dias
e não comunica os motivos,
o seu chefe abre uma invés-
tigação. No quarto, dia em
que Davies faltou, o regula-
mento foi cumprido. Con-
clusão: desaparecido.

Prêmio Nobel
. Se o poeta Carlos Drum-

mond.de Andrade fôr-mes-
mo indicado para o Prêmio
Nobel, terá um adversárlç:

o licenciado Adolfo López
Mateos, Presidente do Mé-
xico. " \

Gomo caçar um tigre

Patronal
-Frase de um conhecido,

7)ig-Wss ;da imprensa cario-
ca a um de seus- chefes,

numa reunião: "Se cu preci-
sai* de;sua opinião, eu mes-
mo a.darei."

Dieu-Ho é um camponês
do Vietname do Sul. Dieu-
Ho estava cortando lenha,
no dia 24 de janeiro, quan-'
do' foi atacado por um tigre.
Dieu-Ho não teve dúvidas:
enquanto o tigre armava o

salto, êle pulava pára o ga-
lho da árvore mais próxima.
O tigre se esborrachou de
encontro a árvore e1 foi pá-
ra o beleléu. A pele do tigre
íol vendida por 4 500 pias-
trás. E sem defeitos.

Um mistério para Sherlock
A opinião pública inglesa

está alarmada com o desa-
parecimento de Brian Da-
viés, funcionário do alml-
rantado que trabalhava na
divisão de aeronáutica e que
manipulava documentos se-
cretos de grande importan-
cia para a defesa da Ilha.
Embora o. almirantado, mui
britânicamentè, tenha dl-
vulgado uma nota comunl-
cando que Davies não com-
pareceu ao trabalho e os ra-
pazes da Scotland Yard
achem que êle sumiu por
motivos pessoais, o londrino
crê que a coisa é bem mais

misteriosa: espionagem. Os
jornais, aliás, não se esque-
ceram do recente caso de
Vassall, funcionário do Ml-
nistério da Marinha que for-
necia informes altamente
confidenciais aos agentes so-
viétlcos em ação na Ingla-
terra.

E nós não nos esquecemos
que este é mais um caso pa-
ra Sherlock Holmes, pois a
realidade está repetindo a
ficção. Em uma de suas
aventuras, narradas pelo fiel
Dr. John Watson, Holmes
resolveu um caso semelhan-
te: o do desaparecimento

Da utilidade da aspirina
Um suicida — cujo nome

a Polícia não quis revelar —
conseguiu o que queria, em
Londres, tomando 400 com-

primidos contra a dor dè
cabeça. Morreu doze horas
depois. . .

Historinha progresso-reacionária
Um conhecido líder da As-

sociacão para o Progresso
dos Negros, nos Estados Uni-
dos, voltava da França, de
navio. Um parisiense que
também íazia a viagem, ao
ver a estátua da Liberdade,
na entrada de Nova Iorque,
exclamou ao seu lado: "Ad-

mlrável! A Liberdade nos
recebe com a sua tocha!"
Ao que o negro respondeu: ;
"Eu tenho a impressão de
que ela não nos recebe; mas
que está é dando p íora. Não
vê você que ela deu as cos-
tas para a terra e avança
para o mar?"
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Vilm
u

a
conquisto
a noite
carioca

Sete incses.de permanência no Rio foram suíi-
cientes pára que a cantora argentina Vilma Moreno
conquistasse os apreciadores da canção lírica que
freqüentam a agitada noite carioca. Do sucesso
inicial, nos jantares-dançantes do Hotel Miramar,
Vilma passou à dar "uma esticadinha" diária pela
noite adentro, atuando agora no Moulin Rouge e
no El Bodegón, para satisfação dòs tradicionalistas
que buscam refúgio do tivist e outros ritmos menos
disciplinados. E aos que ficam em casa não falta
oportunidade de travar conhecimento com o reper-
tório internacional de Vilma Moreno: cia agora
vem-se apresentando com regularidade no programa
O Sábado é Nosso, àa. TV-Rio.
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esperava muito aflita por seu auxílio. Saci fêz
que entrou no mato escuro. Longe, a coruja
piou um pio de arrepiar vivente, Saci ficou
atrás da primeira bananeira, pitando, pitando.
Até pensaram que fosse vagalume, aquela luz
vivinha. A mãe de Poti botou o menino no lei-
to de palha, fechou a porta da oca e se deitou
na rede. Logo roncava. Poti saltou da cama,
apanhou as flechinhas e pulou a janela, como
gato do mato. Isto sim, coisas de vida livre Po-
ti sabia bem. Não sabia pescar mas sabia a côr
do peixe. Não plantava mas atravessava o
mandiòcál como,uma lagartixa. Pulava como
a onça, dava flechadas e imitava o canto de pás-
saros como ninguém. Saci já o esperava do la-
do de fora com o. mapa da terra das sereias na
mão. Abraçaram-se e partiram pisando folha
eèca e pulando riacho, até a beira do rio. Que
largo! Que largo era o rio Amazonas, ali, no
ponto em que a sereia morava (o mapa indi-
cava um pé de morango silvestre ao lado de
uma caveira de apta). Lá estavam. E agora?
Não se via nada. Noite alta, o barulho das
águas, e aquela escuridão. Muito, muito longe
uma claridade. Seria a cauda da sereia, a cau-
da de prata? Poti perguntou:

— Como chegaremos lá?

54 *
Saci teve uma idéia. Tirou dò bôlsò um

apito e saltou nágua. Voltou logo todo enJcár-
cado:

— "Apitei." — "E daí?" — perguntou Po-
ti. — "Veja..." .

Que Poti viu? Logo veremos.
A seguir: A BRUXA NO ESPELHO -

L-~JHJ
Desenho de Angela dos tantos Vinha (" anos) que na»
enviou tttntt verdadeira coleção de intrressnntcs personagens
què ela mesma inventou, A'p..<c desenho, Poti liberta o

sabiá enquanto o Dragão dorme profundamente



Quando o filme Vidas Sècau, que o diretor
Nelson Pereira dos Santos está realizando,
atualmente, nos sertões de Alagoas, fôr apresen- ¦
tado ao público do Rio, surgira um novo perso-
nagem e um nôvo ator no cinema brasileiro: a
luz do Nordeste. ^

Ao adaptar a obra de Graciliano Ramos
. para o cinema, Nelson Pereira dos Santos foi tão
rigoroso com relação à fidelidade ao romance
que desejou dar à luz do Nordeste, ao cinema,
uma importância dramática equivalente a que
ela recebeu nas páginas do livro. Para obter isso,

.Nelson Pereira dos Santos, Luís Carlos Barreto
e todos aqueles que colaboram diretamente na
'criação do filme conceberam um tratamento
fotográfico desnudo e cru, sem artifícios de fil-
tros e de luz artificial. Os eternos retirantes, o
chão áspero e magro, a vegetação inútil — toda
a sinistra paisagem do Nordeste está sempre, na
realidade como no filme, subjugada a um sol
constante e implacável.

A luz existente é a grande presença do fil-
me Vidas Secas. Foi usando a lente pura que se
pretendeu — e felizmente se conseguiu — cap-
tar toda a intensidade e toda a agressividade da
luz do sol nordestino, que parece sair de todos
os lados, principalmente do chão, e não apenas
do céu, como acontece nas regiões em que ho-

* mem e natureza não são inimigos de morte_.
Por tudo isso, em Vidas Secas, a luz nao é

um simples meio ou agente com o qual se foto-
grafa pessoas e paisagens: a luz é tambem per-
sonagem e intérprete do drama nordestino.

CILADA DA IRONIA

Nelson Pereira dos Santos traz de muito
tempo o sonho de transportar Vidas Secas para
o cinema. Na primeira tentativa, a natureza
armou-lhe, com todos os requintes da ironia e
da contradição, uma cilada da qual êle não con-
seguiu escapar. Ao viajar para o interior da
Bahia, Nelson encontrou não uma terra calei-
nada por muito sol, mas um chão náufrago,
inundado pelas águas de um temporal. Com o
Nordeste molhado demais para servir de cenário
a Vidas Secas, Nelson improvisou um roteiro e
um filme — Mandacaru Vermelho — a fim de
aproveitar a viagem de homens e material e de
tentar amenizar o prejuízo.

Apesar de tudo, o sonho foi mais forte, e
agora já começa a se constituir numa esplên-
dida realidade/Vicias Secas encontra-se na fase
final de realização. Não foi difícil a adaptação,
pois aqueles que conhecem o livro de Graciliano
Ramos haverão de concordar que a estrutura do
romance é já um roteiro de cinema e que, por-
tanto, o trabalho de adaptação foi dos mais
amenos. As alterações foram insignificantes:
resumiram-se na inversão de algumas poucas

\ seqüências.
Na adaptação, Nelson Pereira dos Santos

manteve-se fiel até mesmo aos silêncios_ que
Graciliano preserva em seu livro — silêncio de
grande e forte expressão simbólica, pois é atra-
vés deles que se exprimem a aceitação, a obsti-
nação e a eternidade de uma terrível luta para
viver e sobreviver.

O INVERNO E O INFERNO

Vidas Secas narra a história de uma íami-
' Ha de vaqueiro (o casal, dois filhos, uma ca-r

chorra e um papagaio) que emigra, fugindo
da seca, e que encontra, no meio do caminho,
não uma pedra mas uma.fazenda abandonada.
Nela se instalam todos para viver apenas um
ano de inverno e fartura. Depois, a seca, nova .
emigração.

O núcleo dramático do filme é a luta da-
quela pequena família de homens e animais em
sobreviver apesar de tudo e de todos os defeitos
de uma ordem social que os mantém como con-
denados. E até mesmo contra a vida. Fabiano,
Sinhá, os dois meninos, a cachorra Baleia e—
ironia — até mesmo o papagaio são seres emu-
decidos, calados pela obstinação e pelo can-

. saco.

NASCE UMA ESTRELA

As filmagens estão sendo feitas em pleno
sertão de Alagoas, numa íazenda que pertenceu .
ao avô de Graciliano Ramos e na qual vive, .atè -
hoje, um irmão do escritor, Clóvis Ramos, que
desempenha, junto a Nelson Pereira dos Santos,
o papel de consultor. Foi o próprio Clóvis quem
forneceu a Graciliano dados e informações. que
serviram para a elaboração do romance.

Durante a filmagem, surgiu uma vedeta,
com todas as neuroses, caprichos e sensibilidade ,

• de uma vedeta: a cachorra Baleia. Ela se cha-
mava Piaba, e foi comprada numa feira da.Ci-
dade de Palmeira dos Índios. Desde a primeira
cena, demonstrou ser uma atriz de raro talento,
não obrigando o diretor a repetir mais de três
vezes uma mesma cena. Mas o início da carreira
artística da cachorra Baleia teve seus momentos
dramáticos, como convém a quem abre para si
as portas do sucesso: depois de uma cena de
violência, em que é espancada e caçada por Fa-
biano, Baleia passou a sofrer de uma espécie de
neurose da, câmara, coisa que acontece com fre-
qüência com as grandes estrelas do cinema.

Foi só na base do carinho e da compreensão
que o diretor Nelson Pereira dos Santos conse-
guiu recuperar a sua atriz, fazendo-a voltar ao
personagem e às filmagens.

UM DEPOIMENTO

Mais um mês, e Vidas Secas estará sendo
apresentado ao público. Não será um filme de
fácil aceitação, pois como toda a obra. de arte
éle rompe com o diálogo tradicional entre tela
e platéia e traz para o público uma nova e pro-•funda visão da realidade nordestina — essa més-
ma realidade que vem sendo mistificada e gia-
mourizaãa em nosso cinema.

Com êste filme, Nelson Pereira dos Santos
retoma a obra que iniciou com Rio, 40 Graus', e
Rio, Zona Norte, e que, por íôrça da situação
precária em que vive nosso cinema, íoi inter-
rompida com Mandacaru Vermelho e o recente
Boca de Ouro. Estes dois íilmes não se incorpo-
ram à obra do autor Nelson Pereira dos Santos,
pois apenas deram prosseguimento às atividades
profissionais do diretor Nelson Pereira dos San-
tos. É também por isso que Vidas Secas apresen-
ta-se como uma obra importante dentro do pa-
norama do cinema brasileiro: com êle restaura-
se a singela e solitária voz pessoal de alguém
que tem um depoimento a prestar sôbre os
homens e o mundo. Numa cinematografia como
a nossa, que por ser jovem em todos os sentidos
e. que por ter, só recentemente, descoberto o ci-
nema como um digno e eficiente meio de expies?
são e comunicação, a presença de uma obra, cle
uma visão de mundo, ó indispensável para que
ela. se sedimente c se afirme conio um legítimo
instrumento de cultura de um povo.
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o drama das vidas secas
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CENTRO
'AVENIDA PREVIDENTE¦VARGAS quase esquina tia
Elo Branco. Aceitam-se ofer-
tas para vend» do ».° e 11.»
andsr tio Etllflclo Confederai
— Sr. Teixeira. Tel. 43-5325.

CENTRO — ED. REI DA VOZ
— Na. Rua do Riachuelo
81/87, em frente a Av. Go-
ws Freire. Vendemos apar-
lamentos de sala, quarto se-
parados, banheiro, cozinha,
área de serviço com tanque
cu sala quarlo conjugados
e dependências.' Prestações
desde Çr$ 12540,00. Ga-
rantia de valorização de seu
capital.* Veja hoje mesmo!
Informações no local de 9 às
23 horas ou com Vitória En-
genharia S/A! R. Uruguaia-
na, 55, grupos 604/607.
Tels. 43-8662 ou 23-5705.
CENTRO — Vendo sala com
•banheiro completo .e telefo-
.ne. Ver Álvaro Alvim 4S; sa-
.1 a n.° 1114.
CENTRO .— .Frente Lgo. tia
Carioca, ap. 1100 k vista. —
.Telefone; 52-7770.

COPACABANA - Vendemos ™e„7o 
3$V&S 

ATKNCA°

na Rua Siqueira Campos n.°
168, apartamentos de sala,
2 quartos, cozinha, banhei-
ro social quarto e banheiro
para emp. Área de serviço
com tanque. 08RA JÁ NA 4.a
LAJE.. Sinal de 420 mil e
prestações mensais de 30
mil. Informações no loca'
até às 22 horas ou com
C0NCIL, na Rua México 148,
sala 905, tel. 42-5312 e
4^4574. -\_ _JP
COPACABANA — Vendo ap.
cobert.. final consti*., salão, 2
tltos.. banh.. coz.. qto. e ba-
nheiro empr.. área.e grande
terraço. Cr* 6 .100. Tratar Av.
Rio Branco, 123, 14», eala
1414.

de frente, em edificio sem
elevador. 3 quartos', sala,
varanda, sem quarto de
empregada. Entrada 2 ml-
lhões e duzentos. Saldo de
2 milhões em 3 anos. Tra-
tar na Av. Rio Branco, 131,
14." andar. Tels. 31-0060,
r. 13 e 52-4903. inclusive
aos domingos (até as 14
horas). (1*

Vendem-se duas
casas novas. Irente e fundos,
fundos Já está alugada com
preço atual e frente está va-
zja. sendo construção de 1.",
têm 2 quarto?, aala, copa, co-
zinha. banheiro completo,
Jardim, -garagem ' quintal.
Vendo as duas luntas. Faci-
lito o pagamento. Ver na' Rua
Tijolos, 191, e traiar na Tor-
res dn Oliveira. 232. Fleda-.le,
lado^^la^A^ua^ Santa, L.
CASA — <N. Iguaçu, Vendo,
boa. Estr." Ambai, 4 001. * —
Tel.: 52-5344.
CASAS PRONTAS" — Vendo,
em Nilópolis. ent. 130. Agua,

TIJUCA — Vendo terreno 18
x 26, Preço 2 500 mll, metade
á vista. Vèr na Rua Abelardo -- --• -¦ , _„,.,„ ,.„„
ri. n.irn. int. -Hl T.l. fone luz. condução a porta, levo
-s «o. :* |P»ra ver qualquer, hora. Tra-,'"",''* ¦'* tar Beco das Cancelas, , 17,

l.o s/ 1 _ 43-7098, 0/ Lou-,
rival.  __.-..
ENCANTADO — Vende-se
casa com 2 quartos, depen-
denclas. Rua Amorim, 30, c«-
sa 18. N8ò * vila. CrJ 
1500 000.00 k Tl3ta.

AND. • GRAJAÚ
VILA ISABEL

CENTRO — Rua do Senado,
n.° "20. ap. 305, quarto e sala
conjs. Tel. 42-5554. Hamilton.
Cr» 1 600 000. Chaves cl por-
teiro. 
RUA RIACHUELO. 353, ap'.
de àl; e qto. sep.. coz. e copa,
vazio. 2 600 mll. Entraria 1 600
mil. 37-6523.
TERRENO — Outeiro Glória
—_V_mdo._26j-40_t_y _
VENDO ou troco por aparta-
mento na Zona Sul. sala das
grandes Ed. Avenida Central
32.» andar. Base 4 500 000,00
— 53-3399, pela manha ou à
noite.
VENDO 

"ótima 
sala, banhei-

ro, kltchenet. Tratar Rua da
Conceição. 105, sala 1710. —
Dias úteis, 10 .às__3_horas,

CATETE —
FLA. - LARANJ.

COPACABANA -. Posto 6 -
Rua Joaquim Nabuco, 79-81
— Apartamento debito lu-
xo, 1 por andar — living
com 76 m2, sala, sala ín
íima, 

'4 dormitórios, copa-
cozinha, 3 banheiros sociais
em côr, grande área dejsr-
viço, 2 quartos de criada.
Pintura a óleo. Armários em-
butidos. Sobre pilotis. Gara-
gem com duas vagas por
apartamenlo. Tratar direta-
mente com os proprietários,
GOLDFELD & CIA. LTDA. Av
Nilo Peçanha, 26 - 8.° - gr.
810. Tel. 32-0929; (P

VILA ISABEL — Em ótima
localização. Av. 28 de Se-
tembro, 132. Vendemos bons
apartamentos de sala,
quarlos, banheiro, cozinha,
área de serviço e .'quarto e
banheiro de empregada
Preço; Cr$ 3151200,00
com prestações mensais dc
Cr$ 31 512,00. No local, ho*
je e diariamente, das 8 às
22 horas, ou com VITÓRIA
ENGENHARIAS: A.*- Rua
Uruguaiana, 55 - 6.° andar,
_l 604-7. Tels.: 23-5705 e
43-8662. (P

APARTAMENTO — Catete,
s!. e cito. sep., kitch., banh
inacreditável — 27-4993.

RUA VIVEIROS DE CASTRO
Ap. tle cobertura, Bala, ^

qtes., varanda de 24 ni2, .
milhóes e 500 mll. Entrar!:'.
3 milhões. Resto rm 1 ano.
37-6523, até 21 h.. vazio.

IPAN. • LEBLON
APERANA, 113. AP. 304 ¦
zio, j. Inv., s.. 3 qtos.,

Va-
de

FLAMENGO. GL&RIA; CATE-!™»!' 
"deps... 

tudo amplo ur-
TE — Compro k vista ap. «./Rente, melhor oferta. Entrada
qto. seps. 2 000, sendo 5Ü0 de 4 ml;l!í°e"-./*"tAntf, , , „«Inal, 1500 p/ C. Econômica. ™'- Tel. .48-.6Q_aO. Ver hoje, 8
Tcl. 23-1960, Wilson. "' 'ás 11 e 14 às 18 h.

FLAMENGO — Rua Senador
Vergueiro n,° 150. Sala e
quarto separados, com quar-
lo de empregada. Sinal 151
mil e 26 mil mensais. Edi-
ficio sobre pilotis, eslrita-
mente residencial. Piscina,
salão de festas e bela plan-
ta:. Planejamento, conslru-
cão e vendas da CHOZIL EN-
GENHARIA S. A. Rua Alcindo
Guanabara n.° 25, gr. 502.
Tels. 32-6592 e 42-4820,

Jnjo.ijijações, noJoçaj....„(Pi
LARANJEIRAS — Aparta-
mento de boa sala de" 18
m2, 2 quartos sociais, lren.
te. Entrega Imediata. Cu-
modos sociais c| sancas, ba-
íiheiro' em côr — .Kua das
Laranjeiras n.* 1. Tratar e
marcar visitas na Av. Kio
Branco, 131; 14." andar —
Tels. 52-4003 e 31-0060, r.
12. (P

VILA ISABEL — Slagni
fico edifício cnm piscina,
play-ground e .Iardins. Si
nal de Cr$ 80 000,00 e pres
tações de CrS 19 (100,00 —
Apartamentos com dois
amplos quartos, espaçosa
sala, cozinha, banheiro so-
ciai, quarto e W. C. de
empregada, área de servi-
rn comítarique e garagem.
Todos de frente - Kua Oi-
tn de Dezembro n. (142 —
Construção de r. F. B.
BAKKOZO (mais de 57
obras entregücO. Oepósi-
tos no Banco Moreira Sa-
les (Agência S. Cristóvão)

informações e reservas:
ORIEL — Avenida Rio
Branco n. 131, 8." andar.

Grupo 802 — Telefones
22-G205 e 42-0998. (I*
LINS -B. DiO MATO
LINS — CilS 600.000 en-
trada — Oportunidade —
Vendo na Rua Heráclito
Graça, 67 ap. 203 de fren-
t". Sala, 2 qts., dep. compl.
emp., área tanque. Final
construção. Ver i-orn o Sr
.losé Sanlino — Tratar le
lefone 42-8408. • yd»1
LINS7 SinafCrMO 000,00 r.
prestações mensais de CiS
21 500,00. — Sem parcelas
Intermediárias. Preço fixo
e sem reajustamento. Pra-
•/.o de entrega 12 meses.

APARTAMENTO — Vendo
mairnifico ap.. com sala
saieta, 2 bons quartos, co-
zinha etc. Base CrÇ ...
3 800 000,00. Ver na Kua
Tubira, 8, ap. 220. Cha
ves cnm o porteiro. Tratnr
pelos tels. 22-6P00 e 4.5-5S18.'JV
IPANEMA 7— Visconde de
Pirajá, 291 — Somente
poucas unidades ã venda.
Obra já iniciada. Você ain-
di pode adquirir um mas-
nifien apartamento de sa-
Ia e 2 quartos ou sala e 3
Ouartrs c| den. compl. —(Apenas 8 apartamentos de
Vá hnj" sem falta ao lnc:\I! deis quartos,* espaçosa sala
e não deixe passar esta e demais dependências, R.
ótima oportunidade. In- Dona fra ncisc a n. 384,
formações no local da|(saltar na -Kua Cabuçu).
obra nu em CÂMARA DEITemos também lojas. In-
IMÓVEIS. Av. Kio Brsri- formações é vendas ORIEL
co, lôfií ír."'-rí--á0l7 —'-'Telítl— Avenida Rio Branco

GRANDE CONJUNTO RESÍDEM-
ClAL - VENDEM-SE APAR-
TAMENTOS DE 1,1 2 QUAR-
TOS, sala, banheiro, cozinha
e área' de. serviço, grande
facilidade de pagamento.
Estrada ido Barro Vermelho,
h.° 1727 — Imobiliária
Santa Paula Ltda. Rua Mexi-
col 11, sala 1603.-Tel.
52-28681___ __(P
MéTER — Espetacular! 0
melhor apartamenlo à ven-
da no Méier! Dois quarlos,
ampla sala, área, cozinha,
qto. e dep. completas para
empregadas. Piscina, salto
de. festas, play-ground e ga-,
ragem. 20 000,00 de men-
saudade e 90000,00 de si-
nal." Rua Capitão, Resende,
n.° 408. Incorporação, pia-
nejamento e vendas com a
garantia do nome CHOZIL
ÉNG. S. A. Informações no
local ou na Rua Dias da Ro-
cha 335, loja G ou na Rua
Alcindo Guanabara 25, gr.
502. Telefones 42-4820 e
32-6592. .. (P

iiilllil
(IBOULEVARD )

ILHA DO GOVERNADOR — ICAIP
.Iardim Guanabara. V e n d o Féria
tenypeq, ent. 30-2540.

ILHA DO GOVERNADOR -
É casa mesmo. Com jardim
e quintal. Rua Magno Mar-
tins 128, perto da praia da
Freguesia. Sala, 2 quartos,
jardim na frente e quintal,'varanda e dependências
completas, 28 mil mensais e

1180 mil de sinal. Junto a
melhor praia da Ilha. Farta
condução na porta. Colégios,
ginásios e parque de eslacio-
namento. — Planejamento
construção e vendas da CON-
CIL— Rua México 148, gr.
9.05-Tels. 42-5312 e...
42-4574 — Informações no
iccal. (P

AIP1RA, NO CENTRO —
Si-la 600 mll, com pequena

entrada. Empresta-se dinhei-
ro pnra njutla da compra."-—
Tratar na Av. PreB. Vargas,
446, a| 1603. Pereira. _
CAIPÍRA. NO CENTRO —
Féria 1 700 mll só em pé, em-
presta-se dinheiro para ajuda
da compra. Tratar na Av. Pres.
Vargas. 446, sj 1003. Perelrn*.
CAIPIRA É BAR, no Mérej'.
féria 1 200 mll, com pequena
entrada, chope da Brahma.
Empresta-se dinheiro para,
ajuda da rompia. Tratar na
Av. Pies. Vargas, 446, s| 1603.
Pereira.

(Àv. 28 de Setembro, 181, VILA ISABEL)

INDÚSTRIAS £
C. COMERCIAIS

22-4804. __ .y (F
VENDE-SE na Rua Joio Lira
n.° 33. o np.'302, aala 3 ots..
dependência.;, garaRem. Mas-
niflco ponto, 

"juntq k praia,
lado sombra. CrS 4 milhões
a. vista restante a combinar.
Chaves no ap. 102.

GÁVEA • J. BOT.
ALTO — Vendo ap. 1 sala,. 2

—' ..quartos, depend. empr., elev.
LARANJEIRAS — Vendo ter- » earaíem, Ed. Condor. Rua
reno 12 x 50, prern' 2 MO mil,kte.0 -pi-ãhoo; 1510, ap. 202.
metade à vista. Ver na Rua Tratar no local.
Allce,_depoi5 do n. 1150. Tel. I gã VE A~^^ Estrad» daGa-

131. 8.* andar, írupn 802.
Tels.: 22-820,ri e.42-0998. (P
VENDO • 2 ótimos aps. com
2 Clts:,; 49-4942. Lins. 2 600
mil._ __________ . ' *.

JACAREPAGUA

r,8-45í_.-___
PRAIA ÉIO FLAMENGO —
.".50. Ed. Maria dos Alijes —

vea. Vende-se terreno com
1 220 m2. Frente para duas

Vdo.- em andar alto. supei-íruas. Cr? 3 000 000,00. Ta-
luxo, irente pl praia. -Tra- samento em 30 meses sem
tar cl Francisco Cisne pelos juros. Tratar e ver -plan-

*-'SÍ24e"Ddas Í4 hSF.KáS 9!taS 1,a AV- ni0 Brí,nC0• 131'
%'ENDO 1 terreno H:;l?:c23 — .., =0.40110 iíjó_íkI.í aosRua Pror. Lamp. n.» 50. Pre- 1- e •'--'¦)"¦'. inriusne aos
ço 1 mllh&o cem, com
40O ou prop. Pin. 5
Tel. '22-7412 — Sr. Victor, 10 rtTIMOS Rp..... vlsta __/ La

soa, 3 fitos., .«ala c tlpprnd;n-
cias. R. Araucária. 150. Tel

ATENÇÃO — LAItGO DA
TAQUÁItA — Vendem-se
lotes a 5 minutos do bon-
de, ônibus ¦ e lotações, no
melhor local de Jacarepa-  _.
sruá, muitos terrenos \i, c/ _""7T:"~,
laranjeiras e oiitras arvo-^"n,1r'
res frutíferas — SEM EN-
TRADA E SESI JUROS.
Tratar diariamente no Lar-
go da- Taquara, na.Barra-
ca Amarela de Vendas de
Terrenos. Informações te-
lefones 31-0994. • 31-0804.

(P
JACAREPAGUA. — Ter-

MEIER — Rua. Ar.latlde»
Caire — Venae-es casa com
2 quartos, sala, coainha. b«-
nhelra, etc. Pronta entrega.
Preco Crí,* 3 000 000.00. com
1500 000 a Ti.ta.e o resto
combinar IMOB. GOIS
¦".2-1216._22-T812. •"**-¦.
MÉIER — SINAL de .
CrV 80 000,00 e prest-j-^ões
mensais de Or$ 21 500,00.

Sem parcelas intenne-
diárias — PREÇO FIXO E
SEM REAJUSTAMENTO.
Prazo de entrega 12 meses.
Apenas 8 apartamentos de
dois quartos, espaçosa sa-
lá e demais depcndênc!i«\
Rua Dona Francisca, 384

(Saltar na'Rua Cábugii)
Temos lambem lojas, —

Inf ormações'* e-^veiidai.-,'¦?»
ORIEL — *Avçnida *' Rio
Branco, 131, t.' andar --
Grupo 802. Tels. 22-6205
e 42-0998.¦'...¦ ,' 7 (P
MÉIER — Casa gde .* Terreno
pe_rto_e_s__kç_ão'. Tel^ 52-7170. :
MEIER — Vendo tjrreno: —
IO- x 37,30 — Rua. Dlaa-,.-d»
Cruz, 673 lote 21. Trifâr' Av.
Suburbana, 8_751,^ai*>;_304._
MEIER," Rycamarlsta. Mêler
n.o 445, ap.. 203. V. lin..

Sala, quarlo ba-
nheiro, cozinha e
área de serviço
com -tanqufe.

Construçõc
da EMPRESA
CONSTRUTORA
ORION S. A. H 11

87.500, cie entrada
20.650, por mês
'Informações no. local,
diariamente, até às 22 horas

IMOBILIÁRIA

ATENÇÃO — Vende-se boi-
í-acjielro c| bom estoque, loja
crande, luz. e Ifirça. — Rua
Teodoro _d_i___í_v.a ,__l*_____\} a^:
AÇOUGUE — Vende-so. Rua
Marquês Sío Vicente, n.-1 433,
Gávea. Tratar com Sr. Anto-
nio. tel. 47-0167. .__
AÇOUGUE — Vende-se por
motivo de viagem, em Ca-
valcânti. Rua Graça Melo
285-A, contrato nflvo de 3
anos.
ÁÇÕÜGUE — Vendo com ..
i 200 mll entrada, pl motivo
de ter 2. é n6vo. com Insta

fies de la. Rua D. Fran.
cisca n. 425 — Lins. Alug
10____nll_
AUTOMÓVEIS — O í 1 cfiia
completa, soldas, lant., pint.,
mec. radladores etc. Vendo
urjr. Mot. doença. Aluguel Ir-
rl.ó.lo, Cl tel. 43-3267.
ATENÇÃO — BAR 

"EM 
RA-

MOS — Vendo boa casa pl
casal, preço 1200 mll o| 500
ou menos, também vendo a
loja. Preço Bar e loja CrS
2 o00 mll com 1 200 — Acei-
to lelras de outros neg. —
Trat. R. Vicente Salvador
16. Tel. 30-2418 — Pça. do
Carmo
AÇOUGUE — Vende-se, na
Rua Sio Cristóvão, 631.

CAIPIRA, EM COPACABANA
Féria 1 800 mll só em pé,

faclllta-se n empresta-se do-
nheiro para ajuda da corn-
pra. Tratar na Av. Pres. Var-
gas. 446. «I 1603. Pereira.
CAIPIRA E BAR, na PcnhaC
íérla 1700 mil, chope da.
Brahma. Empresta-se dinhei-
ro pl ajuda da compra. Trat.
Av. Pres. Vargas, 446, i| 1603,
Pereira.
CAIPIRA E BAR, BOTAFOGO

Féria 3 200 mll, íaclllta-s»
empresta-se dinheiro paia

ajuda da compra. Tratar na
Av. Pres. Vargas. 446, «j 1603.
Pereira; _^
CAIPIRÍNHA, Benfica, íérla
200, entrada 250 e a Inter-
continental empresta o res-
tante, aluguel 1 177,00. Ru*
da Carioca. 32. il.0.
CAIPIRA, Centro, féria, 1'50Õ;
entrada multo facilitada, ins-
talaçao de 1.*, Intcrcontlnen-
tal empresta dinheiro para
compra. Rua da Carioca,* ixfi"12, 9.°.

NOVA YORK sa
Av. R'o Branco. 1.31 r M.» «ndjr — Tel: 3I-C06O

Corretor Responsável: JOSÉ SYLVIO MAGALHÃES
,— Registro no CRECI N.° 3

CAIPIRINHA. Praça da Baii-
delia, féria 370, com uma pc-
quena entrada, empresta dl-
nheiro para compra, Inter-
continental, Tl. da Carioca,
32. fl_o.'
C ÍIFIHAv DE iLUXO ^'Çírla
200 mll, 1 300, entr. de 400
mil. Rua Dionísio 36. Pe-
n'na, Jorge.
CAIPIRA — Aberto de novo.
Vende-.e em Bento Ribeiro.
Iníórmar-ee na Rua Maria.
José, 166 — Madureira. !
GALPÃO — Vende-se um
com 520 m2.- com 360 m2 co-
bsrtós, com aparelhagem
completa para lubrlflcaç&o,
elevador para lavar carros pl
10 toneladas, luz. força.- te-
lefone e móveis de escritório.
Preço quatro milhfies. Ver
Praia S. Crlstovfto. 364, com
com Jacob.
GALPÃO — Força e agua 11-
sadas. 240 m2 construçfto al-
venaiia Cobertura metálica
com Eternit, Altura 7,40- m,
2 bnnheiros. área de terreno.

Vende 30 quartos de carne _ ooo m2. Km 17 da Estrada
por aemana. Tem moradia e__io—Petrópolis, Junto a ou-

AQUI —Vista Alegre, es-
quina 500 mil k- vista cu 600
ç/ 350 e 40. p/ mês. Ver*, at.-às
do 286 d* Av. Sio Félix. Tea.•tar. c| J.- SI. .Padilha. Av.
Brás de Pina. 1.435-D.., Bicão.

VILA DA PENHA — Casa de
vila
IfliV r

Vendo, tipo ap., com
300 mll de entrada, s/a. comb.
Tratar-na. Av.,Brás de Pina
númerc__2 630,
VISTA*

FRIBURGO — Vende-se cas-n
no Bairro da Graça. Av. Júlio
Antônio,Tuller n." 448. Cha-
ves rio iòcal. ¦
MIGUEL PEREIRA — Vende-

PETRÓPOLIS — Independên-
eli — Vendemos linda casa
completamente mobiliada —
pronta para ocupar. Geladei-
ra 11 pés. Móveis ferro, va-
randa. Instalaçõe» gás.

telefone. Total 4 500 000,00.
Entrada: facilitada;
BÃR—CAIPIRA — Tenho 2,
Botafogo, praia. Tratar R.
Fernandes Guimarães 20/202..
B7\R — CAFÉ — Vendo
parte sócio motivo ilesco-
nhecer ramo. Feria 800
mil miztirns. Rua Mar-
quesVric-Abrantes, 2G-A.
BAR 'í— Vende-se, lia Rua
Mrmino Gameleira, n.c nou-D.
OlarlãJ Ver das 9 hr, 12 horas.
BAR — Vende-se nu Praça
Santos Dumont n. 110 — Gá-

tro galpáo", Fáb.ica e Posto
Ipiranga Tratar na KAIC,
Rua do Carmo, 27, g. 601. —
Tcl.: 22-1660.
LOJA — Passo. Av. Suburba-
na." 7 846, ..
MERCEARIA — Vende-se ou
a loja vazia. R. Silveira Mar-
t in___n.___l__.5__.- l_:_
MERCEARIA — VcnUO seçáo
de bar. papelaria, perfuma-

ALEGRE — Y*.íd°aj£^"as^,j^
üiH&trlóano. Ver na Rua Clprlaho "> híanedes no3 íi

,...'¦¦W?\_mA.™_ik*ld_. m- Gcnçalves (Sta. Rita de. Cas-
de, .Rua Custódia. 42, casa|s/J. Ti. n* Ay. Bras de í-l- „la) VUa MaigarlUft, '.Tratar

vea. Pronto para aorir.
BARUE RESTAURANTE
Higienópolis,

Te-' mll de entr
sala 1

f| 600 cl 1
R. Uranos 407

AQUI — Cordovil. Vendo »o ótima casa de quarto e sala v__ na k.,» clprlaho to. hóspedes nos fundos —
lado rio IAPÇ da Agua Gran- Pr. y00 çom 400.mil,jf^.iacncalves (Sta. Rita de. Cas- jGaragem. com .depend. em-

de luxo, ladb da.'sombra, 2
qts..' salto, etc..' Jardim, ent.
pl carro. .4 milhóes .c| 2 de
ent; • 'prest. de- 30 *.p| mês sl
Jures. Tenho* outro laual- na
.-V-:-.>d»-J_nli«, J. •M:'-PidilhA;
Avl.Brá.. cie Pina 1485-D*. L.
do íllcào', Está vázi»._ '*'*;
A PRAZO * 400 mil.** 100 mll,
saldo em peq. prestações
(Cailas);* R. Campce, '580' —
Bai- dc»' Cavalelréa.-Detalhe»
R. Miguel Couto, 27, s| 403,¦hoje 22-0472 ou 43-6541 —
.D. COR'A.___ ¦ . _ _¦_;. ___
ATENÇÃO —^Ap. V. Peniia.
vendo, c/.2 q£s.. -e.,'cóz., 2
banhs., em cores, íreníe. p//
AV. B. Pina. Ent. 800 mil

na, 2__630.'
VAÍ,E r BONSUCESSO . — Pe-
trópolis — Vendé-se, no me-
lhor ponto deste magnífico e
valorizado'luftar. tirri excelen-'
t»,? terreno, com .quase: 10 000-
m2, *,r»cllltantfo-Be' o paga-
mento. Informações pelo tel.
52-6850, no Rio, com o Sr.
Mário,, ou no Vale Bonsuces-
so, no,sítio do Dr. Jorge.

Rio: Vieira — 48-7967.

3°- Pre".flnmli£n. lati « 11 ho- W»"»» » 9 60° mensais e Sl-
,m ent.lflominsos (ate as 14 ""-'(io., s| ent. sf juros, finan-
VI"*' 7_ ras'-: -—} leio material de construção

17 h. 
VENDE-SE um lindo al>
c|* todas as peças de Xrèn-
te, muito claro, otlma vis-
la, 1." locação, prédio de 2
aps. por andar, com sala,
saieta, 3 qts., dependências
ite empreitada, cozinha,
área com tanque e sara

cio material de construção
— Aprovado no Reiristro

26-5804, p/ manha.

PCA. BANDEIRA
S.J CRISTÓVÃO
APARTAMENTOS, tipo casa
vázlORÍ Vendèm-Se; em' pre*
dio tíe 3 apj*., na Hua CcJ

Rem. Preco 5 800 000,00. c].Brandão. 22, de .ala e 2 qta
S0% de sinal. Tei. 52-9867.!« grande sala e 3 qts.. mas-

nlficaa arcas • varandas, coz.,
banh; e deps., preci lo novo i
const. de luxo. Ótimas cen
dlgOcs; c| 50% financiados
Chaves no local, diariamente.

BOTAF. - URCA
BOTAFOGO — Rua Conde de
Irajá 386 a 394, esquinai sao cuistóvao - Rua

, ,, , ... t J J ISan Januário n." 153, ma-
C2 VOlUntariOS. IODOS dejjestoso edifício com luxuo
frenle. Próximo ao Largo dosí-mci"2e^pl0)i qiiart0S) ,s
LeÕeS. 0 pOnlO nobre dOIpaçosa.sála, -iardim de in
bairro. Sala, 2 quarlos, ou

Aceito .carro troca — 3J)-2540:_ prest. 25 mll. Trat.' Trav.
7. .yyi.7-.. * ..¦__ ^*£ | Brandura. 516,' L. Bicão.MADUREIRA — Vendo ca^a,.1 .__.,___- „ ,. -
R. Lino* Fonseca,*. *220. ent. ATENÇÃO - Caxias - Ven-
650. Trat,* Beco- das Cance-,<_*JJ_.S!_. .^-5.u*rí?;_;- 6»L". c?h
las. 17, l.o, c/ Lourival. Tel.
43-7096. -^.-.. .
PIEDADE —"V
2 qtos... 2.. sis

AUX. . Jt. DOURO
ANDRADE DE ARAÚJO —
Av„ SpVanEer. '51,. .terreno 10
por' .50, . todo murado, com
mcla^água. Preço: 400 'mil.
Tratar tel.: .43-4860, ramal 15,
c) Mllt=':*i._ . •'_ y _.
ÁREA Ind. VOOÒ m2. R. Silva
Vale. 636.yV_endo_—_ 49-3614.
ACARI , — ' Terrenos * 5
minutos « pé dá estação, c|
mas " calcadas,'áírua^luz

PARADA ANGÉLICA rr- Est
Rio. Vendem-s» ou trocam-se
duas casa* recèm-construidas
sendo \ima de 2 q.,,I 

'sala, ba-
vthslrò complító; *a"mpl*S. "co-
dnha.raranda de frente e de
fundos'; a outra uma l|2-água
em terrenos dé 12x40. cada.
todo plantado, por casa op
ap; no Rio. Ver no local sá-
badós e domingos na Rua Dá-
Han. 40, c| a proprietária,ou
telefonar para. o Sr. Baré —
22-1013. * . '..

banh. -Ter. 10x50, .ent.- 450"mil; 
p. 10 mll. Tratar Trav.  —_..-¦- ...

_.',',- IBrandura, 516, L. do Bicão, escola, podendo, .construir
.cta;,a *?,.f'-aleí v- dfl Penh!l- Vitalino. (imediatamente,, cl pequena

milhão. Inácio: 31-3047. Sab. *MA° V. da Penha —Ientrada. Rua dos.Romelros
e dom. 29-5910. , Vendo ter. .10x30. Eiit! 200 n. igfi, .gala 303

Travessai
Penha.

*i— .TH.:
do Bicão.! ..-..' 30-4093.mll. p. 12 mll, T,

QUINTINO — v. 6..oaSas-iemj.Bi.antlur'a- 516. __,,
terr. 13x50. uma na ir., div. | vitalino. llNHAUMA — Área residencialem 2..nos fundos 4, a 200 m..— — - —— 1 jSdiistrial Der 6 500 men-
da -estação. Entr. IV- ml- I ATENÇÃO - V. da Penha -— !,.- t,i íniíu
lhão. Inácio: íl-3047. Sáb. • Vendo área 24x45, frente vi ""
dom. 29-5910
T E RR E íl OS SEJI EN-Geral de Imove.s _rta G. B. TBADA _ Lntes p]anos,Visitas ao local dianamen- bem g|.uados próximos de
condução para. a cidade e
Riibúrliios. Obras em rá.pi-
do andamento para a exe-
cução do maior e máls
moderno plano de urbani-
7,acão da Guanabara e to-
talmente aprovado, lrfor
maço;

te em camioneta conforta-
vel. Tratar na Av. 13 de
Maio n.-23 — 7.", sala 703
— Tcl. 42-5197. das 14 às
19 lioras. Sr. Cipriano. (P
JACAREPAGUA!:.^- V. ter-
reno 22:;66. R. Dr. Bernar-
dino. Tel.: 45-4402. __
JACAR1.PAGUÁ —'"li Ma-
rangi; 312, c/2. Vendo casa
nova c/ 3 qts., i/co.:.. bann.
e dep. de empr. Preço .
3 500 000. k"combinai-. Maio-
res detalhes c/ Machado. Av.
lio Eéuénil^ro ">4õ. 'üe..j>o'Q-.)'.'.2.
JAC AREPAGUA"^-" v7 casa" g.',
terr.. 22x88. Entv. 2-milhões.

Sáb. • dom.

Av. Meriti. Ent. 2 500 mil. 82 SAO JOÃO DE MERITI —
nrestacões de ¦>_ mll Tí_.taV|Vende-se ótima residência,
S,T«r. %,:.--",„."ii.Trtí1"** Au» '«os Expedicionáriosna Trav. Erandura, ol6, L. do ..„ __ Ver , tratar no
Bicão. Vitalino,
ATENÇÃO'— V. da Penha -
Vendo casa; 2 quartos,

local.

ria e bonbonniére, grande fé-
ria. moradia. R. Paim Parn-
plona. 203, Samoaio.
MAGNÍFICO sal&o de beleza
— Vende-se, bom ponto, bom
contrato Av. N. S. da Pe-
nha, 332-B_ Penha. _00 POSTOS DE GASOLINA
E GARAGENS — São os
melhores nejócios d»
atualidade, mas se preten-
dc comprar ou vender não
perca tempo nem dinhei-
ro, fazendo um mau nego-
cio, Trocure o Caslanhcira
"O único corretor especia-
li/.ado em compras e ven-

RECREIO DOS BANDEI-
RANTES — Vendo um ter-
reno com' 436.36 m3. Proxl-
mo ao màr. Tratar na Av,
Rio Branco,-. 131, 14.* an-
dar. Telefon*» 31-0060, r.
12 «5:
em 30 mesea

PETRÓPOLIS —
TERESÓPOLIS
EDIFÍCIO FETRUS — «1-
timas unidades à venda.
Rua Washington Luis, n.«
580, a 500 metros da Av.
15 de Novembro. Ponto al-
tamente residencial, cons-
trução Iniciada, aps. de 1
e 3 quartos, sala, banhei
ro em côr, com boxe, coíi

BAR. no En-j. de Dentro, fl
330, tudo novo. c| 1 .'00 (le

preB. Jardim 200 m2 cons- entr., Rua Uranos 497, sala
truidos; 2 varandas, sala. 3 n." 1 — Bonsucesso 
quartos; cozinha banheiro BAR, CAIPIRA — Só bedl-
côr." Excelente estado. Gran-.das e saig,. féria 1.400000.
de oíerta: metade à vlstitj venáoj- c/ 3 000 000 a comb.
metade* ã combinar. Apenas rest. nem fac., mais det. tcl.
7» iinllh-es; ¦ Inf. e combinar 34.5502,* até 12 h ou R. S., . =,,_. , ..[.raecnsmm d r: P. velsü fc Pa*.o|Cl.l3t6vá0i 190-A, cl S0ARES.|JÍ* "/' p"sÃVi„, . earaeeniFilho - Tels. 42-5231 - 

BAR CAIPIRINHA. Y 500 000. 9a^..d.os Poslo„^,1 _«_*_?55n_
V. 4 000 000, c/ 50V. íac.. rest.

comb., det. tel. 34-8502,
até 12 h, c/ SOARES ou R.
S. Crlstóvio. _190__A.
BAR ARMAZÉM cl ap. cm
Cordovil. Vendo, Inst. nova.
féria 400 000, est. 500 000, náo
paga aluft. Entr. 1 200 000. rest.
13 000 mensais. Tel._43_-5576._

banh., laje. Entr. 800ido Cl.j Q_o _ 49-3614.COTI,,
mil, p. 16 500, T. Travessai!-.,-.-~_s„,,v,«-_.,,,,,-.,- o -,
Brandura. 516. L.do Blcio. UM. TERRENO medindo 8 m
,™,,.,'- ,, ._ _ . .- de irente e. 16 m «e lundos
ATENÇÃO —-V. d_ Penha —] Mangaratiba e um terreno
Vendo suntuosa res. de três, n.^dindo 10 m de Irente e 50

,„ * P„;„j r,r quartos, sala. coz.. bah., va- m de tundos em Nova
--. AVi *;r-na*"1 ¦ V*T"!randa, q; de empregada e en- Iguaçu. Tratar R. Agrário de

doso,'32..sobrado, ao pe na trada de carro. Ent. '2 500 Menezes,-'"" "-- ' il—
ponte An Cascadura,. b-m mll, p. 5 mll. Tratar Traves-:—

TERRENO, esquina R-~ Quin- nha. quarto de emprega-
Castano Slh 1 — Vcn-da e demais dependências

Preço, a partir de
CrS 1',2fi 000,00. Sinal
Cr.*? laO 000,00 e prestações
mensais de CrS 16 900,00.
Obra por administração da

Apartamento, Inácio: "31-3047
29-5910.

sala e um quarlo. Depen-
dências compleias. Edifício
residencial, sobre pilotis. Si-
nal de 150 mil e prestações

verno, banheiro completo e
ótima cozinha, quarto e
V. C. dé empregada e ga-
ragem. — Todos de frente.

Sinal CrS 80 OOO.OO e
prestações de Cr$ 18 000.

Informações ¦¦_ reservas
no local das. 8 às 22 horas
ou nos !-esc ri tórios da

TERRENOS EM JACARÉ-
PA GUA — Na melhor lo-
calização, com toda con-
dução, ruas calçadas, água,
luz, esgotos e galerias, po-
dendo construir e morar —
VENDA SEM ENTRADA E
SEM JUROS, pequena
prestação mensal. — Ver e

a, partir de 36300,00. Es- oriel - av. río Branco
,r ', , 11131. 8.* andar,-sruno 802.

tratar no Largo do Campi
nho, 9, sobrado (a qualquer.
h'ra ou dia). (P

29. Vaz Lobo.
sa Erandtira. 516. -L.em fren'e ao ponto if lo-

larõcs. Bangu. Tel. 29-8049.
Não . temos corretores na
ponte. _ _ _____ <r
TERRENO ^-'"ComiMa-se ml-
nimo 700 m2. Av. Suburbana,
imediações de Cascadura. Pé.
nha ntê Penha Circular. Ofer-
ta* por cart» para o n'.» 8 212,
na portaria decte_ Jornal. __
TERRENO"— 11 *x' 34 ¦'—•' 4 CAXIAS — Vendo 1 * av. «
moradias —, Vendo, Av-: Su- casas, renda 63-mll de entr

dois
ba-  _. Elcio. VENDEM-SE i casas

PASÀ GRANDE £ Vi5ia, em nuai-tci, sala. ^inhaíe 
b

centro de' terr. de 22x22 em nlleJr?A.c01?, ,K"Í„h_ ri. 150Bonsucesso. elt 2 milhões de *?<>„ J 300 fm Vic _\ Truarentr., prest. de 80 mil. Rua mil prestações 10 mll.*.?»»»•*
Uranos 497, sala 1 — I.lra. R- Sao Pedro. 11, «al» 7, cl
Bon.ucesso c| Sr. Geraldo ._.. .

VÊNDEM-aE 2 casas com 1
terreno, medindo 10 de fren-
te por 50 de íündós. Esta-

CAXIAS — Casa a 360. -V. 1
cu 2, 1 loja. Rua Otávio As-
coli, 1 076. Centenário.

burbana,.: » 051, esquina co
mercial —_49-3614._ , ..
UMA CASA. c/ 4 terrenos c'/
1 600 m2, Cava, Noi-a Iguaçu.
600 mll. .Facilito, ,42-3284>?.-mm. '¦¦':• * •'•

1 mllhio. . Tratar Pça. do
Pamue Araruama IS. café.
CAXIAS — V. casa de laje,
dois quartos,- sala, coz.. ba-

e j nheiro, * partir de Çr-t 100,
prest. 10.* Ver no' local, 6r

42-5412. 
TERESOPOLÍS — vènd.-iè
ap.; 2' quartos, sala, cl eleva-
dor « locallzaçio excelente.
Ver e tratar no local. Delfim
Moreira, ;394, ap. 212, ou no
Rio tel.: 23-8080. Sr. Adolfo.
TERESÓPOLIS — Vendo ãp.
2 qts.'. * sala. copa-cozinha,
dep. empr. Ver na. Rua Alf-
pio Miranda 121. ap. 109, de
frente. Tratar Av. 28 de Se-
tembro 345. Tel. 58-0522, com
Machado.___ 

-4903" P«wnento TERESÓPOLIS — Resi-
,íse» sem ju 

™s 
(? dência de verão, 3 quartositses sem juros, ir g 5jepenaênciaa ou mesmo

para moradia. Vendo em
meio de jardins com área
dé 20 000 . m2. Apartamen-
to para hóspedes com 2
qts. e banh. em construção
isolada. Casa para caseiro.
Garagem para 2 carros.
Provida de um gerador
Diesel, avaliado em 1500
mil cruzeiros. Agua própria
ligeiramente radioativa de
põeo com 110 m de pró
fundidade. executado pela
Cia. T. Janer. Casa de
bombas, 2 caixas de água
de 45 000 1 cada uma. Hor-
ta, pomar, quiosque, gali-
nheiro etc. Diversas está-
tuas no jardim. 22 000 000
de cruzeiros, com 50% fa-

BAR-CAFÉ - Vindo cem pre-
dio e tudo, íeria acima _e 300
mil, urgente, com 1 2C0 COO.C0*_*.» entrada, * Rúa <la Matriz,
1S09, Agostinho Porto, E. do
Rio.* * 

vendidos na Guanabara e
Est. do Rio, são por seu
intermédio. Rua Haddock
Lobo, 75, sob. Auxilio téc-
nico e financeiro. Telefo-
ne 48-9403.
p"A DA R"l AS DIVERSAS —
Vendo. GB e nas cid. vizi-
nhas E. Rio. férias de bale.
1 000 1 500, 2 000 c 3 milhões.
Preços: 8, 12. 15 e 30 milhões,
com 30CÓ de ent., rest. a
comb.. bons conts.. luxo det.
34-8502. C/ SOARES, até 12
h ou R. SÍTOristôvio. 190-A.
QUITANDA — Vdo; R.. Dr.
Nlcanor. 152. Inhaúma. Boa
mor., «1. 4 000, c| 7 anos.

ROCHA — Vendo açougue «
mercearia na Rua Gravatal
n.° 61.- Otlma oportunidade,
por motivo de viagem.

BAR-CAPÉ - Vendo com mo-
radia. 7 ano., de contrato,
aluguel CrS ÍCÍCOO.C». I:ria
Crí 1200 000,00. Tratar na R.
Amszcnas- 440; Sáo Joio
Merity.E^jlo.Rio.
BÃR SORVETÈRIA IPANEMA
— Sem café. abrindo ás 10 h
e fechando a 1 hora. Entre-IsapATARIA — Botaiogo —
gue a empregados. Vendendo |vcndo, c/ -freguesia, sapatos
as mercadorias acima dos pre- 60|, medlda. grande maquina-

cão.rie Colégio — Rua -Itati
*> 230. — Preço a combi-
nar.
VAZIO — Ap. sl. 2 qts base
2 milhões, entr. 700, sl.
combinar, Estr. V. Carvalho
1213, Ed. sl pilotis com sr.
Salvador. Tratar Pça. Na-
ções 56 ETIL '______

I VENDE-SE uma casa nova,'Manpel, na Rua Expedlcloivi-I— - j- -_ nj«lc'/ 2 qts.,* 1 sala, coz. e ba- rio José Amaro, 563, Vila 6io RAflAli J#*. * . .
. .».,,, o. «ii,,.,,, si iM,,i »».-. ji, r» 111 mai. n'nheli-0, c/- 1 500 entrada, sal- Lu's. Ônibus Variante pu %m A%ffZ AUA TIB A

JiidamOS Um plano especial JTçls.: 22-?205 e,42--0998..(r vil.VVALQUEIRE —"v.~casaUo. _ combinar'.. ílçá no final Chacrinha. Tel. 30-1211. Tra- MAK»rAlHW*»«-
ria nanamonln nara rada SÃO CRISTÓVÃO — Ven- c/ 3 qtos., s!., coz., banh.;üe pagamemo para caaa dem.s„ casa5 na R Gcron. v„r., terr. 127 m fundos. -

tina 2,'4 e 6.' Tratar Prolab, Entr. 1 i*, mllhio. —Inácio:
na R. Quitanda, 45, s/ 602/4. 31-3047. Sáb. e dom. 29-5910.cliente. Construção de Mello

Araújo & Filhos e incorpora
ção de GUEDES & CASELLA.
informações no local alé às
22 horas ou na Rua Rodrigo
Silva 18,11.°. Telefones...
52-2493 e 52-1490. Aten-
ção não perca. É um grand

VENDO o. lote* n? 18 da R. S.
Luis . Gonzaga, 1 405, Telefo-
ne: 54-19Í0. •-'¦'•

TU. • R. COMP.

negocio! (P

APARTAMENTO — S.. qto.,
d. empr. Entr. 120 dias. Had-
dock' LôbO__419. 6M_
ATENÇÃO, TIJUCA — Vendo,
ótimo s\p. c!e seleta, sala. 2
qts. e dep^compl. —_ 22-3279.
CATUMBI — Resid.""— Ven"

BOTAFOGO — Vende-se ap.
c.onjueado. Frente, praia,
fine. Mo aceita cx. Ver
Praia BotafoRo, 406, ap. 1213
depois das 12 horas. .
BOTAFOGO — Vcndc-se ap.
cobertura. Praia, com varan-
<la. salão, 4 ¦ quartos « dep.
completas Tratar Praia Bo-
t.afoso. 406. ap. 1213, depois
das 12 Choras.
CASA vazia" — Vende-se, na
Rua Aratangl n.« 404. em y.i^hr.iin. Av
Coelho Neto. Ver fl tratar na ,„.„ ,4-, Tc|
Paia Humaitá, 2„a-A — Cc-
cilio. 
PRAIA BÒT. — Vendo ap.
conj. 1600 i vista ou 1900.
¦..'1-6086.

do* por- CrS- 2 500., na Rua
¦"¦'-'¦;_."'

Tel

CENTRAL
ÃQÚI, AUSTIN! — Vendo 3
terr. J un tos. irea Se 1 500
m2. esq. de R. Gullhermina
cl Est. Austln—Queimados.
Dou tudo por 1 mllhio.-com
300 mll de ent. e 20 pi mês,
s Juros. J. M.. Av. Bras de
Plaa. 1433-D.. Larao do Blc^o.
ATENÇÃO — Encantado,
casas novas, 800 000,00 de 7. ¦¦¦¦¦:*'
enlrada r. prestações de :|AQUI ¦— V

rio ônibus n.o'241,'Cascadura. tar na Rua Leopoldina.Rèjo
Tel. 25-4041,, Renll. ' n.» 18. sala 303; Consórcio

V_ra Cruz, Sr: Albuquerque.
DUQUE DE CAXIAS — Ven
do' terreno 12x30, na :R. fia

VENDE-SE. terreno comercial
estíulrift, com projeto d« 5
lojas.' na Rua Henrique Bra-
sa.; Tratar na Rua Jaguari-
be -.11.'. 1.21'. Osvaldo. Cruz. ¦ ,
VENDEMOS terreno .9 x.25.
Ver.na. R. Francisco .Baourl,
451. Vila das Bandeira", por
detrás da Remington, Tratar
na Rua Dias da Cruz. 174, ap.
301. Te!., 49.6430. - ' 

,-.

LEOPOLDINA

Carolina Reydner. 67'— ratlí* —¦ ¥ -...:-., a-*-,.Luis tar na Rua .Toaqiuni fl.r.r-
tins. 372 — Sr. Antônio.

* 'Sf-tirS 30 000,00 — Ver e Ira-
T7_**T|*____ _,.._ .:™ _r.._cilito.

Babo.,
PRAÍJA""SECA7—~V; csüa:vã-
r.ta, moderna, 3 qtos., sala,
coz.*. banh.. copa. 2 var. e
garag.. Entr. 1 600 mll. —
Inácio: 31-3047. Sá,b., dom.

LEME - COPAC.
COPACABANA — PfiSto '4 —
Vendo ap. luxo. sal&o, J. inv,,
r> qtos., dep. empr. e gara-
cem. R; Domingos "Ferreira,
102/4, 1004. S 500 OOO.OO fc vis-
ta._Tratar_tel.__4_3-5576.
COPACABANA — Vendo ap.

e se-r. 29-5910.
iiua saStò; AFONSO —
Vendo um ap. cm cobertu-
ra, fala, qt., co/.inha c copa

Melhores detalhes com
23 de Setem-
58-0522. ;

RUA ARAÚJO LIMA' 41 —
Vendo casa e 2 aps. nos
fxinüos. Ver no local. Tra-
tar com Machado. Ar. 23
de Setembro 345. Telefone:
r,í-0;,:>:'..
TIJUCA — nuaProfesscr
Gabizo, 213-215. entre l)r.
Salamini e Mariz t. Barros.
Aps. de 2 quartos, sala, coz.
banh. deps. de empregada,
área c| tanque, armários
embutidos, pilotis, Rara-

Atenção - campinho
— Terreno 12 x 31 - Rua
Cândido Benicio, 156, «om
casa velha., 500 000,00 de
enlrada — Tratar na Av.
Rio Branco n. 152, sala .
0.18, das lfi às_m_hnras_.____
ATENÇÃO!"Campo Grande —
Vendo boa casa com 3 »m-
pios qts.. sala. cozinha e de-
mais dep.. grande quintal, na
Estrada do Monteiro n." 689.
Ent. 650. e o restante em
prestações de 20 mll sem Ju-
rcs. Ver no local com o Sr.
morador, e tratar na Rua
Tinto Teles n." 1265, com o
Sr. Lins. Nesoclo_ur8Cnte. £
ATENÇÃO"— A «00"Mii-
TROS DO BONDE, ON1-
BUS, LOTAÇÃO — VEN'-
DEMOS TERRENOS SEM
ENTRADA. SEM JUROS
EM 100 PRESTAÇÕES, c|
escola pública. ginásio,

DA PENHA. ap.
frente p| Av. B. .de Pina, 3
qts.; vf.r,, 'fiala, Valeta,: bàr.h.
coz.; área1 c| tanque novo. 3
rallhSes » vista ou 1200 mll
de entr. e 17 mll íp| .mês.
T: p. à C. -Econ. J. ' M.
Padilha. Av. Brás de Pina
1485-D — L. do BlcáO.
ÍTENCAO! — JARDIM
AMERICA! — Entes resl-
rtftnciais e com»rt'ials.

vkn do .Triunfo, Junto' ao n.°
557. Preço 900 mll, ent. 500

RAMAL MANGARATIBA,. ,C. Grande CV. Geny). Vendo
ou pjrmuto parte por carro
Gordlnl, DKWcu.VW 19611?
ou 7C0 ent. Ideal pl cama-
vaJ. Casa 3 qts.. kgax vrò-¦orla etc. Tratar, tel.__4_l__w.<«.

mll, p. 10 mll. Tratar em Ca- v,I-T-r,™i^^~Vende-s» casaxias. B... Joaquim Lopes Ma- ^At^f quart» *s»la. )«*
etc. -perto d»- praia. Ver ecedo, 38.¦ _!.<_, sala 11.

DÚQÚ"E^ DE CAXIAS —Ven-
do casa com 3 qts. * , mais
1 eis», nos íundos, com-, 2. qts.sa'a com 330 mll de entr.
e prest. 10 mil. Pça , do Par-
n\if Araruama_18,_caí*_. >_
DUQUE DE CAXIAS — Ven-
do casai;*qt. ¦ ; cos. Fntr.
120 mil.-prest. S mll, Tratnr
Pça • do Parque Araruama
18._ café,-_ 
HIGIENÓPOLIS — Compro
terreno. Entrada 12 000 000,00
— Tel. 30_-8880. ,___ _-
JARDIM AMEIÍICA — Lote
50. Quadra 60 — Transfiro.
Tratar Av. Brasil, 7 400, Vil-
dir.

tratar na*Av. Franklin Roo-
•eevelfa.» .13. Crí 600 mil de
entrada e o."restante íaclllta-
do em curto prazo.. * * -

CIA. PREDIAL BRASI-
LEIRA. Vendas e Informa-
cões com a CORRETORA
BRASILEIRA DE IMÚ-
VEIS. na Av. Rio Branco,
135, 9.» andar, tels. 42-2680
e 42-7017, ou no local da
obra, diariamente, das 8 às
22 horas, inclusive domin-
gos e feriados. (P
EDIFÍCIO AUGUSTUS —
Ultimas unidades à ven-
da. Rua Washington Luís,
esquina da Rua Rocha
Cardoso, a 500 metros da
Av. 15 de Novembro. Pon-
to altamente residencial —
Construção iniciada, aps.
(Ie 3 e 2 quartos e 2 e 1
salas. Banheiro em côr,
com boxe, cozinha, quarto
de empregada e demais
dependências. Preço a par-
tir de 2 810 000,00. Sinal de
270 000 _ prestações men-
sais de 20 500,00. Obra por
administração da CIA.
PREDIAL BRASILEIRA.
Vendas e informações com
a CORRETORA BRASI-
LEIRA DE IMÓVEIS, na
Av. Rio Branco,.-. 135, 9.'
andar. Telefones 42-2686 e
42-7017. ou no local da
obra. diariamente, das 8
às 22 horas, inclusive do-
mingos e feriados. (P

cilitados. Ver no local a
500 m da igreja da Vár-
zca na Rua Prefeito Mon-
te, 548. Tel. 2432. No Rio
tratar com o Sr. Carlos. —
Tcl. 52-3892. '¦__¦

-_ TERESOPOUS - Após o Edi-DIVERSOS
ARARUAMA-—~"'Urgente _—...,,. , , T
Vendo terreno. Parque Nflvo f|C10 HOriZOnte AZUl — l0-
Horizonte, 100 * m da praia,
300 m da Av. Amaral Pelxo-
xo 5'mlnutos do hotel. Pre-
ço de ocasião, Sr. Diogo —
22-2235 ou 57-2510. ,

Prestações «le CrS 2 450.00,LOTES, íim da linha Tlr.v
2(100,00, 3500,00 _' 6 500,00 dentes—Olaria. Tel. 29-7221,

»le quarto . tala conjs.. de gem. salão de festas. Pres
írenle. Cr» 2 200 000. 42-5554,Kações de 35 000.00. Cons- bom comercio, lotações dl-
Hamilton. trução r vendas com a ga-
COPACABANA — Vende-se ran.j., ,.e Aço Engenharia"'Xtila. Informações nn local'.até às 22 h., ou na Av. Rio
ótimo casa do vila
S de Julho, 3 qts.. 2 sis., dep.l
rie empregada, entrega.», va-i ..,.,,
ria. Tratar R. Barata Ribei- (Branco. l.>6 (Ed. Av. Cen-

:.lo, 418, ap. 409. trai., jrupo 80E (r

sem juros — A Cfa. que
vendeu com exclusividade
todos os terrenos desse lo-
(cimento tem agora vários
lotes para transferir. Pre-
cos antigos. Tratar' den'ro
do loieamenlo no escrito-
rio era frente, ônibus 47
Praça Tiradentes—JfardJin
América, agora também
lotações, Bonsucesso—^-Jai'
dim América. Com pontos
finais dentro dns terrenos
— Infs. 31-0801 c 31-09S4

AQUI — V". da Peniia. Ter-

OLARIA — Ventlo terreno es-
quina, 10 x 41. Rua Maria
Rodrigues n. P. Tratar com
Praga. Tel.: 52-5612. Base
Crs 1200 000.00. Faclllta-se

R.- Qui-

ARARUAMA — PRAIA -
Lotes de 60" m2, 80 prest.
de 1 Silo — .'.Mhores infs.
Aldeai Imõvé's — R. Se-
nadrr Dantas' n. 117, sa-
laoOB. Te.l. 52-3S157. if
BRASÍLIA — Vende-se no
Jardim Alvorada de Brasi-
lia lote còm 360 m2 — Pro

retos para a Cidade, pode '*«« &%**s" »?• .'"^'u 
*K-'

conslrllire morar, sito a 15 ^i.S S íl^Á^inio K,'-"" ;,',' .,„.. JVnllminutos de Cascadura. — . ..,..: '_„ ..,n „n „,, ain r |lsb. sdla oo.,. i enni
Jacarepaguá. Ver e tratar
diariamente. Tel. 29-9849
e ã noite até 21 horas. (P

ã vista por 730 mll ou P30 c|
130' dé ent.

talmente vendido, estamos
vendendo o edifício SAN DIE-
GO, com apartamentos de 1
ou 2 quartos, com depen-
dências completas de emprs-
gada, vaga na garagem, ele-
vador e salão de festas —
Avenida Alberto Torres, 200,

ximo ao comercio .Preço de per|0 jj0 HininO t da CaS-
OLARIA - Vendem-se casas ocasião: Crí 130 000,00 — ^ lu 

,uu 
m,J",u ¦ ua v _J

iu R. Etelvlna, 7, 13 e ís.lyer plantas e tratar na Av. Cala d0S AmOreS. LOnSirUCaO""' 
di". 

"31-^60,":'i2n;;à cargo de Méson Engenha-
e,ltlo|õ2-i903, inclusive »os do-:rja [fa. Prestações mensais

mingos (ate as 14-horasil, > c''in cnn nn(F ds apenas CrS 29500,00.
Maiores informações com o
incorporador: JÀYME GOR-

dendo <=onUruirim7di,U- 
|»n,ento 

era 30 meses sem 
m _ {. f, ECONÔMICA

mente. imob. *«erve Bem juros, iratar na, /.v. i.iu i ¦
Ltda. Rua des Romeiros n. Branco, 131. 14.« »ndar_ — _ -Dua 

7 jjg SoiembrO, 44,

TERESÓPOLIS-Rua Tietê es
quina da Rua Guaporé. Alto
de Teresópolis — APARTA-
MENTOS DUPLEX de 2 quar
tos, sala, banheiro, cozinha,
ém excelente localização no
Alto de Teresópolis — CONS
TRUÇÃO EM RITMO ACELERA
DO - ACABAMENTO DE Ia.
QUALIDADE - ÓTIMO PARA
FÉRIAS, RENDA OU REVENDA
-APENAS CrS 14400,00
MENSAIS SEM JUROS - ÚL-
TIMAS UNIDADES — Informa-
ções no local da obra ou em
nossos escritórios. — REI •
REALIZADORA DE EMPREENDI-
MENTOS IMOBILIÁRIOS-Av.
Rio Branco, 156,13.° andar,
sj 1328 -Tel. 52-9241-
(Edifício Avenida Central) (P

ços normais. Movimento de
1200 por 2 700 dos comprado-
res. Ca;:a siralnha no local.
Tratar no Fr.nix, Rua Álvaro
Alvim. 21, 7.° andar. Clnelán-
dlji.c/ _MRj_alhfies_oi__ Cardoso.'CAIPIRAS, 

BARES" c| chope
sslgadlnhcs, açougues; pada-
rias. Vendemos, Centro e nos
melhores bairros. Empresta-
se dinheiro, bons negócios, so
cl Acáclo ou Paiva. Rua São
Januário, 23, sob. — SSo Cris-
tóvão. -
CAIPIRA — Botafogo — l'*érla
700, não paga aluguel e am-
da recebe 27 000, preço b
de 6 500 com 40% <ie eiitri.üa
Instalações novas, >-?^a muito
lucrativa e tem ótimas basc3
de negócio. Tratar no Fenlx.
na Rua Álvaro Alvim. 21, 7."
andar — Cinelândia, c; Maga-
lhães ou Cardcso.

ria. R. Marquês de Abrantes,
64. loja 5. Tel. 43-5576.

CAIPIRA — Copacabana —
Féria 1 800 garantida, prédio
e instalações modernas, al.U;
guel 15 000. Preço bate de
16 000 com 6 500 de entrada,
dá para tres scclcs, e fis mtr-
cadorias sáo multo b:ra ven-
Cldas. Tratar no i^nlx, ra
Rua, Alvp.i'0 Alvim. 21, 7." an-

Clnelãn.di., c| Mai-a-
ihães ou Cardoso. _.
55-1 íE BAR TIJUCA — i*"e-
ria 1 GC0. Preço b.-.tc de 3 000
com 3 5C0 de entrada, iH cen-
trato novo e ainda tem cuas
moradias, Instalações velhas,
garante-ie 450 de lucro. Tra-
tar no Fenix. na Rua Álvaro
Alvim, 21, 7.o andar — Crie-
lintíia, c, Magalhães ou Cai-
doso

NITERÓI

CAFK CENTRO — Féria 700,
por 4 SOO c-cm 2 OCO <',e entra-
da, apenas 1 empregado, cen-
trato novo e Instalações vc-
lhas. Tratar no Fenlx. na Rua
Álvaro Alvim, 21, 7.° aadsv
Cinelândia, c| Magalnáes ou
Cardoso.

VENDE-SE bar marílm, mo-
tivo pagode chinês, comple-
tó.* 'sem 'usa. 'Tel.:- 30-2715*.
S/>LAÒ DE CABÈLÉÍRÉ1-
BO e butique, vende-se
por motivo de outros nc-
gócios, boa freguesia, óti-
mo ponto, com telefone,
aluguel barato. — Av. Rio
Branco, 185. salas 206 e
207. — Edif. Marques do
Hcrvai.
VENDE-SE uma freguesia de
pão, por motivo de outro-rie-
Kocío, na. Rua' <la AtaoIiçSo,
365, Sante. Fé': Pode-se lacl-
litar o dinheiro. Tratar com
o Sr. Manuel. _...'..
VENDE-SE um açougue bem
Instalado, ctlmo Iccal. Çs-
trada do Colégio 11S6-B. —
T.l._2 ___5757_
VENDE-SE um caíé e bar. na
Rua São João Batista 5S-A- --
São João de Meriti, Estado
do_Rlo._ ;
VENDE-SE""bar-boate em Co-
pacabana. instalada em lo-
ia com Jirau, ótima locali-
zacão,- aluguel antigo e con-
trato de' cinco anos comple-
tamente novo Nesóclo dire-
to com o Sr. Valdir, na Av.
Prado Júnior- 63, lo.la C, LI-
do, das 20 ás 23 horas * ¦

VENDE-SE talão de cabelei-
reiro, por motivo de viagem.
Av. Brás de Pina. 1139-B.
V. Alegre. Irajá. 
VENDE-SE" café e oar, com.
boa moradia. R. Leopoldina.
Oliveira n. 204 — Madu-
reira.  _
VENDE-SE café e bar, féria
de 360. Vendo barato. Rua
Delfim Carlos n. 77-D. —
Olaria.

Tratai- Prolab
tanda,_45, r.l 60./4
1T.ACA DO CARMO ry
ter. Pen. entr.. 30r-,340.
PARADA DE LUCAS
IRAJA — Terrenos c| ruas
calcadas, agua; luz e esco-i;  i„„,i:„,,i„.
la da Prefeitura. Vende-se1 terreno, bem localizados

i,n ftlllif /II* Icora pequena entrada, po

J! CABO FRIO — Vendo dois
I terrenos bem localizados
no Clube das Cabanas. Pa-

lefone 30-4092.
Te- Telefones

52-490:1, inclusive aos do-íesquina de Rua da Quitanda
30 dé ent. e 12 p! mens. s; i'p.'."."!: S._ _"."¦:•. li_in»n-»' f»tê __ 14 horasi.-r i i.Vi.í /n
urca. .1. M. Padilha. Av. RAMOS - Vendo um*, casa. mm.os tateai li nora.i.j^ 

42>5136- i&. (P
3l*#de Pina, 1 483-D. Blcio. -Aceito 'jarro troca. --\SO-2340.1 V ¦'

CAIPIRA CENTRO — Prédio
e Instalações e contrato no-
vos, horário comercial. Féria
400, apenas 1 empregado. Pre-
co base 4 000 com 1700 de
entrada. Tratar na Fênlx. Rua
Álvaro Alvim, 21. 7." andar,
Cinelândia, c/ Magalhães ou
Cardoso.
CAFÉ TIJUCA — Féria de
aproximadamente SOO, de es
quina, prédio e Instalações
modernas. Preço base de ...
7 000 000, com 2 300 dos com
pradores: Apenas dois empre
gados. Tratar no Fênlx, Rua
Álvaro Alvim, 21, 7." andar
Cinelândia, c/ Magalhães ou
Gayápscn  ___.
CAIPIRA MÉIER —¦' Féria
1 000 garantida, só em chope
Brahma, salgadlnhos e bebi-
das, em pé, com dois empre-
gados, dando para três sócios.
Tratar na Fênlx, Rua Álvaro
Alvim. 21. 7.o andar. Cinelãn-
dia._c/ Magalhães ou Cardoso.
CRS 230 00Ò.C0 k vista, ven-

Jàrdlril Guanabara — Ven-;(lo _ hír. ralll santa Catarl-
dem-se ótimas casas, ceiu.o lu 602 _ Mesquita. Contra-

ICARAI — Palacete 3 s., 3 q.
escrt. bar. coz. 2 banhs. ga-
ragem etc. CrS 13 000 000.00 a
comb. Aceito ap. Tel. 6203 —
Heho. ._
NITERÓI — Aps., 2 qtos., i
.alão, copa-coz.. v.. dep.. .4
«ms. embs., próximo k praia,
Av. Ari Parreiras, 110. Ed.
Moema, C. Rio, 301 e 401. blo-
co C. Aceilo ofertas. 5nc'- k
vista. rest. financ. Telefone
22-6640. Sr. Nelson.

ILHAS
ILHA D"Õ GOVERNADOR —

cie terreno, com ílno Acaba-
mento, compostas de -varan-
da, sala, 2 quarlos, cozinha
etc. Bom financiamento. Pa-
ra entrega, em 5 meses. Vt
n . Rua Babaçu, esq. ci a R
Abélia. Ver também casa!
mr.lore... na Rua Djalma r™;i.c.nharaçado. Tratar pessoaltes Nogueira. ft>q. e] a Ri a, t Largn s Francisco 26
Alberto Maranhão, perto da i"¦„' =, . ,*_. , Sr B|r_.élrà
praia. Tratnr com Melo de ' , - ' 

,' _ - ¦ „„
Ar.újo f. Filhos Ltda.. Av. CAFE' E BAR - Passa-se na

Barroso,, «, -gr. 2 106.IR- Santana,. 216. Serve almo

to^ _nó_vo. Preço ocasião.
CAFÉ E BAR — Ipanema —
Vendo urgente, motivo via-
gem Féria SOO 000,00. Contra-
to novo. Aluguel 16 000.00. —
Somente pria importância dc
4 300 0C000 á vista, livre e de-

Almte.
Tel.: 42-SS35. ços. Tratar c| o próprio.

VÉNDE-SE quitanda, urgeil-
te. Rua São Carlos, 184., Es-
táclo — Motlvo_ de negócios.
VÉNDE-SE 

"um 
grande açou-

eue. Motivo de viagem. In-
formações pelo tel. 29-2406 —
Sr. Manuel, por favor. 
VENDE-SE 

"íim 
botequim, Áv.

Suburbana, 9 908. Cascadura.
Feria 600 000._Preço. * 500.
VÉNDE-SE uma freguesia de
tripa c| charrete e cavalo —
Tratar Àv. ?Suburbanáí,9 908.
VÉNDlSSE uma - quitanda
perto do Largo dos Pilares,
contraio novo de 5 anos —
Aluguel barato. Faclllta-se o
pagamento. Rua Álvaro de
Miranda, 282-'A',' ,
VÉNDE-SE uma padaria no
km 40 da antiga Rio—São
Paulo. Boa freguesia. Uma,
camioneta para entrega. Tra-
tar no mesmo endereço aci-
ma. com o Sr. Paulo on José
— Ônibus Ponte Coberta —
Campo Grande.
VENDE-SE 

" 
café -.« bar no

Centro, * na Rua do Riachue-
lo n.» 100. Preço 4 000 000.00,
com 2 000 000,00 k viota, alu-
guel 7 500 00. contrato de 5
anos c| 2 decorridos. Vende-
se por ter outro negocio.
VEND3-SE um armarinho —
Tratar e ver k Av. João Ri-
helro 230  __ , .
VENDE-SE umbar. com mo-
radia, cm Cordovil, na Rua.
Major Conrado, 247-A, Tl!.-
tar no local. <
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BAR E RESTAURANTE
— E —

BAR E MERCEARIA
Vcndcm-se estas duas casas, situadas na Barra da

Tljuca. Féria de Cr$ 8Ò0 mil (mal trabalhadas). —
Preço das duas Cr* 4 milhões, com longo financia-
mento, aluguel barato. Estuda-se sociedade. Tratar na
Eua Barata Ribeiro, 254-A. Tels. 37-0273 e 45-4402. (P

DOIIMITÓRIO — Vondo RUe-
tico, p| casai, c| colchão de
molas claro, por 43 000,00 e
uma' saln, de Jantar Rústica,
com 10 peças, tendo bar cs-
pilhado, por "10 000,00. Veja
na It; Haddock LObo,- 338-A.

Galpão-Av. Brasil
Vendemos grande área, superior a

10000m2, toda coberta. Fôrça ligada. Pre-
ço Cr$ 180 000 000,00. — Pessoalmente na
IMOBILIÁRIA LEMOS LTDA., na Av. Nilo
Peçanha, 26, sala 702, favor não telefonar,

(P
VENDE-SE um bar ou aceita- ÃTFNfÃOl  Aflora COm-ae sócio. Eua Júlio do Car- HltriVAVI «yuifl tuill
mo, 195,
VENDE-SE uma barbearla de
luxo, com • cadeiras, S anos
de contrato, por S 000 000 de
cruzeiros, um' milhfto e du-
r.entos de entrada e o restan-
te n combinar, na Bua Bardo
de Mesquita, 303, loja E, Edl-
licio Rio Bonito, no melhor
ponto da Tljuca, esquina da
Avenida Maracanã, • ¦
ESC- CONSVLT.
SALA cl tcl-. esq. B. Ribeiro
e Pr. Jr, Vendol 27-4005.
SALAS — Centio. Vendo esq.
R. Branco c| Luzia: 27-4995.
SÍTIOS —
CHÁCARA*E
FAZENDAS
MIGUEL, PEREIRA — CEN-
TRO — Vendo sitio • 0 resi-
dencias, 22 000 m2. íacilito,
pormuto prédios. Durante o
carnaval espero visitas. Vlla
BarSo Vllardo. Próximo à es-
taçâo. Sitio conhecido. Fro-
prletarlo: Rio. Tcl. 28-2488.

SÍTIOS - Estrada Niterói
Friburgo, a 50 minutos das
Barcas, (estrada asfaltada)
e com 17 ônibus diários.
Preço a partir de Cr$ 285
mil, em 48 prestações men-
sais, sem juros. Informa-
ções e venda. Av. Rio Bran-
cc 120, salas 1220 a
1224. Telefones 32-9211 e
52-5172. (P
SITIO — 4 alqueires, qull; 28
Frlb., nasc, plant. 1 200 m2— Tcl'. 47-8287, Ramti-o Ma-
fialh&es. 266, das 8 às 18 heras
SITIO — Vendo Tinguá. 1
alq., frutas e lavoura. Inf.
R. S. João, 27, s|3. Merltl.
SITIO — Vende-se, unia ho-
ra do Rio, asfalto até a por-ta. 100 000 m2, .300 laranjcl-
ras, casa simples. Aceita-se
«utomóvel parte de pagamen-to. Tel. 30-5118. Sr. Osvaldo.
SITIO — Vendo com 3 nas-
nentes, plantado de fruteira»,
casa velha, com 10 000 m2,
por 32 000 mensais, em Petro-
polis. Tcl. 22-3344.
SITIO EM PIRA1 — 25 mil
metros-ná margem thv lagoa,
asfalto na porta, multa plan-tacao, excelente casa. 3 mi-
lhóes, com 800 mll entr. Tel.
23-3006, Carlos,
TERESOPOLIS — Vendo pe-
queno-sitio c| .2 casas, todo
arborizado; — 3 milhões —
38-8784
VENDEM-SE, terreno com 8
nlqueires, com 1 alqueire e
benfeitorias, outros com ...
5 000 m2. Estrada Caçador .
37 — Capela. Itaguaí, aos
sábados.
VENDO excelente fazenda
cm Rio Dourado, 100 alquei-res, próximo praia. Tratar

pramos móveis usados,
Precisamos de grande quan-
tidade. Dormitórios e salas
de jantar Chipendale, pau
marfim, Rústicos e Coloniais.
Paga-se o valor máximo e
atende-se rápido em .qual-
quer-bairro. Tel, 32-5929,

DIRETAMENTE DA FA-
BRICA — Tudo com 50%
mais barato que os preços
comuns — Sofá-cama de
32 000,00 por 15 000,00 —
Sofá superluxo de 45 000,00
por 22 000,00 — Temos
também em Vulcouro, em
maravilhosas cores, no rc-
volucionario modelo 1963 .
Dormitório moderno em Ie-
Kitimo pequiá marfim ou
com caviúna — Conjuga-
do de 130 000,00 p| 60 000,00

Sala de jantar ultramo-
derna, com bufete-bar con-
jugado, mesa console con-
versivel, cadeiras em cô-
res modernas em Vulcouro
lavável p| apenas 46 000,00

Foltronas-cama e fixas,
colchões de molas, cama
beliche, cama de solteiro,
mesas de centro de mar-
more em decapé, mesa chi-
nesa e muitas outras pe-
ças avulsas,. tudo mesmo
bem mais barato, porque
vendemos diretamente da
fabrica. Praça 11 de Ju-
nho» 445-A, em frente ao
predio da Companhia Tc-
lefonica. (P

ATENÇÃO! —. Compram-se
móveis usados. Urgente. Cia»
ros ou modernos. — Uso
próprio. Paga-se bem em
qualquer bairro, pelo telefo-
ne 48-4558. - Sr. Pinto.

MOVEIS para escritório —
Vendo 2 mesas, cadeiras, ar-
mudos e outras peças. Rua
Santa Luzia, 732, s/ 808 —
Tels. 52-172Í — 37-9008 —
Otlmo preço. ¦ -

MôVEIS — Vendem-Se móveis
usados. Rua Quitanda, 43, s|
602, 604.

ATENÇÃO! _ — Compro
dormitórios, salas de jan-
tar de todos estilos. Pajo
alto .preço. Av. Edgar Ro-
mero, 591, entre Madurei-
ra e Vaz Lobo,. chamar o
Sousa no locai. Urgente.
ATENÇÃO — Vindo dormitó-
rio Rústico, de casal, Crs ..
30 000,00; t uma- sala Chi-
pendale c| 8 peças, 23 000,00.
Ver na Rua Machado Coelho
n.° 54. __
ARCA — _at decapé d» 68
por 35 mil, mesa holandesa
jacaranda. de 70 por 38 mil,
cadeira medalhão, 15 mil, lm-
pêrlo 15 mll, pe cachimbo 14
mll. Barata Ribeiro, 364, 1.»
andar.

MOVEIS — Vende-se dois
apliques, • com duas mangas
cada um. Tratar na R. Se-
nador Dantas n, 118. gj 815
MÓVEIS de estilo, arca, dê
100 por 55 mll; mesa redon-
da Jacaranda, de 80 nor 35
mll; arca de 80 por 35 mll;
cadeira medalhão, • de 35
por 20 mil; banco de Igreja
de 35 por 15 mll, Barata Rl-
beiro, 364, sobrado, até 21,30,
inclusive sábado e domingo,
MESA redonda Jacaranda, da
100 por 48 mll elástica; arca
em decapé de 70 ppr 35 mll;
cadeira medalhão Jacaranda,
20 mil: poltronas Luis XVI
de 70 por"45 mll. Barata Rl-
beiro, 818 sobreloja, dlarla-
mente, até As 22 horas,'

ATENÇÃO — Compro
dormitório e Sala de jan-
tar, moderno para o meu
uso. Preciso com urgência
Pago na hora. Tel. 42-0802
A-T3SÇAO — Compram-ié sa-
las e dormitórios rústico, paumarfim, chlpendale folhea-
dos. Paga-se bem. Telefone:
22-4517.
ATENÇÃO — Compro ur-
frente. Por íavor telefone
para 38-7649, què compra-
remos seus moveis de sa-
la ou quarto, Chipendale,
Rústico, pau-marfim, ou
Colonial, usados. Pagamos
o máximo. Atendemos na
hora cm qualquer bairro,
Tei. 28-7649.
ARCAS — Mesas Jaoaranda,
poltronas Luiz XVI, marque-
sas, bancos, cadeiras meda-
lhAo, pé dè cachimbo, lmpé-
rio etc. Ver diariamente na
Rua Barata Ribeiro, 818, so-
breloja, até 23 horas.
ATENÇAOl — Vendo dormi-
tórlo de csal, estilo rústico e
uma Eala de Jantar rústica,
CrS 25 e 20 mll cada. Avenl-
da Salvador de Sá, 184.

com Sr.
Dourado.

Fllhlnhu, ím Rio

LOJAS
ALÔ, BONSUCESSO! Vendo
pequena loja vazia, Av. Itao-
ca, em írente ao Benflca
Pneu. 900 mll c| 500 e 12 por
mês. I. Cremilda. Av. Brás de
Pina, 837. Tel. 30-3196.
CENTRO — ESTACIO —
Vendo vazia, ótima loja
comerc. peq. Indust. de-

Sósito, 
120 m2 — R. Aníbal

enevolo, 85, prox. R. Sal-
vador Sá, Instalações com-
pletas portas de aço, óti-
ma construção, prédio de
2 pav. - Ver das 10 ãs 16
horas, sábado das 9 às 12
horas — Tratar Dr. Ma-
chado, R. Senador Dantas
n. 20, sala 210, das 9 às
11 h 30 e das 16 às 19 h,
PASSA-SE ótima loja (lê
frente para Rua do Catete,
é a maior e está situada
no melhor ponto comercial
<lo bairro. Tratar com Sr.
Edson ou Renato, no hora-
rio comercial, peln tcl.:
45-4667 ou Largo do .Ma-
chado, 7, 1.» andar.

ATENÇÃO! — Necessito
comprar c/ urgência para
meu uso, dormitório c. sala
em estilo moderno, - pau
marfim ou Chipendale, ge-
ladeira e televisão. Atendo
rápido em qualquer bair
ro. Favor chamar Sr. An
tônio Gomes. Tel. 28-0360.
ATENÇÃO — Vendo findo
dormitório pau marílm paracasal, moderno, por 65 000,00
e l sala de Jantar do mesmo
estilo, bufete-bar conjugado,
6 cadeiras, mesa console, por53 000,00. Juntos ou separa-
dos. R. Haddoclc LÔbo, 338-A,
ATENÇÃO — Compro móveis
estofados. Tel. 48-2593. (P
ATENÇÃO! •— Agora com
pramos móveis usados —
Precisamos de grande quan
tidade. Dormitórios e salas
de jantar Chipendale, pau
marfim. Rústicos e Coloniais.
Paga-se o valor máximo e
atende-se rápido-em qual
quer bairro. Tel. 48-2602.

VENDE-SE uma loja '.om rp-
rldêncla com 3 anos de con-
trato. Ver e tratar na Av,
Suburbana n. 7 651.
VENDE-SE uma loja com 7metros de frente com 14 me-
tros do lundos, serve 'pari
diversos ramos c^m contra-
to de 5 «.nos. Rua Capitão
Resende 403'. Loja F. Cá-chambl.

Ar•aruama
Vendem-se os últimos lo-

les de praia, no mais bo-
iiito lugar da Lagoa. In-
formações na Pontinha da
Penha.

VENDO UMA
OFICINA DE

CARPINTARIA
Com 1 maq. de íita e

uma circular.
Tratar cóm João, das 7

às 17. R. Cap. Teixeira,
573-P. Realengo.

MÓVEIS
ATENÇÃO! — Compro móveis
usados. Preciso de grande
quaufidade de dormitórios
e salas de jantar. Urgente.
Chipendale, pau marfim,
Rústico — Atendo na mes-
ma hora em qualquer bairro.
Tel. 48-4558.
ATENÇÃO - Compro mó
veis usados de salas e dor-
mitórlos, Chlpendale, mar
íim, Rústico. Preciso ur-
jrente de? rande quantlda
de. Pago o máximo na ho
ra. Atendo em qualquer
bairro. Fico obrigado pela
preferência que me dispen-
sar. Telefone 22-0967. Sr.
Mendes.

ALÔ! — Compro móveis,
preciso com urgência de
dormitórios e salas de jan-
tar, atendo rápido e pago
o justo valor. Tel. 32-5929,
ALO — Compro dormitó-
lios usados, claros ou es.
curos, salas de jantar con-
,1ugadas c completas. Pa
Eo bons preços. Atendo rá
pido. Não venda, sem cha-
mar o Sr. Sousa, telefone:
32-1842.

BUREATJX c| 7 (cava., 1 mesa
p| telefone. 2 cadeiras, tudo
12 000,00.'Trav. Onze de Agôs-
to, 6, 9°. 908, pela manha.
CAMA DE CASAL cl colchfto
de molas, vendo, melhor
oferta. Prado Júnior, 63. ap,
1302.
COLONIAL — Sala completa.
Vende-se barato. Ver na Rua
Aplnagé, 88, fundos. Inhaúma
CHIPENDALE, Luis ÍV, dor-
mltôrio, vende-se completo,
multo bonito, por CrS 50 000.
Rua Haddock LÔbo, 181-B.
CHIPENDALE — Dormitório,
vende-se completo 10 peçasem ótimo estado, por Cr8
40 000,00 e uma sala de Jan-tar também Chlpendale com
12 peças, com bar, por Crt
25 000,00, Juntos ou separa
dos. Rua Rlachuelo, 412, pró'ximo it Rúa Frei caneca.
COMPRO 1 g.-vest. c 1 dor-
mltório marfim. 40-6Ú68.
DORMITÓRIO Chlpendale de
peroba/maciça, tendo arma-
rio ,de 2,80 para casal. Vendo
por metade do valor, esti
quase novo. E uma sala de
Jantar conjugada, também
maciça, do mesmo estilo, por
65 000,00. Juntos ou separa-
dos. R. Haddock Lobo, 338-A:
DORMITÓRIO de casaf e sa-
la, tudo 30 mll, R. Araújo
Llma... 75, esq. Barão Mesqul-
ta, 442. : 

MOVEIS
A MAIOR E MAIS COMPLETA

EXPOSIÇÃO, DA GUANABARA
(Diretamente da Fábrica

Sofá-cama, de casal  22 000,00
Sofá-cama, de casal, em plástico .... 28 000,00
Sofá-cama, cie casal, luxo  .30 000,00
Sala de Jantar marílm, com mesa

console  75 000,00
Dormitório de 4 portas, marfim ... 120 000,00
Mesa fórmica para copa (1,00 x 70) .. 10 000,00
Cadeiras estofadas ou fórmica , 3 000,00

E mais uma infinidade de outros artigos,
como sejam: abajures de pé e de mesa, pol-
tronas dos mais variados tipos, mesas de centro,
móveis de aço e .fórmica para copa e cozinha,
bares e bufetes avulsos.

Lembrem-se que para comprar bem só na

A FONTE DOS MOVEIS
•Onde você pode escolher o que mais lhe

agradar e dizer como quer pagar.

Rua 1.0 de Março, 116, Loja
(PRÓXIMO À CANDELÁRIA)

(P

ALUGAM-SE vagas para ra-
oaz oara carnaval, 23 a'é dia
10, Praia de Botado, 430, ap.
405 _ 

'. 
_ _

APARTAMENTO para~o
carnaval — Aluj-a-se um,
mobiliado, com geladeira,
em Botafoso.JTel. 31-0787.
BOTAFOGO — Quarto dlv
desp. Tratar: Rosário, .168,
sala í.
BOTAFOGO, Piam., Cop. —
Aps. desde 19 mU. Indico e
dou flador. R. S. José, 46,
s| 501
BOTAFOGO — Alurja-se um
ap. de s-, qto,, separados.
Inform. 26-0729. Sr. Lima.
QUARTO — Urca — P| 2
pessoas,, podendo lavar e co-
zlnhar 15 000, deposito. Rua
Marechal Cantuarla. 132, .
QUATRO vagas, moças. Assis
Bueno, 52. '
RUÃ S. CLEMENTE — Aluga-
se por um ano apartamento
novo,'de sala, 2 quartos e de-
pendências. Aluguel 50 mll.
Ver na R. Estáclo Coimbra,
10, ap. 201. Tratar pelos tels.
23-4362 e 43-4059, R. Mayrink
Veiga, n.° 4, 11." andar.

SOFA-CAMA — Superluxo
modelo 63 c| braços e pés
removíveis, abrindo- auto-
maticamente sem desen-
.costar. da parede. Todo em
vulcacouro sem costura no
centro,' vendè-se com gran-
de prejuízo, não chegou a
ser usado. Praça Mauá, 7,
sala 315 — Ed. A Noite. (P

VENDE-SE uma cama turca
cóm colch&o de molas, porCr$ 15 000,00, 2 com colchões
de crina, por Crt 8 000,00. R.
Uruguai. 381, ap, C-102.
VENDO 1 sofá-cama casal, 2
summlers e 2 poltronas pe-
quenas. .Tratar na Rua Bo-
llvar, 88, com o Sr. Ernesto.

SOFA-CAMA de casal, OrS
10 000,00, Cama casal colchão
7 000,00; bufê, 8 000,00, sofá
5 000,00; cadeira dí ljalanço
5 000,00, Av. Copacabana 112,
ap. 603
SALA e Dormlt.-pau marfim
00 mil, tudo ou sep., 1 su-
mlcr, 6 mll. Armário de aço,
coz., 10 mil. R. Gustavo de
Andrade 44, Esta ruã come-
ça na Est. Mons. Félix, 804,
Ii-ajá.* ' ¦

DORMITÓRIO RÚSTICO, de
casal. Sala dé Jantar com
pleta, com pouco uso. Ven
dem-se barato p. desocupar
lugar. Juntos ou separados.
Rua Haddock Lobo. 306
DORMITÓRIO part. compra
um, com c/ molas, Chlpsn
dalé ou martim. 48-7710.
DORMITÓRIO"— Marfim, de
2,80, casal, 60 000,00 e uma
sala marfim c| oavluna. com
bar, 55 000,00; Juntos ou se-
parados, — R. Machado Coe-
lho_54.
DORMÍTÔRÍÒ RÚSTICO, ca-
sal, peroba. e Jacaranda, col-
chto de molas, estado novo.
Apenas 28 mil. Desocupar. —
Av. Pres. Vargas. 2963-A.
DORMITÓRIO casal, Chlpen-
dale, peroba, maciço, colchfto
de molas, completo, estado
novo, multo barato. Deso-
cupar. - Pres. Vargas, 2963-A
DORMITÓRIO casal. Imbuía,
peroba, colchão dê crina, es-
tado novo, apenas 15 mll.
Desocupar. Av. Pres. Vargas,
2963-A.

MOVEIS — Verdadeiro
pânico no mercado de mó-
veis surgiu no Estado da
Guanabara.c| o estrondoso
lançamento da nora firma
de móveis "São Marcos"
agora em Copacabana e
Tijuca, cujo "slogan" é"vender muito ' é ganhar
pouco". Única nc . gênero
Sistema americano.' Pron-
ta entrega de maravilho-
sos sofás-camas superluxo
em modernissimas padro-
nagens 1963, com pés re-
mo viveis, todos em molas
13 900, cujo preço na pra-
ça é 49 900 —. Lindissi-
mos sofás-camas, todos em
vulcouro em côreg origl-
nais, tais corno: verde-pis-
cina, clnza-prata, - azul-
hortência, rubi, brique etc.
Todos em legítimos souflé
lavável e conversível a Cr$
15 900 — Luxuosíssimos
sofás em legítimo vulcou-
ro ou tecido italiano em
estilo e originalidade ja-
mais vistos' a 24 900, cujo
preço na praça é deCr$ .
61 900. Centenas de poltro-
nas em tecido de luxo ou
pelica tipo 1963, < ultrachl-
que, próprio para living ou
ambiente de luxo, a Cr$
6 450, cujo preço na pm-
ça é de 29 900. Banquetas
em • vulcacouro, com < p>é s
de metal, tipo orlffinal
em modernissimas. - cores
á 2 900, cujo preço ná
praça é 11900. Dezenas de
salas de jantar, estilo ul-
tramoderna 1963, todas, em
legítimo m,irfim ou cavlú-
na c| bufete e bar conju-
gados e invisível com mesa
consolo ou elástica, cadel-
ras em diversas cores com
assentos em plásticos la-
vável e original a 34 900,
oujo preço na-praça é de
97 500. Centenas de outros
estilos de salas.tais como
Chipendale, Chinesa, He-,
gente, Marijoara, Brasília;
Império etc.;.- Riquíssimos
dormitórios casal ultranio-
dernos, todos em -legitimo
pau marfim, ou cavlúna,
todo desmontável, modelo
1963, a 57 500, cujo preço é
de 115 900. Dormitórios ca-
sal, superluxo c| portas de
correr, coloridos em di.er-
sas cores, em legítimo Eu-
catex a 54-500, cujo.preço
na praça é 96 900. Dormi-
tórlo de solteiro em legíti-
mo marfim ou caviúna, a
preços reduzidos. Guarda-
casaca avulso em marfim
ou caviúna, guarda-vestl-dos em marfim ou ca-
viúna, eom ou tem so-
brado, de 3, 4, 5 e 6 portasa 37 900. Móveis de copa,
todos em fórmica, Jamaisvistos no momento, a pré-
ços baixíssimos. Modernls
simas e - vistosas > estantes
divisórias cl bar e iicorei-
ros conjugados,"em belíssi-
mag pinturas chinesas com
flores nàtúraiSj peça jamaisvista, luxuosíssimas mesas
console em fórmica, ex-
tensivas c| pés alumlniza-
dos e imunizados contra
maresia, em côrcs moder-
nas, a 12 900. Abajures Iam-
padários em modelos ainda
não existentes na praça em
ráfia, pinturas chinesas,
hindus e afro-brasileiras.
Camas-turcas modelos ul-
tramodtrnos- _ 2 930. Beli-
chés ultramodernos com
escada mágica a 7 950. —
Berços originais a 9 850i
Colchões de molas super-
luxo, em raríssimas padro-
nagens 1963 a 9 950. Cente-
nas de mesinhas de centro
das mais variadas novlda-
des, *m mármore, opalina,
marfim, cavlúna, chinesas,
conjugadas com porta-re-
vistas ou não a 2900. Mè-
sinhas de televisão - todas
em fórmica, cores ultranio
dernas c| várias posições a
5 950. Bares ultramodernos
em pintura chinesa, última
novidade, - a preços baixís-
simos. Quadros a óleo em
pinturas _ preços reduzi-
dissimos.; Centenas dè ou-
iros artigos e novidades.
Tudo «om 100% a 300%
mais V rato que o atual
mercp - de moveis — Ga-
rantW-'íbsoluta — Visitem
sem Cüüipromisso das 8 às
19 horas na Bua Barão dé
Mesquita, 469, tel. 34-0437.
— Tijuca. Em Copacaba-
na, Rua DJalma- Ulrlehn.
154, 4,°, 5.° e 6.» pavimen-
tos, esquina dé Av. N. -.S.
de Copacabana, das 9 às
20 horas. . .

SOFA-CAMA — 8 mll,' outro
sl uso, 14, escrivaninha è 2
camas c/ colchão molas eolt.
Tudo.marf., baiato, urg. 19
de Fevereiro. 67. 201. Bot.
SOFA-CAMA — Preço de
fabrica, Cr$ 12 mll. Entre-
gamos. Av.. 13 dè. Maio, 23,
sala 304. '
SALA DE'.JANTAR completa.
Estado dè nova. Bom preço
para desocupar lugar. Ver na
Rua Enes Filho, 445. Penha
Circular
SALA DE JANTAR — Chi-
pendale, estado de nova, 9
peças vendo barato, p| deso-
cupar lugar. R. Visconde de
Pirajá, 121,* ap, 401. Teleíone
27-4389.
SOFA'-CAMA de casal eigan-
te, tecamer. tm vulvaes-
puma s| costura, pis doura-
dos, cl mala. cor lindíssima
— Tel. '27-1187. De 78 p| 30
nül__Urg<mte,_*_a_;em.
SALA DE JANTAR 

"Chipenda-

lo e sala Chlpendale, 20 mll,
e um dormitório à* casal, em
perfeito' estado, ?8 fnll. Av
Salvador de Sá, 184, ¦
SALA. DE. JANTAR,. Chipenr
dale, linda, completa, bar es-
pilhado, lindas e boa» cadel-
ras, estado de . nova, multo
barato, desocupar lugar. Av
Pres, Vargas, 2963-A,
BALA' DE JANTAR, peroba e
lmbuia, completa, estado no-
va, apenas 15 mll, Déosoupar
lugar. — Av. Frei. Vargas,
36S3-A.
SALA conjugada. Chlpendale,
maciça, 8 peças, toda espe-
lhada, estado nova. Vendo
multo barato. Desocupar lu-
gar. Av. Pres. Vargas, 2083-A.
URGENTE — Vendo quarto
de criança, guarda-roupa gde.,
cama, colch&o de molas novo,
40 mil; mesa console, 2 i
deiras, 15 mll; cama solteiro
c| colch-,o de molas, 11 mil;
mesinha de sala, 3 500,00; ve-
Iocípede, 1 mll. — Av. Copa-
cabana, 445, ap. 402. Telefone
57-1032. D. Qlórlá.

URCA — Alugo na Av. Por-
tugal, 884, o ap. 302, com sala,
1 qt., ampla coz.,, banh.,soe,
varanda, área serviço, qt. e
W.C. empregada. Aluguel Cr8
35 mll. Chaves no ap. 301 e
tratar na Av. Graça Aranha,
206, sl 1 006. Tel. 32-7971.

LEME - COPAC.

VENDO sara Jantar Chlpen-
dale. Tel.: 58-6307.
VENDO todos meus moveis,
urgente pouco uso. telefone
37.-4674, AV. Copacabana, 427
ap.. 801. ____¦_______-_____ __
VENlDE-SE' 1 bufete de 4,50
m de comprimento, todo de
fórmica, para casa de nego-
cio. Preço dc craislSo: 50000.
Ver Rua da Chita. 308, Bangu.
VENDO móveis de saia de
Jantar, estilo Chloendale,
conjugada, clara, maciça, 8
peças e um dormitório de ca
tal em pau marfim, em esta"o de povos. Av. Salvador-de

Aj 184.
VENDO móveis d« sala, usa-
dos, tipo palito. Rua Dois
do Dezembro, 35, ap. 304 —
Flamengo. __
VENDE-SE Um sofá-cama
Probel, em ótimo estado, porCrj 20 000,00. Rua Nasclmen
to Silva n. .11.
VENDE-SE todo moblllado
que guarnece o ap. 402 da
Rua Bartolomeú Mltre, 380,
Leblon, pela melhor oferta,
urgente. Motivo de viagem.
Procurar o pcitelro do edl-
ficio.
2 ARMÁRIOS, pretos, Jaca-
randá, de osu, 2 _ 132. 37-7616.— Ocasião, i.

Colchões de Molas
A PREFERÍVEL
Casal- 18 000,00, solterlro

14 000,00, garantia de 6 anos.
Aceito qualquer medida, cól-
cháo de molas e crina. ln-
verno e ver&o diretamente da
fábrica ao consumidor. Rua
Marlz t Barros n.° 653. Te<
lefone: 28-0923.

Reforma de estofados cm
geral. Orçamento» s/ com
promisso.'Tel. 48-2593 (P

Móveis - Vendo
Sala de jantar S peça*,

dormitórios 5 pecas, mo
dêlo Z, 1 guarda-roupa de
3 corpos, estilo Provençal,
1 penteadeira, 1 armário,
portas correr. Preço pe-
chincha. Av. Princesa Isa-
bél, 236, ap. 304.

ALUOAM-SE VAOAS com re-
feições, em casa de familla.
Botafogo. Tel.: 26-0743.
APARTAMENTO alugo tem-
poradr. ou quarto indepen-
denta mobll, Tel. .37-0301.
Praia de Botafogo, 22, ap,
203. ¦

ALUGA-SE sala de frente a
casal direito a lavar e cozi-
nhar. Rua Pereira de Almol-
da n. 28 — Praça aa Ban-
delra.
ALUGO vaga na Rua Fonse-
oa Teles n. 54, ap. 301.
PRAÇA DA BANDEIRA —
Aluga-ne quarto para rapa-
zes. Hilário Ribeiro n.° 37,
térreo. ¦____¦

SAO ORISTÚVAO — Aluga-se
na Rua Argentina, 26, entre
Gen. Argolo e Senador Alen-
car, cl 2 qts., 2 aalas, copa,
coz., banheiro • quintal, 2
qts, embaixo, . Chaves no
local ou ao lado com D, Do-
lores. Alug. 50 mil mais ta-
xas. Tratar na Av. Erasmo
Braga, 289, 5.», al 503. Tel.:
42-4686. ' 
SAO CRISTOVAO — Vagas
a rapazes, mobllladas. Tel.
34-4694.
GÁVEA ¦ J. BOT.
GAVEA — Alugamos mobília-
do, por 40 mil cruzs,, o ap.
302, da Rua Desembargador
Alfredo Russel, 43, c/ 2 quar-
tos .sala, varanda. Jardim de
inverno,, cozinha, banheiro,
qto. e W. C. de empreg., des-
pensa, area c/ tanque. Cita
ves por favor no ap. £CZ e
tratar na KAIC — Rua do
Carmo, 27, gr, 601, telefene
22-1660. :

ALUGA-SE ap. de qto. • sl.,
mob., por temporada, dois
meses de dep. Tel,: 36-1923.
A MOÇAS que trab. íora: ou
veranistas alugo vagas bom
amb. Av. Copacabana,' 583 ap.
608.
ALUGA-SE vaga p| rapaz de
trato. Av. Atlântica,'2 ?34 ap
94, Tel.- 37-1972.
ALUGAM-SE quartos mobl-
liados p/ o carnaval — Co-
pacabana, 209, ap. 708.
APARTAMENTO-^ Aluga-se
Av. N. S. de Copacabana n
69811204, c| sala, qto. sep.,
banh., coz. e irea c] tanque,
moblllado. Aluguel de CrS
60 000,00, livre 3 meses' cm
depósito.
APARTAMENTO — Copa., Fia.
e Bot. Indicamos e fornece-
mòs ílador mediante' p. ta-
xa. Sol. rápida. Alclndo Gua-
nabara, 17, 11.», conj. 1106,
Cinelârrála._Trt;_52_*69,
ALUGA-SE vaga r. moça e
também cs trts dias de car-
naval. Av. Copacabana, 793,
ap. 707.
ALUGO ap. gde. cl moveis —
SlquelraCampo», 210|201.
ALUGO ap. temporada, íren-
te: quarto, . sala separados,
moblllado, c| geladeira. R. B.
Ribeiro, 200. informações pi
tel. 57-0072. .
ALUGA-SE em quarto de 1
rapaz, 1 vaga a rapaz que
trabalhe íora. Cr$ 7 000,00. —
Telefone:. 37-6361. .__

ALUGA-SE 1 qto. mob.,
ra uma pessoa. R, Costa
bo 283, casa 1-A,

pa- MEIER — Cachambi, alugo
LO- om boa rua particular com

gás • telefone, 2 aps. novos,
e. 2 qtos., ccz., b, e g. áreas
náo tem taxas. Av. Suburba-
na 4 546, c| 27.
MADUREIRA — Rua Oaroll
na Machado n. 834, ap. 102
— Alugo casa de qto., a.,
W. C, cozinha. 18 000,00' —
Ver das 8 is 12 horas.

SAO CRISTÓVÃO — Aluga-
se magnífico ap. 104, da Rua
Chaves de Faria, 580, c| sala,
3 qts., banh., coz , dep; em-
preg. Chaves no local e tra-
tar na Av. Erasmo Braga n.
299, 5.O. s| 503. Tel.: 43-4686.
Alug. Crt 23 mll, mais taxas.

MÉIER — Cachambi — Quar-
to com cozinha, W. C„ irea e
tanque, tudo independente.
Aluga-se a casal ou a moças
Sue 

trabalhem fora
r$ 8 300,00, Rua Henrique

Boiteux, 73.
OSVALDO CRUZ — Alup;a-Be
magnífica casa na Rua Maria
Teixeira, 30-F, c| sala, quar-
to, banh., coz., terraço e
quintal. Chaves na mesma
rua n. 30, alug. Crt 20 mll,
mais taxas. Tratar na Av.
Erasmo Braga, 299, 5.», s| 503

Telefone: 43-4686.
LEOPOLDINA
ALUGA-SE o ap. 101 - íun-
dos da Àv. Teixeira de Cas-
tro n. 308, Bonsucesso, com
sala, 3 quartos, depenüõnclas
completas de empregada- e 1
garagem. Chaves com o Sr.
Flauslno no ap. 201 — fun-
dos. Tratar na Av. Franklin
Roosevelt n, 39 — grupo ..
1 502 — 13.° andar, i .
ALUGA-SE uma casa com
quarto, sala, cozinha, igua e
luz, na Rua Bucareste, 281.
Parada de Lucas:
ALUGA-SE apartamento de 2
quartos. Rua N. S. das Gra-
ças n. 103. — Ramos. 
ALUGA-SE cosa na Rua Je»
qulriçi n. 601. Garagem >
mais dependências.

TU. - E. COMP.
AÍTUGO otlmo ap. 204 n* R.
Santa Alexandrina, 101, c| 2
qts., sendo l conj;, sala, ba-
nheiro, cozinha, qt. empre-
gad» reversível. Al. 30 000,00
e taxas. Tratar 43-3593, ch»-
ve^portariii;
ALUGA-SE quarto p. Rua
Joio Rodrigues, 54. S. Fco.
Xavier. 
ALUGA-SE qto. Crt 10000,00.
R. Maria Amálla, 544, e,3..
ALUGA-SE casa confortivel,
com 3 quartos, 2 salas, copa,
cozinha, garagem e 2 banhei-
ros, na Rua Rocha Miranda,
233. Tljuca, Usina. Ver no lo-
cal. Crf 60 000,00 mensal. —
Tratar com o Sr. Coutinho.
Rua Buenos Aires, 223. Tele-
fones 43-2220 ou 37-6477.
ALUGO diversos quartos, p|
casais. Mala Lacerda, 652
ALUGAM-SE ótimos quartos
para.casal sem crianças em
casa familiar. Rua Delgado
de Carvalho, 21. Tijuca
ALUGA-SE cis» nova, de al-
tos • baixos, com 4 quartos,
snla, aalota, copa, cozinha,
terraço, garagem, ire» com
tanque, dois banheiros so
ciais, ná Rua Azevedo Lima,
n.c 22, Rio comprido. Tratar
rto local._^
QUARTO — Aluga-se, poden-
do lavar «cozinhar. Avenida
Paulo de Frontln, 365.
QUARTO p| casal c| depósl
to — Rua Prof. Gablzo, 285

VENDO dormitório solteiro,
25, tel. 38-2207.
VENDE-SE dormitório dé ca-
sal, 12 mll e l sala dt Jan-
tar. Ver Rui. BiTÍo 6è Igua-
temi, 184, ap. 104, Pça, da
Bandeira. •

DORMITÓRIO PAU-MARFIM
PARA CASAL — Vende-se
barato, uma sala pau-mar-
fim, CrS 25 000,00 Juntos ou
separados. Rua Hoddocl- LO
bo, 206. .
DORMITÓRIO CHIPENIÍALE
para casal, em bom estado,
vendè-se por Crt 33 000,00;
uma aala Chlpendale, com-
plèta, c. bar ospclhado, ca<
deiras de couro lavrado, por
Crt 28 000, Juntos ou sepa-
rados. Desocupar lugar. —
Rua Haddock LObo, 206.

VENDO armário, sofi-cama,
mesa console. R. Figueiredo
Magalhaes,_144, _ap._801.
VENDO" mobília" qt. casal, 6
petas, Crt 60 000,00, • uma
escrivaninha 25 000,00. Tele-
fone 26-1141. ¦
VENDEM-SE: mobília de
quarto de' casal, completa
sala-, dè Jantar di mogno e
vários lustr,es- efe cristal.,Ave-
nlda Rainha' Elizabeth, 540,
ap. 707, 6a.-felra, das 14 ia
17 horas, sábado das 9 is 12
e dás 14 is 17 horas.

VENDE-SE novo um con-
solo com % cadeiras, éstl-
lo Império. Tratar com o
Sr. Mario. Tel. 34-3154. (P

Salas e
dormitórios

O menor preço da praça
Dormitórios Rústicos me-

xicanos, 6 peças. Entrada:
8 mli —- por mês: 2 mil —
à vista: 40 mil. Salas de
jantar. Entrada: 8 mil —
por mês: 2 mil — à vista:
40 mil.
CAMPO GRANDE — Rua

Viúva Dantas, 60-D.
IRAJA — Av. Monsenhor

Félix, 638-A.
ABOLIÇÃO — Av. Subur-

bana, 7 420.
ENG. DE DENTRO,— R.
i Adolío . Ber&ámini, -325.
ESTÁCIO — Rua Mácha-

do Coelho, 125.
TIJUCA — Rua Haddock

LÔbo, 47.
RUY MAPRA S. A.

Vende sem luxo para ven
der com economia IP

ALUGA-SE um quarto. Av,
Copacabana, 330 — 32.
ÃLÜGO qt.. grande, têmpora-
da carnaval, bem moblllado,
casal. Junto i Prala Copa.
36-2666.  __
AGORA CARNAVAL'tenho qt.
luxo,'2 camas, café, alugo-10
dlas,_30 mil, 37-5207._ _____
APARTAMENTOS — Copica-
bana, desde 22 000,00; sem
flador. Sòluçlo rápida. Tra-
tar na Ri Senador Dantas,
ft.» 117, s/ 1043. — Solüçio
imediata, com^depôslto. ______
ALUGO ap.'mob. temporada.
Qto. sala eep. Cr» 50 000. —
Tel.: 23-3017. ap. 6, _____
ALUGO por 1 ou~_nãÍs meses,
ap, pequeno, com moveis,.te-
lefone etc.frente, perto praia
base: SO mll por mis, deta-
tois em 46-1401, .-..--
ALUGA-SE quarto em apart.
casal com café da manh», só-
mente temporada carnaval ..

0001.00 dlÁrlas, lnformaçio
36-6232. ¦_
ALUGA-SE um quarto p*ãra

ou S moças até íim do mes
com refeição. Tel.: 37-3856,
Posto 3. '¦•• • .; • ¦

RIO tíOMPRIDO — Alugo
quartos a casal aem filhos,
com 3 e 2 meses de depósito.
Ambiente selecionado. Rua
Barão de Itapaglpe, Í0. Dona
Marlene.
TIJUOA — Aluga-ae tp. com
3 q. e 2 Salas. Rua B. Ubi,
287. ap. 202. Ver no local e
tratar tel.: 58-5111.

_mi^0mm
CENTRO
ALUtJA-SE casa c| due» sa-
las, 2 quarto», banheiro, cozi-
nha, arca etc. 25. mll. Rua
Rego Birros, 48. Chaves no
50. Rua próxima à E. F. C. B,
Exige-se ílador.
ALUGO 1 viga a môçá de
respeito. R. Zamenhof, n.» 5,
op^Oõ;
ALUGA.SE lima-sala' de íren.
te, na Rua da Lapa, 286. Exl-
ge-se deposito. Ver é tratar
no local.'

¦LAPA — Alugamos por 28 ml'
cruzs., de frente, o ap, 2 da
Rua Joaquim Silva, 49. C/..2
quartos, sala, varanda, ba'
nhelroi ireâ c/ tanque. Cha-
ves c/ o porteiro e tratar, na
KAIO — Rua do Carmo, il,
o-.».- 601,' tel. 32-1860.

ALUGA-SE um, quarto
Av. G; Freire n. 745.
ALUGA-SE um quarto a ra-
paz solteiro. Rua Coman-
dante Maurltl n. 20.
Apartamento grande, pin-
tado novo, ..aluga-sè ou ven
de-se. Rua Francisco Murato-
rl, 5, Tratar portaria

COPACABANA' — Aluga-se
magnífico ap. 701 da Av. N.
S. de Copacabana, 637, com
sala, 2 qts,, coz., banh. Alug.
Crt 40 mll, mais taxas. Cha-
ves no local e tratar na Av.
Erasmo Braga, 299, 5.», >l 503.
Telefone: 42-4686. 

ROCHA MIRANDA — Aíaga-
scap. novo, 1 sl., 1 qto. etc.
Rua dos Rubis, 994. Desc.
om folha.
DIVERSOS

IALUGO aps. de 1 qto., '•«
sa, 2 qts., 17 000,00. R. Ml-
randa. V. da Penha. Tra-
tar na Praça 8 de Maio, 132

CAXAMBU — Alugo ap. mob.,
por dlirlas, — 27-4995,  
PASSE o Carnavaí em Frl-
burgo no Palace-Hotel. Re-
servas no rio pelo telefone
22-6314. Rua Evaristo da
Veiga, 35. sala 1713.

PETRÓPOLIS — Aluga-se
por 2 meses o magnífico
ap. 104, da Rua Jo&o Pes-
soa,' 266, mobiliado, com-
posto de Z quartos, saia,
banheiro, oozinha, copa —
Ver no local com o portei-
ro. Tratar pelo tel, 57-2986.

ALUGA-SE ap. c/ quintal
J. Aí Lucas. Tel. 43-7006, Lou-
rlvaL
ALUOA-SE CASA com sala,
2 qs. coz: banh. 2 áreas,
frent» e fundos. Trav. Mu-
rltlaplna 86-F. Tratar no
local.  _
BONSUCESSO — Aluga-se
casa, tipo ap.. na Rua Ura-
nos, 537, 2 quartos « sala,
Ver das 0 is 12 horas.
CAXIAS — Alugam-sé <
sas a partir de CrS 5 000,00
— Na, Av. Plinia Casado n.
5, sala 134.
CORDOVIL — Casas - Alu
e»m-s» 15 i 17 mll. Trata
Sr. Chaves na Av. Antenor
Navarro n. 99, sob. — 30-7311
— B. de Pina.
PENHA CIRCULAR - Alusa
Se um apartamento com dois
quartos, sala, copa, cozinha
banheiro, duas varandas, gde.
irei — Rua LÔbo Junlor
1 944, ap. 301. Chaves- no
ap. 201. Crt 30 000,00.
QUARTO mob. a rapaz. —
Av. dos Democriticos. Tel.
30-1491.
PRECISO alugar- ou comprar
uma casa, com 2 quartos, sa-
la, cozinha e garagem. Bairro
Ramos ou Bonsucesso. Tcl.
30-9081, Ferreira.

AVX. . R. DOURO
ALUGA-SE uma casa confor-
tivel de frente, 2 quartos,
cozinha, banheiro .completo
Rua Oliveira Alvares, 294,
ALUGA-SE casa de 2 qts.
sila, Rua Tarac&tu, 259, R.
Miranda, das 9 as 11 h.
ALUOA-SE casa, com quarto,
sala e cozinha, . para casal
sem filhos. Rua Embaú, 554,
ACarl.

TIJUCA — Aluga-se o ap.
106, sito na RUa Alves de
Brito, 21, Bloco B, com 2
quartos, sala, coz., dep. di
empregada. Chaves c. zela-
dor, Tratar na RUa da Al-
findega, 338-A, l.« andar, e.
Guedes. Tel. 23-9805;
TIJUCA — Aluga-se casa, e/
2 salas, 4 quartos e demais
depend., na R. Eduardo Xa-
vier. 28., Tratar Prolab, na
R, Quitanda, 45. «/ 602/4. _
TIJUCA — Professor aposen-
tado, preclsa quarto imedla-
ç&o P. Siénz-Pena — Tél.
tí-3907. ¦¦ .

CASA DE CAMPO — Monta-
nha, 2 horas do Rio, casa
confortivel, moblllada, ¦ 4
quartos, aluga-se para março.
Telefone: 34-6149. 
CABO FRIO -*¦ Vende-se casa
moderna. Rua Rui Barbosa
n. 273^

ALUGA-SE loja no Mercado
de S. Cristóvão. — Tratar na
Av. Central. 66, Sr. Alberto.
ALUGA-SE 1 loja com 60 ir.2.
própria p/ pequona indústria.
R. Paraná, 620. Água Santa,
AVENIDA BRASIL — LOJA
— Aluga-se a loja A 50 ma
da Rua Dr. Nunes n. 1030,
frente i praça, Junto da
da Avenida Brasil. Ver no '
local. Infs. 25-6640.

QUARTO — Preciso até 8 000
sem móveis —- 37-6149.
TEMPORADA — Preclsa-se
apartamento grande c| mó-
veis. Informar-se tel. 45-9528

PETRÓPOLIS —
TERESOPOLIS

PETRÓPOLIS — Aluga-se pa-
ra os dias de carnaval casa
moblllada.,Pedem-se referen-
cias. Tratar pelo tel. 22-8923.

INDÚSTRIAS E
C. COMERCIAIS
ALUGA-SE fina comerciais ou
resid. otlmo ap. amplo, claro,
arejado, de írente, 2 entra-
das. Mostra r olador, R. Luiz
de Camóes, 75. quase esquina
da Av. Passos.
ALUGA-SE casa grande (Bal
draco, 190. Ver das 9 is 12
h), para pequena íibrlca ou
sublocacfu). Ofertas para- a
Clvia. Trav. Ouvidor, 17.
COPACABANA ¦ — Aluga-se
excelente sala. ótimo pontocomercial. Av. Prado Júnior,
esquina dc Rua Barata Rlbel-
ro. Ed Ile de France, 1»?
andar, de frente, ap. 212. -
Alug. 22 mll, mais taxas. —
Tel.: '52-5008. Tratar na Av
Erasmo Braga, 299, 5 o, s| 503.
Tel.: 42-4686.
COPACABANA — Alugam-se
magníficas salas comerciais
901 e 905 da R. Santa Clara,
33, alug. CrS 20 000,00, -I- im-
postos e taxas, chaves c| por
teiro e tratar na Av. Eras-
mo Brasa, 209. 5», s| 503. —
Telefone: 42.-4686. 

ALUGA-SE ótima sala dn
frente para escritório ou de-
póslto, Rua Delgado de Car-
valho, 21, Tljuca
CENTRO' — Aluga"m-se" «alas,
na R. Quitanda, 45, ¦/ 602/4.
LOJAS
ALUGA-SE uma loja com
115 mZ, para qualquer co-
mércio — Lapa, 83.

ALUGA-SE na Rua Llno Tel-
xelra n'.° 306, no Jacarèzinho,
loja para qualquer negócio:
OrS 40 000,00 mensais. 45-9468
ALUGA-SE uma casa' na
Rua. Cintra 333, Penha
Circular com 4 quartos, 2
salas,* cozinha, banheiro
social e banheiro de em-
pregada. Aluguel: Crf ...
35 000,00. Os interessado»
poderão vir das 8 ãs 15 ho-:
ras, dias úteis e tratar pe-
Io tel. 30-9920 com o Dr.
Simão Benjó (P
LOJAS — Alugam-se duaa,
uma., pequena, com força. •
outra grande, sem fôrça. —
Rua do. Livramento n.» 72.
IUÍ.: 42-0852.
LEBLON — Alugamos a par-
tlr de 10 mll cruzs., lojas na
Av. Ataulfo de Paiva, 1174.
Chaves c/ o porteiro e tratar
na KAIC, Rua do Carmo, -27.
gr. 601, tel. 22-1860.
LOJA — Aluga-se. Ver • tra-

ar na R. Francisco .Otaviano
n. 52-A, c| Sr. Costa, 27-4684.
LINS DE VASCONCELOS -7»
Aluga-se loja nova • gran-de. Rua Vilela Tavares n.» ¦
374-B. Ver com Joio. Tel.
23-3548 — Maurício.
LOJA esq., espetacular. Pc*.
Gen. Osório. Alugo. 27-4995.
SOBRELOJA — Aluga-se n»
Av. Copacabana n, 1 063, ei-
quina de DJalma Ulrlch, sa-
la 217 — Tratar 25-5930. D.
Beatriz.
URGENTE — Passo bo»
loja. instalada no melhor
ponto do Eng. Novo. para
qualquer ramo — 23-0024.

Âlugam-se
Em zona bancária no-

Méier. Loja e sobreloja. R.CENTRO — Alugamos por 70 F,.e_erico M(.jp,. ir
mll cruzs., p/ fins comerciais, rietJ<*nco melei, ia.
o gr. 904 da Av. Frânkiín Roo-
sevelt. 23, c/ 3 salas, banhei-
ro, kitch. Chaves c/ o por-
teiro e tratar na KAIC, Rua
do Carmo, 27, gr. 601, teleío-
ne 22-1860.  .
BAR — Arrenda-se um na R.
Manuel Vitorino n.° 625. Co-
leglo Piedade. Tratar c| José
Padua.
SOBRADO. VAZIO — Aluga-
se para Ílns comerciais e pe-
quena indústria. Av. 28 de
Setembro, 29.

DEPÓSITO
OU INDÚSTRIA

CENTRO ;
Alugam-sé loja c/ 270 ml

e conjunto de salas c/ 75 x~2.
Rua Júlla Lopes de Almeida.
24, fim da Rua dos Andradas.

ESC. • CONSULT.
ALUGA-SE ap.- 102, R. Ca-
ralba, 145, c| sala, 2 qts., coz.,
varanda, area còm tanque. —
Aluguel 18000,00 depósito e
contrato. Estação Colégio. —
Tratar no local,
ALUOO casa • mela-igua, na
Rua Florinla, 455, no Jardim
Vista Alegre — Iraji.
ALUOAM-SE ' sala, quarto' e
cozinha. Alug. 5000,00. Rua
Pires do Rio, 607, Edem. Exl-
ge-ee íl»dor___ :l_ . _____] ¦___
ALUOA-SE • uma casa -- com
sala, quarto » cozinha, Rua
Agrário de Meneses,. 381, Vaz
LObo.

TIJUCA — Alugo um ótimo
ap, na Rua, Conde de Bon-
fim, 520, ap. 802, c| 3 qtos.
2 sls., 2 banhs, socléls • de-
mais ¦ deps. compls. Chaves
c| o porteiro. Tel:: 42-5554,
Hamilton.
AND. - GRAJAÚ
VILA ISABEL
ALUGA-BE um quarto a pes
soa que trabalhe íori. Rua
Torres Homem, 055, V, Isabel

COPACABANA — Aluga-se
p| temporada ap. dé 3 qts.,
sala, coz,, gelad, etc. Telefone
25-7652.
COPACABANA — Alugo ap.
conj.,- grande, moveis e gela-
delra, por 1 mês. 37-9730.
COPACABANA — Aluga-S»,
para a semana de carnaval,
ap. peq. Bario dt Ipanema,
53, ap. 802. ' 

_
COPACABANA — Quarto
ou el móveis, moça ilno tra-
to. Av. N. S. d* Copacaba
na. 308/712.
COPACABANA — Alugam-sè
acomodações para o carnaval
Dürlâs*. Inf.: 27-7309.'. . .

QUARTOS p| casais s| lilhos,
r. Felipe g____ n. 74,

ALUGA-SE consultório den-
tirlo, equipo, motor alta ro-
taç&o, 3as., 5as. e sábados.
Aluguel 15 000,00. — Rua Dr.
Padilha, 244,— Engenho de
Dentro. • •

IRAJA' ¦— Alugo prédio de
sala, qt., e mais peças com
boa. varanda. Rua Ferreira
CantSo, 410. Chaves no ar-

ALUGA-SE vaga p| escritório,
c| telefone e pessoa pl reca-
dos. Av. Rio Rranco, 277, gr.
803.
ALUGA-SE grande sala de
frente, escritório ou comer-
cio, 20 mil, melhor ponto da
Rua Maria e Barros, 723. Te-
lefone 28-3738. t
SALAS E GRUPOS —
Centro — Alugam-se tru-
pos e salas em edificio de
cimento armado, na Rua
da Relação, 55. Tratar dia-
riamente com o Sr. Esteve»,

matem. Praça Sena Perci- na Rua México, 119, gr.
ra n. 7. 508. Tei.: 32-8902. (P

Garagem ou depó*
sito - Copacabana

Aluga-se grande
garagem, serve, tam-
bém para- depósito,
na Eua Assis Brasil,
194. Chaves com por^
teiro. Tratar Rodri-
gues, Av. Pres. Var«
gas, 509,16.° pav., de-
pois, das. 12 horas, .

Mudanças
Rápidas e eficiente!

28-7649

ALUOA-SE um quarto casal
s. filhos, R. Bario Bôm Re-
tiro, 1 473. Pedem-se referên-
cias. 28-0289. -

LINS - JB. DO MATO

COPACABANA — Alugam-se
aps. mob. temp. . cemaval.
Dlirlas. Inf.-27-7502

ALUOA-SE na Rua Heracllto
Graça. 40, c| 2, ap. 301, c| 2
quartos, jardim Inverno, sa-
la cozinha, banheiro. ¦ depen-
dencias de empregada. Alu-
guel 30.000,00 mensais. .Ver
c| porteiro. Tratar — 45-8468.
VILA ISABEL — Aluga-se 1
casa-com,3 qts.,. 3 banhei-
ros (sendo-2 sociais), gari-
gem e dependências. Aluguei
Crt 50 000,00. Rya Senador.
Soares n. 18 (final da Rui
dos Artistas). .No caso de
vendi somente i vista.

QUARTO — Alugtt-se, pode
lavar e cozinhar, por; 6 500,00,
com depósito de 3 meses. —
Rua _ Alexandre Mackenzle,
n.° 102. ' - .- .'
QUARTO — Aluga-sé. .......
Crt 8 000,00. 3 meses em de-
póslto. Faz-se diferença a
quem tenha ' telefone. Rua
Frei Caneca. 418.'.v
QUARTO — . Áluga-se para
casal sem filhos, 2 meses dé.
póslto. Rua Livramento,-, 151,
GLÓRIA ¦ tff TER.

COPACABANA — Temporada.
R. Santa Clara, alugo ap. de
luxo, bem mobillido c| .ger
ladeira, acomodações pl mais
fi pessoa»! Tratar tel.: 33-2788
—_52-3392_Sajitoj_Bahla. _
HENRIQUE OSVALDO, N> 3,
AP. .105, qto., el., banh, e
coz._32_16_9. ¦ _j
POSTO 8' — Cópacabina ¦ —
Procura-se apartamento. Pa-
gam-se 25 000,00; dé sila é
quarto. Dá-ee garantia. Te-
lefone 23-5433, dé manht,
PEIXOTO — Alugamos o ap.
103 da Rua Maestro Francisco
Braga, 184, c/ sàlà c/ arm-v
rto embutido e ciuarto coni.,
banheiro, kitch., despensa,
irea c/ tanque. Chaves nó
ap. 104 e tritar na KAIC —
Rua do Carmo, 27, gr. Í01,
tel. 22-1880. ¦__.

ALUOAM-SE casas novas de
vlla de 1 e 2 qta. Ver: Estra-
da do Rio Grande, 3 803. —
Chaves 3 729. com desconto
em folha, 15 e 17 saU
CASAS ótimas, alujras»:s» —
Tratar na Rua das Dillaj, 55
— Vila Valquelre

ALUGA-SE I quarto mobilla-
do, a casal ou rapazes, na
Rüa Bario de -S,- Felhv 72 —
Afonso. ¦_¦ ¦ 

:- ..*.-.. '.<.'.,.' " ¦.
ALUGAÜf-SE 3 quartos; Li-
delra Joio Homem, 727
ALUGA-SE um apartamento
de dois quartos e duas salas
e um quarto e sali. < Tratar
Ladeira do Baropso n.« 138.
C«ntrp.______ /_____ . -' __¦
APARTAMENTOS — Centro,
desde 20 000,00, sim flador.
Soluçio riplda. Tratar na R.
Senidor_Dantas,_117, s/ 1.043,
APARTAMENTO NO CENTRO,
com sala e quarto separados.
Esquina, da Rua -Rlachuelo.
CrS 17 000,00. Soluçio ime-
diata cotn depósito. Tratar
na R. Senador Dantas, 117,
s/ 1 043.

APARTAMENTOS — Alugam-
Sé, Rua Montt 'Alegre, n. 482
— Sant» Teresa
SALAS — Aluga-se na Rua
da Glória.-' n.o 188. Ver . e
tratir diiriamçijte' còm 'Si;
Atila, das 12 ás IS horas. ':

ALUGÀ-SE uma sala Inde-
pendente dé fundos, com co-
zolnha e banheiro, na R u a
Dona Romana n. 838. Lins.

PAU MARFIM càvluna, ddr-
mltorlo e sala de Jantar, vén^
dem-se cm estado de novos,
Juntos ou separados, por pre-
ço convidativo. R. Haddódk
Lobo-, 181-B. _T_
QUARTO - Runtlco 30, sala
Chlp. 30 • quarto marfim,
colchão m. 45. Mot. mudan-
ça urg. Av. Suburbana 8 837
— Piedade.
QUARTO e sala chlpendale
barato. Ana Leonldla, 183. —
Eng. de Dentro.
SOFA-CAMA direto da fá-
brlca de 35 000 por 13 000.
Kua México, 41, saia 604,

CENTRO — Alugi-se, 1.» lo-
caçío, magnífico ap. 405' da
Rua Cindido Mendes, 240, cj
quarto e sala separados, ban.,
coz. è.irea c|,tanque,.Chaves
c| porteiro * alug. 35 000,00,
mala taxas. Tratar na Av.Erasmo Braga, 209, S._ sl 303.
Telefone: 42-4688. •'
CENTRO — Aluga-se magnl
ílco ap. 302 da Rua do 8o-,
nado, 192, c| quarto e eala
conj., banh., coz. Alug. CrS
22 000,00, mais taxas. Chaves
c| o porteiro e tratar na Av.
Erasmo Braga, 299, 5.», s| 503.
Telefone: 43-4888.
CARNAVAL — Alugo Janelas.Av.R, Branco, 183, sala 403.
CENTRO' — Quarto. Âlüga-
se pnra 1, 2 ou 3 pessoas, ou
casal d« respeito, e uma va-
ga p] senhora, única inqul-
Una. Rua Rlachuelo, 405, ap.
n.° 503.

CATETE. —
fLA* ¦ LARAlfrLç:
ALUGO pi salio ,de .beleza,
sala dé. írente. Rua .Maiqtiea
dè Abrantes, 52
ALUGO ap. 23 a 27 lev. Bar-
tolomeu Mltre, 837 — 306
ALUGA-SE VAGA a moça que

Correia Dutra,trabalhe fora
60, ap. 1. D

JACAREPAGUÁ —.Cafa alu-
go. Tratar pêlo tel. 45-9871.
JACAREPAGUÁ- — Aluga-sé
ótima casa em centro dé ter-
réno, irvores frutiferis. três
quartos, «al», banheiro com-
pleto, -varanda, garagem, dt-
pendência de empregid». —
Rua José Silva n. 84, Pré-
guesla. Aluguel 30 mll.

PRECISO alugar urgente
apartamento mobiliado, tele-
fone, garigem, andar baixo,
Copacabana, Leme. Mínimo 2
quartos, salio. Contrato dê
1 ano. Ofertas 37-0835. Frei-
tas. .,
QUARTO vago par* moça in-
dependente què trabalhe íori
— Exlgem-se referencias. Tra-
tar com D. .Clella, Rua. Si
Ferreira, 215, .ap. 501
TEMPORADA — Copac. Pós-
to 4, Domingos Ferreira, ap.
de sali, quarto, coz., banh.,
dep. emp., mob., com gela
delra. — Tel.:. 57-6102.

IPAN. • LEBLON

Glldete.

ALUGA-SE quarto grande,
frente, bem mobiliado a pes-
soa, tudo moradia temporada
carnaval. Rua Visconde de
Piraji n. 169 — ap. 601

APARTAMENTOS — Catete,
desde 22 000,00, nem íladbr.
Soluçio riplda. Tratar na R.
Senador Dantas, n.° 117, sa-
la 1 043. Soluçio Imediata,
com. depósito.
CARNAVAL — Aluga-se ap.
Prala Flamengo. — 45-6453.
FLAMENGO - Aluga-se quar-
to i moça que trabalha íora.
Banhos - quentes e café. Crt
10 000,00 mensais. Telefone:
25_9516.__
FLAMENGO, Botafogo, Fitl-
mi, Grajaú. V. leabel e em
outros bairros, .aps., indico,
Sou ílador. Ru» Miguel Cou-
t___3_J!_Br._",()3.
LARANJEIRAS — Aluga-se,
no Parque Eduardo Guinle,
ótimo para diplomata, apar-
tamento -duplex, alto luxo,
com 3 quartos, 3 banheiros
sociais, 3 amplos Ealóès; pe-
ças refrigeradas e amplas de-
pendências para empregados,
Inclusive garagem. Tratar pe-lo telefone 22-9083, com o Sr.
Jorne Guinle.
BOTAF. - VRCA

quarto a casal
cite trabalh. íora. R. Teresa
Gulmiries, 84. Botafogo.

ALUGA-SE ótimo aparta-
mento de frente, de sala»
quarto separados, banheiro
completo, cozinha, banhei-
ro dè serviço. 'Vér «om o
porteiro na Rua Visconde
de Firaji, 646, ap. 403. Tra-
tar João Fortes Eng. S. A.,
México, 21, grupo 202. Tels.
32-3929 e 22-2215.

JACAREPAGUÁ

CENTRAL
ALUGO ap. 3 q., »., dép. Rui
Marina, 113, B..ftlbelro. _
APARTAMENTO dé «obrado
alutr,, 3 qts., saia, banh., coz.,
copa,, var. de íte„ vir. di ídi.
para guardar auto. Crt ••••
25 000,00. Est. do Realengo,
1286. Chaves do lado. Tratar
na Rua Fonseca, 161. Br. Eu-
clides. Bangu.
ATENÇÃO. MADUREIRA —
Rua Carlos Xavier, 393, c| 13.
Aluga-se umi cas». Tratar nó
local. ... •_____¦
ALUOA-SK quarto g. Rua
Capltullno, 183, Rcch»,
ALUOAM-SE 2 quirtos en
cerados, separados, 7 000 •
6 500, tf crianças, direito la
var, cozinhar, Est. Sampaio,
R. Sio Paulo, 78, D.» Dul
ce — 38-4341. ¦¦
ALUOA-SE. uma casa; qt., st-
la e coz. R, do Amparo, 160.
Cascadura. Alug. 15 mll.
ABOLIÇÃO — Oas», R. Tel-
xelra Carvalho, 83, fundos. 20
mU. Tratar R. Senhor dos
Passos, 140.

ALUGA-SE quarto em casa de. _„,. _ ^ idojjga, por
27-7080. Ipa-

familla a pessoa Idônea, por. Tél "- 

ALUOO 1 Cii qto., s. • cozi-
nha. Av. Suburbin», 1812,
c. 4.
CAMPINHO — Aluga-»» casa
de quarto, «ala, cozinha, ba-
nhelro • irea, Ru» Jiguirlbá
n. 121, íica no final da Rua
Maria José.

18 000,00
nema.
ATAULFO DÊ PAIVA, N.» SOO,
LOJA B. Alugo — SOTIC —
32-1619.
IPANEMA — Alugam-se os
aps. 1 e 4, da Ruã Joana An-
gélica, 220, com 2 quartos,
sala, coz, e dep. dé emprega-
di. Chaves no local. Tratar
na Rua da Alfindega, 338-A,
li» nndar. c| Guedes. Teleío-
ne 23-9805.

PC A. BANDEIRA
S. CRISTÓVÃO
ALUGO 2 vagas _ rapaz, mo
blllado, lndepsndenté. Tratar
Rua Bario Iguateml, 77, ap
302 — D. Carmem.

Um serviço de 1-
para-sua maior cort-iodidade o

JORNAL DO BRASIL
mantém

CASA na Rua Teixeira - de
Carvalho n.° 83. Abollçio —
Aluguel 30 mll cont. é flador.
Tratar Ru» Senhor dos Pai-
sos n.o_140,_co__Slqu_____
CAMPINHO — Alugo ápar"-
tamento.grande, com 3.quar-
tos, 2 banheiros, sala. cozi-
nha, entrada social e de ser-
viço. Aluguel Crt 25 000, •
taxas. Ver na Ru» Ana Te-
les, 759, ip. 102. Tratar n»
Av. Graça Aranha. 174, 7.°.
OSVALDO CRUZ — Alug»-s"e
magnífica casa cl 2 qts., sala,
coz., banheiro compl., irea c|
tanque e quintal, n» R. Pe-
reira Figueiredo, 255, casa 3.
Chaves no local. Alug. 18 mll
mais taxas. Tratar na Av.
Erasmo Brata, 2f*9, 5.», s] 503.
Telefone: 42-48Ü.
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EMPREGOS
BAR*. - MANIC.
PRECISA-SE de moças para
ajudantas d» cabeleireira com

Critica 
de enrolar cabelo,

ravessa Etelvlna, 
¦___.* 1 —

Olaria. _ 
¦¦_

PRECISA-SE de um barbeiroKua.Crua • Sousa, 375 —
Encantado — Nlcanor da Sil
Ta,,
PRECISA-SE de barbeiro
competente a 50 ft. R> Ma-
rechal Cantparia..Tel. 28-8861

Orca.
PRECISA-SE' de cabeleireira",
llrgenta • competente. Rua
¦Toai n.« 19-B — Vaz Lfttao
PRECISA-SE
sentt.

CASAL ESTRANGEIRO pro-
cur» empregada Pi» todos
os «erviços, na Rua Visconde
tle Plra.la n._J">."> — 50.1
COPEIROS-.— Prêclsam-sa na
Rua Siqueira'CampeJ n.°J_.>.
COPlilRÃ-ARRUMADEIRA —
Precisa-se com referências.
Rua 8á Ferreira, 88, ap. 301.
Copacabana. _
EMPREGADA DÒMCSTÍ-
CA — Precisa-se na Kua
Sousa Franco, 743 — Vila
Isabel. Pedem-se referên
cias.

PRECISO cozinheira bó p| 2
médicos. Trivial. 13 mll. —
Paissandu, 148'.:>'fi2-1383;
PRF.CISÁ-SE empregada sa-
bentlo cozinhar. Eom orde-
nado. Rua Farani n.» 51, 5.»
andar, apartamento n." 501 —
BotaíGíío.  ¦_ __...
PRECISA-SE dà cozinheiro

CORTADOR para malta de
bwelloi com pratica de Ja-
cüo, Rua das Oficinas 40, En-
genho úe_Dentro.  ¦__.

CARPINTEIROS — Esqua-
drias, forma*, estucadores,
armadores de ferro, preci-
sam-se. — Av. Franklin
Koosevelt, 126, sala «11 —

pritlca. Av. Mem de ^Sá, <*-l Velez, 11 horas em diante.
_T=:—«i™V"«W ãV*«M«ao_ -ti «Jlil --ts-j ¦-_¦_.'. •__?_£—« _. rr a ____T~PRECISA-SE de rapaz ate 21)

nos pl «erviços de cozinha
em casa de íamllla, na Rua
Raimundo Correia, t (Copa-
cabana). _ ¦__._ 
PRECISA-SE ajudante de co.
zinha com pratica, Ru» aí-
vier d» Silveira n.» 13, pen-
«ío.

CARPINTEIRO NAVAL. Pr
cisa-se para estaleiro em or-
ganização. B.ias rvantasW:—;
Tratar n» Rua CarloB Seldl,
460; v OaJ u? Retiro 
ELETRICISTA precisa-se p|
obras. R. Carmo, 5 — 4.» —
S| !. ! I' ! h. _ _ ..
EMPREGADO SITIO - Pre

manicura ur-
Raul Barroso, S-C —

Lins de Vasconcelos.
PRECISA-SE de uma cabeíél-
veir» na Ru» Sao Gabriel _."
647-A. Maria da Graçíj

ALFAIATES É
COSTUREIRAS
(fcTSTÜRE*IRAS PARA
COSTURAS FINAS —Pre-
cisa-se. ótimos salário» —
Rua Major Fonseca. 25; (P
COSTUREIRA — Precisa-se
de uma competente qüe seja
mestre em confecções de
camisas blusões, pijamas e
shorts, para serviços gerais
de inspeção, numa grande
indústria. Tratar na Rua Al-
caméia 179. Olaria — Pró-
ximo a Variante. y (P
PREcTsÕ~<ie costureira mp-
rando no colégio, • podendo
trazer criança. — Paissandu
n.» 148 — ,52-1505. ._
PRECISA-SE de âilalátes; cl-
vil • militar, um ajudante,
um cortador. Tratar na Al-
lalatarta da Escola de Recru-
tas. Estrada Intendente Ma-
galhtes.
PRECISA-SE dé costureiras.
At. : Copacabana,_664, lo.la_24.
PRECISA-SE de cllclals de
paletó, com pratica de con-
íecçlo, bo» prodttcüo e que
deseje trabalhar em casa --
Paga-se bem e garante-se
«erviço todo • ano — Rua
Drumond, 105. loja D. Olarl».

CHOFERES, MEC.
E LANTERNEIROS
AJUDANTES MECÂNICOS DE
AUTOMÓVEIS — Precisã-sc
de ajudantes mecânicos para
carros DKW-VEMAG. — Pio-
r.úrar oficina, Rua Barata Rl-
beiro, 372, Sr. Alberto. 
ELETRICISTA' — Precisa-se.
para manutcnçio de cami-
nhôes. Tratar Rua Iramala,
S03. P. Lucas. 

EMPREGADA — PreclLa-se
na Ru» Sao Francisco Xavier
n. 80, ap. 102 — Paga-«e
bem.
EMPREGADA — Preclsa-sé
para «erviço» gerais. Ji te-
mos lavadelra. Av. Nlemeler
134. Leblon. Cr$ 8 000,00 men-
sala.

PRE"C1SA-SE de cozinheira, õisa-se canal, pouca Íamllla,
RuaBarata Ribeiro eiá. acostumado «erviços sitio, .«-

OFEREÇO empresadas do- bendo tirar leltosado locali-
mestiças, cozinheiras, ccpelras zado perto Raiz da Sen», sa-

EMPREGADA — Preciso, ar-
rumar e cozinhar. Rua Ani-
ta Garibaldi, 48, ap
Copacabana

401. —

EMPREGADA' — Precisa-se
para pequena Íamllla e oue
durma no emprego Rua^Xa-
vier dos Pássaros, ISO. Perto
Estado de Piedade. .
EMPREGADA — Precisa-se
na Rua Raul Pompeja n. 14
ap. 708. Para-seJoe-n,
EMPREOADA"— Precisa
se para apartamento de se
nhor aó. Exibem-se refe
rendas. Rua da» Laranjeí
ras,_452, ap._S04.
EMPREGADA —
todo serviço, qu»

babás, estrangeiras e bra
sileiras, c| boas reis. As. OI-
_t.._?___V-*h . 

' '-'
OFEREÇO 3 boas cozinheiras,
1 é de lorno • logío. Ae. 01-
Ka, !i7.71M^_Boas reterenclas.
OFEREÇO cozinheiras, copei-
ras, cl infs. — Ac Riachuelo
— Tels. 32-5558 e 32-0a84. _
PRECÍSA-SE d» cozinheira
para trivial Uno. Pasa-se
Siutto bem. Extsem-se reíe-
rências. Rua Toneleios, 13,
ap. 901. Tel.:_37-18K
precisa-se d» cozinheira;
na Avenida Cop»c»bana. 312.
ap. 601

larlo 8 000,00, com moradia .
luz. Tratar Mercado Madu
reira, Galerla_C,_loJa_222.
EMPREGADA — Precisa-se p|
todo o serviço. Paga-se ate ..
15 000,00 a pessoa realmente
dlfna de confiança. Inútil se
apresentar «em referências. —
Rua Figueiredo de Magalhães
100. ap. 902
EMPREGADO par» posto

PRECISA-SE da um rapaz
com bastante pritlca de ho-
tequim, de preferência me-,
nor, português. Paga--_-> bem
— Rua Cardoso de Morais n. j
128 — Bcnrsucesso.
PREOÍSX-SE de 

"uma" 
senho-

ra. Serviços leves. Praça
Saenz_Peju, 33, aprSOZ. .
PRECISO de garotos í>l «er-
viços internos » externos —
Procurar Br. Sousa na Rua
Dlas__da_Crtiz, 185, «I 314.
PEDREÍROS COMPE-
TENTES — Rua Codajaz.
408 — Leblon <P
PRECÍSA-SE de um rapar. «6
para atender teleíone. Rua
Visconde do Rio Branco n.°
3 — 2.° andar.
PRECISA-SE de 4 homens p!
trabalharem dentro de um
bloco carnavalesco, 5 horas.
Cr$ 400,00. Av. Salvador de
Sá, 133. c| 1. '

Jornal do Brasil, «.«-feira, 22-2-63, 3.» Cad. — 3

Motoristas

ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO
SERRALHEIROS

de bons

LAV. -:f^SSADi__
EVFÊÊGADÁ — P"cls»-"
psr» passar » cozinhar, do -

mlr no emprego. Av. Jullo
Furtado n. 116 — ap. »;• —

. .... oíàjaú. Tel. 38-4273. Orde-

uniu* nc.'i_'-'_ h"» £OStfl OO. '- - --i-l-^""*- ~
criança. Ordenado 10 000,00 — LAVADEIRA Preciso, que
Exige-se referência. R. En- saiba passarhtm *¦ 

J"'''"
Kenho Novo, 378, «obrado - Pago bem. Av Osvaldo Ci ms

Sampaio. :,,-.- in.«_103,.»p. 904

EMPREGADA-- Precisa-se, EMPREGADA ^ftffi""
par* ap., na Praia de Bota-]par» lavar e pa&«i no em-
íogo n.o'22, ap. 902 - Paga- P'?80._Or_denado 5 000,00 M

cisa-se de marcensiros. —
Ver e tratar na Rua Lobo
Júnior, 1795 - PENHA
CIRCULAR.

casa
Mem

PRECISA-SE de um men no
até 11 anos. que salb» ler,
como cobrador. 5 000,00,
e comida. Tratar Av
de Sá. 135.. Barbeiro.
PRECISA-SE de copeiro com
prática..'Av. Rio Brinco. n.°
177-A. 1_

de'pRECÍSA-SÊ de menino», de
-arollna com prática, para 12 a 13 anos. que venha.

S nTpFrta. bo*Ple- acompanhado pelo r«PC«;»;
tra.. teiefonar par» 

' -^«1.^^^^.^»

FABRICA DE MÓVEIS - Pre- 5SE^i^i?ÇÍ»«£'Montenegro, 243, ap. 7. Ipa-
nem».
PRECISA-SE de 1 rapaz ae
20 a 24 »noa, de bo» »p»rên-
cia. Par», praticar o çomêr-
cio. Dá-se assistência técnica.
K«_Rua da Carioca n. 19.
PRÊCÍSA-SE de um lavrador
oue. queira tomar cont» d»
vim. sitio em Campo -Grande.
Tratar na Ru» Pedro Alves,
19. Santo Cristo.

ci pra.-

SÜDAMTEX necessita, eom urgência,

profissionais. Asseguramos salários atualizados e
compensadores.

Tratar na Rua Marques de São Vicente, 75 -

Gávea, com Sr. Roldão.

FARMÁCIA — Preciso melo-
prático, de idade, pretensftes
modestas, que more na Leo-
poldina, para todo serviço de
pequena farmácia. Trocam-se ~jpequena isrmaci». ";»"^. fiSpHiSÃísE ' 

garçon c pra-

gem-se referencias. Rua Ita-
cccê.J2. Uslna_da_TlJuca.__
PASSADEIRA ~ *.l_»ÔÍsà-se
na RU» Sousa; Uma. n.» 345,
apartamento 201. Exlgem-se
referências.
PRÊCISA-SE <le uin» passa-
deira. na Ru» Lobo Júnior
1455-B

se bem
MÈSÍ1NO de 10 a 13 anos pre-
clsa-se para trabalhar em ca-
sa de íamilia na Av. Gomes
Frelre,_532. sob. _ .
GOVERNANTA OÚ BABA* —
Familia americana precisa de
um» bo» com mult* prátlc»
e referencias. Paga-se bcm —
Av. Atlântica. 4 112, ap.-301.
Tel.-,27-3450: ':.

PRECISO""jempresada pl duas
professoras, 12 mll. 7 Setem- v„„„ -¦--,—-,-.- „._„„, oí
bro 63 ¦ —;_ 52^1593_ ' . In» RuaÇonde _de_Bonílm_»o
PRÊCISA-SE de • empregada | AjuSTADORES MECAZ.TCOS

30-5007, das
Batista. _ 
FABRICA. DE MOVEIS. Pre-
ci«a-se de um maquinista p:
serra de fita. Paaa-»e bem
Avenida Suburbana n. S996
— _P^edade.
FUNILEIRO — Preclsa-s. pa-
r». oficina. Rua SSo Clemen-
te, n. 14. Tel.: 26-168(5.

¦n;YERSQS
AÇOUGUE — 

"Precisa-se 
de

uma dísossador e entregador,

FARMÁCIAS — Preclsa-s. de
prático com referências, Ru»
Conde_de Bonfim, 879.

FAXINEIRO — Precisa-se
de um para casa de saúde

por hora. Nio cozinha. Tel.
37-6237. R. Duvivier, 24-602.

PRECISA-SE empresa-la rodo
serviço, que cozinhe, 'i 

j.ls-
«oas, náo lava. Santa Clara,
196. ___f$}_
PRECISA-SE empregada.,.'-ra-
tar na Rua Clóvis Beviláqua,
n.° 86, ap. 201L_TUuc:i. _ _
PRECISA-SE empregada »»t
ra todo serviço de casal 6em AGÊNCIA

— Preclsam-«e- n* Rua Bene
dito Hipólito n. 108. Praça
Onze. 1
APARELHADOR para maqu!-
n» de * faces — Precisa-se
profissional competente para
1 t ii  ,.~n An __!__. «nv»-

178_;
PRECISO governanta, ub»
nhor . dois meninos. Jíaiáo
do Bom.w.«tliW.'11588_v.aj.«.201'J
PRECÍSA"-SÊ de rapa» cc.-n
prática de íaxlna •¦ lavasem
de louça em pensáo. —_wao
trab. aos domingos. Baa
Joaquim_Sllva._122 ¦________
PRECISA-SE de üm rapaz pl
trabalhar em casa de aves
- ovos n» Ru» do Senado .
n..°-80.'.
PONTEADORES — Precisam-

com muita experiência de

GILLETTE SAFETY RÀZOR COMPANY OF BRAZIL

precisa para sua fábrica, de homens experimentados
e profissionalmente habilitados para desempenhar as

funções de: ;,;.',
TORNEIRO MECÂNICO

MECÂNICO AJUSTADOR
Bom salário. Ótimas .condições de trabalho. —

Tratar no Depto. de Pessoal, na Avenida Suburbana
561 .(Benfica)/ . , .n.

Precisam-se, com
prática cm caminhão
FNM e outros, devi-
devidamente habilita-
dos, com documenta-
ção em ordem, orde-
nado a combinar, na.
Rua General Padilha,
21, S. Cristóvão. _,'"PINTOR

Precisa-se de um pintor
Ipara pintura do caminhões.
|rus, Apia, 222. — Vlcent»
Carvalho.

PATROLEIRO^
Precisa-se de patroleiro.

Apresentar-se ao Sr. Júlio
na Rur Frei Caneca, 393,
das 9 às 16_horas. 

AUXILIARES DE
CONTABILIDADE
Plrma brasileira em Íase de grande espans&o, ne-

cesslta de 3 auxiliares. Necessário ter boa letra, aer
dactilóRralo e possuir alguns conhecimentos de escri-

turação de livros fiscais, emissão de notas e latura-
mento. . ,...,_-,.»

Exigimos -referência. Ordenado inicial. CU
35 000,00 Rua da Lapa, 180 — i.° andar'

na Glória. Tratar na Kua LJ,,,',, 'maquinas pontea

trabalhar. Exousãdo se anre- xláã.
sentar quem nio tlTer prall-
ca Paga-re hem. Bua. Miguel
Rangel, 41. Casea(lura._ 

RIOBBAS ADMI-

CândidoJtfendes, 271
GARÇOM — Preclsa-st Qcm
pratica par» bar. Av. João
Ribeiro, Hl-A.JPllarei.
IMPRESSOR — Precisa-se ae
um. Tratar At. Darci Varpras,
534 Gramacho, Duque ds Ca1-

íilhos — Dormindo íora. —
Tel. 37-779J.

ELETRICISTA. Automóvel —
Prcclsa-se com pratica. Rua
RRo Francisco Xavier, 4M-B.
ÈANTERNEIRO — Precisa-se
d» bons profissionais. Tra-
tar-R, Iramala, 803. P. Lucas.
LANTERNEIRO * 50íi. Pre.
riso, com ferramentas. Tra-
tar na Jatomovel na Rua
Aüplo Telselra. 33, em Íren-
Te *o Hotel Marananl. Duque
de Caxias, comJalr.
LANTERNEIRO —" 

"Preclia-ae

íerreiro, motoristas para co-
letivo. — Rua Gen. Espirito
Cardoso, 325.
MOTORISTA — Preclsa-st
com pratica de estância de"
lenha. R. Lobo Júnior, 1560.
Penha Circular. Salário a
romblnar. ¦___
MOTÕRISÍA para cáminliio
<i» pei-ie nas íelras-llvrcs, 5
anos de prática. Tratar na
Rua Dr. Lasden n. 39. Ca-
1 umbi -Só » tarde.

PRECISO uma empregada pl
limpeza de um apartamento
pequeno, de um senhor só,
Até às 15 horas. R. Santana,
106. ap. 303. Tel. 32-B312. 
PRECISA-SE de _ um empre-
sada. — R. Bento Lisboa,
158, «P^ÍOJ. _
PRECISA-SE babá para duas
crianças. Referencias e car-!664'Toja 5
teta' de id'htldad^a|»jsej u;slLlAEI;s-DlvKESOfl

Para operar em

TE- Engenheira mecânico cl
inglís. 150-200 mil. Esteno
port.-lnglís, 150 mll. assls-
tonte administrativo, pg. bem
— Farmacêutico químico, RO
mll. Kardexlstas notlstas, fa-
turistas, 35 mll. Ar. P. Vai-
pas. 529 — *¦"¦ _____
ATENÇÃO balconista — Pre-
clsa-se de boa apreBentaçRo
e referencias na casa La
Danse Confecção, Copacabana

multo bem. Rn
nha. 92. ap.801.
PRECISA-SE áe minina. atí
13 anos para serviços leves
em casa de íamllla na Ave-
nida Camões n. 109 — Cir-
cular da Penh?.

MECÂNICO — Precisa-se para
íutomóveis. Ru» General Pe-
rira_jv_15S. _ __
MOTORISTA DE FIRMA ofe-
rece-se. para trabalhar dias
23 a 27, Cb__»!-i»r Calo. telefó-
ne 32-6642.
MOTORISTA'- —¦,- Trecisa-se

PEECISA-SB de empregada
resp. para trabalhar num
pequeno maternal. Detalhes
27-7589., _
PRECISA-SK empregada para
casal com 1 criança — Rua
Belfort Roxo, 231, ap. M3 —
Copacabana. _
OFEREÇO 3 bebáa t 1 co-
pelra. Boas referènèlas e lon-
ga pritlca. Agência Olga, te-
leíone_37-7191.
OFEREÇO arrumadeiras e ba-
bás, c| Infs. Ag.- Riachuelo —
Tels. 32-5556 »-32-0584.
PROCURA-siã nióça para to-
do serviço em apartamento
de íamilia pequena. Paíía-se

Livro de
preços" —. Para serviço de
embalagem, separaçto, arru-
macio etc. — Para serviço
de cobrança (fichas, registros
etc.) — Nio adianta apresen-
tar-íe quem nio estiver em
condlcfies. Ru» Moncorvo Fl-
lho, .43
AÇOUGUEIRO — P com
prática, na Rua Sio Gabriel

318

LUBRIFICADOR. . LAVADOR
de automóvsls, preclaa-se. na
Av. Bartolcmeu Mitre, 600 —
Leblon. 
MECÂNICO AJUSTADOR Pl
oficina de bombas hldrauli-
cas. Exigem-oe referencias.
Precisa-se. R. Sio Joio Bi-
tista. 51 — Botafogo.
MARCENEIROS — Precisam-
se com prática de , armários
embutidos. Pago 1 500.00 a
2 000,00 por dia a. competen-
tes. Av. Suburbana, 1 285,
lundos, Sr; Ribeiro.
MOÇAS" E RAPAZES — Pre-
cisamos de vários, para ser-
viço externo. Senador Dan-
tas^UT^sala^lS^^
MOÇAS — Preciso de duas,
para serviço externo, cobran-
ça t propaganda nos subúr-
blos. Rua Maria Freitas. 96,
603, das a às 11 h (entrada
ao_l»do_da_lo3_0.
MENOR pf farmácia, precisa-

(entregas etc), das 3 às
13h. R. Toneleios, 326. Co-
pacabana.

Paga-se bem. Rua Bene-1
dito Hipólito n. 108. - Praça
Onze. _ . ¦ ¦;

PRECISA-SE" de lubrlficador
e que também, lave. automó-
veis. Quem nio estiver apto
#¦•¦ favor nio se apresenta--
Rua do Senado n. 248. Ga-
rasem
PRECISA-SE
com prática

Gillette Safety Razor Co. of Brazil
orecisa dé profissional experimentado . habilitado

para exercer as funções de MECÂNICO MONJADO
(MILLWRICHT). Os requisitos são: prática de. ge-
rador diesel — saber como montar e transferir.di-
versas máquinas de suas posições e noções de bom-

Bom salário. Ótimas condiçõeis de
no Depto. de Pessoal, na Avenida
(Benfica).

Rio-rMagazine.
Edllicio

(P

Auxiliar de Escritório
Procura-se com prática de cálculos —-

Dactilografia e serviços diversos.
Tratar na Estrada Vicente de Carvalho,

730, com o Sr. Carlos.

IB___LZBfm<*imeusrmiAS mícAivicas *¦¦»»' s.*.

beiro encanador,
trabalho. Tratar
Suburbana, 561

de um copeiro
de restaurante

najRua_8ttO.Jos4jv._20.
PREÒÍSÀ-SE~de um lustrador
competente. Tratar dia-.-ia- . •
mente, na Rua General Sa-i5LiaS LOiaS
vaget n.9 80-D — Marechal
Hermes. ..
PRECISAM-SE calxelrcs com
bastante prática <le padaria,
na Rua Teodoro da silva
n." 1 016-B.  -

PRECÍSA-SE de t.nia rapaz
para trabalhar em papelaria
com prática. Rua ío Catete
n. 156.
PRECÍSA-SE íe mecânico
r. eletricista, na Rua das
Laranjeiras li. 314.

A CIA. DE CALÇADOS DNB
Necessita de vendedores para as

PRECÍSA-SE de ladrllhelios e
pastllheiro. Rua Bario da
Torre n. 572. ¦

Exige-se boa apresentação, curso
comercial e experiência mínima de 1
an0- . , j j

Apresentar-se munido de documen-
tos na Avenida Pedro Segundo', 380,
5.°-' andar. Depto. Pessoal. 

BALCONISTAS —Homens
— Precisamos com prati-
ca. para secos e molha-
dos, sábehdo fazer muito
bem todas as-contas. Apre-
sentar-se 11* Praça Padre
peTe, 54 — Larjf» da Ipre
.iinha — Cámpõ de Sao
Crlst6v?..n. ¦ _

para trabalhar em camluh6=s|» ü bem-_ Apl.esentar.„
srandes.e que ten ia pi-.a.c* referências na Av. Atlãn-
rie carga para o rais, na uua
Gotemburgo, 92, com _nau.de
2 ano?.
MÉCANÍCO-CHEPE — Pre-
clsa-se com conhecimentos
profundos em Mercedes. Pa-
ES-se bem. Tratar na Estra-
da da Gávea,__461. _._ 
MOTORISTA P/ CAMINHÃO
— Com mais de cinco anos
tle habilitação,, boas fontes
rle .íeferâncias, documenta-
cáo em ordem. Tratar Rua
Cario» Seldl, 460, Caju, Re
tiro

PRECISA-SE de ladtllheiro,
na Praça Atauolpa no Leblon

A única obra da praça. _

BOMBEIRO HIDRÁULICO —
Precisa-se para edifício. Pa-
sa-se bem. Rua César Zama,
n.« 74._
CAÍSA — Pi-ecisa-se moça de

tica. 2 440. ap. S0:t.  _ muito boa aparência e pra-
PRECISO de emprecadas do- tica comprovada para aju-
mestiças. Ord;. 10. a 20 .mll.|dante de caisa. Pedem-se re
Trazer documentos e referên-
cias. Av. Copacabana. 534,
ap. 402.

MENOR — Precisa-se de i
pau para serviços de escrito-
rio e balcào. Tratar na Rua
da Constituição n. 32, loja
— Hoje, às 10 horas. -_
MOÇAS, SENHORAS _B RA-
PAZES — Para vender a do-
mlcillo. Tratar na Rua Sena-
dor Dantas. 117. sala 224._
MOÇA — Preclsá-se. com
prática d» caixa, Rua Cam-
pos Sales, lis. Bar Ameri-

F. C. Tijuc».

PRECISA-SE de uma copeira
com prática para pensão, na
Av. Mem de. Sá n. 40, so-
brado.

MECÂNICO P/ CAMINHÃO
Precisa-se para trabalhar no
Caju. Bons salários. Tratar
na Rua Carlos Seldl, 460
Caju. Retiro. ¦___
OFERECESSE motorista para
particular, com referencias —
Qujilquer carro. Tel. 27-8017,
Agenor.
PRECISA-SE de um eietri-
elsta para automóveis e de
um àludante com prática, na
Rua Joaquim Palhares I1S-A.
Ti-táclo.

PRÉCISA-SE dt confeltelrcv.
na Rua Bario de Mesquita,
n._ 236-A.
PRECISA-SE d» caixeiro côni
bastante prática na Rua Ban.
t6'>Amar<>_-n.VZl.
PRECÍSA-SÉ de um menino
salio de cabeleireiro Charles
— Rua Siqueira Campos n.»
43. sala 404 — Tel. 37-4373.
PEDRÊIRO-AMARELEIRO' —
Preclsa-sa. Av. N. S. de Co-
pacabana. 137S. . - - -

Auxiliar de Escritório
Admite-se moça ou rapaz com bastante

prática de máquina FIIONT-.FÍ5ED; Paga-se
bem. Apresentar-se com documentos..FOR-
PESA — Fornecedora de Peças Auto Moto-
res S. A., Rua Figueira de Melo, 388. (P

CAIXOTEIRO
Precisa-se. Tratar

na Rua Barão de São
Félix n.«JL06:

CARPINTEIRO
. Precisa-se na Rua

Franco de Almeida,
72. fundos.

Ambulantes
Precisamos com urgência, para venda

de guaraná Caçula nas.praias e nas 4 noi-
tes do carnaval. Pagam-se diária e comissão
-r- Tratar Rua General Severiano, 62. —
Botaiqgo, com Sr. Romildo.

BORRACHEIRO
Precisa-se de um com bastante prática

e: conhecimento em geral para chefiar uma
seção.: '. .<'¦¦' ¦'¦¦.''• .-¦•¦

Tratar na Rua Machado de Assis, 49.
Garagem Colombo. Não se atende por tele-
fone. .< ... - - ¦'. _____: .

CORRENTISTA PARA BANCO
lubrlficador
Precisa-se na Ilua Pi-

Horário integral, semana de 5 dias. Pre-
cisamos com urgência;, com. prática e segu-
rança para contabilização mecanizada. —

_ru_.iv, d* Meio sln^^atío Apresentar-se munidos de documentos. Rua
iSl^^feJg daPAlfândega; 103, sob-loja, Sr. Renault. (P

MAQUINISTA — Precisa-se
na Rua S. Cristóvão, 779, Fá-
bvlca dft móvftls Bela Vista.
OPERECE-SE moça educada
pratlei emíermasem, recém-
nascidos ou companhia pes-
soa só. Tel. 52-1595. E?te.r.

RAPAZ MAIOR. — Preclaa-se
para café. Tratar depois das,
17 horas. Praça Serzedelro
Correta _- 1S-C.' '_

OPERECE-SE casal portutruês
— Ela boa cozinheira. Tele

COZINHEIRAS
ALERTA! Cozinheiras e ba-
bás, R a IS mll. Ag. Rlachue
lo. R. Joaquim Silva, 123
— J^ap_a^__
AJUDANTE DE COZINHA
Precisa-se, na R. do Rosário
n.° 74; 1.°.
COZINHEIRA — Precisa-se,
muito boa, lava roupa, temos
máquina, dorme no emprego.
Pedem-se. referencias. Ord. 9
mll. Senador Vergueiro, 55;
ap. 304. tel. 2S-.I860, Flamengo.
COZINHEIRAS — Preciso de
diversas, do trivial e de for-

ferenclaa de casa onde tra-
balhou. Paga-ee multo bom
ordenado e náo trabalha acs
sábados..domingos e feriados
Tratar depois da» S horas, na |Ione 53.1595.

?l'fa. ^^^ABLE^^ákrafvai^RECIS-T-SB^SS-ffo. c| prá-nt.,fh. ?. .tica de baleio para Padaria
esta fechado. _  I Conf.itari,; R. Haddocfc
COPEIRO — rreclsa-se um ,Lóbo 155.
com multa pratica de sucos pRECiSA-SE de'caixeiro" d»

balcão, com pratica. Av. 23-

RAPAZ, — Preclsa-st de um
para aprender profissio» co-
mércio, que dê referências.
Tratar quinta-feira, Av. Rin
Branco, n." 18õ, «ala 224, 2.°
andar.

no * íogio. Ordenados de 10
PRJ.CISA-SE"tíe lãnternelro ela .20 mll. Av. Copacabana,
àludante • «oldador elítrlcu. 53J._ap._402.
Rua Mabá. n.» 225 — Posto | COZÍNHEIRA còm pratica de
tlasj^andelra^ _
PRECISA-SE dê lãnternelro.
— Estrada Vicente de Carva-
lho. 318

restaurante, precisa-se na R.
Figueira de Melo, 403.
COZINHEIRA —" Muito boa

Precisa-se. Tel. 28-2965.

SAPATEIROS
PRECISO de um oficial para
lnilz XV. Apresentar-se com
competência. R. Baráo de
Itapagipe, 88.

vitaminas. Só aerve pesáoa
muitn trabalhadelra e cie
reipsltò. Pcdem-se referên'___ cias de ca^a onde trabalhou
Paga-se bom ordenado, nic
trabalha aos sabadoa, domin-
pos e feriados Tratar na Rua
do Rcsarlo ,104, Lanchonete
LA TABLK. Carnaval está
fechado.
CARPINTEIROS — Precisam-
se para trabalhar no Merca-
do de Sào Crlstóváo. na R
Capitáo Félli n. 23. Pio-
curar o Sr. Manuel ou Sr.
Nelslno.
CARPINTEIROS — Precisam
se com prática de oficina e 1
maquinista. Rua Cordovil, 239
— Parada de Lucas.

SOLDA ELÉTRICA — Precisa
se de um operário para tra-
balhar em soldador elétrico.
Rua 'Carneiro Ribeiro, 109,
Maria da Graça
3ENHOR, de Idade, porém,
ativo Instruído e educado,
podendo dar fiança, procura
emprego. Resposta para 8 220
na portaria deste .jornal.

TELEFONISTA — Precisa-se
de uma com prática de me-
sa PBX. Tratar na Av. Rio
Branco, 91 — 6.° andar,
com Sr. Costa, das 9 às 11
horas.

PRECISA-SE de íresador. —
Av, Mem de Sá, 99, 1,°.
SAPATEIROS FRESADORFS

Preclsam-se. Rua Sul Ame-
rica. 441-B. Padr«_Mlj!ruel.__
SAPATEIROS — Precisa-se
cortador. Av. Copacabana, n.
«64, GaleriaMeneseal, Loja 18.

VENDEDORES E
CORRETORES 
Vendedor viajante —
Zona: Espirito Santo. Gran-
d» fabrica de tintas procura
elemento experimentado em
vendas, residente em Vitoria,
¦para promoção local e ven-
rias em outras zonas adja-
rentes. N&o * imprescindível
entenda do ramo. Cartas de-
talhadas para o n." 1198. na
portaria desteJornal. ¦

VIAJANTES-VENDEDORES —
Casa atacadlBta ramo de teci-
rios precisa para algumas zo-
nas do Estado do Rio e de
Minas, apresentando referên
cias. Rua Alfândega, 246, io-
.1 a. Nio ae'atende telefone.
TÍGíÍA — Preciso de um,

para trabalhar à noite. —

Apresentar-se na Praça,
Padre Seve, 5* — tarso da
Içrejinha — Campo de Sao
Cristórão, a partir das S
horas, com o Sr. Djalma.

AMAS . ARRUM.
E COPEIRAS

COZINHEIRA — Precisa-se
com prática de pensio co-
mercial (forno e íogio). Só
dá almoço e folga domingo.
Exlgem-so referencias de ca-
sa onde trabalhou. Tratar ~

Dois de Dezembro n. 110.

Setembro, 171. Padaria Ml-
moaa. ¦
PRÊÕlSA-SH.i de copeiros
ajudantes de «rainha ci bas-
tante prática. Divino Bar
Haddock _Lõbo, 17_0__
PRECISO PEDREIRO branco
—__üí-1üHldH_-_í?i..-<í'—Pedrn:
PRECÍSA-SE de úm menor
para armazém na Rua Ven-
ceslau 30^ Méier.
PRECISA-SE 

~atendente 
para

uma senhora R. Bario- dc TÉCNICO TV — Precisa-se
¦TaEUaribe, 283 leompetente e boa apresenta.
PRECISA-SE de um lustrador ç!l0i galarlo a combinar, Rua_____ ..  _u_l0 Hlbci..0> 127-C. Bonsu-

cesso.___________ 
SERRALHEIROS — Preclsarii-
se para oficina. Rua São Cie

*^________l WWwWw ^______l'\\\\\\\ _\\\\f__\\f __\_\\\\\\\
\\\_W_\\iâ___\\\\\\\\\\\

Tratar na R"à da Assem
bléia, U.jsala^SO^; •
PRECISAM-SE pedreiros.

CAIXEIRO — Preclaa-se cj carpinteiros, armadores de

COZINHEIRA — Precisa-so
pai-a o trivial variado na R.
Visconde de Pirajá n. 447 —
ap. 702 — Ipanema. CrS .
10 000,00. E>:tgem-s« referên
cias e documentos.

prática de padaria ou ariha
zém, com referências, Ave-
nida Copacabana n. 442.
CARPINTEIROS — MEIO -
OFICIAL — De preferência
que saiba trabalhar em tòr-
no de madeira, na Rua Be-
nedito Hipólito n. 108. Pra-
ça Onze.

COZINHEIRA — Precisa-se
uma para trivial simples. —
Exigem-se referências. Orde-
nado Cr$ 8 000.00. Apresentar-
se na Rua Raimundo Correia,
15. ap._l 001^
COZINHEIRA — Prcclsa-se

ferro. At. Franklin Koo-
sevelt, K. sala 811, das 11
horas em diante — Sr.
Velez. i
PRECISA-SE um rapaz com
prática de bai'.
Setembro. 2!>.

mente n. 14 _Tel.__26-ls..5
TIPOGRAFIA — Prcclsa-se
de compositores. Rua Fonseca
Teles. 91, subsolo. Sio Cristo.
vão. Tel. 43-6531. '

solucionamos seu

como
lhe
prometemos

mu deproble
bem-vwer

AV. 23 de

COPEIRO — Precisa-se para
bar. Rua Cupertlno Durio n.
87-B. '_. _.
CÒPÊIRÓ — PreciBa-se cem
prática de restaurante. Tra-
tar na P.ua do Rosário, 1311.
CAÍXEÍRO — Precisa-se coni
prática de café na Praça Con-
dí-ssa Paulo de Frontin, 39-A
— Rio_Co_mrido, ¦____
CASAL —"PreclEa-s« de uni
casal sem filhos para casa de

de uma. Paga-se multo bcm.'campo. Ele para Jardim e ela
Paula Freitas. 52. ap. 403. pari serviços domésticos —

_.--^..¦„¦_.._>¦ _,- .- -.""Tratar na quinta-feira, dia
COZINHEIRA — Precisa-se de,?s; na nua itapiru, 1.437.. s.«

andar. .
CARPINTEIRO — rrec.sa-se,
Riia Voluntários da Pátria,
4.31. R!_lj__rtes_9 ás_12 horas.
CAIXEIRO — PADARIA. —
Prccüa-se de 2'— Assembléia

81. Centro. .'

TIPOGRAFIA . — Precisa-se
de impressores para máquina
automática Heldelberfr cllln-

PRECISA-SE de elet.rlclsta'drlca • Fi-ontex Automatic.
para tubulaçio. Largo do Ma-jçup, Sio_Lu's__Gon_:aKa. *?.3._
e^áo____\___l^-_ _ 
PEDREIRO ESTUCADOR
Precisa-se. Av. Osvaldo Cruz.
103/l_103._PaKa-j>e bem.:
PRÊCÍSA-SÉ de um mencv oi
p.ratlca p! café, Av. ~- —•

Cardcso 107,
Ernani

CascadUTft..

uma para casa de saúde na
ória. Orden?.do 15 mil

cruzeiros, moradia e refei-
ções. Tralar na Rua Cândido
Mendes 271, com D. Lúcia.
COZINHEIRA - ARRUMAREI"-
RA p| 2 pessoas. R. 3 de
Julho. 63|904.
COZINHEIRO — Preclsa-sc. | máquina
Rua S. F. Xavier n.° 140.

PRÉCÍSA-SE um pintor, Pra-
ca Projetada 96, Coelho Neto.
Ordenado ^rt^OW.OO;
PBÊCÍSÒ de pessoa para
trabalhar em har, í?ren-
cia e copa; Kua José VI-

ç«ite,_37_ 
-^Gralaú.

PRECISA-SE de um rapaz de
15 a 17 anos. que tcnna
instr. primária compl. r. que
dê referências, na Rua. Co-
temburgo, n.° 92, S. Orls-
tovio. :¦•¦—'
PRECISA-SÊ de um ba.beiro
para trabalhar aos i.ábat'.'.s.
Se servir pode ficar JjeUyo
Rua Ana Néri, 948-B. Teiefo.
ne 48-9000. Bio Fn_.ncis.co

COMPANHIA CINEMA
TQGRAFICA precisa de uma
auxiliar para todo o serviço
do escritório. Dá-se preferén-p_.avl'
cia a quem saiba escrever na PRECISA-SE de 1 meninos,

bem e tenha boa para pequenas cobranças —
.. \t-r\_ .  .1 ___. 4 __, 1 __. T r-, VI __. "l'l-F.

retra. Salário a combinar —
.__.„_.„„,__,. Nio tem expediente nos sa-

COZINHEIRA - Pas a-se h£d Ci.,^ d0 pl.ópl.io pu-
bem, com pratica referencias , „|faSdo experiência pré-

Pac\°b\nT «. »*P ioi 
'^ ^ ° "' 5 53°' n&POr

Tratar pelo telefone 32-6627
das 12 às 18 horas., ,

COZINHEIRA — Precisa-se
para íamilia pequena, n»
Praia ¦ de Botafogo, 22,
902. Paga-se bem.

iVia para
itana d*s
CICLISTA

Jornal.~COM~

a,)
PRATICA

Rua Dias.TINTURARIA.
da _C'i]ü_n^._Í3?I?j!c.Vrpí?7téiros DE CIMEN-

ATENÇÃO! — Ofereço com-]COZINHEIRA de forno e.T0 ^p^udo — Precwim-se
petentes. diaristas p. serviçosjfofão — Precisa-se para niV Ella Entrada da Givoa n.
riomésticos, com toda serie- casl ge tratamento. Exi- 133, Falar com o Sr. lide-
dade. Tel. 37-5533. — Irem-se referências. Paja-jni-m- ..

Arrumadeiras « se bem- Tratar 23-5870 — CAIXEIRO: «om

Ajudante dc
offset

Precisa-s* com. muita
prática.

Tratar na llrma Gráii-
cos Bloch, na Rua Frei
Caneca, 511, com o Sr.
Valdemar."ACABADOR

GRÁFICO
Precísa-se com prática

de acabamento gráfico em
geral.

Tratar na -firma GrMi-
co» Bloch, na Rua Frei
Caneca, 511, com o Sr.
Valdemar.

Ajudante de
rotativa

o

QUARTO
CONVERSÍVEL
10.00 m2

dentro do seu orçamento

3
SALA
21.80 mS

QUARTO
11.70 m2

102.000. INICIAIS - 30.000, MENSAIS

R. Joaquim Silva, 123, ten^g
ARRUMADEIRA — Precísa-se
rias 3 às 14 horas na Rua
Visconde de Pirajá n. 447 -
ap. 702 — Ipanema. Crí ..
f, 000,00. Eílgem-se referên-
cia* e dnüiimentos.__
'BABA'-—' Precisa-se c| prati-
cj, Papa-se bem. Rua 19 ae
Fevereiro.^15- Tel. 26-3S12.
BABAS?E COPEIRAS, preci-
«o diversas, brasileiras, por-
lusuíaa» e e«p Mi li oi a-s. Ords.
rie 10 a 20 mll. Trazer do-
rumentos. Av. Copacabana,
«4, tír>.________  
COPEIRA - ARRUMADEIRA.
- - Precisa-se de copelra-arru-
madeira, para casa de trato,
«¦om pritlca, servindo à. Iran-
resa, dormindo no emprego
o qu» apresente referências
Kalário a. combinar. Apresen-
iar-«e na Rua. Afranio de
Melo Frsnco. 3i, Leblon. de
? ès 17 horas.

PRECISA-SE menor para ar-
mazem, na Rua do Catete n."
211._ _ _ Precisa-se-de um ajudante
PRECISA-SE dt carpinteiro ;para máquina rotativa, "im-

de esquadrias e maquinistaipressora" com prática. Rua
para carptntarla, na Av.' Brás Leandro Martins. 72. Centro.
de Pina, 2155. Jardim Vista
__*»¦ ,--„, 1 Boy pora Bonco
PRECISA-SE unia moça para, 

~ 1 r
caixa, com prática de Pada-, KorA,.l0 integral, semana de
ria — Rua das Laranjeiras, , dlas- Apt-esehtar-se muni-
403. !tloN de documentos, idad«_d»

 de pnECISAM-.-SE aviiíauoíes rie 15 a 18 anos. Rua di Alfin-
OU 37-776i>, D..baleio de padaria; preclía-«e verealh6es; Rua Aquidauã. n.°tds_;a. 108, sobloja, Sr.'" '"-''¦  ""'" '"' '-¦-"- - •-¦•¦ ' ."' nault.

ALETA — Arrura-aaeira» « se bem_ Tratar HS-S87U — CAIXEIRO com pratica ... .
cozinheiras, S^a 20 mll, »o na Sn cae^ano OU 37-7765, D.balcio de padaria; preclía-=e . ._ .__, ., . _. 

pjujij,^ ina Av. Suburbana, í 652 (Pl- \_\i_]° Boca do Matj.
EMPREGADA pi coelnharí 1*í?_!),i 1 PRECISA-SE de dois ca.xcl-
arrumar, lavar na máquina. I COPEIROS — Precisam-se ,os de balcão, com pratica^de
ótimo ordenado. R. Almie — Sacadura Cabral, 47.
Tamandaré. 50._a_p. J04. ._ CONPr;iTEmo Com' pratlcí
EMPREGADA — Preclsa-sc, de todo scl.TiÇOi para traba-
para cozinhar e arrumar que lh(lr n0 EsUd0 tl0 Rl0 _ ne-
durma no empreso. Pedem- eende na R. Alfredo Mateler
se referências. Ordenado -
combinar. Tratar__ na Ru*:d01s de Dezembro n.° ». S.

R--
iP

Bar - Hotel

Emancipaçáo n.« 25. 8. Cris
tóvio.

mercearia ou armaAm Rua
Cândido Benicio, 1 125 Cam-
pinlio. '. .  prçclsft-5.c flft pessoa rem
PRECISA-SE de carpinteire» bastante prí.tica para trf.bj- i
para assentamento ae esquar i],ir em um bar interno rie

11" 16? Tvatar no Rio, Rua drias, bons oficial». Para-se hottl. Referencias e tolha |
RU* ?,'„..": íí„í„i_íí.° „»'» a Ibem, Rua César Zain; 74. norrlda. Rua Repub.lca dn

EMPREGADA — PreCISO para
cozinhar e ajudar na arru-
macio. Quero referência.*. —
Paso bem. Rua Canino- Sa-
les' n. 37, np. CO-2. Próximo
á Praça Afonso Pena
OFERECE-SE- cozinheira ml-
neira, forno e íosfi.0 levan-
cio filha 12 anos, Ji ajuda —
52-1595 Diamantina
PRECISO cozinheira e copei
ra P-.ru. prnbáo. PaRO br
Av. Presidente Vargas,

Joáo.
CONFEITEIRO 

'— 
Com íefe-

rdnci3«. Av. 28 de Setembro,
9B.

COPEIRO COM 
"PRATICA --

Prcd.m-._e na Rua Co.ide rie
Baependi, n." 6, Praça José
de* AlencM*. _
CAIX3IR03 — Preciso
prática cm mercearia,
S&o :Januário.- 438*
COMPOSITOR
r\. còmpétentis n?- Kua Ani

Í50o.'bal Benévolo n.

PEDREIROS — Precisam-se Peru
bons oficiais para edifício.
Dá-se a metro. Pa-_a-se bem.
Rua César 2amar^74. .
PRECISA-SE de clclina, na
Rua Senado, 169 — _ Paaíiia.
PREOISA>SE"~'(Íe ui-.i menor
com multa prÁtlca de arma-
-Ém — Baráo da Gamboa."n. 

175 — Santo Cristo.

JPADARÍÃ-admite mestrlntio.,
Precisa-se Apresentar-se quem'pratica. Eua CsplUo PelU |'esq. Lopes Trovio,

305.

rom
Rua

Carpinteiro
para fôrmas

Precisa-se na Rua
Laura de Avaúio n.°-

i-.-r'rii39. Mangue. Tratar i
no local.

— Apartamentos de sal», um e dois_quartos.
todos com dependências de empregada.

PJanta conversível, que lhe permita
ganhar mais um cômodo.

Chance como esta não «parecerá mais!

MAIS VANTAGENS f ARA VOCI;

As melhores escolas do Rio no seu bairro'
A nova praia de Botafogo, a 200 metros!
Cinemas, restaurantes e churrascarias
nas proximidades'
Comércio loias. supermercados.
salões de belez». boutiques etc...

SJBBWbMM

Rua MARQUES DE ABRANTES, 172
frojeto oproYodo n.° 7515126/62

Escritura pública imediato

Inforrvções no local, diariamente, atá is 22 hor_M.

IMOBILIÁRIA

NOVA YORKI
Av. Rio Branco. 131 • H.» andir — nl. 31-0060

Corretor Kesponsãvcl: JOSE SYLVIO MAGAT"\E*
— Registro no CRECI N.» »
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AUXILIARES DE
ADMINISTRAÇÃO

Importante organização cspccia-
lizada em vendas de aparelhos elctro-
domésticos está admitindo jovens (ra-
pazes ou moças), estudantes ou rc-
cém-formados cm cursos de nível
médio, com' prática em dactilograíia,
boa aparência e com bom nível mental
e social, para trabalharem em serviços
administrativos de Tesouraria, Crediá-
rio e Vendas, em suas lojas situadas
no Centro e nos bairros.

Aos candidatos aprovados ojere-
cemos bons salários, excelente am-
biente de trabalho e amplas possibili-
dades de rápido acesso a funções dé
elevada categoria.

Os candidatos deverão apresen-
tar-se na Rua Pedro I, 7, sobreloja,
das 8h30m às llh30m. (P

Técnico TV
Preclsa-s» rte 5 Unnlcos c\.

TV, com multa pritica. P\-
S*-st multo bem. Rua de
Catumbi ii." 17, loja. Tele-
fone .12-62.11!.

Torneiro
Preclsa-Se de um, de pre-

/erènçla com prática cm
serviços de retifica.

TratAr: Retlíloa Alcoivatl
Hua Humall-i, 288.

Tratorista
Precisa-se de tratorista

para trator de esteira. —
Apresentar-se ao Sr. Júlio.
Rua Frei Caneca, 393, das
9 às 16 horas.

DECLARAÇÕES E
EDITAIS

Desenhista para
Estruturas Metálicas

Precisa-se com conhecimentos básicos.
— Cartas com pretensões e "curriculum vi-
tae", para P-2 422, na portaria dêste Jornal.

Estucadores
Precisam-se na Rua das Laranjeiras n.

466, para trabalhar na metragem. Paga-se
bêm. É favor procurar o encarregado, Sr.
Francisco, munidos dos respectivos do-
cumentos.

ELETRICISTAS E MECÂNICOS
DE REFRIGERAÇÃO

Precisa-se de eletricistas e mecâ-
nicos de refrigeração com prática com-
provada.

Apresentar-se, diariamente, enire
13 e 17 horas, na Av. Rio Branco. 110,
1.° andar, procurar o Sr. Wanderley.

MECÂNICOS
EXCELENTE OPORTUNIDADE para

mecânicos que tenham prática em veí-
culos Vemag. Bons salários. Apresen-
tar-se terça-feira, dia 19 de fevereiro,
às 13 horas, na firma PALMAR EXP.
IMP. S. A., estabelecida na Rua Filo-
mena Nunes, esquina de Comandante
Vergueiro da Cruz — Olaria — para
necessários testes de habilitação. _ __
PINTORDE GELADEIRA

OU AUTOMÓVEL
Apresentar-se para teste hoje a par-

tir de 8 horas munidos de carteira pro-
fissional de fato. Salário a combJnar.

Rua Santana, 73, loja F. Telefone:
23-3310.

À PRAÇA
José Pereira Ribei-

ro avisa à praça em
geral e a quem inte-
ressar possa que pro
meteu comprar o es-
tabelecimento comer-
ciai sob a denomina-
ção de Pariificação
Plaza Ltda., situada
na Av. Suburbana n.
8 640, livre e desem-
baraçada e convida à
praça e a quem se
julgar credor da refe-
rida firma a apresen-
tar os seus créditos
na sede acima para
liquidação dentro do
prazo determinado
na Lei.

Rio de Janeiro, 19
de fevereiro de 1963
— (ass.) José Pereira
Ribeiro.

DECLARAÇÃO
"Sanferman" Ind.

e Com. Fcos. Ltda.,
estabelecida na Rua
B. de Mesquita, 786-F,
comunica que extra-
viou-se o seu cartão
do DRM. Inscr. n.°
192 703 — IGRM-9.

Tecidos
Tapeçarias

Rodrigues S. A.
Assembléia-

Geral Ordinária
Convidamos aos Senho-

res Acionistas a reunirem-
se em Assemblélt-Geral
Ordinária no dia 30 de
março de 1963, ka 10 ho-
ras, na sede social, na Run
da Constituição n.° 28,
nesta Cidade, a íim de <le-
liberarem sobre o balanço
e contas relativas ao excr-
elcio de 1962, assim como
para elegerem a Diretoria
para o período de 1963 a
1966 e os membros efetivos
e suplentes do Conselho
Fiscal para o período de
um ano, de acordo com
a lei.

Acham-se i. dlsposiçio
dos Senhores Acionistas,
na sede social, os livros e
documentos a que se refe-
re o Art. 99 do Decreto-
Lei n.« 2 627, de 36 de se-
tembro de 1940.

Rio de Janeiro, 20 de fe-
vereiro de 1963.

Diretor-Presidente
p.p. (a) ANTÔNIO MA-

CIEIRA RODRIGUES

JOÃO RODRIGUES
REGO

Diretor-Gerente
(a) PORF1RIO ANTÔNIO

LOUREIRO
Diretor-Comercial

(a) ANTÔNIO RODRI-
GUES REGO

JÓIAS
JÓIAS — Vendo vários anais
e 2 relógios folheados senho,
ra, báratlgalmosj 22-0009 _
RELÓGIO 0 uneis, 7 mêd«
lhas 3 Alianças. 3 colme.*,
pulseira, alfinete, brincos,
pérola, ouro, diamante, brllh
pedras 55 mil tudo ou sep' ts 13 li. urg Rua Belml-

31. Nllda. Piedade.

Declaração
Declaro para os de-

vidos fins, que foi ex-
traviado o cartão do
DRM, vendas e con-
signações n.° 166 550,
da firma Recauchu-
tadora Leão Ltda, si-
tuada na Rua Lino

PRECISA-SE
TORNEIROS MECÂNICOS
SERRALHEIROS

Tratar na Rua Pedro Ernesto, 44
— Saúde.

RFÍmCADÕR
(Cilindros, camisas)

Precisa-se — Retifica Cromin Ltda.
Rua Melo e Sousa, 131.

VENDE-SE um* allan;a. pe-
sando . gramas de platina
um _.. de brilhante, estilo ln
gleaa. Preço a combinar com
O. Silvia. M, de necessidade.
Tel. .13-2045.

MAQ. DE ESCRIT.
MAQUINAS DE ESCRE-
VER E DE CALCULAR,
nova* e primorosamente
reconstruída*, também
portáteis, mais de 100 má-

Suínas 
para a sua escolhi

e todos os tamanhos, ma-
nuai* ,e, elétricas. Preços
excepcionais e grande fa-
cilidade de pagamento —
ICO — Importação Ltdi.,
20 anos de tradicio. Rua
Rodrigo Silva, 42, 4.* an-
**_.___, _jr
MAQUINA DE ESCREVER Re-
mlngton, 35 000,00. Rua Se-
nador Dantas. 19. ap. 3H. —
Telefone: 22-õTOO.

m • „n _m t„ MAQUINA de escrever por-Teixeira n.° 401, Ja titll, estado de nova, peque-
novp lna. 33 000.00. Ver R. Almte.C,UL- Tamandaré, 41, ap. .107.

MAQUINAS DE ESCREVER
Hemi'\íton, quase novas —
Venar. Tratar Av. Rio Bran-

185, grupo 1 020, daa 17
18 horas.

MAQUINA-:¦:.UNDERWOOD ¦.'—
Grande, perfeita. Vendo hoje.
urgente. Av. Rio Branco, 13j,
520.

MÁQUINA DE SOMAR — Eli;
trica, importada, pouco uso,
vende-se. Tel. 34-6143.
MAQUINA DE ESCREVER E
SOMAR — Vendo barato. R.
Mercado^ II, a. 5. ..
MÁQUINA DE ESCREVER —
Compro para ercola. Sõ-7184.
MAQUINA DE ESCREVER —
Vende-ae Smlth-Corona 63,
ultimo modelo, Skyrlter, per-
tatu, teclado português, por
CrS 100 000,00. Ver na Rua
Dipsis, 5, ap. 302 .Rio Com-
prldo. TcK_2S-9807. _maquina de escrever-^
Remlngton. otlmo estado,
vende-se preço de ocasldo. —
Rua Hilário Oouvela, 74, Cop.
— Sousa. 
OLIVETTI--!- Portátil;''Lette-
ra 22, escrita Palca, origina)
Made in Italy, nova, nom es-
tojo. Urgente: CrS 41 000.00 —
Rua Duvivier, 51, ap. 20S —
Pôstn 2.
Olivetti lexicòS so","ms-
na, modemR, aceito oferta.
Rua Gen. Venãnclo FlOres,
506. ap. 401.

RO LI ST A
Necessita-se competente.

Tratai* na Rua México, 41,
sala 506 à tarde.

Serralheiros
Precisam-se para fábrica de carro-

çarias de ônibus. Rua Pedro de Carva-
Jho, 811 — Lins de Vasconcelos.

VENDEDOR
BALCÃO

Com boa apresentação e sólidos
conhecimentos. Para loja de artigos fi-
nos para homens. Rua Santa Clara n.°
26-B, das 8 h 30 m às 13 horas — Co-
pacabana. (P

1 Fresador
4 Torneiros Mecânicos

Declaração
A firma Panorama Pro-

pagandá Editora e Distri-
buidora LtdR. —estabeleci
da na Praça Mauá, 7, gru-
po 322. declara para os de-
vidos íins, que extraviou a
Ordem de Entrega de n.°
13 825, emitida pela Íirma
L. Figueiredo (Rio) S. A.
— e correspondente a 15
caixas de papel íotográíi-
co, ficando, por conseguin-
te, esta ordem sem efeito
de acordo com a lei vi-
gente.

SELÍgTs. A.
COMÉRCIO __

INDUSTRIA
AVISO

Acham-se á disposição
dos Senhores Acionistas,
na sede social, na Rua do
Rosário .103, 1." andar. gr.
704, todos os documentos
a que se refere o art. 99 do
Decreto-Lei n.° 2 627. de
26 de setembro de 1940.

Rio de Janeiro. 19 de fe-
vereiro de 1963.

(as.l DENNIS RUDOLF
MALDEN — Diretor-Supc-
rintendente.

CONJUNTOS PARA
ESCRITÓRIOS
5consultòrios5 etc.

RUA DJALMA ULRICH
quase esq. de Av. Copacabana

TODOS DETRENTE
OFERTA EXCEPCIONAI 5

entrada de 323.000,
prestações de 21.050,

IMOBILIÁRIA

NOVAYORK^
Av. Rio Branco, 131 - 14° and. - Tel. 31-0060

Corruor Re«pen»»TeÍ: JOS« SYLVIO MAGALHÃES Registro (Io CTiECI N,' J

riANO -- V»l vendei? Cim-
ipro k ^leta,_4S-J_130.
VENDO violino M. 

"c?.echo_

|CrJ 3S_000,00. _T(!l._4(!-6n7n._

COMPRO
1 piano: 36-3652

Negócio ripldo « K vista.
tirgente. Tel. .l6-n8.v_!._

Compro 1 piano
Avista-45-1130
DE QUALQUER MARCA
SOLUÇÃO RÁPIDA HOJE
BÍC. • MOTÒC.
E LAMBRETAS
BICICLETA — Vendo esta-
do nova, criança, 13 mll. —
4S-7710_
MOTOCICLETA NSU 

~50Ò 
cs'.

Vende-se, Rua 13 dt Ag&sto
n." 6 — Ramo». _ _
MOTÒCICLK*""multo bo», 13
HP. Vendo, 300 mll. Tratar
lÇ_L JÜJÜJZÜ: 
VENDO Lámbieta 59. toda
equipada. R. Jo»o Silva, Sl
— Ramos. -
VÉNDÒ bicicleta 23," d« hm.
Av.Salvador de SA. Sl-B. •

LAMBRETA
Modelo L-I

Vendo semlnova, com 4
marchas. Facilito o paga-
mento.

Tratar: Rua do Carmo,
27-B, 3." andar, Sr. Cláu-
dio. Tel. 52-2639 (1* às 18
horas). _• CP"VESPA 

E
LAMBRETA

TUDO PARA L 1
PEÇAS E ACESSÓRIOS

EM GERAL
AV. PRES. VARGAS, J WS

(P

BUFETE • DOCES
E SALGADOS
CONDIMENTOS — Erva-dor»
espanhola, quilo Crt 800,00
cravo Índia, Cr» «50,00, ca-
nela china, Crí 180.00. p!-
menta, Crí 600,00. Casa Kt.r.l
na Rua Conde de Bonfim n.
2«4, loja A.

DINH.
CAUT.

SOC-
¦ FIANÇAS

A JUROS — De 500 mll * 30
milhões sob prédio» mesmo
em construç&o. Ap». e ter-
renos. Tratar Av. Pre». Var-
gaaj 280. «ala «18.  .
ACIMA DE 100_.mll ati 5"mi-
Ihões, empresto sob hipotecas
— Tel. 57-0633 — Olympio.

WWW ^i^^^B

__¦ ^""^B

¦jkàji

CAUTELA — Compro, em-
presto. Rua Sen. Dantas, 117.
ti 620. Tel. 52-5603. Sr. Ivo.
CAUTELA — Aliança, bíf-
lhantes. vendn. ti 000. Tele- I
lone: 37-9426.  _
CAUTELAS" de Jolas rie 200
mll. vendo por 200 mll. Tel.
32-2546.
DINHEIRO — Preciso de, 20
mll cruzeiro», pago 25 em 30
dias. dou cheque e outras p»-
rantias. Tratar tel.: 46-9902.
DINHEIRO X CAUTELA —
Soluç6es até 50 _ do valor de
sua cautela de Jóia. Av. Go-
mes Freire, 315. sl 306. _ _
DINHEIRO X AUTOMÓ-
VEL — Freitas. 52-2516.

VENDO máq. escrever Hermes,PLANTAS, projetos e monta. TECIDOS
de mesa. conservada. Crí :I0s (tens de casas comerciais, lie.
mil. 26-Í613. Marquês Abran-cadoo p| Enrique, tel. 32-4878
tes, 107. 1203. até 17_h.
VENDE-SE máquina íotoüri-
fica marca Rolleicord. Crí .,
80 000,00. Tel. 23-2769. (Al-
meida).

Rua Bodrlgo Sllv», 42, 4.» and.
(,P

MAT. FOTOGRÁF.
£ ÓPTICOS
FILMADOR';^jH m|m.maga^
T.lnt, c\ suporte p| lam.-jdã-.s
objetiva 2,5. Foco í!:;o. 

'Tele-

fone 46-9821'.
LEICA III-g. Rolleiílex na
emb. Troco por Contarex ou
aceito um projetor slides, 35
mm no negócio. Tel.: 23-8210
— Sr. Lima.
LEICA M-3, com balsa uni-
versai Omlca e muitos acesso-
rios. Também aceitamos tro-
ca. 7 de Setembro, 88, «obre-
loja 217.
MAQUINA FOTOGRÁFICA —
Aüfa. 35 mm, Sllette, 1:2 8,
triplé móvel, pessoa recém-
chegada da Alemanha, vende
nova, na embalagem, auto-
mática, último modelo, em
belíssimo estojo de couro. —
Fotometro, filtro etc. Crí ..
35 000,00, Rua Duvivier, 51,
ap. 202 — (Posto 22-

A Empresa Comercial Transportadora projetor it mim ótimo
- ¦¦ ¦*--- ^!J-J- «« funclonftniínto para deso-

cupar lugar. Base 12 000 —
29-1914.
VENDO projetor sonoro "Re-
vere'' 16 m/m. 95 mll. — Tel.
34-8316.

SMITH CORONA GALAXIE,
portátil, nova, na embalagem,
somente hoje: CrS 85 000,00 à
vista. — Rua Paula Freitas,
31, ap. 1212.

I PINTURAS E REFORMAS —
Tel. 43-2728. Sr. Vieira.

m «UlftUH.VINBA-&IUIKA1 M ItCflVIl
• CAICUIM* mui *»i«io

N«m • Irro-i". ••• » :#•<•-•
¦CO tv»0»*í *»

DETECTIVE
TANCREDO
Investigações

pintados
Fn3lna-se a pintar. Aceita-
se encomenda. N. S de Co-
pacabanal 360.' ap'. 803
VENDE-SE luxuosa fantasia
servindo para desfile. Tratar
pelo tel. 57-1074.

preço» baixo»mio. TELEFONK — Residencial, PIANOS
linha 49. Passa-se urgente, irantidos. Facilito
Aceita-se oferta. Cartas pa- 29,_tob.
ra 8 112, na portaria deste,pianq alÉMAO. Sponagel.
Jornal Icepo d« metal, cordas cru-
TELEFONE — Linha 27 ou 471 ?,adas, teclado de marfim, p|
compro, tenho linha 34, quei preço de ocasião. Rua IHtU

VENDO fantasia de bailarl-
na de 5 anos. Tratar aó lio-
Je — 28-2335^

Tel.

posso trocar. Av. Rio Branco
n.° 185. grupo 1020, de 17 fcs
18 horas.

CURS. - COLÉGIOS
. PROFESSORES

ticulares,
etc. — Tel. 33-5669 —
Praça Tiradentes, 9 -
s/1111. (P

VENDEM-8E fantasias
58-9022._
VÉNDÒ fantasia melindrosa,

I completa, de luxo. manequim
par-«/44. Preço a combinar. -CURSOs de rádio e televlsáo

flagrantes'?» h 
"' 3S"3069' * p"tlr ""iturmae pequenas, últimas va.

A PRAÇA

DETECTIVE
JAIME

Investigações partícula-
res cm geral. Eficiência e
sigilo. Rua Uruguaiana 55
sala V20 — Tel. 43-1534.

VESTIDO DE BAILE n.° 44
— Bonito e rico — Telefone
46-9381.

Ternos usados
CALÇAS. CAMISAS.

SAPATOS
Compram-se — Paga-ae tnals

que qualquer outro

Tel. 22-4435

ECITRA Ltda., com sede nesta Cidade, na
Av. Brasil n. 7 400, comunica aos Bancos,
Fornecedores, Fregueses e Amigos que dei-
xou de pagar a letra de câmbio de CrS ...
183 211,00, apontada no 2.° Oficio desta Ci-
dade, por não lhe reconhecer legitimidade,
o que será comprovado em Juízo.

Rio de Janeiro, 21—2—63.
PEDRO MARTINS
ROBERTO MALMAM
FERNANDO MALMAN

PROFISSÕES
LIBERAIS

DETECTIVE
Investigações sirilosas

R. da Quitanda, 59, 3.". s.
21. 22-0009. Ari Conceição.

Marceneiro
e lustrador

Sf V. S. necessitar ?ara
serviços frandea ovi peque--
nosi armários embutidos, di-
visões, l.imbrls. lustro «m mò-
veis ílnòs, feitos com rápi-
de?, e honestidade, chame te-
lefone 46-9048.

¦lÊDIOOS T. DENTISTAS

gas. Prof. Válter. 20-0152.
P"r7Ô PI 8 S O B ALFONSO
AVALLONE recém-che sado
da Itália, emlna. canto e ita-
lianoa domlnllo. M-4770.
PROFESSOR Af.'.vfol&o
musica. Tel. 49-5998.

ru na 63, casa 9. Facilito

PIANO PLEYEL de 1|4 de
cauda e outro Bachsteln de
lia cauda. Vendem-se urgen-
te. Tel.: 46-4424 e 46-3422.__
PIANOS iSTRANCrEIP.OS" —
Vendem-se Instrumentos de
alta classe para pesjcas de
fino gosto. Faclllta-se. Rua
Santa Sofia, 54-A — Praça
Saen7. Pena.

ÒINHEmO X AUTOMÓVEL
ou garantia real. Pela manh?
pelo tel.: 38-0043. Jost.
dinheiro x gravTtio:
máqs. esc, cost. compn
lefone 27-9753. '.
HIPOTECAS — Tcnlíí -.-
a 8 mllhOes. Tel. 25-9046.
PETttÓPOLIS COUNTRY
CLTJB — Vende-se por 20
mil cruzeiros um título de

P"- sócio proprietário. Tiaiár
Praça 11, com 0 Sr Alberto, na At.

Rio Branco, 110, 1.» and-ir
(P

SOCIÒ/ preciso p| comprar
um bar. Trat. R. Adolfo Ber-
gamini, .116, ap. 201. Engenho
dc Deutro.
SÓCIO c| 600 ml), preciso ttr-
gente, retirada 25 mll. TeJ.
57-8583. _Mério.
SÓCIOS para casa de mate-
rial de construçio. no Cen-
tro. Grande casa, fama con-
ccluiada. Tratar Av. Pres.
Vargas. 446, á| 1603. Pereira.

TERNOS
USADOS

COMPRO
A DOMICILIO

CrIçrs, camisas, «f

patos etc. Pago melhor
que qualquer outro.

Tel. 22-5568

sa-

MODAS - ROUPAS
BAILE MUNICIPAL; Fan

£PHn?"iTnfí a^rth. lí^PcíS' lasií Baiana estilizadatados, 10 mA, a putll <U Ol» Venile.si- Prern nrasiíui..i,...n caitai uara o u .I _' enne _"»."• * rev» utasia»
i portam d| Jornal -4157.

vecém-íormado —
Plantfio noturno em

Exige-se competência. Apresentar-
se na Estrada João Paulo, 1 005 —
Honório Gurgel- (P

Mecânico
para

caminhão
Precisa-se de um

Precisa-se cora com muita prática,I
muita prática. Tra-!tl'abalho horário de
balho noturno. "idadria. roninhili

Tratar com D
Iracema, Av. Ro

Banco do Comércio de Café S. A.
ASSEMBLÉIA-GERAL ORDINÁRIA

PRIMEIRA CONVOCAÇÃO
de urgência. Pró-labore

São convidados os Senhores Acionistas a Ee reu- |50e; dll reatia. Praça Saen
nlrem en? Assembléia-Geral Ordinária, no dia 5 de Pefta n. 23; l» andar::
Março de 1963, às 16 horas, na sede social, na R'Ja
da Quitanda, 191-A, nesta Cidade a íim de dellbe-
rarem sobre a matéria sesuinte:

a) Discussão e aprovação do Relatório da Dire-
tprla Balanço Geral, Demonstração da Conta de Lu
cios e Perdas e Parecer do Conselho Fiscal
ao exercício de 196_!;

bi Eleição dos membros efetivos e suplentes do
Conselho Fiscal para o exercicio de 1963;

c) Assuntos de intésses gerais.
1963.

FRANGOS para cor te. Gran-
de Quantidade. Priço- Cr»
260,00 o quilo. Vendem-se.

_J Estrada do Rio Grand», 1348
_____  — Jaearepaauâ^

2.0 UUÜ2 ___ _
MÉDICOS E D15NTISTAS"— [CARNAVAL. — Vende-se Ti-
Temos vagas em diversos ho- roles autêntico. Tel. 40-3031.

FANTASIA RUSSA - Rica-
mente bordada, lindo enlelte
oftbeça. Tamanho 42. 10 000.
Bolívar, 86, ap. 1002^_^
FANTASIA — Vendo « palha-
ços de lu:;o. carnaval, 3 mll
cada. Tel. 37-1721. Roberto.

Saiana

rários. Clinica em Copacaba
na. Rua Xavier da Silveira,
40, 2.° andar, «obreloja, sa-
las 211 a 217. Dentistas tratar
todos os dias, das 9 às 12 hs.,
c| Dr. Azeredo. Miídicos: ias.,
4a». g 6a<t. com Dr. ArtncUl.
MÉDICO ma-

DENTADURAS
ROACHS

Consertamos na hora
Pronto Socorro Dentário

FANTASIAS —
cinlcaínequim 40 e 42, com plünias;'""* * Espanhola manequim 42 « '4.

Vividos de baile. Das a às
17 horas. Tels. 43-0895, à noi-
te 23-3372^
FANTASIAS

Rio dt Janeiro, 20 de fevereiro de
a.) AMADOR CRAVEIRO

Diretor-Comercial
) DOMINGOS MARQUES

Escravas e
Robin Hood. luxo, p| moças.
Manequins 43 e 44. Dona Ma-
rlana, 121, casa 13, Botafogo.

„__. LINDA ESTÒLA de luxo', lio-
relativos Diariamente das 8 as 22 va, EUA, Canadá, moderna. —

horas. Ortodontia, clinica 37-7616. Ocasião,
dentaria, prótese própria, odalisca, fantasia rica. -
Rua Visconde de Pirajá. manequim 44/46, c| pedrarias PRECISO telefone

. pírelu. pouco uso. Telefone 
^%™^™1S°6_ &£&

SMOKl'NGS---V.ndo"2-d. br0 «• 12° *nd-

ART. 99
V

Novas turmas a inicia-
rem das 9h30m às llh

,30 m, das 18 às 20 e das
'20 às 21 h. — INSTITUTO
COMERCIAL BRASIL. —
Rua Uruguaiana, 114 e 116
1.» e 2." andares. <P
Academia de Corte
e Costura Malvina

Kahanc
Curso completo com direi-

to ao livro O Sistema Retan-
Eulitr; Concíde dlplomi'; Hua
Senador Dantai. 118. Telefo-
ne 22-5601 — Filial 58-1233.
À renda o novo livro com
coleção completa dc Tabelas
de medidas para confeccí^

EM 2ANOS
COMERCIAL

--.. . ,_ Turmas das 9h30m às
LEGÍTIMO gato ansorii bran- 1H . „n
co, vendo, 6 mll. único. Pra- llh30m, das 18 as ^u e
do Júnior, 63. an. l 203. j das 20 às 22 horas — Ins-
SETTER Irlandês, filhos de tituto Comercial Brasil. R.
Lady _com_Pedrigee — Tra- uruguaiana, 114. (P

Ginásio - Colegial
(Artigo 99 —

Intensivo)
Cie — Centro de

Incentivo Cultural
Av. Rio Branco, 156,
29." andar, s/2 919.

VENDE-SE rim dormitório
Rústico rie. casal em «Stimo
estado, por Cr* 25 000,00;

por Rústica, por Cr.» 20 000,00,
uma sala de Jantar; também
juntos ou separados. Rua
do Riachuelo, 412, próx.
Rua Frei Caneca.

SÓCIO para padaria, em VI-
cente de Carvalho, ou vende-
se. Tratar na Av. Pres. Var-
Bas. 446, sj 1603. Pereira. _

no

1

SÓCIO para lanchonctte.
coraç&o da Cidade. Tratar na
Av. Pres. Vargas, 446, (| 1603

jtlPerelra,'
SÓCIO para restaurante, n'r
Centro, grande casa no cora-
Cão da Cidade. P6iia 2 200
mll. Tratar na Av. Pres. Var-
ças, 446, sj 1603. Pereira.
SÓCIO para churrasquetf
apenas com 700 mil de entr»

^ da. Tratar na Av. Pres. Ve

piano: 57-159oib»,._44?.. *i u,0'i- ?"<•'•¦»¦

ATENÇÃO

COMPRO
Solução rápida, hoje CAUTELAS

ANIMAIS

tar^ 23-9537 
VENDEM-SE filhotes pequi-
n5s legitimo». Crt «000,00. —
Praia do Flamengo, 314. ap. 2
VÉNDEM-SE novilhas de ai-
ta produção leiteira aclyia
'a sangue holandês. Infor-
mações no Posto Atlantic en-
tre km 73 e 74 da Estrada
Presidente Dutra. A fazen-
da é próximo da Posto, em
boa estrada;  .
VENDE-SE chocadelra • cria-
delia c/ 40 cabeças de gall-
nhas • galinheiros. Motivo
viagem. Tratar R. Aratan-
gl 231 — Coelho Neto. Tel.
42-5483.

A. DIVERSOS
Troco p]

480, sobrado. Ipanema.
SERV.PROFIS.
DIVERSOS

PROFESSORES
Ginásio em Cona-

cabana necessita. Te-
lefone 37-0690.

rasem!ra, em. perfeito estado. TELEFONE-^~Compra-se II- INST. MUSICAIS
nha 30. Tratar com Dr. Ro-

OPERADOR7,.-. rD^^--Cmclab Estúdios e
<p

cuia serviços de reformas d:
edifícios, fachada de pasti
lha

VlTelC27-w"00,00 CÍ>dR Um,lbÍ"rto.-Tei;: 30-8399. ! ACORDEÃO Paolo Sopr.nl" 'TELEFONE 
linha 25 — Passo Italiano, 120 baixos. 7/2/1 reit.

na melhor oferta. Cartas pa- Vende-se novo. melhor ofer-
ra a portaria diste Jornal ta. Rua Bolívar.-124/112". .
sob o n.° 2 231._ jÀCÕRDEON novo, 30 b. V.

48 — Transfiro. R. Dr. Nlcanor 152. Inháümn

rnfuippn
VVIlir IIV I Compro, pago o máxi

_ -— r-t-rn mo. Hua Senador Dantas,
I piQtlO: SZ-UVOU inT**** m. t. 32-2546.

Particular compra, mcs-|r 1IITCI I (
mo precisando reparos.

PIANOS

Wm
rrSf V

V

Da Cai.ta Econômica, com
pro de jrcírrêncla valore
Hindu, ouro, brilhante:
platina e prataria. meemiv
quebrados. Inclusive merca-
d o ri aa, boa procedência.
Atendo a domicilio. Lgo. Ca-
rioca, 5 3.", sala 303. Tele-
íone_22-7P64. _

(TU TELAS
JÓIAS — BRILHANTE"-

Compro. Pago realme;
te mais. Náo . ¦' '",.sl >
minha oferta. ¦ t^t j ¦
micilio. Rua 7' .ie S'':e*.
bro, 73, 1.°; salf 5 

'- 1%
lefone 22-8024 - J. B '
TIST1. • r>. .'

__M f
&m i.(AUTES

Quem melhor
das melhores marcas, na-
cienais e èstrángíiros, de

de cauda, apartamento evK Rua da q,:
e armários. SR]a, 21.

A vista ou a longo prazo.
Exposição e vendas nas lo-
Jas do REI DA VOZ, com
a mais ampla garantia.
Rua Uruguaiana, 38-40.
Rua Senador Dantas. 48.
Rua Riachuelo. 339.
Rua Dias da Cruz. 69.
Avenida Copacabana, 750.
Rua Conde de Bonfim, 330

Tiiuca. (P

K

FIRMA EMPREITEIRA - Exe- ,n ... ... „VENDEM-SE um vestido de
baile de renda prateada e um
PM rie sapatos prateados, por
Crs S OOOloo. Procurar na n.

LI 
. ',_ ;; . ,' , iRiachlièlo n." 1«. por Dona TELEFONE

tlDOl cl" lha, pmlUra externas, tacha- Ligia ou telefonar paraUiIs; 37-0413. ! COMPRO piano para es-
E.>_».__.1 F..J -_ \A_. A. Ir-.s,..l\n- iimno^r132-33B9. (TELEFONE — Vende-se II- triflo menina — 48-0431.rront-reea ióiio&:(M(maiogr

Almirante Barroso n.° 6, sa-1
4S-3153;

AVISO AOS ACIONISTAS
Acham-se k dlsposiçio dos Senhores Acionistr.s,

na sede social, na Rua Coronel Cabrita n." 8, nesta' Cidade, os documentos a qüe se refere o artino P9 do'dade 
de CUStO. Tratar Decreto-Lei n" 2 027 de 26 d», setembro de 1940, re-

na Rua da TlC°'Cnci'a- 'ativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 1962'.
(•Ãe, n O l^fi 'íínnsii I ^io ''' •Jíni,i1'°. 2[ de fevereiro de 1963.

\°-'J "• *-" ,, Pela Diretoria. a.> tiilz Marano, Pieiiden"drigues Alves, 173. cesso, com D. Vilma.|

1^301. Tel. 52-2201.
ATENÇÃO
Corretagens

Compra + venda cie jxado,
leiteiro, 7.cbn e nesóclos tit
automóveis, BÍtloa e arzend'.*.
Informuçôes. Rim. A f n n í o
Ten». .'i7, Sr. Junqueira. Tíl.

(P 2S-91S5.

Viagem - Carnaval
Para Belo Horizonte, São Paulo ou es-

tações balncárias, cm confortável e moder-
no automóvel. Ida e volta ao Rio: CrS . ..

,80 000,00. 5 pessoas. Tel. 47-9321, para mar-
car dia e hora.

ou 32-2190. 
"Sr. 

Carlos.
PIANO LESTER — America-
no, 3 pèdals, S3 notas, cortiM
cruzadas; c*po de metal, òti-
mo j*om. Ar. Copacabana,«!0. leia 7. 310 coo.nn.
PIANO Ecsenfeklcr íjí cauda
niecf.nlra alemã, estilo D.
.IcSo VI. fahrlcst-fio eupeclf!.
peca luxuosa para grandes
pianistas de refinado sôsto.
vendo urgente, ótimo preço,

IRua Figueiredo MagalhAes.
128, ap. 405. Copac.

Dívidas
incobráveis

Quer receber ou vender?
Procure escritório técnico
especializado. R. Gonçal-
ves Dias, 84, 6." andur.
sis. 6021603. Tel. 52-09S2.
Das 8 às 18 horas. Funda-
do em 1940.

CÃÜÍÉLÃS E JÓIAS
Compro brilhantes, platina, ouro, prata, cautelas

da. Cx. Econômica, jóias modernas ou antigas. Pago
mais. Brilhantes pago a Cr$ 300 000,00 o quilate.
Ouro. « Crí 500,00 o grama. Atendo a domicilio —
Tel. 52-2812, na Rua Imperatriz Leopoldina, 1. (Fica
na Praça Tiradentes).

CAUTELAS E J0IAS
Brilhantes grandes, jóias antigas ou modernas,

moedas, prataria etc. Compro.
Preferência negócio de vulto. Pago rcalmenU

mais.
Atende-se a domicilio. Rua da Carioca n." 59 —

I.» andar, sala 1. Tel. 42-5400.



Jornal do Brasil, «.«-feira', 22-2-63, S.o Cíú!,. w g

cinco Xavier n.° 254-B. Tcl.
33-5773 — VoU-a-warten «3, 0
km, cerâmica. 1300 000.00;
Volkswagen 62. 1000 000,00;
Volkswagen «1, »00 000,00;
Volkswagen 60, 800 000,00;
Dauphine 61, 600 000,00; Dau-'phine 60, 500 000,00. O restan-
te financiado até 20 meses
— Compro e_acelto trocn.'AU_TÍN"A"-70, 

52 —Vende-se.
500 mll. Av. Graça Aranha,
416, Íundos. Pernambuco,
AUSTIN A-40, 1052," conver-
sivel, ótimo estado, Crs ....
580 000,00. Aceito oferta. —
Tel._M-30S8. Rodrigues.
AERO WILLYS 60 — Vende-
se ou troca-se por Volkswa-
«en. Rua Visconde Itamara-
tl, 138, ap, 201, Maracanft.
AUTO Mercury 30, 4 portas,' pneus novos, mot. retificado,
31-0353

ÃUTOMÓVEISJ ACESSÓRIOS
AUTOMÓVEIS a prazo somiA VISTA — Compro um
flador, «o com Medeiros Au- carro nacional ou europeu
tcmovels — Rua S&o -'ran-1 parI)l,ncu uso. — 58-1086._

AERO-WILLYS 1961. Pon
co uso. (Inlco dono. Troco
e facilito. Bua Sio Fran-
cisco Xavier, 398. _____
AERO-WILLYS 1903, zero
km, garantia dc fábrica,
troco e facilito. Rua São
Franclsco_Xavler,_398.
A_R0"WIL_YS"l!l62 — Dlver.
sas cores, superequipado,
pouca quilometragem, Ilnan-
cio pagamento. Rua Conde
de Bonfim, 190._
AÉRO WILLYS 61 — Estado
de novo. Vendo, 1 s6 dono.
Rua Bardo de Mesquita, 1 OOJ..

CHEVROLOT 58 — Impala,
2 portas, 3 000 000. Ver Rua
Pompeu Loureiro, 120. Tel».
42-0906 OU_57-9347.
CARRETA com 10 mto., no-
va, cavalo PNM. totalmen-
te reformado, à vlsta ou a
prazo. Av. Suburbana, 153,
ed. 18, ap_J_l_Benflca;
CLUBE coupê Hudson 47 —¦
estndo de novo, 6 cll. c| ra
dio, unlco dono, todo orlgl
nal tnc. c| 250 mll. R. 24
deJVIalo, 279.
CARRO para Carnaval 130 mU
K vlsta capota nova. Garago
Pilares,

DAUPHINE 1961 — Ultima se-
rle, superequipado, com ra-
dio, vende-s» _ vlsta por Crs
980 000,00. R. Ria_huelo,_38.
DAUPHINE 60 — Vende-st,
raro estado, pírola. 45-3071 —
Srta.JMlrlam.
DKW 39, 1 000 — Raro esta-
do, c6r mostarda, equipado.
45_3071. Eugênio.
DAUPHINE 60—' Equipado
com radio, capa». Vendo, em
otlmo estado. R. Vise. do Rio
Branco,_29. 
DKW — Sedan, 62. 1610 —
Mais lnf». 28-3903.

GORDINI 63 — 0 km, gelo e
vermelho. Crl 1 SSO,."-1' à
vlsta. 38-9191 ou 38-3167. Ro-
berto.
HÜMBER — ôtlmo estado. —
Rua Uruguai, 248. Telefone;
38-3128.
HUMBER 52 — Forracao, ml

ATENÇÃO! Renault
todo enxuto. Trcca-se por
carro de ipasselo. Av. Subur-¦bana. 10 087, Cascadura, com
Itamara. .

ATENÇÃO — Pessoa portado-
ra de uma camioneta F-100,
mod. 61. Oferece seus servi-

Fn?5ãoT ços para transportes. Preço

AERO WILLYS 61 — Super-
equipado. Enxutisslmo. Ver
para crer. Nunca bateu. Uni-
co dono. 38-7963.
AUSTIN 1931, em ótimo os-
tado de conservaç&o. preço
420 000,00. Urgente. Av. Au-
gusto Severo 202, ap. 303. _
AERO WILLYS 60 em ótimo
estado. Visconde de Rama-
ratl 138, ap. 201.

a combinar. Rua Aarão Reis
n.° 482, ap. 408. - Santa
Teresa.

quina, pneus novos, base 530,
urgente. Xavier da Silveira,
40, aala 311.
HUDSON 47, Capellnha, ótl-
mo estado, vendo barato, na
Praça Bario d» Drumond —
Ponto de __I
HUDSON

CADILLAC 1947 — Com pe-
quena entrada e restante il-
nanclado, 4 portas, equipado,
bem conservado. Trat.r «a
Rua Panam*, n. 120-A. Bairro
Penha da» 10 a_____J_o__>5______
CHEVROLET 47, taxi 645 mll
A-__Bra_ de Pina, 148. Penha,
CAMINHÃO — Vendem-se 2
1 Dodge 54 « 1 GMO 48. R.
Marl» do Carmo, 70. Praça do
Carmo _
CAMINHÃO CHEVROLET Gl-
GANTE 1945 — Tratar com
José Soares na Rua Barros,
Júnior, n.° 92, casa 1, Nova
Iguaçu

MERC-RY 1951 — 4 por-
tas, mec, radio original,
XOOf/o — Facilito. Uua Sao
Fr..ncls<__Xavier,__ 8.
MORRIS OXFORD 1951 —
Particular, ótima conserva-
cio. Barata Ribeiro, 105, ap
n.» J08.
MQ 4 portas 1952 em bom es-
tado preço 600 000,00 ou nccl-
ta-se oferta razoável. Tratnr
Rua General Belegnrd, 12 te-
lefono 49-0103, Válter, das 14
As 21 horas.

HUICK 1951 SPECIAL — Com-
plctamente novo. Ridlo. 4
portas. Vendo barato. Tele-
íone 37-2708

AUSTIN A-40 — Vendo 51, 2.»
«-rle, 4 portas, na Rua Barão
d* Plra-slnunga, 39.

BUICK Coupè, mecânico, m&-
quina 100%, vende-se. base
230 000,00, somente a vlsta —
Ver no Lnrgo da Carioca 3,

108.

CHEVROLET 41 — Praçn —
Impecável. Pela melhor ofer-
ta. Teodoro dn Silva. n.° 263
CHEVROLET camioneta, 9 lu-
gares, 3 portas, 3 bancos, Pe-
rua, ano 1962. 29 mll km ro-
dados. Preço 2 300 000,00 à
vlata. Aceito oferta a prazo.
Ver na Rua Doi» d* Dezem-
bro n.° 9. S. Jofto.

AUTOMÓVEIS a prnzo sem
ílador. Medeiros Automóveis,
Rua Sio Francisco Xavier 3,
tel. 38-3773. Volkswagen 60,
600 mll: Dauphine 1960, 500
mll; Volkswagen 59, 750 mll;
Citroen 48, 30 mll. O restan-
te a combinar.
AUTOMÓVEL Chevrolet 1941,
hom estado, 4 portas. Av.
Amaral Peixoto, 282, Niterói.
AUTOMÓVEIS, com 50% dê
entrada e o saldo até 20 me-
«es. Temos Renault 51; Plat
51; Packard 52; Hudson 53;
De Soto 48; Pontlac 48; Pre-

BUICK 40, conversível, 4 p.
em perfeito estado, vende-se.
R. Palm Pamplonn, 700. Te-
lefone 49-7852.

DODGE 52 — Mecânico, 6 cll.,
4 porta., íorraçfto, radio orl-
glnals, b. branca, laclllto. R,
3. Francisco Xavier. S15.
DKW 63 — Estado de 0 km,
c| garantia, financio paga-
mento. Rua Conde d» Bonfim
n.° 190.
DKW VEMAG — 1980 —
Equipado, ótimo estado,
troco e facilito. Bua São
Francisco Xavier, 391.
DÀXIPHINE 61, pouco uso
equipado, banda branca —
Troco e facilito. Rua Sio
Francisco Xavier, 398.
DE SOTO 52 — Mecftnlco. 4
portas, o mais novo do Rio.
Carro para pessoa de íino
gosto. Domingo» Ferreira n,
34. garagem.
DKW 61 — Cam., equlp., no-
visslmo. 42-1508

CHEVROLET IMPALA —
1959, 4 portas, superequi-
pado, semlnovo, _.* via etc.
Troco e facilito. Resende,
16 — Tel.: 52-5734.

BUICK 47, partlc. 4 ps. Av
Braz d__Pln____8._Fj!*-_ha__
BUICK-5b"-52 — Super 4 p
excepcional .atado. O melhor
do ano. 850 mll ft vlsta. Tel.
20-0648. Av. Suburbana 7 343
Largo Abollçfto.

„__ Í954 — Jet
— 4 portas, ótimo estado.
Vendo, troco e facilito —
Men__ieJ5____5_____('-_
HILLMAN 32 — Conversível.
520 mll cruzs. O mais lindo
do Rio. Tri. 34-4227.
HUDSON 49 — Lindíssima
4 p„ mec, radio orlg., 6 cll.
485 mll à vlata ou 385 ent,
R. Rocha, 100, cl 5. Rocha -
Troco. .
HILLMAN 51 — Vendo com
320 mll entrada. R. Bario
do_Flame_go___^___o>i___
HUDSON 52 —"M-scanlco, 6
cll. todo original, ífxlltto. R.
Si Fran<rtaco_Xavler,_U'.
HENRY JÚNIOR 53, 700 mll.
Ver garagem, Av. Copacaba-
na._f039._r._air_2!7__5___
HILLMAN 32, motor ama-
ciando. R. Dias Ferreira n.»
116-103, 

DODGE K1NGSWAY 59 —
Estado novo — Liberado •—
4 portas, hidramatico. DI-
reção hidráulica — Ven-
de-se. Rua Barata Ribeiro.
236-A.JTel.: _6-4337. _ (P
DAÜ_-H-NE~60, equipado ótl-
mo est. R. Sfto Crlstóvfto
n."> 190-A.

— Otlmo est.

MERCURY 48 — Mecânica
100 % submete-se qualquer
prova. Vendo ou troco por
í_ep 55 a 58. Negócio sem ln
termedla___Te_ _9-4330. _
MG 5l" — 4 p. 4 cll. estndo
de novo. Cr$ 525 mll. Hua
Conde Porto Alegre, 70. Ro
cha.
JÚÒRRIS OXFORD 52 — Es-
tado de novo, sem defeito. —
R. Xavier da Silveira, 83, bp.
601__
MÉRCEDES-BENZ 220-S —
Vende-se, ano 54, côr pret»,
único dono. R. Constante Ra-
mos. 168.
MORRIS OXFORD 50-51. —
393 000, compl. novo e orl-
glnal. Zephyr 55. 480 000, lm-
pecável. Citroen 51, 298 000,
todo original, equlp. Troco e
financio saldo dentro s| pos-
slbllldades. R. S. Francís-
co Xavier. 342 — Maracai___

rLYMOUTII — 1951 — 2
portas, com rádio, bom es-
tado. Vendo, troco e laej:
lito. Rua Estácio de Sa
n ,_153__ . _ II
PONTIAC 1948 — Magni-
fico estado, mecânico. 6
cilindros. Rua Barata Rl-
beiro, «64-A. (.
RURAL WILLYS 1961 —
Tração nas 4 rodas, otlmu
estado. Vendo, troco e fa-
cilito. R, Estado de Sa, 153

RURAL WILLVS 1961 —
Rádio, banda branca, oti-
mo estado. Vendo, troco_e
facilito. Rua Haddock Lo-
bo, 303-A. _JL?
RADIO P| CARRO — Motoro-
la 12 vts. pouco uso,
Luls Carlos.

36-1203

IMPALA 1961 - Todo
equipado, mecânico, » cl-
lindros. Vendo com 18 000
km, completamente novo.
Tel. 43-2329. <?
IZABÈLA 1957-1938, t O d a
equipada • tudo original —
Vendo, ver nx R. General
Caldwell, 275-B.

CAMINHÃO FORD 1960 . - _ otlmo
Excelente, F-600, bem cal- gE B_JT£rlsst6v»o, 190-A
cado etc. Facilito. Resende, R* ¦*.'¦•?.__*¦--. —
16 — Tl.: 52-5734

BUICK D1NAFLOW — 4 por-
tas, 1953, multo bonito. Crj
1 400 mll preço único k vlsta.
-__m__Ara*__147.J_._N_ya.
BUICK 1953 — Dos pequenos,
4 portns, mecânico, em per-
íelto estado; vendo sòmente ft

.  .... vlata: 1 200 mll cruzeiros. —
íect 48; Hlllman 47; B. M. W. av. Copacabnna. 40. ap. 801
39; Chevrolet 34. Rua Uranos* ~
n.° 1 217, em Ramos.
ÃÉP.O'WILLYS 62 — Forrado
a couro, José Higlno, 254, ap.
301.
AERO-WILLYS 1962, em
estado de novo. Vendemos
e trocamos. Av. Atlântica
n.* 514 — Leme. <P
AÊRO WILLYS 19G0 —
Excepcional estado. Ven-
do, troco e facilito. R. Ma-
rij* __Ban_s, H___i.__(P
AERO WILLYS — 196Í —
Superequipado. — Vendo,
troco t facilito. Rua Esta-
c]o__e_Sá n. 153.  JP'¦•KRO 

WILLYS — 1962 -
Estado de novo, forrado a
couro, pouco rodado. Preço
base Cr$ 8 150 mil. — Tro-
co. Av. Atlântica, 1 998-A.
— Tel.: 37-9588. (P
ÀERO-WILLYS 1962, su
perequlpado, em estado de
novo. Vendo, troco e faci
lito. Rua Conde de Bon-¦Tim, 577-B. Tel. 58-6769. (P
AERO-WILLYS 1961, últi-
ma série, superequipado,
estado zero km. Vende-se,
troca-se e facllita-se. Rua' 
Conde de Bonfim, 577-B.
Tel. 58-6769. (P
ÃERO-WILLYS 1963. zero
km, bordeaux, c/ toda tral4 rantia de fábrica. Vende,
troca e facilita. Rua Con-
-de. de Bonfim, 577-B. Te-
,V'i£j__58-G769.  JP

?_tO WILLYS — 1963 —
_iò>'.okm, côr bordeau, for-
rado a couro, superéqulpa-
do, com todas as garan-
tias de fábrica. Vendo, tro-
co e facilito. Rua Haddock
Lobo, 379-A. (P
AERO WILLYS — 1961 —
Ultima série, estofamento,
couro, estado de 0 km. Bua
Barata Ribeiro, 254-A. (P
AERO WILLYS — 1962 —
Vendo com apenas 9 mil
km rodados, novlnho, equi-
nado, facilito. — Rua do
Russel, 32. (P
AUTOS, qualquer estado
marca ou ano, pago na ho-
ra — 49-1225. Humberto.
AUTOMÓVEL — Compío
i vista. Justo valor. Tel.:

* 57-5736.

BUICK, nno 41, 100%, orlgl-
nal, particular, c/ rAdlo, pre
ço CrS 385 000,00. Troco por
menor. Tratar Portela. n.° 29,
3.". eala 304 (Madureira). t
BUICK 48 — 280 000; Che-
vrolet 52 — 780 000; Mercury
51 _ 4S0 000; Morris Oxf. 31
— 400 000 e muitos outros,
tedos supcr-revlsados. O cll-
ente determina como pagar
o saldo. Trocamoss. R. Ma-
rlz e Barrou. 73. P._______•
BÒRGWARD 51, ótimo, ven-
d?* _^_Utl*__ 

*i*_Ca__os, 394,
COMPRO AUTOMÓVEL ã
vista, justo valor. Telefo-
ne 57-5736.

CHEVROLET 50. mecftnlco,
4 portas, ótimo estado Ba-
rata___*_lro____j__. 408.

CHEVROLET 61, Convair
4 portas, hidramatico, es-
tado de novo. Vendo óti-
mo. Treço Av. Augusto Se-
vero,_292-B.
CHEVROLET 60, Convair,
4 portas, mecânico, 6 ci-
lindros, estado de novo.
Vendo, ótimo preço. Acei-
to troca. Av. Augusto Se-
vero, 292-B. ___P
CADILLAC 50, conversível,
espetacular estado de con-
servaçáo. — Vendo, aceito
troca. Av. Augusto Seve-
ro n." 292-B.
CUPÊ — Mercury 49, radio
original toda experiência —
Tel. 48-8460. Jullo.

NASH AMBASSADOR 50. t_
il. ótimo estado. CrS 178 000
á vlsta ao 1° que chegar. R.
S. Francisco Xavier, 342 —
Maracanft.

RURAL 1962 — Tração nas
4 rodas. Vendo, troco e fa-
clllto. — R. Lucldlo Lago
n.° 329-A. <E
RENAULT 53 — Tipo Jardl-
neira, em perfeito estado,
vende-se. Av. Paulo Fron-
tim. 706. Tel. 28-0152.

AUTO C0PÂ LTDÂ.
A MAIS ANTIGA DE COPACABANA

1983 _ Volkswagen — 0 quilômetro.
1963 _ Vemaguct — toda equipada, zero.
1962 — Aero Willys — equipado.
1961 — Ford — Country, sedan, hidramatico.
1961 — Rural Willys — equipado.
196i — Aero Willys — ultima serie.
1960 — Rural Willys — equipado.
1960 — DKW — camioneta, equipada.
1959 — Oldsmobile — Super «8, equipado.
1958 — Chevrolet — Impala, novo.
1957 — Oldsmobile — estado de zero, ar condi-

cionado.
1956 — Plymouth — luxo, equipado
1956 — Chevrolet — Bel-Air, equipado.
1956 — Oldsmobile, .conversível, Super 88.
1951 — Mercury — Sedanete, mecânico.

FACILITAMOS A LONGO PRAZO
TROCAMOS

RUA BARATA RIBEIRO, 323-A

VENDO Dauphine 61. ilnan-
cio. R. Marechal Cantuárl»
TO__ro_fo_ie_28-0259.
VENDO Humbcr 51, Ilnanclo;
Rua Marechal Cantuarla 70.¦Mefone^ao-JOSO;
VdLKSWAGE-1 61. segunda
série, com equipamento de ac
refrigerado alemão (vale mnls
de 500 mll), rndlo Blaupunkt,
tranca. Intolro. Preço; 1 700
mll à Vlsta. Tels. 22-6439 ¦
32-6747, com Sr. Samuel, ad
hoje até fts 12 horaa.
VOLKSWAGEN 63, zero _m.
Crt 1 800 000,00 à vlata, com
garantia. Barata Ribeiro. 147.
VENDO camlnhfto MacK úm
121 HP 8 cilindros, modelo
1948. Rua 8 de Dezembro n.
17-F. Mangueira.
VAUXHAIJ- 4B — R. Joi» Do-
mlngues, n.o 476, Encantado.
280000. Troco. -
VENDE-SE F-8, 52 — Estado
d» novo. Motor Ferquli óleo
por motivo d* outros sego-
cios. Ver • tratar na R. Oll-
velra Melo n. 30. Telefone
30-2761.

NÃSH 48 - 4 pts.. 320 mil.
Bi^_l^e____o_______

RURAL WILLYS 59 — Radio,
roda livre. Ver Rua Joaquim
Nabuco_58, garagon_
RURAL WÍLLYS 61 — Ultl-
ma série, equipada. R. Gen.
Urqulsa 242. Leblon.
RURAL WILLYS 1960. 2.'
série, nova. R. Duvivier 37,
ap. 708.
RURAL WILLYS 1963 — Ven-
de-se, 0 km, 2 diferencial. —
Sao Clemente. 71

NASH 50. urgente, 40 mll. R.
Domingos Ferreira, 123, gara-
gem — Valdir.

COMPRO automóveis mes-
mo precisando de reparos,
Pago na hora. Tel. 29-1738,
Santos.

DODGE 51, conversível, em
ótimo estado, Impecável. -
Vende-se, 900 mll à vista. R.
Santana, _56. __bomchelro.
DE SOTO 1952 — 6 cilindros,
Custom dos grandes, forraçfi*
de couro original, pneus no-
vcs pintura nova, pertenceu
somente » um dono Vendo
avista Crl 1050 000 00 Tel.
42-7878. Sr. Marco Anton'0,
horário comercial. 26-0376, no
fim desemana.  
DKW <— Camioneta 1963. —
Vende-se abaixo da tabela —
Rua S_.o_.r_tovfto._l_).
DODGE 1952. 600 mil, 6 clls.,
períelto, saldo em um ano,
R. Barata Ribeiro. _____
DKW 59, 700 mll, motor 1000,
cl rádio, saldo em um ano.

_____ rata Ribeiro. 147.
DÕDGÊ 51, dos pequenos,
mec, rádio orlg., est. geral
excepcional, Rua 24 de Maio
n. 789, .

INTERLAGOS — NOvo, cou
pé, 50 HP. Também troco -
42-1598 -.- -,_ „_ de Sa n. 2p3-B

OLDSMOBILE 88 — 1954
Hollday s| coluna. Vendo
troco e facilito. Av. Mem(P

ISABELA BÒRGWARD __
Vendo., Hansa.. 1952^. Todo (,PEI, KAPITAN

Automóveis
Aceitamos em consignação de tô

das as marcas. Vendemos a prazo e pa*

gamos à vista— PRAIA DO FLAMEN-
CO, 194 —Tel. 25-4592. (P

VENDO AUSTIN A-40 1948.
novo da tudo. Rua Barfto
do Bom Retiro n. 1 050-A.

RENAULT JUVAQUATRE OU
PEUGEOT — Compro p| uso
particular. Ou carro peq. Tel,
48-5181. Sebastl&o

r

VW 60 — Alemfto. urgente,
na Av. Henrique Osvald, 42|
704. .
VOLKSWAGEN — Vendo, íl,
slnc, equipado, perfeito, últi-
ma aérle, 14 000 km. reais,
equipado _ 62. ult., rádio,
tranca, 2 400 km., garantia.
— Tratar: R. Marquês d» Va-
lença, 73, ap. 101, até 12 ho-
rns.

RÊNÀULT 51 — Tudo nOvo,
Tipo Dauphine. Vende-se.
Rua Carlos Sampaio, 72.

._,.„., _. „_;¦«_„„¦..  1952,4
original de íábrlca, 550 mU. t flo or_g.i_al de
p.„i mmblnn 67. Botafogo, portas^ uj^ 

^ Vc__
do, troco e facilito. Rua
Mari- e Barros, 1146-A.

INTERLAGOS. 58 H. P., cou-
pé. branco, zero km. Garan-
tia, direito revisões. Ocaslftp.
9 hs. em diante. Av. Atlanti-
ca_0____md____._37_.5I7_
JEEP WILLYS 60 — Vende-
se em ótimo estado. Ver na
Praça Tiradentes, 85. Joaquim
R amosj
JK 60. 1 500 mll, pouco uso.
máq. nova, aaldo em 10 me-
ses. R. Barata Ribeiro. 147.
JEEP 62 — Vendem-se 2,
um com « MO km, outro
com toda» as farantla» —
Ver e tratar Estr. Barro
Vermelho, 95 — Rocha Ml
randa.

OLDSMOBILE 1954 — Con-
versível, CiS 940 000,00. Dire-,
çfto hidráulica, freio a ar.
Rádio. Vendo urgente. Tele-
íone 37-2708.

SIMCA CHAMBORD 1961 —
1.» série. Banda branca. Rá-
dio. 45 000 km. Vendo ejn es-
tndo de novo. Rua Morais e
Silva, 30. 28-7100. Sr. Ban-
delra.
STUDEBAKER 46 — Caml-.
nhfto. Vende-se, otlmo esta-
do. Ver para crer. Tratar na
Av. Suburbana, 3 946. Tele-
íone 29-5210. Ver Av. Subur-
bana. 10 576.

CHEVROLET-40 1939. de pra-
ça, íaclllto. — Rua Bamblna,
65. Botafogo.
CHEVROLET 41 — Vendo em
ótimo estado. Ver na Rua
Jofto Caetano. 191. Sr. José.
CADILLAC 49 — Conversível,
ótlmo__sta_o__Ve**_do._26_46VJ.
CHEVROLET, Plck-Up ano.59.
2.» serie. Vende-se. Telefone
29-0745.
CHEVROLET Impala 1961 —
Coupé Sport. Av.
Severo, 292.

CHEVROLET 53 — Mecânico,
taxi Capellnha. Vende-ae —
Rua Gotemburgo, 92. S. Crls-
tovão.
CHEVROLET 51 PÕ. part., 4
port.. pront. p| viajar, pneus
e amort. novos, maq., lai.
boa. 950 facll. R. Vise. Ita-
maratl, 149/203^
CITROEN 48 — Motor 100%.
360 000,00 à vlsta. R. Conde
de Bonfim. 491/401. 
CÔNSUL — FORD 54 — Im-
pecável, c| radio. Ver Rua
Raul Pompela_61, garagem._
CHEVROLET 1952, 

"conversl-

vel, troca-ae ou vende-se em
perfeito estado. Negócio só ft
vlsta. Tratar com o Sr. Sá —
Av. Franklln Roosevelt n.° 84,
conjunto 503.

DODGE 53 UTILITY, c| lá
dio original, vidros ray-ban
dos pequenos, mecânico, seis
cilindros, em estado impeça
vel. Praça da República n
40 — Sapntarla.
DE SOTO 52, mecânico, ven-
do, 4 portas. Est. Bandelran-
tes, 52. 

500

JÊEP DKW CANDANGO 4. de
1959, em estado de novo.
Vende-ae nor 980 000. 28-8310.

OLDSMOBILE 54 — 4 p,
mll. Tel. 46-5492.

, 1380

OPEL 1952 — Kapltan, Sedan
de 4 portas, o malB bem tra-
tado do ano, equipado, íaclil-
to o pagamento. Rua Conde
de Bonfim n.° 180. 

JEEP DKW, traç&o nas 4 ro-
das. 1959 (nov.). motor 1000.
Vende-se por 850 000*. estu-
do financiamento de _•>_.
Sr. Dante, Av. Rio Branco,
180. loja-

OLDSMOBILE 57 — 4 portas,
para pessoa de fino gosto —
Plymouth 56, Belvedere, de 4
portas, equipado — Oldsmo-
blle 54 3 portas, estado otl-
mo. 28_le Setembro. 229-A.

OLDSMOBILE 1957 — Su-
per 88, procedência de em-
baixada, estado de novo.
Troco e facilito. Rua Sao
Francisco Xavier, 398.

JAGUAR 48 — 260 mll. Buar-
que Macedo.. 36 — 201 ¦

ÔNIBUS - ALUGUEL — Alu-
ga-se ônibus Interurbano e
õnlbus-reboque (Papa-flla).
Inf Estrada do Quitungo n.°
280'ou 30-3089

STANDARD 8, 2 portas, tudo
100%, máq. garantida. Rua
Bento Lisboa, 184, 426. Tel.:
45_722J_
STANDARD 8. 48, freio a
óleo. S. Salvador, 30, por-
telro.
SIMCA CHAMBORD 1961-62
— Vende-se em estado de 0
kn____Ro_ClementeJ71.
SIMCA 61 — 2.» série, equl-
pado. 28 de Setembro. 196 —
T?1-J___1__.5_-* 
TRIUMPH 1951 — Vendo —
Cr$ 350 mil. Jorge Rudge, 98.
Sr. Sebastião.
STANDARD VANGUARD —
Está reformando. Entrega sa
bado. Ver na oficina. R. Ber-
nardlno de Campos, 30, Pie-
dade.

CAMINHÃO Chevrolet 59 —
Vende-se ou troca-se por car-

Augusto Iro de passeio. Av. Paulo
Frontlm. 706. Tel. 28-0152.

CADD-LAC 1950 em ótimo es-
tado. mod. 62. 4 p.. eq. 900
mll à vista. Av. Copacabana,
40, ap. 801. .

CITROEN 11, llg. 1948. ven-
do ótimo, urgente. 43-1332.

CAMINHÃO Ford 36, 150 mll.
Vendo, ver e tratar no ponto
da Praça do Engenho Novo.

CHEVROLET 1938 — Vendo,
part. 4 portas. Facilito. Tele-
fone 45-1332.

CHEVROLET 41, de praça,
550 000,00 ft vista. Rua Del-
gado de Carvalho. 34, TIJuca.
CHEVROLET 1956 Bel-Air,
portas, s! c. mecânico, 8 cl-
lindros; em ótimo estado se
ml-novo Vendo ou troco por
Aero Willys ou Volkswagem
Av. Itaoca 1651_
CHEVROLET 41 em ótimo es-
tado, vende-se. Av. Henrique
Dumont, n. 110-A. Ipanema

CHEVROLET 51, particular,
4 portas, mec, Garagem Bra-
sll. Rua Alfredo Dolabela
Portela, Sr. Parei.

DAUPHINE 60. períelto.
sinal. Av. Atlântica, 3 484
Ap. 104 — 47-8040.
DKW 1963 sedan e Vema-
guete — Vende-se multo

1 abaixo da tabela todas as
cores para pronta'entrega c|
toda garantia d* íábrlca —
S&o Clemente^ 7_
DKW 1958 a 61, «edan e VÍ
maguete. Vende-st todos re-
visados, financio — Sfto Cie-
mentej_7l.
DKW VEMAG — Sedan —
1960 coral • pérola, rádio —
1 300 000,00. Rua Sfto Cl*.
ment«_95,j-|__2.
BkW VEMAG 1938-1939, Se-
dan. 4 portas, rádio, pneus
novíssimo. Preço 1200 000. —
Estado da novo — Rua Sfto
Clemente, 95, aala 302.

JE.iP~WIL_.YS «0|61 t-.EX-
cepclonal. Rua Gen. Urqul-

lé%Ã^áõ-_--_^|bP_5L-Í_6Õ 
- Capitar.. -

850 mll ft vista. Telefone Excelente estado treral. -

37-9602.  Vendemos e trocamos. Ay.

JAGUAR-"Í950, bom estado, Atlântica, 514 _- Leme. u
320 mll ft vlsta. Rua de San- õi__)SMOÍBn.E 58, SUPER
tana.J56__N__30__çhe__o__ gg> 4 portag| em perfeito
JEEP 51 - Vende-se pela me- estaa0. Rua Marques de
lhor oferta. ."Tratar na Rua AbranteSl J.58-F. Náo aten-

TANI-V1
roNToõ^nmD^âiüiUM iom nigócio

1963 — AERO WILLYS — « km.
1963 — KOMBI — 0 km.
1963 — VOLKSWAGEN — • km.
1962 — CHEVROLET Impala — í e 4 porta».
1962 — OLDSMOBILE 88 — <4 portas, novo.
1962 — AERO WILLYS — Luxo, est. 0 km.
1961 — VOLKSWAGEN — Furgão.
1961 — CHEVROLET — 4 p., mec., Biscalne.
1957 — CADILLAC, Fleetwood.
1956 — OLDSMOBILE "88" — Holllday.

Rua São Francisco Xavier, 189 — Tel, 48-0616

VENDE-SE TAXI DODGE 51
— útlmo estado, todo equl-
pado, motivo viagem. Rua Dr.
Aníbal Moreira, 88 — TIJuca.
VENDO DKW — Camioneta
1960. Rua dos Jangadelros.
15-D. Sr. Nunes;
VOLKSWAGEN 60 — Estado
de novo. Rua Uruguai, 348.
Tel. 38-5128.
VOLKSWAGEN «1 — Berilo,
Ultima aérle, fatura 11.12161.
um aó dono, quase nfivo, km
19 mll. Cr* 1 350 mll. Tel.
28-2470. R. Dr. Satamlni, 57,
até fts 13 horas.

(P

VOLKSWGEN de 60 a 63 OK,
a partir de 800 000, c. o saldo
pelo melhor financiamento
do Rio. Trocamos. R. Marl»
e Barros. 72, P. da Bandeira.
VOLKSWAGEN 62, 950 000,
superequlpados, várias core»,
est. zero. Troco « financio
saldo dentro a| posslblllda.-
dse. R. S. Francisco Xavier,
342 — Maracanft. .

SIMCA ARONDE 55 — Nova.
R. José Domlngues, 476, En-
cantado. Troco. 810 000,00.
STANDARD 1948 — 4 cllln-
dros, máq. retificada. Faclll-
ta-se o pagamento. Cocotá —
Ilha do Governador.

rltLTlniundo de Melo. 523

JEEP 1957 — Americano,
todo original. Vendo, troco
e facilito. R. Lucidlo La-
go, 3Z9-A. <r

CÔNSUL 52 — Vendo ou tro-
co por carro maior, negócio
só ft vista. Av. N. S. Fátima,
n.° :72-A.
CHEVROLET 1936 — Em
bom estado. Vendo, troco e
facilito. Rua Lucidlo La-
go n." 329-A. JP

FORD CÔNSUL 53 — 500 000;
Morris Oxf. Sl — 400 000:
Austln A-40 52 — 550 000:
Ren. Dauphine «0 — 500000
e multe* outros!, todo» •_
per-revleados. O cliente de
termina como pagar o saldo.
Trocamos. R. Marlz e Bar-
ros. 72. P. da Bandeira.

JEEP 57, vende-se. Rua Ru-
bis. 133 — Rocha Miranda.

JEEP WILLYS 59 em per-
feito estado. Vendo, troco
e ..icillto. Rua Haddock
Lôb__3___. __£
KOMBI 1963, 0 km, pron-
ta entrega, ,-«»_«_ ¦»**
Barata Blbelro_j.9____(P
KOMBI 1962 — tJltima aé-
rie. Veiido, troco e facilito.
Rua Estácio de Sâ, 153. (P

do telefonemas;^
ÕmTKAPltAN 52 — A vis
ta 740 000,00. Inf. 45-0792;
OPEL OLÍMPIA 1980, estado
de novo, camioneta, c6r cin-
za, multo espaçosa. R. Bo-
gari. 701101

SIMCA Chambord. 2.» série
equlp. verde-creme 30-1033.

SIMCA CHAMBORD 1962,
semlnovo, superequipado.
Troco e facilito. Resende,
16 — TeK_52-5734.
SIMCA CHAMBORD 1961,
%.% serie, semlnovo. Troco
e facilito — Resende, 16.
Tel.: 52-5134

OLDSMOBILE 52 — Vende-
se urgente, em estado Impe-
cável, financia-se parta ou
aceita-se carro de menor va-
lor. Rua Mário d» Alencar
n. 24 — Muda.
OLDSMOBILE conv. 53
Mecânica Integralmente re-
formado. Urgentíssimo, mo
l_o.__e___25_8___J_.i_.
ÔNIBUS — Vende-se, linha

AUTOMÓVEIS — Compro.
Fairo_j_vista. T___ _587_
AUTOMÓVEIS — Compro

 Mesmo precisando de
reparos. Tel. 29-1738
Santos.
AERO WILLYS 63 — 0 KM.
Superluxo, todo equipado,
íorrado em couro na c6r
azul marinho. Tel.: 37-7242.

CHEVROLírr 51, 850 000, de
part., 4 pts. rigorosamente
novo. equipado. Plymouth
53, 980 000, mecânico, est.
zero Troco e financio «nldo
dentro s| possibilidades. Rua
S. Francisco Xavier, 342. —
Maracaná.
CITROEN 51, 298 COO rádio,
plnt. etc. novos. Morris Ox-
ford 50, Impecável. Zephyr
55, novíssimo. Saldo dentro
s| poisslbllldades. Troco. R.
S. Francisco Xavier, 342 —
Maracanfi,.

CHEVROLET 1953 — Bel-
Air, 4 portas, excepcional.
Vendo, troco e facilito. R.
Lucidlo Lago, 329-A. (P
CHEVROLET, ano 34, caml-
nhfto estado Impecável. Pre-
ço 140 mil. Aceito oferta
Trat. Pça. do Parque Ararua-
ma. 18, café D. de Caxias.

FORD 51 — Mecftnlco, 4 por
tas, vende-se. Rua Sfto Luís
Gonzaga n.° 1835, ap, 304,
S. Crlstóvfto.

Norte—Sul, Rua Costa Lobo,
KÕMBir 1961 ^""Vêndo. ,TiÍ. 405. Triagem. Sr.___ana__
Niterói. 5790.  PEuGEOT 203, ano 52. Ven

IMP. TIJUCA
RUA CONDE DE BONFIM, 426

TEL. 48-2783
1963 — AERO-WILLYS, equipado, zero km
1963 — VOLKSWAGEN, zero km
1962 — VOLKSWAGEN, 0 km, várias cores.
1961 — VOLKSWAGEN, equipado
1961 — SIMCA CHAMBORD, equipado
1980 — VOLKSWAGEN, ótimo estado.
1957 — CHEVROLET BEL-AIR, 4 portas,

dramático, equipado
FACILITAMOS

VOLKSWAGEN 63, zero km,
plaq 63. Troco • financio
parte. R. S. Francisco -Ça-
vier. 342 — Maracanft.
VOLKSWAGEN 63, zero
km. Vendo: 1800000. Tel.
47-8719.

hl-

(P

VENDE-SE Pack-rd 39, con-
versível 100% de tudo. Rua
Carollna Machado, 1 340, Dr.
Nelson.
VOLWSWAGEN 63! — Azul
golfo. Equipado. O km, Crt
1 800 mll. Tel. 47-4343.
VENDE-SE um Ford F-8 bem
calçado. Tratar na Ru* Pl-
ratuba, «08, Colégio — Es-
tradn. do Barro Vermelho.
VOLKSWAGEN -• Vendo hoje
ou amanha, por motivo ur-
gente de viagem, Sedan <l.
ultima serie, sincronizado, c6r
pérola, licenciado p| 63, com
tranca-dlreçfto alem», lanter.
nas 62, radio Telespark • ou.
tros equipamentos. Preco io-
mente ft vlsta CrS 1450000,00
— Tratar das 12 fui 18 horas,
pelo tel. 28-9807.

SKODA 57 — Vendo o mais
novo do ano. Impecável em
todos os pontos-de-vista, fl-
nanclo pagamento. R. Conde
Bonfim, 190.

CADILLAC 49, defeito, hldra-
matleo. melhor oferta, En-
trar Dionislo, seguir Gaudle-
Ley. Rua Iracema. 265, Penha.

- AERO WILLYS 1962 — 7 000
> km, rádio, tranca. Vale a
"¦pena ver, bom preço. Sousa
tlma n. 363^

CHRYSLER 52, 580 000
Wlndsor 6 cll., 4 pts.. lm-
pecável. Dodge 50. 550 000, 4
portas, novlnho em iolna.
Studebaker 51, 40o 000, me-
cânlco, 4 pts. Chevrolet 51
rleorcsamente novo. — Piy*
mouth 53, est. zero e muitos
outros cl prestações dentro
sl possibilidades. R. S. Fran-
cisco Xavl__3__Ma__n_.

AEBO WILLYS 1961, 2.»- sé-
%le, estado de novo, facilito

/ Rua Amaral. 33.
ÃERO WILLYS 63, 2 600, ze-
ro km. Troco e financio.par-

.. t». Rua S&o Francisco Xavier,"' 
342, Maracanft.

FNM — Camlnhfto 1955 Truck
carroçaria 7,5 metros. Bom
preço. Av. Suburbana. 2 351.
Garagem Suburbana c| Cha-
p_u_nhoL .
FORD PREFECT — Compro

Pago ft vlsta. 34-9046. Sr.
HéJlo^
FIAT 1949 — Em estado de
novo, CrS 380 000.00. R. Capi-
táo Barbosa, 375. Ilha do Go-
vernador ou tel. 31-3387,

CHEVROLET 40 — Luxo, tá-
xl, todo 1007. — Vendo por
n&o poder trabalhar, Avenl-
da Pres. Vargas, 2 007-A.
CHEVROLET 1951 - BEL-
AIR, c| rádio, em ótimo
estado. Vendo, troco e fa-
cilito. Rua Haddock Lobo
n. 303-A. (P

FORD 51 — 4 p|, mecftnlco,
equipado. R. Montenegro, 26

104. '__
FORD 49 — Particular, de
4 portas, óleo 30, vendo —
580 000 ft vlsta. Tel. 22-7950

29-5733 — Cardoso.

KARMANN GHIA 63
• km, saldo hoje, vendo
ao l.» «ue cheirar. Cr$ ...
2 830000,00. — R. Marechal
Cantuarla. 110-A — Urca.

KOMBI 34, carga, aberto, ale-
mfto. Vendo pela melhor ofer-
ta, máquina nova, urgente,
Rua Perelra.Nunes, 283 — VI-
la Isabel.
KAISER 51 — Impecável, um
dono só. Vende-se. R. da Ca-
rioca;_59, s|
ÍCÕMBI 1961 -Ea**1}0,?1--,0
km. A vista ou financiado. R.
Haddock Lobo. 74.
KOMBI 57 — Alemfto. Ven-
do____Bamblna,.__;7.
KOMBI 60, estado de nova,

de-se otlmo estado. c| radio.
600 mll ou melhor oferta. Rua
Marlzja Barros, 92.
PEUGEOT 53 — Vendo, todo
eaulpado, ótimo estado, Rua
S&ojanuárlo, 62_t_:_2 _2§3_
PLYMOUTH 53 — Vende-se,
na praça, mec. «cll. Ver S.
Álvaro Alvlm, 21. Tel. 52-0754

 Arl, ótlmo_estado,
pÃCÍtÃRD 1952 — Conversl-
vel. Vende-se pela maior
oferta ft vlsta. Ver «'tratar
B. Mq. de S&o Vicente, 8-,
Gávea? c| Sr. Umberto. Ur-
gente

SKODA 56 — 4 clls.. econom.,
4 portas, estado 100%. Rua

Sâ__!_ ___P__La_131,___502.
SIMCA CHAMBORD 1960 —
útlmo. Crí 1 mllh&o, o res-
tante CrS 60 mll mensais. —
Riachuelo, 33.
STANDARD VANGUARD 51,
ótimo estado, Garlbaldi, 234,
casa 6.

k

ALTA qualidade e baixos pre-
çcs: AUítln 'A-70 1950, 380 000
Austln A-40 1952 — 550 000;
Cônsul 53 — 500 000; Citroen
51 11 L — 350 000; Hlllman
52 — 350 000; Morris Oxf. 51
— 400 000: Ren. Dauphine
60 — 500 000; Volkswagens dc

, 60 a 63 OK ,a partir de
8C0 000 • multo* outros, to-
dos super-revlsados ou novos.
O cliente determina cemo
pagar o saldo. Trocamos. R.
Marlz e Bairros, 72, P. Band.

CHEVROLET 52 — 780 000,
superequipado, plnt. nova,
est. geral novo; Mercury 51

450 000, perf. de tudo:
Bule 48 — 280 000. cxcelen-
te est. geral; Morria Oxf. 51

400 000, a toda prova e
muitos outros, todes super-
revisados. O cliente dcterml-
na como pagar o saldo. Tro-
camos. R. Marlz * Barros.
72, P. da Bandeira.
CHEVROLET 46 — Vendo 4
portas, todo equipado, motl-
vo de viagem urgente. Ver e
tratar na Av. Pres. Vargas,
S|903. *______!M5.___k__

CÃM-NHAO FORD F-6 —

Vendo ou troco um em exce-
lente estado. Tratar c| Sr.
Josué, na Rua Antônio Nu-
nes, 160, em N. Iguaçu, ao
lado da delegacia.

CHEVROLET 1953 — Hi-
dramático, 4 portas, rádio,
ótimo estado. Vendo, tro-
co e facilito. Rua Haddock
Lobo, 303-A^ _V

FORD PREFECT 50 — Novls.
simo em tudo. Vendo ft vis
ta. R. 53, casa 137. Vila dos
Sargentos — Galeto. I. O-
FORD 36 — De Luxe, 2 por-
tas, cl mala, carro genuíno.
R. Carlos Góis, 476, Leblon.
N&o tem telefone.

CADILLAC 1955 — 4 por-
tas, em excelente estado
geral. Vendemos • troca-
mos. Av. Atlântica )>. 514 —
Leme.

» slnc. Preço único ft vlsta
l 100_COO__S. ___n____6B_
KOMBI 1961 — Luxo, óti-
mo estado. Rua Barat» Ri-
beiro, 1___- _<p
KOMBI 62 — 0 quilômetro.
Mi Viveiros di Castro, 43, ap.
1202,

CADILLAC 1954 — Coupé
de Ville — Otimo estado.
Vendo, troco e facilito —
Av. Mem de Sá a. 253-B.

(P

FORD 53 — Hidramatico, '

portas, 3 bancos, todo orlgl
nal. pintura, íorraçfto, banda
branca, rádio e mais equl-
pamentos. Preço 1 390. Rua

(P Arlstldes LObo, 100, térreo —
32-0084, o dia todo.

AUTOMÓVEIS de 4 portas —

? 

Chevrolet 52 — 780 000;' Buick
43 — 280 000; Mercury 51 —
450 OCO; Morris Oxf. 51 —

* 400 COO • muitos outros, to-
l. dca super-revlsados. O ellen-' 

te determina como pagar o
''íaldo.' *rT*'*ocamos. R. Marlz e

B»>íí"*",fj. P. da Bandeira.
''iLLYS 60 — Estado

STÜDEBACKER — Champion
Coupê, Cr$ 400 000, Rua Gon-
zaga _______ 
SIMCA AROUNDE 52, novo.
Ver Av. Copacabana. 1039.
Tratar 1 017, ap. 1104.
STUDEBAKER 48, Ch_mp.
ipraça 100%. -adio,pm_wj V\_r
tura. CrS 450 000. Tel. 29-6361
Roseny Pilares.

PREFECT 52 — Excepcional
máquina nova. Faclllta-se
pequena parte com 300 mll.
Rua S&o Francisco Xavier a
342, ap. 204 — Freitas. 

PACKARD 42 — Part. 4 p.
em perfeito estado, vende-se.
R. Palm Pamplona, 700. Te.
lefone 49-7852.

SIMCA 48 — Estado geral
bem. Faclllta-se. na Rua An-
drade Neves, 59.

RODAC S.A.
COMPRA — VENDE — TROCA E FACILITA

Automóveis
1963 — AERO WILLTS, 0 km, d. cores.
1963 — GORDINI — 0 km.
1962-— SIMCA CHAMBORD, novo.
1962 — VOLKSWAGEN, superequipado.
1962 — RII17AL WILLYS 4x4 — ótimo estado.
1961 — AERO WILLVS, ótimo estado.
1961 — DAUPHINE, ótimo estado, equipado.

VENHA CONHECER NOSSOS PLANOS
DE FINANCIAMENTO

Praia do Flamengo, 244-A (Loja)
(Esquina da Rua Paissandu)

TEL.: 25-9776

VOLKSWAGEN 61162, sin-
cronlzado, ótimo estado g«-
ral, equipado. Ver • tratar
Av. General San Martin n.*
1125, ap. 102. Base: Cr» ....
1380 000,00. ,
VOLKSWAGEN 1963 — POU-
co rodado, com garantia •
revisões de íftbrlca, equipa-
do, Cr» 1700 mll. Telefone
27_849:
VOLKSWAGEN 1962 — 15 mil
km rodados. Vende-se. Todo
equipado. S&o Luta Gonzaga,
118-A, 48-2095, Lalr.
VOLKSWAGEN 61, 1.» série,
vendo ótimo estado, urgen-
te, 1150 000,00. Prado Júnior,
18. Tel.: 37-4055;
VOLKSWAGEN 62, côr verde,
3 000 km. Estado de novo.
Vende-se. Constante Ramos,
1041503.
VOLKSWAGEN 63 — 0 qul-
límetro. Vendo, aceitando
oferta acima de Cr» 1 750 000
a vista. Tel. 52-3677, e| ee-
nhor Antônio.

VITROLA p| automóvel, ven-
do. Tel. 37-0629.

VOLKSWAGEN 1963. tranca
alemlt, 0 km. Tel. 27-3256.

VENDE-SE Plymouth 52 esta-
do de novo, ou troco por car-
ro menor valor. R. Uranos,
1565, Garagem Paulista.

FORD 40, particular vende,

?aedo* «r K?.... 
'o*- 

KOMBI^TANDAR^ „„

KAISER 51 — Vendo, de pra-
ça, impecável. Ver Pontode
taxi. Largo Taquara.__V.l_on.
KAISER 51 - 750 000,00. -

Vendo, estado de n&vo, motoi
0 km novo, latarla como saiu
da fábrica, mecânico, 4 por-
tas, particular, íorraçfto cou-
ro gomeado coberta de vidro
plástico, 5 pneus »¦"";«
novos. Qualquer prova. Tel.
29-3433.

PEUGEOT, ano 47, 100%, pre-
ço Crí 250 000,00, financiado,
urgente. (Trazer mecânico.)
Portela, n.° 29, 3.°, sala 304
(Madureira).
PONTIAC SEDANETE 1948 —
6 clls. 265. R. 2 de Maio, 584,
Tel. 29-1738._

SIMCA 1960 — Em ótimo
estado. Vendo, troco e fa-
cilito. — Rua Lucidio La-
go, 329-A. (g
STANDARD 14, 51, 4 p. nova,
275 mll, urgente. R. Russel
388.

VAUXHALL 48, vendo, íacl-
Uto. R. Francisco Medeiros,
212. Higlenópolis. 30-7738.
VOLKSWAGEN 60 — 700
mil de entrada e 50 p/ mês.
Av. Suburbana, 10 033, s/
220 — Cascadura. Aceito
autom. menor valor.

PEUGEOT 52 - 203 — Vendo
um em ótimo estado, máqul-
na retificada e amaciando.
Preço único de Cr3 600 000.00
ft vlsta. Pode trazer meçftnl-
co. Av. 28 de Setembro, 245.
ap. 102.
PREFECT 48 — Vende-se, lor-
raçfto nova. Base 300 mll ft
vlsta. Rua Dois de Maio, 671.
Garagem_ Jacaré.

SIMCA CHAMBORD 1960 —
Completamente nova. Rádio.
Gastei Crí 180 000,00 em re-
forma. Nunco bateu. Vendo
bnrato. Tel. 37-2768.
SIMCA 1963 — 0 km. -
Vendo Chambord com ga
rantia ã vista ou a prazo,

VENDE-SE camlnhfto Che-
vrolet 1950, reduzido. Rua
Santiago 260, Penha.
VOLKSWAGEN 1960 — NOvo,
equlp., vendo, troco. 37-6382.

VOLKSWAGEN 1961 — 3.»
série, superequipado, esta
do de novo. Vendo,' troco

facilito. — R. Conde de
Bonfim, 577-B. Tel. 58-6769.

(P

VOLKSWAGEN 1961 — Azul,
único dono, magnífico esta-
do de conservaç&o, 23 000
km, Crí 1350 000,00. Telefo-
nes 26-5584 e 47-7294.
VOLKSWAGEN 61, 69, 55 i
54. Vendo, sedans. R. Bam
bina, 67.
VENDE-SE ou troca-se por
Volkswagen 61/62, carro Fiat
1958, 4 p., mod. 1100.. Av.
Suburbana, 7 765, com Sr.
Waldir.

VOLKSWAGEN — SPORT -
Conversível, côr pérola, ótl
mo para carnaval. Ver com
o porteiro — Rua Machado
de Assis, 73, sp. 502. — Ca-
tete.

VENDE-SE um Aero Willy»
1963. Todo equipado, côr aal-
mfto. Tratar: Av. Lauro Bo.
dré, 1. Posto Esso Frederico,
com o Sr. Agostinho ou Vle-
dei.
VENDE-SE 1 camlnhfto Che-
vrolet ano 51, ver na Rua
Gago Coutlnho 55. ver de-
pois das 14 horas, falar com
Antônio. ,
VENDE-SE auto Morris Ox-
ford 1952, em perfeito esta-
do. Tratar na Rua Jardim
Botânico, 677, com o Sr. Iru-
visco.

VOLKSWAGEN 62 — 0 mais
equipado, estado de zero qul

35, garagem. Tel. 45-9135.

CHEVROLET 1950 — Me-
canico, 4 portas, 6 cilindros
— Magnífico estado. Estu-
da-se financiamento. Kua
Barata Ribeiro, 254-A. (P
CADILLAC, coupé De VUe

 1954, vendo, maravilhoso
CHEVROLET 57 — BEL-AIR estado de conservação. —

„?co.P.odo' SSSSifS. «R___ao_RusjieI 3__<P
ray-ban, doe. de embaixada|dAÜPHINE 1961 — Em ex-

Av. Franklln
l___-£__7___;
FORD 46 particular excepclo-
nal estado geral, aceito ofer-
ta p| vender hoje Ru» Dio-
nlslo 233. Penha. 

Roosevelt n.» 0 km. Vende-se. Tels. 52-0748

KAIZER" 53 -}M?Üc,0?_?tlií
vada, mec. R. S&o Crlstóvfto
n.o 190-A.

FORD CÔNSUL 52 — 700 mll
cruzs. ótimo estado. Telefone
34-4227.

'X_\\0
¦Me">-_.
<_*i-r38

iiôvo5 Rua Uruguai,
128.

248.

'•ÃÍ.STH-Í"52 — Conversivel
__..n — Perfeito estado. Rua

» Sin _*M__CO Xavier. 884.
J ..,.:-: r - jA-40, 51 — R. Ba"
Vi,. .Xesqulta, 625. «.uar

t, . (.-- '60 mll.
ir^,*-••¦..,,'¦_!__, 6o. Seg. série.
flí_G__t_ia.t»l,00%, saldo em um

-,,.. — j», Barata Ribeiro, 147.

6 cilindros, na Praça da Re-
p__lcj_n__40. .
CADILLAC 1950 — Modelo 62
todo original e eqxilpado pa-
ra casamento. Rua Bulhões
Marcial n.° 369 — Parada de
Lucas, com Baiano.
CAMINHÃO ÍNTERNATIO-
NAL, D-31), em bom estado
— Vende-se na Rua Miguel
Rangel n. 41 — Cascadura
Preço 250 000 cruzeiros.
CHEVROLET DÊ LUXO, de
praça, com rádio, em esta-
do geral bom — Vende-se pl
CrS 620 000,00 ft vlsta, pode
trazer mecânico, na R. Aris-
tldes Lobo n. 65, ap. 3.

celente estado geral. Rua
Barata Ribeiro, 197-A^ (P
DKW 1962, estado de zero
km, sedan. Rua Barata
Rjbeiro^^-A^ (P
DAUPHINE 1962 — Ven-
do, preço abaixo da ta-
bela, linda pintura; faci-
lito. Rua do Russel 32-A.
DE SOTO 1953 — Mccâ-
nico, de 4 portas, pegue-
no ótimo estado. - Vendo,
troco e facilito. Av. Mem
de Sá n. 253-B. (P

.ERO Y-ILLYS 62 — Preto
Vende-se Rua Sacadura Ca-
bral n. 60.'.Guardador.; punha
ATENÇXC) — Vende-se ao gues, 476, Encantado,
primeiro que chegar um ear- 1 050 000.00. Troco

CADILLAC 52 — 4 portas, Vi-
dros rny-ban, dlreçfto hldrau-
llca, pintura, forraçáo, motor, .„ ___
etc. novos. R. José Domln-1 ________

DAUPHINE 1963, 0 km
Vendo com garantia, ã vis
ta ou a prazo. Rua Barão
do Flamengo, 35, garagem.- "" 

(P
.IÍ.ODGE 41, taxi, 450 ft vista,'.
 Leopoldlna Rego, 613-101 —

Ven- Olaria

FORD 1946 — Cupê. Ven
do em belíssimo estado de
conservação, rádio de fi-
brica, facilito. Rua do Rus-
sei n_J2-_. <*
FÍftT 1100, 4 portas, 58, pre-
ço 950 mll à vlsta. Tratar p/
tel. 23-8220, ramal 439, Sr.
Wilson;
FORD CÔNSUL 1954, únl-
co dono. Todo original —
Troco e facilito. Rua Sao
Francisco Xavier, 39g.
FORD 39 — 85 HP, 3 portas,
otlmo estado. Rua Francisco
Eugênio. 268-A.
FORD 51 — 4 p., mec., 1 ÍOO
ft vlata ou c| 700 • 50 mens.
Ver Av, Jofto Ribeiro n.° 308,
Pilares. .

PLYMOUTH 51, lmP*-,BavTeL„
Vendo. Rua Haddoci- Lobo.
66. Garagem Cruz.

KOMBI 62 — 6 portas, luxo,
equipada, rádio, tudo nôyo.
Particular. Vendo urgentej
Cri 1 200 000,00 ft vista e Crí
650 000 00 facilitados. Telefo-
ne 57-7078.
KTRmXNN-GHIA - 1963,
equipado, cores cinza e
pérola. Todos Impostos
pagos. CrS 2 800 000,00 •-
Ver na garagem: Avenida
Atlântica 1136 — Telefone
37-9810.
KOMBI 1961 — Vende-se. —
Tratar na Rua Jangadelros,
14-C. lola OCA.
KOMBI — Táxi, alem*-, motor
100',.. A* vlsta Crí 800 000,00
Av. Epitácio Pessoa, 306,
quase em írente Clube Cal-
caras. Depois das 15 horas

KOMBI 63 — 0 quilômetro
Vendo, preço tabela. Tratar
tel. 52-3677.

PACKARD 52 — Médico ven
de hoje, 1 mecânico estado de
novo cl radio. Ocaslfto. 680
mll._R_.24.de___o, 279__

PLYMOUTH — 19561 —

Belvedere, 2 portas, otimo
estado. Vendo, troco e fa-
cilito. Mem de Sa, 253-B^

P__fMÕ-THT-í - íSpêf»«-*
Venha ver. Rua Amblré ca-
valcantl, 456_Rlo_Comprldo__
PLYMÕÜTH SAVOY 1954 -
Powerlllte Sedan, preto, *
portas, banda branca, equi
pamento e radio origina s
100%. Períelto estado. Parti-
cular vende garantido. Ver-ç|
Sr. Curi. R. Vise. Cabo Frio,
M,_Tlíuca_J-__._38-_587_
PEUGEOT 52, mod. 203, par-
tlcuiar. Vende-se ft vista: Cri
600 mil. Tel. 36-3097. — Fer-
nandO;
PLYMOUTH 50 — Estado de
novo, um mllhfto, ou melhor
oferta — Rua do Matoso, 126

Fernandlnho ou Rlssa,
PEUGEOT 1933, 4"p., c/ rádio
e novo; único dono, urgente
R. Raimundo Correia, 44 -

TAUNUS 52 em ótimo es-
tado. Benjamln Constan-
te, 149^
TÃUNUS 51 — Crí 420 000,00.
Pintura, pneus, máq., novos.
R. Pardal Malet, 26, esq. de
Afonso_Pena.
TAXI CAPELINHA completo,
novlnho — Vende-se ao l.
que chegar. Ver Rua Aplnagé
n.° 88, fundos. Inhaúma.
TAUNUS 51 — ôtlmo. Rua
Carlos Góls, 476, Leblon. Nfto
tem telefone.

T.U-I Rarão do Flamengo, lômetro. ilnanclo, na Rua
P-ua_-.Í.-íl t.i 2s._l._g. Conde de Bonílm n,° 190.

p VEMAGUET 1962 — Vendo
estado zero quilômetro, 11-
nanclo pagamento, na Rua
Conde do Bonílm, 190.
VEMAGUETE 57 — Alemfto.
em ótimo estado, ilnanclo
parte, na Rua Conde de Bon-
fim n.o 180.
VOLKSWAGEN 61 — Vendo
3> série totalmente equipa-
do com radio alemfto, na Av.
Rio Branco, 185, IO.» andar,
Bala 1 020.

VOLKSWAGEN — 1963 —
0 km, dlv. cores, pronta
entrega, garantia. R. Bara-
ta_Ribeiro_197_\. (P
VOLKSWAGEN 61 — 2>
série — Côr grenat — Es-
tado novo. Vende-se. Rua
Barata Ribeiro, 236-A. —
Tei.: 36-4337. (P
VOLKSWAGEN — 1962 —
Em rarissimo estado de
conservação. Av. Bartolo
meu Mltre, 620. — Telefo
ne 47-3480. (P

TAXI CAPELINHA — Vendo,
completo, aferldo. R. Barata
Ribeiro, 35, portaria. — Sr.
José.  

VOLKSWAGEN 61 em ótimo
estado. R. Benjamln Cons-
tante, 149.
VOLKSWAGEN 63 — 0 Km.
1 750. Hoje. 58-0714.

VOLKSWAGEN — 1960 —
Em ótimo estado. — Ven-
do, troco e facilito. — Tel.
47-3480. Av. Bartolomeu
Mltre, 620. (?

VOLKSWAGEN 1962 - 3.a
serie, com CrS 300000,00
de equipamentos, à vista ou
facilitado. Tratar na Rua Se*
nador Vergueiro 44-B. (P

LOTAÇÃO EM BOM ESI A
-—-,- nn  Própria para colégio

FORD 50, 4 portas, pai tloular. _ ___ 000 - Rua Dr. Nie- _„._.,
?.^_ S2°0Ta'vSfS_ Av 

"ul mU*** »• 78 -_______*tl____ jóaqulm5.
^^á___4_______Í!_ MERCEDTS1960 - 220-S, ™™W&^®S.
PIAT 1 400, .1953, vendo equi- .^^^ , rn„rn __ Av | Í™. 

4S* 
_u_B0na 8 857. IPedade

VOLKSWAGEN 1961, ven-
do equipado, excelente. —
Rua do Russel, 32-A. (P
VOLKSWAGEN — 1962 —
Estado de novo, entrega
Imediata. Rua Barata Ri-
beiro, 197-A. JP

VOLKSWAGEN 1901, slncro
nlzado, todo equipado. Ven
do. Ver Tenente Possolo, 43.
VAUXHALL 5_, seínlnôvo. —
Preço 580 mll, 34-5267. 
VOLKSWAGEN 1959, alemfto,
equipado. José Hl_;tno, 254.
ap._301.  _  _
VOLKSWAGEN 1955 — Vendo
em períelto estado. Rua Ma
chado de Assis, 81-A — Fia
mengo. _   _
VOLKSWAGEN 1961 — Su-
perequlpado, inclusive radio
Vendo urgente, bom preço. —

ro de praça, ano 1940. Preço CHEVROLET luxo. 42
280 mil à vlsta. Rua Aristl- (l0i j_. emplacado, ótimo pl DAUPHINE 62
des Calre, 270, ap. 104. Tel. - ¦ - - '

49-4383.
ATENÇÃO — Motor Ford 48,
— 95 HP compl. f. ótimo. Ba-
rato. R. Conde P. Alegre, 70.
r.ocl.a._
ATENÇÃO — Pneus 750x20 —
10 — lonas, tenho 6 cl cama-
ras aeml-novas. 73 mll. Rua
Cond» Porto Alegre, 70. Ho-
cha.

Te-

 _. Gelo, lorra
casamentos. Urgente. Rua\_0 a couro vermelho, estado
Prudente de Morais, 599-A, <je zero quilômetro. Financio
nP*_-_!_l.* pagamento, na Rua Conde de
CAMINHÃO FARGO 1952 —Bonfim n.° 190.
Próprio para socorro - pneus DKVV 62

pado, magnífico. 45-1332
FORD F-100 — 1961 e
1960 — Pick-up — Unlco

a couro.
Atlântica 1536-B.

dono, com garantia — Ver MERCURY 1947 — 4 por-
e tratar na R. Pref. Olím- tas, snperequipado, unlco

in\ PLYMOUTH 11 — - P-, eu>
U bom estado, vende-se. Av.

Paulo Frontlm, 706. Telefo-
ne 28-0152.

AERO Willys 60-61-62
nho 6, equlp. íemlnovos. Tc-
lefone 30-1033.
aeíío Willys 1901 -
Vendo, estado excepcional
côr cinza claro e escuro —joferta

novos — máquina retificada
e revisada. — 350 000,00. Dr.
Nlem61cr_ n. 78,
CAMINHÃO 

""Mercedes-Benz

LP-331. Vcndc-se, acclta-se
proposta, rcccbc-se como par*
te do preço uma Merccdl
nha Ver e tratar no Pôstq
Itaplruna, na Av. Brasil, c
Ani*elo_ ou Murilo:-^Urgente
CHEVROLET 34 — 4 p., tipo
Intocável. 210 mll. Aceito

Uranos, 1 217 Ramos

Camioneta, nova
radio, na Run Senador

Dantas, 117, «] 1 623.
DÍCW VEMAG 61, em ótimo
estado. Benjamln Constan-
te, n.° 149
DKW — Sedan. — 1859 —
ótimo estado — R. Tenente
POSROlO, 29.

pio de Melo n. 1 735 —
Horário comercial. U

DAUPHINE 60 — Equipado
— novo. R. Araxa, 71.
DÕDGÉ 51. KlnVsway. part..

_ 4 portas, mec. Impecável; ¦—
Fac. Campos da Paz, 134, tcl.'28-0238. __

•¦¦do de conservação e fun- DE SOTO 52, particular, 4
cionamento. Tratar na Av. portas, mecânico, íorraçfto de
Rio Brnnco 156, 33." andar, couro, tapetes e rádio de fn-
aruno salas'3 310 — FInnncio brica, o mais lindo dn GB,
parte. 'Av- Paulo Frontlm, 516-F.

CHEVROLET^52~^-Tv.nd o, DODGE UTILITY 53, rn.eo._-
„ :mcc 4 p. Impecável — Av.nlco, " '

Com apenas 8 mil km "-iScm.crático-, 532.
dados. '"

Facilito. Rua do Russel nv CADILLAC 47, de pinça
32-A; (P Vendo um, em perfclto.es-
ÃUTOS.*P| CARNAVAL."; Fl-
nane. Llncolnn convers., 8
cllind. Renault Juva e 4 ov.
Teresa Gulmaríes, 140 - 201.
— BotafoRO. ¦" -.  

AEIÍÓ WÍLLYS — 1962

tranca de direção.!
— Vendo ou troco por car 1ICHRYSLER 49 — 4 portas,
ro de menor valor. - Av. mecânico, radio etc bom
ílartolomeu Mltre, 620. - Preço, otimo est, Rjral R.
Tel.: 47-3480. <P Cru- Lima, 17-80-J. Fia-

AUSTIN. A-40, ano rftiT= !""¦£' «I nortcirn* 750 m''
Vendo. Rua Bamblna, 67. Ia vlsla.

FORD FALCON 1960 — 4
portas, excelente estado —
Vendemos e trocamos. At.
Atlântica, 514, Leme. (P
FORD 1957 — Fairline 500
em perfeito estado. Ven-
demos e trocamos. — Av.
Atlântica 514, Leme. JP
GÕRDINÉ 1963 

"e 
1962, 0

km, todas as garantias. —
Pronta entrega. Rua Ba-
rata Ribeiro, 197-A. (P
GORDINE — 1963 — Ven
do, equipado, facilito. Rua
do Russel,_2. (P
GORDINI 1963 — 0 km
com toda rarantla de fâ-
brica. Vendo, troco jí fa-
cilito. Rua. Conde de Bon-
fim n. 577-B — Telefone:
58-6769. (P

Alugam-se
Volkswagen

Sedan e Kombi
Com rádio c equipados
Cop. Rodolfo Dantas, 6

Tel. 37-0077
Praia do Flamengo, 300

Tel. 45-0584
Rua Riachuelo, 13.

Tel. 22-2979
<p

VOLKSWAGEN — 1961 —
Magnífico estado geral. —
Vendo, troco e facilito. —
Av. Bartolomeu Mltre 620.

Tel.: 47-3480. (P
VOLKSWAGEN — 1961 —
Perfeito estado. Superequi-
pado. Vendemos e troca-
mos. Av. Atlântica 514 —
Lçme. t"
VENDE-SE De Sotto 1952,
portas, 6 cilindros, em per-
íelto estado, maoulna retlfl-
cada a 2 meses. Ver e tratar

-, . nn Bua Inhnngá, n.° 33, ap
Rua Ministro Viveiros de g04i ç_pai_xban___el_3_L0__Castro, 41-B. _ _ vÒ-_CSWAGEN 1960 ultima
VOLKSWAGEN 61, J!> série. sérleii ^40 equipado c| rndlo,"*--*— tranca 

na direção etc. 23-500
km rodados, estado de novo.
Ver Bua Uranos, 1467. Ola-
ria

Aluguel
automóvel

E dirija o Sr. mes-
mo — VOLKSWA-
GEN 62, c/ chapa
particular. — Tratar
Rua São Francisco
Xavier, 162 — Tele-
fone 48-0638. - (P

dono. Vendo, troco e faci-
lito. Rua Marli e Barros
n.* 1146-A. <T
MERCURY 1956 S. V. —
Camioneta, 4 portas, dire-
çáo hidráulica, freio a ar,
Av. Atlântica, 514 — Leme.

MOBBISJOXFOBD 51 -• Im-
pecável. _.n66.760..46r5-92-._
MERCURY 49, 2 portas, todo
enxuto, vendo barato. Ver
tratar com Mamar. Av. Su-
búrbana, 10 0S7, Cascadura

PEUGEOT 1952 — Vendo ur ^ _ 
gente. Av. Augusto Severo, ai_ 2__. DuquE d_ caxias.

estado de nflvo. Tratar na
VOLKSWAGEN — 1963 — Av. Blo Branco, 185, s/ 1 211.
Zero km. Pronta entrega, Tel._42-9237 .Danilo.
garantia, facilito. — Rua VOLKSWAGEN 1960 — Temos
do Russel, 32. (P três em excepcional estado.
vrii-axíwxC.Vti'"— 116^— ™° mil de entrada e 60 mtl
VOLKSWAGLN — l-b- — 

men_als, H. Riachuelo, 33 -
Superequipado, baixa qul- T_, 42_986E

Mb^i-ÍA."" ?P VO_KSWAGEN-Í963 - Okm

VENDE-SE Dauphine 1962 —
Tratar Av. Nilo Peçanha, 160,

202. ap. 303 _
PONTIAC 53, 4 portas, toda
equipada, estado geral novo,
único dono. Vendo ou aceito
troca por carro de meticr va-
lor. R. Uruguai. 222, com o
Sr. Aldo.
PONTIAC 1947 — Conver-
sivel, vendo, troco e faci
lito. R. Lucidio Lago, 3.9-/V Ga_asem". Tc... 45.9135

MERCEDES 220 S, 1962,
equipado. Av. Atlântica n.r
1 536B.

vidros ras*-ban, rndlo,
h. branca. íorraçfto nova, cs-
tado ircral Impecável, Av.

rsoTr^r^ni^^Hí!.*:.-.v :¦•.-' ¦«-
cilindro", 4 portas. Vendo à

VOLKSWAGEN 1961, 2a.
serie, c| tranca direção —
Vendo, troco e facilito —
Rua Estácio de Sá,_153. JP
VOLKSWAGEN — 1963
0 km. Vendo com garantia

Estudamos llnanclamento em
até 15 meses. R. Riachuelo,
33. Tel. 42-9868._
VOLKSWAGEN 1959 — Ein
otlmo estado. 750 mll entra-
da e 60 mll mensais. R. Ria-
chuelo, 33. Tcl._ 42-9868.
VOLKSWAGEN 61 — Vendo,
em otlmo estado, R, Vise. do
Tllo Branco, 29,

VOLKSWAGEN 60 equlp. POU-
co rodado 30-1033.
VOLKSWÀGEN"61 — 2-_«H
rle 1350 000. Ver hoje ate 18
horas. R, Gustavo Sampaio,]
126-102. .
VOLKSWAGEN 1963 — Ven-
de-se, 0 km. Tels. 52-0748 —
42-4626.
VOLKSWAGEN 63, 0 km —
Banda branca. Vendo ou tro-
co por carro menor valor.
Rua Silo Luis Gonzaga, 163.
Tel. 28-5497 __ Nicolau. _
Vemag 63 — belcar

-j SÍSií „„ a nráío - RÜa VENDE-SE carro HudsonS48r Í_m_güÈTE' - Pronta., ,,_t., „„ .. pi .«o. J.ua _m hom e.tado Qpnverriytí l*„t„ga! Preços de lista -Barão do Flamengo,,35 — | „__„_¦- p„ra 0 carnaval — l"*"-*-,* :.:¦„ -_„mniln¦ ¦ Faclllta-se — I Descontos parapaçameiuo

ALUGAM-SE
Volkswagen 62

Sedan e Kombi

RUA BARATA
RIBEIRO, 105

Tels. 37-8357 e
37-6193

(I> AERO WILLYS 1963 — 0
4 porlas, |lrll.) pronta entrega. Ven-1'ÉUGEOT 52

excelente estado. Telefone: ,*0i troco ,. facilito. Rua
48-1361 — HéHn. Marli e Barros. 1146-A. (P
PONTIAC 50, mec. 6 cc. taxi VOLKSWAGEN sedan, 0

um Citroen os dois 100*.». i_n.t {n_as as garantias. —
Facilito. Rua Rio Preto, 197. Vcndo, troco e facilito até

(?lcrS 320000,00. _„,,,,,..-,.. — : . ¦- .,-«„-,„„•-
Tratar com Sr. Fernando, na a vista. Plano de flnancin-
Rua Barfto de Iguateml, 404, Imento a prazo ate 18 me-

1 250.
Teie-

MERCURT 52 — Mec.
R. Cde. Baependl, 103.
Íone 25-4085. _
MERCUTtY 1947 —" Superequi
pado. 4 poilns, banda bran
ca. Rua São Francisco Xavier

Vlstft ou facilito parte. Ver e
tratar na Rua Visconde do
Rio Branco, 27.

300 mll fl vlsta. Saldo a com-|n.° 342. ap. 509.
binar. 29-9016. 'MORRIS C_a-'OPD
HILLMAN 51, ÍOO..'.' R. Ura- |pro. Taco á vista -

nos, 1 191, Ramos. Hélio.

(P Cordovil.
PLYMOUTH 51 de luxo, 4
portas, pari. 6 cll. mecânico
dos pequenos, equipado cnm
pneus novos, radio orlR. ca-
lhas etc. cmp. 63, preço A vis-
ta l 200 mlt. Rua Uranos, 1139
—_Ram_ _
PONTIAO 1951 — Completa-

... mente nova. Radio, 4 porta..
31-9940. Faca qualquer prova. Vendo

barato. Tcl. 37-2768.

Com

20 meses. Tcl. 43-2329. JP
VOLKSWAGEN — 1963 —
0 km. Fronta entrega, ga-
rantia. Vendemos e troei
mos, Av. Atlântica n. 514
— I.cme._ _JP
VOLKSWAGEN 1963 -
Compro um para uso par
ticular. Ncjrócio urgente ã.

11. Praça da Bandeira,
VOLKSWAGEN c sp orle",
conversível, carroçaria fei-
ta em lutcrlagos, tipo uni-
eo no Brasil. Pouco roda-
do. Vendo ou troco por sc-
dan nacional. Facilito a
diferença. Av. Augusto Sc-
vero, 292-B. :'¦
VOLKSWAGEN 1960 — Rua
Duvivier 37, ap, 708.
VEMAGUET í 000 — Vende-
se azul, teto pérola, ma^ni-
fico estado, mecânico, per

ses Tratar pelos telefones
23-9963 e 43-9940, com os
Srs. Murilo e D Ímpio. Ex-
posição dos veiculos na Rua
Fllomena Nunes, 162, c| os|
Srs. Albino on Sérgio.

AERO WILLYS
1963
Okm

VENDE-SE ou troca-se uma] Ventle-se, todo equipado.
Kombi 1960, em perfeito es-!garantia de fábrica, cor
tado. Ver • tratar Hotel Bra-; jjordéáÜX, íorração de cou-
?"_•<;•_. .--.A}...-*^*Voícufa*' ro. Ver e tratar pelo tele-117. 

"Tcl. 
22-7600

Armando.
VOLKSWAGEN 1961 í
equipados, poileo uso.

vista. Tcl. 37-5620.
feita. Ver e tratar na Av.'troco R. BarSo de Mc5rlu'_|comerc*-,*

íone 30-5635 e na Avenida
1962,1 Itaoca, 360, 360-A e B, com

v* '¦ o Sr. Álvaro no horário

(P Atlântica 2 672, fiaragem ta, 33!



S.o Cad!, Jornal tio Brasil, «.^-íelra, 22-2-63

Al u tomósVeus
Eduardo Jardim
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>jsf# • Hillnttinn Imp, fotografado quando fazia nm ttstt secreto. ' Os írrg7r.«e.» eslío 'muito ' cort/icr-í.e.i
neste novo modelo, poi* o consideram como o melhor já fabricado íiístcs-úliimós 30 .mios. 0 Ilillrnann
Imp lembra o Triumph Herald, o Austin, MO e o 'novo Simca 1000, mas em rendimento e potência
por.sui mais que os Ires juntos. A velocidade máxima está. estimada em '10 milhas pnr hora e. s«ii
mfilor. traseiro desenvolve. 50 milhas com um galão .de ¦ fisolin". O cairo, seca oficialmente lançado

em 2 tie maio, no salão tle. Linicood, que será aberto pelo Duque tle Ediinburgo

JB RESPONDE:

Possuo um V"Wvl961,2? série... 59

Recebemos do leitor Hélio
MárcÜo' Chór, residente na
Rua José Clemente, 180, Ni-
teról, as seguintes perguntas:

\ ai,' PossW um Volkswasci.
1961, 2.R serie;-moro em Ni-
terói,' Cidade, onde imperam
buraoosl que me obrigam a'
dirigir na maioria das vezes
à 25 .km,.-utilizando muito a
2.*1 marcha — pergunto: — o
lato' ,de rodar em velocidade
reduzida poderia com o tem-
po causar danos ao motor?

b) se a ventilação do motor
do VW depende dé sua rota-
ção, e sendo a rotação da 2.**
marcha maior que a da 3.*,
será preferível quando em ve-
locidade reduzida (25-30 km/
...'"utilizar il 2.a marcha ao
invés da SA. . .

c) Tenho usado no carter
óleo 30 — seria aconselhável

manter o. óleo 30 (ao invés
de 20), mesmo durante os me-
ses mais írios. quando a tem-

' 
peratura oscila entre 20-25
graus? -

d). Há alguma vantagem
em aplicar o Underseal ao
VW, mesmo que já tenha ro-
dado previamente 22 000 km?
É o Underseal a íorma ade-
quadá dc proteger as chapas
contra a corrosão? "(Faço esta
pergunta, pois não dlsponho
de garagem, sendo assim obri-
gado a manter o carro na
rua)."

Vamos às respostas:
a) A 25 km. deve-se, sem-

pre, utilizar a 2."* marcha. A
utilização desta marcha não
prejudica o motor; o que não
se deve íazer c passar à ter-
ccira marcha à velocidade re-

duzida, pois isto -força o mo-
tor. ;'¦

b) A rotação do motor na
máxima é sempre igual .em
qualquer marcha, o que é di-
íerente. é a rotação, do dife-
renoial, logo. é preferível uti-
lizar a 25 km a.2.a.

c) A temperatura de 20-25
graus é muito esporádica nes-
ta região, sendo assim não se
justifica a mudança de óleo.

d) A aplicação dò Uridér-
seal é sempre conveniente.
Para evitar a corrosão, não
hà nada melhor.

Mas, 
'antes 

dc aplicá-lo, de-
vé-se preparar o chassi com
raspagem e banho. de quero-
sene.
.PS: Dr, Mário Bento: Para
responder à sua carta, solici-
tamos * a colaboração da
Willys.

PORTO CONGESTIONADO
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_....«;« o resultado da greve dos portuários nos Estados Unidos. A Volkswagen alemã (Woljsburg)
teve que paralisar, temporariamente seu trabalho «¦__• de janeiro, em virtude, dí a exportação, via. mu-
TÍtima,para os Estados Unidos se ter tornado impossível,' deixando os portos sobrecarregados e sem
espaço para novos veículos, como se. pode ver (foto) no porto de Bremen. Os EUA constituem o maior

mercado importador doi carros Vollaivagen

Lancha Colúmbia
'.IÁC.U1.JA tíOLDA elétrica CLIMAX — Vendo X-OOU: AT ri i i U>T'm?T T Ti A TYI7 l_ C A' ON TUArt — y.cndo.Marqués Func. bem. Machado de .rV-L- 1 J\ l1 lJ_/lJ-Jul__-/_.__/_L. Itt V_. /\.

Assis, $.Sto Vicente, 10-1». P>'.vea.
MOTOR geladeira 1PL. Ata-
cado • \íu*cjü, Av, Annivftl
Peixoto, 6i>, sala 512, telefone• Scminova, preço convidativo. C8,bina^_4M3_______.

WC, geladeira. Facilita-se com 50%; QB^yS^^^^oSSÍ-ím^S
Motor de 185 HP. Favor marcar hora para'"*.J*1'•_.••
experimentá-la, — Tel.: 25-3641 
~*  " "" "" _-.. Venrtc

Ü
ALUGA-SE

1963- ¦

SEDAN E KOMBI'

Av, Prado Júnior, 335 C

Tels."
36-2128 e .57-7034

Vcmaguelo 60
üqulpEdo, e.*:ccpcionp.l es-
tado. Vendo, troco e íaoi-
lito. Av. Mem de Sá, -48;
Tel. "2-S803. , ¦ , lP

Volkswagen
1961

1-o-t ,: estado, sim- ridío
li* s.rie. •

Traiar na Eua Duvivier
n." 1071 Tel. 37-7666.¦ ¦-;¦ 

_np

Volkswagen
1960

Equipado' com
tranca direção, refôr-
ço pára-choques. Gó-
mes Freire, 387, 'l.*-*
andar, Sr. Viannã.-
Viagem S. Lourenço

Caxi«n*u
Viagem Rio—Sã'o Lou-

rençq—Caxambu, ida-vol-
ta, a combinar, em Kom-
bi-táxii Informações, tele-
folies &_______________¦* t ';

Volksv/ageii 63
Vendo; 0 quilômetro, náo

emplacado. Ver e tratar lia
Av. Mem'de Sá, 117, com
Machad'o. .

Estear' Vema^ue^i Cal-;
rara. 1700. Vendo ou* tro-
co. Almte. Guilhérri'. ,_. —
Leblon. 27-783-, 27-7511. _
COMP. E, V|N*f I*
DIVERSAS

VENDO, na'embala-jem. uma
maquina de lavar O. _.,
americana,-fia.«e 150 mll. —
Aceito olcrta, 36-0655.
VENDE-SE uma maqülii* rte
cortar trios quase nova, pôr
30 000,00. Ver na n. Leoiiolüo,
151-B ou pelo.tcl. 38-7576.
VENDE-SE um turno una-
do IMOR l,50m. — Telefo-
ne_30-3_30, Sr. Anifelo. __
yi._Vl_iE.M-SE unia mocntla de
cana. IíocIva ra-';.os n uma
menor. .Ver na Av. dos De-
mnci-Ètlcúp,- filo, BbumcQSÃO.^

Grupo rsrador
. Diesel, muito bara-

VENDE-Sl uma eala boa, Cr.*; t0 : _ c] 52-000D. COm11000,00 e uma máquina de IT *,., "«"«» D. Mana._
VENDE-SE uma máquina de
costura, Slnjcr. elétrica e
portátil. Estado d e nova,
Ver na Rua José Linhares, 11,
ap.- 101. — Lebinn. . ,

Compressor de ar
REFORMAS

VTSXDEM-SE R mis. _e baicín Efetuamos reformas com-
Icom cuwa e_t. de novo, i pletas em compressores in-
lrl_.crl.lco, 1 maquina, l_/r; | dustriais e portáteis com

OPORTUNIDADE
material pl montagem (te
barbearla a bRlxo custo, Av
Copacabana, 35-B, telefone
43-5576. ¦ . .'
VENDEM-SE na R. Baraü
Ribeiro, 559-C. 3 Tilrinas,
3 balcões etc. Ver ho local.
VENDO õblecio de livro Hls-
tórla dos Kebreua, 8 mll, e
Obras Compl, Vítor Euso, 5
mll, 2_-0003.
VENDE-SE 1 revólver Colt
cavalinho, 32, cano curto,
car_;a dupla,-B. Carlos Vas-
concelos, 155, l." andar. tel.
54-3347, Lacerda- — Aceito
ofefta.

costura El-OIn, Crl 25 000,00,
motivo de viagem, Rua Albu
n. 54, travessa da Itua Acau.
— EnKenho__6vo.
VBKDE-SE (nstalaçio cabelel-
relro. completo, c| 2 banque-
tas espelhadas , cristal, 8 ca-
deiras de'braço, 4 secadores-
lavadores. Farto material qul-
mico. — Rua Hilário Gouveia,
66, «l__

FRIGIDAIRE 9,5 pé.-,, estado
de nova, ampla a Kilenclosa.
CrS 60 000,00. R. -¦¦iBUdicilu
Masalhtes',.353;
GEIiADEIRA 1'RIGIDAIRE —
lO.i pés. USA, toda o.-lglnal,
c| taveva p| legumes e vordu-
ras, pintura nova, suiando
Íjem, n_ 001), r. dos Inválidos,"»1, sobrado.
GELADEIRA GÊ. 15 pés,
americana, 2 portas, inte-
rlor em cores. Vendo ur-
Cente, esta maravilhosa
geladeira, ampla, e confor-
tável, recentemente impor-
tada, uri.., CrS 170 000,00.
R. Pompeu Loureiro, VIO,
ap. 804, Cop. Tel. Ztí-V.W
elerador dns fundos.
GELADEIRA i querosene, Cie-
lomatlc, 6 pés, vendo, na Av.
Gemes Freire. 510.
GELADEIRA a quercienejvendo, na Rua da Relaçio, 55,
gálâ 103.
GELADEIRA G. E. 10 pés c/
porta aproveitável, 2 anos de
garantia. Congelador horl-
r.ontal, Cr.» 115 000,00. Av.
Copacabana_«10, loja 7.
GELADEIRA r ri... ou-quevo?
sene, nova. Porta útil, de 145
!,„,._ mll. R. i-iguciieuo Ma-
i.iilli-ef, 353.

V",NT>0 IWGrXTE
Modelo 63 — Quatro rotações — C.'r$ 40 000,00

_u..i g&\aiíUi-i i-_-.il-.iitii._ imporuida, cotitrôíe
eletrônico, desllRando totalmente, quando termina o
programa, 11 válvulas, várias ondas, pick-up automá-
tico, flctrônlco, alta-fidelidarte. Vendo urcente, pnr
preço inferior ro custo r.qui no Rio. Rua Barata Rl-
beiro n.° 312. Tel. 37-5*132. Estereofônlca. Atendo
até 21 horas. Inclusive domingo.' (p

Alta Fidelidade - Mod. 63
VENDO URGENTE — CrS 48 000,00

Com farantia de 6 meses, controle eletrônico, «tes-
ligando totalmente quando termina o programa, n
válvulas, várias onda.-,, Pick-up autpmático, eletrônico,
caixa toda em neoulá marfim, controle de grave «
agudo suparsílos. Facilitamos o transporte. Ver na
Av. N. S.» de Copacabana, 583, ap. 12. sobreloja, aolado do Centro Comercial, até às 21 horas. Procurar oSr._Arl. Telefone 57-1333.
GELADEIRA americana" uma

maçao cem vldro3 de café, 2
máquln-.-. r_íre-:quelras no-
va... Preco à vlíta, bírp.to.
Ver na Av. Suburbana, 10C92
_.__c_dura^

VEND_.M-£E 3 bellcl.es, en

garantia de seis meses.
Temoi compressores à

venda.
STANDAR5IAC MAQUI

NAS & MOTORES LTDA.
Praça Mauá, 7, sala 423

Telefone: 23-93.8 (P

ceradeira, bomba, mesa fór-
mlca com 4' cadeiras. Tele-
t.ll» 27-5777
VENDSM-SE 

"barato: 
1 quar-

to 1 fc-ilo, enceradeira, ma-
quina de costura • é outros
objetos dome.tlcoa. Tratar R.
Martlns_La)e. 118. E. Novo.
VENDO~-om grande prejuízo.
coluna, estatuetas de brons.e
«cas em duesCapé.qllanOo,sTV, Tej ^(.OO, COlll D.

PRENSA EVA
Quase nova, 60 ton.

geladeira, .... . .
mosos. mesinhas, abajures
_____!_ 47-1268 Urgente 1..

VENDEM-SE 1 soíá-cama, 1
rolch-o de molas Epeda, com
estrado, * uma máquina de
costura TAnY.o, com motor.
Sr: Santos. 36-2331.

VJSÍíBO 4 balcões rltrlns, no-
vas, 

"para 
armarinho. Rua

da Conceição n.o 60 — Sr.
Artur.'

Maria.

Jóia, em cór. 53 COO.OO, Ca-
tete. 274—1 101.

RÁDIOS £
TELEVISÕES

VENDO mobília copa, 1.1 000,
1 maquina costura, ótimo
ponto, 16 000. Rua 24 de Ma-
ln. 41-F. n. RUth.

COMPRO TUDO
Geladeira, televl=Eo. vlt.ro-

las rãdlo. toca-discos, gra-
vador.- ventlltdor, Uquldlít-
cador. acordeão, máquina es-
crever, somar. lavf.r, co.tura.
Atendo rápido.-..domicilio.

Tcl. 28-4637, Alberto

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO
CÍ_Í_NTÒ""páral_'o," Barroso.
Vcntío, posto obra. Telefone
3U-7-25.
DEMOLIÇÃO — V plnbn de
Rl-.fi, tijolo etc. R. Martins"Ferreira; 

__ Bota.oro
VENDE-SE um lote de ma-
terlal usado para cohstruçib

Rua. Itacuruçã 'n. 77. —
TIJura.

COMPRO TUDO
Televlsflo,* seis deiras, radio...
vitrolas, máquinas de coEtura.
• de es"crever, eno:radelra=;.
ven tl lado r * a, pratarias,

antlsutdades.'' TEL; 57"-í)890"

GELADEIRAS

ALUGAM-SE
AUTOS

Volkswaiicn Aero-Wil-
ly;,. Rural-Willy.s. Rua
Muriz e Barros, 724 Te-
lofüiios 28-7791. 48-1403'_8-(i'_ü2 --; Agência Viana

[Aero Willys 63
0 Km

Preço da tabela
Faturamento direto em

nome. do comprador, com
apólice de narantia. 28-8489

Cadillac 19551 Kombt - 1960

0 KM - •
1963. Azul —- Vendo' ur-

Conte. Tratar pelo telelo-
ne 57-80.8. (P

Aero Willys 61
Equipado, última série.

Vende, troca e íacilita.
Av.'_v_èni de Sá, 48. Tele-
Íone 32-3803. (P

ALUGAM-SE
Wolkswagen 63
Sedan - Kombi
RURAL — JEEP

Equipados

L0CAUT0 S. A.
Rua México, 111,
grupo 1006 — Tc-
lefone 42-2505.

CkeYrolét
1958

Estado de 0 km —
Equipado. Bel-Air-.: Praia de ícaraí, n.°
363 —Niterói. (t>

Superequipado, único
dono, novíssimo, modelo
Fleetwood — Absoluto no
Rio, troco e facilito. Rua
Mariz e Barros, 1146-A."CONVERSÍVEL

OLDS.
Original de fábrica, 53,

1 dono. Ver c| portéU'."- B>
Figueiredo Magalhães; 285.
Pôstõ -

CHEVROLET
1963 e 1962

Impala, sedan, coupê,
hidr. e mecânico, 8 e 6 ci
lindros. Tratar.. Rua Du-
vivier, 107. Tel. 37-7666. (P

DAUPHINE 60' Yendo. Pintura no-
va, pneus b. To. Gomes
Freire, 367,1.°. andar,
Sr. Vianna.

INCENDIADO ig ap. 3U. Til, L2.
Vende-se no estado. Ver aspirador,' d» pi

na Rua Sáo Cristóvão, 217. ...-.— ¦ —-
Tratar com .D. 

'Maria da
Conceição. Tel. 43-0856 —
Ramal 12.

KOMBI
Carnaval

Trarisj-orto: P-i'» quslquer
parte. Indlvldunl ou Ri-upos.

Tratar tcl. 22-1818 — K. 13
— Carlos.

Aero Willys 63
P r ê l o; forrado a

couro. Rua Haddock
Lobo, 303-A. (P
AERO-W.LLYíTei

MERCEDES 62
VOLKSWAGEN

60, 61, 62
ÍO.i -Inuncla-dos. AgSnrla

Adonl... Eua,-Cond» de Bon-
-Lm,. 11». ,

f

Chevrolet 19S6
Hidramatico, 8 cilindros,

ôtlmo estado, 100%. Tra-
tar: R. Duvivier, 107. Te-
lefone 37-7666. (P
CHEVRpLET 1562

0 km
Impala, 4 portas, 6 cl-

lindros, mecânico, direção
hidráulica, com coluna, su-
per rádio, com duas ante-
nas o 2 alto-falantes, to-
dos os impostos pagos. R.
Riachuelo, 194.~CMVRQLET~

1963 - O km
Equipado, 's port-Ls, dlrc.lo

hidráulica, irelo n ar, linda
còr. Vendemos, t roçam oa. —
Av. Atlântica, ..!,. Lenif. (P

Clievrolet - 59
IMPALA

Superequipado. Todo orl-
Sinal, troco c facilito. Ver
na Rua Mari*. e Barros,
número 1 H6-A. (P

DKW Camioneta
1961

Com ridlo. ótimo estado.
Bua Conde de Bonfim. 41-A,
e_ci. Péllx da Cunha. Faclll-
t am0fl ft troca mo...

Kombi - Táxi
Com motorista, alusa-se

para cs dias de narnaval ou
faz YÍaf-J_n5 p/ Si/o Paulo,
PetrópO-ls, Teresópolis. Fri-
burgo etc. Reservas pelo te-
lefon»_43_-42H.

KOMBI -1963
Zero quilômetro. Pronta

entrega. Tabela — Gomes
Freire, 367, l.° andar, com
Sr. Vianna.

Locadora
Tel. 37-3000
Aluga automóveis

Volkswag-en — 0 km,

MORRIS 1950
ótimo estado, Tendo hoje

por Cr? 620 mil à vista.
Rua Conde Bonfim, 577-B.

PONTIAC
1953

Sedan, -. portas, ótimo
estado. Ver: Rua Duvivier,
107. Tel. 37-7666. (P

ATENÇAOl !- 'Vendo l.tna.r»-
ladeira de ». pés,-, nustou 149
mll » rendo por 73 !__!.' ui*»
?-u_)o' de ' puUoa,.br»nc», ,-d»
130 mll por 95 rnll: televlslo
americana; de 180 mll,. por 83
•jjIIL so.-.-çaisa.. feíhft_4_i.
S5 mll por 30/rall:.*alt!a-tl<te-
lidade 1962, de: 180-mil. por
75 n-Jl; loucas, «nf_,-cai__
27-1167. Motivo. Tlagem. '

iTENCAO'— Vende-si • \ími
aicá. de 83 por 40 mll. 1 me-
ea redonda íacaranrtá.. elastl-
ca <ié 10» por 48 'mll:- 1 ban-
co. tipo marquesa, empalhado
¦ior.,2S mil; cadeira medalhlo
jacaranrti 20 .mll; poltrona
Luls'XVI da-70'rior 45. mll
Rua -Barat* Ribeiro. 118 io-
brelola. Dlarlamenta ati, 23
hora.*!. '___
ATENÇÃO *-i- Vendo urgente
1 arca decané d« 90-por'43
mll; * 1 rii'_..a redonda laça-
randá deL80 mll- por-"35 mll;
cadeiras medalbio jacarandá,
rie 35 mll por-20 mll; império
15 mll • pé dé cachimbo 11
mll; 1- arca d» 63 por 35 mll:
1 banco lgrej?. 15 mll: 1 bl-
nmbo 25 mll.. Barata Ribeiro,
384, sobrado, «.t.'21.30. Inclu-
slve. s^ado>_^n»üfiKO.^_J__
AQUÁRIOS COM 'PJ-fJ-B-,--.
Vendo vâr'M, Pira desocupar
lugar. Ângelo. Rua Riachue-
lb';_________ andar. - 52-7918.
ANTIGÜIDADE: — Particular
— Vendem-se com- urgíncla
várias peças. Av. Mem de
Sã n. 171. ap. 602__________._
AR CONDICIONADO
PHILCO, 2 Hr.. Vendo ur-
tente, pouco, nsc*. * ó.timti
funcionamento. TR. Fomptul
Loureiro. 130-SM. Telefo-
ne_36-1819. ____________
A* DINHEIÍtO r- Compro
hoje, poente, 1; piano, 1
televisão, 1 g*l* delra, 1
eletrola, 1 Stere? Telefun-
l_eh_—JÍ6-S658. ¦:. * ..
AR 

"REPRIGERAPO .— Ame-
ricano. Vendo ursente, Crí
45 000. Rui. senador Dantas,- - Tel.____________

uma
encer-delí- Arnn.^— Tu*o
«I uso. V. P Cr* 13 000,00.
Av. cepacaban», 1213,; «p.Jj.-
BALANÇO íerro batido, 2 lu-
gares, períelto,, vando urgen-
te. Rua Figueiredo. Maga-
lhlts 28. np. 405. * Copac. '

CASA- vende urgente *otá-
can.» de câsàl todo ém tuI-
cae&puma. custou 75,' vendo
nor 32. Plano, alem&o da 450
por 120 • e alta Ildeüdade.
custou 200, Tendo por ,69 mll
1 reladélra, custou 140 mll »
vendo por .Cr* €3 000,00; 1 TV
custou 197 vehdó ,_Sor 85 mll.
quadros •' espelhos. Telefone
37-4674. ; ¦
COFRE e miq. règ. Natlonil.
Vendo.JRua Bela.- 368. '____
CÒMPRAM-SE pelVde onça"»
colcha de. vlcuiiha.--_'i7-V61g.
COMPRO à vlst» um ar
condicionado. GE ou PhU-
co, urjenie; Tel. 37-5620.

BATEDEIRA para, confeitaria,
compra-se. tipo ..Hubart Day-
ton. Telefone 43-7424, das 10
*_¦_> 12 ¦« das 14 as 16 horas.
GRUPO GERADOR — Dlc.eí,
rr.ulto barato. Teh 52-0000, o|
Dona araria..

MÁQVtNAS DIV.

A' VISTA compro uma -íf-
ladeira p| o meu uso. Tel.
49--1462.
A DINIIEÍKO — Compro
hoje 1 geladeira — 3IÍ-.632.
ATENÇÃO"— Compro ge-
ladeiras mesmo com defei-
to. Pago o máximo. Tele-
lone^ 5,'.-08-« — Alei. ¦_
ATENÇÃO — GTeladclras, oca-
Rl&o. Serio, liquidadas heje:
Gelomatlc, 'Admirai, Super
Bergon, e outras, na Rua da
..elRnão. 55,.fRia- 1C3.
BEBEDOURO americano, ótl-
mo, vendo urgente. Rua Se-
nador Dantas, 19, ap. 312. —
Telefone: 22-5700.__ __,
FRIGIDAIRE 9 1/í pés —
Vendo, s_minova. Macha-
do de Assis,- 6.

GELADEIRA Frigidaire, 9 pisótimo funcionamento, vendo
urgente. 53 000,00. Rua Sena-
dor Dantas, 19, ap. 312. Tel.:
22-5700._
GELADEIRA GE — 10,3 péscongelador, inteiriço, portaaproveitável, vendo uv^tnte
Rua Senador Damas, 19, ap
312. Tel.: 22-5700.
GELADEIRA" de" gSlo""—~ Ven-
do, para deáocupar lugar, no-
va. Ver R. Almte. Tamanda-
ré, 41. ap._307,_Barato,
GilLADEIRA PHILCO, 9,5ípís
luxo, super-free^er. gavetasoriginal. Cr* 58 mil. Av. Co
pacabana, 387. ap. 901. 
GELADEIRA Frigidaire. ven-
de-se, pode íazer ' tiualrp.ier'
teste; Cr* 35 000,00. Rua Za-
menhof, 25_._Estáclo2_Sr. Luís.
GELADEIRA Phllco, am"erlca-
na, 7 pés, em bom estado —
Vende-se, Av, Delfim Morei-
ra, 662-A, ap, 306.
GELADEIRA CLÍMAX"?
pés, perfeito íuncionamen
to. Vendo urgente. 25 000
cruzeiros — Rua Senador
Dantas, 19, ap. 807. Xele-
tone 22-103".. (P
GELADEIRAS - Treço ba-
rato. Vendo um lote com
defeito. Aceito ofertas —
Kua Senador Dantas, 19,
ap. 807. _ <r
GELADEIRA americana, 8„1
pé.5, gelp.nclo multo bem —
Vcndc-se pela melhor ofert».
Rua Araújo LeitAo, 465, cj *1.
EnçrNòvu.
.VIOTORE3_de—Keiad.ira~ven^
demos para, oíleina « parti-culares, 10 000 e 12 COO. Ser-
viços gerais em geladeiras no
m...ino dia, garantidos. —
Tel.: 45-2762.

ALTA-FIDELIDADE — Último
tipo, 1963, com 2 móveis, su-
perluxo, marfim, pé palito,
controle de som grave a agu-
do separados, toca-disco au-
tomátlco, rádio com som me-
tállco, 4 alto-falantes • ca-
mara acústica, vendo com
-rnndí preluiKO, Cr* 63 000,00.
Rua Taylor. 31, ap. 624 (La-
paK ou na portaria, Sr. Odon.
À DINHEIRO — Compro
hoj*! urfrente. 1 televisão.

Tel.: 36-3632. _
ATENÇÃO — Compro te-
levisóes mesmo com d"fei-
to. Paço o máximo. Tele-
fone 52-082* — Alei.
.ÍMPLIFICADOit cem cometa

Vendo, na Rua da Stelaçío
n» 55. ftla 103.
COMPRO gravador, TV,' ri-
íloi/ Pagovbem. ^'26-8882;
COMPRO" televisão, vitro-
las e rádios u°ados. Pa*o
blm à vista. Tel. 34-9433
RADIOVITROLA alta-fld. som
estéreo, 2 alto-falantes c| cal-
\x acústica, como nova. Base*13 000. Tel^. 29-1914.
RÁDIOS DE PILHA— Ba-
ratisslmos. Ver para crer.
Rua México, 41, sala 604.

TELEVISÃO 21", Importada,
75 000,00, consolete; 100 .„. --,
Pereira Almeida, I, íundos,
P^da Bandeira.^
TELEVISÃO americana de~2Í
pol. tela ray-ban, verdadei-
io cinema. Custou 180 • ven-
do p| 85. Ver na Av. Atlan-
tica._3 308. _ap. 1 ¦¦ 27-1167.
TELEVISÃO 80 000,00, Arthlí-
ral, 21. coisa boa, Matoso,' 13,
C-II, Pça. da Bandeira.
TELEVISÃO portátil HÕTt-
pont, GE da 17, garantida,
80 000,00, 34-6748, Tanla. ;
TELEVISÃO 

"Emerson, "21

pol. americana, de fórmlca,
em perfeito estado de fun-
cionamento. Particular
vende urj-ente. Cr? . 
7.1 000,00. — Rua Cosma
Velho, 985, »*p- 2"l — *-a-
ranjeiras — Fim de condu-
ção._ (P
TELEVISÕES — rr«"çó
barato. Vendo um lote c|
defeito. Aceito oferta» —•
Rua Senador Dantas, 19,
np. n.» 807. <r
TELEVISÃO CONSOLET 21"
um cinema, 70 mll. - 1Ui»
Caetano da Sllva n. 182 —
Cascadura.^  ^^_

lon-RADIO cabeceira, c/
ias. 10 mll, 22-0009
RADIO — TV. Vende-se oil-
clna completa de consertos c|
venda mat. elétrico, R. Con-
de de Bonfim, 360, s! 805. —
Edlf. Comercial TIJuca. _
RADIOVITROLA — Philips,
antiga. 3 rot, parada, 18,
lons-play, tudo 25 «ili, Av.
Copacabana, 610 - 515;
RADIOVITROLA SÍAN-
DARD ELECTRIC, modê-
ln Auditorium, perfeita. —
Vendo urgente. CrS
43 000,00. — Rua Senador
Dantas, 19, ap. 807. — T**'.
22-1032
RÁDIOS DE PILHAS -
Sharp, National, Holiday

VENDE-SE geladeira Philco. ?IJrXtnurM- ^'""S/^g;7 pés. bom* estado, motivo .3.500,00. — Largo de bao
mudança, por Cr* 50 000,00.
Rua Guamerlm, 15, ap. 101,
Andaral. Tel. 3_-9244.

TELEVISÃO 21", garantida.
15 mtl. Daniel Carneiro. «3,
E. Dentro. .
TELEVISÃO PHILIPS — 90
mll. BarS.0 Cotegipe, b2ò. e. 8,
V. Isabel. • .
TELEVISÃO — Vende-se; no-
va da fabrica, 1 ano de ga-
rantla, 23 pol., mod. «3. Rua
São Clemente. 57, s| 202. Re-
presentante.
TELEVISÃO Predlcta —
Compra-se meslnh» — Tel,
27-4317^ ¦ ._
TELEVISÃO INVÍCTÜS I
21 pol., marfim, com pés
palitos. Vendo urgente —
CrS 58 000,00 — Rua . Se-
nador Dantas. 19, ap. 807.
— Tel.: 22-1032. _(P
TELEVISÃO PHILCO —
110.\ moderna, 21 pol. —

.„ Vendo urgente. CrS ......
u 120 000,00 — Rua Senador

Dantas, 19, »p. «07. Tel.:
22-1032

MAQUINA de lavar Bendix
Economat, estado de' nova,
78 000,00. Av. Copacabana n.°
610. ________ .—-¦-.—- ¦
MAQUINA, Philips 5 gavetas
e'stado_nova, 20_mll. 46-7710.
MOTORES ESTACIONARIOS.
Ve'ndem-se, Cartepllar D-4.
50 HP a. Mercedes Benu 100
HP. — 1 000 RPM. Novos
completos,

GELADEIRA — Brastemp
p**lnclpe, -8 pé.T, prateleiras na
ior t."a. Conçelaücr horlzcn-
tal; Com gaveta» para verdu-
vas e carne; Av. Copacabt-
na. B10. Icja 7. ,
GELADEIRA GE — Estado el*
nova. 10 nés. Funclonande
perfeitamente, 100 000,00. O,
Kaveta- p.ra verduras r. cir
ne: Av. Copacabana, 610, lo

GELADEIRA Gelomatlc, 8 pés
e me(o. Vend«-sa por motivo
tratamento saúde por metade
do custo.' por apenas. Crí ...

Telefona 57-8583, 150 000,00 >.à vista. Telefone:
p/ manhi. - « .-¦¦ ._. 22-1769. Regina. _

MOTOR INTERNACIONAL
40 HP DIESEL

. Vendo, estadb de novo, modelo UD-6, 4
cilindros, c/ ràdiador e embreagem. Partida
á. gasolina. Ketifiçado pela própria Inter-
national. Tratar Rua do Carmo, 27-B - 3.°
andar — Tel. 52-2639 — Cláudio. (P

VE-iDE-SE conservadora Kl-
bon em ótimo estado.. Av.
Presidenta .Vargas 

"2_V 
Du-

que de Caxias Est, do Rio

ATENÇÃO!
Compro uma geladeira

TEL. 28-2843
.Para ivn *--'••¦•'• '"--le-

íone 28-2843, Sr. Dutra.

ATENÇÃO!
* ¦ - •»

Compro geladeira
À viçta - 57-1596
1 máquina dc lavai

COMPRO
1 Geladeira

Francisco n.* 26, sala 224,
2.* andar^Ed. Patriarca.
RÁDIOS DE 

"PILHAS —
Sharp, National, Holidaj
Miniaturas. A partir de ..
s5on.no — iccia ra-
PORTADORA LTDA. Kua
7 de Setembro n.* 75, aala
107, l._ andar.

Tel.: 22-5731. Paso umente

RADIO de cab. Super Electric,
ondas curtas e.lonças, c| to-
mada para pick-up. — Rua
Joaquim Sllva, 103. c| 10.
RÁDIOS TRANSI3TORES —
Pilhas, baratos, üa cabecet-
ra. desde .500, radlovltrola
LP 22 000 Inválidos 61. sob.
RÁDIOS DE PILHA — Trar-
sistores de 1, 2 e 3 falsas.
Hollday. Sharp, National. Hl-
tachl, Standard, Splca, PhU-
co, Mitsubishi e miniaturas
de diversas marcas. Preços a
partir de 3 500. Atendo tam-
bém aos domingos. Av. Ma-
rechal Floriano, 6: 5° andar.
TELEVISÃO PHILCO 23"
mod. 63, na embala tem,
carantia de fábrica. Acei-
to troca TV usada. Telefo-
ne 46-5102,;_ ._ .._¦_
TELEVISAO~65.mií, 21", t c\-
nema. Barão de Iguateml, 71
— Praça, da Bandeira.

TELEVISÃO 17 pois., portátil.
110 graus, ôtlmo funciona-
mento. Vendo ur-çente. Rvm
Senador Dantas, 19, ap. 312.
Telefone: 22-5700.
TELEVISÃO 21", Grundlnfr,
e_3urn. ívinclonimento- oti-
mo. Domingos "Ferreira, 130,
ap. 1 0t)'_! Cüpaca-iana
TELEVISÃO GRUNDIG -
23 pol., nova, 1963, alemã,
controle remoto — Vendo
urgente. 230 000,00 —• Ru*
Evaristo da Veija, 47, »p.
607. Tei; 42-4727.  :
TELEVISÃO 23". Admirai 6»,
150 mll. — Av. Cop., 610. 515.
TELEVISÃO G. E. america-
na '17", portátil,- estado da
nova, vendo urgente, Crl ., -
85 000,00. R.U& Plguelredo
Magalh-es 28, ap. «5. —
Copacabana. _j .

TELEVISÕES de ocaslío —
Vendo Invlctus 21 pol., com
radio, outra R. C. A.^21 pol.,
ocasUo, na Rua da Relação
n.o 55, sala 103.

Geladeiras ficam novas ao passar
pela Refrigeração Luiz

Consertos: e reformas, domésticas e comerciais,
bebedouros e' ar condicionado. Dep; com bombeiro,
gasistá e eletricista.

Bua Barão de Ubá n." (52. Tel. 28-4014 — Praça
da Bandeira'.

Um serviço de 1?
para sua'maior comodidade o

JORNAL DO BRASIL
mantém

E N C E R ADEIRA BUcttOlux.
ultimo tlpo's|.uso, outra vou-
co uso. 7 000. ít: Padre Tale-
maço, 76-F, ap. 101, C^scadu-
ra. - * ¦-,-"¦ '¦ ¦-¦ ¦'...

KOMBI
DK LUXE — 1362

XAXl
Estado de nova. R. Con-

de tle Bonfim, 41-A, esq.
Félix da Cunha. Facilita-
mos.

Fazenda Grama —¦ P*tró-
polU — Tíi-esópolls, 1.300,00
p/ Deasoí". no ca.rna.v-il- Tel.
22-1813 — XI. 13 — Carlos.

Rural 1963
2x4 e 4x4. 0 km, c] Ra-

rantia. 22-7913 * 42-1896
Guimarães.

ENCERADEIRA — 3 escovas,
perfeita. UrRente 12 mll. Rua
Barata Ribeiro, 200. ap. 512.

Lido. ¦ *•¦'¦•
FÓGAO A GAZ — 'Panelas
de alumínio. para vestaui-an
te ou pensão n- Venqtm-se
na Praça, Monta Cas.elo -
16 — sota. . 
LIQÜIDIFICADOR «I U«o.
Barata ;Ki_«i'.pj*--.0Ol71».',.'
LUSTRES DE CRISTAL com
bronze Baccarat antigos..—
Vendem-se S lindos. Telefo-
ne 46-442. e 46-3422. * *-'
LANCHA — Vende-se, linda,
construçio Berman-Motor.
145 HP Graymarine, tftda no-
va. Preço 900 mil. Ver Ma-
rlnhelro. Niterói IATE Çlub,
R. J. Hangar de Alumínio.
Facllita-se e troca-s». _
MARMORA.ÍIA em" llquldtç&õ
vendo todo acervo (maquinas,
materiais de consumo, már-
mores « granltos), a preços
convidativos, mesmo a parti-
culares. Ver na Rua Prof.
Olímpio de Melo n. 1755.
METAIS — Compro súca-

Ita de metal, 180,00, limalia
ESTADO DE 0 KM metal 200.00, sueatía de co-
DIVERSAS CORES ^;ifW--c^n^n^:

Praia clc ícaraí, 363 ího, 140,00 — Tei. ,3-3G*o.

Volkswagen
1962

Rua 8-A __________¦

^^H esq. Av. Atlântica H

Áv.-N.-S. Copacabana. _____H

^H _^H
Kamenco ^^B

^^^| Ru-t Marques de Abrantes, ^^^H
_^^B
_^^H

^^^H Av. Rio Branco, 110 ^^^B
^^^B Av. Rio Branco. 277,. ^^^H

Loja Ed. S. Borja ^^^|

^KÊ I
^^^B Hua Conde de Bonfim, 262 ^^^H

______H
Rua Dias .da Cruz, 74-B ^_____HI

WÊgg 'Av. Suburbana. 10 13á H^H
PENHA I

^^^B Rua Plínio de Oliveira. 44-M jj^^^H¦
Av. Amaral Peixoto. 334 I V

TELEVISÃO Phillips 21" ~
Vendo, est. nova, 87 500, a 1
Mnema.jir^j^ 38-541...
TELEVISÃO Phíico — 21
pol.. completamente nora,
e x c e lente funcionamento
em todos canais. Tendi»
urjtente 77 000,00. R. Pom-
peu Loureiro, l?-0. ap. «04.
Cop, Posto 4,S. Tel. 36-1319,
elevador dos fundos. __
TV KENITH 21", «rado <l«
r.ôvo, um cinema nos 4 cs-
nais, 120 000,00. Vei* plcrrr.
Av. Copacabana, 610. lol*- ' •.
XV EMERSON 21", íormíe-.
maríim, pés palito, tela ra*.*-
ban, cinema, 3 canais. 73 OCO.
Av^çonacabana. 209-60*1.
TELEVISÃO — Admirai, 21".
rayban. 3a«ucllte. 70 mil.
•'8-0380. —. •
•fÊLEVTSAO SKVANIA, 17".
americana. 44 mll. S7-0222.
VENDE-SE. motivo mudança,
radlovltrola RCA Victor. Crí
25 000,00; — Av. N. S. Copa-
cabana, 387 - 711.
VENDE-SE unia televisão
'hllco, moderna, modelo 1S6-

nova, pelamelhor oferta. —
•¦ua 19'de ¦Pavcrèlrò; 146, ap-

. 201_-;^Botafogo.__;'v'í_NDE-SE rádio novo, duas
faixas, Telespark, .Cr$ ..¦•¦•
33 000,00, Rua Alfredo Pin-
to n. 33 .— Tijuca. •'--
VKNDE-SÉ TV RCA. 19 polc-'íadas. Preço 33 000,00. Ru»
cia Passagem n. 90, Sr, Al-
meldit. Tel. 26-7081. 
VENDEM-SE 2 rádios da ca-
becelra._Tel._37-3*181. '-.
VENDO 1 radiola, Chipán. p/
12 d„ 3 rot. 35 mil,' 1 radiola
da mesa, 15 mll. 1 rádio com
3 f. 10 mll. .E; Caetano da
Sllva. 182 — Cascadura; '_

, ATENÇÃO

COMPRO
1 TV-57-1596

Solução rápida, hoje

Caixas para
. radiovitrolas

. Alta-Pidelidade e Es-
tereoíônicas. — Direta-
mente da fábrica, de...
30 000 por 9 000, temos
também juntos H mó-
veis, pau-marfim, ca-
viúna ou fantasia. I**a-
cilita-si o transporte. —
Av. João Eibeiro, 680.
Pilares.

Ver também em Co-
pacabana. Rua Dias da
Rocha, 31, casa 4. 

'. 
(P

(OMPRO
TV, PAGO NA HORA

37-4590
TOMPRO

Televisão
TEL.: 22-5731

PAGO URGENTK

agencias para recepçâa.de*anúncios

TV 10" G. E.
Ultra leve - Portátil

CrS 55 000,00
Vtnde-se um da 110 gráüs,

em linda cnlxa de côr. Rua
Domingos Ferreira, 187, ap*.
37. 4.° andar. Copacabana.

Televisão Philips 17"
CR$ S.1 000,00

Vcnde-sc, Uí,.cnt". lm'-
Rem de'cinema nos 4 canais.
Móvel d*, mesa. Ver * tratar
na. Eüa Díclo Vilares, 203. an.
?.0*!. Bairro Peixoto, Copaca-
baua.

-


