
TE5I.ro — bora. com ne-
bulosidailc. TEMPERATO-
RA — cm ligeira elevação.
VENTOS — este a nordes-
te. fracos. 51 ÁX151 A —
290. MÍNIMA — 18.9
(5Iais detalhes na Agenda
JB, página 10)
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Stroessner faz acordo com Goulart: Sete Quedas
VM ENCONTRO DESMENTIDO

S.A. JORNAL ÜO BRASIL
Eml. Tel. JORBRASIL -

Jr. liio Branco. Í10-U2
(GB> — Tel. Uéde

interna 22-1S1S. Sucursais:
Fun Barão de Itapctiiiinsa.
lil — con). 21/22 (SP) —
Trl. 32-!i:02. Av. IF-3. Quá-
dra 16, c/82 (Brasilia),
Tel. 2-8566. Ilua dos Ta-
moios, 200, 22° and. — Tei.'
2-5848 (B. Horizonte l -
Correspondentes: P. Ale-
gre, Curitiba. Salvador, íie-j
ei/o, Xattil, Estudo do Pòo,'
fPàshiitglon, Nova lorqUe,\
Paris. PREÇOS — YENUAl
AVULSA: Dias úteis, Cr$<;
30,00 — Domingos |
05 50.01'. Entrega domici-
liar: Ano - Crf: 10 200MI;
Semestre — CrS 5 200,1)0:
Trimestre — CrS 2 650.00:
d/êi — Cr-S 900,00. Assin:i-\
tura Postal: Ano — Crí'

000,00 Sem. Cr5 3 000,0..\

ACHADOS E
PERDIDOS __ |
A QUEM POSSA INTERES-1
SAE — Maria Luisa Tostes
de Carvalho Cruz avisa quc;
seu diploma do Curso Téciu- |
co de Secretariado pelo Co-i
lóglo S Soeur de Marle, do;
ano 1957, se extraviou. :
DOCUMENTOS PERDIDOS —
Pede-se a quem encontrou
num ônibus elétrico da Unhai
4, um embrulho rosa, con-,
tendo: livro de registro dei
empresados, livro Diário, Fô-
lhas de Pagamento, talão de
cheques, carteira de Identl-
dade, Guias Sindicais e ou-
tros documentos, pertenceu-
tes a Joaquim Barbosa do.s
Santos. Procurar na Rua As-
«unção. 421 ou avisar pelos
telefones 25-0713 e 25-5324. —
Gratinca-se_ bem.
LIVRO PERDIDO — Perdeu-
ee o Reg. Compras n.° 2, da
íirma F. Motia Engenharia
Ltda. Gratlflca-se a quem
entregar na Rua Bangu n.°
10. Dr. Motta. Livro perdido
no lotação Cascadura—Bangu
em U/ll/64, :

MANGÜINHOS - Veteriná-
ria. Gratifica-se a quem en-
controu pasla com talões e
nolas. Informações telefone-,
42-8276. ;
PERDEU-SE uma carteira dei
musico n. 7861. Tel. 36-6237.

EMPREGOS
AUXILIARES DE
ESCRITÓRIO
AUXILIARES DE ESCRITO-
RIO. sem prática, moças e ra-1
pazes, c| ginasial, 2." ciclo.1
superior, .emprego bons sa-}
lárlos. 35Ü3 000, n!slsten'ia —
Av. Rio Branco, lõl, siloja.
sala 200. ' 

_
AUDITORIA; procura" aiu!;
formado'. Mc;;lco._41, gr. 907.T
AUXILIAR esc. moça prat..;b. apar. Ale Guanabara, 17,
K/_ l U09_
BONS" PRINCIPIANTES, ou!
moças e rapazes som prática,;
o ginasial, 2." ciclo superior,;
empregos p! escritórios, sem
perda de tempo, nslstema,'<
salários de 3550000. Av. Rio
Branco, 151,_s!loJa, s| 209.
CHEFE 

"dê" 
escritório — Mora— Firma com escritórios cin

Bontuces-io, necessita de ümttj
moça com grnnde pratica cie!
serviços de escritório, conta-
liílldatle e parte fiscal. Ia-j
\or nào se apresentar quem-tilio estiver nas conaiçôes dc-:
tc-Jadas. Rua Cardoso tle Mo-
rals. n. 430. Tel. 30-7633. Sr.
Costa, _
DESPACHANTE, BonsücêssoT
procura-se auxiliar ci prátl-ca. CrS 60 mll. México, 41,
sT 007.
DACTILÓGRAFA — Precisa"-!
se para período de 14 às 17horas, para editora. Exigem-1
« boa aparência e desémba-
raco na máquina. Semana dejcinco dias. Av. Graça Ara-
nha 19, 4.0, grupo 404. Sr.'
Emidlo.' 
EMPREGOS- OM escritório," AATA, continuadamente. em-
prega moças e rapazes c! prá-tlca mínima de 1 ano. Todos
os cargos. Salários a partirdc 45 000 p! simples cargos
de escrit. A ATA, uma, agên-'cia de 15 anos. Av. nlo 'Bran-.
co. 151, slloja, s| 209.
MOÇAS, sem prática, sômên-te p! empregos em escritórioc| ginasial. 2.0 ciclo superior,n.sistema empregos p! salárl-os 35'53 000. Av. Rio Branco,'
151, s.loja, s| 209.
MôÇAS MENORES.' p!~è si'
prática, admissões imediata;',
El prática a partir do 2 ° gln 1Salários 18T30 000, nsistema.Av. nio Branco, 151. s lota '
ea!a_209._ ..•
SEOliÉfÀRMS prAtijgeral; et.
apar. Ale. Guanabara, 17.'S/_ 1 609,
ALFAIATES E
COSTUREIRAS
ALFAIATARIA — Preclsa-sede 1 oficial de paletó, paratrabalhos íino... Tra2er amas-tra. Av. Rio Branco, n.o 134cala 504.
ATENÇÃO — Calceiras com
Íiratlca que desejem traba-liar em casa. Pagamos beme garantimos serviço todoano. As calças são entregues
sem passar, casear e pregarbotões. Rua Drumond 105 —
Loja D — Olaria
COSTUREIRAS EXTERNAS"!Precisam-se para calças dcbrim — Paga-se bem. F.ua
Senador Furtado n. 16. Pra-
ça da Bandeira em írente ao
Instituto de Educiçío, cemD. Franclsca.
COSTUREIRAS EXTERNAíTPreclsam-se p;ira blusa;: 5camisas esporte, n.i Kua Se-
nador Furtado n. 16 — Pra-
ça da Bandeira <F..oric.i, em
frente ao Inst. de Educação
com D._Alclna.
CALCEIROS E BUTE1ROS —
P/ trabalhar a peça. Que-rendo, dá-se local para tra-
balhar e dormir. Tratar Edif.
Darke. sala 1 925.
COSTUREIRAS — Preci-
sam-se para serviço a do-
micilio para confecções de
senhoras: calças, conjun-
tos. vestidos, dá-se servi-
ço cortado e marcado. Pa-
ça-se bem. É necessário
lazer uma prova na fábri-
ca. Favor só apresentar-se
quem tenha realmente
muita prática — Rua da
Constituição. 4. 1." andar

Praça Tiradentes.
CONFECÇÕES" —"'Preclsam-se
caicelros externos e Inter-

no? • calceiras externas, ofl-
dna, que dè mais de 100
calcai por «emana. Avlamen-
tos cortados, «6 para ti ar
em máquina. Ru» Repúbli-
ca do Líbano, 22. sl. 201.

Militares
vão fazer a
R. Agrária

O Superintendente da Su-
pra, Sr. J. Pinheiro Neto, vai
conferenciar nas próximas
horas com os três Ministros
militares, a fim de acertar
a colaboração das Fôrça.
Armadas na execução do
decreto de desapropriação
de terras às margens das
estradas federais.

O Sr. João Pinheiro Neto
disse que, antes de viajar
para o Nordaste, sugeriu ao
Presidente João Goulart a
participação das Forças Ar-
madas na Refofma Agrária,"o que foi acolhido pelos
três Ministros militares cora
ampla solidariedade".

Alves de
Sousa já
em Londres

Antes de embarcar para
Londres, onde chefiará a mis-
são diplomática brasileira, o
Sr. Carlos Alves de Sousa, há
oito anos Embaixador* do Bra-
sil na França, manifestou em
Paris ao JORNAL DO BRA-
SIL a impressão de que as re-
lações franco-brasileiras en-
traram em fase de visível dis-
tensão.

No jantar que o General De
Gaulle ofereceu ao Corpo Di-
plomático, do qual o Sr. Alves
de Sousa era o vice-decano, a
esposa do Embaixador brasi-
loiro sentou-se â direita do
Presidente da França — sinnl
de deferência especial. CPági-
na 3)
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Soldados de
Tanganica^ •
revoltam-se

Os soldadas do 1.° Batalhão
de Reais Fuzileiros de Tanga-
nica aprisionaram ontem os
.seus oficiais inglese? c aparen-
temente estão dominando Dar-
Es-Salaam, de onde o Presi-
dente Julios Nycrere desapare-
ceu, ao que parece para dirigir-
se ao Quênia.

A maioria cias cotminii acues
de Dar-Es-Salaam e o exterior
está interrompida, mas afir-
ma-.se que os rebeldes estão
dominando, além do aeroporto
d a cidade, o telégrafo, o correio
e a residência oficial do Preíi-
dente Nyerere.

Em Londres, o Secretário cio
Commonwealth, Duncan San-
dys. anunciou ontein na Cama-
ra dos Comuns que "a situação
cm Tanjanica voltou a piorar."
tPágina 2J

Na Fazenda Trôs Marins, em Maio Grosso, os Presiden les Goulart e Slroessner se encon Iram

ISA PEDRA, A FUTURA CATEDRAL .lx//
Em trono ocupado anlcs
[)or Dom João VI e Dom
Pedro JI, o Cardeal Dom

... Jidme.de Barros Câmara
henzen ontem a pedra
fundamental da futura
Catedral Metropolitana,
ha Avenida Cliile, ónríe
findou a procissão dn
São Sebastião; que saiu
da Igreja dos Capuçlii-
nlios. Após a soleniila-
de, a (pie coiiipitreceiitin
o Núncio Apostólico, o
Cardeal Primaz do Ura-
sil, Dom Augusto Álvaro
da Silva, o Gov. Carlos
Lacerda, uléni de millm-
res de fiéis, a imagem de
S. Sebastião voltou, tan t
bém em procissão, parn
a Igreja, na Tijuni. —

(Página 'I)
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CRESA

Autorização Sumoc n." 36

LETRAS DE
CÂMBIO
COM MAIOR RENDA
MENSAL
SEMESTRAL
OU ANUAL

Maiores taxas
Máxima garantia
Ao portador
Livres de imposto,»

Invcttimantos
«'•'«'•50.000,00

RENDA ANUAL

tVTVL

:YY-7?Y'< 
;:t ¦¦'¦ ¦;;'-. :-Y''-""; 

Y'"YYít;Y , 
v- 

.-, 
'

'*--":•'' 
Y- feè^#i->;'" •¦?¦--7-^NY":¦; '":4:Y ¦ Y í^^^^^^^^^Ê

e\i scmi-segrèdo

Diretor
reabre
a i

Kua do Carmo 38 - 22 andar -Tel. 31-1830 - Rio, GB
Rua Barata Ribeiro 35 - Tel. 36-0222 - Copacabana
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O DiretoV da Faculdade Nu-
cional de; Filosofia, Professor
Faria Góis, reabriu ontem, em
cerimúnia s i in p 1 e s, assistida
apeiVòs por fuiicionúTrios do es-
Uibelecimento, o anexo cia Pa-
culdadé, fechada por deterníi.-
nação do Conselho ünivcrsltâ-
rio, devido aos incidentes ve-
íifioadps quando da lormniuni
dos l'J alunos do Curso de Jor-
nalismo.

A sede da Escola será rea-
bèrta após a ;entrega d» laudo
da Comissão de ' Vistoria, no-
meada para examinar a ex-
tensão, cios estragos causados-
à Faculdade. No anexo ren-
berto funcionam quase todos
os cursds de letras da FNFi, o
Curso de' Jornalismo, algumas
salas do DA, a secretaria . da
Faculdade, o seu arquivo e o
Departamento de Material.
(Página 3)

Micuçu será
enterrado em
hora incerta

O corpo do bandido »Mi-
cuçu, morto domingo num
tiroteio com a Policia, no
Morro da Babilônia, será
enterrado hoje á tarde, em
horário ainda não fixado,
no Cemitério de Catumbl. O
bandido está sendo velado
na casa de sua mãe. Sra
Clotildes Santos de Almel-
da. Curiosos e a imprensa
não podem chegar ao mor-
ro, pois amigos de Rllcuçn
estão em todos os caminhos
1 m pedindo a subida de
quem quiser falar com a fa-
milia do bandido morto, o-i
ver o seu corpo.

Micuçu ¦— segundo o lan-
do pericial — sofreu feri-
mentos penetrantes no
abdômen, tendo trespassados
os intestinos, e transfixan-
tes no crânio e tórax, fi-
cando com o cérebro e ou-
tros órgãos dilacerados. A
Policia comunicou que con-
tinuará a caçada dos fugi-
tivos restantes, "até que to-
dos sejam mortos ou cap-
turados". (Pág. 4>.

Em entrevista coletiva à
Imprensa, ontem, em Brasi-.
lia, o Presidente João Gou-
lart disse que conferenciou
anteontem, na Fazenda Três
Marias, em Mato Grosso,
com o Presidente do Pa-'
raguai, General Alfredo
Stroessner, sôbre o aprovei-
lamento do potencial hi-
drelétrico de Sete Quedas e
que ambos chegaram a um
acordo para a construção
conjunta clc uma ti s i n a,
cujas proporções a tornarão
u maior do mundo.

Disse o Presidente da
Eepíiblica que a conferên-
cia durou seis horas e
sua realização íoi promovi-
da pelo General A mau ri
Kruel, que esteve eni As-:
sunção, para esse fim, na.
semana passada.

Após relatar que seu en-
contro c o m o Presidente
paraguaio foi cercado de
cordialidade e compreensão,
o Sr. João Goulart disse
aos jornalistas que o Ge-
neral Stroessner revelou-se
"um h o rri e m inteligente'',
pois compreendeu que as
intenções brasileiras, no
sentido do aproveitamento
cle Sete Quedas, "não se con-
fundiam com interesse co-
mercial nem imperialista".

Durante a tarde de ontem,
a Rádio Nacional do Para-
guai transmitiu nota ofi-
ciai da Secretaria de Im-
prensa da Presidência da
República do Paraguai in-
formando sôbre a realiza-
çáo do encontro do Gene-
ral Stroessner com o Presi-
dente João Goulart e sôbre
o acordo a que chegaram
em relação à construção da
usina hidrelétrica. (Pág. 3)

Johnson quer
a .expansão
da Aliança

Washington (AP-JB) — O
Presidente Lyndon Johnson

propôs ontem, em mensagem ao
Congresso, a expansão de um

programa bilateral para r Ali-
anca p.ira o Progresso, em 1965',
e afirmou que recentes melho-
lamentos no programa da Ali^
imça deverão permitir r necie-
raçfio cio mesmn.

— Nossos sócios cia Aliança
paru. o Progresso continuarão
recebendo o mais decidido apoio
e generosa cooperação — disse
o Presidente Johnson, que pre-
vê, para os Estados Unidos, o
aumento da prosperidade, èstp
ano, desde que haja redução ce
impostos e do indice rie desem-

prego.

Inundação
alarma
na Bahia

Salvador (Do Cone. pon den-
te) — Chuvas toiTenciai.. qut
continuam a cair no Sul da Bn-
lint já provocaram a Inundação
cle 11 cidade»» destruindo e in-
terciitando tócins as estradas da
resiiáo. Km Itabuna, o munici-
pio mais atingido pelas enchen-
tes, há cerca de cinco mil pes-
soas desabrigadas.

O Governador Lomanto Jú-
nior e u Vice-Governador, Or-
lando Moscoso. sobrevoaram r
zona. mas não puderam descer
em nenhuma cidade, pois a»
pistas estavam tomadas pelas
águas. Os prejuízos vão r al-
jiiins bilhões de cruzeiros. Na
Cidade de Ipiaii, há 200 casa»
destruídas e r eorrenteza. do
Rio Contas levou consigo «.
Igreja Matriz.

Transbordaram o.s Rios Pri-r-
guaçu, Jequitinhonlm. Cachoei-
ra, Pardo, Contas e Jaguaripe,
e'as Cidades inundadas são:
Itabuna, Ipiaú. Itapé, Itambé,
Iblracaf, Belmonte, Canaviel-
ras, Nazaré. Ubaitaba. Ubatá •
Gandu. dc onde chegam iníor-
mações é telegramas cada vez
mais alarmantes.

COSTUREIRA precl..a.-..e pa-ra vestidos, salas, slions, blu-
sas, anáguas etc. paga-56bem. Rua Leopoldina íli-zu,
n. 378. fundos, diariamente. I

ALÇAS e blusCes — Preciso
de costureira — Paço melhor
levo em casa. Rua Goiás n.

118.
COSTUREIRAS tíe shorts
Double-face — Preclsam-se.
La-go da Carioca, 3, sala
número 601.
MODISTA prát, b/ apar. —
Ale. Guanabara 17, s/ 1 SM.

PRECISA-SE ajudante qucsaiba costurar vestidos sim-
pies. pago-sc por peça. —
Barata Ribeiro. 302/202.
PRECISO de ajudante adian-

[tada, que costure a maqul-
na; apresentar-se pela mn-
nhã com referencia Avenida
N S de Copacabana 3Í17 —
A|> sn
PP.ECISA-SE costureira que
Já tenha trabalhado em ofl-
clna. c prática Lugar efe-
tivo Paga-s»e bem nua Raul
Pompéia, 3f>, ap. 101, Posto
6.

PRECISA-SE de costureiras
para roupas de senhoras. Es-
trada rio Portela, 76, ap. 102.— Madurelra.
SHORTS — Precisam-se cos-
turelras. Paga-se bem. R. Re-
pública do Líbano 64. sob
BARB. - MANIC.
BARBEIRO -
2 na Ilua
140-A.

Preclsam-se de
Bento Lisboa,

BAKUE1RO para atcn-Jer eol-
«ado 1." G. Can. 4U. R. Bar-tolomeu de Gu;mfio. 583, per-lo Est. S. Cristovao. E.P.C.B.

nom iMfe e almoço.

BARBEIRO — PreclEB-se, 01-
denado cu cem. Estrada do
Saco. 173-B. Penha.
BARBEIRO —Pr. de bom pro-flsslonttl. pasa-se bom orde-
nado. Av. Barão de Teie, lll
Bairro da Saúde.
CABELEIREIRO (Al Com-
petente. pa^a-ae bem, te
lefone 2G-4254.
ENSINO manlcura. Vol. da
Pátria, 331. D. Nadir.
PRECISA-SE um barbeiro pefetivo, pr.ea-so 70',. na B.
Álvaro de Miranda 21)3 — Pl-
lates.

MANICURA — Precisa-se —
Centro Comorclal Copacaba-¦na, Süla Kú.

¦\ PRECISÁ-tíEPãliãíScirãT^na
(Rua rio Catete. 193.'

¦! PRECISAM-SE dois barbei-1
lios, 2." salão da Galeria Alas-ka. Garantia de 30 mil —
iAv. Copacabana. 1 241
VAGA — Moça educ. trabT
fora. Tcl. J5-0235. Catete^

iíÒiÈRES, MEC.
E LANTERNEIROS
ÍLANTERNÊIRO e otníor —
Rua Gonzaga Bas'.», 270

LANTERNEIRO e mecânico
ciue tenham bastante prátl-
ca, apresentarem-se na Rua
Pedro Ernesto, 5.
LANTERNEIROS — Precl-
am-Se na R. Francisco Ma-

mie! 283. Sampaio. Semana
de .) dias
LANTERNEIROS — Preciso
um e meio-oficial de pln-tura competentes, n Maria
Rodrigues 1S3. Olaria
LANTERNEIROS 

~ —~ Preci-
sam-se. Estr. Int. Magalhães
73-P. Campinho, com Fer-
nando.

MOTORISTA para cerro de,l'HECISA-SE lavador e lubii
praça. Exiaem-se um nno deflcador -- Garagem Casca
prática e 70
Rua Santana

mil Cerquelra Dal-de fiança, dura. Rua
77. ap. 304 |tro, 82.

i»r»^u.» v- PRECISA-SE de oficial de— i rciisu sc. Bmtor de automóveis Rua
Prala llr Bo- Voluntários da Pátria. 244.
Sr. Antônio, fundos.

MECÂNICO
Aulos Nac
tafogo, 3T»n,
oferece-se um guarda r ,n.iTnpn.motorista do serviço público4<ir*Illlnví
federa] para trabalhar üaj i4J -.-
horas em dinnte. seudj rs- PlUXISA-SK de um bom
sim é só chamar José úi oficial de sapateiro p' con-
Sousa — 38-6896. sertos. Faxendo no mínimo
OFERECE-SE um motorlst*!? pares. Kslrada Marechal
comwtentc. Tel. 54-2367. — Alencastro, 4 M7 — An-
Edson. cliicl.i, Hb.

CORTADOR de peles, pam
calçadas tíe homem, senho-
ra t criança. Tratar na Rua
Getúlio Vargas. 537^- Olinda
PKECISA-BB (rlsador. qu*
silbp acabar, pága-se bem. —
Favor nío se apresentar
Miien. não -í.iiba trabalhar —
Rtia Viririllo Rodrlguer OH-
velra. 141. tiill.t Travessa
Cota — Nilópolls.

IESPONTADOR par* enco-
n.rndaf. com ou sem pri-
tlca. Praç» Monte Caefcelo

!n.° t, l.o.
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REINICIA-SE HOJE A CONFERÊNCIA DO DESARMAMENTO
Pressão na Itália:
relações com China

Os equívocos franco-brasileiros — IV

Bonn. Paris. Rio — Não é mais se-
grõdo a razão da irritação do General
De Gaulle contra o Brasil: é a impren-
sa brasileira. As criticas de que foi obje-
to durante a crise da lagosta levaram-
no a concluir que o Governo brasileiro,
não tendo desaprovado oficialmente os
ataques ao Cheíe de Estacio francês, es-
taria, por conseguinte, tàcitamente, en-
dossanclo a atitude ofensiva da impren-
sa brasileira. É possível que o General
De Gaulle tenha cometido, com essa
conclusão, um duplo equivoco: primei-
ro. porque há na legislação francesa
proibição expressa de ataque pela im-
prensa a qualquer Cheíe de Estado es-
trangeiro. Não estaria o General infor-
mado que não há tais limitações na
imprensa brasileira e que o próprio Chefe
de Estado brasileiro, o Sr. João Gou-
lart, recebe aqui, em certos jornais, o

¦ tratamento tle judas em sábado de Ale-
luia. Em segundo lugar, não existe,
nesse sentido, imprensa brasileira: exis-
tem jornais brasileiros que tomam as
posições que bem desejarem, como ocor-
reu. precisamente, no caso da lagosta.
O JORNAL DO BRASIL, por exemplo,
tanto criticou o envio de um navio de
guerra 

' francês ás costas brasileiras
quanto as atitudes insensatas do então
Ministro da Marinha, Almirante Susano,
que se aproveitou de trivial incidente
diplomático para dar vazão a uma de-
magosia de adolescente em que não
faltou a expressão "derramamento de
sangue", era comunicado oficial da
época.

Se o General De Gaulle estivesse
informado das posições conflitantes dos
diversos jornais brasileiros que trata-
ram do assunto, como acontece em toda
imprensa livre, verificaria que o Pre-
sidente da República nâo poderia de-
saprovar as opiniões de uns para endos-
sar as de outros. Teria sentido a sua
reclamação contra o Ministro da Mari-
nha, e mesmo contra o Presidente da
República, por ter autorizado a pesca
dos lagosteiros e cancelado a autoriza-
cão sem qualquer consulta ao Governo
francês, com o qual havia assumido um
compromisso. Voltar-se. porém, contra
a imprensa brasileira é atirar no alvo
errado.

O lato e que o ano de 1963 transcor-
reu com episódios, provocados tanto pelo
Governo francês quanto pelo brasileiro,
que agravaram ainda mais as relações
entre ambos. Quanto ao primeiro, ve-
rificou-se a retirada do seu Embaixador
no Brasil, sem qualquer explicação além
de um silêncio amuado e reprovador. E
seguiu-se a negativa de concessão de
agrémeni para novo Embaixador em

Paris, já cm demonstração ostensiva do
desejo de congelar as relações diploma-
ticas com o Brasil. Da parte brasileira,
os erros foram cometidos â socapa mas
nem por isso menos graves.

Caracterizada a disposição tle frieza
por parte do Governo francês, nâo ca-
beria ao Bras.l outra atitude além de
aguardar a oportunidade para a solu-
ção em bloco das divergências penden-
tes. evitando qualquer iniciativa que re-
velasse precipitação em busca de mn en-
tendimento oli mísmo quebra de digni-
clade. Não foi possível uma coisa nem
outra. Desde a deplorável missão de
que se incumbiu o Senhor Válter Morei-
ra Sales, gestionando junto ao Embal-
xador francês em Washington, Senhor
Hervé Alphand, seu amigo pessoal, para
que obtivesse do General De Gaulle o
a g r c m en t para o Senhor Leitão da
Cunha, até a tarefa confiada pelo Pre-
sidente da República ao Senador ude-
nista José Cândido Ferraz para que en-
tabulasse conversações com autoridades
francesas efh Paris, no mês passado,
como tle falo o foz, expõs-se o Brasil ao

Celso de Souza, e Silva

papel de pedinte como de quem não sabe
se dar ao respeito. O nosso ex-Embai-
xador em Washington, Senhor Moreira
Sales, cometeu o lamentável equivoco de
confundir "pedido de agrément", ato de
soberania de um Estado, com "pedido

de emprego", ato corriqueiro da nossa
administração pública que não envolve
a dignidade do país no e x t e r i o r. E
quanto ã tarefa do Senador udenista,
seria legitimo indagar se decorre das
suas habilidades de negociador ( embora
desconhecidas no terreno diplomático),
ou se do f-ato de pertencer ao Partido
da oposição, àquela União Democráti-
ca Nacional, hoje tão conhecida pela
sua bravura retórica quanto pela com-
placência das acomodações interesseiras.

Mesmo a esse preço, permaneceram
até o momento estagnadas as relações
franco-brasileiras. O seu degelo poderá
começar agora com a missão dos cinco
parlamentares franceses ao Brasil. B
verdade que a iniciativa partiu também
do setor legislativo brasileiro, através de.
convite do Deputado Ranieri Mazzilli, e
que a representação francesa não trará
qualquer incumbência do Poder Executi-
vo. Mas há que considerar, em primei-
ro lugar, que conta com a anuência tá-
cita do Governo francês, que é compôs-
ta por deputados esclarecidos e família-
rizados com os problemas comuns e que
os contatos, declarações e discursos, de
lado a lado, durante a visita, criarão o
ambiente propício para a retomada do
diálogo em nível governamental e a con-
seqüente normalização das relações en-
tre ambos.

Deve o Governo brasileiro considerar
que a América Latina, e o Brasil em
particular, constitui a presente meta de
política externa do General De Gaulle.
Quem acompanhar as linhas da sua di-
plomacia desde que retornou ao Govêr-
no no último lustro, não se poderá equi-
vocar quanto a este ponto. O primeiro
passo foi a execução rápida e vigorosa
do processo de descolonização política
que, com a única exceção da Argélia,
deixou um saldo apreciável em favor da
França perante o seu antigo império co-
lonial.

Em seguida, virou-se com implacá-
vel determinação para o problema arge-
Uno, iniciando, ao mesmo tempo, a sua
política européia e obtendo para a Fran-
ca a primazia entre todos os compo-
nentes do Mercado Comum. Resolvido
o problema argelino e firmada a sua po-
sição no Ocidente europeu, voltou-se
para as antigas áreas de influêníia no
Oriente Médio, efetuando em outubro
passado, com espetacular aparato, uma
visita ao Xainxá da Pérsia. E atualmen-
te. após incentivar contatos prelimina-
res, de caráter político e comercial, com
a China Continental, apresta-se ao reco-*-
nhecimento oficial do Governo de Pe-
quim. Como deixar de fora uma área de
ligações tradicionais com a França, que
é a América Latina? Por essa razão já
está o Quai d'Orsay preparando a via-
gem do General De Gaulle ao México,
em março, e ao Peru e Argentina, cm
setembro. Mas viagem à América do
Sul em visita ao Brasil, nâo parece con-
cebível. Não contribuiria "pour Ia gran-
deiir ni Ia gloire" da França. Por isso,
não seria fora de propósito o convite do
General De Gaulle ao Presidente Gou-
lart para que visitasse a França antes
de setembro. Seu pretexto é retribuir vi-
sitas, como as de Prado e Frondizi. O
Brasil, de bom grado, deveria proporcio-
nar-lhe o pretexto que deseja. Afinal de
contas, Brasil e França têm mais uma
afinidade: a política externa indepen-
dente, que aqui se discute c lã se pra-
tica.

Tanganica luta
contra ingleses

¦¦
..;<.->-..;<

Londres, Dar Es Salaam iap-
UPI-FP-JB» — Sublevados con-
tra. seus comandantes ingleses
e . aos gritos de "colonialistas,

.vão embora'', o.s soldados do 1."
Batalhão de Fuzileiros Reais de
Tanganica saíram ontem, arma-

^os, de seu quartel, em Dar Es
Salaam, prendendo 30 oficiais
ingleses e suas famílias, come-'tendo atos de destruição e fa-
áéndo generalizada pilhagem,
.surdos ao dramático apelo do
Presidente Julius Nyerere, que¦ apenas por breves instantes
conseguiu fazê-los voltar ao
quartel, de onde saíram nova-
mente para, ao que se diz, do-
minar o aeroporto da cidade."À maioria das comunicações
entre Dar Es Salaam e o ex-
terior estão coitadas, afirman-
do-se porém que além de con-
(rolarem o aeroporto os suble-
vádos dominam também o te-

'légrafo, o correio e a residên-
clli oficial do Presidente Nyere-
re, cujo paradeiro se dcsconbe-
ce. Como medida de precaução,
a-fragata britânica II. M. s.•Rlij-I, levando uma companhia
de fuzileiros ingleses a bordo,
recebeu ordem de zarpar de
Zanzibar para Dar Es Salaam.

CAUSAS

. ..Até o momento o destino do
Presidente Nyerere é ignorado,
havendo inicialmente rumores
de. que fugira pnra o Quênia
e que teria chegado a Nairóbi.
Todavia, nada se sabe ao cer-
tü' ainda.
..Aparentemente as causas da

revolta são a lenta "aíricaniza-
cão" dos comandos, na maio-
ria esmagadora entregues sò-
mente a ingleses, p certos re-
ciamos quanto a SOldos, nâo
atendidos até o presente.

Afirma-se também que outro
fator poderoso íoi a ausência
de 150 policiais de Tanganica,
enviados temporariamente a
Zanzibar para manutenção da
ordem.

Em Londres, o Secretário da"C o m m o n wealth", Duncan
Sandys, anunciou ontem na
Câmara dos Comuns que a si-
tuação em Tanganica "voltou
a piorar e que uma fragata
havia sido enviada para Dar Es
Salaam, com tropas a bordo'.
Sandys esclareceu que a si-
tuação é ainda muito confusa,
que mantém contato perma-
nente com o Governo de Tan-
ganica. Deu a entender porém
que também haveria influên-
cias comunistas no caso.

VIOLÊNCIAS

Quando as tropas saíram
sem comando e armadas do
quartel, começaram a ser
acompanhadas por massa cre.s-
tente de africanos, dirigindo-
se todos ao bairro asiático da
cidade. No caminho soldados
e povo cometeram tropelias.
prendendo e maltratando os
brancos que encontravam, as-
saltando, destruindo e pilhan-
do as casas comerciais.

Aparentemente a tropa já
havia solicitado aumento a
Nyerere, pedindo para nego-
ciar com éle pessoalmente. En-
tretanto, o Presidente negou-
se a isso, instruindo seu Mi-
nistro do Exterior. OscarCam-
bona a negociar com o.s mili-
tares. Inconformados, os sol-
dados cm golpe-relâmpago
prenderam seus oficiais inglè-
ses, no quartel de Colito, diri-
gindo-se a seguir para a ei-
dade em caminhões.

O Brigadeiro Shollo Douglas,
comandante do Exército de
Tanganica, conseguiu, ao que
se afirma, fugir da prisão em
que foi posto pelos seus sol-
dados, entrando em comunica-
ção telefônica com o Embai-
xador inglês, R. Stephen Mi-
les para pedir que êle entras-
se em negociações para conse-
guir a libertação dos demais
oficiais que permaneciam nas
mãos da tropa.

Os amotinados chegaram â
cidade às primeiras horas da
manhã, dominando inicial-
mente diversos pontos estra-
tégicos. A seguir, as lojas de
roupas e artigos domésticos
foram assaltadas. Com alguns
tiros para o ar, os soldados
nativos espantaram os vigias
das mesmas, entregando-se
depois à pilhagem.

PROCLAMAÇÃO

Momentos depois das pri-
meiras noticias sobre o levan-
le o Presidente Nyerere lan-
çou uma proclamação ao po-
vo, pelo rádio, dizendo: "De-
vido a um mal-entendido entre
os soldados africanos e os seus
oficiais britânicos, a tropa cio
I Batalhão de Fuzileiros Reais
de Tanganica se amotinou
saindo para as ruas. Todavia,
depois de minha intervenção
pessoal a tropa voltou ao aquar-
telamento. Peço ã população
que mantenha a calma e aos
funcionários públicos que vol-
tem ao trabalho nos Correios
ferrovias, portos, hospitais, rã-
dios e todos os serviços es-
sencials".

Rio, Genebra, Londres. Wash-
inatim (AP — FP — ,1B> — O
Chefe da Delegação brasileira
na Conferência de Desarma-
mento, em Genebra. Embaixu-
dor Josué de Castro, pronun-
ciará um discurso hoje. ao se
reiniciarem os trabalhos depois
de um recesso de cinco meses,
afirmando que "se deveria
prosseguir sem demora no' ca-
minho da eliminação total de
todas as experiências nuclca-
res".

Em carta datada de 18 de
janeiro, dirigida ao Premier
Nikita Kruschev, o Presidente
Johnson respondeu á mensa-
gem do dirigente soviético, de
31 de dezembro, propondo uma
série de medidas que seriam
a p r esentadas conjuntamente
pelos Estados Unidos e União
Soviética, na Conferência, e so-
licitando a Kruschev que ara-
plie sua proposta para um pac-
to mundial de não agressão.

CONFERÊNCIA

Os principais negociadores
para o desarmamento, William
Foster e Semyon Tsarapkin,
reuniram-se ontem, durante
duas horas, a portas fechadas.
A conferência de desarmamen-
to se reunirá novamente hoje,
com a participação de 18 nações
c os delegados começavam a
chegar a Genebra.

Foster e Tsarapkin^ reuni-
ram-se na vila da delegação so-
viética, acompanhados dos seus
principais conselheiros. Foster
disse aos jornalistas que tive-
ram "uma troca de opiniões
úteis".

Fontes da delegação norte-
americana disseram que a dis-
cussáo se referiu principalmen-
to a assuntos de procedimento.

Será enviada em breve a Ni-
kita Kruschev a resposta cio
Premiar britânico Douglas Ho-
me à mensagem que o Premier
soviético lhe dirigiu no dia 31
de dezembro e que tratava da
solução pacifica dos litígios ter-
ritoriais, declarou ontem uma
íonte autorizada britânica. £
possível que o texto da mensa-
gem seja publicado em Londres
ainda hoje.

MENSAGEM DE
JOHNSON

"Recebi com satisfarão o
objetivo definido em sua car-
ta de 31 de dezembro e estou
de acordo com uma grande par-
te do conteúdo da mesma. Es-
pero que possamos realizar um
trabalho construtivo a partir
daqueles pontos em que convi-
mos, em vez de nos limitarmos
a ressaltar as nossas já bem
sabidas di.screpáncias.

"Os Estados Unidos contrai-
ram o compromisso de unir
pacificamente a Alemanha de
acordo com a vontade do seu
povo. Os Estados Unidos, que
têm igualmente contraído com-
promíssos fundamentais com a
República da China, trataram
de renunciar, desde há muitos
unos. ao emprego da força no
estreito de Formosa. As forcas
c as bases dos Estados Unidos
no estrangeiro estão destina-
das à defesa coletiva, segundo
1 ratados e acordos com os pai-
ses interessados.

Estamos de acordo acerca
da importância que sua carta
concede á manutenção c re-
forço da paz. bem como acerca
de necessidade de que, aos es-
forços para o desarmamento, se
acrescentem outros, tendo em
vista a eliminação das causas
da tensão e a melhora do me-
canismo mundial para a solu-
ção pacífica das divergências.
Apresentemos juntos, pois, den-
tro de tal espírito, na Conte-
réncia de Desarmamento de
Genebra, novas propostas, sem-
pre com o objetivo já identi-
ficados de:

D Impedir a proliferação
das armas nucleares; 2) pôr
termo â produção de matérias
fisseis para armamento: 3i
transferir grandes quantidades
destas matérias para usos pa-
cificos; 4) proibir todas as ex-
periências com armas nuclea-
res: 5) limitar os sistemas de
armamento nuclear; fil reduzir
o risco de guerra acidental ou
premeditada; 7) Caminhar no
sentido do desarmamento to-
tal".

"Estou certo de que V. Ex."
está de acordo em que nossa
missão é trabalhar enérgica e
tenazmente sobre estes proble-mas e outros, ou então sobre
propostas — como V. S.» e o
ex-Presidente Kennedy fizeram
com relação ao Tratado de
Proibição das Provas Nuclea-
res—,cm vez de limitar-nos a
vagas declarações de princípios,contrárias a algumas guerras,mas não a todas elas. Sua car-ta se refere ao problema das
divergências territoriais, a pro-pósito das quais conclui que "o
emprego da força para a so-lução destas divergências nâointeressa a nenhum povo nem
país". Estou de acordo com V.Ex.» mas, além disso, os Es-tados Unidos propõem diretri-
Zes destinadas a dar efeito atais princípios, que são maisamplos e firmes do que os deV. S.°:

SOLUÇÃO PACIFICA

D Todos os regimes e gover-nos deverão abster-se de amou-
çar ou de recorrer â força di-reta ou indiretamente, com ofim de modificar: A) as íron-
teiras internacionais; Bi as ou-
trás linhas de demarcação ter-
ritoriais ou administrativas queforam estabelecidas ou coníiv-
madas através de acordo inier-
nacional na prática; O os dis-
positivos tomados através _e
acordos de trégua ou de ar-
mlstício militar; D> as solu-
ções ou processos relativos ao

acesso a zonas, a propósito das
quais exista um acordo inter-
nacional ou para que foram
estabelecidos determinados pro-
cessos. A passagem através
de referidas zonas deve ser
incluída nesta categoria. Por
outro lado, nenhum Govêr-
no ou regime utilizará a fôr-
ca ou ameaçará utilizá-la
com o objetivo de aumentar o
território sob seu controle, der-
rubando a administração, as
autoridades estabelecidas: 2i
estas limitações serão aplica-
das, seja sob que forma fôr,
direta ou indireta, sempre que
tal ameaça de recorrer à fôr-
ça se apresentar, trate-se de
agressão, de subversão ou de
envio clandestino de armas, se-
se também qual fôr a jusfi-
íicativa ou finalidade anuncia-
da, menos ainda se se tratar de
questões e reconhecimento, re-
Inções diplomáticas ou diver-
gências de sistema político: 3)
as partes radicalmente diferen-
tes que dêem sua adesão a ês-
tes princípios procurarão so-
lucionar pacificamente as di-
i*ergênclas através de negocia-
cões. da mediação, de conci-
liação, de arbitramento, do
ajuste jurídico, da ação de um
organismo regional ou dos or-
ganismos adequados das Na-
ções Unidas ou qualquer ou-
tro meio pacifico de sua esco-
lha; 4i se tais obrigações de-
vem ser mantidas devem tam-
bém ser observadas de um mo-
do muito geral. Toda violação
imporia a necessidade de uma
revisão e o direito normal cie
defesa legitima, reconhecido
pelo Artigo 51 da Carta das
Nações Unidas, continuaria de
qualquer forma em vigor.

SEMELHANÇA
"V. Exa. terá consciência das

semelhanças de base entre nos-
sas duas posições. Um acordo
sobre tais proposições ou sobre
outras não deverá ser impôs-
sivel. Compartilho sua espe-
rança cie que serviria, ademais,
â causa do desarmamento e dos
relações pacificas.""A tarefa de prevenir as guer-
ras, provenham estas de diver-
gências territoriais ou de ou-
trns causas, não só requer prin-
cípios gerais, como também a"ampliação e melhora" do meca-
nismo e dos métodos a que V.
Ex". se refere. Os Estados Uni-
dos consideram que o meca-
nismo de manutenção da paz
das Nações Unidas — eoners-
tamente, o Conselho de Segu-
rança — deve ser utilizado de
modo mais amplo e reforçado,
que as responsabilidades par-
tieulares, assim como as coti-
tribuições das grandes nações
— cm particular as dos mem-
bros permanentes do Conselho
de Segurança — merece m
maior atenção pnra a solução
de seus problemas financeiros."Em conclusão: Juntamente
com nossos aliados, apresenta-
remos propostas concretas, se-
gundo as linhas evocadas, nes-
tas próximas semanas, e a
Conferência de Desarmamento
de Genebra e das Nações Uni-
rins constituem os lugares in-
ditados para essas discussões.

Senhor Presidente, permita-
me assegurar-lhe ciue meu mais
fervoroso desejo é a concretí-
zação de atos práticos tendo
em vista a paz. E isso requer
não já acordos de princípios,
mas atos positivos, de confor-
m i d a cl c s com os princípios.
Creio que este intercâmbio de
c a r t a s representa uma espe-
rança real quanto a esse tipo
de progresso. E tal esperança
e compartilhada pelos homens
de p*z de todos os países."

DISCURSO DE
JOSUli DE CASTRO

"O Governo brasileiro vê
com satisfação o reinicio dos
trabalhos da Conferência das
Dc/olto Nações sobre o desar-
mamento c está disposto a em-
penhar o máximo de seu esíór-
ço para que esses trabalhos
produzam resultados positivos.
O Brasil se mantém fiel à po-
lítlca que se traçou desde que
recebeu da Assembléia-Geral o
honroso encargo de integrar a
Conferência e que assim defi-
niu numa das primeiras reu-
niões de Genebra:'•Desejamos trazer ao desnr-
m a m e n t o uma contribuição
correspondente à primazia que
invariavelmente atribuímos à
paz em nossa política externa
e estamos certos de que a me-
lhor forma de fazê-lo é pre-
servarmos a independência de
nosso pronunciamento e a au-
torídncle de nossa voz para cm-
penhá-la em tudo que possa
favorecer ao desarmamento
efetivo e imediato e recusá-la a
tudo que apenas vise a refor-
çar polêmicas, sublinhar an-
tagonismos, impressionar a
opinião pública ou protelar re-
soluções."

Dentro dessa orientação, a
Delegação cio Brasil atuará com
a maior flexibilidade, estando
pronta a explorar todas as pos-
sibilidacles de acordo. O Brasil
continua a acreditar ciue, sem-
pre que possível, os progressos
obtidos deverão ser desde logo
consignados em instrumentos
especiais que se tornem ime-
dia tamente efetivos. Longe de
nos afastar do ideal que busca-
mos. de, desarmamento geral e
completo, esse procedimento
poderá, ao contrário, facilita-
lo. O Governo brasileiro estima
que se deveria prosseguir sem
demora no caminho da elimi-
nação total, cie lôdas as expe-
riéncia.s nucleares, realizando
assim objetivo enunciado no
preâmbulo do Tratado de 5 cie
agosto, como se recorda na Re.
solução 11)08 (XVIII) da As-
semblcia-Geral. A Delegação do
Brasil estará pronta a apresen-
tar propostas concretas sobre a
proibição de experiências sub-
terráneas.

SALÁRIO-FAMiLIA
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Roma (AP-UPI-FF-JB) —
Os anunciados planos frauce-
ses de reconhecer o Governo
comunista chinês criaram um
sério problema político para o
Primeiro-Minlstro da Itália,
Aldo Moro, em conseqüência
da insinuação do Secretário
do Partido Socialista, Francês.-
co de Martino, de que seu par-
tido — que participa do Go-
vêrno — exigirá que a Itália
reconheça, do mesmo modo, o
Governo de Pequim.

A França anunciará o reco-
nhecimento na próxima sema-
na, segundo rumores que cor-
riam ontem em círculos diplj-
máticos parisienses. O jornal
Le .Monde disse que o Primei-
ro-Ministro chinês Chu En-lai
será convidado a visitara
França. Um alto funcionário
da Chancelaria chinesa, per-
tencente á comitiva de Chu
En-lai, afirmou ontem em Ba-
mako, Mali, que "a França só
pode reconhecer uma China, e
não duas".

DILEMA

Há vários anos os cristãos-
democratas vêm governando a
Itália e sempre acompanharam
os Estados Unidos na recusa a
reconhecer o Governo de Pe-
quim, mas agora o Partido So.
cialista italiano faz parte do
Governo e um dos seus lide-
res, Pietro Nenni, é Vice-Pre-
micr. Os socialistas sempre se
bateram pelo apoio ã solicita-
ção de entrada da China co-
munista nas Nações Unidas."A recente decisão da Fran-
ça de reconhecer a China co-
munista — disse Francesco de
Martino em discurso pronun-
ciado no domingo — mostra
como é errado deixar proble-
mas sem solução durante anos
e depois permitir que a inicia-
tiva para o.s solucionar seja to-
mada por forças direitistas que
só obedecem a sugestões pelo
poder."

O Partido Comuni3ta italla-
no, que faz oposição ao Govêr-
no e já foi aliado do Partido
Socialista, viu o problema do
reconhecimento de Pequim co-
mo nova chance de separar os
socialistas de Nenni cios cris-
tãos-demócratas de Moro.

Um líder comunista italiano,
Giancarlo Pajeta, disse no do-
mingo que "a Itália precisa re-
conhecer a República Popular
chinesa. Os comunistas pedirão
ao Parlamento que tome uma
atitude, enquanto o Governo,
do qual participam camaradas
socialistas, pode e deve agir".

Muitos membros do Partido
Democrata Cristão, de Aldo
Moro. se opuseram à aliança
com os socialistas devido a la-
ços anteriores entre estes e os
comunistas. O assunto poderia
resultar em novas dúvidas dos
erislãos-democratas em rela-
ção ao Governo.

PARIS — BONN

A França náo consultou o
Governo da Alemanha Ociden-
tal sobre o reconhecimento cio
China comunista, disse ontem
um porta-voz do Governo de
Bonn, embora acresceu! asse
que a Alemanha foi informada.

No Tratado Franco-Alemão,
firmado há um ano, a França
e a Alemanha Ocidental deci-
diram faner consultas mútuas
sobre política externa, "a íim
de alcançar uma posição co-
muni em tudo o que fosse pos-
sivel".

O porta-voz disse cm conte-
réncia de imprensa que não

A CHINA

INO MUNDO
1 — PAÍSES

QUE .TA
KECONIIECISKAM:

URSS e seus aliados: 12
União Soviética. Albânia,

Bulgária, Coréia do Norte,
Hungria, Mongólia, Polo-
nia, República Democráti-
ca Alemã, Romênia. Tche-
co-Eslováquia, Vietname
do Norte e Cuba.

Aliados dos Estados Uni
dos: 5

Grã-Bretanha, Holanda,
Dinamarca, Noruega, Pa-
quistáo.

Neutros ou não aliados:
Na Europa: 4
Finlândia, Suécia, Suíça

e Iugoslávia.
Na Ásia: 8
Afganistão, B i r m ània,

Camboja, Ceilão, índia, In-
donésla Laus e Nepal.

Na África: 14
Argélia, Marrocos, Tu-

nisia. Burundi, Gana, Gui-
né, Quênia, Máli, Uganda,
Sudão. Somália. Senegal,
Tanganica, Zanzibar.

No Oriente-Médlo: 4
Iraque. República Árabe

Unida, Síria e Iémen.

II — VOTAÇÕES NAS
NAÇÕES UNIDAS

No curso dos três últimos
anos a votação pela subs-
tituição pura e simples de
Formosa pela China Popu-
lar deu o seguinte resul-

tado:
1061: A favor: 36. Con-

tra: 48. Abstenções: 20.
1962: A favor 42. Con-

tra: 56. Abstenções: 12.
1983: A favor: 41. Con-

tra: 57. Abstenções: 12.
Em 1961, o voto sobre a

resolução cambojiana sobre
a admissão da China Po-
pular sem exclusão do
Kuomitang apresentou o
resultado seguinte:

A favor: 45. Contra: 30.
Abstenções: 20.

havia razão para que mudasse
a política alemã de não con-
ceder o reconhecimento à Chi-
na comunista.

Segundo os informantes, em
Paris, o Presidente Charles De
Gaulle anunciará o reconheci-
mento do regime de Pequim no
dia 27 ou 28 do corrente, ai-
guns dias antes de realizar
uma entrevista coletiva sobre
problemas mundiais e nacio-
nais. marcada para o dia 31.

O periódico Le Figaro noti-
ciou ontem, em artigos de pri-
meira página, ciue o reconhe-
cimento será anunciado no
dia 27.

RESTRIÇÃO
I

Os Estados Unidos comur.i-
caram à França considerar
pouco prudente a intenção do
Presidente Charles De Gaulle
de conceder o reconhecimento
à China.

Em nota de Governo a Go-
vêrno, enviada a Paris durante
o fim de semana, os Estados
Unidos responderam à notifi-
cação francesa de que De
Gaulle decidira estabelecer re-
lações diplomáticas com Pe-
quim e apresentaram suas res-
trições, segundo informaram
ontem fontes autorizadas em
Washington.

Essas fontes disseram que a
nota norte-americana foi bre-
ve, formal e despida de cor-
dialidade. Não foram dados
maiores detalhes.

A nota dos Estados Unidos,
segundo funcionários de Wash-
ington, tinha por objetivo re-
gistrar o ponto-de-vista norte-
americano sobre a planejada
medida diplomática francesa.
A não ser por essa reação, oi-
zem os informantes, o Govêr-
no Johnson está resignado com
o fato de que o General De
Gaulle não pode ser desviado
de sua intenção por qualquer
consideração de Washington a
respeito.

A França mantém relações
atualmente com o Governo na-
cionalista chinês de Chang
Kai-Chek, estabelecido cm For-
mosa. Nada foi dito até o mo-
mento quanto á retirada Co
reconhecimento dado a -;jse
regime, quando a França re-
conhecer Pequim.

O anúncio oficial do reco-
nhecimento da China pela
França tomará a forma, pro-
vàvelmente, de um breve co-
municado dado à publiciciacl;
simultaneamente cm Faris e
Pequim e que fará saiier que
os dois governos decidiram pio-
ceder a um intercâmbio dn
embaixadores.

Reconhecimento pela
França é o fim do
isolamento da China

Paris (Luís. Edgar de An-
dracle, correspondente do JB)
— Dentro de uma semana, os
Governos de Paris c Pequim
anunciarão, simultaneamente,
que decidiram estabelecer re-
lações diplomáticas. Como o
g;esto francês tem caráter con-
tagiante, já se vislumbra por
trás desse acontecimento o fim
da quarentena imposta há 13
anos pelo Ocidente â China
comunista.

O mundo está prestes a acei-
tar, como fato consumado, a
existência das duas Chinas.
Novecentos jornalistas sediadus
em Paris foram convidados, na
semana passada, a ouvir o Ge-

. neral De Gaulle no próximo dia
31. Eles sabem, agora, qual e.
o leitmotiv dessa entrevista
coletiva.

OFENSIVA

O Presidente cia França,
cujas relações com os Estados
Unidos sempre foram difíceis,
explicará a razão de ser de sua
primeira grande alfinetada no
Presidente Johnspn, dois meses
depois da morte de Kenneay.

Quando 1964 começou, o Qual
d'Orsay foi advertido por De
Gaulle de que este será o ano
da grande ofensiva diplomática
francesa. Não admitindo a he-
gemonia dos dois .upergranae.,
a França disputará, nos qua-
tro cantos da Terra, a lidernn-
ça dos Estados Unidos e da
União Soviética.

De Gaulle se manteve em
1903 um estadista solitário, com
suas atitudes sistemáticas de
rebelião, vetando a entrada cia
Inglaterra no Mercado Comum
Europeu e reeusaucio-se a assl-
nar o Tratado de Moscou con-
tra as experiências nucleares.

ISOLAMENTO

Êle quer, agora, sair tio )so-
lamento, isolando o Presidente
Johnson. Ê provável que, dian-
te do exemplo francês, a Itália,
o Japão, Portugal c as 12 cx-
colônias francesas da África
também reconheçam, diploma-
ticaniente, o Governo de Pe-
quim.

Dentro de pouco tempo, os
Estados Unidos serão a única
grande potência hostil á volta
da China a» concerto das na-
ções. Sc, por um lado, De Gaul-
le aparece de novo aos olhos
dos americanos como o aliado
infiel, que põe em risco a Ah-
anca Atlântica e a política dos
Estados Unidos no Extremo-
Oriente, por outro lado, èle
pode considerar-se o interme-
diário da abertura da China
para o Ocidente,

Essa abertura é uma conse-

qiiència paradoxal do conflito
ideológico entre Mao Tsé-tung
e Kruschev. Até hoje, o Go-
vêrno de Pequim exigia como
condição preliminar para a
troca de embaixadores o rom-
pimento de relações com o re-
gime de Formosa. Eis por que
a Inglaterra tem na China po-
pular um Encarregado de Ne-
gócio.s c não um embaixador.

ONU

Desta vez — c convém sa'..-
entar a evolução — os comu-
nistas chineses renunciaram,
implicitamente, a essa condi-
ção. O caminho está, portanto,
aberto para que, um dia, as
duos Chinas tenham assento
nas Nações Unidas.

Na última votação para a
entrada da. China comunista
na ONU houve 41 votos pró,
57 contra e 12 abstenções.
Bastará agora que a França e
mais oito paises votem a fa-
vor e o.s comunistas chineses
obterão maioria relativa. Mas
numa votação dessa espécie é
necessária a maioria absoluta
de dois terços.

Certos observadores euro-
peus acham que o gesto de De
Gaulle, pelo fato de ser inopi-
nado e unilateral, chocará os
americanos sem, cm contra-
partida, agraciar aos soviéti-
cos.

PRESTÍGIO

Sem dúvida, o Presidente
francês apressou a decisão
porque desejava agir antes que
a campanha eleitoral se ini-
ciasse nos Estados Unidos. Mas
as reações em cadeia que o re-
conhecimento da China pela
França vão, acarretar, prejudi-
carão, sem dúvida, as possibili-
ciades de eleição do Presidente
Johnson.

Com esta operação de pres-
tigio junto ao terceiro mundo,
o General De Gaulle, ansioso
de exercer uma influência
mundial, deseja restabelecer as
posições da França no Sudeste
asiático, de onde os franceses
saíram com o rabo entre as
pernas depois da guerra cia
Indo-China e onde a política
americana tem sofrido sucessi-
vos reveses.

Preparando-se para esse re-
torno asiático, De Gaulle ti-
nha feito um apelo ã unifica-
çáo do Vietname no momento
agudo da crise de Saigon. Seu
recente oferecimento de ajuda
militar ao Governo neutralis-
ta de Camboja se explica den-
tro da mesma perspectiva. No
fundo, èle espera que, um dia,
o.s povos subdesenvolvidos pev-
cebam que, entre Washington
e Moscou, existe uma terceira
solução: Paris.

Se o" assunto

é automóvel,

o JORNAL DO BRASIL

é o veículo.

Todos os sábados
'um Caderno dedicado

aos automóveis, seus

problemas, suas coisas.
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Goulart e Stroessner acertam construção de Sete Quedas
Doutel conversa hoje
com Presidente sobre
a denúncia de Bilac

Depois de uma conversa que terá hoje com o Presl-

dente da República, no Palácio Rio Negro, o Deputado

Doutel de Andrade vai pôr a sua agenda de trabalhos em

dia, a fim de viajar amanhã para Brasília, onde pretende
formalizar o repto do Governo ao Presidente da UDN, Depu-

tado Bilac Pinto, lio sentido de que prove a sua acusação

de que o .Sr. João Goulart está armando os sindicatos.

O Sr. Doutel de Andrade afirmou para o JORNAL DO

BRASIL que -"o Deputado Bilac Pinto terá de dizer qual
o sindicato que possui armas e qual a procedência, potên-
cia de fogo. Depois terá o trabalho de levar comigo as

provas para o Conselho de Segurança, que tomará as pro-
vidências cabíveis".

Calma aparente sucede à
carnificina entre donos
de terras e camponeses

Sapé e Mari, Paraíba (Válter Gomes, enviado especial)
¦¦— Apesar da aparente calma reinante nestes dois Muni-
cipios, após o sangrento choque de Mari, entre campo-
neses e donos de terras, que resultou na morte de dez pes-
soas, contingentes da Policia Militar guardam as ruas das
cidades, para evitar novos incidentes, e várias proprieda-
des, principalmente as da família Ribeiro Coutinho, estão
fortemente guardadas por policiais e civis.

A Liga Camponesa de Sapé e o Sindicato Rural de
Mari estão em vigília, esperando o desenrolar dos aconte-
cimentos, muito melhorados após a passagem do Superin-
tendente da Supra, Sr. João Pinheiro Neto, que em comício
realizado em Mari prometeu desapropriar-terras, imedia-
tamente, e entregá-las aos camponeses, para que sejam
exploradas.

LEVIANDADE

O Sr. Doutel cie Andrade
disse, ainda, que o Governo
considerará leviano o Presi-
dente da UDN "se provas su-
ficientes em abono de suas
gravíssimas acusações não fo-
rem apresentadas de maneira
clara".

Quanto ao esquema San
Tiago Dantas, de sustentação
do Governo, disse que seu
Partido ainda não foi cônsul-
tado, embora faça votos para
que o ex-Chanceler tenha êxi-
to na missão a que se propôs
realizar.

Arrais verá Goulart para
dar posição das esquerdas
sobre união com o Governo

Antes dc retornar, às 10 horas de hoje, ao Recife, o

Governador de Pernambuco, Sr. Miguel Arrais, vai avis-

tar-se outra vez com o Presidente João Goulart, provável-
mente no Palácio Rio Negro, em Petrópolis, para apresen-
tar-lhe a opinião e a posição dos esquerdistas em face do

plano do Deputado San Tiago Dantas, de unir em torno do

Governo um contingente de forças políticas destinado a

embasar o Executivo para medidas orientadas no sentido

das reformas de estrutura.
Os esquerdistas admitem como viável a idéia da agiu-

tinação em tomo do Presidente da República, mas insis-

tem em que ao Sr. João Goulart cabe a iniciativa de atos

que justifiquem êsse apoio permanente. ÊsteS atos são o

respeito á autodeterminação e à não-intervenção, encam-

pação da refinaria de Capuava, libertação dos sargentos

presos em conseqüência da reunião realizada ano passado
no IAPC, mudança do Ministério e outros.

ARRAIS

O Governador Miguel Arrais
se declara inteiramente soli-
dário com a nota cia Frente
cie Mobilização Popular e. por
isso, admitiu ser seu porta-voz
diante do Presidente João
Goulart.

Pessoalmente, não se inclina
por fazer acordos políticos com
o Chefe do Executivo, admi-
tindo que entendimentos só-
mente serão possíveis na base
de compromisso coletivo, que
abarquem todos es setores re-
presentados na Frente de Mo-
bilização Popular.

EVENTUALIDADE

Na eventualidade de o Sr.
João Goulart não modificar o
comportamento de seu Gover-
no. adotando as medidas preli-
minares sugeridas pela FMP, as
forças populares, segundo de-
liberação tomada na reunião
de sábado, permanecerão cm
atitude de independência dian-

te do Executivo Federal, apoi-
ando ou não atos governamen-
tais. Ao Sr. Miguel Arrais foi
atribuída missão de expor ao
Sr. João Goulart o pensamen-
to dominante entre as forças
esquerdistas.

Representantes da Frente de
Mobilização Popular destaca-
ram que "as conversações rea-
lizadas entre os Srs. João Gou-
lart, Miguel Arrais c Leonel
Brízola não alteraram em de-
talhe algum os planos e a dis-
posição da Frente de Moblli-
zação Popular, que permanece
ativando o processo de organi-
zação popular visando a pre-
parar o povo para quaisquer
emergências".

O Governador de Pernambu-
co manteve, ontem, os derra-
deiros contatos para preparar-
se totalmente para o seu en-
contro com o Presidente João
Goulart, avistando-se com os
Deputados Sérgio Magalhães,
Presidente da Frente Parla-
mentar Nacionalista, Clélio
Lemos, e dirigentes sindicais.

Magalhães diz em Goiás
que é candidato pela
UDN ou pequeno partido

Goiânia (Sebastião Fernandes, enviado especial) — O
Governador Magalhães Pinto apresentou-se. em Goiânia,
como candidato ã Presidência da República, em início de
campanha e certo de que concorrerá às eleições de 65 pela
UDN, ou pela legenda de um pequeno partido, como o
PTN.

Sábado e domingo, nos encontros que teve com lide-
res sindicais, estudantis e das classes produtoras, o Sr. Ma-
galhães Pinto não se cansou de repetir que o povo brasi-
leiro não quer soluções violentas, mas a política do diálogo,
do entendimento, da compreensão.

LACERDA, ~SÁO

Nos dlvertos debates de <iue
participou, o Sr. Magalhães Pin-
to deixou bem claro o seguinte:

N5o apoiara o Sr. Carios
Lacerda em nenhuma hipótese e
desautorizou as declarações Co
GuverriiKlo- da Guanabara, feita;,
recentemente em Goiânia, de que
ambos li aviam .se comprometido
n respeitar os resultados da con-
vençâo da UDN. qualquer qiiü
Beja êle. Emendo — disse —
que não convém ao Brasil a vltô-
ria dos radica'*, quer da esquerda
quer da direita.

SUPRA LEMBRA COFAP

Relativamente ao decreto aus
desapropriações, que lhe foi 6iih-
metido a semana passada, eíclu-
receu que continua aguardando
a resposta do Presidente da RepVu
bllca a« ponderações que lhe fez.

Náo concordo com a idéia <ie
executar-se a reforma agraria por
Intermédio da Supra, porque éíte
órgão n&O terá capacida-ac para
realizá-la. O destino cia Supra
será o mesmo da Coíap. que
nasceu amparada por uma ótima
ldlslaçao. mas sem condições
práticas de atuar.

O Sr. Magalhães Pinto sugeriu
ao Presidente da República que
as desapropriações de terras pre-
(ionizadas pelo decreto da Supra
sejam descentralizadas. Isto è,
executadas pelos Estados, "que
estão mais próximos dos probk-
mas agrários do que o poder cen-
trai".

REFORMA BANCARIA
Sou favorável a uma n..'or-

ma bancária que facilite o cré-
dito e reduza as taxas — aflr-
niou — e reconheço que o alu-
guel do dinheiro, hoje. está multo
caro e retirou das aplicações aos
b.mccs o caráter de Investimento
econômico, para dar-lhes apenas
uma funçto comercial.

Dentro dòsse raciocínio, o Go-•vernarior mineiro acha que a re-
forma bancaria deve s.er rcsul-
tante de uma política de eonten-
ção lnfiaclonarla.

— N&o se poderá cbtor reforma
bancária com essa inflação que aí
está — ressaltou.

APOIO A GOULART

O Sr. Magalhães Pinto disse
que náo manteve ainda qualquer
diálogo com o Presidente Jo&o
Goulart a propósito de sua cati-
dicl atura mas, Igualmente, nao
o surpreendeu qualquer pronun-
clamento do Chefe do Governo
x respeito do problema de rua
sucessão. O governador mineiro
transmitiu ísse Informe com o
tom de quem dá uma boa noticia.
E. também com otimismo, lem-
brou que os governadores do
Nordeste são seus amigos e por
Isso eçtá certo dispor dc excelen-
te cobertura naquela irea.

Em seguida, confirmou o seu
entrosamento com as forças na-
Clonallstas. para formação de uma
frente única de apoio ao Pres!-
dente Goulart, tendo Já convei-
sado f.óbre o a^.sunto com o Sr.
San Tiago Dantas.

BILAC PINTO

Dizendo que o Deputado Bilac
Pinto "é um homem sério", o
governador de Minas anunciou
o propósito de avlatar-se com êle
para se Inteirar das denúncias
feitas pelo Presidente da UDN.

— O que posso dizer — acen-
tuou — é que no meu Estado
nada existe que possa causar
preocupação.
CAPITAL ESTRANGEIRO

Um representante do CGT de
Calúnia Indagou do pensamento
do Sr. Magalhães Pinto quanto »
nacionalização das atividades bá-
«leos.

A resposta foi a seguinte:"Assumindo a Presidência da
Republica farei a defesa do ch-
pitai brasileiro. Incentivando »s
atividades básicas com a criação
de sociedades de economia mista
que atendam á- necessidades do
povo. Mas náo vou combater, ln-
dlsi-rlmlnpdamente, o capital es-
trangetro."

OS MORTOS

Morreram no encontro ar-
mado de Mari os camponeses
Antônio Galdino, Presidente do
Sindicato Rural de Mari, pai
de cinco filhos menores; José
Freire, de 27 anos, solteiro; To-
bías Araújo, de 25 anos. tam-
bém solteiro; Messias Dionísio.
casado, com 13 filhos.

No grupo ligado aos proprie-
tários de terras morreram José
Feliciano, de 38 anos, casado,
sem filho; Antônio Barbosa, de
35 anos, casado; Vicente Ar-
mando, 45 anos, casado, com
dois filhos; Sargento Manuel
Pinto, viúvo, sem filho; Snr-
gento reformado Abdias Lou-
reiro, casado, com 48 anos: e
o contador Fernando da Cruz
Gouveia, de 40 anos, pai de crês
filhos menores.

INSENSATEZ

A insensatez do contador da
Usina. Santa Helena (uma das
inúmeras propriedades da fa-
müia Ribeiro Coutinho), Fer-
nando da Cruz Gouveia, pro-
vocou o conflito armado, em
Mari. pequeno Município da
Paraíba.

Armado de metralhadora e
guardado por dois sargentos da
Policia Militar. Fernando da
Cruz Gouveia foi provocar os
camponeses, na manhã de quar-
ta-feira, dia 15, por volta das
9 horas, dizendo-lhes que ia pôr
chocalho no pescoço do preto
Antônio Galdino, Presidente ao
Sindicato Rural de Mari, e que.
há mais de três meses, vinha
sendo perseguido pelo com»-
dor da Usina Santa Helena, um
dos homens mais odiados da
região.

DESIGUALDADE

Fernando da Cruz Gouveia,
homem corpulento e de cora-

,gem cantada cm prosa e em
verso pelos poetas da redonde-
za, ao sair da Usina Santa' Hr-
lena, pouco antes de perder a
vida. na luta travada contra, o»
camponeses, afirmou que ia
mostrar aos paraibanos "como
se dâ uma lição em moleque
atrevido metido a. comunista".

A desigualdade da luta, na
entrada da propriedade do Sr.
Né de Paula, que se encontra
desaparecido desde o inciden-
te, apesar de nada ter com o
movimento, é comentada em
Sapé e Mari como mais "uma
loucura de tlotô Fernando", pois
era um grupo de 13 pessoas a
lutar contra 380 camponeses
armados de enxadas, foices,
peixeiras e um revólver, que
era portado por Antônio Gal-
dino e que fora conseguido no
dia anterior quando o líder
cr.mponês colocou um chocalho
no capataz da propriedade San-
to Antônio (também dos Ri-
beiro Coutinhoi, Adindo Men-
donça. espancador de pequenos
agricultores da região.

O DIMOCO
PROVGCADOR

O agrônomo Jcsé Daniel Vi-
eira Lima, que não falou com
a reportagem, acusando os jor-
nai.stas de deturparem o ocor-
rido, revelou, no entanto, a vá-
rio; amigos seus, entre os quais
o Sr. José Cambarra, proprie-
tário na região, que quem co-
meçou tudo foi o contador Fer-
nando, pois, logo ao descer rio
Jipe em que viajou (da Usina
Santa Helena à propriedade do
Sr. Né dc Paula há uma dis-
táncia de cinco quilômetros),
chamou o camponês Antônio
Galdino de "homem covarde,
que náo topa parada sozinho".

Obteve como resposta do lí-
der camponês um simples ace-
no de cabeça seguido da frase:"O sinhô num precisa trata a
gente assim". O camponês vi-
rou-se, em seguida, para conti-

nuar o seu trabalho, sendo,
no entanto, repreendido pelo
contador da Usina Santa He-
lena. que o chamou, novamen-
te, de covarde e prometeu co-
locar-lhe um chocalho para"pagar o que foi feito com Ar-
lindo".

— O sinhô tá enganado. Para
colocar chocáio neu vai haver
barulho primeiro — disse An-
tônio Galdino, que mal aca-
bara de pronunciar a frase foi
baleado pelo sargento Manuel
Pinto, velho e rancoroso actver-
sário do lider camponês, desde
que ambos foram moradores de
um tal Sebastião do Pé Tor-
to, em Palmares, no Estado de
Pernambuco.

TRUCIDAMENTO

Apenas cinco tiros de metra-
lhadora cio sargento Manuel
Pinto foram disparados, por-
que o militar caiu recebendo
golpes de enxada, enquanto o
seu colega de farda, o sargen-
to reformado Abdias Loureiro,
antes de cair prostrado pelos
golpes de foice e enxada, con-
seguiu metralhar 3 campone-
ses, porque os outros compa-
nheiros da agressão já se en-
contravam mortos (golpes,
também, de enxada e foice),em
número de cinco, e os restantes
fugiram numa camioneta, sem
placa, de côr verde e branca,
e que, até domingo, não fora
identificada. Entre estes, o
agrônomo José Daniei Vieira
Lima.

Ao mesmo tempo em que
caía forte chuva, a maior do
ano de 64 (na região está cho-
vendo quase diariamente), che-
gava reforço policial, com 50
homens armados até o.s deu-
tes, sob o comando do Coronel
Luís Barros, da Policia Militar,
e um dos oficiais mais respeita-
dos da Paraíba, pela isenção
com que trata os problemas da
terra, entre camponeses e pro-
prietários

Não fosse a energia do Co-
ronel Luis de Barros. teria se
iniciado, naquele dia. uma
guerra no Estado da Paraíba,
pois, coincidentemente, chega-
ram ao local mais 500 campo-
neses, na maioria armados
apenas de enxadas c foices, mas
alguns portando revólveres, pa-
ra ajudar aos companheiros
que "lutavam para ter uma
terra que lhes era negada pe-
los ricos e poderosos".

Os camponeses, ao abando-
narem o local da tragédia,
aonde não voltaram até a tar-
cie de domingo, entoavam, sem
ritmo, porém com entusiasmo,
a quadrinha de autor ignora-
do e que é distribuída em fo-
Lietos pela Liga Camponesa
cie Sapé:
... que tamanha ignorância
que tamanha humilhação
mesmo assim o povo pedia
queremos revolução...

PROCESSO

O Governador Pedro Gon-
dim, da Paraíba, que cancelou

a viagem que ia fazer ao Chi-
le. depois dc tomar conheci-
mento do agravamento da si-
tuação criada entre campone-
ses e proprietários rurais, in-
formou ao JORNAL DO BRA-
SIL que o acontecimento de
Mari faz parte do "processo
que se Instalou cm todo o Pato
para perturbar a ordem pú-
blica".

Muito abatido e demonstran-
do grande aborrecimento, o Sr.
Pedro Gondim, acusado de in-
centivador das Ligas Campo-
nesas, apesar dc ligado aos do-
nos de terras, declarou que não
admitirá a diminuição da sua
autoridade e que "somente
convocará o Exército na htpõ-
tese de a Polícia ser desbara-
tada".

Brasília (Sucursal) — Numa
conferência informal e sem
protocolos, o Presidente João
Goulart acertou com o Gene-
ral Alfredo Stroessner. Presl-
ciente da República do Para-
suai, todas as medidas e pro-
vidências que devem ser toma-
das pelas dois países para n
realização da. Usina Hidrelétrl-
ca de Bete Quedas.

O encontro entre os ilols
Presidentes registrou-se riomin-
g-o, dia 19, na fazenda de Três
Marlas, de propriedade do Sr.
João Goulart e situada nu
pantanal mato-grossense, pró-
remia à fronteira do Paraguai.
O General Stroessner, que ha-
via marcada para chegar a
Três Marias ãs 10 horas, dc-
sembarcou precisamente às 9h
ôôm, sendo recebido pelo Pre-
sidente João Goulart e pelo
General Amauri Kruel, realiza-
dor intelectual do encontro.
Com o Presidente Stroessner
viajaram o Ministro das Rela-
ções Exteriores do Paraguai e
o Presidente do Partido Colo-
rado. O General Stroessner
regressou ao seu pais às 16
horas.

O ENCONTRO

Ontem o Presidente João
Goulart convocou ao sitio do
Torto a Imprensa credenciada
no Palácio para dar ciência do
Beu encontro e des resultados
n que chegaram.

Foi um encontro Informal
— disse o Sr. João Goulart,
acrescentando que não havia
noticiado previamente por re-
ceio de que o temi» em Três
Marias pudesse impedir a con-
•¦retização da conferência. Ago-
ra. porém, estava autorizado a
divulgar o que havia conver-
saáo com o Presidente do Pa-
raguai que, ontem, em Assun-
ção, estaria também concedeu-
do entrevista à imprensa do
seu pais.

Nossa conversa — disse o
Presidente — durou cerca dt
6 horas e todos os assuntos ío-
ram discutidos em clima da
maior cordialidade e compre-
ensão.

Tenho a Impressão de que.
nossa conferência foi o bnstari-
te para consolidar ameia mal»
n amizade entre os dois palse».
E serviu para tirar qualquer
íombra de dúvida e de incom-
preensões acaso existentes entre
os dois povos.

Fiz questão de ceixar bem
claro ao Presidente Stroessner
o respeito do Brasil à sobera-
nia do Paraguai. Foi um cn-
contro muito cordial e muito
afetuoso. Em tese, acertamos
todos os cístalhes e já agora
membros da representação dl-
plomática brasileira aprestatn-
se para viajar no Paraguai
e lá estabelecer os entendimen-
tos finais dentro cio mesmo cll-
ma d; amizade e compreensão
para a concretização dos acór-
cos que devemos firmar a fim
de ciar inicio à importante obra
cie Bete Quedas.

Operários do IPASE íazem
greve e apoderam-se
de três carros do Instituto

Brasília (.Sucursal) — Os operários da construção do
IPASE, cm greve reivindlcatória do enquadramento pro-
metido, já há meses pelo Presidente do Instituto, desde
às 10 horas dc ontem, apoderaram-se de três viaturas da-
quele Instituto, visando a paralisação dos serviços da au-
tarqtiia.

O delegado do IPASE em Brasília, logo que soube da
apreensão das viaturas, comunicou-se com a Chefia de
Polícia do DFSP, pedindo que fossem tomadas as provi-
dèncias devidas, no sentido de serem recuperados os car-
ros roubados.

PROVIDÊNCIAS

Entretanto, o DFSP não to-
mou nenhuma providência,
deixando que os grevistas con-
tinuem agindo a seu bel-pra-
zer.

Ao ser informado, por tele-
fone, que os grevistas do
IPASE pretendiam deflagrar
uma greve geral, amanhã, com
o Sindicato dos Bancários e o
Sindicato dos Operários de
Construção Civil, o Ministro
da Justiça determinou que a
ordem fosse mantida "a qual-
quer preço", prometendo estar
em Brasília hoje ou amanhã.

O Presidente cio IPASE Sr.
Clidenor Freitas, informou on-
tem, em nota oficial distribui-

da à imprensa, que os ope-rerios
grevistas fora m contratados
por administrações anteriores,
quando o Instituto construía
diretamente as obras em Bra-
sília. Quando essas obras pas-
saram a ser executadas por íir-
ra a s particulares, através de
concorrências públicas, os ope-
rários não aproveitados pelas
empresas ficaram desemprega-
dos, porém, com toda a assis-
téncia do IPASE, que lhes for-
neceu casa. comida e salário.

O Presidente do IPASE con-
clui a nota, lamentando asfalta
de compreensão dos próprios
interessados e afirmando que
nada mais resta do que a rigo-
rosa apuração dos lamentáveis
acontecimentos em Brasília.

O QUE SERÁ

Sete Quedas — disse o Pre-
sidente — será a maior cm-
presa hidrelétrica do mundo,
com capacidade para dez a do-
ze milhões de quilowates.
Atualmente a maior empresa
desse gênero é a soviética, com
capacidade na primeira etapa
para 4 milhões de quilowates.

— Estou convencido — sus-
tentou — de que não haverá
nenhuma dificuldade c que den-
tro de um futuro muito próxi-
mo com a colaboração do Pa-
raguai, teremos essa usina.

FINANCIAMENTO

Falando sobre o íinanciamen-
to para a construção da re-
presa disse que o assunto não
havia sido objeto da conversa
entre èle e Stroessner. Mas que,
evidentemente, o problema do
financiamento vai interessar
aos países que deverão utilizar
a energia da hidrelétrica.
"Acertamos a colaboração do
Paraguai, que acho que vai ser
total, sincera e absoluta. Os
problemas de financiamentos
constituem assunto a ser deba-
tido oportunamente através das
comissões dos dois países.

VISITA

Sóbre a visita que fará ao
Paraguai, disse:

Stroessner insistiu muito cm
que o Presidente do Brasil vi-
sitasse oficialmente o Paraguai,
mas não acertamos data. Tal-
vez vá para a assinatura do
convênio a ser firmado breve-
mente.

Confirmou, então, o Presl-
dente que foi mesmo o Gene-
ral Kruel que. na. semana pas-
sada, esteve em Assunção pa-
ra acertar êsse encontro.

CONSU.MIDORES
PROVÁVEIS

A Argentina e o Uruguai se-
ráo, provavelmente, consumido-
res da energia de Sete Que-
das, mas o problema maior era
o da utilização das águas do
Rio Paraguai. No encontro de
ontem acertamos definitiva-
mente essa questão, conquis-
tando a primeira grande cta-
pa para a construção de Sete
Quedas. Procurei mostrar ao
Presidente Stroesscr que o nos-
so intuito era de colaborar com
o Paraguai, sem nenhum espi-
rito de comércio ou sentido im-
perialista. Êle — homem real-
mente inteligente — compreen-
deu isso muito bem.

POLÍTICA A
MARGEM

A margem da entrevista o
Presidente féz algumas afirma-
ções de natureza política. Pri-
meiro criticou c Deputado Bi-
lac Pinto por sua denúncia, di-
zendo que èle — Bilac Pinto —
era quem estava íntranqülli-
zando a Nação. Afirmou, tex-
tualmentc:"Armas para os sindicatos
nos termos em que está sendo
denunciado creio que só pode-
riam ser fornecidas pelo Exér-
cito. Eu acho grave a denúncia

porque o Sr. Bilac. Pinto, com
a sua responsabilidade de Pre-
sidente da União Democrática
Nacional, não pode estar agin-
do senão com plena consciência
dos fatos. Naturalmente cie te-
rá dados com qus provar na
Câmara a denúncia que levan-
tou. Em todo caso. eles me
acusam de estar intramjüilízan-
do o Pais e enquanto isso eu
venho para Três Marlas con-
versar com o Presidente do Pa-
raguai sobre a construção de
uma grande usina. Acho que
uma denúncia dessas serve ape-
nos para intranqüilizar o Pais,
a menos que fosse acompanha-
da de provas concretas. Ai sim
caberia a interpelação do Pre-
sidente da República."

CONSPIRAÇÕES

Perguntado sobre se as de-
núncias de conspiração tinham
alguma procedência, disse o Sr.
João Goulart que sim: "Como
vêem, eu estou conspirando:
com o Paraguai para construir
Sete Quedas; com as compa-
nhias de petróleo, para estabe-
lecer o monopólio da importa-
cão; com as companhias es-
trangeiras, para disciplinar o
problema da remessa de lucros;
conspirarei logo mais para assl-
nar o decreto da Supra, a fim
de vermos se entramos m a i s
depressa na primeira etapa da
reforma agrária. Enfim, cons-
piro muito, dia e noite, pelos
interesses do Brasil e de seu
povo.

DOIS NA
FRENTE

Sóbre o decreto de desapro-
priaçáo de terras às margens
das estradas, disse o Sr. Joáo
Goulart que a norma será bai-
xada. Antes, porém, dois outros
decretos de maior importância
e significação para a completa
solução do problema serão íir-
mados-. Ai. então, mandará de-
saproprlar terras.

Respondendo a uma pergun-
ta sóbre a representação brasi-
leira em Washington, o Sr.
João Goulart afirmou que êsse
problema somente será resolvi-
do após uma conversa dele com
o Sr. Roberto Campos, ex-Em-
baixador do Brasil nos Estados
Unidos.

RUMO À SERRA

Após a entrevista, cerca das
18 horas, o Presidente, embar-
cou pnra o Rio de Janeiro, to-
mando o avião Avro da FAB,
no próprio sítio do torto on-
de mandou construir uma pis-
ta que, desde a semana pis-
sada, já está funcionando,

O Sr. João Goulart voltará
a despachar até sexta-feira
próxima no Palácio Rio Neja-o.
em Petrópolis, voltando no fim
cia semana para Brasília a fim
de recepcionar os integrantes
da Conferência da CEPAL que
ora se realiza na Capital.

NOTA OFICIAL PARAGUAIA

A Rádio Nacional do Para-
guai, ouvida ontem à tarde no
Rio, divulgou comunicado da
Secretaria de Imprensa da Pre-
sidência da República do Pa-
raguai, informando que os Pre-
sidentes João Goulart e Alfre-
do Stroessner encontraram-se
no Brasil para estudar o a pro-
veitamento do potencial hicirele-
tricô do Salto Guaira, tendo
ambos concordado em acorrer,
de forma conjunta, para as
despesas de construção da obra.
que, concluída, será a maior do
mundo.

A noticia da Radio Nacional
do Paraguai revelou também
que a conversação entre os dois
Presidentes realizou-se num
clima de cordialidade e que"os dois mandatários chegaram
a acordo em relação a outros
assuntos dc interesse interna-
cional".

COMISSÃO

Após informar sobre a rea-
lizaçào do encontro entre o Sr.
João Goulart e o General Al-
fredo Stroessner, a Secretaria
de Imprensa do Paraguai, dis-
se que os dois Presidentes de-
bateram importantes assuntos
de interesse de ambos o.s pai-
ses, especialmente o aproveita-
mento do potencial hidrelétrl-
co de Salto Guaira e a forma-
cão da Comissão Mista Para-
guai-Braslleira.

O comunicado acrescenta que
o Presidente João Goulart ma-
nlfestou a amistosa disposição
de visitar o Paraguai, devendo
a visita realizar-se oportuna-
mente e que os brasileiros têm
grande simpatia pelo povo pa-
ragualo. Concretnmcnte, os dois
Presidentes debateram a possi-
bilidade de ampliar o inter-
cambio comercial, econômico e
cultural entre o Brasil e o
Paraguai.

Alves de Sousa acha que
há sinais de melhora nas
relações Brasil - Franca

Paris (Luis Edgar de Andrade, correspondente do JB)
— Depois de despedir-se, durante um mês, do General
De Gaullc, do Chanceler Couve de Murville e de outras
autoridades francesas, o Sr. Carlos Alves de Sousa, que
foi oito anos Embaixador do Brasil na França, e que agora
chefiará a missão na Inglaterra, acha que as relações fran-
co-brasileiras entraram em fase de visível distensão.

Para ter a certeza de que chegaria ontem, a Londres,
pontualmente, na hora marcada, o (.asai Alves de Sousa
não viajou de avião: partiu ás 12h20m pelo trem Fleche
d'Or. O Embaixador Vasco Leitão da Cunha, que está em
Paris de passagem, compareceu a seu embarque na Gare
du Nord. O Sr. Vasco Leitão da Cunha é justamente o
diplomata brasileiro a cujo pedido de agrement De Gaulle
não quis responder.

abrandamento na tensão exis-
tente nas relações entre o Bra-
sil e a França.

NÃO NEGOCIOU

Em seus últimos contatos
com o Governo francês, o Sr.
Alves de Sousa, que não tinha
autorização nem podêres para
njgociar a normalização das
relações Brasil-França, obctle-
ceu estritamente ao protocolo,
limitando-se às despedidas ofi-
ciais.

Chegando a Paris no dia 19
de dezembro último, o Sr. Al-
ves de Sousa recebeu do Em-
baixador Siraud, Chefe do Pro-
tocolo do Quai D'Orsay. uma
relação das autoridades de que
éle deveria despedir-se: o Pre-
sidente da República, o Primei-
TO-Ministro, o Ministro das Re-
lações Exteriores, o Presidente
do Senado, o Presidente da As-
sembléia Nacional, o Presiden-
te do Conselho Constitucional,
o Secretário-Geral e os Cl efes
dos vários departamentos tio
Quai D'Orsay.

CONVERSAS EM
SIGILO

Embora se tratasse de visi-
tas meramente protocolares, sa-
be-se que o Sr. Alves de .Sousa
conversou com o General De
Gaulle e o Chanceler Couve rie
Murville a respeito do estado
atual das relações franco-bra-
silelras. A Embaixada do Bra-
sil em Paris e as autoridades
francesas não revelaram o teor
dessas conversações, de que o
Presidente João Goulart e n
Chanceler Araújo Castro foram
imediatamente informados.

Ouvido pelo correspondente
do JORNAL DO BRASIL na
véspera de partir para Londres,
o Sr. Alves de Sousa admitiu
que se está verificando um

SINAIS DE DEFERÍ1NCIA

No dia 24 de dezembro, ao
voltar da reunião do Mercado
Comum Europeu, cm Bruxelas,
o Chanceler Couve de Murville
marcou um almoço de 24 ta-
Jheres no Quai D'Orsay, em
despedida ao Embaixador Al-
ves de Sousa.

O General De Gaulle encer-
rou suas férias em Colombcy-
Les-Deux-Églises, no dia 31 cie
dezembro. No dia seguinte, rc-
cebeu o Sr. Alves de Sousa
após a recepção ao Corpo Dl-
plomático.

Como deferêncía especial, a
Sr." Alves de Sousa ficou à-
direita cio General no jantar
que este deu ao Corpo Diplo-
íiiático no dia 8 de Janeiro. O
Sr. Alves de Sousa, com eíei-
to. era em Paris o vlce-decano
do Corpo Diplomático.

A PARTIDA

Compareceram ao embarque
do casal Alves de Sousa, na
Gare du Nord. além dos íun-
ciohárlos da Embaixada do
Brasil, o Embaixador Siraud,
Chefe do Protocolo do Qual
D'Orsay, o Embaixador Paulo
Carneiro. Chefe da Missão do
Brasil na UNESCO, e outras
personalidades.

O Ministro Raul De Vincenzl,
Encarregado de Negócios do
Brasil em Paris, na mesma ho-
ra eslava em Orly, para o cm-
barque da missão parlamentar
francesa chefiada pelo Depu-
tado Charles de Chambrun.
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Diretor reabriu FNFi e/n
ato simples (pie só os
empregacios presenciaram

Depois cie permanecer 20 dias fechada, por determina-
cão do Conselho Universitário, a Faculdade Nacional de
Filosofia foi reaberta, ontem, às 12 horas, por seu Dire-
tor, Professor Faria Góis, num ato simples, assistido ape-
nas por funcionários e sem que se tivesse registrado qual-
quer incidente.

O Professor Faria Góis procedeu, apenas, a rcabertu-
ra do anexo, que funciona no antigo prédio do Tribunal
Federal de Recursos, porque a sede da FNFi. ainda sob
guarda da Aeronáutica, permanece interditada por deter-
tninação da comissão de vistoria, até a apresentação do
laudo relatando as avarias sofridas pelo prédio, cm conse-
qüência dos incidentes ali registrados, quando da forma-
tura de 12 alunos do curso de jornalismo.

Brigadeiro
elogia
Magalhães

Belo Horizonte (Sucursal) —
O Brigadeiro Eduardo Gomes,
em conversa com amigos na
cidade mineira de Araxá, onde
passa o verão, disse que só náo
enviaria carta congratulando-
se com o Governador Maga-
lhfi.es Pinto pela construção da
estrada que liga Araxá com
França, em São Paulo, porque
isto poderia ser interpretado
como posição política, da qual
se afastou.

O antigo líder nacional da
UDN observou que o Governa-
dor de Minas com aquela obra
"atendeu as mais legitimas as-
pirações do povo do Triângulo
Mineiro, cujos problemas co-
nhece como freqüentador an-
tigo de Araxá". O Brigadeiro
féz essa declaração depois de
viajar de carro pela estrada
que será inaugurada dentro de
poucos dias.

A REABERTURA

Precisamente às 12h. acom-
panlindo apenas por funciona-
rios da FNFi, o Professor Fa-
rias Góis abriu o portão do
anexo da Faculdade cons-
tatando estar tudo em ordem
no seu interior, e determinnn-
do ao quadro de funcionários
que reiniciasse normalmente
suas atividades.

No anexo funcionam quase
todos os cursos cie Letras, o
Curso de Jornalismo, algumas
salas do Diretório Acadêmi-
co, a Secretaria, a Biblioteca,
o Arquivo e o Departamento
de Material. Os cursos pré-
vestibulares do Diretório Aca-
dêmico funcionam também no
anexo.

A QUEIXA

Dizendo que só agora pode-
rá dar inicio à sua adminis-
tração, o Professor Faria Góis
queixou-se da demora cia co-
missão de vistoria em entre-
gar seu parecer para que o
prédio principal da Faculdade
seja desinlerdit.iclo e o esta-
belecimento volte à sua vida
normal.

Acrescentou o Professor Pa-
ria Góis que já íéz um apelo
ao Reitor Pedro Calmon no
sentido de que determine o
apressamento dos trabalhos da
comissão de vistoria, que está
integrada por três engenhei-
ros da Divisão dc Obras da
Universidade do Brasil, por
Frei Monstieto, catedrático da
FNFI e pelo presidente rio
Diretório Central dos Estu-
dantes, Sr. Tomás Leite Ri-
beiro.

A FORMATURA

Quanto a formatura dos 12
alunos do Curso de Jornalis-
mo. que gerou uma série de
Incidentes, disse o Professor
Faria Góis que a data e lo-
cal para a solenidade vão de-
pender do término da vistoria
e entrega do prédio principal
da Faculdade, mas que. aquè-
les que o desejarem, poderão
colar grau no anexo, na pre-
sença de três professores, co-
mo determina a Lei.

Ressalvou, contudo, o Pro-
fessor Faria Góis que se. na
realidade, os formandos de
jornalismo desejavam uma so-
lenidade à parte para c.ivul-
gar mais o curso que concluí-
ram, náo é necessário mais rea-
lizar a cerimônia no salão nobre
da Faculdade porque, depois

cia série de incidentes na FNFi,
o curso ficou muito conhecido.

Quanto a reabertura do.pré-
dio principal e sua devolução
à FNFi acredita o Prof. Faria
Góis que isso ocorrerá, no má-
xlmo, dentro de uma semana,
a menos que o laudo da co-
missão de vistoria indique a
necessidade cie investigações
mais demoradas para avaliar
os danos, mas, ainda assim,
apenas as partes mais atingi-
das permaneceriam interdita-
das.

Quanto ao reinicio das au-
ias e inscrições para os exa-
mes vestibulares, disse o Pro-
fessor Faria Góis que, em vjr-
tude cios acontecimentos, pre-
tende prorrogar dc 30 de ja-
neiro para 5 de fevereiro o
término das inscrições c adiar
de 1 para 15 de março a
abertura do ano escolar.

A PUNIÇÃO

Limitou-se a uma advertir}-
cia ao Diretório Acadêmico »
nos 14 alunos indiciados a pu-
niçáo aplicada aos participan-
tes dos episódios de 30 cie
dezembro.

Esclareceu o Professor Faria
Góis que a per.í aparente-
mente suave, foi aplicada por-
que, tanto os alunos indicia-
dos, quanto o Diretório, são
infratores primários cm deli-
tos daquela espécie. O Dire-
tório e os alunos receberão, por
escrito, notificação das san-
ções que lhes foram atribuídas.

A PAZ

Se o Conselho Universl-
tário e a Reitoria não recusa-
rem a satisfação dos pedidos *
das sugestões que tenho apre-
.sentado para a solução dos
problemas da Faculdade —
disse o Professor Faria Góis
— entendo que a Faculdade
voltará a viver dias de nor-
maUdade. Insisto em que um
passo considerável nesse sen-
tido — prosseguiu — é a rees-
truturação e a descentraliza-
ção administrativa, indlspcn-
sáveis, e a próxima criação na
Universidade do Brasil da Fa-
culdade Nacional cie Ciência,
objeto de apreciação rio Con-
sélho Universitário.

Irei propor outras provi-
dèncias de igual porte — con-
cluiu — e com cias tenho tô-
das as razões para acreditr.r
que a Faculdade Nacional d»
Filosofia comemorará, este ano,
seu jubileu de prata num am-
biente de' trabalho, produllvi-
dade c satisfação geral.
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— Coluna do Castello -

? PC e Arrais examinam
caminho da revolução

Brasília — O Partido Comunista e os ãi-
• rigentes esquerdistas que lhe são mais próxi-

mos, notaâamente os Srs. Miguel Arrais e Al-
¦ mino Afonso, estão em processo de revisão de' 

posição política em face do Governo do Sr.
João Goulart e da pregação revolucionária do
Sr. Leonel Brizola.

Apoiando até aqui a política de reformas,
como instrumento de gradativas conquistas
sociais, essas frações do movimento esquerãis-
ta inclinam-se a acreditar que a ausência de

' comando do Governo e a ineficácia da prega-' 
cão reformista do Presidente da República
abrem uma margem de riscos e excitam a
ações revolucionárias descontroladas suscetí-

'; veis de provocar uma débâcle da ação socialis-
ta geral.

Por outro lado, a insistência do Sr. Leo-
nél Brizola na chamada solução revoluciona-
ria engordada pela pregação intensa mas in-

•conseqüente do Sr. João Goulart, estaria se
impondo às massas sensíveis à política de
esquerda, tanto mais quanto é estimulada por
organizações revolucionárias heterodoxas, tal
como o Polope (Política Operária) e o P. C.
do B. (Partido Comunista dissidente, Unha
chinesa), cada vez mais ativistas.

Teria chegado a hora de assegurar a uni-
'dade do movimento esquerdista, coisa que só
poderia ser obtida por duas maneiras: a inte-

' qração das esquerdas num governo que ado-
iasse desde logo medidas práticas de reforma,
abrindo suas portas inclusive a membros do
movimento, e o deslocamento dos comunistas
e do Governador de Pernambuco da linha de
contemporização para o centro da. ação revolu-
cionária.

O Sr. Osvaldo Pacheco, tido hoje como a
figura mais dinâmica do movimento comunis- i'ta, está enfrentando os grupos dissidentes com

\a 
'pregação da unidade ao mesmo tempo em

que promove discussões e ajustamentos capa-
' zes de levar as diversas frações a uma decisão
comum em futuro próximo.

A presença do Sr. Miguel Arrais no Rio,
<em Belo Horizonte e em São Paulo, nos últi-
¦vios dias, reabriu o debate, em toda a sua am-
•piitude, seja nas conferências do Governador
de Pernambuco com o Presidente da Repúbli-
ca. seja nos seus contatos com o Sr. Leonel
Brizola ou com o Sr. Luís Carlos Prestes.
Não se pode dizer ainda que o Partido Comu-
nista e o Sr. Miguel Arrais se definiram pela
ação revolucionária, mas a verdade é que o

"Governador pernambucano mostra-se desen-
icantado com relação às possibilidades do Sr.
João Goulart e desestimulado nos esforços
:para composições de caráter eleitoral com vis-
tas à sucessão presidencial de 1965.

A decisão que fôr tomada nos próximos
dias, senão nas próximas horas, pelos lideres
esquerdistas em congresso informal no centro-
sul do País, reveste-se, assim, de especial sig-
nificação na atual coniuntura brasileira. A
opção pela ação revolucionária, nos termos
preconizados pelo Sr. Brizola e pelas frações
subversivas do movimento, poderia ser sentida
no lançamento, por exemplo, da candidatura'do Governador de Pernambuco à Presidência
da República, candidatura que seria óbvia-
mente, pela sua inviabilidade eleitoral, apenas
o núcleo ostensivo de um movimento de en-
vergadura, ostensivo ou oculto. O Sr. Miguel
Arrais vem sendo saudado, sobre todos os 11-
deres da sua corrente, nas reuniões públicas
em que aparece, como a figura que reúne no
momento maiores atrativos para o comando
do movimento.

O lançamento de tal candidatura seria,
ao mesmo tempo, o sinal de que a esquerda
revolucionária terá cortado os vínculos com o
Presidente da República para sair à procura
de uma solução à revelia do Sr. João Goulart,
hipótese que, de resto, poderia ser desejada
pelo próprio Presidente como saida para o ini-
passe em que está metido o seu Governo.

A posição de Magalhães na CDJS

Assessores políticos do Governador Maga-
Ihães Pinto, manifestando a impressão de que
a UDN não convocará para já sua Convenção
Nacional, asseguram que o apoio de quatorze
seções estaduais à candidatura do Sr. Carlos
Lacerda não reflete um quadro muito real da
situação partidária. Alguns desses apoios te-
riam sido obtidos de maneira irregular e, de
qualquer forma, quase todos foram dados com
resistência. Na Bahia, a bancada federal par-
tiu-se ao meio; em Alagoas, um grupo atuante
deu apoio ao Governador de Minas; em Sergi-
pe, um deputado federal e outras figuras re-
presentativas estão em dissidência, o mesmo
acontecendo em Pernambuco, onde dois depu-
tados federais estão com o candidato mineiro.
Além disso, o apoio de oitenta por cento da se-

:. ção mineira, bem como de outras seções par-
iidàriamente poderosas, garantiriam ao Sr.
Magalhães Pinto uma posição muito diferente' da que deixam entrever os dirigentes uãe-
nistas.

I
PSD limpa a maçã

i Para o Sr. Leonel Brizola, o PSD gosta-
l ria que o Sr. João Goulart tentasse o golpe, í
I para ser esmagado. "O PSD — disse — vive

a limpar a maçã e a colocá-la na frente do
Presidente."

Renúncia geral
Prega o Sr. último de Carvalho a renún-

¦ cia geral, do Presidente, dos governadores, dos
senadores e deputados, com a entrega do Poder
ao Judiciário até que uma Constituinte reor-
ganizasse o País. ¦

Arroz amargo
Versão do Sr. Jânio.Quadros (são conhe-

ciaas as versões do Sr. Juscelino) sobre o te-
lefonema do candidato do PSD: í) foi o Sr.
Juscelino quem o procurou ao telefone, para
desmarcar o jantar combinado com antece-
dência; 2) explicação para o cancelamento do
jantar: "Depois da minha declaração de apoio
ao Magalhães, o Juscelino achou amargo o
arroz da Eloá."

Carlos Castello Branco

Magaldi estuda hoje medidas ;Micuculioie, em

rigorosas para racionamento
será enterrado

hora incerta,
no Cemitério de Catumbi

Peritos americanos em
comércio debatem no DF
interesse do Continente

Brasília — (Sucursal) — Com a
presença dc representantes de 18
países, da OEA. do Centro de Es-
tudos Monetários Latluo-Aineri-
canos, do BID e da ALAiC, ins-
talou-se ontem cm Brasília a
Reunião de Técnlccs em Política
Comercial tia América Latina, sob
os auspícios da CEPAL, e presi-
lida pelo Ministro das Relações
Exteriores do Brasil. Sr. Araújo
Castro.

Em seu discurso de abertura do
conclave, o diplomata brasileiro
acentuou que "a primeira condi-
çio para atingir nossos objetivos
é, evidentemente, a clara defini-
çfto dos problemas que buscamos
resolver. Se sós mesmos nao es-
tivermos seguros das falhas e de-
leitos do presente mecanismo das
trocas internacloniils e dos reciul-
sitos de comércio exigidos por
nosso desenvolvimento, seremos
Incapazes de articular proposições
válidas e Inteligíveis para as de-
mais nações."
SALVAGUARDA
DE INTERESSES

Designado para íalar em nome
das delegações presentes à conle-
réncla, o Sr. Francisco Opadaca
y Osuna, representante mexicano,
ressaltou, no Inicio da sua oração,
"o calor da dcclsfto adotada de ser
Brasília a sede da reunião, porque
considerou que isto seria como
um pressAglo de êxito que ela
terá. J» que esta míu-avilhota
Cidade e como um símbolo cio
que podem realizar o poder cria-
dor e a técnica do homem sobre
es forças incontrastávels da na-
tu reza".

Disse: "é lndubltável que. cemo
se tem repetido em numerosas
ocasiões, a conferência das Nações
Unida» sobre comércio e desen-
volvimento, próximo a realizar-se.
constituirá, um íôro Inigualável
para que todos os povos subde-
«envolvidos do mundo, em parti-
cular os da América Latina, exa-
minem, conjuntamente e em for-
ma realista sua situação c tratem
de encontrar os meios e prece-
dimentos mais adequados para
superar essa etapa de subdesen-
volvimento, não só com a adcçfio
de medidas a curto prazo, senão
cem fórmulas tendentes a lograr
o financiamento a lar^o pra?:o
de se^l desenvolvimento eco-
nõmico."

Entretanto — continuou —
è evidente também que para ai-
cançar resultados favoráveis, so
requer a coordenação e colabo-
ração de todos os Estados parti-
clpantcs da própria conferência,
que possam abrir campo a ucOr-
dos e a adoção de soluções fio
tipo multllateral, que sem deixar
de atender os interesses de cada
Estado em particular, se propo-
nham a salvar, acima desses ln-
terôsses, o interesse supremo da
comunidade internacional.

Porque pode aílrmar-se sem
equívocos, que uma caracterlstl-
ca de nosso tempo, no campo das
relações Internacionais, è o tra-
tamento coletivo que se deve dar
aos problemas comuns e á busca,
também em forma comum, ao
adequados soluções para eles, sem
importar o sacrifício maior ou
menor que isso Implique para cc-
da pais em particular. E' por ela
que aíiora, mediante a Conferiu-
cia de Comércio c Desenvolvi-
mento. as Nações Unidas inten-
tam pela segunda vez dar solu-
ção dc caráter universal aos prn-
blemas do comércio Internacional
e de desenvolvimento econômico
dos países em processo de evo-
luçfto.

A primeira vez, na Confc-
rêiicla de Havana, convocada pe-
los Nações Tí.ildas com o propo-
alto similar — continuou — de-
safortunadamente não se logrou
obter dos países participantes a
aceitação dc uma carta para a
organização Internacional de co-
mércio e as resoluções não tive-
ram a efetivação esperada, salvo
o acordo geral de tarifas e co-
mércio, que só em forma parcial
tem ajudado a resolver esta quês-
tão, ao operar entre um redu-
rido numero de memhros das Na-
efies Unidas. A Conferência que
agora se projeta tem propósitos
mais amplos, Já que não só pre-
tende encontrar os meios dc ex-
pandlr o comércio mundial, mas.
também, e principalmente, acele-
rar o desenvolvimento econômico
dos países subdesenvolvidos. Am-
bos os problemas têm uma cs-
treita vinctllação. Não pode ha-
Ter comércio sem cle.seiivolvim.cn-
to. Isto é, sem que os países tu-
nham capacidade do produzir;
porém, tampouco pode haver ln-
cremento do desenvolvimento sem
um mercado amplo em que os
produtos possam ser colocados.
Está na mente de todos que esto
é o problema medular da Amért-
ca Latina, que tem dado lugar
à situação de desamparo em que
se encontra, abandonada ao 11-

Cardeal da
Bahia na
Guanabara

Dom Augusto Álvaro da Sil-
va, Cardeal-Primaz do Brasil,
veio ao Rio para assistir ao lan-
çamento da pedra fundamental
da Catedral Metropolitana, na
Avenida Chile. Dom Augusto
encontra-se hospedado no Mos-
teiro de São Bento, devendo re-
gressar à Bahia nos próximos
dias.

vt-e jogo das forças econômicas,
em um mundo cie preferências
e medidas protecionistas que qua-
se lhe eliminaram do Intercam-
blo mundial.

— Aqui está a enorme impor-
tância da reunião que hoje ini-
ciamos — continuou — e que, a
nosso Juíao, deve ter como meta
só este desígnio: encontrar con-
Juntamente as soluções técnicas
adequadas a nossos problemas,
sem Importar quais sejam as po-
litlcas nacionais de cada pais,
cuja direção e alcances sfto ma-
térins que só competem à sua
soberania. Não creio que a re-
solução do problema de desen-
volvimento esteja unicamente em
nossas mãos. porém, tampouco
considero que a atitude dos es-
tados economicamente débeis se-
Ja só a de solicitar a ajuda dos
fortes, porque como Já tem „ldo
relteradamcnte expressado para
OS países subdesenvolvidos é mais
importante a Intensificação do
seu intercâmbio comercial, com
a defesa dos preços de seus pro-
dutos básicos e a possibilidade
de colocação de tuas manufatu-
ras e semlmanufatura.-i, sem uma
r.mpllação da ajuda extenia. Em
conseqüência, a solução devemos
buscá-la em nós mesmos, sem
prejuízo de que tanto fortes co-
mo débeis colaboremos pura que
no mundo atual impjrem lar.to
a Justiça social como a ssffuran-
ça econômica coletiva.
REUNIÃO DF.
PRESIDENTES

Antes da reunião Inaugural foi
realizada uma reunião com os
presidentes das delegações acre-
ditadas, para considerar a mesa
diretiva e o programa de traba-
lho,' quando se acertou o estabe-
lecimento dos Comitês de. traba-
lho para estudar os temas em
debate.

Um dos Comitês analisará o
ponto "medidas para resolver os
problemas do comércio dos pro-
dutos básicos bem como a di-
verslflcação na composição das
exportações. O outro se encarve-
para do estudo da 'política cm
matéria de diversificação geográ-
fica do comércio, o financia-
mento do comércio e o desenvol-
vimento econômico e organismos
e medidas para a promoção do
comércio mundial.

As deliberações, segundo ficou
acertado na ocasião, serão de ca-
rúter privado. Serão realizadas
sessões plenárias para o estudo
das conclusões obtidas nos co-
mltês e a exposição dos pontoi-' de-vtsta tendentes a bem for-
mular as deliberações, também
de caráter privado, e a sessSo
final em que se considerarão as
conclusões gerais, esta de cará-
ter público.
ELEITO CELSO FURTADO

O Ministro Extraordinário Celso
Furtado, que preside a delegação
brasileira, foi eleito por unanlmi-
dade para a presidência do con-
clave. A sua Indicação partiu da
delegação argentina, tendo sido
apoiada unanimemente pelas de-
mais delegações.

A delegação do México propiu
ao delegado argentino Bernardo
Grinspun. como presidente do
Comitê n.° 1. O Embaixador Car-
los Valenzueia. do Chile, foi ciei-
to presidente do Comitê n.° 2,
enquanto que o delegado de
Salvador, Sr. Manuel F. Chavar-
ria, foi eleito vicc-prcsidcmc da
reunião.
IMPORTÂNCIA
DA CONFERÊNCIA

O Secretário Executivo da CE-
PAL, Sr. José Antônio Mayobres,
em discurso que pronunciou,
assinalou a importância da Con-
íeréncia das Nações Unidas sobro
Comércio e Desenvolvimento,
uma das mais Importantes reall-
zadas por aquele organismo nos
últimos anos.

Referiu-se aos obstáculos que
existem, como as restrições que
têm Impedido o acesso das manu-
faturas aos grandes mercados
consumidores. Neste caso se
Justificaria um sistema de prefe-
rõnclas temporárias, sustentado
nos mesmas fundamentos que
aconselham a proteção às lndus-
trlas incipientes. A idéia, disse,
tem encontrado ambiente favorá-
vel. Inclusive na comunidade
econômica européia, com a dis-
cussão do Flano Brasseur, fcejíim-
do o qual se dariam preferenciai
seletivas por países e produtos
em beneficio de algumas zonas
subdesenvolvidas. Embora se rc-
conheça a boa intenção da pro-
posta — acentuou — não se poda
dizer que c a melhor forma do
ajudar a indústria dos países
subdesenvolvidos, pois produziria
uma Industrialização dirigida,
com orientação própria.
DELEGAÇÕES
. Estiveram presentes ao Inicio cia
reunião as delegações da Argen-
tina, Bolívia, Brasil (Celso Furtado
* Dlogo Gasparl, Colômbia, Costa
nica. Cuba (Embaixador Benigno
Reguelra Ortega), Chile. Equador,
São Salvador, Guatemala, México,
Paraguai, Peru, República Domlril-
cana, Uruguai, Venezuela, Comitê
dos Nove, Sleca, Organização dos
Estados Americanos. Centro de Es-
tudos Monetários Latlno-America-
nos, Banco Interamerlcano de De-
«envolvimento e Associação Lati-
no-Amerlcana ác Livre Comércio.
DISCUSSÕES

as reuniões das comissões, rea-
lizadas à tarde, foram de caráter
privado, sob a alcyaçüo de que os
assuntos ali tratados eram çm
ntvcl técnico e não político. En-
tretanto. ficou acertada a dlvul-
£nçáo oficial, \io dia posterior &
discussão dos assuntos.

O Coordenador do Raciona-
mento, Almirante Miguel Ma-
galdi. vai reunir-se hoje com
os técnicos da Rio Light para
o reexame da situação do íor-
necimento de energia à Gua-
nabara e a adoção de medidas
mais rigorosas para enfrentar a
atual crise.

O Almirante Miguel Magaldi
disse ao JORNAL DO BRASIL
que será necessária uma eco-
nomia adicional de um milhão
e setecentos mil kw-hora por
dia, além da economia produ-
zida quase exclusivamente pe-
los cortes de circuito, que é de
560 mil kw-hora por dia. A va-
zão do Paraíba do Sul desceu,
ontem, para 131 metros cúbl-
cos por segundo.
POUCA ÁGUA

Segundo ainda o Coordena-
dor do Racionamento, já ten-
do decorrido mais de um mês

de estiagem, os reservatórios
da região Centro-Sul não po-
derão recuperar-se a tempo de
evitar o racionamento, nos Es-
tados do Rio, Guanabara, São
Paulo e Espírito Santo.

A Coordenação do Raciona-
mento chama a atenção da po-
pulação para o Ato n.° 12, dl-
vulgado domingo, pelo qual os
consumidores são advertidos de
que as turmas volantes de íls-
calização têm ordens expressas
para efetuar desligamentos
imediatos de energia nos ra-
mais. sem aviso prévio, uma
vez constatada a infração às
normas publicadas no A't> nú-
mero 11.

Disse, por fim. o Almirante
Miguel Magaldi que, se a po-
pulação não colaborar na pou-
pança de energia, não haverá
outra alternativa senão aumen-
tar a duração dos períodos de
cortes de circuito.

O corpo do bandido Mícuçu, morto na manhã de do-
mingo, no Morro da Babilônia, numa troca de tiros com
a Polícia, que o caçava desde as primeiras horas de sábado,
será enterrado hoje à tarde, em horário ainda não fixado,
no Cemitério de Catumbi.

Após ser liberado pelo Instituto Médico-Legal, na ma-
nhã de ontem, o corpo íoi levado para a casa da mãe de
Micuçu, Sr.a Clotlldes Santos de Almeida, onde passou a
ser velado por parentes e amigos, que não conseguiram
fazer o seu enterro ontem, devido ao feriado que fechou os
cartórios. A imprensa e curiosos estão sendo cercados nas
entradas do morro por amigos do bandido morto que amea-
çam a todos, proibindo-os de entrevistar a família do mor-
to, ou seus conhecidos.

Eletrobrás faz sorteios
A Eletrobrás pede aos consu-

midores de energia elétrica que
guardem as suas contas de luz,
pois elas. contendo a parcela
do empréstimo compulsório es-
tabelecido pela lei federal 4 131.-
participarão de sorteios trimes-'
trais, a terem início brevemen-
te em todo o Pais.

CABE ROUPA "ÁS PAMPASi"
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O sorteio garantirá ao con-
sumidor de energia elétrica o
recebimento da quantia paga
durante um ano, a Juros de 12
por cento. O sistema de reali-
zação do sorteio Já está sendo
estudado pela Eletrobrás.

Cortes no E. do Rio
Niterói (Sucursal) — O Stlb-

coordenador do racionamento
de energia, Sr. Luís Zaidmann,
informou que baixará, hoje, o
novo ato impondo maiores res-
trições no consumo nos sete
municípios servidos pela Com-
panhia Brasileira de Energia
Elétrica.

O ato de racionamento de-
verá elevar de 20 para 40 ml-
nutos de duração o regime de
cortes por circuitos. A medida
é decorrente da falta de chu-
vas e da queda em um metro

e 11 centímetros no nível da
Barragem de Areai, cujas atl-
vidades estão sobrecarregadas
em virtude do desligamento da
Usina Piraqué do sistema da
CBEE, para sofrer reparos e
conservação.

Nos municípios do norte do
Estado servidos pela Empresa
Fluminense de Energia, os cor-
tes continuam tendo a duração
de 13 horas diárias. A Barra-
gem de Macabu está com uma
deficiência de 16,74 m em seu
nível normal.

O LAUDO

O laudo do legista José Al-
ves de Meneses diz que Micuçu
morreu em conseqüência de
ferimentos transfixantes no
crânio e tórax e de ferimentos
penetrantes no abdômen. O
coração, pulmões, mesentério e
o intestino grosso do bandido
sofreram lesões mortais, cau-
sando-lhe hemorragia interna.

Segundo o laudo, a morte
de Micuçu foi instantânea,"pois não havia condições de
sobrevivência após o recebi-
mento dos balaços que lhe di-
laceraram o cérebro e outros
órgãos".
A DUVIDA

Uma série de dúvidas envol-
ve a morte de Micuçu. En-
quanto a versão oficial afirma
que sua morte ocorreu durante
o tiroteio com a polícia, outra
diz que o bandido foi morto
depois de algemado e coloca-
do no jipe de chapa 9-24-74,
pertencente á Polícia Militar
que, saindo cm disparada do
local onde o bandido foi ferido,
só chegou ao Distrito Policial
40 minutos depois, transpor-
tando Micuçu morto. ¦

Após receber o co r p o do
bandido, em Botafogo, o jipe
dirigiu-se para o Aterro da
Glória, onde entrou na contra-
mão, enganando os carros de
Jornais, que o acompanhavam
e tomando a direção do 12.°
Distrito Policial, quando deve-
ria ter-se dirigido à, Delegacia
de Vigilância,

A CAÇADA

A notícia de que Micuçu es-
tava no Morro da Babilônia
chegou ã policia às 18 horas de
sábado, sendo imediatamente,
organizada uma caravana po-
licial que estabeleceu o cerco
do morro impedindo a fuga do
bandido que. horas antes, con-
seguira escapar a uma escolta
do Exército enviada à sua pro-
cura.

A caçada prolongou-se pela
madrugada, quando bombeiros
do Posto de Humaltá, com au-
xfllo de holofotes, passaram a
ajudar a caravana que já con-
tava com contingentes da Po-
lícia Militar, da Polícia de VI-
gllãncia e Capturas, da Radio-
patrulha e dos distritos.

Na manhã de domingo,
quando a policia já desistia da
busca, um morador disse ter
visto o fugitivo esconder-se
num buraco, cobrindo-se com
folhas secas. Pouco depois.
Micuçu, iá localizado, iniciou
a troca de tiros com a policia,
sendo abatido. Em seu bolso
foram encontradas uma cédula
de CrS 100 e 18 balas calibre 45.

Durante a caçada o Coman-
dante Landulee Monteiro Fi-
lho. confundido com o baiídi-
do. na escuridão, foi atiiurido
por uma rajada de metralhn-
dora disparada por um dos
soldados, sofrendo ferimentos
na coxa. braços e barriga.

Levado para o Hosnital Mi-
guel Couto, foi onerado, estan-
do fora de perigo.

Racionamento em S. Paulo Caçada vai continuar
São Paulo (Sucursal) — Ini-

ciaram-se ontem os cortes por
circuitos de energia elétrica em
São Paulo. A medida visa ali-
viar a sobrecarga do consumo,
no sentido de garantir a eco-
nomia de 30 % que a Light so-
licita da população.

Durante o dia de ontem, os
três reservatórios responsáveis
pela produção de energia atin-
giram níveis mínimos: Blllings
com 2,01'"r, Guarapiranga, 14,3',ó
e Sorocaba 14,37r<>.

Enquanto a Light não divul-
ga o novo escalonamento, os
cortes efetuar-se-ão de acordo
com os critérios adotados em
Junho de 1963, obedecendo às
mesmas horas e períodos.

O racionamento de energia
elétrica cm São Paulo prejudi-
cará a produção industrial, pois

provocará a paralisação das fá-
brícas.

REDUÇÃO

A Usina de Furnas está for-
necendo apenas 275 mil kwh,
valendo salientar que fornecia,
normalmente, 6 milhões e 100
mil kwh. A Represa de Billir.gs
está funcionando apenas como
local de passagem das águas
do Tietê, bombeadas para
Cubatão. Tanto as fábricas
como casas comerciais e resi-
denciais sofrerão rigorosa fis-
calização por parte do DAEE,
ho sentido de que seja observa-
do o racionamento. Dentro de
dois ou três dias os cortes
atingirão o Centro da Cidade e
a iluminação pública será re-
duzida em 50',ó.

O Gabinete do Secretário de
Segurança informou, ontem,
que a caçada policial aos ban-
didos fugitivos da Penitencia-
ria Lemos de Brito continua-
rá, "até que todas sejam rc-
capturados ou mortos".

A Delegacia de Vigilância e
Capturas comunicou que, após
o descanso de ontem, prosse-
guirá hoje na caçada aos fo-
ragidos da Penitenciária Le-
mos de Brito. A atenção dos
policiais volta-se, com a mor-
te de Micuçu, para Luís Ber-
nardino da Silva Cardoso, o
Cabeleira, Miguel Alexandrino
da Silva, O Mfguclzinho, Fre-
derlco de Oliveira, o China
Preto e Paulo Cândido da Sil-
va, o Pororoca, considerados os
mais perigosos.

INQUÉRITO

O Secretario de Segurança
do Estado do Rio, Sr. Baguei-
ra Leal, ordenou a abertura
de inquérito administrativo
para apurar os motivos pelos
quais os fugitivos Darci An-
tônlo dc Melo, o Mestre e He-
raldo Martins de Oliveira, o
Macabro, foram encaminhados
diretamente ao Instituto Re-
educacional de Bangu, quando
já haviam sido tomadas pro-
vidênclas para buscá-los em
Maricá, onde foram presos.

Ambos foram presos por po-
pulares, quando se dirigiam ds
Rio do Ouro para Maricá, sen-
do entregues ao delegado da
localidade, Sr. João Ferreira.

Eletrificação rural Recapturas em Niterói
Niterói (Sucursal) — O Pre-

sidente João Goulart instala-
rã, em solenidade a ser reall-.
znda amanhã em Petrópolis, a
empresa Eletrificação Rural de
Paulo Afonso S. A., 6Ubsidiá-
ria da CHESF, que tratará da
eletrificação no campo nos Es-
tados de concessão da Compa-

nhla Hidrelétrica de São Fran-
cisco.

O capital inicial da ERPASA
será de CrS 135 milhões dos
quais a Eletrobrás fornecerá
Cr$ 35 milhões. A empresa terá
sede em Salvador e manterá
escritórios em todas as capitais
de sua jurisdição.

Cardeal Dom Jaime Câmara
benzeu sede da Catedral
no Dia de São Sebastião

O Cardeal Dom Jaime de Barros Câmara benzeu on-
tem à tarde, na Avenida República do Chile, a pedra fun-
damental da primeira Catedral Metropolitana do Rio de
Janeiro, em solenidade que encerrou uma série de atos re-
ligiosos comemorativos do dia do padroeiro da Cidade, São
Sebastião.

A solenidade na Avenida República do Chile foi lnl-
ciada com a chegada, ali, da procissão'de São Sebastião,
que saíra da Catedral da Rua Haddock Lobo e percorrera
ruas do Centro da Cidade. Após a bênção, a imagem, tra-
zida ao Rio por Estácio de Sá, de Portugal, voltou, em
procissão, à Rua Haddock Lobo.

pedidot e informaçõei :

PRESENTES

Estavam presentes à solenidade
da bénçío da pedra fundamen-
tal. as 1611, o Núncio Apostólico.
Dom Armando Lombardl, os Car-
deals Dom Jaime Câmara e Dom
Augusto Álvaro da Silva, este da
Bahia, os Arcebispos de Mariana,
Niterói (orador da cerimônia),
Brasília. Florianópolis. Aracaju,
os Bispos de Palma, Conselheiro
Lafalete, Mogi das Cruzes, Pe-
trópolls. o Abade de Sfto Bento,
Dom Martinho Nlchler, o Gover-
nador Carlos Lacerda, os Secreta-
rias Raimundo de Brito e Vitor
Bouças, os Deputados Benjamln
Farah e Euripedes Cardoso da
Meneses (federais) e Danilo Nu-
nes, Edson Guimarães. Evcrardo
Magalhães Castro, Vltorlno Jamís
(estaduais), além do Senador G1I-
berto Marinho.

Antes de benzer a pedra fun-
damental, o Cardeal Dom Jaime
Câmara, que se sentou no trono
anteriormente ocupado por Dom
João VI e Dom Pedro II. perco:-
reu a pé toda a extensão da íu-
tu.-a sede da Catedral Metropoll-
t.ana. benzendo-a. A cerimônia
religiosa foi relatada por Dom
HUdebrando Martins, do Mostcl-
ro de São Bento.

ATA

A ata da cerimônia, assinada
por todos os presentes e coloca-
da, Juntamente com exemplares
de Jornais cariocas, sob a pedra
fundamental, tinha o seguinte
teor:
•EM NOME DE DEUS
UNO E TRINO

No ano de 19õ4 do N-wclmento
de Nosso Senhor Jesus Cristo,
aos dias 20 do mês de Janeiro,
estando pela Divina Providência
o Papa Paulo VI no 1.° ano de
seu Jã zlorloso pontificado. Sua
Eminência Reverendlsslma Dom
Jaime de Barros Câmara no II»
ano de seu governo da Arqulo-
rese do Rio de Janeiro, sendo
Núncio Apostólico no Brasil Sna
Excelência Revma. Dom Armando

Lombardl. e sendo Presidente do
Ilustríssimo Cabido Metropollta-
no da Santa Igreja Catedral Su»
Exa. Revma. Mons. Dr. Francls-
co do Assis Caruso, e Presidenta
da República dos Estados Unldo/i
do Brasil o Exmo. Senhor Doutor
João Belchior Goulart, sendo o
Estado da Guanabara governa-
do pelo Exmo. Senhor Doutor
Carlos Frederico WeraeK de La-
cerda, íoi solenemente benta esta
Pedra Fundamental por Sua
Emcla. Revma. o Cardeal Dom
Jaime de Barros Câmara. Arce-
bispo do Rio de Janeiro, para ser
erguida neste local, à Avenida
Chile (Esplanada do Morro de
Santo Antônio) a majestosa Igre-
Ja Catedral em honra do glorio-
sisslmo Mártir Sfto Sebastião, Pa-
droelro da Arquidiocese e da Cl-
dade do Rio de Janeiro.

Em santa alegria, a Comunlda-
de Católica desta nobre Cidade
acorreu Jubllosa a esta solcnlda-
de, louvando a Deus por lhe ter
dado a graça de construir-Lhe
uma nova morada.

Queira Deus. Todo Poderoso,
dlgnar-se aceitar este Templo,
"lançar sobre êle um olhar de
misericórdia e ouvir a todos que
neste lugar orarem", e que esta
Igreja seja uma fonte de graçus
para o povo ílel do Estado da
Guanabara que se refugia sob a
proteção de sou glorioso Pa-
droelro.

Para constar perpétuamentefol
lavrada esta Ata que, após as
bénçftos lltürglcas. será encerra-
da na lápide fundamental".

MISSAS

Niterói (Sucursal) — A Matriz
de Sfto Sebastião, no bairro do.
Barreto, realizou ontem missas
solenes de meia em mela hor*.
quermesse e proclssfto pelas prln-
clpals ruas dc Niterói, em comt-
moraçáo ao Dia de Súo SebSLStlfio.

Na Catedral de Sfto Jofto Batts-
ta também houve missa solene
às lOh. seguida de crisma. Nos
municípios de Barra Manso e
Araruama foram realizados fes-
tejos du.ante tado o rtla. em ho-
men»gem ao unto.

Niterói — (Sucursall — Mais
três foragidos da Casa de De-
tenção de Niterói, foram re-
capturados, na madrugada de
ontem, em Caxias, pela Dele-
gncia dc Vigilância e Caplu-
ras, totalizando 10. até agora
o número de detentos recon-
duzidos ao estabelecimento pe-
nal.

Os marginais recapturados,
ontem, são: Jorge Alves dos
Santos, o Bem; Alipio da Cos-
ta, o Coral; e João de Barros
dos Santos, o Amendoim. Fo-
ram presos, quando, em Ca-
xlas, procuravam localizar as
casas de seus familiares, para
uma visita.

FALA "BEM"

Jorge Alves dos Santos, de-
pondo em Niterói, declarou
que fugiram da Casa de De-
tenção porque encontraram a
porta aberta, durante toda a
noite, com ausência total de
guardas, e não usando chave
falsa, conforme os responsa-
veis pelo estabelecimento pro-
curam fazer crer.

Acrescentou que a corda e
o gancho usados na fuga. para
escalar o muro da Casa de
Detenção, foram levados para
o interior do estabelecimento
pelos próprios detentos, consl-
derados de bom comportamen-
to, que semanalmente saem

para visitar seus familiares e
não são revistados quando re-
gressam — "o que facilita, tam-
bém a entrada de maconha e
armas".

-Esclareceu que a (uga esta-
va planejada há mais de um
mês, em represália aos cons-
tantes espancamentos a que
são submetidos.

TRANSFERIDO

Foi transferido, para ama-
nhã, às 13 horas, o início dos
trabalhos da Comissão de In-
quérito nomeada pela Secreta-
ria tle Justiça do Estado para
apurar as causas e responsa-
bilidades pela fuga em massa
ocorrida na noite do dia 13
para 14. Um dos membros da
comissão adoeceu, transferin-
do. assim, a tomada do depoi-
mento do Diretor da Casa de
Detenção, Sr. Felipe Jogaib.

O Governador Badgcr Sil-
veira convocou o Sr. Hamilton
Xavier, Secretário do Interior
e Justiça, para uma reunião
nas próximas horas. Sabe-se
que o Governador fluminense
está insatisfeito com a atua-
ção do Sr. Felipe Jogaib, na
direção da Casa de Detenção,
cujo afastamento havia solicl-
tado há mais de um mês,
quando ocorreu uma rebelião
naquela casa, com fuga de oi-
to marginais.

Petróleo Brasileiro
PETR0BRÁS

S. Â.

SERVIÇOS A.XILIARES DA ADMINISTRAÇÃO
CENTRAL

ARRENDAMENTO DO POSTO MOTEL DA
PETROBRAS EM BRASÍLIA, D. F.

Pelo presente, ficam avisados os interessados de
aue a PETROBRAS está aceitando propostas para
arrendamento do seu Posto de Serviços e Motel em
Brasília, D. F. ,

As propostas serão recebidas ate o dia oi ao
corrente mês de janeiro e deverão ser encaminhadas
em envelopes fechados, diretamente para o segiun-
tC ^GERENTE 

DOS SERVIÇOS AUXILIARES DA
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL, Av. Presidente Var-
eas n.° 534, 12.°, Rio de Janeiro, G.B.' 

Quaisquer esclarecimentos referentes as condi-
cões exigidas pela PETROBRAS para o arrendamen-
to do referido Posto poderão ser obtidos no endereço
acima e mais nos Escritórios da Empresa em Sao
Paulo, na Rua Barão de Itapetinmgai 151: em Belo
Horizonte, na Rua dos Caetés n.° 530 12- e no
próprio local do Posto no Park-Way, 10, em Bia-

Rio de Janeiro. 15/1/64
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.

PETROBRAS
ESPÍRITO SANTO MESQUITA

Gerente do SERAC
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Ninguém acredita que eleições de 1965 sejam com tranqüilidade
Apesar das constantes afir-

maçóes dos elementos mais ca-
tegorizados do Governo Fe-
deral, de que o clima para as
eleições de 1Í165 "será calmo e
tranqüilo; que "o Presidente
João Goulart está interessado,
apenas, nas reformas de base
<• que estão vendo fantasmas o.-
que admitem a possibilidade de
um golpe", a maioria dos esta-
íes dos cinco candidatos até
agora apresentad-cs à sucessão
presidencial embora, aparente-
mente, faça crer que nada há de
anormal e que náo acredita na
interrupção do processo demo-
orático, na realidade, não con-
fia em que cheguemos ao fi-
nal de 1964 em condições de
caminhar, pacificamente, paru
um pleito normal sem que, pa-
ra isso. seja necessário mobili-
zar. preventiva e ime.liatnmen-
te, todos os recursos disponível?
nas áreas militares.

A preocupação, que se vem
acentuando dia a dia, chegan-
do a ganhar a tônica dos pro-
nunciamentos de alguns can-
didatos, alinha, entre outras ra-
zões. a despreocupação e o de-
-interesse com que o Presiden-
te da República encar-i o pro-
blema de sua sucessão, refle-
tidos pela omissão do PTB nu
campanha eleitoral; o decreto
da Supra desapropriando ar.
terras ao longo das rodovias e
açudes; as ameaças ao Con-
gresso; o fomento de greves;
a tentativa dc corrupção de ai-
guns parlamentares; o cerco
político e econômico dos prin-
cipais Estados e a pregação re-
volucionária do Deputado Leo-
nel Brizola. considerado pon-
ta-de-lança do Sr. João Gou-
lart.

PREPARAÇÃO

Juntando todos esses fatos,
que têm sido estudados e in-
vestlgados, detalhadamente, em
seus efeitos e implicações, os
orientadores políticos dos Srs.
Juscelino Kubit..chek. Ademar
de Barros. Carlos Lacerda, Ma-
galhães Pinto e Alzira Zarur
chegaram á conclusão de que,
na melhor das hipóteses, o pa-
norama político brasileiro em
relação às próximas eleições se-
rá conhecido, definitivamente,
durante o transcurso dc 19G4,
principalmente no primeiro se-
mestre, ocasião em que os par-
tidos deverão, através de suas
convenções nacionais, tornar
públicas as suas tendências, não
só com relação aos seus can-
didatos. como, lambam, sobre
a posição a ser adotada no to-
cante à atuação do Presiden-
te da República.

Antes, entretanto, do pronun-
ciamemo oficial das agremia-
ções partidárias, os candidatos
em potencial que esperam, sò-
mente, a homologação de seus
nomes, já se preparam para
montar os seus dispositivos de
apoio sob a bandeira da ma-
nutenção da ordem e da pre-
servação das instituições demo-
cráticas. as quais acusam o Sr.
João Goulart de estar tentan-
do derrubar, através de um pro-
cesso tecnicamente elaborado e
paulatinamente executado, cujo
clímax deverá ser atingido no
fim deste ano. no máximo.

FATOS

No entender dos coordena-
dores políticos dos candidatos
à Presidência, em 1965, os fa-
tos demonstram claramente
as intenções do Sr. João Gou-
lart com relação ao pleito, pois,
segundo afirmam, a principal
preocupação do Presidente tem
sido a de hostilizar, de todas
as formas, os Estados cujos
governadores aspiram ao seu
lugar, usando de uma políti-
ca capaz de mantê-los perna-
nentemente em estado dc agi-
tação social e dificuldades fi-
nanceiras.

Entre outros acontecimentos,
considerados de inspiração di-
reta do Sr. João Goulart, que
alegam para corroborar a sua
tese, os estafes dos candidatos
citam: o empréstimo federal
negado ao Governador Maça-
lhães Pinto, de Minas Gerais:
a demissão do Comando do II
Exercito do General Peri Be-
vilac.ua, cuja ação contra as.
constantes greves em São Pau-
Io foi, por várias vezes, elogia-
da pelo Sr. Ademar de Bar-
ros; as dificuldades criadas pe-

Io Governo Federal n todas as
reivindicações do Governador
Carlos Lacerda, da Guanabara.-
que culminaram com o desfal-
que do aparelho policial do Es-
tado e a tentativa de extermi-
nio.do Chefe do Executivo ca-
rioca por tropas de pára-que-
distas; a náo proibição da
pregação subversiva do Sr-
Leonel Brizola e a realização,
em local proibido, do comício
que teve como motivo aparen-
te uma homenagem à memória
do ex-Presidente Getúlio Var-
gas, na Cinelàndia, mas que.
na realidade, teve a intenção
de desafiar o Governo esta-
dual, além da tentativa de es-
tado de sitio, que só não íoi
conseguido em conseqüência da
pronta reação de quase todos
os setores do Parlamento e das
classes armadas.

PANORAMA

Enfrentado todos esses pro-
blemas. que consideram supe-
ráveis. "pois a consciência po-
litica brasileira não admite
um retrocesso no sistema de-
mocrático", e mais os que es-
tão sendo anunciados, mor-
mente após as declarações do
Presidente da República de que"teremos de conseguir as re-
formas de base de qualquer
maneira", cinco candidatos —
três governadores, um senador
e um líder espiritual — já
se lançaram em campanha
eleitoral, por entenderem que.
quanto mais cedo fór iniciada
a disputa e alertado o eleito-
rado, mais difícil será- a que-
bra das instituições.

Dos cinco candidatos até
agora apresentados por auto-,
iniciativa — Juscelino Kubits-
check, Ademar de Barros, Car-
los Lacerda, Magalhães Pinto
e Alziro Zarur — apenas dois
têm certeza de verem seus no-
mes sufragados nas conven-
ções nacionais de seus partidos.
o que lhes dará condições de
concorrer ao pleito: Juscelino
Kubitscheck (PSD) e Ademar
de Barros (PSP).

CANDIDATURAS

Os Governadores Magalhães
Pinto e Caries Lacerda, am-
bos da UDN. ainda não sabem
ao certo qual dos dois será
lançado candidato do Partido,
apesar de as gestões na área
interna da agremiação indica-
rem, que no momento, o nome
de maior possibilidade para ser
indicado é o do Governador da
Guanabara. Tanto o Sr. Catlos
Lacerda como o Sr. Magalhães
Pinte, caso não sejam apenta-
dos como candidates da UDN,
poderão apresentar-se como
candidates do PL e do MTR,
respectivamente, cujas legen-'
das já lhes foram oferecidas.

A candidatura do Sr. Alziro
Zarur que, também, jã está
em campanha eleitoral, depen-
de, exclusivamente, do registro
de eeu partido, o PBV iPartido
da Boa Vontade), cujo pedido
íoi feito com 5T mil assinatu-
ras, em meados de novembro
último, ao Tribunal Superior
Eleitoral.

CAMPANHA

Embora em alguns setores
se acredite que a próxima cam-
panha eleitoral será marcada
pela luta ideológica, os coorde-
nadore.s políticas dos cândida-
tos assim não pensam, fixan--
do-se na te.e de que, como nas
campanhas anteriores, prevnle-
cera o prestício pessoal de cada
um. Dentro dessa filosofia,
firmada, princ.palm.--r., no
estafe do Sr. Juscelino Kubits-
check, só se admite a radica-
lização em algumas faixas do
eleitorado consideradas rela li-
vãmente inexpressivas.

A radicalização das idéias
— afirma — pertence, sòmen-
te, a pequenos grupos coman-
dados por lideranças prática-
mente queimadas no cenário
político nacional.

O poderio eleitoral desses
grupos — assegura — se con-
trapõe totalmente ao seu pode-
rio de agitação e dc premocão
de desordens, que é muito maior
c que. somente por isso, r.pa-
recém como capazes de influir
nas eleições. A força eleitoral
dos radicalizado é considerada

quase nula, diante do eleitora-
do mais esclarecido do País,
que é a grande maioria.

OPINIÃO

Acompanhando o desenvolvi-
mento político brasileiro, des-
de que assumiu a Presidência
da República, em 1945, ia-
zendo um governo considerado
dos mais moderados e seasa-
tos. o Marechal Eurico Dutra,
apesar de afirmar que está to-
talmente afastado da política,
tem sido, constantemente,
consultado pelos assessores das
campanhas de alguns cândida-
tos, aos quais tem feito crer
não possuir temores quanto à
realização do próximo pleito

No entender do marechal,
todo o período pré-eleitoral no
Brasil tem sido marcado por
uma onda de boatos e noticias
alarmantes, que não chegam
a comprometer o regime "pois.
no fim. tudo sai bem com a
posse do escolhido".

O ex-Presidente é de opi-
niáo que, "embora ainda pos-
sa haver muita coisa, pois é
cedo para fazer prognósticos",
tudo correrá normalmente
Quanto á pressa com que ai-
guns candidatos têm demons-
irado para o início da cam-
panha sob a alegação de que"é necesário armar o espírito
público contra a tentativa de
um golpe", o marechal enten-
de ser ela conseqüente da ne-
cessidade de os candidatos le-
varem seus nomes à rua com
tempo suficiente para promo-
vê-lo em todo o território na-
cional.

JÂNIO

A grande Incógnita para os
cinco candidatos à Presidência,
no terreno do apoio eleitoral,
continua sendo a posição a ser
adotada pelo ex-Presidente Já-
nio Quadros que, apesar de- já
ter hipotecado solidariedade ao
Governador Magalhães Pinto,
ainda não se definiu pública-
mente.

A dubiedade do apoio do Sr.
Jânio Quadros a um dos can-
didatos é explicada pelo fato
de, horas após conferenciar
com o Sr. Magalhães Pinto,
em São Paulo, ter convidado
o Sr. Juscelino Kubitschek
para um encontro, onde seriam
analisados os aspectos da can-
didatura do senador por Goiás,
cujos assessores políticos, embo-
ra reconhecendo a distância
que separa os dois políticos,
admitem, não muito remota-
mente, que as conveniências
venham a mostrar ao ex-Go-
vernador paulista as vanta-
gens de marchar ao lado do
Sr. Juscelino, em 1965.

MANOBRAS

Enquanto o PTB não se defi-
ne quanto a uma coligação
com o PSD, e se anuncia a
possibilidade do lançamento de
uma candidatura própria — a
do Professor Carvalho Pinto,
defendida pelo grupo não ra-
dicallzado do partido c a do
Sr. Miguel Arrais, pela outra
.sessão — numa ruptura entre
os dois partidos majoritários,
os candidatos já apresentados
procuram valer-se dessa inde-
cisão para penetrar de manei-
ra mais eficaz no terreno pe-
tebista, principalmente em S.
Paulo e em Minas Gerais, onde
se acredita serão decididas as
eleições.

Nesse sentido, enquanto uma
ala do PTB procura manter o
ex-Ministro da Fazenda aca-
lentado na possibilidade de vir
a ser o candidato de seu par-
tido, uma facção do PSD ten-
ta manter o professor esperan-
çado de concorrer, ao lado do
Sr. Kubitschek, à Vice-Presi-
dência, o que, de certa forma,
não satisfaz ao Sr. Carvalho
Pinto, mas traria um vasto
lastro eleitoral para o senador.

Quanto à-s candidaturas à.
Vice-Presidêncla, nenhum can-
didato à Presidência se pro-
nunciou, nascendo elas, ape-
nas, de gestões internas dos
partidos, que procuram com a
apresentação destes buscar vo-
tos que possam somar aos dos
pretendentes à Chefia do Exe-
cutivo federal.

Apenas o Senador Aarão
Steinbruck tem, praticamente,

assegurado o seu lançamento á
Vice-Presidência pelo MTR,
concorrendo ao pleito de 1965,
ao que tudo indica, ao lado do
Governador Magalhães Pinto.
O poderio eleitoral do senador
pelo Estado do Rio de Janei-
ro é considerado bastante
acentuado pois, entre outros
motivos, é o autor da Lei do
13.° salário.

NOVAS METAS

Depois de ocupar a Presiden-
cia da República, onde man-
teve como ponto principal o
seu programa de metas, o Se-
nador Juscelino Kubitschek
volta a disputá-la. agora, com
a preocupação de provar, em
primeiro lugar, que o seu Go-
vêrno não foi o responsável
pelo aceleramento da inflação
que; até hoje, se faz sentir
em todo o País. Nesse sentido,
o Sr. Juscelino Kubitschek já
tem pronto longo pronuncia-
mento de duas horas que, nos
próximos dias, ao voltar de
Roma, com gráficos e quadros
estatísticos, levará a uma ca-
deia de televisão na Guanaba-
ra e, posteriormente, a todo
o Interior do Brasil.

Com sua assessoria funcio-
nando como se já estivesse no
Governo, o Senador por Goiás,
em sua campanha eleitoral,
pretende detalhar, minuciosa-
mente, o seu novo programa,
cujas bases se resumem em três
itens: agricultura, educação e
Nordeste que, no seu entender,
englobam todos os grandes pro-
blemas do País. Em seus pro-
nunciamentos acentuará, ain-
da. que, de 1955 a 1960, o au-
mento do custo de vida foi mi-
nimo: as crises superadas sem
rancores e a situação eco-
nômico-financeira deixada nos
mesmos índices em que foi en-
contrada, apesar das grandes
obras realizadas.

REFORMAS

Com relação às reformas de
ba.se, o Senhor Juscelino
Kubitschek proclamará que é
favorável a elas sem, entretan-
to, o cunho da radicalização
que as estão marcando, prin-
cipalmente no que se refere à.
agrária. Considera a. orienta-
ção do Sr. Amaral Peixoto per-
feita no tocante ã modificação
das estruturas, salientando que"elas devem ser feitas aprovei-
tando-se o que de realmente
existe de bom para o Pais e
irão para atender às conveniên-
cias de grupos."

Apesar de ainda não hfver
data marcada para a Conven-
ção Nacional do PSD. o Se-
nhor Juscelino, cujos assessores
afirmam não estar com pressa
de vê-la realizada, já íoi lança-
do candidato pelos diretórios
regionais do Pará, Guanabara
e Paraíba, estando assegurado
o apoio de todas as demais se-
ções do partido, inclusive a de
Goiás, cuja tendência, atual-
mente, é desfavorável a êle, em
conseqüência de sua atuação no
Senado, que as goianos acham
não ter correspondido ã.s es-
pectativas.
"RUSH"

Segundo sua assessoria, o se-
nador Juscelino Kubitschek,
embora já tenha, percorrido nos
últimos meses 400 municípios
do interior do País, fazendo
conferência e servindo de para-
ninfo a centenas de turmas de
formandos. iniciará o seu msh
eleitoral em julho próximo, co-
meçando pelo Rio Grande do
Sul e terminado no Norte, cm
busca de uma votação superior
à que teve cm 1955, que foi de
3 milhões 77 mil e 411 votos
contra 2 milhões 610 mil e 462
do Sr. Juarez Távora, segundo
colocado, correspondendo a
38,82^, do total de 9 milhões
97 mil e 14 votantes.

A COOPERATIVA CAIXA DE CRÉDITO POPULAR DO RIO DE
JANEIRO PROMOVE A vMdã DE AÇÕES DA
CERVEJARIA 1SACIOP1AL S/A.

Toda a campanha eleitoral
do Sr. Juscelino Kubitschek já
está planejada e prevê, em to-
dos os seus pronunciamentos
unia exposição detalhada das
obras de seu Governo, a come-
çar pela construção de Brasília,
da Usina Hidrelétrica de Fur-
nas e das grandes rodovias com
suas implicações de ordem po-
litlco-econõmico-social.

CORVO E ROSA

Procurando acentuar em sua
campanha que deixeu de ser
um acusador público para ser
um < defensor público, trocando
o símbolo do corvo pelo da ro-
sa, o Sr. Caries Lacerda, cujos
assessores pililicos afirmam
ter assegurado o seu lançamen-
to como candidato da UDN.
tem, atualmente, a principal
preocupação de c o n s e g u ir o
imediato pronunciamento da
Convenção N a c io n a 1 de seu
Partido, "a fim de que possa-
mes começar. Imediatamente,
a articular forças no sentido
de não sermos apanhados de
surpresa no momento em que
se tentar contra o regime de-
mocrático." O Governador da
Guanabara sustenta que "se a
UDN terá candidato próprio,
conforme já está decidido, náo
há porque protelar o pronun-
cíamento do Diretório Nacio-
nal, pois quem assim não pen-
sa já não é udenista."

Segundo os coordenadores da
campanha do Sr." Carlos Lacer-
da, tendo por base consultas

afeitas acs diretórios regionais
do partido, é inevitável o lan-
çamento pela. UDN da candi-
datura CL-65, uma vez que.
desde já, o Governador cario-
ca .tem assegurado o apoio das
seções de Pernambuco. Sergi-
pe, Pará, Bahia, Paraná, Santa
Catarina, Goiás, Alagoas e Rio
Grande do Sul, além de outras
já, comprometidas, que espe-
ram, apenas o momento opor-
tuno para se pronunciarem.

soes do Governo Federal para
atrapalhar".

IRREVERSÍVEL

Apresentando-se como o can-
didato capaz de 'conciliar as
correntes de opinião mais ex-
treinadas, o Governador Maga-
lhães Pinto, impulsionado pela
chamada bossa nova da UDN.
apoiado no tripé "Paz. Tran-
qüiliciade e Trabalho", é o úni-
co dos aspirantes ao Planalto
com trânsito livre em todas as
agremiações partidárias que re-
úne em torno de si tanto ele-
mentos da esquerda como da
direita — embora êle não gos-
te de fazer esta distinção —
e, de certa forma, até homens
do atual Governo Federal.

A candidatura do Governador
mineiro, já declarada como "ir-
reversível", segundo os seus as-
sessôres, vem crescendo dia a
dia. mormente após o apoio re-
cebido do ex-Presidente Jânio
Quadros, que se prontificou em
ir para a rua defendê-la, prin-
cipalmente, em São Paulo, on-
de, no entender do Sr. Ma-
galhães Pinto, o prestígio do
Sr. Jânio Quadros continua in-
tacto.
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0 holandês
consome 5 vezes
mais margarina

De acordo com dados divul-
gados oelo "Comitê Internado-
nal d'Etude de La Margerine".
com sede em Haya. o aumento
do consumo da margarina na
Holnnda íoi tão extraordinário
nos últimos anos, que já foram
atingidos os índices anuais de
consumo de 20,3 por pessoa.

Esse fato é considerado da
mais alta significação, já que
revela a situação da margarina
num país tido como o da mais
rica e avançada indústria lei-
teira.

O aumento do consumo da
margarina deve-se em parte ao
trabalho de esclarecimento de-
senvolvido pelos médicos que re-
comendam preferencialmente o
uso de gorduras vegetais consi-
deradas mais saudáveis. Igual-
mente o aprimoramento do pro-
duto hoje em dia do mais ele-
vado grau alimentício, também
contribui para esses resultados.

CONFIANÇA

No entender do estafe do Sr.
Carlos Lacerda, c tão grande
a. sua confiança de sair candi-
dato da UDN que, por diversas
vezes, o Governador da Guana-
bara. tem afirmado que respei-
tara a decisão da convenção
nacional do partido sem qual-
quer restrição ou polêmica, a
fim de que não seja quebrada
a sua unidade, apesar de êle
possuir, caso não >.eja apenta-
do pela agremiação, a legen-
da do Partido Libertador para
concorrer às eleições de 1965.

Entre outras razões alinha-
das peles adeptes do Sr. Car-
los Lacerda, para que seja êle
lançado pela UDN, é citado o
apoio que vem sendo recebido
pelo Governador da. Guanaba-
ra de alguns setores do PSD e
de vários oturos partidos, que
prometem caminhar a seu la-
do em 1965. Na situação atual-
comentam — é impossível en-
tresar este apoio, pois, cficial-
mente, o Sr. Cai-las Lacerda
ainda não é candidato.

UMA ARMA

A posição do Governador da
Guanabara, contrária ao decre-
to da Supra que desapropria
as terras ao longo das rodovias
e dos açudes é, no entender
de seus coordenadores políticos,
uma das grandes armas que
tem êle para arrebatar das
mãos do Senador Juscelino
Kubitschek grande soma de vo-
tos, principalmente no interior
de Minas Gerais e São Paulo,
tendo-se em vista que o ex-
Presidente preferiu, de uma
certa forma, omitir-se nesse
sentido, em conseqüência da.
posição de seu partido junto
ao Governo Federal e da pos-
slbilidade de apoio do Sr. João
Goulart à sua candidatura.

Calculando que. na Guana-
bara, o Sr. Carlos Lacerda te-
rá uma votação superior a 40
por cento do eleitorado, sua as-
sessoria admite que, após o fi-
nal de 1964 e início de 1965,
quando grande parte das obras
de seu Governo deverá come-
çar a ser concluída, seu pres-
ligio eleitoral atravessará, os li-
mites do Estado, pois, nessa
época, começará éle a percor-
rer todo o Brasil levando ma-
pas e maquetas de suas ren-
lizações.

A principal bandeira do Sr.
Carlos Lacerda, em sua cam-
panha eleitoral, será calcada
nas grandes obras da Guana-
bara e na luta anticomunista,
procurando êle mostrar que não
c só capaz de destruir mas.
principalmente, de administrar,"apesar de contar com as pres-

CISÃO

Com a determinação do Sr.
Magalhães Pinto de não abdi-
car de sua candidatura, abre-
se uma possibilidade de cisão
na UDN, caso ela conclua, em
sua convenção nacional, pelo
lançamento do Sr. Carlos La-
cerda. Neste caso, o- Governa-
dor mineiro deverá marchar
para as eleições sob a bandei-
ra do Movimento Trabalhista
Renovador, com o apoio de vá-
rios diretórios de seu partido,
que Já lhe emprestaram soli-
dariedade, e. de outras agre-
miações que já lhe enviaram
emissárias para informá-lo de
que seguirão ao seu lado em
1965.

O Governador Magalhães
Pinto, em sua campanha elei-
toral. acentuará a necessidade
de se manter o Pais em clima
de paz e tranqüilidade, lutan-
do-se pela reforma das estru-
turas de maneira consciente,
sem exageros, citando como
exemplo de transformações
básicas o seu programa de go-
vérno em Minas Gerais, onde
enfrentou desde o problema da
Hanna até a negativa de um
empréstimo de Cr$ 500 mi-
lhões, feito ao Governo Fe-
deral.

No entender dos coordena-
dores da campanha do gover-
nador mineiro, o Sr. Maga-
lhães Pinto, após sua peregri-
nação pelo Brasil expondo suas
idéias, terá condições de somar
aos 760 427 votos que teve em
Minas a uma grande parcela
dos 5 milhões 636 mil e 623 ob-
tidos pelo Sr. Jânio Quadros.
rm 1960. para a Presidência.

OUTRA VEZ

Mais uma vez — a terceira
caminhando "para a frenU

e para o alto", o Sr. Ademar
de Barros disputará as elei-
ções presidenciais cm 1965.
prometendo colocar em fun-
cionamento a Aliança Brasi-
leira para o Progresso, que se-
rá a base de sua campanha,
além do seu programa de obras
em São Paulo e da sua prevl-
são sobre o procedimento do
ex-Presidente Jânio Quadros.

^ Com a Aliança Brasileira pa-
ra o Progresso, que consistirá
num programa de auxílio, aos
Estados mais pobres, prínci-
palmente os do Nordeste, atra-
vés de financiamentos, estudos
r. planejamentos de suas rique-
zas, o Governador de São Pau-
Io pretende assentar sua base
eleitoral no Nordeste, terreno

• que ainda náo conseguiu con-
quistar, tendo-se em vista o
baixo nivel eleitoral ali alcan-
çado por êle nas eleições pas-
sanas.

NÚMEROS

Tomando por base a sua vo-
tação na eleição de 1960, que
foi de 2 milhões 195 mil e 709
votos, numa disputa entre três
candidatos — êle. Jânio e Lott

um dos quais teve uma vo-
tação superior a 5 milhões, o
Sr. Ademar de Barros acre-
dita -que, agora, com a divisão
do eleitorado entre cinco can-
didatos. suas possibilidades se-
rão muito maiores, não só por
acreditar na subida do seu

prestígio político, após vencer
as eleições em São Paulo, co-
mo também por começar a
conquistar uma área. ainda não
tentada com eficácia: o Nor-
deste.

Quanto a São Paulo, o Sr.
Ademar de Barros acredita já
ter conquistado o seu eleitora-
do, não vendo possibilidade de
perder as eleições em sua ter-
ra natal, o maior centro elei-
toral do País que, em 1965, de-
verá contar com cerca de 4
milhões e 500 mil eleitores.

DEPENDENDO

A candidatura do Sr. Alai-
ro Zarur, líder espiritual, ca-
sado, pai de dois filhos, com
49 anos de idade, dos quais 15
dedicados ao Movimento da
Boa Vontade, depende, apenas,
do registro de seu partido, já
solicitado ao Superior Tribu-
nal Federal, com 53 mil as-
sinaturas, obtidas na Guana-
bara. Estado do Rio. São Pau-
Io. Espírito Santo c Paraná.

Contando, atualmente, com
um quadro de 650 mil associa-
dos da LBV que. segundo o Sr.
Nicodêmus Braule Pinto, seu
assessor político, são eleitores,
o Sr. Alziro Zarur espera ter,
no momento, cerca de 2 mi-
lhões de eleitores, acreditando
ver esta margem bastante au-

ülavo Luz
mentada, quando Iniciar * sua
peregrinação pelo Brasil, "pois
tenho duas íôrças poderosa*
ao meu lado: Deus e o povo".

No entender do Sr. Nlcodê-
mus Braule Pinto. ex-Primel-
ro Secretário do Diretório Na-
cional do Partido Trabalhista
Nacional e um dos responsa-
veis pelo lançamento da can-
didatura do Sr. Jânio Qua-
dros em 60, o Sr. Alziro Za-
nir. cujas preces são ouvidas,
diariamente, por cerca de 15
milhões de pessoas em todo
Brasil, espera, somente, o re-
gistro de seu partido para ini-
ciar a sua campanha eleitoral
visitando, inicialmente, todas
as Capitais e. posteriormente,
as cidades do interior.

— Como meta. de seu Govêr-
no — afirma o Sr. Nicodêmus
— o Sr. Alziro Zarur leva pa-
ra a campanha a decisão de
libertar o homem da. lgnorân-
cia espiritual, da miséria e da
fome, para conduzi-lo aos seus
gloriosos destinos.

Com relação a uma possível
desistência do Sr. Alziro Zarur
em favor de um dos cândida-
tos até agora apresentados, o
seu assessor político aíirm»
que ela será impossível, "por-
que a cand: fatura do Presi-
dente da LBV não depende
dele."

U R O L O G I A

Clínica: Riachuelo
Ob*!.. — leia anúncio detalha-

do nas listas amarelas dos te-
lefones. à página 359. )P

A absoluta Impossibilidade de serem atendidos
ritinnl S/A. todos nn interessados nn subscrição
descentralizar ésse serviço, dividindn-n mm nren
pnra atendimento dn público e para os paslerio
beleeirnentos dc crédito a organizar uma equipa
Nacional S/A. foi a Cooperativa Caixa de Crê
Aires, 51, vendo-SC nn clichê um flagrante da as
rnl Jefferson Rnrlm llrnune. incorporador da Cer
Rego, Diretor ria Conperntivn Caixa (it* Crédito
Diretor da Brasília Publicidade; Ih. Raul Ribei

Pública

pem Departamento de Vendas dn Cervejaria iVa-
dos títulos n venda, levou os seus responsáveis a

nizaçúes bancárias diversas, que. selecionarão pessnal
res serviços de cobrança. O primeiro desses esta-

especializada para n venda de ações dn Cervejaria
dito Popular do Rin de Janeiro, à Rua Buenos
sinattira do acordo respectivo, firmado pelo Gene-

Nacional SA. e o Sr. José de Araújo
dn Rin de Janeiro Ltda., ladeados pela

ro p >r. Wtfsoh ('¦ Vinnntt.
do fínnro

vejana
Popuía
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DIA 23: LANÇAMENTO DO LIVRO-DENÚNCIA
QUE ELOY DUTRA ESCREVEU PARA ESCLA-
RECER NOSSO POVO.

Realiza-se dia 23, quinta-feira, a partir das
17 horas, na LIVRARIA CULTURA UNIVER-
SAL, à Rua Senador Dantas, 56-C, o lançamen-
to de:

IBAD - SIGLA DA CORRUPÇÃO
do Vice-Govemador da Guanabara e. Deputado
Federal

ELOY DUTRA
que, na oportunidade, autografará exemplares
dessa obra aos nacionalistas, seus correligioná-
rios trabalhistas e a todos quantos se empe-
nham na luta contra os inimigos do povo e da
democracia.

NAO DEIXE DE COMPARECER!
SUA PRESENÇA DEFINE UMA ATITUDE'

LIVRARIA CULTURA UNIVERSAL
Rua Senador Dantn4s, 56-C

Magalhães
socorre
flagelados

Belo Horizonte (Sucursal) —
Jequitinlionha, a Cidade inun-
dada pelas chuvas torrencials
que caíram há dias na região,
começou a receber os primeiros
socorros enviados pelo Goter-
nador Magalhães Pinto à po-
pulação desabrigada fquase 100
casegres foram destruídos pe-
Ias águas em revolta) e expulsa
das casas, durante os temporais.

A coordenação dos primeiros
trabalhos de socorros íoi entre-
giie ao Sr. José Aparecido de
Oliveira, que enviou como ob-
servadores à cidade flagelada,
as Srs. José Pinto Machado, da
Secretaria de Saúde, e o Major
Jairo Pereira da Silva, da Casa
Militar. As plantações que re-
sistiram à última estiagem fo-
ram cobertas pela lama, agora.

Exposição
no DF sobre
a Amazônia

O pintor místico da Amazô-
nia Moacir de Andrade vai
inaugurar no próximo dia 25
uma exposição com motivos do
Rio Negro, folclore de Manaus
e aspectos da Cidade Flutuan-
te da Capital do Estado do
Amazonas.

O artista, que até 19G1 es-
tava filiado à escola de Salva-
dor Dali (livre) tornou-se con-
cretista, porém, a mostra que
será aberta no Distrito Federal
resume os seus trabalhos aca-
dêmicos, há algum tempo guar-
dados em seus atélier de Ma-
naus. O Presidente João Guu-
lart íoi convidado.

Debutantes
fazem festa
em Niterói

O Paquetá Iate Clube rea-
lizou sábado, o baile de debu-
tantes. o primeiro em sua no-
va sede. apresentando à so-
ciedade de Paquetá 12 das mais
belas jovens da Ilha.

As debutantes — que rece-
beram de presente um bolo e
um anel são: Berenice do Nas-
cimento Quintanilha, Sheila
Jóia da Rocha. Angela Maria
Iório. Maura do Nascimento
Quintanilha, Heloísa Nasci-
mento Alcântara de Barros,
Leonor Carneiro Moreira, Iara
da Silva. Sílvia do Espírito
Santo e Flora Maria da Sil-
va Marques.

Aluisio
viaja para
o Chile

Viajou onlem para Santiago
do Chile, onde participará d»
uma reunião continental sôbrt
o problema da habitação, o Go-
vernador Aluisio Alvesi que se
fêz acompanhar do Vice-Go-
vernador Teodorico Bezerra.

O Governador Aluisio Alves
disse que o recente incidente
na Assembléia Legislativa do
Rio Grande do Norte já está
superado, "apesar das expio-
rações dos elementos da Opo-
sição".
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"Receita"

pj'ática para
proteger

suas economias
ANTIGAMENTE, um lenço bastava

para proteger economias. Hoje, par»
protegê-las, é preciso multiplicá-las,
fazer com que rendam lucros.

Ê èsle tipo df segurança — st*-
Ruranca lucrativa — que o Funde»
Crescinco vem oferecendo a dezenas
de milhares de inversores. Os lucros
proporcionados pelo Fundo Crescinco
vêm não sõ acompanhando, mas, até
superando o aumento do custo rie
vicia nestes últimos anos.

Fácil explicar éstes resultados. Nn
Fundo Crescinco, suas economias são
postas a trabalhar, aplicadas em ações
de mais de 120 sólidas e lucrativas
empresas cio Pais, selcdonadr.s por
técnicos especializados. •

Completando este conjunto de
! vantagens exclusivas. V. pode, ainda,
I retirar seu dinheiro a qualquer mo-

mento, inclusive lucros.
Para informações mais detalha-

das, e sem compromisso, escreva
ao Fundo Cre_cfnco, Dcpto.l24-C

¦ - Caixa Postal Í245 — São Paulo,
ou visite o Distribuidor Auton-
zado em um dos sesuintes ende-
recos: Ilio de .laneiro: Avenida
Presidente Vargas, 4G3-A — Sl>
andar, Edif. Banita —Tel. 23-1704;
e lojas em todos os bairros.
Em Niterói: Av. Amaral Pei-
xoto, 370 •- Loja 12 — Tel. 2-3036.
[trasilia: Edif. .I.K.. Con.i. 133 — '
S. C. Sul - Tel. 5-7090.
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CRESCINCO
DO DE INVESTIMENTOS
IÊRICA LATINA

—O MAIOR FUI
DA Al,

SG Organização americana, mundialmente fa-

mpsa, ílos prósperos ramos de produtos de

elecâneia masculina, fie higiene infantil e

dc remédios populares, procura firma bra-

sileira dc capacidade c vontade dc expansão,

«pie possua fábrica c facilidades dc distri-

buição, para desenvolver c explorar os

atuais mercados, oferecendo licenciamento

para fabricação ou mútua c benéfica asso-

ciação.

Cartas para este Jornal endereçadas a
"R.M.N."
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RONDO

CTI,
braçagera
e tabu

Está-se constituindo o Co-
mando dos Trabalhadores In-
telectuais, versão literária do
CGT. O novo Comando terá
certamente ativa participação
nos movimentos grevistas.
Sempre que fór caso — e nao
faltarão razoe* salariais e po-
liticas — o CTI lar» a sua
paredezinha. Isto é. recolhe-
rão as penas, travarão a ma-
quina de escrever, c deixarão
de produzir o poema ou a pro-
sa do dia.

Ou multo nos enganamos,
ou essa çreve vai ser danada
de positiva.

BRAÇAGEM

Por ralar cm greve, há por
at certas classes trabalhado-
ras que jà não querem própria-
mente reivindicar: querem go-
y.ar o espetáculo e os seus di-
retores. Os carregadores de
café nos portos, por exemplo,
entraram em greve pela quês-
tão da braçagem. Eles preten-
dem que a chamada taxa de
braçagem — apanhar a saca
de café do caminhão para co-
locá-la no armazém portuário
— seja multiplicada por qua-
tro. Alegam que precisam de

quatro movimentos nessa ope-
ração: l."> suspender a saca
à altura da cabeça; 2.°) botar
a, saca na cabeça ou no om-
bro; 3.°) conduzir a saca att5
o lugar de destino; 4.°) des-
carregar a 6.1-ea. Resultado:
250 cruzeiros de taxa de bra-
çagem, por saca.

ENTESOURAMENTO

Dtzem que o Governo do
Maranhão está entesourando o
seu superávit, o que em tem-
pos inílacionários não é lá u
melhor caminho. Conta-se, a
propósito, que o Prof. Carva-
lho Pinto, quando Governador
de São Paulo, mandou ente-
sourar algumas toneladas de
papel-moeda, ma.'; como expc-
d lente tintünllacionàrio: o
sentido era retirar dinheiro da
circulação. Mas um certo dia
chegou noticia alarmante aos
Campos Elísios: os ratos (pró-
prianiente ditos) estavam ro-
endo o dinheiro do Estado, no
depósito. Foi preciso transíe-
rir o papelório com urgência
e. tanto era o dinheiro já guar-
dado que deu para encher
muitos vagões.

TABU

O comando da greve dos

previdcnciãrios distribuiu no-
in para saudar o movimento,
destacando o fato auspicioso
de ter sido enfim quebrado
pela classe um velho tabu.

O tabu a que se refere »

nota é a lei que proíbe a grr-
ve aos funcionárias públicos.
Lei passou agora a ser tabu.
O quebra-quebra, pelo visto,
irá longe.
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PSD reabre com Goulart
diálogo sobre a reforma

Temos dito e vamos repetir agora que chegou
o momento de o Congresso assumir o comando da
política reformista, através da legislação ordinária
cabível e necessária. Não há tempo a perder para
evitarmos os riscos institucionais da política de
reformas por decreto, com invasão de competên-
cias constitucionais pelo Executivo.

O que o País pede ao Congresso é simples:
reúna-se o colégio dos líderes, criem Senado e Cà-
mara uma comissão mista ampla c expressiva, com
boa assessoria, com o objetivo de aprovar os tex-
los das reformas agrária, tributária e bancária.
Outra comissão mista daria andamento à discussão
e exame dos anteprojetos de códigos já remetidos
ao Legislativo.

Formadas as comissões mistas, as reformas
naturalmente sairiam do leito demagógico das rei-
vindicacões vagas e incessantes para correrem no
leito natural e operativo dos trabalhos legislativos.

Dessa forma, o comando das reformas estaria
nas mãos daquela parte do Governo que tem com-
petência reformista — o Poder Legislativo.

Dessa forma, o Executivo ou o Governo do
Presidente da República teria mãos livres e tem-
po disponível para administrar.

Simples divisão do trabalho, que. no entanto,
no Brasil de hoje. está tumultuada ao paroxismo.
Pois vemos alegados agentes do Executivo discuti-
rem, para êle, Govêruo-Executivo. um programa
de reformas legislativas: enquanto os deputados c
senadores se ocupam em demasia com o programa
de Governo, administrativo, que cabe ao Presi-
dente executar.

Temos, assim, segundo o velho provérbio, de
advogar: cada macaco no seu galho. O Executivo
que administre: o Legislativo que reforme.

ué

Js

* o Procurador do Estado da
Paraíba, Sr. Hllton Moreno
Marinho, a propósito da ma-
teria As Falsas Invasões, dr/.
que "0 JORNAL DO BRASIL
entra cm considerações varias
sobre o recente conflito havido
no Estado da Paraíba, conciu-
indo pela culposa omissão do
Governo do Estado nos fatos,
que, no entender do articulista,
não ocorreria se naquele Es-
tado fosse introduzida a me-
todologia Arrais no trato do
problema"."Tal conceito pede e cabe
retificações -- continua. —- O
fenômeno paraibano c de In-
satisfação das massas campo-
nesas, porém com característl-
cas locais que n diferenciam
em vários aspectos do caso
pernambucano. Pernambuco é
um Estado onde o latifúndio
canavieiro é a grande realidade
social e econômica. Na Paraíba
a área da monocultura açuca-
reira não chega a ocupar a trl-
gésima parte do Estado. O la-
tifúndio paraibano se limita a.
área litorânea e Já se desagre-
ga a olhos vistos. Em todo o
Estado existem somente sete
usinas e só em uma delas ocor-
rcu uma greve, até esta data.
Sem possuir nem pretender ou-
torga procuratôria dos Ribeiro
C ou Unho para defendé-los,
posso afiançar e provar que
na organização agroindústria!
a cies pertencente o Estatuto
do Trabalhador Rural está em
pleno vigor"."O meu intuito, porém —
observa o Sr. Hílton Moreno —,
é esclarecer a posição do Go-
vérno paraibano, que nesta
qualidade vem-se mantendo em
Unha impecável de conduta.
Posso •assegurar a V. S.» que
o Governador Pedro Gondim
não tem permitido, nem per-
mitlrá que a Força Pública do
Estado seja utilizada como or-
ganização de capltáes-de-ma-
to a serviço de alguns, nem
também consentirá ou pratica-
rá êle próprio o ato pouco de-
íensável para um Chefe de
Executivo de rasgar a Consti-
tuição e espezinhar os código»
vigentes.""Fique tranqüilo V. S.* t o
povo brasileiro — finaliza —
que a moralidade pública na
Paraíba está a resguardo de
qualquer mancha, não preci-
sando haver mudança na con-
duta do Chefe do Executivo. O
Governo e o povo paraibano são
pela evolução pacifica e irre-
versível do status social e eco-
nômico do País. porém riiscor-
dam seja tal processo necessà-
riamente irrigado pelo sangue
dos seus próprios irmãos "

Vemos agora pessoas empenhadas em elabo-
rar um programa mínimo de reformas. Ora, o
grande problema em termos de programa mínimo
é tê-lo para os fins de Governo. Porque o País
pede do Executivo uni programa mínimo de Go-
vêrno e ao Congresso um mínimo de reformas.
Qual é o programa mínimo de Governo do Sr.
João Goulart? Qual é o programa mínimo de re-
formas das lideranças parlamentares?

O Brasil está cansado de slogans de comício
c de fórmulas de bacharel, que apenas adiam o
modesto trabalho que todos deveriam realizar tan-
Io no Executivo, administrando, e no Legislativo,
legislando.

i\ão faltariam ao Sr. João Goulart bons as-
sessôres para lhe fornecerem um programa mini-
mo de governo válido administrativamente c vin-
vei politicamente: não faltariam às comissões mis-
tas das reformas os subsídios c textos de reformas,
que existem em profusão.

Nenhum dos dois Podêres carece, nessa ai-
tura do Governo do Sr. João Goulart, de textos
sibilinos, de compromissos inviáveis nas exegeses
opostas, sobre as reformas com tratamento gene-
rico. Todos os dois Podêres carecem agora é de
vontade de trabalhar, vontade de agir nas suas
respectivas áreas de competência, indo ao detalhe
criador, específico e realmente definidor das ten-
dências.

É insuportável acompanhar, no noticiário po-
lítico, o monstruoso desperdício de tempo em bus-
ca das fórmulas sediças, quando um pouco de
bom senso e patriotismo seria o necessário e o
suficiente.

Semana de alienação
Passou inteiramente em branco a Semana do

Minério realizada em Belo Horizonte. Nem os mi-
neiros lhe deram a atenção que. os promotores do

programa esperavam. No resto do País, prevaleceu
um sentimento de piedade por um ato destituído
de qualquer grandeza e significado: deu até a im-
pressão de que o brasileiro não é nacionalista. E
isto não é verdade, porque já demos provas, como
povo, de que acreditamos na possibilidade de uti-
lizar ein nosso proveito as riquezas nacionais. Mar,
a programação distorcida do sentimento brasileiro,
o abuso dos chavões da propaganda comunista
tornaram-se simplesmente intoleráveis. Só mesmo
os ingênuos e os oportunistas ainda se prestam a

participar dessas encenações, que confirmam a
total falta de imaginação das nossas esquerdas dr
filiação marxista.

Marx advertiu com propriedade para o (ato
de que a história não se repete: quando isso acon-
tece, é inevitável a forma de comédia. Pois no caso
dessa Semana do Minério aconteceu exatamente
assim: seus organizadores quiseram repetir com
o minério de ferro o sentimento nacional que se
desenvolveu erp razão do petróleo. Enganaram-se
redondamente e não emocionaram ninguém, fora
do círculo de fanáticos convencidos de que slogans
de propaganda representam pensamento político.
Os mineiros desconfiaram da encenação montada
com segundas intenções e com pasmosa falta de
convicção. E desprezaram o espetáculo, restrito aos
que o organizaram e aos poucos mais que não des-
confiam de nada. a não ser quando é tarde demais.

A pobreza mental dos organizadores mostra-
va o teor de oportunismo da parte dos organizado-

res: "Minério não dá duas safras." E se ficar de-
baixo da terra, retardando o progresso do Pais,
enquanto na superfície há atraso e miséria, não
dá nem ao menos uma safra. O que é importante é
vender minério, e em quantidades cada vez maio-
res. Exportando o minério, poderemos adquirir os
elementos que nos faltam para integrar a eco-
nomia brasileira em bases industriais, que já pro-
vamos perfeitamente possíveis. E aí cada safra
de minério exportado significará o florescimento
industrial, que é aspiração de todos os brasileiros.
Não há de ser guardando o minério, enquanto é
tempo de utilizá-lo. que alcançaremos o progres-
so. E se a opinião pública não estivesse suficiente-
mente esclarecida, esses organizadores de cenas
como a Semana de baixo teor patriótico ainda
conseguiriam enganar. Mas. passou o tempo deles,.
Existem compelindo no mercado internacional 60
países, que extraem e vendem seu minério. A con-
corrência é forte, porque o> compradores não pas-
gam de meia-dúzia. Por que então o Brasil deve
retirar-se do mercado internacional? Apenas para
ilar votos a quem não tem nada a oferecer?

É assim que as nossas esquerdas se estiolam
no curso dos acontecimentos nacionais. Não cn-
vergam um palmo adiante do nariz de Marx, que
montou sua crítica às custas do capitalismo do
Século XIX. Dopadas de slogans, incorrem numa
alienação política que as distancia da opinião pti-
blica, cada dia mais. Vivem das ilusões de uma
fatalidade histórica que não se cumpre jamais. Os
slogans são o ópio dos esquerdistas. O que mos-
traram numa Semana é uma eternidade, em mate.
ria fie falta de senso.

Falta de realismo
Já está sancionada a regulamentação da re-

messa de lucros: manteve o Governo, na parte
que lhe tocou, o mesmo sentido de ausência de
realismo que marcou o projeto no sen curso legis-
lalivo. Foi no problema da remessa de lucros que
o Brasil deu uma prova de que ainda não amadu-
receu na consciência de seus legítimos interesses:
legisladores c governantes estão ainda sob os efei-
tos do verbalisino que os historiadores apontam
como uma das dificuldades que pesam sobre nós.
Em matéria de interesse nacional — e todas as

graudes potências mundiais, de hoje e de ontem,
são exemplos claros — nenhuma consideração de
ordem teórica e abstrata pode prevalecer. Só é
¦válido o que consulta aos interesses próprios de
cada País. No problema da remessa de lucros,
obtidos pelo capital estrangeiro que se desloca para
a nossa economia, não tivemos em conta a con*-
ciência definida em torno do limite onde acaba
o nosso e começa o interêssf; dos outros.

Era inevitável que, por força do nosso pró-
prio desenvolvimento, *e apresentasse a uecesM-
dade de uma lei para separar as águas: as aspira-
ções fios interesses brasileiros, que têm condições
de reivindicar maior participação no desenvolvi-
mento nacional, requerem uma defesa contra ai-
guris interesses estrangeiros. Mas, daí à idéia fio
bloqueio à colaboração de que ainda carecemos, e

que só pode vir de tora porque nos falta aqui deu-
tro. vai uni abismo que os argumentos fie ordem

política e ideológica não preenchem com reali»-
mo. Pelo contrário, distorcem a apreciação corre-
ta dos fatos. Pelo menos em dois pontos, a regu-
lamentação mostròu-se rígida e incorreu no irrea-
Usino econômico, fruto do vcrhali-mo político.

Por exemplo. ;i porcentagem de remessa per-
inilida no capitulo dos royalties foi fixada em 2/o

Através do Sr. Martins
Rodrigues, que esteve
com o Sr. João Goulart
sexta-feira última em Pe-
trópolis, o PSD tomou
a iniciativa de reatar o
diálogo interrompido em
torno da reforma agrária.

Nesse encontro, só-
mente agora revelado, o
líder pessedista atuou
como emissário pessoal
do Sr. Amaral Peixoto,
que se colocou à disposi-
ção do Chefe do Govêr-
no, a partir de ontem,
segunda-feira, para ex-
por-lhe. na oportunidade
que êle assinalasse, o
pensamento médio do
partido a respeito das
desapropriações à mar-
gem das estradas fe-
derais.
¦ O Sr. Martins Roãri-
gues antecipou, entre-
tanto, o seu pensamento
pessoal, que disse acre-
ditar ser também, em
linhas gerais, o da maio-
ria dos pesseãistas, se-
gunão o qual o plano
ãe desapropriações seria
alvo de críticas severas,
despertaria reações mais
ou menos violentas e le-
varia a intranqüilidade ã
vida rural, enquanto es-
tivesse conãicionaáo à
intenção generalizadora
da minuta confiada pela
Supra ao Sr. Amaral Pei-
xoto.

Sem adiantar o que di-
ria o Sr. Amaral Peixoto
na qualidade ãe Presi-
dente do PSD, o Depu-
tado pelo Ceará trocou
idéias com o Presidente
da República, transmi-
tindo-lhe objeções que
ouvira ãe numerosos
companheiros muito vin-
cuia dos às atividades
agrícolas e em condições
de refletir o temor dos
proprietários que àão à
terra alguma proâutivt-
dade c utilidade social.

Reconheceu, inclusive,
que as medidas puramen-
te executivas, colocadas
ao alcance do Presidente
da República, sem ex-
cluir o decreto da Supra
nos seus termos atuais,
não seriam suficientes
para configurar um pia-
no de reforma agrária
capaz ãe satisfazer ao
pensamento presidencial
e às próprias necessida-
des nacionais. Como líder
do PSD, podia adiantar
que o partido continuava
disposto a colaborar com
o Sr. João Goulart no
sentido de dar a esse
plano a indispensável
complementação legisla-
tiva.

Mantendo, c ontudo,
esse propósito de coope-
ração, o PSD não dese-
java tomar a iniciativa
ãe propor qualquer tex-
to novo, quer se tratasse
de lei ordinária ou de
emenda constitucional.

sobre o custo do produto ou da receita bruta do

produto fabricado. Outro: a exclusão do reinves-
timento como base para cálculo fios 10% da re-
messa a título de lucro. No primeiro, a percenta-
gem é diminuta. É pouco válido o argumento do

que o índice tão modesto é porque, sob esse título,
rendimentos e lucros saem do País. Os desvios po-
rem não são tão altos. Em conseqüência, aumen-
tarão as dificuldades para obtermos concessões no
exterior para a fabricação de certos artigos aqui.

Faltou realismo em relação aos reinvestimen-
tos: reinvestir significa abrir mão de lucros, rea-

plicando capital na expansão da atividade produ-
tiva. Eqüivale a novo investimento. Faltou pelo
menos o critério de induzir at» rcinvesliinento em
setores ou atividades fundamentais. Mas, há ainda
outros pontos falhos: de modo geral, o Regulamen-
Io não conseguiu superar a falta de flexibilidade da
lei votada pelo Congresso. Ein seus efeitos negali-
vos. atinge também o capital brasileiro, dificul-
lando-lbe a obtenção de colaboração financeira no

• exterior, além fie dificultar a importação de assis-
tência técnica e elementos de informação.

Não é difícil prever para a lei da remessa,
agora regulamentada, o destino de peça que en-
travará o desenvolvimento econômico nacional,
por força fia acomodação fie ambos a preconceitos
políticos tle origem nacionalista, ao contrário do
que se impunha: pois era curvando-se ao interesse
nacional, com realismo e sem ilusões, que o pro-
blema seria resolvido. Entre os interesses estran-
geiros e os nossos há um campo de entendimento.
onde caberia a colaboração de fora. enquadrada
numa lei que procurasse amoldá-la an Brasil e
não a barrar-lhe a presença, ainda necessária à
economia nacional.

por considerar que suas
possibilidades de avançar
nesse terreno já estavam
s u f icientemente defini-
das no Projeto Aniz Ba-
ãra e no último esboço
de emenda elaborado peloSr. Vieira de Melo.

Pronunciamento
dos "agressivos"

A retomada do diálogo
entre o PSD e o Presi-
dente da República cor-
respondeu, ontem, o lan-
çamento do seguinte pe-
queno m a n ifesto dos
agressivos do partido, en-
tre os quais se coloca o
Ministro âa Viação, Sr.
Expeãito Machado:"Os graves aconteci-
mentos sociais e políticos
ão País, que se sucedem
e se repetem, atestando
a. crescente profundidade
da crise brasileira, estão
a exigir a atenção dos
diversos grupos políticos
nacionais, a começar pe-
los partidos que apoiam
o Governo, no sentido de
constituírem uma Frente
Parlamentar que, senão
uma extensão das forças
vivas da Nação, concorra
para romper o impasse
entre os sentimentos re-
formistas âo Presiãente
áa. República, aliás exi-
gência inar reáável da
realiáaüc brasileira atual,
e a desarticulação das
forças parlamentares ca-
pazes ãe sustentar, de-
fender e aprovar as me-
didas legislativas ade-
quadas a assegurar a.
própria sobrevivência ão
regime.

A inflação e suas con-
seqüências, ao laáo üe
outros problemas agudos
da atualidade brasileira,
a começar pela questão
agrária, não poáem ser
solucionaáos, tão-só, por
mediãas ão Poder Exe-
cutivo, embora muitas
áessas providências de-
vam ainda, ser adotadas
no âmbito desse Poder,
que mais facilmente para
elas caminhará ao tem-
po em que melhor se or-
ganize, c mesmo se am-
plie, o seu sistema de
sustentação político-par-
lamentar.

Dentro desses pontos-
de-vista, os deputaáos ão
PSD que constituem o
grupo áos agressivos, fiéis
ao manifesto que no ini-
cio desta Legislatura ãe-
finiu a sua linha políti-
co-partiãária, expressam
o seu apoio à idéia da
constit uição ãe uma
Frente pólítico-parla-
mentar, f u náamcntaâa
mim programa já em ar-
ticulação através ãe vá-
rias forças políticas, pro-
grama esse que se reser-
vam para examinar e opi-
nar quando para isto fo-

rem convocados pela di-
reção partiáária."
Conciliação
na UDN

Do ponto-de-vista da
uniâaàe partiáária, os di-
rigentes uáenistas consi-
áeram ãe granâe impor-
tància a conversa manti-
áa ontem pelo Sr. Bilac
Pinto com os Deputaáos
Aureliano Chaves e Hé-
lio Garcia, que vieram ao
Rio para âefinir perante' a Presidência do partido
o pensamento exato da
numerosa bancada ude-
nista da Assembléia de
Minas Gerais.

Os áois parlamentares— um áos quais exerce
na Assembléia a liãeran-
ça do Governo — decla-
raram ao Sr. Bilac Pin-
to o seguinte: 1 — vinte
e cinco dos vinte e seis
integrantes da bancada,
estão em posição de ri-
gorosa solidarieãade com
o Sr. Magalhães Pinto;
2 — mas áesejam que
as divergências assinala-
áas entre este e a cor-
rente do Sr. Carlos La-
cerda sejam colocadas
em termos que os deixe,
ao m esmo tempo, em
condições de acatar com.
todo rigor o pronuncia-
mento da Convenção Na-
cional a ser convocada.

O Sr. Bilac Pinto re-
cebeu a missão mineira,
como u m a advertência
que lhe cumpria reco-
lher, para levar à cor-
rente majoritária, do par-
tido a ponderação de que
essas duas proposições
bem podem ter inverti-
da a sua. ordem: os ude-
nistas mineiros ãesejam
acatar o pronunciamen-
to da Convenção mas te-
mem que a maioria la-
cerdista, insistindo em
precipitar o lançamento
de seu candiáato, não
lhes dê um mínimo de
condições para se curva-
rem à decisão convencia-
nal sem humilhação.

Já advertido para a
significação total áa ini-
ciativa mineira, o Sr. Bi-
lac Pinto resolveu man-
ter-se em posição ãe neu-
tralidade perfeita entre
os áois liáeres uáenistas,
limitando-se a estimular
nos dois campos a inicia-
tiva de um entendimen-
to que foi iniciado, aliás.
recentemente, com uma
conversa proveitosa en-
tre os Srs. Herbert Lcvi
e Rondou Pacheco.

Como conseqüência
desse esforço de entendi-
mento, afastou-se com-
pletamente a hipótese de
vir o Diretório Nacional a
tomar qualquer decisão,
na reunião ãe amanhã,
sobre a convocação da
Convenção Extraoráinà-
ria.

Exército russo muda regulamento
Por Rogcr Ramshev

correspondente de FNS

MOSCOU (FNS) — O
Governo da União Sovié-
tica acaba de decretar
novos regulamentos in-
ternos pára o Exército
Vermelho. A iniciativa
despertou o interesse
dos adidos militares eu-
ropeus acreditados em
Moscou porque as medi-
das vieram alterar a
base de várias e tradicio-
nais doutrinas político-
militares das Forças Ar-
madas russas.

O novo regulamento
destaca-se por duas im-
portantes alterações: 1)
as tropas aquarteladas
em uma região recebe-
rão ordens diretas do co-
mandante do distrito e
não mais dos comandan-
tes das diferentes unida-
des, os quais perderam
grande parte da autono-
mia de que desfrutavam.
A providência é conside-
rada como uma mano-
bra das autoridades de
Moscou para controla-
rem melhor e mais dire-
tamente as forças mili-
tares em todo o país. Os
observadores classificam
essa regimentação como
o primeiro passo para a
gradual centralização do
comando político do
exército; e 2) as relações
entre praças, subalternos
e oficiais foram mais ni-
veladas. A redução da
hierarquia nas tropas é
classificada como tenta-
tiva do Governo de reflc-
tir. nas Forças Armadas,
o conceito de socializa-

ção nacional. Pelo lado
político mais direto, a ni-
velação teria também a
finalidade de dar a
Kruscrev, neste momento
em que sua administra-
ção não consegue justifi-
car o fracasso agrícola, o
apoio dos sargentos e
praças.

GUERRA MODERNA
E DISCIPLINA

A publicação Krasnaya
Zvezáa comentou, recen-
temente, as alterações do
manual militar soviético,
declarando que as medi-
das adotadas também vi-
sara à atualização dos
comandos, diante das no-
vas técnicas e exigências
da era nuclear. Os co-
mandantes de unidade,
por exemplo, estão agora
encarregados de apresen-
tar aos seus chefes regio-
nais planos completos
sobre defesa, movimenta-
ção de tropas e contra-
ataques em um mínimo
de tempo, em caso de
conflito nuclear. Esses
comandantes devem ain-
da tratar da proteção da
população civil dentro
de seus territórios e da
preservação de estoques
para a população e
tropas.

Quanto ao aspecto da
disciplina militar, a mes-
ma publicação declara
que é normal uma regu-
lamentação periódica da
mesma. Não obstante,
parece que o objetivo real

das modificações intro-
duzidas reflete a ne-
cessidade de uma atenção
Ioda especial ao assunto,
a fim de devolver às Fôr-
ças Armadas o seu me-
íhor comportamento. Os
adidos militares estran-
geiros em Moscou estão
classificando como mui-
to sintomática a preo-
cupação do Governo so-
viético de controlar mais
completamente o dispo-
sitivo militar russo. Diz a
revista Krasnaya Zvezãa:"Os comandantes das
unidades devem formar
patrulhas de homens es-
pecialmente escolhi dos
pela sua disciplina e cor-
pulência para os serviços
de guarda." A conclusão
dos observadores é que
está aumentando a ne-
cessidade de os coman-
dantes manterem corpos
especiais de policiamento
dentro de suas próprias
tropas, para neutraliza-
rem a crescente rebeldia
do soldado soviético à
disciplina. Entretanto, o
Marechal Chikov anali-
sou o novo papel das Fôr-
ças Armadas, que inclui
parte da manutenção da
ordem civil, que já não
pode ser mantida apenas
pela policia regular. De-
clarou êle que aos solda-
dos deve ser permitido"recorrer às suas armas
quando estiverem pren-
dendo um criminoso civil
que ameace a vida ou a
segurança da patrulha".
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Bispo panamenho quer
que a- Igreja Católica
dê ajuda à Aliança

PANAMÁ PRESSIONA ONU CONTRA OS EUA

Chicago (AP — FP — JB>
— O Bispo da Cidade do Pa-
namá, Dom Marcos McGrath,
íalando ontem na Conferên-
cia Católica Interamericana,
disse que a Igreja Católica na
América Latina, deve cumprir
um papel destacado na coope-
ração interamericana, contri-
bulndo para criar um clima
que permita melhor ordem so-
ciai sem a qual nenhuma Ali-
anca para o Progresso poderá
se desenvolver.

O Presidente Johnson en-
vlou mensagem à Conferência
destacando que a mesma re-
vela "um profundo- interesse
pelos angustiosos problemas
econômicos e sociais dos nos-
sos vizinhos latino-amerl-
canos".
MENSAGEM

"Na busca de soluções para
esses problemas, e na ação que
disso se depreende. — diz a
mensagem de J<5hnson — vós
avançais pela rota traçada pe-
lo Papa João XXIII e seguida

EUA tentam
acordo
na Malásia

Manilha (AP-JB) — O Pro-
curador-Geral dos Estados Uni-
dos, Robert Keniiedy e o Pre-
sidente Diosdado Macapasal.
declararam hoje, após coníe-
rendarem por três horas, que
as perspectivas são boas para
uma reunião entre os chefes de
Estado, afetados pela crise di
Malásia.

Robert Kennedy encontra-se
em missão de pacificação que
lhe incu mb i u o Presidente
Johnson, tendo informado Ma-
capagal sobre os resultados de
suas conversações com o Presi-
ciente Sukarno, da Indonésia,
que jurara destruir a nova fe-
úeração da Malásia.

Macapagal disse a Kennedy
que as Filipinas tentam, desde
o principio, encontrar uma so-
Itição pacifica no tocante íi
associação formada pelas Fi-
lipinas, Indonésia e Malásia
que se de6féz em setembro úl-
timo. Embora seu Governo não
tenha reconhecido a Malásia.
Macapagal prometeu prosseguir
as negociações para lograr en-
tenelimento com a Indonésia.

Kennedy propõe uma couíe-
réncia das três nações-para re--
solver pacificamente a -ilspn-
ta entre a Indonésia e a Ma-
lásia.

à noite de sua chegada ft.
Coréia do Sul. declarou à !>n-
prensa que há uma boa pos-
sibilidade de solucionar a cl-
se. "Lograr-sc-á algum pio-
gresso", disse textualmente.

pelo Papa Paulo VI. A ação
audaz e criadora levada a ca-
bo pelos chefes da Igreja em
numerosos países da América
Latina, durante os últimos
anos, íeforçou a Importãn-
cia dos dois objetivos do de-
senvolvimento econômico e da
Justiça social que nossos países
se comprometeram a realizar
no âmbito tia Aliança para o
Progresso".

Cerca de duas mil pessoas,
entre as quais se encontram
bispos e cardeais, bem como
simples membros do apóstola-
do leigo, participam da confe-
réncia, que durara dois dias.
Entre os prelados, o Cardeal
Cushing, Arcebispo de Boston,
o Cardeal Meyer, Arcebispo de
Chicago, e o Cardeal Silva En-
rlquez. de Santiago do Chile,
participarão nos trabalhos,
prin cipalmente dedicados a
problemas econômicos, demo-
gráficos e soóiais da América
Latina, como também às mais
urgentes tarefas que se im-
põem atualmente à igreja.

Médico diz
que Ruby
é demente

Dallas (AP-JB) — O Dr.
Roy Schafer, do Departaménui
de Doenças Mentais da Uni-
versidade de Yale, declarou on-
tem que, em sua opinião, Jack
Ruby sofre do funcionamento
do cérebro e deveria ser suu-
metido a um exame completo.

O Dr. Roy Schafer está de.
acordo com as medidas tonta-
das por Ruby no sentido de
obter sua liberdade sob flan-
ça enquanto aguarda julga-
mento pelo assassinato de Lee
Harvey Oswald, suposto assas-
sino do Presidente Kennedy.

O Dr. Schafer declarou ter
examinado Ruby, de 53 anos
de idade, durante nove horas
e meia em dezembro último,
submetendo-o a vários exames
psicológicos.

Nesta audiência, permitiram-
lhe esta declaração, apesar das
objeções dos advogados de Lee
Oswald, que alegaram comple-
Ia falta de relação desse tes-
temunho com a audiência sô-
bre o livramento sob fiança.

O advogado de defesa, Mel-
vin Bcili, declarou ao Tribunal
que o testemunho do médico
era essencial para apoiar o ar-
gumento da defesa de que
Ruby não podia distinguir o
bem do mal e. além disso, íal-
tava-lhe "apreciação conscien-
te do que estava fazendo",
quando disparou contra Lee
Oswald, em 24 de novembro,
no sótáo da prisão em que se
encontrava.

Nações Vuidas (AP-UPI-JB)
— O Embaixador do Panamá,
Aquilino Boyd. solicitou on-
tem uma ação mais decisiva
do Conselho de Segurança na
disputa entre o seu pais e os
Estados Unidos e falou em so-
licitar uma sessão extraordi-
nária da Assembléla-Geral das
Nações Unidas, em reunião si-
gilosa com as delegações lati-
no-americanas.

A Comissão de Paz intera-
mericana revelou ontem que o
Presidente nort e-americano
Lyndon Jonhson demonstrou-se
disposto a receber a comissão
de cinco Embaixadores, para
discutir a situação norte-ame-
ricano-panamenha, embora
não tenha sido fixada uma da-
ta paia a reunião.

ENTENDIMENTOS
"O Panamá expôs ao grupo

latino-americano das Nações
Unidas — diz uma declaração
fornecida por Boyd após a reu-
nião — as razões que tem pa-
ra manter vigentes no Conse-
lho de Segurança as acusações
de agressão contra os Estados
Unidos, que formulou no dia
10 de janeiro de 1964.

A delegação do Panamá —
continua — sondou a possibí-
lidude de bom êxito para uma
ação mais enérgica no Conse-
lho de Segurança, assim como
u conveniência de pedir a con-
vocação de uma Assembléia-
Geral Extraordinária."

Aquilino Boyd disse que ha-
via recebido as afirmações de
completa solidariedade de
apoio, por parte das outras de-
1 e g a ç ões latino-americanas.
Acrescentou que viajará a
Washington, a fim dc confe-
renciar com o novo Embai-
xador do Panamá junto á
OEA, Miguel Moreno, díplo-
mata que deve chegar amanhã
á Capital norte-americana.

O Embaixador panamenho
disse que náo estava satlsfei-
to com as medidas tomadas
até o momento pelo Conselho
de Segurança, que se reuniu
no dia 10 de Janeiro e decidiu
aguardar o resultado do tra-
balho da Comissão de Paz In-
teramerlcana.

Boyd e seus ajudantes disse-
ram ter ouvido fortes expres-

soes de solidariedade das de-
legações brasileira, argentina,
uruguaia, colombiana, equato-
riana e Jamalcann.

PERSPECTIVAS

O Presidente da Comissão
Interamericana de Paz, Em-
baixador Enriquei Tejera Paris,
da Venezuela, anunciou a pos-
sibilidade da reunião com o
Presidente Johnson apôs urda
sessão de perto de três horas,
realizada ontem na sede da
OEA.

Ao lhe perguntarem se tinha
esperanças de que fosse en-
contra da uma solução para a
disputa. Tejera Paris coníir-
mou com a cabeça e disse que"sim. tenho". Acrescentou que
a comissão provavelmente se
reunirá em breve com o Pre-
sidente Johnson e depois man-
terá outra sessão com repre-
sentântes dos Estados Unidos
e do Panamá.

O Embaixador venezuelano
disse que n comissão está exa-
minando toda a situação e
que continuará a se reunir de
tempos em tempos.

O Embaixador chileno junto
à OEA, Manuel Trucco, relatou
ao plenário da comissão o tra-

Por que morreu o

PRESIDENTE
KENNEDY
A narrativa espantosa de um
dos mais dramáticos aconteci-
mentos da História Mundial
moderna. Por que e como mor-
reu John Fitzgerald Kennedy,
em plena campanha pela paz
de todos os povos e contra tô-
das as formas de intolerância.
Leia em Seleções de janeiro, já
nas bancas.

HÉRNIA
FUNDAS NACIONAIS E ESTRANGEIRAS

Dispomos de técnico para examinar-lhe e indicar o tipo da
funda mais adequado e cômodo, para o seu caso, e de acordo
c/ sua conveniência.

ORTOPEDIA CAMPONEZ LTDA.
Rua do Mercado, 45 — Loja — Telefone 31-2971 <P

SALÂRIO-FAMÍLIA

FOTOCÓPIAS
Autenticadas - 15 MINUTOS

Av. Nilo Peça-nha n. 31-A

Kt*4*M___fc wÊÍ __l __í- :-.fc-J_ _Rf__¦fc,,r5i __F _i ___ __l l'ál r
Hí '^_B ______&&_ ***______ ______ ____B iWiil^^^-^MnS&A&fiy^roWP WWF'HE • .aB __£*T____ !¦¦_____¦___¦ ____

¦I __________ _V*_f_tf^_ _K _¦{¦

^S m_SP^ ^BBBBp* BHP^ Mlllu VILIU!^fiSa6gUis_P^ ^*ií^|g|||gi#í*^ '¦'•mwjggfm^ ¦»¦ ¦¦ ¦ w ¦ ¦ ¦*«m ¦

bm__b% !| 
- mmwmm;

SEM MODIFICAR A INSTALAÇÃO!

Oficinas e instalações fabris; estabelecimentos comerciais; garagens e hangares;
ruas, praças e edifícios públicos; todos os lugares, enfim, que precisam de boa
iluminação, devem ser iluminados com Lâmpadas ML PHILIPS. Iguais às làm-

padas incandescentes comuns quanto ao tamanho, formato e bases, não necessi-
tam, para serem usadas, de que se façam quaisquer modificações nas instalações
elétricas, desde que a voltagom seja de 220 V. As Lâmpadas ML PHILIPS (de
luz mista, incandescente e a vapor de mercúrio) emitem luz branca, são de
alta eficiência luminosa e duram muito mais que as lâmpadas comuns. Para
maiores Informações consulte o Departamento de Iluminação da S. A. PHILIPS
DO BRASIL — Caixa Postal 1489 — Rio de Janeiro
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PHILIPS I

LÂMPADAS M| LUZ MISTA

PHILIPS
fabricada* pela
S.A. PHILIPS DO BRASIL.

FILIAIS EM: S. PAUIO . B. HORIZONTE - BEClfE • P. ALEGRE - CURITIBA . SíLVÍOOR - BRASÍLIA
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balho de um grupo das duas
nações que havia coordenado
seus esforços para, manter a paz
no Panamá. Trucco presidiu a
constituição do grupo norte-
americano-panamenho e relor-
nou domingo a Washington.

Antes da reunião, Tejera Pa-
ris havia dito que os' partici-
pantes seriam apenas os cinco
Embaixadores que constituem a
Comissão de Paz, e que os dele-
gados norte-americano e pa-
namenho não estariam pre-
sentes.
BOLÍVIA IRA

O Chanceler boliviano José
FeUmann Velarde declarou on-
tem, em La Paz. que a Bolívia

assistirá à reunião de Chance-
leres americanos para conside-
rar o problema do Canal de Pa-
namá, se o Conselho da Orga-
nização dos Estados America-
nos decidir convocá-la.

A Bolívia, afirmou Pcllman,"deseja que se esgotem todos
os meios de ação para piiicurar
a solução de justiça que pre-serve a solidariedade contl-
nental".

Os telegramas de imprensa
provenientes de Washington dl-
ziam ontem, em La Paz, que o
Panamá tinha o propósito de
solicitar a convocação dessa re-
união extraordinária de Chan-
céleres americanos.

"Se estivéssemos dentro da
OEA — declarou Fellman —
votaríamos a favor da convo-
cação."

A Bolívia abandonou o Con-
selho da OEA no ano passado,
depois de acusar esse organis-
mo de lentidão na solução da
disputa boilviano-chllena sobre
o desvio das águas do Rio
Lauca.

"Os 650 milhões de chineses
estão firmemente ao lado dos
panamenhos — declara hoje o
Diário do Povo, de Pequim, em
editorial dedicado ao conflito
panamenho-estadunidense, di-
v u 1 g a do pela agência Nova
China.

A feroz conduta dos impe.
rlalistas dos Estados Unidos r.o
Panamá — acrescenta o Diário— deve servir de nova adver-
lência a todos os países da
América Latina. Essas naçõe»
devem compreender que os Es-
tados Unidos não renunciarão
jamais aos seus pontos-de-vista,
colonialistas sobre o Continent»
sul-americano. Não tratarão
nunca esses países em plano d«
igualdade."

Finalmente, o órgão central
do PC chinês declara que "«. vi*
tória final, a obterá o heróica
povo panamenho, decidido t le-
var a luta até o final". - ,
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mais 11.000
toneladas

de alumínio
para o Brasil
Hoje, com a inauguração das
ampliações da fábricadaC.B.A.,
situada em Alumínio, o Brasil
passa a produzir mais 11.000
toneladas de aluminio por ano.

A importância desse empreendi-
mento se mede pelo désenvol-
vimento econômico do país e
pela dinâmica de nosso mercado.
Isto porque as condições inter-
nas favoráveis ao crescimento
industrial brasileiro estão ligadas
a setores em que o alumínio e
a matéria-prima básica de pro-
dução. É o que comprovam as
taxas crescentes de produtivi-
dade e consumo nacionais de
utensílios domésticos, de trans-
missão de energia elétrica, de
construção civil, de embalagens
e de material de transporte. Agora, com 21.000 toneladas anuais, a C.B.A. con-
tribuirá para una participação do alumínio brasileiro de 67% no consumo interno.
Essa iniciativa patriótica que se traduz em autonomia de nossa capacidade em-

presarial, em economia de divisas e em atendimento às necessidades vitais de
autosuficiência econômica do Brasil, contou com a valiosa colaboração do BNDE

(Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico), cujo financiamento de 450
milhões de cruzeiros corresponde a 10% do custo total da obra realizada.

Companhia Brasileira de Alumínio
Rua Rizkallah Jorge, 50 - 105 a 115 and. - C. Postal 4.624
End.Telegr. Alumínio -Tels.: 36-3100-36-3101 • 36-1146 • S.Paulo
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Segunda WILSON FIGUEIREDO

Seção

Goulart
escreve
a De Gaulle
sem ouvir
Itamarati

Campanha na areia

Metido num short azul de bolinhas

bancas o Prof. Carvalho Pinto sur-

Ju ontem no Posto 3, por volta de 1 h

Wm, tendo ao lado a figura de um o-

vém de dimensões atléticas, antes com

Tio discreto de parente do que de en-

carregado de protegê-lo. A praia de

Copacabana estava repleta e o ex-Mi-

nistro da Fazenda tropeçava na sua po-

pularidade. Todos queriam aproveitar a

oportunidade de apertar-lhe a mao. Pa -

cirnonioso em gestos, o Prof. Carvalho

Pinto sorria discreta e comovidamentc.
A-certa altura 4 mocas de bikim cer-

caram-no em alvoroço.
— Gostamos- muito do seu Governo,

professor.
ti — Minhas filhas, deixem esse cum-

primento para depois de 6õ.

Paulistas

*- Acaba de ser fundada a Siderúrgica
da Bahia S. A. (UsibaJ, com um capital

de 250 milhões de cruzeiros. Será im-

plantada no Recôncavo. As ações du

nova companhia foram subscritas pela
CSN. pela Sudene e pela Vale do Rio

Doce.

*" A população do município de Broâós-

ahí terra natal de Cândido Portinan,

eêt.á protestando em massa contra o

projeto apresentado na Assembléia Le-

gislativa: seu autor, Deputado Muzeti

Elias Antônio, pretende dar aquela ci-

dade o nome do pintor. Explica-se Elias:
"Sempre pensei que o nome de Portina-
ri honrasse o Brasil. São Paulo e, pos-
sínèlmènte, o município de Brodósqui".
* O Prof. Carvalho Pinto pediu licen-

ça de 90 dias ao Tribunal de Co n t as.
Motivo que apresentou: tratamento de
saúde. O Diário Oficial do dia 4 publica
a licença na base do laudo médico apre-

-rentado.

Estados cm mau estado

Com uma troca de cartas entre o Presidente
joào SSulart e o Presidente De Gaulle o silencio

»!.nZil e a França será quebrado esta

Siana A Sta de Jango a De Gaulle foi prepa-
rada debaixo do maior segredo e nem mesmo o

ItemaratiTem conhecimento da iniciativa e mui o

menos do texto. Em principio, a troca de cartas
está maicada para amanhã, quarta-feira, porem
o maS certo é qun se faça até o fim da semana.
° 

o autor da idéia de romper o silêncio com a
Franca fora dos canais diplomáticos normais, foi

o Srador da troca de cartas entre Goulart e

o SSe Johnson, ^mbém aquêle^cumen o
foi Di-euarado sem consulta ao Itamarati, de Pie

sidente F-ara Presidente. Na troca de correspon-
clènda com De Gaulle, a técnica íoi repetida na

SS de que este é o meio mais seguro de evitar
a interferência das ponderações que se tornam
inevitáveis nos canais diplomáticos .innr,n

O Brasil e o Ministério do Exterior ficarão
sabendo da existência da carta de Jango a De
Gaulle esta semana, sem falta.

Corbisier recorreu também a patro-
cinadores trabalhistas e conseguiu con-
doè-los da má sorte que o perseguiu nas
urnas. Nem lhe deram, para consolo,
um dos bons postos da República. De-
pois de consultas e sondagens, ficou as-
sentado que o Sr. Ari Pitombo entrará
para o Tribunal de Contas e ali ficará
apenas uma semana, tempo suficiente
para aposentar-se com vencimentos de
940 mil cruzeiros mensais. Para a vaga
do Sr Pitombo irá, no mesmo lance, o
Deputado Benjamim Farah. que deixara
na Câmara um assento vago a ser pre-
enchido pelo autor de uma conferência
que se chama Desenvolvimento e Cul-
tura, mas ás vezes, por força das cir-
cunstâncias ou por fraqueza ideológica,
Ara Cultura e Revolução. Duas expres-
soes antigas da direita chegam afinal ao
poder, sob o patrocínio do trabalhismo
eme se apresenta como fenômeno de es-
querda. ditado pela fatalidade histórica.

Parlamentares franceses
vão conhecer 5 Estados
e pretendem ver carnaval

rnm volta à Franca marcada para o dia 5, possivenneu^

Hcarão mafs umVsemana, para verem o carnaval.

mStvWm^ eólica, que poderá ser
entre 23 ou 24 próximos.

Salgueiroí
premia seus
compositores

Brigitte Bardot volta
ao Rio e agora deseja
viajar para Salvador

O PROGRAMA

O programa da visita ao Bra-
sil dos Deputados do Grupo de
Amizade Franco-Brasileiro e o
seguinte, segundo informou on-
tem o Ministério das Relações
Exteriores: dia 21, almoço ofe-
recido pelo Encarregado de: Ne-

gócios da França, segnmào-f
visitas aos Ministros da Indiis-
tria e Comércio e da ^^M
à noite, recepção na Embaixada
da França; dia 22, visita ao
Chanceler Araújo Castro, no
Itamarati, quando ser&o nome-
nageados com um almoço, dia
23 almoço oferecido pelo M -

nistro da Indústria e Comércio
e iantar na Embaixada d*
França; dia 24 a 27, visita a
São Paulo; dias 28 e 29, viagem
a Brasília; dias 30 e 31, visita
a Recife; dias 1 e 2 de íeverei-
ro, visita à Bahia; dia 3, visi-
ta a Belo Horizonte; dia 4. re-

gresso ao Rio; dia 5, partitln.
para a França.

j ovem! O alistamento

militar ê o primeiro pas-
so para o cumprimento

de suas obrigações mi-

litares.

Logo após a chegada a Gua-
notara, ontem, o grupo manl-
festou o desejo de assisti ao
carnaval, o que possivelmente
implicará na dilataç&o do pro-
grama da visita.

Jornalistas
recebem
diplomas

Realizou-se ontem, no Sta-
dicato dos Jornalistas Profis-
sionais da Guanabara, a eiv
trega de certificados a nova
turma do segundo curso de
Jornalismo da União dos Pro-
nssionais de Imprensa, deno-
minada Turma j0"°,xí4u-
cujo paraninfo. em 1964, foi o
Sr. Cristóvão Breiner.

A abertura da cerimônia
deu-se às 15 horas, com uma
aula do jornalista Mário d*
Sousa Martins. Em seguida
íoram entregues os certifica-
dos, encèrrando-se o programa
com uma oração do conclulnte
Narciso Júlio Gonçalves e o
.agradecimento do Sr. Madeira
de Matos, da UPI.

Com a presença de Isabel Va-
lença, vestindo sua fantasia de
Chica da Silva, acompanhada
de uma ala de baianas, da Ala
dos Significantes e dos passis-
tas Vitamina e Paulinho — to-
dos fantasiados — a Escola de
Samba Acadêmicos do Salguei-
ro abriu o seu ensaio de domin-
go, quando homenageou os
compositores que venceram o
concurso para o samba-enredo
deste ano, entregando a Geral-
do. Babão; D J alm a Costa c
Jarbas Soares um troféu e um
prêmio de CrS 30 mil pela com-
posição de Chico Rei.

Além de premiar os composl-
tores vitoriosos, a Escola da
Samba Acadêmicos do Salguei-
ro homenageou o JORNAL DO
BRASIL no seu ensaio de do-
mingo, também assistido pela
atriz Normal Bengell c seu noi-
vo italiano, Gabriel Tintl.

A Escola de Samba Acadêml-
cos do Salgueiro entregou, no
fim do ensaio, o prêmio aos
compositores, ficando classifi-
cados em segundo lugar Chu-
colate, Zuruca e Bala, que fo-
ram os primeiros a lançar um
samba-enrêdo este ano: ganha-
ram um troféu e CrS 20 mil:
em terceiro ficou o samba de
Fumaça, Miro e José Costa,
com um troféu e um prêmio de

CrS 10 mil.
O ensaio, como sempre, ape-

sar de estar rendendo um bom

dinheiro para o carnaval da es-

cola, ficou prejudicado porque
o público invadiu a quadra li-

mitando o espaço das evolu-

ções. No fim, o público pôde

participar do ensaio, dançando
à vontade ao som do samba-
enredo vencedor.

Brigitte Bardot que, em companhia de seu noivo Bob
Zaguri, pretende viajar para a Bahia ainda antes do fim
desta semana, está no Rio desde a madrugada de dommgo.

A atriz não compareceu, na noite de ontemaum jantar
que seria oferecido em sua homenagem ™ *?a£ *lr»£
Bob Zaguri, falando por telefone com o proprietário da
quela bogate Sr. João Ramos, prometeu fazei:o;P«™V£»
ali comparecer com sua noiva antes de embarcar para a
Bahia.

MISTÉRIO

Vários amigos do casal, pro-
curados pela imprensa, limita-
ram-sc a confirmar que Bri-
gitte está no Rio, mas nega-
ram-se a dizer onde se encon-
tra a artista.

Até o principio da noite de
ontem ainda não havia chega-
do-à Guanabara o Sr. André
Mouriaeff — proprietário da
casa in Praia de Manguinhos,
próxima de Cabo Frio — onde,
segundo notícias divulgadas no
princípio da última semana.

Brasil e
Bolívia vêem
sua estrada

Será Instalada dia 23, em
Corumbá, a Comissão Mista
de Contabilidade Brasil-Bolí-
via. destinada a fazer o le-
vantamento dos adiantamen-
tos feitos pelo Brasil para a
construção da estrada Corum-
bâ-Santa Cruz de la Sierra,
que será entregue â Bolívia
pelo Governo brasileiro.

Da reunião — que será em
nível exclusivamente técnico
_ participarão, pelo Brasil,
representantes do Ministério
da Fazenda, do Ministério da
Viação e da Rede Ferroviária
Federal.

Brigitte iria passar uma tem-
porada. O Sr. André Mouriaeff
está sendo esperado no Rio a
qualquer momento, a fim de
entrar em contato com Bob
Zaguri, para saber se a atriz
Irá para sua casa em Man-
guinhos.

Todavia, a possibilidade de
uma temporada próxima a Ca-
bo Frio já se desfez, uma ve*
que, segundo revelou Bob ao
proprietário da Boate Jirait.
Brigitte está com vontade de
conhecer a Bahia, para onde
deverão embarcar amda antes
do fim desta semana.

Conspiração
de N. Carlos
em São Paulo

São Paulo (Sucursal! — Na
Galeria da Folha de São Paulo
o jornalista Newton Carlos,
editor internacional do JB,
lançou ontem o seu livro A
Conspiração, em que aborda a
era Kennedy.

Estiveram presentes ao lan-
comento vários jornalistas in-
telectuais e autoridades. New-
ton Carlos autografou dezenas
de exemplares do seu livro so-
bre o presidente assassinad*
em Dallas.

Uma revelação do Governador Vir-
gilio Távora: o único Estado em condi-
çóes financeiras folgadas hoje, no Bra-
sil. é o Maranhão. Favorecido por di-
versas circunstâncias econômicas inter-
nas, o Governo Newton Belo acumulou
em 1903 um superávit em tomo de um
bilhão de cruzeiros, o que para um pe-
queno Estado é algo de extraordinário.
Observa o Sr. Virgílio Távora, que atual-
mente apenas 4 ou 5 Estados têm si-
tuacão financeira para pagar o seu fun-
clonalismo público. Os outros precisam
viver mesmo na dependência do Banco
do Brasil, enquanto arranjam uns tro-
cados com a Aliança para o Progresso,
o BID e outras agências financeiras in-
temacionais. O Governo federal já vai
suplementar os vencimentos da magis-
tratura estadual. Agora os professores
estaduais querem o mesmo. Daqui a pou-
co conclui Virgílio — a inflação terá li-
quldado com a federação brasileira.

Anais industrial

roucos sabem que o Governador Mi-
guel Arrais é industrial no Ceará. Pos-
sui ali, com outros membros da família,
uma fábrica de óleo, que produz o óleo
Crato.
Esquerda, volver

Duas antigas expressões da direita
brasileira vão assentar-se definitivamen-
te na Câmara, em decorrência de um
arreglo patrocinado pelos maiorais do
PTB: os Srs. Roland Corbisier e Ge-
rardo Melo Mourão serão deputados.
Mourão, suplente de Deputado por Ala-
goas, queixava-se ininterruptamente <•.
afinal o Sr. Doutel de Andrade, líder
trabalhista na Câmara, e Barros Carva-
lho, lider no Senado, iniciaram os en-
tendimentos para acomodar Gerardo na
Câmara, onde sempre cabe mais um.
Vai ocupar o lugar que o Deputado Ari
Pitombo deixa vago, passando para o
Tribunal de Contas.

A semana c nossa
Uma armação de madeira, na Praça

Sete expõe quatro retratos em Belo Ho-
ri^onte: Artur Bernarães, João Goulart,
Gabriel Passos e Magalhães Pinto estão
reunidos na Semana do Minério pelo de-
nominador comum do nacionalismo, que
também beneficia o Prefeito Jorge Ca-
rone. As inscrições ao pé dos retratos
introduzem Carone na maré nacionalís-
ta, lembrando que é de autoria dele,
quando deputado, o projeto de criação da
Metamig. E a Ferróbel (Empresa muni-
cipal de exportação de minério) é rea-
lização sua na Prefeitura. Pelos quatro
lados, o slogan da campanha afirma que
••minério não dá duas safras", numa
combinação muito mineira de pão-duris-
mo e nacionalismo. Aproveitando o cil-
ma emocional, estudantes com mesinha
armada nas calçadas pedem pelo alto-
falante aos pedestres que enfrentam a
chuva uma assinatura no memorial que
será mandado ao Presidente Goulart,
reivindicando a Segurobrás — para ge-
rir o monopólio estatal dos seguros.

Festivais de enfiada
Até o fim do viés de março o curi-

caturista Lan viajará para a Europa,
onde ficará residindo por uma têmpora-
da. Lan joi convidado a participar 

'do

grande festival dos Dois Mundos, em
Spoleto, pelo diretor e idealizador da
promoção, Maestro Giancarlo Menotti.
Depois, Lan irá presenciar os festivais
de Canes e San Remo, de onde enviará
colaboração para o JORNAL DO BRASIL.
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Operação, de somar

A esquerda negativa não perdoa ao
Prof. San Tiago Dantas a autoria de
uma divisão que a prejudica até hoje.
Diante da tentativa empreendida agora
pelo ex-Ministro da Fazenda, para reu-
nir apoio de áreas diferentes ao Sr. João
Goulart, os porta-vozes da esquerda ne-
gativa estão dizendo que San Tiago Dan-
tas não quer reformas, quer mesmo é
somar. E se recusam a figurar como
parcela na conta de chegar que o pro-
fessor está fazendo com Jango.

Outra de João
Um momento de desilusão fulminou

o Sr. João Pinheiro Neto, no dia cm que
deu o último retoque no decreto de de-
sapropriução das terras às margens das
estradas e ferrovias. O Presidente da
Supra aproximou-se de Goulart, colocou
o trabalho, muito bem dactilografaão,
em cima da 7nesa e debaixo dos olhos
presidenciais, e conclamou: "Presidente,
é só assinar a reforma agrária."

Jüngo deu um salto para trás na ca-
deira e pediu: "João, se você é meu
amigo tire isso daqui."

Museu na estrada

Num ônibus batizado de Museubus
o Museu do Louvre vai levar suas obras-
primas aos franceses do interior. Quan-
do a primavera voltar à França, em
março, o Museubus se porá em marcha
nas estradas, num programa cultural
que se inspirou no êxito alcançado pela
Gioconda, que no ano passado foi mos-
trar "um certo sorriso" aos americanos.

A — DISPONÍVEL:
Em moeda, corrente •¦•¦¦¦
Em depósito no Banco do

Brasil S. 
Em outras espécies 

B - REALIZÁVEL:
Depósito em dinheiro, no

Banco cio Brasil, a/o da 4-0726300,0o
SUÍV1UL> .......•¦;••• _*

Apólices e Obrigações Fe-
derais depositadas no
Banco do Brasil S/A ao
da SUMOC, no valor no- ,,,..-81,n
minai de CrS 75 427 800,00 62 198 767,0°

Empréstimos em Conta Cor-
rente 

Títulos Descontados ...
Letras a Receber de Conta

Própria 
Agências no Pais ....,
Correspondentes no Pais .. ¦
Correspondentes no Exte-

rior • 
Capital a Realizar ....... ¦
Banco do Brasil S/A - Con-

ta de Aumento de Capital
Outros Créditos 
Imóveis
TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS:
Apólices e Obrigações F£

clerals não a/o da SUMOL.
Ações e Debêntures 
Outros Valores

C — IMOBILIZADO: 320 784 516.80° 
Edifícios de uso do Banco .. ™ <«« 

\\2bQ
Móveis e Utensílios .... • - 15702 455,70
Material de Expediente •¦¦ 98148 007,50
instalações 

D-RESULTADOS
PENDENTES: .

Contas de Resultado 
E-CONTAS DE

COMPENSAÇÃO:
Valores em Garantia 
Valores em Custodia ••••••
Títulos a receber de Conta

Alheia 
Outras Contas 

CR4

92 755 985.80

494 138 607,20
390 222 964,70

r A s s 1 v o

CRS

977 117 557.70

532 925 067,50

201 175 933,70
1117 270 967,90

108 838 242,00
1 304 661 781,90

55 262 324,10

68 771 633,90
66 025 000,00

33 975 000,00
117 210 985,40
36134 973,60

3 314393,00
10.00

7 550 359,10 3 653116 672,10

399 427 092.50

F _ NAO EXIGiVEL:
Capital • • • •••• -,
Aumento de Capital 

Fundo de Reserva Legal ...
Fundo de Previsão 

í Outras Reservas 

G — EXIGiVEL:
Depósitos:

A Vista e a Curto Prazo:

Em Contas Correntes Sem
Limites •••••.•

Em Contas Correntes Lmu-

Em Contas Correntes Popu-
líir6S 

Em Contas Correntes Sem
Juros 

Em Contas de Aviso 
Outros Depósitos 

A Prazo:

De Diversos:

A Prazo Fixo
De Aviso Prévio

H _ OUTRAS
RESPONSABILIDADES:

Agencias no Pais ••¦••;
Correspondentes no Pais ..
Correspondentes no Exte-

terior 
Ordens de Pagamentos e

Outros Créditos
Dividendos a Pagar 

CRS

200 000 000.00
200 000 000,00

CRS

400 000 000 00

9 621 383,40
14 882 463,00
30 077 368,50

CR}

454581214,90

1556 617 456.00

516 510 210,90

,768 879 448,10

161470 297.10
19 753,00

69 008 589,80

36 790 056.60
2 871 412,10

1 343 264 230-50
320 728,10

483 913,50

58 739 184.90
18 512 044,00

3 072 505 754,90

39 661468,70

1112 167 223,60

***¦

259 634 752,00
1177 052 214,80

3 284 891 725,10
893 842 640,40 5 615 421 332,30

I _ RESULTADOS
PENDENTES:

Contas de Resultado 

j -CONTAS DE
COMPENSAÇÃO:

Depositantes de Valores em
Garantia c em Custódia ,

Depositantes de Títulos em
Cobrança do Pais 

Outras Contas 

1424 320101.00 4 536 487 324,60

38 592 782.80

1 436 0S6 936,80

3 284 801 725,10
803 842 640,40 3 615 421332,30

10 645 082 654,60
'¦" " 

10 645 082 654,60 .
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Lance livre

O Senador D1 n a r t e
Mariz anuncia para esta
semana um discurso em
que denunciará desvio de
verbas da Aliança para o
Progresso, no Governo do.
Rio Grande do Norte.

Seis jornalistas ale- ,
mães, especialistas em
assuntos econômicos, es-
tão visitando o Brasil a
convite do 1BC. Conhece-
rão cafèzais e entrarão
em contato com os prin-
clpais órgãos da política
e do comércio de café, no
Rio, S. Paulo e Paraná.
* O Coronel Alvarenga
Maíra, que participou da
frustrada operação dos
pára-quedistas contra o
Governador Carlos Laccr-
da, está para ser nomea-
do, nos próximos dias,
Governador do Território
Federal de Rondônia.

* 21 candidatos insere-
veram-se ao Prêmio Otá-
vio Tarquinio de Sousa.
instituído pela Livraria
José Olímpio Editora, no
valor de 500 mil cruzei-
ros. O resultado será co-
nher.ido dia 30 de março.
Na comissão julgadora os
escritores Antônio Cándi-
do, Francisco de Assis
Barbosa e Sérgio Buarque
de Holanda.
* Os Corumbas, íilme
tirado do romance de
Amando Fontes, será ro-
dado na Cidade baiana de
Cachoeira. O cineasta Rui
Santos dirigirá a produ-,
ção da Guapira Filmes. O
roteiro foi confiado a Ro-
berto Farias e o script
será fiscalizado por
Amando Fontes.
* A Secretaria de Turis-
mo da Guanabara conta
com a presença da Rai-
nha do Carnaval de Mu-

n l q u e, do Burgomestre
de Colônia (filho de Ade-
nauer) e da Rainha do
Carnaval deMazaplan

i México) para os três
dias de carnaval no Rio.
* Termina às 18 horas
de sábado, dia 25. a ins-
crição ao concurso para
a escolha do símbolo ofi-
ciai das comemorações do
IV Centenário do Rio. O
vencedor terá um milhão,
o segundo colocado meio
milhão e o terceiro, 200
mil cruzeiros.
* Entre 18 de agosto e
19 de setembro o Rio terá
seu II Festival Interna-
cional de Música. Na pro-
gramação serão incluídos

 como homenagem no

ano do centenário deles
dois compositores bra-

sileiros, Alberto Nepo-
muceno e Alexandre Levi.
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Juros sabre dívida externa atingirão
US$300 milhões no próximo biênio

Comentário Econômico

Assessores do Ministro da
Fazenda informaram, ontem,
ao JORNAL DO BRASIL, que
o Governo Federal, apenas rie
juros sobre a dívida externa,-
terá de pagar. aos credores es-
trangeiros — Estados Unidos,
Alemanha, França, Japão, FMI
e agências financeiras interna-
cionais — 150 mllhóes tíe dó-
lares anuais, no biênio 64-65.
A divida atinge 3 bilhões de
dólares, sendo 1,5 bilhão de
dólares venciveis até fins do
próximo ano.

Os encargos de juros e amor-
tizaçôes no triènio 63-64-65 so-
mam 1,8 bilhão ce dólares.
Acrescentaram que, como a re-
ceita total das exportações, no
periodo, está estimada em 4,2
bilhões de dólares, conforme
cálculo da assessoria técnica e
da Cacex, o Governo precisara
reservar 43% desse montante
para aplicá-los nos serviços de
juros e amortizações.

-__?R_S_TMOS

Segundo a assessoria do Ml-
nistro. Nel Galvão. atualmente
elaborando medidas urgentes
para aumentar a agressividade
das exportações brasileiras, sob
coordenação do Chefe de Gabl-
nete do Ministro, Br. Valdir
Borges, o déficit em transações
correntes (mercadorias e ser-
viços) poderá elevar para mais
2 bilhões de dólares o montante
dns obrigações 110 exterior, exi-
gfvels até 1965.

A rubrica relativa a esses
serviços, conforme havia divul-
gado o ex-Ministro Carvalho
Pinto, era exposição de moti-
vos ão Presidente João Goulart,
vem acusando deficits crescen-
tes, provocados pela debilidade
do Pais nos transportes inter-
nacionais, além dos encargos
inerentes ã sua condição de
importador de técnica e capi-
tais estrangeiros.

Confirmando informação do
representante permanente do
Brasil junto ao Funcio Mone-
tário Internacional, Sr. Mau-
ricio Chagas Bioalho. que
anunciou a obtenção de novos
empréstimos na Europa, escla-
receram os assessores do Minis-
tro que o Governo, através de
negociações, "tentará conseguir
empréstimos a juros os mais
baixos possíveis, ao mesmo tem-
po que propugnará pelo au-
mento da economia dos mon-
tantes correspondentes a lucros,
dividendos, royalties, patentes,
fretes e seguros,--substituindo-
os. na medida do possível, por
serviços devidos ao capital, ã
técnica e aos transportes na-
cionais".

REMESSAS

Por outro lado, elementos li-
gados ao Ministro' acreditam-
que a regulamentação da lei de
remessa de lucros, assinada pe-
lo Presidente da República em
Petrópolis, melhores considera-
velmente a crise cambial que
atravessa o Pais. Embora com
pontos discutíveis, do ponto-de-
vista técnico e político, vem ti-
rar o problema de uma estag-
nação de quase dois anos, que
impediu a entrada de novos ca-
pitais e afugentou muitos dos
que estavam radicados no Bra-

Consta, ainda, no Gabinete,
que. sob a forma de investi-
mentos produtivos diretos e de
financiamentos de projetos es-

jpecííieos, haverá uma entra-
da líquida de capitais estran-
geiros maior que a prevista an-
teriormente pelo Governo, que
a estimou em 1 bilhão de dó-
lares, até 1965.

Alcançados esses objetivos,
acreditam os assessores do Ml-
nistro da Fazenda, ficaria bas-
tante reduzido o descoberto no
exterior, sendo possível que os
capitais evadidos e refugiados
em depósitos bancários no ex-
terior. calculados em cerca de
2 bilhões de dólares, retornem
ao Pais num prazo relativa-
mente curto. Para isso, porém,
segundo o Gabinete, muito con-
tribuirão a restauração do
equilíbrio interno e a manuten-
ção de um clima de confiança
nas instituições e no desenvol-
vimento econômico.

DIRETRIZES

A partir de amanhã come-
çarão a ser divulgadas, pelo
Ministro Nei Galvão, as linhas
mestras do plano elaborado
pela equipe de técnicos da Fa-
zenda, do BNDE, da Sumoc,
do Banco do Brasil e do Ita-
marati, que vigorará até o ílm
do ano, visando a luta contra
a inflação e maior agressivida-
de na política de exportações.

O Sr. Net Galvão está preo-
cupado, inclusive, com o pro-
blema da indústria básica.
Acha que, à falta de uma cia-
ra política creditícia, êsse se-
tor tem sofrido contínuo au-
mento de custos e tem estado
sujeito à retração do mercado.

O Ministro está ajustando,
com órgãos desse setor, as me-
didas convenientes para a so-
lução do problema. No âmbito
oficial, procura, simultânea-
mente, resguardar a execução
do problema da expansão da
Infra-estrutura de energia e
transportes, os investimentos
através do BNDE e de órgãos
regionais incumbidos de pro-
gramas Idênticos. Está, tam-
bém, envidando esforços para
coordenar a atuação dos ban-
cos oficiais com a politica gio-
bai de crédito do Governo, pa-
ra complementar a ação do
Banco do Brasil, na difusão do
crédito ao comércio e à pro-
dução.

PROBLEMAS

Dois outros problemas que
suscitam interesse no Ministé-
rio da Fazenda são a discipli-
nação do mercado financeiro
e do incremento da arrecada-
ção da receita tributária da
União. Acha o Sr. Kel Galvão
que é impossível ingressarmos
numa decidida íase de indus-
trlallzação sem que, na base
do processo, se encontre um
mercado financeiro disciplina-
do. Considera êle o mercado
de títulos um dos setores mais
Importantes da vida nacional
e procura prestigiá-lo para
fortalecer o seu mecanismo,
criando condições favoráveis
ao encaminhamento das pou-
panças populares em direçáo
aos empreendimentos essen-
ciais, e visando ao atendimen-
to das necessidades de capital
das empresas e a sua conse-
quente democratização.

Finalmente, acredita que o
reaparelhamento do sistema
arrecadador da União, de par
com maior rigor e eficiência
dos órgãos Incumbidos da fis-
calização, aumentará sensível-
mente a receita pública.

Presidente da CNI diz que
reajustamentos aceleram
e recrudescem a inflação

O Presidente da Confederação Nacional da Indústria,
Sr. Haroldo Correia Cavalcanti, em estudo enviado à Fe-
deração das Indústrias do Estado da Guanabara — Fiega
— diz que os reajustamentos aceleram e recrudescem a
inflação, sendo que os assalariados vêem elevar-se as suas
remunerações nominais num dia e, no dia seguinte, assis-
tem à deterioração do seu poder aquisitivo.

Acentua o Sr. Haroldo Correia Cavalcanti que, por ou-
tro lado, o salário móvel não assegura justiça social, mas
garante apenas a recomposição em termos reais dos sala-
rios básicos, sempre que entrarem em funcionamento os
reajustamentos automáticos. Existe, em geral, uma pro-
pensão à politica de salários excessivamente ambiciosos
em relação às possibilidades da economia do Pais.

OSCILAÇÕES

Salienta o Presidente da
CNI, em seu estudo, que o pa-
drão de vida dos assalariados
torna-se sujeito a grandes os-
cilações pela combinação de
alta de preços continua, com
reajustamentos salariais des-
contínuos.

— Lucram somente os que
têm grande poder de barga-
nha, em detrimento dos menos
favorecidos na capacidade de
negociações coletivas. Entre os
problemas de politica salarial
que se encontram atualmente
em discussão, três merecem es-
pecial destaque: 1. Revisão do

Análise dos
suprimentos
de açúcar

Londres — (FP-JB) — A
situação dos abastecimentos
mundiais de açúcar será ana-
lisada esta semana em Lon-
dres no plano do Conselho In-
ternacional. O comitê de es-
tatistica do citado organismo
se reuniu, ontem, para examl-
nar as últimas tabelas e para
revisar, se fôr necessário suas
estimativas sobre as necessi-
dades do Mercado Livre Mun-
diai em 1964 fixadas no mês
de novembro passado em ...
14 970 000 toneladas contra
15 750 000 toneladas de 1963.

Por sua vez, o conselho exe-
cutivo de acordo se reunirá
hoje para analisar as estatís-
ticas e formular as recomen-
dações necessárias para uso
dos governos que assinaram o
acordo internacional do açú-
car. Também o comitê pre-
paratório deverá apresentar um
novo projeto de acordo açu-
careiro internacional que subs-
tltuirá o atual.

salário mínimo. 2. Rezonea-
mento do minimo salarial. 3.
Instituição da escala móvel de
salários. O conceito de salário
minimo é, realmente, uma
conquista social que devemos
respeitar e prestigiar. Trata-se
de um salário entendido como
representando o minimo digno
da subsistência a que faz jus
o trabalhador.

— Quando partimos desses
salários básicos exagerados, 03
efeitos da escala móvel costu-
mam ser os de acelerar o pro-
cesso inflacionário, transfor-
mando-o de violento em galo-
pante e daí em hiperinflação,
sendo que a politica monetária
pouco pode interferir para
acalmar o processo.

EXPANSÃO DA DEMANDA

Diz, ainda, o Sr. Haroldo
Correia Cavalcanti, no estudo
enviado à Federação das In-
dústrias do Estado da Guana-
bara, que se tentamos impedir
a expansão da demanda pela
contenção de créditos numa
conjuntura de i n f 1 a ç ã o de
custos gera-se a depressão e
não se evita a inflação.

A experiência internacional
da adoção do salário móvel em
países submetidos a violentos
processos Inflacionários é pou-
co feliz e sugere a hipótese de
que os salários tenham sido fl-
xados em niveis excessivos, em
comparação com as possibili-
dades dos paises que o adota-
ram, como ocorreu no Chile,
Alemanha e Itália.

PONTO-DE-VISTA

Por outro lado. o ponto-de-
vlstà da direção da Fiega
em relação ao salário móvel,
segundo o JORNAL DO BRA-
SIL apurou, é de que o mes-
mo trará dificuldades para o
Pais, pois os trabalhadores ao
invés de lutarem pela conten-
ção da espiral inflaclonárla e
dos preços reivindicariam au-
mento incessante do custo de
vida, uma vez que seus venci-
mentos dependeriam daquela
variação.

Prejuízo de
40 bilhões a
Guanabara

O Chefe dos Comandos
Fiscais da Guanabara, Sr.
Heitor Calaza, confirmou ao
JORNAI. DO BRASIL as de-
clarações do Diretor da Ren-
da Mercantil do Estado, que
em nota divulgada na últi-
ma semana afirmou que cs-
prejuízos da Guanabara po-
dem ascender a CrS 40 bi-
lhões, se fôr sancionado o
projeto de lei que faz inci-
dir o Imposto de Vendas e
Consignações sobre o Esta-
do consumidor, que passaria
a ser o arrecadador.

Dessa maneira, a Guana-
bara só pode esperar.que o
Presidente da República ve-
te esta lei altamente preju-
dicial aos seus interesses —
declarou o Sr. Calaza, lem-
brando que há pelo menos
três anos o Sr. Paturi. Dire-
tor da Renda Mercantil,
alertava as autoridades pa-
ra êsse fato*

DÉBITOS

Quando da inaugura-
ção da Inspetoria da Tijuca ¦

disse o Sr. Calaza — o
Diretor da Renda informou
ao Governador detalhada-
mente a respeito, tendo de-
pois disso emitido duas no-
tas, uma das quais convida-
va os contribuintes a con-
fessarem seus débitos, isen-
tando-os da multa respecti-
va. Tudo tem sido feito vi-
sando uma melhor arreca-
dação, levando em conta os
problemas que a aprovação
dessa lei nos pode criar.

A partir desta semana
prosseguiu o chefe dos Co-

mandos Fiscais — vamos
iniciar um nòvo serviço,
partindo de um grupo de 40
funcionários, os quais cor-
reram os principais bairros,
visitando 300 firmas poi
dia. As casas comerciais que
tiverem débito serão autua-
das, sem exceções. Todas as
formas de sonegação serão
examinadas e combatidas —
afirmou, concluindo. ...

Café ¦-*r

Esclareciãa amplamente a si-
tuação ão café, no que concerne à
remuneração que vem obtendo o se-
tor, que 

'dispensa 
e contra-indica

qualquer alteração nos esquemas
oficiais, quer no financeiro, quer
no cambial, cumpre algumas consi-
derações sobre um aspecto parti-
cíãar ãa economia cafeeira, visto o
assunto, porém, âe outro ângulo.

O escoamento âo proâuto para
o exterior tem sião bastante bom.
Com a reãução âa safra por força
áe fenômenos emergentes, não só
reagiram as cotações, como facili-
tou-se enormemente a colocação âos
contingentes exportáveis. De tal
moâo que, para completar sua cola
no Acorâo Internacional âo Café, o
Brasil terá que lançar mão âe esto-
ques retiâos, em poâer âo IBC. Êsse
fato tem implicações que. exigem
comentário.

O IBC terá oportuniáaãe ãe co-
locar, para aquele fim, ãe 7 milhões
a 8 milhões ãe sacas, senão mesmo
provável que alcance a última cifra.
Tomemos, porém, a méâia âe 7,5
milhões âe sacas. Será contingente
cuja exportação não terá ônus para
os cofres públicos, áe vez que já está,
pago (internamente) e bem pago.
Tomanâo-se um preço móâico por
saca, para não errar — USS 46.00
—, o montante áe âivisas que pro-
piciará a colocação áêsse contin-
gente será ãa magnituâe ãe uns
USS 330 milhões. Ainãa que o Go-
vêrno utilize, desse montante, uma
parcela para honrar compromissos
externos, a venda áas cambiais res-
tantes no País, para importações,
gerará uma receita em moeãa na-
cional nunca inferior a CrS 200 bi-
lhões. Será, assim, importante apor-
te em cruzeiros para fazer frente ao
áeficit orçamentário e, portanto,
para compor uma política âe com-
bate à pressão inflacionária.

Esse auxílio a contas financei-
ras internas vem em momento opor-
tuníssimo, tão forte é a pressão in-
flacionária e tão âesequilibraáo se
apresenta o Orçamento Feâeral para
o ano em curso. Estabeleciâa uma
politica de contenção ãos gastos pú-
blicos e âe ponáeraãa utilização ãe
titulos âo Estaâo para captação âe
recursos no mercaão, os CrS 200 bl-
lhões que provirão âas exportações
âo IBC representarão a prática co-
bertura âo áeficit, sem emissões ca-
tastróficas.

Para que isso seja possível, to-
áavia, é ináispensável que não se

alterem os esquemas, financeiro e
cambial, para o café. Em nenhuma
hipótese poãe ser aumentaâa a re-
muneração ao setor cafeeiro nem
ampliaâos os niveis oficiais ãe cré-
áito. Ao contrário, o créãito oficiar*
para a cafeicultura âeve ser contrai
âo, pois a remuneração global que
o setor vem obtenâo permite, e at_p^
mesmo impõe, maior autofinancia^
mento. Seria imperâoável canalizar
aquela receita, no toáo ou em parte^
para maior remuneração ao café:

Se a política monetário-finan-
ceira oficial caracterizar-se, nest&y,
ano, por um mínimo âe racional?-*-*
dade, teremos oportuniáaãe áe pôr.
um freio na espiral inflacionáriq,\
pelo menos áo ângulo orçamentário-
e âo créãito bancário. A situação
âe que áesfruta a conjuntura ca-
feeira em muito concorrerá para
evitar expansão nos meios âe paga-
mento.

Ficam, assim, capitulaãas as d_fc;.;
versas razões que contra-ináicam,
que impeâem mesmo qualquer tran-
sigência em termos ãe rigor na pqj?
lítica cambial e financeira para ò~-
principal proâuto âe exportação 4<5£
País. São razões de ordem supe*.
rior e que determinam às autoria^';,
ães econômicas uma atitude firme-^
e resoluta, tanto no reagir às reún
vindicações, às pressões e às ondas,^
quanto no penalizar as manobra&c.
de envolvimento ou de hostiliâaãezS
Seria, por outro laão, pusilânime^
per âer a excelente oportuniáaãe qúe-'
se apresenta áe utilizar o proâuto-
em cruzeiros ãe exportações oficiais
âe café para conter a tremenda evo^'
lução âo âesgaste âe valor ãe nossa
moeda. ':'"-~>

Essa questão âa conjuntura ça-
feeira requer permanente vigilânr*
cia, pois são habituais as manobras'
solertes em busca âe maiores bene-.!.
fidos, sem qualquer consiâeraçãqli:
aos interesses.nacionais. Manobras**
que sempre encontram a autarquia^,
oficial a postos para enáossar e rie-w
fenãer apetites ináefensáveis. Até-
onáe alcança a vista, a situação díw
café apresenta-se muito boa. Por*
âois ou três anos, as conâições áq^
mercado propiciarão ao setor cafeei-,
ro rendas em crescimento. É de u£í\_,
lizar-se bem êsse períoão bonança*•_
so, em áefesa âa cafeicultura e dâ-
economia nacional. O que iiãtfr
ocorrerá aumentanáo-se a remurie*
ração unitária em moeãa nacional*
pois esta, além âe ináeviãa, concor--
re, apenas, para âeteriorar as con-,
âicões ão mercaão, enriquecenáo um-
pequeno grupo âe privilegiaâos.. -*..
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Feira de Petrópolis já
foi visitada por cerca
de quinze mil pessoas

A Feira Industrial de Petrópolis - Pipe - Inaugurada

domingo, com a presença do Governador Badger Silveira

e do Prefeito Flávio Castrioto, já foi visitada por cerca de

15 mil pessoas. Oitenta grandes indústrias estão expondo

seus produtos em stands pré-montados, sendo que os vi-

sitantes são orientados por senhoritas da sociedade petro-

politana, que servem como recepcionistas.

No dia da inauguração o Governador Badger Silveira

percorreu todos os stands, tendo-se demorado mais no da

Prefeitura e nos que representam a indústria pesada do

município. O Sr. Badger Silveira visitou, tambem, o stand

do JORNAL DO BRASIL, onde apreciou a exposição de

fotografias, que tem sido uma das atrações da Fipe

TURISTAS

O Prefeito de Petrópolis dis-
se ao JORNAL DO BRASIL
que a Feira da Indústria "é
unia grande iniciativa para o
município e seu sucesso, que
já está assegurado,' aumentará
a afluência de turistas à cida-
dc". Os promotores da mostra
industrial calculam que até o
dia dois de fevereiro, quando
ela será encerrada, mais de
2 000 mll pessoas terão visitado
a exposição.

A íeira íoi incluída no rotel-
ro de atrações turísticas pelas
agências especializadas. Entre
os stands mais procurados pe-
los visitantes, nos dois primei-
ros dias, destacam-se os de
móveis, principalmente os an-
tigos, os de malharia e os de
sapatos. Estão sendo expostos,
ainda, trabalhos de artes grá-
ficas, lã, cristal de rocha, joa-
lheria, cerâmica, fumo de cha-
rutos, motores de aviões a jato
e telefones —, tudo fabricado
no município.

Os industriais de Petrópolis
informaram que a finalidade
da feira, além de mostrar a
pujança da indústria petropoli-
tana;~é--a de divulgar o grau
de adiantamento de seu parque
industrial.

Esperam, com isso, atrair
capitais empresariais para o
município, que deverá ser, em
1965, a sede da Feira da In-
dústria do Sstado do Rio.

A Primeira Feira da Indús-
tria de Petrópolis conta com o--polo das autoridades munici-
pais, clubes sociais e entidades

como Rotary Club, Lions Club
e Câmara Júnior.

No dia da inauguração os vi-
sitantes receoeram presentes
entre os quais perfumes, refri-
gerantes, bolos, flàmulas e re-
ciplentes para conservação de
gelo.

«______________-____________- i

r____________l
H t'-"/.-:--___f Hy"** QÊ
H ^_M_*r^^_, •..__. PI
____§ ^V^ 

^ T_Y_____(_ I

H Compra e venda H

I 'V?r._ CÉSAR DE SOUZA REZENDE 1
I WÊSÊÊÊ corro,or o'ic,a'da B°|sa de va,ores §1
H f^llIfSí''! Av. Rio Branco, 156 (Ed. Av. Central. ¦§

I W&WÊrM ¦¦¦" andar- sa,as 1,°' e 1139 «
¦ |||ÍS-'-ÍÍ Tels.; 22-5352 e 22-9762 g

_í._i;m SS***

mm S_£
M

___Í!___RÍ sj
IFEIRIAS

CUBANA'S

;'-J>*S

wsmÊs

.......* i

OM

r_y

-<t>S**r*__-Í

_ás#|__

__MÉ§_&É '

_ _-1______r9*pMamsM^i

POR 1.628, ANUAIS V. SEGURA
TUDO QUE TEM EM CflSR

COM UMA APÓLICE DE
1 MILHÃO DE CRUZEIROS

Cr$ 1.628,00 _ menos que o preço <Ie uma camisa, mas é o
preço da sua tranqüilidade, Porque, com esta importância (anual)
você segura contra fogo ludo quanto possui em casa. .Chame o nosso
-gente, mesmo fora do expediente, que êle' irá no seu encoutro.
Basta um telefonema para 3 2-tt-tOl e 42-0103

E' uma janela,'emoldurando'*.o^pf^e Jlumiiia o a_ürdks; águas.-

de Araruama É' a janela que ;0Ón*iÍz .para.V.interior .toda,-,., *. - *¦.
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m UNIÃO CORRETORES OE SEGUROS SJ.'
Rio: Av. 13 de Maio, 23 — solas 505. 506, 313 e 514

e o bem-estar, no repousante abrigo de 
^ma^

Araruama, cidade fluminense da.região,do8i:la|OB,^é nm vale, de,

lu? entre'o mar e a montanha. Seu clima eaafg ,

guas iodadas e areias BulIuM^tejWMjjj^^^
,rocurado pela melhor sociedade da Guanab^. Mwa^.
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ACENDA JB
p ....MENTOS — A Secretaria de Finanças paga hoje os servidores

do lote 15 • cota impar.

r 1TALHAO — O navio Soares Dutra, transportando tropas do Esér-

cito pnra a. rendição do Batalhão Sue., chega amanhã a Barcelona,

onde «cará até o dia ... partindo com destino a Porto Said, che-
"ando a 2°. No regresso ao Brasil, escalará os Portos dc Beirute.

Nápoles. Marselha, Las Palmas, Recife, chegando ao Rio no prln-
ciplo de março.

MALAS - Malas especiais para o.navio Soares Dutra, com fecha-

mento previsto para as 15 horas na Agencia do DC1 do Mlnlste-

rio da Marinha para Port Said, até 24 deste mes e para Mar-

colha, até 7 de fevereiro. A correspondência poderá ser entregue
demais agências do DCT. para Port Said, até li

Marselha, até 18 horas dc 10 de le-

ROYAL PRINCE VENCEU COM SOBRAS
doming

e pnra
t.m.ém nas
hora» do dia 25,
vereiro.

SOCORRO — Para atender casos de socorro, encontra-se de pron-
ild&o as corretas Imperial Marinheiro, no Rio. para a área do

1 o Distrito Naval: Purus, cm Salvador, para a área do 2.» Distrito

Naval: Ipiranga, em Natal, para o 3.» Distrito Naval: I.uatemi, em

Belém, para o 4." Distrito Naval, e o rebocador Triun.o, cm Fio-

rlanópolls, para o 5." Distrito Naval.

NAVIOS — Hoje deverão atracar os cargueiros Marje, do Norte;

__o, KKK, Algorab e Kio Atuei, do Sul.

CASAS — Foram contemplados pela Cal:;a de Construção de Casas

do Ministério da Marinha os seguinte- contribuintes: Milton Fer-

nandes Grilo. Antenor Clamará Ribeiro. João Evangelista Filho, José

Augusto Carneiro, Feliclano Albuquerque Melo. Ern.sto Alves. Ar-

qutbaldo Augusto da Silva, Boanerges Inicio Fagundes, Miguel VI-
cente de Paula, Matias Moreira Filho, José Gomes de Castro, Se-
bastião Rodrigues Barbosa. Viúva Orlando C. do Nascimento, José

Raimundo Gomes Filho. Mário de Rose, Pedro Agaplto de Sousa.
José Marciano dos Santos. Aristollno Ramos, Benjamim Muniz de
Melo, Hugo Felipe da Conceição, Aurellno Gonçalves Sampaio, Ecn-
de Oliveira Moreira. Edmundo Válter de Meneses. Lucleden da
Cunha Brabo, Antônio das Chagas Nunes, Raimundo Pereira So-
brlnho, Dalcl Sousa Freitas Santos, Severino Ribeiro Albuquerque,
Israel Costa, Francisco Joáo de Barros, Newton Faíacho Pinheiro,
Messias Justo Amaro, Irlneu Rodrigues. Edgar S. Neves, Anislo R.
Carvalho, Antônio Inácio Felipe. Alfredo Correia de SA, Pedro Rei-
naldo B. Filho, Tuzluho R. de Sousa, João Mlllano e Ivanlldo Mel-
ra Torres.

MÉRITO — Forama agraciados com a Medalha do Mérito Santos
Dumont, o Vlce-Almirantc Roberto Domtngues Machado. Contra-
Almirante Aluisio Galvão Antunes, Contra-Almirante Aldo Pessoa
Rebelo, Capltáo-de-Mar-c-Guerra Juan Lopes Alonso Júnior, Capi-
táo-de-Mar-e-Guerra Joáo Luis Ramos Agapito da Veiga, Caplt5o-de-
Mar-e-Guerra Ivo Acióll Corseull, Capltão-de-Mar-e-Gucrra Antônio
Augusto Cardoso tle Castro. Capitfto-de-Fragata Autran Carlos do
Amaral, Capltão-de-Fragata Paulo Pedro Pragaua. Capitão-de-Fraga-
ta Álvaro Soares Rodrigues tle Vasconcelos e o Suboflcial José tle
Sousa Calado.

1NSCRIÇÒL. — Estão abertas as Inscrições para o Curso de Técnico
cie Laboratório Clmico cta Faculdade de Ciências Biológicas, ln-
formações das i) ás 12 horas, na Itua Camcrino, 0.
TEMPO — Brasília — tempo instável com chuvas c pancadas no
período: temperatura em declínio: ventos de oeste a sudoeste, fra-
cos, visibilidade moderada; máxima, 25.5; mínima. 17.G. Itecife e
Salvador. — tempo instável com chuvas e pancadas no período;
temperatura em ligeiro declínio; ventos tio quadronte leste, fracos;
visibilidade moderada a boa. Belo Horizonte — tempo instável com
pancadas no período; temperatura estável: ventos de este a nordes-
te,' fracos; visibilidade boa. São Paulo — tempo bom com nebulo-
«Idade; temperatura cm ligeira elevação; ventos de este a nordeste,
Iracos; visibilidade boa. Curitiba — tempo bom com nebulosidade,
passando a instável no final do período; temperatura em elevaçáo,
ventos do quadrante norte, fracos; visibilidade boa. Rio He Janeiro
c Guanabara — tempo bom com nebulosidade; temperatura em 11-
gclra elevação; ventos de este a nordeste, fracos; visibilidade boa.

Análise Slnótlca do Mapa — Frente seml-estaclonárla com di-
reçoo oeste para este sobre os Estados: norte de Mato Grosso, Es-
tado de Goiás, Bahia e litoral entre Ilhéus e Salvador, causando
fortes chuvas na área frontal. A frente equatorial ultrapassou para
o hemisfério Sul atingindo os paralelos de 5o e 10°S com chuvas
e pancadas fortes cm toda. área frontal.

Região sallnelra fluminense — tempo nublado, nebulosidade va-
rlável, e sujeito a instabilidade passageira, com chuvas, nas pro-
slmas 24 horas. O período deverá terminar com tempo bom, com
nebulosidade variável. Até o fim do mês o tempo deverá continuar
com varlabllldade com que se tem caracterizado até aqui. A per-
manecer a circulação ativa desses 2 meses passados espera-se que
neste decêndio íiual ainda se produzam mais intensas, porém in-
capazes rie perfazer o total normal deste mês. Assim sendo o mês
dc janeiro, apesar de cm número de dias ultrapassar o normal, deve-
rã findar com anomalia negativa no total de chuvas.

RcRião sallnelra nordestina — tempo nublado. Períodos de ins-
tabilidatie com chuvas passageiras nesses 2 dias entre Natal o
Sfio Luis. devidos aos aliseos tle nordeste e ás ondas de leste.
Até o fim do mês o tempo deverá pro-sc-guir com 1 a 2 chuvas
por semana, como tem sido até aqui dc modo que, em média,
rm toda área. o rr-.ês de Janeiro deverá, no fi_..l. ter chuvas acimn
da normr.l.

Umdo cada vez melhor Decil venceu
tem 105'' nos 1600 e a Prova Especial e
vinha sempre tranqüilo derrotou Montelepre

o

Umdo, que vem de recente vitória em tempo
bom para a turma, voltou a deixar excelente impres-
são no seu exercício, ao marcar 105" para os 1 600
dorso. Pela forma que atravessa no momento, Umdo
metros, com Ivã de Sousa sempre tranqüilo no seu
deve ser dos favoritos no páreo em que vai com-
petir.O potro Icaraí, voltando aos poucos a sua me-
lhor forma, assinalou 92"2/5 para os 1 400 metros,
com o freio P. Lima sem se preocupar em baixar a
marca. Gilma, Cariri, Oldan, Fantail, Pingolinho
c El Tango foram outros que deixaram boa impres-
são nos exercícios para as reuniões de sábado e do-
minço na Gávea.

Royal Prince que tinha um dos melhores tra-
balhos, para a Prova Especial Extraordinária de
ontem, conseguiu impor-se aos seus adversários,
depois de uma luta violenta na primeira parte do
percurso. Albenzio Barroso íoi mu jóquei períei-
to no dorso do vencedor.

Saída rápida e boa, com vários animais lutan-
do pela primeira colocação, até que na curva Guran-
go assumiu de golpe a ponta com Bom Tom em

Decil venceu na reunião de domingo, na Gá- segundo, deixando Royal Prince em terceiro perto.

HUDU

Hudu, N. Lima — 1300 em
88" 2/5. Olaré, M. Silva —

1400 em 91" 3/5. Coyote, A.
Fortilho — 1 200 em 79". Ibicus,
C. A. Sousa — 1500 em 102";
Mancinelli, J. G. Silva — 1200
em 79". Bellamour, J. G. Sil-
va — 1300 em 85". Gaspari-
no, J. Julião — 1 000 em 67".
Hande, Lad. — 1000 em 67".
Ivicema, P. Lima — 1400 em
93". Colo-Colo, Lad. — 1300
em 85" 3/5.

FANTAIL
El Tango. A. Machado —

1400 em 92". E.cudo, D. P.
Silva — 1200 em 81". Oldan,
M. Silva — 1300 em 84" 3/5.
Tio Valentim, A. M. Caminha

1200 em 84". Chelpa, J. M.
Santos — 1200 em 79" 1/5.
Fantail, J. Silva — 1400 em
90" 1/5. Quantillo, J. Portiiho

1300 em 85" 3/5. Bronqui-
nho, A. Santos — 1300 em
88". Nabua, J. Santos — 1300
em 96".

PINGOLINHO
Artesiana, S. Guedes — 1300

em 87" 2/5. Rampa, A. M. Ca.
minha — 1400 em 93" 2/5.
Pingolinho, H. Vasconcelos —
1300 em 85". Van Gogll, A.
òvl. Caminha — 1200 em 83".
Clino, C. Sousa — 1GOO em
109". La Verit. — J. Fagun-
des — 1400 em 95". Brutus.
S. Guedes — 1 000 em 68" e
2/5. Urdil. F. Menezes — 1400
em 97". Curuçau, M. Aives —

1200 cm 78".

DEBUXO

lago, J. Tinoco — 1300 cm
85". Snowman, J. Machado —

1300 em 88". Dcljuxo, J. Ti-
noco — 1000 em 60" 3,5. Bcl-
ríiaz, F. Maia — 1500 em 102
e 2/5. Vocábulo, Lad. — 1000
em 66". Fusco, A. Reis — 1500
em 104 3/5. Rumbc.o. C. A.
Sousa — 1 400 em 97". El Con-
dor, C. R. Carvalho — 1000
em 66". Xaka Mayaka, J. Baf-
fica — 1500 em 102" 2/5. Con-

quistador, M. Silva — 1000
em 67".

ICARAÍ

Pinocchio, J. Correia — 1 400
em 93". Demostenes, A. Ma-
chado — 1500 em 95" 3/5.

Icarai, P. Lima - 1400 em
92" 2/5. Dala, Lad. — 1400 em
90" 2/5. Satcíimo, O. Serra —

1300 cm 86" 2/5. Hepatan, J.
Silva — 1 300 em 86". Cowboy,
J. Portiiho — 1300 em 88".
Bramane, H. Vasconcelos —

1 400 em 96" 2/5. Zangão, A.
Machado — 1 600 em 103".

CARIRI
Ja Vem, S. M .Cruz — 1200

em 82". Marco Túlio, J. Cor-
reia — 1300 em 85" 2/5. Mi-

quelino, J. Fagundes — 1300
em 87" 2/5. Sv.3tness, C. R.
Carvalho — 1 200 em 81". Um-
do, I. Sousa — 1600 em 105".
Va-T-en, C. Sousa, 1400 em
96". Cariri, J. Sousa — 1300
em 84" 3/5. Frater, M. Olivei-
ra — 1200 em 81" 2/5. Estl-
bordo. M. Henrique — 1300
em 89".
BELO ANTÔNIO

Bela Boa, F. Maia — 1000
em 68". Mama, F. Maia —

1 000 cm 67" s/ errada. Clunsy,
J. Santos — 1300 em 90". Be-
lo Antônio, A. Santos — 1500
cm 98" 3/5. Muslo. L. Carva-
lho — 1200 em 77" 2/5. Ca-
banheiro. J. Fagundes — 1400
em 91" 2/5. Scandinávia (A.
Reis) e Seu Caetano (J. Por-
tilho) ¦— 1300 em 87". Baila-
rico U. Julião) e Cortnto (M.
Silva) — 1300 em 86" 2/5. El
Emir (F. Pereira F.) e Aim-
bsrè (D. Moreira) — 1 200 em
73". Mar Verti.. (A. Reis) e
Quatrocentão (J. Portiiho) —
1 500 em 100".

GILMA
Pavlova (D. Neto) c Happy

Queen (J. Sousa) — 1-300 em
88" 3.5. Araticum <A. Reis)
c Orion Boy (A. M. Caminha)

1400 em 93" 3/5. Chancela
(H. Vasconcelos) e Heponina
(Lad.) — 1000 em 66" 1/5.
Jeune Prince (J. Tinoco) e
Happy Kid (J. Sousa) — 1400
92" 1/5. Palms (A. Barroso) e
Doutorando <J. Julião) — 1400
em 91" 1/5. Seylla (M. Nicle-
vis-ti e Soror (A. Hodecker)

1200 em 80". Ahman (C.
Morgado) e Gamão (L. Acuiía)

1500 em 101". Cirony (A.
G. Süva) e Lady Veneza <J.
Alves) — 1000 em 67". Gilma
(W. Andrade) e Distrito (A.
Machado) — 1300 cm 92".

vea, o 7.° páreo do programa, em 1300 metros, de
pois de brigar muito com Confúcio, na primeira
parte do percurso, para embolar com Montelepre e
Dingo no final da reta e livrar escassa vantagem
de pescoço, acusado pelo photochart pedido pelo juiz
de chegada.

Desde o pique de partida saíram em luta Con-
íúcio e Decil, até a reta, quando o pilotado de José
Correia conseguiu desvencilhar-se do adversário,
mas teve de dar tudo para conter as investidas de
Montelepre è Dingo, que descontaram muito no
final. . , ...__

Nos 300 metros finais, Intercâmbio, acometido
de um colapso, rodou de forma espetacular, jogan-
do ao solo o jóquei Albénzio Barroso.

Na reta final, Royal Prince avançou com ímpeto
para assumir a ponta, enquanto Prefix atropelando
forte acabava na dupla a dois corpos do vencedor.

1.» Pátco — 1 300 metro» — Pis-
ta — AL. — Prêmio CrS, 
360 000,00.

6." Poesia. F. Est.v.s, ap.
7.o Pata Choca. A. Barroso

57
55

l.o páreo — 1 500 metros — Pis-
t_ _- AL. — Prêmio — CrS
309 000,00.

l.o Beusaltte, J. Correia, .. 53
2.» Bedulna, \V. Andrade, .. 58
3.» Maquette, F. Fagundes,
-P

Diferenças — 3 corpos e vãrios
cerpos — Tempo — 07" — Vcnc.

(1) 20 00 — Dupla — (12) 46.00
Placês: — (D 15.00 e (2) 21,00
Movimento do pareô CrS

a 083 400.00.
5 anos — S.
Normal, ton
Haras Santa

57

Reussltte — F. C.
Paulo — Filiação —

Almérla — Propr.
Anita — Treinador:

Nao correu: Varlnia.
Diferenças: 1 corpo e 2 corpos

— Tempo: 96" 1/5 — Vencedor:
(6) 37,00 — Dupla: (24) 39,00 —
Placês: (0) 25,00 e (3) 49,00 —
Movimento do páreo: CrS 
12 993 800,00.

CHICANA — F. A. 4 anos — S.
Paulo — Flliaç&o: Qulproquó e
Linda Lena — Proprietário: José
Mariano Camargo Ráglo — Trel-
nador: José S. da Silva — Cria-
dor: A. J. Peixoto de Castro Jr.

5.' Páreo — 1 200 metros — Pis-
ta: AL — Prêmio: CrS 400 000,00.

Jorge
Haras

Morgado —
Santa Anita.

Criador

2.» páreo — 1 000 metros — !
ta — AL. — Prêmio — CrS ..
430 000.00.

l.o Stclla By, A. Azevedo, .
2.o Untll, .1. G. Silva
3.o Happy Princess, J. Tincco

53
53
53

Diferenças — Vários corpos «
2'- cerpos — Tempo — C2"3;5 —

Vcnc. — (2 70.00 — Dupla — (23)
104,00 — Placês: — (2) 30,00 -

(4) 22,00 — Movimento do páreo
Cr$ 8 108 600,00. — Stella Bj —

F. C. 2 anos — S. Paulo —

Filiação — Marvell e Saraivada
— Prour. — Paulo Dunshee do
Ab-anclics — Treinador — E.
Coutlnho — Criador — Haras
Fortuna. '

3." páreo — 1 500 metros — Pis-
Ia — AL. — Prêmio — CrS 
3330 000,00.

l.o Peca Plata, D. Moreira. .
2.0 Lcr:l Pingüim, J. Ponlllio
3.° Inox. C. A. Sousa 

57
57
57

Não correu: Fusco.
Diferenças — Pesccço e vários

_0:-pos — Tctnpo — 95"3 5 —
Vcnc. — (1 15.00 — Dupla —
(12) 27,00 — Placês: — (1) 11.C0
_ fí) 15,00 — • Movimento oo
p.ireo — CrS 12 084 800,00. —
Poça Piau — M. C. 4 anos —
Guanabara — Filiação — Mar-
vell e Ttcse Pourpre — Propr.
— Stud Ccrumbaen-e — Treina-
dor: — Celestino Gomez — Cria-
dor — Haras Fidalgo.

4.o Páreo — 1 500 metros — Pis-
ta: AL — Prêmio: Cr$ 330 000,00.

HOMERO RIBEIRO
BAPTISTA LEITE

(MISSA DE .•> DIA)

+ 

Neusa da Cunlia Leite c filhos, Dr. Homero de Al-
melda Leite e senhora, Dr. Sylvio Antunes Baptista
Leite e senhora, Dr. Plínio Ribeiro Baptista Leite,
senhora, filhos e netos, Dr. Periclcs Ribeiro Baptista
Leite, senhora e filhes, Dr. Aristóteles Ribeiro Baptis-

Ia Leite e senhora, Dr.° Sylvia Leite Barroso, Dr. Fernando Cam-
pelo, senhora e filhos, Dr. André Jacomo, senhora e filhos, Dr.
Jos-i Raymuudo dos Santos, senhora e filhos; esposa, filhos, pai,
lmiâos cunhados sobrinhos, agradecem sensibilizados às manifes-
tações de pesar recebidas por ocasião do falecimento de HOMERO
RIBEIRO BAPTISTA LEITE, c. convidam os demais parentes e
amigos, para assistirem à missa de 7-° dia, que, em intenção tle
sua bonissima alma, mandam celebrar, quinta-feira, dia 23 do
corrente mès, às 9 horas, no altar-mor da Igreja da Candelária.
Antecipadamente agradecem aos que comparecerem a esse ato

le fé cristã.

FALECIMENTO

SYLVIO JOSÉ LEMOS
DE AZEVEDO

ISTO E VERDADE...
O primeiro automóvel a vir para o Brasil foi trazido
por José do Patrocínio, o grande jornalista da Abo-
lição..Era um carro a vapor, complicado, com for-
nalha, caldeira e chaminé. A geringonça, que causou
sensação no Rio, teve vida efêmera, pois fez um único
passeio, atolando logo na Estrada Velha da Tijuea...

ISTO TAMBÉM É VERDADE
A cada dia que passa, pela compro-
vada qualidade de seus fumos, au-
menta em todo o pais o número de
apreciadores de CONTINENTAL —
uma preferência nacional)

+ Anira Martha Fortes de Azevedo, Dr. Geral-
do Moacyr Fortes de Azevedo, Senhora e fi-
Ihos, Capitão-de-Corveta Murillo Octávio
Fortes de Azevedo (ausente) e senhora, Leo-

cyr Pereira Lemos, senhora e filhos, cumprem o
doloroso dever de comunicar o falecimento de seu
inesquecível esposo, pai, sogro e avô, e convida to-
dos os parentes e amigos para o sepultamento,
amanhã, dia 21, às 9 horas, no Cemitério das Cha-
ritas. Saco de São Francisco, saindo o féretro da
Capela Municipal de Niterói.
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1.» Lp-dy r.uoca. N. Lima, ap 50
2.° Nlnot.haka, A. Mpj.1ii.i1o 56
3.° _on_ Lliu, A. Ricardo .. 58
4 "Felina, P. Uma 54
5.° Falam.ta, S. M. Cruz, ap. 31

Nao correu Jardlnelra.

Díferer.r.as — ',_» corpo e mínl-
m». — Tempo — 84" — Venc. —
(3) 73,02 — Dupla — (13)35,00 —
Placês — (3) 23,00 e (1) 16.00 —
Movimento do páreo CrS 
9 263 200,00.

LADY ZANOCA — F. C. 6 anos
— Paraná — Filiação — Panther
e Cinco Damas — Propi. — Stud
Leques — Treinador — Válter
Allano — Criador — Haras. Santn
Fé Ltda.

Nno correram: Ornnpinc, Minha
Colt.a, Oléla e Blóndie.

Diferenças — 2 corpos e 1 cor-
po — Tempo — 83"3/5 — Venc.

(1) 18.00 — Dupla — (12) 21,00
Placês — (1) 13,00 e (3) 19,00
Movimento do pftreo Cr. ...

14 305 000.00.

30MAR.CÚRIA — F. A. anos —
R. O. Sul — Filla.-o — Bomar-
_und e Calderlta — Ficpr. —
Franklln Antônio Rocha. — Trcl-
nador — Francisco Abreu — Cm-
•lor — Jc6o Goulart.

6.» Parto — 1 309 metros — Pis-
ta — AL. — Prêmio — CrS
300 000,00.

1.» Sinòco, M. Stl.a 
2.o Citizen. F. Estóves ..
3.o Lord Rico, J. Baíica

Kg

56

-.* Páreo — 1000 metros — Pis-
ta — AL. — Premo — Cri 
300 000,00.

l.o BUie Dove, H. Vasconcelos 56
2. Mis. Splder, J. G. Silva .. 56
3.° Pedra Preta, O. Bastos ... 56
4.o Troía. P. Fontoura 56
5.o Aluntlno, L. Carvalho ap. 55
6.° Gl.ouette. D. Neto .'..... 06
7.o Lux-erd, C. R. Car.alho 53
3.o Cfii.-nstown. J. Dlr.lz .... 5-

Chcstcrílclü e
Diferenças: 2 1/2 corpos e 2

corpos — Tempo: 75" — Vence-
dor: (6) 30.00 — Dupla: (34)
27,00 — Placês: (6) 14,00 e (5)
15,00 — Movimento do páreo: CrS
13 400 200,00.

SINÔCO — M. C. 3 anos — S.
Paulo — Filiação: Flghtlng Chan-
ce e Hera — Proprietário: Stud
Monte Alegre — Treinador: W.
Alves — Criador: Haras Boa
Vista.

Continental
uma preferência nacional » CIA. DE CIGARROS SOUZA CRUZ .. £

6.
ta:

* Páreo — 1 400 metros — Tis-
AL — Prêmio: Cr$ 330 000,00.

Kf.

Náo con eram.
Arrl.-dcicl.

Diferenças — 2 corpos c ._ cor-
po — Tempo — 65" — Venc. —
(?) 57,00 — Dupla — (12) 23,0,1

Placês — (21 19,00 — (3) 13.00
e (6) 28.00 — Movimento do pá-
rco — Cr- 11 889 600,00.

B1LIE nOVE — F. C. 5 anos
R. Janeiro — Filiação — My

Lord c Strofa —- Propr. — Stud
Supimpa — Treinador — Justl-
nlano Mesquita — Crlcdor — Car-
los M. de _ou.a.

l.o Xamete, 3. Correia .... 58
2.o Badl. A. Santos 38
3.° Blu-jeans, I. Sousa .... 5.
4.o Cadete Orion J. Portiiho 5B
5. Tocaio. J. Fagundes .... 58
6.° Mnhomé. W. .Andrade .. 58
7. Monte.otu, C. R. Cal valho SS
tí.° Mlra.le, S. M. Cruz, ap. 55
9.° Lor.l Nelson. B. Santos Sfc

lO.o Hlléu, m. Silva 58

Náo ccrieràm; Bozé c Euiflo.
Diferenças —- IV. corpo e V/*

corpo — Tempo — 82"4/5 - Venc.
(4) 34.00 — Dupla — (12) 27.00
Piaccs — 14) 13,00 — (1) 12,00

e 1(1) 27,00 — Movimento do pá-
rto Cr.. 15 156 200.00.

XAMETE — F. T. 5 anos —
Paraná — Filiação — Monterreal
e Charlotte — P.opr. — Stud 20
do Janeiro — Treinador — Joss
Lus Pedrcsa — Criador — Haraa
São Joaquim.

7.» Parto — 1 600 metros — Pis-
ta — AL. — PiCmlo — CrS 
500 000 00 — (Prova Especial Ex-
triordinãria). P

SSSSf

.3° Páreo — 1 000 meros —
ta — AL. — Prêmio — CrS ..
240 000,00.

Ms-

1." Arabutan, A. Portiiho ... 57
2.o Copll-ué, O. Ricardo  36
3.° Convalr, M. Silva  57

Não correu: Confcttl.
Diferenças: 2 corpos e 3 corpos

— Tempo: 90" 4/5 — Vencedor:
(2) 28,00 — Dupla:- (12) 21,00 —
Placês: (2) 11,00 e (11 10,00 —
Movimento do páreo: CrS 
13 301 100,00.

ARABUTAN — M. C. 4 anos —
R. G. Sul — Filiação: Aram * De-
nizze — Proprietário: Heloísa Sou-
to da Silva — Treinador: Waldo-
miro G. de Oliveira — Criador:
Indenburgo Lima t Silva.

-F^4^|S' .. MAPA" do" TEMPO
!' 

* 7t3*r~^_ .7 
" 
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:£^_lH_f.C.G.-- -lá ____-dt _____ f em 93". Demostene., A. Ma- t\\. An.lrad.i e Distrito 'A. ..M3ai.'«a, A. R-.caido  .. •„

;<¦ ^f-J r4í'^I^ "" 1

.—-»-_. __»___-.

tiik_ _Jrf

7.* Páreo — 1
ta — A. L. -
450 000,00.

300 metros — Pis-
- Prêmio — CrS..

(PROVA ESPECIAL)

Decil, J. Corrêa 56
Montelepre. D. P. Silva 61
Dingo. A. Machado Cl

Não correu Sabòt. (• CAIU NOS
300 FINAIS).

Diferenças — Pescoço e palcti
Tempo — 81'-|3 — Venc —

(1) 17,00 — Dupla — (12) 37.00
Placês — (1) 14,00 e (3) 20,00.
Movimento do pá:eo — CrS..

12 950 300.00. DECIL — M. C, 3
unos — São Paulo — FiliaçSo —
Cadlr e Umbra — Propr. — Stud
20 dc Janeiro — Treinador — Jo-
«6 L. Pedrosa — Criador — A. 3.
Peixoto do Castro Jr.

S.o Páreo — 1 300 metros — Pis-
ta — A. L. — Prêmio — Cr$..
260 000,00.

l.o Tika. ., Meneses, ap 50
2.o Sagc.se. D Neto ... 50
3.° La Catira, J. Santos 54
4'.t Jutíhs; M. Silva 5F.
5.' Es náo _s, E. Glbscn 52
fi.o El Tip J. Alves 54
7.o Tote, S. M. Cruz, r.p 51
8.° Patrlcinha, L. Carvalho, ap 49
9» Don Mariano, C. Morgado., 54
lO.o Dark Orlou, A. M. C.-.ml-

nha, f.p 55
ll.o vovó Olinda. F. Per. F." 54
12.o Xdol.-. dc Madrld. O. Ricar. 53

Não corr.u Qulck Looc_. Retira-
do Onzenftrla,

Dlf ei onças — 1 '._ corpo e 1
coipo — Tempo — B4"-/à - Venc.

(4) 16,00 — Dupla — (23) 45.C0
Plac.s — (4) 11,00 — (8) '17.00

e (13) 22.00 — Movimento do pa-
ico CrS 11 -47 200.00.

TIKA — F. A. 6 anos — R. G.
Sul — lillaçáo — My Lovo o Ma-
iuja - Propr. — Stud Cairo —
Treinador — Waltcr Poserren —
Criador — Edgar de Araújo
Franco.

4.» Páreo — 1 200 metros — Pis-
ta — AL. — Prêmio — Cr$. 
_ 00 000,00.

l.o Royal Prince. A. Barroso
2.o Preii... A. Santos 
3.o Rom Tom M. Silva ....
4.o Lord Vermouth, D. Mc-

reira 
5.o Non'..top. A. Etlçatdc ...
6,o Gallleu, J. Correia 
7.o Iberius. A. Machado
S.o Marítimo, S. Silva, np.
a.» Gurnngo, d v. s'iv. ..

10.'-Lc G.ilion C. A. Sousa ..
ll.o Argor.nco.' H. Vasconcelos

60
60
52
60
53
60

Não correram; mr.ck Orion. Ke-
don, EI Tango e Intercâmbio.

Diferenças — l'y corpo e 1'.
corpo -— Tempo — 101*' — Venc»

( ) — 22,00 — Dupla — (23)
C-0.00 — Plnccs — (Cl 10,00 — (3)
10.00 e .10) 1C.00. Movimento do
páreo Cr.. 1C 108 500,00.

nOYAI. PRINCE — Ml A. 3
anos - SSo Paulo — Flliaç&o —
litai-is _ Swecthsart — Propr. —
titud 20 tíe Janeiro — Tr.h_._or

José Luis Pedrosa — Cilador
Jcsê Paulino Nogueira.

s." Páreo — 1300 metros — Pis-
ta — AL — Prêmio — t'r$ 
210 000.00.

Ncctar Dourado. P. Lima 54
Huvllnghan, A. Oliv. ... 58
Don Karadaglan, A. M. 54

l.o Terwal, C. Morgaçlo ..
2.o B. B. C, M. Silva ..
3.° Ocumba. L. Carvalho, a
4° Rocaillc. F. Per. F.° ..
5.0 Predileta, J. Fagundes

6.o Madame Butte.lly, A,
chado. op

7.0 Orangine, S. . Cruz, a
S.o Abrldcira, J. Tinoco ..
fi.o Pruma. J. Corr.la ....

IO.0 Brcnha, A. O. Silva ..

58
58

53
38

53
51

511
38

l.o AIways, M. Silva 
2.0 Pé dc Grilo, P. Lima ....
3,c Prto R ouço, S. M.

Cruz. ap
4.0 Pt. tiú. J. Portiiho 
5.0 Sunred. C. A. Sousa ....
6.° Le O-urçon. W. Andrade ,.
7.c M.rc_ Pelo, A. Azevedo .
S.o Norlval, F. Estives, ap.
E.° Larlslan, J. Tinoco 

10.0 Monsi-ur Tamar A. Ma-
Maohrdo 

ll.o Meu Chefe. A. M. Carr,l-
minha, np

12° Zanzo. J. Qultanllha 
13.o pater, S. Silva 

3.

Nfio correu: Arguapo.
Diferenças — 1/12 corpo e 1/-

corpo — Tempo — 83"1|5 — Venc.
(11) 60,00 — Dupla — (34) —
74.OO — Placês — (11) 27,00 —

(7) 29,00 e (6) 35.00. — Movimen-
to do páreo: CrS 13 009 600,00.
NECTAR DOURADO — M. A., 6
anos — Paraná — Filiação —

Falr Trader e Huely' — Propr. —

Stud Mônlca — Treinador — H.
Cunha — Criador — Haras Pa-
ranà Ltda.

Mor. de apostas: CrS 93 025 800.00
Concursos: . ... CrS 2232 660.00

Total CrS 97 258 460,00

Diferenças — 3/4 de corpo e 1
cerpo — Tempo — 76" — Venc.

;6) 41.0. — Dupla — (-3), 63.00
Placês — (61 20.00 — (31 20,00

e (51 30,00 — Movimento do pá-
ico Cr$ 14763 900,00.

TERW.L — F. O. 5 anos —
H. G. Sul — Filiação — Efusivo
e Crasucíia. — Propr. — Stud
Sangrl-Lá — Treinador — C. Mor-
_ado — Criador — Haras Itapul.

S.o Páreo — 1 SOO metios — Pis-
ta — AL. — Prêmio — Cr$ 
.00 000,00.

l.o Bomarciiria, C. R. Carvalho 50
2.0 Petite Fleur A. Cesta, ap. 54
3.1 Kumi, A. Reis 58
4.° Oretama, C. Morçado .... 58
5.0 Bela Itália, A. Rlciudo .. 58

R-ítirndo QUlck Look.
Diferenças — 2 coitos _ IV.

corpo — Tempo — 96"4/5 - Venc.
(12) — 14.00 — Dupla — (14)

_ 4p.oo — Fl.cé. — (12) 14.00 —
(3) 43.00 e (51 27.00. Movimento
do páreo — CrS 15 315 000,00.

A-WAYS — M. A. 6 anos — S.
Prado — Filiação — Dragou Blanc
r Oceanlde — Propr. — Karas
São JosA e Exprdlctus — Treina-
dor — Ernar.l Freitas — Criar! /

Haras São José e ExpedicUib.

Movimento de apostas CrS ....
108 519 10000. Concursos CrS ..
1 8-11 380.00. Total CrS 
110 360 480,00.

Resultado dos Concursos
BOLO DE 6' PONTOS — 192 vencedores: rateios Cr? 508,00.

BOLO DE 7 PONTOS —- 6 venredores: rateios Cr? 48 502,0(1.

BETTING DUPLO — 131 vencedoreí: rateios CrS 4 510,00.

O JORNAL OO ni-ASIL

PUBLICA UIaRIAMEMTE A

8EM INFORMADA SEÇÀO

DE AUTOMÓVEIS. DE SE-

GUNDA A SÁBADO. NA €_•

TIMA PAGINA OO CA-

DERNO DE CLASSIFICA-
DOS- AOS OOMINC05. NA

1'ltlim.lltA PAGINA OO CA-

DEKNO OE AUTOMÓVEIS, 
j

DESCOBERTA CIENTÍFICA
CONTRA HEMORRÓIDAS!

NOVA SUBSTÂNCIA REDUZ HEMORRÓIDAS SEM OPERAÇÃO -

ELIMINA A IRRITAÇÃO — ALIVIA A DOR

Após 7 anos dc pesquisa,- cien-

tibt.s de-um famos. laboratório

encontraram uma substância de-

alto poder cicatrizante e cura-

tivo; o FRP.

.E.períências consutaram que o

FRP exerce ação rápida' e eficaz

no-tratamento das hemorróidas,
reduzindo-as e aliviando » dor

logo após a primeira aplicação.

Graças à sua capacidade dc dar

_s células rcspiraç.o total, o FRP
renova os tecidos, eliminando,

por esse processo cicatrizante,
toda irritação, razão pela qual
recebeu o nome de Fator Res-

piratório da Pele (FRP). .

Devido às suas qualidades, o

FRP foi adicionado ao l'repa-
rado II, medicamento contra

hemorróidas, como um elemento
a mais na sua fórmula, alem da

Vitamina A, do Óleo dc Fígado

de Cação e do Nitrato Fenil-

Mercúrico, que já proporcionam
melhoras acentuadas.

O Preparado ll tem se man-
tido eficiente ate nos casos crô-
nicos de pacientes que sofriam
há mais de 10 ou 20 anos. O
Preparado H c encontrado nas
farmácias, cm tubos com aplica-
dor especial ou em supositórios

(caixas com 10 unidades emba-
ladas individualmente).
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Seio Paulo teve em Benè Goliistas tiveram fim de
e Pagão os melhores na semana com empate
vitória contra o Slovan' no campeonato da Serra

São Salvador (UPI-AP-JB) — Os jogadores do
São Paulo e a imprensa local apontaram Bené e
Pagão como os responsáveis pela vitória que o time
alcançou domingo frente ao Slovan, da Tcheco-Es-
lováquia, por 2 a 1, devido às tabelinhas com as
quais envolveram o sistema defensivo adversário.

No final do jogo, os dois atacantes brasileiros
foram saudados demoradamente pelos 45 mil tor-
cedores presentes, dos quais cerca de 10 mil vieram
de países vizinhos, principalmente de Honduras e
Guatemala, especialmente para ver os brasileiros
jogarem.

Os golíistas do Teresópolis Golfe Clube e do Pe*
trópolis Country Club terminaram empatados, do-
mingo, em Teresópolis, a disputa da Taça Serra dos
órgãos — 12 pontos para cada equipeJ—, após as
duas voltas da competição, jogada em match-play,
18 buracos, o que demonstrou um perfeito equiií-
brio técnico entre as equipes dos dois clubes.

Na primeira volta, jogada sábado em Petrópolis,
os golíistas do Petrópolis levaram vantagem, ven-
cendo por 7 a 5, mas na segunda, em Teresópolis,
foram superados pela equipe do Teresópolis, que,repetindo d escore da véspera, estabeleceu o empa-
te de 12 a 12. Mais tarde, em 9 buracos, os golfis-
tas decidiram-a posse das taças individuais.

JUGO RÁPIDO

Os dois quadros jogaram as-
sim: o São Paulo com Suli,
Deléu, Belini. Jurandir e Ri-
licito: Dias e Bazani; Fausti-
no, Bené, Pagão e Agenor. O
Slovan com Schoroif, Ürban,
Populhas, Gillo e Obert; Hor-
vath e Moravchick; Moinar,
Hedlioka, Jolk e Czvetler.

O jogo começou muito rápido,
principalmente devido ao bom
trabalho do meio-campo das
duas equipes. O São Paulo apa-
reoeu um pouco melhor devido
ii segurança de sua defesa. O
ataque brasileiro também se
mostrou mais perigoso, princi-
palmente porque Eené e Pa-
gão conseguiam envolver os za-
guelros Populhas e Obert. Aos
sete minutos, o resultado do
melhor trabalho brasileiro re-
sultou no sou primeiro gol. Pa-
gão livrou-se pelo meio da área
dos defensores tchecos e deu a
Bené, sozinho, próximo ao go-
leiro. Até o final do primeiro
tempo a partida se caracteri-
zou, com o Slovan procurando
melhorar sua defesa e partir
para o gol contrário.

FINAL IGUAL

No segundo tempo o pano-
rama do jogo não se alterou,
embora dois gols fossem mar-
cados. O São Paulo, incenti-
vado por um grupo de brasi-
relros de outras cidades, que
se deslocou até São Salvador
para vê-lo jogar, manteve o
mesmo ritmo, enquanto o Slo-
van tentava o empate. Duran-
te alguns minutos, houve um
ligeiro domínio dos europeus,
mas os brasileiros, com um fu-
tebol mais vistoso e rápido, vol-
taram à igualdade técnica.

Aos 38 minutos Faustino re-
cebeu uma bola devolvida peladefesa, depois de um perigoso
ataque tcheco, penetrou no
campo adversário, fechou sobre
a área e marcou o segundo golbrasileiro. A desvantagem não
parou o time do Slovan. quecresceu em campo. A defesa
brasileira, ajudada pelo recuo
de seu meió-campo, passou a
travar uma luta com o ataque
adversásio. Somente aos 43 é
que caiu. Hedicka recebeu de
Jolk e atirou para marcar. Com
a vitória brasileira, a partidachegou ao final.

DE PETRÓPOLIS

Na primeira volta da Taça
Serra dos órgãos, jogada : na
manhã de sábado, em Petró-
polis, os resultados, parcial-
mente favoráveis ao Petrópo-
lis, foram os seguintes: — Má-
rio Gonzáles Filho, do Petró-
polis, venceu J. M. Ireland.
do Teresópolis. por 1 a 0; Burk
Trasher, do Petrópolis, venceu
R. Weill, do Teresópolis, por
1 a 0; a dupla de Petrópolis,
Màriozmho e Trasher venceu,
também, por 1 a 0, à formada
por Ireland e Weill, do Tsre-
sópolis.

Fritz Bosselton, tio Petrópo-
lis, venceu Stig Sjoested, do
Teresópolis, por 1 a 0; José H.
Teixeira, do Petrópolis, venceu
R. Fust, do Teresópolis, por
1 a 0; a dupla de Petrópolis,
Fritz e José H. Teixeira, ven-
ceu, também, por 1 a 0, a for-
mada por Sjoested e Fust, do
Teresópolis.

Luís Alclvar, do Petrópolis,
venceu S. Marvln, do Teresó-
polis, por 1 a 0; J. Brantley,
do Teresópolis, venceu Jorge
Ferreira, do Petrópolis, por
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1 a 0: a dupla de Teresópolis,
Marvin e Brantley, venceu a
do Petrópolis, Alcivar e Fer-
reira, por 1 a 0.
Angus Hiltz. do Teresópolis,

venceu Adalberto Costa, do Pe-
trópolis, por 1 a 0; L. Goebe-
Íor. do Teresópolis, venceu José
Willemsens, do Petrópolis, por
1 a 0; a dupla de Teresópolis,
Hiltz e Goeber, venceu a
formada por Adalberto e Wil-
lemsens, do Petrópolis, por
1 a 0.

A TERESÓPOLIS

Foram estes os resultados cia
segunda volta, disputada cm
Teresópolis: — Ireland, do Te-
resópolis, venceu Mário Gon-
zãlos Filhos, do Petrópolis, por
l a 0; Trasher, do Petrópolis,
venceu Weil, do Teresópolis
por Ia 0: a dupla do Pe-
trópolis, Màriozmho e Trasher,
venceu a formada por Ireland
e Weill, do Teresópolis, por
1 a 0.

Stig Sjoested, do Teresópo-
lis, e Fritz Bosselton, do Pe-
trópolis, empataram; José Tel-
xeira, do Petrópolis, venceu
Fust, do Teresópolis, por 1 a 0;
as duplas Sjoested e Fust, do
Teresópolis e a de Fritz e José
Teixeira, do Petrópolis, empa-
taram.

Luis Alcivar, do Petrópolis,
venceu S. Marvin, do Teresó-
polis, por 1 a 0; Brantley, do
Teresópolis, venceu Jorge Fer-
reira, do Petrópolls, por 1 a 0;
a dupla do Teresópolis, Bran-
tley e Marvin, venceu a for-
mada por Alcivar e Jorge Fer-
reira, do Petrópolis.

Angus Hiltz, do Teresópolis,
venceu Adalberto Costa, do Pe-
trópolis, por' 1 a 0; Goebeler,
do Teresópolis, venceu Willem-
sens, do Petrópolis, por 1 a 0;
a dupla do Teresópolis, Hiltz
e Goebeler, venceu a formada
por Adalberto e Willemsens,
do Petrópolis, por 1 a 0.

Brasil estreou recuado
e inseguro, mas atuação
de Franz valeu vitória

Bíiènos Aires (De Oldemário Touguinhó, envia-
do especial do JORNAL DO BRASIL) — A insegu-
rança de quase todos os seus jogadores, preocupa-dos em se livrar logo da bola, e um sistema que co-
meçou no 4-3-3 e acabou no 4-4-2 — por força do
recuo de mais um ponta — não permitiram ao' Bra-
sil melhor estréia no Campeonato Sul-Americano
de Acesso, em que pese a vitória de 1 a 0 sobre a
equipe do Peru.

Tanto a insegurança como o recuo excessivo
podem ser explicados pJelo fato de o Brasil estar
representado por jogadores sem experiência inter-
nacional e que, de forma inevitável, sentiram os
efeitos negativos de uma partida de estréia. Hou-
ve, porém, numa espécie de compensação, o desem-
penho excepcional do goleiro Franz — o melhor jo-
gador em campo e principal fator da vitória.

-Na grande área
Armando Nogueira

VO 4-3-4
AO 4-4-2

Como se esperava, o 4-3-3
íoi o sistema base adotado pe-
Ia seleção brasileira, por de-
terminação do técnico Deno-
ni. Ari, Renato, Nésio e Casl-
miro formaram a linha de za-
gueiro, cabendo a Entr — exa-
tamente como faz no São
Cristóvão — trabalhar nomeio
campo ao lado de Valtinho e
Fefeu. Uriel, Zèzinho e Luis
Carlos Cunha, em conseqüên-
cia, deveriam ser os três ho-
mens responsáveis pelo setor
de ataque.

No entanto, com o decorrer
do jogo. Uriel também recuou,
tentando executar pela direi-
ta o trabalho que Enir fazia
pela esquerda, e o Brasil pas-
sou a atuar dentro de um
4-4-2 não muito rígido, mui
evidente. Com isso. o ataque
ficou reduzido a dois jogado-
res apenas, jogadores esses que
tiveram de manter uma luta
constante e desigual com os
quatro sempre plantadss z:;-
guéiros peruanos,

Some-se a esse sistema ru-
traído, quase retrancado, o
nervosismo de quase todos os
jogadores, e estará explicada
a atuação pouco convincente
da seleção brasileira. Talvez,
no modo de tratar a. bola, Fe-
íeu tenha sido uma exceção,
pois os demais, tão logo rece-
biam um passe, entregavam a
um companheiro, às vezes mal.
como se lhes faltasse confian-

. ça e lhes sobrassem recursos
para o centro de primeira.
O MAL DO MEIO

Com algumas defesas de ai-
ta categoria e uma tranqüili-
dade que os seus companheiros
não tinham, o goleiro Fr,:n_
íoi o melhor jogador da sele-
ção brasileira. Calmo, muito
ágil, sempre bem colocado e
exibindo um estilo que levou
os dirigentes da AFA a con-
siderá.-lo o melhor jogador de
todo o Campeonato, ele Ijí,
mais que uma surpresa, o res-
ponsável pela vitória do Biv-
sil contra o Peru.

Além de Franz, os quatro
zagueiros também correspo.i-
deram, principalmente Rena-
to e Nésio, que atuaram peio
meio da área, Ari e Casiiniro,
como laterais, sobressaíram
pelo espírito de luta e pela
capacidade de recuperação:

Humberto

processa
o Vasco

O goleiro Humberto vai re-
correr à Justiça esportiva — e
se ela não resolver irá ã co-
mura — se o Vasco não revo-
gar a medida tomada pelo De-,
parlamento de Futebol, que
suspendeu seu contrato e o
multou em 60% dos vencimen-
tos, por êle ter se recusado a
viajar com o time misto.

Além desse problema, que es-
tá preocupando o Vice-Presi-
dente de Futebol, Sr. Jaime Al-
ves, existe o da renovação do
contrato de Odimar, que re-
cusoti uma proposta de CrS 100
mil entre luvas e ordenado e
promessa de que ganhará o.sa-
lárlo máximo quando Jogar
cinco partidas no time titular.
Acha o jogador que os nove jo-
gos que fêz no campeonato pas-
sado, no quadro principal, re-
presentam \\m atestado da sua
condição técnica e por isso não
admite um novo estágio para
chegar ao salário que deseja.

Os jogadores Éden, Caxias e
Ramos pediram para sair do
clube e isso é outro problema
para o Sr. Jaime Alves, pois o
quadro está para excursionar.
Todos esses casos deverão ser
resolvidos ainda esta semana,
principalmente o de Odimar.

O Sr. Edgar Freitas, que foi
a Buenos Aires acertar uma
excursão do time, deverá rece-
ber hoje o roteiro completo dos
Jogos na Argentina, Colômbia e
Bolívia. Falta decidir qual a
data do primeiro jogo para a
equipe viajar.

quando batidos num lance,
nunca se entregavam e, várias
vezes, desarmavam os adver-
sários com a persistência.

Ruim. mesmo, foi o meio
campo. Tanto com a formação
inicial — Valtinho, Fefeu e
Enir — como com o recuo pos-
tei-ór de Uriel, o setor de apoio
da seleção brasileira não fun-
cion.u. Em primeiro lugar, dos
três ou dos quatro que tenta-
ram fazer o trabalho de liga-
ção, apenas Fefeu jogava um
futebol eficiente. Valtinho es-
teve muito confuso, Enir qua-
se não pegou na bola e Uriel
pouca coisa fêz.
SACRIFÍCIO DE DOIS

No primeiro tempo da par-
tida de sábado, quando fêz o
seu gol — num lance nascido
de um comer — o Brasil ain-
da conseguiu se equilibrar a
equipe peruana, demonstrando,
inclusive, mais categoria em
alguns lances isolados. No se-
gundo tempo, p.rém, justa-
monte pela má atuação do seu
meio campo, íoi inteiramente
dominado.

O meia de ligação adversário
conseguia dominar a bola qua-
se sempre sem ser combatido,
tendo tempo de sobra para
armar as jogadas e servir aos
companheiros de ataque. E o
pouco que o Brasil fêz de oíen-
sivo também se deve a isso,
pois não era possível conse-
guir mais com apenas dois Jo- 

'
gadores -¦- zèzinho e Luís Car-
los Cunha — tentando ir à
frente a base do seu esforço
pessoal.

Os dois atacantes, afinal,
foram os mais sacrificados do
time. Quando recebiam a bola,
por vezes no seu próprio cam-
po, buscavam o ataque através
dos dribles e dos piques, nunca
numa tabela ou em qualquer
outra jogada em conjunto, o
que se tornava impossível pela
marcação que lhes impunham os
zagueiros peruanos. Estes, não
raro. usaram o recurso das fal-
tas para desarmá-los.

Fora isso, os peruanos — tal-
vez por já estarem afastados
do titulo — foram s e m p r e
mais tranqüilos. Os brasileiros,
depois que souberam que dê-
les dependia o êxito financei-
ro do campeonato, entraram
em campo preocupados, mais
nervosos do que se esperava.

Começou
corrida

pela vaga
São Paulo (Sucursal) — Co-

rintians de Presidente Prudcn-
te, Estrada Sorocabana e Amé-
rica de Rio Preto começaram
com vitórias sobre Ponte Pre-
ta, o Taubaté e o Batatais, res-
pectivamente, sua participação
no torneio que indicará o novo
integrante da Divisão Especial
paulista em 64, enquanto São
Bento de Marilia e Votuporan-
guense empataram.

Os resultados da primeira ro-
dada foram os seguintes: em
Presidente Prudente, Coríntians
2 x Ponte Preta 0; em Taubaté,
Estrada Sorocabana 3 x Tau-
bate 0; em São José do Rio
Preto, América 2 x Batatais 0:
e em Marilia, Sáo Bento 0 x
Votuporanguense 0.

Com esses resultados, a cias-
sificação dos concorrentes ao
torneio de classificação é a se-
guinte, depois da primeira ro-
dada: 1.° —.Coríntians de Pre-
sidente Prudente, Estrada So-
rocabana, América de São José
do Rio Preto e Portuguesa san-
tista, com zero ponto perdido;
2.° — Sáo Bento de Marilia e
Votuporanguense, com um pon-
to perdido; 3.° — Ponte Preta
de Campinas, Batatais e Tau-
bate, com dois pontos perdidos.
A Portuguesa santista ainda
não estreou no torneio, para o
qual também está classificada,
e só vai íazê-lo amanhã, en-
írentando o time do Votupo-
ranítuense, que empatou em
Marilia.
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Não tenho nada com isso, não, mas acho
que os jogadores do Santos deviam deixar de"
conversa e começar logo a retribuir, na fichai^;
o que por eles tem feito esse moço chamado.:.
Pele. Cada um, do Gilmar ao Pepe^ podia muí-^"
to bem autorizar a tesouraria do clube a des-!'
contar de seus salários, em favor de Pele, uiis«r
trinta a quarenta por cento, todo mês. fjj£

Quando Pele, por estafa, é obrigado a.
ficar de fora, o time do Santos descamba para.":
a mais espantosa mediocridade e só consegue"
escapar às derrotas porque, invariavelmente,
apela para a violência ou para a catimba. Nã$Z
se trata de desmerecer o time do Santos, mas,- -
apenas, de falar a verdade completa sobre a _
importância de jogadores como Pele e Garrin.C"
cha. O Botafogo esvaziou porque Garrincha-
saiu do time. A ausência de Garrincha .resti£;
tuiu o time do Botafogo ao plano dos demais,'
ao plano do futebol quadrado e rotineiro. *"_"'.

Ninguém precisa ser profeta para precfff..
zer a vitória do Sa7itos, em qualquer circuita**
tància, dasde que Pele esteja em campo. Aiii£
da domingo, ouvia eu o jogo, com Cláudio-¦
Melo e Sousa. O Grêmio já ganhava ãe três a::
uni. Cláudio, com a maior segurança, co??ie?.ir.„
tou que dois gols não significavam absoluta^
mente nada porque Pele estava ali para ae&fí,
bar, em três golpes, com a alegria dos gaiw.^-chos. Daí a pouco, ainda nos três a um, Paulo"'
Sousa, do Grêmio, perdeu o quarto gol, nar_
cara de Gilmar. Foi a minha vez ãe observar-^"Depois, o pessoal do Grêniio vai ficar espaivf^
tado porque seu time perdeu de quatro a trêsM'^

Não tardou muito: Pele, sozinho, ãescon-^
tou a diferença, empatou, depois ãesempatõti':_
e foi acabar o jogo fechando o gol do Santos--
no lugar ãe Gilmar que fora expulso ãe cam'"-
po. E fêz tudo aquilo sorrindo, absolutament&u
âescontraíâo como se estivesse batenâo bolar;
em dia de treino do Santos ou da seleção braí\
sileira. No finalzinho âo jogo, conta-me um-
amigo, Paulo Sousa chutou com violência acr
ângulo superior áa trave, ali na última gá?',.veta. Pois o crioulo saiu áo chão, catou a bola"
e — aqui é que está a diferença entre êle'"éZ
toãos os outros goleiros do mundo — ãevol*'
veu a bola não com um tiro ãe meta mas com'-
um passe preciso para Pepe. Paulo Sousa nã&t
teve outro jeito senão rir, rir muito. ¦>" *

Já conheço dezenas ãe definições sôbfé''"
Pele, mas, ainda .assim, peço licença aos estUf*»-
ãiosos áo gênio do futebolpara oferecer mãíK'..
uma observação: Pele é um craque que com
ou sem trocadilho carrega dez nas costas, ¦•<- *
ABRAÇOS AO JACARÉ ^

Estou recebendo uma carta assinada pbl:'Celso Viana com novos subsídios para a bio-..
grafia do jogador Jacaré, que joga na Áus;-
Iria, atualmente, e sobre quem pedira eu iiiíi,
formações aos leitores. ¦ *="Tenho a dizer-lhe. escreve Celso, que...Jacaré foi meu colega de clube, em 1952/3Y':
quando atuávamos pelo Itororó F. O do bair-"
ro da Liberdade, na Cidade de São Paulo. Na,;
época, nossos principais astros eram o Fausti-----
no e o Deco, sendo que o primeiro, depois,
atuou pelo Santa Cruz do Recife, Palmeiras.
Palermo da Itália, Bordeaux da França 

"ei
Sporting de Portugal. Na época, o meu 'âHi-g&j
Jacaré tinha uns 18 anos e jogávamos muitoj.
pelada no campo do Éden F. C, um dos malíf
antigos clubes do Brasil. Por intermédio dessa"
conceituado matutino, do qual sou leitor a${
tigo, quero fazer chegar ao meu caro Jacaré
os meus parabéns e votos para que continuei
sempre progredindo."
NENÊ, UM DESABAFO

< I
I t:
i-sr

Desabafo ãe Nenê, ao cabo de seis mesèst
de Juventus, ãe Turim: "Na Itália, só encon-,
irei disc7issões, frio, terreno lesado, catenà-í
cio, obrigação ãe vencer a qualquer preço.minvariavelmente dois marcadores grudados _j$jminhas costas. Que aventura besta!" ~-> %

A REGULARIDADE ¦fl 
Çí

;l yt

Em Correias, onde se disputa um íaiscah-»
te torneio de futebol de verão, o time do Zeiicv
derrotou, sábado, o Pioneer's, continuando í^,a:'
liderança, enquanto o Ouro Velho derrotou?
o Mil e Um, de Márcio Braga. O time de Mãgf
cio Braga é de uma regularidade extraorefo
nária: jogou três vezes e nas três perdeu pdloj,mesmo escore: oito a cinco. ni«
DE PRIMEIRA .:. „' .... ' 

,.*_jfj
Fefeu e Franz brilharam em Buenos

Aires, salvando a seleção ãe Casemiro — Ca-
semiro que, por sinal, andou nervoso o tem-
po todo. As informações de lá dizem que a se-,
leção de acesso estreou sufocada pelos exage-
ros da imprensa argentina que classificaval-à
time brasileiro como a salvação áo cámpêo*4
nato. ,

O Santos vai tomar uma proviãènc\asensata: resciiiãir o contrato ãe Pele e assinar
outro com uma cláusula prevendo a áesvalo-
rização áa moeda.

José Maria Scassa deixou a Tupi. a TV
Tupi, ãepois ãe vinte anos ãe casa; está, agp-
ra, integrando a equipe de comentaristas àu,
Grande Revista Esportiva Facit, da TV-Rp?

Se o assunto

é automóvel,

¦niflrt

O^IK)
RI.H

¦<-no:v
,i tr. A

o JORNAL DO BRASIL

é o veículo.

Todos os sábados

um Caderno dedicado
. "»l'ÕÔaos automóveis, seus -_a>

problemas,, suas coisas, gg
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Po o
de Santos x Bahia vai ser em Sao Paulo

Flu viajou ontem para Nuvem de insetos em
Buenos Aires assustou

Botafogo oferece hoje
a Garrincha 200 mil

excursão que começa -—— nnrtuh, 
nn Brasil

i - L„tm Prnnrcil psadores da seleção por partida no nrasu
amanha conti a renaioi j & 0 BolaIogo «o.?:* *

Os ioaadores do Fluminense embarcaram on-
tPm às 10h30m para Montevidéu, onde amanha jo-
So contra o Penarol, vice-campeão uruguaio, na

gmei-a das quatorze partidas de,uma excursão

|ela América do Sul, que acabara dia 6 de maiço,
L Assunção do Paraguai, contra o Olímpia.Cm 

o Si. Nelson Moreira. Presidente do Fluminen-
se despediu-se oficialmente dos jogadores com um

discurso durante o café da manhã, tomado no res-

taurante do clube, e a delegação seguiu depois de

ônibus para o Galeão, acompanhada ate la pelo Vi-

ce-Presidente Carlos Nascimento e pelo Diretor Al-

berto Ferreira.
QUEM foi

O Sr. Nelson de Almeida, re-
presentante dos empresários
Miguel Záimàtí e Horácio Gi-
ordano, viajou com o Flumi-
nense, que deverá receber hoje
mesmo, em Montevidéu, a pri-
meira das cotas de 3 000 doía-
res por partida, além de outros
480 dólares, correspondentes ao
adiantamento de 10 diárias. A
segunda cota de 3 000 dólares
será paga- depois da partida
contra o Penarol e assim se fa-
rã sucessivamente durante toda
a excursão.

Márcio, Edson, Carlos Alber-
to, Procópio, Dari, Altair, Vai-
dez, Nono, Oldair, Joaquinzi-
nho, Denilson, Edinho, Morais,
Evaldo, Gilson, João Márcio,
Ubiraci e Escurinho são os jo-
gadores que embarcaram para
a excursão. Válter Leite, chefe:
Dourado Lopes, médico: Edu-
ardo Santana, massagista; Ar-
geu Afonso, jornalista; Orlando
Moreira, técnico diplomado, e
Fleitas Solich, técnico de fato,
completaram a delegação. Vai-
dez, Denilson, Edinho, Evaldo,
Gilson e João Márcio fizeram
ontem sua primeira viagem in-
ternacional.

ROTEIRO

fi o seguinte o roteiro do Fln-
mlnense: depois de amanhã,
em Montevidéu, jogo contra o

-'.'

'<&

Feiiarol; de 25 a 30 dc Janeiro,
Torneio Quadrangular em Li-
ma, contra o Sport Boys, o
Universitário Deportivo e o E-
tudiantes de ln Plata, da Ar-

gentina; 2 de fevereiro, em Pi-
ura, no Peru, contra o Miguel
Grau; 6, em Quito, no Equador,
contra o Emelec; 9, em Call.
na Colômbia, contra o América
local; 13, também em Call, con-
tra o River Plate, da Argen-
tina; 16, em Bogotá, contra o
Milionários; 19, em Medelin,
contra o Nacional local; 23, em
Bogotá, contra o Independiente
dc Santa Fé; 26, em Montevi-
déu, contra o Nacional, cam-

peão uruguaio; e 2 e G de mar-

ço, em Assunção do Paraguai,
contra o Guarani e o Assunção.

Os jogadores do Fluminense

que ficaram no Rio, entre os

quais Castilho e Manuel, trei-
nam individual hoje, de manhã,
com o técnico Antoninho. Ma-
nuel vai conversar com o Sr.
Carlos Nascimento sôbre a ven-
da de seu passe, Já que quer
sair do clube. O Sr. Carlos
Nascimento Já lhe disse que o
vende para qualquer clube que
íizer por éle uma boa proposta.

Buenos Aires (De Oldemário Touguinhó, envia
do especial do JORNAL DO BRASIL) -Uma
nuvem de insetos, cobrindo grande pa^e^a.
pitai e tornando impossível o transito _de pe-soas
pelas ruas, deixou o/jogadores da seleção brasilei-
?a assustados, ontem à tarde, quando toda a dele^

gação ficou presa no Estádio do Rivei Plate, oem

PSlí-I^S Denoni * íW rSÍÍÍÍ
gramar um treino de conjunto no campo do Inde-

lendientes, entre a seleção brasileira e a equ pe do
Baneu cuia delegação aqui chegou, ha dois mas,
e cSnSa sem sabei* onde fará o seu proxiMgo.
NesseTiSno, Denoni deixou claro o propósito de
manter o.time contra o Paraguai
TARDE DE SUSTO

Voando muito baixo e íor-
mando uma verdadeira nuvem,
os insetos foram motivo de
susto para os jogadores da se-
leção, desde domingo à noite,
quando eles ficaram privados
de conhecer a cidade.

Ontem à tarde, da mesma
íorma, ninguém pôde sair do
Estádio do River Plate, que
estão tão afastado do centro
quanto o campo do Bangu, ai
no Rio, das principais ruas da
cidade. Por isso. os jogadores
passaram a tarde de ontem se
divertindo com os jogos de sa-
lão, principalmente o totó, nu
qual o meia-armador Fefeu re-
velou-se um campeão.

Para Fefeu, porém, o dia não
íoi bom. Fora a nuvem de in-
setos, éle teve tun relógio rou-
bado, tendo sumido, também,
CrS 20 mil do técnico Denoni.
O Sr. Abraim Tebet, chefe da
delegação, pretende apresentar
queixa à Associação de Futebol
Argentina, já que o roubo ocor-
reu nas dependências da con-
centração.

BOM AMBIENTE

Vem sendo multo elogiado,
tanto pelos dirigentes como pe-

los próprios jogadores, o trabu-
lho do massagista-roupelro No-

caute Jack, que é o homem
mais ativo de toda a delegação.
Além disso, o ambiente entre
os jogadores é muito bom, nâo
havendo qualquer problema de

disciplina.
O Dr. Hilton Gosling iníor-

mou que, também quanto ao
estado físico da seleção, tudo
tem corrido bem. O goleiro
Franz, que está com a mão en-
faixada, deve recuperar-se e Jo-
gar amanhã contra o Para-

guai.
No treino de ontem, a sele-

ção começou com a mesma
equipe que venceu o Peru, en-
trando depois vários suplentes.
O Bangu, por sua vez, lançou
de inicio Eurildo, Fidélis, Ditão,
Luis Alberto e Nilton Santos;
Romeu e Cldo; Paulo Borges,
Bianchini, Parada e Mateus.
Mais tarde, Tim pôs em cam-

po Aldo, Cabralzlnho, Nilo,
Ênio, Adauri e Octmar. Aldo e
Adaurl só chegaram ontem de
tarde a Buenos Aires, vindos
do Rio.

que vai disputar um torneio
quadrangular em Belo Horlzon-
te, segundo ficou acertado do-
mingo em Juiz de Fora pelo
Vice-Presidente de Futebol, Sr.
Brandão Filho.

O torneio será entre os dias
30 déste e 5 do més que vem.
Além do Botafogo, tomarão
parte o Atlético, Cruzeiro e um
time de Juiz de Fora.

O Botafogo vai oferecer a Garrincha, duiante
um almoço na sede do clube, hoje a tarde, CrS 200
mil por partida que êle jogar — amistosa ouem
torneios - dentro do País e CrS 250 mil por jogo
que fizer no exterior, por entender que seu pedido
í01 JPoi° 

outro lado, Zoulo Rabelo, novo técnico do
time será apresentado também hoje aos jogadores
eTo fim da semana deverá entregar ao Departa-
mento de Futebol uma relação contendo os nomes
dos jogadores que julgar dispensáveis.

ACERTO DE CONTAS

Na carta que enviou ao clu-
be, há algum tempo, Garrin-
cha pediu a cota de CrS 250
mil por partida que jogar. O
Botafogo íicou de dar uma res-
posta e durante todo êsse tem-
po observou sua pontualidade
aos treinos, sua dedicação aos
exercidos individuais visando
chegar a um bom peso e, prin-
cipalmente, se o joelho real-
mente estava curado.

Constatado tudo isso de for-
ma positiva, o Sr. Brandão Fl-
lho resolveu convocar um al-
moço, para o qual convidou o
banqueiro José Luís de Maga-
Ihães Lins, que cuida dos in-
terêsses do jogador, para fazer
a proposta.

Segundo a proposta, Garrin-
cha terá diminuída do seu pe-
dido a quantia de CrS 50 mil,
mas deverá aceitar, uma vez
que está disposto a continuar
no clube. Por outro lado, Jair-
zinho ainda não chegou a uma
conclusão com o Botafogo,
mantendo-se intransigente na
proposta que fêz: CrS 3 mi-
lhões de luvas.

Até o fim da semana o seu
caso também será resolvido,
bem como os de Quarentinha,
Manga e Nilton Santos, que
querem aumento de salário.

O primeiro jogo entre Santos e Bahia, pelas
íina_,8 tia Taça Brasil, marcado para o dia 25, sá-
bado, seira disputado no Pacaembu, em São Paulo,
dc acordo com o sorteio realizado ontem à tarde,
na CBD, que determinou, conseqüentemente, a se-
gundsi partida— a ser jogada tlia 28 — para o
Estádio tia Fonte Nova, cm Salvador.

Se houver necessidade de terceiro jogo, deverá
ser realizado cm Recife ou Belo Horizonte, de
acordo com ó pensamento inicial tios representai!-
tes dos dois clubes que se reuniram ontem na CBD,
porque o Maracanã, que era o preferido de ambos
para êsse. possível jogo decisivo, está em obras c
não poderá ser utilizado antes de março.
ARMANDO PROPOSTO

*

QUADRANGULAR

Depois da apresentação, o
técnico Zoulo Rabelo se pre-
ocupará em preparar o time

Boxe mata
dois no fim
de semana

La Las c Flint, Michigan 
"

(UPI — AP — JB) — O peso-
mosca José Godoy, de 13 anos,
morreu ontem no ringue da.
Cidade de Oruro. depois de so-
Irer um nocaute aos dois e meio
minutos do terceiro ro*iu<_ da
luta que fazia contra Mario Ar-
guello, no primeiro caso.de mor-
te ocorrido em lutas tle boxe na
Bolívia. Um outro pugilista, o
•amador norte-americano. Fo-
rest Wrigth. de 17 anos, que
competia no Torneio das Lu-
vas Douradas, morreu também
ontem, no hospital de Flint,
sem haver recuperado a cons-
ciência, desde que fora nocau-
teado e sofrerá forte hemorra-
gia cerebral, lutando na noite
de sexta-feira.

O Esporte Clube Bahia, atra-
vês do Sr. Alfredo Curvelo, que
o representou na reunião de
ontem na CBD, propôs inicial-
mente o Sr. Armando Marques
para juiz dos dois jogos, mas
o Santos não quis dar resposta
imediata e seu representante,
Sr. Ciro Costa, preferiu espe-
rar até amanhã para ou con-
firmar o nome do Sr. Armando
Marques ou indicar outro que
será submetido ao Bahia. Se o
Santos não der qualquer pala-
vra sôbre o assunto até ama-
nhã, às 18 horas, a própria
CBD indicará o juiz, de acordo
com os regulamentos.

O representante do Santos
íicou de estudar também o en-
vio de bandeirinhas cariocas á-
Bahia, desde que o Bahia se
prontificasse a mandá-los antes
a São Paulo, também. O Sr.

• Alfredo Curvelo, baiano, achou
em principio que essa seria
uma despesa inútil, pois esta-
rla tudo perfeitamente bem
com bandeirinhas baianos na
Bahia e paulistas em São
Paulo, segundo éle. Da CBD
mesmo o Sr. Ciro Costa tele-
íonou para o Santos, pedindo
que providenciassem de lá aco-
modações para 35 pessoas no
Hotel da Bahia, dia 27, véspera
tío jogo, e também condução
do Aeroporto de Ipitanga. para
o centro da Cidade, qúe é mui-
to distante.

MAURO TREINA HOJE

São Paulo (Sucursal) .— O
zagueiro Mauro já tem condi-

ções de jogo, segundo o Depar-
tamento Médico do Santos, e
hoje volta aos treinos da equi-
pe, num individual que farão
todos os jogadores, em Vila
Belmiro. Amanhã Mauro de-
verá participar do primeiro co-
letivo da semana e, se aprovar,
deverá ser incluído no time já
no sábado, contra o Bahia, para
reforçar a defesa do Santos,
peça que vem dando as maiores

preocupações ao técnico, sobre-
tudo no setor tío zagueiro ca-

pitão do quadro.
Os jogadores do Santos rece-

beram Cr$ 200 mil cada um

pela classificação para íinalis-
tas da Taça Brasil de 63 e têm

promessa de ganhar Cr$ 1 ml-
lhão no caso de conseguirem
o tricampeonato da Taça. Os

jogadores que não participa-
ram da segunda partida contra
o Grêmio tiveram ontem um
treino individual em Vila Bel-
miro, à ex.eção de Calvet, que
ainda não chegou a um acordo
com o Santos, embora as coisas
comecem a se encaminhar bem,
agora. Calvet aproxima-se de
um entendimento com os dire-
tores do Santos, mas, de qual-
quer maneira, só deverá assi-
nar contrato por mais um ano,

pois em 65 deseja realmente
abandonar o futebol, para de-
dicar-se somente aos seus ne-

gócios particulares, no interior
do Rio Grande do Sul.
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ki yPnH, de Aniversário da BARKI a vantagem é tôd.a suai Você ganha no preço¦ são

os p^-çoS Eis rr^osos da praça. Você ganha na ,ua»dade, BARK, responde. pe^P-
tahrica e vende E você ganha uma esferográfica Parker nas compras ac.ma de. 20000,00

US __ lâfe Venha ver de perto. r*s cinco ,o|as BARK,. ««^°te^™£££

o Roupa Barki ern tropical Pirituba u!tra-leve, padrão o.âss.oo. De 
^0,00.

nor 22 980 00 . Calça esporte em tropical Varam, padrão xadrez boutone. De

Toso 00 por 3.280.0O . Camisa esporte em finíssimo aigodão estampado -
5.980,00 por vJ.__ou,u 1.690,00 • Camisa social em tncoline

K..-f«c5 padronagem variada. De 1.9S0.0O por 1.75O.0O

,í VISITE NOSSAS VITRINES... COMPARE NOSSOS PREÇOS!
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AVENIDA- COPACABANA
TIRADENTES

MEIER - MADURÊIRA
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CLASSIFICADOS — Os anun-
cios classificados estão nas
páginas 5, 6, 7 c 8 deste Ca-
eterno. Os anúncios clnsslfi-
«:ados estão nas páginas 5, ti,
7 e 8 deste Caderno. Cs
anúncios classificados estão
nus páginas 5, 6, 7 c 8 desto
Caderno. Os anúncios cltis-
siücados estão nas paginas 5,

.6. 7 e 8 deste Caderno. Os
anúncios classificados estão
nas paginas 5, 6, 7 o 8 deste
Caderno. Os anúncios cias-
slücados estão nas paginas 3,
6, 1 e 8 deste Caderno.

CLASSIFICADOS -TÕTãnún"-
cios classificados estão nas
páginas 5, 6, 7 e 8 deste
Caderno — Os anúncios
classificados estão nas pá-'ginas 

5, 6, 7 e 8 deste Ca-
demo — Os anúncios cias-
sificados estão nas páginas
5, 6, 7 e 8 dêsle Caderno

Os anúncios classificados
esfão nas páginas 5, 6, 7
e 8 dêsfe Caderno — Os
anúncios classificados estão
nas páginas 5, 6,7 e 8 dês-
te Caderno — Os anúncios
classificados estão nas pá-
ginas 5, 6, 7 e 8 deste Ca-
fJerno — Os anúncios cias-
sificados estão nas páginas
5, 6, 7 e 8 dêsie Caderno.

Os anúncios classifica-
dos estão nas páginas 5, 6,
7 e 8 dêsfe Caderno — Os
anúncios classificados eslão
nas páginas 5, 6,7 e 8 dês-
fe Caderno — Os anúncios
classificados estão nas pá-
ginas 5, 6, 7 e 8 deste Ca-
derno — Os anúncios cias-
sificados estão nas páginas
5, 6, 7 e 8 deste Caderno
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JORNAL DO BRASIL

Terça-feira,

21 de janeiro de 1964
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Búzios. na rota
de Brigittc

fe .-^«1

Fotos de ARMANDO ROSÁRIO

A 40 quilômetros de Cabo

Frio, a tranqüila e ainda pri- 
'

mitiva Praia dos Búzios está

na rota do iate Singoala, com
Brigitte Bardot e Bob Zaguri a

bordo, no cruzeiro pela costa do

Estado do Rio. A casa do Sr,

André Mouraieff. cujos interio-
res e fachada estão nas fotos,

foi especialmente preparada pa*
ra receber o casal.

É provável que Brigitte e Bob
•consigam ali a calma e o iso-
lamento com que tanto sonham,
— o ambiente é dos mais ade-

quados: poucos moradores, gen*
te que talvez nem saiba quem
é BB, e o que é — mas serã

muito difícil que isto aconteça,

pois durante vários dias Bú-
zios é freqüentada por estra-
nhos veranistas que não usam
calções de banho, mas carre.

gam completo equipamento fo-

tográfico.
Antes de BB e a Inevitável

presença de jornalistas e fo-
tógrafos — estes ávidos por po-
ses em biquíni da estréia — 09
poucos e normais freqüentado-
i-es da Praia dos Búzios goza-
vam do que ela tem de bomt
a paz.

i

o homem e a fábula
O provinciano

JOSÉ CARLOS OLIVEIRA
O trem avançava pelos subúrbios longínquos. A paisagem

amanhecia: pela janela passavam, velozes, as choupanas cn-

voltas em bruma. De vez em quando, entre uma casa e outra,

explodia uma nesga de mar chuvoso e enraivecido. A viagem

fora longa, terrivelmente monótona. No vagão côr de formiga,

puxado por uma locomotiva sonolenta que aspergia fogo e car-

vão sobre os nossos olhos, viajávamos já há dois dias. Tive dois

companheiros de viasem. O primeiro era um padre cuja ba-

tina cheirava a cavalo suado, e que passou o tempo todo chu-

pando laranjas. Êle saltou numa pequena e florida cidade en-

costada a uma colina. Em seu lugar, ao meu lado, sentou-se
uma jovem de olhos castanhos e se pôs a falar. Era professo-
ra primária, estava indo em férias a Cachoeiro de Itapcmlrlm.
Gostava muito dc bailes, mas os rapazes hoje em dia tomam
muita liberdade. Queriam dançar colados, ela resistia, eles não
a tiravam outra vez, A professora tinha algumas espinhas no

rosto c, cm dado instante, abriu uma sacola e se pôs a comer

uma coxa dc galinha com farofa. Quando falava, a farofa
escapulia de sua boca e batia no meu rosto. Mas não era isso

que me incomodava: dcsagraílável, insuportável, inesquecível era

o hálito dela. Ah! Eu prendia a respiração quando ela falava,

para que o bafo peslilencial não me perturbasse as narinas.

Mas quando voltava novamente a respirar, mesmo que ela já
estivesse em silencio, o hálito horripilante continuava pairando.
Aquilo foi me revoltando o estômago, como se diz na minha

terra. A moça falava c o meu estômago reclamava. Eu agora,

percebia, com clamorosa clareza, a razão pela qual os rapazes

não a tiravam duas vezes para dançar. Com aquele hálito, não
há bolero ou tango que resista.

Finalmente só, ali estava eu no bojo da composição ofe-

ganle, já cm território de sonho. O' Rio de Janeiro representa-
va um desafio que durante muito tempo me obcecara. Mais

cedo ou mais tarde, teria que vir, de modo que eu decidira vir
o mais cedo possível. Meus companheiros ficaram na província
e não acreditavam na minha sobrevivência. Através da janela,
trepidante, eu interrogava a paisagem com medo e fome. Sem
família, sem futuro, lançado entre desconhecidos...

J cabineiro bateu na minha porta e disse: "Estamos

chegando ao Rio de Janeiro! Atenção! Estamos chegando ao
Rio de Janeiro!"

Rio de Janeiro: fileiras de postes fuliginosos e, junto à es-
trada lamacenta, soturnos e miseráveis casebres cobertos de
zinco. Nas plataformas de cimento que de tempos em tempos
te descortinavam junto aos trilhos, havia mendigos adormeci-
dos. Sono e miséria, lama e fuligem: nada se parecia com o
sonho que me encitara a vir. (Continua amanhã)
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mágico em

expôs

Trinta e um quadros de Weslcy Duque Lee es-
tão expostos na Petite Galerie, a primeira a exibir
no Rio as obras do artista, que ora expõe tam-
bém em Viena. Filiado ao Realismo Mágico, que
tem por base o imóvel no tempo e no espaço,
Wesley apresenta nessa exposição uma experiên-
cia nova em arte — um quadro musicado. Tra-
ta-se de uma obra que êle mesmo denominou de
"Documento Confidencial", que inspirou tema
musical de Eugênio Hirsh, adaptado ao quadro
por meio de um alto-falante oculto e uma fita
gravadora.

Wesley Duque Lee, que, malgrado o nome, é

paulista, tendo cursado o Museu de Arte de S. Pau-
]o e aprendido artes gráficas em Parsons School
of Design, em Nova Iorque. Discípulo de Plattner,
realizou painel no Teatro do Festival de Salzbur-

go, possuindo também um Oscar de La Publicité
Française por uma série de temperas feitas em
Paris. Já expôs em São Paulo, Milão, Madri, Áus-
tria, sendo esta 'sua 

primeira exposição no Rio
de Janeiro.

Da manhã à noite, permanece em seu atélier
executando no pincel todas as cores e, embora
seja um "sistemático" (segundo sua própria de-
íinição), nunca realiza um trabalho só. Faz di-
versas coisas, aproveitando um mesmo momento

para várias inspirações. Participa de um grupo
j de artistas, em São Paulo, interessados em revi-

ver o Realismo Mágico, que se reflete em alguns
trabalhos em série. Na exposição, as Ligas fa-
zem parte do seu mundo realista, traduzindo a

presença da mulher na sua obra. A série do
, Chefe, idealização de uma figura que englobaria

todas as coisas, o chefe ideológico, retratado na
Criação e Confecção do Chefe, Busca do Chefe,
Encontro do Chefe etc.

A exposição ficará aberta até o dia 25.

• Num dos últimos dias do ano passado o Prínci-
pe Phillip saiu para uma grande caçada, acompanhado
por seu filho Charles, de quinze anos, e pelo Sr. Angus
Ogilvy, Lorde Snowdon, Duque de Kent e Príncipe Ri-
chard de Gloucester. Depois do almoço, a Duquesa de
Gloucester incorporou-se ao grupo de caçadores.

_. O Centro de Turismo Alemão oferecerá recepção
com bufete no próximo dia 27, às oito horas da noite,
por motivo da passagem do quinto aniversário de sua
representação no Brasil.

• O Embaixador da índia e Sr.a Vincent H. Coelho
receberam para jantar em sua residência, em homena-
gem ao Embaixador e Sr.a Abu Hannifah, da Indonésia,
que se despediam do Brasil e do corpo diplomático se-
diado no Rio.

• Com a entrada do Ano Novo, começou também
a vigorar na Suécia, uma lei que permite que as mulhe-
res, mesmo depois de casadas, continuem usando seu
sobrenome de solteiras, oficialmente. Esta medida per-
mitirá que os filhos ilegítimos tenham um nome de
íamília.

• Hoje, às oito e meia da noite, a boate Zum-Zum
abrirá suas portas para a noite de autógrafos do lança-
mento do livro 1440 Minutos de Mulher, das jornalistas
Lea Maria e Gilda Chataignier, editado por José Álvaro
Editor.

• O Clube Promenade, em Bonclima, festejará seu
primeiro aniversário de fundação no próximo dia 25,
com grande baile, animado pela orquestra de d'Angelo,
pela-Escola de Samba Portela e outras atrações. Ao que
tudo indica, muita gente que ainda não fugiu do calor
subirá a serra desta vez.

• O Sr. Luis Rey Carou, gerente-geral da Ibéria
no Rio de Janeiro, regressou da Espanha, onde esteve
participando de um conclave internacional de aviação
comercial, a fim de assistir ao carnaval carioca. O Sr.
Carou é um dos maiores entusiastas dos festejos mo-
mescos.

• Quem ainda não viu uma indústria salineira Ira-
balhando deve ir aos cinemas da cadeia Bruni assistir
ao excelente documentário Sal no Nordeste, filmado por
Carlos Niemeyer, que focaliza o funcionamento da Sali-
na Unidos, de Macau, no Rio Grande do Norte.

Nos primeiros dias de fevereiro, os meios espor-
tivos londrinos estarão todos concentrados na partida
de pólo entre as equipes do Exército Inglês e do Exército
Indiano. Um dos jogadores da equipe inglesa, falando
a um jornal, disse, entre outras coisas, que a partida
deverá ser de ótima qualidade, mesmo porque o pólo foi
introduzido na Inglaterra, proveniente da índia.

A escritora Eneida tem andado muito ocupada,
às voltas com a preparação de seu famoso Baile dos
Pierrôs, que este ano será realizado no restaurante Do-
mi-nó, de José Fernandes — que fica situado ao lado
da sede do Flamengo. Por incrível que pareça, o convite
para a festa, este ano será mais barato que no ano pas-
sado (sete mil cruzeiros). Adiantamos ainda o preço do
uísque: nacional 400 cruzeiros c escocês 800. O baile
será realizado no próximo dia 29, às onze horas da noite,
e os convites podem ser adquiridos com antecedência,
pelo telefone 37-3492, com Leia.
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O Deputado Paulo Alberto, depois de ter passa-
do o fim de semana em Petrópolis, onde assistiu a uma
partida de futebol na casa do Sr. José Luis Ferraz, que
reuniu quase uma centena de pessoas, seguiu para Sal-
vador, levando sua senhora para rever seus pais, os
quais não via há mais de dois anos.

Em Petrópolis, no Bias, o Sr. e Sr.1 Brum Ne-
greiros acompanhavam sua bonita filha Maria Cecília.

A propósito do Bias, é impressionante como a
casa tem estado cheia. Podemos ainda informar com
segurança que seus proprietários, Ana Beatriz e Alber-
to Costa Filho, estão dispostos a se desfazer dela depois
deste verão.
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Passarela
-GILDA CHATAIGNIER-
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Uma noite no Havaí

Os coqueiros muito verdes, a piscina tran-
qüila e alheia ao vaivém das marchinhas cama-
valescas, flores tropicais espalhadas ali e aqui,
lá no fundo o mar mais bonito que seus irmãos
do Sul. Noite de sonho, marcada para o próxi-
mo dia 31 no Iatd Clube do Rio de Janeiro: Uma
Noite no Havaí.

Esta festa já ficou tradicional no calendário
pré-carnavalesco. O ambiente do clube favorece
imaginar que todos estão realmente no Havai,
fazendo surffing, dançando hula-hula ou toman-
do suco de abacaxi na própria fruta. As garotas
e os rapazes obrigatoriamente vestem o sarongo ou
o saiote de ráfia. Hoje, apresentamos para nos-
sas leitoras três versões dos trajes havaianos, que
fizeram o sucesso de Heddy Lamarr e até hoje
fazem escola no carnaval:

Para as magrinhas que usam bikini, o
sarong de duas peças. A parte superior é
forrada no soutien. O saiote cobre um
bikini no mesmo tecido. Para que tenha
bom caimento, arme-o com uns drapeados
e termine com nó em ponta.

Ráfia em cor natural — que você compra
em meadas — faz a havaiana mais autên-
tica. Esta é moderníssima: as flores que
saem no saiote, os colares e o detalhe do
cabelo são margaridinhas. O soutien é
forrado de amarelo-claro.

Sarong igual ao de Tarita. Um ombro só
e estreito. O drapeado deixa uma das

pernas descoberta, por artifício de peque-
nas pences e franzidos. Fecho éclair do
lado. fiste modelo é bem justo. Faça-o
forrado.

'Embaixador Abu fíanifuh: Embaixador tia Índia _
Sr,. Vincent Coelho; Embaixador da Suíça, Sr.

André Dominica e. no segundo plano, o
Sr. K. S. Rao

Zun

Zun

Zum

O abre nlns, 6 abri) slas, dei-
x_ _ Capela passar.., ii assim
íi música primeira do Unidos
da Capela, iiue fazem seus
ensaies cm Tarada de Lucas.
No último domingo li esta-
vam F.unlce e Jorge Harliosn.
Vera Regina Vaz c Mal ia Tc-
reirr. da Silva.

Um dos clubes da Barra da
Tijuca, ciuo esta com grandes
planos do úescnvolvlmimto. á
o Caça e Pesca. A diretoria
comprou agora 60 alqueires
em Mato Grosso, com o ob-
Jctivo de organizar caçadas
i,n'.inls para os sócios

Entre as curiosidades _ue
estilo expostas na Galeria La
Ttnclie, em !<ão Paulo, desta-
cam.se o pote tle madeira
im baixo-relèvo p.-.ra su mu-

_V

Desenhos de Diana

. \ \ \.

llieres de Kassal guardar cos.
míticos gordurosos e um cs-
tranho objeto qíio as íiiulhc-
res do Congo usam durante,
a noite para não desuniu-
chür o penteado...

Agradecemos a Valqulrin Nu-
druz a remesso, do livro Bor-
dado Negro Espanhol, onda
há lindas Idéias para servi-
ços americanos e toalhas do
mesa.

Um rapazola de 15 anos,
morador na cidade francesa
de Llancourt, apaixonou-se
por uma menina que mora
em Paris. Para que suas car-
tas cheguem rapidamente, o
pequeno Romeu escreve no
envelorc: Depressa carteiro,
o amor exlee.

Com a presença do Governa.-
dor Badger Silveira c do Pre-
leito ' Flíivlo Castrloto. lol
inau_urada, em Petrópolis, a
Tetra da Indústria, cem mui-
to sucesso. Entre os preson-
tes anotamos: Sr. c Sr.1 Ro.
meu Truss_vdl (ela née Ma-
vlcl Camargo), Sr. e Sr.» Pe-
di-o Rftgglo, Sr. e Sr.» Sérgio
Júdlce, Sr. e Sr.» Luís Ci-
ralto. Sr. e Sr.» Afonso Mon-
telro da Silva, Sr. e Sr.» MA-
rio Cnsiuch. Sr. o Sr.» Sér-
glo Hollander Martins, as
Sr»s. leda Fontes. Dálla An-
tonlno e ca Srs. Álvaro Ferras
de Abreu, Ftávlo CavalcAntl
c Marco Antônio Miranda.

Oscar Oriistein e Vilor Cer-
bara apressntarlo My Palr
L.idy em Lisboa, ainda éste
anc.
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Religião
MARTINS ALOKSO

A chegada a PropriS, pelo Elo
SSo Francisco, t: uma espécie rie
espetáculo cinemascópico que os
pobres habitantes das barrancas
do grande rio não se cansam de
apreciar e comentar. Na metade
da travessia, entre Colêrilo e Pro-
prlft. vê-se o casario branco crês-
r.cr aos poucos sobre as centenas
cie mastros dos saveiros, num sua-
ve acllve onde sobressai a torro
da igreja. Sc é dia cie feira, o
cais se agita num movimento fc-
brll. em melo íis barracas e íis
carroças, tiradas a animais, qtie
transitam em todas as direções.

A praça principal fica a 20 me-
tros de altura, sôbi-e o rio, ali caii-
daloso e barrento, e nela e.-táo
os principais edifícios do lugar,
construções antigas, de enormes
portais e telhas vãs.

As ladeiras às vezes íngremes
que descem para a beira-rio, ali
chamada "rua da írente", são cal-

cada. com enormes pedras, colo-
cadaa ao tempo dos holandeses,
por onde em outros tempos ío-
ram arrastão1, os canhões dos ne-
crlandeses que iam dar persegui-
ção aos lusos, em seu recuo pa-
rn a. Bahia.

Há três séculos, naquelas mar-

gciis. os jesuítas instalaram sua
missão, apoiados pelo grande ca-
c.que Pacatuba. -único senhor de
toda a região. A aldeia que sur-

giu, pouco adiante, tomou o no-
me pitoresco de Urubu de Baixo,
por ficar colada co Morro do Uru-
bu.

Algum tempo antes da chega-
ria dos rcllílc.-os, cm 1590, Crls-
tóváo de Barros deu a sesmarla
situada entre o Sáo Francisco c
o P.lo Sergipe a seu filho, Antó-
nio Cardoso de Barros, que a dei-
sou sempre abandonada. Quan-
do da dominação holandesa —

que serviu antes de tudo para
chamar a atenção dos portuguê-
sea para as riquezas daquelas áreas
— as escaramuças eram comuns
nas proximidades do lugarejo.

O rio era a grande porta de
íuga paru os maquis lusitanos,
que à sua maneira atormentavam
os soldados de Maurício de Na-s-
sau.

Graças a uma série de fatores,
sobressaindo entre eles a grau-
cie fertilidade da região, o lugar

9equena crônica

de Santo Antônio
do Urubu de Baixo

LUIZ CARLOS LISBOA

passou cm 1 718 ã condição de Ire-

guesia, com a designação pompo-
sa de Santo Antônio do Urubu de

Baixo.
Já no Inicio do século XIX eram

4 000 os habitantes da localidade
e um comércio atacadista que não
encontrava competlíor no Estado
ia criando raízes mesmo no vlzl-
nho Estado de Alagoas.

Em 180G já a cidade passara a

ser conhecida como Própria c a.

argila e o barro, de excelente qua-
lidatíc nas barrancas do rio, pro-
píclavam o surgimento <ic uma
cerâmica, original e. de boa quali-
dade. eó em 1014 surgiu a pri-
melra usina de bcueficiamento de
arroz, que era muito plantado ali,
atividade que logo viria a tornar-
se dominante na região, caracterl-
zaíido mesmo a cidade.

Hoje, 01 por cento de sua pio-
dução tem origem na rlzicultura.
As lagoüfa e iamarões são quase
todos plantadas, tendo aldo Ins-
talado um sistema de comportas
que controlam as águas do São
Francisco permitindo a cultura.

Grande numero de mulheres
trabalham ali, chapéus de palha
na cabeça, lembrando as cenas
de um filme italiano de grande
sucesso, Arroz Amargo. O siste-
ma de trabalho é o da moaçSo,
cabendo 50 por cento do produ-
to das vendas ao dono da teria

c a outra metade a quem planta
e colhe,

Como o plantador tem de comer
durante o preparo da safra, cml-
te vales que são depois desconta-
dos de sua parte, pelo usinelro.
O proceí-so se repete há imittos
anos mas a procura de trabalho
é assim mesmo sempre maior.

Própria hoje, com 20 mil ha-
bitantes, onde predominam as
mulheres sobre o número de ho-
mens, è uma estranha e bela cí-
dade pura o forasteiro que a vi-
sita. No período de Natal as fes-
tas, feirlnhas, cheganças e relsa-
dos. alegram as principais praças
e a beira do Rio.

A procissão fluvial do Bom Jc-
sus dos Navegantes, no Inicio do
ano, è talvez o mais monumental
dos festejos populares. Nas fel-
ras, durante todo o ano, a ce-
rãmlca do lugar é vendida, entre
pássaros engaiolados e peixes de
água dece de todo tipo.

Os rcpentlstas cantam suas col-
cheias, ao som da viola c do gan-
v.i\:
,Ié passei o rio a nado
No fundo de uma tigela
Arriscando a minha vida
Por unia moça donzela

Lá vão três canoas a vela
Tortas três a vela vão
Na ranoinlia do meio

Navega meu coração
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DE PÊRA É
A FORKA
DA TERRA.

A Terra tem a forma de
pêra eis uma das mui-

^as descobertas que estão
surgindo, à medida que
cientistas examinam as
fitas de telemetria, que
contêm dados obtidos de
satélites. Cerca de 200 sa-
télites entraram em órbita
em tomo da Terra, desde
o primeiro Sputnik, em
1957.

Uma série de descober-
tas de cientistas foi revê-
lada na revista Fortune.
Entre elas está o temor da
que camadas de hélio,
hidrogênio e poeira cósmi-
ca até agora não suspeita-
das, envolvem a Terra,
muito além da atmosfera
de oxigênio e nitrogênio
respirada pelo homem.
(BNS)

NOVO TIPO
DE COLCHÃO
PARA DOENTE

Um novo colchão e uma
nova coberta estão sendo
testados, há dois anos, em
hospitais britânicos. Am-
bos dispensam a necessida-
de de outras cobertas im-
permeáveis para proteger
o colchão contra pacientes
incontinentes.

O colchão é de polyether
e a coberta é feita em duas
partes, unidas por um íe-
cho corrediço. Uma parte
tem duas camadas de ai-
godão tratado e entreíor-
ro de espuma. As três ca-
madas são ligadas umas às
outras. Essa parte pode ser
lavada ou esterilizada. A
outra parte é feita de ai-
godão plasticizado, que
também pode ser esterili-
zado.

A coberta, afirma-se,
não tem, praticamente, ru-
gas ou saliências e oferece
o máximo de conforto ao
paciente. Pode ser usada
com outros colchões, desde
que o tamanho deles sirva.

Os testes têm provado
que o colchão de polye-
ther é, bacteriològicamen-
te, inerte. (BNS)

FRANCESES
FALAM AGORA
O FRANGLAIS

Por influência do cine-
ma, dos cosméticos, dos ei-
garros, da lingerie e de ou-
tros artigos do gênero, o
idioma francês está so-
frendo uma verdadeira in-
vasão de vocábulos inglê-
ses — coisa esta que, aliás,
acontece com a maioria
dos demais idiomas falados
no mundo inteiro.

Em vista deste fenôme-
no, um jilólogo da Sorbo-
ne, o professor Etiemble,
resolveu aceitar humoristi-
camente a invasão idioma-
tica e construiu uma 7iot;a
língua, o franglais ¦— o
Jranco-inglès — que repre-
senta uma graciosa mistu-
ra ou combinação, entre
Shakespeare e Molière.

A este propósito, o pro-
fessor Etiemble preparou
até mesmo uma gramütí-
ca, que a Casa Editorial
Gallimarâ colocará à ven-
da nos próximos dias. O
título do volume não deixa
de ser sugestivo: Parlez
vous Franglais?

O texto, seja como fôr,
ensina realmente a falar
com adequada exatidão
uma rara mistura dos dois
idiomas.

E eis aqui um pequeno
exemplo dos exercidos con-
tidos no livro: ''Dar os no-
mes dos autores das se-
guintes obras literárias: A
Volta do Júnior Pródigo,
O Júnior Natural. E assim
por diante...(ANSA)

TRATOR COM
TRANSMISSÃO
HIDROSTÁTICA

Liturgia da Palavra
A Constituição sobre a

Sagrada Liturgia, primeira
grande decisão do Conci-
Jio Vaticano II, destaca a
relevância da liturgia da
palavra integrando a li-
turgia eucaristica, as duas
partes que compõem a
missa estreitamente uni-
das formando um único
ato de culto. "Por isso, pro-
clama o texto, o Sacrossan-
to Concilio exorta veemen-
temente os pastores de ai-
mas que, na catequese, os
fiéis sejam diligentemente
instruídos acerca da parti-
cipação integral da santa
missa, principalmente nos
domingos e festas de pre-
ceito."

Por sem dúvida, em tem-
po algum como em nossos
dias, houve maior necessi-
dade de pregação da Pa-
lavra de Deus. É fatoin-
contestável que a maioria
das populações do interior,
sobretudo nos campos, o
único alimento espiritual
que se lhe pode levar é r.
pregação dominical. Há
aglomerados numerosissi-
mos que do Cristo e da
Igreja somente sabem o
que esporadicamente ou-
vem nas capelas, ensina-

do pelo padre que por ali
passa, em alguns casos,,
uma vez por ano. Sabe-se
de localidades neste imen-
so território onde as cri-
ancas crescem e morrem
sem batismo e sem que ai-
guém esclareça a ignorân-
cia dos pais sobre o Sacra-
mento. E mesmo nas cida-
des, nos grandes centros
de civilização, os fiéis não
vão além do catecismo pa-
ra a primeira comunhão
ou do pouco que podem
entender da família do-
minical.

Já ouvimos alguém afir-
mar que alguns sacerdotes
acreditam estar a prega-
ção superada por outro,
meios de difusão, as téc-
nicas modernas, imprensa,
falada e escrita e a tele-
visão, meios que consti-
tuem inclusive o conteúdo
de um dos esquemas do
Concilio que também já
está consubstanciado num
Decreto, a segunda deci-
são promulgada pelo San-
to Padre. Mas, como minis-
tros da liturgia eucaristi-
ca, os s a c e r dotes o são
também da liturgia da pa-
lavra de Deus. Os meios
modernos de propaganda

da fé devem ser subsidia-
rias e não sucedâneos da
doutrina, ensinada com o
objetivo de promover e in-
terligar a participação dos
fiéis na liturgia eucaristi-
ca. .

Há em toda a parte, so-
bretudo na América Lati-
na e no Brasil despovoado
de sacerdotes, uma verda-
deira fome de instrução
religiosa. As populações ru-
rais vivem na mais absolu -
ta ignorância. Onde há
igreja, não há padre ou
não existem meios de co-
municação. Entretanto, sò-
mente a pregação poderia
salvar milhões de criatu-
ras, cujas trevas vão rece-
bendo a faisa claridade de
insidiosas doutrinas ou
empolgadas pela heresia e
seitas nocivas ao corpo e
à alma.

A liturgia da palavra es-
tá sendo reclamada hoje
como uma das grandes ne-
cessidades do País porque
um povo formado à som-
bra da fé, instruído nas leis
de Deus, sabe o que quer
e não se deixa embair pe-
los falsos profetas que an-
dam por ai a seduzir e a
prometer. Este é o mo-

mento de multiplicar es-
forços, de convocar os lei-
gos capacitados para a co-
laboração com a hlerar-
quia e com o clero; é o mo-
mento, quem sabe, de res-
taurar os d i á c o n o s da.
Igreja primitiva e envia-
los ao encontro do povo
para pregar a doutrina, in--
corporando-o ao exército
de Cristo pelo batismo e-
a participação nos santos'
mistérios da fé.

Que não fique a pena.-5
nos templos das grandes
cidades a voz da pregação.
Que se estenda pelo Inte-
rior, aos campos, às zonas,
populosas desprovidas da
assistência espiritual, até
onde não possa estar pre-
sente o sacerdote. Difun-
dir a instrução religiosa e
esclarecer as criaturas sò-
bre o amor de Deus é obra
que muitos, com o propó-
sito de servir ao próximo,
podem realizar, suprindo-

a deficiência numérica de
padres para a pregação e
contribuindo para o incre-
mento da fé. "A fé vem
pela pregação e a prega-
ção pela palavra de Cris-
to." (Rom. 10,17) ;'

Foi exibido na recente
Exposição de Smithfield,
em Londres, um trator
Ploughmaster, de tração
nas quatro rodas e que se
acredita seja o primeiro
trator agrícola com trans-
missão hidrostática, sem
as convencionais embrea-
gem e caixa de mudança.

Como os outros tratores
mostrados na exposição,
esse deixa claro que seus
projetistas visaram ao au-
mento da eficiência da
máquina e, também, ao
conforto do operador.
(BNSi
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Carolina
volta
ao pó

Carolina Maria de Je-
sus, que ainda este ano
terá o seu livro Quarto de
Despejo editado na
União Soviética, já alu-
gou sua casa do bairro de
Imirim, em São Paulo, a
uma professora, para ir

morar na casa que man-
dou construir em Embu-
Guaçu, a uns 100 quilo-
metros da Capital paulis-
ta.

A casa ainda não tem
portas nem janelas, mas
Carolina diz que vai as-

sim mesmo, pois está an-
siosa para voltar a pisai*
descalça na poeira do
chão. Levará seus três li-
lhos — José Carlos, João
e Vera Maria — e Hois
novos livros, que não pre-
tende editar...

por Zc Geraldo c Canini
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RENZO MASSARANt

Wozzeck, de Alban Berg
Com o álbum dos LPs de mu (1936),

a_ Alh _n Berg, Maurício Quadno — vol-

?ando da Holinda - me trouxe também

oS Wozzeck (1917/1922), do mesmo au-

tor cravado admiràvelmente pela Phi-

&nexecução não menos admira^
_» nimitri Mitropulos com a New YorK
Pbi_.rmonic e de dois extraordinários
SSSSS baritono Macic Harrel nc_pa-

pel de Wozzeck e o soprano Eileen Far

reli no de Maria.
Se, para aproximar-me da dodecafò-

-i.a lulu tive de recorrer ate ao cine-

â^no caso da atonal Wozzeck íoi des-
___e_sário: no passado, eu mesmo escre-

v a. múricas de cena do drama de Georg
Buechner para Maria Dalla Costa e San-

.roíollonfAs duas óperas têm vários

ímcos em comum: o amargo, trágico

drama de dois deserdados da sorte, a

construção por cenas sintéticas (que,

no seu corte recordam um pouco Pel-
Sto) unidas por intermédios sinfônicos,
o uso de alguns temas condutores, as ge-
néricas lembranças vagnerianas e straus-
Sanas a maneira de cantar no palco,
que faz pensar (mas de maneira bem mais

Sana) no Sprechstimme, de Schoen-
berg Mas as duas operas se diferen-
ciam - sempre estilisticamente falando
_ uor ser Wozzeck somente atonal e

Lulu dodecafônica. D^^?™:8^"
bém porque (conforme Redlich) a pii-
meira se desenvolve náo em bases tea-

«pròprlame^eto^mas^o^
mas puras tradicionais i
como a Suite, a Sonata, o 

feludio-Co
tal, as Variações, a Fuga etc. Diferen-
ciam-se, finalmente, porque a segunda
«cou inacabada, o que explicaria — pelo
menos em parte - o fato de ser muito
menos popular do que Wozzeck, que faz
narte dos repertórios de todos os teatros
líricos (menos o nosso) e que ate o vizi-
nho Colon apresentou longamente, em
duas temporadas consecutivas.

Wo-zcck se apoia em formas concer-
tistlcas? Entretanto, no primeiro e su-
perficial contato com a edição gramofo-
nica, a impressão é apenas que sua cons-
trucao procede por duetos: na ordem, eis
os duetos do Capitão com Wozzeck de
André com Wozzeck, de Maria com Mar-
garete, de Maria com Wozzeck. do Me-
dico com Wozzeck, de Maria com o Tam-

bor-mor, de Maria com Wozzeck... É
apenas desde a quarta cena do 2° ato,
que o palco começa a povoar-se com vá-
rios personagens ao mesmo tempo, _e
com o coro. O sistema, porem, nao

gera a menor monotonia, mas parece
ideal para desenhar o caráter e o dra-
ma dos dois heróis principais. Alias,
esses duetos que pareceriam apenas es-
bocados e inconclusos, continuam (con-
forme, já observei) nos intermédios sin-
fônicos que constituem o constante, for-
midável, traço de união entre cena e
cena.

A ópera, na realidade, começa na
análise imbecil que o Capitão faz do sol-
dado Wozzeck e continua, sem inter-
rupções nem digressões, até a hora da
morte do pequeno, insignificante herói,
tão impressionantemente vivo na obra
de Buechner e na música genial de ai-
ban Berg. Tudo procede, também musi-
calmente, num mesmo, elevadíssimo m-
vel e com um crescendo dramático que,
a cada cena, aproxima e justifica inexo-
ràvelmente a conclusão. Entretanto, na-
turalmente, a ópera tem seus cumes: a.
inquietação inicial de Wozzeck, a banda
militar, o acalanto de Maria, os quadros
do cabaré, a leitura da Bíblia, o aluei-
nante final.

O expressionismo Berguiano cria, com
esta ópera, a obra-prima do teatro liri-
co contemporâneo: muito mais do que
com Lulu, a sensação de sua grandeza
e beleza é Imediata, definitiva, total.
Wozzeck acaba de ser apresentada, pela
primeira vez, na ópera de Paris; com um
incrível atraso de 38 anos, mas com um
êxito triunfal que concluiu com 12 mi-
nutos de aplausos. A execução — em-
polgante, sob todos os aspectos — con-
tou com a batuta de Plerre Boulez e a
encenação de Barrault. Aliás, também
Lulu acaba de ser apresentada na Fran-
ca pela primeira vez: na ópera de Mar-
selha. Claude Rostand, que fala desta
estréia no Figaro Litteraire — como de
uma realização cênica excepcional —
abre seu artigo com a notícia, bastante
divertida, que pela primeira vez na his-
tórla da ópera um teatro lírico anuncia-
va- "Proibido aos menores de 16 anos.'
Para o critico parisiense, 

"II y a évldem-
ment lá de qupt attlrer du monde..."

TV
_ CINEMA

LITERATURA
LAGO BURNETT

Marcelino, Arte e Vinho
T-nm Pais de clima tropical (onde encontraria água??) só Homem que Trocou * Mulher
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|aUce
_____.nenhum dVsprê-o pelos termos de comparação entre
afi-ionados da cachaça, que a fêmea do homem e a do
e c Sd ^omo pinga - _U boi, para concluir•£*£»£
de suas multas variantes. tagens desta. Dl«cll.aptetids

Numa hora em que os pro- co_clus.es, será encontrar
duS do Sul se insurgem náo quem queira trocar a sua
contra o pro jeto Peracchl mulher, mas quem se dispo-
Barcelos, que permite 'a ven- nha a livrar-se de sua vaca.
da do vinho nacional a tór-
no, A Arte de Beber adquire • • »
mais atualidade, como guia

Carvalho sobre A Arte de Be
ber (Editora Civilização Bra-
slleira) destinam-se a um pe-
queno grupo de iniciadea cujo
paladar, pelo menos, seja ca-
paz de distinguir o bafo de
uma zurrapa do bouquet de
um Bordéus.

Isto porque, conquanto trate
de álcool de um modo geral
(inclusive suas vantagens te
rapêuticas) e até mesmo de y" 

" 
para os que desejamincovenlen- *.grUclpaPr 

do debat<_. 9 Entre os cinco livres es-
trangeiros lidos em São Pau-

Doutor em vinhos, gradua- j0j €m mzt segundo pesquisa
do em adegas, Marcellno de da câmara Brasileira do Li-

Programas

para hoje

Canal 2

_g,0O — Sess&o das Quatro
17,30 — Alegria de Cozinhar

18,00 — Cln» Infantil
18,50 — Ivanhoe
19,20 — Bola Doía
19,25 — Telenovela /
19,50 — Em Cima da Hora

jO.oo — Vicente Celestino
20,30 — Grande Revista
2i,óo — Os Intocáveis
22,00 Elas Trazem a Sur-

presa
22,45 — Jornal
22,15 — Gente Importante
24,00 — Porta Aberta à Mela-

Noite
01,00 — Cinema

Canal 6

16,00 — As Mascaras .alam

16,20 — Tribuna Médica
_6>40 — Mulheres Célebres
17,00 — Superbazar
17,50 — Flünelãndla
18,00 — Os Três Mosqueteiros
18,35 — Alfabeto Pitoresco
19,00 _ vigilantes Rodoviários
19,35 — Grandes Romances
19,55 — Dllrlo de um Repórter
20,00 — Repórter E_so
20,20 — Passos _a Lei
20,35 — O Rei dos Diamantes
21,30 — Musical
22,10 — ídolos de Todos os

Tempos
22,30 — Vidas de Verdade
23,05 — Música, sempre Música

Canal 9

17,30 — _et - Learn Bnglleh
18,00 — De Tudo um Pouco
19,00 — Atualidades Esportivas
19,30 — Repórter Continental
20,00 — Casa de Caslmlro
20,30 — A Vida têm Dessas

Coisas
21,05 — Sbalom
21,33 — Artigo 99
22,05 — História da Liberdade
22,35 — Mesas-Redondas

Canal 13
16.45 — Clne TV
17,1» — O Mundo de sua Poi-

trona
17,25 — Al Mocinho!
18,10 — Alice
18,40 — Dom Pliot»
19.00 — Novela
19,40 — Bate-Papo
19,50 — Showzlnho
19,55 — Telejornal
20,15 — VIP Show
21,00 — Chico Anísio
21.40 — Combate
22,00 — Ordem do Dia
22,50 — Romance de Copaca

bana
23.10 — Perlseópto
24,00 — Reportagem

Carvalho, em seu livro, re-
monta às origens de Baco,
ensina como e onde se deve
cultivar a vinha, determina
quais as ocasiões e os copos
adequados a cada bebida, com
os respectivos pratos, para
concluir com um receituárlo,

água (seus graves
tes), o livro, em essência, tra-
ta de vinhos (de como conlie-
cè-los, servi-los, distingui-los,
sorvê-los etc.) e no Brasil,
salvo nas regiões vinícolas e
na missa, náo está, ainda vul-
garizado o hábito dessa be-
bida. Tanto não está, que, re-
centemente, o Ministro da
Guerra andou-se empenhan-
do por tornar obrigatória a, -- 

^ uma leglslaçâ0 €S.
sua inclusão no rancho da 

£_ciflca> de ejeteis e aperi-
tropa. tiV0Si p0___i.es, cobblei. juleps

Nüo vamos ao ponto de di- e so__rs. Isso tudo, apôs nos
_er, como Agrlpino Grieco, 6egredar, com o sutil requinte
que *a desgraça do Brasil é de um experto que a máo íe-
possuir tantos caíèzais e tào ___________ é o aquecedor ideal de
poucas vídeiras", quando, em conhaque, e fornecer algumas
deíesa do vinho, éle pergunta rece__as oportunas para sa-
6e "Pode lá existir grande
povo, grande civilização sem
vinho?"

Marcelino de Carvalho, um
requintado conhecedor do as-
sunto, não se propõe, eviden

íar a ressaca.

0 No título do livro de De-
moura (Edição Lidador, Cole-

vro, três íoram lançados pela
Editora Civilização Brasilel-
ra: O Advogado do Diabo, de
Morris West: O Inverno de
Nossa Desesperança, de John
Stelbeck; e Ascensío e Que-
da do 3.° Keich, de William
Shlrer.

O Gllda Chataigner e Léa
Maria estarão autografando,
logo mais, às 21h na boate
Zum-Zum, o livro de sua au-
toria 1440 Minuto» de Mu-
lher, uma edição de José Al-
varo.

Peças
em cartas

temente, como Cristo, a ção Crocodilo) está resumida
transformar a água em vinho toda a moral da história. O

0 Correspondência: Rua
Maestro Francisco Braga, 307,
ap. 302, Copacabana.

HÉLIO PÓLVORA

Hud o Indomado
Os espectadores habituados aos JU-

mes horizontais, do tipo ação-puxa-açao,
certamente verão com ^Sjncia 

se-

não com tédio, O Indomado (Hud) pro-
duzido e dirigido por Martin Ritt, com

base na novela de Larry McMurtry, Hor-

seman. Pass By. Porque ao invés de con-

tar propriamente uma historia, o /time
c um estudo de caracteres, um confron-

to entre duas gerações, um Problema de

pais e filhos, o problema da juventude e

da velhice.
O commo resulta do desencontro de

quatro personagens para quem a 
çonvi-

lêncta se tornou dolorosa. Em primeiro
lugar a /ifura do velho Bannon, ja em

idade avançada - um homem deprm-

cipios. Criar gado, para ele, era uma ati-

vidade mais estética do que lucrativa a

exigir a humildade e o contemplativa-
mo do pastor. A êle se opõe seu filho
Hud, violento, pletórico, ambicioso, pou-
co sensível à lei e aos princípios, e que

não hesita em afastar obstáculos.

O velho Bannon simboliza o Sul

dos velhos tempos, das atividades agro-

pastoris. Do seu alpendre êle con-

tenta-se em contemplar as terras, o

gado Só ambiciona a paz do seu mun-

do, o respeito à velhice com digni-

dade. Hud è a nova geração impetuo-

sa que deseja perfurar a terra em busca

de petróleo. Bannon vive a criticar o

inútil dispêndio de energias do filho,

com mulheres, bebidas e correrias den-

tro da noite; Hud não se cansa de alu-

dir à velhice do pai, ao seu comodismo

para êle. os velhos são um peso morto

que os mais moços devem sacudir dos

ombros.
Nesse conflito entre o que é justo e

injusto, entre a crueldade de Hud e o

humanismo de Bannon, desenvolve-se o

filme Como um divisor de águas, entre

os dois. atua Lon - na opinião de Hud,

um idealista e portanto um fraco. In-

clína-se para a atitude do avó Bannon -

ARTES
IIARRY LAUS •

Hotel de turismo no Pasmado

e quando este precipita o seu fim, Lon
abre caminho à ambição de Hud: tam-
bém renuncia. Hud fica sozinho, sua
reação é um sorriso de zombaria. Ha de
ter pensado, naquele instante, que os
animais fortes não vivem em rebanho.
E o filme acaba.

O caráter desses três personagens es-
tá bem marcado — o mesmo aconteceu-
do à personalidade da cozinheira Alma,
já de meia idade, abandonada pelo ma-
rido e que erra de casa em casa, à espe-
ra de um golpe de sorte. Sua ambição
é uma viagem à Europa.'Ela participa
de concursos promovidos por revistas e
casas comerciais — mas o prêmio espe-
rado não chega: ganha apenas canive-
tes, recadores de cabelo. Bugigangas,
na opinião de Hud. Alma também vive

fugindo.
O Indomado vale como realização de

bom nível pela interpretação correta e

veeme7ite desses quatro tipos humanos
e pela definição que o diretor Martin
Ritt soube dar-lhes. Os choques e con-

flitos entre eles não narrados em lln-

guagem direta e sóbria, que se reveste
de uma beleza dolorosa e serena. As ce-

nas da morte do velho Bannon, em meio

à solidão crepuscular do campo deserto,

a matança do gado vitima de aftosa, a

despedida de Alma, a fuga de Lon — são

instantes altos, de uma dramaticidaãe
bem contida. As alusões bíblicas acen-

tuam a dimensão ãa tragédia: o filho
bom, sacrificado anos antes pela impie-

dade de Hud; o filho mau; o pai honra-

do e digno, um patriarca que tenta sub-
sistir num mundo governado por novos

valores; e a fazenda, um paraíso perdido.

Paul Newman, Melvyn Douglas, Pa-

tricia Neal, Brandon de Wilde - atores

perfeitos nesses papéis. Quase não se

sente o esforço de direção de Martin Ritt
— e isso ê o melhor que se poderia dizer

do seu trabalho - neste filme que re-

trata a dor serena.

ROTEIRO
Filmes que
estão passando
ESTRÉIAS:

REGRESSO AO LAR — Pro-
duç-o frnnco-ltallarift — Dl-
reç&o de Lulgl Comenclnl —
Com Alberto Sordl. Serge Reg-
glanl — Colúmblii — Proib.:
14 anos — ART PALÁCIO CO-
PACABANA — ART PALÁCIO
TIJUCA — ART MÉIER —
Hor.: 14 h — 16 h — 18 h —
20 h e 22 h.

ARTIMANHAS DE AMOR —
Produção americana em cô-
res — Direção de Harry Kel-
ler — Com Sandra Dee, Peter
Fonda — Universal — Proib.:
livre — SAO LUIZ — 14 h —
16 h — 18 h — 20 h e 22 h.

NIKKI, O VALENTE INDO-
MAVEL — Produção de Walt
Disney — Direção de Robert
Rlvard — Com Nl_kl, Jean
Coutu, Emllc Qenest — Rank

Livre. ÓPERA — BRUNI
IPANEMA — BRUNI S. PESA

REQÊNÒIA — S. PEDRO
e BRUNI MÊIER — Hor.: 14 h

16 h — 18 h — 20 h e 22 h.

NORMAN, UM SUJEITO DE
SORTE — Produç&o Inglesa —
Direção de John Paddy Cars-
talrs — Rank — Livre. IMPE-
RIO — ROXY — CARIOCA —
BOTAFOGO — Hor.: 14 h — 16
h — 18 h — 20 h e 22 h.

_M PEDAÇO DO C_U —
Produç&o Italiana — DU-eçfto
de Aglauco Cassadlo — Com
Marcelo Mastrolannl, Rosana
Schtatllno — Franco-bras. —
Livre - PAISSANDU — PA-
RIS PALACE — Hor.: 14 li —
16 h - 18 h — 20 h - 22 JV.

A VELHA CASA ASSOMBRA-
DA — Produç&o americana —
Dlreç&o de William Castle —
Com Tom Poston, Robert
Morley — Colúmbla — Proib.:
14 anos - IPANEMA - TI-
JUCÁ - S. JOSÉ - Hor.: 14 h
— 16 h — 18 h — 20 h e 22 li.

 TEATRO
BARBARA HELIODORA

e de longeDaqui
O ator Milton Morais vai

empresar, em regime de pro-
dução independente, a mon-
ta^em de O Corno Sagrado,
de°Dias Gomes; a peça já foi

so de Ator do PEN Clube do
Brasil estão abertas até o dia
31 do corrente. Inscrições na
Av Nilo Peçanha, 26, 13.° an-
dar, das 18h 30m às 20 horas,
de segunda a sexta-feira. O

'.M<f.

O último boletim da Secreta-
Tia de Turismo da Guanabara,
chamado Rio .uris Press, pu-
bllca como noticia Inicial: "O

Estado está convidando os Ho-
telelros do Rio a estudarem a
construç&o de um Hotel de Tu-
Tismo no local onde existia a
Favela do Pasmado. Seus ex-
moradores estão hoje em casa
préprla na Vila Aliança, em
Bangu."

Lembramo-nos Imedlatamen-
te de duas torres que a Clda-
de terá. brevemente: o Rio Pa-
lace Hotel, na Av. Atlântica, e
o Edifício Casa Alta, numa das
encostas do Morro do Pasmado.
Será que a loucura vai-se repe-
tir? A grande área disponível
do morro permite a construç&o
de um grande hotel sem a ne-
cessldade de ser um alto-hotel.
Um edifício ou uma série de
edifícios ao longo da mela en-
costa, por exemplo, deixando 11-
_e o topo do morro, seria uma
das soluções aconselhadas, per-
mltlndo a existência de um par-
que central. A conclusão a que
chegou Afonso Eduardo Heldy
no conjunto do Pedregulho, sem
ser t&o alto, naturalmente.

N&o sabemos o pensamento
dos urbanista» gregos ou trola-
nos, nem somos técnicos para
opinar. Mas aqui fica nosso
»iert_. aos responsáveis e aos in-
teressados. Se. afinal de con-
tas, vurgtr nova torre, bem no
topo do morro, fazemos uma su-
gestão ao Turismo: a lnstalaç&o

de um caminho aéreo até o
Morro da Urca. Usando um tro-
cadllho Infame, a publicidade
poderá ser feita nestes termos:

"Pasmem, senhores 1 Hospedem,-
se no Hotel Pasmado, o único
que possui caminho aéreo para
o P&o de Açúcar!'*

NOTA CARNAVALESCA

O Baile dos Plerrots que a j-
crltora Eneida faz realizar to-
dos os anos e a que compare-
cem artistas e Intelectuais, 6e-
rá realizado dia 29, quarta-fel-
ra, na boate Dô-Ré-Ml (Edifício
Sede do Flamengo, na Av. Rui
Barbosa). Só mesmo Eneida
conseguiria uma coisa que nln-
guém consegue no Brasil: bal-
xar preços. Ano passado a en-
trada custou 10 mil cruzeiros
e agora custará apenas 7 mil.
com direito à cela. Como se
sabe, o número de convites é 11-
mltado a 250. As reservas po-
dem ser feitas com Leia Sousa
e Silva pelo telefone 37-3492.

NOTICIÁRIO

O Dois coquetéis para hoje: às
19h. no Petlt Club. Alfredo Sou-
to de Almeida lançará seu nô-
vo programa Rio Quatrocentào,
a ser levado pelo Canal 13. As
20h 30m, no Zum-Zum. nossas
colegas de redação Leia Maria
e Oilda Chatalgnier lançario o
livro 1440 Minutos de Mulher,
uma edição de José Álvaro.

0 A Galeria La Ruche (Rua
Augusta. 1530, S&o Paulo), está
apresentando uma exposlç&o de
pintura e desenhos de Paulo
Chaves. Multo inteligentemente,
essa galeria mantém-se aberta
aos domingos e feriados, perml-
tlndo visitas de turistas de fim-
de-semana e trabalhadores da
dia inteiro. No acervo, Segall,
Portinarl, Dl, Volpl, Aldemlr etc.

A pintora Marlsla Portlna-
ri vai expor no México, a con-
vlte do adido cultural do Bra-
sil naquele pais. Também Gllda
Reis Neto foi convidada.

De 8 a 22 de abril será rea-
llzada uma Exposlç&o de Carlca-
turas de Turismo a que pode-
r&o concorrer prolisslonals e
amadores. É uma promoç&o da
Associação Brasileira de Jorna-
listas e Escritores de Turismo.

O N&o deixe de visitar as lm-
portantes exposições montadas
no Museu de Arte Moderna,
reunindo artistas britânicos, Ja-
ponêses e um peruano, todos
participantes do VII Bienal de
Sâo Paulo.

Beabre hoje a Galeria Bonl-
no com uma exposlç&o de seu
acervo.

Outra de Turismo: encerra-
se a 25 o prazo de Inscrição ao
Concurso do Símbolo Oficial do
IV Centenário da Cidade. O pré-
mio ao vencedor 6erá de 1 ml-
lh&o e haverá mais dois prêmios
de 500 e 200 mil cruzeiros.

B6LSO — 27-3122 — Pobre
Menina Klca. — 21h 30m -

Vesp.: dom., líh 30m.

CABLOS GOMES — 22-7581
— Boelnf-Boelng — 21h. Vesp.

quinta • domingo 16h.

COPACABANA — 57-1818, r.

teatro — Mar., M»ry — 2lh

30m. — Vesp.: quinta 16h c

domingo 18h.

D-LCINA — 32-3317 — Um

Bonde Chamado Desejo — 21h
— Vesp.: quinta e dom., I6h.

GINÁSTICO — 42-4521 — Os

Direitos da Mulher — 21h. —

Vesp.: quinta • dom-, I6h.

JARDEL — 27-8712 — AnJI-

nho Bossa Nova — 21h. Vesp.:

quinta • dom. 16h 30m.

MAISON DE FRANCE -

52-3456 — História de Muitos
Amores — Quarta a domingo
21b. 30m. Vesp. quinta 16h e

domingo I7h.

MESB-A — 42-4880 - Três
em Lua-de-Mel — 21h. Vesp.:

quinta e dom., 16h.

RECREIO — 22-3164 — A
Panela Ti Fervendo — 20h e
22h. Vesp.: quinta, sábado e
domingo, l6h.

RIO — 43 9051 — Plantio.
— 21 horas. Vesperal: quinta
e domingo, 1* horas.

RIVAL — 22-2721 — Tem
Boas Pra Tudo — 20h e 22h.
Vesp.: quinta, sábado • do-
mlngo, 16h.

SANTA ROSA — 47-8641 —

Sorala, Posto 2 — 21h 30m —

Vesp.: quinta 16h 30m e do-
mlngo 18h.

TNC — 22-0367 — Encontro
Teatro Amador. — 'érça,

quinta e sábado, 21 horas.

TEATRO INFANTI- — Are-
na da Guanabara — Largo da
Carioca —- A Revolta dos Brin-
quedos. Sábados • domingos,
17h 30m

BOLSO — 27-3122 — Um Gê-
nio n* História — Sáb., 16h.

PRAÇA — 37-7003 — Toni-
nho — Sáb., 15h 30m e 17h. e
dom. às 14h.

ximo cartaz do Teatro Bra-
slleiro de Comédia de S. Pau-
lo A conhecida atriz de cl-
nema Glória Meneses fará,
parte do elenco.

fevada.~h_ algum tempo atrás.  curs"o","será 
~ 

ministrado pela
em Sâo Paulo, pelo Teatro professora Maria Vanderlei.
Brasileiro de Comédia, sob o Q diretor do excelente
titulo A Revolução dos Beatos. Schauspjelhaus de Zurique,
O lançamento da produção de Kurt H_rsc__feld, concedeu re-
Milton Morais está previsto cen_emente uma entrevista A companhia Internacional
para maio. no Teatro Rival, coiet_va à imprensa, para d_ Mar_onetes Rosana Plcchl
que voltará portanto a abri- anunc_ar 0s planos da Com- e6t__.se apresentando, diária-
gar, depois de muito tempo, pímhia para a estação de 64. mente. no Teatro da Praça, as
um espetáculo de teatro de- Entre outras peças, deverão 20h30in, com vesperais às
clamado. Flávlo Rangel pode- xr montadas: Assl» Estava -ul__t!.S) aos sábados e domin-
rá vir a ser o diretor de O Escr__0l de Priedrich Ourren- às 18 horas. Trata-se de
Como Sagrado. Quanto ao matt> ^fo _e estréia do gran- umft prom0ção do Serviço de
elenco, já estão certas as pre- d_ dramaturgo suíço (por oca- -
senças de Vanja Orico — que s,-0 d- sua primeira monta-
será, sem dúvida, uma atra- m no mesmo Schausple-
ção para o público carioca — ]hau'Sj em 1947i Assim Estava_ . . ,.-_..,. „..„ __ Escrit0 suscitou um enorme

escândalo e teve de ser retl-
rado de cartaz depois de pou-
cas representações); Don
Juan ou o Amor da Geome-
trla, de Max Frísch (também
uma remontagem de uma an-
tlga obra do outro grande au-
tor süfço>; O Ocaso, do es-
crltor soviético Isaac Babel
(será a primeira montagem
desta peça fora da URSSi;
finalmente, três peças de es-
tréia de Jovens autores sui-
ços: Urs Troller, Georg Brun-
ner e Hans Muehlerthaler (es-

DIAMANTES DA DISCÓRDIA
Produç&o Japonesa — Dl-

reç&o de Masulchl llzu_a -
Com Kem Takakura - Octans

Proib.: 18 anos — PATHí.
_ MAUA - PARA TODOS -

Hor.: 14 h - 16 h - 18 h —
20 h e 22 h.

CONTINUAÇÕES:

O INDOMADO — Produção
americana, em cores - Direção
de Martin Ritt - Com Paul
Ne*man. Melvyn Douglas c Pa-
trlcla Neal - Paramount -
Proib.: 14 anos — BRLNI-FI.A-
MENOO. CARUSO e BRITA-
NIA. Hor.: 14 h - 16 h — 13 h
— 20 h — 22 h.

VOU ^w**- « ^«~  -

e de Catulo de Paula, que fa-
rá também a música do es-
petáculo. A montagem será,
possivelmente, .patrocinada
pelo Banco Nacional de Mi-
nas Gerais, que está-se cons-
tituindo, atualmente, num au-
téntlco mecenas do teatro ca-
rioca.

Teatros da Guanabara.

Claude Chabrol. famoso di-
retor cinematográfico da nou-
velle vague, acaba de dirigir,
para o Théâtre Montansier,
uma encenação de Macbetli,
de Shakespeare, com Roger
Hanin no papel-título.

O GRANDE MOTIM — Pio-
duç&o americana, em cores —
Dlreçfto de Lewls Mllestone —
Com Marlon Brando e Trcvor
Howard — Metro — Proib.: 10
anos — METROS: PASSEIO,
COPACABANA e TIJUCA —
ALFA BRUNI BOTAFOGO e
PALÁCIO HIGIENÔPOLIS —
Hor.: variados,

CLEÓPATRA — Superprodu-
ç&o americana, em cores — Dl-
reçáo de Joseph. Manklewlcz —
Com Eli.abeth Taylor e Ri-
chard Burton — Fox — Proib.:
18 anos — PALÁCIO — Hor.:
12h — 16 h — 21 h.

CARLITOS EM DESFILE —
Produç&o americana — Com
Charlle Chaplln — Livre — AL-
VORADA — Hor.: 14 h — 16 h
— 18 h — 20 h e 22 h.

Jorge Andrade, depois de se
impor, finalmente, com A Es-
cada, ao público carioca, vai
enfrentar, em breve, platéias
estrangeiras: A Moratória es-
tá sendo ensaiada em Mon-
tevidéu. pelo Teatro dei Pue-
blo, sob a direção de Ornar
Grasso; ao mesmo tempo, o
autor paulista recebeu de
Praga um pedido de autori-
zação para a tradução de A
Vereda da Salvação para o
idioma tcheco. A Vereda da
Salvação, considerada por
muitos como a melhor peça
de Jorge Andrade, será o pró-

A Rádio Ministério dft EdU-
cação participará ativamente
das comemorações do Quarto
Centenário de nascimento de

ns Mu.uic. _.a„_ -v.. Shakespeare, promovendo um
,„ três àeá.S escritas curso sobre a obra toatespea-
rom a íolaboraçSo do la- riana destinado aos professo-
taWo * dramaturgia res de inglês, representações
mantido pelo Schausplelhausi. de peças de Shakespeare pelo
Co^íorm.Hpfenu» constatar, elenco de radloteatro, progra-
^SpSuÍus de Zurique 

gjjJ^^SSlS

TALHADO PARA CAMPEÃO
Produç&o americana, em

core. — DU-cção de Plill Kàrl-
son — Com Elvis Presloy, Gig
Young e Lola Albrlght — Uni-
___ — Proib.: 10 anos — VI-
TÔR1A, MIRAMAR e MADRI

Hor.: 14 h — 16 h — 18 h —
20 h e 22 h.

e uma espécie de Teatro de
Arena de São Paulo da Sm-
ça...

As matrículas para o Cur-

peare. e uma retrospectiva ei-
nematográfica shakespearia-
na.

Yan Michalslú

COMEÇOU COM UM BEIJO
Produç&o americana, em có-

reíl _ com Glenn Ford e Deta-
ble Reynolds — Metro —
Proib.: 14 anos — RICAMAR

Hor.: 14 h — 16 h — 18 h
20 h e 22 h.

O SATÂNICO DR. NO —
Produção inglesa, em cores —
Dlreç&o e Terence Young —
Com Semi Connery e Ursula
Andress — United — Proib.:
10 anos — CAPITÓLIO LE-
BLON e AMÉRICA — Hor.:
13 h 20 m — 15 h 30 m — 17 1i
40 m — 19 h 50 m e 22 h.

COMENTÁRIO
SOUZA BRASIL

Desordem organizada
O aue surpreende, nessa série de cri-

ses artificiais, artiflciàlmente_ provoca-
das, é a paciência, a resignação, do po-
vo delas a maior vitima. Convivendo,
há muito, com estrangeiros radicados no
Brasil sempre ouvimos elogios calorosos
ao povo brasileiro. Nenhum outro su-

porta, com tanto estoicismo, provas co-
mo essa, que tão duramente o atingem,
sem que se ouça qualquer protesto ou se
enxergue qualquer sinal exterior, de re-
volta contra os diretos responsáveis pela
crise. Mesmo porque a identificação
desses é simples e manifesta. Provoca a
desordem organizada aquele que se omi-
te no exercício da autoridade e nao res-
guarda a ordem pública. Vivemos um

paradoxo. Quando dominava o liberalls-
mo econômico, jamais se negou ao Esta-
do o direito de exercer o poder de poli-
cia. Seria, na frase feliz de teoristas
franceses, "L'Etat gendarme". Hoje,
quando vemos a onipotência e a onipre-
sença do Estado em todas as manifesta-
ções da vida nacional, omite-se a auto-
ridade, evitando praticar até mesmo
aquele direito que jamais se lhe negou
em épocas passadas, quando se visava
cercear, em beneficio do indivíduo, as
atribuições do Poder Público. E sente-se,
igualmente, que essa omissão, esse es-
facelamento da autoridade, está conta-
minando novas áreas, cada vez maiores

e mais expressivas. As recentes greves
náo mais se limitam à iniciativa priva-
da Incluem funcionários públicos que
na* realidade, rebelam-se contra o Esta-
do A impunidade estimula tais atltu-
des Mesmo ao observador mais super-
íiclal, náo escapa o aspecto de ensaio
_eral de que ora se reveste esse desça-
bldo movimento paredista. O Supremo
Tribunal Federal, em aresto memorável,
condenou esse tipo de reivindicação.
Baseado nessa Interpretação legal, que
supre a ausência de lei específica, pode-
ria a autoridade responsável coibir qual-
quer movimento que, como esse, tan-
to prejudica o povo. Nada se faz a

pretexto de não se violar a democra-
cia Esquecem os que assim pensam que
essa é a maneira mais fácil e expedi a
de liquidar o regime. Porque democracia
náo é demagogia. O exercício normal de
um direito não legitima seu abuso. Em
uma democracia o direito do indivíduo
cessa quando tangencia o do vizinho
Nem o exercício de um pretenso dire to

autoriza a privar a coletividade daque es
bens e serviços que lhe são essenciais.

Tudo isso que estamos a repetir e ele-

mentar. Mas até mesmo isso parece es-

tar completamente esquecido. Nao so

pelos que governam, como, igualmente,

pelos que são governados...

LUZES DA RIBALTA — Pro-
duçSo inglesa — Dlreç&o de
Charles Chaplln — Com Char-
les Chaplln e Clalre Bloom —
United — Livre — ROXY —
Hor.: 14 h — 16 h 30 m — 19 h
_ 21 h 30 m.

A VINGANÇA DE MONTE
CRISTO — Produç&o francesa

Dlreç&o de Claude Autant-
Lara — Com Louls Jourdan e
Yvone Fourneaux — Warner

Proib.: 10 anos — ODEON e
RIAN — Hor.: 14 h — 16 h —
18 h — 20 h e 22 1i.

OUSADIA — Produç&o ame-
rlcana, em cores — Dlreç&o ele
Rlchard Thorpe — Com Burt
Lancaster e Robert Walker —
Condor — Proib.: 10 anos —
PLA-A OLINDA e MASCOTE
_ Hor.: 14H - 13 h 10 h -
Uh 20 m — 19 h — 20 h 40 m
e 22 h 20 m.

O PROCESSO — Co-produ-
ç&o íranco-ltallana. - DlreçAo
de Orson Wellea -- Com An-
thony Perklns. .eanne Moreau
e ilomy Sclmeider — Condor
— Proib.: 18 anos — BRUNI
COPACABANA — Hor.: 14 h —
16 h — 18 h — 20 h e 22 h.

REAPRESENT AÇÕES:

AMOR, SUBLIME AMOR —
Produç&o americana em cô-
res — DlreçSo de Robert WUe
— Com Nathalle Wood. Geor-
ge Chakirls — United —

Proib.: 14 anos — REX —
Hor.: 15 h — 18 h e 21 h.

NO KF.INO DA TRAIÇÃO —
Produç&o americana — Dire-
ç»o de William Castle — Com
Robert Stack. Ursula Andre?s
— Livre. VENEZA — Hor.: 17 h
20 m — 19 h — 20 h 40 m e
22 h e 30 m.
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Jornal do Brasil, 3,a-feira, 21-1-64, 2° Cad.

S CJ _LAC IFIC APUS
Compra e venda: Apartamentos Prédios e Terrenos
CENTRO
Tara anunciar no JB uti-
Hze os serviços da Agên-
cia São liorja, na Av. Rio
Branco, 277 - Galeria (em
frente ao antisojàcnado) ¦"ClTRO — Edifício residen-
ciai, projetado com amplo
confôrlo. Venham conhece-
lo. Aps. com SALA, QUARTO
SEPARADO e SALA, 2 QUAR-
TOS, com dep. complelas —
Todas as peças amplas e
claras. Acabamento magni-
fico. Pequena entrada, par-
te facilitada e mensalidades
de CrS 25000,00. Atende-
mos na obra. Rua Riachuelo
n.° 349, em frenle à Av.
Henrique Valadares. — SI-
BRAL - CRECI 200. - Tel:
22-2668.
FÁTIMA — Vendo aps. de
quarto, sala. coz.. b/soc. e
dep. BJhpreg-d. Aceito ipeg
c/sinal. Tratar c/Carvalho.
Rua México. 31, sobrelo).. 204
— Tcl. 22-7029, 10 íls 12. dep
16 horas.
VENDO sala de frente. \vc
Interno. Edifício Odeon.
34 m2. Preço 5 m. Tratar
tel. 52-2133, _Antônlo Bertho.

GLÓRIA - S. TER.
GLÓRIA"— Vendo ap- de
saleta, sala, 2 qts. etc, na
K. Cândido Mendes. Tel.
22-3810.

SANTA TERESA - Vdemos.
aps. c/ salão, 2 ou 3 qtos,
etc. Estuda-se Cx. e Inst. —
Ver Rua Júlio Otoni, 315-
341,'c/ port. Tratar EDAR
LTDA. Tel. 22-3810.

SALA e 2 quartos. Vendo na
Rua Sa Ferreira. 178. ap. 502

Ver com o porteiro e tra-
tar com_ Maurício — 23-3105.
SAO CRISTÓVÃO — Rui
Capitão Fclix, 34 — Jun-
to ao Mercado da CADEü

Sala, 2 quartos, depen-
dências completas p| em-
preftada. Garagem inclui
ila no preço. — Apenas CrS
20 000,00 mensais. Constru-
ção a carffo da Construto-
ra SILVA CARDOSO LI-
MITADA. Vendas exetusi-
vas da Copacabana Imó-
veis Ltda — Av. Rio Bran-
cn, 135. ffr. 1 018-9. Teleío-
nes 42-4900 e 22-8905. —
Cr.KCI 272 — Visite-nos
ainda hoje no local ou em
nossos escritórios.

IPAK. - LEBLON
Anuncie em nossa agencia
Av. N. Sr/ Copacabana 610
ÍPÃNÈMA — vênrto prédio
velho, ótimo ponto. Detl. c/
Carvalho, Rua México, 31,
sobreloja 204. 10 As 12, dep.
16 horas, 22-7029.
IPANEMA — Vendo na praia,
apartamento pronto CrS 90
milhões à vlsta. Sr. Fernan-
do. Tcl. 25-8754 (do manh-.)
e 22-7452 la tarde). 
LEBLON — Nôvo, vazio, ãe
frente, entrega imediata, sa-
lão. 3 quartos com armários,
2 banheiros, demais depen-
dências, garagem, amplo e
arejado. Ver e tratar na Av.
Delfim Moreira, 552, 3.» an-
dnr. das'9 as 12 o das 14 às
16 horas, com o Sr. Luis.

TIJUCA — Ampla sala e
quarto separados. Perio da
Praça Saenz Pena e quase
esquina de Barão de Mes-
quita. Dependências comple-
las. Boa localização e óti-
mo lipo de apartamento. —
Todos de frente. Sinal de
100 mil e mensalidades de
30 mil. Rua Adalberto Ara-
nha, 47. Informações no lo-
cal até 22 horas. Uma reali-
zação da CHOZIL ENGENHA-
RIA S. A. — Rua Alcindo
Guanabara, 25, 5.° andar.
Tels: 42-4820 e 32-6592.
Vendas: Júlio Boooricin. —
CRECI n.° 95.

CASA DE VILA — Sala. dois
quartos, dep. completas —
Rua Teodoro da Silva 386
casa 3. Chaves c| 6. Tel.
28-3309.

CATETE —
FLA. j. LARANJ.
CATETE"—"Saleta, sala e
quarlo. Você tem ainda a
oportunidade de comprar
êste apartamento, no melhci
ponto do bairro, a cinco
minutos do centro da Cida-
de. 28 830,00 mensais e si-
nal de 173000,00. Obra já
iniciada. — Rua do Catete
esq, de Almte. Tamandaré.
Informações no local diária-
mente até ás 22 horas ou
na IMOBILIÁRIA NOVA YORK
5. A. — Av, Rio Branco n.
131, 14.° andar - Tel:
31-0060 CRECI n 3.
CATETE"— Vendo ótimo ap.
Prédio nõvo, c/quarto, sa a
coz., b. soe. em côr. Visitas
e dem. det. c/Carvalho, Hua
México, 31, sobreloja C04.
Tel. 22-7029, 10 As 12. d..-.
_6_hora_.
CATETE — Üm ótimo ap. de
2 quartos, sala e dependên-
cias de empregada. Obra
já iniciada. 55 275,00 men-
sais. Sinal de 339830,00.
Rua do Calete esq. dc Alm.
Tamandaré. — Diariamente
até 22 horas ou na IM0BI-
LIARIA NOVA YORK S. A.
—• Av. Rio Branco, 131,
14.° andar. Tel: 31-0060.
CRECI n.o 3^ P_
FLAMENGO' — Vendo ap.
801. da Rua Buarque de Ma-
cedo 25. de frente, ocupado
com 2 500 000 entrada Tcl.
43-4205.
LARGO DO MACHADO — R
G:u;o Coutinho, 28 — Vende-
sc ap. 2 qtos., sala, cozinha,
banheiro e dep. compl. Pre-
ço íi milliões. Tr. c. Ema-
nuel tel. 32-8055, ramal 450
de 11 às 17 horas.

LEBLON — Um apartamen-
to de alto luxo, no local
mais aristocrático do bair-
ro. Rua Timóteo da Costa n.
623, hall e elevador pri-
vativo, grande living, saia
de refeições, 4 quartos com
armários embutidos, 4 ba-
nheiros sociais em côres, co-
pa, cozinha, 2 quartos pars
empregadas, área de servi-
ço completa e piscina, jar-
dim de inverno, play-ground
— Dois andares para gara-
gem. Informações no local
ou na Avenida Delfim Mo-
reira, 954, (ao lado do Ci-
nema Miramar). Vendas na
IMOBILIÁRIA NOVA YORK S.
A. — Av. Rio Branco, 131,
14.° andar. Telefone:
31-0060.-CRECI n. 3.

TIJUCA — R. B. de Mesqui
ta, 28 — Vendo ap. nôvo,
próximo Coi, Militar. Sala e
quarto separados, dep. comp.
emp. reversível. Direto com
o .proprietário. Tel. 48-4656,
terça a sexta-feira.

VILA ISABEL - Sala e dois
quartos e sala e quarto ,e-
parados, com quarto de em-
pregada reversível. Um tipo
de ap. de grande procura.
Construção de alto padrão
sobre pilotis, garagem etc.

Rua Teodoro da Silva n.
294. Prestações mensais a
partir de 19 750,00. Cons-
trução com a garantia da
MATEC ENG. E COM. - Pia-
nejamento e vendas: MOGNO
IMOBILIÁRIA LTDA. - Av.
Rio Branco, 156, Gr. 1 838

Tel: 42-3443. Ver no
local até 22 horas.

TIJUCA — Junto à Praça
Saenz Pena — Rua Adal-
berto Aranha, 47. Quase es-
quina de Barão de Mesquita
2 banheiros sociais e de-
pendências completas para
empregadas. Todos de fren-
fe. Sinal de 172 mil e men-
salidades de 42 mil. Infor-
mações no local até 22 ho-
ras. — Uma realização da
CHOZIL ENGENHARIA S.A. -
Rua Alcindo Guanabara n.
25, 5.° andar. — Tels: ..
42-4820 e 32-6592. Ven-
das: Júlio Bogoricin. CRECI

°95.

VENDEM-SE terrenos na Bar
ra da Tijuca. Informações p/
tel.: 32-9303.

PCA. BANDEIRA
S. CRISTÓVÃO
SÃO CRISTÓVÃO - Aparta-
mentos de 1 ou 2 quartos,
sala e demais dependências.
CrS 31950 mensais e si-
nal de apenas Cr$
49500,00. Todos os aps.
são de frente, no melhor
ponlo do bairro. Rua São
Cristóvão, 946 — Informa-
cões e vendas no local ou
na IMOBILIÁRIA NOVA YORK
S. A. — Av. Rio Branco n.
131, 14.° andar. Tel: ..
31-0060. CRECI 3.

VILA ISABEL - Terreno -
Piecisa-se — Firma constru-
tora compra ou permuta p/
apartamentos. Tratar direia-
mente com ETEL. Av. Pio
Branco, 151, Gr. 308. Tels:
22-0004 e 22-2379. CRE-
Cl n.° 351.
LINS - B. DO MATO
Anuncie cm nossa agencia
Rua Pias da Cruz 74-B.

UNS — Vendo 2 casas em
terreno de 12x50. Tratar
tel: 42-5115, Sr. Braga.

TIJUCA — Terreno pl incor-
poraçâo, compra-se, de pre-
ferência em ruas de 4 pavi-
mentos. Tratar tel. 22-3791.
TIJUCA - Rua Dona Zul-
mira n.° 22 (quase esquina
de S. Franc. Xavier). —
0 apartamento ideal para
você e sua família! Sala, 2
quarios, deps. completas.
Prédio sobre pilotis, play-
ground e garagem. Projeto
tembro, 44 (esq. Quitanda)
104920,00. MENSAIS: CrS
24250,00. —Uma garan-
tia na incorporação JAYME
G0RBERG - LOJA A ECO-
NÔMICA - Rua 7 de Se-

Tel. 42-5136. Constru-
ção de: MÉSON ENGENHARIA
LTDA. Uma segurança na
— Escritura Pública ime-
aprovado n.° 7413050/63
diala. SINAL: Cr$
construção. CORRETORES NO
LOCAL.

LINS - CASAS DE LUXO -
Pavimento térreo: Jardim,
varanda, sala, cozinha e de-
pendências complelas inclu-
sive para empregada. Pavi-
mento superior: 2 ou 3
quartos e banheiro social.
Cr$ 220 mil de sinal e 28
mil mensais. Um negócio
como poucos. Informações
no local, RUA HERACLITO
GRAÇA n.° 93, até às 22
horas. Projeto e planeja-
menlo da C0NCIL, Rua Mé-
xico, 148, gr. 905 - Tel:
42-5312 e 42-4574 -
Vendas Júlio Bogoricin. —
CRECI 95.

CASAS por camlnlião ou
carro de passeio. Nilópolls,
Telcfoner 58-1336 - Carvalho.
ENGENHO D*Ê DENTRO —
Apenas 1 OOO OOO cl 300 OOO de
ent. o 11000 mensal, vendo
terreno de vlla. Rua General
Clarlndo, 313. Tratar na El-
Dourado. Av. B. de Pina, 59,
Penha. Tel. 30-5172.
ÊNGÊNHÓ DE DENTRO —
C/vazla, constr. neva, vendo,
3 quartos, 2 salas, coz.. copa.
banh. ccmpl.. deps. empre-
gada. Toda envidr.. var. c
gar. Ter. 17x20. Ver na Rua
br. Leal, 563, fundos. Tratar
Org. Orlando Manfredo, Rua
Barfto de Iguateml, 86. Tel.
4B-0S04. _Crcci_82.
ENGENHO NOVO — Vendo
cílsil 3 qts., sala, aceito cal-
xa de IPEC3. — Tel.: 34-4943.
Lourenço.
ENGENHO DE DENTRO —
Vendo ótimo terreno c/ 3 ca-
sas antigas e vazias, área Ue
900 m2, zona Industrial c re-
sldenclal. R. Dr. Padilha. —
Bnse 12 milhões, c/ iO_í. —
Plínio, tel. 29-1016, 14 às 17
horas.
MEIER — Vendo na Rua
Joaquim Méier, 325. esquina
M. Sampaio. 3 prédios ve-
lhos. com 22x33. V/local. Inf.
Carvalho, Rua México. 31,
sobreloja 204. Tel. 22-7029,
das IO às 12, dep, 16 horas,
MÉIER — Vendo terreno
esq. Dias da Cruz. Bom pj
incorp. Te), 22-3810.

MADIÍREÍRA — Um grande"
negócio em Madureira. —
Apartamentos de 1 ou dois
quartos, sala, cozinha e de-
pendências. CrSJ8100,00
mensais e sinal de Cr$ ..
181000,00. Veja na Rua
Domingos Lopes n. 671.
diariamente até às 20 horas
ou na IMOBILIÁRIA NOVA
YORK S. A. - Av. Rio Bran-
co n. 131, 14.° andar. Te-
lefone: 33-0060. (CRECI 3).
MÉIER — A última entre-
ga vazia. - Rua Leite Ribei-
ro. 25, Jt. Dias da Cruz. —
Vendo casa c| 3 qts., sala,
co-„ banheiro e quintal. —
fer no local. - Tratar. ORG.
ORLANDO MANFREDO. —
Rua Barfio de Iguateml, 86.
Telefone: 48-0804. CRECI 82.

AV. COPACABANA, 14
NA NOVA RUA PROJETADA,
A 100 METROS DA PRAIA.
SOMENTE 2 POR ANDAR.
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MADUREIRA — Vendo 14 cu-
sas, terreno de esquina, 1 OOO
m2. Rua Jofio Vicente. 441 —
Tratar na Rua Luis Delílno
n.° 170 — Cascadura — Sr.
Luís.
MÉIER — Rua Fíiblo Luz —
Vendo casa de luxo, 1." !oe.,
2 pav., 3 qtos., 6ala, copa.
coz., banli. social, banh. de
empreg., cobertura para car-
ro, tudo em lino acabamen-
to, lado Dias da Cruz. Rua
particular. Base CrS B ml-
lhões. Trat. com Plínio. Ne-
gócio direto. Tel. 29-1018,
para marcar visita, 14 fis 17
ou das 10 às 12 horas. Fàblo
Luz, 463.

JACAREPAGUÁ
JACAREPAGUÁ — Taquara
— Vendo ótima casa, c/ 2
quartos, sala, saleta, banh.
compl., coz., varanda, luz,
multa água, terreno 19x90,
todo murado, árvores fruti-
feras, entrada para carro, mo-
radia para caseiro, tudo a 50
metros da Estrada do Tlndl-
ba, que é asfaltada e dista
30 minutos para a Praça
Mauá ou Largo da Carioca.
Base 15 mllhóes, c' 50*7.. rea-
tante em 4 anos. Negócio «Jl-
reto ci* Plinlo. Tel. 29-1016,
das 14 às 17 horas-par» vi-
sita e ver planta

MADUREIRA — Em terreno
tíe osq. 15x28, vencio f casas,
vazias, na Rua Maria José,
96 próx. tx Domingos Lopes.
Ver no local Infs. na Org.
Orlando Manfredo. Rua Ba-
rão de Iguateml, 86. 48-0804.
Crecl 62.
MADUREIRA — Vendo casas
B/l vazia, de 2 quartos, sala,
cozinha, banh. o quintal, R.
Maria José. 82. 88 e 92. *Próx.
Dr,mln..'03 Lopes. part. de
ent., rest. prest. Ver das 14
às 17 horas. Dom. das 10 às
12 horas. Tratar Org. Orlan-
do Manfredo. Rua Barfto de

VENDE-SE ap. 313. R. do Ca-
tete. 310 de frente, novo. sala
quarto separado. 1 300 OOO.OO
no ato, 700 em 30 dias, 350 6
meses após e 58120 em 3
anos. Ver no local das IO às
17 h. Tratar R. Ouvidor, 87,
4.° and.. C/ Dr. Bezerra, dus
16 às 18 horas.

BOTAF.
ATENÇÃO!

URCA
Rara opor-

tunitlailc: Traia de Bota-
fotro — Vendo tortos os
aps. rte frente para o mar,
projeto de Scríjin Beriiar-
des em ertifieio rte alto lu-
xo, funcional, panr fino
(TÕsto, comp. dc hall. 2 sa-
las. ."! a 4 quartos, com ar-
ni á rios embutidos, dois
banheiros sociais em côr,
mais toiictte, dois quartos
de empregada, copa e co-
zinha. lavanderia, área c
RaraRcm. Sinal 250 mil, na
promessa 250 mil e o saldo
a combinar, financiado em
quatro anos. Tratar dire-
tamente com o tel. 26-0281
ou 46-7603. das 9 ãs 21 ho-
ras, inclusive domingos,
com Anita Gelbert — O
mais moderno edifício com
vista para toda Baía da
Guanabara, Urca, Lagoa
etc. Telefonem sem com-
promlsso. B a r o negócio.
Frecn CrS 12 800 000.00-

JEME - COPAC.
Anuncie em nossa agência
Kua Bolívar 8-A, esq. Av.
Atlântica. _
BELO ãp. Av. Copac. 1 41S,
604 3 quartos, sala, dep. v.
vazio. — 42-5641.

TU. - R. COMP.
Anuncie cm nossa agencia
Rua Conde dc Bonfim 262

ALTO DA BOÀ VISTA - A
800 metros da Usina. Rua
Raimundo Caslro Maia, 115.
Excepcionais aps. de 2 ou 3
quarios, Iodos de frenle —
Edifício sóbre pilotis. Den-
Iro de um vale de 6000
rr.2, de jardins. Sinal de 250

e prestações desde ..
CrS 33750,00. Construção
garantida pela MATEC ENG.
E COM. — Ver no local
diariamente ou com a M0G-
NO IMOBILIÁRIA LTDA. Av.
Rio Branco, 156, Gr. 1 838,

Tel: 42-3443.

VENDE-SE casa vazia com 3
quartos e duas salas a na
Rua Salvador Mendonça, 27
— Rio Comprido. Tratar c/
corretor afinal Crecl 305 —
Tel.: 49-3828 e 43-0846.

RECREIO BANDEIRANTES —
Terreno. Vende-se. Tratar
tel. 47-4390, 9 ãs 12 e 19 às
22 horas.

Iguateml,
cl

86 48-0804. Cro-

VENDE-SE ou aluga-se casa
Rua Jorge Lóssio, 59, cl V.

ANO. • GRAJAÚ
VILA ISABEL

TE*RRENO por auto troco ou
vendo.. Rua das Rosas 824.
Augusto. ¦
VÍLA VALQUEIRE — Bem na
Praça. Vendo na R. Alves do
Vale, 441, as 3 últimas resld.
de 1, 2 e 3 qts. sala, copa.
coz., banh. compl. etc. Posso
entregar vazias. Preço desde
1 milhfto c/ 600 mil de entr.
e 20 mll mensais. Ver hoje

-r-r-z—.,,.„--:•' no local. El-Dourado. Av.
SALA, QUARTO, Brás de Pina, 59-P. Telefone

30-5172.

PRAÇA SAENZ PERA - Rua
Soares da Costa, 58. (Próxi-
mo ao Cinema Olinda). Opor-
lunidade excepcional. —
Apartamentos de requinta-
do gosto, com salão, 3 qts.,
2 banheiros sociais, depen-
dências complelas e área de
-erviço. PREÇO: Cr$ 9 33b
mil. Início de construção.
Atende-se diariamente no
local até às 24 horas. CONS-
TRUCÃ0 E VENDA: CONSTRU-
TORA AURA LTDA. - RUA
MÉXICO, 90, 1,°, 5/ 10/-
109. Tels: 32-6346 e ....
42-2402. CRECI 356.

GRAJAÜ
BANHEIRO, COZINHA, ÁREA E
DEPENDÊNCIAS DE EMPREGA-
DA. Obra iniciada. Entrada
de CrS 260000, e presta-
ções mensais de Cr$ 19 500

Plantas e informações no
local. RUA TEODORO DA SIL-
VA, 785, até às 21 horas.
Vendas exclusivas da ORVIL

Organização de Vendas
de Imóveis Lida., Rua An-

o de Carvalho, 29. —
Grupos 8191820. - Tel.
12^615^ CRECI 203^_
GRAJÃU — Vendo duas ca-
sas assobradadas, entre 2
palacetes, em terreno de
12x50. Tratar: 42-5115-
Sr. Braga.

CENTRAL

RIACHUELO — Na Rua 24
de Maio. 628. vdo. ap. de fte.
c| 2 qts., sala. coz.. banh.
compl. Ver no local, após às
16 hora-. — Tratar. ORO.
ORLANDO MANFREDO. —
Rua Barào de Igualem.. 86.
Telefone: 48-0804. CRECI 82.

COPACABANA - Excelentes
aps. de 3 quartos e duas
salas, copa, cozinha, terra-
ço de serviço e dependên-
cias completas. A 100 ma-
tros da praia, na nova ?ua
projetada. Entrada pela Av,
Copacabana, 14. Informa
ções diariamente até às 22
horas. Vendas: IMOBILIÁRIA
NOVA IORQUE S. A. — Av.
Rio Branco, 131, 14.° an-
dai. Tel: 31-0060. CRECI 3,
COPACABANA — Vendo lln-
do ap. de frente, com quar-
to. sala etc. Otlmo pon.ro
transversal. Ed. de luxo.
inq. s/contrato. Tratar tels.
57-20B6 e 57-5187. Leo de
Queiroz. Crecl 243 _
JOAQUIM NABUCO. esq. B
Carvalho. Ap. quase pronto,
frente, 3." andar, cola. 2 qts.
dep. empr. 8 500 mll à vista
37-6523.

TIJUCA — Casas. Rua Ur-
bano Duarte. 38. 42. Vendo
de 2 qts., 2 salas, coz.. banh.
desp., Jard. e quintal, com
parte à vlsta, rest. em pres-
tações. - Ver no local. Tra-
tar. ORO. ORLANDO MAN-
FREDO — F. Bar&o de Igua-
temi. 86. - Tel.: 48-0804. —
CRECI 82.
TIJUCA - Rua Conde de
Bonfim, 130, esquina de
Marquês de Valença. Num
ponto excepcional, um tipo
de ap. familiar, raro no
bairro, 3 quartos, ampla sa-
la, dependências complelas,
inclusive para empregada.
Mensalidades a partir de 50
mil e sinal de 390 mil. Um
empreendimento da C0NCIL
— Rua México, 148, gr.
905. - Tels. 42-5312 e
42-4574 — Informações no
local até às 22 horas. Ven-
das Júlio Bogoricin. CRECI
95. (P

ORAJAU' — Rua Ens.cnt.elro
Richard — Vendo ótimo ap.,
final de const., com quarto,sala, cozinha etc. 1 800 000
líquidos, à vlsta. Tratar tels.
57-2086 e 57-5187, Responsa-
vel: Leo de Queiroz. — Cre-
C1243.

GRÃJÀÚ - Av. Júlio Fur-
tado n. 196, Apartamentos
de luxo, com: salão, 3 am-
pios quarios, 2 banheiros
sociais, ampla copa-cozinha,
armários embutidos e de-
pendências complelas, in-
clusive para empreg. Ed.
sobre pilotis. — Apenas 12
unidades e sòmenie 2 por
andar, garagem e play-
ground. Mensalidades de 60
e 80 mil cruzeiros. Incor-
poração, construção e ven-
das com a garantia da VI-
TÓRIA ENGENHARIA S. A. -
Rua Uruguaiana n. 55, Gr.
604 e 607. Tel: 43-8662.
Informações no local, até
as 22 horas.

ATENÇÃO! - MÉIER
Rua Magalhães Coulo, es-
quina da R. Curupaili, ven-
demos em Edifício sóbre pi-
lotis, 2 elevadores, play-
ground, construção de A.
LUSTMAN & CIA. LTDA. -
Magníficos aps. de frenle,
com sala, 2 quartos e mais
um quarto reversível, deps.
completas, área de serviço
com tanque e garagem. Sl-
NAL: CrS 50 000 e presls.
de CrS 32 500. Inf. na loja
de vendas na Rua Magalhães
Couto, esquina de Adriano
ou na UNIL. UNIÃO NACIO-
NAL DE IMÓVEIS LTDA, -
Av. Almirante Barroso, n.°
91 _ s! 714 - Telefone:
32-8858.' - VENHA JÁ FE-
CHAR NEGÓCIO! CRECI 194.

RIACHUELO — Apartamentos
de 1 QUARTO, 1 SALA, CO-
ZINHA, BANHEIRO E DEPEN-
DÊNCIAS COMPLETAS. - Obra
niciada. Entrada de CrS ..
200 000, e prestações men-
sais de CrS 25 000,00. -

"a'Plantas e informações no lo-
cal: RUA FILGUEIRAS LIMA,
20 22, até às 21 horas. —
Vendas exclusivas da ORVIL
— Rua Anfilófio de Carva-
lho, 29, grupo 819820. -
Tel. 42-3615.-CRECI 203.
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CAXIAS — Jardim Grama-
cho — Vendo um lote oom
532 m2. Preço baratlsslmo.
Tratar com Carvalho, telefo-
ne 22-7029, 10 às 12, dep. 16
horas.
HIGIENÓPOLIS — Ap. c/ 3
qts.. s.. deps.. c' garagem —
5 100. c' 2 100, saldo a comb.
VerR.Jnlío Borges, 31, ap. 101— Chaves no 102. Tratar R.
Nicarágua, 175, L. I. Penha.
Tel. 30-1047 — Antero.
HIGIENÓPOLIS — Vdo. óti-
mo ap., 3 qts., v. sl., copa
ent. para carro por 4 ml-
lhões. — Telefone: 34-4943.
Lourenço.

TODOS OS SANTOS Rna Ge-
ttillo 210 ap. 305 desocupa-
do, 2 qts. salfto; qto. de emp.
5 milhões. 50% financiado,
chaves c| zelador. Tratar tel.
49-5608.

TERRENO - Precisa-se -
Firma construtora compra
ou permuta por apartamen-
tos. Tratar diretamente c/
ETEL — Av. Rio Branco n.
151, Gr. 308. Tels-, 22-0004
e 22-2379. CRECI n. 351.

ABOLIÇÃO — Vendo, R. Tcl-
xelra dc Carvalho, terreno c/
11x30, -,.na 3 pavt. Tratar c/
Carvalho. R. Me tico, 31; so-
breloja 204. 22-7029, 10 às 12.
dep. IO horas.
CASCADUIÍA no melhor lo-
cal, plflnftl de lotações. Vdo.
área c1 6 «asas vazias e 5
lojas em terreno de 37 x 83
forma lrreg. tendo proj. do
construção. — Av. Suburba-
na, II."- 10 518/10 538. esq.
Rua Anlbà. - Inís. Org. Or-
lando Manfredo, Rua Barfio
de Iguateml. 8G — Telefone:
48-08*04. CRECI 82.

VAZ LOBO — Vendo terr-
no c/casa de matl.lera. ten-
do a metragem de 10x8B, V.
R. Carolina Amado. .91. Tra
tar c/Carvalho, «ua México',
31, sobreloja 204, 22-7029, 10

12, dep. IO horas

VIGÁRIO OERAL — Vendo
boa casa, laje, sala, 2 quar-
tos, condução porta, multa
água — Preço excepcional à
vista. 2 000 000. TeL 54-0478.

VILA ISABEL — Rua Luis
Barbosa. 281304, — Cedo em
térm. de constr. de 2 qts.,sala, coz., banh. compl. e
WC. cl entr. p! carro. - Infs.
ORG. ORLANDO MANPRE-
DO. - Rua BarSo de Igua-
temi. 86. — Tcl.: 48-0804. —
CRECI_82^
VENDE-SE ótimo apartamen-
to pintado de nõvo. 2 quar-tos, snla, cozinhn. banheiro.
Ocupado Cr' 6 000 000.00 —
Rua Turf Club n. 12, ap. 811— Trata-se com o Sr. Esmc-
raldlno — Rua Imperatriz
Leopoldina, 8. s/ 305-6. Pra

ça Tlradentes.

CASA DUPIEX - Sobre pi-
lotis, construção de alto
luxo, com salão, 2, 3 e 4
quarios, cozinha, banheiro
em côr, ambos com azule-
jos até o teto dep. comple-
ia de empr., garagem, play-
ground, no melhor ponto
de Cachambi. Rua Garcia
Redondo, 90. Planta e in-
formações no Consórcio Da-
kar de Imóveis na Rua Gon-
çalves Dias, 89, 2.° andar,
Gr. 211 ou no local.
ENGENHO 

"DE 
DENTRO"—~n. I

Joaquim Martins, 72. quase
esq. Rua 2 de Fevereiro. Ven-
do 3 resld. Independentes e
4 resld. de vlla 0/1, 3,e 3
qts. sala etc, posso entregar
vazias, preço desde CrS 1 500
mll 0/ 500 mil de entr. e 20
mll mensais. Ver hoje no Io-
cal e tratar El-Dourado. Av.
Brás de Pina. 59 -- Penha.
Tcl. 30-5172.

VENDÉ-SE ap. 214 R. Pedro
Carvalho. 93. Méier. com 4
peças. Tratar na Kua Alei
na Guanabara, 25. gr. 1 103
Tel ._42-5884.
VÊNDÈ-Se" easra nã R. 2 efe
Fevereiro, 908, c\ 2 salas. 3
quartos, 2 banh.. cozinha
gás, arca, 2 laterais p| carro
c' garagem, cl terreno nos
fundos, de 15x11, murada em
toda a volta, cf ônibus na
porta c lotação, Agua Santa
Candelária. Esta rua começa
no Encantado e finda na
Borja Heis. Ver e tratar no-
cal, diariamente, das 9 horas
em_dlante^_
VÊNDE-SE casa cl aprua e luz
sinal 350 000,00. Tratar na H.
Gapltfio Chaves 590 c| Isalas.
N. Iguarí.i.
VENDO uma esquina com
50 m2, próprio p/ra comercio
— Agua, luz o força. Preço de
ocasião. Tratar na R. Capl-
tào Chaves, 590. N. Iguaçu.
Izaias.

JARDIM GRAMACHO - Vdo.
2 lotes de 24 x 40. próximo
à Refinaria. - Inf.. ORG.
ORLANDO MANFREDO. —
Rua Barào de Iguateml. 86.
Tel.:_ 48-0804. CRECI 82.
OLARIA — Rua Urano» 1 541
a ultima — Vindo, de dois
quartos, sala, cozinha, banh.
compl.. com 90C mil tlc ent.,
rest. cm prest. Ver no local.
Trator na Org. Orlando
Manfredo, Rua Barào di
Iguateml, 86. 48-0804. Cre-
cl 82.
PENHA — R. Panamá, 294.
Vdo. casas de 2 c 3 qtos., 2
sls.. coz.. banh., «/ qulnt.;
t/'Í Ce fte., próximo Curtu-
me, c/ 50*> do entr., rest.
prest. Ver das 14 às 17 ho-
ras. Dom. das 10 às 12 horas
— Trat, Org. Orlando Man-
fredo. 

' R. Barão de Igliate-
ml, 86. 48-0804. CRECI 82.

PENHA — Terreno incorpo-
ração ,— Comnra-se. Tratar
pelo tel.: 22-3791 _____

VENDEM-SE na R. Joào R6-
go 286 e 286 fundos, em Ola-
ria, duas casas lndependen-
tes « vazias, sendo uma com

qts. e demais depcndêucl&s
e a outra com qt. e sala so-
parados, bom estado conser-
vaçào. Ver no local e tratar
na Av Almirante Barroso 97
sala 90.. Tcl. 52-4813. Preço

milhões t 500 mll pela
primeira c 3 milhões pela se-
gunda. Condições a combi-
nar.

AUX. . R. DOURO
AGORA CENTRO — Vendo
grande casa. Preço 5 ml
lhões, ent. 1700 mll, pr, 50
mU. Tratar R. Dr. Negrclros
65. SAo Joào, c/ Pedro,
ATENÇÃO — Pavuna, c.
casas terr. 10x42. c| 2 qts. sl.
coz, banh. varanda. T. Av.
B.de Pina, 849. Tel, 30-3062,

BELFORfRÓXO - Nôvo laí
çamento. - Lotes a partir de
230000, em suaves pres-
tações. Infs.: ALDÊA IMÓ-
VEIS — Rua Senador Dan-
las, 117-S/506-Te-
lefone*. 52-3327.

MANGARATIBA
VENDEM-SE 3 caias de luje RAMAL DEX loja, dentro do Caxias. «**"»*»•* ¦»¦"*
Preço Cr* 5 milhões. Ent.

500 mll a prest. 40 mll, e 1
apartamento por 3 500 mll.
Ent. 1 500 mll e prst. 30 mll.
Rua Bfto Pettro, 11, s| 7. Oe-
roldo — S&o João de Merltl,
VÊNDÍM-SÉ 3 casas. Preço

600 mll. Ent. 400 mll e men-
sal 25 mll. Tratar Rua Súo
Pedro, 11, s| 7, Sr. Geraldo
— Sfio Joio <Io Merltl.
VENDE-SE casa, dentro de
S&o Jofto d* Merltl, em vft
rico locais. A partir de 500
mll de ent. o 25 mll por mês.
Preço a combinar. Tratar R.
Sào Pedro, 11, k| 7, Geraldo —
S&o Jofto ote Merltl.

LEOPOLDINA
ATENÇÃO — Praça do Car-
mo — Vdo. 2 casas c| terr.
10x30. Tratar Av. B. de Pl
na. 849. Tcl. 30-3062.

VENDE-SE uma casa c| 7 cô-
modos. Preço 1 800 mll. Ent.
200 mll e prestações de 13
mll. Tratar Rua Sfto Pedro,
11, s! 7, Geraldo — SSo Jo&o
de_Merltl.
VAZ LOBO — Rua Lima
Drumond vx.° 253, próximo
Av. Edgar Romero. vendo as
3 últimas res. c. 1 e 2 qts.
sala etc. Fosso . ent. vazias
Preços desde 1 000 00O cí 
500 000 de ent. e 50 prest. de
10 000. Ver no local. — El
Dourado. Av. B. de Pina. 59,
Penha. Tcl.: 30-5172.

AVENIDA Braz de Pina —
Vdo. terr. 10x32. Tratar 849.
Tel. 30-3062.
ATENÇÃO — Vlla da Penha,
vendo ap. nôvo e vazio com
2 qts., sala, coz., banh. Tra-
tar na Av. B. dc Pina 849— Tel. 30-3062.
AQUI — V. da Penha, v. 3
casas vazias, 2 e 3 qts, ter-
reno 9x43. Entr. 3 500 mll.
preit. 120 mll. Trat. Av. B.
dePlna. 1 485-B — Padilha.
A CORRETORA SUBUR-
BANA compra e vende ca-
sas, aps. avaliza seu imó-
vel. Salffado. 30-1336.
BONSUCESSO — Terreno in-
corporaçào. compra-se. Tratar
tel.: 22-3791.

PASSA-SE terreno de esq.. 2
quadras da Estação Prlmave-
ia. Preço de acordo c| a cn-
_2£ cla * _____JL2"35?5 
PENHA — Rua paul Mui-
ler, n. 508. Bairro Dourado.
V. ap. s. q. coz. ban. tortas
dependências. Ver e tratar
direto com a proprietária.
PENHA - Centro — Ap. de
frente, 2 qts., deps. 4 500. c/
1700, rest. a comb. Ver R
Nicarágua, 175, L. I — Tcl.
30-4047 — Antero.
PENHA — Centro — Vende-
se amplo ap. de frente, nô-
vo. com 2 quartos, sala, co-
zlnha. banh. social, varan
da. quarto e banh. de em-
pregada, grande área. Sancas

florões em todos os 'íòmo-
dos. Tratar Org. Pedrosa. Te-
lefone 30-3294. Rua Nicará-
gua. 370, sala 202. Penha. Sl-
nal 1 800 mll, saldo 40 me-
SCS;
RAMOS — Centro — Ven-
dem-se duas casas velhas.
Entrada 3 OOO 000,00, pode
ser facilitada. Tratar Orga-
nlzaçfto Pedrosa Imóveis, R.
Nlcaráeua, 370, sala 202. Pe-
nha. Tel. 30-3294.
RAMOS — Terreno lncõrpo-
ração — Compra-se. Tratar
pelo tel.: 22-3791.

DEL CASTILHO — Casa
— Vendo próx. Av. Su-
hurb. c 4 qts., 2 bnh_. etc.
Sinal 3 milhões, rest. em
6 anos. Tel. 22-3810.

DIVERSOS

MURIQUI — V. c. peq., no-
va, ou alugo, S. Paulo, 340
— 500 ent.-, 15 p| m. 28-6127,
VILA kÊ-iV*. Terreno. Ven-
de-se. Tratar tel. 47-4300 —
O As 13 o 19 f_ 22 horas.
NITERÓI
ATENÇÃO — Vendo aparta-
mento pronto, entrega Ime-
dlata. Frente para o mar,
em Cabo Frio, Rua Duarte
Mendes. Edlficlo Àtol, para-
leio ao Clube Tamoio, comp.
sala, quarto, banheiro cozi-
nha. Sinal 500 000 na pro-
messa 500 000, saldo paga-
mento em forma de aluguel
Tratar Tels. 26-0201 e 46-7603
com Anita Gelbert. Preço
2 700 000.

ILHAS
GOVERNADOR — Vdo. grde.
casa, 11 cômodos. CrS 20 ml-
lhôes. Estr. Galeíio, 825. —
Caçula.

IRAJA — Vendo no centro
comercial, em frento ao pon-
to final do ônibus 71, gde,
firea de 16x28, murada. —
1 000 000 à vista e 28 500 men-
sais. Tratar na El-Dourado.
Av. B. de Pina. 59. Penha.
—jreU_30-5172
IRAJA — Àó lado da Estaçío.
Rua Carolina Amado, 1217.
Vendo os 3 últimas resld. cl
1 e 2 qt. sala etc. Fosso entr.
vazios. Preço CrS 750 mil c/
350 mll de entr. e Cri 8 850,00
mensais. Ver hoje no local,
tratar na Eldorado. Av, Brita
de Pina, 59 — Penha. Tele-
fone 30-5172.

ARARUAMA- PRAIA -
Lotes de 600 m2 - 80
prestações, a partir de CrS
1 560. Infs.: ALDÊA IMÓVEIS
— Rua Senador Danlas,
117, S/506, Tel: 52-3327.
ARARUAMA - PRAIA -
Lotes de 600 m2. 80 pres-
tações a partir de CrS ....
1 560,00. Inf. ALDÊA IMÓ*
VEIS. Rua Senador Danlas n.
117,s/506. Tel.: 52-3327.

TERRENO — Precisa-se. Fir-
ma construtora compra ou
permuta por apartamentos.
Tratar diretamente c/ ETFL
— Av. Rio Branco, 151, Gr.
308. Tels: 22-0004 e ..
22-2379. CRECI n.° 351.

PILARES — a Última. c!400
mll de entrada, rest. prest.
de 11 120,00. Vdo. cl 4 na Rua
Pereira Pinto, 103., esq. J.
Ribeiro, 792. Ver no local —
Tratar. — ORG. ORLANDO
MANFREDO — Rua Bariio
de_Iguatern.^_86. _CRECI 82^
ROCHA MIRANDA — Entr.
vazia, R. das Opalas. 138, cl
2, vdo. qts.. sl.. coz., banh.,
laje tacos esq. Rubis. Ver
no local. Trat. Or*. Orlando
Manfredo R. Barfto de Igua-
tCTd._M._48-08O_. Cresci 82.
S. JOAÓ DE MERITI — VT
terr. 10x40, Rua Manuel Cor-
reia com R. Maranhense —
Tel.^23-8359.
TERRENO 14 x 30 c/ Rrande
casa. estuque. Preço 400 mll,
entr. 140 mll, prest, 8 mll,
Tratar R. Dr. Negrelros 65,
Sfio Jo&o, c/ Pedro.

VENDE-SE uma casa na Rua
Tlbotm, 378. Braz de Pina.
Tratar com Sr. Otaclllo. R.
Ourique, 70.

MARICÁ — Est. do Rio —
Jorge Pessoa, lclloolro públi-
co. autorizado por alvará do
Juízo da 1.» Vara de ôrfüos.
vende hoje em lellfio, dia 21
do Janeiro de 1964, às 16 ho-
ras, na Rua Álvaro Alvlm, 21
U.o, sala 1 101, 20 lotes de
terreno, situados na Praia de
Italpuaçu. Maricá, perton-
centes ao Espólio de José
Rafael. Informações na Rua
Álvaro Alvlm, 21, 11.°. sala
1101. Tel.: 22-5521. Maiores
detalhes no Jornal do Comer
cio qoB domingos.
ORGANIZAÇÃO ORLANDO
MANFREDO. Corretor de
Imóveis, R. Bar&o de Igua-
temi, 86. Tcl.: 48-0804. CRE-
CI 82. Avalia Imóveis grátis,
s|compr. Aceito para vender
vilas, casas' c ap3„ mesmo
alug. ou Incorp. - Também
compra.

ILHA DO GOVERNADOR
Casas de alio padrão. Sala,
2 quartos, jardim, quintal,
varanda e dependên-
cias complelas. Perto dos
terrenos da Portuguesa, an-
tigo Jóquei Clube. Logo no
princípio da Ilha, na Estra-
da do Galeão. Cada com*
prador recebe grátis, um
TITULO PATRIMONIAL da Por-
tuguêsa, o que lhe dará di-
reito ao uso da Piscina,
Campo de Futebol, quadras
de vôlei e basquete etc...
300 mil de sinal e presta-
ções mensais de 35 mil. —
Empreendimento garantido
pela CONCIL. Rua México,
148, gr. 905. Tels. 42-5312
e 42-4574. — Vendas Júlio
Bogoricin. CRECI 95.
INDÚSTRIAS E
C. COMERCIAIS

BAR E MERCEARIA — Víft-
do bem sortldo, ótimo local,

roço 1 400 000,00 fin. 50% —
Irgenta. Rua Maurlz». 228 —

Putln *
BTRÉS -. rNOVA lÒÜJU
CU E otmtos LOCAIS —
Sendo que 2 com férias de
mais de CrS 2 000 000,00.
ótimos contratos, todos si-
tuados nos melhores locais-
Melhores detalhes na LT-
M«BIL — Av. Nilo Peça-
nha, 38, s| 5. Novajminçu.
BÃÍTe MERCEARIA — Ven-
do, íérla 700 mll, grande ca-
sn para 2 sócios ou casal —-
Aberto hA 2 meses, contrato
nôvo, motivo ser sozinho. R.
Ana Teles 5-B. Praça Soca.
BAR — Vende-se, situado ãõ
lado da sede do Bangu. Ave-
ulda Côneijo de Vasconcelos,
887 — Bangu.
BC-*EQ__M 

"com 
grande es-

toque, moradia. Preço 2 mi-
lhões, entr. 500 mll. Tratar
R. Dr, Negrelros 65, S&o Jo&o.
c/ Pedro.  .,__
BARES, mercearias, quitan-
dos. Vendo na, Tijuca, no
Orajau, no Lins, em Sio
Crlstovfto. uo centro. Contra-
to riovo, emp. dinheiro « des-
conto letras do outras casa*.
Inf. Praça da Bandeira 305.
Mateus, no bor.

PETRÓPOLIS —
TERESÓPOLIS

VICENTE .CARVALHO. Cos»
l quartos. Área 16x49. Resl-
naldo. 22-3950.
VENDE-SE uma casa cj 4 cô-
modos. Preço 1 200 mll. Ent.
120 mll e pref.taçfio 10 mll.
Tratar Rua S&o Pedro. 11, s!
7, Geraldo — S&o Jo&o de
Meriti.

TERESÓPOLIS — Vende-se
ótimo apartamento pronto,
ainda nío habitado, sala, Jar-
dim de Inverno, quarto, ba-
nhlero e cozinho. 8,g pavi-
mento. Várzea, ou troca-se
por carro, de preferencia Ae-
ro Wlllys 62, ou outro, a com-
binar. Tratei somente com
o Sr. Tsaflc. Rua da Alfan-
dega 111-B. 23-3909 • 43-7307.

ATENÇÃO — Bares, Calpl-
ras, Cafés, Restaurantes, Ar-
marinhos. Sapatarlos. Pos-
tos. Garagens e Lanchone
tes — só na Oruanlzaç&o
quo lhes assegura bons ne
góclos. Transações Imedia-
tas com ílnanc. Av. Pres.
Vargas, 446, 2.», c. A. Quel-
roz, na A Confidente. 

BAR, boa moradia, í. 900 —
Inf. Praça da Bandeira, 305

Mateus, bar.
BAR. Mlrodla, í. 500, só b«-
bldas, entr. 80O. Inf. Llm»,
R, Jo&o Vicente, «57, O.
Cruz, btir.
BARBEARIA — Vendo bem
montada c' loja vazia, quln-
ta ao lado, contrato novo.
otlma para dois sócios. Ru_
Gol.-. 1360.
BAR de luxo, íêrla ac. 600
mll, entr. 1500 mll. A Lis-
bo«ta, Av. Brlls de Pina, 295,
sob. — Penha.
BAR _ Vdõ„ feria 700 000,00.
Entr. 1 200. Sr. Agenor — R.
V. Rio Branco, 377-A - 2.° -

8, Niterói,
BAR — Vdo., feri» 1 500 000,00

Entr. 3 500. Sr. Agenor. R.
V. Rio Branco, 377-A - 2,« -
s/ 8. Niterói.
BAR — Vdo., feria 950 000,00.
Entr. 2 500. Sr. Agenor — R.
V. Rio Branco, 377-A - 2.» -
s/ 6. Nltero).
BAR — Feria ao. de 500 mll.
ent. 1200 mll. A Llebott»,
Av. Brás tie Pina 295 «ob. —
Penha.
BAR-.o] mor.. Penha. íerla 700
mil. ent. 2 milhões - A Lis-
boeta. Av. Bras dc Pina, 295.
sobrado — Penha.

ARMAEM. Copa. moradia,
cm Sta. Cruz. lni. Limo, R.
João Vicente 670, O. Cruz,
bar.
BAZAR armarinho — Vende-
se urgente, motivo doença,
melhor ponto, unlco no Lar-
go da Piedade Assis Carnei-
ro, 15 — Grande estoque car-
naval.
BAR E CAFii — Vende-se;
dc esquina, contrato nôvo;
féria acima de 700 000,09. Rua
Antônio José Bittencourt 95
— Nilópolls. Tel. 31-21.

BARBEARIA - Vende -se cen-
tro da Penha, o! novo, 5 anos
ai. 7 mll. Tenho outra em
V. Carvalho, à vista ou íl-
nancio c| peq. entr. Estr»-
da do í^?c'>._!732B:
BÃR CAIPIRA íérla 900, en-
tr. 2 400; contr. novo — Ru»
Acre 55. sala 904.
BÃR CAIPIRA só salg. íé-
ria 60O entr. 2 20O. R. Acre
55, sala 904. - -
BAR CAIPIRA — Boa mo-
radia, íérta 900 entr. 1800— R. Acre 55, eala 904.
BAR CAIPIRA — Tudo novo
grande moradl», íerla 1 ml-
lh&o entr. pequena; Rua
Acre 55. sala 904. Araújo,
BAR CAIPIRA — Só salg.
tudo novo com moradia, íé.
ria BOO: entr. 3 400. Rua do
Acre SS, tala 901 José.

, 
¦¦—: Mni|iMiH<
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teI
GRANJA - SÍTIOS - INDÚSTRIA

EM NOVA IGUAÇU
m.

1

Vendem-se maravilhosas *^|^^^tSS12f

43-2338 — CRECI 269

junto à Cldade^ardimt- 
^s% 

«^n^ento ÍTua disposição. Pro-

<««. «fSÈffl^fflf*LTDA' - praça P1°x .p
_ salas 706-7 —Tel.

78

SÍTIOS E TERRE
ba Estrada Rio-TeresópolU jdENTRO

nos : ALUGUEL

AVX. - R-J>ouRO I
ALUGA-SE casa c/ 3 quartos. I
aala e outra c/ sali.rgto. e co-
alnha e garagem. CrS 80 m.l
e laxii. R. A. 186 — Toniüa
Coelho. Vila dos Marítimos.

Tcl.: 29-4333.
_ASA -" Aluguel CrS 15 000,00
_ Rua Suma, Margarida. «3

Éden. Tratar: 40-0880.
PILABES — A: 800 ,tn do Lar-
-o p| Av. João Ribeiro, -alugo
1 ap; cl 2 qts. e sala. aluguel
30 000. Ver na Rua Engenho
cio Mato. 217. ap. 101. Tratar
tel. 30.5h2.*o/a>.vCecília. ...

PETRÓPOLIS —
TERESÓPOLIS
qüiía^deSha — àp". iev.
70 mll_— 37-C83S.
NITERÓI

À LOCADORA BRASI;
fctlRA DE IMÓVEIS dis

• Vendem
ti-acla Rio—Ter
çh Mauá,
ras, áreas
4D0 mil. ~

,, IMru anunciar no JB uil-L_e ,ie inversos apatia-
-se sítios e terrenos, frente paraia ^-i serviços ria AS|in-Uentos móblllados para

usiaçoti. P-.. ..,.,.,. ,.„...,. ,;„ „nluu, e ai.tjca-SE ^m..,_f"uartw.lSesdè o conjugado uu de

niteroi - Alugo çíonípr.Ar
vel apartamento de 2 quar-
tos, 1 sala. 2 banheiros., im
completo, copa. cozinha,.áreas
e varanda, na Rua Carlos o-

22. ap- 302

WB^^iàBWm.^ .,-.-„-,
macões e vendas na Rua do ouvidor. íbj aw» - . , cas. RUa Vise
Scf^li 4205 ou no local com o corretor; na uai - ?"";V,i,miliaa, 40. junto
__¦• tl:r°L vm m. conducáo grátis sem compro-- »$____ ke sft »P, 203,Azul, no Km 22. Condução S

subidas nos sábados e domingos.

to sala, 2 grçmdei
cazlulia. Dinheiro

Sa"Separes de *»V sábado, até 1S co 70 mil cru*¦" --- 3(3-2932. Bairro E.-
"VI

zelro
novas. ¦ linaçeei

'P taclo ile Sá.

1107 da Av. Calogeras, 6
(frente para Avenida Beira-
Mar, com magnífica visla

sssTbar XeREnfÃSBáCÍÍITIO- De 15000 m2., na.|g|°j|^^i^;
ÍBistóvs^ao"8Tratar no io-|_strada de Friburgo, a 45 a 1 u6ASE o apartamento
cal boa lérla e boa mora- líii.Ji: - " '
_____; __ _'_ minutos de Niterói e
CAÍPIRA 110 LUis, 1. 600^.In-
formações 11a Praça cia Ban-
«feira 303. 'Mateus. no_b.\r. _
caipira nã gávea - re-
via 600 mll, tudo em pe -
Vende-se empresta-se P a r a
ajuda da compra Vazquez,
üruguaiana íoc. o.» ___
CAIPIRA' EMBOLARIA. Féria
l ->00. contr. 5 novo. Ven-
de-sé. empresta-se para alu-
üa compra. Vazquez. Uiu-
fcualana 160. 6.°. .  .
CÃfPIRÃ NO MEIER — Fê-
ha 1100 moderno. Vende-se,
impresta-se, para »i«dj .»»
compra. Vazquez. Ui-usu-.il.i-
na 166. 6.o. 
CAÍPÍRA'"EM COPACABANA
í- Féria 1200, tudo em pé.
Vende-se. empresta-se para
njuda compra vazeruez. —
Tífiiguálana 160, °.° _____
CÃIPÍRÃ ÜM BOTAFOGO -
Féria 2 400 chop da Brahma
t- Vende-se empresta-se para
ajuda compra Vazquez -
Üruguaiana 166. 0.

Curso Técnico
Têxtil

h.
30 m do Rio, estrada com-
plelamente asfaltada e pe,'-
fo da estação de trem. Pro-1 ja" bahia), 4 quartos, 2 sa-
co de CrS 600 mil com .. Ijas i qUartos de emprega-
CrS 12 500,00 de entrada|das.e demais dependências,
e o saldo em prestações sem \ chaves com 0 porteiro. —
juros. Int. Av. Rio Branco I Tra)ar com pau|0 Freire. —
n. 120, 1?.° andar, sala Te|. 32.9702 — Av. Eras-
1224. Tels: 52-5172 e --, m0 Braga, 255 - sala 904.
32-9211. CRECI 184.
SITIO PLANO — Vendo
720/mt. 2, P Dutra K -50,
apenas 120 000 Tel 34-4000.

SiTIO — Magé — Vende-se
com 6000 m2„ c/ casa de
laje. 2 qts., sala, dep. de

ALUGO PRÉDIO com loja e
2 andares. 180; ;ii2 cada. Rua
B. Aires 17, 3." sl. 32. Tel.
31-3132 Aceito oferta.

LOCADORA, BRASI

80
ações

5
dependências

completas. Tratar na Kua
Senador Dantas, 111. sala
801 — Aitència Clnelandia.
A MOÇA Qt- mob. 20 mll. dá
p ¦ 2. Copacabana, 503, ap.
tí08.
ALUGA-SE qto. mob., c/ tel..
em ap. de luxo. a turistas —
57-073.-).
K LOCADORA BRASI-
LEIRA DE IMÓVEIS, re-
soivc o seu problema de
locação <le apartamento!
V S. oferec garantia de
depósito ou fliulor Idôneo,
norem não dispõe de tem-
po nem conhecimento do
assunto p a r a procurar e
tratar apartamento para
jlu"ar? Compareça aos es-
crilórios da Locadora Bra-
sileira de Imóveis, na K.
Senador Dantas, 111. sala
801, e na Av. N. S. de Co-
pacabana. 150, sala 40a, e
será providenciado tudo pi
V. S. desde a localização
do apartamento até a en-
tresa das chaves — CL Ca.
COPACABANA — ARPOADOR
_ Aluga-se ótimo aparta

A Escola Técnica dê Indústria Quimi-
ca e Têxtil do SENAI comunica que estão
abertas até o dia 31 do corrente, as inseri-
cões para o Curso Técnico Têxtil. O Curso,
oue % inteiramente gratuito, tem a dura-
cão de quatro anos, fornecendo-se, ao ser
completada a terceira série Certificado de
conclusão de Colégio Industrial, para fins
de acesso a Cursos Superiores.

niHD^SÍRlÁS 
Além da gratuidade do ensino, a Esco-

C. COMERCIAIS ha fornece almoço nos dias de aulas e pane
rACARÈzrNiíò--zox:v|rlo material escolar (apostilas, papel lápis.
INDUSTRIAL - Aluga-se '-'¦- '« •""«¦ =

galpão com 900 m2 de área
construída com loja e so-
brado na Praça T"i
Gonzaga n. 13 - 

Chaveslio acougue com o SenhOT
José na Aires Casal. Tra-
tir com o Sr. Rubens, na
Rue Benedito Hlpolilo n.
1G3 - Das 10 às 13 horas.

ESC. - CONSÜtT.
ADVOGADO" prccür» vasa
uara alugar; e&c. de .outro

^.^•d<;s'i^iK
centro - Vaga- ^"\f"i0-
Kua 7 Setembro_7a. s/ íuo^

"O JORNAL
DO BRASIL
INFORMA"

CONSULTÓRIO MÉDICO. -

borracha, tinta etc.) inteiramente grátis.

Para a inscrição exigem-se a conclusão
do Curso Ginasial ou equivalente (Indus-
trial, Comercial etc).

Os interessados poderão obter maiores
esclarecimentos diretamente na Secretaria
da Escola ou pelo telefone 49-2307

ESCOLA TÉCNICA DE INDÚSTRIA

QUÍMICA E TÊXTIL

TELEFONE — Compro, cedo Alutfamos vende-
instalo em miala.\icr bairro ",MSamwa>

ENCERADEIRA ElectrolUX —
Otlma._2T._mll. 40-0330.
VENDO barato 2 sumleis. Dar,
cuarúa-roupa. mesn-console,
oeralana, plástico, dupla: sei.
PiUlco, S piá. Aires Saldanha
n 3 92 — Port. Joiií;. ,"SECADORES

A vista e a prazo, bem
como todos os artigos para
cabeleireiros, como lanuês.
champus, fixadores, tintu-
ras, rinçagens etc.

Rua Senador Dantas, 117
2." andar, sala 221. 'P

VÁLVULAS DE
TRANSMISSÃO
Em desuso — Vendera-

se. Tratar com o Sr. Gil-
berto na Av. Rio Branco.
110, 1.° andar.

ou Centro. Correspondência
para o n.° 3 228, na portaria
deste Jornal
BUFETE • DOCES
E SALGADOS

59/204.

BOLOS, doces e salgados pa-
ra aniversários. Rua Hilário
Gouveia, 88. Confeitaria PI-
cadllly^._T_____5T_0_T4_
FÒRNÈCÒ almoço trivial íi-
no larto. Preço 500.00. pessoa.
Tel. 25-80T2.

mento com 3 qts. .
LKIÍIA"0K 

--IMÚVK1S 
«-l^^^^enV^T^^ t±

horas. Palssandu
Tel.: 25-1919__
ESCRITÓRIO luxo, mob. c/
tel. »/ espera e recepçlo. Ver
Senador Dantas, 117. ar. 523.
Aluguel 08 mll.
PÃSSA-SE sala no Edllicio
av. Central. Tratar p/. tele-
tone 22-9544. Hoje. ou * nol-
ie durante a semana.

LOJAS
.ÍLUGAM-SE lojas. -COn<le
de Bonfim. Int._3*-2«1.
LOJA — 

"Aluga-se a loja
com 128 m!í da !*»«»__»s

22-A, em Bon-

RÁDIOS E
TELEVISÕES

mos, trocamos e
compramos máqui-

nas de escritório
Máquinas de escritório em

geral. Financiamos """
Gonçalves Dias. 89
Teleíone 22-8184.

Rua
s/ 203.

(P

ANIMAIS

Rua Dr. Manoel Cotiim, 195,

Estação tio Rlachuelo ÍEFPB)í-~ Rio, GBÍ
VENDO maquina de lavar
roupa americana, Wcstln-
•rhouse. Ver na Rua Duarte
Teixeira, n.» 309 - Quintino
Bocaiúva.
VENDEM-SE pequenas mfi-
quinas para oficina de ser-
ralhelro. Ver na Rua Vlto-
rino do Amaral, 29, com Sr.
____no.

B O M B A S

dc apartamenlo!locação cie ap-lr,»,",""V* Icopacabana - Alugo quar
V. S.1 oferece garantia «el,0 tu-.ista. diária, a" ° <"-,>r

/ l „ »t- tlepóslto ou fiadpr Woneo; iRVal- 37.6392. _¦vo centro co-!empreg., C/ água, lUZ cie. _-or_m nr„, dispõe uP,ten)- Copacabana - Quarto de'ff-ia 2200. Ven- -. j _i..i,j„ |„( AIDFA nn nem conhecimento qo _._„,_ p!lr!. senhor que de
iixita-se Para aju- Todo plantado. Illl. ALÜtA:: ^j_gjf_ p....a procurar e Xlnoias. Tel. aT-0819. ___ntos para IqaraCEM — Alugo vaca r~

areça aos __., Republica do Peru
Locadora _ei. su-^SãO.

CAIPIRA M
¦MERCIAL
de-se, emp:
da compra VanquKS
tniálariã 166. t__

Professores — Precisam
se Port., Matem.. Inglês. Hls-
tórla, para coldslo diurno e
not. Botaíogo,_524_ 

CACHORROS POLICIAIS —
Vendem-se na R. Conde Bon-
flm,_6J_4___r__TIJuça
VENDE-SE uma radiovltrola
móvel Colonial. Tratar Rua
Aquirl n.° 91. Casa Dois —
Ramos. . _ __
VÉNDÕ c&es dc faça Policial
3 meses. R. dos Diamantes.
1180, R. Miranda.

Estenografia MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

cuLlfnco,mpM»mea0bonS|Â PRAZO- Cimento Mauà
em 00/90 dias, A ATA ensl- . y^ fo m\%Mi fo |J

ATENÇÃO

Compro 1 Piano
Avista-45-1130
SOLUÇÃO RÁPIDA HOJE
Mesmo precisando reparos.

Compra-se
1 piano: 57-0960

De cauda ou armário —
Particular: 57-0960.

IMÓVEIS — kua Senador Ura tar ¦ ^pãrtómentò^pamjgjg^^^-.Aiugo va--' em

FARMÁCIAS — DROGA-|0anlaS, 117. Sala 506. Tel- ^critórios ila

ámlrTu^^rnS^ 52-3327. |b^"&Í? .Santas. IV

focXua visite Minervi- !SÍTI0S - NOVA lGUA-sala 801 e Av N. S. de

íiÃ único especialiiado no GU| Atlrianopolls, Tlngua, Copacabana. IM.-#,S;
íamõ Ulãs 

'n horas. Tel. Tra_ail0 de; Moraes, e em qlIc #«»«,_£_£_ }__*!
32-8801. Av. Kio Branco. I(,ulr(.s locais, com cacho- para_V. S.» ««le a "=í
ÍM,d. 803. _ eiras, várias nascentes po-ii?açaq ,a»_-aHchaWüiS-'-^ -_._-_„_.v^ flem mover até usina, ai- até a entreRa da.- cnaies,
¦LANCHONETE COPACABANA mis ^^ p,a»t„cões CL.G„.
S°rSo1'' VenSeíe èmplesta-sè eic. Melhores detalhes na CEN-TKO -Aluga-se por
wilíSftrompra/Valqueü LIMÔB1L. Av. NilpTeça,
S-iucualana 106 6." i-nòim». "X "S «l«s TJ '«'1"

mercearia — grandeUjTlÕ . CHÁCARAS - Ven-
gSSffB^^rôtá na Estrada do Con- ^^èl^ó^o^.
^utr^ocre está en-iiôrn0( óxjmo ao asfa||0lU^.c^ r^

situada num
de CrS 2 000=nt,aSa¦ 

24Q ^ ^ p| , 
,™^_. 

_

Brasileira de Imóveis, na |_0STO 6. alugo <iuarto peq" "'"' modesto, pi moca. telefo-
ne 47-0033. _ 
POSTO 6 — Aluga-se mob ,
sala, «to., cozinha, banhei-
ío, timp. Tel. 20-1701
TEMPORADA — Alugo peq.
ap. mobll.í ei uel.. roupa de
oiina, a turista: _6-6_57
TEMPORADA - Alugo ap.
mob., com teleíone. í7-bM2
e 57-GC21-
TURISTAS — Aiugo quarto
c| cate e roupa <IC_.C!U":'.„,!;
casal ou pessoa só. Diíirla
de 2 e 3 000. A7-.)8ü4.
TEÍVÍPOHADA. aíügft-se um
quarto espaçoso, l a 2 me-
Ees. Tel. 37-7151. .

_ TEMPORADA - AP. peq.
mob. 80 mll. Barata Rib.
n. 200. cl port.

meses. ap. cl telefone,
qts.. saiu. Cr* 50 mil
iiu-s. adiantados
lefone 22-9839.

3
de 2
por

Tratar te-
Llndolfo.

terreno nos íundos e três
banheiros, tem instalações
comerciais, serve para
Banco, mercearias, indus-
trias etc. -Ver no local
a parlir das 9 horas. Tel..
33-3108. _.
PÁSSA-SB uma lola com la-
m-ico do blusôes e calças, c,
ou sem as milqu nas. bem
montada, bom contrato com
ou sem estoque. Tratar Av^
Monsenhor Fellx n. 10-A - 

j
Va?> Lobo. —
PRÈDIO-LÒ.1A e doi« anda-
re" Praça Onze. aluguel an-
Sm contrato novo. precisa
de obras. Passo. Tratar Sal-
vfidor de Sá. 210. David.

K"' A7'l%tf)/2Ú
^____________A"_|' __n_v/ tfNfn

^á^_l'

na bem há 15 anos. Qualquer
horário. Sempre preferida.
Av. Rio Branco. 151, E/loja,
sala 209.

PROFESSORAS
EFICIENTES

Precisa-se para lecionar
HISTÓRIA. Geograíia e
para a 4." serie. Rua Tsi-
xeira Franco, 3 — Ramos.

ATENÇÃO - Com
1* II- 

Buenos Aires
piCfHO. Ul-Buenos Aires

fgente. 36-3652

Mudanças
Rápidas e eficientes

2 8-7649
MAQUINAS ÍHV

lecionado, ótimo contrato, cq n fa praca f,jaua C./!_?__/_. " LARANJ. ítempORaDA - Ap. peq

^i^«,e'r^;l àberias, com água na^S^^^f^b, W^ 
Cüp:lCil"

fe sâiS SJtóffiUh e luz, ônibus, trens e feppj^ ^*jg*.

BR1TÃDÕB - Modelo 40X23.
H Rollman. PaclU-

42-7723. 10 às _______
Vendemos

motores em

12 m3.
ta-se._- _
MÁQIJ1NARIO

postos'de gasolina j|otacòes CoMando o lotea- "ftijp

me^r^SioTdalãt"!menlo. ótimas terras paraj^. s^..t.*°l
"-t  

plantação e criação. Todo

OSVALDO CRUZ.

i i».:. ui vyt."--. rrünos eeradoves. motores eiu
A - Alugo a moça que |i«POs |»__pl.Ci_s0..es de ar.
ülie fora. AV. Copaca- _?_5^n™_oTas 450 amp.. se-

su-

alidade. Não precisa co
nhecer do ramo. mas, se

;irtoá.
pend. Clm- VACA

e5 B/ porteiro Evaldo Tel-
47-4492 — 22-5050 — AlUaal.
ALUOA-SE"um »rande sobra-

bana, 209. ap. 80'
— 20 000,00 - Alu;ra-

se a 2 miH-as — Tel. 36-3377.

IPAN. - LEBLON
Anuncie rm nossa asüncia" ' sq, Av.

ueradores. equlp.

IMe»SS, SEp comércio no local,* re» .S -g 
^« g^,-- *fí»*

cSreoCasLnUraWno- mente dentro da Cidade. £%- N&o se atende pelo te-Luanijça

me oue justifica a fama», ,. . .„, rrn, _„;., n.nta lefone. 'apartamento ~-
SS&1«:A«S.,|Ver para crer, muita gente!a™£_cadoiu buabpj^™^
mm^^:&3ftl^\construindo e morando noI^ira m «»>}-, Jfc'^ ____;

Aceite
tcletoní

ás 15 horas
í?nflas. K. Haddock Lobo,
15, sob. Tcl.: 48-9405 -
Auxílio técnico e flnancei

local. Faca a sua casa de locação ae.. apartamento! |Vr___f_ ...... 0 mar. na
oferece caraiitia j Do_f.m Moreira, esquina com

PEQUENA 1ND. MÊTÀLUR-
GICA — Vende-se em Nlte-
rol. Ursente - Tratar 52-81126

ífSbÃMA víla:isABEi/«-jsem juros, posse imediata
S8SSJEÉ»Sta-sV wSS: e construção livre. Facilita-
t^^.fiuez- 

üru"!mos 
a construção. Contra-

|^AImtde%SHAve^ io de dec. lei 58. Condu
ec .empresta

local. Faça a sua casa âeiiocaQao^ae^^
campo próximo de linda a_ aipôsito ou .lador ««- h^e "f ^_^mcpoP»f%-
praia. A partir de Cr$7U J^ «*5i«S 

EfeílS,
mil mensais, sem entrada,l^t^Ma^

compra
na 166,

para ajuda
Vazquez. Uruguaia
6.".

ção para visitar o local.
Vendas e informações na

ãlufar? Compareça aos apartamentos novos. 1

tèsss de^mo^f b sa? assa ^rg:
!^'|,ador «anta, 1» «. Outro.^ cuartos^g

oue providenciara l«.« |? „'.,_. 213 e 303. Tratar ROUe prOVIucm.-i.il» V~"l80 al)í 
para V. S.» desde a loca- l^^VVirajá soo. tf: W
''-^"ei^aXr^v^lriJ. - R. COMP.

Tl\l 423 
""TeU¥.8046;i^f^5of__ 

fÉ.SfflèiSS^ÈSSSF'?'''"-
«teVKCRÉCI 335). JboTAF. - VRCA !Ss^n™as7nACHad

PASSA-SB boutique no Ceii-I - ,,-¦ ._. :avc ^ «_.•
tro, ótima oportuaidade Te- R y|sc __ InhaUlTia, 134, — CL Gã
lefone 2-2-9544. Hoje ou * -¦'-
te durante a semana.
QUITANDA'"
Líquidos

para
maquina nolda 430 amp.
transportes lndustr. B.._ Sftc
Cabral, 230. _e±__t*i£:
maoIIINA"DE COSTURA —
sfije, ja, vendo baratinai-
mo — Tel.J7_il67.
mTquinas de çostu-
,"_ _ as mais aíamadas
marcas ã nua escolha. A
prazo, sem flador — .Ktia
Buenos Aires. 114. Telefo-
ne 23-3740. \i¦MÃtfÜINAS DE LA VAU -
Tiiorsa, a única que real-
mente lava c| água quen-

sem instalação especial
. prazo sem flador. Rua
Buenos Aires, H4. Telefo-
nc 23-3140. (F
MAQUINAS DE COSÍÜ-
KA de todas marcas, com
garantia total. As melho-
res condições! Lojas Ele-
tricas. Una Buenos Aires,
159. Tcl. 43-2311. _____.< I"
MAQUINA lavar Rendlx no-

'vil, 130 mll. 46-6B39.
Aceito

' 
VENDAS A PIIAZO

Descontos especiais para
revendedores, eletricistas

e bombeiros
Emp. l-AULICÉIA LTDA.

BUA BUENOS AIRES. 156

CVRS. .'"COLÉGIOS
. PROFESSORES^
ACADEMIA ViRário Geral
de cabeleireiros e mani-
curas, diploma no fim do
curso, matrículas abertas,
das 9 ãs 20 horas. Itua
Correia Dias, 25G, ap. 203.
Cortes e penteados e unhas
CrS 30,00. 
APRENDA — Inulés mcilio-
rando seu português. 

' 
entrosado. R. Ale. Gua
ra._17._s/ 1009.
ARTÍGO""99 - P''ln.etrí>T..,e
lesundo ciclos. Eícola Ipl-
ranga — Rua Marques de
SRo Vicente, 37 — Gávea. —
Tel. _ 47-0442 _
FR ANCÊ3 — Professora nata
A domicilio. 900. Dalix. Tel
2_5-5483._ —.
1.NGL.6S lntensísôimo áudio-
visual, 2 meses. 52-9049.
INGLÊS - NITERÓI — Au-
dio-tape. Intensivo. Comen
dador Queirós, 10, »p. 80a,
Icaraí.

MAT. FOTOGRÁF.
E ÓPTÍCOS
BINÓCULO alemão. 8x24 —

mil Sousa Franco, 403,
após 14 h_.  .
8 MM¦— Vendo projetor Bell
Koom —remando — 22-2498.

VENDO MINOX, nova. c', to-
tòmctro. !)0 OCO. Depois das
13 horas. Antônio Augusto
57-0250.

colocados na obra, na Gua
nabara e Estado do Rio, de
5 a 30 meses de prazo. — 

\sêr1/TpROFIS"BOM MESTRE LIDA.". Rua DiyERSOS
São luis Gonzaga n.° 295,
Largo da Cancela. São Cris-
tovào. - leis: 48-6344.
28-0798 e 34-0305.

ALTA FIDELIDADE 64, con-
troles de graves e agudos 11
válvulas, varias ondas. picK-
up automático, controle ele-
tronico, desliga totalmente
quando termina o programa,
garantia 6 meses, vendo mo-
tlvo de viagem: 75 000. Av.
Atlântica. 3 308, ap. 1. Tel.
27-1107. Facilito transporte;
ALTA' PIDEL'; 3 vel. cl Ire-
qüência mod. 90 mll. Tele-
fone 57-201__.
CONJUGADO 21" amer. mo-
dcrno_ 230_m_, '46-6830,

CÕSÍPRÕ 1 televisão e í
piano. 36-3652.
COMPRO TV, Radiovltrola!»
etc. mesmo parado. Telefone
57-2014_ '
COMPRO 1 TV e 1 gela-
deira_57-0960. __,
GRAVADOR AIWA TP-50 —
port. Hi-Fi. na embalagem.
— Vendo por 73 mil ou tro-
co por flasb prol. em ídçn-
tlcas condições. Dias iitcis
rei. 48-5G78. outros, ni- líua
Goiânia n. 92 — ap. J03 —
Ismar._  ... .
RÁDIOS 

"DE 
TILHAS —

Vendo de 1. 2 e 3 faixas,
pilhas, sabonetes, perfu-
mes Lancaster, lanternas
e muitas outras novidades,
bons preços. Importadora
Buenos Aires Ltda. Rua,

246, sob. s.

RADIOFONOS Grunfeld e
Philips e outras marcas de
alta qualidade. Vendas a

prazo! Lojas Elétricas —

Bua Buenos Aires, lo9 —

CONSTRUTOR civil ío.-se ca-|Tel. 43-2311. l.f.
residencial pronta P.tt^|a___,iOVlTK01iA — Vende-se

habito-sc reforma cm geral
material por conta do pro-
nrletario ou por conta do em-
prltelro entrada SOO 0CC.5O.
ò resto a combinar. Trat. ».
Guaramlranga 414, lote u-
Fnmclstío Paiva
MÁQUINA de lavar e çe-
ladeiras, consertos e pin-
turas com garantia, tele-
fone 23-8859.
PINTURAS E ARTES EM v„ Vendo. Base 170 mll
MOVEIS — Decapé. iaquea- Te. 46-5102

móvel vazio. Tel. 57-5204.
RÁDIOS DEPIUIAS -
Nvcron. Tergal, Ban-lon,
Buclê. R. México, 41. sl 604.
STEREO" RCA. portí.tjl. cam-
l)lador_aut„_4 rot. 57-9870.
TELEVISÃO Philco. 17", por-
tatu, ioo<r, no ooo.oo. — av.
Copacabana._361—1 208. ;
TELEVISÃO Semp._ 23". no-.

,çóes patinas — dourações em
illdll geral e antigüidades - Ex£-
1uUU Icutam-se. Sr. Bispo. To..

ílm-ne-

FILMADORA
WANSTA 3 mm. Japonesa.

ainda não usada. CrS 
50 000.00. endo ou troco por
máquina fotográfica de va-
lor equivalente. Tel.: 43-0834.
Ramal 20 — Humberto.. (P

A. DIVERSOS
TELEFONES — Transfiro
instalo em qualquer bairro
e centro. Respostas para a
Portaria deste Jornal sob o
n. 5 398.  _ _
TELEFONE"—"Extensão. Fir-
ma na Rua Senador Dantas
precisa extensão para so ser

CÍMENTÕ"MÀUÁ - No va
gão ou posto na obra. Areia
lavada, pedra, tijolos, ma-
nilhas, esquadrias, pinho,
peroba, tintas, ferragens,
material elétrico e
mais para sua obra. Entre- |^|KC_-cfl!Vf„e. ,
ga imediata. Temos em es- U 

g#ggyS__*borXv^èmVcrssõm,,
tOOUe tUdO QUe Oferecemos. _Vnte:ko. cWfate, tcl«íone_ pig^elredo Magalhães, >n.
n II J- M,in 1T.K Tfli. 22-2530. Sr. Vlvaldo. I_p. 405. _______Rua 24 de Maio, 235. Tel. Íf_evTso^s í m p -

WUIISTU JVW/VW Imasem incomparavel —
Tratamento dos pés. ca- Comprc em 15 meses, sem

los cravos, unhas cncraya- Loj.ls Elétricas. Uu*

hJ&SXsT^^. &S, iires, 150. .eleio-
s/ 81 das 8h 30 ás 13h — ne Íj->.oii.
Jaime Carreira. Tcl. 22-3714. fÊLÊVJSORES — Stan-dard TMefunken. I-.mcr

54-1469.' 
íiiATÈRIAIS DEMOLIÇÕES

Vende-se iicdras cantarias e
tudo que precisar para sua
casa. Rua Conde de Bonfim.
334 - Santa Loiza, lOi c
Marquês dc Valença, 32 a 33.

PREGOS — 17x27; 18x30;
19x36. CrS 230,00 o Kg.
Tel: 28-9984^

„"aSrWd t_r_e?xcaít«i TI3<3Lbs""FÜRÃDC)S
com esclarecimentos pnra .. CrS 23 000,00 mllheiro tipo
4440 na portaria deste Jornal. 20x20 obra, ai-cla CrS 3 200,00."lnes-Dedra 1.2 CrS 3 700,00; ver-S 

1/10. quilo Cri 160,00
P_ . „ _i „,,n"in » r P

TELEVISÃO Americana 23"
tpia aav-ban, custou 420 uuu
vnedo-por 120 000. Telefone:
27-1167

: TELEVISÃO PHILLIPS li .
com mesa giratória e regu-

PRIMÁRIO EM UM ANO e
admissão noturnos. — Esco-
Ia Ipiranga - Rua Marque»
de São Vicente. 37 — Gãvca
— Tel. 47-0442.

DACTILOGRAFIA
Um» ótima escola A ATA

15 anos ensinando bem.
Qualquer horário. Av.
Branco, 151, s/loja. 3/

Rio
209.

VENDO ursente. viagem lnes
perada. TV Phillips 17" com
transformador de voltassem, e
mesa giratória; CrS 80 000,00:

ei Frlgldalre americana, 10
pês; sala de Jantar moderna,
Cri 75 000.00; dormitório Chi-
pendale. Crs 55 000.00: armA-
rio de siiUclro. 2 portas, CrS
15 000,00; aspirador de po
Kenmore. CrS 15 00.00: bu-
mlers, poltronas, meslnnaa
etc. estado do novos
gueiredo MagalhSes

Fl-
28,

Prefira A ATA, é bom mesmo, np. _405.

tu- URGENTE — Tenho muitas
áreas de sítios á venda, em
vários lugares. c| caaae, Ki7„
água. Inf. Rua ca Qultan-
da. _ 1 8] 1. Tel. 22-0303. com
Santos, das 9 às 13 tis.

BOTAFOGO Flamen,o. ÕSpMoèk tÔbO, 37. 28-850!).

Aos desde 38 mll. indico e,quarto alugo rapaz. Tele-
dou- flador! Avenida Rloi.on, 54-3153 - R. Comprido.

SAENS PENA Alugafil-so
quarto?, salas — Av. Mura-

to 
"excepcionai, SUgftl de

turo. contrato novo — ven
do pela metade do valor.
Motivo nío ser do ramo. Ver
par» crer. Rua Prol. Artur
Tir6, 52-D. V. da Penha. Es-
ta ru» começa no Larao do _.-,-.-—,
_____ ESC. - CONSULT.
QUITANDA cj bale. íris .e?.t. XcElTO"traspn.we escrlt«Íflo PENSIONATO SANTA
800 mll, íerls ac. 700 mll. en- At-i'""'m-vís 

telefones. Car- RA — Alugam-ss qts.
trada 1500 mil. A Ll-boeta. eM0nu4_?1a;bI_„tl*° u,_ Vlèrs-ÍRas pisenhora. e. ap. Pi ca-
Av. Brás de Pina. 205. sob. Jf ,_„.''• sal. Botafo.io,
_. Penha. »____: — UjROA - Alugo ap. sala, qt„
OÜÍT ANDA"-Vende-se com rOJAS cozlnhfl, banheiro, mob. ttU
"Cladclra g. mcrtcila para 2 _Y". . -- geladeira. Temporada de 3
mi casai. Contrato n ô v o. (LARANJEIRAS. - Loja — meses. 90 mll mensais. Tra-
AluEruel 11 000,00. líua Sana- Vendemos para entrega ime-|tal T(,i. 20-0673
tórlõ. 592 — Ca-ciulura.

Branco 185 sl. 315_
BOTAFOGO' Gen. Polidoro.
0,j ->07 _ Vaga a moça tra-
balhe lora, lava e cozinha._

CLA-
r. va-

Ú). Pi
324.

cia 
"serviço seriado. Tratar c/

o Sr. Guilherme, pelo tele.o-
ne 30-03S3_por favor.

If^-rtcanTIuxof ^In^lRepresentações
31-28.-3. Ronaldo.

Intercomunicaçao
Transistorisa

INDUSTRIAL E COMERCIAL

Peça demonstração pelos tele-

fones: 31-2724 e 31-3489 — Mattos

RAMOS — Vendo contrato
de loja com moradia e tele-
fone. Tratar com Carvalho,
22-7029. das 10 ils '.2 dep.
__ horas.

SALÃO de cabeleireiro — Ven-
do com moradia, no mel,ior

dlata, na Rua Cardoso Ju-,—
nlcr n. 5-B, esquina coro' _:J_EME - COPAC.
Rua das Laranjelrae. CrS •"•'
13 000 tioO.Ol» a combinar —
Chaves com o porteiro. Imo-
billárla Lemos Ltüa.. naJAv.
Nilo Pecanha 26, s: 702. Tels.
22-24G3, 22-7452 «

c.-.nR 651. Sob. das lOh ás
12n

JACAREPAGUA
Anuncie rm nossa Agên-
cia na Av. Suburbana n.
10 13(1-11 — Largo <lc Cas-
cadura,
ALUGA-SE óllmo ap. Oi 2
quartos s. co?. banheiro,
in Travessa Pinto Teles.
53, apnrt. 201. Ver daí 10 fiá
16 hora.'. .._._____

(Crecl — '.951-

Anuncie em nossa asèncla
Av. Ni Sr/ Copacabana CIO çgj^XRAL

.,._ AVENIDA Atlíintlcn. Veraneio
;,« alugo Undo ap. frente para4.-iijui) |_i _»., i^uosamente mobi-o mar.

&.daoo_uAi,8a5?n',w.S,„r;i PRAÇA SAENS PENA - Rua
45-8861. __^
VENDE-SE um botequim,
dentro dc São João de Merltl.
Preço 2 milhões. Ent. C00 mll
e prest. a combinar i* mais
n_ bar e mercearia no Jar-
dim Merltl. Preço 1 800 mil.
Ent. 700 mll a prest. 40 mll.
Hua São Pedro. 11. e- 7, Ge-
raldo — Süo João -• Menu.

Soares da Costa, 58 - 
i™r.pel°

(Próximo ao Cinema Olín* vTdõís mil ppp...día. .con-
•,- i ii'l lucado mobillndo. Posto 4.

da — o unas ojas 

Anunciem em nossas aitcii-
cias, Hlia llias ila Cruz,
74-B e Av. Suburbana n
10 lllfi, Largo de Cascadura.
ALUGA-SE uma casa de fi-

V'- &é_pZ'r>_iÜH
CONTROLES ELÉTRICOS

MOTORES'

Vendo todos materiais de
construção. — Depósito: Rua
Iblaplna, 137, Penha, Telefo-
ne 30-3129.
MODAS -ROUPAS
RICO vestldodo noiva, ven-
de-se um. cm tule francês,,
bordado à mão. manequim |
42. a tratar na S. Clemente,!
164, ap._704. das_ 14 às _______
VES'riDO"DE"CASÀSlEKTO -
Vende-se lindíssimo. rica-
mente bordado e completo -
Rua Prudente de Morais u.
___£_.í?4 

'£. TeI- _2I:7-'2^—

MEIAS
Rendada sem costu-

tura. dúzia  3 000.00
Espuma de nylon. fio

fü__fCa' 
110mC.m: 

2 400,00
Cri nça/dtólá•...-. 1800,00
RUA SENADOR DANTAS, lli,
3ALA. 733 -_TEL.J_32-2a40

Ternos Usados
Calças, sapatos, camisas

ctc. — Paga-se mais que
qualquer outro.

Tel. 52-1982

DETECT1VE
TANCREDO
Investigações parti-

culares, flagrantes, sin-

dicancias, acompanha-
mentos etc. — Êxito e

sigilo garantidos — Av.

pres. Vargas. 590. conj.
1013 9 às 19 horas.

INVESTIGAÇÕES
AGUIAR

Acompanhamentos, sliv
dicancias, flagrantes elc
°9-1047, diariamente." 

SYNTEKO
GUANABARA

Vitrificação — Ras-

„.„„, Telefunken.
son. Pioneer, líotpoint. *

prazo, «m flador Rua,
Buenos Aires n." 174. leu
23-3740. ü
TV GE 17", portátil, mod. 60,
US.A., 120 mll. Av. Copaca-
bana,_S87._ap. 901.
TELEVISÕES novas e usa-
das, de 17, 14 e 21 pois., te-
nho várias, ft partir de 55
mll. Av. Gomes Freire, 176 -
ap. B02. Centro. 

! TELEVISÃO EMERSON 21 -
Marfim, p/ 85 mil, .OX.il.
p/ 80 mil. Philco, P/'?."1' -
Elraer 21, v- 7^ mll. RCA.2\.
»/ 80 mll e outras func. bem
nos 4 canais — Av. Gomei
Freire. 176, ap. 902. Centro. .

I VENTJe-SB . 1 vitrola Aquare-
estereofônlca. com 2 çs-Ia.

tércos, por 220 0C0.O0.
fone 28-5166.

Vendo urgente, modelo
64. radiovltrola High-

. Fidelitv. 11 válv-, 6 alto-
pageitl mecânica — 

falantes, 2 sonofletores,
Orçamentos grátis pegando o mundo ln-

" ¦ o :v teiro. Graves e agudos

FIDELIDADE

em.jünioá praia. Tel.' 42-9003

privilegiada localização. — í^íugamos api; mobüiãdõs" — porada. 1. 2 e 3 qts.
utenáilloí. roupa

cama. Tels. 37-1133 • ..
Vendemos em condições eii-fe^,, ,.,„,

vo de doença
Kunes n:.-i 034

SÍTIOS —
—- Olaria.

CHÁCARAS E:'
FAZENDAS

.JACAREPAGUA- — Vendo' ótimo sítio c/casa, tendo 5
quartos, tala. coz.. 2 b/etc.
Terreno 57x202. Inf. Carva-
lho Rua México. 31. sobrelo-
ia J04. 22-7029, 10 às 12, dep.
18 horas. _______

I liado, cl 2 amplos quartos.
Isala. llviiiü. garagem, cl TV,

«ladeira, "p. estereofonico,
tel. 57-1546 —,„„...

Ino gosto, na Itua Briclo PI- .
lho n. 30. CrS 40 000,00 Sr |
Francisco, Fim do lotação
Cascadura-Guadalupe.__
ALUGA-SE uma casa. 5 ml-
mitos da Ejtaçfto do Mi-ler, 3
quartos, para 2 cisais sem II-
'nos pequenos, ds ooooo.oo
Nno fjlta água. Ri Sobral. 13
ALUGO casa de aalft. <lto. co?.
e ban. na Rua Draullo Mu-
n!2. 136. Abòliçilo. Trat. K.
Oatulo Cearense. 33. Cn'-"-

¦>02. Ver dns 14 os IS li. de Ouro.
 .... ra temporada', ALUO.»-SE casa 2 qissl. etc.

Ilocal, aié às 24 horas. ¦--^^^^^^'^^¦^^^^^
ICONSTRUÇ&O e VENDA -!Pr^re _£T«r? .Ã™ a-^páz qt. mob.m ffu
TnUUDIlTnPA AURA LTDA Avenld* Nossa Senhora ¦ tle pir^ do_____atet_ liq-l.°.__,
;IUNÍIKU1UKA AUK« LIUH. -Cop_ca__na n.» 1 Ha, ap. »£_»___; — CrS 50000.00 -
IRIIA MÉXICO 90; 1.°, 5!lALUGO qto. bem mob. se- taxas - Ap. 402 _da Rua
KUA I"I«IV.U 7U, y.,, >.fâ 

ott.HcasE.i distinto. Be-cóneso Toblas n: 133
107 109 Tels.: 32-6346 e SSSuèa do pe™ 72. ap. um;he.wh - 20-5000.

c! Av. Atlântica. , QUINTINO — Aiugo casa ce
ALUGO pi 2 meses. ap. no-in.o., sl.. coz.. o.Mih.. quln-

300 vo. moblliatlo. 75 mll. Tele- tal. 25 mll. H. Republica, n.
|lST___3_____  ._.

LEOPOLDINA

mu
CHAVE DE PRESSÃO

ra-i-u — <"*w_uu««_«'___-_---:;____ t , . , „ft__. >j
v_NbÊ-sE~i iaipira. nua doicepC|0nais. Inicio de cons- __.„,,#S^__^pw ,Preços à partir íras?^^?; VENDE-SE um __UV.J?Í_™_°|7^n mil rrilíeifOÍ 0 nUiltua Barata Ribeiro n. 141-ÜS 250 mil cruzeiros o
ponto e grande B_i«»i ....
com.pequena ^1 riioSnSna|A»ende-se diariamente no ALUao,- ?a

.'ap.

Tcl

42-2402. Creci 356.

|_--j||

TERM0SUT0 (0M
TUBO CAPILAR

Temos Usados
Calças, camisas e sapatos

Compram-se — Paga-se mais
li'% oue qualquer outro

tel.: 22-3231
MaQ.DE ÉSCRlt.

MOTORES lltTUCOS ('u.lf.P

CIRCUIIO

CHAVES
MAGNÉTICAS'

TIJUCA — Loja, com
m-> _ vendo urgente. Tratar jfone 3U-i.,.>.>.
teís 57-2086 e 37-5187. Leo | ALUGA-SE confortável
de 

'Queiroz. Crecl 243
ap

com i

O JORNAL OO Bit ASM.
1'UBLICA ül AMAMENTE *
6EM INFORMADA SECAO
DE AUTOMÓVEIS. OE SE-
GUNDA A SÁBADO. NA 0L-
TIMA P A C < N A DO CA-
DERflO DE CLASSIFICA
OOS. AOS OOMINCOS. «*
PRIMEIRA PAGINA OO CA-
OERNO DE AUTOMOVFAS.

no Leme. moblllado
teiefone. tendo 2
sala. ampla, banheiro e?na
coso e fartura de árxua. Tra-
tar pelo Tel. 31-2032 — Sr.
Clco
ALUGA-SE um quarto mobi-
liado, totalmente indepen-
dente, com banheiro anexo,
a casal sem filho, rapazes ou
mocas, em casa de família de
todo respeito. Av. Copaca-
batia. 1 141, ap. 1203. _
AVENIDA ATLÂNTICA -
Frente, peq. ap. Alugo mob.
c' roupa de cama. tcl.. KOl
e' AC .Temp. 2-3 m ou 1
ano — 58-2580.

quartos.!,__,__<,„. tm nossa agência
Vlinio ile Oliveira 41-M.li

ALUGA-SE na Av. dos De-
mocratléos. 403. ap. 401. sa-
ln 3 qtos.. cozinha, 'banli.
rm cõr ei boxe e de em ps-
¦i varandas, área cl tanque,
iras da Light. cinema, toda
condução A porta. Ver hoje
das 12 - 17_hs.
TERRENO cm Kamos. Aluja-
se todo ou parte na Avenida
Brasil n. 0 687 Aceimin-se
propostas, telefone: 30-PB10,
das 13 às 16 horas. Chamar o
Sr. Jorne da

ãSL
te^' £f(«ft_!_WPfe»

INTERRUPTORES
para embuti'

f_____(___S___j-_'___5i___S__j

i1 "

I

MÁQUINA escrever Undçr-
wood. peq. 32 mll Imperial
12 41 mll. mesa. 100f* con-
servada Souaa Franco, 403,
após 14h.
VENDE-SE máquina ie íi-
crever marca Imperial fabil
cicáo lm-iesa, com carro de
13 polegadas. Viso. de Inhau
ma 115° l.°. Sr. Maraes.

Rua do Carmo n
Salas 10-13

Telefone 31-^0663 _
cõmpTe vendas
diversas
ARAME FARPADO BEL-
ea  20 quilos, jrrampos
nl cerca, conexões Tupi,
fios 10, 13 e 14. Preços (lc
fábrica. Vcnilcm-se na B.
Frei Caneca, 15.
BALANÇA FIU7.01II. 300 i'.S.
vende-se. - Tratar na líua
n..mpln,„. 139 — Grajan.
COMPRO éncerad.. asptin-
dor. máq. cost., gravador —

separados- Atendo a
qualquer hora Estéreo.
Barata Ribeiro, 344,
apartamento 307.

ANTENAS
DE TV?!

Todos os canais. Serviços
perfeitos. E garantido. Tel.
58-2871. Dalvlnb.

_^ ALUGUEL-VENDA
V&érr-' ^°ríí.?5iíi!í"v"

1 ¦-*-¦* AVISTA t A ?ISZ'J

tCÜ If/íOitAÇÃOWà
INST. MUSICAIS
\CÓRDÉXÒ Scnndalll. Ven-

Tel. 42-5902.

4G-C839
ENCERADEIRA, vendo Elcc-
trolux. último tipo S| USO, c
garantia; outra boa marca
10 000. Rua Padre Tclemr.co.
76-F. ap. íoi - Casacdura,
fogão; ga» d« rua:. 3 e 4
búcns. Vendo, S e 12 mll.
Av. Copacabana, 837. io.
telro.  —-—
INSTALAÇÃO DE BATI
Vende-se ursente.
Nélíon Cardoso,
Taquara.
LUSTÍtÉ DE CRISTAL -
Vendo um de 6 braços. OrS
3 800 00. Rua do Matoso, 2=6,
ap. 101.
PÓR" MOTIVO de mudança
vende-se por ótimo preço, 34
prateleiras de aço com 1 mç-

na Av.'390-A —

"i «nn.-. tro de comprimento por u..™
COMPRO J J?la5?'nLSCOr de lWKura e 16 colunas du-
(leão Scandali. a7-0960. ",,",__ açd medindo 2.30 de
ÃÜünipn 1 ntanõ e 1 açor- comprimento. Ver e tratar na

Rua Ba'-'" ''« s. Francisco,

Suportes de Sinalização
Diversas Martas com
Lâmpadas Comum ou

lâmpadas Neon

.íeão Scandali. 3G-3GS!
PIANOS 

"ESTRANGEIROS E
NACIONAIS — Vendem-se de
aíta classe, a longo prazo ou
h vista, com estrondoso des-
conto R. sama SoflaM-A.
Saenz Pena. Aceitam-»e tro-
cas _ N.B.: pianos de alta

í__se mesmo

MICRO-SWITCHES
^Cí<_£_55/'^-"

APARELHOS OE MEDIÇÃO

Atenção Locatários
A VEGA — 1NCORPORADORA E ADMINISTRA-

DORA DE IMÓVEIS LTDA. se encarrega da prociti a

e locação de casas e apartamentos mediante pequena
taxa. Náo percam horas de trabalho, procurando in ó- |
vel para alugar: tratamos de tudo. VEGA - Av. Pus.!
Vargas, 590. salas 1517-18 — Ed- Lisboa. >r

fejjL"

v ^tv'<-l_®__sl
** Wl_W__rw _^b

_. %!vil_y ____H_P&*_fl

302 — Vila Isabel.'

Alta Fidelidade
fAodêlo 64

Vendo urgente — 60 mll
cruzeiros, com garantia
de 6 meses, controle ele-
tronico, desligando to-
tainu-ntc «wndo. jwmto»o programa, II %f(i.';u'a_
nlck-up automático e
controle de graves e agu-
des separados. Ver na
AV N S. de Copacaba-
__; 5113. ap. 12. sobreloj»,
ao lado do Centro Co-
merolal, até as 21 horns.
Tcl. 57-1333. ,

COMPRO
Rádios de pilhas no aia-

cado. Aceito sócio. Cartas

^NHORA-velidêurBentyge: com marcas e preços a

PIANO" francês, tipo aparta- |ceradclr*
mento. cordas onusadas. cepo
dc metal. 88 notas teclado
de marfim. Custou 6o0 000 t
vendo urgente por 180 000 -
Tel___27-1107. ._._ 
PÍ\NO — Francês, cepo de
metal, p! estudo. «0 000.
\v Copacabana, 112, "P-
603. -
PIANOS Ocasião! Temos

• -..»_ O nnVnC

ladeira de 290 000 por 93 000;
hl-f 1 2 moveis, de 280 000 por
85 00Ò; tapetes, cortinas, lua-
três. televisões etc. Ver na It.
Barata BlbèlTO, 105, ap.._<__.
TÁBUA passar, aspirador, er.-

icctrolux, clrcvln
dor: Vol. da Pátria. 166-102.
VENDE-SE toda aparelha-

em para cintos e botões —
Telefone 48-1783 im parte da
tardo."REATORES

QUEBIADOS
Para fluorescentes. Ven-

SILVA.
Caixa Postal n.» 2b07 -

São Paulo — Capital, (e;

COMPRO
, TV -57-1596

Compro^e_______a 2
TTOM PRO

TV geladeiras, radiovi-
trolas. tubos de TV etc —

!f S^AS So^S^ çXo «£»r oferu -

TERMOSTATOS DE IMERSÂ0 Reles de Controlei

garantia, na K. t.araii- G__i_erto
jeiras, 143, loja M. __ c0 110. i o andat;
PIANO e acordeão l'cm _»¦
nado. só com Sr. Valcnga -'
Tel. ?3-2247___"VENDE-SE 1 Piano .H2''b,!n
por 280 00O.C0 - 28-0166-

ATENÇÃO

<P ITELEFONE J2-8417.
>

SEISA-Exportação Importação S.A. COMPRO
SOÍU&R^A^EV.,

e a Olco
WFSTINGHOUSE TIPO F-100 — De

cSnSo! 371 - Estrada Vicente dc Cai-
(P

&^^^&pu*r*'r:J>1',:'t*'-
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EMPREGOS
/ENDEDORES E
CORRETORES
SALÁRIO FIXO no mini
mo até CrS 60 mil fora a
comissão. Precisa-se de 12
moças para vender a do-
micilio artigos finos da ul-
tima moda feminina a pra-
70. Tratar: Modas Vestido
Branco. R. Vise. de Santa
Isabel, 382, Grajaú. Miss
Brasil Modas: Rua Dias da
Cruz, 210-A. Méier. Modas
Parthenon: K. «las Laran-
jeiras, 336. Precisa-se de 4
cobradoras.
PRECISAMOS de vendedor
ambulante pura venda e dis-
tribuiçSo dc peixe nos res-
laurt-ntes e casas partícula-
res. T. Trav. do Comercio, 20,
das 13h às 18h._ __________
VENDEDORES cj gln. oil
clentlf., ót. apar. Ale. Gua-
nabara. 17, s/ 1 039
VENDEDOR — Para flàmu-
las, decalques e silk-scieen
cm geral. Rua Barão dc Mes-
quita 602 __ 
VENDEDORES. Zona Sul.
para venda de asuardente
mineira. Boas comissões. —
Rua Alfândega 111-A. sl 408.
dos S fts 11 o das 14 ns 17
horas — Lima.

PRECISA-SE dc empregada
para todo serviço do casal,
Av. Copacabana^jmjii^JSM.

-.—;- PRECISA-SE para arrumnr e
cozinhar para um casal em
apartamento pequeno. Rua
Santos Rodrigues, 96, ap. 311
— Estácio Ue Síi.

TINTURARIA - Precisa-se de
passador de Iloíman, lugar
efetivo. Rua da Passagem n.°
182-A.
TINTURARIA YANKEE. Av.
Amaro Cavalcanti. 57, telefó-
ne 29-1574. Preciso passador,
offlnista.

PRECISA-SE empregada pa-
ra arrumar c copelrar, CrS
10 000,00. Tratar na R. Araú
jo Lima. 28. Tel. 52-0234
PRECISO 2 empreg. p/ casal
americano, paga bem. 25-5278

Lucila. 7 Setembro. 03.
PRECISA-SE de empregada,
todo serviço casal com refe-
rências Rua Barão de Mes-
quita 655. fundos. Escola.
PRECISA-SE empregada pa.
ra todo o serviço de íamllla
pequena; pnsa-sn bem. 3x1
gem-se referências, Av. Rui
Barbosa. 036 ap. 1001.
PRECISA-SE de emprega
da competente para servi
ço de três rapazes. - Pe
dem-se referências. Tra
tar na Rua Inhangá n. 42
aP. 101 — Copacabana.
OFEREÇO três babás, duas
copeiras c três cozinheiras
ótimas. Ag. Olga — 37-7191.

DtVERSOS
ATENÇÃO — Precisa-se pe-
dreiros no Aeroporto Santos
Dumont. Procurar Sr. Joáo
Gonçalves no 5.° andar, ou
no terraço do prtdlo.
ARMADORES — Precisa-se
na diária ou empreitada. —
Tratar na Av. Princesa Isa.
bel 134.
ATENÇÃO! 4 moças urgente,
para laboratório, serviço ln-
terno e externo, exlgcm-se
aparência e documentos
Apresentar-se no Largo do
Campinho 21, sobrado, das 8
ns 12 horas, Sr. Carlos.
A RAPAZ educado com refe.
rências. Para casa de fami.
Ua, casa. 15 mll e folga se-
manai. Farani, 33.
BALCONISTAS portuguesas,
para balcSo, com ou sem
prática. Rua Reeente Feijó,
99 ou Rua Figueiredo Maga-
lhãcs, 219-D.

OFEREÇO arrumadeiras e co-
zlnheiras e umas estrangeiras.
Tels.: 32-0584 c 32-5556.

BALCONISTAS cereais - Ho-
mens paro Centro. Apresen-
tar-se na Rua General José
Crlstino 68, S. Crlstóváo. —
Hoj c.

AMAS . ARRVM.
E COPEIRAS
ALERTA copeiras e cozinhei
ras! A Agência Olga oíere-
ce e precisa com ref. e do-
cumentos. Ordenados. 12 a
40 mll. Av. Copacabana, 534,
ap^ 402. Tcl. 37-7191.
AGÊNCIA OLGA — Oíerece
e precisa boas empregadas c/
ref. e documentos. Av. Co-
pacabana, 534. ap. 402. Tel.
37-7191.
ALERTA — Arrumadeiras e
cozinheiras. Ord. 15 a 30 mil,
só na R. Joaquim Silva, 123.
ATENÇÃO — Empregadas,
domésticas, possuindo cartei-
ra profissional. Ordenado até
35 000. Agência Sr. Mota
Av. N. S. de Copacabana n.
583. sobreloja. sala 11.
ARRUMADEIRA E COPEIRA
— Portuguesa ou espanhola,
para casal de tratamento
Combinar telefone 37-1078
ARRUMADEIRA que saiba
passar vestidos e camisas.
Ordenado CrS 12 mil. Bara-
ta Ribeiro. 433-701. _
ARRUMADEIRA"! O) - Copei-
ra(o) — Precisa-se jovem p/
casa de família. Rua Hilário
de Gouveia. 87.

ARRUMADEIRA - Precisa"
se para casa de família de
irafamento, com prática e
com referências. Tralar na
Rua Visconde Cabo Frio, 46.
— Tijuca.

PRECISA-SE de uma moça
portuguesa doméstica. Pima-
se bem. Rua do Catete. 214.
c/_34
PRECISA-SE" de uma arru-
madeira. Pagam-se CrS
7 000.00 Tratar na Rua Ba-
rfio de Mesquita, 643, c| 18,
SENHORA — Oferece-se para
trabalhar em casa de fami-
lia de preferencia em Santa
Teresa. Procurar D. Luzia,
R. Almirante Alexandrino,
258, 5." and. ap. 503.

COZINHEIRAS
ALERTA cozinheiras e copei-
ras! A Agência Olga preci-
sa e oferece com ref. e do-
cumentos. Av. Copacabana,
534. ap. 402. Tel. 37-7191
Ordenados 12 a 40 mll.

BOMBEIRO HIDRÁULICO —
Preclsa-sc na Rua dos Inva
lidos, 149,
COPEIROS — Preclsam-sc na
Rua Chile, 33, ao lado do
Cinema Clneac Trlanon.
CARPINTEIROS DE ESQUA.
DRIAS — Precisam-se ,na R.
C. de Bonfim, 214. Paga-se
de CrS 190,00 a CrS 250,00
por hora. Estuda-se também
pagamento por peça
cada.

CORRETORES DE AÇÕES
Grande Fábrica de Cerveja

Para um dos maiores lançamentos já
empreendidos na América do SuL ne-
cessiía-se de corretores especializados.
Favor apresentar-se munido de do-
cumentos e 1 fotografia 3x4, no horário
comercial, diariamente, na Av. Presi-
dente Vargas, 590, s/217-18 (Edifício
Lisboa). (P

PROJETISTA - DÍSENMSTA
MECÂMCC

Precisa-se para máquinas ou estrulu-
ras. Usina Mecânica Carioca — Rodovia
Presidente Dutra, km 18 — Nova Iguaçu.
Condução partindo de Bonsucesso.

colo*

CARPINTEIRO — Precisa-se
para oficina. Rua Apacê. 61
— Del Castiilo
CAIXEIRO para entregas em
padaria. Precisa-se. Av. Su-
burbana. 6052 — Pilares.
COPEIRO — Restaurante —
Rua João Vicente, 29. Ma-
dureira.

COZINHEIRA — Precisa-se
de uma que também passe
roupa e dè referências, nfto
dormindo no emprego. Sala-
rio CrS 20 000,00, satisfazen-
do a condição Rua Gusta-
vo Sampaio 260-B, ap. 1 201
Leme
COZINHEIRA — Precisa-
se só para cozinhar, dor-
mindo no emprego. R. Al-
mirante Cocranc 178. ap.
208. Tijuca. Ordenado: CrS
8 mil.
COZINHEIRA — Lancheira
com prática — Precisa-se.
Rua da Assembléia n.° 87.
COZINHEIRA precisa-se para
trabalhar um més em Ara-
mama, ótimo ordenado.
Tratar na Rua Campinas

139, Grajaú.
COZINHEIRA — Trivial sim-
pies, Rua Barata Ribeiro,
299, ap. 1 001.

BABA' — Precisa-se uma
portuguesa com prática e re-
ferênclas na Rua Conselhei-
ro Lafaiete 15 ap. 301. Tele-
íone 27-8719. Paga-se bem.
BABÃ-ARRÜMADE1RA - Fa-
milla diplomática brasileira,
procura uma que possa viajar
p| estrangeiro, ordenado a
tratar. R. Gomes Carneiro,
101, ap. 501. Copacabana.
BABA — Precisa-se com pra-
tica e referencias para duas
crianças, no En... de Dentro,
Tratar na R. Senador Ver-
Bueiro 219, ap, SU3-B, Bota-
fogo. Ord. 15 OCO.
COPEIRA — Preiisa-se para
trabalhar um més em Ara-
raama. ótimo ordenado. Tra-
tar na Rua Camolnas, 139.
Grajaú. _
COPEIRA para pensão, pref,
portuguesa c ajudanta de
cozinha. Rua Alcântara Ma-
chado, 33, sob. Praça Mauá.
COPEIRA ARRUMADEI-
RA — Precisa-se para pe-
quena família. 15 000 cru-
zeiros. R- Gomes Carneiro
161, ap. 501. Copacabana.
COPEIRO — Precisa-se de i
para apartamento de casal s|
íilhos. no Flamengo e apar-
tamento, 25-4065.
DOMÉSTICA — Referências,
serviço senhora. Dias da Ro-
cha, 18.

COZINHEIRA — Precisa-se,
competente, responsável, pa-

casal de tratamento.- Pa-
ga-se ordenado desejado. —
Tratar, referências, na Rua
Hilário de Gouveit, 15, ap.
801. Copacabana
COZINHEIRA — Precisa-se pl
trivial fino p. família de 4
pessoas, ord. 18 000. Rua As-
sunçáo 60. Tel. 26-0618.
COZINHEIRA — Precisa-se de
forno c fogão pnra casal s"
filhos. Paaa-se multo bem.
Rua Mi-tiicl Lemos 24 ap
110U
COZINHEIRA do trivial
fino, que lave peças miú-
das. Praia Cta Flamcn-jo,
140, ap. líM^Tel, 25-2226
COZÍNHEIRA — Precisa-se
de uma que durma no em.
prego e dê referencias. Tra-
tar na Rua Uruguai, 2811,
COZINHEIRA trivial variado
e todo serviço, precisa na R.
Almirante Tamandaré. 20. ap.
203 — Flamengo. Exige-se
carteira de identidade e re-
ferênclas.

CARPINTEIRO •- Preciso.
Rua Alcindo Guanabara _,.'
24-D. Pago bem.

CHEFE DE PESSOAL
ÓTIMA OPORTUNIDADE

JOSE SALGUEIRO INDUSTRIA E COMÉRCIO S. A. localizadas
no L;u-bo de Santo Cristo, com restaurante próprio, prêmio de assiduidade,
ótimo ambiente de trabalho e outras vantagens, oferece muito boa opor-
tunidade a competente Chefe de Pessoal, capaz de reestruturar os ser-
viços, no que se refei'e a rotinas, treinamento, relações industriais, sssis-
tência social, Cipa e outros. Indispensável conhecer bem Leis Trabalhistas.

Apresentar-se ao ITOS — Instituto Técnico de Orientação e Sele-
cão — Rua Teófilo Otoni, 123, 8.° andar — grupo 803 — Telefone 43-8712.

TORNEIROS
MECÂNICOS

MULTISERVICE precisa, com-
petentes. Apresentar-se na Rua
da Pátria, 704-A. Tel. 29-5719.
Semana de 5 dias. (P

m
FÁBRICA DE COLCHÕES
DE MOLAS E SOFÁ-
CAMA PRESIDENTE

'RUA SANTANA,
184 e 197

TEL. 32-5666

S/A Internacional
Procura: asslst. import. in-

glês e português, 150 mil;
aux. p/ auditor. Jovem, íor-
mado em contab., 100 mll:
corr esp. em português, rapaz,
até 90 mll; moça c/ prát. ta-
cjulgratla port. e espanliol,
120- mil. México, 41, gr. 907,
Sr. Homcs.

PROFISSÕES
LIBERAIS

CAIXEIRO — Precisa-se de l
menor com pratica de balcão
de mercearia na Rua Arquias
Cordeiro. 312. Imparcial.
COPEIRO — Precisa-se. Tra.
tar na Rua Dias da Cruz,
121-B. Méier & partir das 9
horas. _____
COPEIRO — rapaz com pra-
tica para bar de clube. —
Rua Conde de Bonfim. 451.
DESENHISTAS — Firma em
expansão precisa de deuenhls-
tas com pratica em desenho
tecnico. Dlrlglr-se à MAÇO
METALÚRGICA S. A., pelos
eis. 110-0084 e 30-GjSu - Sr.
Abel.
ELETRICISTA INSTALADOS

Oíerece-sc c/ prática. Nar-
ciso. 17/18,30. Tcl. 30-0501.
ESTUCADOR, pedreiro, pre-
ciso. Travessa Sto. Expe-
dito, . Copacabana.
EMPREITEIRO para serviço
de construção, qualquer tipo
tíe serviço. Procurar o senhor
Manoel Guedes na Rua Mau-
ricio da Costa, 81 — Jardim
Guanabara — (Ilha do Go-
vernador), das 7 ás 18 horas.
ENFERMEIRA aux. — Pre-
cisa-se ei bastante pratica.
Tartar Rua Barata Ribeiro
n. 540.

DENTISTAS -- Consertos e
refoimas. Magltot. — Tel.
2D-5301. *

ADVOGADO
AUGUSTO DE SOUZA
Causas trabalhistas, des-

quites, inventários, despe-
jos, pensões, contratos. Av.
Rio Branco, 185, sala 226.
Tel. 52-2323.
ALEMÃO. Francês. Português.
Intensivo. 2 meses. 52-004!).

Dr. Gilvcn Torres
Impotência. Doenças do

sexo e urinârias, Pré-Nup-
ciai. Av. Rio Branco, 156
— S/ 913 — Ed. Av. Cen-
trai — Tel. 42-1071.

PRECISA-SE um cobrador
que tenha lambreta. Rua
Paranapanema, 200, Olaria.
PRECISA-SE p| rapaz, lavar
louça e limpeza de cozinha,
prefere que durma emprego.
R. Silvio Romero 34.
PRECISAM-SE 2 rapazes —
l.°, • o| prática de ajudante
de cozinha. 2.°, c| prática
de faxina e dalavagem de
louça. Não trab. domingo,
em pensão. Rua Joaquim
Silva, 122.
PRECISA-SE garçom com
¦prática dc restaurante, na
Rua Sacadura Cabral. 53 —
Praea Mauá.
PRECIS A-SE da pedreiro. R.
Ferreira Leite, 101 — Abo-
Ução.
PRECISA-SE de um menor x>
serviço de loja. Tratar Rua
Conde de Bonfim, 281.
PRECISA-SE de lustrador, na
Rua Anibal Benévulo, 363-A
próximo à Salvador_de Bá.
PRECISÃ-SE de um torneiro
e um mecânico monta-lor na
Estrada Coronel Vieira n. 80

Vicente dc Carvalho.

ATENÇÃO - COSTUREIRAS
CALCEIRAS E OFICINAS COM

GRANDE PRODUÇÃO
A Ind. Com. de Roupas Franco Brasileira
— comunica a todas costureiras particula-
res e oficinas com grande produção, que
queiram ganhar além do novo Salário Mi-
nimo, comparecer à nossa Fábrica para en-
trevista pessoal a íim de fornecermos ciados
sobre os nossos serviços, temos muita cos-
tura e pagamos bem, não precisa fazer aca-
bamento, é só tirar de máquina, fornece-
mos linha e serviço permanente, as gran-
des oficinas ajudamos a compra de máqui-
nas para melhor produção. Favor compa-
recer com documentos e amostra, na Rua
Honório, 1427 — Cachambi — Méier. Falar
com Sr. Silvano.

PRECISA-SE dc pedreiros
Rua Licinio Cardoso, 235.
Triagem.

EMPREGADA para 1 pessoa,
urgente. 19 Fevereiro. Telefó-
ne 67/201 — Botafogo.
EMPREGADA — Precisa-
se de uma que seja educa-
da, tenha prática do ser-
viço e bom temperamen-
to, para lavar, passar, ar-
rumar, e que possa ficar
o verão em Teresópolis.
Paua-se bem. Pequena fa-
mília. Exlgem-se referên-
cias. Tratar pelo telefone
25-0957 pela manhã, de
terça-feira em diante.
empregada, cõin referên-
cias, na Rua Gonçalves Crês-
no, 57, casa I, ap. 1. Praça
da Bandeira.

COZINHEIRA — Precisa-se,
de forno e fogáo, para casa
de tratamento, com referên-
cias. Rua Francisco Otavia-
no, 132. Tel. 27-4566. Pa-
gam-se CrS 25 000,00. 
COZINHEIRA para pequena
familia de tratamento. Lavar
na máquina. CrS 15 00,00. —
47-5376.
EMPREGADA. 15 000,00. peq.
família cozinha, cuida, dc
roupa. R. Conselheiro La-
falete. 53, 4302. Posto 6^
EMPREGADA c| pra"t. cozf-
nha c demais serviços do ca-
sal. Pede-se carteira. Rua do
Catete. 274 ap. 1 000. Entr.
Rua Dois Dezembro.

FABRICA DE CALÇADO DEL
MATC — Precisa-se tíe caixeí-
ro de balefio. Pa^a-se bem
Est. Otaviano, 384-A — Tu-
riaçu._
LANCHEÍRÒ — Precisa-se na
Av. fíío Branco ii. 40-A.
MOÇA MENOR —"RÜa~Sãnta
Clara, 33. «/ 802 — Copac.
MõÇA educada, de bon. apa-
rência, precisa-se para tomar
conta de apartamento de ec-
nhor de responsabilidade. —
Níio precisa cozinhar nem
lavar, somente tomar conta
do apartamento c trator com
fornecedores. Ordenado 30
mil. — Peço mandar nome e
endereço ou eventualmente
teleíone. Todas as candidatas
serSo atendidas. Infcllzmen-
te como êste anúncio traz
multas candidatas, lido pos-
so dar o enderiço, pois sou
multo ocupado e desejava
evitar atropelos. £ favor res-
ponder para a Caixa Postal
4 130 — Correlo-Geral —
Agência Mauá — Rio de Ja-
neiro. As cartas serão res-
pondidas em 24 horas. Guar-
da-se absoluto sigilo.

PRECISA-SE de um empre-
gado para padaria com bas-
tante prálica e que dè boas
nformações para cargo dc

confiança. Av. Mem de Sa
Th
precTsã-se maquinista pa-
ra trabalhar em marcenaria.
Procurar Av. Antenor Na-
varro 640-A. Brás de Pina,
tias 10 ás 16 horas.
PRECISA-SE de uma garço,
nete para pensüo, preferén-
cia que durma no emprego.
RuaBarão de São Félix. 88.
PRECISA-SE envelope!ra pro-
flssloual. Rua do Senado, 1113,
das 9 horas em diante. Tra-
tar com Sr. Costa, ou Al-
bertlna).

EMPREGADA — Precisa-se,
p/todo o serv. Horário 8 às
13. Rua Uruguai. 308, ap. 701.
THnoa. Exlgem-se referên-
cias.
EMPREGADA — Precisa-se.
paga-se bcm. Tratar na Rua
Padre Nóbrega, 911 - casa 66,
Piedade. Ônibus 241.

EMPREGADA — Para cozi-
nhar. casal, trivial simples.
Av. Copacabana, 12, ap. 201.
Tch 37-7928,
OFEREÇO cozinheiras e ar-
nunadelras. umas estrangei-
ras. Tele.: 32-5556 e 32-053-l._
OFEREÇO três boas cozinhei-
ras e duas copeiras. Ag. Oi-
ga — 37-7191.
PRECISO de 1 garoto até 13
anos, para auxiliar dc cozi-
nha — 57-3441.
PRECISAM-SE cozinheira e
ajudante, pequena pensáo. R.
Barata Ribeiro, 740.

EMPREGADA. — Precisa-se
pira ajudar em casa sem
luxo. Av. Suburbana n. 8 284— Piedade.
EMPREGADA, 3 dias por se-
mana, R. André Cavalcante,
77 ap. 101.
EMPREGADA doméstica com
documentos, preclna-ne para
casal. Republica do Peru.
239. ap. 702.
EMPREGADA competente p|
casal estrangeiro, sem filhos

R. Raul Pompéia, 101-601
Paga-se bem.

EMPREGADA por hora, Rua
Barão de Ipanema, 72, apar
tamento 403.

MENORES — Moças desem
baraçadas. c| gln,, ót. apar.
Ale. Guanabara, 17. s/ 1G09,
MÉNÓR — Precisa-se, Santa
Clara. 33, sala 502 — Copa-
cabana.  
MAQUINISTA — Fábrica
de móveis precisa. Av. Su-
burbana, 7 702, Abolição.
MOÇAS E SENHORAS" —
Preclsam-se. para cobrança.
Centro e bairros. Paga-se or-
denado. Tratar têrça-felra.
dia 21, na Av. 13 de Maio,
23 21.° andar, sala _ 100.

Precisa-se. Pra-
74. l.o, saia

PRECISA-SE cozinheira tri-
vlal fino, lavar miudezas. 3
p. paga bem. Tratar 37-1419.
PAGAM-SE 25"000 p! co"
zinheira de forno e fogão
que vá para Petrópolis.
Avenida Osvaldo Cruz 149
— Botafogo.
PRECISA-SE de uma cozi-
nhelra de forno e íogâo —
Exige-se muita pratica e re
ferênclas Tratar na Aveni
da Rio Branco 103, 21.° an-
dar com D. Míriam.

¦^jflRQBRfl^>

RAPAZ de 14-16 loja de fer-
ragens. Hua Adriano, 116-B.
T. os_Stmtos.
SENHO Só"— Aceita, para
sua companhia, pessoa bran-
ca. 40 a 50 anos. educada,
prática, sem compromisso,
com justa recompensa. Rua
Hipólito da Costa. 201 —
apt. 201.
SERRALHEIROS — Precisa-
se. Rua Anspeçada Melo, 43.
Olaria.
TÜPIEIRO — Precisa-se de
um oficial p| fabrica de mo-
veis, Av. Sérgio Moura Pin-
to n. 3. Parque Tictc, São
Joáo de Meriti.

niouius «000f._J_.IS ihisjjiims S A U M 1 I 1j

Para Carroça-
rias de Ônibus

CHAPEADORES
SERRALHEIROS
LANTERNEIROS
ELETRICISTAS
ACABADORES
PINTOR

¦* PAGA-SE BEM
± EXCELENTE MEIO DE TRABALHO
* NAO SE TRABALHA NOS SÁBADOS
Candidatos classificados queiram-se apre-

sentar na Usina na Rodovia Rio—Petrópolis km
15,2 — Jardim Primavera — Estado do Rio —
Usando nosso próprio transporte gratuito que
parte às 6 h 10 m da manhã, de Caxias, cm
frente à Igreja.

(P

fH^r.r.íUMflSFICaM 1360 BONS [Migrai 'i'!5 i'
II llfSSã. SE FOREM A: , ';>'¦¦.. __&-.Í\\lT )
fe^ RHRICERACÀO1UIZ WM

^'vU^-;^! domésticas p comtf V-r-rr-' i
K&JsíiirK__r ciai*. bfhrdnurn1. t tt condicionado*.' V/C'.' I

MOVEIS
& Pânico no mercado de mó-

veis e estofados
CAUSA *

MÓVEIS SAN MARCOS
Revolucionando pela l.a vez
no E. Guanabara o sistema
de vender barato

Modelos 1964 - Estofados

&
&

a 18 900,00. •_

21900,00""
13 900,00'-"
14 950,06"
3 750,00--

"__£>
• ..~*Í-£Ài

a 54 900,00'

RUA BARÃO DE UBA', 62-TEL-. 28-4014

GELADEIRAS DINH.
CAUT.

ATENÇÃO!!'. — Compro
1 geladeira pl uso próprio.
Tel. 28-2843. Sr. Dutra.
ALO! — Geladeira. Compro.
Tel. 22-7877.
COMPRO 1 geladeira, pago
hoje. Tel. 58-81)14 — Dona
Rosaria.
COMPRO 1 geladeira e 1
piano. 3G-3652^__
COMPRO geladeiras preclsan-
do de consertos. Tel. 23-8859.
COMPRO 1 geladeira a 1
piano. 57-09G0.

soe. -
. FIANÇAS

APLIQUE seu capital em imp,
org. cem a máxima réntabtli-
dade e absoluta- segurança.
Tel.. 22-535G.
ATENÇÃO — Dinheiro, hi-
pnteca, emprestamos sub
garantia dc imóveis. As
melhores condições. Solu-
cão rápida. Tragam escri-
turas. Adiantamos liara
certidões. Fazemos retro-
vendas. Av. 13 de Maio,
23. IC.0 andar, sala 1019,
Tc). 42-9138.

Maravilhosos sofás-camas super-
luxo

Riquíssimos sofás-camas em vul-
couro

Colchões de molas superluxo 
Beliches com escada mágica ....
Camas turcas •••
Sofanetes cm -riquíssimas padro-

nagens, c/ mesinhas laterais
extensivas formando c_\ma,
última novidade 

Móveis
Sala de Jantar ultramodema em

marfim  » 09900.00;
Dormitórios de casal ultramoderno,

em legitimo marfim ou caviúna a 97 900,00-!
Guarda-vestidos com ou sem so-

brado, de 2, 3, 4, 5 e 6 portas, ;;.
em marfim ou caviúna  a 48 900,0,0. /
Centenas de outros artigos, tais como: bu*V

reaux, estantes divisórias, móveis e armários de--
copa-cozinha, berços, abajures, iampadários, /
salas e dormitórios clássicos e modernos etc-. .'¦
MÓVEIS SAN MARCOS surgiu para protegei
o bolso da população do Eslado da Guanabara;-.-;

TIJUCA
RDA BARÃO DE MESQUITA, 469 víH?

Das 8 às 19 horas ÍA*'
Tel. 34-0437 *!*

COPACABANA ^
RUA DJALMA ULPJCH, 1S4 — 4.° ANDAR ^

(esquina de Copacabana) r";'
Tel. 54-3957 • 

'"jgj

Das 9 ás 19 horas _ . BtS

ws»*»!"*"*»*

FRIGIDAIRE americana, 10
pés, grande congelador, es-
tado de nova, 120 mll. Fi-
guelrcdo Magalhães n.° 28

ap. 405.
FRIGIDAIRE americana, 7,6
pés nova, 90 000,00. Av. Co-
pacabana,: 861—1209.
GELADEIRA Clímax Vitoria
0,5 pês, mod. 01, Buperluxoj
reezer inteiriço, prat. na

porta, interior colorido, qua-
se nova. CrS 98 mll. Av. Co-
pacabana, 387, np.___¦
GELADEIRA GE 6 pês, esta-
do de nova. CrS 50 mll. Rua
Júlio do Carmo, 63, casa 16
— Próximo Igreja Santana.
GELADEIRA ainêr., .9 pés, em
cór, íaz sorvete em 5 minu-
tos. Custou 240 000 e vendo
por 85 000. Tel. 27-1167._
GÊLAD"eÍRA G. E„ 12 pé*s, Re-
tilinea, 1964, interior em cór,
de 450 000, vendo por 220 000.
Tel. 27-1167.'
geladeira Frlgidalre, 8 1(2
pes, com prateleiras gaveta;
carne, legumes etc. — ótlmn
funcionamento, barato. Rua

OURIVES
ça Tiradentes,

OFERECE-SE senhora. . te-
lefone p| dirigir fina pen-
são, cost. etc, morando, te-
lefone 45-5636.
oferece —' Sra. acompanh,
doente, prática enfermagem
ou recém-nascido. 52-1595 —
Carlota.  
OFERECE-SE casal branco —
Ela cozinha e êle prestatlvo
todo serviço. Copa e limpeza— 52-1595.

EMPREGADA todo serviço
menos cozinhar, ord. 8 mll,
n&o serve casada. Rua Ar-
qulas Cordeiro, 702, ap. 102.
Todo» os Santo». _^
EMPREGADA — Precisa-se de
tima, para casa de pequena
íamllla. Dorme fora e n&o
trabalha aos domingos. Pe-
de-se carteira. Av. Pres. Var-
ças, 2 379. ap. 4 ¦ CrS 7 000,00."BMP. 

DOMÉSTICA — Preci-
__._-£« i Rua 2 de Dezembro,
73 — Apt. 708. — Tratar ci
Sra. Maria Joeé, das 14 bs
18 boras. Horário de traba-
lho. das 9 às 16 horas.

PRECISA-SE cozinheira para
casal que seja tle forno
íogfio; exijo referencia do
mesmo de 1 ano e carteira.
Ordenado 25 000,00, com cito.
e banheiro Independente —
Favor tel. 26-0281 ou 46-7603
Lourdes. ,
PRECÍSA-SE empregodo mie
saiba cozinhar trivial comum
morar no emprego. Rua Mar-
tins Pena. 47. ap. 601. Ti-
juca, na Praça do Campo do
America.

PRECISA-SE moça para llm-
peza por hora. Praia do Fia-
mengo.. 300, ap. 601.
PRECISA-SÉ de pedreiros, na
Rua Maria Lopes, 175.
PINTOR — Preclsn7se~(lc um
bom na Av. Mem de Sá, 85.
pronto para trabalhar até 7
horas Ue hoje com o Juven-
tino.

Auxiliares
de escritório
Imp ortante íirma

precisa de bons dac-
tilógrafos, boa apa-
rência e boa letra.

Tratar na Rua Be-
nedito Otôni, 82 —
Depto. do Pessoal.

Corretores <le
Propaganda

Que queiram iniciar pro-
fissão em agência especia-
lizada. Meio expediente ou
tempo integral. Rua Juán
Pablo Duarte, 40. gr. 302.
(Cinelandia).

GRATTS — Indico boas ca-
nas » ensino serviço em .
hora.. Mq. Abrantes, 147
— 504.
MOÇA, preciso, serviços le-
ves. Tel. 47-8443.
MOCINHA — Para arrumar.
Av. Copacabana, 12, ap. 201.
Telefone 37-7028.
MÕÇA — Precisa-se. clara,
boa aparência, para morar e
•_uidar de ap. de pessoa só;
Rua Santana, 77. ap. 304.
MENINA — Precl£a-se para
ajudar das 8 às 17 horas,
na limpeza e pequenos ser-
viços em cosa de casal —
Rua N. S. das Graças 225,
ap 304. Ramos.
MOCINHA de 15 anos. Preci
_.a-.e p| casal sem filhos. R.
Frei Caneca, 208, caea 10.
OFERECE-SE alemS, todo o
serviço, boa coz., levando tl-
lha ãe 6 anos. 1 de Setem-
bro, 63 — 52-1595.
OFERECE-SE babá com pra-
tica. ord. 13 000.00. Teiefo-
ne 49-1270.
OFERECE-SE um senhor por-
tuxucs. 60 anos, para qual-
quer serviço dando casa e
comida com pequeno orde-
nado. Rua Senador Pompeu.
77 — Rio.
OFERECE-SE babá 2 portug..outra todo serviço, prát. refer.
casa alto trato — 52-1595.
Of-ERECE-SE copeiro casa dê•alto tratamento com referên-rias. Tel. 37-7269. chamar ar.
José.

^sw*t^n*»«Síf-i*

PRECISA-SE dc uma cozi-
nhelra na Rua Dois de Maio
753-B, para restaurante. Pa-
ga-se bem. Jacaré!_
PRECISA-SE mflça para co-
zinha. Rua do Rosário. 157,
2o andar. PeneSo. 
PRECISA-SE cie cozinheira de
boas referenciai. Travessa
dos Cardosos, 127, ap. 203. —
Cascadura.
PRECISO cozinheiras e arru-
madeiros, 15 a 30 mll. Rua
Joaquim Silva, 123.
PRECISA-SE de empregada
para o trivial variado e ou-
tros serviços, que tenho or-
dem e seja asseada: saídas
aos domingos. Pedem-se re-
ferênclas Ordenodo inicial:
CrS 12 000.00. com possibili-
dades de aumento imedioto,
após experiência. Rua Bel-
fort Roxo 310, ap. 904. Co-
pacabana. _______
PRECISA-SE com multa ur
gêncla, cozinheira de forno e
íogfio, paga-se bem. Joeé Hi-
glno. 250. casa 12,
RAPAZ que more no emprê-
go. precisa-se para ajudar na
cozinha e serviços de limpe-
za em geral em pequena pen-
são. Rua Belfort Roxo, 197.

PEDREIROS — P/ massas c
azulejos. Tratar na Av. Pas-
tem-, 404, fundos, Escola de
Química, obra do Almoxari-
fado Novo.
PINTORES — Preclsam-se decompetentes. Tratar Domin-
gos Ferreira, 106 ap. 1 201.
pedreiro — Freclsa-se dedois profissionais para traba
lhar em Bacaxa uma hora distante de Niterói dc ônibus.
Tratar cm Niterói. Rua Gal-'. 200-A. Barreto, comSr. Benedito das 17 ás 10 ho-
ras até o dia 30.
PRECÍSA-SE~de um menor
dc 15 a 17 anos e de um
maior, com pratico de bar.
Rua Euclides Faria, 109. —
Ramos.
PADARIA — Prêcisa-se de
empregado de balefio, com
prática, Av. N. S. de Copa
cabana, 1375.

Mocas de 18-24 Anos
Temos oportunidade de emprego em íirma

norte-americana pnra 4 moças, bem apuesen-
táveis, que estejam dispostas a viajar pelo País
inteiro. Possibilidades de promoção para uma
organização de viagens mundiais. Excelente re-
numeração com todas as despesas de viagem
pagas. E necessário íalar inglês e de preferén-
cia com instrução ginasial. Exigem-se referên.
cias. Parentes serão bem recebidos na entre-
vista. Falar pessoalmente com o Sr. Bailey —
Hotel Trocadero, ap. 705,

mou.-.. Hoonimis lusuntis _ i

Cia. Industrial
Semana 5 dias

3-Aux. Contab. —
60/75 mil.

2-Assist. Contador —
90 mil.

3-Dactilogs. — 50/
60 mil.

2 - Faturistas — 55
mil.

4-Aux. Escrit. — 45
mil.
Sen. Dantas, 117

Gr. 223

^^B ROBR B^^- ADMITE

ACEITO sócio em bar. com
2 200 000. Av. Pres. Vargas
n. 440 — 2.° and
ATENÇÃO — Sócio com 1 900
— preciso p| bar caipira. Av.
Pres. .Vargas, 440, 2,° andar,
CAUTELA — Compra, retro-
venda. R. Sen. Dantas. 117,
21.o, sala 2 127 — 22-0U53 —
Ivo.
cautelas 

~— 
Compra e re-

trovenda de cautelas exclu-
slvamente de jóias. Senador
Dantas,20. sala 1207:
DINHEIRO X CAUTELA —
Soluções até 50'» dn valor
dc suo cautela de Jóia. Av.
Games Freire .315»--s/ 306.
DINHEIRO — Empresto
até 100 mil com avalista.
Uespostas oi datlos pes-
soais e telefone para u n."
4 452, na portaria deste
Jornal.

DINHEIRO X AUTOMÓVEL.
ou estudam-se outras garan-
tias. Rua_Sâ Freire, 204, 2.",
RENDA MENSAL até 4'7, ou
60, 11% ao ano com garan-
tia bancária. Vidente Imóvel1.
S. A Consulta sem compro-
mLsso. Sr. Morais. Tel. 22-7231
— Rua Erasmo Braga, 277.
12.° andar, saiu 1210.

CAUTELAS
Jóias, ouro velho, tom-

pro. pago bem. R. do Ou
vidor, 1159, 2." andar, sala
215, esquina de Uruguaia-
na. Tel. 43-7095. Garcia.

Evaristo da Veiga/47, ap. 705. ¦MíS'.t2;
-~-—-————— .y,'.--'*"i"7-.—- .-_.-_-.----¦-—¦_ i-i--* J AíiIltlíL Utt
GELADEIRAS — BRAS-
TEMI', alta qualidade —
Faça. seu plano. Lojas Elé-
tricas. Kua Buenos Aires
n.° 159 — Tel. 43-2311. (P
KELVINATOR G. Eletric,
Coldsput, Weslinghouse,
etc, pintadas, garantidas a
partir de 50 mil. Machado
de Assís,_6.
PORCELANIZADAS — Gela-
deiras — Festival de Rela-
deiras — Serfio liquidadas
50 peças a partir de 50 mil.
Vários tamanhos e marcas.
Frlgidalre, Brastemp, GE,
Admirai, Clímax, Gelomatlc
e outras. Só esta semana na
loja Estréia tle Ouro. Av.
N. S. do Copacabana, 581.
loja 211. Centro Comercial
de Copacabana.

GELADEIRAS
Consertam-se. pintam

se, reformam-se ar refri
gerado, bebedouros de água
máquina de lavar, enrola-
mentos de motores, colo
cação de máquina c carga
de gás — Tel. 52-4230.

PRECISA-SE serven.e dc
pintor, para serviço breve,
Rua Maxwell. 116. 
íprécísa-sè rapaz eom priwtica balcão de padaria. Pre-
clsa-se um ciclista •,ain')ám,
Rua * Leopoldo, Sl.- Andaraí.
PEDREIRO" — Preciso. .Rus
Alcindo Guanabara, 24-D —
Pago bem.
PRECISA-SE garçom ê~cí
pelro. Tratar na Av. Rio
Branco 120. 5°. Bar
PRECÉPTÕR de crianças —
Precisa-se enérgico com pra-tica e instrução pi orientar
30 alunos internos. Botafo-
go 524

LAV. . PASSAD.
LAVADEIRA - ARRUMADEI-
HA — Precisa-se para traba
lhar um més cm Araruama,
ótimo ordenado. Tra-ur na
Rua Campinos. 139. Grajaú.
OFEREÇO passadeira. Preço
7 mlLjreL 25-8972.
PRECISA-SE possadetra de
brim e vestidos, urgente —
Domingos Ferreira 122-B-C.
TINTURARIA — Precisa-se
dc passadelras para Itnlio pa-
ga-se bem, lugar efetivo, n,
24 de Malu, 9iiõ. Telefone
29-1352.

PRECISA-SE de pedreiros e
servente, prontos p| trabalhar
amanhã. Tratar na R. Teo-
filo Otoni 71. Sebastião.
PRECISA-SE oficial cletricls-
ta ou melo oficial, procurar
o Sr. Jorge, na Rua Haddock
Lobo. 149. loja.
PRECISAM-SE bons pedretms. pagam-se bons ordena
dos. Tratar das 10 és 11 h
Trav. Vise. de Morais, 119,
ista rua começa na Hua Sio
CUnuntc. 1W.
PRECISA-SE dc pedreiro. R
Fernan Cnrdlm. 40 — Pilares.
PRÉCISA-SE de emoregatfo ci
prática da bar. Rua Ana Ne-
rl, 1266 — Estação do Rociia.

IMPRESSOR
Precisa-se, para trabalhar

em PLANETA automática. —
Rua General Mcna Barreto,
178 — Nilópolis — -R. J.

TORNEIROS
SERRALHEIROS
FRESADOR
PLAINADORES
AJUSTADORES
ELETRICISTA
ENROLADOR PARA MOTORES

ELÉTRICOS
FERREIRO
MECÂNICOS DE AUTOMÓVEIS

PAGA-SE BfiiVI — EXCELENTE MEIO
DE TRABALHO

N/i O SE TRABALHA NOS SÁBADOS
Candidatos classificados queiram apre-

sentar-se na Usina na Rodovia Rio—Petró-
polis, km 15,2 — Jardim Primavera — Es-
tado do Rio — usando nosso próprio trans-

porte gratuito que parte às 6hl0h da ma-
nhã de Caxias — em frente à Igreja. (P

MECÂNICO
Precisa-se para fazer

lestes de rua e regula-
gens de carros hidramá-
ticos.

É necessário possuir
conhecimentos profun-
dos e ser habilitado. Pa-
ga-se ótimo salário. Rua
Jardim Botânico, 674.

PINTURA E
CONSERTOS

DE GELADEIRAS
Arm. Assu. técnico ale-

mão. Tel. 43-0613.

DINHEIRO X CAUTELAS —
Não venda suas cautelas —
Vocô tem cautelas de Jóias
da Cxa. Econômica com va-
lores acima de CrS 10 000.00.

dinheiro aob iia-
mesma. Av. Rio

Branco. 185. _S.° andar, sala
310, Edificio Marquôs do
Herval.
DINHEIRO — Empresto até
cem milhões de cruzeiros. Na
sede do Iate Clube do Rio
de Janeiro. Avenida Pasteur,
com Dr. Irineu de Sousa
Sampajlo^jlasJ^àsJ^hMas^
GÁVEA TOÜRIST HOTIsX. -
Vendo cota com 4 mil men-
sais Tel. 43-0678. ou na R.
Goiás n. 92, ap. I0L5. — Sr.
Ismar.
ORGANIZAÇÃO com 3 sü-
permercados tle comestíveis,
aceita financiamento mínimo
de CrS 100 mll. oferecendo ,i
por cento ou mais de parti-
cipação papos mensalmente.
Garantia máxima. Tratar nn
R. S. Januário, 518. Sao
Cristóvão, ou na Rua Luis
Barbosa, 40-A. Vila Isabel,
das a ás_l_8 horas, Sr. Silva.
PRECISO de sócio p| caipira.
cl 2 800 000. Av. Pres. Vargas,
44G;_2.0 andai-.
PARTICIPAÇÃO NOS LU-
CROS — Renda mensal de 4
a 6 mll cruzs. por 100 mll
aplicados. Grande loja de co-
mestíveis, aceita financia-
mento a prazos curtíssimos
(30 a 60 dias). Oarnntia to-
tal Informações no local, ex-
cluslvainentc entre 9 e 11 c
16 e 13 horaS. Rua do Catete,
125 ou pelo telefone 25-1622
— Rosa.
RENDA mensal de 4 a 6 mll
cruzeiros por 100 mll apli-
cados. Loja tle comestíveis
aceita financiamento, garan-
tia absoluta. Tratar: It. Bo-
llvar, ,13-A — Sr. Artur;

CAUTELAS
JÓIAS E BRILHANTES

Compro. Pago até 100'.».
Não venda sem nossa ofer-
ta. Ouro e brilhantes. Rua
7 de Setembro, 73. 1." an-
dar, sl. 5 — .J. BATISTA."CAUTELAS

Jóias, brilhantes, pratarlas,
ouro velho. PAGO O MÁ-
XIMO. Praça Tiradentes n.°
0, sala 508, ao lado do Cl-
nema Sro José. P/favor tel-
32-6143. Otacillo.

SÓCIO
Sem Capilal

Paru. setor administra ti-
vo, ramo máquinas, com
conhecimentos gerais, con-
tabeis, Leis, etc. Tratar R.
Sacadura Cabral, .230, loja
8 — 11 lioras^
MÓVEIS

Brilhantes - Jóias - Cautelas
Compro. Pago o justo valor atual, em seu-úrl- mar|jm rÚStlCOS e Coloniais

linnte ConiDro ióias de ouro. pint. etc. Compi ,
àutelãs da Caixa Econômica. Pagamento imediato. Paga-S6 0 Valor maXIITIO t

ATENÇÃO! — Compro
urgente. Por favor, teiefo
ne para IÍ8-7G40, que com-
praremos seus moveis de
sala mi de quarto. Chi-
pcmlale, Rusllco, pau mar-
fim ou Luiz XV, usados,
Pagamos o máximo. Aten-
demos na hora em qual-
quer bairro.- Tel. Z8-7640.
ATENÇÃO — Agora compra-
mos móveis usados — Pre-
cisamos de grande quanti-
dade. Dormitórios e salas
de jantar. Chipendale, pau-

58'.'
DORMITÓRIO C.iipcudale-.e*_-
sal, vende-se Cri 55 000,00.
penteadeira :_ espelhos, sal*
de jantai- Chipendale ;-.08r-
pletu. i-iu- espelhado; Crs.ji>"000.00. Juntos ou sep_t,t:t;
dos. Desocupar lus-ir. Ji^fjf-tlocV: jLÒbo. 200. _ /; 

*'

GRUPO estofado de veiijd.ó
francês; sota de 4 lugarei. <!'i
poltronas. Custou 6I.O000"."»
vendo urgente por _!80 000'^-
Tel.: 27-1Í67. _'!•'?___
MESINHAS Uecape cl tanípti»
de mármore Carrara, unia.Hr-
celitro f. duas laterais (ÍS*floO
mesinha cie centro tôdartíde
metal, t a m p u de inaraltue
Carrara, 4", 000 Av. Atlãnticiv
3 308. Ap. 1. Tel. _t-li$l._
ropeíro claro, peci.. 10 

"mll.

Barata Ribeiro,- 74, ap^l-ílí.
SOFÁ-CAMA"— Vendo. '-Cli'])-
dos, barato. Ürg. 1!) Feverejrõ.
07/201 — T)otafo_e;o. > -'.-y

SOFA-CAMA tlirelodiijlí:-
brica, de 15 000 por 17 0p«
— Não compre si verificar
n/ artigos — R. iMéxico^.-ll,
saia' 604. ¦"-,?*¦
SOPA t _! poltronas de pjlipa
branca-, tudo em Vulcaspu-
ma. dp 430 000, vendo urtseú-
te por_lfll)000. Tel. 27-U07..
SOFÁ-CAMA — Casaf vul"-
couro, ?-3 mil, fábrica. Ruu
Divisória. :!7. Bento Ribei-
ro. Aceita-se encomenda.
SOFA-CAMA. casai e nOMSg-
mo. 21 mil cruzeiros.' fítir»
Aguiar, 18. .Vri^
VENDE-SÊ l mesa ferro":j_oii-
tampo de vidro, fi cadeiras,
U0 mll. 1 mesa fórmica, 4 fia-
deiras, 50 mil. Bua DjnirtJfi
Ulrich, 207-A, sobrado. Copa-
cabauu. t>'1"'
VENDE-lSE quarto' de crlóji-
ça armário e cama meltifcr.i-
de — Avenida Copacabailn.
¦1-15, ap. 1 102._ _•''•>'
VENDO ÊEICA IÜ V, cf-'E'-
min- OOmrn, nova. viso Fié.i

fotòmetro, viscr universal
Tripé Flash, novo — Fil-

tros. Bolsa e manual, HO oro
Antônio Carlos. 30-0.il0.!. üi-
pois das 12 hor .is.
VENDE-SE saiu de Jantar, .cij-
lonlal iacarandá na Traves-;:!
Phinu Inclinado. D. mibidu^p
Rua Monte Alegre, 3!) *-
Centro. '_'*^í
VENDE-SE conjunto sala dr
Jantar, estilo colonial, .dor-
mitório renascença, perfeito
estado. Aceita-se oferta. Tel.
28-315.1 ¦_ .,,;„
VENDE-SE um buffet, 1 ,'bei'-
co e uma cama de solteiro
Ver e trotar na IUui-Sén
Vergueiro, 207,_ap._ 703. •;

VENDO móveis de ferro jia-
ra consultório otorrlno..' Ver
n partir de IC horas. Rua' Ml-
gilel Couto, 27-A. «I 601.

lhante
cautelas
Consulte-nos e comprove. Atendo a domicilio. ^ m ^
Rua Uruguaiana, 8(i - 7." andar - sala 703

Tcl. 43-2312 — Esq. tle Ouvidor'.

Cautelas e Jóias
Brilhantes grandes, jóias antigas ou

modernas, moedas, pratarias etc. Compro.
Preferência negócio de vulto. Pago real-

—CXUTELAS

POilDORES
Precisa-se de competentes. Apre

sentar-se ao Sr. ELSON na Rua Vale
173 — São João de

(P
rio Vilas Boas.
Meriti.

MOTORISTA
Precisa-se para nlute-

riais de construção, prali-
ca e mínimo de 2 anos de
matricula. Tratar na Kua
Padre Nóbrega, 90.

Técnico em Contabilidade
Precisa-se, com experiência em

sistema Front-Feed. Indispensável boa
caligrafia e conhecimentos de inglês.
Idade mínima 25 anos. Salário base
CrS 70 000,00. Ótimo local de traba-
lho no bairro de Botafogo. Semana de
5 dias. Cartas com todos os detalhes!
para 5 500 na portaria deste Jornal.

JÓIAS E MERCADORIAS
brüli-uues pia-Compro, da Caixa Econômica

tina, ouro velho, prata e tudo de valoi.
Vendo a domicílio. Pago melhor preço.

Avenida 13 de Maio, 47, li." andar, .ala 610, -

Telefone 62-0880¦ _______________--__—-—--—¦

RENDA MENSAL
(em dinheiro)
COSI /GARANTIA

BANCARIA
Faca seu dinheiro tra-
balhar por você. Impor-
tancias desde 50 mil

cruzeiros

Rua 1." rle Marco. 7. s/ 1 002
(Tv. 11 de Agosto)

Tcl.: 31-2700 — KJ — GB

quer bairro.JeL 32-5929.
ATENÇÃO — Compro mó
veis «le quarto e saia cie
jantar, modernos ou Chi
pendale. claros, para meu
usu, com urgência, e uma
geladeira. l*ago bem. Te-
lefone 48-0118.
ATENÇÃO I — Môvelí, quar-
to e síUa novas, sem Uso,
pau marílm. tudo 170 mll.
Motivo noivado desfeito. Pa-
daria. Tel. 29-7866. Sr. Sil-
velra. Ver até fts J8 horaa,
ARMÁRIOS EMBUTIDOS —
Acabamento de 1.*. madei-
r.18 selecionadas, 23 mil o ni2,
arcas, lambris, feclianiento
dc varandas diretamente na
fabrica. Rua Júlio do Car-
mo 55. Tei:: 43-6232.
ATENÇÃO! —. Compro
moveis usados. Preciso de
grande quantidade de dor-
milórios e salas de jantar.
Urgente. Chipendale, pau
marfim e rústico. Alendo
na mesma hora. cm nual-
quer bairro. Tel. 48-4558
DORMITÓRIO Rlislico ca-
Bill, sala. Jantar Rústica, ma
ciça. bar espelhado. Vendo
barato. Desocupar lusar. —
Juntos ou separados. R. Had-
dock Lobo. 206,
DORMITÓRIO pau niuriim
casal, penteadeira, cômoda,
CrS 60 000,00; 1 sala moderna
35 000 00. Juntos ou sepa
rados. Haddock Lobo. 206.

Dormi lóriotè
O menor preçttl;;;.

da praça ia".
Dormitórios rústicos'oiic-

xicanos G peças. Hor mês:
3 mil. à vista: 50 mil.sa-1
las de jantar. Por mêü.:>'J
mil. à vista: 50 mil. :y>

Engenho de Dentro j-, B
Adolfo Bergamini, 325;;;

Estácio — Rua Maçluyd»
Coelho, 125:

Tijuca — Rua HarWòcli
Lobo. 47; -. •¦

Campo Grande — Titis
Viúva Dantas, fiO-D:

Irajá — Av. Monsefiht»
Felix! 538-A: I~

Abolição - Av. Subur-
bana, 7 420. . y^

Bonsucesso — Rtia,C|l--
doso de Morais. 218.

RUY MAFRA S/A
Vende sem luxo pais

vender com economia.
JÓIAS

RELÓGIOS para homens e se-
nhoras. Classic, Mondaine,
Robert Karl-De 19 70C
por 14 700. Rua Bueno:
Aires n. 174. Tel: 23-3740

ROUBO Í)E JÓIAS
Gratifica-se com CrS 500 000,00 a quen

> der informações que conduzam a recupera'
! cão de todas'as jóias roubadas na Rua Sou-,
I sa Lima na noite de trinta e um de dezem-*

bio último. Informações para LEAL
' lefone 22-7992, das 12 às 14 horas..

¦-; - ¦ -jn fri iriijj^mv^>^j>;j^A^j-jr_i;r;j;j:'"^VJrLri'i--t,^'^m^1riiTTIr —'" co-^--'-^.^-.
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Goodyear alcançou produção
de 1 bilhão de pneumáticos
NOVO DIRETOR

Sy»V 1 '¦%-¦• ¦¦ l'v--í-..;-CiV''v?ílJ

0 Sr. Walãemar Geoffrey i o novo Diretor dr Vendas dn Vemag r
sei/s planos imediatos .silo de contribuir com os planais de desenvolvi-
inVnlos du empresa. A I 'cm<i£, uniu indústria brasileira por excelência,
ninsiderou a integrarão do Sr. Geoffrey, rm saa cúpula administrativa.
còmó jatar importante para o seu desenvolvimento. O novo Diretor já
começou a organizar sua equipe, convidando õ Sr. Dali Ribeiro para

Gerente de Propaganda e Promoção tle IVendas

M. CARLO TERÁ
80 BRITÂNICOS

Londres — Oitenta equipes
britânicas, incluindo grupos da
BMC, Ford, Rellnnt, Rootes e
Standard-Triumph, inscreve-
ram-se no rallyc de Monte Car-
Io, cujo início está marcado pu-
ra sábado.

De Glasgow partirão 35 car-
ros. 23 de Paris, de Monte Car-
lo e Osla 7 de cada. Pela pri-
melra vez haverá um ponto
de partida nu União Soviética
— Minsk — de onde largarão
uilo competidores britânicos.

Akruu, Ohio — A Goodyear,

que há 05 anos começava a fa-
bricar pneus de borracha nos
Estados Unidos, é a única fá-
brica do gênero a atingir a

produção de 1 bilhão de uni-
dades

O bilionésimo pneumático,
um pneu especial Double Eugle

para automóvel, foi levado ao
museu da companhia por E. J.
Thomas, que começou a traba-
Ihur na Goodyear em 191G,

quando sua produção não atin-

gin ainda os primeiros 20 mi-
lhões de unidades.

O TRABALHO

Quando Iniciou suas alivida-
des, em 1898, a companhia pro-
dúzia apenas fichas para pô-
quer, além de pneus para car-
ros e bicicletas. Foram neces-
sários 20 anos para que se ai-
cançassem os primeiros 25 mi-
lhões de unidades, porém, em
mais 43 meses chegava-se aos
25 milhões seguintes. Já em
1927, alcançava-se a cifra de
100 milhões de pneus; de 200
milhões, em 1932; de 300 mi-
lhões, sete anos depois; de 400
milhões, em 1946. O total de
meio bilhão exigiu 52 unos de
trabalho, completando-se em
julho de 1950. No entanto, o

grande progresso da indústria
automobilística que se seguiu
trouxe o segundo meio bilhão
em pouco mais de 13 anos.

Atualmente, esta empresa

produz mais de quatro mil ti-

pos de pneumáticos, em escala

que abrange desde os de diá-
metro reduzido — para cami-
nhões de elevação a gnrfo —

até o maior pneu do mundo,
com 10 pés de diâmetro — pa-
ra equipamentos de terraple-
ungem e de perfuração de po-
ços petrolíferos. Outros marcos
estabelecidos pela companhia
incluem o primeiro pneu es-

pecialmente desenhado para
aviões, em 1909; o primeiro pa-
ra tratores agrícolas, em 1932;
os primeiros de fibras de raiom
«19351, de nylon (1947) e de
cordoncl de polyester, ano pas-
sudo.

PORD 1034, 4 portas, otlma
maquina, íorraçfio — Tratar
na Rua Caldas Barbosa 68 —
Piedade.
FOHD VEDETE 49. 4 p. par-
ticul&r, V. facilito. R. Mon-
tcvldeu 1343, Penlia.
FORD 48-4(5. p. p., ótimo cs-
tado, Rua Azevedo Lima, cm
frente ao n u 42 — Rio Com-
prldo,
FORD P-B00 — 1960. Éx-
celente, facilito. Tratar R.
Floriano I*eixoto, 2 574. Te-
lefone 148 — Nova Iguaçu.
GORDINI 64 — Zero qui-
lõmelro. Vendo, fatura e
garantia cm nome do com
nrador. Aceito troca. Rua
Visconde de Itamaratl, 41
— Maracanã. Sr. Ronalcl.
HUDSON 49, .4 Pi, 6 cll. 570
mll. Clara de Barros, S6.
HUDSON 1941 

"— 
Crs'400 mll

Em ótimo estado. Rua Dona
Emitia, 230. Inhaúma.
JAGUAR 51. conv . tudo nô-
vo 100';. Vendo baratissimo
ou troco. R. Dona Zulinlra,
118. c| 0J
JAGUAR 51 — Pròto. b b ,
forrado couro vermelho, otl-
mo estado, facilito, troco por
Jecp menor valor. Tel. —
58-4577.
JAGUAR —' 1951 — Conversi-
vel cm estado ótimo, na K.
São Francisco Xavier n. 121
ap._805^ 
KOMBI luxo, um milhão e
melo. Ver R. Perl. 2ol-10J. a

KAIZER~"49. 800~mil k vis-
ta. Rua General Caldwcll,
831.. Antônio.
KARMANGHIA — Cl 8 mil
km'. Linda côr. Equipado. —
Aceito troca. Av. Atlântica.
1020. Posto E-"o.
KÒMBI — Í0G2 — Luxo. O
melhor de Belo Horizonte
Vende-se. todo revisado, so-
mente um dono. Pode ser

isto no local. Posto tio Tou-
InE'» Pasmado, <s| Sr. Aman-

lio ou Sr. Vieira, das 17 fts
heras.

kÒMBl so luxo, tranca, óculos
traz, lent. 62 ótimo estado,
facilito, troco. Rua Eduardo
Sá, 55. Higlcnopolls. Bonsu-

kÓMBr"X~CÃSA - troco
Cl 3 qts.. cm terreno de 2,x
ãó a 10 minutos da Praia de
Bepetlba ou vencio por CrS

000 000 00, c| 1 00 000,00 de
entr. e o saldo a combinar.
Tratar na Praça Estorll, 64

Marechíl_Hermes.
KAIZER 51 — i pts. — 6
cll. — mecânica. Toda no-
vu — ideal pi praça. 500
mil de entr. Av. Suliurba-
na, 9 991 — Cascadura.
KOMBI 59, luxo, rádio, su-
percqulpado, 1 370 000, a v.
Tel. 57-5241. __
MÉRCUnV 4 p|, 48 prec, rep..
vendo urgente; nn Rua Ca-
nutaina, 72 — Fontinha —
O. Cruz; _____
MERCÜitY 47. Coupê, p"iicus
b. b. toda nova. troco e fa-
clllto, na Av. Sububana 9991

Cascádnra.
MERCURY 1957 — Semi-
novo, equipado, 4 portas.
Facilito e troco. Tratar R.
do Resende, 16. 52-5734. _
MORRIS' OXFORD 51. Ex-
cepcional, 830 mll ã vista;
Rua Ibiapina, 295. Penha.
:. lÕlfRIS" 52 unteo 

"dono 
lOO^.

Vendo ou troco. Euç Guaie-
mala, 303.  
MORRIS OXFORD 1951 —
Particular, bom estado, pia-
ca milhar, preto, rádio, mias
bombas, grade pára-choques,
b branca. CrS 1 000 000.00.
Fua Capitão Resende, loS —
Mcier
MG 53," 

'sport. 
Vendo um,

impecável, máquina nova.
Rua Figueira tle Melo, 3^6.
Sáo Cristóvão.
MERCURY" 49 — Conversível,
cl rádio, lindo carro. 6i>0 mil
n vista. Rua Ibiapina, 295 —
Penha,

JANEIRO 1964 I
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AS 'A que apresenta MH

PONTIAC 56, mecânico, qua-
se sem uso, doe. garantida.
1 700 000,00 à v. ou troco. —
Tel. 57-5241.
RURAL 61. últ. série, novls-
sima, 1 780 000,00, A v. ou
troco; único dono. Telefone
57-5241._
RÜRÃL WILLYS 

"61/62"— 
Em

estado de novo unia tração
c/ rádio, tranca direção e pis-
ca-plsca. Rua Riachuelo. 388.
RENAULT 48, 100'.._." 4C0" mil
e Opel 57, fuiüáo. 30-3356. _
RENAULT 48. multo bom.
R. Uruguai. 248 — 38-5128.
RURAL' Wlllys 63, 4x4 ven-
cle-s epela melhor oferta a
vista. Estado <le novo. roda
livre, plsca-plsca ele. Terça
feira. Rua Juan Pablo Dunr
te. 30-A. Pimenta._
STUDEBÀ1CER 52." lindissl-

„, riuxjHRiiVÁif — "cõnvêr- mo. 4 pts. vendo. Hua Si-OLDbMOBILE 4!) "-""IJÍ „„„i,.„ hnninns. OOH-A.

AUTOMÓVEIS E ACESSÓRIOS
ATENÇÃO — Compro auto-
móveis. Pago na hora. Tei:
29-7326, Jorge.

BUICK 50 — Super. .4 por-
ias. Impecável. Hidramáü-
co, todo novo, com garan-
lia de 2 anos. Motor 100%.
Rádio Motorola, 2 allo-ía-
lanles. Av. Presidente Var-

CHEVROLET 46 - Máquina ^Too^eSdV^úoT

AMORTECEDORES — RteOll-
dlçionamento. Rua S. Fnui-
Cisco Xavier, 24Ü-.^.
AUTOS — Qualquer esta-
do, marca ou ano — Pago -, , ,n rui
na hora. 49-1225 — Ilum-igaS, i 149, Com 0 ir. Nel
ben".-.  sonAERO WILLYS 03, última se-
rie. equipado, estado de 0 km.
3 450 mil á vista. Aceito tro-
ca. R. Figueira, 22, T. 28-7512.

AUStlHA-40-Mod. 1952.
— Camioneta supereconô-
mica. Capacidade para 9
pessoas, mudança na mão.
5 pneus novos, bateria re-
cém-adquirida, máquina em
excelentes. condições, su-
jeita a qualquer prova. Pre-
ço: 750 mil. Ver a partir
de 2.3-feira na Rua Senador
Dantas, 117, sala 545. In-
formações pelo tel: 
22-9008. Prcí. Sebastião.

BUICK 4:!. 4 portas, parti-
cular, veiulu, facilito. Rua
Montevidéu, 1343. Penha.
BENEFICIE-SE c o m p randú
qualidade a preço baixo; —
Vemas 60 (motor nilli 920
mil. Vèmáguet 59, 775 mll;
Vui.xliall 54 novíssimo, 583
mll; Rural 61. 350 mll; Voi-
kswagén de Gl a 64, deade
1 050 mil (várias cores): Aero
Wlllv.-i 61 a 03 desde 1 200 mll:
Chambord 61/2, 1 200 mil e
muitos outros, c/ o tmldo
dentro de ss/ poss. Trocamos.
R. Marlz e Barros "2 Praça
da Bandeira.

AUTO de qualquer marca,
compro. Tenho 300* mll. Te-
lefcme 4:-8737. Paulo.
ABANDONE" s/ problemas de
transporte <:/ 585 mll ou puu-
co mais:* Vauxhall 54 novls-
siriio, 585 mll; Veraááúete 59.
775 mil; Vcinas; 60. motor
1 000 — 920 mll; VolSksw.
do 61 a 64. desde 1 050 mil,
Rural 61, 950 mil; Aero
Wlllys 01 a 63 desde 1 200
mil; C li a m b o r d 61/2. 61Í2.
1200 mll, e muitos outros,

i c/ O'saldo dentro de quais-
«luer possibilidades. — Troca-' mos. R. Marlz e Burros 72.' Praça da Bandeira.
AUST1N A-40* 48. M p,> est.
gorai otlmo. Vendo hoje, pe-
ia mcllior oferta, ao primeiro
que chegar, R. Sidonio Paeã

'27, Cascadura.
AUTOMÓVEL X APARTA-

: MENTO - Troca-s? um apar-
tamento em Tciosòpolls.Vãr-*/cat de sala, jardim de inver-
no, quarto, banheiro e cozi-*
alia, 6.° pavimento, pronto e

I ameia nío habitado, por car-
ro, cie preferência A«ro Wil-
lys 63, ou outro, a combinar.

I Tratar somente com o Sr.
tlsanc. Rua da Alfândega n,°
;1H-B. 23-3Í10H — 43-7307.
ÍÀ VISTA: Compro carro
¦ europeu pi meu uso. Tele-
.fone 48-9579. __
1 Aero willys i«62 novo.

s equipado. Bom preço, lácl-
I uto. Sousa Lima. 363.
I AUTOMÓVELTiS DINHEIRO,
1 ou. estudam-se outras garan-

1 tias. Rua Sá Ferreira.,204; 2,"
I AUTO —Recebo em. troca de

terreno 43 de Irente, na Rua
' das Eosas, 824 — Aususto.

BUICK 41 — Cl rádio, mécft-
Hlco. 2 portas, ótimo e.stado.
Rua Leopoldina Reno. .106 —
Penha.
BU1CKÍ54 —Super, 14 p..
vendo, novíssimo, R. âlquel-
ra Campo.., 298-A.
CHUYSLER""00, 

"de 
4" portas,

Wtndsor, vidros Ray-ban, c|
pneus novos, chupa 'M), mo-
delu de luxo, vendo urgente,
Av. Atlântica, 3:108, ap. 1 —
Tel. 27-1167.
CAMINHÃO — Vende-se um
Chevrolet Brasil 1958 — um
Ford F-C00, 1955. Carroçarlas
fechadas, um Strdnbalu1! ~
1934. Carroçaria nbcrla. To
dos muito bons. Kua Piran
Bi. 119 — Olaria.
CHEVHOLET 

' 
195Í" — "Novo,

equipado e perfeito, 4 portas.
Vendo urgente. Av. Beira-Ma?
n. 242, ap". 106. Das 9 ús 18 h,
CHEVROLET 51, mecânico, 4
portas, um só dono. todo orl-
Sinal Rua dos Aiaújos, 74 —
Tijuca.
CiiEVRÕLÉT 

"'56""— "Vendo

mec, 8. coupê. Dnc. 100%.
Tel. 47-8772. Aceito troca.
CITROEN 48 — Vendo, ótimo
estado. Ver e tratar na Rua
José Bonifácio n." 105 — To-
dos o.s Santos, Tel; 49-0566.
Facilito parle. '
CHRYSLER 

"53

retificada. Entr. 650 mil e
16x40 mil. Assis Carneiro
n. 459. — Piedade, com
Walter.
CHRYSLER 48, ótimo esta-
do. 4 p. R. Uruüual, 248. —
Tel. 38-5128
COMPRE HOJE s/ autono-
mia de transporte: Vemag 60,
motor 1 000. 920 mll: Vema-
guet 59, 775 mll; Vauxhall

! 54 novíssimo, 5B5 mll; Ru'rui 61, 950 mil; Volks. de 61
a 64, desde 1 050 mil (várias
cores), Aero Willys 61 a 63
desde 1 200 mll; Chambord
61/2, 1200 mll, e muitos ou-
tros,. <•/ o saldo dentro de
ss/ poss. Trocamos. Rua Ma-
riz e Barros 72. Praça da
Bandeira. 
CHEVROLET 37. praça, ven-
do. Eslr. Vicente de Carva-
lho 1251,_Pediinho.
CHEVROLET 41 —" 100% 

"—

Vende-se. Rua Silveira Mar-
tins, K,9, procurar Oouvêa.
CAVALO 

"MECÂNICO"—

Mercedes LP 331 — 1960.
listado novo. Base 7 mi-
lhões e 500 mil. 50,w„ fi
iianciatlo. Tel. 22-tn!)4, Sr.
Arli

novo, 1 650 mll 4 vista. Acei-
to troca. R. Figueira. 22. —
Tel.: 28-7512 — S. F. Xavier.
DKW VEMAOUET 00,: Últl-
ma série, rádio orig., estado
de novo, 1720 mll it vista.
Aceito troca. R. Figueira, 22.
Tüi-: _2J_-7512--
DAUPHINK 1962 íiovo.' cqul-
pado, bom preço. Facilito. R.
Sousa Llmn. 363._
DÒDGE 51 —"6 cíl„ CÕtipê.
Vendo somente ã vista, esta-
do excepcional. Senador Ver-
guclro, 79 — Sr. Albino.
DE SOTO 1950, 4 portas, em
rarissimo estado geral, 5
pneus b. b. novos, pintura,
forração e mecânica todos
novos, troco e facilito, na
Av. Suburbana, 9991 — Cas-
cnlura.
DKW 60 — Sedan, troco
facilito, c| 1 20(1. Tel. 29-9197
—; Rua Ltlis Delflno. 170.
DODQE 52 e 48 prec. íêp.
Vendo urgente, na Rua Ca-
nutama, 72 — Fontinha —
O. Cruz.

ivel troco e facilito, c! 500.
Tel 29-9197. Rua Lnis Del-
fino. 170. ._
OLDSSiOBILE" 1952 — Ünico
dono superequipado, maqul-
na lOOTo. t"do original de
fábrica, pint. nova. preto,
Cadillac — 1420 000.00. Ru»
Urugualana 23, Sr. Carlos —
Tel. 43-6066  
ÒLÒSMOBILÉ 1057 — 4
portas, 88, superequipado.
Troco e facilito. Tratar na
It. Marechal Floriano Pci-
xoto, 2 574. Tel. 118 ou 240
— Nova Iguaçu.
ÔNIBUS VOLVO 1957
40 lugares, excelente, bem
facilitado. Tratar Evanil
Nova Iguaçu. 

DE SOTO 53. tudo 100% —
Vendo fln. Rua Camitama
n." 72 - Fontinha - O. Cruz.

luxuosíssimo
Vendo barato. Ver ei guar-
dador. na R. Beneditinas cs-
quina c M&yrink,

COMPRO Chevrolet 50-51 —
0/ 500 mll de entrada e 50
mll por mús_— Tcl._30-0625.
CHEVROLET 47 — Praça"
Rua Campos da Paz, 114 —
Mecânica 100',, Rio Com-
prldo.
CAMINHÃO ;P-6 — 52 —"Fa-
cllltu-se. — Rua Campos da
Paz. 132 _— _ Rio Comprido.
CAMINHÃO Ciievr. americano
e outro 58. Vendo. Rua Ca-
nutama, 72, Fontinha, O.
Cruz. ' 

CAMINHÃO DODOE 47. por
casa'ou carro de passeio —
Rua_Morla Amálla,' 272.
CHEVROLET 51 — Mecânico".
4 portas, novo. Barão de Ubfi,
438. Pcpe.
CITROEN 51 — TÕtío refor-
mado. urgente — Barão de
Ubá, 438 —_ Joaquim.
CAMINHÃO 

"CHEVROLET -
1942 — Perfeito estado. CrS
500 mll á vista. Tratar na
Av. Santos Dumont, 293. No-
va Iguaçu - RJ.
DKW VEMAG 1061 — Se-
dan. estado Impecável, troco
e facilito. R. Figueira Me-
lo,_162-B.____
DAUPHINE 61, rádio, exce
lente estado, 750 mll e 15
de 80 mil. R. Figueira, 22.
Tei.: 28-7512.

FIAT 500 — Novo, vendo ur-
gente. BaiRo de Ubá, 438 —
Abel.
FORD 49 — Todo modificado
para 51, em estado de novo.
c/ rádio original. Vendo e
aceito troca. R. Riachuelo,
338. _
DODGE 53 — Ótimo estado,
2 portas, barato. Barão de
Ubá. 438. Abel.
DAUPHINE" 62 

"— 
Estado de

novo. clrádlo — Rua Gene-
ai Roca, 413 - cl2.

DKW" VEMAGÜETE ALEMÃ
1957 — Creme e lírená. —
950 000.00 entrada e 15 de
40 000.00. — Ver na Rua Ma-
rechal Taumaturgo de Azc-
vedo, 43 — Apt. 401. esq.
Conde de Bonfim.
DODGE 517 4 P.. impecável.
1210 mll. Clara de Barros, 96.
DKW 62 Vemaguet ótimo es-
tado 2 400 mll a vista. Sáo
Clemente, 69^
DODGE 53 r-rUTILITÍ ~
Mec. 6 c. todo original e
lindo — Vendo ou troto
por carro M linha. Ver na
K. Vise. 1'irajá DEF 395.
DKW Vemaguetc 61, última
série, supcrequlpada, motor
novo, excelente estado. CrS
1 980 mll à vista. Aceito tro
ca. R. Figueira, 22. Tel. -
26-7512.

PONTIAC 50 — 4 portas, ra-
dlo .Tudo em estado excep-
cional. Vendo, troco e íacill-
to. Av Suburbana,_9991.
PEUGEOT 53 — Vende-se
ótimo estado, côr gelo, ban-
du branca, capas etc. R. Real
Grandeza, 59. bloco 16, ap.
302 — Sr. Oliveira.
PÃCkÀRD 49 — Mecãni-
co — Rádio original —
ótimo estado — 300 mil de
entr. e 40 pi més. Av. Su-
burbana, 9 991 — Casca-
dura.
PLYMÕÜTH 1955, 6 cll.. me-
cãnlca, 4 portas, estado de
nova, documentos. 100% —
Troco, facilito, na Av. Su-
burbana. 9991 — Cascadura.
PONTÍAC""56 — Star Chíef
conversível, hldr. novo, máq.
nova — Troco — Financio
cl 2 300. Tel. 29-9197. Rua
Luís Delflno, 170.
PLYMOUTH 48 — Clrádio
táxi c| aro 15, Enxuta. —
Vendo. - Av. Salvador Sá,
U9. _ Telefone: 32-3620 —
GUAHA'.

queira Campos. 298-A
STANDARD Vanguard 51 -
C rádio em estado de nâvo.
Rua Leopoldina Rego, 860
Penha.
STUDEBAKER 52, 4 p.. im-
pecável Rua Azevelo Lima.
em frente ao n. 42. — Rio
Comprido.
SKODA 49 — Vendo urgente,
ótimo estado. Rua Afonso
Pena. 90/101.
SIMCÀ" 62, última série. DÕ
particular, grená c gelo, to-
do equipado. Vendo e troco.
Rua Pedro Américo, n." *60,
ap. 102 — Catete. Telefone:
45-7421.
STANDARD V. 52. lindo, 780
mil. Troco._ fac. 30-3356.
TIJUCA. 

"TÊNIS 
CLUBE —

Vendo -titulo — 46-5794.
SÓCIA DÍST.
caplt,

TAUNUS - Mod. 51- Ca-
mioneta alemã, particular,
Ioda reformada, com lugar
para carga. Pneus bons,
bateria nova. Preço: 650
mil. Av. Nelson Cardoso n.
125. Tel; 1059. Jacarepa-
guá — Sr. Henrique.
TAXI"caPÉLINH"a"—"VentíoT
Dr. Nlcanor. 9 —.Inhaúma:
VOLKSWAGEN 60 — Otlmõ
estado, equipado com tranca
na direção; capa. marcador
de gasolina, frisos, banda
branca etc. Vendo ou troco
por DKW. Ver na Rua Ba-
rão de Ubá, 217 — Maurício.
VOLKSWAGEN 61 —"Vende-
se, última série, CrS 1 800 mll
— único proprietário. — Tel.
57-4194.
VOLKSWAGEN
60, 62 e 63

LOCADORA OE AUTOMÓVEIS
VOLKSWAGEN - sedan" kombi

PARA SUA COMODIDADE
AllirilF E DIRIJA VOCÊ MESMO UM
ALUljUn CARR0 T0D0 EQUIPADO

i

EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE

i
i
i
i
i»it•

Tenho 3,
carros especial-

mente bem tratados, lindas
cores. Impecável funciona»
mento, ultra equipados. Rua
Prof. G.istâo Baiana n.° 90,
final de Barata, Ribeiro. Tel.
57-5241. /
VENDE-SE Volkswagen (Se-
dan) 63. na garantia. Ver e
tratar na Rua Campos Sa
les, 113.

tel. 25.
prát. dirigir qualq. ra-

mo digno, morando 45-5636,
SIMCÀ 

"CHAMBORD 
63 — 3

slncros., pouco rodado, esta
do de 0 km. 3 350 mil à vis-
ta. Aceito troca. R. Flguel-
ra, 22 — Tel.: 28-7512.
SKODA 60 — Vendo em ótl-
mo estado. Tel.: 38-3399.
STUDEBAKER 51 — Part. 4
portas, champ., multo bom
Catete, 110-1."
SIMCA 51 — Bom estado, ba
rato. Rua Bar&o de Ubá, 438.
Abel.

VOLKSWAGEN 53 — Ale-
mão. Rua Campos da Paz,
114 — Rio Comprido,
VOLKSWAGEN 1964 — Zero
km. côr cerâmica, faturado
Rio, troco Volks. 61 a 63. R.
Figueira Melo, 162-B.
VOLKSWAGEN 1963. pérola,
superequipado, banda branca,
com 8 700 km, vende-se pe-
Ia maior oferta. Rua José Hi-
gino. 54. ap. 402 — Tiluea.
VOLKSWAGEN — Com-
pro 1 ã vista p] meu uso.
Tel. 48-9579.

TAXIMETRO — S. novo, Ca.
pcllnha. completo, ate. tab.
cm vigor. CrS 50 mil. Hoje.
Rua Júlio Carmo, 492-A. Es-
táclo, das 15 às 18 horas, Sr.
Couto.
VOLVO 51 — Ótimo, urgente
— Bar&o de Ubá, 438. Joa-
qulm.:
VENDE-SE Oldsmobile 51

VENDE-SE DKW Vemag de
1960 sedan, motor 1 000 esta-
do de novo, todo equipado c
pára-choques mod. 63, radio,
aro de bozlno, chaves na
porta, luvas, etc. etc. Tra-
tar com Qulndcré nos telefo-
nes 52-8393, 22-7507 e 45-9107,
VOLKSWAGEN — 19G0,
vendo, 1 500 mil à -vista.
Cinco de Julho, 79, Copa-
cabana, c| porteiro.
VOLKSWAGEN 63 - ZERO
Sedan, azul-pastel, Vendo n
vista — 58-6911.

ótimas condições. R.
Júnior, 1 494, fundos.

Lobo

AGENCIR | \
DE AUTOMÓVEIS^

Vã9fWmW\
FIQUE CIENTE! TEMOS UM PLANO DE

VENDA PARA CADA CLIENTE
1902 — AERO WILLYS, Bordeaux.
1962 — JEEP Universal
1961 — KOMBI, excelente estado.
1960 — CHEVROLET, camioneta
1957 — FORD, Impecável.
1957 — MERCURY, sedan, 4 portas, equipado
1951 — MERCURY

TODOS OS CARROS 100% REVISADOS
RUA MARIZ E BARROS, 774-776

TELEFONES 48-7454 e 34-9316

VOLKSWAGEN 1960 — Te-
mos de diversos cores. Entra
da de CrS 900 mll e CrS 85
mil mensais. Rua do Ria.
ehuelo 33. Tel. 42-9868
VOLKSWAGEN 1961 — Sin
cronlzado. CrS 1 milhào de
entrada e CrS 100 mll men-
sais. Rua do Riachuelo 33
Tel. 42-9868.

AEROPORTO
CENTRO
FLAMENGO

COPACABANA
TIJUCA

Santos Dumont —
Rua Riachuelo, 1 32 -
Praia Flamengo, 300-A -
Barata Ribeiro, 105-A -
Rodolfo Dantas, 6-A -
Manz e Barros, 748 —

Tel. 22-3002
Tel. 42-3032
Tel. 45-0584
Tel. 36-1003
Tel. 37-0077
Tel. 34-7479

VENDE-SE Volkstvagen ano
60-61, c| tranca, lnnt. 62 —
pneus novos, estado geral
100' c. Av. Paulo Frontlm-,
321,' f.o. 303, depois das 12 h.
Preço 1 610 000,00.  
WARSZAWA 1957. CÍicvro-
let polonês. Família paulls-
ta vende um todo original,
pneus novos, todo revisado.
Rua Haddock Lobo n. 60
(borracheiro), com o próprio
dono,_das_8 às 12_horas.__
VOLKSWAGEN 61, 3.» série e
63, squlpados. — Rua Palm
Pamplona, 700 — 49-7852^

O

AUSTTN A-40 — Todo refor-
: mado, vendo barato. BarSo

de Ubá, 438 — LtilZ;
ÍAERO WILLYS 62 — Novls
teimo, gelo, estofado couro
[vermelho — 53-8361'BARATINHA CHEVROLET 34 i
ScUPE. — Vende-se, troca

m «e. R. Maria Amálla, 272.
I BUICK 52 — Radio, b. brau

JORNAL DO BRASIL

é o veículo.

Todos os sábados

um Caderno dedicado

DAUPHINE 1962. vendo, nô-
vo. todo equipado. Facilito
parte. Rua Vise. Piralá,
175-B_ (Particular).
DAUPHINE 02 — Impecável".
i':nico di.no. 17 000 quilóme-
tros. Base 1 milhão e SUO.
Tel. 53-8440.jgepQlB 11 lioráí.
DÍtw" VEMAG 00 ( m o to r
1 000) — 920 mll. Vemaguet
59, 775 mil; Vauxhall 54,-585
mll, novíssimo; Rural 01, 950
mil; Volks. de 61 a 64 desde
1050 mll (várias cores), Ae
ro Willys 61 a 63 desde 1200
mil; Chambord 61/2, 1200
mil e muitos outros, com o
saldo dentro de ss/ poss. —
Trocamos. It. Marlz e Barros
72. Praça da Bandeira;

Av. Suburbano, 6 800 —w
VBTJICK 41 — Todo reforma-

¦do, cohvcrsivel, rádio, pneus,
S&píntura, 100r_, Avenida Su-¦l*urbana 6 644, Reínaldo,

íp|| ca, vendo. CrS 1 180 000,00,
. • n» Av. Subi

jpSTcl. 20-6988.

aos automóveis, seus

prpblemas^uasffcoisasj

DE SOTO 51. vende-se 1300
mil, R. Bar&o S. Francisco
499, Marcai. __

COMPRA VENDE

automóveis atima
TROCA FACILITA

DODGE 51 part. peq. 6 cll.
4 p. pint. est. novos t radio
orlg. 1 650 á vista. R. Hcn-
rlqiie Scheld, 256. Eng. de
Dentro.
DKW Vemaguete 12-él super
equipada coral e marfim, otl-
mo estado, facilito, troco. R.
Eduardo Sá, 55. Hl?lenopolls
BonsucefSCK

G4 — Aero Willys
64 — Vemag;, 0 km.
64 — Volkswagen, 0 km, diversas cures.
64 — Rural Willys 4x2.
63 — Karman-Ghia, 0 km.
63 — Gordini, superequipado.
62 — Dauphlne, diversas cores
62 — Rural Wlllys 4x2.
62 — Vemaguete, equipada.
61 — Volkswagen.
RUA CONDE DE BONFIM, 190 — TEL. 28-161»

VAUXHALL VELOX 1955 -
Estado de 0 km, 10.0^ cqul-
podo, depois das 16 horas. —
Rua Domingos Ferreira, 20,
&p._B01.__
VOLKSWAGEN 61, 3.» —
Vendo-se, troca-se por carro
grande^ Tel._22-4908.
VOLKSWAGEN 63 — Vendo
pérola, estado de 0 km, 2 400
mlU'28i7371'.'"..
VENDO Dodge Utlltty 1953,
toda original. R. Vise. PI-
rajá defronte ao 395. .
VtV 61. 3> série, superequl-
pado. Vendo. — R. Siqueira
Campos. 208-A. 

DAUPHINE — Compro meu
uso particular. De preferen-i
cia mod. 1960. Sr. Hcnanl.|
Tels, 34-8030 e 45-7378.

Roubada - Kombi 64
CHAPA CB.21 .03.88

MOTOR N.° B-197.432
Côr AZUL-CLARA

GRATIFICAMOS: TEL.: 36-0726

Pronta entrega, desconto para
pagamento à vista

10NG0
FINANCIAMENTO

Centro — Rua Visconde de Inhaúma, 50.4.° andar. Tel. Í3-99KI .

Tijuca — Praça Afonso Pena, 67-B, esquina com Pr. Satamini I

PALMAR m
Rua Filomena Nunes n.° 162 - Av. Brasil,
Frente a Escola de Marinha Mercante — Olaria — Tel.: 30-9710 \
Onde se encontra • oficina especializada em DKW yeraag. com técnico» j

especialmente treinados na fábnea '
Pronto tlendlmcnto para revisões — Garantia *

FÚmu

VOLKSWAGEN 62 — Ultima
série vendo. It. Engenheiro
Álvaro Nleméier, 190 — Sao
Conrado.
Tinta anti-ferrugino

sa, anti-térmica e
base, liquida-se hoje

HOJE. Grande estoque,
bom negócio até para re-
venda. Tels.: 25-4878 e ..
43-1080. Aceito represen-
tantes para qualquer Est.
do Pais._

DKW Belcar 64
Rádio, capas, esguicho pá-
ra-brisa. policristal. I>ah-
das brancas, licenciado 64.
Vendo melhor oferta abai-
xo tabela. Rua Fábio Luz.
353. ap. 101.

STANDARD Vanguaró 53 —
Vdo. o mais lindo da G.B.
tudo novo, R. José Bonita-
cio 324, o| 9.

ALUGAM-SE
VOLKSWAGEN 1963
SEDAN — KOMBI

RURAL 62/63 E JEEP
AERO WILLYS 1962

OLDSMOBILE

L0CAUT0 S.A.
(Aberto até 19 horas)

Rua México, 111, grupo
1006 —:— Tel. 42-2505.

.Jo mesmo rii», 'vi

Vemaguete 1963
Novo. Ainda na fprn-i-

tia. Vendo. Todo equipado,
inclusive rádio. Côr Lese

PONTO DE PARTIDA PARA UM BOM JNEGÓCIO
1964 — GORDINI. zero quilômetro.
1963 — VOLKSWA.GEN.
1962 — VOLKSWAGEN. .
1962 — AERO WILLYS, ótimo estado.
1962 — GORDINI. ¦ ¦ - ¦
1961 — FORD, camioneta. Utllily.
1957 — DE SOTO, ótimo estado.
1952 — CHEVROLET, mecânico.

Rua São Francisco Xavier, 18D
Tel. 48-0616

(P

32-7980
Consulte-nos e informaremos a V. S.

ds outomóveis nacionais e estrangeiros que
escuro, teto gèio. Forração |uies podemos ofecerer à vista ou financia-
vermelha. Tem seguro. — ;dos conforme suas condições — Exposição:
C 

Paia 43''431 ~Uv. 
Mem de Sá, 253-B. 
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